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RASYON PROTEİN ve ENERJİ SEVİYESİNİN KONYA MERİNOSU KUZULARINDA PERFORMANS, 
PROTEİN ve ENERJİNİN KULLANIMINA ETKİSİ* 

 

Ahmet Hamdi AKTAŞ1                                   Yılmaz BAHTİYARCA2                                          

 
 
       
       The effect of dietary protein and energy levels 
on the performance, utilization of protein and 
energy in Konya Merino lambs 
 
 
       
       SUMMARY 
  
       An 84-day experiment was conducted to determine the 
influence of dietary protein and energy levels on the 
fattening performance, utilization of protein and energy in 
Konya Merino lambs. In the experiment, in a 3x3 factorial 
arrangement in completely randomized design, 54 male 
Konya Merino lambs aged 2,5-3 months and at an average 
of 19.9 kg live weight were fed diets containing crude 
protein (CP) 12.5, 15 and 17.5 % with 2250, 2500 and 2700 
kcal/kg metabolizable energy (ME) as fed. All lambs were 
penned, weighted and fed individually.  
       As the main factor, increasing dietary protein level 
increased live weight gain (LWG), daily crude protein 
intake (DCPI) and energy efficiency ratio (EER) but, 
decreased protein efficiency ratio (PER) and feed/gain ratio 
(P<0.01). Dietary CP did not significantly alter other traits. 
Dietary energy level, as the other main factor, significantly 
effected the all performance traits. Increasing energy level 
of diets resulted in a significant improve in final live 
weight, LWG, feed intake (FI), DCPI, daily metabolizable 
energy intake (DMEI), PER and EER and resulted in a 
significant decrease feed/gain ratio (p<0.05-0.01). 
Although any performance traits measured in this 
experiment were not affected by the dietary protein x 
energy interaction, as the energy level in the diet increased, 
LWG, DCPI, DMEI, PER and EER were increased and 
feed/gain ratio was decreased with in the all dietary protein 
levels. 
        
       KEY WORDS: Lamb, protein, energy, performance, 
efficiency 
 

       ÖZET 
 

       Rasyon protein ve enerji seviyesinin Konya Merinosu 
kuzularında besi performansı, protein ve enerjinin 
kullanımına etkisini tespit etmek amacıyla 84 günlük bir 
çalışma yapılmıştır. Denemede ortalama canlı ağırlıkları 
(CA) 19.9 kg olan 2.5-3 aylık yaşta 54 baş Konya Merinosu 
erkek kuzu, yemlendiği şekliyle % 12.5, 15 ve 17.5 ham 
protein (HP) ve her bir protein seviyesinde 2250, 2500 veya 
2700 kcal/kg metabolik enerji (ME) içeren rasyonlarla, 
tesadüf parsellerinde 3x3 faktöriyel deneme planında 
yemlenmiştir. Bütün kuzular ferdi bölmelerde 
barındırılmış, ferdi olarak tartılmış ve yemlenmişlerdir.  
       Ana faktör olarak, rasyonda artan protein seviyesi ile 
birlikte canlı ağırlık artışı (CAA), günlük ham protein 
tüketimi (GHPT) ve enerji etkinlik oranı (EEO) artarken, 
yem/CAA oranı ve protein etkinlik oranı (PEO) azalmıştır 
(P<0.01). Rasyon protein seviyesi diğer performans 
özelliklerini önemli olarak etkilememiştir. Diğer ana faktör 
olan rasyon enerji seviyesi tüm performans özelliklerini 
önemli seviyede  etkilemiştir. Rasyonda artan enerji 
seviyesi ile kuzuların besi sonu CA, CAA, yem tüketimi 
(YT), GHPT, günlük ME tüketimi (GMET), PEO ve EEO’ 
ları artmış ve yem/CAA oranı ise azalmıştır (p<0.05-
p<0.01). 
       Rasyon protein x enerji seviyeleri arasındaki 
interaksiyonlar bu çalışmada ölçülen hiçbir özelliği önemli 
olarak etkilememiş ise de bütün protein seviyelerinde 
rasyonda artan enerji seviyesi ile birlikte CAA, GHPT, 
GMET, PEO ve EEO artmış ve yem/CAA oranı azalmıştır.  
 
       ANAHTAR KELİMELER: Kuzu, protein, enerji, 
performans, etkinlik 

 
 
       GİRİŞ 
 
       Günümüzde   besiye   alınan   kuzular    dünyanın  
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birçok yerinde çayır-mera otları, dane yem veya enerji 
seviyesi yüksek besi rasyonları ve çoğu zamanda 
ikisinin kombinasyonundan oluşan çok çeşitli yem 
materyalleri ile beslenmektedirler. Bu yüzden 
kuzuların belirli bir kesim veya karkas ağırlığına 
ulaşılabilmesi için gereken süre, yılın farklı 
zamanlarında bulunabilen veya mevcut yemlere bağlı 
olarak 2 aydan biraz daha kısa olabileceği gibi 1 



 
 
 
 
 
 
 
Hayvancılık Araştırma Dergisi (2002) 12, 1: 1-8  AKTAŞ ve BAHTİYARCA 

2   

yıldan daha uzun bir sürede olabilir. Kuzuların günlük  
canlı ağırlık artışları ise kuzuların ırkına, yaşına ve 
rasyona bağlı olarak 150 ila 400 g arasında 
olabilmektedir (Black 1981). 
       Rasyon protein ve enerji seviyesinin kuzuların 
besi performansına  etkisini tespit etmek amacı ile 
birçok çalışma yapılmıştır. Birçok araştırıcı (Hind ve 
ark. 1964, Orskov ve ark. 1971, Schwulst ve Babury 
1975, Taranto ve ark. 1975, Jordan 1988, Erickson 
1990, Hussein ve Jordan 1991, Shahjalal ve ark. 
1992, Stanton ve Swanson 1992, Görgülü ve 
Öztürkcan 1994, Murphy ve ark. 1994, Fluharty ve 
McClure 1997) rasyonda artan protein seviyesi ile 
birlikte canlı ağırlık artışının (CAA) arttığını ve 
yem/CAA oranının azaldığını bildirmişlerdir. Bununla 
birlikte, belli bir seviyeden (yaklaşık % 16 HP’ den) 
sonra rasyon protein seviyesindeki artış CAA’ da ilave 
bir artış sağlamamaktadır (Hind ve ark. 1964, Taranto 
ve ark. 1975, Black 1981, Erickson 1990). Bazı 
araştırmacılar ise rasyon protein seviyesindeki artışla 
beraber CAA’ nın arttığını fakat, yem/CAA oranının 
etkilenmediğini (McCarthy ve ark. 1987, Mohan ve 
ark. 1987, Aktaş ve Bahtiyarca 1997) bildirirlerken, 
Çapçı ve Özkan (1989) ve Yurtman ve ark. (1997) ise 
performans özelliklerinin protein seviyesindeki artıştan 
etkilenmediğini bildirmişlerdir.  
       Rasyonun enerji seviyesi de performansı önemli 
derecede etkilemekte olup, rasyon enerji seviyesi 
arttıkça CAA artarken, yem/CAA oranı ise azalmıştır 
(Andrews ve ark. 1969, Glimp 1971, Craddock ve ark. 
1974, Theriez ve ark. 1976 ve 1982, Crouse ve ark. 
1981, Al-Amily 1982, Ahmad ve Davies 1986, Jordan 
1988, Stanton ve Swanson 1992, Shahjalal 1992, 
Görgülü ve Öztürkcan 1994 ve 1996). Rasyon enerji 
seviyesinin yem tüketimine (YT) etkisi konusunda ise 
araştırıcılar tarafından farklı sonuçlar bildirilmiştir. 
Andrews ve ark. (1969), Glimp (1971) ile Görgülü ve 
Öztürkcan (1996) rasyondaki enerji seviyesinin 
artması ile birlikte YT’ nin arttığını bildirirken, 
Craddock ve ark. (1974) ve Crouse ve ark. (1978) 
azaldığını, Stanton ve Swanson (1992) ile Görgülü ve 
Öztürkcan (1994) ise etkilenmediğini bildirmişlerdir.  
       Diğer taraftan, rasyon protein x enerji 
interaksiyonunun performansı önemli seviyede 
etkilemediği (Craddock ve ark. 1974 ve Shahjalal ve 
ark. 1992) bildirilmiş ise de, genel olarak yüksek 
protein ve yüksek enerjili rasyonlarla beslenen 
kuzuların büyüme hızı daha yüksek olmuştur. Görgülü 
ve Öztürkcan (1994) ise rasyon enerji x protein 
interaksiyonunun besinin ilk döneminde performansı 
önemli olarak etkilediğini fakat, tüm besi dönemi 
performans değerlerine ise önemli bir etkisinin 
olmadığını bildirmişlerdir. Ayrıca kuzularda (Güneş ve 
ark. 1974, Okuyan ve ark. 1974) besin maddesi 
oranları (sindirilebilir ham protein/nişasta birimi) farklı 
rasyonların performansı önemli olarak etkilemediği 
bildirilmiştir. Ülkemizde 2-3 aylık yaşta sütten kesilmiş 
kuzuların (Akkaraman, İvesi, Kıvırcık, Dağlıç, Anadolu 
Merinosu, Türkgeldi) farklı besleme programlarına 
tepkilerini tespit etmek için çeşitli çalışmalar 
yapılmıştır. 
       Bu çalışmanın amacı, Konya  Merinosu erkek 
kuzularında protein ve enerji seviyesi farklı 
rasyonların besi performansına, protein ve enerji 

kullanımına etkisini tespit etmektir. 
        
       MATERYAL ve  METOT 
 
Hayvanlar, rasyonlar ve deneme planı:      
Araştırma Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Konya 
Hayvancılık Araştırma Enstitüsünün Koyunculuk 
şubesinde yürütülmüştür. Denemede yaklaşık 2.5-3 
aylık yaşta sütten kesilmiş 54 baş Konya Merinosu 
erkek kuzu kullanılmıştır. Konya Merinosu Konya 
Harası’ ında Alman Et Merinosu x Akkaraman melezi 
koyun ve koçların kendi aralarında çiftleştirilmesi ile 
elde edilmiş yeni bir tiptir. Bu tipte ortalama Merinos 
genotipi oranı % 75-80 ve Akkaraman genotipi oranı 
% 20-25 civarındadır (Yalçın ve ark. 1980). Kuzuların 
besi başı CA ortalaması 19.9 kg olup, en düşük ve en 
yüksek CA’ ya sahip kuzuların ağırlıkları sırasıyla, 
16.5 ve 23.8 kg’ dır.  
       Deneme süresince bütün kuzular 1.5x1.7 m 
boyutlarındaki ferdi bölmelerde barındırılmış, ferdi 
olarak tartılmış ve yemlenmişlerdir. Denemede 
kuzular 3 farklı seviyede ham protein (% 12.5, 15, 
17.5 HP) ve 3 farklı seviyede metabolik enerji (2250, 
2500, 2700 kcal/kg ME) içeren 9 rasyonla (muamele) 
3 x 3 faktöriyel deneme planında beslenmişlerdir. Her 
bir muamele için 6 bölme (kuzu) tahsis edilmiş ve 
muamelelerin bölmelere dağıtımı kura usulü ile 
yapılmıştır. 
       Deneme rasyonlarının hammadde ve 
hesaplanmış besin maddesi kompozisyonları Tablo 1’ 
de gösterilmiştir. Deneme rasyonları tam rasyonlar 
(kaba+kesif yemler bir arada) şeklinde hazırlanmıştır. 
Rasyonların kaba/kesif yem oranları, bütün protein 
seviyelerinde 2250, 2500 ve 2700 kcal/kg ME içeren 
rasyonlar için sırasıyla, 25/75, 10/90 ve 6/94’ tür. 
Seksen dört gün süren çalışma süresince kuzuların 
CA ve YT’ leri her 14 günde bir tespit edilmiştir. 
Kuzular sabah aç karına tartılmış ve yemlikte kalan 
yemler her hafta toplanıp tartılmıştır. Deneme 
başlamadan önce 10 gün müddetle kuzuların deneme 
şartlarına ve rasyonlarına alışmaları sağlanmıştır.  

 
Verilerin Analizi:  Araştırmadan elde edilen rakamlar, 
tesadüf parsellerinde faktöriyel deneme planına uygun 
olarak analiz edilmiştir. Muamelelerin etkilerinin 
önemli olup olmadığı varyans analiz metodu, farklı 
ortalamaların tespiti ise Duncan’ ın çoklu karşılaştırma 
testi ile yapılmıştır (Düzgüneş ve ark. 1987). Bu 
amaçla, varyans analizleri yapılırken Minitab (1998), 
Duncan’ ın çoklu karşılaştırma testi için ise Mstat-C 
(1980) adlı bilgisayar programları kullanılmıştır. 
İstatistik analizlerde varlığı kabul edilen matematik 
model aşağıda verilmiştir. 

  
Yi j k  = µ +   i + ß j + ( ß) i j + e i j k 
Yi j k = i. protein, j. enerji seviyesi ile          

beslenen k. hayvanın gözlem değeri 
µ = genel ortalama 
  i = i. protein seviyesinin etkisi 
ß j  = j. enerji seviyesinin etkisi 
( ß) i j = i. protein ve j. enerji seviyeleri 

arasındaki interaksiyonun etkisi 
ei j k = deneme hatası (tesadüfi veya 

bilinmeyen etkiler) 
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Tablo 1. Deneme Rasyonlarının Hammadde ve Hesaplanmış Besin Maddeleri Kompozisyonları (rasyonda yüzde 
olarak). 
Ham Protein (%)   12.5    15.0    17.5  

ME (kcal/kg)  2250 2500 2700  2250 2500 2700  2250 2500 2700 

Yonca samanı  25 10 6  25 10 6  25 10 6 
Arpa 53.7 29.8 24  51 13.5 14.8  46 8.1 7.1 
Mısır 0 44 54.4  0 48.3 56  0 46.6 56.1 
Buğday kepeği 12 0 0  4 0 0  0 0 0 
Soya küspesi 0 2 10  4.8 6 17.5  10.2 12.9 25.1 
Pamuk tohumu küspesi 5 10.2 0  11 17 0  14.8 17.4 0 
Bitkisel yağ 0 0 1.5  0 1 1.5  0 1 1.5 
Mermer tozu 1.8 1.6 1.6  1.7 1.8 1.7  1.5 1.6 1.7 
Di kalsiyum fosfat  1 0.9 1  1 0.9 1  1 0.9 1 
Tuz 1 1 1  1 1 1  1 1 1 
Vitamin-mineral karması* 0.5 0.5 0.5  0.5 0.5 0.5  0.5 0.5 0.5 
Toplam 100 100 100  100 100 100  100 100 100 
Hesaplanmış Besin Maddeleri  
Kuru Madde, % 89.42 89.03 88.70  89.70 89.43 88.80  89.88 89.51 88.88 
Ham Protein, % 12.51 12.50 12.50  15.04 15.0 14.95  17.47 17.50 17.50 
Metabolik Enerji, kcal/kg  2253 2502 2700  2250 2502 2700  2246 2500 2701 
Ham Selüloz, % 12.69 7.16 5.0  12.72 7.39 4.91  12.8 7.5 4.91 
Kalsiyum, %  1.24 1.06 1.0  1.12 1.06 1.01  1.16 1.01 1.04 
Fosfor, % 0.61 0.5 0.5  0.58 0.54 0.51  0.58 0.49 0.53 
* Vitamin-mineral karması rasyonun 1 kg’ ında  5 000 IU vitamin A;  1 000 IU vitamin D3;  5 mg vitamin E;  50 mg mangan;  50 mg 
çinko;  10 mg bakır;  50 mg magnezyum;  0.15 mg kobalt; 0.30 mg iyot;  0.15 mg selenyum; 450 mg fosfor;  625 mg kalsiyum ve 90 
mg sodyum karbonat sağlar. 
 
       BULGULAR 
  
       Bu çalışmada rasyon protein x enerji seviyeleri 
arasındaki interaksiyonlar performans sonuçlarını 
önemli olarak etkilemediği için sadece ana faktörlerin 
(protein ve enerji seviyelerinin) performansa etkilerine 
ait sonuçlar değerlendirilmiş ve Tablo 2 ve 3’ de 
gösterilmiştir. Bununla beraber bütün protein 
seviyelerinde rasyonda artan enerji seviyesi ile birlikte 
performans değerleri de artmıştır (P>0.05). Bütün 
protein seviyelerinde en düşük performans değerleri 
ise düşük enerjili (2250 kcal/kg ME) rasyonlarla 
gözlenmiştir. Bu sonuçlar literatür bildirişleri ile 
(Craddock ve ark. 1974, Güneş ve ark. 1974, Okuyan 
ve ark 1974, Shahjalal ve ark. 1992, Görgülü ve 
Öztürkcan 1994) uyumludur.   

 
       TARTIŞMA ve SONUÇ 

 
Protein seviyesinin Etkisi: Ana faktör olarak rasyon 
protein seviyesi kuzularda birçok performans 
karakterini önemli olarak etkilemiştir (Tablo 2). 
Rasyon protein seviyesinin kuzuların besi sonu CA’ 
larına, besinin 42-84 günlük (son dönem) dönemdeki 
günlük ortalama CAA’ larına (GOCAA), besinin ilk (0-
42 gün) ve son dönemleri ile tüm besi dönemi günlük 
ortalama YT’ lerine (GOYT) ve GMET’ lerine önemli 
bir etkisi olmamıştır (p>0.05). Yüzde 15 ve 17.5 HP’ li 
rasyonlarla beslenen kuzuların bu performans 
özellikleri %12.5 HP’ li rasyonla beslenen kuzulardan 
daha yüksek bulunmuştur (Tablo 2). Bununla beraber 
% 15 ve 17.5 HP’ li rasyonlarla beslenen kuzuların 
besi süresince kazandıkları toplam CAA, besinin ilk 
dönemi ile tüm besi dönemi GOCAA, %12.5 HP’ li 
rasyonla beslenen kuzulardan önemli derecede 
(p<0.01) yüksek bulunmuştur (Tablo 2). Yüzde 12.5, 

15.0 ve 17.5 HP’ li  rasyonla beslenen kuzuların besi 
süresince kazandıkları toplam CAA sırasıyla, 19.47, 
21.58 ve 22.16 kg’ dır, besinin ilk yarısı GOCAA’ ları 
sırasıyla, 218, 253 ve 260 g ve tüm besi dönemi 
GOCAA’ ları sırasıyla, 232, 257 ve 264 g’ dır. Yüzde 
15.0 ve 17.5 HP’ li rasyonla beslenen kuzuların 
toplam CAA ve tüm besi dönemi GOCAA’ ları % 12.5 
HP' li rasyonla beslenen kuzulardan sırasıyla, % 10.8 
ve 13.8 daha fazladır. Benzer sonuçlar diğer 
araştırıcılar (Hind ve ark. 1964, Craddock ve ark. 
1974, Schwults ve Babury 1975, Black 1981, 
McCarthy ve ark. 1987, Mohan ve ark. 1987, Erickson 
1990, Hussein ve Jordan 1991, Stanton ve Swanson 
1992, Görgülü ve Öztürkcan 1994, Murphy ve ark. 
1994, Aktaş ve Bahtiyarca 1997 ve Fluharty ve 
McClure 1997) tarafından da bildirilmiştir. Bununla 
beraber, bu çalışmadan elde edilen sonuçlar Kıvırcık 
ve Dağlıç kuzularında (Çapçı ve Özkan 1989), 
Türkgeldi kuzularında (Yurtman ve ark. 1997) ve 
melez kuzularda (Rajok ve ark. 1993), rasyon protein 
seviyesinin (% 13 ve 17.6 arasındaki HP’ li 
rasyonların) CAA’ yı etkilemediğini bildiren sonuçlarla 
uyumlu değildir. Bu durumun muhtemel sebebi 
rasyonlarda kullanılan protein seviyelerinin farklı oluşu 
yanında rasyon proteinlerinin rumende 
çözünürlüklerinin farklı oluşu ile ilgili olabilir. Çünkü, 
Black (1981), kuzuların protein tüketiminin rasyon 
proteinlerinin çözünürlüğüne olduğu kadar, hayvan 
dokularında ihtiyaç duyulan amino asitlerin miktarına 
bağlı olduğunu ve farklı rasyonların dokuların amino 
asit ihtiyacını karşılama kabiliyetlerinin farklı olduğunu 
bildirmiştir.  
       Bu çalışmada kuzuların besinin farklı 
dönemlerindeki ve tüm besi dönemi YT’ leri birbirine 
oldukça yakın bulunmuştur. Yüzde 12.5, 15.0 ve 17.5 
HP  içeren  rasyonla beslenen  kuzuların 0-84   günlük  
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Tablo 2. Rasyon Protein Seviyesinin Kuzuların Performansı Üzerine Etkisi. 
  Ham Protein Seviyesi, % 
Özellikler  12.5 15 17.5 ÖS 
BBCA, kg 20.290.47  19.550.52  19.710.47  ÖD 
BSCA, kg 39.761.23 41.131.00 41.871.07 ÖD 
TCAA, kg 19.470.95 b 21.580.72 a 22.160.94 a ** 
GOCAA, g  (0-42.gün)  21812.1 b  2539.95 a 26010.3 a ** 
GOCAA, g  (42-84.gün) 24612.4 2619.25 26713.5 ÖD 
GOCAA, g (0-84.gün)  23211.3 b 2578.61 a 26411.2 a ** 
GOYT, kg  (0-42.gün) 1.0420.03 1.1040.03 1.0950.03 ÖD 
GOYT, kg  (42-84.gün)  1.2500.04 1.3210.03 1.3110.04 ÖD 
GOYT, kg (0-84.gün) 1.1460.03 1.2130.03 1.2030.03 ÖD 
YDS  (0-42.gün) 4.780.24 a 4.360.18 ab 4.210.16 b ** 
YDS (42-84.gün)   5.080.32 5.060.22 4.910.19 ÖD 
YDS (0-84.gün) 4.940.18 a  4.720.14 ab 4.560.17 b ** 
GHPT, g (0-42.gün) 1324.6 c 1667.2 b 1907.8 a ** 
GHPT, g (42-84.gün) 1565.8 c 1986.4 b 2306.8 a ** 
GHPT, g (0-84.gün) 1444.1 c 1825.7 b 2106.2 a ** 
GMET, Mcal (0-42.gün) 2.630.09  2.760.08 2.700.08 ÖD 
GMET, Mcal (42-84.gün) 3.120.07 3.290.09 3.260.08 ÖD 
GMET, Mcal (0-84.gün) 2.880.06 3.020.07 2.980.06 ÖD 
PEO (0-84.gün) 1.610.02 a 1.410.02 a 1.260.02 b ** 
EEO (0-84.gün) 80.61.25 b 85.11.21 ab 88.61.24 a ** 
a, b :Aynı satırda farklı harfle gösterilen ortalamalar arasındaki farklar istatistiksel bakımdan önemlidir.   
 *:  (P<0.05),     **:   (P<0.01), ÖS: Önem seviyesi, ÖD: Önemli değil. 
Tablodaki Kısaltmalar; BBCA: Besi başı canlı ağırlık,  BSCA: Besi sonu canlı ağırlık,  TCAA:  Toplam canlı ağırlık artışı,  GOCAA: 
Günlük ortalama canlı ağırlık artışı,  YDS: Yem değerlendirme sayısı (GYT/GCAA),  GHPT: Günlük ham protein tüketimi,  GMET: 
Günlük metabolik enerji tüketimi ,   PEO:  Protein etkinlik oranı  (GCAA/GHPT), EEO: Enerji etkinlik oranı (GCAA/GMET) 
 
dönemdeki  GOYT' leri sırasıyla, 1.146, 1.213 ve 
1.203 kg’dır (Tablo 2). Bu sonuçlar, rasyon protein 
seviyesinin yem tüketimini önemli olarak 
etkilemediğini bildiren Taranto ve ark. (1975), 
McCarthy ve ark. (1987), Çapçı ve Özkan (1989), 
Hussein ve Jordan (1991), Yurtman ve ark. (1997) 
tarafından bildirilen sonuçlarla uyumlu, Shahjalal ve 
ark. (1992), Aktaş ve Bahtiyarca (1997), Fluharty ve 
McClure (1997), Craddock ve ark. (1974) tarafından 
bildirilen sonuçlarla uyumlu değildir.   
       Genel olarak değerlendirildiğinde rasyonda artan 
protein seviyesi ile kuzuların YDS’ leri de düşmüştür 
(Tablo 2). Yüzde 12.5 HP' li rasyonla 
karşılaştırıldığında 17.5 HP’ li rasyonla beslenen 
kuzuların besinin ilk dönemi ile tüm besi dönemi YDS’ 
leri önemli derecede (p<0.01) daha düşük 
bulunmuştur. Bununla beraber, % 12.5 ve 15 HP’ li 
rasyonlar ile % 15 ve 17.5 HP’ li rasyonla beslenen 
kuzuların YDS’ leri arasında önemli bir farklılık 
bulunamamış ise de rasyonda artan protein seviyesi 
ile YDS de azalmıştır (p>0.05, Tablo 2). Bu sonuçlar 
birçok literatür bildirişleri ile (Hind ve ark. 1964, 
Orskov ve ark. 1971, Craddock ve ark. 1974, Jordan 
1988, Erickson 1990, Shahjalal ve ark. 1992, Stanton 
ve Swanson 1992, Görgülü ve Öztürkcan 1994, 
Murhpy ve ark. 1994 ve Fluharty ve McClure 1997) 
uyumlu ise de , diğer bazıları (Schwults ve Babury 
1975, McCarthy ve ark. 1987, Mohan ve ark. 1987, 
Çapçı ve Özkan 1989, Hussein ve Jordan 1991 ve 
Yurtman ve ark. 1997) ile uyumlu değildir. Son 
zikredilen araştırıcılar rasyonda artan protein seviyesi 
ile YDS’ nin azalmadığını bildirmişlerdir. Gerek YT ve 
gerekse YDS bakımından literatürde bildirilen 

sonuçlarındaki bu farklılıklar, muhtemelen rasyonların 
lezzetliliği, rasyonların fiziki formu, rasyonda kullanılan 
kaba yemlerin miktarı, tipi ve kalitesindeki farklılıklarla 
ilgili olabilir. Rasyon protein seviyesindeki artışa bağlı 
olarak CAA da gözlenen artış ve YDS deki düşme 
kuzuların GHPT’ lerinin birbirinden önemli derecede 
farklı olması sonucudur. 
       Yüzde 15 HP’ li rasyonla beslenen kuzuların 
besinin farklı dönemlerindeki ve tüm besi dönemi 
GHPT’ leri % 12.5 HP’ li rasyonla beslenen 
kuzulardan, % 17.5 HP’ li rasyonla beslenen kuzuların 
ki ise % 12.5 HP ve 15 HP’ li rasyonla beslenen 
kuzulardan önemli derecede (p<0.01) yüksek 
bulunmuştur. Protein tüketimindeki bu artış mikrobial 
büyüme ve CAA için daha fazla nitrojen sağlamış ve 
sonuçta büyüme hızı artarken YDS düşmüştür. 
Kuzuların erken büyüme döneminde (yaklaşık 20-30 
kg CA’ lar arasında) protein ihtiyacı, daha sonraki 
dönemlere kıyasla daha yüksek (Anonymous 1985) 
olduğu gibi rumende maksimum mikrobial protein 
sentezi için yeterli nitrojene de ihtiyaç vardır (Stern ve 
Hoover 1979, Stern ve ark. 1994). Optimum mikrobial 
büyüme için rasyonda % 11-13 HP’ nin yeterli olduğu 
(Hume ve ark. 1970, Satter ve Roffler 1977) 
bildirilmiştir. Bununla beraber, % 12.5 HP’ li rasyon 
kuzularda, rumende optimum mikrobial protein sentezi 
yeterli olsa bile tatminkar bir büyüme için yeterli 
olmamıştır. Çünkü, rumende sentezlenen mikrobial 
proteinin bir limiti mevcut olup, bu yolla sentezlenen 
protein ancak yaşama payı ihtiyaçlarına cevap 
verecek kadardır (Yazgan  ve Aksoy 1990). Bu 
yüzden, % 12.5 HP’ li rasyonla en düşük performans 
sonuçları elde edilmiştir. Düşük proteinli (bazal) 
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rasyonlarda HP seviyesinin yükseltilmesi ile kuzularda 
mikrobial protein sentezi ve büyüme hızının arttığı 
bildirilmiştir. Hussein ve Jordan (1991) rasyon HP 
seviyesinin % 13.3’ den % 14.9’ a yükseltildiğinde 
(isokalorik rasyonlar) GOCAA’ nın önemli derecede 
(p<0.05) arttığını, kuru madde tüketimi (KM) ve YDS’ 
nin önemli olarak etkilenmediğini bildirmişlerdir. 
Fluharty ve McClure (1997), yüksek proteinli 
rasyonlarla ad libitum veya kısıtlı yemlenen kuzuların 
besi sonu CA’ ları, tüm besi dönemi GOCAA’ları ve 
besinin ilk yarısındaki CAA/yem oranının düşük 
proteinli rasyonla beslenen kuzulardan önemli 
derecede (p<0.05-0.01) yüksek ve kuzuların besinin 
ilk dönemi sonu hedeflenen 36 kg CA’ ya ulaşmaları 
için gereken sürenin ise önemli derecede (p<0.01) 
daha kısa olduğunu bildirmişlerdir. Her iki araştırıcı da 
bu çalışmalara dayanarak ABD Milli Araştırma 
Konseyi (Anonymous 1985) tarafından tavsiye edilen 
protein seviyelerinin kuzularda büyüme hızını 
kısıtlayabileceğini bildirmişlerdir.  
       Ruminantlar tarafından tüketilen rasyon 
proteinlerinin rumende parçalanabilen kısmı, rumende 
büyük ölçüde peptidlere müteakiben amino asit ve 
amonyağa parçalanır. Rumende yaşayan bakteri 
türleri tarafından protein sentezinde kullanılan ana 
nitrojen kaynağı rumende oluşan amonyaktır (Yazgan  
ve Aksoy 1990). Bununla beraber, rumen bakteri ve 
protozoalarının birçoğunun rumende oluşan 
amonyağa ilave olarak optimum büyüme için ya 
amino asitler veya peptidler şeklinde nitrojene de 
ihtiyaç duydukları ve rumene amino asit veya peptid 
ilavesinin mikrobial büyümeyi önemli ölçüde artırdığı 
görülmüştür (Hume ve ark. 1970, Salter ve ark. 1979, 
Grishwold ve ark. 1996). Bu çalışmada % 15 ve 17.5 
HP’ li rasyonlarla da CAA’ da gözlenen önemli artış ve 
YDS’ deki önemli düşme, bu rasyonlarla protein 
tüketiminin önemli derecede yüksek olması yanında 
bu rasyonlarının rumen mikroorganizmaları ve CAA 
için yeterli nitrojen ile birlikte peptid ve/veya amino 
asitleri sağlaması sonucu olabilir. Bununla beraber, 
belli bir seviyeden sonra protein tüketimindeki artış 
mikrobial büyümeyi daha fazla artırmadığı gibi ölçülen 
tepkide de  (CAA’da) artışa sebep olmamaktadır. 
Fakat, rumende parçalanmayan protein miktarındaki 
artış sebebiyle ince barsaklara geçen total amino asit 
miktarının artabileceği bildirilmiştir (Stern ve ark. 
1994). Bu yüzden, % 15 HP’ li rasyonla 
karşılaştırıldığında % 17.5 HP’ li rasyonla performans 
değerleri biraz daha yüksek bulunmuştur. 
       Rasyonda artan protein seviyesi ile enerjinin 
CAA’ ya dönüştürülme etkinliği (enerji etkinlik oranı-
EEO: günlük CAA, g/günlük ME tüketimi, Mcal) önemli 
derecede artmıştır. Yüzde 12.5, 15 ve 17.5 HP’ li 
rasyonla beslenen kuzuların tüm besi dönemi için 
EEO’ ları sırasıyla, 80.6, 85.1 ve 88.6 g/Mcal’ 
dir.Yüzde 17.5 HP’ li rasyonla beslenen kuzuların 
EEO’ sı, 15 HP (p>0.05) ve 12.5 HP’ li rasyonla 
beslenen kuzulardan (p<0.01) daha yüksektir. Bu 
durumun muhtemel sebebi % 15 ve 17.5 HP’ li 
rasyonlarla rumende fermantasyon sonucu açığa 
çıkan enerjinin daha etkin bir şekilde kullanılmasıdır. 
Çünkü, Stern ve Hoover (1979) düşük proteinli 
rasyonlarla rumende fermantasyon sonucu açığa 
çıkan enerjinin etkin bir şekilde kullanılmadığını ve 
maksimum mikrobial büyüme için rumende enerji ve 

nitrojenin kullanılabilirliğinin dengelenmesi gerektiğini 
bildirmişlerdir. Rasyon protein seviyesindeki artışa 
bağlı olarak kuzuların GHPT’ leri önemli derecede 
artarken, protein etkinlik oranı-PEO 
(GCAA,g/GHPT,g) azalmıştır (Tablo 2). Yüzde 12.5, 
15 ve 17.5 HP’ li rasyonlarla beslenen kuzularda PEO 
sırasıyla, 1.61, 1.41 ve 1.26 olup, % 17.5 HP’ li 
rasyonla beslenen kuzuların PEO’ su % 12.5 ve 15 
HP’ li rasyonlarla beslenen kuzulardan önemli 
derecede (p<0.01) düşük bulunmuştur. Normalde 
artan protein tüketimi ile CAA artmakta ise de 
optimum seviyenin üzerinde protein içeren rasyonlarla 
protein tüketimindeki artış CAA’ da ilave artışa sebep 
olmadığı için (Black 1981) PEO da düşmüş olabilir. 
Çünkü artan protein tüketimi ile vücutta tutulan 
nitrojen miktarındaki artışta azalmaktadır (Black 
1981). 
 
Enerji seviyesinin etkisi: Diğer bir ana faktör olan 
rasyon enerji seviyesi de kuzuların performans 
değerlerini önemli olarak etkilemiştir (Tablo 3). Düşük 
(2250 kcal ME) enerjili rasyonla karşılaştırıldığında 
orta ve yüksek seviyede (sırasıyla, 2500 ve 2700 
kcal/kg ME) enerjili rasyonlarla beslenen kuzuların 
besi sonu CA, besi süresince kazandıkları toplam 
CAA, besinin farklı dönemlerindeki ve tüm besi 
dönemi GOCAA’ ları önemli derecede (p<0.01) 
yüksek bulunmuştur (Tablo 3). Bununla beraber, orta 
ve yüksek enerjili rasyonlarla beslenen kuzuların bu 
özellikler bakımından aralarında önemli bir farklılık 
bulunamamıştır. Bu sonuçlar, yüksek enerjili 
rasyonlarla büyüme hızının arttığını bildiren diğer 
literatürlerle (Andrews ve ark. 1969, Glimp 1971, 
Theriez ve ark. 1976, Crouse ve ark. 1981, Shahjalal 
ve ark. 1992 ve Görgülü ve Öztürkcan 1994) 
uyumludur. Düşük, orta ve yüksek enerjili rasyonlarla 
beslenen kuzuların besi süresince kazandıkları toplam 
CAA sırasıyla, 17.08, 22.28 ve 23.85 kg, tüm besi 
dönemi GOCAA ise sırasıyla 203, 264 ve 284 g’ dır. 
Orta ve yüksek enerjili rasyonlarla beslenen kuzuların 
beside kazandıkları toplam CAA ve besi dönemi 
GOCAA’ ları düşük enerjili rasyonla beslenen 
kuzulardan sırasıyla, yaklaşık % 30 ve % 40 daha 
fazladır. Oysa orta ve yüksek (% 15 ve % 17.5 HP) 
proteinli rasyonla beslenen kuzuların GOCAA’ ları 
düşük (%12.5) proteinli rasyonla beslenen kuzulardan 
sırasıyla % 10.8 ve 13.8 daha fazla bulunmuştu. Bu 
sonuçlar, kasaplık kuzuların beslenmesinde rasyon 
enerji seviyesinin ne kadar önemli ve kritik bir besin 
maddesi olduğunu göstermektedir.  
       Rasyon enerji seviyesi YT’ yi önemli önemli 
olarak etkilemiş olup, orta ve yüksek enerjili rasyonla 
beslenen  kuzuların besinin farklı dönemlerindeki 
GOYT’ leri, düşük enerjili rasyonlarla beslenen 
kuzulardan (p<0.05-p<0.01) ve orta enerjili rasyonla 
beslenen  kuzuların tüm besi dönemindeki GOYT’ leri 
düşük enerjili rasyonlarla beslenen kuzulardan önemli 
derecede yüksek (p<0.01) bulunmuştur. Düşük, orta 
besi  dönemi  GOYT' leri sırasıyla, 1.116, 1.233 ve 
1.212 kg’dır. Orta ve yüksek enerjili rasyonlarla 
beslenen kuzuların besinin farklı dönemlerindeki ve 
besi dönemi GOYT’ leri birbirlerine yakın bulunmuş 
ise  de orta enerjili rasyonla biraz daha yüksektir 
(Tablo 3). Literatürde rasyon enerji ve protein 
seviyesinin kuzuların performansına etkisi konusunda 
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Tablo 3. Rasyon Enerji Seviyesinin Kuzuların Performansı Üzerine Etkisi. 

  Enerji Seviyesi, kcal/kg ME 
Özellikler  2250 2500 2700 ÖS 

BBCA, kg 19.810.42  19.320.48  20.420.53  ÖD 
BSCA, kg 36.890.78 b 41.600.98 a 44.270.76 a ** 
TCAA, kg 17.080.56 b 22.280.68 a 23.850.53 a ** 
GOCAA, g  (0-42.gün)  1928.77 b 2586.66 a 2796.87 a ** 
GOCAA, g  (42-84.gün) 2147.14 b 27011.7 a  2888.44 a ** 
GOCAA, g (0-84.gün)  2036.67 b 2648.10 a 2846.33 a ** 
GOYT, kg  (0-42.gün) 1.0220.02 b 1.1230.04 a 1.0940.03 a * 
GOYT, kg  (42-84.gün)  1.2100.03 b 1.3420.04 a 1.3300.03 a ** 
GOYT, kg (0-84.gün) 1.1160.03 b 1.2330.03 a 1.2120.03 ab ** 
YDS  (0-42.gün) 5.320.11 a 4.350.14 b 3.920.15 b ** 
YDS (42-84.gün)   5.650.12 a 4.970.11 b 4.620.13 b ** 
YDS (0-84.gün) 5.490.09 a 4.670.10 b 4.270.11 c ** 
GHPT, g (0-42.gün) 1546.1 b 1727.8 a 1636.5 ab * 
GHPT, g (42-84.gün) 1836.9 b 2028.2 a 1997.4 a * 
GHPT, g (0-84.gün) 1696.3 b 1876.7 a 1815.9 a * 
GMET, Mcal (0-42.gün) 2.280.07 b 2.860.08 a 2.950.06 a ** 
GMET, Mcal (42-84.gün) 2.720.08 b 3.360.07 a 3.590.08 a ** 
GMET, Mcal (0-84.gün) 2.500.05 b 3.110.06 a 3.270.05 a ** 
PEO (0-84.gün) 1.200.03 c 1.410.03 b 1.570.02 a ** 
EEO (0-84.gün) 81.21.26 b 84.91.19 ab 86.91.22 a ** 
a, b, c : Aynı satırda farklı harfle gösterilen ortalamalar arasındaki farklar istatistiksel bakımdan önemlidir.   
 * : (P<0.05),  **: (P<0.01), ÖS : Önem seviyesi, ÖD: Önemli değil. Tablodaki kısaltmalar: Tablo 2’ nin dipnotunda gösterilmiştir. 
 
yapılan çalışmalarda birbiriyle en uyumsuz sonuçların 
bildirildiği özellik YT’ dir. Bazı araştırıcılar (Taranto ve 
ark. 1975, Shahjalal ve ark. 1992, Stanton ve 
Swanson 1992, Görgülü ve Öztürkcan 1994) rasyon 
enerji seviyesinin YT’ yi etkilemediğini bildirirlerken, 
Glimp (1971) ve Crouse ve ark. (1978) rasyon enerji 
seviyesi arttıkça YT’ nin azaldığını bildirmişlerdir. 
Buna karşılık, Andrews ve ark. (1969) ME seviyesi 2.3 
ve 2.9 Mcal/kg arasında değişen rasyonlarla beslenen 
kuzuların YT’ leri arasında önemli bir fark olmadığını 
(1. çalışma) bildirirken, tamamen kuru çayır otundan 
oluşan ve 2.3 Mcal/kg ME’ li rasyonla yüksek enerjili 
(2.9 Mcal/kg) rasyonun performansa etkisinin 
araştırıldığı 2. çalışmada yüksek enerjili rasyonla YT’ 
nin önemli derecede (p<0.01) arttığını bildirmişlerdir. 
Görgülü ve Öztürkcan (1994) ise yüksek enerjili 
rasyonla YT’ nin önemli olmamakla birlikte arttığını 
bildirmişlerdir. Rasyon enerji seviyesinin YT’ ye etkisi 
konusunda çeşitli araştırıcılar tarafından bildirilen 
sonuçlardaki bu farklılıkların muhtemel sebebi daha 
önce protein seviyesinin YT’ ye etkisi konusunda 
açıklandığı gibi rasyonların tabiatındaki (lezzetlilik, 
fiziki formu, kaba yemlerin miktar ve çeşidi) farklılıklar 
olabilir. 
       Rasyonda artan enerji seviyesi ile birlikte 
kuzuların YDS’ leri de önemli derecede düşmüştür 
(Tablo 3). Orta ve yüksek seviyede enerji içeren 
rasyonlarla beslenen kuzuların besinin her iki 
dönemindeki YDS’ leri düşük enerjili rasyonla 
beslenen kuzulardan önemli derecede düşük olmuştur 
(p<0.01). Orta ve yüksek enerjili rasyonlarla beslenen 
kuzuların besinin farklı dönemlerindeki YDS’ leri 
arasında önemli derecede bir farklılık olmamış ise de 
yüksek enerjili rasyonla YDS daha düşük olmuştur 
(p>0.05). Besi sonu itibarıyla düşük, orta ve yüksek 
enerjili rasyonlarla beslenen kuzuların YDS’ leri 

(sırasıyla, 5.49, 4.67 ve 4.27) birbirinden önemli 
derecede (p<0.01) farklı olup, yüksek enerjili rasyonla 
beslenen grupta en düşük olmuştur (Tablo 3). Bu 
sonuçlar literatür bildirişleriyle (Glimp 1971, Craddock 
ve ark. 1974, Al-Amily 1982, Ahmad ve Davies 1986, 
Shahjalal ve ark. 1992, Stanton ve Swanson 1992 ve 
Görgülü ve Öztürkcan 1994) uyumludur. 
       Düşük enerjili rasyonlarla karşılaştırıldığında, orta 
ve yüksek enerjili rasyonlarla besinin farklı 
dönemlerindeki ve besi dönemi GOYT’ nin önemli 
derecede (p<0.05-0.01) yüksek olması, kuzularda 
GHPT ve GMET’ nin de önemli olarak artmasına 
sebep olmuştur (Tablo 3). Orta enerjili rasyonla 
beslenen kuzuların besinin ilk dönemi (0-42 gün) 
GHPT’si, düşük enerjili rasyonla beslenen kuzulardan; 
orta ve yüksek enerjili rasyonlarla beslenen kuzuların 
besinin 2. yarısındaki ve tüm besi dönemi GHPT’ leri, 
düşük enerjili rasyonla beslenen kuzuların 
GHPT’sinden önemli derecede yüksek (p<0.05) 
bulunmuştur. Düşük orta ve yüksek enerjili rasyonlarla 
beslenen kuzuların besi dönemi GHPT’ leri sırasıyla, 
169, 187 ve 181 g’dır (Tablo 3). Rasyonda artan enerji 
seviyesi ile birlikte GMET de önemli derecede artmış 
olup, orta ve yüksek enerjili rasyonla beslenen 
kuzuların besinin farklı dönemlerindeki ve besi dönemi 
GMET’ leri düşük enerjili rasyonla beslenen 
kuzulardan önemli derecede (p<0.01) yüksek 
bulunmuştur. Benzer sonuçlar Theriez ve ark. (1976) 
tarafından da bildirilmiştir. Orta ve yüksek enerjili 
rasyonlar arasında hem GHPT ve hem de GMET 
bakımından önemli bir fark yok ise de yüksek enerjili 
rasyonla beslenen kuzuların GMET’ leri daha yüksek 
olmuştur (Tablo 3). Rasyonda artan enerji seviyesi ile 
birlikte protein ve enerji tüketiminin önemli derecede 
artması, kuzuların besi sonu CA, besideki 
kazandıkları toplam CAA, besinin farklı 



 
 
 
 
 
 
 
Hayvancılık Araştırma Dergisi (2002) 12, 1: 1-8  Rasyon Protein ve Enerji Seviyesinin Konya Merinosu ............. 

  7 
 

dönemlerindeki ve besi dönemi GOCAA’ nın önemli 
derecede yüksek olmasına ve YDS’ lerin önemli 
derecede düşmesine sebep olmuştur. Çünkü, 
rasyonda enerji veya kesif yem seviyesi arttıkça 
rasyonun sindirilebilirliği ve vücutta tutulan enerji 
miktarı arttığı için hem mikrobial büyüme ve hem de 
CAA için daha fazla kullanılabilir enerji 
sağlanmaktadır (Kroman ve ark. 1975, Theriez ve ark. 
1976 ve Shane 1997). Rumende mikrobial büyüme, 
rumende fermente edilebilir karbonhidrat miktarına 
bağlı olup, rasyon enerji seviyesinin arttırılması 
mikrobial büyümeyi artırmaktadır (Gomez ve ark. 
1994). Rumen mikroorganizmaları hayvan tarafından 
tüketilen yemin sindiriminde ilk etkili unsur olup, 
rumen mikrobial populasyonunu etkileyen bütün 
faktörler sonuçta besin maddelerinin çeşitli fizyolojik 
fonksiyonlarında (yaşama, CAA, süt verimi gibi) nasıl 
ve ne kadar kullanılacağını etkileyecektir. Çünkü 
optimum mikrobial büyüme için birinci derecede 
kısıtlayıcı besin maddesi enerji veya karbonhidratlar 
(Rode 2000) olup, düşük enerjili rasyonlar optimum 
mikrobial büyüme için yeterli enerji sağlayamazlar. Bu 
yüzden enerji yetersizliğinde kuzuların büyüme hızı 
önemli derecede azalmaktadır. Ancak rasyon enerji 
seviyesi ile performans arasındaki ilişki doğrusal 
olmayıp, optimum seviyenin üzerinde veya çok 
yüksek enerjili rasyonlarla hem mikrobial büyüme 
(Gomez ve ark. 1994) ve hem de CAA da daha fazla 
bir artış elde edilememektedir (Kroman ve ark. 1975). 
Bu çalışmada düşük enerjili rasyonla 
karşılaştırıldığında, orta ve yüksek enerjili rasyonlarla 
besi dönemi GOCAA’ nın % 30 ve 40 daha yüksek 
olmasına rağmen, orta ve yüksek enerjili rasyonlar 
karşılaştırıldığında bu fark % 10’ dur. Görüldüğü gibi 
rasyon enerji seviyesinin daha fazla artırılması ile 
büyüme hızındaki artış azalmıştır. Bu durum rasyonda 
artan enerji seviyesi ile birlikte mikrobial protein 
sentezinin daha fazla artmaması, rumende fazla 
miktarda laktik asit biriktirilmesi ve onun yem 
tüketimini olumsuz yönde etkilemesi ile açıklanabilir. 
       Rasyonda artan enerji seviyesi ile birlikte PEO ve 
EEO da önemli derecede artmıştır (Tablo 3). Düşük, 
orta ve yüksek enerjili rasyonlarla PEO sırasıyla 1.20, 
1.41 ve 1.57 olup, enerji seviyeleri arasındaki 
farklılıklar birbirinden önemli (p<0.01) derecede farklı 
bulunmuştur. Yüksek enerjili rasyonla EEO, düşük 
enerjili rasyondan önemli derecede (p<0.01) yüksek 
bulunmuştur. Orta enerjili rasyonla EEO düşük enerjili 
rasyona nazaran ve yüksek enerjili rasyonla EEO ise 
orta enerjili rasyona nazaran önemli olmasa da daha 
yüksek bulunmuştur (p>0.05). Benzer sonuçlar Geay 
ve ark. (1976), Theriez ve ark. (1976) ve Shahjalal ve 
ark. (1992) tarafından da bildirilmiştir. Rasyon enerji 
seviyesi arttıkça GMET’ nin de önemli derecede 
artması sonucu vucutta tutulan enerji ve protein 
miktarı ve rasyon enerjisinin vücut yağı ve 
proteinlerinin sentezinde kullanılma etkinliği de 
artmaktadır (Geay ve ark. 1976, Theriez ve ark. 
1976). Bu durum orta ve yüksek enerjili rasyonlarla 
EEO ve PEO’ nın niçin daha yüksek olduğunu açıklar.  
       Bu çalışmadan elde edilen sonuçlara dayanarak 
erken yaşta (2.5-3 ay) besiye alınan Konya Merinosu 
kuzularında optimum performans için rasyonda en 
uygun protein seviyesinin % 15 HP ve en uygun enerji 
seviyesinin 2500 kcal/kg ME olduğu söylenebilir. 

Daha yüksek protein ve enerji içeren rasyonlar 
kuzuların performansında önemli bir artış 
sağlamamaktadır. 
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       The effect of some fertilisers on yield  and 
plant composition of artificial pasture in Konya 
conditions
 

 
       
       SUMMARY     

 
       This research was conducted to during 2000-2001 seasons at 
Animal  Husbandry Research Institute of Konya on an artificial 
pasture established by a mixture of different gramineous  and 
leguminous forage crops in 1978. The experimental site was a flat 
area  with poor but improbable soil characteristics by various 
fertilisation programs, at an altitude of 1020 m. 
       Before the fertilisation program  the percentage of area covered 
by plants was 66.6% and than first year and second year 
fertilisation programs increased what the percentage  to 86.4% and 
86.8% respectively. Fertilisation also resulted  in the increase 
frequency of leguminous plant species while it decreased the 
frequency of other plant species. 
       Dry and fresh fodder yields and protein yields were higher with 
plots on which organic fertilisers (14,15,16,19 and 20) and 
nitrogenous+ phosphorus fertilisers (8 and 9)  applied. Average of 
two years control  plots  gave the lowest fresh fodder yields (680.75 
kg/ha) were obtained  from plots fertilised with 10000 kg/ha 
poultry manure only. The highest  dry fodder  yield (14954.2 kg/ha) 
was  obtained  from plots  fertilised  with 20000 kg farmyard 
manure plus 3333 kg poultry  manure. Control plots  always 
resulted in lower values of raw protein contents and fodder  yields 
but higher  values were from plots treated with 10000 kg farmyard 
manure plus 5000 kg poultry manure per ha. 
       This study showed that fertilisation can improve the rate of 
coverage by plants. Application of 10000 kg of farmyard manure  
plus 5000 kg poultry manure per ha as organic fertilisers  besides 
20000 kg farmyard manure plus 80 kg/ha nitrogen  per ha (1/3 in 
autumn, 2/3 in spring) can be suggested to increase fodder yield. 

 
       KEY WORDS:  Artificial pasture, fertiliser, forage yield, yield 
component, hay quality, productivity items, plant composition 
 
 
 
 
 
 
 
 

       ÖZET 
   

       Bu araştırma 1998 yılında Konya Hayvancılık Araştırma 
Enstitüsü Müdürlüğünün arazisinde kurmuş olan olduğu suni mera 
üzerinde 2000-2001 yıllarında yapılmıştır. Deneme alanı deniz 
seviyesinden 1020 m yükseklikte, düz ve taban bir meradır. Mera 
buğdaygil ve  baklagil familyalarına dahil bazı yem bitkilerinden 
meydana getirilmiştir. Toprak verimliliği itibariyle, verimsiz olup, 
gübreleme ve bakım ile meranın verimliliğinin arttırılması ve bitki 
kalitesinin iyileştirilmesi mümkündür.  
       Araştırmanın yapıldığı alanda  gübreler verilmeden önce 
sonbaharda yapılan botanik kompozisyonunun tespitinde bitki ile 
kaplı alan %66.6 iken gübrelemeden 1 yıl sonra %86.42, 2 yıl sonra 
%86.79’a yükselmiştir. Gübreleme ile buğdaygillerde  ve diğer 
familyalarda  azalma, baklagillerde ise artış tespit edilmiştir. 
       Araştırmada elde edilen verilere göre yeşil ot, kuru ot ve ham 
protein verimlerinde  organik gübre kullanılan  parsellerde  (14, 
15,16, 19 ve 20) daha yüksek verim alınmış iken bunların yanında  
azot ve fosforlu gübrelerin birlikte kullanıldığı 8 ve 9 numaralı 
parsellerde  de yüksek verim alınmıştır.  
       İki yıllık ortalama değerlere göre yeşil ot verimi  en düşük 
gübre verilmeyen parsellerde (6807.50 kg/da), en yüksek değer 
(8763.33 kg/da) sadece dekara 1000 kg tavuk gübresi verilen 
parselden elde edilmiştir.  Dekara kuru ot verimi en düşük (1210.69 
kg/da) 18 numaralı parselden alınmış iken  en yüksek 1495.42 
kg/da kuru ot verimi ile  2000 kg sığır ve 333 kg tavuk gübresi 
verilen  parselde tespit edilmiştir.  İki yılın ortalamasına göre  ham 
protein oranı  ve verimi en düşük, gübre verilmeye parsellerde 
(sırası ile %11.32- 135.97 kg/da) en yüksek değerler ise  dekara 
1000 kg sığır ve 500 kg tavuk gübresi  verilen parsellerden (sırası 
ile %15.93-235.15 kg/da) tespit edilmiştir. 
       Bu araştırma sonucuna göre gübrelemenin bitkilerde  kaplama 
alanını arttırdığı, yeşil ot, kuru ot ve ham protein verimlerini  
yükseltmesi nedeni ile  sadece organik gübrelerden sığır ve tavuk 
gübresinin  dekara 1000 kg sığır + 500 veya 1000 kg sığır + 333 kg 
tavuk gübresinin verilmesinin  yanında  dekara 2000 kg sığır 
gübresi ile 8 kg saf azot (1/3’ ü sonbahar + 2/3’ü ilkbaharda) ihtiva 
eden azotlu gübrenin uygulanması ekonomik ve tavsiye edilebilir 
bulunmuştur. 
 
