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FARKLI SÜRELERDE SÜTTEN KESMENİN ESMER IRK BUZAĞILARDA BÜYÜME ve 
YETİŞTİRME MALİYETİNE ETKİSİ * 

  

 

Mehmet  ÇOLAK1    Şeref   İNAL2 

 

       
       The effect of different weaning ages on 
growth and breeding cost of Brown-Swiss calves 
 

 

       SUMMARY 
 
       This research was carried out to investigate the 
possibilities of early weaning of Brown Swiss calves in 
Konya conditions. Thirty-four male and 23 females calves 
reared at Bahri DAĞDAŞ International Agricultural 
Research Institute were weaned at 4 (Group 1) , 6 (Group 
2) and 8 (Group 3) weeks of ages. Data were collected 
from all calves from birth until six months of age. General 
Linear Model (GLM) which contains 2 fixed factors 
(weaning age and sex) were used in statistical analyze. 
Total weight gains determined between birth and six 
months of age for the groups were 150.94±2.69, 
150.93±2.83, 147.53±2.75 kg and daily live weight gain 
averages were 0.837±0.01, 0.840±0.01 and 0.819±0.01 
kg, respectively. The differences among the groups were 
found  insignificant. The averages of feed conversion 
efficiencies from birth to six months of age for the groups 
were 3.63±0.05, 3.54±0.05 and 3.50±0.05 kg respectively. 
The differences among the groups were found  
insignificant. The gains in the body length, withers height, 
chest depth and heart girth of the calves in the period from 
birth to six months of ages were not effected by weaning 
ages. Feeding, labor and energy cost determined between 
birth and six months of age of the calves were 147.21, 
162.43 and 176.88 $ for groups respectively. Calves 
weaned at 4 weeks of age had more advantages than the 
others. Result of this research has indicated that  calves 
weaned at 4 weeks age had more 11% and 20% lower  
rearing cost than the calves weaned at 6 and 8 weeks of 
ages. The results suggested that Brown Swiss calves 
reared under environmental conditions of Konya could be 
economically weaned at 4 weeks of age without having 
any adverse effect on their growth and feed conversion 
efficiency. 
 
       KEY WORDS: Brown Swiss calves, early weaning, 
breeding cost 
 
 

       ÖZET 
 
       Bu araştırma Konya şartlarında yetiştirilen Esmer ırk 
buzağıların erken yaşlarda sütten kesilebilme imkanlarını 
araştırmak amacı ile yapılmıştır. Bu amaçla Bahri 
DAĞDAŞ Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nde 
yetiştirilen 34 baş erkek, 23 baş dişi olmak üzere toplam 
57 baş Esmer ırk buzağı 4, 6 ve 8 haftalık yaşlarda sütten 
kesilmişlerdir. Veriler bütün buzağılarda doğum-6 ay arası 
alınmıştır. İstatistik analizlerde sütten kesim süresi ve 
cinsiyet olmak üzere iki faktör içeren Genel Doğrusal 
Model (GLM) kullanılmıştır. Araştırmada 4, 6 ve 8 
haftalık yaşlarda sütten kesilen buzağılarda doğum-6 ay 
arası devrede toplam canlı ağırlık artışı sırasıyla 
150.94±2.69, 150.93±2.83 ve 147.53±2.75 kg, günlük 
canlı ağırlık artışı sırasıyla 0.837±0.01, 0.840±0.01 ve 
0.819±0.01 kg olarak bulunmuş olup gruplar arasındaki 
farklılık önemsizdir. Aynı dönemde grupların yemden 
yararlanma değerleri, sırasıyla 3.63±0.05, 3.54±0.05 ve 
3.50±0.05 kg olarak saptanmış olup gruplar arasında 
önemli  bir farklılık bulunamamıştır. Beden uzunluğu, 
cidago yüksekliği, göğüs derinliği ve göğüs çevresindeki 
toplam artış  miktarları da sütten kesim sürelerinden 
etkilenmemişlerdir. Gruplarda doğum-6. ay arası buzağı 
başına yem, işçilik ve enerji giderleri toplamı sırasıyla 
206.088.025, 227.399.267 ve 247.621.609 TL olarak 
tespit edilmiştir. Bu sonuçlara göre 4 haftada sütten 
kesilen bir buzağı 6 ve 8 haftada sütten kesilenlere göre 
sırasıyla % 11 ve 20 daha düşük maliyetle yetiştirilmiştir. 
Dört haftalık yaşta sütten kesme 6 ve 8 haftalık yaşta 
sütten kesmeye, 6 haftalık yaşta sütten kesme 8 haftalık 
yaşta sütten kesmeye göre daha avantajlı olarak 
bulunmuştur. Bu sonuçlara göre,  Konya şartlarında 
yetiştirilen Esmer ırk buzağıların, büyüme ve yemden 
yararlanma özelliklerinde herhangi bir olumsuz  etki 
olmadan daha düşük maliyetle 4 haftalık yaşta sütten 
kesilebileceği önerilebilir. 
 
       ANAHTAR KELİMELER: Esmer buzağı, erken 
sütten kesme, yetiştirme maliyeti 
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       GİRİŞ 
 

       Yeni doğan buzağılar kaba ve kesif yemlerden 
yeterince yararlanamazlar. Buzağıların doğum sonrası 
süt ve benzeri sıvı gıdalarla beslenmesi gerekir. 
Damızlık veya besi için kullanılacak buzağıların 
mümkün olan en kısa sürede ruminal gelişmelerinin 
sağlanması gerekir. Bu nedenle buzağıların sıvı gıda 
tüketimlerini sınırlayan ve katı yem  tüketimlerini 
artıran beslenme programları uygulanır. Buzağılar sıvı 
gıdalarla sağlayamadıkları besin maddesi ihtiyaçlarını 
diğer yemlerle karşılamaya zorlanarak rumenlerinin 
erken yaşlarda geliştirilmesi amaçlanır. Buzağılarda 
erken sütten kesme uygulamalarının en önemli 
safhalarından biri buzağının rumen gelişimin uygun 
biçimde olmasıdır. Buzağı doğduğunda rumen ve 
retikulum tam olarak gelişmemiştir, sterildir ve 
fonksiyonel değildir. Sıvı gıdalar özofagus oluğu 
(Sulcus oesophagicus) tarafından yolu değiştirilerek 
retikulum ve rumeni geçerler (Quigley 1998). 
Abomazum doğumdan 2-3 haftaya kadar midenin ana 
bölümüdür. Buzağı enerji ve aminoasit ihtiyacını süt 
ve süt ikame yemlerini bağırsaklarında sindirerek 
sağlar. Buzağı su ve başlangıç yemi tüketmeye 
başladığında rumende fermantasyon başlar. 
Karbonhidratların fermantasyonundan uçucu yağ 
asitleri meydana gelir. Rumen asitlerinin büyük 
çoğunluğu retikulo-rumen epitelinden emilir  ve rumen 
papillaları uçucu yağ asitlerinin etkisiyle gelişir 
(Bölükbaşı 1989, Umphrey ve Staples 1992, Anonim 
1997, Quigley 1998). Anderson ve ark. (1987) 
yaptıkları çalışmada buzağıları 4 ve 6 haftalık yaşlarda 
sütten kesmişler 1, 4 , 8 ve 12. haftalarda  
buzağılardan rumen örnekleri almışlar ve rumendeki 
metabolik gelişimin erken sütten kesilen buzağılarda 
geç sütten kesilen buzağılardan daha hızlı olduğunu  
tespit etmişlerdir. Klein ve ark. (1987) yaptıkları 
çalışmada 17. günde sütten kesilen ve başlangıç yemi 
ile beslenen buzağıların rumen gelişimlerinin 
başlangıç yemi almayan ve daha geç sütten 
kesilenlere göre daha hızlı olduğunu ve ayrıca rumen 
papillalarının gelişiminin etkilenmediğini bildirmişlerdir. 
Quigley ve ark. (1991) erken sütten kesilen 
buzağılarda plazma uçucu yağ asitleri 
konsantrasyonunun daha fazla ve bunların 
konsantrasyonları ile kesif yem alımı arasındaki 
korelasyonun  0.77 olduğunu bildirmişlerdir.     
       Bazı araştırmacıların (Owen 1995, Quigley 1998, 
Wattiaux 1999) bildirdiğine göre buzağıları sütten 
kesmede dikkate alınacak kriterler; yaş, günlük 
konsantre yem tüketimi ve canlı ağırlıktır. Buzağıları 
sütten kesmede yaş kriteri olarak değişik uygulamalar 
yapılmıştır. 1991 ve 1992 yıllarında A.B.D. de 28 
eyalet ve 1811  çiftlikte  yapılan çalışmada, 
yetiştiricilerin % 60’nın buzağılarını 8 haftalık ve daha 
yukarı yaşta, % 30’unun 6 haftalık yaşta, geriye kalan 
% 10’nun ise 6 haftadan daha küçük yaşlarda 
buzağılarını sütten kestikleri bildirilmiştir (Anonim 
1997). Teorik olarak buzağılar bireysel kulübelerde 
büyütüldüğünde buzağının, tükettiği yem miktarına 
göre sütten kesmenin en uygun olduğunu,  fakat 
pratikte buzağıları yaşa göre sütten kesmenin büyük 
buzağı işletmelerinde daha kolay olduğu ve 
uygulamada gelişmemiş buzağıların sütten kesme 