       ANAHTAR KELİMELER:  Suni mera, gübre, ot verimi, ot 
kalitesi, verim, verim unsurları, bitki kompozisyonu 

Yayına Kabul Tarihi: 20.05.2002 
*: Bu proje TKB Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü tarafından desteklenmiştir (Proje Kod No: TAGEM/TA/00/11/02/002). 
1: Hayvancılık Araştırma Enstitüsü - KONYA 
2: S. Ü. Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü - KONYA 
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       GİRİŞ 
 
      Yurdumuzda hayvancılığın en büyük 
sorunlarından biri de yem teminidir. Orta Anadolu’da 
yem kaynağı olarak meralar birinci sırada almasına 
rağmen, bu yerlerde üretilen yemin diğer kaynaklara 
oranı oldukça azdır. 
       Bu araştırmanın amacı hayvancılığın ana 
problemlerinden biri olan kaba yemin Konya ve 
benzeri şartlarda suni çayır ve meralarda elde 
etmektir. Bu nedenle birim alandan daha fazla ve 
daha kaliteli ot elde etmek için kimyevi gübreler 
yanında organik gübrelerden olan sığır ve tavuk 
gübresinin kullanılabilirliliğini, gübrelerin çeşit ve 
miktarını ortaya koymaktır. Yurdumuzda kullanılan 
gübre miktarları yıldan yıla artarken, artan bu 
miktardan çayır ve meraların yeterince payı 
alamaması bizi bu araştırmaya sevk etmiştir. 
       Kontrolsüz şekilde faydalanılan çayır ve meraların 
gün geçtikçe zayıflaması, meraların ıslah ve bakımını 
zorunlu hale getirmektedir. Bilindiği üzere mera 
ıslahında iki yol vardır. Birincisi otlatılmanın 
düzenlenmesi, ikincisi kültürel metotların (sulama, 
bakım ve gübreleme v.s) uygulanmasıdır. Tabi çayır 
ve meralarda olduğu gibi suni meralarda da  verimin 
arttırılması için uygulanabilecek ıslah metotlarından 
biride gübrelemedir. Gübreleme ile çayır ve meraların 
ot veriminin arttırılması yanında, uygun gübre 
karışımlarıyla bitki kompozisyonunun iyi yönde 
değişmesi, lezzetlilik ve hazım olabilirliliğin arttırılması 
ve yeşil yem periyodunun uzatılması mümkündür.  
       Gübreleme, diğer bitkilerde olduğu gibi çayır mera 
alanlarında da verimi arttırıcı ve vejetasyonu etkileyici 
önemli bir girdidir. Kimyevi gübrelerin çoğunlukla 
kullanıldığı bitkisel üretimde, organik tarıma yönelme 
nedeniyle bu gübrelerden kaçış başlamış olup bitki, 
hayvan ve insan kaynaklı kalıntılar ve atıklardan 
oluşan organik gübrelerin kullanımı artış göstermiştir.  
       Hayvansal üretimin yoğun olduğu tarımsal 
işletmelerde çiftlik gübresi yan ürün olarak bol 
miktarda mevcuttur. Besin değeri, hayvan cinsine 
bağlı olarak, İçerdiği besin maddeleri kaynağı, 
muhafazası ve içine katılan katkı maddeleri gibi 
nedenlerle farklılık göstermektedir. Özellikle çayır ve 
meralardan besin maddesinin bu kaynaklara tekrar 
dönmesi ve bu alanlara diğer kültür alanlarına göre 
daha geniş zamanlarda girilebilir ve kullanılabilir 
olması çiftlik gübrelerinin çayır ve meralarda  
kullanılması bakımından bir üstünlüktür. Tavukçuluğun 
yaygın olduğu bölgelerde mevcut potansiyelin 
değerlendirilmesi, gübrenin muhafazası da problem 
olmaktadır. Bu nedenle  araştırmamızda kimyevi 
gübrelerin yanında sığır ve tavuk gübresi kullanımı da 
ele alınmıştır.  
       Araştırmanın yapıldığı alanda  gübreler 
verilmeden önce sonbaharda yapılan botanik 
kompozisyonunun tespitinde bitki ile kaplı alan %66.6 
iken, çıplak alan %33.3 olarak bulunmuştur. 
Gübreleme neticesinde bitki ile kaplı  alan oranı 
artmıştır. Deneme alanında gübrelemeden sonra bitki 
ile kaplı alan oranı I. yıl %86.42, II. yıl %86.79’a 
yükselmiştir. Gübreleme ile buğdaygillerde ve diğer 
familyalara dahil bitkilerin oranında azalma, 
baklagillerde ise artış tespit edilmiştir. 

       Ham protein oranı gübre verilmeyen parsellerde 
(%11.32) gübre verilen parsellere göre düşük 
bulunmuş olup, en yüksek değer azot ve fosforun 
birlikte ve en yüksek dozda verildiği (12 numaralı) 
parselden alınmıştır. 
       Ham protein verimi en az gübre verilmeyen 
parselden alınmış (160.28 kg/da) olup, en yüksek ham 
protein verimi, ham protein oranında olduğu gibi 12 
numaralı parselden alınmıştır.  
       Araştırmanın ikinci yılında dekarda alınan yeşil ot 
verimi en düşük (4980.00 kg/da) 11 numaralı 
parselden, en yüksek verim ise (7790.00 kg/da) 20 
numaralı parselden alınmıştır. Kuru ot verimi en düşük 
(884.16 kg/da) sadece saf 16 kg/da N verilen 10 
numaralı parselde, en yüksek kuru ot verimi (1408.34 
kg/da) ise 1000 kg sığır ve 333 kg tavuk gübresi 
verilen 20 numaralı parselden alınmıştır. 
       Ham protein oranı en az gübre verilmeyen kontrol 
parselinden (%10.68), en yüksek (%17.64) dekara 
1000 kg sığır ve 500 kg tavuk gübresi verilmiş olan 
parselden alınmıştır. 
       Ham protein verimi, ham protein oranında olduğu 
gibi aynı parsellerden tespit edilmiştir. 
       İki yıllık ortalama değerlere göre yeşil ot verimi  
en düşük gübre verilmeyen parsellerde (6807.50 
kg/da), en yüksek değer (8763.33 kg/da) sadece 
dekara 1000 kg tavuk gübresi verilen  14 numaralı 
parselden elde edilmiştir.  Dekara kuru ot verimi en 
düşük (1210.69 kg/da) 18 numaralı parselden alınmış 
iken  en yüksek 1495.42 kg/da kuru ot verimi ile  20 
numaralı, 2000 kg sığır ve 333 kg tavuk gübresi 
verilen  parselde tespit edilmiştir.  İki yılın 
ortalamasına göre  ham protein oranı  ve verimi en 
düşük, gübre verilmeye parsellerde (sırası ile %11.32- 
135.97 kg/da) en yüksek değerler ise  dekara 1000 kg 
sığır ve 500 kg tavuk gübresi  verilen parsellerden 
(sırası ile %15.93-235.15 kg/da) tespit edilmiştir. 
       Bu konu ile ilgili olarak yapılan literatür 
taramasında aşağıdaki bilgilere ulaşılmıştır. 
       Altın (1975),  Tabii  mera  vejetasyonunda  dekara  
5  ila  10  kg  azot (N) ve  4-8 kg fosforu (P2O5) 
önermektedir. Azotlu gübrelemenin otun ham 
proteinini artırdığını, ayrıca gübrelemenin çayır 
merada bitki kompozisyonunu etkilediğini, 
vejetasyondaki bitki guruplarına göre değişik etkide 
bulunduğunu belirtmektedir. 
       Hubbard ve Mason (1967), Britanya Kolombiası’ 
ndaki tabii meralarda Amonyum nitrat ve Amonyum 
fosfat uygulaması yapmışlardır. Azotun uygulanması 
ile verimin % 76 oranında arttığını, buna karşılık 
fosforun yalnız veya azotla birlikte meraya verildiğinde 
çok az bir artış olduğunu bildirmektedirler. 
       Richard ve Box (1967)’a göre, 37 kg/ha, 112 
kg/ha ve 336 kg/ha  azot ve aynı dozlarda fosfor veya 
aynı dozlarda azot + fosfor şeklinde gübre karışımı 
meraya verildiğinde bütün azot seviyeleri yalnız veya 
fosforla birlikte protein miktarını arttırmıştır. Fosforun 
tek başına tatbik edilmesi halinde ise, protein 
muhtevasının önemli derecede etkilenmediğini 
bildirmektedirler. 
       Burzlaff ve ark. (1968), Nebraska meralarında 
yaptıkları araştırmalara göre, azotlu gübrenin merada 
ot verimini ve otun protein miktarını arttırdığını tespit 
etmişler. En iyi neticeyi de 34 kg/ha azotlu gübre 
verilen parsellerden almışlardır.  
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       Mason ve Miltimore (1969), Kanada meralarında 
yaptıkları araştırmada hektara 67 kg azot verildiği 
zaman ilk yıl %68, ikinci yıl %35, üçüncü yıl %14 ve 
dördüncü yıl %6 verimin arttığını ve gübreye karşı 
reaksiyon göstermeyen mera parsellerinin toprak 
bünyesi ile mera durumunun zayıf olmasından ileri 
geldiğini belirtmektedirler.  
       Zorov (1970), Kafkasya’nın denizden 1900 m 
yükseklikteki meyilli tabii meralar üzerinde yapmış 
olduğu gübre denemesinde, hektara 60 kg  P2O5  

verildiğinde 2980 kg kuru ot, 60 kg azot ile 60 kg P2O5  
karışım halinde verildiğinde 5130 kg kuru ot alındığını 
ve gübresiz parsellerden ise 1660 kg kuru ot alındığını 
belirtmektedir.  
       Alınoğlu ve Mülayim (1976), Orta Anadolu’da 
toprak rutubeti uygun olan veya yağış durumu elverişli 
mikroklimalarda tabii meralarda, meranın  özelliklerine 
bağlı olarak gübrelemenin verime etkisi olabileceğini 
belirtmişlerdir. Tabi çayırlarda ise gübrelemenin 
ekonomik durumu da dikkate alınarak dekara 7-8 kg 
azot ve 5 kg fosforun (P2O5) verilmesi ve gerekli  ise 
dekara  2 kg (K) potasyumun verilmesi tavsiye 
edilmiştir. Ayrıca verimin yanında bitki 
kompozisyonunda gübrelemenin, gübre çeşit ve 
miktarlarının etkili olduğunu belirtmektedirler. 
       Bakır (1985), çayır ve mera alanlarında çiftlik 
gübresinin kullanılmasının oldukça sınırlı olduğunu 
ancak Yeni Zellanda gibi bazı ülkelerde sadece 
hayvancılık yapılan, yalnız çayır ve meralar la 
uğraşanlar çiftlik gübresi kullanmaktadırlar. Organik 
gübrenin bir tonu içerisinde bulunan ve toplamı 10,5 
kg’ ı bulan elemental besin maddeleri yanında 240 kg 
civarındaki kuru organik madde son derece 
kıymetlidir. Bu nedenle çayır ve mera topraklarında 
organik gübreler önemli rol oynar. 
       Konya şartlarında iki yıl süreyle suni merada farklı 
dozlarda bazı kimyevi gübre, sığır, tavuk gübresi ve 
karışımlarının kullanıldığı bu araştırma sonucuna göre 
gübrelemenin bitkilerde  kaplama alanını arttırdığı, 
yeşil ot, kuru ot ve ham protein verimlerini  
yükseltmesi nedeni ile  sadece organik gübrelerden 
sığır ve tavuk gübresinin  dekara 1000 kg sığır + 500 
veya 1000 kg sığır + 333 kg tavuk gübresinin 
verilmesinin  yanında  dekara 2000 kg sığır gübresi ile 
8 kg saf N (1/3’ ü sonbahar + 2/3’ü ilkbaharda) içeren 
azotlu gübrenin uygulanması tavsiye edilebilir 
bulunmuştur. Yapılan ekonomik analiz sonuçlarına 
göre de tavsiye edilebilen bu üç uygulama içerisinde 
dekara 1000 kg sığır + 333 kg tavuk gübresi verilmesi 
daha ekonomik bulunmuştur. 
       Araştırmada elde edilen verilere göre yeşil ot, 
kuru ot ve ham protein verimlerinde  organik gübre 
kullanılan  parsellerde  (14, 15,16, 19 ve 20) daha 
yüksek verim alınmış iken bunların yanında  azot ve 
fosforlu gübrelerin birlikte kullanıldığı 8 ve 9 numaralı 
parsellerde  de yüksek verim alınmıştır. 2000 yılında 
(I. yıl) toplam yeşil ot verimi  en düşük verim gübre 
verilmeyen parsellerden, en yüksek verim 10 numaralı 
sadece yüksek dozda azot (saf 16.06 kg N) verilen 
parsellerden elde edilmiştir. Kuru ot veriminde en az 

verim, yeşil ot veriminde olduğu gibi gübre verilmeyen 
parsellerden tespit edilmiş iken, en yüksek değer 
dekara 8 kg saf  N ile birlikte 2000 kg sığır gübresi 
verilen parsellerden elde edilmiştir. 
       Bu araştırma ile ucuz yem kaynağı olan çayır ve 
meralarda değişik seviyelerde azotlu, fosforlu ve 
organik gübreler vermek suretiyle, kimyevi ve organik 
gübrelerin ot verimine ve bitki örtüsüne ne şekilde tesir 
ettiği incelenmeye çalışılmıştır. 
       Bu projenin hedefi hayvancılık işletmelerinde 
kurulan meralarda ekonomik seviyede verim sağlayan 
kimyasal ve organik gübre dozlarının ve 
kombinasyonlarının tespit edilmesi, uygun gübre 
kullanımıyla hem meranın sıhhatli gelişmesi ve 
devamı, hem de işletmenin ekonomik açıdan fazla 
masrafla zarara uğramaması hedeflenmiştir. 
 
       MATERYAL ve METOT 
 
       Materyal olarak Hayvancılık Araştırma Enstitüsü 
Müdürlüğünün arazisi üzerinde 1998 yılında kurulmuş 
olan mera kullanılmıştır. Mera baklagil ve buğdaygil 
yem bitkilerinden teşekkül ettirilmiştir. Vejetasyonun 
durumu da dikkate alınarak kimyevi gübrelerden 
Amonyum sülfat ve Diamonyum fosfat, organik 
gübrelerden sığır ve tavuk gübresi kullanılmıştır (Tablo 
1).  
       Denemelerde azotlu gübrenin 4 farklı dozu 
(yaklaşık N0: 0 kg/da, N1: 8kg/da, N2: 12 kg/da, N : 16 
kg/da) ile fosforlu gübrenin 3 farklı dozu (P0: 0 kg/da, 
P1: 4 kg/da ve P2: 8kg/da) ve organik çiftlik gübreleri 
(sığır gübresi: 2000 kg/da , tavuk gübresi:1000 kg/da, 
sığır ½ + tavuk ½ : 1000 + 500 kg/da, sığır ½  + tavuk 
1/3 : 1000 + 333 kg/da) kullanılmıştır. 
 
Toprak Özellikleri: Araştırmanın yapıldığı yerde 
yapılan toprak analizinde toprağın özellikleri aşağıdaki 
verilmiştir. İŞBA (%) 50 – 55 (killi-tınlı), PH 7.7 (hafif 
alkali), TUZ (%) 0.11 (tuzsuz), ORGANİK MADDE (%) 
2.00 olarak tespit edilmiştir. 
 
İklim Özellikleri: Araştırmanın yapıldığı Konya 
merkezdeki yılık sıcaklık ve yağış ortalaması sırası ile 
2000 yılı için 10.9 0C, 258.5 mm ve 2001 yılı için 13.2 
0C ve 277.0 mm olarak tespit edilmiştir.  
       Araştırma  tesadüf blokları deneme desenine göre 
üç tekerrürlü olarak kurulmuştur. Her tekerrürde tablo 
1’de görüldüğü gibi kontrol parseli yanında 19 ayrı 
kimyevi gübre, sığır ve tavuk gübresi ve karışımları 
deneme konuları olarak ele alınmıştır. Veriliş 
zamanlarına göre  (Sonbahar I. ve İlkbahar II.)  ve 
toplam besin maddesi miktarı verilmiştir.  Azotlu gübre 
olarak kullanılan  A. Sülfat gübresinin 1/3’ü, DAP, sığır 
ve tavuk gübrelerinin tamamı sonbaharda ve 
Amonyum sülfat gübresinin 2/3 ilkbaharda parsellere 
verilmiştir. 
       Araştırmada parsel alanı (7 m x 6 m) 42 m2  olarak 
düzenlenip her parselden kenar tesir alanları (1’er 
metre) çıkarılarak (5 m x 4 m) 20 m2’ lik alan hasat 
edilmiştir.
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Tablo 1. Kullanılan Gübre Miktarları (kg/da). 
Parsel no Amonyum Sülfat DAP Sığır Gübresi Tavuk Gübresi TOPLAM 

 I* II* Toplam    N* P (P2O5)* 
1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 
2 0.0 0.0 0.0 9.0 0.0 0.0 1.62 4.14 
3 0.0 0.0 0.0 18.0 0.0 0.0 3.24 8.28 
4 13.0 13.0 26.0 0.0 0.0 0.0 8.08 0.00 
5 5.5 25.5 31.0 9.0 0.0 0.0 8.12 4.14 
6 0.0 25.5 25.5 18.0 0.0 0.0 8.59 8.28 
7 19.0 25.5 44.5 0.0 0.0 0.0 9.34 0.00 
8 11.5 38.0 49.5 9.0 0.0 0.0 11.99 4.14 
9 4.0 38.0 42.0 18.0 0.0 0.0 12.06 8.28 
10 25.5 51.0 76.5 0.0 0.0 0.0 16.06 0.00 
11 18.0 51.0 69.0 9.0 0.0 0.0 16.11 4.14 
12 10.0 51.0 61.0 18.0 0.0 0.0 16.05 8.28 
13 0.0 0.0 0.0 0.0 2000.0 0.0 20.00 8.00 
14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1000.0 35.00 13.50 
15 0.0 0.0 0.0 0.0 1000.0 500.0 27.50 17.75 
16 13.0 25.5 38.5 0.0 2000.0 0.0 28.08 8.00 
17 0.0 0.0 0.0 9.0 2000.0 0.0 21.62 12.14 
18 13.0 25.5 38.5 0.0 0.0 1000.0 43.08 13.50 
19 0.0 0.0 0.0 9.0 0.0 1000.0 36.62 17.64 
20 0.0 0.0 0.0 0.0 1000.0 333.0 21.65 9.49 

I*: Sonbaharda verilen Amonyum Sülfat gübresi, II*: İlkbaharda verilen Amonyum Sülfat gübresi, N*, P(P2O5)* değerleri ticari ve 
organik gübrelerdeki toplam değerleri ifade etmektedir. 
 
      
       SONUÇLAR ve TARTIŞMA 
  
       Botanik Kompozisyon: Araştırma için 
belirlenmiş olan deneme parsellerinin botanik 
kompozisyonu ile ilgili olarak araştırma öncesi 1999 
sonbaharın da deneme alanında tesadüfen seçilen üç 
ayrı alanda botanik kompozisyon tespit edilmiş ve 
ortalamaları alınmıştır. Tespit edilen değerler Tablo 
2’de verilmiştir.  
       Araştırmanın uygulanmaya konması, parsellere 
sonbahar ve ilkbahar gübrelerinin uygulanmasından 
ve kıştan çıkışta (04.04.2000) yapılan vejetasyon etüt 
çalışmalarına (Tablo 3) göre yapılan değerlendirme 
neticesinde bitki ile kaplı alan %66.6 dan %82.10 ye, 
boş (açık) alan %33.3 ten %13.58’e düşmüştür. 
Buğdaygil oranı gübre uygulama öncesi %94.00 iken, 
uygulamanın ilk yılında %93.16’ya düşmüş, baklagil 
oranı ise uygulamadan önce %4.00 iken uygulamadan 
sonra %6.11’e yükselmiştir. Diğer familyalarda 
kaplama alanı gübre uygulamadan önce %2.00 iken 
gübre uygulandıktan sonra %0.74 olarak tespit 
edilmiştir.  
       Araştırmanın 2001 yılı ilkbaharında yapılan kıştan 
çıkış vejetasyon etüt çalışmalarından sonra 
(28.03.2001), yapılan değerlendirme neticesinde  I. yıl 
değerleri ile II. yıl değerleri arasında pek farklılık 
görülmemiştir.  
       Bitki ile kaplı alan  I. yılda %86.42 iken, II. yılda % 

86.79; boş (açık) alan I. yılda  %13.58 iken, II. yıl 
%13.21; buğdaygil oranı I. yıl %93.16 iken, II. yıl  
%92.95; baklagil oranı I. yıl %6.11 iken, II. yıl %5.68 
olarak belirlenmiştir. Diğer familyalara dahil bitkilerin 
kaplama alanı I. yıl %0.74 iken, II. yıl %1.37 olarak 
tespit edilmiştir.  
Verim değerleri 
I. Yıl (2000) Verim Sonuçları: 2000 yılı projenin 
başlangıç yılıdır. Deneme konularına göre Tablo 4’ de 
görüleceği üzere; I. biçimde  en yüksek yeşil ot verimi 
(6946.7 kg/da), sonbaharda 25.5 kg ve ilk baharda 
51.00 kg. Amonyum sülfat verilen (10 kg/da saf azot) 
10 numaralı parselden  alınmış iken, en düşük yeşil ot  
verimi kontrol parsellerinden alınmıştır.  
       Yapılan istatistik analizinde  I. biçimde verilen 
gübreler  arasındaki farklılık önemli bulunmuştur 
(p<0.01)  
       II. biçimde  en yüksek yeşil ot verimi  (3810.00 
kg/da)  dekara 1000 kg tavuk gübresi ( 35 kg/da N,  
13.5 kg/ P2O5) verilen 14 numaralı parselden alınmış 
iken en düşük yeşil ot verimi 3 numaralı parselden (18 
kg/da DAP) alınmıştır. 
        İki biçim toplamına göre 2000 yılında  en fazla 
yeşil ot verimi (10363.33 kg/da) I. biçimde olduğu gibi 
dekara sonbaharda 5 kg ve ilkbaharda  10 kg saf azot 
verilen 10 numaralı parselden alınırken en düşük 
değer kontrol parselinden alınmıştır. 

  
Tablo 2. Araştırma Öncesi Botanik Kompozisyon ve Bitki Kaplama Alanı Değerleri (%). 

Parseller 
konular 

Bitki ile kaplı 
alan 

Boş (açık) 
alan 

Buğdaygil yem 
bitkisi 

Baklagil yem 
bitkisi 

Diğer 
familyalar 

1 65 35 95 3 2 
2 75 25 93 5 2 
3 60 40 94 4 2 

Ortalama 66.6 33.3 94.0 4.0 2.0 
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Tablo 3. Bitki Kaplı Alan ve Botanik Kompozisyon Değerleri (%) (2000 ve 2001 yılı). 

Parseller 
Konular 

Bitki ile 
kaplı alan 

Boş (açık) 
 Alan 

Buğdaygil  
yem bitkisi 

Baklagil  
yem bitkisi 

Diğer  
Familyalar 

2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001 
1 85.0 85.0 15.0 15.0 89.0 90.0 11.0 10.0 0.0 0.0 
2 93.0 95.0 7.0 5.0 96.0 95.0 4.0 5.0 0.0 0.0 
3 59.0 65.0 41.0 35.0 93.0 90.0 2.0 2.0 5.0 8.0 
4 96.0 94.0 4.0 6.0 96.0 95.0 4.0 5.0 0.0 0.0 
5 86.0 85.0 14.0 15.0 97.0 95.0 3.0 5.0 0.0 0.0 
6 85.0 85.0 15.0 15.0 88.0 85.0 12.0 15.0 0.0 0.0 
7 92.0 90.0 8.0 10.0 90.0 90.0 10.0 10.0 0.0 0.0 
8 84.0 85.0 16.0 15.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
9 93.0 92.0 7.0 8.0 96.0 95.0 4.0 5.0 0.0 0.0 
10 85.0 83.0 15.0 17.0 96.0 95.0 4.0 5.0 0.0 0.0 
11 90.0 90.0 10.0 10.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
12 65.0 70.0 35.0 30.0 92.0 90.0 8.0 8.0 0.0 2.0 
13 89.0 90.0 11.0 10.0 94.0 89.0 4.0 7.0 2.0 4.0 
14 87.0 85.0 13.0 15.0 81.0 90.0 18.0 7.0 1.0 3.0 
15 92.0 90.0 8.0 10.0 91.0 90.0 9.0 8.0 0.0 2.0 
16 92.0 90.0 8.0 10.0 97.0 96.0 3.0 3.0 0.0 1.0 
17 84.0 85.0 16.0 15.0 90.0 93.0 7.0 6.0 1.0 1.0 
18 88.0 88.0 12.0 12.0 93.0 91.0 6.0 6.0 3.0 3.0 
19 92.0 94.0 8.0 6.0 87.0 94.0 11.0 5.0 2.0 1.0 
20 90.0 93.0 10.0 7.0 93.0 93.0 7.0 6.0 0.0 1.0 

ORTALAMA 82.10 82.45 13.58 12.55 93.16 88.30 6.11 5.40 0.74 1.30 
 
       Kuru ot verimi bakımından  I. biçimde  en yüksek 
kuru ot verimi dekara  9 kg DAP ve 2000 kg sığır 
gübresi (dekara toplam saf olarak 21.62 kg N + 12.14 
kg P2O5) verilen 17 numaralı parselden  alınmıştır. En 
düşük değer ise  ilk biçimde olduğu gibi kontrol yani 
gübre verilmeyen parselden (756.43 kg/da) elde 
edilmiştir. 
       II. biçimde en yüksek değer dekara 1000 kg sığır 
ve 333 kg/da tavuk gübresi (Dekara toplam saf olarak 
21.65kg N + 9.49kg P2O5) verilen 20 numaralı 
parselden  alınmıştır. En düşük değer ise  9 kg/da 
DAP gübresi verilen 2 numaralı parselden elde 
edilmiştir. 
       İki biçim toplamına göre ilk yıl en düşük kuru ot 
verimi gübre verilmeyen parsellerden (1415.86 kg/da) 
alınırken en yüksek kuru ot verimi (1714.19 kg/da) 16 
numaralı (2000 kg/da sığır gübresi + sonbaharda 13 
kg/da Amonyum sülfat + ilkbaharda 25.5 kg/da 
Amonyum sülfat gübre verilen) parselden alınmıştır. 
       Ham protein oranları en düşük %11.32, en yüksek 
%17.84 olarak tespit edilmiştir. Ham protein verimi, en 
az gübre verilmeyen parselden (160.28 kg/da) 
alınırken en yüksek verimi ise 12 numaralı 
(sonbaharda 10 kg/da, ilkbaharda 51.0 kg/da 
Amonyum sülfat ve 18 kg/da DAP gübresi verilen) 
parselden elde edilmiştir. 
II. Yıl (2001) Verim Sonuçları: Denemede 2001 
yılında da iki defa biçim yapılmıştır. Bu yılda elde 
edilen yeşil ot, kuru ot, ham protein oranı (%) ve ham 
protein verimi Tablo 5’de verilmiştir. I. biçimde en 
düşük yeşil ot verimi sonbaharda (13 kg/da) ilkbahar 
(25.5 kg/da) toplam 38.5 kg/da Amonyum sülfat ve 
1000 kg/da tavuk gübresi verilen (saf olarak 43.08 
kg/da N ve 13.50 kg/da P)  parselden alınmıştır. En 
yüksek yeşil ot verimi 20 numaralı yani dekara 1000 
kg sığır ve 333 kg tavuk gübresi verilen parselden 
(3950 kg/da.) alınmıştır. 

       II. biçimde en düşük yeşil ot verimi dekara 2000 
kg sığır gübresi verilen 13 numaralı parselden 
alınırken en yüksek yeşil ot verimi dekara 9 kg DAP 
gübresi verilen 2 numaralı parselden elde edilmiştir.  
       2001 yılı toplam yeşil ot verimi en düşük 11 
numaralı (16 kg/da saf N + 4 kg P2O5) parselden 
alınırken en yüksek yeşil ot verimi I. biçimde olduğu 
gibi dekara 1000 kg  sığır ve 333 kg tavuk gübresi 
verilen parselden elde edilmiştir. Kuru ot verimi 
bakımından I. biçimde en düşük değer dekara 38.5 kg  
Amonyum sülfat ve 1000 kg  tavuk gübresi verilen 18 
numaralı parselden tespit edilirken en yüksek kuru ot 
verimi sadece sığır ve tavuk gübresinin birlikte 
kullanıldığı 20 numaralı parselden alınmıştır.  
       II. biçimde en düşük kuru ot verimi dekara 2000 
kg sığır gübresi verilen 13 numaralı parselde alınmış 
iken en fazla kuru ot verimi dekara 1000 kg tavuk 
gübresi verilen 14 numaralı parselden alınmıştır. İki 
biçim toplamında kuru ot verimi dikkate alındığında en 
düşük verim (844.16 kg/da.) 10 numaralı parselden 
elde edilirken , en yüksek kuru ot verimi (1408.34 
kg/da) dekara 1000 kg/da sığır ve 333 kg/da tavuk 
gübresi verilen 20 numaralı parselden tespit edilmiştir.  
       Ham protein oranları %10.68 ile %17.64 arasında 
tespit edilmiştir. Ham protein verimi, en az 12 numaralı 
parselden (88.49 kg/da) alınırken en yüksek 15 
numaralı (1000 kg/da sığır ve 500 kg/da tavuk gübresi 
verilen) parselden elde edilmiştir (Tablo 5). 
I. Yıl ve II. Yıl (2000 ve 2001) Verim Sonuçları 
Ortalaması: İki yıllık verilere göre  ortalama verim 
değerleri Tablo 6’de verilmiştir. İki yılın ortalamasına 
göre yeşil ot verimi  I. biçimde  en düşük verim 
(3999.17 kg/da) ile hiç gübre verilmeyen  parselden,  
en yüksek yeşil ot verimi ise (5395.00 kg/da) 
sonbaharda 13 kg/da ve İlkbaharda 25.5 kg/da 
Amonyum sülfat ve 2000 kg/da sığır gübresi  verilen 
parselden alınmıştır. 
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       II biçimde ise  en düşük yeşil ot verimi (2508.33 
kg/da) sonbaharda dekara  9 kg DAP ve 18 kg/da 
Amonyum sülfat ve ilkbaharda 51 kg/da Amonyum 
sülfat  gübresi verilen  parsellerden alınırken, en 
yüksek yeşil ot verimi  (3550.00 kg/da) dekara 1000 
kg sığır ve 333 kg tavuk gübresi verilen parselde  
tespit edilmiştir.   
       İki yılık verilere göre toplam  yeşil ot verimi en 
düşük hiç gübre verilmeyen  parsellerden (6807.67 
kg/da) elde edilirken en yüksek toplam yeşil ot verimi 
(8763.33 kg/da)  ise (1000 kg/da) tavuk gübresi 
verilen parselden  elde edilmiştir. 
       Kuru ot verimi bakımından  iki yılın I. biçim 
ortalamalarına göre  en düşük değer  (596.05 kg/da) 
Amonyum sülfat  (38.5 kg/da.) ve tavuk gübresi (1000 

kg/da.) verilen parsellerden  alınmış iken  en yüksek 
kuru ot verimi (922.4 kg/da.) aynı miktar (38.5 kg/da) 
Amonyum sülfat ile  birlikte dekara  2000 kg sığır 
gübresi verilen 16 numaralı parselden alınmıştır.  
II. biçimde ise  en düşük kuru ot verimi (503.80 kg/da) 
18 kg/da DAP verilen  parselden tespit edilmiş iken  
en yüksek değer  (670.0 kg/da) dekara 1000 kg tavuk 
gübresi verilen parselden alınmıştır. 
       İki yıllık ortalama kuru ot verimi en az (1210.69 
kg/da) sadece  Amonyum sülfat (13+25.5 kg/da) 
gübresi ile  1000 kg/da tavuk gübresi verilen 
parsellerden alınmış iken en fazla kuru ot verimi 
(1495.41 kg/da) sığır (1000 kg/da) ve 333 kg/da tavuk 
gübresi verilen parsellerden alınmıştır. 

  
Tablo 4. I. Yıl (2000) Verim Değerleri. 

Deneme 
Konuları 

Yeşil Ot Verimi (kg/da) Kuru Ot Verimi (kg/da) Ham protein 
oranı (%) 

Ham protein 
verimi (kg/da) I. Biçim II. Biçim Toplam I. Biçim II. Biçim Toplam 

1 4581.66 3040.00 7621.66 756.43 659.42 1415.86 11.32 160.28 
2 5123.33 3056.66 8180.00 861.00 588.16 1449.16 11.44 165.78 
3 5196.66 2586.66 7783.33 870.12 601.28 1471.41 12.69 186.72 
4 6226.66 2933.33 9190.00 939.11 702.62 1641.74 15.23 250.04 
5 4631.66 2840.00 8471.66 80204 683.14 1485.19 14.54 215.95 
6 5583.33 3516.66 9100.00 885.32 694.87 1580.21 15.28 241.46 
7 6413.33 3033.33 9446.66 847.74 744.32 1592.06 15.66 249.32 
8 6080.00 2903.33 8983.33 871.02 671.68 1542.82 15.39 237.44 
9 6593.33 3260.00 9853.33 961.47 734.67 1696.14 17.72 300.56 
10 6946.66 3416.66 10363.33 907.20 678.16 1585.36 16.88 267.61 
11 6583.33 2853.33 9436.66 939.10 738.08 1677.19 15.49 259.80 
12 6426.66 2986.66 9413.33 969.24 722.24 1691.49 17.84 301.76 
13 5813.33 3206.66 9020.00 970.51 713.69 1684.20 12.24 206.15 
14 6310.00 3810.00 10120.00 949.50 709.60 1659.10 13.44 222.98 
15 6633.33 3616.66 10250.00 939.79 765.61 1705.40 14.22 242.51 
16 6940.00 3070.00 10010.00 986.52 727.67 1714.19 15.51 265.87 
17 5783.33 2980.00 8763.33 993.87 680.52 1674.40 13.13 219.85 
18 6223.33 3243.33 9466.66 775.63 676.20 1451.83 13.69 198.76 
19 6133.33 3370.33 9506.66 931.39 607.48 1538.88 13.44 206.83 
20 4973.33 3260.00 8233.33 813.68 768.80 1582.49 13.55 214.43 

  
Tablo 5. II. Yıl (2001) Verim Değerleri. 

Deneme 
Konuları 

Yeşil Ot Verimi (kg/da) Kuru Ot Verimi (kg/da) Ham protein 
oranı (%) 

Ham protein 
verimi (kg/da) I. Biçim II. Biçim Toplam I. Biçim II. Biçim Toplam 

1 3416.67 2576.67 5993.33 693.63 362.47 1056.36 10.68 112.82 
2 3453.00 3916.67 7366.67 762.34 501.39 1263.73 13.36 168.83 
3 3433.33 2890.00 6323.33 814.19 406.31 1220.51 11.07 135.11 
4 3400.00 2573.33 5973.33 760.66 406.16 1166.82 11.40 133.02 
5 3450.00 2183.33 5633.33 814.43 341.12 1155.55 11.50 132.89 
6 3100.00 2976.67 6076.67 631.49 422.78 1054.27 13.64 143.80 
7 3266.67 2573.33 5840.00 755.94 354.80 1110.73 11.28 125.29 
8 3666.67 3863.33 7530.00 822.39 537.14 1359.53 10.97 149.14 
9 3250.00 2826.67 6076.67 660.39 483.63 1144.02 10.97 125.50 
10 2916.67 2420.00 5336.67 514.67 329.49 844.16 13.53 114.21 
11 2816.67 2163.33 4980.00 647.69 328.70 976.38 12.83 125.27 
12 3016.67 2616.67 5633.33 619.11 388.69 1007.81 12.78 128.80 
13 3125.00 1900.00 5025.00 705.47 302.76 1008.25 11.78 118.77 
14 3383.33 2023.33 7406.67 609.33 630.53 1239.87 12.93 160.31 
15 3850.00 3420.00 7270.00 816.46 430.48 1246.94 17.64 219.96 
16 3850.00 2880.00 6730.00 858.35 387.76 1246.11 11.60 144.55 
17 3083.33 2956.67 6040.00 635.42 475.53 1110.96 13.18 146.42 
18 2333.33 3336.67 5670.00 416.46 508.08 969.55 11.72 113.63 
19 3066.67 3526.67 6593.33 605.43 581.93 1187.36 11.30 134.17 
20 3950.00 3840.00 7790.00 899.35 508.99 1408.34 15.22 214.35 
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Tablo 6. I. ve II. Yıl (2000 ve 2001) Ortalama Verim Değerleri. 

Deneme 
Konuları 

Yeşil Ot Verimi (kg/da) Kuru Ot Verimi (kg/da) Ham protein 
oranı (%) 

Ham protein 
verimi (kg/da) I. Biçim II. Biçim Toplam I. Biçim II. Biçim Toplam 

1 3999.17 2808.33 6807.50 725.03 510.95 1236.11 11.00 135.97 
2 4288.17 3486.67 7773.33 811.67 544.78 1356.45 12.40 168.20 
3 4315.00 2738.33 7053.33 842.16 503.80 1345.96 11.88 159.90 
4 4813.33 2753.33 7581.67 849.89 554.39 1404.28 13.32 186.98 
5 4040.83 2511.67 7052.50 808.24 512.13 1320.37 13.02 171.91 
6 4341.67 3246.67 7588.33 758.41 558.83 1317.24 14.46 190.47 
7 4840.00 2803.33 7643.33 801.84 549.56 1351.40 13.47 182.03 
8 4873.33 3383.33 8256.67 846.71 604.42 1451.18 13.18 191.27 
9 4921.67 3043.33 7965.00 810.93 609.15 1420.08 14.35 203.71 

10 4931.67 2918.33 7850.00 710.94 503.83 1214.76 15.21 184.70 
11 4700.00 2508.33 7208.33 793.40 533.39 1326.79 14.16 187.87 
12 4721.67 2801.67 7523.33 794.18 555.47 1349.65 15.31 206.63 
13 4469.17 2553.33 7022.50 837.99 508.23 1346.23 12.01 161.68 
14 4846.67 2916.67 8763.33 779.42 670.07 1449.49 13.19 191.11 
15 5241.67 3518.33 8760.00 878.12 598.05 1476.17 15.93 235.15 
16 5395.00 2975.00 8370.00 922.44 557.72 1480.15 13.56 200.63 
17 4433.33 2968.33 7401.67 814.65 578.03 1392.68 13.16 183.21 
18 4278.33 3290.00 7568.33 596.05 592.14 1210.69 12.71 153.82 
19 4600.00 3448.50 8050.00 768.41 594.71 1363.12 12.37 168.62 
20 4461.67 3550.00 8011.67 856.52 638.90 1495.42 14.39 215.12 

 
Tablo 7. Konulara Göre Kareler Ortalaması ve CV Değerleri. 

 
KONULAR 

YILLAR  
ORTALAMA 2000 2001 

KO % CV KO % CV KO % CV 
I.BİÇİM      Yeşil ot verimi **1582532.36 13.25 445997.25 22.76 446063.60 13.29 
II.BİÇİM     Yeşil ot verimi 258704.82 21.23 1192692.89 29.10 472512.80 17.93 
TOPLAM   Yeşil ot verimi 1889255.61 11.74 2122751.11 19.72 925661.03 10.36 
I.BİÇİM      Kuru ot verimi 15356.01 12.89 40735.83 27.11 10744.67 13.34 
II.BİÇİM     Kuru ot verimi 7788.52 17.81 24642.35 28.88 7929.67 16.49 
TOPLAM   Kuru ot verimi 28516.09 10.89 58748.91 20.16 20916.36 10.02 

(**): % 1 İhtimal sınırına göre önemli olduğunu göstermektedir. 
 
       İki yıllık Ham protein oranı en düşük (%11.00) 
kontrol parselinde tespit edilmiş iken, en yüksek ham 
protein oranı (%15.93) dekara 1000 kg sığır ve 500 
kg/da tavuk gübresi verilen parselde tespit edilmiştir 
(Tablo 6).  
       İki yıllık ortalama ham protein verimleri en az 
(135.97 kg/da) kontrol grubu 1 numaralı  parselden 
alınırken  en fazla  toplam ham protein verimi   
(235.35 kg/da) dekara 1000 kg sığır ve 500 kg/da 
tavuk gübresi verilen parsellerden elde edilmiştir. 
       Yeşil ot ve kuru ot verimleri  her yıl ayrı ayrı  ve iki 
yıllık ortalama değerlere göre istatistiksel analizleri 
yapılmış olup CV değerleri Tablo 7’da verilmiştir. 
 
       TARTIŞMA ve SONUÇ  
 
       Tablo 7’ görüldüğü gibi  2000 yılı I. biçim yeşil ot 
verimi bakımında kullanılan  farklı gübreler arasında 
%1 düzeyinde önemli farklılık  çıkmış,  diğerlerinde 
farklılık  tespit edilmemiştir. Ham protein oranları 
tekerrürlere ait muameleler birleştirilerek sadece 20 
numunede yapılabildiğinden  ham protein oranı ve 
ham protein verim değerlerinde  varyans analizi 
yapılmamıştır ham selüloz oranları analizi de I. yıl 
yapılmış olmasına rağmen II. yıl imkansızlıklar 
nedeniyle yapılamadığından değerlendirmeye 
alınmamıştır.  

       İki yıl süreyle Konya şartlarında suni merada bazı 
gübrelerin yeşil ot, kuru ot ham protein verimi ve 
botanik kompozisyonundaki etkilerini araştırmak 
amacı ile yapılan bu araştırmada alınan sonuçlara 
göre benzer araştırmalardan  elde edilen sonuçlardan 
farklılık gösteren değerler bulunmuştur. Bunun iki 
önemli sebebi olduğu düşünülmektedir: Birincisinin, 
kullanılan DAP, sığır ve tavuk gübresinin ilk yıl 
etkisinin az olabileceği; ikinci sebebin ise 2001 yılı 
iklim özelliklerinden yağışın önceki yıla göre (yaklaşık) 
benzer olması ve sıcaklığın ise yüksek olmasıdır. 
       Alınoğlu ve Mülayim (1976) Orta Anadolu’ da  
toprak rutubeti uygun olan veya yağış durumu elverişli 
mikroklimalarda , tabi meralarda, gübrelemenin verime 
etkisi olduğu gibi, gübre çeşit ve miktarlarının da  
botanik kompozisyona  etkili olduğunu belirtmişlerdir. 
Yine bazı araştırmacılar (Hubbart ve Mason 1967,  
Richard ve Box 1967, Burzlaft ve ark. 1968, Mason ve 
Multimore 1966, Zorov 1970, Altın 1975) 
gübrelemenin verimi arttırdığını, bunun yanında azotlu 
gübrelerin veya azot + fosfor şeklindeki  gübre 
karışımlarının  ot veriminin yanında  ham protein 
oranını da arttırdığını belirtmişlerdir. Yine Bakır 
(1985), Yeni Zellanda gibi bazı hayvancılığı gelişmiş 
ülkelerde çiftlik gübresinin çayır ve meralarda  
uygulandığını,  bu organik gübrenin verimi arttırdığını 
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ve bu ülkelerin çayır ve mera topraklarında  son 
derece önemli rol oynadığını bildirmiştir. 
       Araştırmada elde ettiğimiz bulgular yukarıda da 
belirtilen farklı araştırmacılar tarafından ortaya  
konulan sonuçlara bir çok yönleriyle benzerdir.  
       İki yıllık ortalama verilere göre yeşil ot ve kuru ot 
veriminde yapılan gübrelemenin verimi arttırdığı (en 
düşük değer gübre verilmeyen parsellerden alınmıştır) 
kullanılan sığır ve tavuk gübrelerinin verildiği 
parsellerden Amonyum sülfat ve Diamonyum fosfat 
gübrelerine göre daha yüksek verim alındığı tespit 
edilmiştir. Benzer konuda araştırma yapan Zorov 
(1970)’un değerlerine yakın olmakla beraber düşük, 
diğer bazı araştırıcılara göre ise yüksek verim alındığı 
görülmüştür. Araştırma yapılan alanın sulanabilir suni 
mera olması ve her yıl yaklaşık 4 defa sulanmış 
olması diğer bir çok araştırıcının sonuçlarına göre 
birim alandan fazla verim alınmasının önemli bir 
sebebi olabileceği düşünülmektedir. 
       Ülkemizde tarla ziraatı ile  hayvancılığın birlikte 
yapıldığı tarım işletmelerinde özellikle bu hayvanlar 
yüksek verimli hayvanlar ise bunların kaliteli kaba yem 
ihtiyaçları için, maliyeti oldukça düşük olan  ve kaliteli 
kaba yem üreten suni meralara ihtiyaç olup, buraların 
gübrelenmesinde  I. derecede hayvanlardan elde 
edilen organik gübrelerin kullanılması, bunun yetersiz 
olduğu yerlerde kimyasal gübrelerin bitki 
kompozisyonuna bağlı olarak azotlu, fosforlu veya 
kompoze gübrelerin verilmesi uygun olacaktır. 
 
EKONOMİK ANALİZ 
Tavsiye edilebilir bulunan değerlerin ekonomik analizi 
yapıldığında; 1000 kg/da sığır + 500 kg/da tavuk veya 
1000 kg/da sığır + 333 kg/da tavuk  veya 2000 kg/da 
sığır + 8 kg/da saf azot (38 kg/da Amonyum sülfat) 
gübreleri için yapılan değerlendirmelerde günün 
şartları ve rayiç değerleri dikkate alındığında 
gübrelemenin oldukça ekonomik olduğu 
görülmektedir.  
Şöyle ki; 1 kg sığır gübresi  10.000.-TL, 1 kg tavuk 
gübresi 5.000.-TL, 1 kg Amonyum sülfat gübresi 
210.000.-TL, 1 kg kuru ot fiyatı 150.000.-TL  olduğuna 
göre,  
Önerilen I. Doz: 1000 kg/da sığır + 500 kg/da tavuk 
gübresi verilmesi halinde elde edilen kuru ot miktarı 
1480.15 kg/da olduğuna ve hiç gübre verilmeyen 
parselden elde edilen ot 1236.11 kg/da olduğundan 
gübreleme ile 1480.15-1236.11 = 244.04 kg/da ilave 
ot elde edilmiştir.   
Buna göre; 244.04 x 150.000-TL = 36.606.000-TL 
gelire karşılık, (1000 kg/da sığır gübresi x 10.000-TL = 
10.000.000.-TL) + (500 kg/da tavuk gübresi x 5.000-
TL = 2.500.000.-TL) = 12.500.000.-TL gider olmuş ve 
bu değer ilave gelirden çıkarılınca 14.106.000.-TL 
fazla gelir elde edilmiş olmaktadır. Bu miktarın 
4.106.000.-TL’ sı nakliye ve diğer masraflara karşılık 
kabul edilse bile 10.000.000.-TL net karlılık söz 
konusudur. 
Önerilen II. Doz: 1000 kg/da sığır + 333 kg/da tavuk 
gübresi verilmesi halinde elde edilen kuru ot miktarı 
1495.42 kg/da olduğuna ve hiç gübre verilmeyen 
parselden elde edilen kuru ot 1236.11 kg/da 

olduğundan gübreleme ile 1495.42-1236.11 = 259.31 
kg/da ilave ot elde edilmiştir. 
Buna göre; 259.31 x 150.000-TL = 38.896.500-TL 
gelire karşılık, (1000 kg/da sığır gübresi x 10.000-TL = 
10.000.000.-TL) + (333 kg/da tavuk gübresi x 5.000-
TL = 1.665.000.-TL) = 11.665.000-TL gider olmuş ve 
bu değer ilave gelirden çıkarılınca 27.231.500.-TL 
fazla gelir elde edilmiş olmaktadır. Diğer masraflar 
dikkate alındığında yaklaşık 23.000.000.-TL karlılık 
vardır. 
Önerilen III. Doz: 2000 kg/da sığır + 38 kg/da 
Amonyum sülfat gübresi verilmesi halinde elde edilen 
kuru ot miktarı 1480.15 kg/da olduğuna ve hiç gübre 
verilmeyen parselden elde edilen kuru ot 1236.11 
kg/da olduğundan gübreleme ile 1480.15-1236.11 = 
244.04 kg/da ilave ot elde edilmiştir. 
Buna göre; 244.04 x 150.000-TL = 36.606.000-TL 
gelire karşılık, (2000 kg/da sığır gübresi x 10.000-TL = 
20.000.000.-TL) + (38 kg/da Amonyum sülfat gübresi 
x 210.000-TL = 7.980.000.-TL) = 27.980.000-TL gider 
olmuş ve bu değer ilave gelirden çıkarılınca 
8.626.000.-TL fazla gelir elde edilmiş olmaktadır. 
       Ayrıca önerilen her dozda elde edilen kuru ot  
ham protein değerini sırası ile %4.93, %3.39 ve %2.56 
puan ve dekara ham protein verimini sırası ile 99.19, 
79.15 ve 64.66 kg/da artırmış olacaktır.  
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       The determination of suitable corn varieties 
for silage production in Konya ecological 
condition
 

       SUMMARY 
 

       This research was conducted with a composite variety 
(Arifiye) and five hybrid corn varieties (Dracma, Doge, 
Temigi, LG-60 and TTM-815) at Animal Research Institute 
of Konya in 2000 growing season. Obtained data were 
summarised as follows: plant heights were 235 cm (Temigi) 
to 284 cm (Arifiye); stem diameters were 2.36 cm (LG-60) 
to 2.48 cm (Dracma); tussling duration were between 82.25 
days (Arifiye) to 87.00 days (Doge), leaf numbers per plant 
were 12.22 (LG-60) to 15.42 (Arifiye), leaf ratios were 
36.75 % (Temigi) to 55.75 % (Arifiye), ear ratios 25.75 % 
(Arifiye) to 41.50 % (Temigi), green forage yields were 
6255 kg.da-1 (LG-60) to 7477 kg.da-1 (Dracma) and dry 
matter yields were 1684 kg.da-1 (TTM-815) to 2933 kg.da-1 
(Dracma); crude protein ratios were 8.82 % (Temigi) to 
10.41 % (Doge) and crude cellulose ratios were 18.79 % 
(TTM-815) to 24.52 % (Arifiye).  As a result, Doge, 
Dracma and Temigi c.v. were recommended to be grown as 
silage production with respect to yield and quality 
characters in Konya and similar places. 

 
       KEY WORDS: Corn, silage, yield, quality. 

 

       ÖZET 
 

       Bu araştırma 2000 yılında Konya Hayvancılık 
Araştırma Enstitüsü tarlalarında beşi melez (Dracma, Doge, 
Temigi, LG-60 ve TTM-815) ve biri kompozit (Arifiye) 
olmak üzere altı mısır çeşidi ile yürütülmüştür. 
       Denenen çeşitlerde bitki boyu 235 cm (Temigi) - 284 
cm (Arifiye); sap çapı 2.36 cm (LG-60) - 2.48 cm 
(Dracma), çiçeklenme süresi 82.25 gün (Arifiye) - 87.00 
gün (Doge); yaprak sayısı 12.22 adet (LG-60) - 15.42 adet 
(Arifiye); yaprak oranı % 17.75 (LG-60) - % 22.75 (Doge); 
sap oranı % 36.75 (Temigi) - % 55.75 (Arifiye); koçan 
oranı % 25.75 (Arifiye) - % 41.50 (Temigi); yeşil ot verimi 
6255 kg/da (LG-60) - 7477 kg/da (Dracma); kuru madde 
verimi 1684 kg/da (TTM-815) - 2933 kg/da (Dracma); ham 
protein oranı % 8.82 (Temigi) - % 10.41 (Doge), ham 
selüloz oranı % 18.79 (TTM-815) - % 24.52 (Arifiye)  
arasında değişmiştir. Sonuçta, verim ve kalite özelliklerine 
göre, Konya ve benzeri ekolojiler için denemeye alınan 
çeşitler içerisinde öncelikli olarak Doge ve Dracma,  
bunlarla birlikte Temigi, silaj amacıyla yetiştirilebilecek 
mısır çeşitleri olarak önerilmektedir. 
 