zamanının geciktirilmesi gibi bir esneklik sağlandığı 
ortaya çıkmıştır (Owen 1995). Birçok sütçü ırk 
buzağının 6-11. haftalarda  sütten kesilebileceği 
(Morrill 1991), buzağıları sütten kesmede hedefin 
genel olarak doğumdan sonra 5. hafta olduğu 
(Thickett 1991), buzağılarda sütten kesmenin 
minimum 4 haftalık yaşta yapılması gerektiği (Anonim 
1997), birçok buzağının yaklaşık 4 haftalık yaşa 
geldiklerinde yeterli rumen gelişimine sahip oldukları 
ve sütten kesilebilecekleri bildirilmiştir (Quigley 1997). 
Birçok buzağının 3-6 haftalık  yaşta iştahlarına ve 
ırklarına göre sütten başarılı bir biçimde kesilebileceği 
bildirilmiştir (Etgen ve ark. 1987, Harris ve Shearer 
1992). 
       Yanar ve ark. (1994a) yaptıkları çalışmada 54 baş 
Esmer ırk buzağıyı 5, 7 ve 9 haftalık yaşlarda  sütten 
kesmişler, sütten kesim ağırlığında 63 günde sütten 
kesilen buzağılar ile diğer gruplar arasındaki farkı 
önemli (p<0.05) bulmuşlar, bütün gruplarda 4. ay ve 6. 
ay canlı ağırlıkları arasındaki farkı önemsiz 
bulmuşlardır. 9 haftalık yaşta sütten kesilen 
buzağıların sütten kesime kadar  olan  dönemi ile 
diğer grupların aynı döneme ait  yemden yararlanma  
oranları arasındaki farklılıklar (p<0.05) önemli 
bulunmuştur. Gruplar arasında vücut uzunluğu 
bakımından 5 haftalık yaşta sütten kesilen buzağılar 
ile diğer gruplar arasında önemli farklılık (p<0.05) 
bulunmuştur. Yanar ve ark. (1995), yaptıkları diğer bir 
çalışmada 71 baş Esmer ırk buzağıyı 5 ve 8 haftalık 
yaşlarda sütten kesmişlerdir. Her iki grupta 4. ay ve 6. 
ay canlı ağırlıkları arasında önemli  bir farklılık 
bulunamamıştır. Uğur ve ark. (1998b), Esmer ırk 
buzağılarda yaptıkları çalışma da  buzağıları 30, 45 ve 
60. günlerde sütten kesmişlerdir. Sütten kesim 
ağırlıklarında 60 günde sütten kesilen buzağılar ile 
diğer gruplar arasında önemli (p<0.05) bir farklılık 
olmasına rağmen  4. ay ve 6. ay canlı ağırlıkları 
arasında önemli  bir farklılık bulunamamıştır. Doğum-
6. ay arasında yemden yararlanma oranları (4.0, 3.8, 
3.9) arasında da önemli bir farklılık tespit 
edememişlerdir. Doğum-6 ay arası  beden uzunluğu, 
cidago yüksekliği, göğüs derinliği ve göğüs çevresi 
artışlarında gruplar arasında önemli  bir farklılık 
bulamamışlardır.  
       Farklı iki sütten kesme sistemi ile 5 ve 8 haftalık 
yaşta sütten kesilen buzağıların 8 haftalık yaşa 
kadarki buzağı büyütme maliyeti, buzağı başına süt 
ikame yemi maliyeti 33.60 USD ve buzağı başlangıç 
yemi maliyeti 26.00 USD ve buzağı başına toplam 
maliyet 5 haftalık yaşta sütten kesilen buzağılar için 
59.60 USD olarak saptanmıştır. 8 haftalık yaşta sütten 
kesilen buzağılar için ise buzağı başına süt ikame 
yemi maliyeti 50.40 USD, buzağı başlangıç yemi 
maliyeti 20.00 USD ve buzağı başına toplam besleme 
maliyeti 70.40 USD olarak belirtilmiştir (Anonim 1997). 
       Marx (1996), yaptığı çalışmada 40 baş buzağıyı 4 
ve 8 haftalık yaşta sütten kesmiştir. İki farklı sütten 
kesme sistemi uygulanan bu çalışmada buzağıların 8 
haftalık yaşa kadar ki büyüme maliyetleri 4 haftalık 
yaşta sütten kesilen buzağılar için buzağı başına süt 
maliyeti 28 USD, başlangıç yemi tüketimi 13.20 USD  
ve ot maliyeti de 0.90 USD olup toplam maliyet 42.1 
USD’dır. 8 haftalık yaşta sütten kesilen buzağılar için 
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Tablo 1. Araştırmada Kullanılan Yemlerin Besin Madde Oranları. 
Besin Maddesi Buzağı Başlangıç Yemi Buzağı Büyütme Yemi Kuru Yonca Süt 
Kuru Madde, % 89.61 89.16 90.75 12.8 
Ham Protein, % 19.84 19.82 14.11 3.3 
Ham Yağ, % 3.91 3.28 2.3 4.1 

 
buzağı başına süt maliyeti 56 USD, başlangıç yemi 
maliyeti 6.75 USD ve ot maliyeti de 0.50 USD toplam 
besleme maliyet 63.25 USD.dır. Buna göre erken 
sütten kesilen buzağıların besleme maliyeti geç sütten 
kesilenlere göre % 33 daha az olarak gerçekleşmiştir. 
Bu araştırma,  buzağıların erken sürelerde sütten 
kesilmesi sağlanarak, verilen süt miktarının azaltılması 
ve   erken sütten kesimin Konya şartlarında yetiştirilen 
esmer buzağılarda büyüme üzerine etkisini saptamak 
amacıyla yapılmıştır. 

 
       MATERYAL ve METOT 
 
       Araştırmanın hayvan materyalini Konya Bahri 
DAĞDAŞ Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü 
Müdürlüğünde  yetiştirilen Esmer ırk sığır sürüsünden, 
34 baş erkek ve 23 baş dişi olmak üzere toplam 57 
baş Esmer Irk buzağı oluşturmuştur. Buzağılara 
işletmede yetiştirilen sığırlardan sağlanan, tam yağlı 
ve fiziksel muayenede herhangi bir kusur 
göstermeyen süt içirilmiştir. Araştırmada kaba yem 
olarak yine aynı işletmeden elde edilen % 14.11 
proteinli kuru yonca, konsantre yem olarak % 19.84 
ham proteinli pelet  buzağı başlangıç yemi ve % 19.82 
proteinli pelet buzağı büyütme yemi kullanılmıştır 
(Tablo 1). Buzağı başlangıç ve büyütme yemlerinin 
analizi Konya İl Kontrol Laboratuarında, yonca ve 
sütün analizi S.Ü. Veteriner Fakültesinde yaptırılmıştır. 
       Buzağıların beden uzunluğu, cidago yüksekliği, 
göğüs derinliği, ölçülerinin alınmasında ölçü bastonu, 
göğüs çevresi ölçülerinin alınmasında ölçü şeridi 
kullanılmıştır. Buzağılara verilen yemlerin (kesif yem 
ve kaba yem) tartılmasında 10 grama hassas 30 
kilogramlık baskül, buzağıların canlı ağırlıklarının 
belirlenmesinde ise 100 grama hassas 300 kilogramlık 
baskül, süt için 2 litrelik ölçülü kap  kullanılmıştır. 
Araştırmada buzağılara içirilecek sütün ısıtılmasında 
tüplü ocak ve 50 kilogramlık süt güğümleri 
kullanılmıştır. Isıtılan süt her bir buzağı için ayrı ayrı 4 
litrelik emzikli süt içirme kaplarından içirilmiştir. Sütün 
ısısını ölçmek için termometre kullanılmıştır. Ferdi 
buzağı bölmelerinde (1.50 X 2.00 X 1.50 m)  tutulan 
buzağılara su, ünitede sabit olarak bulunan 
şamandıralı su sistemiyle sağlanmıştır. Yonca ve kesif 
yemler ise ferdi bölmelerdeki yemliklerle sağlanmıştır. 
       Buzağılar doğumu takip eden ilk üç gün anaları ile 
birlikte bulundurulduktan sonra denemeye alınmışlar, 
ferdi buzağı bölmelerine yerleştirilmişlerdir. Araştırma 
doğumdan 6 aylık yaşa kadar devam etmiştir. 
Buzağılar 4, 6 ve 8 haftalık sütten kesim gruplarına 
cinsiyet, doğum sırası ve doğum ağırlıkları dikkate 
alınarak doğum ağırlıkları benzer olacak şekilde 
dağıtılmıştır (İnal 1998). Buzağılara  2 litre sabah ve 2 
litre akşam olmak üzere günlük toplam 4 litre süt 
güğümlerde 34-36oC ‘ye kadar ısıtılarak içirilmiştir. 
Araştırmada kullanılan buzağılar 4, 6 ve 8. haftanın 
son      gününde    sütten    birdenbire      kesilmişlerdir  

 
(Ogundola 1981, Etgen ve ark. 1987, Owen 1995, 
Anonim 1997, Quigley 1998). Buzağılara 4. günden 8 
haftalık yaşa kadar buzağı başlangıç yemi, 8. 
haftadan 6 aylık yaşa kadar ise buzağı büyütme yemi 
ad libitum verilmiştir. Buzağılara kaba yem  5. haftanın 
başından itibaren ad libitum verilmiştir (Harris ve 
Shearer  1992, Marx 1996, Quigley 1998). Kullanılan 
yemler tartılarak verilmiştir. Buzağıların önünde kalan 
ve tüketilmeyen yemler de tartılmış,  yem tüketimi  ve 
yemden yararlanma  tespit edilmiştir. Yemden 
yararlanmayı tespit etmek için buzağıların doğum-6 ay 
arası dönemde tükettikleri süt dahil toplam kuru 
madde miktarı kg olarak bulunmuştur. Bunun için 
buzağıların tükettiği kesif yem, yonca ve süt içerdiği 
kuru madde oranlarına göre kg kuru maddeye 
çevrilmiştir. Bulunan bu miktar buzağıların doğum-6 ay 
arası dönemler için kg olarak günlük canlı ağırlık 
artışlarına bölünerek yemden yararlanma tespit 
edilmiştir. 
       Denemeye alınan buzağılarda canlı ağırlıklar 8. 
haftaya kadar haftada bir, sütten kesim sonrası 6. aya 
kadar ise ayda bir tartılarak tespit edilmiştir. 
Buzağılarda vücut ölçüleri aynı dönemlerde, düz bir 
zemin üzerinde, normal pozisyonda durdurularak ve 
en az 1 yardımcı yardımıyla alınmıştır. Vücut ölçüleri 
olarak beden uzunluğu, cidago yüksekliği, göğüs 
derinliği ve göğüs çevresi ölçüleri alınmıştır. Araştırma 
süresince buzağılara verilen süt, buzağı başlangıç 
yemi, buzağı büyütme yemi  ile kuru yonca miktarları 
tespit edilmiş ve çalışmanın sonunda verilen yemlerin 
piyasa değerlerine göre araştırma gruplarında buzağı 
başına düşen yem maliyeti hesaplanmıştır. Buzağılara 
sütün içirilmesi sırasında yapılan bütün işlemler kayıt 
edilmiştir. Bu amaçla sütün tanktan alınması, 
ısıtılması, taşınması, içirilmesi ve süt kaplarının 
temizlenmesi için bir gün  içinde harcanan işçiliklerin 
süresi tespit edilmiş ve her bir grup için ayrı ayrı 
değerlendirmeler yapılmıştır. Buzağılara içirilecek 
sütün ısıtılmasında tüplü ocak ve 50 kilogramlık süt 
güğümleri kullanılmıştır. Araştırma boyunca kullanılan 
12 kg’lık LPG tüplerinin miktarı kayıt edilmiş araştırma 
sonunda sütü ısıtmak için kullanılan enerji maliyeti 
hesap edilmiştir. Araştırmadan elde edilen verilerin 
istatistik analizlerinde General Linear Model (GLM), 
ortalamalar arası farkların önem  kontrolünde ise 
Duncan’ın çoklu karşılaştırma testi kullanılmıştır. Bu 
amaçla Minitab (1998) bilgisayar programından 
yararlanılmıştır. 
 
       BULGULAR 

 
       Buzağıların  canlı ağırlıkları ve günlük canlı ağırlık 
artışları Tablo 2’de, kesif yem, yonca, süt dahil toplam 
yem tüketimleri ve yemden yararlanma değerleri Tablo 
3’de, beden ölçülerine ait bulgular Tablo 4’de 
verilmiştir. Erken yaşlarda sütten kesilen buzağılar ile 
daha geç yaşta sütten kesilen gruplar arasında canlı 
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ağırlık, günlük canlı  ağırlık artışı ve yemden 
yararlanma bakımından önemli farklılık bulunmamıştır. 
Ancak canlı ağırlıklarda ve 3-6 ay arası günlük canlı 
ağırlık artışlarında cinsiyetler arası fark önemli 
bulunmuştur. Gruplarda kesif yem tüketiminde doğum-
8. hafta arası farklılık tespit edilmiş fakat toplam yem 
tüketiminde farklılık tespit edilememiştir. Beden 
ölçüleri bakımından gruplar arası fark önemsiz iken 
beden uzunluğu dışındaki ölçülerde cinsiyet grupları 
farklı bulunmuştur. 
       Doğumdan altı aylık yaşa kadar olan dönemde 
sütten kesim gruplarında bir buzağının maliyeti (işçilik, 
enerji, yem giderleri dahil) Tablo 5 ve 6’da verilmiştir. 

Bütün gruplarda eşit miktarda maliyete neden olan 
sabit yatırım giderleri, ekipman giderleri, altlık 
giderleri, aşılama-tedavi giderleri ve süt verme ile ilgili 
işler haricinde harcanan diğer işçilik giderleri maliyet 
değerlendirmesine dahil edilmemiştir. Araştırma 
boyunca 12 aylık süre içerisinde 6 adet 12 kglık 
mutfak tüpü kullanılmıştır. Süt ısıtmada kullanılan 1 
adet 12 kglık mutfak tüpü  yaklaşık 60 gün süre ile 
kullanılmıştır. Mayıs 2002 tarihinde 15.360.000 TL 
olan mutfak tüpü fiyatına göre enerji giderleri hesap 
edilmiştir. Buna göre 4, 6 ve 8. haftada sütten kesilen 
gruplarda enerji bedeli sırasıyla 6.400.000,  9.984.000 
ve 13.568.000 TL olarak hesap edilmiştir. 

 
 
 

 
Tablo 2.  Sütten Kesim Süresi ve Cinsiyet Gruplarının Canlı Ağırlık ve Günlük Canlı Ağırlık Artışına ait En Küçük 
Kareler Ortalamaları, kg. 

 4 hafta (n=20) 6 hafta (n=18) 8 hafta(n=19)  Erkek (n=34) Dişi (n=23)  
Canlı Ağırlıklar 

Doğ Ağ.  37.43±0.97 38.03±1.02 38.17±0.99 ÖD 40.48±0.73  35.27±0.89 *** 
8. Hafta 62.00±1.86 63.89±1.97 64.09±1.91 ÖD 67.07±1.42 59.59±1.73 ** 
4. ay 120.91±2.98 121.18±3.14 120.32±3.05 ÖD 128.76±2.27 112.84±2.76 *** 
6. ay 188.37±3.09 188.96±3.26 185.70±3.16 ÖD 201.10±2.35 174.25±2.86 *** 

Günlük Canlı Ağırlık Artışı 
4-8. Hafta 0.592±0.037 0.634±0.039 0.672±0.038 ÖD 0.672±0.028 0.594±0.034 ÖD 
0-8. Hafta 0.438±0.024 0.462±0.025 0.462±0.024 ÖD 0.474±0.018 0.434±0.022 ÖD 
3-6. ay 1.099±0.022 1.076±0.023 1.052±0.022 ÖD 1.156±0.017 0.995±0.020 *** 

*** : p<0.001 ** : p<0.01, ÖD: Önemli değil (p>0.05) 
 
 
 
 
 
Tablo 3 .  Sütten Kesim Süresi ve Cinsiyet Gruplarının Yem Tüketimi ve Yemden Yararlanmalarına (Kuru Madde 
Olarak) ait En Küçük Kareler Ortalamaları, kg. 
                         Sütten Kesim Süresi (Hafta) Cinsiyet 
 4 (n=20) 6 (n=18) 8 (n=19) ÖD Erkek (n=34) Dişi (n=23) ÖD 

Kesif Yem Tüketimi 
4-8. hafta 29.805±1.975 a 22.229±2.084 ab 16.560±2.020 b *** 24.773±1.505 20.957±1.830 ÖD 
0-8. hafta 33.651±2.329 a 26.395±2.457 ab 20.496±2.382 b ** 29.104±1.774 24.590±2.158 ÖD 
3-6. ay 318.644±5.104 310.161±5.384 307.414±5.221 ÖD 316.247±3.888 307.899±4.728 ÖD 
Doğ-6. ay 426.795±10.464 407.638±11.039 390.956±10.704 ÖD 418.086±7.972 398.840±9.695 ÖD 

Yonca Tüketimi 
4-8.hafta 7.157±0.629 6.740±0.664 6.719±0.644 ÖD 7.140±0.479 6.604±0.583 ÖD 
3-6.ay 82.927±6.689 78.437±7.056 71.243±6.843 ÖD 84.822±5.096 70.250±6.197 ÖD 
5.haf-6.ay 107.005±7.878 103.213±8.359 94.793±8.106 ÖD 110.651±6.036 92.690±7.341 ÖD 

Toplam Yem Tüketimi (Süt dahil) 
4-8. hafta 37.00±2.09 36.81±2.21 38.10±2.14 ÖD 39.31±1.59 35.29±1.94 ÖD 
0-8. hafta 54.05±2.43 54.19±2.56 55.24±2.48 ÖD 56.85±1.85 52.13±2.25 ÖD 
3-6. ay 401.57±6.60 388.60±6.96 378.66±6.75 ÖD 401.07±5.03 378.15±6.12 ** 
Doğ-6. ay 547.04±9.86 531.91±10.40 513.78±10.09 ÖD 549.35±7.51 512.47±9.14 ** 

Yemden Yararlanma 
4-8. hafta 2.309±0.104 2.095±0.109 2.054±0.106 ÖD 2.121±0.073 2.184±0.096 ÖD 
0-8. hafta 2.225±0.065 2.123±0.069 2.167±0.066 ÖD 2.176±0.049 2.167±0.060 ÖD 
3-6. ay 4.077±0.096 4.050±0.102 4.056±0.098 ÖD 3.879±0.073 4.243±0.089 ** 
Doğ-6. ay 3.633±0.052 3.541±0.055 3.506±0.053 ÖD 3.428±0.040 3.692±0.048 *** 

a,b: Aynı satırda farklı harfle gösterilen ortalamalar arasındaki farklar istatistiksel olarak önemlidir (p<0.05).   
*** :p<0.001 ** : p<0.01, ÖD: Önemli değil (p>0.05) 
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Tablo 4 .  Sütten Kesim Süresi ve Cinsiyet Gruplarının Beden Ölçülerine ait En Küçük Kareler Ortalamaları, cm 

Sütten Kesim Süresi  Cinsiyet 
 4 hafta 6 hafta 8 hafta  Erkek  Dişi   

Beden Uzunluğu 
Doğum   66.59±0.57 66.10±0.60 65.70±0.58 ÖD 66.66±0.43 65.60±0.53 ÖD 
8. hafta 77.97±0.59 77.46±0.62 77.95±0.60 ÖD 78.43±0.45 77.16±0.55 ÖD 
3. ay 84.35±0.78 83.61±0.82 85.14±0.80 ÖD 85.11±0.59 83.61±0.72 ÖD 
6. ay 108.75±0.64 108.50±0.67 109.19±0.65 ÖD 109.56±0.48 108.07±0.59 ÖD 

Cidago Yüksekliği 
Doğum   70.36±0.27 70.12±0.28 70.53±0.28 ÖD 70.26±0.20 70.42±0.25 ÖD 
8. hafta 79.70±0.41 80.34±0.43 80.15±0.42 ÖD 80.77±0.31 79.36±0.38 * 
3. ay 84.37±0.48 85.52±0.51 85.54±0.49 ÖD 86.02±0.36 84.27±0.44 ** 
6. ay 102.24±0.67 103.88±0.71 103.48±0.69 ÖD 104.46±0.51 101.94±0.62 *** 

Göğüs Derinliği 
Doğum   24.75±0.35 24.39±0.37 24.55±0.36 ÖD 25.05±0.26 24.07±0.32 * 
8. hafta 30.16±0.38 29.96±0.40 30.05±0.39 ÖD 30.73±0.29 29.38±0.35 ** 
3. ay 34.28±0.38 34.42±0.40 34.08±0.39 ÖD 35.08±0.29 33.44±0.35 ** 
6. ay 46.65±0.47 46.84±0.49 46.33±0.48 ÖD 47.82±0.35 45.40±0.43 *** 