       ANAHTAR KELİMELER: Mısır, silaj, verim, kalite.  

 

GİRİŞ 
 
Tarımı ileri gitmiş ülkelerde üretilen mısırın büyük 

bir kısmı hayvan beslenmesinde kullanılmaktadır. 
Örneğin A.B.D.’ de üretilen mısırın % 80’ inden fazlası 
hayvan beslenmesinde değerlendirilmektedir. Mısır 
Batı Avrupa’ da  silaj için 2.5 milyon ha’ ın üzerinde bir 
alanda yetiştirilmektedir (Phipps ve Wilkinson, 1985). 
Türkiye’ de 550 000 ha civarında olan mısır ekiminin 
ne      kadarının     silaj     amaçlı      üretime    ayrıldığı 
bilinmemekle beraber Gençtan ve ark. (1995) üretilen 
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mısırın % 35’ inin insan beslenmesinde, % 30’ unun 
silajlık olarak ve % 20’ sinin ise yem sanayiinde 
kullanıldığını belirtmektedirler.  

Ülkemizde hayvancılık alanında yaşanan 
darboğazda en büyük payı üretim maliyetlerinin 
yükselmesi almaktadır. Nitekim, bir hayvancılık 
işletmesinde yem faktörü temel girdilerin % 70 – 75’ ini 
teşkil etmektedir (Gençkan ve ark., 1990). Bu nedenle 
ekonomik ve karlı bir üretim yapabilmek için silo 
yemleri üretim ve kullanımı tartışılmaz bir ön koşuldur 
(Filya, 2000). Bir silaj bitkisi olarak mısırın önemi 
değişik araştırıcılar (Kılıç 1986, Açıkgöz 1991, Akyıldız 
1981, Sprague ve Dudley 1988, Phipps ve Wilkinson 
1985) tarafından şu şekilde ifade edilmiştir: 
zamanında ve uygun şekilde hasat edilmiş mısır silajı, 
iyi bir fermantasyona uğradığından katkı maddesine 
ihtiyaç göstermemesi, yüksek enerji değeri sebebiyle 
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yarı konsantre yem olarak kabul edilmesi, silolama 
süresince kalite ve kimyasal kompozisyonun uzun 
süre değişmeden kalması, mısır silajı ile beslemede 
konsantre yemlerden % 33.4 – 50.0 oranında tasarruf 
sağlanması, birim alanda yüksek kuru madde üretmesi 
nedeniyle önemli bir yem materyalidir. 
       Ülkemizde hayvanlara verilen kaba yemler 
çoğunlukla düşük kalitede olup, hayvanların yaşama 
paylarını bile karşılayacak düzeyde değildir. Yukarıda 
yüksek kalite ve verim yeteneği sebebiyle bir silaj 
bitkisi olarak öneminden bahsedilen ve yarı kaba – 
yarı konsantre yem olarak kabul edilen mısırın bu 
yönüyle üretim maliyetlerini azaltarak, ülkemizdeki bu 
darboğazın çözümüne katkıda bulunacak potansiyele 
sahip olduğu gözükmektedir.  
       Bu araştırma mısır çeşitlerinin silajlık olara 
kullanım potansiyellerinin ortaya çıkarılması, uygun 
olan çeşitlerin belirlenmesi ve ortaya çıkan sonuçların 
yetiştiriciler ile teknik elemanlara çeşit seçiminde 
kaynaklık etmesi amacıyla planlanıp, yürütülmüştür. 
 
       MATERYAL ve METOT 

 
       Bu araştırma 2000 yılında Konya Hayvancılık 
Araştırma Enstitüsü tarlalarında yürütülmüştür. 
Araştırmada materyal olarak, beşi melez (Dracma, 
Doge, Temigi, LG-60 ve TTM-815) ve biri kompozit 
(Arifiye) olmak üzere altı adet mısır çeşidi 
kullanılmıştır. 
       Deneme “tesadüf blokları deneme deseni” ne 
göre dört tekerrürlü olarak kurulmuştur. Denemede 
parseller 3.5 x 5 = 17.5 m2 ebadında olup, ekim işlemi 
11 Mayıs 2000 tarihinde 70 cm sıra arası, 10 cm sıra 
üzeri olacak şekilde açılan çizilere elle yapılmıştır.  
       Deneme parsellerine ekim öncesinde dekara saf 
olarak 8 kg P2O5 ve 3 kg N vermek amacıyla DAP (% 
18 N, % 46 P2O5) formunda gübre serpilerek, 
karıştırılmıştır. Toplam 15 kg/da N’ un kalan 8 kg/da’ ı 
üre (% 46 N) formunda (ikinci çapa esnasında) ve son 
4 kg/da’ ı ise amonyum nitrat (% 33 N) formunda tepe 
püskülü çıkışı öncesi sulama suyuyla birlikte 
uygulanmıştır. Bitkiler çıktıktan sonra 2-3 yapraklı iken 
1. çapa, 25-30 cm boyunda iken 2. çapa ile birlikte 
hafif bir boğaz doldurması yapılmıştır.  
       Denemenin yapıldığı yıl mısırın yetiştirme 
döneminde (Nisan – Ekim) toplam yağış miktarı 153.7 
mm, sıcaklık ortalaması 17.9 ºC ve nispi nem % 47.1 
olmuştur. Bu değerler uzun yıllar ortalaması olarak 
sırasıyla 150.0 mm, 17.6 ºC ve % 52.5’ tir.  
       Denemelerde yer alan tüm çeşitlere ait bitkilerde 
35 – 40  cm boyunda iken yüksek oranda cüce 
ağustos böceği (Fam: Cicadellidae) populasyonu 
belirlenmiş olup, ilki bu dönemde, ikincisi ise tepe 
püskülü çıkış döneminde olmak üzere iki defa 
Metasystox-R EC 25 (Etkili madde: Oxydemeton 
methyl)  isimli sistemik ilaçla (100 cc/da dozunda) 
ilaçlama yapılmıştır. 
       Çıkışı sağlamak amacıyla ekimi müteakip bir kez 
sulama yapılmıştır. Daha sonra kritik gelişme 
dönemleri ve yağış durumu dikkate alınarak 3 defa 
salma sulama yapılmıştır. 
       Hasat, 12 Eylül 2000 tarihinde sarı olum dönemi 
başlangıcında parsel kenarlarından birer sıra 
atıldıktan sonra geriye kalan 2.1 x 5 = 10.5 m2’ lik 

alanda bitkiler toprak yüzeyinden itibaren 8-10 cm 
yükseklikten biçilerek yapılmıştır.  
       Her parselde tesadüfi olarak seçilen beş bitkide; 
bitki boyu, bitkide yaprak sayısı, tüm bitki ağırlığı, 
koçan ağırlığı ve oranı, yaprak ağırlığı ve oranı, koçan 
+ yaprak ağırlığı ve oranı, sap ağırlığı ve oranı 
belirlenmiş, yaş kütle verimi ve kuru madde verimi ise 
parsel bazında belirlenerek kg/da olarak 
kaydedilmiştir. Hasat sırasında her parselden biçilen 
bitkiler seçilerek, bunların değişik kısımlarından yaş 
numuneler alınıp paçal yapılmış ve laboratuar da 70 
ºC’ de sabit ağırlığa gelinceye kadar tutularak kuru 
madde oranı belirlenmiş ve bu verilerden kuru madde 
verimi hesaplanmıştır. Ham protein ve ham selüloz 
oranları ise ilgili literatürde tarif edilen şekilde kimyasal 
analizler yapılarak tespit edilmiştir (Anonymous, 
1980). 
       Elde edilen veriler, “MSTAT-C” istatistik paket 
programı kullanılarak varyans analizine tabi tutulmuş, 
farklılıkları belirlenen ortalamaların gruplandırılması 
için LSD testi kullanılmıştır.   

 
      BULGULAR ve TARTIŞMA 

 
       Bu araştırmada silaj amaçlı yetiştirilen mısır 
çeşitlerinde verim ve diğer bazı özelliklere ait elde 
edilen değerler ve LSD grupları Tablo 2’ de, varyans 
analizi sonuçları Tablo 1’ de verilmiştir. 
       Bitki boyu 

Denemeye alınan mısır çeşitlerinin bitki boyları 
arasındaki farklılık istatistiksel olarak önemli 
bulunmuştur (Tablo 1). En yüksek bitki boyu 284 cm 
ile Arifiye çeşidinde belirlenirken, bu çeşidi 273 cm ile 
Doge ve 268 cm ile TTM-815 çeşitleri izlemiştir. 
Temigi çeşidi ise 235 cm’ lik boy ortalamasıyla en 
küçük mısır çeşidi olmuştur. 

Mısırda bitki boyu, çevre ve yetişme şartları 
tarafından etkilenen kalıtsal bir özelliktir. Silaj amaçlı 
yetiştirilen çeşitlerde birim alandan olabildiğince fazla 
yeşil aksam üretilmesi amaçlandığından yüksek bitki 
boyu üzerinde önemle durulmaktadır. Bu özellik 
yönüyle Doge, Arifiye ve TTM-815 çeşitleri ön plana 
çıkmışlardır. 

Ancak mısırda verimi oluşturan en önemli 
unsurlardan birisi de koçandır. Mısır yüksek koçan ve 
tane oranına sahip olması nedeniyle yüksek enerji 
değerine sahiptir (Heimbeck ve ark. 1988, Jelicic ve 
ark 1989, Sprague ve Dudley 1988, Phipps ve 
Wilkinson 1985). Bu sebepten dolayı bitki boyu silaj 
amaçlı çeşit seçiminde tek taraflı bir özellik olarak ele 
alınamaz. 

Yürütülen araştırmalarda bitki boyunu, Torun 
(1999) Bafra ve Çarşamba Ovaları’ nda 187.0 – 252.8, 
Balabanlı ve Akman (2000) Isparta Yılanlı Yaylası’ 
nda 232.5 – 286.7 cm, Keskin (2001) Konuklar Tarım 
İşletmesi’ nde 230 – 250 cm olarak tespit etmiş olup, 
bildirilen değerler bu araştırmada tespit edilen 235 – 
284 cm arasında değişen bitki boyları ile uyumludur. 

Sap kalınlığı 
Denemeye alınan mısır çeşitleri arasında sap 

çapları yönüyle önemli bir farklılık görülmemiştir (Tablo 
1). Sap kalınlıkları 2.36 cm (LG-60) – 2.48 cm 
(Dracma) aralığında değişmiştir (Tablo 2).  

Sap kalınlığı yatmaya mukavemet için önemli bir 
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kriter olup, yatmama ise belirli bir kalınlıkta – sağlam 
yapılı çeşitlerle mümkündür. Bununla birlikte, sap 
kalınlığının çok fazla olması toplam ürünün içinde 
sapın payını artıracağından istenmemektedir. Torun 
(1999) denemeye aldığı mısır çeşitlerinde sap 
kalınlığının 1.8 – 2.3 cm arasında değiştiğini, Keskin 
(2001) ise 1.64 – 2.06 cm arasında değiştiğini 
bildirmişlerdir.  

Çiçeklenme süresi 
Denemede yer alan mısır çeşitlerinin çiçeklenme 

süreleri istatistiksel olarak farklılık göstermemiştir 
(Tablo 1). Bu özellik yönüyle çeşitler birbirine yakın 
değerler almış olup, 82.25 gün (Arifiye) – 87.00 gün 
(Doge) arasında değişmiştir (Tablo 2). 

Silaj amaçlı çeşitlerde hasat hamur olum 
döneminde yapıldığından aynı ekolojide vejetasyon 
süresi 20 – 30 gün uzamaktadır. Bu sebeple, silaj 
amaçlı olarak daha geççi çeşitlerin yetiştirilmesi, daha 
bol vejetatif aksam meydana getirmeleri nedeniyle 
arzu edilen bir durumdur . Bu araştırmada yer alan 
çeşitler yukarıda belirtilen sebeplerden dolayı geç 
olumlu çeşitler arasından seçildiğinden bunlar 
arasında çiçeklenme süresi yönüyle önemli farklar 
olmayışı tabiidir. 

Yaprak sayısı, ağırlığı ve oranı 
Mısır çeşitlerinin yaprak sayıları arasındaki 

farklılık istatistiksel olarak önemli olmuştur (Tablo 2). 
Bitki başına en fazla yaprak sayısına 15.42 adet ile 
Arifiye çeşidi sahip olmuş, bunu 14.84 adet ile Temigi 
ve 14.17 adet ile TTM-815 ve Doge çeşitleri izlemiştir. 
En düşük yaprak sayısı ise 12.22 adet ile LG-60 
çeşidinde tespit edilmiştir. 

Mısır silajının iki önemli unsuru koçan ve yaprak 
olup, bu iki unsurun silajda yüksek oranda 
bulunmasının, silaj kalitesinin yüksekliğine işaret ettiği 
kabul edilir. Silaj içerisindeki yaprak oranını ise yaprak 
sayısı ve ağırlığı belirler. Bu nedenle yaprak sayısı ve 
ağırlığı birlikte dikkate alınmalıdır. 

Torun (1999) yaptığı araştırmada verim üzerinde 
en fazla etkili olan ve silaj mısır çeşitlerinin seçiminde 
göz önüne alınması gereken özelliklerden birisi olarak 
yaprak sayısını belirtmiştir. Silaj amaçlı mısır 
çeşitlerinde değişik araştırıcılar çalışmalar yürütmüş 
olup, Torun (1999) bitki başına yaprak sayısının Bafra 
ve Çarşamba Ovaları’ nda 8.7 – 12.6 adet arasında, 
Balabanlı ve Akman (2000) Isparta Yılanlı Yaylası’ 
nda 11.5 – 13.2 adet, Keskin (2001) Konuklar Tarım 
İşletmesi’ nde 11.26 –13.36 adet arasında değiştiğini 
belirlemişlerdir. Bu araştırmada ise bitki başına 
ortalama yaprak sayısı 12.22 – 15.42 adet arasında 
değişmiş olup üst sınır bu araştırıcıların belirttiği 
sınırların üzerinde yer almıştır.  

Mısır çeşitlerinin yaprak ağırlıkları arasındaki 
farklılık istatistiksel olarak önemli olmamıştır (Tablo 1). 
Bitki başına en yüksek yaprak ağırlığına 186.00 g ile 
Doge çeşidi sahip olurken, bu çeşidi 179.75 g ile 
Arifiye ve 179.25 ile Temigi çeşitleri izlemiş ve en 
düşük yaprak ağırlığına 137.75 g ile LG-60 çeşidi 
sahip olmuştur (Tablo 2). Yaprak ağırlığı yönüyle 
çeşitlerin bu sıralanışı, yaprak sayısı yönüyle 
sıralanışa büyük ölçüde benzerlik göstermiştir. 
Sağlamtimur (1989)  tarafından yapılan bir 
araştırmada bitki başına yaprak ağırlığının 118 – 143         
g arasında değiştiği bildirilmiştir. Bu araştırmada geçiçi 

oldukları için yaprak sayıları fazla olan çeşitler, 
verimlilik düzeyi yüksek bir toprakta ve optimum 
yetiştirme şartlarında yetiştirildiklerinden bitki başına 
yaprak sayıları daha da yüksek olmuştur.  
       Yeşil ottaki yaprak oranı bakımından istatistiksel 
olarak önemli farklılıklar belirlenmiştir (Tablo 1). En 
yüksek yaprak oranı % 22.75, 22.00, 19.75 ile 
sırasıyla Doge, Temigi, Dracma çeşitlerinde tespit 
edilirken, LG-60 % 17.75 ile en düşük yaprak oranına 
sahip olmuştur (Tablo 2).  

Yaprak oranı hem yaprak sayısı ve yaprak 
ağırlığından, hem de sap ve koçan ağırlığı ile bunların 
oranlarından etkilenmektedir. Yaprakların besin değeri 
ve sindirilme oranı koçandan düşük olmakla beraber 
bu oranlar saptan yüksek olduğu için yeşil ot 
içerisindeki yaprak oranının yüksek olması istenir. Bu 
özellik yönüyle; Doge, Temigi ve Dracma çeşitleri ön 
plana çıkmışlardır. 

Sap ağırlığı ve oranı 
Denemede yer alan mısır çeşitleri arasında sap 

ağırlığı yönüyle istatistiksel olarak önemli farklılıklar 
belirlenmiştir (Tablo 1). Arifiye çeşidi bitki başına 
530.75 g ile en fazla sap ağırlığına sahip olurken, 
Temigi çeşidi 299.00 g ile en düşük sap ağırlığına 
sahip olmuştur. Bununla birlikte sap ağırlığı yönüyle 
Arifiye çeşidi birinci grubu oluştururken (a), diğer 
çeşitler aynı grupta yer alarak ikinci grubu (b) 
oluşturmuşlardır (Tablo 2). 

Sap oranı yönüyle de mısır çeşitleri arasındaki 
farklılık istatistiksel bakımdan önemli olmuştur (Tablo 
1). Sap ağırlığında olduğu gibi sap oranında da en 
yüksek değere % 55.75 ile Arifiye çeşidi, en düşük 
değere de % 36.75 ile Temigi çeşidi sahip olmuştur. 
Bu özellik yönüyle Arifiye çeşidi birinci grubu (a); 
Doge, LG-60, Dracma ve TTM-815 çeşitleri ikinci 
grubu (b) oluştururken, Temigi çeşidi üçüncü grupta 
(c) yer almıştır. 

Ülkemizde yıllardan beri silaj amaçlı olarak en 
fazla ekilen ve kompozit bir çeşit olan “Arifiye” bol 
vejetatif aksam üretmesi ve tohumluğunun ucuz 
olması gibi avantajlarına rağmen, geliştirilen yeni 
melez mısır çeşitlerine nazaran silaj kalitesi düşük 
kalmış bir çeşit olarak gözükmektedir. Nitekim, bitkinin 
besin değeri ve sindirilme oranı en düşük kısmı olan 
sap kısmı, bu çeşitte % 55.75 gibi yüksek bir orana 
sahip olmuştur. Diğer çeşitlerde ve özellikle de Temigi 
çeşidin de bu oran daha düşük olmuştur. Bu sonuç, 
silaj amaçlı olarak yüksek verimli ve bu verim 
içerisinde sap oranı düşük, yaprak oranı ve özellikle 
de koçan oranı yüksek yeni çeşitlerin 
benimsenmesinin önemini ortaya koymaktadır. 

Koçan ağırlığı ve oranı 
Bitkide koçan ağırlığı yönüyle mısır çeşitleri 

arasında istatistiksel olarak önemli bir farklılık 
belirlenmemiştir (Tablo 1). En yüksek koçan ağırlığına 
337 g ile Temigi, 306 g ile LG-60 çeşidi sahip olmuş, 
en düşük koçan ağırlığı ise 250 g ile Arifiye çeşidinde 
belirlenmiştir (Tablo 2).  

Koçan oranı yönüyle mısır çeşitleri arasındaki 
farklılık istatistiksel olarak önemli olmuştur (Tablo 1). 
En yüksek koçan oranına % 41.50 ile Temigi çeşidi 
sahip olurken, bunu % 35.75 ile TTM-815 ve % 35.50 
ile Dracma çeşitleri izlemiştir. En düşük koçan oranın 
ise % 25.75 ile Arifiye çeşidi sahip olmuştur. Arifiye 
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çeşidinin en düşük koçan oranına sahip olması, silaj 
kalitesi ve sindirilme oranı düşük ürün verdiğinin bir 
göstergesi olarak ele alınabilir. 
       Mısır, silaj bitkileri arasında birim alandan daha 
yüksek miktarda kuru madde üretiminin yanı sıra, 
besin ve enerji değeri yönüyle de ilk sıralarda yer 
almaktadır. Değişik araştırıcılar mısırdan yüksek kalite 
de silaj elde edilmesi ve mısır silajının yarı konsantre 
yem olarak kabul edilmesini, büyük ölçüde toplam 
ürün içerisindeki koçan oranının ve tane oranının 
yüksekliğine bağlamaktadır (Heimbeck ve ark. 1988, 
Jelicic ve ark. 1989, Sprague ve Dudley 1988, Phipps 
ve Wilkinson 1985). 
      Koçan + yaprak oranı 
       Koçan + yaprak oranı yönüyle çeşitler arasındaki 
farklılık istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (Tablo 
1). En yüksek koçan + yaprak oranına % 63.50 ile 
Temigi çeşidi sahip olmuş, bunu % 57.50 ile LG-60, % 
56.25 ile Doge ve % 55.25 ile Dracma ve TTM-815 
çeşitleri izlemiş, en düşük koçan + yaprak oranına ise 
% 44.25 ile Arifiye çeşidi sahip olmuştur. Koçan + 
yaprak oranı yönüyle Temigi çeşidi birinci grubu (a), 
LG-60, Doge, TTM-815 ve Dracma çeşitleri ikinci 
grubu (b), Arifiye çeşidi ise son grubu (c) 
oluşturmuştur (Tablo 2).    
Nihai bir sonuç için koçan ve yaprak oranları birlikte 
değerlendirilmiştir. Burada Temigi çeşidi ön plana 
çıkmış, diğer çeşitler ise Arifiye ile Temigi arasında yer 
almıştır. Arifiye çeşidinde toplam yeşil kitle içerisinde 
sap, daha yüksek bir pay aldığından; besin değerinin, 
enerji miktarının ve sindirilme oranının daha düşük 
olacağı beklenebilir. Bu nedenle silaj kalitesi açısından 
diğer melez mısır çeşitleri daha uygun görülmektedir. 

Yeşil ot verimi 
Mısır çeşitleri arasında yeşil ot verimi bakımından 

istatistiksel olarak önemli farklılıklar belirlenmiştir 
(Tablo 1). En yüksek yeşil ot verimi 7477 kg/da ile 
Dracma çeşidinden elde edilmiştir. Bunu 7055 kg/da’ 
lık yeşil ot verimi ile Doge, 6868 kg/da ile Temigi 
çeşitleri izlemiştir. En düşük yeşil ot verimine ise 6255 
kg/da ile LG-60 çeşidi sahip olmuştur (Tablo 2). 
Mısır çeşitlerinin yeşil ot verimleri 6255 kg/da ile 7477 
kg/da arasında değişmiş ve ortalama 6831 kg/da 
olmuştur. Bu sonuçlar silaj amaçlı mısır 
yetiştiriciliğinde birim alandan yüksek miktarda yeşil ot 
elde edilebileceğini göstermekte ve mısırın silo yemi 
ve üretiminde üst sıralarda yer almasının 
sebeplerinden birini de ortaya koymaktadır. Torun 
(1999) Bafra Çarşamba Ovalarında denediği mısır 
çeşitlerinde 2893 – 5210 kg/da, Balabanlı  ve Akman 
(2000) Isparta Yılanlı Yaylası’ nda denemeye aldığı 
mısır çeşitlerinde  2769 – 5760 kg/da, Keskin (2001) 
Konuklar Tarım İşletmesi’ndeki çalışmasında denediği 
mısır çeşitlerinde 4173 – 5140 kg/da arasında değişen 
miktarlarda yeşil ot verimleri belirlemişlerdir. Bu 
araştırmada belirlenen değerler daha yüksek olup, 
farklılıklar çeşitlerin, ekolojilerin ve yetiştirme 
tekniklerinin değişiminden kaynaklanabilir. 

Kuru madde oranı 
Kuru madde oranı yönüyle çeşitler arasındaki 

farklılık istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (Tablo 
1). Bu özellik yönüyle Dracma çeşidi % 38.24 ile ilk 
sırada yer alırken bu çeşidi % 34.82’ lik kuru madde 
oranı ile Temigi ve % 29.64 ve % 29.25 ile LG-60 ve 

Doge çeşitleri izlemiştir. En düşük kuru madde oranı 
ise % 25.37 ile Arifiye çeşidinde belirlenmiştir. Tüm 
çeşitlerin kuru madde ortalaması ise % 30.48 olmuştur 
(Tablo 2).   

Mısırda kuru madde içeriği çeşit özelliği yanında 
hasat zamanı ile de ilgilidir. Tatminkâr bir kuru madde 
verimi ve yüksek silaj kalitesi için silaj hammaddesinin 
kuru maddenin % 28 – 32’ si arasında olması gerektiği 
ve bu kuru madde oranına da ancak hamur olum 
döneminde yapılacak biçimde ulaşılabileceği 
bildirilmiştir (Paguay ve ark. 1974, Okuyan ve ark. 
1996, Filya 2000, Açıkgöz 1991, Sprague ve Dudley 
1988, Phipps ve Wilkinson 1985). Bu araştırmada da 
hasat zamanı “hamur olum” dönemi olarak ele 
alındığından, denemede çeşitler ortalaması olarak 
belirlenen % 30.48’ lik kuru madde oranı yukarıda 
belirtilen değerler arasında yer almıştır. 

Kuru madde verimi 
Mısır çeşitlerinin kuru madde verimleri arasındaki 

farklılık istatistiksel bakımından önemli olmuştur 
(Tablo 1). En yüksek kuru madde verimine 2933 kg/da 
ile Dracma çeşidi sahip olmuş, bu çeşidi 2367 kg/da 
ile Temigi çeşidi, 2040 kg/da ile Doge çeşidi izlemiştir. 
En düşük kuru madde verimi ise 1684 kg/da ile TTM-
815 çeşidinde belirlenmiştir (Tablo 2). 

Bu araştırmada kuru madde verimleri 1684 kg/da 
ile 2933 kg/da arasında değişmiş, ortalama kuru 
madde verimi ise 2110 kg/da olmuştur. Te Velde 
(1985) Hollanda‘ da mısırdan 2.1 – 2.2 ton/da kuru 
madde elde edildiğini belirterek araştırma 
sonuçlarımızla uyumlu bilgiler vermiştir. Bu konuda 
çalışmalar yapan araştırıcılar farklı kuru madde 
verimine ulaşmış olup, Balabanlı ve Akman (2000), 
785 – 1881 kg/da; Öztürk ve Akkaya (1996), 1461 – 
1653 kg/da; Keskin (2001), 1187 – 1472 kg/da 
arasında değişen kuru madde verimleri 
belirlemişlerdir. Araştırmamızda, kuru madde verimi 
yönüyle Dracma, Temigi ve Doge çeşitleri ön plana 
çıkmışlardır. 

Ham protein ve ham selüloz oranı 
Denemeye alınan melez mısır çeşitlerinin yeşil 

aksamındaki ham protein ve ham selüloz oranları da 
belirlenmiş olup, ortalama değerler Grafik 1’ de 
verilmiştir. 
       Silajlık bitkilerin pek çoğunda olduğu gibi mısırda 
ve dolayısıyla mısır silajında da ham protein oranı 
düşüktür. Bu eksiklik rasyona proteince zengin 
hammaddeler katılması veya yüksek proteinli kaba 
yemlerin silajla birlikte kullanılması suretiyle 
giderilebilir (Phipps ve Wilkinson, 1985). Mısır silajında 
protein yeterli olmadığından çeşitler arasında bu 
özellik yönüyle genotipik farklılıklar büyük önem 
taşımaktadır. En yüksek ham protein oranına % 10.41 
ile Doge ve % 10.34 ile arifiye çeşitleri sahip olmuştur. 
TTM-815, Dracma ve LG-60 ham protein oranı 
yönünden sırasıyla % 9.69, 9.79 ve 9.50 ile birbirlerine 
yakın değerler almışlardır. En düşük protein oranı ise 
% 8.82 ile Temigi çeşidinde belirlenmiştir (Grafik 1). 
Phipps ve Wilkinson (1985) mısır silajında kuru ağırlık 
esasına göre ortalama protein  oranının % 9 olduğunu 
bildirirken, Keskin (2001) silaj amaçlı mısır çeşitlerinde 
ham protein oranının % 5.96 – 6.13 arasında 
değiştiğini belirtmiştir. Bu araştırmada ise 
çeşitlerortalaması olarak ham protein oranı % 9.76  
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Tablo 1. Silaj Amaçlı Olarak Denemeye Alınan Mısır Çeşitlerinde Verim ve Diğer Bazı Özelliklere ait Varyans Analiz 

Özeti (kareler ortalamaları). 
Varyasyon Kaynakları Blok Çeşit Hata CV (%) 
SD 3 5 15  
Bitki boyu 153.88 1450.46** 193.95 5.36 
Sap çapı 0.016 0.008 0.026 6.70 
Çiçeklenme süresi 9.11 10.10 3.74 2.29 
Yaprak sayısı 1.95 4.75** 0.58 5.41 
Yaprak ağırlığı 1590.70 1821.24 873.442 18.04 
Yaprak oranı 1.48 15.34 1.18 5.43 
Sap ağırlığı 1478.15 27870.94** 4509.11 18.22 
Sap oranı 27.15 153.04** 7.35 6.07 
Koçan ağırlığı 8142.77 4602.66 3614.91 20.96 
Koçan oranı 17.11 121.66** 7.31 7.65 
Koçan+yaprak oranı 25.22 156.06** 6.80 4.74 
Yeşil ot verimi 49353 707927* 192634 6.43 
KM oranı 117.45 105.07* 40.99 20.98 
KM verimi 672218 889990* 338046 27.56 

  *:  0.05 seviyesinde önemli,  **: 0.01 seviyesinde önemli 
 
Tablo 2. Silaj Amaçlı Olarak Denemeye Alınan Mısır Çeşitlerinde Verim ve Bazı Özelliklerde Belirlenen Ortalama  

Değerler. 
 Çeşitler 
 TTM-815 Dracma Arifiye LG-60 Temigi Doge Ortalama LSD 
Bitki boyu (cm) 268ab 240bc 284a 259abc 235c 273a 259.8 29.02 
Sap çapı (cm) 2.44 2.48 2.37 2.36 2.39 2.37 2.40 - 
Çiçeklenme süresi (gün) 85.00 84.00 82.25 83.75 85.00 87.00 84.7 - 
Yaprak sayısı (adet/bitki) 14.17ab 13.75bc 15.42a 12.22c 14.84ab 14.17ab 14.10 1.587 
Yaprak ağırlığı (g/bitki) 160.75 139.25 179.75 137.75 179.25 186.00 163.79 - 
Yaprak oranı (%) 19.50c 19.75bc 18.50c 17.75c 22.00ab 22.75a 20.04 22.63 
Sap ağırlığı (g/bitki) 368.50b 321.00b 530.75a 331.75b 299.00b 359.75b 368.46 139.9 
Sap oranı (%) 44.75b 45.00b 55.75a 42.75b 36.75c 43.25b 44.70 5.650 
Koçan ağırlığı (g/bitki) 296 255 250 306 337 275 286.5 - 
Koçan oranı (%) 35.75bc 35.50bc 25.75d 39.75ab 41.50a 33.75c 35.33 5.634 
Koçan+yaprak oranı (%) 55.25b 55.25b 44.25c 57.50b 63.50a 56.25b 55.33 5.437 
Yeşil ot verimi (kg/da) 6544bc 7477a 6786bc 6255c 6868abc 7055ab 6831 661.5 
KM oranı (%) 25.58b 38.24a 25.37b 29.64ab 34.82ab 29.25ab 30.48 9.649 
KM verimi (kg/da) 1684b 2933a 1751b 1880b 2367ab 2040b 2110 876.3 

Not: Aynı harfler aynı grupları göstermektedir. 
 
olduğu tespit edilmiş olup, bu değer literatürlerde 
bildirilen değerlerin biraz üzerindedir. Bu sonuç 
araştırmada kullanılan çeşitlerin genetik 
potansiyellerinin yüksekliği yanında, yeterli miktarda 
ve uygun zamanda azot uygulamasından 
kaynaklanabilir.  
       Araştırmada Doge ve Arifiye mısır çeşitlerinin en 
yüksek, Temigi çeşidinin ise en düşük protein oranına 
sahip olması dikkat çekmektedir. 

Denemede en yüksek ham selüloz oranına % 
24.52 ile Arifiye çeşidi, en düşük ham selüloz oranına 
ise % 18.79 ile TTM-815 çeşidi sahip olmuş, ortalama 
ham selüloz oranı ise % 21.25 olmuştur (Grafik 1). Bu 
araştırmada belirlenen ortalama ham selüloz miktarı 
Okuyan ve ark. (1976)’ nın % 23.0 – 26.3 olarak 
verdiği silajlık mısırdaki ham selüloz değişim sınırının 
biraz altında olmuştur.  
       Kompozit bir silajlık mısır çeşidi olan Arifiye’ nin 
en yüksek ham selüloz oranına sahip olması, koçan 
oranı en düşük ve sap oranı en yüksek çeşit 
olmasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca bu çalışmada 
düşük ham selüloz oranı yönüyle TTM-815 çeşidi 
dikkat çekmiştir.    

         SONUÇ 
       
Çeşitlerin ortalama çiçeklenme gün sayıları 84.7 

gün olmuştur. Çeşitler birbirlerine yakın çiçeklenme 
gün sayıları nedeniyle geç olum grubuna dahil 
edilmişlerdir. Geç olumlu çeşitlerin Orta Anadolu’ da 
ancak silaj amaçlı olarak yetiştirilebilmeleri nedeniyle 
yüksek yeşil ot ve kuru madde üretme yetenekleri göz 
önüne alınarak da bu çeşitler üzerinde durulabilir. 

Mısır silajını diğer bitki silajlarından üstün kılan 
en önemli özellik sahip olduğu yüksek enerji değeri 
olup, bu özellik ise yüksek koçan ve tane oranına 
bağlıdır. Koçan + yaprak oranı yönüyle Temigi çeşidi 
ilk sırayı almakta olup LG-60, Doge, TTM-815 ve 
Dracma ikinci grubu oluşturmuşlardır. Arifiye çeşidi ise 
bu özellik yönüyle en düşük oran verdiğinden düşük 
kalite parametresi göstermiştir. 

Ham protein oranı yönüyle Doge ve Arifiye 
çeşitleri ön plana çıkarken, Temigi en düşük değere 
sahip olmuştur. Ham selüloz oranı yönüyle ise en 
yüksek değere Arifiye, en düşük değer ise TTM-815 
çeşidinde belirlenmiştir.  

Yeşil    ot   verimi   6255 – 7477   kg/da  arasında 
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Grafik 1. Melez Mısır Çeşitlerinde Belirlenen Ham Protein ve Ham Selüloz Oranları. 
 

değişmiş, ortalama 6831 kg/da olmuştur. Kuru madde 
verimi ise 1684 – 2933 kg/da arasında değişmiş, 
ortalama 2110 kg/da olmuştur. 

Sonuçlar birleştirildiğinde; “Doge ve Dracma” 
yüksek verimli ve kaliteli çeşitler olarak Konya ve 
benzeri ekolojiler için silaj amaçlı olarak önerilebilir. 
Temigi çeşidi ise ham protein oranı yönüyle düşük 
değer vermesine rağmen yeşil ot ve kuru madde 
verimi yönüyle Doge ve Dracma ile aynı grupta yer 
alması ve koçan + yaprak oranı yönüyle en yüksek 
değeri alması nedeniyle Doge ve Dracma ile birlikte 
önerilebilir.  

Kompozit bir çeşit olan Arifiye, tohumluğu ucuz ve 
bol yeşil aksam üretmesine rağmen bu araştırmada da 
olduğu gibi sap oranı en yüksek, yaprak ve koçan 
oranı ise en düşük olan çeşit olup, daha düşük 
kalitede silaj materyali üretmektedir. Bu çeşidin protein 
oranı yüksek olmakla beraber selüloz oranı da yüksek 
olmuştur. Diğer melez mısır çeşitlerinin bu 
parametreler yönüyle Arifiye çeşidine üstünlük 
göstermesi ıslah çalışmalarıyla elde edilen genetik 
ilerlemenin bir göstergesi olarak kabul edilebilir. 
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       Comparison of different methods to detect 
oestrous in heifers

 

 

       SUMMARY 
 

       In this study, detection of estrus was compared using 
the different estrus detection methods. 
       A total of 19 Brown Swiss heifers aging between 18-24 
months were used as materials. Heifers were examined two 
times with 10 days interval to detect ovarian activity. After 
that, a prostaglandin analogue of cloprostenol was injected 
two times with 11 days interval intramuscularly at a dose of 
500 g per animal. The estrus cycle of each heifer was 
determined by observation of estrus signs, measurement of 
vaginal temperature and resistance, vaginal and transrectal 
examination after the second PGF2 injections every 12 hr 
in a day for 4 days. 
       Estrus detection rates were 63.1 % (observation of 
estrus signs), 36.8 % (vaginal temperature), 63.1 % (vaginal 
resistance), 63.1 % (vaginal examination) and 78.9 % 
(rectal examination), respectively. The differences of the 
estrus rates among the groups were not significant (p>0.05).  
       As a conclusion, different estrus detection methods 
could be used to detect the estrus in heifers. Additionally, 
using of different method may prevent infertility resulting 
from suboestrus or inadequacy of estrus detection. 

 
       KEY WORDS: Estrus, vaginal temperature, vaginal 
resistance, vaginal and rectal examination, heifer  

 

       ÖZET 
 

Bu çalışmada düvelerde östrüs tespitinde kullanılan 
farklı yöntemlerin karşılaştırılması amaçlandı. Materyal 
olarak yaşları 18-24 ay arasında değişen 19 baş düve 
kullanıldı. Düveler 10 gün ara ile iki kez rektal palpasyonla 
muayene edildi. Daha sonra 11 gün arayla iki kez 500 mcg 
PGF2 enjekte edildi. İkinci enjeksiyonu takiben 12 saat 
aralıklarla ve dört gün süreyle tüm hayvanlarda östrüsün dış 
semptomlarının gözlenmesi, vaginal muayene, vagina 
ısısının ölçülmesi, vaginanın elektriksel direncinin 
ölçülmesi ve rektal muayene uygulamaları gerçekleştirildi. 
       Düvelerde östrüs oranı sırasıyla gözlem metodu ile 
%63.1, vagina ısısının ölçülmesi ile %36.8, vaginanın 
elektriksel direncinin ölçülmesi ile %63.1, vaginal muayene 
ile %57.9 ve rektal muayene uygulamaları ile de % 78.9 
olarak tespit edildi. Gruplar arasında östrüs tespit etme 
oranları açısında istatistiksel farklılık (p>0.05) gözlenmedi. 

Sonuç olarak, elde edilen bulgulara göre östrüs 
tespitindeki yetersizliklerin ve suböstrüs olgularından 
kaynaklanan infertilite sorunlarının giderilebilmesi için 
birkaç yöntemden aynı anda yararlanılmasının daha yararlı 
olacağı kanaatine varıldı. 

 
ANAHTAR KELİMELER: Östrüs, vaginal ısı, vaginal 

direnç, vaginal ve rektal muayene, düve 

 
       GİRİŞ 

 
       Östrüs, pubertasa ulaşan sağlıklı inek ve 
düvelerin gebe kalmadıkları sürece belirli zaman 
aralıkları ile tekrarlanan ve dış belirtileri ile de fark 
edilebilen erkeği kabul etme davranışıdır. Sağlıklı inek 
ve düveler yılın her mevsiminde ortalama 21 gün 
aralıklarla östrüs gösterirler. Östrüs süresi yaklaşık 12-
18 saattir. Diğer evcil hayvanlara göre östrüsün kısa 
sürmesinin   avantajı,  östrüsün  doğru  tespit  edilmesi  
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halinde suni tohumlama ile yüksek gebelik oranlarının 
elde edilebilmesidir.  En yüksek gebelik oranı östrüsün 
ikinci yarısında yapılan tohumlamalardan elde 
edilebildiğinden, östrüsün zamanında tespit 
edilememesi inek ve düvelerde fertilite sorunlarına ve 
önemli ekonomik kayıplara neden olmaktadır (Çoyan 
1994). 

Östrüslerin hatalı olarak tespiti nedeniyle inek ve 
düvelerin % 20’den fazlasının luteal dönemde hatta 
bazılarının da gebe iken tohumlandıkları 
bildirilmektedir (Williamson ve ark. 1972, Younquist ve 
Bierscwall 1985). Deneyimli kişiler bile östrüsleri 
ancak % 73 dolaylarında belirleyebilirken bu oran 
hayvan bakıcılarında %50’ye kadar düşmektedir 
(Younquist ve Bierscwall 1985). 
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       Östrüs tayininde kullanılan en pratik yöntem inek 
ve düvelerin doğrudan gözlenmesidir (Eddy 1984, 
Hovious ve ark. 1985). İneklerin %70’i 1800-0600 
saatleri arasında ve geriye kalan %30’u da günün 
diğer saatlerinde östrüs gösterdiğinden, östrüsün 
takibi tüm günü içine almaktadır (Whitmore 1980). 
Primer östrüs belirtisi ancak ineklerin serbest 
dolaştıkları sırada gözlenebileceğinden inekler sabah 
erken ve akşam geç saatlerde serbest dolaştırılarak 
en az 20-30 dakikalık sürelerle izlenmelidir (Hafez 
1987). İneklerini ahırdan dışarı çıkarmayan pek çok 
yetiştirici primer östrüs belirtisini gözleyemediğinden 
tohumlamaları sekunder östrüs belirtilerine göre 
yaptırtmakta ve yüksek oranda infertilite sorunu ile 
karşılaşmaktadır. Gözle yapılan östrüs takibi sıkıcı 
olmakla birlikte tohumlamaların başarısı için 
kaçınılmazdır (Whitmore 1980). 
       Vaginanın spekülüm yardımıyla muayenesinin 
başlıca iki avantajı vardır. Birincisi östrüs ve suböstrüs 
gösteren hayvanların kolayca tanınabilmesi, ikincisi 
ise gerek vaginadaki gerekse uterustaki 
enfeksiyonların teşhis edilebilmesidir. Vaginal 
muayene ile vagina mukozasının rengi, serviksin 
açıklık derecesi ve vagina tabanındaki çara tespit 
edilebilmektedir (Çoyan ve Tekeli 1996). 
       İnek ve düvelerde östrüsün saptanması amacıyla 
vaginal direnç değeri ölçümlerinden de 
yararlanılmaktadır (Canfield ve Butler 1989). 
Östrüsteki bir hayvanın ovaryumları üzerinde gelişen 
folliküllerden salgılanan östrojen; vagina ve uterusta 
kan sirkülasyonunun artmasına ve çara salgısına 
sebep olmaktadır. Vagina mukozasında sıvının 
artmasına bağlı olarak elektrik geçirgenliği ve direnç 
değişmektedir. Östrüs esnasında vagina mukozasının 
direnci, siklusun diğer evrelerine göre daha düşük 
seyretmektedir (Çoyan ve Aksoy 1992). Bu direnç 
düşüklüğü LH hormonu piki, doku hidrasyon artışı ve 
düşük progesteron değerleriyle paralellik 
göstermektedir (Smith 1986). En düşük vaginal direnç 
değerlerinin LH hormonu salınım pikine rastladığından 
uygun tohumlama zamanının bu metotla 
belirlenebileceği bildirilmektedir (Canfield ve Butler 
1989). 
       Östrüs siklusunun farklı dönemlerinde vücut 
ısısında değişmeler olmaktadır. Östrüsteki bir inekte 
siklusun diğer dönemlerine göre, rektum ısısı 0.5 °C, 
vagina ısısı 0.7-1 °C daha yüksektir (Çoyan ve Tekeli 
1996). Preovulatorik LH pikinden 8-11 saat 
öncesinden vaginal ısının 0.3 °C’nin artış gösterdiği ve 
bu artışın östrüsün belirlenmesinde kullanılabileceği 
vurgulanmaktadır (Clapper ve ark. 1990, Mosher ve 
ark. 1990, Zartmann 1984). 
       Sunulan bu çalışmada düvelerde östrüs tespitinde 
kullanılan farklı yöntemlerin östrüs tespit etme oranları 
üzerine etkisinin araştırılması amaçlandı. 

 
       MATERYAL ve METOT 

 
       Bu çalışma, Konya Merkez Hayvancılık 
Araştırma Enstitüsü’ne ait yaşları 18-24 ay arasında 
değişen 19 baş İsviçre Esmeri düve üzerinde 
gerçekleştirildi. Düveler 10 gün ara ile iki kez rektal 
palpasyonla muayene edilerek siklik aktiviteleri 
belirlendi. 

       Östrüsler, 11 gün ara ile 2 kez 500 g 
cloprostenol (Estrumate, DİF, İstanbul) im yolla enjekte 
edilerek senkronize edildi. Östrüsleri belirlemek 
amacıyla ikinci enjeksiyonu takiben 12 saat aralıklarla 
ve dört gün süreyle tüm düvelere gözlem, vaginal ısı, 
vaginal direnç değerlerinin ölçülmesi, vaginal 
muayene ve rektal palpasyon yöntemleri uygulandı. 
On ikişer saat aralıklarla elde edilen iki değerin 
ortalamaları günlük değer olarak saptandı. 
       Gözlem metodu; günde iki defa olmak üzere 
sabah (08.00) ve akşam (18.00)  30 dakika süreyle 
gerçekleştirildi. Gözlem metodu; vulva ödemi (), diğer 
hayvanların üzerine atlama (), ve altta durma () 
kriterleri göz önüne alınarak gerçekleştirildi. Her üç 
semptomu da gösteren düveler () olarak 
değerlendirildi.  
       Vaginal muayene; sabah ve akşam olmak üzere 
silindirik spekülüm ile yapıldı. Vaginal muayenede, 
vagina ve serviks hiperemisi (), hiperemi ile vagina 
tabanında çara, çaranın akışkan ve elastik oluşu () 
ve serviks açıklığı () olarak değerlendirildi. Her üç 
bulguya sahip düveler östrüs gösterenler olarak 
değerlendirildi. 
       Vaginal ısı; sabah ve akşam olmak üzere iki kez 
dijital termometre ile ölçüldü. Günlük ısı değeri olarak 
bu iki ölçümün ortalaması alınarak tespit edildi. 
Vaginal ısı tespit edilirken, vaginal direnç ölçümü ve 
vaginal muayeneden etkilenmemesi için bu 
muayenelerden önce yapılmasına özen gösterildi. 
İkinci enjeksiyonu izleyen saatlerde  12 saat aralıkla 
yapılan ölçümlerde enjeksiyon öncesi alınan değerden 
>0.3 °C (Lehrer ve ark. 1992) artış gösteren düvelerin 
östrüste olduğu kabul edildi. 
       Vaginal direnç ölçümü; sabah ve akşam 
kondüktivimetre uygulanarak (Estron Animaltek Inc., 
USA) gerçekleştirildi. Sabah ve akşam ölçümlerinin 
ortalaması günlük vaginal direnç değeri olarak 
kaydedildi. Vaginal direnç ölçümleri, vaginal ısı 
ölçümünden sonra vaginal muayeneden ise önce 
yapıldı. Vaginal direnç ölçümünde 60-95 ohm arası 
(Çoyan ve ark. 1990) östrüs olarak kabul edildi. 
       Tüm bu muayeneleri takiben düvelerin rektal 
palpasyon yöntemiyle östrüste olup olmadıkları tespit 
edildi. Rektal palpasyon; sabah ve akşam olmak üzere 
günde iki defa yapıldı. Rektal palpasyonda uterus 
tonusu (), ovaryumda follikül palpasyonu () ve 
graaf follikülü tespiti () bulguları değerlendirildi. 
Graaf follikülü ile birlikte uterus tonusunun birlikte 
tespiti ya da graaf follikülü tespiti östrüs olarak kabul 
edildi. 

 
       BULGULAR 

 
       Çalışmada kullanılan 19 baş düveye ait gözlem, 
vaginal ısı, vaginal direnç, vaginal ve rektal muayene 
bulguları Tablo 1 ve 2’de, östrüs tespit etme oranları 
ise Tablo 3’te sunulmuştur. 
       Çalışmada gözlem, vaginal ısı, vaginal direnç, 
vaginal ve rektal muayene yöntemlerine göre östrüs 
oranları sırasıyla ve % 63.1 (12/19), % 36.8 (7/19), % 
63.1 (12/19), % 57.9 (11/19) ve % 78.9 (15/19) olarak 
tespit edildi. Östrüs tespit etme oranları arasında 
istatistiksel farklılık gözlenmedi (p>0.05). 
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Tablo 1. Çalışmada Kullanılan 19 Baş Düvenin 24 ve 48. Saatlere Ait Gözlem, Vaginal Isı, Vaginal Direnç, Vaginal ve 
Rektal Muayene Bulguları.  

 0 - 2 4 . S A A T 2 4 - 4 8 . S A A T 
Düve no G VI (°C) VD (ohm) VM RM G VI (°C) V D (ohm) VM RM 

1 - 38.3 (38.3)* 92Ö   - 38.2 82Ö Ö  
2  38.6 (38.5) 110   Ö 39.1Ö 106   
3 - 38.3 (38.3) 91Ö   Ö 38.5 75Ö Ö Ö 
4  38.4 (38.3) 110   Ö 38.5 106   
5 - 38.6 (38.6) 108   - 38.6 104   
6 - 38.9 (38.9) 120  -  39 110   
7 - 38.8 (38.7) 130   - 38.7 121   
8 - 39.1 (39.1) 102  - Ö 38.8 87Ö  Ö 
9 - 39.7 (39.7) 120   - 39.5 115   
10  38.2 (38.0) 95Ö Ö  Ö 38.5Ö 80Ö Ö Ö 
11 - 37.7 (37.7) 98    38.6Ö 89Ö   
12 - 38.4 (38.2) 94Ö    38.3 87Ö Ö  
13 - 38.7 (38.7) 99 -   38.5 92Ö  Ö 
14 - 38.6 (38.5) 93Ö    38.5 81Ö Ö Ö 
15  38.6 (38.6) 92Ö -  Ö 38.6 78Ö   
16 - 38.4 (38.3) 125    38.3 125  Ö 
17 - 38.7 (38.7) 120    38.7 115  Ö 
18 - 38.7 (38.6) 130 -   38.8 125   
19 - 38.7 (38.7) 115  -  38.6 108  Ö 
Ö 0 0 6 0 1 6 5 9 5 8 

*: Düvelerin ikinci enjeksiyon anında alınan vaginal ısı değerleri, Ö: östrüs, G: gözlem, VI: vaginal ısı, VD: vaginal direnç, VM: vaginal 
muayene, RM: rektal muayene 

 
 

Tablo 2. Çalışmada Kullanılan 19 Baş Düvenin 72 ve 96. Saatlere Ait Gözlem, Vaginal Isı, Vaginal Direnç, Vaginal ve 
Rektal Muayene Bulguları. 
 4 8 - 7 2 . S A A T 7 2 - 9 6 . S A A T 

Düve no G VI (°C) VD (ohm) VM RM G V I (°C) V D (ohm) VM RM 
1 - 38.5 69Ö Ö Ö - 38.2 65.5Ö  - 
2 - 39.1Ö 115   - 38.8 121 - - 
3  38.7Ö 68Ö Ö Ö - 38.5 81.5Ö   
4 Ö 38.7Ö 95Ö    38.5 120  - 
5 - 38.7 104   - 38.6 116.5   
6 - 38.6 125   - 39 117 -  
7 - 39.1 98 Ö Ö - 38.7 109 Ö  
8 Ö 39Ö 87Ö Ö Ö  38.8 115  - 
9 - 39.4 119 Ö Ö - 39.5 113 - - 

10 Ö 38.4Ö 83Ö Ö Ö  38.5Ö 77Ö   
11 Ö 38.7Ö 89Ö  Ö  38.6Ö 113   
12 Ö 38.7Ö 66Ö Ö Ö  38.3 71.5Ö  Ö 
13 Ö 38.5 95Ö  Ö  38.5 92Ö  Ö 
14 Ö 38.5 109 Ö Ö Ö 38.5 106 Ö Ö 
15 Ö 38.6 82Ö  Ö  38.6 94Ö  Ö 
16 - 38.3 93Ö Ö Ö  38.3 91.5Ö Ö Ö 
17 Ö 38.7 88Ö Ö Ö  38.7 101 - - 
18 Ö 38.4 110  Ö  38.8 124 Ö Ö 
19 - 38.7 115  Ö - 38.6 110  Ö 
Ö 10 7 11 10 15 1 2 7 4 7 

Ö: Östrüs, G: Gözlem, VI: Vaginal ısı, VD: Vaginal direnç, VM: Vaginal muayene, RM: Rektal muayene 
 

 
Tablo 3. Çalışmada Gözlem, Vaginal Isı, Vaginal Direnç, Vaginal ve Rektal Muayene Yöntemlerine Göre Östrüs 
Tespit Etme Oranları. 