Göğüs Çevresi 
Doğum   74.54±0.69 74.55±0.73 74.81±0.70 ÖD 76.15±0.52 73.12±0.64 ** 
8. hafta 93.32±1.18 94.25±1.25 92.18±1.21 ÖD 95.11±0.90 91.39±1.10 ** 
3. ay 105.05±1.13 105.84±1.19 105.09±1.16 ÖD 107.03±0.86 103.63±1.05 ** 
6. ay 141.17±1.20 142.30±1.26 140.10±1.22 ÖD 144.55±0.91 137.83±1.11 *** 
*** : p<0.001 ** : p<0.01,  *: p< 0.05 ÖD: Önemli değil (p>0.05) 

 
Tablo 5. Grupların Buzağı Başına Tükettikleri Yem Miktarları  ve Yemleme Maliyeti (Doğum-6 Ay Arası). 
 Yem Tüketimleri Yemleme gideri (TL) 
 Gruplar 
 4 hafta 6 hafta 8 hafta 4 hafta 6 hafta 8 hafta 
Süt (lt)1 100 156 212 40.000.000 62.400.000 84.800.000 
Buzağı  başlangıç yemi2, (kg) 38.06 30.01 23.27 10.276.200 8.102.700  6.282.900  
Buzağı  büyütme yemi3, (kg) 453.75 441.39 428.05 122.512.500 119.175.300 115.573.500 
Kuru yonca 4 (kg) 119.89 115.90 106.02 23.978.000 23.180.000 21.204.000 
Toplam (TL)    196.766.700 212.858.000 227.860.400 
Toplam (USD)5    140.54 152.04 162.75 
1 kg CAA’nın yem maliyeti (TL)    1.303.608 1.410.309 1.544.502 

1 Bahri DAĞDAŞ UTAE Müdürlüğü 01.05.2002 tarihli işlem fiyatlarına göre 1lt sütün fiyatı 400.000 TL dir. 
2 Buzağı başlangıç yemi kg fiyatı 01.05.2002 tarihli işlem fiyatlarına göre 270.000 TL dir. 
3  Buzağı büyütme yemi kg fiyatı 01.05.2002 tarihli işlem fiyatlarına göre 270.000 TL dir. 
4 Bahri DAĞDAŞ UTAE Müdürlüğü   01.05.2002 tarihli işlem fiyatlarına göre 1 kg kuru yonca 200.000 TL dir. 
5 Dolar Kuru 1 USD =1.400.000 TL olarak alınmıştır.  
 
Tablo 6.  Doğum-6. Ay Arası Buzağı Başına Maliyetler.  
 4 hafta 6 hafta 8 hafta 
 Maliyet (TL) Maliyet (TL) Maliyet (TL) 
Yem giderleri  196.766.700 212.858.000 227.860.400 
İşçilik giderleri (Asgari ücret)+* 2.921.325 4.557.267 6.193.209 
Enerji giderleri (süt ısıtma) 6.400.000 9.984.000 13.568.000 
Toplam 206.088.025 227.399.267 247.621.609 
Toplam USD1 147.21  162.43 176.88 

1 1 dolar =1.400.000 TL olarak alınmıştır 
+ Kaba bir hesaplamaya göre, günde 2 öğün süt içirme ile bir buzağı için ortalama 7.58 dakika zaman harcanmıştır. 1 dakikalık 
asgari ücret ise 15.416 TL olup (Mayıs 2002) bir buzağıya günlük süt içirme işçilik gideri 116.853 TL olacaktır.  
* Tarım iş kolunda çalışan sendikalı işçilerin aylık ücreti asgari ücretli işçiye göre 3.6 kat daha fazladır (Mayıs 2002). İşçilik maliyeti 
için bu husus dikkate alınırsa işletme için işçilik maliyetleri  3.6 kat daha fazla olacaktır. 
 
       TARTIŞMA ve SONUÇ 

 
       Doğum ağırlığı ortalamalar arası farklılık, sütten 
kesim gruplarında önemsiz fakat cinsiyet gruplarında 
önemlidir. Sekizinci hafta  canlı ağırlığı ortalaması 
bakımından gruplar arası farklılık önemsiz 
bulunmuştur (Tablo 2). Bu sonuç Marx (1996) ile 

Greenwood ve ark. (1997)’nın yaptıkları çalışmalardan 
elde ettiği bulgular ile uyumludur. Bu durum 4. ve 6. 
haftada sütten kesilen grubun canlı ağırlık 
ortalamasının 8. haftada sütten kesilen grubun canlı 
ağırlık ortalamasıyla benzer şekilde arttığını, sütten 
kesme uygulamasından ve süt tüketiminden 
etkilenmediğini göstermektedir. Dördüncü ay canlı 
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ağırlığı ortalamaları bakımından da araştırma grupları 
arası farklılıklar önemli bulunmamıştır (Tablo 2). Bu 
durum Yanar ve ark. (1994a, 1995), Greenwood ve 
ark. (1997), Uğur ve ark.  (1998b)’nın  yaptıkları 
çalışma sonuçlarıyla uyum göstermektedir. Cinsiyet 
gruplarında 4. ay canlı ağırlığı ortalamaları arası 
farklılığın önemli olarak bulunması (p0.001) Tüzemen 
(1991),  Yanar ve ark. (1994a, 1994b), Turgut ve ark. 
(1997), Tekin ve ark. (1998), Uğur ve ark. (1998b), 
Bayram ve Akbulut  (1999)’un  yaptıkları çalışma 
sonuçlarıyla benzer, Yanar ve Ockerman (1993), 
Aydın ve ark. (1994),  Yanar ve ark. (1995, 1997, 
1999)’nın buldukları sonuçlardan farklıdır. Altıncı ay  
canlı ağırlığı ortalamaları bakımından gruplar arası 
farklılıklar önemsiz bulunmuştur (Tablo 2). Bu sonuç 
Yanar ve ark. (1994a, 1995) ile  Uğur ve ark. 
(1998b)’nın yaptıkları çalışma sonuçlarıyla uyumludur. 
Bu sonuç erken yaşlarda sütten kesmenin Esmer 
buzağılarda büyümeyi olumsuz olarak etkilemediğini 
gösterir. Çoğu araştırmacıların (Tüzemen 1991,  
Yanar ve ark. 1994b, Uğur ve ark. 1998b,  Bayram ve 
Akbulut  1999) bulgularıyla benzer şekilde cinsiyet 
grupları arasında 6. ay  canlı ağırlık ortalamaları arası 
farklılık önemli bulunmuştur (p0.001).  
       Dört-8. haftalar arası dönemde günlük canlı 
ağırlık artışı bakımından gruplar arası farklılıklar 
önemsiz bulunmuştur (Tablo 2). Bu durum 4 ve 6 
haftada sütten kesilen grupların günlük canlı ağırlık 
artışı ortalamaları diğer grupların günlük canlı ağırlık 
artışı ortalamalarıyla benzer şekilde arttığını ve sütten 
kesme uygulamasından etkilenmediğini 
göstermektedir. Bu sonuç Marx (1996)’ın Holştayn 
buzağılarda yaptığı çalışmadan elde ettiği sonuçtan 
farklıdır. Sonucun farklı olması muhtemelen ırk 
farkındandır. Bu dönemde günlük canlı ağırlık artışı 
ortalaması erkek buzağılarda 0.672 kg, dişi 
buzağılarda ise 0.594 kg olup cinsiyet gruplarının 
ortalamaları arasındaki farklılık önemsiz bulunmuştur. 
       Üç-6. ay arası dönemde günlük canlı ağırlık artışı 
ortalamaları yönünden gruplar arası farklılıklar 
önemsiz bulunmuştur (Tablo 2). Bu sonuç buzağıların 
3-6. ay arası günlük canlı ağırlık artışının sütten kesim 
süresinden önemli olarak etkilenmediğini 
göstermektedir. Aynı özellik bakımından cinsiyet 
gruplarında farklılık  önemli bulunmuştur (P<0.001).  
       Dört-8. haftalar arası  dönemde kesif yem tüketimi 
bakımından farklılıklar önemlidir (p<0.001). Dördüncü 
haftada sütten kesilen grup 8. haftada sütten kesilen 
gruba göre önemli seviyede fazla miktarda kesif yem 
tüketmiştir (Tablo 3). Bu sonuç Marx (1996)’ın 
bildirişleriyle uyum içindedir. Araştırma sonucunda 4-8 
haftalar arasında yonca tüketimi ve süt ile birlikte 
toplam kuru madde yem tüketimleri arasındaki 
farklılıklar önemsiz bulunmuştur. Araştırma sonucunda  
4-8 haftalar arası kesif yem tüketimi, yonca tüketimi ve 
süt ile birlikte toplam yem tüketimi ortalamaları cinsiyet 
gruplarında önemsizdir.  
       Doğum-8 haftalık dönemde sütten kesim süresi 
kısaldıkça toplam kesif yem tüketimi artmaktadır. Dört 
haftalık yaşta sütten kesilen grubun  toplam kesif  yem 
tüketimi 8 haftalık yaşta sütten kesilen grubun toplam 
kesif yem tüketiminden önemli seviyede (p<0.001) 
fazla bulunmuştur. Diğer gruplar arasında ise önemli 
seviyede farklılık tespit edilememiştir. Erken yaşta 

sütten kesilen grup diğer gruplara göre daha fazla 
miktarda kesif yem tüketmiştir. Bu sonuç Gürbüz ve 
ark. (1993), Marx (1996) ile Greenwood ve ark. 
(1997)’nın bildirişleriyle uyum içindedir. Araştırmada 0-
8 haftalar arası gruplarda yonca tüketimi ve süt ile 
birlikte toplam kuru madde yem tüketimlerinin 
ortalamaları arasındaki farklılıklar önemsizdir. Aynı 
dönemde cinsiyet gruplarında da ortalamalar 
arasındaki farklılıklar önemsizdir. Üçüncü ay-6. ay 
arası dönemde toplam yem tüketimi ortalamaları arası 
farklılık sütten kesim gruplarında önemsiz, cinsiyet 
gruplarındaysa önemli bulunmuştur (p<0.01) (Tablo 
3). 
       Sütten kesim gruplarında doğum-8. hafta yemden 
yararlanma ortalamaları arası  farklılık önemsizdir 
(Tablo 3). Bu sonuç Winter (1978)’in Holştayn 
buzağılarda yaptığı çalışmanın sonuçlarıyla benzerdir. 
Bu durum doğum-8. hafta arası dönemde 4 ve 6 
haftalık yaşta sütten kesilen gruplarla 8 haftalık yaşta 
sütten kesilen grubun yemden yararlanma oranları 
bakımından önemli seviyede farklılık olmadığını ifade 
etmektedir. Üçüncü-6. ay arası dönem ve doğum-6. ay  
arası dönemde de yemden yararlanma sütten kesim 
gruplarında ortalamalar  arası farklılıklar önemsiz 
bulunmuştur (Tablo 3). Araştırmada yemden 
yararlanma incelendiğinde farklı sürelerde sütten 
kesme uygulamasının buzağılarda yemden 
yararlanma üzerine etkisinin önemli olmadığı, ayrıca 
erkek buzağıların ilerleyen yaşlarda dişilere göre 
yemleri daha iyi değerlendirdiği  söylenebilir. Yemden 
yararlanma sütten kesim yaşına bağlı olarak çok az 
miktarlarda artmıştır fakat bu artış önemli 
bulunmamıştır. Bu sonuç, Ogundola (1981), Uğur ve 
ark. (1998a, 1998b)’nın bulgularıyla uyumludur. 
Bulunan bu değerler, Yanar ve Ockerman (1993) ile  
Uğur ve ark. (1998a, 1998b)’nın buldukları 
değerlerden düşüktür. Doğum-6. ay arası yemden 
yararlanma erkek buzağılarda 3.42, dişi buzağılarda 
ise 3.69 bulunmuş olup grup ortalamaları arası farklılık  
önemli bulunmuştur. Bunun sebebi erkeklerin yemi 
dişilere göre daha iyi değerlendirmesidir. Bu sonuç 
Uğur ve ark. (1998a, 1998b)’nın bulgularıyla benzer, 
Yanar ve Ockerman (1993) ile Yanar ve ark. 
(1999)’nın tespit ettikleri sonuçtan farklıdır.  
       Gerek sütten kesim gerekse cinsiyet gruplarında 
6. ay beden uzunluğu ortalamalar arası farklılıklar 
önemsizdir (Tablo 4). Bu sonuç, Tüzemen (1991) ile 
Aydın ve ark. (1994)’nın buldukları sonuçla benzerlik 
göstermektedir. Çalışmada erkek ve dişi buzağılar için 
bulunan 6. ay beden uzunluğu ortalamaları Tüzemen 
(1991)’in, Aydın ve ark. (1994) ile Akbulut ve ark. 
(1998)’nın bulduğu değerden yüksektir. Sütten kesim 
gruplarında 6. ay cidago yüksekliği, göğüs derinliği ve 
göğüs çevresi ortalamalar arası farklılıklar önemsizdir 
(Tablo 4). Cinsiyet gruplarında ise  6. ay cidago 
yüksekliği, göğüs derinliği ve göğüs çevresi  
ortalamalar arası farklılık önemlidir (p<0.01). 6. 
haftadan itibaren erkek buzağılarda cidago yüksekliği 
artışı dişilere göre daha fazla olmuştur. Doğumdan 
itibaren 6. aya kadar geçen sürede göğüs derinliği ve 
göğüs çevresi artışı erkek hayvanlarda daha fazla 
olmuştur. Çalışmada erkek ve dişi buzağılar için tespit 
edilen 6. ay cidago yüksekliği, göğüs derinliği ve 
göğüs çevresi ortalamaları Tüzemen (1991), Aydın ve 



 
 
 
 
 
 
 
Hayvancılık Araştırma Dergisi (2002) 12, 2: 1-8  Farklı Sürelerde Sütten Kesmenin Esmer Irk Buzağılarda ............... 

  7 

ark. (1994) ile Akbulut ve ark. (1998)’nın buldukları 
değerlerden yüksektir. Bulunan sonuçlara göre beden 
ölçüleri  erken sütten kesme uygulamasından 
etkilenmemiştir.  
       Yetiştirme maliyetleri incelendiğinde, dört haftada 
sütten kesilen bir buzağı 6 ve 8 haftada sütten 
kesilenlere göre sırasıyla % 8 ve 14 daha düşük yem 
maliyetiyle yetiştirilmiştir. Altıncı haftada sütten kesilen 
buzağılar 8. haftada sütten kesilenlere göre ise  % 7 
daha düşük yem maliyetiyle büyütülmüştür. Bu sonuca 
göre erken yaşta sütten kesilen gruplar daha geç 
yaşta sütten kesilen gruplara göre daha az yem 
tüketim maliyetiyle yetiştirilmiştir. Bu sonuç Marx 
(1996) ile Anonim (1997) buldukları sonuçlarla uyum 
göstermektedir. Türkiye’de yılda 3.883.045 baş buzağı 
6 aylık yaşa ulaşabilmektedir (Anonim 2001). Bu 
araştırmaya göre 4 haftalık yaşta sütten kesilen grup 
100 litre süt içerek rahatlıkla sütten kesilebilir. 
Dolayısıyla buzağılara  içirilen süt miktarının 212 
litreden 100 litreye düşürülmesi mümkündür. Bu 
durumda  Türkiye’de buzağılara içirilen toplam süt 
miktarından 434 bin tonluk bir tasarruf sağlanacaktır. 
Yetiştirici uygulamalarında genel olarak daha fazla 
miktarlarda süt içirildiği de düşünülürse bu miktar daha 
da artacaktır. Tasarruf edilen bu sütün parasal 
karşılığı ise  Mayıs 2002 fiyatlarıyla 173.6 trilyon 
TL’dir. Buna karşılık yem maliyetinden doğan fark ise 
53.2 trilyon TL’dir. Dolayısıyla buzağılar 8 hafta yerine 
4 haftada sütten kesildiğinde net olarak 120.4 trilyon 
TL tasarruf sağlanmış olacaktır. 
       Süt içirmede buzağı başına işçilik giderleri 
gruplarda sırasıyla 2.921.325, 4.557.267 ve 6.193.209 
TL olarak tespit edilmiştir. Bu sonuçlara göre 4 
haftada sütten kesilen bir buzağı 6 ve 8 haftada sütten 
kesilenlere göre sırasıyla % 56 ve 112 daha düşük 
işçilik maliyetiyle yetiştirilmiştir. Altıncı haftada sütten 
kesilen buzağılar ise 8. haftada sütten kesilenlere göre  
% 36 daha düşük işçilik maliyetiyle büyütülmüştür. 
Türkiye’deki buzağı varlığı (3.883.045) dikkate 
alınarak yapılan değerlendirmeye  göre Türkiye’de 
buzağıları 4 hafta yerine 8 hafta süre ile sütle 
beslemeden  kaynaklanan iş gücü kaybı 1.716.953 iş 
günüdür. Bunun parasal karşılığı ise asgari ücrete 
göre 12.7 trilyon TL dir. Yetiştirici uygulamalarında 
buzağıların daha uzun sürede sütten kesildiği 
düşünülürse bu miktar daha da artacaktır. Erken 
sütten kesme uygulaması değerlendirilirken bu 
hususunda dikkate alınması yerinde olacaktır.  
       Doğum-6. ay arası buzağı başına eşit miktarlarda 
maliyete sebep olan unsurlar dışındaki giderler dikkate 
alındığında 4 haftada sütten kesilen bir buzağı 6 ve 8 
haftada sütten kesilenlere göre sırasıyla % 11 ve % 20 
daha düşük maliyetle yetiştirilmiştir. Altıncı haftada 
sütten kesilen buzağılar ise 8. haftada sütten 
kesilenlere göre   % 9 daha düşük maliyetle 
büyütülmüştür.  
       Sonuç olarak Konya şartlarında yetiştirilen Esmer 
Irk buzağılarda 4 haftalık yaşta sütten kesme 6 ve 8 
haftalık yaşta sütten kesmeye, 6 haftalık yaşta sütten 
kesme de 8 haftalık yaşta sütten kesmeye göre daha 
avantajlı bulunmuştur. Literatür bilgilerde dikkate 
alındığında büyümeye herhangi bir olumsuz etkisi 
olmaksızın buzağıların 4 haftada sütten kesilebileceği 
önerilebilir. 
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RASYON PROTEİN ve ENERJİ SEVİYESİNİN KONYA MERİNOSU KUZULARINDA BAZI KARKAS 
KARAKTERLERİNE ETKİSİ* 

 
 

Ahmet Hamdi AKTAŞ1                               Yılmaz BAHTİYARCA2 

 

 
       The effect of dietary protein and energy levels 
on some carcass characteristics of  Konya Merino 
lambs
 

 
       SUMMARY 
 
       This trial was conducted to determine the influence of 
dietary protein and energy levels on carcass traits of male 
Konya Merino lambs. In the trial, 54 lambs at 2,5-3 months 
old at an average of 19.9 kg live weight, were fed 9 diets 
formulated with 3 levels of crude protein (12.5, 15, 17.5 % 
CP) and 3 levels of metabolisable energy (2250, 2500, 2700 
kcal/kg ME). A 3x3 factorial arrangement in completely 
randomized design was used in the experiment. All lambs 
were assigned at random to 54 individual indoor pens and 
individually weighted and fed. Six pens for each one of 
treatments were allocated. The trial lasted 84 days. 
       In the trial, increasing dietary protein and energy level 
increased slaughter weight, cold carcass weight, omental fat 
weight, left side carcass weight, limb and neck weight, 
subcutaneous fat weight and percentage, total fat weight 
and percentage and back fat thickness and but, decreased 
cooling shrink, lean/fat ratio (p<0.05 to p<0.01). Lambs fed 
15 and 17.5 % CP had higher values with respect to these 
traits than those fed 12.5 % CP, while those fed 17.5 % CP 
exhibited heavier (p<0.05) slaughter, cold carcass and 
omental fat weight, left side carcass, limb and neck weight 
than lambs fed 15 % CP. Other traits were not significantly 
affected by dietary CP. Increasing dietary energy level 
increased hot carcass weight, dressing percentage of cold 
carcass and kidney-pelvic fat weight, flank and point of the 
shoulder weight, leg and back-loin weight and proportion of 
them and chop weight and intramuscular fat percentage 
(p<0.05-p<0.01), but decreased lean percentage (p<0.01). In 
the experiment, any slaughter and carcass traits (except 
omental fat and kidney-pelvic fat weight) were affected by 
the dietary protein x energy interaction (p>0.05). However,  
as energy level in the diet increased, slaughter and carcass 
weights were increased but, carcasses were more fatty with 
all dietary protein levels. 