 Gözlem Vaginal ısı (°C) Vaginal direnç (ohm) Vaginal muayene Rektal muayene 
Östrüs Oranı (%)* 63.1 (12/19) 36.8 (7/19) 63.1 (12/19) 57.9 (11/19) 78.9 (15/19) 

*:p>0.05 
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       TARTIŞMA ve SONUÇ 

 
       Östrüsün zamanında tespit edilememesi sonucu 
fertilite olumsuz yönde etkilenmekte, östrüste 
olmadıkları halde tohumlanan inekler önemli bir sorun 
oluşturmaktadır. Yetiştirmelerde, östrüslerin 
saptanabilme oranlarının % 40-60 arasında değiştiği 
bildirilmektedir (Eddy 1984). 
       Östrüs tayininde kullanılan en pratik yöntemin 
inek ve düvelerin doğrudan gözlenmesi olduğu 
vurgulanmaktadır (Kılıçoğlu 1990). Gordon (1983), 
östrüslerin gözlemle %76, pedometre ile %96 
oranında, Williamson ve ark. (1972) ise, herhangi bir 
araç kullanmaksızın bakıcıların gözlemlerine dayalı 
olarak ancak % 56 oranında tespit edilebileceğini ifade 
edilmektedir. Çoyan ve Tekeli (1996), günde dört kez 
30 dakika süre ile yapılan gözlemlerde östrüslerin % 
100 oranında tespit edilebilirken, gözlemin günde iki 
kez yapılması halinde bu oranın % 60’a düştüğünü 
ifade etmektedirler. Sunulan çalışmada gözlem 
yöntemiyle %63.1 oranında tespit edilmiş olup literatür 
verilerde bildirilen sınırlar içinde kalmıştır. Bununla 
birlikte bazı araştırmacıların (Gordon 1983) bildirdiği 
oranlardan düşük bulunması gözlemin günde iki kez 
sabah ve akşam yapılması, inek ve düvelerin östrüs 
semptomlarının akşam 1800-0600 saatleri arasında 
yoğunlaşması ve sunulan araştırmada gözlemin bu 
saatleri kısmi olarak kapsaması düşünülebilir. 
       Östrüs siklusunun değişik dönemlerinde vücut 
ısısında değişiklikler şekillenmektedir. Siklusun diğer 
dönemlerine göre östrüste ve ovulasyondan 12-21 
saat önce vaginal ısı 0.3-1.1°C yükselmektedir 
(Clapper ve ark. 1990, Gülyüz 1995). Sunulan bu 
çalışmada da düvelerin % 38.8’inde vaginal ısıda >0.3 
°C’ lik bir artış şekillenmiştir.  
       Östrüs sırasında genital kanalda şekillenen ödem 
ve konjesyona bağlı olarak iletkenlik artışı olmakta ve 
vaginal direnç değeri düşmektedir (Canfield ve ark. 
1989). Vaginal direnç değerinin proöstrüs, östrüs ve 
metöstrüste diöstrüse göre % 30 oranında düştüğü ve 
diöstrüste ortalama 150-160 ohm olan değerin 
östrüste 60-80 ohm düzeylerine kadar düştüğü 
bildirilmektedir. Bununla birlikte östrüs dönemine 
rastlayan saatlerde vaginal direnç değerlerini Çoyan 
ve ark (1990), 92.2±2.94 ohm, Tekeli ve ark. (1992) 
ise; ikinci PGF2 enjeksiyonunu takiben üçüncü günde 
ortalama vaginal direnç değerini 87.5±5.29 ohm olarak 
belirtmektedirler. Bu çalışmada da en düşük vaginal 
direnç değerlerine östrüs döneminde rastlanılmıştır. 
Ayrıca östrüs döneminde vaginal direnç değerleri de 
65-95 ohm arasında değişmiş olup literatür verilerle 
uyum göstermektedir. Bununla birlikte, vaginal direnç 
değerlerine göre östrüsün belirlenmesinin tek ölçümle 
mümkün olmadığı, bunun nedeni olarak ta proöstrüs 
ve östrüs aşamalarında vaginal direnç değerlerinin 
düşük olması gösterilmektedir (Bostedt ve 
Fleischmann 1988).  
       Çalışmada bazı düvelerde gerek vaginal ısı 
gerekse vaginal direnç değişimlerine göre östrüslerin 
uzun sürdüğü gözlenmektedir. Bu durumun östrojen 
hormonu etkisine bağlı olarak genital organlarda kan 
dolaşımının ve metabolizmanın artmasına bağlı olarak 
ısı artışının ve östrojen hormonu ve çaraya bağlı 
olarak vaginada elektrolit konsantrasyonunda 

değişimlere bağlı olarak ta iletkenlik artışı ve direnç 
düşmesine ve bu etkinin uzun süreli olmasına bağlı 
olduğu düşünülmektedir. 
       Siklusun farklı dönemlerinde yapılan 
muayenelerde hormonal değişimlere paralel olarak 
uterus tonusunda değişikliklerin ortaya çıktığı, östrüste 
maksimum düzeyde olan tonusun diöstrüste minimum 
düzeyde olduğu belirtilmektedir. Ovulasyondan sonra 
tonus kaybolur, luteal dönemde ise kornular 
yumuşaktır (Hafez 1987). Östrüste ovaryum 
yüzeyinde fluktuan ve gergin bir yapıda olan graaf 
follikülü mevcuttur (Çoyan ve Tekeli 1996). Çalışmada 
rektal palpasyonla östrüste oldukları belirlenen (% 
78.4) düvelerin tamamında tonus artışı ve Graaf 
follikülü tespit edilmiştir. 
       Hussein ve ark. (1992), ovaryumlardaki 
değişikliklerin teşhisinde palpasyon, süt ve plazma 
progesteron değerlerinin karşılaştırmalı 
muayenelerinde palpasyon yönteminde diğer 
yöntemlere göre yanılmanın daha fazla olduğunu 
vurgulamaktadırlar. Bununla birlikte Hovius ve ark. 
(1985), rektal palpasyonla östrüslerin ancak %71.1, 
Danell (1987) ise, %70-80 oranında belirlenebileceğini 
ifade etmektedirler. Çalışmadan elde edilen oran 
literatür verilerde bildirilen sınırlar içerisinde yer 
almaktadır. 
       Vaginanın spekülüm yardımıyla muayenesinin 
östrüs ve suböstrüs gösteren hayvanların kolayca 
tanınabilmesi, gerek vagina gerekse uterustaki 
enfeksiyonların tespit edilebilmesi gibi avantajları 
vardır. Östrüsün başında vagina mukozasında açık 
kırmızı renk ve parlak bir matlık hakimdir. Bu evrede 
çara, serömüköz ve akışkandır. Tohumlama için en 
uygun zamanda ise serviksin önünde ve vagina 
tabanında çara mevcuttur. Bu dönemde çara yumurta 
akı renginde ve elastiktir. Vagina mukozası ise gül 
kırmızısı renkte, parlak ve serviks açıktır (Çoyan ve 
Tekeli 1996). Çalışmada kullanılan düvelerin 11’inde 
(%57.9) hiperemi, çara ve serviks açıklığı 
saptanmıştır. Özellikle suböstrüs gösteren 
hayvanlarda östrüslerin tespit edilmesinde oldukça 
yaralı bir yöntem olduğu düşünülebilinir. 
       Çalışmada kullanılan östrüs belirleme 
yöntemlerine göre 3 adet düvede hiçbir östrüs 
belirtisine rastlanılamamıştır. Çoyan ve Tekeli (1996), 
genç ve yaşlı olmak üzere iki tip luteal hücre olduğu, 
PGF2 ve analoglarının ancak yaşlı luteal hücrelere 
etki ettiğini vurgulamaktadırlar. Ayrıca, Alaçam (1994), 
PGF2 ve analogları kullanılarak yapılan çift doz 
senkronizasyon yönteminde, ilk enjeksiyon sonrasında 
luteolizisin şekillendiği ancak izleyen ovulasyon 
sonrasında şekillenmesi gereken corpus luteumun 
forme olmakta gecikmesi ve bu nedenle ikinci 
enjeksiyon sırasında etkilenecek bir luteal dokunun 
bulunmamasının senkronizasyon ve fertilite oranlarını 
düşürdüğünü ifade etmektedir. Çalışmada östrüs 
belirtilerine rastlanmayan düvelerin 
PGF2enjeksiyonlarına cevap vermediği, luteolizis 
mekanizmasında bir aksaklık şekillenmiş olabileceği 
ya da yukarıda değişik araştırmacılar tarafından 
belirtilen sebeplerden de kaynaklanabileceği 
düşünülmektedir. 
       Sonuç olarak; istatistiksel sonuçlara dayanarak 
infertilitenin en önemli sebeplerinden biri olan östrüs 
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tespit etmedeki yetersizlik ve suböstrüs olgularının 
giderilebilmesi için sadece bir yöntemden değil, pratik 
bir kaç yöntemin birleştirilerek kullanılmasının daha 
yararlı olacağı kanısına varıldı. 
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YERLİ KAZLARIN (Anser domesticus) BAZI KESİM ve KARKAS ÖZELLİKLERİ 
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       Some carcass and slaughter trait of domestic 
geese
 

 

       SUMMARY 
 
       It was aimed to determine some carcass and slaughter 
trait of domestic geese (Anser domesticus). For this 
purpose, totaly 33 geese, fifteenth of which were male, and 
eighteen of whic were female, were used. Avarege live 
weight was 4619 g  and yield was 64.98%. Ratio of caput, 
feather, blood, foot, edible and inedible offal to live weight 
were 3.63%, 4.20; 8.12; 2.85; 10.58 and 8.03 respectively. 
Differences revealed between male and female from the 
point of ratio of foot, heart and inedible offal to live weight 
and  weight of edible offal and  abdominal fat were found 
statistically important. Ratio of neck, wing, breast, loins 
and thigh to carcass were determined 4.97%, 15.64; 41.81; 
10.57; 22.91. When to take into consideration of the 
proportion of breast and thigh to carcass, important 
differences were found between male and female. 
 
       KEY WORDS: Anser domesticus, carcass, slaughter, 
trait 
 
 

       ÖZET 
 
       Bu araştırmada, yerli kazlarda (Anser domesticus) bazı 
kesim ve karkas özelliklerinin belirlenmesi amaçlandı. 15 
erkek, 18 dişi olmak üzere toplam 33 kaz kullanıldı. 
Kazlarda ortalama canlı ağırlık 4616 g, randıman ise 
%64.98 oranında tespit edildi. Baş, tüy, kan, ayak, tüketilen 
iç organ ve tüketilmeyen iç  organların canlı ağırlığa 
oranları, sırasıyla, % 3.63; 4.20; 8.12; 2.85; 10.58 ve 8.03 
olarak saptandı. Canlı ağırlık, tüketilen iç organlar ve 
abdominal yağ ağırlıkları ile ayak, kalp ve tüketilmeyen iç 
organların canlı ağırlığa oranları  bakımından cinsiyetler 
arasında meydana gelen fark önemli bulundu. Boyun, 
kanat, göğüs, bel ve but karkas parçalarının karkasa 
oranları sırasıyla, %4.97; 15.64; 41.81; 10.57 ve 22.91 
olarak belirlendi. Karkas parçalarının karkasa oranları 
dikkate alındığında göğüs ve but parçalarının oranları 
arasında cinsiyete bağlı ortaya çıkan fark önemli bulundu.  
 
       ANAHTAR KELİMELER: Evcil kaz, karkas, kesim, 
özellik

 
       GİRİŞ 
 
       İnsanların yeterli ve dengeli beslenmesi her geçen 
gün önemini arttırarak korumaktadır. Yeterli ve dengeli 
beslenmede diğer besinlerin yanı sıra kanatlı kümes 
hayvanlarının etleri özel bir öneme sahiptir. Kanatlı 
etleri kısa sürede ve ekonomik bir şekilde üretilmeleri 
nedeniyle de  beslenmede protein açığının 
kapatılmasında her geçen gün önemini arttırmaktadır. 
Bu tip etlerde bağ dokunun az olması sindirimi 
kolaylaştırmakta, kreatin, kreatinin ve anserin gibi 
yüksek değerli et bazlarını içermesi ise iştah açıcı ve 
sindirimi kolaylaştırıcı özellik kazandırmaktadır. Kanatlı 
hayvanlar çok hareketli olduklarından etleri yağ 
açısından fakir, protein bakımından ise zengindir. Tüm 
bu özellikler kanatlı etlerinin besleyici değerini 
yükseltmektedir   (İnal 1992).         Türkiye’de     kanatlı  
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1: S.Ü. Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Tek. ABD - 
KONYA 

hayvanlar içersinde en çok tüketilen ve tercih edileni 
tavuk etidir. Bunu sırasıyla hindi, ördek ve kaz eti 
izlemektedir. Kazın Türkiye’deki kanatlı hayvan varlığı 
içindeki oranı %1’dir (DİE, 1997). FAO (2001) ’nun 
verilerinde Türkiye’de yetiştirilen kaz adedi 1.771.000 
olarak belirtilmiştir. 
       Türkiye’de uzun yıllardan beri, özellikle kışları 
uzun ve sert geçen Doğu Anadolu Bölgesinde (örn., 
Kars, Ardahan, Muş,..) önemli ölçüde kaz yetiştiriciliği 
yapılmaktadır. Coğrafi  yapı, iklim şartları ve üretim 
maliyetindeki düşüklük; bölgede kaz yetiştiriciliğinin ön 
plana çıkmasındaki en önemli faktörlerdir. Ayrıca  eti 
ve tüketilebilen iç organlarının dışında abdominal 
yağından da  besin olarak yararlanılmaktadır. Bunlara 
ilaveten kazlardan elde edilen tüyler çeşitli şekilde 
değerlendirilmektedir. 
       Bu denli öneme sahip olan yerli kazların verim 
özelliklerine yönelik araştırmalar sınırlı da olsa 
yapılmıştır. Bu araştırmalar (Aksoy ve Arıkan 1997, 
İlaslan ve Aşkın 1977, Çelebi 1999, Tilki 2001, Arslan 
ve İnal 2002, Kırmızıbayrak 2002) sonucunda yerli 
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kazların canlı ağırlıkları 3000-5250 g, karkas randımanı 
%64-72, karaciğer, kalp, taşlık ve abdominal yağ 
ağırlık oranları sırasıyla %1.50-3.77, %0.61-1.11, 
%3.84-4.97 ve %3-11 arasında bulunmuştur. 
       Bu araştırma, yerli kazlarda (A. domesticus) bazı 
kesim ve karkas özelliklerinin belirlenmesi amacıyla 
yapılmıştır. 
 
       MATERYAL ve METOT  
 
       Araştırmada materyal olarak Selçuk Üniversitesi 
Veteriner Fakültesi Hayvancılık Araştırma ve 
Uygulama Ünitesi’nde yetiştirilen 15 adet erkek ve 18 
adet dişi olmak üzere toplam 33 yerli kaz (Anser 
domesticus) kullanıldı. Kesimi  yapılan her  hayvanın 
kesim öncesi canlı ağırlıkları tespit edildi. Kesimden 
sonra baş, kan, tüy, ayak, tüketilen (karaciğer, taşlık, 
kalp ve abdominal yağ) ve tüketilmeyen iç organ 
kısımlarının tartımı yapıldı. Bu işlemleri takiben karkas 
parçalanması Jones (1984) tarafından bildirilen metotla 
yapıldı. 
       İstatistik değerlendirmede SPSS paket programı 
kullanıldı. Cinsiyetler arasındaki farklılıklar t-testine 
göre belirlendi (Steel  ve Torrie 1981). 
 
       BULGULAR 
 
       Yerli kazlara ait bazı karkas ve kesim özelliklerine 
ait bulgular Tablo 1,  bu özelliklerin cinsiyete göre 
dağılımı Tablo 2, karkas bölümlerine ait değerler Tablo 

3 ve bunların cinsiyete göre dağılım da Tablo 4’te 
gösterilmektedir.  
 
       TARTIŞMA ve SONUÇ 
 
       Yerli kazlarda canlı ağırlık ortalama 4616 g tespit 
edildi (Tablo 1). Canlı ağırlık bakımından cinsiyete 
bağlı olarak önemli fark ortaya çıktı (p<0.01)(Tablo 2). 
Erkek hayvanların dişi hayvanlara göre daha fazla 
canlı ağırlığa sahip olduğu saptandı (Tablo 2). Benzer 
sonuçlar bazı araştırmacılar (Aksoy ve Arıkan 1997, 
Kırmızıbayrak 2002) tarafından da ifade edilmiştir. 
       Yerli kazlarda sıcak karkas ağırlığı erkeklerde 
%70.32, dişilerde %63.95 bulunurken, bu oranlar 
soğuk karkas ağırlığı için, sırasıyla, %68.55 ve %62.01 
olarak saptandı (Tablo 2). Karkaslarda ortalama %1.86 
oranında soğutma firesi meydana geldi. Sıcak ve 
soğuk karkas ağırlıklarıyla soğutma firesinde ortaya 
çıkan farklılıklar önemsiz bulundu (p>0.05) (Tablo 2). 
Ziolecki (1989) de  cinsiyetin karkas verimi üzerine 
etkisinin önemli olmadığını ileri sürmüştür. Buna 
karşılık Kırmızıbayrak (2002), randıman üzerine 
cinsiyetin önemli etkisinin olduğunu vurgulamış ve 
kesim ağırlığı ile randımanın erkeklerde dişilere göre 
daha yüksek olduğunu ifade etmiştir. Karkas verimi ile 
ilgili bulgular birçok araştırmacının (İlaslan ve Aşkın 
1977, Ziolecki 1989,  Aksoy ve Arıkan 1997, Tilki 2001, 
Arslan ve İnal 2002) sonuçlarıyla uyum içinde 
bulunmuştur.  
 
 

 
Tablo 1. Yerli Kazlara Ait Bazı Kesim ve Karkas Özellikleri. 
 En Düşük X En Yüksek 
Canlı ağırlık 3240.00 4616.00  116.49 5940.00 
Sıcak karkas ağırlığı 2060.00 3092.61  95.23 4250.00 
Sıcak karkas ağırlığı (%) 50.04 66.85  0.85 74.57 
Soğuk karkas ağırlığı 1995.00 3008.06  94.86 4184.00 
Soğuk karkas ağırlığı, randıman (%) 48.40 64.98  0.85 72.55 
Soğutma firesi (%) 0.55 1.86  0.08 3.20 
Baş 113.00 167.24  5.74 260.00 
Baş (% CA) 2.66 3.63  0.09 4.87 
Tüy 97.00 193.21  11.25 360.00 
Tüy (% CA) 2.13 4.20  0.22 6.37 
Kan 202.00 374.58  17.12 697.00 
Kan (% CA) 4.49 8.12  0.30 12.71 
Ayak  78.00 130.24  4.79 204.00 
Ayak (% CA) 1.42 2.85  0.10 3.90 
Tüketilen organlar 220.00 491.21  30.82 826.00 
Tüketilen organlar (% CA) 5.70 10.58  0.58 17.24 
Taşlık 96.00 149.24  4.48 194.00 
Taşlık (% CA) 2.16 3.28  0.12 4.68 
Kalp 20.00 29.97  1.23 48.00 
Kalp (% CA) 0.40 0.65  0.02 0.90 
Karaciğer 50.00 82.79  3.50 122.00 
Karaciğer (% CA) 1.09 1.80  0.07 2.65 
Abdominal yağ 12.00 229.21  31.32 580.00 
Abdominal yağ (% CA) 0.28 4.84  0.63 12.05 
Tüketilemeyen iç organlar 58.00 366.18  42.19 1198.00 
Tüketilemeyen iç organlar (% CA) 1.09 8.03  0.94 26.62 

n:33 
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Tablo 2. Cinsiyete Göre Yerli Kazlara ait Bazı Kesim ve Karkas Özellikleri. 
 DİŞİ ERKEK  

t-değeri   X X 
Canlı ağırlık 4330.56  103.85 4958.53  192.77 16.26** 
Sıcak karkas ağırlığı 2772.56  88.46 3476.67  122.02 3.16 
Sıcak karkas ağırlığı (%) 63.95  1.02 70.32  0.70 0.50 
Soğuk karkas ağırlığı 2689.67  88.94 3390.13  120.85 2.75 
Soğuk karkas ağırlığı (%) 62.01  1.03 68.55  0.68 0.92 
Soğutma firesi (%) 1.94  0.13 1.77  0.10 0.10 
Baş 145.94  5.26 192.80  6.30 0.04 
Baş (% CA) 3.38  0.10 3.94  0.14 1.08 
Tüy 160.89  12.49 232.00  14.58 2.24 
Tüy (% CA) 3.71  0.26 4.78  0.32 0.58 
Kan 351.33  17.84 402.47  30.13 0.20 
Kan (% CA) 8.14  0.38 8.09  0.49 1.49 
Ayak 117.00  4.25 146.13  7.49 1.44 
Ayak (% CA) 2.70  0.07 3.02  0.19 18.00** 
Tüketilen organlar 494.61  29.19 487.13  59.43 18.92** 
Tüketilen organlar (% CA) 11.51  0.70 9.47  0.89 0.92 
Taşlık 145.61  5.84 153.60  6.98 0.50 
Taşlık (% CA) 3.39  0.15 3.16  0.19 0.04 
Kalp 26.00  1.00 34.73  1.80 2.42 
Kalp (% CA) 0.60  0.02 0.71  0.04 4.26* 
Karaciğer 84.78  4.71 80.40  5.35 0.02 
Karaciğer (% CA) 1.96  0.10 1.62  0.07 2.29 
Abdominal yağ 238.22  33.99 218.40  56.86 9.19** 
Abdominal yağ (% CA) 5.56  0.79 3.99  1.00 1.33 
Tüketilemeyen iç organlar 468.39  62.68 243.53  35.43 1.99 
Tüketilemeyen iç organlar (% CA) 10.75  1.37 4.76  0.59 5.24** 

n:33 
 
Tablo 3. Yerli Kazlarda Karkas Parçalarının Dağılımı. 
 En Düşük Ortalama En Yüksek 
Boyun (g) 112.00 228.79  8.91 332.00 
Boyun (% CA) 5.34 7.66  0.26 12.03 
Boyun (% Karkas) 3.44 4.97  0.17 6.85 
Kanat  (g) 322.00 466.79  13.64 642.00 
Kanat  (% CA) 8.57 10.15  0.22 13.22 
Kanat (% Karkas) 12.49 15.64  0.30 20.02 
Göğüs (g) 934 1254  41.95 1740 
Göğüs (% CA) 22.47 27.11  0.45 33.01 
Göğüs (% Karkas) 36.27 41.81  0.66 53.63 
Bel (g) 168.00 318.97  15.27 558.00 
Bel (% CA) 4.21 6.83  0.19 9.39 
Bel  (% Karkas) 7.06 10.57  0.33 15.70 
But (g) 470.00 685.09  20.83 906.00 
But (% CA) 10.72 14.85  0.27 17.26 
But  (% Karkas) 16.97 22.91  0.40 28.89 

 
       Kazlarda kesim sonrasında karkas dışında kalan 
kısımları oluşturan baş, kan, tüy ve ayakların canlı 
ağırlığa oranları sırasıyla, %3.63, 4.20, 8.12 ve 2.85 
olarak bulundu (Tablo 3). Bu kısımlardan sadece 
ayakların canlı ağırlığa oranları dikkate alındığında 
cinsiyetler arasında fark meydana geldi (p<0.01) 
(Tablo 4). Nitekim, Kırmızıbayrak (2002), erkek 
hayvanlardaki ayak ağırlığının  dişilere göre önemli 
sayılacak düzeyde yüksek olduğunu ifade etmiştir. 
Elde  edilen bulgular birçok araştırmacının  (İlaslan ve 
Aşkın 1977, Tilki 2001, Kırmızıbayrak 2002) 
sonuçlarıyla uyum içinde,  Ristik ve ark. (1995) ’nın 
bulgularından düşük, Çelebi (1999) ’nin değerlerinden 

de yüksek bulunmuştur. 
       Kazlarda tüketilen iç organların toplam 
ağırlıklarının canlı ağırlığa oranları %10.58 iken, bu 
oran tüketilmeyen iç organlarda %8.03 olarak bulundu. 
Cinsiyetler dikkate alındığında toplam tüketilen iç organ 
ve abdominal yağ ağırlıkları (p<0.01) ile kalp ve 
tüketilmeyen iç organların canlı ağırlığa oranlarında 
(p<0.05, 0.01) cinsiyete bağlı önemli farklılıklar ortaya 
çıktı (Tablo 2). Dişi hayvanlarda tüketilen iç organ ve 
abdominal yağ miktarları ile tüketilmeyen iç organların 
oranlarının erkek hayvanlara göre daha yüksek 
oranlarda olduğu tespit edildi. Özellikle tüketilmeyen iç 
organlarda ortaya çıkan fark muhtemelen dişi 
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 Tablo 4. Cinsiyete Göre Yerli Kazlara ait Karkas Parçalarının Dağılımı. 
 DİŞİ ERKEK  

t-değeri  X X 
Boyun 196.78  8.61 346.53  29.13 0.25 
Boyun (% CA) 7.37  0.35 6.83  0.33 6.20* 
Boyun (% Karkas) 4.53  0.15 10.00  0.51 0.50 
Kanat 412.78  11.56 446.13  9.91 0.92 
Kanat  (% CA) 9.55  0.16 9.15  0.34 14.17** 
Kanat (% Karkas) 15.48  0.41 13.34  0.45 0.48 
Göğüs 1348  57.03 1142  49.51 3.76** 
Göğüs (% CA) 27.67  0.46 26.43  0.82 2.46 
Göğüs  (% Karkas) 40.80  0.61 43.01  1.20 5.01* 
Bel 614.56  21.05 531.60  13.83 19.17** 
Bel (% CA) 6.82  0.21 19.01  0.52 5.04* 
Bel  (% Karkas) 11.05  0.41 27.77  0.83 2.56 
But 614.56  21.05 531.60  13.83 15.45** 
But (% CA) 14.23  0.41 10.87  0.36 7.74** 
But  (% Karkas) 23.03  0.72 15.84  0.46 10.25** 

 
hayvanlardan çıkarılan yumurtalardan 
kaynaklanmaktadır. Kalp ağırlığı ortalama %0.65 
oranında saptandı. Bu değer birçok araştırmacının 
(Ristic ve ark. 1995, Kircgenβner ve ark. 1997, Aksoy 
ve Arıkan 1997, Çelebi 1998, Tilki 2001, Kırmızıbayrak 
2002) sonuçlarıyla benzerlik arz etmektedir.  Kazlarda 
taşlık miktarı %2.16-4.68 arasında tespit edildi. Bu 
sonuçlar Aksoy ve Arıkan  (1997) ve Tilki  (2001) ’nin 
bulgularıyla uyum içinde, Ristic ve ark. (1995) ’nın elde 
ettiği değerlerden düşük bulunmuştur. Kazların 
ortalama karaciğer ağırlıkları erkek hayvanlarda 80.40 
g, dişi hayvanlarda da 84.78 g bulunmuştur. Bu 
değerler birçok araştırmacının  (Kircgenβner ve ark. 
1997, Aksoy ve Arıkan 1997, Çelebi 1998, Tilki 2001) 
bulgularıyla benzerlik gösterirken, bazı araştırmacıların 
(Ristic ve ark. 1995, İlaslan ve Aşkın 1997) 
sonuçlarından düşük, Kırmızıbayrak (2002) ’ın 
sonuçlarından yüksek bulunmuştur. Erkek hayvanlarda 
%3.99, dişi hayvanlarda %5.56 olarak tespit edilen 
abdominal yağ oranı bakımından cinsiyetler arasında 
önemli fark otaya çıktı. Benzer sonuçlar Kırmızıbayrak 
(2002) ile Aksoy ve Arıkan (1997) tarafından da tespit 
edilmiştir. Buna karşılık İlaslan ve Aşkın (1977) ’ın 
sonuçlarından düşük bulunmuştur. 
       Kazlarda karkas parçalarından boyun, kanat, 
göğüs, bel ve budun karkas içindeki ortalama oranları 
sırasıyla, %4.97; 15.64; 41.81; 10.57 ve 22.91 olarak 
bulundu. Cinsiyet dikkate alındığında ağırlık olarak 
göğüs, bel ve  but; canlı ağırlığa oranları bakımından 
göğüs dışında kalan kısımlarda, karkasa oranları 
açısından da göğüs ve but parçalarında önemli 
farklılıklar ortaya çıkmıştır (p<0.05, 0.01) (Tablo 4). 
Erkek hayvanların boyun, göğüs ve bel ağırlıklarının 
karkasa oranlarının dişi hayvanlara göre daha yüksek 
değerlerde olduğu tespit edilmiştir. Karkasın boyun ve 
kanat parçalarına ait değerler Aksoy ve Arıkan (1997) 
ile Tilki (2001) ’nin değerleriyle uyum içinde 
bulunmuştur. Buna karşılık, göğüs kısımlarına ait 
değerler Aksoy ve Arıkan (1997), Çelebi (1999) ve Tilki 
(2001) ’nin değerlerinden yüksek, but kısmına ait 
değerler de aynı araştırmacıların değerlerinden düşük 
bulunmuştur. Bu durum araştırmacıların göğüs 
parçasını göğüs ve sırt olarak ayrı ayrı, but kısmını da 

bel ile birlikte değerlendirmeye almalarından 
kaynaklanmaktadır. 
       Sonuçta yerli kazlarda ortalama canlı ağırlık 4616 
g, randıman ise %64.98 oranında tespit edildi. Baş, 
tüy, kan, ayak, tüketilen iç organ ve tüketilmeyen iç  
organların canlı ağırlığa oranları, sırasıyla, % 3.63; 
4.20; 8.12; 2.85; 10.58 ve 8.03 olarak saptandı. Ayak, 
kalp ve tüketilmeyen iç organların canlı ağırlığa 
oranları ile canlı ağırlık, tüketilen iç organlar ve 
abdominal yağ ağırlıkları bakımından cinsiyetler 
arasında meydana gelen fark önemli bulundu. Boyun, 
kanat, göğüs, bel ve but karkas parçalarının karkasa 
oranları sırasıyla, %4.97; 15.64; 41.81; 10.57 ve 22.91 
olarak belirlendi. Karkas parçalarının karkasa oranları 
dikkate alındığında göğüs ve but parçalarının oranları 
arasında cinsiyete bağlı ortaya çıkan fark önemli 
bulundu. 
 
       KAYNAKLAR 
 
Aksoy T, Arıkan F (1997) Tekirdağ’da yetiştirilen 

kazlarda kesim sonuçlarına ilişkin bir araştırma, 
Intenational Animal, 11: 28-33 

Arslan C, İnal F (2002) Farklı yem kaynaklarının yerli 
kazlarda büyüme performansı ve karkas özellikleri 
üzerine etkisi. Türk J. of Vet. Anim. Sci., 26: 91-96 

Çelebi  Ş (1999) Erzurum’da yetiştirilen yerli kazların 
bazı önemli kesim ve karkas özellikleri üzerine bir 
araştırma. Uluslar arası Hayvancılık’99 Kongresi 
Kitabı, 508-512, İzmir. 

Devlet İstatistik Enstitüsü (1997) Devlet İstatistik 
Enstitüsü. Türkiye Yıllığı. DİE Matbaası, Ankara 

FAO (2001) Faostat database collctions Erişim: 
http:/appsfaoorg/lim500/nph-wrappl?production 
Livestocks & Domain 

İnal T (1992) “Besin Hijyeni Hayvansal Gıdaların 
Sağlık Kontrolü”. Final Ofset, İstanbul 

İlaslan M, Aşkın Y (1977) Kars yöresi kazlarında bazı 
karkas özellikleri üzerinde araştırmalar. Ankara 
Üniv. Yıllığı, 27: 462-467 

Jones  R (1984) A standart method for dissection of 
poultry for carcass analysis The West of Scotland 
Agricultural Collage, Auchincruive Ayr. Technical 
Note. No:222 



 
 
 
 
 
 
 
Hayvancılık Araştırma Dergisi (2002) 12, 1: 28-32  Yerli Kazların (Anser domesticus) Bazı Kesim ve Karkas Özellikleri 

32 

 
Kırmızıbayrak T (2002) Kars ilinde halk elinde 

yetiştirilen yerli ırk kazların kesim ve karkas 
özellikleri  Türk J. of Vet. Anim. Sci., 26: 667-670. 

Kircgenβner M, Jambroz D, Eder K, Pakulzka E 
(1997) Carcass quality and fatty acid composition 
in growing geese fed various rations. Archiv für 
Geflugelkunde, 6, 4: 191-197. 

Ristic  M, Klein FW, Smaus A (1995) Gıblets and offal 
of gees in depence of breed and fttining process 
10th Europan Symposium on Waterfowl, Halle, 
Germany, 360-363. 

Steel RGD, Torrie JH (1981) Principles and 
Procedures of Statistics 2nd ed Mc Graw-Hill 
International Book Company, Tokyo 

Tilki  M (2001) Türkiye’de Yetiştirilen Değişik Orijinli 
Kazların, Kuluçka, Büyüme ve Karkas Özellikleri 
Doktora Tezi. Selçuk Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 
Konya 

Ziolecki J (1989) Problems relating to goose meat 
production and products Meat Quality Poultry and 
Game Birds, 89, 181-191. 

 



 
 
 
 
 
 
 
Hayvancılık Araştırma Dergisi (2002) 12, 1: 33-39 

   

  

 
KAREKÖK ve LOGARİTMA DÖNÜŞÜMLERİNİN SÜT VERİMİNE AİT KALITIM DERECESİNİN 

TAHMİNİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 
 

 
 

İsmet DOĞAN1    Mahiye ÖZÇELİK2 
  

 
       The effects of square root and logaritmic 
transformations on heritability estimation of milk 
yield 

  

       SUMMARY  
 
       In this study, the effects of square root and logaritmic 
transformations on heritability estimation of corrected 
(according to 305-d, mature equivalent) milk yield were 
examined. Data consisted of milk yield records of 1022 
Holstein cows from 36 sires in the period of 1988-1992 in 
Bala State Farm. 
       Heritability estimations have been obtained by the half-
sib correlation method. Heritabilities of milk yield were 
estimated separately from the different situations below; 
  a. Using  305- d, mature equivalent milk yield, 
  b. Using square root and logaritmic transformation on 305-
d, mature equivalent milk yield. 
       The square root and logaritmic transformations 
couldn’t get the distiribution of data suitable to Normal 
Distiribution. Skewness and kurtosis coefficients of 305-d 
mature equivalent milk yield are 0.2 and 0.374 respectively. 
The same coefficients have been obtained as –0.245 and 
0.522 respectively when the square root transformation was 
applied and –0.767 and 1.645 respectively when the 
logaritmic transformation was applied.  Heritability 
estimates have been effected by the both transformations.  
       Heritability degrees of milk yield have been estimated 
0.25 for 305-d mature equivalent milk yield, 0.23 for square 
root transformation and 0.20 for logaritmic transformation.   
 
       KEY WORDS: Heritability, milk yield, transformation, 
Holstein, 
 
 
 
 
        

       ÖZET  
 
       Bu çalışmada, karekök ve logaritma dönüşümlerinin, 
EÇx305 güne göre düzeltilmiş süt verimine ait kalıtım 
derecesi tahmini üzerindeki etkileri incelenmiştir. 
Çalışmada, 1988-1992 yılları arasında Bala Tarım 
İşletmesinde yetiştirilen Holştayn sürüsüne ait 36 baş 
babadan elde edilen 1022 baş ineğin süt verim kayıtları 
kullanılmıştır.  
       Kalıtım derecesi tahminleri, baba bir üvey kardeşler 
korelasyonu metodu ile elde edilmiştir. Süt verimine ait 
kalıtım dereceleri,   
  a. EÇ x 305 günlük süt verimine herhangi bir dönüşüm 
uygulanmadan, 
  b. EÇ x 305 günlük süt verimine karekök ve logaritma 
dönüşümleri uygulanarak, elde edilen veriler kullanılarak 
tahmin edilmiştir.  
       Karekök ve logaritma dönüşümleri verinin dağılımını 
tam olarak Normal Dağılım’a uygun hale getirememiştir. 
EÇx305 günlük süt verimine ait çarpıklık ve basıklık 
katsayıları sırasıyla 0.2 ve 0.374’dür. Aynı katsayılar 
karekök dönüşümü uygulandığında sırasıyla –0.245 ve 
0.522 olarak, logaritma dönüşümü uygulandığında ise –
0.767 ve 1.645 olarak hesaplanmıştır. Kalıtım derecesi 
tahminleri her iki dönüşümden de etkilenmiştir.  
       Süt verimine ait kalıtım dereceleri EÇx305 günlük süt 
verimi için 0.25, EÇx305 günlük süt verimine karekök 
dönüşümü uygulandığında 0.23 ve EÇx305 günlük süt 
verimine logaritma dönüşümü uygulandığında 0.20 olarak 
tahmin edilmiştir.    
 
       ANAHTAR KELİMELER: Kalıtım derecesi, süt 
verimi, dönüşüm, Holştayn 
 

 
       GİRİŞ 
 
       Seleksiyon, hayvan ıslahının başarılmasında en 
etkin araçlardan biridir. Başarılı bir şekilde yürütülecek 
olan seleksiyon işlemi amaca ulaşmayı kolaylaştırır.  
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       Belirlenen amaca ulaşabilmek için hayvan 
yetiştiriciliğinde uyulması gereken prensipler bilinmeli 
ve uygulanmalıdır. Seleksiyonda öncelikle, genotip ve 
ekonomik faydalılığı düşünmek gerekir. Dolayısıyla, 
seleksiyonda dikkate alınacak olan karakterlerin 
kalıtım derecesi ve ekonomik faydalılığı göz ardı 
edilmemelidir (Arıtürk 1977).  
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       Varyasyon bütün canlı topluluklarında en göze 
çarpan özelliklerden biridir. Canlılarla uğraşan hemen 
her bilim dalının konusu bu farklılıkları kalitatif veya 
kantitatif olarak tespit etmek, bunların sebeplerini 
belirleyerek her birinin etkinliğini araştırmaktır 
(Düzgüneş ve Akman 1995). Bu tür bir araştırmada 
doğrusal yada doğrusal olmayan modeller 
kullanılabilir. Doğrusal modellerin analizi için kullanılan 
metotlardan birisi de Varyans Analizi Metodu’ dur. 
Varyans Analizi Metodu’ nun esası, denemedeki 
toplam varyasyonu bu varyasyona neden olan 
unsurlara göre kısımlara ayırmak, analiz etmektir 
(Yurtsever 1984). Denemelerden elde edilen verilere 
Varyans Analizi Metotları’nın doğrudan 
uygulanabilmesi için bazı varsayımların geçerli olması 
gerekir. Özellikle denemede kullanılan örnek 
büyüklüğünün sınırlı olduğu durumlarda varsayımların 
dikkate alınması şarttır. Temel varsayımların herhangi 
biri veya birkaçı geçerli olmadan yapılacak 
değerlendirmeler, tahminlerin doğruluğu açısından 
yetersizdir (Yıldız ve Bircan 1991). 
       Varyans Analizi’nin temel varsayımları : 
 Modelde yer alan ana etkiler toplamsal olmalı, 
 Gözlemler ve hata değişkeni normal dağılım 
göstermeli, 
 Hata terimlerinin varyansları homojen olmalı, 
 Hata terimleri bağımsız olmalı, 
 Hata terimleri değerlerini rasgele almalıdır, 

şeklinde sıralanmaktadır (Saka, 1994).  
       Box ve Cox  (Box ve Cox, 1964) tarafından 
yapılan çalışmada ise bu varsayımlar; 
 Bağımlı değişkenin beklenen değeri için yapının 
basitliği (ana etkiler arasında etkileşimin olmaması), 
 Hata varyansının sabitliği, 
 Dağılımın normalliği, 
 Gözlemlerin bağımsızlığı, 
şeklinde sıralanmaktadır. Bu varsayımlardan bir yada 
birkaçının sağlanmaması durumunda varyans analizi, 
verilerin dönüşüm uygulanmış değerlerine uygulanır 
ve gerekli hipotezler bu analiz sonuçları ile kontrol 
edilirler (Düzgüneş ve ark. 1987).  
       Verinin elde ediliş biçimi ve gösterdiği dağılıma 
göre önerilmiş çok sayıda dönüşüm metodu 
bulunmaktadır. Sağa ya da sola megafon biçimleri için 
karekök, logaritma ya da 1/Sayı dönüşümleri uygun 
olabilir. Kullanılan verilere ait sayısal değerlerin 
dağılım genişliği çok büyük olduğunda veya ortalama 
ile standart sapmanın ilişkili olduğu durumda logaritma 
dönüşümü uygulanabilir. Veri, Poisson Dağılımı 
gösteriyorsa karekök dönüşümü, Binom ya da Oransal 
Dağılım gösteriyorsa sinüs dönüşümü çok uygundur 
(Erar 1985). 
       Winkelman ve Schaeffer (Winkelman ve 
Schaeffer 1988) tarafından yapılan çalışmada, 
111.196 baş Holştayn ineğin ilk laktasyonlarına ait süt 
verimi kayıtları kullanılmıştır. Bu çalışmada dört farklı 
yöntem kullanılarak süt verimine ait kalıtım derecesi 
tahmin edilmiştir. Kalıtım dereceleri Henderson 
Yöntemi 4 ve MIVQUE (Minimum Variance Quadratic 
Unbiased Estimator) yöntemleri kullanıldığında 1.64 
olarak, Kısıtlı En Çok Olabilirlik yöntemi kullanıldığında 
0.39 olarak ve Pseudo-Expectation yöntemi 
kullanıldığında ise 0.49 olarak tahmin edilmiştir.   

       Boldman ve Freeman (Boldman ve Freeman 
1990) tarafından yapılan çalışmada, üç ayrı verim 
düzeyine (düşük, orta, yüksek) ayrılmış  bulunan 
toplam 91.206 baş Holştayn ineğe ait 121.136 adet 
laktasyon kaydı kullanılmış ve her bir üretim düzeyi 
için süt verimine ait kalıtım dereceleri, hem dönüşüm 
uygulanmadan hem de logaritma dönüşümü 
uygulanarak, Kısıtlı En Çok Olabilirlik Metodu ile 
tahmin edilmiştir. Yapılan bu çalışmada, logaritma 
dönüşümü uygulanmış veriler kullanılarak elde edilen 
kalıtım derecesi tahminlerinin (0.16, 0.21, 0.23) 
dönüşüm uygulanmadan elde edilen tahminlerden 
(0.18, 0.22, 0.24) düşük oldukları ancak bu farkların 
önemli farklar olmadıkları tespit edilmiştir. Çalışmada, 
varyans heterojenliğinin göz ardı edilmesi durumunda 
dönüşüm uygulanmamış verilerin kullanılabileceği 
belirtilmiştir. 
       Van Vleck ve ark. (1985) tarafından yapılan 
çalışmada da benzer sonuç elde edilmiştir. 
Holştaynların ilk laktasyonlarına ait süt verimi 
kayıtlarının kullanıldığı bu çalışmada 197.338 baş 
ana-yavru çiftine ait veriler ana-yavru regresyonu 
metodu ile analiz edilmiştir. Süt verimine ait kalıtım 
derecesi, dönüşüm uygulanmadan 0.34 olarak, 
logaritma dönüşümü uygulandığında ise 0.31 olarak 
tahmin edilmiştir. Karekök ve 0.4'ncü dereceden 
kuvvet dönüşümü uygulanarak elde edilen kalıtım 
derecesi tahminleri hem dönüşüm uygulanmadan hem 
de logaritma dönüşümü uygulanarak elde edilen 
tahminlerden düşük bulunmuştur.  
       Amerika'da üç ayrı eyalette bulunan toplam 
345.701 Holştayn ana-yavru çiftine ait Ergin Çağ x 
305 güne göre düzeltilmiş süt verimi kullanılarak süt 
verimine ait kalıtım dereceleri her bir eyalet için ayrı 
ayrı tahmin edilmiştir. Verilere dönüşüm 
uygulanmadığında 0.36, 0.34 ve 0.38 olarak tahmin 
edilen kalıtım derecesi değerleri, karekök dönüşümü 
uygulandığında 0.35, 0.33 ve 0.37 olarak, logaritma 
dönüşümü uygulandığında ise 0.33, 0.31 ve 0.36 
olarak hesaplanmıştır (Wade ve Van Vleck 1989). 
       Bu çalışma, EÇx305 günlük süt veriminin kalıtım 
derecesinin tahminine logaritma ve karekök 
dönüşümlerinin etkilerini incelemek amacı ile 
düzenlenmiştir.  
  
       MATERYAL ve METOT 

 
       Çalışmanın materyalini, 1988-1992 yılları 
arasında Bala Tarım İşletmesi'nde yetiştirilen 1022 
baş Holştayn inek oluşturmuştur. Her bir babadan elde 
edilen yavru sayıları Tablo 1' de verilmiştir. 
       Çalışmada EÇ x 305 düzeltmesi yapılmış süt 
verimleri kullanılmıştır. Düzeltmelerde laktasyon süresi 
305 günden uzun olan laktasyon süt verimleri (Alpan 
1990, Kendirck 1955) ve 305 günden kısa süren 
laktasyon süt verimleri (Alpan 1990, Arpacık 1982, 
McDaniel ve ark. 1965) düzeltme faktörleri kullanılarak 
düzeltilmiş, kendiliğinden kuruya çıkan ineklerin süt 
verimleri ise 305 günlük süt verimi olarak kabul 
edilmiştir.  
       Kalıtım derecesi ile ilgili tahminlerde baba bir üvey 
kardeşler korelasyonu metodu kullanılmıştır (Becker, 
1992). Metodun uygulanmasında Çok Etkenli Deney 
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Düzenlerinde Varyans Analizi tekniğinden 
yararlanılmıştır. Varyans Analizi’nde,  
        Yijkl =  + Ai + Bj + ABij + Ck + ACik + BCjk + 
ABCijk + eijkl 

        Yijkl: i.yılda, j. mevsimde k. babadan olan 
l.ineğin süt verimi, 
  : genel ortalama,  
 Ai : i. yıl etkisi, (i = 1, 2, 3, 4, 5) 
 Bj : j. mevsim etkisi, (j = 1, 2, 3, 4) 
 ABij : yıl, mevsim interaksiyonu, 
 Ck : k. baba etkisi, (k = 1, 2, 3, ............., 36) 
 ACik : yıl, baba interaksiyonu, 
 BCjk : mevsim, baba interaksiyonu, 
 ABCijk : yıl, mevsim, baba interaksiyonu, 
  eijkl : kontrol edilemeyen çevresel ve genetik 
sapmalar, 
modeli kullanılmıştır (Muluk ve ark., 1985).  
Süt verimine ait kalıtım dereceleri,  
 a. EÇ x 305 günlük süt verimine herhangi bir 
dönüşüm uygulanmadan, 
 b. EÇ x 305 günlük süt verimine karekök ve 
logaritma dönüşümleri uygulanarak, 
elde edilen veriler kullanılarak tahmin edilmiştir.  
 İstatistiksel hesaplamalar ve dönüşümler 
"SPSS for Windows Release 10.0" paket programı 
kullanılarak gerçekleştirilmiştir.  
        
       BULGULAR 
 
       Çalışmada kullanılan verilerin normal dağılım 
gösterip göstermediği araştırılmış ve gerek herhangi 

bir dönüşüm uygulanmadan gerekse karekök ve 
logaritma dönüşümlerinin uygulanmaları durumunda 
verinin tam olarak normal dağılım göstermediği 
belirlenmiştir. Karekök ve logaritma dönüşümleri veriyi 
hem sola çarpık hem de normal dağılıma göre daha 
dik hale getirmiştir. EÇx305 günlük süt verimi ile 
karekök ve logaritma dönüşümlerinin uygulandığı 
durumlara ait özetleyici istatistikler Tablo 2’ de 
verilmiştir.         
       EÇx305 güne göre düzeltilmiş süt veriminin 
Normal Dağılım olasılık eğrisi, Grafik 1’ de, karekök 
dönüşümü uygulanmış süt veriminin Normal Dağılım 
olasılık eğrisi Grafik 2’ de, logaritma dönüşümü 
uygulanmış süt veriminin Normal Dağılım olasılık 
eğrisi ise Grafik 3’ te verilmiştir. 
       Grafiklerden de görüldüğü gibi, EÇx305 günlük 
süt verimi ile karekök dönüşümü uygulanmış süt 
verimi Normal Dağılım’a yakın bir dağılım 
göstermektedir. Logaritma dönüşümü ise verinin 
dağılımını Normal Dağılım’dan uzaklaştırmıştır.      
       Dikkate alınan üç farklı durum için süt verimine ait 
kalıtım derecelerinin tahmin edilmesinde Baba Bir 
Üvey Kardeşler Korelasyonu Metodu kullanılmıştır. 
EÇx305 günlük süt verimi için yapılan Varyans 
Analizi’ne ait sonuçlar ve tahmin edilen kalıtım 
derecesi Tablo 3’ te, karekök dönüşümü 
uygulandıktan sonra yapılan Varyans Analizi’ne ait 
sonuçlar ve tahmin edilen kalıtım derecesi Tablo 4’ te, 
logaritma dönüşümü uygulandıktan sonra yapılan 
Varyans Analizi’ne ait sonuçlar ve tahmin edilen 
kalıtım derecesi ise Tablo 5’ te verilmiştir.   

   

 
 
 
Grafik 1. EÇx305 Güne Göre Düzeltilmiş Süt Veriminin Normal Dağılım Olasılık Grafiği. 
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Grafik 2. Karekök Dönüşümü Uygulanmış Süt Veriminin Normal Dağılım Olasılık Grafiği. 
 
 
 

 

 
Grafik 3. Logaritma Dönüşümü Uygulanmış Süt Veriminin Normal Dağılım Olasılık Grafiği. 
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TARTIŞMA ve SONUÇ 
 

 Tablo 3, Tablo 4 ve Tablo 5’ den de 
görüldüğü gibi, gerek EÇx305 günlük süt verimine ait 
gerekse EÇ x 305 günlük süt verimine karekök ve 
logaritma dönüşümleri uygulanarak elde edilen kalıtım 
derecelerine ait tahminler Boldman ve Freeman 
tarafından yapılan çalışmadan elde edilen sonuçlarla 
hemen hemen aynı, diğer araştırmacıların elde ettiği 
değerlerden ise biraz düşüktür.   
 Bu çalışmada karşılaşılan sonuçlara benzer 
sonuçların, çok sayıda hayvan üzerinde yapılan 
çalışmaların içerildiği makalelerde nadiren yer 
almaları, kalıtım derecesi ile ilgili çalışmalarda 
kullanılan hayvan sayısının önemli olduğunu, özellikle 
de baba bir üvey kardeşler korelasyonu yönteminde 
kullanılan baba sayısının, her bir babadan elde edilen 
yavru sayısının ve genel olarak dikkate alınan yavru 
sayısının doğru ve gerçek değer tahmininde önemli bir 
etkiye sahip olduğunu göstermektedir. 
 Gerek bu çalışmada gerekse diğer 
çalışmalarda (Boldman ve Freeman 1990, Wade ve 
Van Vleck 1989, Van Vleck ve ark. 1985), logaritma 
dönüşümü uygulanan verilerden yararlanarak 
hesaplanan kalıtım derecesi tahminlerinin gerek 
herhangi bir dönüşüm yapılmadan gerekse karekök 
dönüşümü uygulanan verilerden elde edilen kalıtım 
derecesi tahminlerinden küçük olduğu görülmektedir. 
Bu durum, logaritma dönüşümünün karekök 
dönüşümüne göre ya da herhangi bir dönüşüm 
uygulanmamış durumdaki verilerin sayısal olarak 
küçülmesine yol açarak veriler arasındaki varyasyonu 

azaltması ile açıklanabilir. Çünkü, varyasyon sayısal 
değerler arasındaki büyüklük farklılıklarından 
etkilenmektedir. Matematik biliminin sunduğu 
gerçeklerden birisi de logaritma dönüşümünün 
sayıların büyüklükleri arasındaki farklılıkları gerek 
karekök dönüşümüne göre gerekse dönüşüm 
uygulanmamış duruma göre azaltmasıdır. Sayısal 
değerler büyüdükçe bunlar arasındaki fark logaritma 
dönüşümü uygulandığında hissedilir derecede 
azalmaktadır. Yani 4000 ile 4750 sayıları arasındaki 
fark 750 birim iken bu sayıların logaritmaları 
arasındaki fark (log 4000 = 3,60 ; log 4750 = 3,68) 
sadece 0,08’dir. Dolayısıyla logaritma dönüşümü 
uygulanan veriler birbirine daha çok benzeyen 
değerler alacağından sayısal büyüklüklerden 
yararlanılarak hesaplanan varyasyon otomatik olarak 
daha küçük çıkacaktır.  

Tablo 2’den de görüldüğü gibi logaritma 
dönüşümü sonucunda veri normal dağılıma göre daha 
dik ve sola çarpık hale gelmiştir. Dolayısıyla verilerin 
yayıldığı alt ve üst sınırlar arasındaki alan 
daraltılmıştır. Bu daralma verilerin büyüklük olarak 
birbirlerine yaklaşmaları ya da daha açık bir ifade ile 
veriler arasındaki varyasyonun azalması olarak ifade 
edilebilir. Varyasyonun en aza indirilmesi özellikle 
hayvan yetiştiriciliğinde elit bir sürünün elde edilmesi 
şeklinde değerlendirilebilir. 
Sonuç olarak herhangi bir verim özelliği için elit bir 
sürüden elde edilecek kalıtım derecesi tahmininin,  
ilgili sürü ve ilgilenilen özellik için maksimum olduğu 
sonucuna varılmıştır. 

 
 
  
Tablo 1. Her Bir Babadan Elde Edilen Yavru Sayıları. 