       KEY WORDS: Konya Merino, lamb, protein, energy, 
carcass characteristics 

 

 

 

       ÖZET 
 

       Bu çalışma Konya Merinosu erkek kuzularında rasyon 
protein ve enerji seviyesinin bazı karkas özelliklerine 
etkisini tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Denemede 
ortalama canlı ağırlıkları (CA) 19.9 kg olan 2.5-3 aylık 
yaşta 54 baş kuzu 3 ham protein seviyesi (% 12.5, 15, 17.5 
HP) ve  3 metabolik enerji seviyesi (2250, 2500, 2700 
kcal/kg ME) ile formüle edilmiş 9 rasyonla yemlenmiştir. 
Araştırmada tesadüf parsellerinde 3x3 faktöriyel deneme 
planı kullanılmıştır. Bütün kuzular kapalı bir ağıldaki 54 
adet ferdi bölmeye rasgele yerleştirilmiş, ferdi olarak 
tartılmış ve yemlenmişlerdir. Denemede her bir muamele 
için 6 bölme tahsis edilmiştir. Deneme  84 gün sürmüştür. 
       Denemede, rasyonda artan protein ve enerji seviyesi ile 
kesim, soğuk karkas  ve iç yağı ağırlıkları, sol yarım karkas, 
kol ve boyun ağırlıkları, kabuk yağı ağırlıkları ve yüzdesi, 
toplam yağ ağırlığı ve yüzdesi ve sırt yağı kalınlığı artarken, 
soğutma firesi ve kas/yağ oranı azalmıştır (p<0.05-p<0.01). 
Yüzde 15 ve % 17.5 HP’ li rasyonla beslenen kuzular bu 
özellikler bakımından % 12.5 HP’ li rasyonla 
beslenenlerden daha üstün bulunmuş ise de % 15 HP’ li 
rasyonla karşılaştırıldığında % 17.5 HP’ li rasyonlarla 
kesim, soğuk karkas ve iç yağı ağırlıkları, sol yarım karkas 
kol ve boyun ağırlıkları önemli derecede (p<0.05) yüksek 
bulunmuştur. Rasyon protein seviyesi diğer karkas 
özelliklerini önemli olarak etkilememiştir. Rasyonda artan 
enerji seviyesi ile sıcak karkas ağırlığı, soğuk karkas 
randımanı ve böbrek-leğen yağı ağırlıkları, etek ve omuz 
başı ağırlıkları, but ve sırt-bel ağırlıkları ile onların 
karkastaki oranları, pirzola ağırlığı ve kas arası yağ yüzdesi 
önemli olarak artmış, fakat kas yüzdesi azalmıştır (p<0.05-
p<0.01). Denemede kesim ve karkas özellikleri ve oranları 
bakımından (iç yağı ve böbrek-leğen yağı ağırlığı hariç) 
rasyon protein x enerji seviyeleri arasında istatistik 
bakımından önemli bir interaksiyon gözlenmemiştir. 
Bununla beraber, bütün protein seviyelerinde rasyonda 
artan enerji seviyesi ile birlikte kesim ve  karkas ağırlıkları 
artmış ve karkaslar daha yağlı olmuştur.   
 
       ANAHTAR KELİMELER:  Konya  Merinosu,     kuzu, 
protein, enerji, karkas karakterleri 
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       GİRİŞ 
 

       Dünyanın birçok bölgesinde koyun 
yetiştiriciliğinden amaç et üretimidir. Modern yetiştirme 
tekniklerinin uygulandığı, koyunculuğu gelişmiş 
ülkelerde kasaplık kuzu satışından elde edilen gelirin 
koyunculuktan elde edilen toplam gelirler içindeki payı, 
işletme ve koyun tipine göre % 65 ila 90 arasında 
değişmektedir. Ülkemizde ise koyunculuktan elde 
edilen gelirin % 50’ sinin kasaplık koyun ve kuzu, % 
32’ sinin koyun sütü ve % 18’ inin ise yapağı 
satışlarından elde edildiği ve toplam kasaplık hayvan 
gelirleri içinde kasaplık kuzu geliri payının ancak % 
30-35 civarında olduğu tahmin edilmektedir (Yazgan 
1990). Ülkemizde kuzu karkas ağırlıkları 1980, 1990 
ve 1999 yıllarında sırasıyla, 8.0, 11.3 ve 14.9 kg olup, 
1980-1990 ve 1990-1999 yılları arası ortalamaları ise 
sırasıyla, 10.2 ve 13.6 kg’ dır (Anonymous 2000). Bu 
rakamlar ülkemizdeki hayvan varlığının önemli bir 
kısmını oluşturan koyunlardan etkili bir şekilde kuzu eti 
üretilmediğini göstermektedir.  
       Kuzular çok farklı yemleme programları 
kullanılarak kasaplık kondisyona ulaştırılabilirler. 
Geçmişte kuzuların daha yüksek canlı ağırlıkta 
pazarlanması yetiştiricilerin karını ve karkasın 
parçalanmasından elde edilen ürünlerin miktarını 
artırmışsa da daha yağlı karkasların üretimine sebep 
olmuştur (Crouse ve ark. 1978, Black 1981). Oysa, 
günümüzde müşterilerin yağsız ete karşı talepleri 
büyük ölçüde artmıştır. Bu yüzden müşterilerin arzu 
ettikleri tipte yüksek kaliteli karkasların ekonomik 
olarak üretilmesine imkan sağlayan besleme 
programlarının geliştirilmesine ihtiyaç vardır. 
Ülkemizde yapılan çalışmalar daha ziyade genetik 
yapının ve yetiştirme tekniklerinin iyileştirilmesi ile 
sınırlı kalmıştır. Ülkemizde yaygın olarak yetiştiriciliği 
yapılan yerli ırklarla, onların kültür ırkı koyunlarla 
(bilhassa Alman Et Merinosları)  melezlemesinden 
elde edilen tiplerin büyüme özellikleri farklıdır. Ayrıca,  
besin maddesi seviyesi farklı rasyonların bu 
hayvanların performans ve karkas özelliklerine etkileri 
konusunda yeterli çalışma yapılmamıştır (Yazgan 
1990).   
       Ruminantlarda karkas kompozisyonu genetik 
yapı, cinsiyet, yaş, büyüme hızı, çevre şartları, 
hormonla muamele ve rasyonla ilgili faktörlerce (yemin 
fiziki formu, yemleme seviyesi, enerji ve protein 
seviyesi ve büyümeyi teşvik eden bileşikler) 
etkilenmektedir (Marion ve Voitle 1988). Birçok 
çalışmada (Andrews ve ark. 1969, Taranto ve ark. 
1975, Crouse ve ark. 1981, Theriez ve ark. 1982, 
Shahjalal ve ark. 1992, Görgülü ve ark. 1994, Görgülü 
ve Öztürkcan 1996) rasyonda enerji seviyesi arttıkça 
karkas ve karkas parçalarının ağırlıkları, iç yağı ve 
böbrek-leğen yağı ağırlıkları, randıman ve karkas 
yağlılık oranının arttığı, bazı çalışmalarda ise 
(Craddock ve ark. 1974, Crouse ve ark. 1978) bu 
özelliklerin değişmediği bildirilmiştir. Ayrıca, bazı 
araştırıcılar yüksek proteinli rasyonlarla kuzularda 
kesim ve karkas özelliklerinin arttığını (Shahjalal ve 
ark. 1992, Aktaş ve Bahtiyarca 1997, Yurtman ve ark. 
1997) bildirirlerken, Çapçı ve Özkan (1989), Barrett ve 
Johnson (1998) rasyon protein seviyesinin kesim ve 
karkas özelliklerini etkilemediğini bildirmişlerdir. 

Murphy ve ark. (1994) ise yüksek proteinli rasyonlarla 
karkas ağırlığının önemli derecede arttığını fakat, 
karkas yağ muhtevasının protein seviyesinden 
etkilenmediğini bildirmişlerdir. Rasyonda optimum 
enerji ve protein seviyesini tespit etmek amacıyla 
enerji ve proteinin farklı seviyelerinin birlikte denendiği 
bazı çalışmalarda ise (Craddock ve ark. 1974, Güneş 
ve ark. 1974, Eliçin ve ark. 1975, Görgülü ve ark. 
1994) kesim ve karkas özelliklerinin önemli olarak 
etkilenmediği bildirilmiştir. 
       Bu çalışmanın amacı, Orta Anadolu şartlarında 
geliştirilen Konya  Merinosu erkek kuzularında enerji 
ve protein seviyesi farklı rasyonların kesim ve bazı 
karkas özelliklerine etkisini tespit etmektir. Böylece 
daha az yağlı karkasların üretilmesine imkan sağlayan 
rasyon enerji ve protein seviyelerini tespit etmek ve 
üretim maliyetlerini düşürmek mümkün olabilecektir. 
 