Baba Kulak No Yavru Sayısı Baba Kulak No Yavru Sayısı Baba Kulak No Yavru Sayısı 
12 11 3634 25 4152 18 
36 24 3697 37 4204 12 

176 19 3841 15 4383 94 
276 14 3970 16 6683 57 
376 19 3978 15 11580 41 

3438 26 3998 11 12580 10 
3480 11 4020 11 12583 12 
3481 24 4050 13 13580 53 
3519 42 4078 83 13783 62 
3534 24 4096 10 18081 83 
3583 53 4133 11 20984 19 
3589 12 4136 16 28419 19 

 TOPLAM 1022 

 
 
  
Tablo 2. Dikkate Alınan Farklı Durumlar İçin Özetleyici İstatistikler (n=1022) 
 Eç x 305 Günlük 

Süt Verimi 
Karekök Dönüşümü 

Uygulanmış Süt Verimi 
Logaritma Dönüşümü  

Uygulanmış Süt Verimi 
Ortalama 5667.93642.327 74.72840.2862 3.74010,00346 
Ortanca 5593.5 74.7897 3.7477 
Tepe Değeri 4371 66.11 3.64 
Çarpıklık 0.20.077 -0.2450.077 -0.7670.077 
Basıklık 0.3740.153 0.5220.153 1.6450.153 
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Tablo 3. EÇx305 Günlük Süt Verimi İçin Yapılan Varyans Analizi’ne Ait Sonuçlar ve Süt Verimi İçin Tahmin Edilen 
Kalıtım Derecesi 
Varyasyon Kaynakları Serbestlik Derecesi Kareler Toplamı Kareler Ortalaması F P 
Düzeltilmiş Model 395 1.00E+09 2535411.000 1.829 0.000 
Kesim Noktası 1 1.48E+10 14845912935 10707.43 0.000 
Yıllar Arası 4 36384763 9096190.739 6.561 0.000 
Yıllar İçi 16.411 27017574 1646345.852   
Mevsimler Arası 3 10100670 3366890.087 2.428 0.064 
Mevsimler İçi 15.185 24992171 1645830.539   
Babalar Arası 35 1.71E+08 4883706.860 3.522 0.000 
Babalar İçi 58.512 99676843 1703542.630   
Yıl x Mevsim 12 18753501 1562791.791 1.127 0. 3 35 
Yıl x Baba  96 1.53E+08 1592926.164 1.149 0.172 
Mevsim x Baba 96 1.52E+08 1583912.915 1.142 0.181 
Yıl x Mevsim x Baba 148 2.14E+08 1448304.745 1.045 0.357 
Hata 626 8.68E+08 1386505.820   
Genel 1022 3.47E+10    
Düzeltilmiş Genel 1021 1.87E+09    

h2 = 0.2511  0.0882 
 
Tablo 4. Karekök Dönüşümü Uygulanan Süt Verimi İçin Yapılan Varyans Analizi’ne Ait Sonuçlar ve Süt Verimi İçin 
Tahmin Edilen Kalıtım Derecesi 
Varyasyon Kaynakları Serbestlik Derecesi Kareler Toplamı Kareler Ortalaması F P 
Düzeltilmiş Model 395 44936.91 113.764 1.758 0.000 
Kesim Noktası 1 2522788 2522788 38987.25 0.000 
Yıllar Arası 4 1648.892 412.223 6.371 0.000 
Yıllar İçi 16.530 1284.224 77.689   
Mevsimler Arası 3 375.210 125.070 1.645 0.222 
Mevsimler İçi 14.717 1118.936 76.029   
Babalar Arası 35 7268.397 207.668 2.668 0.000 
Babalar İçi 57.669 4455.886 77.267   
Yıl x Mevsim 12 883.550 73.629 1.138 0.326 
Yıl x Baba  96 7090.804 73.863 1.141 0.183 
Mevsim x Baba 96 6825.939 71.104 1.099 0.257 
Yıl x Mevsim x Baba 148 9855.562 66.592 1.029 0.402 
Hata 626 40507.23 64.708   
Genel 1022 5792631    
Düzeltilmiş Genel 1021 85444.14    

h2 = 0.2284  0.0839 
 
Tablo 5. Logaritma Dönüşümü Uygulanan Süt Verimi İçin Yapılan Varyans Analizi’ne Ait Sonuçlar ve Süt Verimi İçin 
Tahmin Edilen Kalıtım Derecesi 
Varyasyon Kaynakları Serbestlik Derecesi Kareler Toplamı Kareler Ortalaması F P 
Düzeltilmiş Model 395 6.390 1.618E-02 1.656 0.000 
Kesim Noktası 1 6220.501 6220.501 636588.6 0.000 
Yıllar Arası 4 0.237 5.918E-02 5.061 0.007 
Yıllar İçi 16.797 0.196 1.169E-02   
Mevsimler Arası 3 4.21E-02 1.404E-02 1.257 0.326 
Mevsimler İçi 14.306 0.160 1.117E-02   
Babalar Arası 35 0.978 2.795E-02 2.479 0.001 
Babalar İçi 57.069 0.643 1.127E-02   
Yıl x Mevsim 12 0.132 1.100E-02 1.126 0.336 
Yıl x Baba  96 1.058 1.102E-02 1.128 0.205 
Mevsim x Baba 96 0.981 1.022E-02 1.046 0.371 
Yıl x Mevsim x Baba 148 1.450 9.796E-03 1.002 0.482 
Hata 626 6.117 9.772E-03   
Genel 1022 14308.91    
Düzeltilmiş Genel 1021 12.507    

h2 = 0.2017  0.0778 
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KONYA ve YÖRESİNDEKİ KULUÇKACI İŞLETMELERDE EMBRİYO GELİŞİMİ ve KULUÇKA ÇIKIŞ 
KUSURLARININ TESPİTİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA* 

 

İskender YILDIRIM1  Ramazan YETİŞİR1 

 
 

       A research on the embryo development and 
hatching abnormalites in the commercial 
hatcheries of Konya province and the around  
 
 

       SUMMARY 
 

       The objective of this study was to determine the 
hatchery practises, problems faced with  practise, and brings 
solutions for that problems for commercial 4 hatcheries in 
Konya  province. The hatcheries was divided into 2 groups. 
And they were visited every 2 weeks regarding their 
working plan. In every visit, 4 trays were examined, all 
saleable chicks were removed from trays after counted and 
then the remaining eggs  were subjected to hatch-breakout 
analysis. 
       At the end of the experiment, there were found 
significantly differences among the hatcheries for the 
hatchability of fertile eggs, hatchability of total eggs, 
second quality chicks rates, early embryonic mortality, late 
term embryonic mortality, malpositions3, thin egg shell 
rate, contamination, unabsorbed albumen, short  beak, 
oedematous head (p<0.01), external pip rates and cracked 
eggs (p<0.05) . There were not found any differences 
among the hatcheries for the other examined traits. 
  
       KEY WORDS: Hatchery, hatchery conditions, 
hatching abnormalities, Konya province 
 
 

       ÖZET 
 
       Bu çalışma, Konya ilinde bulunan kuluçkahanelerin 
mevcut durumları, problemlerinin tespiti ve karşılaşılan 
problemlere çözüm önerileri getirmek amacıyla 
planlanmıştır. Çalışma, 4 kuluçkahanede yürütülmüştür. 
Kuluçkahaneler ikişerli guruplara ayrılmış ve her grup  iki 
haftada bir olmak üzere, çıkış günlerinde çalışma düzeni 
bozulmayacak şekilde ziyaret edilmiştir. Çalışmada her 
çıkış makinesinden 4 tepsi alınarak, satılabilir nitelikteki 
civcivler sayılıp alınmış, çıkış yapamayan yumurtalar 
kabukaltı analizine tabii tutulmuştur. Elde edilen sonuçlara 
göre, çıkış gücü, kuluçka randımanı, 2. kalite civciv, erken 
dönem embriyonik ölüm, geç dönem embriyonik ölüm, 
malpozisyon3, ince kabuklu yumurta, kontaminasyon, aşırı 
albumin, kısa alt gaga  ve  ödemli kafa  anormallikleri 
bakımından grup ortalamaları arasında görülen farklılıklar 
çok önemli (p<0.01), dış  pip oranı ve kırık çatlak oranı  
bakımından grup ortalamaları arasındaki farklılıklar ise 
(p<0.05) önemli bulunmuştur. Buna karşın, karşılaşılan 
diğer anormallikler bakımından grup ortalamaları arasında 
önemli bir farklılık bulunmamıştır. 

 
       ANAHTAR KELİMELER: Kuluçkahane, kuluçkahane 
şartları, kuluçka anormallikleri, Konya ili 

 
   
 
 
 
 

 GİRİŞ 

 
       Yapay kuluçkanın uygulama tarihi İ.Ö. 200-300’ lü 
yıllara kadar uzanır ve bunun için ilk olarak Mısırda 
fırınların kullanıldığına dair bilgiler 
bulunmaktadır(Landauer, 1963). Günümüze  kadar 
kuluçka teknikleri ile ilgili olarak çok sayıda bilimsel 
çalışma   yapılarak,   çeşitli   yayınlar  ve  toplantılarda 
sözlü iletişimle sahaya aktarılmıştır. 
 
Yayına Kabul Tarihi: 02.10.2001 
*: Bu araştırma S. Ü. Arş. Fonu Say. tarafından desteklenmiştir 
1: S. Ü. Ziraat Fakültesi Zootekni Böl. – KONYA 

 
       
 
 
 
 
 
 Bugün, tavukçuluk sektörünün geliştiği ülkelerde 
kuluçkacılık da gelişerek, bir kuluçka makinesinde 
100.000’ den fazla yumurta başarılı bir şekilde 
yüklenebilmektedir. Yine günümüzde, kuluçka 
yönetimi için gerekli temel kurallar çok iyi  bilinmekte, 
ve haftada 2.000.000 adet yumurta yükleyen 
kuluçkacı işletme sayısı bir hayli artmıştır (Meijerhof  
1999).  
       Damızlık sürülere uygulanan bakım, yönetim ve 
genetik ıslah çalışmaları yanında damızlık 
çiftliklerinde ve kuluçkahanelerde hijyenik koşullarının 
iyileştirilmesi, kuluçkahanelerde ileri teknoloji 
kullanımı, çıkış gücünde büyük ilerlemeler 
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sağlamıştır. Bugün kuluçkahanelerin başarı seviyesi 
oldukça yüksek olup, daha fazla başarılı olmak için 
çok fazla şans verilmemektedir (Altan 1995). 
       Tavukçuluk sektöründe üzerinde pek çok çalışma 
yapılmış ve her yönüyle en iyi bilinen konulardan 
biriside kuluçkahaneler ve kuluçkacılıktır. Buna 
rağmen yine de pek çok hatanın yapıldığı 
görülmektedir (Akman ve Şengör 1997, Grimes ve 
Pardue 1996).  Kuluçkahanelerde başarılı bir üretim 
yapılıp yapılmadığının en önemli ölçüsü diğer işletme 
tiplerinde de  olduğu gibi verimliliktir. Gülmez ve 
Arıkbay (1992)’a göre verimlilik, ekonomiklik, karlılık 
ve üretkenlik kavramları gibi, işletme başarısının 
saptanmasında ve izlenmesinde kullanılan bir 
ölçüttür. En basit anlamıyla verimlilik, bir üretim işlemi 
sonucunda elde edilen çıktının bu işlem için kullanılan 
girdilerden birine yada  girdiler toplamına oranlanması 
ile elde edilen bir katsayıdır. Doğal  olarak bu kat 
sayının ya da oranın artışı, verimlilik düzeyinin 
yükselmesi anlamına gelmektedir. Verimlilik düzeyinin 
yükselmesi de işletmelerde kaynak kullanımındaki 
etkinlik artışının  önemli bir göstergesidir. Bu 
yaklaşıma göre bir kuluçkahanede verimliliğin önemli 
ölçütleri arasında çıkış gücü, kuluçka randımanı ve 
döllülük oranı gibi verimlilik ölçüleri önemli yere 
sahiptir. Bir kuluçkahanede, adı geçen değerlerin 
düşük olması durumunda, iyi bir kuluçka yöneticisi 
sebepleri tespit ederek sorunu çözmeye yönelmelidir. 
Sorunların çözümünde başvurulacak metotların 
başında kabukaltı  analizi kabul edilebilir.  Wineland 
(1998)’a göre, çıkış yapamayan yumurtaların 
incelenmesi sahada yaygın olarak kullanılan bir 
pratiktir. Yapılan incelemelerle elde edilen erken ve 
geç dönem ölüm değerleri ile tespit edilen diğer  bir 
çok faktöre ait veriler sorunun çözümüne yardımcı 
olacaktır. Bu veriler, konunun önemini bilen bir kişi 
için, problemin çözümünde önemli bir kaynaktır. 
Dolayısıyla, bölgemizdeki kuluçkahanelerde 
sorunların tespit edilerek, ortadan kaldırılması  işletme 
ve daha genel anlamda da bölge kuluçka 
işletmeciliğinde verimliliği artırabilecektir.  
       Tüm bu yaklaşımlar göz önüne alınarak, önemli 
bir üretim potansiyeline sahip olan Konya ilinde 
mevcut kuluçkahanelerin durumu incelenerek, elde 
edilecek veriler, bu işletmelerde verimlilik ve ileri 
araştırmalar için bilgi üretimini sağlayacaktır. Bu 
çalışma bu amaçlar doğrultusunda planlanmış ve 
yürütülmüştür. 

 
       MATERYAL ve METOT 

 
       Bu çalışma, Konya ilinin farklı bölgelerinde 
lokalize olmuş toplam 4 tane kuluçkahanede 
yürütülmüştür. Tarım Bakanlığı Konya il Müdürlüğü ile 
kurulan bağlantı sonucu, 10 adet kuluçkahanenin faal 
olduğu tarafımıza bildirilmiştir. Fakat saha 
çalışmalarında belirtilen işletmelerin bir çoğunun 
kuluçka faaliyetini ekonomik sebeplerle terk ettiği ve 
çalışmanın başlama aşamasında sadece 5 
kuluçkahanenin faal olduğu tespit edilmiştir. Yapılan 
görüşmeler sonrasında ise 1 tanesi hariç diğerleri, 
işletmelerine girerek, ticari isimlerini açıklamamak 

kaydıyla, kabukaltı analizine  izin vermişlerdir. 
Kuluçkahaneler bu yaklaşımla 1, 2, 3 ve 4 olarak 
kodlanmıştır.  Belirtilen işletmeler her hafta ikisi olmak 
üzere kuluçka sezonu süresince ziyaret edilerek 2, 3, 
4’nolu işletmelerden her incelemede, tek çıkış 
makinesine sahip olmaları nedeniyle, her çıkışta 4 
tepsi; 1’nolu  işletmeden ise 8 tepsi incelemeye 
alınmıştır. 2, 3, 4’nolu  işletmeler, her ne kadar çok 
kötü şartlarda çalışmasalar da günümüzün modern 
anlamdaki kuluçka işletmesi tarifinden oldukça 
uzaklardı. Bunların gelişme ve çıkış makineleri aynı 
odalarda bulunmakta, derecelendirme ve diğer 
işlemler yine makinelerinde bulunduğu aynı odalarda 
yapılmaktaydı. Diğer taraftan bu işletmelerin sahip 
olduğu ebeveynlerin orijinleri de belli değildi. Her 
kuluçka dönemlinde, ya erkek yada dişi ebeveynleri, 
yörede bulunan orijini belli olmayan materyallerle 
değiştirerek kuluçkacılık faaliyetine devam  
etmektedirler. Bu işletmelerde kullanılan makinelerin 
hemen hepsi el yapımı makineler olup, işletmeciler 
tarafından imal edilmiştir. Yapılan ölçümlerde 
makinelerin optimal sıcaklık değerlerini sağladıklarını, 
nem ve havalandırma değerleri bakımından ise aynı 
seviyede başarılı olamadıkları tespit edilmiştir. 
İşletmelerin hepsi sahipleri tarafından yönetilen aile 
işletmeleri konumunda olup, dışarıdan herhangi bir 
şekilde işgücü alımı olmamaktadır. Üretilen civcivler 
anlaşmalı toptancılar  vasıtasıyla belirli periyotlarla 
toplanarak, gerek Konya ve bölgesi gerekse de Doğu 
ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki pazarlarda  
satılmaktadır. Bunlar her ne kadar küçük işletme 
olarak tanımlansalar da bir kuluçka periyodunda ilk üç 
işletme için yaklaşık  900.000-1.000.000 adet civciv 
(yumurtacı ve fason üretim şeklinde broyler civcivi) 
bunların vasıtasıyla Türkiye Tavukçuluğuna dahil 
edilmektedir. İşin ilginç yanı, zaman  zaman Türkiye 
de önde gelen Broyler üreticilerinin de bunlarla 
anlaşarak broyler yumurtalarını kuluçka ettirmeleridir.  
       1’nolu işletme oldukça gelişmiş olup Petersime 
tipi tam otomatik kuluçka makinelerine sahip, 
Veteriner Hekim, Zooteknist gibi teknik elamanlar ile 
yaklaşık 25-30 kişilik işçiyi bünyesinde bulunduran, 
oldukça iyi organize olmuş, gerek bölge ve gerekse 
de Türkiye’nin çeşitli pazarlarına broyler civciv üretimi 
yapan bir işletmedir. İşletme yılın 12 ayı faal olup 
ortalama kapasitesi 290.000 adet/hafta’dır.  
Türkiye’de ilgili sektörde yaşanan ekonomik 
istikrarsızlıklar, belirtilen işletmeyi  zaman zaman zora 
sokmuş, ve sonuçta elinde var olan damızlıkları 
çıkartarak fason üretim yapar hale getirmiştir. Bu 
çalışmanın yayına hazırlandığı dönemde inceleme 
yaptığımız kuluçka işletmelerinden bir tanesi  işi 
bırakarak başka bir sanayi kolunda faaliyet gösterme 
kararı almıştır. 
 
Kabukaltı  Yumurtalarda Embriyo Analizi 
       İncelenecek  yumurtalar öncelikle çıkış 
tepsilerinden uzaklaştırılarak viyollere küt uç  yukarı 
gelecek şekilde yerleştirilmiştir. Bu  yumurtalarda ilk 
olarak, hava kesesinin yerinin tespiti, pip işleminin 
gerçekleşip gerçekleşmediği,  yumurta kabuğunun 
şekli ve diğer unsurların belirlenebilmesi için  

yumurtanın dış kısmı incelenmiştir. Daha sonra döllü 
olduğu tespit edilen  yumurtalarda bir hol açılmış ve 
bunlarda embriyo varlığı tespit edilenlerde 

incelemenin ileri bir safhası  olarak, daha önceden 
açılan hol biraz daha büyütülmüştür. Geç dönem 
ölümlerinin varlığı tespit edildiği durumlarda,   
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yumurtalar küt uçtan sivri uca doğru embriyonun 
pozisyonu bozulmadan açılmıştır. Bu işlem 
tamamlandıktan sonra embriyonun pozisyonu, yaşı, 
malformasyonlar, bulaşma ve diğer faktörler tespit 
edilerek kayıt edilmiştir (Mauldin ve Buhr 1991).  
Embriyonik ölümler 3  gruba ayrılmışlardır. Elde edilen 
veriler döllü  yumurtalarda % olarak hesaplanmıştır. 
            1) Erken dönem : (0-5 günler/EDÖ) 
            2) Orta dönem: (6-17 günler arası/ODÖ) 
            3) Geç dönem: (18-21 günler arası/ GDÖ) 
Embriyo ölümleri yukarıda belirtilen şekilde 
kaydedilerek  tespit edilen sayı  döllü yumurta 
sayısına bölünerek değerlendirilmiştir (Yetişir ve 
Yıldırım 1998, Yetişir 1994). 
 
İstatistiksel Analizler 
       İstatistiksel analizlerde aşağıdaki modelin varlığı 
kabul edilmiştir. 
 yij =+mi+eij 

Burada; 
 = ortalama etki, 
 mi= i. işletmenin etkisi, (i=1, 2, 3 ve 4’nolu 
işletmeler) 
 eij= tesadüfü etkilerdir. 
  
       Bu amaçla Minitab (1995) istatistiksel programı 
kullanılmış ve farklı grupların tespitinde Duncan testi 
uygulanmıştır (Düzgüneş 1975) 
       Çalışmada elde edilen veriler önce açı 
transformasyonuna tabi tutularak, varyans  analizi 
transforme edilen bu değerler üzerinde yapılmış ve 
grup ortalamalarının karşılaştırmaları ise orijinal 
değerler üzerinde yapılmıştır.  
 
Malpozisyonlar 
       Çıkış işlemi gerçekleşmeyen yumurtalarda 
yapılan kabukaltı analizlerinde karşılaşılan 
malpozisyonlar  (MP1-MP6) kaydedilmiş ve bir 
tekerrüre ait oran, tespit edilen sayı döllü yumurta 
sayısına bölünerek  elde edilmiştir (Wilson 1993, 
Yetişir ve Yıldırım 1998). 

 
       BULGULAR 
  
       Bu başlık altında incelenen kuluçkahanelere ait 
bilgiler, genel kuluçka sonuçları, malpozisyonlar ve 
yumurta ve embriyo anormallikleri için  ayrı başlıklar 
halinde verilmiştir. Her kritere ait ortalamalar 
işletmelere göre hatalarıyla birlikte verilip, işletmeler 
birbirleriyle karşılaştırılmıştır. 
 
 
a) Genel Kuluçka Sonuçları (GKS) 
       GKS’ ye ait sonuçlar Tablo 1’ de verilmiştir. Tablo 
1 incelendiğinde de görülebileceği gibi GKS ana 

başlığı altında incelenen Çıkış Gücü (ÇG), Kuluçka 
Randımanı (KR), 2. kalite civciv, erken dönem 
embriyonik ölümler (EDÖ) ve Geç dönem embriyonik 
ölüm (GDÖ) grup ortalamaları arasında görülen 
farklılıklar çok önemli (p<0.01) ve dış pip oranı 
bakımından grup ortalamaları arasındaki farklılıklar 
ise  istatistiksel olarak (p<0.05) önemli bulunmuştur.  
ÇG ve KR bakımından en yüksek ortalama değer 
sırasıyla %83.09 ve %80.71 ile 2 kod numaralı 
kuluçkahanede gerçekleşmiştir. İkinci kalite civciv 
oranı bakımından en yüksek ortalama değer %4.71  
ile 1 numara ile kodlanan kuluçkahanede dış pip oranı  
ve GDÖ bakımından ise en yüksek ortalama  değer 4 
numara ile kodlanan kuluçkahanede buna karşın en 
düşük  EDÖ oranı 2 ile kodlanan grupta 
gerçekleşmiştir. Bununla birlikte, yine GKS ana 
başlığı altında incelenen, dölsüzlük oranı (DLSZ), 
Tepside ölü, iç pip ve orta dönem embriyonik ölüm 
(ODÖ)  grup ortalamaları arasındaki farklılıklar 
istatistiksel olarak önemli bulunmamıştır. 
 
b) Malpozisyonlar (MP) 
       MP’ ye ait ortalamalar ve istatistiksel analizler 
Tablo 2’de verilmiştir. Tablo 2’nin incelenmesiyle de 
görülebileceği gibi MP ana başlığı altında incelenen 
MP’lerden MP3 hariç diğer grup ortalamaları (MP1, 
MP2, MP4,MP5 ve MP6) arasında istatistiksel olarak 
önemli bir farklılık bulunmamıştır. Buna karşın MP3  
bakımından grup ortalamaları arasındaki farklılık lar 
çok önemli (p<0.01) bulunmuştur. En yüksek ortalama 
değer % 1.73 ile 4 numarayla kodlanan grupta 
gerçekleşirken en düşük ortalama değerler 1 ve 3’ 
nolu grupta  meydana gelmiştir. 
 
c) Yumurta ve Embriyo Anormallikleri 
       Yumurta ve embriyo anormallikleri ana başlığı 
altında toplanan anormalliklere ait ortalamalar ve 
istatistiksel analizler Tablo 3’de verilmiştir. Tablonun 
incelenmesinden de görülebileceği gibi, bu başlık 
altında incelenen özellikler bakımından  kırık çatlak 
oranı (KÇO) önemli (p<0.05) , ince kabuklu yumurta 
anormalliği (İKY), Kontaminasyon (KON), aşırı 
Albumin (AA), Kısa alt gaga (KAG) ve  ödemli kafa 
(ÖK) anormallikleri bakımından grup ortalamaları 
arasındaki fark istatistiksel olarak çok önemli (p<0.01) 
bulunmuştur. Diğer taraftan, yine bu bölümde 
incelenen çift sarılı yumurta (ÇSY), hareketli hava 
kesesine sahip  anormal yumurta (HHK), sarı ile 
bulaşık embriyo (SB), beyin dışarıda (BD), çapraz 
gaga (ÇG), papağan gaga (PG), kısa üst gaga (KÜG), 
İç organlar dışarıda (İOD) ve omphalitis (Omp) 
anormallikleri bakımından grup ortalamaları arasında 
istatistiksel olarak önemli bir farklılık bulunmamıştır. 
 

 
 

Tablo 1. Genel Kuluçka Sonuçları  (%, xSX  ). 

İşletme No 
Özellikler I II III IV Ortalama P 
Dölsüz 5.33  1.00 2.85  0.28 3.25  0.80 4.47  0.58 4.08  0.45 >0.05 
Çıkış Gücü 75.66  1.96b 83.09  1.47a 72.75  1.59bc 69.20  3.48c 75.99  1.14 <0.01 
Kuluçka Randımanı 71.61  1.99b 80.71  1.43a 70.40  1.73bc 66.15  3.46c 72.90  1.17 <0.01 
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2. Kalite Civciv 4.71  1.36a 0.00 0.00b 0.46  0.17b 0.00   0.00b 1.88  0.00 <0.01 
Tepside Ölüm 0.70  0.20 0.59  0.18 0.99  0.28 1.30  0.46 0.82  0.17 >0.05 
İç Pip Oranı 0.32  0.11 0.59  0.16 0.56  0.24 1.31  0.57 0.57  0.11 >0.05 
Dış Pip Oranı 1.09  0.16b 2.63  0.39ab 3.78  0.51ab 4.14  1.13a 2.52  0.26 <0.05 
Erken Dönem Emb. Ölüm 5.18  0.73ab 3.77  0.33b 7.75  0.84a 6.57  0.93ab 5.64  0.41 <0.01 
Orta Dönem Emb. Ölüm 2.01  0.36 1.75  0.37 3.59  0.75 2.17  0.77 2.36  0.27 >0.05 
Geç Dönem Emb. Ölüm 6.31  0.69c 9.33  0.66bc 14.32  1.79b 20.52  3.21a 10.84  0.89 <0.01 
a,b; Aynı satırda farklı harfi üs olarak  taşıyan gurup ortalamaları arasındaki fark önemlidir. 
 

Tablo 2. Malpozisyonlar (%, xSX  ). 

İşletme No 
 I II III IV Ortalama P 
MP1 0.23  0.08 0.27  0.11 0.05  0.05 0.32  0.23 0.21  0.05 >0.05 
MP2 0.00  0.00 0.00  0.00 0.05  0.05 0.00  0.00 0.01  0.01 >0.05 
MP3 0.42  0.13b 0.77  0.28ab 0.42  0.18b 1.73  0.39a 0.67  0.12 <0.01 
MP4 0.11  0.06 0.14  0.07 0.50  0.16 0.00  0.00 0.20  0.05 >0.05 
MP5 0.37  0.15 0.27  0.11 0.45  0.15 0.75  0.54 0.42  0.09 >0.05 
MP6 1.13  0.21 1.00  0.22 1.40  0.44 2.07  0.40 1.29  0.16 >0.05 

a,b; Aynı satırda farklı harfi üs olarak  taşıyan gurup ortalamaları arasındaki fark önemlidir. 
 

Tablo 3. Yumurta ve Embriyo Anormallikleri  (%, xSX  ). 

İşletme No 
Anomaliler I II III IV Ortalama P 
Çift Sarılı 0.40  0.23 0.00   0.00 0.09   0.06 0.00   0.00 0.17   0.08 >0.05 
Hava Kesesi Hareketli 0.56  0.13 0.32  0.09 0.64  0.27 0.11  0.11 0.46  0.09 >0.05 
İnce Kabuklu 0.00   0.00b 0.23  0.13ab 0.56  0.23a 0.00  0.00b 0.20  0.07 <0.01 
Kırık-çatlak 0.59  0.23ab 0.78  0.23a 0.19  0.14b 0.32  0.22ab 0.51  0.11 <0.05 
Kontaminasyon 5.65  0.53b 4.79  0.49b 7.09  1.34b 13.13  2.90a 6.73  0.62 <0.01 
Aşırı Albumin 0.21  0.08ab 0.00   0.00b 0.67   0.27a 0.11   0.10ab 0.26   0.18 <0.01 
Sarı ile Bulaşık 0.12  0.07 0.00   0.00 0.18   0.14 0.22   0.21 0.12   0.05 >0.05 
Beyin Dışarıda 0.09  0.05 0.00   0.00 0.14   0.08 0.11   0.10 0.08   0.03 >0.05 
Çapraz Gaga 0.09  0.06 0.14  0.07 0.05   0.05 0.44  0.23 0.13  0.04 >0.05 
Papağan Gaga 0.00   0.00 0.00   0.00 0.14   0.14 0.00   0.00 0.04   0.03 >0.05 
Kısa Alt Gaga 0.00   0.00b 0.28   0.11a 0.00   0.00b 0.00   0.00b 0.07   0.03 <0.01 
Kısa Üst Gaga 0.13  0.05 0.00   0.00 0.09   0.06 0.11   0.10 0.08   0.03 >0.05 
Omphalitis 0.31  0.25 0.28   0.11 0.09   0.09 1.07   0.95 0.33   0.15 >0.05 
Ödemli Kafa 0.00   0.00b 0.46   0.04b 0.64   0.21a 0.21   0.14ab 0.20   0.06 <0.01 
İç Organlar Dışarıda 0.00   0.00 0.00   0.00 0.09   0.06 0.00   0.00 0.23   0.06 >0.05 
a,b; Aynı satırda farklı harfi üs olarak  taşıyan gurup ortalamaları arasındaki fark önemlidir. 
 
     

 
TARTIŞMA ve SONUÇ 

 
       GKS başlığı altında incelenen ÇG ve KR 
bakımından en yüksek ortalama değerlerin 2’nolu 
kuluçkahanede gerçekleşmesinin muhtemel sebebi, 
bu kuluçkahanede 2. kalite civciv seçiminde gerekli 
önemin verilmeyişindendir. Çünkü 2, 3 ve 4’nolu 
kuluçkahanelerin hitap ettiği kitle tamamen  semt 
pazarlarından alış veriş yapan, tavukçuluğu hobi 
olarak yapan mahalli üreticilerle köylülerin yoğun 
olarak bulunduğu yerler olmaktadır. Oysa 1’nolu 
kuluçkahane, ciddi anlamda broyler üretimi yapan, 
sözleşmeli yetiştiricilikle önemli bir pazara hitap 
etmektedir. Dolayısıyla, KR ve ÇG bakımından 1’nolu 
kuluçkahane ile diğerleri arasında önemli farklılıklar 
görülmektedir. 1’nolu kuluçkahane ÇG ve KR 
hesaplamalarında, satılabilir nitelikte civcivleri göz 
önünde bulundururken, diğerleri çıkan tüm civcivleri 
kutulayarak, pazara sevk etmektedirler. Nitekim bu 

durumun etkisi 2. kalite civciv başlığı altında 
incelenen kısımda da açık olarak görülmektedir. 
1’nolu kuluçkahane bu durumda civciv kalitesi 
anlamında en sorunlu yer olarak görülmektedir. Tabi 
ki, orada civciv kalitesi bakımından bir problem olduğu 
doğrudur. Ancak, diğerlerinden daha fazla olduğu 
konusu, tam olarak söylenemez. Çünkü, diğerlerinde 
yukarıda da belirtildiği gibi, civciv seçiminde gerekli 
özen gösterilmemektedir. İşin ilginç yanı ise, 
kendilerinden (2,3, ve 4‘nolu) civciv satın alan 
pazarlayıcılar, ikinci kez geldiklerinde kalite ile ilgili 
olumsuz herhangi bir uyarıları olmadığı gibi, canlı 
çıkan tüm civcivleri kutulamalarını istemektedirler. Bu 
durum, pazarlayıcıların satış yaptığı pazarlarda, 
müşteri taleplerinin de bu yönde olabileceği 
düşüncesini akla getirmektedir. Çünkü, hitap edilen 
pazarlardaki müşteri kitlesi muhtemelen her zaman 
aynı kişiler değildir. Ve bu alıcılar için satın aldıkları 
hayvan materyalinin gelecekteki performansı da çok 
önemli değildir. Önemli olan bu materyalin belirli bir 
süre sonra yumurta vermesidir. Yine bu alıcı kitlesi, 
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muhtemelen gelişmiş yetiştiricilik tekniklerini ve 
performans kriterlerini kullanmamaktadırlar. Oysa 
1’nolu kuluçkahanenin hitap ettiği müşteri kitlesi 
tamamen farklıdır. Çünkü bu üreticiler kazançlarının 
önemli bir kısmını bu hayvanları (broiler) hedef canlı 
ağırlığa, en düşük maliyetle ve en az zayiatla 
ulaştırdıkları takdirde artıracaklardır. Dolayısıyla 1 
nolu kuluçkahane hitap ettiği kitleye, 2. kalite civciv 
satamayacağı gibi, onların performansını da takip 
etmek zorundadır. Aksi takdirde üretici bölgede 
faaliyet gösteren diğer, broiler entegre işletmeleriyle 
bağlantı kurabilecektir. ÇG ve KR’nin 1 nolu işletmede 
2 noluya  göre daha düşük oranların elde edilmesine 
2. kalite  civciv oranı  yüksekliği kadar, embriyonik 
ölümlerin (EÖ) etkileri de olabilir. Çünkü toplam EÖ, 
en yüksekten en düşüğe doğru sıralandığında 
sırasıyla 4, 3, 2 ve 1’nolu işletmeler şeklinde 
gerçekleşmiştir. Buda ÇG ve KR’nin sonuçlarını 
etkilemiştir. Bu durum diğer kuluçkahanelerde de 
karşılaşılan farklılıkları kısmen açıklayabilir. 
Embriyonik ölüm oranları oransal olarak ifade 
edildiğinde EDÖ, ODÖ ve GDÖ sırasıyla, toplam EÖ’ 
lerin %29.94, %12.53 ve %57.54 ‘ünü temsil 
etmektedir.  
       Bu  sonuç Başpınar ve ark. (1997) ’ın belirttiği ve 
çıkış gücündeki varyasyonun %82.4’ünün EDÖ 
oranındaki farklılıktan kaynaklandığı şeklindeki ifadesi 
ile de desteklenmektedir. Testik (1995), bu oranları 
EDÖ, ODÖ ve GDÖ için sırasıyla %35, %8 ve % 57 
olarak ifade etmiş, Yetişir ve Yıldırım (1998) ise 
sırasıyla %14.07, %17.72 ve %68.2 olarak 
bulmuşlardır. GKS sonuçlarına toplu olarak 
bakıldığında, en problemli kuluçkahane olarak 4 nolu 
kuluçkahane görülmektedir. Nitekim adı geçen 
kuluçkahane daha öncede belirtildiği gibi, çalışmanın 
yapıldığı kuluçka sezonu sonunda bu faaliyeti 
bırakmıştır. GKS başlığı altında incelenen kriterlerin 
sebepleri incelendiğinde ve problemlere sebep olan 
faktörler genel anlamda bir başlık altında 
toplandığında, bunlara sebep olan kaynaklar, dış pip 
yaparak ölmüş embriyolar için; inkübatördeki düşük 
sıcaklık ve nem, uzun süre depolama, aşırı 
fumigasyon ve yumurtaların küt uç yukarı gelecek 
şekilde dizilmesi (Taş 1995, Whistler ve Sheldon 
1989), EDÖ için inkübatör sıcaklığının yüksek yada 
düşük olması, bulaşma, fumigasyon hataları, genetik 
faktörler, ebeveyn sürüdeki hastalıklar, yumurtaların 
inkübatörde yetersiz çevrilmesi (Taş 1995, Testik 
1995, Wilson 1993), GDÖ için ise, bulaşma, 
fumigasyon hataları, genetik faktörler, makine hataları 
sayılabilir (Wilson 1993). Nitekim, kuluçkahaneleri 
ziyaretlerimiz sırasında, özellikle 2, 3 ve 4’nolu 
kuluçkahanelerde bahsedilen problemlerin olabileceği 
beklenen bir durumdur. Fakat 1’nolu kuluçkahanede 
yaşanan problemlerin sebepleri, muhtemelen 
yumurtaların uzun mesafeden taşınması, bu sırada 
yaşanan bazı etkiler (titreşim, yükleme, taşıma 
sırasında araçtaki iklimsel değişimler vb) ve ebeveyn 
sürüde aranmalıdır. 
       Malpozisyonlar başlığı altında incelenen 
anormallikler GKS’ de olduğu gibi yine 4’nolu 
kuluçkahanede yoğun olarak görülmektedir. MP3 
anormalliği bilindiği gibi, başın sağ kanadın altında 
olması gerekirken, bunun tersine başın sol kanadın 
altında bulunmasıdır (Yetişir ve Yıldırım 1998). Wilson 

(1993)’a göre MP’lerin sebepleri arasında uygun 
olmayan depolama koşulları, kalıtım, beslenme 
yetersizlikleri (özellikle biotin, riboflavin, çinko ve 
manganez eksiklikleri), yüksek yada düşük inkübatör 
sıcaklığı ve ebeveyn sürüdeki hastalıklar sayılabilir. 
Tabi ki kuluçkahanelerin incelenmesi sırasında, 
tespitlerimiz sadece işletmecilerin bize izin verdikleri 
ölçüde olmuştur. Bu nedenle hangi kriterin buna 
sebep olduğunun tam olarak belirtilmesi güçtür.  
 
Yumurta ve Embriyo Anormallikleri  
       İKY bakımından en yüksek ortalama değer 3’nolu 
işletmede görülmektedir. Olasılıkla bu durum, 
ebeveyn sürünün beslenme yetersizlikleri ile ilgili 
olabilir. Bunun yanında genetik anormallikler ve 
hayvan materyalinin yaşı ve birim alana konan hayvan 
sayısı gibi olumsuz etkilerin de katkıları dikkate 
alınmalıdır. Bu anormalliğin aynı zamanda, KÇO’ yu 
artırması beklenir. Ancak bunun tam tersi bir durumla 
karşılaşılmış, KÇO 3’nolu işletmede en düşük 
seviyede gerçekleşmiştir. Bu durumda konuya iki 
farklı yaklaşımda bulunulabilir. Birincisi, kırık-çatlak 
oranının, diğer grupta (2’nolu) yüksek olmasını 
yükleme yada transfer sırasında uygulanan  
muamelelerin artırmış olabileceği, ikincisi ise kabuk 
kalınlığı ile kabuk mukavemeti arasında düz bir 
ilişkinin var olup olmadığıdır. Saylam’a (1996)  göre; 
yumurta kabuğu kırık çatlaklarının sadece kabuk 
kalınlığıyla ilgili olduğu, kalın kabuklu, yumurtaların 
daha zor çatladığı ve kırıldığı, yani daha mukavim 
olduğu kabul edilmiştir. Ama, kabuk kalınlığıyla kabuk 
mukavemeti her zaman aynı anlama gelmemektedir. 
Dolayısıyla ince kabuklu yumurtaların kırılma 
direncinin de düşük olacağı konusundaki beklenti her 
zaman doğru olamayabilir. Bu nedenle, kırık ve 
çatlaklara sebep olan çevresel ve manejman etkiler 
üzerinde yoğunlaşılmalıdır. KON bakımından en 
yüksek ortalama değer 4 nolu işletmede bulunmuştur. 
Bu durum yumurtlanma aşamasından çıkışa kadar 
geçen tüm periyotlardaki olası bulaşma kaynaklarında 
etkilenebilir. Bailey ve Nelson (1996)’a göre, 
kuluçkahanelerde ve kümeslerde problem oluşturan 
önemli mikroorganizma tiplerinden birisi Salmonella’ 
dır. Salmonella’ nın kontrolü oldukça zordur. 
Potansiyel bulaşma kaynakları arasında civcivler, 
bulaşık yemler, yabani hayvanlar, böcekler ve diğer 
kaynaklar sayılabilir. Fakat, bunlar içerisinde en 
önemli potansiyel olarak kuluçkahaneler kabul 
edilebilir. Bu durumun iki sebebi vardır. Birincisi, 
kuluçkadan yeni çıkan bir civciv, yaşlı bir hayvana 
göre mikroorganizma kolonizasyonu için daha uygun 
bir ortamdır. İkincisi kuluçkahaneler sık sık 
Salmonella için bir rezervuar olarak hizmet ederler. 
       1’nolu işletme hariç diğerlerinde ciddi anlamda bir 
dezenfeksiyon çalışması yapılmamaktadır. Her ne 
kadar son üç işletmede yumurtaların yüklenmesi 
öncesi formaldehid ile fumigasyon yapılsa da doz 
anlamında önerilen (her 2.83 m3 için 120 cc formalin 
ve 60 g KMnO4) ölçülere dikkat edilmediği tespit 
edilmiştir. Dezenfektan olarak kullanılan formalinin 
daha çok piyasada adı duyulmamış firmalardan ucuz 
olduğu yaklaşımıyla kullanımı, muhtemelen bunların 
etiket üzerinde ifade edilen konsantrasyonlarda 
olmayabileceği şüphesini akla getirmiştir. Çünkü, 
bilinen firmaların formalinleri ile karşılaştırıldığında bu 
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formalinlerin görünüş itibarıyla özellikle berraklık 
bakımından farklı olduğu izlenimi vermiştir. Belirtilen 
işletmelerde kullanılan sıvıların daha mat olduğu 
görülmüştür. Ayrıca, 4’nolu işletmede bu değerin 
yüksek olması, muhtemelen, embriyo ölümlerinin 
artırmasını sağlamıştır. Nitekim, bu durum GDÖ’ de 
ortaya çıkmıştır. Bu da akla adı geçen işletmede olası 
bulaşmanın makineden kaynaklanabileceği şüphesini 
doğurmuştur. Bu sebeple bu tür kuluçkahanelerde, 
çıkış sonrası civcivlerin dezenfeksiyonunun yapılması 
da ilgili işletmelere önerilmiştir. Fussel (1987)’e göre 
bakteriyel gelişimin engellenemediği 
kuluçkahanelerde kötü kaliteli civciv üretilecektir. Bu 
durumda da civcivlerde müteakip dönemlerde ölüm 
oranı artacak, yem değerlendirme oranı gerileyecek 
ve sürü üniformitesi bozulacaktır. Eğer bulaşma çok 
erken dönemde gerçekleşmiş ise bazı embriyolar 
kabukta ölümler şeklinde olacak, bazılarında ise 
çıkıştan kısa bir süre sonra ölüm görülecektir. Bazı 
durumlarda ölüm oranı çıkıştan sonra birkaç gün 
içerisinde %20’ye ulaşabilir. Whistler ve Sheldon 
(1989)’a göre, gerek yumurtaların kuluçkası sırasında 
ve gerekse de çıkış sonrası sıkı sanitasyon tedbirleri 
alınmalıdır. Bu dönemlerde uygun dezenfektanlar 
kullanılarak zararlı mikroorganizmalar elimine 
edilmelidir. 
        AA anormalliği bakımından grup ortalamaları 
arasındaki fark 3’nolu grup aleyhine olmuştur. AA 
anormalliğinin sebepleri incelendiğinde ilgili faktörler 
olarak, düşük inkübatör sıcaklığı, yüksek nem, 
yetersiz çevirme, eski yumurtaların ve çok büyük 
yumurtaların kullanımı sayılabilir (Wilson 1993, 
Mauldin ve Buhr 1991). Belirtilen sebepler göz önüne 
alınarak yapılacak bir sıralamada, problemin 
kaynağının daha çok düşük nem olduğu kabul 
edilebilir. Çünkü, firmaların ziyareti sırasında 
kullanılan kuluçka makinelerinin çoğunun sıcaklık 
değeri anlamında optimal sıcaklık sınırları içerisinde 
seyrettiği, buna karşın nem değerlerinde çeşitli 
sapmaların olduğu da zaman zaman tarafımızca 
tespit edilmiştir. Bununla birlikte diğer faktörlerin de, 
büyük yumurta kullanımının göz önüne alınmasında 
yarar vardır. Çünkü, ticari kaygılarla hemen hemen 
tüm yumurtaların makinelere dizilmesi, bu tür 
problemlerin ortaya çıkışında sebep olarak ilk akla 
gelen ölçütler olmaktadır. KAG anormalliği 
bakımından en yüksek ortalama değer 2 nolu 
işletmede görülmüştür. Adı geçen anormalliğin 
sebepleri incelendiğinde, en çok 1-5. günler arasında 
inkübatörde yüksek sıcaklık, genetik anormallikler ve 

ebeveyn sürünün Niasin vitamini bakımından yetersiz 
beslenmesi sayılabilir (Taş 1995, Whistler ve Sheldon 
1989, Skyes 1995). Burada da yine ifade edilmesi 
gereken nokta, sıcaklık değeri bakımından kullanılan 
makinelerin optimum sınırlar içerisinde olduğu ifade 
edilebilir. Bu durum en azından üretici firmaların 
kullandığı gerek dijital ve gerekse de manuel 
termometrelere bakılarak tutulan kayıtlardan 
söylenebilir. Bununla birlikte, genetik anormallikler ve 
sürünün beslenme problemleri, üzerinde önemle 
durulması gereken etkenlerdir. ÖK anormalliği 
bakımından en yüksek ortalama değere 3’nolu 
işletmede rastlanmıştır. ÖK anormalliğinin sebepleri 
olarak Taş (1995), çıkış bölmesinde yüksek nem ve 
düşük sıcaklık değerlerinin sağlanması ve kalın 
kabuklu yumurtaların olabileceğini ifade etmiştir. 
Wilson (1993) ise, bu problemin tek sebebi olarak 
ebeveyn sürünün yetersiz beslenmesini (özelikle 
vitamin E ve selenyum eksikliği) göstermiştir. Bu 
anormalliğin elimine edilebilmesi için, sebep olan 
ölçütler tek tek incelenmelidir. 
       Tüm bu ifade edilenlere dayanarak, bölgedeki 
kuluçkahanelerin modernize edilmesi, dar anlamda 
sektöre geniş anlamda ise ülke tarım ekonomisine 
katkısı artırılmalıdır. Bu durum da, ancak adı geçen 
işletmelere bazı teşviklerin yapılmasıyla mümkün 
görünmektedir. Teşviğin her zaman para verilmesi 
şeklinde olacağı düşünülmemeli, vergilerin azaltılması 
ve elektrik, su vb. giderlerinin düşük oranlarda 
alınması gibi kriterler göz önünde bulundurulmalıdır. 
Ayrıca bu işletmelerin ilgili denetleyici kurumlar 
vasıtasıyla sürekli olarak kontrol edilmesi 
gerekmektedir. Kontrol dışı, özelliklede pazarlarda 
yada denetimin olmadığı yerlerde satılan civcivlerin 
kökeni araştırılmalı, genetik geçmişi belli olmayan, 
gerek kuluçka öncesi ve gerekse de kuluçkada hiçbir 
sanitizasyon tedbiri alınmayan kuluçkahanelerde 
üretilen portör olma niteliği çok yüksek olan civcivlerin 
satılması ve üretimi engellenmelidir. Üretilen bu 
hayvanları satın alanların birçoğu bu işi her ne kadar 
hobi yada amatörce yapsa da bu hayvanların çok 
önemli bir kısmı yem fabrikalarında hazırlanan kanatlı 
yemlerini tüketmektedirler. Gerçi bu miktar çok büyük 
meblağlar olmasa da, yem kaynaklarının boşa 
harcanması özelliklede bu yemlerde kullanılan mısır 
ve soya fasulyesi küspesi gibi yem hammaddelerinin 
büyük bir bölümünün ithal edildiği düşünülürse boş 
yere bir döviz kaybı da söz konusudur.  
       Sonuç olarak; 2, 3 ve 4’nolu kuluçkahanelerin  ve 
benzerlerinin ıslah edilmesi gerekmektedir. Islah 

terimi burada bu firmaların kontrolü terimi ile aynı 
anlamda da kullanılabilir. Tabi ki kontrol her zaman bu 
işletmelerin cezalandırılması şeklinde olmamalıdır. 
Onlara yol göstererek eğitmek ve böylelikle üretime 
olan katkılarını artırmak da bir önlem olarak 
düşünülmelidir. Bu tür işletmelere teknik eleman 
çalıştırma zorunluluğu getirilmelidir. Bunu 
uygulayacak kuruluş Tarım İl Müdürlüklerinin ilgili 
şubeleridir.         
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JAPON BILDIRCINLARINDA (Coturnix coturnix japonica) EBEVEYN YAŞININ DÖLLÜLÜK, 
EMBRİYONİK ÖLÜM ve ÇIKIM GÜCÜNE ETKİSİ 

 

Cemal ERENSAYIN1 
 
 
       Influence of parental age on fertility, 
embryonic mortality and hatchability in Japanese 
quail (Coturnix coturnix japonica) 
 
 
       SUMMARY 

 
       The present study was undertaken to demonstrate and 
clarify the effect of age of breeding stock on the hatching 
performance of Japanese quail eggs. 
       For this purpose was used two groups (old and young) 
obtained from the same breeder flock. Mating groups were 
formed with old males plus old females (1), old males plus 
young females (2), young males plus old females (3) and 
young males plus young females (4). 
       For the 4 groups, egg fertility averaged were 
63.471.19, 64.80.61, 70.731.18 and 77.531.37 % 
resp.; early embryonic mortalities were, 14.571.85, 
13.151.35, 12.551.24 and 8.990.96 %; late embryonic 
mortalities were, 14.090.72, 13.260.70, 12.561.30 and 
12.141.27 %; total embryonic mortalities were, 
20.561.71, 18.890.99, 18.080.13 and 15.281.14 %; 
hatchability as a percentage of fertile eggs were, 
69.441.17, 71.101.00, 71.920.13 and 74.721.14 %; 
hatchability as a percentage of set all eggs were, 
56.811.03, 58.620.93, 63.800.92 and 70.341.50 %. 
Parental age influenced significantly (p<0.05) the fertility, 
embryonic mortalities and hatchability rates. young males 
plus old females had higher (p<0.05) fertility and 
hatchability than old males plus old females and old males 
plus young females. 
       In conclusion breeder quail age had a significant 
(p<0.05) influence on hatching performance. Additionally 
mating system comprised young males plus old females 
improved significantly (p<0.05) hatching performance. 
 
       KEY WORDS: Japanese quail, parent age, fertility, 
embryonic mortality, hatchability, hatching yield 
 

       ÖZET 
  
       Bu araştırma, Japon bıldırcınlarında yaşın kuluçka 
performansına etkisi ile, yaşlanan dişi damızlıkların genç 
erkeklerle çiftleştirilmesinin döllülük, embriyo ölümleri, 
çıkış gücü ve kuluçka randımanındaki etkisine açıklık 
getirmek için yürütülmüştür.  
       Bu amaçla aynı damızlık sürüden elde edilen yaşlı 
olarak 20 haftalık yaştaki erkek ve dişiler, genç olarak da 
10 haftalık yaştaki erkek ve dişiler yaşlı dişi x yaşlı erkek 
(1) , yaşlı erkek x genç dişi (2), genç erkek x yaşlı dişi (3) 
ve genç erkek x genç dişi (4) şeklinde deneme grupları 
oluşturulmuş; bu guruplardan elde edilen damızlık 
yumurtalar kuluçkaya konularak kuluçka sonuçları 
incelenmiştir. Deneme guruplarından üç kez yumurta 
toplanarak üç çıkış yapılmıştır. 
       Döllülük oranı (%) 63.471.19, 64.680.61, 
70.731.18 ve 77.531.37; erken embriyo ölümleri (%) 
14.571.85, 13.151.35, 12.551.24 ve 8.990.96; geç 
embriyo ölümleri (%) 14.090.72, 13.260.07, 12.561.30 
ve 12.141.27; toplam embriyo ölümleri(%) 20.561.71, 
18.890.99, 18.080.13 ve 15.281.14; çıkış gücü(%) 
69.441.71, 71.101.00, 71.920.13 ve 74.721.14; 
kuluçka randımanı (%) 56.811.03, 58.620.93, 
63.800.92 ve 70.341.50 olarak bulunmuştur. 
       Sonuç olarak ebeveyn yaşının kuluçka performansında 
önemli (p<0.05) düzeyde etkisi belirlenmiş, 
çiftleştirmelerde yaşlı erkek damızlıklar yerine genç 
erkeklerin kullanılmasının da döllülük oranı ve kuluçka 
randımanında önemli (p<0.05) düzeyde artışla sonuçlandığı 
gözlenmiştir. 
 
       ANAHTAR SÖZCÜKLER : Japon bıldırcını, ebeveyn 
yaşı, döllülük, embriyonik ölüm, çıkış gücü, kuluçka 
randımanı 

 
 
       GİRİŞ 
 
       Bıldırcınlarda cinsiyet oranı, ebeveyn yaşı, 
yumurta depolama, yetiştirme sistemi ve ebeveyn 
canlı ağırlığı kuluçka sonuçlarını etkileyen en önemli 
faktörler arasındadır (Narahari ve ark. 1988). 
       Japon bıldırcınlarında 12-14 haftalık yaşa kadar 
döllülük   ve   kuluçka   randımanında  tedrici  bir  artış  
 
Yayına Kabul Tarihi: 01.08.2001 
1: S. D. Ü. Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü - ISPARTA 

görülmektedir. Ancak bunda ilerleyen yaş ile artan 
yumurta büyüklüğünün de etkisi bulunmaktadır. 
Döllülük ve kuluçka randımanında 15-19 haftalık yaş 
döneminde ortaya çıkan tedrici düşüş ise 19. haftadan 
sonra hızla artmaktadır (Insko ve ark. 1971). Japon 
bıldırcınlarında ilerleyen yaş ile döllülüğün (Woodard 
ve Abplanalp 1967, Kling ve Soares 1982), döllülük ve 
kuluçka randımanının (Babu ve ark. 1991) düştüğünü; 
keza broyler damızlıklarda artan yaş ile döllülük ve 
kuluçka randımanının azaldığını (Kirk ve ark. 1980, 
Ottinger ve ark. 1983, Fasenko ve ark. 1992, Novo ve 
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ark. 1997) ve embriyo ölümlerinin arttığını (Novo ve 
ark. 1997) bildiren birçok araştırma sonucu 
bulunmaktadır. 
       Yumurta ağırlığında ilerleyen yaş ile artış 
görülmektedir (Morgan ve Carlson 1968, Savage 
1983, North 1984, Shanawany 1984, Nagarajan ve 
ark. 1991, Erensayın 2000a). Kuluçkalık yumurta 
ağırlığı ise kuluçka performansını etkilemektedir 
(Sarıca ve Soley 1995). Dolayısıyla artan yaş ile 
kuluçka performansında görülen iyileşmede yumurta 
ağırlığının da payı olabilir. Öte yandan yaşlı erkeklere 
nazaran genç erkekler daha iyi döllülük sağlamaktadır 
(Erensayın 2000b). İlerleyen yaş ile kuluçka 
performansının düştüğünü bildiren araştırma sonuçları 
bulunmakta ise de yaşlı damızlıkların gençlerle 
mukayeselerinde yaşlı dişilerin genç erkeklerle 
çiftleşmesi ile kuluçka sonuçlarında ortaya çıkabilecek 
iyileşmeye ilişkin çok az bulgu bilinmektedir. Bu ise 
damızlık bıldırcın işletmeleri için de büyük önem 
taşımaktadır.  
       Bu araştırma yaşın kuluçka performansına etkisi 
ile birlikte yaşlı dişi damızlıkların genç erkeklerle 
çiftleştirilmesinin kuluçka sonuçlarındaki etkisine 
açıklık getirilmesi amacıyla yürütülmüştür. 
 
       MATERYAL ve METOT 
 
       Araştırma Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi Zootekni Bölümü bıldırcın üretim ünitesinde 
yürütülmüştür. Araştırmanın hayvan materyalini bu 
ünitede üretilen Japon bıldırcınları oluşturmuştur. 
       Deneme materyali olarak ayrılan 20 haftalık yaşlı 
24 erkek, 1 ve 2 no’lu guruplara; 20 haftalık yaşlı 72 
dişi, 1 ve 2 no’lu guruplara; 10 haftalık yaşlı 24 erkek 
3 ve 4 no’lu guruplara ve 10 haftalık yaşlı 72 dişi 3 ve 
4 no’lu guruplara tesadüfi olarak ayrılıp 
yerleştirilmiştir. Her deneme grubu 3 alt guruptan (3 
kafes katından) oluşmuş, her alt guruba da 4 erkek ve 
12 dişi konulmuştur. Böylece bütün guruplarda 1:3 
erkek/dişi oranı uygulanmış ve toplam 48 erkek ve 
144 dişi denemeye alınmıştır. 
       Deneme grupları ve çiftleştirme sistemi Tablo 
1’de verilmiştir. 
       Eşleştirmelerin yapılmasından 1 hafta sonra 
kuluçkalık yumurta toplanmaya başlanmıştır. Her 
deneme gurubundan tesadüfi olarak günde 10 adet 
olmak üzere 7 günde 70 yumurta toplanarak 
kuluçkaya konulmuş, birbirini izleyen 3 kuluçkaya ait 
sonuçlar değerlendirmeye alınmıştır. Böylece bir 
kuluçkada  280,  3  kuluçkada  840 yumurta kuluçkaya 

Tablo 1. Deneme Gurupları ve Yaşa Göre Yapılan 
Çiftleştirmeler. 

Deneme   Gurupları Çiftleştirme   Tipleri 
1. Yaşlı erkek x Yaşlı dişi 
2. Yaşlı erkek x genç dişi 
3. Genç erkek x Yaşlı dişi 
4. Genç erkek x genç dişi 

 
konulmuştur. Kuluçkadan çıkan civciv sayıları 
belirlendikten sonra çıkış olmayan yumurtaların tek 
tek kırılıp makroskobik olarak incelenmesiyle dölsüz, 
erken ve geç embriyo ölümlü yumurtalar belirlenmiş, 
elde edilen bu değerlerden de döllülük oranı, erken ve 
geç embriyo ölüm oranları ile çıkış gücü ve kuluçka 
randımanları hesaplanmıştır. Deneme guruplarının 
her birinden 150 cm2/adet yerleşim sıklığı uygulanmış, 
günlük 24 saatlik sürekli aydınlatma yapılmış ve 
deneme süresince özel bir yem fabrikasının ticari 
yumurtacı kafes yemi kullanılmıştır. 
       Araştırma sonuçlarının analizinde SAS paket 
programı ile varyans analizi ve Duncan çoklu 
karşılaştırma testi uygulanmıştır (Anonymous 1996). 
% ile verilen döllülük oranı ve kuluçka randımanı gibi 
değerler için normal dağılışa uyumun sağlanması 
amacıyla Arcsin (açı) transformasyonu uygulanmıştır. 
 
       SONUÇLAR ve TARTIŞMA 
 
       Döllülük oranı deneme gurubu sıra numarasına 
göre % 63.471.19, 64.480.61, 70.731.18 ve 
77.531.37 olarak bulunmuştur (Tablo 2). Bu değerler 
bazı (Sarıca ve Soley 1995) bulgulardan yüksek, bazı 
(Testik ve Uluocak 1993, Altan ve ark. 1995, Koçak ve 
ark. 1995, Uluocak ve ark. 1995, Cerit ve Altınel 1998) 
sonuçlardan düşük ve bazıları (Narahari ve ark. 1988, 
Babu ve ark. 1991) ile de benzer düzeyde 
bulunmuştur. 
       Tablo 2’den görülebileceği gibi döllülük oranı 1. 
ve 2. guruplar arasında önemli bulunmazken (p>0.05) 
1. ve 2. guruplar ile 3. ve 4. guruplar arası farklılıklar 
önemli bulunmuştur (p<0.05). 
       1. ve 4. guruplarda döllülük oranının önemli 
düzeyde farklı (p<0.05), 4. gurubun 2. ve 3. 
guruplardan ve 3. gurubun 1. guruptan önemli ölçüde 
(p<0.05) yüksek oluşları, Japon bıldırcınlarında 
döllülüğün genç sürülerde yaşlı sürülere nazaran 
daha yüksek olduğu (Babu ve ark. 1991), yine 
döllülüğün 14 haftalık yaşa kadar artış gösterip 25 
haftalık yaşa kadar düştüğü (Narahari ve ark. 1988), 

 
Tablo 2. Deneme Guruplarında Yaşın Kuluçka Sonuçlarına Etkisine Ait Oranlar 1.  
 
 
Özellikler 

D e n e m e   G u r u p l a r ı 
Önem 
Düzeyi 
(P) 

yaşlı erkek x  
yaşlı dişi 
X ± Sx 

yaşlı erkek x  
genç dişi 

X ± Sx 

genç erkek x 
yaşlı dişi 
X ± Sx 

genç erkek x 
genç erkek 

X ± Sx 
Döllülük 63.471.19c 64.480.61c 70.731.18b 77.531.37a 0.0001 
Erken embriyo ölümleri 14.571.85a 13.151.35ab 12.551.24ab 8.990.96b 0.0995 
Geç embriyo ölümleri 14.090.72a 13.260.07a 12.561.30a 12.141.27a 0.5460 
Toplam embriyo ölümleri 20.561.71a 18.890.99ab 18.080.13ab 15.281.14b 0.0610 
Çıkış gücü 69.441.71b 71.101.00ab 71.920.13ab 74.721.14a 0.0610 
Kuluçka randımanı 56.811.03c 58.620.93c 63.800.92b 70.341.50a 0.0001 

1 : Aynı harflendirme ile gösterilen ortalamalar arasında önemli bir farklılık gözlenmemiştir (p>0.05). 
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broyler damızlıklarda benzer sonuçlar (Fasenko ve 
ark. 1992, Lerner ve ark. 1993, Vick ve ark. 1993, 
Novo ve ark. 1997) ile hindilerde elde edilen 
sonuçlarla (Reinhart ve Hurnik 1984) uyum içindedir. 
1.ve 2. guruplarda döllülüğün 3. ve 4. guruplardan 
daha düşük (p<0.05) oluşu erkek Japon 
bıldırcınlarında cinsel aktivite ve çiftleşme 
davranımlarının yaşlı sürülerde azaldığına dair 
sonuçlarla (Ottinger ve ark. 1983) açıklanabilir. Ayrıca 
3. gurupta 1. ve 2. guruplardan daha yüksek döllülük 
oranı elde edilişi, benzer araştırma sonuçları (Kumar 
ve ark. 1990) ile uyum halindedir. Bulunan bu 
sonuçlar, tavuklarda 34.-60. haftalar arası ilerleyen 
yaş ile döllülüğün % 11 düştüğü, bu azalmanın ise 
artan yaş ile dişide uterovaginal sperm depo bezinde 
spermatozoaların tutulma kabiliyetinin azalması 
nedeniyle olduğuna dair bulgular (Kirk ve ark. 1980) 
ile de desteklenmektedir. 
       Deneme gruplarında erken embriyo ölümleri 
%14.571.85, 13.151.35, 12.551.24 ve 8.990.96; 
geç embriyo ölümleri, %14.090.72, 13.260.07, 
12.561.30 ve 12.141.27; toplam embriyo ölümleri, 
%20.561.71, 18.890.99, 18.080.13 ve 15.281.14 
olarak bulunmuştur. Erken embriyo ölümleri ile toplam 
embriyo ölüm oranları 1. ve 4. guruplarda önemli 
düzeyde farklı (p<0.05), guruplar arası diğer 
farklılıklar ise önemli bulunmamıştır (p>0.05). Erken 
ve geç embriyo ölümlerinin yaş ile arttığına dair Japon 
bıldırcınlarında (Narahari ve ark. 1988), broyler 
damızlıklara ait yumurtalarda elde edilen bulgularla 
(Reinhart ve Hurnik 1984, Vick ve ark. 1993, Novo ve 
ark. 1997) bulduğumuz sonuçlar benzerlik 
göstermektedir. Araştırmamızda geç embriyolu ölüm 
oranları bakımından 1 no’lu grup 4 no’lu guruptan 
yüksek ise de bu, istatistiksel olarak önemli bir düzeye 
ulaşmamıştır. 
       Çıkış gücü, deneme guruplarında sıra ile 
69.441.71, 71.101.00, 71.920.13 ve 74.721.14 
olarak bulunmuştur. Bu sonuçlar, bazı bulgulardan 
(Testik ve Uluocak 1993, Uluocak ve ark. 1995) biraz 
daha düşük, bazı bulgulardan (Cerit ve Altınel 1998) 
daha yüksek iken bazı araştırma sonuçları (Narahari 
ve ark. 1988) ile benzerlik göstermiştir. Çıkış gücü 
bakımından 4 no’lu gurup 1 no’lu guruptan daha 
yüksek (p<0.05) değer gösterirken guruplar arası 
diğer farklılıklar önemli bulunmamıştır (p>0.05). 1 ve 4 
no’lu guruplar arası farklılığın önemli oluşu, bu 
guruplarda toplam embriyo ölümlerinin aynı şekilde 
farklı oluşundan; 1.-2. ve 3.-4. guruplar arasında çıkış 
gücünün önemli düzeyde farklı olmayışı (p>0.05), bu 
guruplar arasında toplam embriyo ölümlerindeki 
benzerlikten kaynaklanmıştır. Çıkış gücü bakımından 
bulunan bu sonuçlar mevcut bulgularla (Narahari ve 
ark. 1988, Vick ve ark. 1993) benzerlik 
göstermektedir. 
       Kuluçka randımanı guruplarda sıra ile 
56.811.03, 58.620.93, 63.800.92 ve 70.341.50 
bulunmuştur (Tablo 2). Bu değerler bazı bulgulardan 
(Testik ve Uluocak 1993, Uluocak ve ark. 1995) 
düşük, bazı sonuçlardan (Sarıca ve Soley 1995, Altan 
ve ark. 1995) daha yüksek ve bazı bulgularla (Kumar 
ve ark. 1990, Babu ve ark. 1991, Cerit ve Altınel 
1998) da benzerlik göstermektedir. 4 no’lu gurupta 
kuluçka randımanının 1 no’lu guruptan önemli 

düzeyde (p<0.05) yüksek bulunuşu, kuluçka 
randımanının maksimum bir düzeye ulaştıktan sonra 
ilerleyen yaşla düştüğünü bildiren bulgularla 
(Woodard ve Abplanalp 1967, Insko ve ark. 1971, 
Ottinger ve ark. 1983, Babu ve ark. 1991, Fasenko ve 
ark. 1992, Novo ve ark. 1997) uyuşmaktadır. Kuluçka 
randımanı bakımından 1. ve 2. guruplar arasındaki 
farklılığın önemli olmayışı (p>0.05)  ve 1. ile 3. gurup 
ve 2. ile 3. gurup arasındaki farklılığın önemli (p<0.05) 
bulunuşu, döllülük oranı ve toplam embriyo ölüm 
oranları bakımından bu ikili gruplar arasında benzer 
farklılıkların bulunuşu sonucu ortaya çıktığı 
söylenebilir. 
       Sonuç olarak yetiştirmede genç ebeveynlerin 
yaşlı ebeveynlere nazaran daha yüksek (p<0.05) 
döllülük ve kuluçka randımanı verdikleri, yaşlı dişilerin 
genç erkeklerle çiftleştirilmesinden yaşlı x yaşlı 
çiftleştirilmesinden daha yüksek (p<0.05) döllülük ve 
kuluçka randımanı elde edildiği görülmüştür. Genç 
dişilerle genç erkeklerin çiftleştirilmesi sonucu elde 
edilen bulguların genel olarak en iyi değerler olduğu 
belirlenmiştir. 
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JAPON BILDIRCINLARINDA ERKEK DİŞİ ORANININ ÜREME PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİ* 
 

 

Cemal ERENSAYIN1       Eyüp BAŞER2       Sedat AKTAN1      Kamil KÜÇÜKYILMAZ2 

 

 
       Influence of male to female ratios on 
reproductive performance of Japanese quail 

 

 
       SUMMARY 

 
       This study was conducted using 471 male and female 
Japanese quails from 6 to 13 weeks of age to investigate the 
influence of male/female ratio of quail flocks based on cage 
system with a sex ratio (male:female) of 1:1, 1:2, 1:3, 1:4, 
and 1:5 on fertility, hatchability, embryonic mortality, feed 
intake, feed conversion, hen-day egg production and egg 
weight. 
       There were statistically significant (p<0.05) differences 
among the treatments for the percentage of hatchable eggs, 
fertility, hatchability of eggs set, hatchability of fertile 
eggs, embryonic mortality, hen-day egg production, feed 
intake, feed conversion, except egg-weight between 6-13 
wk of rearing period. 

       In the 5 trial groups respectively, the percentages 
of hatchable eggs were 83.35, 87.22, 80.41, 78.21, and 
82.45%, fertility 77.62, 84.17, 86.97, 80.17, and 77.65%, 
hatchability of eggs set 63.37, 65.24, 76.80, 63.44 and 
64.49%, hatchability of fertile eggs 81.25, 77.35, 88.12, 
78.12, and 83.11%, early embryonic mortality 11.51, 15.53, 
7.69, 16.08, and 8.68%, late embryonic mortality 7.24, 
7.11, 4.18, 5.79, and 8.21%, mortality of between 6-13 wk 
of age 6.15, 9.28, 3.03, 3.03, and 6.66%, hen-day egg 
production 50.12, 52.03, 53.57, 48.51 and 53.83%. It was 
observed sex ratio had no significant effect on egg weight. 
The best feed conversion ratio and minimum feed 
consumption were found in the group of 1 male:2 female; 
however, highest hen-day egg production and maximum 
hatching results were obtained from 1 male:3 female group. 
       In conclusion, it has been showed that a ratio of 1 
male:3 female was considered to become the best one for 
group cage management of breeding stocks for quails. 

 
       KEY WORDS: Japanese quail, male:female ratio, 
hatching results, egg production 

       ÖZET 
 

       Bu çalışmada, kafeslerde grup halinde yetiştirilen 6-13 
haftalık 471 adet erkek ve dişi Japon bıldırcını 1:1, 1:2, 1:3, 
1:4, ve 1:5 erkek-dişi oranları kullanılarak erkek:dişi 
oranının döllülük, kuluçka randımanı, çıkım gücü, embriyo 
ölümleri, yem tüketimi, yemden yararlanma oranı, yumurta 
verimi ve yumurta ağırlığı üzerine etkileri incelenmiştir. 

Deneme gruplarında 6-13 haftalar arasında yumurta 
ağırlığı hariç, kuluçkalık yumurta oranı, döllülük, kuluçka 
randımanı, çıkım gücü, embriyo ölümleri, yumurta verimi, 
yem tüketimi ve yemden yararlanma oranı arasındaki 
farklılıklar istatistiksel olarak önemli bulunmuştur 
(p<0.05). 
       Deneme gruplarında sırasıyla ortalama kuluçkalık 
yumurta oranı % 83.35, 87.22, 80.41, 78.21 ve 82.45, 
döllülük oranı % 77.62, 84.17, 86.97, 80.17 ve 77.65, çıkım 
gücü % 81.25, 77.35, 88.12, 78.12 ve 83.11, kuluçka 
randımanı % 63.37, 65.24, 76.80, 63.44 ve 64.49, erken 
dönem embriyo ölümleri % 11.51, 15.53, 7.69, 16.08 ve 
8.68, geç dönem embriyo ölümleri % 7.24, 7.11, 4.18, 5.79 
ve 8.21, ölüm oranı % 6.15, 9.28, 3.03, 3.03 ve 6.66, 
yumurta verimi %50.12, 52.03, 53.57, 48.51 ve 53.83 
olarak bulunmuştur. Yumurta ağırlığının cinsiyet oranından 
etkilenmediği gözlenmiştir. En az yem tüketimi ve en iyi 
yemden yararlanma oranı 1E:2D grubunda: ancak en 
yüksek yumurta verimi ve kuluçka sonuçları 1E:3D 
grubundan elde edilmiştir. 
       Sonuç olarak, edilen bulgular ışığında kafeslerde grup 
halinde yetiştirilen damızlık bıldırcınlarda en iyi erkek:dişi 
oranının 1 erkek : 3 dişi şeklinde olabileceği 
gözlemlenmiştir. 

 
       ANAHTAR KELİMELER: Japon bıldırcını, erkek:dişi 
oranı, döllülük, kuluçka sonuçları, yumurta verimi 

 
       GİRİŞ 

 
       Bıldırcın yetiştiriciliği generasyonlar arası sürenin 
kısa oluşu, erken cinsel olgunluk ve yüksek yumurta 
verimi,  kısa sürede  kesim  ağırlığına ulaşma, hayvan  
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başına düşük yerleşim alanı ihtiyacı ve daha düşük 
yatırımla   da   üretime   başlanabilmesi    gibi   önemli 
avantajları nedeniyle birçok ülkede hızla gelişen 
alternatif bir hayvancılık dalıdır. 
       Bıldırcınlarda da diğer kanatlı türlerinde olduğu 
gibi melez azmanlığından faydalanmak üzere sentetik 
ya da saf hatlar kullanmak olası iken, mevcut verim 
düzeyinin çoğu kez ekonomik bir üretim için yeterli 
olarak görülmesi ve ıslah ya da kullanma melezi elde 
etme amaçlı damızlık hatların oluşturulması zaman ve 
özen gerektiren işlemler içerdiğinden özellikle 
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ülkemizde genellikle uygulanmamaktadır. Bu nedenle 
üretim sürüleri aynı zamanda damızlık olarak 
kullanılmaktadır. Bunun için uygun cinsiyet oranının 
sağlanması ve sürüde yeterli sayıda damızlık erkek 
hayvan bulundurmak zorunludur. Başarılı sonuçlar 
elde edebilmek için kuluçka öncesi ve sonrası 
optimum koşulların sağlanması gerekir. Kuluçka 
sonuçlarının değerlendirilmesinde çeşitli kriterler 
bulunmakla birlikte, damızlık sürü yönetimindeki 
başarıyı yansıtan em önemli kriterlerden biri döllülük 
oranıdır. Döllülük oranı ise sürüde erkek-dişi oranı, 
çiftleştirme yöntemleri, genetik faktörler, beslenme, 
damızlık hayvanların canlı ağırlığı vb. çeşitli faktörler 
tarafından etkilenmektedir. 
       Damızlık sürüde bulundurulacak erkek damızlık 
sayısı veya sürüde uygulanacak erkek-dişi oranı 
döllülük oranı ile ilgili olduğu gibi, aynı zamanda 
ekonomik yönden de önemlidir. Zira diğer hayvancılık 
işletmelerinde olduğu gibi bıldırcın üretiminde de 
işletme giderlerinin yaklaşık % 60-70’ini yem 
oluşturmakta, bu nedenle sürüde damızlık erkek 
hayvan sayısının optimum düzeyde tutulması büyük 
önem taşımaktadır. 
       Optimum döllülük oranı sağlanarak, yem tüketimi 
ve kuluçkalık yumurta üretiminin birlikte ele alındığı en 
uygun cinsiyet oranı ticari bıldırcın üretimi için büyük 
önem taşımaktadır. 
       Bir damızlık sürüde en uygun erkek-dişi oranı, 
genotipe ve hayvanın cüssesine göre değişmektedir 
(Erensayın 1995). Narahari ve ark. (1988), 
çiftleştirmelerde canlı ağırlığı yüksek erkeklerin 
kullanılmasının düşük ağırlıktaki erkeklere göre daha 
yüksek döllülük; canlı ağırlığı yüksek dişilerin 
kullanılmasının ise hafif olanlara göre daha yüksek 
kuluçka randımanı elde edilmesine neden olduğunu 
bildirmişlerdir. 
       Wilson ve Holland (1974), Bobwhite 
bıldırcınlarında 1:1, 1:2 ve 1:4 erkek-dişi oranının 
etkisini inceledikleri araştırmaları sonucunda döllülük 
ve çıkım gücünün denemiş oldukları cinsiyet 
oranlarından etkilenmediğini; bununla birlikte 1:1 
cinsiyet oranında ve bireysel kafeslerde yetiştirilen 
bıldırcınların yumurta verimlerinin oransal olarak daha 
fazla olduğunu bildirmişlerdir. 
       Janda (1975), bıldırcınlarla yaptığı çalışması 
sonucunda 1:2, 1:3, 1:4, 1:5 ve 1:6 erkek:dişi oranı 
uygulandığında döllülüğü sırasıyla % 82.1, 61.4, 76.5, 
64.5 ve 71.5; çıkım gücünü ise yine sırasıyla % 82.4, 
79.9, 86.4, 78.2 ve 79.6 olarak bildirmiştir. 
       Panda ve ark. (1980), bıldırcınlarda 1:2 cinsiyet 
oranı ile yaptıkları çalışmaları sonucunda döllülüğü % 
73.78, çıkım gücünü % 76.87, yumurta verim 
randımanını ise 27 günlük bir sürede % 73.28 olarak 
bildirmişlerdir. 
       Hughes ve ark. (1980), Japon bıldırcınlarında 1:1, 
1:2 ve 1:3 erkek-dişi oranının etkisini incelemişler ve 
her biri dörder hafta süren beş dönem sonunda 
cinsiyet oranının döllülük, kuluçka randımanı ve 
yumurta verimi üzerinde önemli düzeyde bir etkisinin 
olmadığını bildirmişlerdir. 
       Gulati ve ark. (1980) bıldırcınlarda cinsiyet 
oranının kuluçka sonuçlarına etkisini incelemişler ve 
16 haftalık bıldırcınlarda döllülüğün 1:1, 1:2 ve 1:3 
E:D gruplarında, 1:4 ve 1:5 E:D gruplarına oranla 

daha yüksek olduğunu, çıkım gücü bakımından ise 
cinsiyet oranı grupları arasında önemli düzeyde bir 
farklılık olmadığını bildirmişlerdir. 
       Sreenivasaiah ve Ramappa (1985), Japon 
bıldırcınlarında 1:1, 1:2 ve 1:3 cinsiyet oranlarında 
döllülüğü sırasıyla % 92.25, 84.68 ve 80.72 olarak ; 
kuluçka randımanını yine sırasıyla % 76.93, 67.84 ve 
69.97 olarak bildirmişler ve 1:1 E:D oranında döllülük 
ve kuluçka randımanının diğerlerine göre önemli 
ölçüde daha yüksek düzeyde gerçekleştiğini, çıkım 
gücünün ise cinsiyet oranından etkilenmediğini 
bildirmişlerdir. 
       Narahari ve ark. (1988), Japon bıldırcınlarında, I 
erkek: 1-5 dişi cinsiyet oranıyla gruplarda benzer 
döllülük ve kuluçka randımanı aldıklarını 
bildirmişlerdir. 
       Weinreich ve Willeke (1972), yumurtacı damızlık 
tavuklarda 1:8 ve 1:12 cinsiyet oranındaki çiftleştirme 
düzeninin 35 haftalık yumurtlama döneminde yumurta 
verimini etkilemediğini, ancak grup büyüklüğü arttıkça 
yumurta veriminin azaldığını bildirmişlerdir. Al-Rawi 
(1980) ise, yumurta tavuklarında 1:24, 1:12 ve 1:8 
erkek:dişi oranının tavuk-gün yumurta verimini 
etkilemediğini bildirmiştir. Voronov ve Abdulkhalinov 
(1998), 17 haftalık horoz ve tavuklarda 1:8, 1:9, 1:10, 
1:13 ve 1:15 E:D oranını denemişler ve sonuç olarak, 
60 haftalık yaşta yumurta verimi bakımından gruplar 
arasında önemli düzeyde bir farklılık belirlenmediğini, 
gruplarda döllülüğün sırasıyla % 93.2, 94.7, 94.3, 94.8 
ve 92.5 olarak, kuluçka randımanının ise yine 
sırasıyla % 87.0, 88.4, 88.1, 88.3 ve 90.1 olarak 
belirlendiğini bildirmişlerdir. 
       Roiter ve Arutyunyan (1990), Beç tavuklarında 
1:5, 1:6 ve 1:7 E:D cinsiyet oranını denemişler ve 
sonuç olarak döllülük, kuluçka randımanı, yumurta 
verimi ve kuluçkalık yumurta oranı üzerinde cinsiyet 
oranının önemli düzeyde bir etkisinin olmadığını 
bildirmişlerdir. 
       Bu çalışmada, 1:1, 1:2, 1:3, 1:4, ve 1:5 şeklindeki 
cinsiyet oranlarının Japon bıldırcınlarında kuluçkalık 
yumurta üretimi, kuluçka sonuçları, yumurta verimi, 
yem tüketimi, yumurta verimi bakımından yemden 
yararlanma oranı üzerine etkileri incelenmiştir. 
 
       MATERYAL ve METOT 

 
       Araştırma materyalini Konya Hayvancılık 
Araştırma Enstitüsü üretim sürüsünden elde edilen 
bıldırcın civcivleri oluşturmuştur. 
       Büyütme döneminde hindi büyütme yemi, verim 
döneminde kafes yumurta yemi verilmiş ve verim 
döneminde bütün deneme gruplarında 110 cm2 

/bıldırcın yerleşim sıklığı uygulanmıştır. 
       Denemede 5 haftalık yaşta 1:1, 1:2, 1:3, 1:4 ve 
1:5 E:D oranında 5 deneme grubu oluşturulmuş ve 
her deneme grubu için 3 tekerrür oluşturularak toplam 
471 bıldırcın denemeye alınmıştır. Denemede her bir 
tekerrürde, 1:1 grubunda 16 erkek ve 16 dişi olmak 
üzere toplam 32, 1:2 grubunda 11 erkek ve 22 dişi 
olmak üzere toplam 33, 1:3 grubunda 8 erkek ve 24 
dişi olmak üzere toplam 32, 1:4 grubunda 6 erkek ve 
24 dişi olmak üzere toplam 30, 1:5 grubunda ise 5 
erkek ve 25 dişi olmak üzere toplam 30 bıldırcın 
kullanılmıştır.
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     Deneme süresince 9, 11 ve 13 haftalık yaşlarda, 
bir haftalık dönemde her gruptan rasgele toplanan 
100 yumurta kuluçkaya konulmuş ve ortalama 
yumurta ağırlıkları ile kuluçka randımanı, döllülük 
oranı ve çıkım gücü gibi kuluçka sonuçlarına ilişkin 
değerler belirlenmiştir. 
       Araştırma süresince yem tüketimleri haftalık 
olarak, yumurta verimleri günlük olarak, kuluçkalık 
yumurta oranları 9, 11 ve 13. haftalarda, ölümler ise 
günlük olarak belirlenmiştir. 
       Araştırma tesadüf parselleri deneme deseninde 
yürütülmüştür. Elde edilen verilere variyans analizi 
uygulanmış, önem kontrolleri ise Duncan testi ile 

yapılmıştır (Düzgüneş ve ark. 1987). Verilerin 
istatistiksel analizinde SPSS 9.05 ve MSTAT-C paket 
programlarından yararlanılmıştır. 
       
       BULGULAR 
 
       Deneme gruplarında 9, 11 ve 13. haftalarda elde 
edilen (şekil ve büyüklük bakımından normal, 
kırık/çatlak olmayan) kuluçkalık yumurta oranları ve 
kuluçka sonuçları Tablo 1’de, gruplarda 6-13. haftalar 
arası ortalama haftalık yem tüketimi, yemden 
yararlanma oranı (YYO), yumurta verimi ve yumurta 
ağırlıkları Tablo 2’de verilmiştir. Araştırmada 6-13. 

 
Tablo 1. Gruplarda Belirlenen Kuluçkalık Nitelikte Yumurta Oranı ve Kuluçka Sonuçları (%). 

Özellik Grup         9. hafta       11. hafta       13. hafta      Ortalama 

Kuluçkalık yumurta oranı 

1 78.57b 92.59a 78.84bc 83.35b 
2 93.13a 81.58b 86.96a 87.22a 
3 77.16b 86.03b 78.04c 80.41c 
4 66.66c 80.43b 81.54b 78.21c 
5 78.98b 80.23b 88.12a 82.45b 

      

Döllülük 

1 72.73d 78.00c 82.14d 77.62d 
2 78.69b 85.48b 88.33b 84.17b 
3 80.51a 90.00a 90.41a 86.97a 
4 62.16e 91.80a 86.54c 80.17c 
5 77.06c 75.36d 80.52d 77.65d 

      

Çıkım gücü 

1 70.00b 84.62c 89.13a 81.25b 
2 69.79b 88.68b 73.58d 77.35c 
3 83.16a 93.33a 87.88ab 88.12a 
4 68.92b 78.79d 86.67b 78.12c 
5 82.14a 86.54c 80.65c 83.11b 

      

Kuluçka randımanı 

1 50.91d 66.00d 73.21b 63.37b 
2 54.92c 75.81b 65.00c 65.24b 
3 66.95a 84.00a 79.45a 76.80a 
4 42.84e 72.32c 75.00b 63.44b 
5 63.30b 65.22d 64.94c 64.49b 

      

Erken embriyo ölümü 

1 22.50b 7.67b 4.33c 11.51c 
2 23.96b 7.55b 15.09a 15.53a 
3 13.68c 3.33c 6.06bc 7.69d 
4 29.08a 12.50a 6.67b 16.08a 
5 11.90c 7.69b 6.45b 8.68d 

      

Geç embriyo ölümü 

1 7.50a 7.69a 6.52c 7.24a 
2 6.25a 3.77c 11.32b 7.11a 
3 3.16b 3.33c 6.06c 4.18c 
4 2.00c 8.71a 6.67c 5.79b 
5 5.95a 5.77b 12.90a 8.21a 

Her özellik içinde aynı sütunda farklı harflerle gösterilen gruplar arası farklılıklar istatistiksel olarak önemli düzeydedir (p<0.05). 
 
Tablo 2. Gruplarda Haftalık Ortalama Yem Tüketimi, Yemden Yararlanma Oranı (YYO), Yumurta Verim Randımanı 

ve Yumurta Ağırlıkları ( XSX  ). 

Grup Yem tüketimi (g/hayvan/hafta) YYO (g/yem/yumurta) Yumurta verim randımanı (%, dişi-gün) Yumurta ağırlığı (g) 

1 226.906.65b 63.224.21a 50.123.85c 10.540.15 
2 214.618.65d 52.685.80d 52.035.41b 10.820.17 
3 217.907.92c 63.394.65a 53.573.05a 10.410.36 
4 217.368.05cd 61.813.89b 48.515.07d 10.770.27 
5 240.0610.6a 57.557.45c 53.834.20a 10.470.11 

Aynı sütunda farklı harflerle gösterilen gruplar arası farklılıklar istatistiksel olarak önemli düzeydedir (p<0.05). 
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haftalar arasında gruplarda gerçekleşen ölüm oranları 
sırasıyla % 6.15, 9.28, 3.03, 3.03, 6.66 olarak 
belirlenmiştir.        
 
TARTIŞMA ve SONUÇ 

 
       Gruplarda döllülük, çıkım gücü, kuluçka 
randımanı ile erken ve geç dönem embriyo ölümleri 
arasındaki farklılık istatistiksel olarak önemli 
bulunmuştur (p<0.05). 9, 11 ve 13. haftalarda en 
yüksek döllülük, çıkım gücü ve kuluçka randımanı ile 
en düşük erken ve geç dönem embriyo ölümleri 1E:3D 
grubunda olmuştur. Döllülük oranı 1E:1D ve 1E:5D 
gruplarında; çıkım gücü 1E:2D ve 1E:4D oranlı 
gruplarda en düşük; kuluçka randımanı ise 1E:3D 
grubu hariç diğer gruplarda birbirine yakın değerlerde 
bulunmuştur. 1E:1D ile 1E:5D gruplarının döllülük, 
çıkım gücü ve kuluçka randımanı değerleri arasındaki 
farklılık istatistiksel olarak önemli düzeyde 
bulunmamıştır (p>0.05). Bu sonuçlar, Narahari ve ark. 
(1988)’nın cinsiyet oranlarının döllülük ve kuluçka 
randımanını etkilemediği doğrultusunda bildirdiği 
araştırma sonucu ile döllülük yönünden uyumsuz, 
kuluçka randımanı yönünden ise 1E:3D grubu hariç 
uyumlu bulunmuştur. Wilson ve Holland (1974) ve 
Hughes ve ark. (1980)’nın cinsiyet oranları ile döllülük, 
çıkım gücü ve kuluçka randımanının değişmediği, 
Sreenivasaiah ve Ramappa (1985)’nın en yüksek 
döllülük ve kuluçka randımanının 1E:1D oranında 
olduğu, çıkım gücünün değişmemesi Janda (1975)’nın 
farklı cinsiyet oranlarında çıkım güçlerinin de farklılık 
gösterdiği şeklindeki sonuç ve Gulati ve ark. (I980)’nın 
1E:1D, 1E:2D ve 1E:3D oranına sahip grupların, 
1E:4D ve 1E:5D oranlı gruplara göre daha yüksek 
döllülük elde edildiği şeklindeki sonuçları ile bu 
çalışmada elde edilen 1E:1D grubu dışındaki grupların 
sonuçları uyumlu bulunmuştur. 
       Kuluçkalık yumurta oranı 1E:2D oranlı grubunda 
en yüksek; 1E:4D grubunda ise en düşük ve gruplar 
arasındaki farklılıkların istatistiksel olarak önemli 
düzeyde olduğu bulunmuştur (p<0.05). Bu sonucun 
Roiter ve Arutyunyan (1990)’ın Beç tavuklarıyla 
yaptıkları çalışmada elde etmiş oldukları, cinsiyet 
oranının kuluçkalık yumurta oranını etkilemediği 
sonucu ile uyuşmadığı belirlenmiştir. 
       Yem tüketimi ve yemden yararlanma oranı 
değerlendirildiğinde gruplar arası farklılık istatistiksel 
olarak önemli düzeyde bulunmuştur (p<0.05). Yem 
tüketimi en az 1E:2D grubunda olurken, 1E:1D ve 
1E:5D gruplarında daha fazla olmuştur. En iyi yemden 
yararlanma oranı 1E:2D grubunda elde edilmiştir. 
       Yumurta verimi yönünden gruplar arasındaki 
farklılık istatistiksel olarak önemli bulunurken, yumurta 
ağırlığı yönünden farklılık istatistiksel olarak önemli 
bulunmamıştır (p>0.05). En yüksek yumurta verimi 
1E:3D ve 1E:5D gruplarında elde edilmiştir. Bu 
çalışma ile elde edilen yumurta verim sonuçları, 
Hughes ve ark. (1980)’nın bıldırcınlarda yumurta 
veriminin erkek:dişi oranına göre değişmediği; Wilson 
ve Holland (1974)’ın kafes ortamında yetiştirilen 
bıldırcınlarda 1E:1D oranının diğer erkek:dişi 

oranlarına göre daha iyi sonuç verdiği; Weinreich ve 
Willeke (1972), Al Rawi (1980), Voronov ve 
Abdulkhalinov (1988)’un tavuklarda; Roiter ve 
Arutyunyan (1980)’ın Beç tavuklarında erkek:dişi 
oranının yumurta verimini etkilemediği 
doğrultusundaki sonuçları ile uyumlu bulunmamıştır. 
       Bu çalışma ile elde edilen bulgulara göre, 
döllülük, çıkım gücü, kuluçka randımanı ve yumurta 
veriminin yüksek olması ve erken ve geç embriyo 
ölümlerinin düşük olması nedeniyle kafeslerde sürü 
halinde yetiştirilen bıldırcınlarda optimum erkek:dişi 
oranının 1E:3D şeklinde olmasının ekonomik açıdan 
uygun olacağı kanaatine varılmıştır. 
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JAPON BILDIRCINLARINDA (Coturnix  japonica) BÜYÜME EĞRİSİ PARAMETRELERİNİN 
YANLILIĞI 
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       The bias of growth curve parameters 
estimation in Japanese quail (Coturnix  japonica) 

 

 

       SUMMARY 
 
       This study was carried out to determine the best 
unbiased estimation method of growth curve parameters by 
using Least Square Mean (LSM), Jackknife, Bootstrap and 
observed values average (OVA) estimation methods in 
Japanese quail (Coturnix japonica). 
       In all birds, Mean Square Error (MSE) were determined 
as 7.555 for LSM, 7.099 for  Jackknife, 7.282 for bootstrap 
and 7.099 for OVA. Determination coefficient (R2) for all 
birds were calculated as % 99.137, % 99.837, % 99.902 and 
% 99.897, respectively.  

 
       KEY WORDS: Japanese quail (Coturnix  japonica), 
Gompertz model, growth curve, Jackknife, Bootstrap 

       ÖZET 
 

       Bu çalışma, Japon bıldırcınlarında (Coturnix japonica) 
EKK, Jackknife, Bootstrap ve OAGD tahmin edicileri 
kullanılarak yanı en az olan büyüme eğrisi parametresini 
belirlemek amacıyla yapılmıştır. 
       Tüm sürüye ait hata kareler ortalamaları EKK için 
7.555, Jackknife için 7.099, Bootstrap için 7.282 ve OAGD 
için 7.099 olarak tespit edilmiştir. Tüm sürü için belirleme 
katsayıları (R2) ise sırasıyla; % 99.137, % 99.837, % 99.902 
ve % 99.897 olarak bulunmuştur. 

 
       KEY WORDS: Japon bıldırcını (Coturnix  japonica), 
Gompertz model, büyüme eğrisi, Jackknife, Bootstrap 

 
 

       GİRİŞ 
 

       Çiftlik hayvanlarında yaş-büyüme ilişkilerini 
belirlemek amacıyla kullanılabilecek modeller 
asimptotik ve monomoleküler fonksiyonlar olmak 
üzere iki ana grupta toplanmaktadır. Asimptotik 
fonksiyonlar canlının tüm yaşamı boyunca yaş-
büyüme ilişkisini ortaya koyan doğrusal olmayan (non-
linear) modelleri içermektedir. Monomoleküler 
fonksiyonlar ise yaş-büyüme ilişkisi içerisinde S 
şeklinde (sigmoid) olan büyüme eğrilerini ifade eden 
modellerdir (Efe 1990). 
       Gompertz modelinin kümes hayvanlarında 
büyümeyi en iyi tanımlayan model olduğu (Marks 
1978),  belirleme katsayısının  bıldırcınlar için 0.992 
olduğu (Anthony ve ark. 1991), Gompertz modelinin 
bir çift exponensiyel terim vasıtasıyla büyüme eğrisini 
tanımladığını ve böylece bir tek evrede bütün büyüme 
davranışının tahmin edilebileceği (Hurwitz ve ark. 
1991), 4. hafta canlı ağırlık artışı ve azalışı yönünde 
seleksiyon yapılan bıldırcın hatlarında büyüme eğrisi 
parametrelerinin tahmin edilebileceği (Anthony ve ark. 
1986),  yaşa bağlı olarak canlı ağırlıkların değişimini 

büyüme eğrisi parametreleri ile özetleyen Gompertz 
modelinin bıldırcın verilerine oldukça iyi uyum 
gösterdiği Akbaş ve Oğuz (1998)  tarafından 
bildirilmiştir. 
       Genellikle büyüme eğrisi modelleri lineer olmayan 
modeller olduğu için lineer modellerdeki gibi 
parametre tahmin edicileri yansız olmamaktadır. Bu 
nedenle bu çalışmada, Ortalaması Alınmış Gözlem 
Değeri (OAGD), Jackknife, Bootstrap ve En küçük 
kareler (EKK)  tahmin edicileri kullanılarak yanı (bias) 
en az olan büyüme eğrisi parametresini kestirmek 
amaçlanmıştır. 

 
       MATERYAL ve METOT 
 
       Araştırmanın hayvan materyalini S. Ü. Ziraat 
Fakültesi Zootekni Bölümü Tesislerinde yetiştirilen 
Japon bıldırcını (Coturnix  japonica)  sürüsünden 
alınan 156 adet dişi ve 174 adet erkek olmak üzere 
toplam 330 adet Japon bıldırcını civcivi oluşturmuştur.  
       Bu çalışmada büyüme eğrilerinin belirlenmesinde 
Gompertz büyüme eğrisi fonksiyonu: 
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kullanılmıştır.  Burada; 
Wt : t. gündeki canlı ağırlık, 
W  : Asimptotik ağırlık,  
β ve γ : Sigmoid büyüme eğrisini 

tanımlayan Gompertz sabitleri, 
t : yaş (gün olarak),  
e : Tabii logaritma tabanını ifade etmektedir. 

 
       Kuluçkadan çıkan civcivlere kanat numarası 
takılarak çıkıştan itibaren 10. haftaya kadar 3'er 
günlük aralıklarla 0.01 grama duyarlı elektronik 
teraziyle bireysel olarak tartılıp canlı ağırlıkları tespit 
edilerek  Statistica 5.0 programından yararlanılarak en 
küçük kareler metodu ile büyüme eğrisi parametreleri 
tahmin edilmiştir (Stat Soft 1995).  
       Bıldırcınların erkek, dişi ve tüm sürü olmak üzere 
her tartım dönemindeki ağırlık ortalamaları alınarak 
her bir cinsiyet ve sürü için 23 adet ortalama değer 
elde edilmiştir. Böylece büyüme eğrisi parametrelerini 
oluşturan bileşenler tek bir değerle ifade edilebilir bir 
duruma getirilmiştir. Daha sonra büyüme eğrisi 
parametreleri (W, β ve γ) hesaplanmıştır.  
       Bilindiği üzere doğrusal olmayan modellerde 
parametre tahminleri yanlıdır. Bu yan parametrelerin 
gerçek değerleri ile tahmin değerleri arasındaki farkın 

beklenen değeridir. )ˆ(   EYan  şeklinde 

gösterilebilir (Box 1971). Gompertz modelinin 
parametre tahminlerinin yanlı olmasından dolayı yanı 
azaltmak için yeniden örnekleme yöntemlerinden 
Jackknife ve Bootstrap yöntemleri kullanılmıştır. 
       Jackknife Yönteminde n gözlemden oluşan 
örneklemde yerine koymama koşuluyla (iadesiz 
olarak) n-1 hacimlik örnek çekilmesi yapılmakta yani, 
n hacimlik örneklemde sırasıyla her bir gözlem değeri 
çıkartılarak geriye kalan n-1 hacimlik Jackknife örneği 
oluşturulmaktadır. i. (i=1,2,...,n) gözlem değerleri 
atılarak elde edilen en küçük kareler tahmin edicisi de 

i
̂  ile gösterilsin. Buna göre;   ii nnP  ˆ1ˆ   , 

(i=1,2,...,n) olmak üzere bilinmeyen parametrenin  

Jackknife tahmin edicisi 



n

i
iJackknife P

n 1

1~ dir 

(Fox ve ark. 1980). 
       Bootstrap Yönteminde ise n gözlemden oluşan 
örneklemde, yerine koyma koşuluyla her defasında n 
hacimlik örnek çekilerek Bootstrap örneği 
oluşturulmaktadır. Bu örnek kullanılarak elde edilen en 

küçük kareler tahmin edicisi b̂ (b=1,2,...,b) ile 

gösterilsin. Bu işlemler B kez tekrarlanarak bilinmeyen 
parametrenin bootstrap tahmin edicisi; 





n

b
bBootstrap B 1

ˆ1ˆ   şeklindedir (Seber 1989). 

       SONUÇLAR ve TARTIŞMA  
 

       Gompertz modelinde En Küçük Kareler (EKK), 
Bootstrap, Jackknife ve Ortalaması Alınmış Gözlem 
Değeri (OAGD) kullanılarak elde edilen eğri 
parametreleri, belirleme katsayıları ve modellerin Hata 
Kareler Ortalamaları (HKO) Tablo 1' de verilmiştir.  
       En Küçük Kareler (EKK), Bootstrap, Jackknife ve 
Ortalaması Alınmış Gözlem Değeri (OAGD) 
kullanılarak elde edilen eğri parametrelerinden 
canlının en fazla ulaşabileceği ağırlık olan asimptotik 
canlı ağırlık (W) ve büyüme eğrisi sabitlerinden olan β 
parametresi  genel olarak dişilerde erkeklerden daha 
yüksek bulunmuştur (Tablo 1). W  ve β 
parametrelerinde gözlenen bu farklılıklar dişi 
bıldırcınların  erkeklere göre daha yüksek canlı 
ağırlığa sahip olmalarıyla açıklanmaktadır. γ 
parametresinin ise erkeklerde dişilerden biraz daha 
yüksek olduğu görülmekte, ancak erkek, dişi ve genel 
için hesaplanan γ parametresi değerleri arasında 
dikkate değer bir farklılık görülmektedir.  
       Bu çalışmada tespit edilen W parametresinin dişi 
erkek ve tüm sürü için (Akbaş ve Oğuz 1998)'un 
hesapladıkları değerden daha düşük olduğu ancak 
söz konusu çalışmada erkekler ve tüm sürü için 
bildirilen değerler ile  uyum içinde olduğu, Gebhardt ve 
Marks (1993)'ın  hesapladıkları  değerlerden  ise daha 

 
 

Tablo  1. Çeşitli Yöntemlerle Tahmin Edilen Büyüme Eğrisi Parametreleri,  HKO’ları ve Belirleme Katsayıları. 
Tahmin 
Ediciler 

 
Cinsiyet 

Büyüme Eğrisi Parametreleri 
W β  HKO R2 

       
 
EKK 

Dişi 222.05±5.679 4.282±0.5438 0.08244±0.00646 21.290 98.839 
Erkek 180.34±2.752 4.054±0.3541 0.08511±0.00485 3.578 99.405 
Tüm Sürü 200.06±4.136 4.161±0.4438 0.08385±0.00561 7.555 99.137 

       
 
Bootstrap 

Dişi 219.55±3.948 4.120±0.2172 0.07159±0.00313 20.873 99.853 
Erkek 178.81±1.847 3.887±0.1945 0.07856±0.00271 10.922 99.917 
Tüm Sürü 200.11±3.096 3.996±0.2117 0.07445±0.00274 7.282 99.902 

       
 
Jackknife 

Dişi 220.75±0.650 4.192±0.1580 0.07225±0.00062 20.917 99.835 
Erkek 178.38±0.210 3.932±0.0318 0.07951±0.00042 10.786 99.920 
Tüm Sürü 199.47±0.373 4.024±0.0345 0.07522±0.00047 7.099 99.837 

       
 
OAGD 

Dişi 220.76±2.938 4.157±0.2529 0.07257±0.00322 20.627 99.832 
Erkek 178.36±1.322 3.934±0.1537 0.07953±0.00219 10.668 99.920 
Tüm Sürü 199.84±2.129 4.035±0.2147 0.07537±0.00296 7.099 99.897 
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Şekil 1. Bootstrap, Jackknife, EKK ve OAGD kullanılarak çizilen grafikler 
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yüksek olduğu görülmektedir. Anthony ve ark. (1986) 
tarafından erkek ve dişi bıldırcınlar için hesaplanan W 
parametresi değerinin bu çalışmada elde edilen 
değerlerden  düşük olduğu görülmektedir. β  
parametresi için hesaplanan değerler ise (Akbaş ve 
Oğuz 1998)'un hesapladıkları değerler ile 
kıyaslandığında dişiler için hesaplanan değerin  
yüksek, erkekler için hesaplanan değerin ise uyum 
içinde olduğu görülmüştür. γ parametresi için 
hesaplanan değerin ise genel olarak (Akbaş ve Oğuz 
1998)'un hesapladıkları değerler ile uyum içinde 
olduğu görülmektedir. 
       EKK, Bootstrap, Jackknife ve OAGD kullanılarak 
elde edilen eğri parametrelerinde  HKO’larının ve 
belirleme katsayılarının birbirine oldukça yakın olduğu 
görülmektedir. Ancak En Küçük Kareler metodunda 
erkek bıldırcınlar için hesaplanan Hata Kareler 
Ortalamasının diğer hesaplanan değerlerden daha 
düşük olduğu görülmektedir. 
       Gerçek değerlere (EKK) en yakın tahmin 
değerinin yan’ının (bias) az olduğu bilinmektedir. Bu 
çalışmada da; Bootstrap, Jackknife ve OAGD tahmin 
değerlerinin EKK tahmin değerlerine oldukça yakın 
olduğu görülmektedir. 
       Tüm sürü, Dişi ve Erkek bıldırcınlarda Gompertz 
modeli kullanılarak Bootstrap, Jackknife ve OAGD için 
elde edilen büyüme eğrisinin şekli Şekil 1’de 
gösterilmiştir.  
       Şekil 1’in incelenmesiyle de görülebileceği gibi 
erkek bıldırcınlarda ve tüm sürüde Bootstrap, 
Jackknife, EKK ve OAGD kullanılarak çizilen grafikler 
uyum içerisindedir. Dişi bıldırcınlarda ise Bootstrap, 
Jackknife ve OAGD kullanılarak elde edilen grafikler 
arasında uyum olduğu, EKK tahmin değerlerinde 18. 
ve 45. günler arasında az da olsa bir farklılık 
görülmektedir. Bu farklılık EKK tahmin değerlerinde 
HKO’sının da Bootstrap, Jackknife ve OAGD’deki 
HKO’sından daha yüksek çıkmasına neden olmuştur. 
 
       SONUÇ 
 
       Bootstrap, Jackknife, EKK ve OAGD için 
hesaplanan büyüme eğrisi parametrelerine ait HKO 
değerlerinin ve belirleme katsayılarının birbirine yakın 
olması nedeniyle, Gompertz modeline ait 
parametrelerin tahmin edilmesinde her  dört tahmin 
yönteminin de kullanılabileceği söylenebilir.  
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       Dispersion and classification of abnormal 
spermatozoon in Merino rams 

 

 

       SUMMARY 
 

       The aim of this study was to classify the morphological 
abnormalities of the spermatozoa using different methods 
and to determine the dispersion of abnormal spermatozoon 
rate in Merino rams. 
       In this purpose, 20 Merino were used as materials. 
Semen was collected eigthty-times by artificial vagina with 
a three-day intervals and spermatological examinations 
were prepared using phase-contrast microscope after the 
semen was placed in a water bath. 300 spermatozoon were 
examined each semen samples. Totally 160 semen samples 
were examined. Abnormal spermatozoon were classified as 
major and minor abnormalities. On the other hand; major 
and minor abnormalities were classified according to the 
localisation of abnormality (acrosomes, dead, middle piece 
and tail) among themselves. 