       MATERYAL ve  METOT 

 
       Araştırma Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Konya 
Hayvancılık Araştırma Enstitüsünün Koyunculuk 
şubesinde yürütülmüştür. Denemede yaklaşık 2.5-3 
aylık yaşta sütten kesilen 54 baş Konya Merinosu 
erkek kuzu kullanılmıştır. Kuzuların CA ortalaması 
19.9 kg olup, en düşük ve en yüksek CA’ lar 16.5 ve 
23.8 kg’ dır. Deneme rasyonları enstitünün yem 
ünitesinde hazırlanmıştır. Denemede kullanılan 
rasyonların hammadde ve hesaplanmış besin 
maddeleri kompozisyonları Tablo 1’ de gösterilmiş 
olup, kaba ve kesif yemler tam rasyonlar halinde 
verilmiştir.  
       Denemede kuzular 3 farklı seviyede protein (% 
12.5, 15, 17.5 HP) ve 3 farklı seviyede enerji (2250, 
2500, 2700 kcal/kg ME) içeren rasyonlarla faktöriyel 
deneme planında (9 grup) beslenmiştir. Araştırma 
materyalini oluşturan 54 baş kuzu 1.5x1.7 m 
boyutlarındaki ferdi bölmelerde barındırılmıştır. Her bir 
muamele için 6 bölme tahsis edilmiştir. Besi süresi 84 
gün olup, deneme 14’er günlük 6 periyot şeklinde 
yürütülmüştür. Deneme öncesi kuzular 10 günlük bir 
adaptasyon dönemine tabi tutularak deneme 
rasyonlarına alışmaları sağlanmıştır. Deneme 
müddetince yem ve su ad libitum olarak verilmiştir.  
       Deneme sonunda kesim ve karkas özelliklerini 
tespit etmek amacı ile her gruptan rasgele 3 kuzu 
seçilmiş ve kesimden önce 18 saat aç bırakıldıktan 
sonra tartılarak kesim ağırlıkları belirlenmiştir. Kesimi 
takiben karkaslar tartılarak sıcak karkas ve iç yağı 
ağırlıkları tespit edilmiştir. Daha sonra karkaslar 
enstitünün + 4 C 0 deki soğuk hava deposunda 24 saat 
bekletildikten sonra tartılarak soğutma kayıpları tespit 
edilmiş ve parçalama işlemine başlanmıştır. Karkaslar, 
Colomer-Rocher ve ark. (1987) tarafından tanımlanan 
ve metodun ayrıntıları Güney (1990) tarafından 
açıklanan Akdeniz Metodu’ na göre parçalanmıştır.  
       Parçalama işlemi sol karkas yarısı üzerinde 
yapılmıştır. Sol yarım karkas boyun, kol, omuz başı, 
etek, sırt-bel ve but olmak üzere 6 parçaya ayrılmıştır. 
Bütün parçalar ayrıldıktan sonra tartılmıştır. Karkasın 
sırt-bel kısmı 12. ve 13. sırt omurları arasından 
kesilerek iki parçaya ayrılmış ve sırt tarafında (6-12. 
sırt omurları arası) kalan kısım pirzola kısmı olarak 
alınmıştır. Onikinci kaburga üzerindeki göz kası 
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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. 

 
(musculus longissimus dorsi - MLD) alanları aydınger 
kağıdına  çizilmiştir. Daha sonra MLD alanları dijital 
planimetre ile tespit edilmiştir. Sırt yağı kalınlığı da 12. 
kaburga üzerinde iki ayrı noktada ölçülmüş ve 
ortalaması alınmıştır. Doku analizleri pirzola kısmında 
yapılmıştır. Daha sonra her bir doku parçasının 
pirzoladaki oranları, kas/yağ ve kas/kemik oranları 
hesaplanmıştır.  
       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.  
       Denemenin 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) 
 
       BULGULAR 
  
       Ana faktör olarak rasyon protein seviyelerinin 
Konya Merinosu erkek kuzularının kesim ve karkas 
özelliklerine etkisi Tablo 2 ve 3’ de verilmiştir. Bu 
çalışmada rasyon protein ve enerji seviyeleri 

arasındaki interaksiyonlar kuzularda iç yağı ve böbrek-
leğen yağı ağırlıklarını önemli olarak etkilediği için bu 
iki özelliğe ait sonuçlar üzerinde durulmuştur. 

 
       TARTIŞMA ve SONUÇ 

 
       Yüksek proteinli (% 17.5 HP) rasyonla beslenen 
kuzuların kesimhane, sıcak ve soğuk karkas, iç yağı, 
sol yarım karkas ağırlıkları ile karkas parçalarından kol 
ağırlığı düşük (% 12.5 HP) ve orta (% 15 HP) proteinli 
rasyonla beslenen kuzulardan önemli derecede 
(p<0.05-0.01) yüksek bulunmuştur. Bu karakterler 
bakımından % 15 HP’ li rasyonlar % 12.5 HP’ li 
rasyonlarla karşılaştırıldığında önemli bir avantaj ya 
da artış sağlamamıştır (Tablo 2). Rasyon protein 
seviyesi  karkas randımanı, böbrek-leğen yağı 
miktarını, karkas parçalarından but, etek, omuz başı 
ve sırt-bel ağırlıkları ile onların karkastaki yüzde 
oranlarını önemli derecede etkilememiştir. Bu 
özellikler bakımından gruplar arasındaki farklılıklar 
birbirine yakın bulunmuştur (Tablo 2). Benzer 
sonuçlar, Shahjalal ve ark. (1992), Görgülü ve ark. 
(1994), Aktaş ve Bahtiyarca (1997), Yurtman ve ark. 
(1997) tarafından da bildirilmiş ise de Çapçı ve Özkan 
(1989) Kıvırcık ve Dağlıç kuzularında % 13 ve 16 HP’ 
li rasyonların kesim ve karkas özelliklerini önemli 
olarak etkilemediğini bildirmişlerdir. Buna karşılık, 
Murhpy ve ark. (1994), Texel melezi kuzularda % 10 
HP’li rasyonla karşılaştırıldığında % 17.4 HP’ li 
rasyonla karkas ağırlığının arttığını fakat, karkas yağ 
miktarının etkilenmediğini bildirmişlerdir. Diğer bir 
çalışmada ise (Craddock ve ark. 1974) % 10.2 ve 13.5 
HP’ li rasyonlarla beslenen melez kuzuların kesim ve 
karkas özellikleri arasında önemli bir fark olmadığı 
bildirilmiştir.  
       Bu çalışmada karkas doku miktar ve oranları 
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Tablo 2. Rasyon Protein Seviyesinin Kuzuların Kesim ve Karkas Özellikleri Üzerine Etkisi. 

 
 

Ham Protein Seviyesi, % 
12.5 15 17.5 ÖS 

Özellikler Kesim ve Karkas Özelliklerine etkisi 
Kesimhane Ağırlığı, kg 40.221.80 b 40.771.60 b 43.841.32 a * 
Sıcak Karkas Ağırlığı, kg 18.961.07 b 19.091.03 b 21.061.05 a * 
Soğuk Karkas Ağ., kg 18.381.06 b 18.621.02 b 20.491.04 a * 
Soğuk Karkas Randımanı, % 45.520.86 45.450.87 46.491.04 ÖD 
İç Yağı Ağırlığı, g 26951 b 31743 b 44683 a * 
Böbrek-Leğen Yağı, g 21739 20433 22629 ÖD 

Sol Yarım Karkasta Karkas Parçalarının Ağırlıkları ve Oranlarına Etkisi 
Sol Yarım Karkas Ağ., kg  9.050.50 b 9.140.52 b 10.090.54 a * 
Kol Ağırlığı, kg 1.620.08 b 1.670.09 b 1.890.09 a ** 
Kol Oranı, % 17.90.43 18.30.34 18.70.38 ÖD 
But Ağırlığı , kg 3.120.15 3.130.19 3.420.15 ÖD 
But Oranı, % 34.50.57 34.20.59 33.90.64 ÖD 
Etek Ağırlığı, kg 1.150.08 1.230.07 1.330.12 ÖD 
Etek Oranı, % 12.70.41 13.50.50 13.20.51 ÖD 
Boyun Ağırlığı, kg 0.850.06 ab 0.760.05 b 0.960.06 a * 
Boyun Oranı, % 9.40.47 8.30.28 9.50.30 ÖD 
Omuz başı Ağırlığı, kg 0.520.04 0.550.05 0.560.03 ÖD 
Omuz başı Oranı, % 5.70.20 6.00.29 5.60.17 ÖD 
Sırt-Bel Ağırlığı, kg 1.790.16 1.800.13 1.930.12 ÖD 
Sırt-Bel Oranı, % 19.80.80 19.70.66 19.10.49 ÖD 

Karkas Doku Ağırlıkları ve Oranları, Sırt Yağı Kalınlıkları ve Göz Kası Alanlarına Etkisi 
Pirzola ağırlığı, g 74566 75962 83251 ÖD 
Kabuk yağı ağırlığı, g 7217 b 9011 ab 12020 a * 
Kabuk yağı oranı, % 9.61.47 b 11.80.84 ab 14.51.71 a * 
Kasarası yağ ağırlığı, g 10117  11115 10613 ÖD 
Kasarası yağ oranı, % 13.61.48 14.60.86 12.71.20 ÖD 
Toplam yağ ağırlığı, g 17330 b 20123 ab 22629 a * 
Toplam yağ oranı, % 23.22.41 b 26.41.07 ab 27.22.24 a * 
Kas ağırlığı, g 40432 38930 43124  ÖD 
Kas oranı, % 54.21.55 51.31.46 51.81.54 ÖD 
Kemik ağırlığı, g 16812 16910 1759 ÖD 
Kemik oranı, % 22.61.30 22.31.03 21.01.07 ÖD 
Kas/yağ oranı 2.340.70 a 1.940.14 b 1.910.31 b * 
Kas/kemik oranı 2.400.24 2.300.14 2.460.13 ÖD 
Sırt yağı kalınlığı, mm  2.30.4 b 2.60.2 ab 3.20.3 a * 
MLD alanı, cm2 15.990.83 16.741.06 17.270.73 ÖD 

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. 
 