Major sperm abnormality rates were 5.66 % 
(acrosomes: 0.36 %, head: 2.09 %, middle piece: 3.21 % 
and tail: 0.0 %). Minor sperm abnormality rates were 4.36 
% (acrosomes: 0.14%, head: 0.40 %, middle piece: 0.17 % 
and tail: 3.65 %). Abnormal spermatozoon rates were 0.50 
% (acrosomes), 2.49 % (head), 3.38 % (middle piece) and 
3.65 % according to the localisation of abnormalities. Total 
abnormal spermatozoon rates were 10.02 %. 

As a conclusion, abnormal spermatozoon abnormalities 
can be classified as major and minor sperm abnormalities in 
addition to classification of localisation region. 

 
KEY WORDS: Abnormal spermatozoon, classification, 

ram 
 
 

 

ÖZET 
 

       Bu çalışmada Merinos ırkı koçlarda anormal 
spermatozoon oranlarının dağılımı ve sınıflandırılması 
amaçlandı. Materyal olarak, Konya Hayvancılık Merkez 
Araştırma Enstitüsü’ne ait Merinos ırkı, 20 baş koç 
kullanıldı. Sperma örnekleri her bir koçtan 8 ejakülat olmak 
üzere üçer gün aralıklarla toplandı. Anormal 
spermatozoonlar sıvı fikzasyon yöntemiyle Hancock 
solusyonu kullanılarak phase-contrast mikroskopta 
belirlendi. Toplam 160 örnekte 300’er adet spermatozoon 
sayıldı. Anormal spermatozoonlar major ve minor bozuklar 
olarak sınıflandırıldı. Ayrıca major ve minor spermatozoon 
bozuklukları da kendi aralarında lokalizasyonlarına göre; 
akrozom, baş, orta kısım ve kuyruğa bozuklukları olarak 
sınıflandırıldı.  

Major spermatozoon anormalite oranı % 5.66 (akrozom: 
% 0.36, baş: % 2.09, orta kısım: % 3.21, kuyruk: % 0.0), 
minor spermatozoon anormalite oranı % 4.36 (akrozom: % 
0.14, baş:% 0.40, orta kısım: % 0.17, kuyruk: % 3.65) 
olarak belirlendi. Lokalizasyonuna göre anormal 
spermatozoon oranı dağılımı ise; akrozom: % 0.50, baş: % 
2.49, orta kısım: % 3.38, kuyruk: % 3.65 ve toplam olarak 
ta % 10.02 olarak belirlendi. 

Sonuç olarak; olarak spermatolojik özelliklerin 
belirlenmesine yönelik çalışmalarda; anormal spermatozoon 
oranlarının lokalizasyon bölgelerine göre 
sınıflandırılmasının yanı sıra fertiliteye etkisine göre major 
ve minor spermatozoon bozuklukları olarakta 
sınıflandırmanın başarıyla kullanılabileceği kanısına varıldı.  
 

ANAHTAR KELIMELER: Anormal spermatozoon, 
sınıflandırma, koç  

 
GİRİŞ 
 
Hayvan yetiştiriciliğinde üretimi sınırlayan en 

önemli   faktör   fertilitedir.   Fertilite,   spermatozoonun  
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oositi     fertilize    etmesinin   sonucu   olarak   zigotun 
şekillenmesi, embriyonik ve fötal gelişimin 
tamamlanması ve canlı bir doğumun gerçekleşmesine 
kadarki dönemin eksiksiz olarak tamamlanması 
şeklinde tanımlanmaktadır (Saacke ve ark. 1994). Bu 
yüzden erkek hayvanlardan kaynaklanabilecek fertilite 
düşüklüğünü ortadan kaldırmak için 
spermatozoonların daha detaylı değerlendirilmesi 
gerekmektedir. Blom (1981), erkek hayvanlardan 
kaynaklanan en önemli infertilite nedeninin 
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spermatozonlardaki morfolojik bozukluklar ve bunların 
oranına bağlı olduğunu bildirmektedir. Çünkü fertilite 
düşüklüğüne yol açabilen motilite düşüklüğü, 
tohumlama dozundaki motil ve canlı spermatozoon 
sayısı artırılarak ortadan kaldırılabilmekte, oysa 
özellikle nukleus hasarı içeren morfolojik bozuklukların 
ejakülatta bulunmasının yol açacağı fertilite düşüklüğü 
önlenememektedir (Saacke ve ark. 1994). 
       Morfolojik bozukluk içeren birçok spermatozoon 
fertilizasyon bölgesine ulaşabilir, oositin 
aktivasyonunu başlatabilir, ancak gerek zigot 
şekillendirmede gerekse embriyonik ve fötal gelişimi 
sürdürmede yetersiz kalmaktadır (Chacon 2001, 
Saacke ve ark. 1994). Bu şekilde gelişme problemine 
yol açan spermatozoonların daha detaylı 
muayenesinin potansiyel fertiliteyi değerlendirmede en 
önemli kriter olduğu bildirilmektedir (Chacon 2001). 
       Donanımlı laboratuar olanaklarının olmadığı 
koşullarda morfolojik bozuklukları değerlendirmenin bir 
yolu da anormalitenin detaylı bir şekilde 
sınıflandırılmasıyla mümkün olmaktadır. Soderquist ve 
ark. (1991), spermatozoonların baş kısmındaki değişik 
bozukluklar, akrozom bozuklukları ve proksimal 
sitoplazmik damlacık içeren spermatozoonların oranı 
ile fertilite arasında önemli korelasyon olduğunu tespit 
etmişlerdir. Bu yüzden spermatolojik muayenelerde 
fertiliteyi yakından ilgilendiren anormalitelerin detaylı 
tespiti önem arz etmektedir. 
       Koçlarda anormal spermatozoonlar farklı 
biçimlerde sınıflandırılabilmektedir. Tekin (1990), 
spermatozoonların anormal yapılarının primer ve 
sekunder nedenlerden kaynaklanabileceğini, primer 
anomalileri spesifik ve spesifik olmayan olarak ikiye 
ayırmakta, sekonder anomalilerin ise, daha çok 
akrozoma bağlı bozuklar olduğunu belirtmektedir. Ak 
(1998) ise, morfolojik bozuklukların 
sınıflandırılmasında; major ve minor bozukluklar, 
primer ve sekonder bozukluklar gibi 
sınıflandırılabileceğini, günümüzde ise daha yaygın 
olarak lokalizasyonuna göre sınıflandırma yapıldığını 
vurgulamaktadır. 
       Bir başka sınıflandırmaya göre ise; primer sperm 
bozuklukları, sekonder sperm bozuklukları, tersiyer 
sperm bozuklukları (Elmore 1985) ve morfolojik 
bozukluğun lokalizasyonuna göre akrozoma, başa, 
bağlantı kısmına, orta kısma ve kuyruk kısmına ait 
bozukluklar olarak sınıflandırılabilmektedir (Roberts 
1986, Ak 1998). 
       Sunulan bu çalışmada; koçlarda anormal 
spermatozoon oranların farklı yöntemler kullanılarak 
sınıflandırılması ve bazı önemli spermatozoon 
tiplerinin belirlenmesi amaçlandı. 
 

 
 

       MATERYAL ve METOT 
 

       Bu çalışmada materyal olarak Konya Hayvancılık 
Merkez Araştırma Enstitüsü’ne ait Merinos ırkı, 2 
yaşlı, 20 baş sağlıklı koç kullanıldı. Koçlar sperma 
örnekleri alınmadan önce 2 hafta süreyle kızgın koyun 
kullanılarak suni vajene alıştırıldı. Bu süre içerisinde 
alınan ejakülatlar değerlendirilmeye alınmadı. 
Koçlardan sperma almadan önce 3-4 kez kör atlayış 
yaptırıldı. Sperma örnekleri herbir koçtan 8 ejakülat 
olmak üzere üçer gün aralıklarla toplandı. Anormal 
spermatozoonlar sıvı fikzasyon yöntemiyle Hancock 
solusyonu kullanılarak phase-contrast mikroskopta 
belirlendi. Lam üzerine bir damla sperma birkaç damla 
Hancock solusyonu konularak üzerine 45○’ lik açıyla 
lamel kapatıldı. Hücrelerin çökmesi için 5 dakika 
süreyle beklenildi. Herbir örnekte 300 adet 
spermatozoon olmak üzere 160 örnekte toplam 48000 
adet spermatozoon sayıldı. Anormal spermatozoonlar 
major ve minor bozuklar olarak sınıflandırıldı. Ayrıca 
major ve minor spermatozoon bozuklukları da kendi 
aralarında lokalizasyonlarına göre; akrozoma, baş 
kısma, orta kısma ve kuyruğa ait bozukluklar olarak 
sınıflandırıldı. Ayrıca anormal spermatozoonlar 
lokalizasyonuna göre de sınıflandırıldı. 

 
       BULGULAR 

 
       Çalışmada koçlardan elde edilen anormal 
spermatozoon oranlarının anormalitenin 
lokalizasyonuna göre yapılan sınıflandırma Tablo 
1’de, lokalizasyon ve fertiliteye etkisine göre anormal 
spermatozoon bozuklukları Tablo 2’de, fertiliteye olan 
etkisine ve bozukluğun yerleştiği bölgeye göre yapılan 
sınıflandırma ise Tablo 3’te sunulmuştur. Tablo 1’den 
de izlenebileceği gibi akrozom, baş, orta kısım ve 
kuyruk bölgelerine ait anormal spermatozoon oranları 
sırasıyla % 0.50, % 2.49, % 3.38, % 3.65 ve toplam 
olarak ta % 10.02 olarak tespit edilmiştir. Tablo 2’den 
de izlenilebileceği üzere major spermatozoon 
bozukluk oranı % 5.66 ve minor spermatozoon 
bozukluk oranı ise % 4.36 olarak tespit edilmiştir. 

 
Tablo 1. Çalışmada Koçlardan Elde Edilen Anormal 
Spermatozoon Oranlarının Anormalitenin 
Lokalizasyonuna Göre Sınıflandırılması. 

Lokalizasyon Bölgesi Oran (%) 
Akrozom 0.50 

Baş 2.49 
Orta kısım 3.38 

Kuyruk 3.65 
Toplam 10.02 

 

Tablo 2. Lokalizasyon ve Fertiliteye Etkisine Göre Anormal Spermatozoon Bozuklukları. 
 Major spermatozoon bozukluları (%) Minor spermatozoon bozuklukları (%) Toplam (%) 

 5.66 4.36 10.02 
Akrozom 0.36 0.14 0.50 
Baş 2.09 0.40 2.49 
Orta kısım 3.21 0.17 3.38 
Kuyruk - 3.65 3.65 
Toplam 5.66 4.36 10.02 
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Tablo 3. Fertiliteye Olan Etkisine Majör ve Minör Sperm Bozuklukları ve Oranları. 
Majör sperm bozuklukları ve oranları Minor sperm bozuklukları ve oranları 
Anormal spermatozoon tipi Oranı (%) Anormal spermatozoon tipi Oranı (%) 
Gelişmemiş spermatozoon - Daralmış baş 0.13 
Çift oluşumlar - Küçük normal baş 0.09 
Knobbed akrozom 0.36 Geniş ve kısa enli baş 0.10 
Kopuk baş 0.90 Çözülmüş normal baş 0.08 
Nükleer poş 0.02 Ayrılmış akrozom 0.14 
Armut Baş 0.06 Abaksiyal implantasyon 0.08 
Kaideden daralmış baş 0.61 Distal stoplazmik damlacık 0.09 
Çevresi anormal baş 0.05 Basit kuyruk kıvrımları 2.80 
Küçük anormal baş 0.42 Kuyruk ucu kıvrımları 0.85 
Serbest anormal baş 0.03 Toplam 4.36 
Tirbuşon orta kısım -   
Diğer orta kısım bozuklukları 0.55   
Proksimal sitoplazmik damlacık 1.92   
Pseudo sitoplazmik damlacık 0.37   
Dag defekt 0.37   
Toplam 5.66   

 
 
       TARTIŞMA ve SONUÇ 

 
       Koçların aşım sezonu içerisinde 
kullanılmalarından önce uygulanacak androlojik 
muayenelerde testis, epididimis, skrotum, penis ve 
prepusyum gibi dış genital organların klinik 
muayenelerinin yanısıra testis ölçüleri ve 
spermatolojik muayeneleri de erkek damızlığın 
fertilite düzeyinin tespitinde önemli bilgiler 
vermektedir (Bruere 1986). 
       Anormal spermatozoonların lokalizasyon 
bölgesine göre sınıflandırılmasına uzun yıllar 
devam edilmiş ancak diagnostik gözlem ve 
elektron mikroskobun kullanıma girmesiyle primer 
ve sekonder bozuklukların bazılarının detaylarının 
doğrulanmasının mümkün olmadığı gözlenmiştir. 
Bunun sonucunda da yeni bir sınıflandırmaya 
yönelinmiş ve fertiliteye etkisine göre majör ve 
minör spermatozoon bozuklukları olarak 
sınıflandırma yoluna gidilmiştir (Blom 1981). 
       Koçlar için anormal spermatozoon oranlarını 
Ak (1998), % 5-15, Merinos ırkı koçlar için Aksoy 
ve ark. (1994b), % 9.04, % 4.2, Aksoy ve ark. 
(1994a), % 8.43-10.25, Ataman ve ark. (1999), % 
4.5 olarak bulduklarını ifade etmektedirler. Sunulan 
çalışmadan elde edilen değer araştırmacıların 
bazılarının (Ak 1998, Aksoy ve ark. 1994a, Aksoy 
ve ark. 1994b) belirttikleri oranlara paralellik arz 
erderken, bazılarının (Ataman ve ark. 1999, 
Tümen ve Özkoca 1994) bulgularından düşük 
olarak saptanmıştır.  
       Evans ve Maxwell (1987), suni tohumlamada 
kullanılabilecek bir koç ejakülatında % 15’in altında 
anormal spermatozoon bozukluğunun bulunması 
gerektiğini, Boundy (1992) ise, %30’un üzerinde 
anormal spermatozoon bulunmasının koçun 
fertilitesini düşüreceğini ifade etmektedir. 
Araştırmacı primer sperm bozukluklarını kopuk baş 
ve kuyruk, anormal baş şekli, abaksiyal kuyruk, çift 
baş ve kuyruk, kuyruğun sıkıca kuyruk üzerinde 
dolanması (dag defekt, dag tail); sekonder sperm 

bozukluklarını, spermatozoonun farklı bölgelerinde 
lokalize olan protoplazmik damlacıklar ve tersiyer 
bozukluklar olarak ta ejakülasyon sonrası ve 
spermatozoon işlenmesi esnasında oluşan basit 
kuyruk kıvrımları ve bozukları olarak 
sınıflandırmaktadır. Moss ve ark. (1979) ise, 
koçlarda anormal spermatozoon oranının % 30‘u 
geçmemesi gerektiğini vurgulamaktadır. En sık 
görülen anormal spermatozoon tiplerinin ise; 
kıvrılmış kuyruk, kopuk kuyruk, protoplazmik 
damlacık, piriform baş, küçük baş, geniş baş, 
abaksiyal implantasyon gibi bozuklar olduğunu 
belirtmektedir. Sunulan çalışmada anormal 
spermatozoon oranı yukarıda belirtilen sınırlar 
içerisinde kalmış olup, en sık rastlanılan major 
anormal spermatozoon oranları kopuk baş, 
proksimal sitoplazmik damlacık, kaideden daralmış 
baş ve diğer orta kısım bozuklukları, minor 
spermatozoon bozuklukları ise basit kuyruk 
kıvrımları ve kuyruk ucu kıvrımları olarak 
belirlenmiştir. 
       Tümen ve Özkoca (1994), Merinos ırkı koçlar 
için akrozom bozukluk oranını % 2.1, Ataman ve 
ark. (1999), % 0.8, Tümen ve ark. (1991), % 0.0, 
Gökçen ve ark. (1983), % 3.17 Soylu ve ark. 
(1991), % 0.0, Gökçen ve ark. (1991), % 0-0.04 
olarak bildirmektedirler. Sunulan araştırmada 
major akrozom bozukluk oranı % 0.36 ve minor 
akrozom bozukluk oranı % 0.14 ve toplam % 0.50 
olarak tespit edilmiş olup araştırmacıların 
bildirdikleri oranlar arasında yer almıştır. Tekin ve 
Günzel (1987), koçlar üzerinde yürüttükleri bir 
araştırmada Alman etçi merinosu ırklarında normal 
akrozom oranını % 96.471.56 olarak tespit 
ettiklerini ifade etmektedirler. Gökçen ve ark. 
(2000), Merinos ırkı koçlar için anormal 
spermatozoon oranını % 5.4, akrozom defektli 
spermatozoon oranını ise % 0.0 olarak 
belirtmektedirler. Sunulan çalışmada da anormal 
spermatozoon oranı % 10.02 ve % 99.5 oranında 



 
 
 
 
 
 
Hayvancılık Araştırma Dergisi (2002) 12, 1: 59-62  KAYA ve ark. 

62 

da normal akrozoma sahip spermatozoon 
belirlenmiştir. 
       Sonuç olarak spermatolojik özelliklerin 
belirlenmesine yönelik çalışmalarda; anormal 
spermatozoon oranlarının lokalizasyon bölgelerine 
göre sınıflandırılmasının yanı sıra fertiliteye 
etkisine göre majör ve minör spermatozoon 
bozuklukları olarak ta sınıflandırmanın başarıyla 
kullanılabileceği kanısına varıldı.  
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       Plasma vitamin C levels in pregnant and non-
pregnant cows after artificial inseminations 

 
 
       SUMMARY 

 
       The aim of present study was determined the changes 
of vitamin C levels on pregnant and non-pregnant cows 
after artificial inseminations. The vaginal, rectal and 
ultrasonographic examinations were conducted on cows to 
determine the reproductive problems. The cows without 
reproductive problem were synchronized and inseminated 
on their first oestrus. A total of 11 blood samples were 
collected per cow between day 0 to 23 post-insemination. 
The plasma vitamin C levels were determined 
spectrophotometrically. Pregnancy diagnosis was 
performed ultrasonographically on day 25 post-
insemination and the cows were divided into two group as 
pregnant (n= 11) and non-pregnant (n=9). 
       A statistically significant difference was determined on 
plasma vitamin C levels on days 0, 7, 23 post-insemination 
between the pregnant and non-pregnant cows.  

 
       KEY WORDS : Cow, vitamin C, pregnancy 

 
 

 
 

       ÖZET  
 

       Bu çalışma, tohumlamalar sonrası plazma vitamin C 
düzeylerinin gebe ve gebe olmayan ineklerdeki değişimlerin 
belirlenmesi amacıyla gerçekleştirildi.  
       Vaginal, rektal ve ultrasonografik muayeneler yapılan 
ineklerde östrus senkronizasyonu yapıldı ve tohumlandılar. 
Tohumlama sonrası 0-23. günler arasında her bir inekten 
toplam 11 kez kan örnekleri alınarak plazmaları ayrıldı ve 
spektrofotometrik olarak vitamin C düzeyleri belirlendi. 
İneklerin gebeliklerinin belirlenmesi amacıyla tohumlama 
sonrası 25.günde ultrasonografik muayeneleri yapıldı ve 
muayene sonucuna göre inekler, gebe (n=11) ve gebe 
olmayanlar (n=9) olmak üzere iki gruba ayrılarak sonuçlar 
değerlendirildi.  
       Tohumlamayı takip eden 0, 7 ve 23. günlerde gebe ve 
gebe olmayan ineklerin plazma vitamin C düzeylerinde 
farklılıkların önemli olduğu ve gebe olmayanlarda bu 
düzeylerin gebelere oranla daha düşük olduğu gözlenmiştir. 
 
       ANAHTAR KELİMELER: İnek, vitamin C, gebelik 

 
 
       GİRİŞ 
  
       İnek ve koyunlarda plazma askorbik asit 
düzeyleri, luteal gelişimle paralellik göstermektedir 
(Luck ve Zhao 1993, Serpek ve ark. 2001). 
Ovaryumda tersiyer follikülün olgunlaşması ve korpus 
luteum fonksiyonunun sürekliliği için gerekli olan 
vitamin C’nin (Kolb 1997), gebelik süresince 
endometriyumdan PGF2 salınımını düşürerek de 
etkili olduğu belirlenmiştir (Rosenkrans ve ark. 1990). 
Başpınar ve Serpek (1993) ineklerde plazma vitamin 
C düzeylerinin seksüel siklusun günlerine göre farklılık 
gösterdiğini  ve    siklusun    12.  gününe   kadar  artan 
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düzeylerin daha sonra düşmeye başladığını ve 18. 
günde tekrar artış gösterdiğini bildirmektedirler. 
Seksüel siklus süresince vitamin C düzeylerinde 
gözlenen bu değişimler, progesteron ve östradiol 
17gibi steroid hormonların temel biyosentez yerleri 
olan ovaryumlar üzerindeki fonksiyonel yapılarla 
(folliküler ve corpus luteum) ilişkilidir (Bladula ve Desai 
1974, Aten ve ark 1992, Luck ve Zhao 1993).  
       İneklerde seksüel siklus süresince vitamin C 
düzeylerinde gözlenen tipik değişimlerle ilgili yeterince 
veri bulunmasına rağmen, gebe olan ineklerde 
tohumlama zamanı ve izleyen süreçteki vitamin C 
düzeylerine  ilişkin bilgiler oldukça sınırlıdır. 
       Sunulan çalışmada, gebe olan ve olmayan 
ineklerde tohumlamayı izleyen ilk 23 gün içerisinde 
plazma vitamin C düzeylerindeki değişimlerin 
belirlenmesi amaçlanmıştır.  
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       MATERYAL ve METOT  
 

       Araştırma, ilk doğumunu yapmış, doğum ve 
postpartum süreçte herhangi bir problemle 
karşılaşılmayan, düzenli ovaryum aktivitesine sahip, 
aynı bakım ve beslenme şartlarındaki 20 adet Holstein 
ırkı inek üzerinde gerçekleştirildi.  
       İneklerin reproduktif durumlarını belirlemek 
amacıyla işletme kayıtları incelendi, vaginal, rektal ve 
utrasonografik muayeneler yapıldı. Elde edilen 
bulgulara göre klinik yönden herhangi bir sorun 
görülmeyen inekler senkronize edildi. Östrus 
senkronizasyonu amacıyla seksüel siklusun dönemine 
bakılmaksızın 20 g GnRH (Receptal, İntervet-
İstanbul) ve bu uygulamadan 7 gün sonra 0.150 mg 
PGF2 (Dalmazine, Vetaş-İstanbul) kas içi yolla 
uygulandı. İneklerin tamamı PGF2 enjeksiyonunu 
izleyen 65. saatte tohumlandı.  
       Tohumlama günü (0.gün)  ve izleyen 3, 5, 7, 10, 
12, 14, 17, 19, 21 ve 23. günlerde olmak üzere her bir 
inekten toplam 11 kez kan örnekleri alınarak 
plazmaları ayrıldı ve vitamin C düzeyleri  
spektrofotometrik olarak belirlendi (Haag 1985).  
       İneklerin gebe olup olmadıklarını belirlemek 
amacıyla tohumlama sonrası 25. günde ultrason ile 
muayeneleri yapıldı ve muayene sonucuna göre gebe 
ve gebe olmayanlar olmak üzere iki gruba ayrıldı.  
       Gebe ve gebe olmayan ineklerin vitamin C 
düzeylerinin aritmetik ortalama ve standart hataları ile 
gruplar arasında ilişkiler f testi uygulanarak, SPSS 6.0 
(1993) paket programında gerçekleştirildi. 

 
       BULGULAR 

 
       Tohumlama sonrası 25. günde ultrasonla yapılan 
gebelik muayenesinde ineklerden 11 adedinin gebe 9 
adedinin ise gebe olmadığı görüldü. Gebe ve gebe 
olmayan ineklerin örneklerin alındığı günlere göre 
vitamin C düzeyleri Tablo 1’de sunulmuştur.  
       İneklerde yaklaşık bir seksüel siklus sürecince 
yapılan ölçümler sunucunda (Tablo 1) gebe ve gebe 
olmayanların  0, 7 ve 23. günlerdeki vitamin C 
düzeyleri arasında istatistiksel olarak fark bulunurken, 
diğer günlerdeki düzeyler arasında önemli bir farklılık 
gözlenmemiştir. Başlangıç (0. gün) plazma vitamin C 
düzeyleri gebe kalmayanlarda daha düşük (8.5  0.74 

g/ml) iken gebe kalanlarda 9.8  0.58 g/ml olup 
gruplar arası fark önemli (p  0.05) bulunmuştur. Gebe 
kalmayanlarda siklusun 7. günündeki vitamin C 
düzeyleri (10.6  0.49 g/ml) ile gebe olanların bu 
gündeki düzeyleri (11.7  0.47 g/ml) önemli oranda 
farklılık göstermiştir. Gebe olmayanlardaki bu düşük 
düzeyler yaklaşık olarak siklus ortası döneme kadar 
devam ettikten sonra yükselerek gebe olanlarla 
benzer düzeylere ulaşmış  ve muhtemel östrus 
dönemine tekabül eden günlerde tekrar düşerek 
23.günde 10.7  0.48 g/ml’lik düzey ile gebe 
olanların düzeylerine göre (11.4  0.58 g/ml) düşük 
seviyede kalmıştır. 
       Gebe ve gebe olmayan ineklerin tohumlamalar 
sonrası günlere göre vitamin C seviyeleri grafik 
halinde de sunulmuştur. 

 
       TARTIŞMA ve SONUÇ 
  
       Ağız yoluyla aldıkları vitamin C’yi rumenin alkali 
pH’sından dolayı değerlendiremeyen ruminantlar 
vitamin C noksanlıklarına diğer türlere göre daha 
duyarlıdırlar (Itze 1985) ve karaciğerin vitamin C 
sentez kapasitesinin yeterli olmadığı ve kullanımının 
yüksek olduğu durumlarda (stress, enfeksiyon vb) 
parenteral vitamin C uygulamalarının yararlı olduğu 
belirlenmiştir (Greer ve ark. 1987, Luck ve Zhao 1993, 
Haliloğlu ve Serpek 2000). İneklerde plazma vitamin C 
düzeyleri üzerine yapılan çalışmalarda düzeylerin 6-18 
g/ ml  arasında değiştiği (Kolb ve Seehawer 1997), 
ortalama düzeylerin 9,5  1,9 g/ ml (Kolb ve ark. 
1991) olduğu bildirilmektedir. Yapılan araştırmadaki 
plazma vitamin C düzeylerinin de bildirilen düzeylerle 
uyumlu olduğu gözlenmiştir. 
       Haliloğlu ve Serpek (2000) plazma vitamin C 
düzeyi yüksek olan koyunlarda gebe kalma oranında 
artışlar gözlendiğini ve steroid biyosentezinde de etkili 
bir vitamin olduğunu bildirirlerken, ineklerde infertilite 
tedavisinde tohumlamadan önce 1-2 g damar içi ya da 
deri altı vitamin C uygulamalarının yararlı olacağı 
belirlenmiştir (Brander ve ark. 1991). Bu çalışmada da 
Haliloğlu ve Serpek (2000)’in bulgularına benzer ve 
Brander  ve  ark.  (1991)’nın   ifadelerini         destekler 
nitelikte, gebe ineklerde 0. gün plazma vitamin C 
düzeylerinin gebe olmayanlardan daha yüksek

 
Tablo 1. Gebe ve Gebe Olmayan İneklerin Vitamin C Düzeyleri. 

 
Gün 

Gebe (n=11) 
Ort.  standart hata (g/ml) 

Gebe Değil (n=9) 
Ort.  standart hata (g/ml) 

 

 
Önem 

0 9.8  0.58 8.5  0.74 * 
3 11.2  0.59 11.9  0.79  
5 12.0  0.84 11.1  0.63  
7 11.7  0.47 10.6  0.49 * 
10 11.9  0.73 11.9  0.69  
12 11.9  0.54 11.6  1.10  
14 11.9  0.65 11.7  0.91  
17 12.0  0.47 12.2  0.64  
19 11.7  0.62 11.5  0.50  
21 11.3  0.57 11.3  0.32  
23 11.4  0.58 10.7  0.48 * 

* p  0.05 
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Grafik 1. İneklerin Tohumlamalar Sonrası Günlere Göre Vitamin C Seviyeleri (g/ml). 
 

nitelikte, gebe ineklerde 0. gün plazma vitamin C 
düzeylerinin gebe olmayanlardan daha yüksek 
bulunduğu (p<0.05) gözlenmiştir. Ayrıca 0. günde 
plazma vitamin C düzeylerine benzer şekilde 21. 
günden sonra gebe olmayan ineklerde düzeylerin 
düşüşe geçtiği, gebelerde ise yükselme eğiliminde 
olduğu belirlenmiş, gebe ve siklik inekler arasında 
gözlenen bu farklılığın (p0.05) steroid hormonların 
biyosentezinde hidroksilasyon reaksiyonlarında ko-
faktör olarak görev yapan vitamin C’nin etkisinden 
kaynaklanabileceği düşünülmüştür. 
       Yapılan araştırmalarla siklik ineklerin siklus 
süresince 2-3 folliküler dalgalanmaya sahip olduğu 
(Pierson ve Ginther 1987, Sirois ve Fortune 1988), 
gebe ineklerde de tohumlamayı takip eden ilk 20 
günde bir farklılık bulunmadığı, ancak sonraki 
günlerde gebelik korpus luteumunun folliküler 
dalgalanmayı engelleyici etkiye sahip olduğu 
bildirilmektedir (Rexroad ve Casida 1975, Pierson ve 
Ginther 1987). Ayrıca Ginther ve ark. (1989) erken 
gebelikte ineklerde gözlenen folliküler büyümenin 
sikliklerden daha düşük olduğunu belirlemişlerdir. 
Yapılan araştırmada siklusun 7. gününde gebe ve 
gebe olmayanların plazma vitamin C düzeylerinde 
gözlenen farklılığın siklik ineklerde daha güçlü olduğu 
bildirilen folliküler dalgalanma (Ginther ve ark 1989) 
sonucu oluşabileceği düşünülmüştür. 
       Sonuç olarak, tohumlamayı takip eden 0, 7 ve 23. 
günlerde plazma vitamin C düzeylerinin gebe olmayan 
ineklerde gebelerden daha düşük olduğu gözlenmiştir.  
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KÖPEKLERDE OVARIOHYSTERECTOMY :  EN FAZLA SORULAN SORULAR  
(derleme) 

 
 

Hüseyin ERDEM1 

 

 

 

       Ovariohysterectomy in bitches: The most 
frequently asked questions (A review)  

 

 

       SUMMARY  
 
       The present review describes the beneficial effects of 
ovariohysterectomy in reducing incidence of reproductive 
and mammary diseases, the most favourable time of 
ovariohysterectomy, complications when ovaries and uterus 
were not removed completely, and behaviour changes 
occurring in postoperation. The author hopes that this work 
will shed light on veterinary practitioner with respect to 
ovariohysterectomy. 
 
       KEY WORDS: Bitch, ovariohysterectomy 

       ÖZET  
  
       Sunulan makalede veteriner hekimlere yönelik olarak 
ovariohysterectomy’nin reprodüktif hastalıklar ve meme 
sorunlarının insidansı üzerine yararları,  en uygun 
operasyon zamanı, ovaryum ve uterus’un tamamen 
alınamaması sonucu meydana gelebilecek komplikasyonlar 
ve operasyon sonrası meydana gelen davranış değişiklikleri 
gibi bilgiler yer almaktadır.  
 
       ANAHTAR KELİMELER: Köpek, 
ovariohysterectomy

 

 

       GİRİŞ 
 
       Günümüzde köpeklerden avcılık, bekçilik ve 
askeri amaçlarla yararlanılmasının yanı sıra pet 
hayvanı olarak da yaygın olarak beslenmektedir. 
Bununla beraber bu hayvanların gerek yaşam 
özellikleri ve gerekse östrüs sikluslarının diğer evcil 
hayvanlardan farklılık göstermesi reprodüktif 
sorunlarının çözümünde de değişik yaklaşımları 
beraberinde getirmektedir. 
       Köpek sahiplerinin karşılaştığı en önemli 
sorunlardan birisi  üremenin denetlenmesi ile ilgilidir. 
Üremenin denetlenmesi amacıyla hormonal 
(östrüslerin uyarılması ve/veya östrüslerin 
ertelenmesi) ve cerrahi yöntemler 
(ovariohysterectomy, ovariectomy, tubal ligasyon, 
salpingectomy ve hysterectomy) uygulanmaktadır. Bu 
yöntemlerden ovariohysterectomy gerek sağıtım ve 
gerekse kısırlaştırma amacıyla yaygın olarak yapılan 
popüler bir operasyondur.  
Ovariohysterectomy’nin endikasyonları nelerdir? 
       Ovariohysterectomy, kistik endometrial hiperplazi-
pyometra kompleks, medikal sağıtıma cevap 
vermeyen akut metritis ve endometritis, retensio 
sekundinarum, plasental bölgelerin subinvolusyonu,  
mukometra,      uterusta      şiddetli    yaralanma   veya  
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yırtıklar, torsio uteri, vaginal hiperplazi, prolapsus 
vagina, prolapsus uteri, ovaryum kisti veya granuloza 
hücre tümörü ve bunlara bağlı olarak  meydana gelen 
kronik vulva hipertrofisi, meme veya genital organların 
tümörleri, yalancı gebelik, hermafrodismus, diabetes 
mellitus, epilepsi ve progesteron düzeyinin 
yüksekliğine bağlı agromegali gibi sorunların 
sağıtımında endikedir. Ayrıca istenilmeyen gebeliği 
sonlandırma amacıyla da yapılabilmektedir (Semacan 
2000). 
Ovariohysterectomy’nin reprodüktif hastalıklar ve 
meme sorunları üzerine yararları nelerdir? 
Meme tümörleri: Ovariohysterectomy yapılmayan 
köpeklerde meme tümörleriyle sık olarak karşılaşılır. 
Meme tümörleri genelde 6 yaşından büyük köpeklerde 
tespit edilmektedir. Köpeklerdeki tümör vakalarının % 
34.4’ünü meme tümörleri oluşturmaktadır. Meme 
tümörü oluşma riski operasyon yapılmayan 
hayvanlarda ovariohysterectomy yapılan köpeklere 
göre 3-7 kez daha fazladır. Genç yaşta 
ovariohysterectomy yapılan köpeklerde ise bu risk 
oldukça düşüktür. Prepubertal dönemde 
ovariohysterectomy yapılan köpeklerde, 
yapılmayanlara göre meme tümörü riskinin % 0.5 
olduğu, ilk östrüsten sonra % 8, 2 östrüsten sonra ise 
% 26 risk olduğu belirtilmektedir. Meme tümörü eğer 
adenokarsinom ise (adenokarsinomlar bütün meme 
tümörlerinin % 24’ünü oluşturur), bu vakaların % 40’ı  
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östrojen ve progesteron reseptörleri bakımından 
zengindir. Dolayısıyla ovariectomy yapılması bile bu 
tür meme tümörlerinin önlenmesi bakımından faydalı 
olabilmektedir (Johnston 1991). 
Pyometra: Pyometra, köpeklerde oldukça yaygın 
olarak görülen bir hastalıktır. Genelde 6 yaşından 
büyük köpeklerde veya istenilmeyen çiftleşmelerden 
sonra sağıtım amacıyla östrojen verilmesi sonucu 
meydana gelmektedir. Eksojen progestagen 
enjeksiyonları veya  luteal dönemin herhangi bir 
aşamasında yapılan östrojen enjeksiyonları spontan 
olarak bakteriyel enfeksiyonlara neden olabilir ve 
sonuçta kistik endometrial hiperplazi gelişebilir. Bu 
nedenle herhangi bir yaşta yapılan 
ovariohysterectomy ile pyometra kompleksin oluşması 
veya olayın ilerlemesi önlenmiş olur (Johnston 1991). 
Prolapsus vagina: Prolapsus vagina, genç 
köpeklerde östrojen etkisiyle proöstrüs, östrüs veya 
diöstrüsün sonunda meydana gelmektedir. Östrojen 
etkisi sona erdiğinde prolabe olan kısım, sebep 
ortadan kalktığı için kendiliğinden regrese olmaktadır. 
Prolapsus vaginanın sağıtımında neden gözönüne 
alındığında ovariohysterectomy veya siklusun 
önlenmesi uygun bir seçenek olmaktadır (Johnston 
1991). 
Gebelik ve doğumla ilgili hastalıklar: Spontan 
abortuslar ve fötal ölümler, gebelik toksemisi, torsio 
uteri, uterus rupturu, güç doğum, prolapsus uteri, 
retensio sekundinarum, postpartum hemoraji, doğum 
öncesi ve sonrası hipokalsemi, metritis, mastitis ve 
subinvolusyon gibi gebelik ve doğumla ilgili hastalıklar 
ovariohysterectomy ile önlenebilir (Johnston 1991).  
Pubertasa ulaşmamış köpeklere 
ovariohysterectomy yapılabilir mi? 
       Pubertas ilk östrüsün görülmesi ile karakterize 
olup, küçük ırklar 6-10 ay, büyük ırklar ise 18-24 ayda 
ulaşmaktadırlar (Olson ve Nett 1980). Köpeklere 
pubertas öncesi ovariohysterectomy yapılması 
tartışmalı bir konudur. Bazı araştırıcılar (Feldman ve 
Nelson 1996, Jones ve Joshua 1988) köpeklerin 6 
aydan önce kısırlaştırılmamasını ve en az bir veya iki 
östrüs siklusu gösterdikten sonra kısırlaştırılmalarını 
tavsiye etmektedirler. Ovariohysterectomy’nin 
pubertas öncesi yapılabileceğini belirten araştırıcılar 
ise (Concannon ve Meyers-Wallen 1991) inhalasyon 
anestezisinin genç köpeklerde daha az riskli 
olduğunu, ovaryum ve uterusun daha rahat bir şekilde 
uzaklaştırılabildiğini, meme tümörü olasılığının 
oldukça azaldığını ve  istenilmeyen yavruların 
doğmasının engellendiğini ileri sürmektedirler. Ancak 
bu dönemde yapılan operasyona bağlı perivulval 
dermatitis ve bilateral milier dermatoz riskinin olduğu 
belirtilmektedir (Concannon ve Meyers-Wallen 1991).    
Ovariohysterectomy östrüs siklusunun hangi 
döneminde yapılmalıdır? 
       Ovariohysterectomy için en uygun zaman birinci 
veya ikinci östrüsten 3-4 ay sonrası veya doğumdan 
sonra laktasyon sonlandığı zamandır. 
Ovariohisterectomy ilk östrüs siklusu tamamlanmadan 
ve/veya köpek östrüste iken genital organlarda 
damarlaşmanın artması ve genital organların frajil 
olması nedeniyle yapılmamalıdır (Christiansen 1984). 
       Hayvan sahipleri ovariohysterectomy ile 
köpeklerinin ovaryum hormonlarının faydalarından 

mahrum kaldığını düşünmektedirler. Ancak 
ovariohysterectomy yapılan köpeklerdeki hormonal 
durum, operasyon yapılmamış bir köpeğin anöstrüs 
dönemine benzemektedir. Bundan dolayı 
ovariohysterectomy’nin geciktirilmesi veya korkulması 
için herhangi bir  neden bulunmamaktadır (Feldman 
ve Nelson 1996). 
Ovariohyterectomy’de ovaryumlar tamamen 
alınamadığında ne gibi belirtiler meydana gelir? 
       Ovaryum ligamentlerinin kısa olması, bursa 
ovarica’nın oldukça yağlı olması ve ovaryumların her 
zaman tamamen alınamaması ovariohysterectomy’yi 
zorlaştıran faktörlerdir. Ovaryumların proximaline 
ligatürlerin atılması zor olabilir ve ovaryum, bursa 
ovarica’dan çıkarılana kadar görülemeyebilir. Bundan 
dolayı her iki ovaryumun da tamamen alınıp 
alınmadığının operasyondan sonra dikkatlice 
muayene edilmesi çok önemlidir. Eğer ovaryum 
dokusundan bir parça kaldı ise hayvan sahiplerine 
düzensiz ve sık aralıklarla östrüslerin olabileceği izah 
edilmelidir. Kullanılan dikiş materyali ve/veya atılan 
ligatürler eğer absorbe edilmeyen materyalden ise 
ligatürlerin etrafı fibröz bir doku ile kaplanarak yabancı 
cisim reaksiyonu meydana gelebilir ve  enfekte olabilir. 
Bu durumun klinik belirtileri operasyondan 2 yıl 
sonrası gibi çok uzun süre sonra ortaya çıkabilir. 
Operasyon sonrası meydana gelen bu granulomlar 
çok yaygın olmamakla birlikte, olduğu zaman diğer 
organlarda da ciddi bir takım sorunlar oluşturur. Bu 
durumda nefrektomi, enterektomi, ve kısmi sistektomi 
gibi radikal operasyonlar gerekebilir. Bu yüzden 
ovariohysterectomy’de çok iyi kalitede absorbe olan 
türde dikiş materyali kullanılmalıdır (Jones ve Joshua 
1988).  
       Ovaryumların tamamen alınamaması ve bunu 
takiben proöstrüs, östrüs ve yalancı gebelik 
belirtilerinin olması “ovarian remnant syndrome” 
(ovaryum dokusundan bir parça kalması) olarak 
tanımlanmaktadır. Ovaryum dokusunun tamamen 
alınamaması genelde sağ ovaryumda olmaktadır 
(Semacan 2000). Ovariohysterectomy operasyonu 
sonucu meydana gelen komplikasyonların hemen 
hemen yarısı ovaryum dokusunun tamamen 
alınamamasından kaynaklandığı bildirilmektedir 
(Concannon ve Meyers-Wallen 1991). Bu durumdaki 
hayvanlarda birkaç yıl içerisinde başlamak üzere 
vulvada ödem, sanguinöz vulva akıntısı, erkek 
köpeklerin ilgisini çekme, çitleşmeyi kabul etme ve 
yalancı gebelik gibi belirtilerin bir veya birkaçı 4-12 ay 
arayla görülmektedir. Ancak ovaryumda kist veya 
tümör meydana gelirse bu belirtiler sürekli hale 
gelebilir. Ligatürlerin ovaryumların dorsal/proximaline 
dikkatlice atılması ve uzaklaştırmadan önce 
inspeksiyonla ligatürün lokalizasyonunun 
gözlenmesiyle operasyon sonrası oluşacak bu gibi 
komplikasyonların insidansı azalacaktır. (Concannon 
ve Meyers-Wallen 1991, Feldman ve Nelson 1996). 
Operasyon sonrası yukarıdaki belirtiler gözlendiğinde 
yapılacak vaginal smearda alanın tamamına yakın bir 
kısmında kornifiye olmuş süperficial hücrelerin olması 
veya belirtilerin yok olmasından 2 ay sonra yapılacak 
endokrinolojik muayenede progesteron düzeyinin 2 
ng/ml den fazla olması bu sendromun olduğunu 
desteklemektedir. Ayrıca yalancı gebelik belirtilerinin 
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olması da bu sendromun olduğu yönünde önemli bir 
bulgudur (Johnston 1991). 
Ovariohysterectomy’de uterus tamamen 
alınamadığında ne gibi belirtiler meydana gelir? 
       Ovariohysterectomy’de, uterus’a ligatür 
uygulanan yerlerde (cervix’in craniali) genelde küçük 
bir parça kalmaktadır ve önemli komplikasyonlar 
oluşturmaktadır. Operasyona serviks’in vaginaya 
kadar olan kısmı da dahilse bu komplikasyonlar çok 
nadir olacaktır. Bununla beraber serviks ve uterus’tan 
küçük bir parça da olsa kalmışsa, kalan doku parçası 
enfeksiyonlar için önemli bir odak olacaktır (Feldman 
ve Nelson 1996). Uterusun tamamen alınmaması 
durumunda yalancı gebelik, çiftleşmede isteksizlik 
veya vulvada ödem gibi değişiklikler ve davranışlar 
görülmez. Bununla beraber kalan doku parçasının 
enfekte olması sonucu stump pyometra meydana 
gelir. Ovariohysterectomy vakalarının % 20’sinde 
stump pyometra meydana geldiği bildirilmektedir 
(Concannon ve Meyers-Wallen 1991). Stump 
pyometrada purulent veya mukopurulent bir vulva 
akıntısı meydana gelebilir ve bu akıntı erkek köpeği 
cezbedebilir. Bu gibi vakalarda da akıntının sitolojik 
karakteri belirlenmelidir. Çünkü kornifiye olmuş 
süperficial hücreler ovaryum dokusundan bir parça 
kalması sonucunda gözlenmektedir. 
Ovariohysterectomy yapılan köpeklerde purulent 
vaginal akıntı varsa vaginoskopy, vaginografi veya 
ultrasonografi ile akıntının kaynağı belirlenebilir. 
Vaginal akıntı stump pyometradan ileri geliyor ise 
kalan uterus dokusu operasyonla uzaklaştırılabilir 
(Dinç ve Koç 1994). Uterustan bir parçanın kalması, 
uterus tümörlerine de neden olabilmektedir. 
Köpeklerde reprodüktif organlarda rastlanan 
tümörlerin % 1-2’si uterus tümörüdür ve bu tümörler 
bening karakterdedir. Pyometranın sekunder olarak 
ovaryumda parça kalmasına bağlı olarak da 
gelişebildiği belirtilmektedir (Johnston 1991). 
Ovariohysterectomy’de ne gibi komplikasyonlar 
gelişebilir? 
       Ovariohysterectomy, mortalitesi oldukça düşük  
ve çok güvenli bir operasyon olmasına rağmen; 
siklusun östrüs döneminde, gebelikte ve yaşlı 
köpeklerde yapılmasının bazı riskleri vardır 
(Christiansen 1984). 
       Meydana gelen komplikasyonlar operatörün 
deneyimine ve hayvana bağlı olarak şekillenmektedir. 
Hayvanın yaşı, operasyon sırasında karşılaşılan 
pyometra gibi reprodüktif hastalıklar, diabetes mellitus, 
kalp yetmezliği ve pıhtılaşma ile ilgili reprodüktif 
olmayan hastalıklar operasyon öncesi risk faktörleridir.  
       Ovariohyterectomy’de ovaryum veya uterus 
damarlarının kopması veya tamamen ligatüre 
edilememesi sonucunda ölümle sonuçlanabilen 
kanamanın olması, ureterin yanlışlıkla ligatüre 
edilmesi sonucu oluşan hidronefroz, yine ureterin bir 
kısım vagina dokusu ile birlikte yanlışlıkla ligatüre 
edilmesi sonucu ureterovaginal fistül şekillenmesi ve 
idrar tutamama, uterus ve/veya ovaryumda parça 
kalması sonucu granulomların oluşması, yara hattının 
açılması ve enfekte olması önemli cerrahi 
komplikasyonlardır (Johnston 1991, Semacan 2000). 
       Ayrıca sürtünme ve tırmalamaya bağlı olarak arka 
bacaklarla lumbal bölgede bilateral simetrik 

dermatozlar  da meydana gelebilir (Christiansen 
1984). 
Operasyondan sonra köpekte ne gibi davranış 
değişiklikleri olmaktadır? 
       Köpeklerde çiftleşme davranışları ovaryumdan 
östradiolün salınımını ile birlikte progesteron 
salınımının da başlamasıyla meydana gelmektedir. Bu 
iki hormon sayesinde vulvada ödem ve bunu takiben 
vulva ve vaginada yumuşama ve çitleşmenin kabulü 
oluşmaktadır. Operasyon  östrüs siklusunun herhangi 
bir döneminde yapıldığında izleyen östrüs siklusu ve 
çok az oranda istisnalar hariç hemen hemen bütün 
köpeklerde çiftleşme davranışları önlenmektedir. 
Operasyon proöstrüs veya östrüs döneminde yapılırsa 
bir gün içerisinde plazma östradiol ve/veya 
progesteron seviyesi bazal seviyeye iner ve birkaç 
gün içerisinde de çiftleşme davranışları ortadan kalkar 
(Johnston 1991). 
       Operasyon diöstrüste veya östrüsten sonraki 2 ay 
içerisinde yapılırsa progesteron seviyesinin hızlı bir 
şekilde düşmesi sonucu genelde operasyondan sonra 
3-4 gün içinde yalancı gebelik belirtileri görülür 
(Johnston 1991). Köpeklerde yalancı gebelik, gebe 
olmayan bir köpekte yuva yapma, annelik içgüdüsü ve 
laktasyonun olmasıdır. Bu durum ovaryumdan salınan 
hormonların özellikle progesteronun plazma 
düzeylerinin düşmesi sonucunda hipofiz ön lobundan 
prolaktin salınımının stimülasyonu sonucu meydana 
gelmektedir. Progesteronun bu düşüşü normalde 
(operasyon geçirmemişlerde) östrüsten yaklaşık 2 ay 
sonra diöstrüsün sonlarında meydana gelmektedir 
(Johnston 1991). Bu hormonal durum normal olarak 
zaten doğum sırasında meydana gelmektedir 
(Concannon ve Meyers-Wallen 1991).  Yalancı 
gebelik belirtileri 4-8 hafta sonra kendiliğinden 
kaybolur. Eğer her iki ovaryum tamamen alınmışsa 
tekrar böyle bir durumun oluşması mümkün değildir 
(Johnston 1991). 
       Yalancı gebeliğin sağıtımı amacıyla 
progesteronun kullanılması çoğu köpekte 
kontraendikedir. Çünkü progesteron kullanıldığında 
yalancı gebelik belirtilerinde azalma olursa da, 
sağıtımın bitmesi sonucu eksojen progesteron 
seviyesi düşeceğinden tekrar yalancı gebelik belirtileri 
oluşmaya başlar (Johnston 1991). 
       Operasyondan sonra memelerin gelişmesi ve 
laktasyon da meydana gelebilir. Laktasyonun 
başlaması hemen hemen hiç beklenilmeyen ve 
istenilmeyen bir sıkıntı olduğu gibi enfeksiyonlar için 
de predispozisyon oluşturur. Bu soruna kedilerde 
köpeklere nazaran daha fazla rastlanır. 
Ovariohysterectomy’i takiben laktasyonun 
başlamasını, hayvan sahipleri operatörün başarısız 
olduğu şeklinde değerlendirmektedirler. Ancak bu 
durum operasyonun siklusun diöstrüs döneminde 
yapılmasına bağlı olarak progesteronun ani olarak 
düşmesi sonucu meydana gelen fizyolojik bir tepkidir. 
Progesterondaki bu düşüş aynen doğumda olduğu 
gibi prolaktin salınımını uyarmaktadır. Bu durum 
yalancı gebelik belirtileri gösteren köpeklere 
uygulanan sağıtımla ortadan kaldırılabilir (Feldman ve 
Nelson 1996).  
       Operasyon yapılan köpekler genelde daha uysal 
olmakla beraber nadiren sinirlilik gibi durumlar da 
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meydana gelebilmektedir. Özellikle prepubertal 
dönemde operasyon yapılan köpekler diğer köpeklerle 
ve çevresiyle normal bir ilişki kuramamaktadır (Jones 
ve Joshua 1988). 
Ovariohyterectomy yapılan köpeklerde kilo artışı 
ve hareketlerinde uyuşukluluk meydana gelir mi? 
       Ovariohysterectomy yapılan köpeklerde ad libitum 
beslenenlerde % 38’e varan oranda kilo artışı olduğu 
ancak besin alımı düzenlenen köpeklerde önemli bir 
kilo artışının olmadığı belirtilmektedir (Jones ve 
Joshua 1988, Johnston 1991). 
       Ovariohysterectomy yapılan köpeklerin gıda 
alımına meyilli oldukları ve kilo aldıkları belirtilmesine 
rağmen, bu olumsuz etki gıda alımı azaltılarak ve 
egzersiz yaptırılarak önlenebilir. Ancak yağlanmaya 
eğilimli olan köpeklerde sadece gıda alınımının 
azaltılması sorunun çözümünde yeterli olmayacağı 
unutulmamalıdır (Feldman ve Nelson 1996). 
       Ovariohysterectomy yapılan köpeklerin 
hareketlerinde uyuşukluk ve aktivitelerinde azalma 
olduğu bildirilmekle beraber, bu durumun yaşın da 
artmasına da bağlı olabileceği düşünülmelidir. Çünkü 
ovariohysterectomy yapılmış polis köpeklerinde 
yapılmayan köpeklere göre çalışma performanslarında 
önemli bir değişikliğin olmadığı bildirilmektedir 
(Johnston 1991). 
Ovariohyterectomy sonrası arzu edilmeyen 
durumlar nelerdir? 
İdrar tutamama: Ovariohysterectomy yapılan 
köpeklerde idrar tutamamanın nedeni nörolojik 
olmayıp, östrojene tepki olarak meydana gelmektedir. 
İdrar içeriği normaldir. Etkilenen köpeklerde devamlı 
uyanık halde meydana gelmekle beraber uykudan 
uyandığında da küçük bir idrar birikintisi ile 
karşılaşılabilir. Bazı köpeklerde ise idrar tutamama 
uyanık olduğunda veya telaşlandığında idrarın damla 
damla gelmesi şeklindedir. İdrar tutamama belirtileri 
operasyondan hemen sonra görülebileceği gibi birkaç 
yıl sonra da oluşabilmektedir (Johnston 1991).  
       Hormonal yetersizliğe bağlı olarak idrar tutamama 
operarasyon geçirmemiş köpeklerde de görülebilir. 
Ovariohysterectomy yapılan köpeklerde bu oran % 4, 
operasyon yapılmayanlarda ise % 0.3’dür. Bu durumla 
iri cüsseli ırklarda küçük ırklara göre daha sık olarak 
karşılaşılmaktadır. İdrar tutamamanın tanısı 
anamneze göre yapılır ve sağıtımda oral 
diethylstilbestrol 5-7 gün 0.5-2 mg/gün ve bunu 
takiben belirtiler minimize olana kadar haftalık olarak 
verilmelidir (haftalık doz başlangıçta düşük dozlarda 
daha sonra artan dozlarda olacak şekilde). İdrar 
tutamama olgusu östradiol valerat (0.5-1 mg/hafta, 
sorun ortadan kalkana kadar) veya 
medroxyprogesterone acetate (3 mg/gün) 
uygulamalarıyla da sağıtılabilir (Christiansen 1984, 
Semacan 2000). Ancak östrojenlerin istenilmeyen bazı 
yan etkilerinin olduğunu unutmamak gerekmektedir 
(Jones ve Joshua 1988). 
Perivulvar dermatitis: Perivulvar dermatitis 
operasyon yapılan veya yapılmayan yağlı köpeklerde 
görülebilen bir hastalıktır. Deri kıvrımları arası nemli 
ve sıcak olduğundan bakteri ve mantar üremeleri için 
uygun ortam oluşturmaktadır. Sağıtımda vücut 
ağırlığının azaltılması ve endike ise vulva kıvrımlarının 
operasyonla düzeltilmesi yapılabilir (Johnston 1991). 

       Ayrıca operasyon sonrası yara hattının köpek 
tarafından tırmalanması veya sürtünmesine bağlı 
olarak bilateral simetrik dermatozlar da meydana 
gelmektedir (Christiansen 1984). 
Atrofik vaginitis: Anöstrüsteki köpeklerde vagina 
mukozası 2 kat epitelden meydana gelmektedir. 
Proöstrüsle birlikte östrojenin etkisine bağlı olarak  20-
30 kat haline gelir. Prepubertal dönemde 
ovariohysterectomy yapılan bazı köpeklerde “pupy 
vaginitis” denilen durum meydana gelmektedir. Bu 
köpeklerde sürekli vaginitis vardır. Ancak kronik 
vajinitise anatomik anomali ve yabancı cisim gibi diğer 
faktörler de neden olmaktadır. Sağıtımda idrar 
tutamamadaki gibi diethylstilbestrol’ün aynı dozlarda 
kullanılması önerilmektedir. Bu sağıtımla birlikte 
vaginal mukoza kalınlaşmaya başlayacaktır (Johnston 
1991). 
       İnfantil tip vulva görünümü ilk östrüsünü 
gösterdikten sonra operasyon yapılan köpeklerde 
daha az rastlanan bir durumdur. Vulvanın gelişme 
halinde olması bir sorun teşkil etmemekle birlikte 
nadiren inatçı perivulvar dermatitis vakalarına neden 
olabilir. Perivulvar dermatitis kolaylıkla sağıtılabilmekle 
birlikte, inatçı vakalarda hayvan sahibinin ötenazi 
isteğine neden olabilmektedir (Jones ve Joshua 
1988). 
Endokrin alopecia: Bu hastalığın endokrinolojik 
sağıtım uygulanan her köpekte görülebileceği 
belirtilmektedir. Hastalığın tanısında veya prognozu 
hakkında plazma progesteron ve östrojen düzeyinin 
belirlenmesi fikir vermemektedir. Çünkü 
progestagenlerin glikokortikoid benzeri fonksiyonları 
da olduğundan bu hastalığa yakalanmış köpeklerde 
sex-steroidlerinin eksikliğini belirlemede pozitif veya 
negatif sonuçların alınabileceği belirtilmektedir 
(Johnston 1991). 
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       SUMMARY 
 
       Opening un-hatched eggs to investigate embryo 
abnormalities and gathering some data impedes of 
successfully hatching process and produce moderate ideas 
is one of the   important keys  to obtain good management 
in hatchery. According to some researches this situation is 
much like a Sherlock Holmes’ mysterious question  “Who 
done it?”. However, in practice, when we faced a hatching 
problem,  we know that there is no only one reason, on 
contrary much more one  which impedes successfully 
hatching process. The objective of the short current review 
is to serve to practical purpose of identifying   in crossing 
stages of the embryonic mortality. 
 
       KEY WORDS: Hatchery, hatch break-out   analysis, 
crossing stages of the embryonic mortality 
 

       ÖZET 
 
       Çıkış yapamayan yumurtalarda, kabukaltı analizi 
yaparak başarılı bir çıkış işlemini engelleyen problemlere 
ait veriler toplayarak, mevcut problemin çözümüne ait 
fikirler üretmek başarılı bir kuluçkalığın temel şartlarından 
biridir. Bazı araştırıcılara göre, bu durum Sherlock 
Holmes’in gizemli sorusundaki “bunu kim yaptı?”  
mantığına benzer. Bununla birlikte, kuluçka 
uygulamalarında karşılaşılan problemlerin genelde bir değil 
bir çok sebebi vardır. Bu kısa derlemede, emriyonik ölüm 
evrelerindeki geçişlere ait bazı önemli tanılar verilmeye 
çalışılacaktır. 
 
       ANAHTAR KELİMELER: Kuluçka, kabukaltı analizi, 
embryonik ölüm  geçiş evreleri 

 
       GİRİŞ 

 
       Çıkış işleminin gerçekleşmediği yumurtalarda, 
çıkış sonrası kabukaltı analizi, mevcut problemlerin 
çözümünde yardımcı olacağı gibi, ebeveyn sürünün 
durumu ve geçmişi hakkında da doğru ve güvenilir 
bilgi edinilmesi açısından önem kazanır. Bunun 
sonucunda  daha önce sadece tahmin edilerek 
çözülmeye çalışılan sorunlar, doğru bir şekilde tespit 
edilerek ortadan kaldırılır. Örneğin, çıkışı engelleyen 
yada çıkış problemlerinin yaşanmasına neden olan 
faktör bir bulaşma olarak tespit edilmiş ise, sıra 
bulaşmanın anadan mı, yoksa ovipozisyon sonrası 
uygulanan muameleden mi kaynaklandığını tespit 
etmeye gelmiştir. Bulaşmanın kaynağı tespit edildikten 
sonra, çözüme yönelik alınacak tedbirler sayesinde 
sorun ortadan kalkacak, çıkış gücü ve civciv kalitesi 
iyileşirken  işletme karıda artacaktır. 
       Kuluçkalık yumurtalarda kabuk altı analizi bütün 
sürülerde, kuluçka performansı göz önüne 
alınmaksızın, her iki haftada bir yapılmalıdır. Kabuk 
altı analizinin işletmedeki bütün sürüler için yapılması, 
kuluçka makinası şartlarının kontrolü, farklı 
kümeslerdeki ebeveyn sürülerin kıyaslanması, sürü  
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yada çiftlik idaresinin değerlendirilmesi, sürünün 
geçmişi hakkında bilgi sahibi olunması, döllülük, çıkış 
gücü gibi genel kuluçka sonuçlarının 
değerlendirilmesi, ve varsa ebeveyn sürüye ait üreme 
problemlerinin tespiti açısından önemlidir (Yetişir ve 
Yıldırım 1999, Yetişir ve ark. 1996). 
       Çıkış gücünde bir problem yaşandığı zaman, bu 
durumda sorunun kaynağı kuluçkada, uygulanan 
muamele sırasında elden geçirmede, yada ebeveyn 
sürüde aranır. Eğer problem ebeveyn sürüden 
kaynaklanıyorsa, 1 hafta depolama süresi ve 3 
haftada kuluçka periyodu göz önüne alındığında, 
problemin tanımlanmasında en az 4 haftalık bir kayıp 
söz konusudur. Problemin tanımlanmasında geçen bu  
süre, hem önemli bir ekonomik kayıp, hem de 
problemin gerçek anlamda teşhisini engellemede 
büyük bir sorundur. Bu sebeple, problemin mümkün 
olduğu kadar erken dönemde tespit edilmesi, sözü 
edilen problemleri engelleme açısından oldukça 
önemlidir. Kuluçka artıklarını, kuluçka periyodu 
sonunda incelemek kesin bir çözüm olmamakla 
beraber, çözüme yönelik güçlü tahminler yapabilme 
açısından önemlidir (Wilson 1993). 
       Kuluçkalık yumurtalarda, dölsüzlük ve çıkış gücü 
problemlerine neden olan bir çok genetik, yönetim ve 
hastalık etkenleri vardır. Bu problemlerin çözümünde 
ışıkla muayene  (Lamba muayenesi) ve kabukaltı 
analizi sıkça başvurulan metotlardır. Yumurtanın ışıkla 
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muayenesi problemin teşhisinde ilk başvurulan yoldur. 
Kuluçkanın 10. gününde bütün yumurtalar ışığın 
üzerinden geçirilir. Saydam görünümlü yada çok 
küçük nokta şeklinde oluşum görülen yumurtalar 
ayrılır. Daha sonra bunlardan parlak görünümlü 
olanlar dölsüz, diğerleri ise erken dönem embriyonik 
ölümler olarak belirtilirler. Bu şekilde bir tasnif 
çoğunlukla kuluçka problemlerinin çözümünde yanlış 
yaklaşımlara sebep olan pratik bir çalışmadır. Işıkla 
muayenede, yumurtaların saydam bir şekilde 
görünmesi onları “dölsüz” sınıfına ayırmak için yeterli 
bir ipucu değildir. Çünkü; ışıkla muayenede saydam 
olarak görünen yumurtalar sadece dölsüz olanlar 
değil, ovipozisyon öncesi üreme kanalının herhangi bir 
bölgesinde çeşitli sebeplerden dolayı ölen embriyolar, 
ovipozisyon sonrası ve yükleme arasında geçen 
sürede ölen embriyolar ve yükleme sonrası 
embriyonal hayatın ilk birkaç saat içerisinde ölen 
embriyolarda, dölsüzlerde olduğu gibi ışıkla 
muayenede saydam görünecektir. Eğer uygulamayı 
yapan personel yeterince bilgili ve tecrübeli değilse, 
bu durumda dölsüz yumurta sayısında bir artış 
yaşanacak bunun aksine erken dönem embriyo 
ölümlerinde ise var olanın çok altında bir rakam ortaya 
çıkacaktır. Bu sebeple yumurtaların her zaman 
kırılarak incelenmesi esastır (Wilson 1993). Nitekim, 
inkubasyonun 10.gününde, lamba kontrolü yapılarak 
döllülük kontrolünün daha sağlıklı bir şekilde tespit 
edilebileceği bildirilmiştir (Türkoğlu ve Elibol 1995). 
       Çıkış problemlerinin sebepleri araştırıldığında, 
genel olarak tek veya büyük bir problemden çok, 
birkaç küçük olumsuzluğun bir araya gelmesiyle 
oluşan problemler karşımıza çıkar (Coleman 1986).  
       Çıkışta kaliteli civcivler, tepsilerden sayılarak 
toplandıktan sonra, kuluçka makinesinin farklı 
bölgelerinden rasgele, 4 tepsi seçilir (Mauldin ve ark. 
1991, Türkoğlu ve Elibol 1995). İncelenecek 
yumurtalar önce, viyollere küt uç yukarı gelecek 
şekilde yerleştirilir. Bu yumurtalara ilk olarak, hava 
kesesinin tespiti, pip işleminin gerçekleşip 
gerçekleşmediği, yumurta kabuğunun şekli ve diğer 
unsurların belirlenebilmesi için yumurtanın dış kısmı 
incelenir. Bunu, döllü olduğu tespit edilen 
yumurtalarda bir holün açılması ve bunlarda küçük bir 
embriyo varlığı tespit edilenlerde, incelemenin ileri bir 
safhası olarak, daha önceden açılan hol biraz daha 
büyütülmesi izler. Geç dönem ölümlerinin varlığı tespit 
edilen durumlarda, yumurtalar küt uçtan sivri uca 
doğru embriyonun pozisyonu bozulmadan açılır. Bu 
işlem tamamlandıktan sonra embriyonun yaşı, 
malpozisyonlar vb. kriterler tespit edilerek kaydedilirler 
(Yıldırım ve Yetişir 2000). Kabukaltı analizinde daha 
öncede çeşitli araştırıcıların belirttiği gibi, embriyo 
yaşının tespitinde yumurtaları viyollere küt uçları aşağı 
gelecek şekilde yerleştirilerek incelemeye alınmalıdır. 
Buna alternatif metot olarak, yumurtanın tepsi üzerine 
kırılmasıdır ki bu durum pek kabul görmez. Çok büyük 
ihtimalle mevcut embriyo yada germinal disk yumurta 
sarısının altına gizlenecektir. Bu metot da kırma işlemi 
sebebiyle, çoğunlukla membranların parçalanmasına 
neden olacaktır. Yumurta sarısı kesesinin, 
parçalanması durumunda, yumurtada erken dönemde 
meydana gelen ölümün tespiti zorlaşacaktır (Mauldin 
ve ark. 1991). 

       Çıkış yapamayan yumurtalarda embriyonik 
ölümler, embriyonik hayatın 1. ve 3. evrelerinde pik 
noktaya ulaşmaktadır (Wineland 1997). Buna karşın, 
dezenfektanlarla yapılan bir çalışmada embriyonik 
ölümlerin 1. dönemden ziyade 2. ve 3. dönemde daha 
çok görüldüğü tespit edilmiştir (Yıldırım ve Yetişir 2000). 
       İnkübasyonun 7. ve 10. günlerinde yapılacak olan 
lamba muayenesi döllülüğün belirlenmesi için ideal bir 
metotdur. Bu dönemde kuluçka makinasının muhtelif 
bölgelerinden alınacak 3 tepsi yada 400 adet yumurta, 
döllülük ve embriyo ölümlerinin, tespiti için yeterli 
olmaktadır (Roberson ve McDaniel, 1989). 
       Embriyo Yaşının Tespiti; Geçiş Safhaları 
       Embriyo ölümleri (EÖ) 3 kategoriye ayrılabilir; 
Bunlar; 
1. Erken dönem embriyonik ölümler  (EDÖ):  0-7   
günler,  
2.  Orta dönem  embriyonik ölümler   (ODÖ):  8-14 
günler, 
3.  Geç dönem embriyonik ölümler     (GDÖ): 15-21 
günler arası olabilir (Yetişir ve Yıldırım 1999). 
       Uygulamada, embriyonik ölüm evrelerinin 
tespitinde bazı problemler yaşanabilir. Her ne kadar  
çeşitli araştırıcılara göre, (Coleman 1986, Mauldin ve 
Buhr 1989, 1990) , embriyo analizi yapabilmek için 
gerekli tecrübenin  bir kaç uygulama ile 
kazanılabileceği ifade edilse de, analiz işlemini 
yapacak elemanın, temel anlamda civciv embriyolojisi 
hakkında bilgi sahibi olması, sorunun doğru bir şekilde 
tarif edilerek gerçek anlamda çözülmesi açısından 
önemlidir. Gözle muayenede 1. evreden 2. evreye 
yada 2. evreden 3. evreye geçiş sırasında 2 dönem 
arasındaki farkların tam olarak tespit edilip 
edilemeyeceği uygulamada karşılaşılan önemli bir 
sorundur. Bu sorunun aşılmasında, tecrübeli bir göz 
kadar, gözlenen ipuçlarını iyi bir şekilde  tarif edecek 
bilgi birikimi de önemlidir. Dönemler arasındaki 
farklılıklara ait kriterlerden bazıları aşağıda 
belirtilmiştir; EDÖ’ inde; 
1. Dölsüz yumurta sarısı, döllü yumurta sarısından 
daha parlaktır. 
2. Dölsüz yumurtanın albumen içeriği döllü 
yumurtaya göre daha yoğundur. Dölsüz yumurta sarısı 
yumurta merkezinde tutulurken, döllü yumurta sarısı 
sivri uca daha yakın olacaktır. 

Burada yapılan bir yanlışlık blastoderm 
bölgesinde et ve kan lekelerinin bazen yumurtaların 
süratli incelenmesi sonucu dölsüz olduğu halde, 
döllüymüş gibi kaydedilmesidir (Mauldin ve ark. 1991).  

Yumurtlama anında, yumurtada bulunan 
blastodisk yaklaşık olarak 60.000 hücreden ibarettir ve 
bu hücrelerden yaklaşık olarak sadece 500 tanesi 
embriyo taslağının oluşumunda görev alırken, kalan 
kısım ise extra embriyonik membranların gelişimine 
katkıda bulunurlar. Bu dönemde blastodiskin çapı 
yaklaşık olarak 4 mm’dir ve yumurta sarısının üst 
kısmında yüzmektedir (Brian ve ark., 1998, Burley ve 
Vadehra, 1989; Porian ve ark., 1998). Erken dönem 
embriyonik ölümler  döllenme ile inkübasyonun 7. 
gününe kadar olan süredir ve  özellikle kan 
adacıklarının ve halkalarının oluşmadığı durumlarda, 
çok erken dönem embriyonik ölümlerin (ÇEDÖ) 
sınıflandırılması ve tespiti oldukça zordur. Lamba ile 
döllülük kontrolü yapılan bir çalışmada ÇEDÖ’ ye ait 
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oluşan hata, mikro ve makroskobik yollarla 
yapılanlarla karşılaştırıldığında yaklaşık olarak 
%3’dür.Yani, bu şekilde bir incelemede, tecrübeli ve 
bilgili bir gözün yapacağı maksimum hata % 
3’dür.ÇEDÖ’ ler 5 kategoriye ayrılır;  
1. ÇEDÖ < 2 cm; blastoderm çevresinde membran 
gelişimi 2 cm’ nin altındadır.(embriyo var yada yok) 
2. ÇEDÖ> 2 cm , membran > 2 cm; kan halkası yok  
(embriyo var yada yok)  
3. KH (kan halkası); 2. kategoride olduğu gibi kan 
adacıkları görülmekle birlikte, kan damarları görülmez. 
4. KH (kan halkası); (hayır); membranın etrafında 
klasik kan halkası şekli olmakla birlikte, embriyo 
görülmez. 
5. KH (kan halkası); (evet); 4. kategoriye ilave olarak 
embriyo görülür (Scott ve Mackenzie 1993). 
7. günden 8. güne geçiş 

            7. gün: Boğaz bölgesi, kafa ve thoraxdan ayrı bir 
oluşumdadır. Beyin sefalik bölgeye çekilmek için 6. 
güne göre biraz daha küçülmüştür.    Bugünde  
emriyonun sadece tek gözü görülür. 
7.5. (yedi buçuk) günde; 
1. Kanat ve Bacaklar; Kanat ve 1. parmağın radial 
sınırı üzerindeki ağ gözle ayırt edilebilir. Bütün 
parmaklar gelişmiştir. 
2. Viseral Kavisler; Mandibula ve boğaz göze 
çarpıcı şekilde gelişmiştir. 
3. Tüy Hücreleri; 7. günün 1. devresi ile 
karşılaştırıldığında bu dönemde kürek kemiği üzerinde 
bulunan tüy ile uçma tüy hücrelerinde bariz bir farklılık 
görülmez. Kuyruk; 3 dizi fark edilir, ortada bulunan dizi 
diğerlerine göre daha fazla göze çarpıcıdır. 
8.gün 
1. Kanat ve Bacaklar; ikinci parmağın büyüyerek 
farklılaşması göze çarpar. Parmaklar ve ökçedeki ağın 
sınırları konkav (İçbükey) ve kavislidir. 
2. Viseral Kavisler; Mandibula ve boğazın gerilmesi 
devam etmektedir. Buna göre, bu iki dönem 
birbirinden ayırt etmede bu kriteri kullanarak sonuca 
ulaşmak zor görünmektedir. 
3. Tüy Hücreleri; Kürek kemiği üzerinde, boğazın 
ventral bölgesinde ve kanat uçlarının posteriar 
bölgesindeki tüy hücreleri iyi bir inceleme ile gözle 
rahatlıkla görülür. Tüy hücreleri dorsal sırt çizgisine 
bitişik görülür, bu durum özellikle bel ve sağrı 
bölgesinde daha belirgindir. Göbek çevresinde tüy 
görülmez. 
4. Ayrıca 8. günde buna ilaveten Beyin sefalik 
bölgeye tamamen çekilmiştir. Bugün 7.günden farklı 
olarak her iki göz siyah kabarcık şeklinde görülebilir. 
Embriyo yumurta sarısı kesesinden çıkarılarak 
incelendiğinde üst ve alt gaga rahatlıkla görülebilir. 
14.gün; Embriyonun kafası yumurtanın küt ucuna 
doğru dönmeye başlar. Uzun kemiklerde kalsifikasyon 
başlar. 
15.gün; Yumurta sarısı kesesi 14. güne göre daha 
kalın, yoğun ve içeriği azdır. İntestinial bağlar yumurta 
sarısı kesesin de rahatlıkla görülebilir (Hamburger ve 
Hamilton 1951, Yetişir ve ark. 1996). İnce barsak 
vücut boşluğuna bugün çekilmiş olur (Hodgetts 1998).  
        
       SONUÇ 
 
       Herhangi  bir  kuluçkahanede  kuluçka artıklarının 

 usulüne uygun olarak değerlendirilememesi, varsa 
mevcut sorunun devam etmesine neden olacaktır. 
Bundan dolayı, aslında çözülmüş ve bu konuda 
yapılacak fazla bir şey kalmamış gibi görünen 
kabukaltı analizinin daha da ayrıntılı incelenmesi ve 
sınırlarının daraltılması özellikle geçiş dönemlerinde 
yapılan yanlışlıkları önleyecektir. Buna bağlı  olarak 
çeşitli  sorunlarla sık, sık karşılaşılan bir işletmede 
problemler daha kısa sürede çözülerek işletmenin bu 
sebep yada sebeplerle uzun dönemli  zarar etmesi 
engellenecektir. Dolayısıyla, ileriki dönemlerde 1 dişi 
ebeveyn başına elde edilen civciv sayısı artacaktır. Bu 
nokta, büyük bir  damızlık ithalatçısı olan ülkemiz 
ekonomisi açısından oldukça önemlidir. Konuya 
gereken önem verilmelidir. 
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KINALI KEKLİKLERİN (Alectoris chukar) AYDINLATMA MANİPİLASYONLARIYLA 
YUMURTLAMA PERİYODUNA SOKULMASI 

(derleme) 
 

Kasım ÖZEK1 

 
 
       
       Induced cycles of egg production with lighting 
regimens in the chukar partridge (Alectoris 
chukar) 

       
       SUMMARY 
 
       A lighting program which would induce chukars to lay 
more frequently than once a year would be highly 
acceptable to the chukars producer. Chukar partridges can 
be induced to lay at any time of the year provided they have 
been exposed to day- lengths  of less than 12 hours for a 
minimum of 6 weeks before they are given stimulatory 
light. 

 
       KEY WORDS: Chukar partridge, lighting programs, 
reproduction. 

        
       ÖZET 
 
       Kınalı keklikleri bir yılda birden çok periyotta 
yumurtlamaya sokan aydınlatma programları, keklik 
yetiştiricileri için son derece önemli ve uygulanabilir 
niteliktedir.  Kınalı keklikler, uyarıcı aydınlatmaya maruz 
bırakılmadan önce en az 6 hafta süreyle günde 12 saatten 
daha az ışığa maruz bırakılırlarsa, yılın her hangi bir 
zamanında yumurtlatılabilirler.  

 
       ANAHTAR KELİMELER: Kınalı eklik, aydınlatma 
programları, üreme. 

 
 

       GİRİŞ 
 
       Keklik yetiştiriciliği, av ve kasaplık olmak üzere iki 
temel amaçla yapılmaktadır. Kınalı keklik, kasaplık 
amaçla yaygın yetiştiriciliği yapılan ve kapalı şartlara 
kolay adapte olabilen av kuşlarından biridir. Keklik eti, 
bazı ülkelerde 1970’li yıllardan beri tüketiciye 
sunulmakta olup, son derece lezzetli, kolesterol oranı 
düşük ve bir adedi bir porsiyon olarak kabul 
edilebilecek bir kanatlı etidir. Keklik eti, son yıllarda 
Türkiye’de de lüks otel ve restoranlarda tüketiciye 
sunulmuş olup, bu hayvansal ürüne talep de çoktur. 
Bu nedenle, yetiştiriciler, kınalı kekliklerinde yumurta 
tavukları ve Japon bıldırcınları gibi bütün bir yıl 
boyunca yumurtlamasını, yumurta verimi ve üreme 
performanslarının yüksek olmasını arzu etmektedirler 
(Özek 2001a, Özek 2001b). 
       Kekliklerden gerek av ve gerekse kasaplık amaçla 
ekonomik bir şekilde yararlanabilmemiz, bu 
hayvanların istediği çevre şartlarını sağlayabilmemize 
bağlıdır. Çevre şartları olarak sayabileceğimiz  bakım 
ve besleme ile ilgili faktörlerden birisi de 
aydınlatmadır. Işık, sadece kanatlıların faaliyet 
sürelerini artırarak yumurta verimlerini etkilemeyip, 
göz yoluyla beynin alt kısmında bulunan hipofiz 
(pituitary) bezine ulaşarak bu bezi uyarmakta, 
hormonların salgılanmalarını ve salgı miktarlarını 
etkilemektedir.  Bu  hormonlar,   kan  yoluyla  vücudun 
çeşitli yerlerine  ulaşarak  fizyolojik bir  takım  olayların 

 
Yayına Kabul Tarihi: 02.01.2002 
1: Meteoroloji Bölge Müdürlüğü - KONYA 

başlaması ve sona ermesini sağlamaktadırlar (Akbay 
1973, Akbay 1985, Keçeci ve Yetişir 1995). 
       Kınalı keklikler, yaban hayatlarında sadece 
ilkbahar mevsiminde yumurtlar ve  yavrularını 
ilkbahar-yaz mevsimlerinde büyütürler. Kapalı 
şartlarda yetiştiricilikte de durum aynı olup, kınalı 
kekliklerin yumurta verimi yumurta tavuğu ve Japon 
bıldırcınlarıyla kıyaslandığında çok düşüktür. Kapalı 
şartlarda yetiştiricilikte kınalı keklikleri yılın her hangi 
bir zamanında yumurtlatmak, hem üretimde 
devamlılığı sağlamak ve hem de  ekonomik açıdan 
önemlidir. 
       Bu derlemede, kınalı kekliklerin yılın her hangi bir 
zamanında yumurtlamasını sağlayan aydınlatma 
programları verilmiş ve konuyla ilgili bazı önemli 
bilgiler aktarılmıştır. 

 
       UYARICI ve UYARICI OLMAYAN  
AYDINLATMA 

Kınalı keklikler için uyarıcı aydınlatma, bir günde 
16 saat aydınlık (16A) ve 8 saat karanlık (8K), uyarıcı 
olmayan aydınlatma ise bir günde 8 saat aydınlık (8A) 
ve 16 saat karanlık (16K) sağlayan programlardır. 
Kınalı keklikler, yumurtlama periyodunun sonunda 
uygulanan uyarıcı aydınlatmaya tepki vermezler. Eğer 
büyütme döneminde sürekli aydınlatma yapılırsa geç 
yaşta cinsi olgunluğa ulaşırlar ve cinsi olgunluğa 
ulaşmış olsalar bile cinsel aktivite göstermezler. Bu 
durumu ortadan kaldırmak için yumurtlama 
periyodundan önce 6-8 hafta süreyle uyarıcı olmayan 
aydınlatma uygulanmalıdır (Woodard ve ark. 1970, 
Woodard ve ark. 1980, Woodard ve ark. 1986). 
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       SUNİ AYDINLATMAYLA İLGİLİ İLK 
ÇALIŞMALAR 
       Av kuşlarının aydınlatma manipilasyonlarıyla yılın 
her hangi bir zamanında yumurtlatılmasıyla ilgili ilk 
çalışmalar Brill (1934) tarafından yapılmıştır. 
Araştırmacı, Bobwhite bıldırcınlarının ekim ayında, 
haziran ayındaki gün uzunluğuna maruz 
bırakıldığında, bıldırcınların ocak ayında 
yumurtlamaya başladıklarını gözlemlemiştir. Daha 
sonra Martin (1935) aralık ayında başlamak üzere 
gece boyunca ışığa maruz bırakılan sülünlerin 26 gün 
sonra yumurtlamaya başladıklarını, Funk ve ark. 
(1941) kekliklerin uyarıcı aydınlatma programına 
maruz kaldıktan 31 gün sonra yumurtlamaya 
başladıklarını, yumurtlama periyodunda ilave 
aydınlatmanın yumurta verimini arttırdığını 
bildirmişlerdir. 
       Woodard ve ark. (1970, 1978a, 1978b) av 
kuşlarının aydınlatma manipilasyonlarıyla bir yılda bir 
den çok periyotta yumurtlayabileceklerini gösteren ilk 
araştırmacılardır. 

 
       AYDINLATMA PROGRAMLARI 
       Woodard ve ark. (1970) ’nın kınalı keklikleri 
aydınlatma manipilasyonlarıyla bir yılda bir den çok 
periyotta yumurtlatmak ve bazı özellikleri periyotlar 
arasında karşılaştırmak amacıyla yaptıkları araştırma, 
konuyla ilgili en kapsamlı çalışmalardan biridir. Bu 
araştırmanın deneme deseni ve uygulanan aydınlatma 
programları Tablo 1’de verilmiştir. Bu araştırmanın 
deneme deseni kınalı keklikleri bir yılda bir den çok 
periyotta yumurtlamaya sokan aydınlatma 
programıdır. 
       Kınalı keklikler 16 haftalık yaşta cinsi olgunluğa 
ulaşırlar, fakat bu yaşa yaban hayatlarında kasım ayı 
içerisinde ulaştıklarından cinsel aktivite göstermezler. 
Cinsel aktivite ve yumurtlama gün uzunluğunun 12 
saati geçtiği ilkbahar mevsiminde başlar. Böylece ilk 
yumurtlama yaşı 30-40 haftalık yaşlar olmaktadır. 
Entansif şartlarda yetiştiricilikte de aydınlatma 
programlarıyla yumurtlamaya zorlanan kekliklerin en 
az 30 haftalık yaşta olmaları tavsiye edilmektedir 

(Woodard 1982). Tablo 1’ den de görüldüğü gibi, bu 
çalışmada da keklikler 34 haftalık yaşta yumurtlamaya 
başlamışlardır. Kınalı keklikler, 13 hafta süren 4 
yumurtlama periyoduna sokulmuşlar ve bu sürelerde 
uyarıcı aydınlatma uygulanmıştır. Araştırmada, uyarıcı 
olmayan aydınlatma (8A:16K) süresi 6 hafta 
tutulmuştur. Böylece keklikler 92 haftalık yaşa kadar 4 
periyotta yumurtlatılmışlardır. Bu 4 yumurtlama 
periyoduna ait sonuçlar Tablo 2’ de verilmiştir. 
       Tablo 2’ den de görülebileceği gibi, uyarıcı 
aydınlatmanın başlamasından yaklaşık 1 ay sonra 
sürü yumurtlamaya başlamıştır. Yumurta verimi 4. 
periyotta diğer periyotlardan yüksektir. Bu aydınlatma 
programı ile kınalı keklikler 58 haftalık sürede 4 kez 
yumurtlama periyoduna sokulabilmektedir. Eğer uygun 
aydınlatma maniplasyonları uygulanmasaydı, aynı 
sayıda yumurta almak için bu hayvanların 4 yıl 
damızlıkta tutulmaları gerekecekti.  
       Kınalı keklik yumurtalarının döllülük oranının 
yumurtlama periyodunun ilk iki haftasında %5, 3-9 
haftalar arasında %75 ve son haftalarda %50 (Özek 
2001a, Özek 2001b), başka bir kaynakta %90 
civarında olduğu bildirilmektedir (Çetin ve ark. 1997).  
Bu araştırmada da döllülük oranı 1., 3., 5., 7. 
periyotlarda sırasıyla, %77, 74, 83, 79 olarak bildirilmiş 
olup, suni aydınlatma döllülük oranını olumsuz 
etkilememektedir. Aynı periyotlarda ortalama yumurta 
ağırlığı sırasıyla, 22.5, 22.3, 22.2, 22.7 g olarak 
verilmiştir. 

 
       SÜREKLİ YUMURTA ALMAYI SAĞLAYAN 
AYDINLATMA PROGRAMLARI 
       Ticari bir işletmede, yıl boyu keklik yumurtası 
bulundurmak  ve et üretiminde devamlılık sağlanmak 
istendiğinde, eldeki damızlık sürü iki gruba ayrılarak 
bu amaca ulaşılabilir. Bu amaçla, bu iki gruba farklı iki 
aydınlatma programı uygulanır ve sürünün birisi 
yumurta verirken diğeri dinlendirilir. Şekil 1’de bu 
programlar  verilmiştir (Woodard 1982). Bu 
programlarla sülünler ( Woodard ve ark. 1978a) ve 
Bobwhite bıldırcınlarından da (Baldini ve ark. 1952) yıl 
boyu yumurta alınabilir. 

 
Tablo 1. Kınalı Keklikleri Yılın Herhangi Bir Zamanında Yumurtlatan Aydınlatma Programları. 
Periyotlar 1 2 3 4 5 6 7 
Tarih 23 Kasım- 

23 Şubat 
- 12 Nisan- 

12 Temmuz 
- 23 Ağustos- 

23 Kasım 
- 3 Ocak- 

4 Nisan 
Uyarıcı aydınlatma 24A - 16A:8K - 16A:8K - 16A:8K 
Uyarıcı  olmayan aydınlatma - 8A:16K - 8A:16K - 8A:16K 16A:8K 
Süre (hafta) 14 6 13 6 13 6 13 
Dişi sayısı 56 50 50 28 27 23 23 
Periyot başında yaş (hafta) 34 48 54 67 73 86 92 

 
Tablo 2. Kınalı Kekliklerin Farklı Yumurtlatama Periyotlarındaki Bazı özellikleri. 
Periyotlar 1 3 5 7 
Uyarıcı aydınlatmanın başlamasından sonra ilk yumurtanın alınmasına kadar geçen 
süre, gün 

22 21 22 22 

Uyarıcı aydınlatmanın başlamasından sonra ilk yumurtaların alınmasına kadar geçen 
ortalama süre, gün 

34.2 30.3 27.9 28.8 

İlk döllü yumurtadan önce yumurtlanan yumurta sayısı 2.4 2.7 3.0 3.3 
Yumurtlayan kekliklerin yüzdesi 96 91.8 100 100 
Yumurta verimi, adet/keklik 21 18.4 23.0 33.2 
Ortalama ölüm oranı, % 10.7 2.0 14.8 0.0 
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E     :Erkek  
D     :Dişi 
Taralı alan   :Uyarıcı olmayan aydınlatma  
(16K:8A) 
Süre     : Dişi: 16 hafta; Erkek: 14 hafta 
Açık alan    :Uyarıcı aydınlatma (16A:8K) 
Süre    : Dişi : 19 hafta; Erkek: 21 hafta 

 
0     20     36    52 
      Haftalar 
 
Şekil 1. Devamlı Yumurta Almak Amacıyla İki Damızlık Süreye Uygulanabilecek Aydınlatma Programları. 
 
       Bu programların uygulanmasında dikkat edilecek 
husus erkek kınalı kekliklerin 2 hafta önceden uyarıcı 
aydınlatmaya maruz bırakılmalarıdır. Çünkü erkekler 
dişilere kıyasla daha geç cinsel aktivite gösterirler. Bu 
nedenle, erkeklere 2 hafta önceden uyarıcı aydınlatma 
uygulanmazsa erkekler çiftleşmedikleri için ilk 
yumurtalar dölsüz olacaktır. Yumurtlama periyodunda 
yüksek ışık şiddeti (50-100 lux), dinlenme periyodunda 
düşük ışık şiddeti (5 lux) yeterlidir (Woodard 1982, 
Woodard ve ark. 1986). 
       Kınalı keklikler tatminkar bir yumurta verimiyle 2. 
yılda da damızlıkta tutulabilirler, ancak 2. yıldan sonra 
(2 yaşından sonra) döllülük oranı ve çıkış gücü gibi 
bazı kuluçka özelliklerinin düştüğü ifade edilmektedir 
(Woodard 1982).  

 
       SONUÇ 

 
       Kınalı keklik, av ve kasaplık amaçla yetiştirilen 
popüler av kuşlarından biridir. Ekonomik ve başarılı bir 
yetiştiricilik, kekliklerin istediği çevre şartlarının 
sağlanmasıyla mümkün olur. Entansif şartlarda 
yetiştiricilik yapıldığında, mutlaka keklikleri yılın her 
hangi bir zamanında yumurtlatan aydınlatma 
programlarının uygulanması gerekmektedir. Kınalı 
keklikler, en az 6 hafta süren uyarıcı olmayan 
aydınlatma ve en az 10 hafta süren uyarıcı aydınlatma 
programlarına sırayla maruz bırakıldıklarında yılın her 
hangi bir zamanında yumurtlatılabilirler. Bu durum, 
ülkemizde henüz yeni bir kanatlı sektörü olarak 
görülen keklik yetiştiriciliğinin gelişimini hızlandıracak, 
üretimde devamlılığı sağlayacak ve üretim maliyetini 
düşürecektir. 
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1. Hayvancılık Araştırma Dergisi, Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal 

Araştırma Enstitüsü’ nün yayın organı olup; 6 ayda bir olmak üzere, 
yılda iki sayı olarak yayınlanır. 

2. Dergide, Hayvancılık ve buna yakın alanlara ait araştırma makaleleri, 
kısa bildiriler, klinik gözlemler, derleme makaleler, ve editöre mektup 
şeklinde hazırlanmış ve daha önce hiçbir dergide yayımlanmamış 
(kongre tebliğleri hariç) yazılar yayınlanır. 

3. Derginin uluslar arası alanda ilgi çekebilmesi ve yabancı okuyucular 
tarafından da anlaşılabilmesi amacıyla sunulacak yazıların özellikle 
İngilizce ve Almanca olarak hazırlanmasına gayret gösterilmelidir. 
Yabancı dilde hazırlanan makalelere yayında öncelik tanınır. 

4. Türkçe olarak yayına hazırlanan makalelerde materyal ve metot ile 
bulguları da açıklar nitelikte yabancı dilde özet yazılmış olmalıdır. 

5. Yayına kabul edilen yazılar için basım öncesi metin uzunluğu ve yazının 
türü dikkate alınarak yazarlardan  basım ücreti talep edilir. Talep edilen 
ücret  ve ödeme şekline ait detaylar yazarlara bildirilir. 

6. Dergi yayın kurulu, makale üzerinde, gerekli gördüğü kısaltma ve 
düzeltmeleri yapabilir, varsa önerilerini yazılı ve sözlü olarak yazar(lar)a 
iletir. Yazıların, bilimsel yönden incelenmesi için Yayın Danışmanlarına 
başvurulur. 

7. Makalenin bilimsel yönden değerlendirilmesi için en az bir yayın 
danışmanının görüşüne başvurulur. Yayın danışmanlarının önerileri 
doğrultusunda yeniden düzenlenmek için geri gönderilen makaleler 
öneriler doğrultusunda düzenlemeler yapıldıktan sonra 10 gün içerisinde 
yayın kuruluna iade edilir. Yayın kurulu tarafından yayına kabul 
edilmeyen yazıların tekrar değerlendirilmesi veya başka bir yayın 
danışmanı tarafından bir kez daha incelenmesine yönelik talepler 
değerlendirilmeye alınmaz. 

8. Yayınlanan yazılardan doğan her türlü sorumluluk yazar(lar)a aittir. 
Sunulan yazılar yayınlansın veya yayınlanmasın geri iade edilmez. 

9. Yazarlar tarafından dergiye sunulan yazıların “ araştırma makalesi”, “ 
kısa bildiri”, “klinik gözlem”, “derleme makale” veya “editöre mektup” 
olduğu, yurt içi veya dışında herhangi bir dergide yayınlanmadığı veya 
yayına sunulmadığı ayrı bir yazı ile belirtilmeli ve yazının en alt 
bölümünde tüm yazarların isim ve imzaları bulunmalıdır. 

10. Yabancı dilde (İngilizce veya Almanca) ya da Türkçe olarak 
hazırlanacak tüm metinler kolay okunabilir bir karakterde, çift satır 
aralıklı (herhangi bir sıkıştırma yapılmaksızın) ve sayfa kenarında yeterli 
boşluk kalacak şekilde A4 formundaki kağıdın sadece bir yüzüne 
yazılmalıdır. Metinler sayfa numaralarını içeren bir orijinal ve iki fotokopi 
olmak üzere toplam üç nüsha halinde sunulmalıdır. Metinler, tablo, 
resim, çizim, şema, grafik ve kaynaklar dahil olmak üzere toplam 15 
sayfadan fazla olmamalı, Microsoft Word  (PC) programında hazırlanmış 
ve tam metni içeren 3.5 inch’lik bir disket veya CD ile beraber 
sunulmalıdır. 

11. Konu ile ilgili siyah- beyaz fotoğraflar (fazla sayıda fotoğraf varsa plate 
halinde bir arada toplanmalıdır), grafik,tablo ve çizimler baskı ile 
çoğaltılabilecek nitelik ve kalitede hazırlanmış olmalı ve Türkçe 
açıklamalara ek olarak yabancı dilde de açıklanmalıdır. 

12. Araştırma makaleleri; yeterli bilimsel inceleme, gözlem ve deneylere 
dayanarak, bir sonuca ulaşan daha önce yayınlanmamış çalışmalardır. 
Makalenin bölümleri aşağıda belirtilen sıraya uygun olarak 
hazırlanmalıdır. Başlık; makalenin içeriğini tam olarak yansıtmalıdır. 
Başlık için gerekli açıklamalar (maddi yönden destekleyen kurum, 
araştırmanın doktora tezinden özetlendiği vs.) özel işaretlerle başlıkta 
belirtilmeli ve bu işaretler için açıklamalar birinci sayfanın altında dipnot 
olarak belirtilmelidir. Yazarların tam adları başlıktan sonra çalışma 
adresleri ise birinci sayfanın altında yazılmalıdır. Özet; çalışmanın 
özünü yansıtmalı, amaç, yapılanlar ve bunlardan elde edilen sonuçlar 
kısa bir şekilde açıklanmalıdır. Özet, gerek Türkçe ve gerekse yabancı 
dildeki makaleler için 200 kelimeyi aşmamalıdır. Özetin altına beşten 
fazla olmamak kaydıyla anahtar kelimeler eklenmelidir. Yabancı dildeki 
özetin başına eserin başlığı aynı dille konulmalıdır. Giriş; araştırma 
konusu ile ilgili bilgiler uzun tutulmadan  mümkün olduğunca kısa ve 
özlü yazılmalı, konu dışı gereksiz bilgiler verilmemeli, çok gerekli 
kaynaklar dışında atıfta bulunulmamalıdır. Giriş bölümünün araştırmanın 
tümünün sayfa sayısının %15’ini aşmamasına özen gösterilmelidir. Bu 
bölümün son paragrafında ise araştırmanın amacı açık olarak 
belirtilmelidir. Materyal ve metot; kullanılan materyal ve metotlar 
(kullanılan istatistik yöntemlerde dahil olmak üzere) yeterince detaylı 

olarak tarif edilmeli ancak iyi bilinen ve sık kullanılan metotlar için 
kapsamlı açıklamalara gidilmeden atıfta bulunulmalıdır. Bulgular; elde 
edilen veriler mümkün olduğunca tablo ve şekillerle, (grafik, fotoğraf vb.) 
birlikte özlü olarak verilmeli ve her hangi bir şekilde diğer araştırıcıların 
sonuçları ile karşılaştırılmamalı ve tartışılmamalıdır. Tartışma ve 
sonuç; bölümünde araştırma bulguları mevcut kaynaklarla tartışılarak 
değerlendirilir ve yorumlanır. Sonuçta açık ve kısa cümlelerle, 
çalışmadan elde edilen sonucun ekonomi,bilim ve pratiğe katkıları ve bu 
konuda çalışacak diğer araştırıcılara neler tavsiye edileceği açıklanır. Bu 
bölümde gereksiz tartışmalar yapılmamalı ve makalenin toplam sayfa 
sayısının % 30’unu aşmamasına özen gösterilmelidir. Kaynaklar; 
Kaynaklar metin içerisinde yazar soyadı ve yayınlandığı yıl ile belirtilir 
(Aksoy 1993).İki yazar var ise (Aksoy ve Semacan 1994), yazarlar 
ikiden fazla ise (Aksoy ve ark. 1997), kaynaklar birden fazla ise tarih 
sırasına göre (Aksoy 1989, Semacan 1991, Alaçam ve ark. 1997) olarak 
belirtilir. Cümle başında ise sadece tarihler parantez içine alınır. 
Örneğin; Alaçam (1994), Aksoy ve ark. (1989) gibi. Aynı yazarın birden 
fazla yayını bulunuyor ise (Aksoy 1984,1990, 1994a,1994b) olarak 
belirtilir. Kaynakların sıralanması birinci yazarın soyadına göre alfabetik 
olarak yapılır. Aynı isimli yazar veya araştırıcının birden fazla makalesi 
kullanılmış ise sıralamada tarihler dikkate alınır. Aynı tarihli olanlarda ise 
tek isimli olanlara öncelik tanınır. Aynı isim ve tarihli makalenin 
bulunması halinde ise parantez içinde tarihin yanına harf (a, b gibi) 
konulur ve metin içinde atıfta bulunulduğunda da bu harfler belirtilir. 

13. Yararlanılan kaynağa göre literatürlerin yazılma biçimleri aşağıda  
gösterilmiştir. Yararlanılan kaynak; 

           Periyodik ise: Foxcroft GR, Hunter MG (1994) Basic physiology of 
follicular maturation in the pig. J Repod Fertil; 211(3): 353-359.  

          Yararlanılan dergilerin isimlerinin kısaltılmaları Index Medicus’a göre 
yapılmalıdır.      

           Kitap ise: Lewitt J (1985) Responses of Plants to Environmental    
Stresses.Academic Press. Orlondo. 

           Bölümleri farklı yazarlar tarafından yazılmış bir kitap ise: 
           Ralph JH (1986) Genital diseases. In “Veterinary Medicine”.Ed. SJ 
          Ettinger. WB Saunders Company, Philadelphia. 
           Tebliğ veya rapor ise: Taylor WD (1972) Bovine herpes mammillitis-

like disease diagnosed in the united States. Proceeding of 74 th Annual 
meeting of U.S. Animal Health Assocation, New York. 

14. Kısa bildiriler; Kısmen tamamlanmış ve yorumlanacak sonuçlara 
ulaşmış, orijinal bir araştırmanın takdimidir. Daha önce “araştırma 
makaleleri” bölümünde belirtilen diğer kurallara uyularak ve aynı 
bölümleri içerecek biçimde yazılmalıdır. Özet, 100 kelimeyi aşmamalı 
(Türkçe yazılan kısa bildirilerde “Summary” 150 kelimeye kadar 
uzatılabilir) ve yazı toplam 6 sayfadan uzun olmamalıdır. 

15. Gözlemler; Uygulama, klinik ve laboratuar ile ilgili alanlarda karşılaşılan, 
ender olarak görülen ve daha önce başka bir dergide yayınlanmamış 
olulardır. Araştırma makaleleri düzeninde yazılmalı ancak “materyal ve 
metot” yerine olgunun tanımı yapılmalıdır Özet, 100 kelimeyi aşmamalı 
(Türkçe yazılan gözlemlerde “Summary” 150 kelimeye kadar uzatılabilir) 
ve yazı toplam 6 sayfadan uzun olmamalıdır. 

16. Derleme makaleler; Önemli bir konuyu literatüre dayalı olarak 
inceleyen, sentezleyen ve bir sonuca varan bilimsel yayınlardır. Derleme 
makaleler yazar(lar)ın deneyim sahibi olduğu konular üzerinde 
yoğunlaşmalı ve varsa yazarın aynı konuda yapmış olduğu orijinal 
araştırma ve sonuçlarını da içermeli ve geniş bir literatür taramasına 
dayanmalıdır. Araştırma makaleleri düzeninde yazılmalı, özet Türkçe ve 
yabancı dilde yazılan derlemelerde 200 kelimeyi aşmamalı (Türkçe 
yazılan derlemelerde “Summary” 250 kelimeye kadar uzatılabilir) ve yazı 
toplam 15 sayfadan uzun olmamalıdır. 

17. Editöre Mektup; Bilimsel veya pratik bir olgu yada konunun kısa 
takdimidir. Çift aralıklı olarak yazılmış 2 daktilo sayfasından uzun 
olmamalıdır. 
 
Tüm yazışmalar için adres: 
Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü 
“Eğitim ve Yayım Birimi” 
P.K. 125 42030- Konya/ TÜRKİYE 
Tel. +90.332.334 05 00 Fax. +90.332.334 05 03 
E-mail: bdyayin@yahoo.com 
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1. Journal of Animal Research is the official journal of the Bahri 
Dağdaş International Agricultural Research Institute and published 
six monthly, two issues per year.  

2. Original papers, short communications, review articles, clinical 
observations and the notes designed as letter to editor on all 
aspects of veterinary medicine, animal science and related topics 
are published. Papers are accepted for publication on the 
understanding that they have not been published (except the 
proceeding of congress) and are not being considered for 
publication elsewhere.  

3. In the addition to the Turkish, the contributions written particularly 
in English or German are also welcome.  

4. Original papers written in Turkish should also contain a summary, 
not exceeding 250 words, written either in English or German.  

5. After acceptance of the papers, author(s) will be charged based on 
the total number of pages of the article. There on, the authors will 
be informed about the details of payment.  

6. Editorial committee reserves the privilege of returning to the 
author(s) for revision accepted manuscripts and illustrations which 
are not in the proper from for publication.  

7. All manuscripts submitted for publications are refereed and the 
papers that returned to author for revision after initial consideration 
by referees should be resubmitted to editorial board during 10 
days.  

8. The author(s) bear full responsibility for the contents of their 
contribution. Manuscript accepted or rejected is not returned back 
to author(s).  

9. The journal requires a statement signed by all author(s) 
acknowledging that they are aware of the manuscript submission 
and agreeing to be listed as co- author(s) and that manuscript has 
never been published or submitted for publication elsewhere.  

10. Manuscripts, up to 15 printed pages, should be typed double-
spaced on one side of A4 paper with an enough margin and 
submitted in triplicate containing page numbers. Along with the 
hard copy, electronic manuscripts on 3,5 inch floppy discs or CD 
prepared on IBM compatible computers should be submitted for 
the accepted papers.  

11. Manuscripts in general should be organised in the following order:  
Title: Should be clear and descriptive  
Name(s) of author(s)  
Complete postal address of author(s)  
Summary: Should not exceed 200 words, it should contain a very 
brief account of the materials and methods, results and 
conclusions, so that the reader need to refer to the article except 
for details. 

Materials and methods: Including experimental design and the 
techniques employed. Where the methods are well now, the 
citation of a standard work is sufficient. The statistical methods 
used should be clearly stated. 
Results: The results should be supported by brief but adequate 
tables, or graphic or pictorial material, wherever necessary. 
Discussion: Should interpret results with minimal recapitulation of 
findings. 
References: In the text all references should be indicated by 
name and date, e.g. Aksoy (1992). If a citation has more than two 
author(s) the first author should be given followed by “et al”. Where 
lists of references are cited in the text they should be placed in 
chronological order, e.g. (Tekeli 1992, Aksoy 1997). If more than 
one reference by the same author(s) published in the same year 
are cited they should be distinguished from each other by placing 
a, b, etc. After the year i.e. (Aksoy 1994 a, 1994b). List of 
references should be arranged in alphabetical sequence and 
numbered in that order according to the following examples: 
Foxcroft GR, Hunter MG (1994) Basic physiology of follicular 
maturation in the pig. J Reprod Fertil; 211 (3) :353-359. 
Abbreviations of journal names should conform to the style of the 
Index Medicus.  
Lewitt J (1985) Responses of Plants to Environmental Stresses. 
Academic Press. Orlondo. 
Ralph JH (1986) Genital diseases. In “Veterinary Medicine”. Ed. SJ 
Ettinger. WB Saunders Company, Philadelphia. 
Taylor WD (1972) Bovine herpes mammillitis-like disease 
diagnosed in the United States. Proceeding of 74th Annual Meeting 
of U.S. Animal Health Association, New York.  
Short communications and case reports: Should not exceed six 
printed pages containing a summary consisting of up to 100 words 
and should be organised according to the order described 
previously for original articles. 
Review articles: Should not exceed occupy more than 15 printed 
pages containing a summary consisting of up to 200 words. 
Reviews may be submitted or invited. 
 
Paper designed as letter to editor should not exceed two printed 
papers. 
Manuscript should be sent to: 
Bahri Dağdaş International Agricultural Research Institute 
Department of Publication and Education 
P. K. 125 42030 KONYA   
Tel: + 90.332.334 05 00 fax. + 90.332.334 05 03 
E-mail: bdyayin@yahoo.com (it is for only communication)

Key words: Maximally five key words should be listed. 
Introduction: Should be brief and limited to the statement of the 
problem or the aim of the experiment. The review of literature 
should be pertinent to problem. 
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