daha önce ifade edildiği gibi karkasın pirzola kısmında 
tespit edilmiştir. Rasyon protein seviyesinin pirzola 
ağırlığına ve kas/kemik oranı ile MLD alanına önemli 
bir etkisi olmamıştır (Tablo 2). Bununla beraber, 
rasyonda artan protein seviyesi ile pirzola ağırlığı ve 
MLD alanı artmıştır (p>0.05). rasyon protein 
seviyesinden en çok vücut yağı ile ilgili özellikler 
etkilenmiştir. Rasyon protein seviyesi kabuk yağı, 
toplam yağ ağırlıkları ve onların pirzola kısmındaki 
oranlarını, kas/yağ oranını ve sırt yağı kalınlığını 
önemli olarak etkilemiş olup, protein seviyesi arttıkça 
kas/yağ oranı azalırken (p<0.05), diğer vücut yağı ile 
ilgili karakterler artmıştır (p<0.05). Yüzde 12.5 HP’li 
rasyonla beslenen kuzularda vücut yağı ile ilgili 
karakterler en düşük, kas/yağ oranı ise en yüksek 
bulunmuştur. Yüzde 17.5 HP’ li rasyonla beslenen 
kuzuların kabuk yağı ve toplam yağ ağırlıkları ve 
oranları ile sırt yağı kalınlığı % 12.5 HP’li rasyonla 

beslenen kuzulardan önemli derecede (p<0.05) 
yüksek bulunmuştur. Yüzde 15 ve 17.5 HP’li rasyonla 
kas/yağ oranı % 12.5 HP’li rasyondan önemli 
derecede (p<0.05) daha düşük olmuştur. İncelenen 
parametreler bakımından % 12.5 ve 15 HP’li rasyonlar 
ile % 15 ve 17.5 HP’li rasyonlar arasında önemli bir 
farklılık bulunmamıştır. 
       Literatürde sınırlı sayıdaki çalışmada rasyon 
protein ve enerji seviyesinin kesim ve karkas özellikleri 
(karkas parçaları ve karkas doku kompozisyonu) 
hakkında bilgi verilmiştir. Besi süresince sabit ve 
değişen seviyelerde protein içeren rasyonların Konya 
Merinosu kuzuların performans ve karkas özelliklerine 
etkisini tespit etmek için yapılan bir çalışmada (Aktaş 
ve Bahtiyarca 1997), besi süresince düşük proteinli 
rasyonla (% 11 HP) beslenen kuzuların birçok kesim 
ve karkas özelliğinin yüksek seviyede protein içeren 
rasyonlarla (% 15-18 HP) beslenen kuzulardan daha 
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düşük olduğu bildirilmiştir ki. Bu çalışmadan elde 
edilen sonuçlarla yakın bir benzerlik göstermektedir. 
Barrett ve Johnson (1998) rasyon protein seviyesinin 
(% 10-14 HP) toplam ve yüzde olarak karkastaki 
yağsız et miktarını etkilemediğini bildirmişlerdir. Bu 
çalışmada da rasyonda artan protein seviyesi ile 
karkas kas doku ağırlığı önemli olarak etkilenmemiş 
ve % 12.5, 15 ve 17.5 HP’li rasyonlarla beslenen 
kuzuların karkas kas doku ağırlıkları birbirine yakın 
(sırasıyla, 404, 389 ve 431 g) bulunmuştur (Tablo 2). 
İvesi kuzularla yapılan bir çalışmada (Görgülü ve 
Öztürkcan 1994) rasyon protein seviyesinin (yaklaşık 
% 14,1 ve 18.3 HP) karkas dokularından sadece kas 
arası yağ miktarını önemli derecede etkilediği ve 
yüksek proteinli rasyonla kas arası yağ oranının 
azaldığı (p<0.05) bildirilmiştir. Ancak bu çalışmada 
rasyon protein seviyesi kas arası yağ miktarını önemli 
derecede etkilememiştir. Yüzde 17.5 HP’li rasyonla % 
15 ve 12.5 HP’li rasyonlara nazaran önemli derecede 
daha yüksek kesim, sıcak ve soğuk karkas ve iç yağı 
ağırlığı elde edilmesi yanında, sol yarım karkas 
ağırlığı ve kol ağırlığının daha yüksek olması ve daha 
yağlı karkasların üretilmesi, rasyon protein seviyesinin 
günlük HP tüketimi ve enerjinin kullanım etkinliğine 
(günlük canlı ağırlık artışı, g/günlük ME tüketimi, Mcal) 
etkisi ile yakından ilgilidir. Yüzde 12.5, 15 ve 17.5 HP’li 
rasyonla beslenen kuzuların günlük HP tüketimleri 
sırasıyla, 144, 182 ve 210 g olup, her 3 ortalama da 
birbirinden önemli derecede farklı bulunmuştur (Aktaş 
ve Bahtiyarca 2002). Protein tüketimindeki bu artış 
günlük CAA (büyüme hızı) yanında daha iri fakat daha 
yağlı karkasların üretilmesine sebep olmuştur. Çünkü 
rasyonda artan protein seviyesi ile rasyon enerjisinin 
CAA’ya dönüştürülme etkinliği önemli derecede 
artmıştır. Yüzde 12.5, 15 ve 17.5 HP’li rasyonla 
beslenen kuzularda enerji etkinlik oranı (CAA/ME 
tüketimi) sırasıyla 80.6, 85.1 ve 8.6 g/Mcal’dir. Yüzde 
17.5 HP’li rasyonla beslenen kuzularda enerjinin 
kullanım etkinliği % 12.5 HP’li rasyonla beslenen 
kuzulardan önemli derecede (p<0.01) yüksek 
bulunmuştur (Aktaş ve Bahtiyarca 2002). Sonuçta 
rasyon protein seviyesi arttıkça kuzuların büyüme hızı 
ve karkas ağırlığı artmış ve daha yağlı karkaslar 
üretilmiştir. Yapılan çalışmalar düşük proteinli 
rasyonlarla rumende fermentasyon sonucu açığa 
çıkan enerjinin etkin bir şekilde kullanılmadığını (Stern 
ve Hoover 1979) ve genel olarak büyüme hızı arttıkça 
protein depolanma hızı artarken yağ depolanma 
hızının da arttığını (Byers ve ark. 1988) göstermiştir. 
Sonuçta büyüme hızına bağlı olarak canlı ağırlık 
artışındaki yağ yüzdesi artarken protein yüzdesi 
azalmaktadır. Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar bu 
durumu açıkça göstermektedir. 
       Diğer bir ana faktör olan rasyon enerji seviyesi 
bütün kesim özelliklerini önemli derecede etkilemiş 
olup, orta (2500 kcal/kg) ve yüksek (2700 kcal/kg) 
seviyede ME içeren rasyonlarla beslenen kuzulardan 
önemli derecede (p<0.01) yüksek bulunmuştur. Ancak 
bu özellikler bakımından orta ve yüksek enerjili 
rasyonlarla beslenen kuzular arasınsa önemli bir 
farklılık bulunamamıştır (Tablo 3). Benzer durum 
karkas parçalarında da görülmektedir. Orta ve yüksek 
enerjili rasyonlarla beslenen kuzuların sol yarım 
karkas ve kol ağırlıkları, etek, boyun, omuzbaşı ve 

sırt-bel ağırlıkları ile sırt-bel oranı düşük enerjili 
rasyonla beslenen kuzulardan önemli derecede 
yüksek, but oranı ise önemli derecede düşük 
bulunmuştur (p<0.05-0.01). Ayrıca yüksek enerjili 
rasyonla beslenen kuzuların but ağırlığı, düşük enerjili 
rasyonla beslenenlerden önemli derecede (p<0.01) 
yüksek bulunmuştur. Karkas parçalarının ağırlıkları ve 
karkastaki oranları bakımından orta ve yüksek enerjili 
rasyonlar arasında önemli bir farklılık bulunamamıştır 
(Tablo 3). Rasyon enerji seviyesi kas/kemik oranı 
hariç diğer bütün karkas doku ağırlıkları ile oranlarını, 
sırt yağı kalınlığını (mm) ve MLD alanını önemli 
derecede etkilemiş olup, orta ve yüksek enerjili 
rasyonla beslenen kuzularda kas ağırlığı ve kemik 
oranı hariç diğer dokuların ağırlık ve oranları düşük 
enerjili rasyonla beslenen kuzulardan önemli derecede 
(p<0.01-0.05) yüksek bulunmuştur (Tablo 3). Yüksek 
enerjili rasyonla beslenen kuzuların kas ağırlığı, düşük 
enerjili rasyonla beslenen kuzulardan önemli derecede 
(p<0.01) yüksek bulunurken, yüksek ve orta enerjili 
rasyonlarla beslenen kuzularda kemik oranı ve 
kas/yağ oranı düşük enerjili rasyonla beslenen 
kuzulardan önemli derecede (p<0.05) düşük 
bulunmuştur. Bu çalışmada yüksek ve orta enerjili 
rasyonlarla beslenen kuzularda karkas doku 
kompozisyonu bakımından önemli bir farklılık 
bulunamamıştır (Tablo 3). Bu sonuçlar Andrews ve 
ark. (1969), Crouse ve ark. (1978, 1981), Görgülü ve 
ark. (1994) ve Görgülü ve Öztürkcan (1996) tarafından 
bildirilen sonuçlarla büyük ölçüde uyumludur. 
Görüldüğü gibi rasyonda artan enerji seviyesi ile 
birlikte daha ağır fakat, daha yağlı karkaslar 
üretilmektedir. Bu durum rasyon enerji seviyesinin 
kuzuların enerji tüketimlerini önemli derecede 
değiştirmesi sonucudur. Düşük, orta ve yüksek 
seviyede enerji içeren rasyonlarla beslenen kuzuların 
besi dönemi günlük ME tüketimleri sırasıyla, 2.50, 
3.11, 3.27 Mcal/gün ve günlük HP tüketimleri ise 
sırasıyla, 169, 187 ve 181g/gün olup, orta ve yüksek 
enerjili rasyonlarla beslenen kuzuların günlük ME ve 
günlük HP tüketimleri düşük enerjili rasyonla beslenen 
kuzulardan önemli derecede (P<0.01 ve 0.05) yüksek 
bulunmuştur (Aktaş ve Bahtiyarca 2002). Rasyon 
enerji seviyesi arttıkça günlük ME tüketiminin de 
önemli derecede artması sonucu vücutta tutulan enerji 
ve protein miktarı ve rasyon enerjisinin vücut yağı ve 
proteinlerin sentezinde kullanılma etkinliği de 
artmaktadır (Geay ve ark. 1976, Theriez ve ark. 1976). 
Bu durum rumen asetik/propiyonik asit oranının 
daralması sonucu olabilir (Andrews ve ark. 1969). 
Çünkü yüksek enerjili rasyonlarla rumende daha fazla 
propiyonik asit üretilmekte ve bu asidin doku 
sentezinde, bilhassa da yağ sentezinde kullanım 
etkinliği yüksektir (Orskov ve Ryle 1990). Bu yüzden 
yüksek enerjili, dane yemlerce zengin rasyonlarla 
daha yağlı karkaslar üretilmektedir.  
       Bu çalışmada rasyon protein ve enerji seviyeleri 
arasındaki interaksiyonlar kesim ve karkas 
özelliklerinden sadece iç yağı ve böbrek-leğen yağı 
ağırlıklarını önemli olarak etkilemiştir. Diğer kesim ve 
karkas özelliklerinden hiçbirisi interaksiyonlardan 
önemli olarak etkilenmemiştir. Bununla beraber, bütün 
protein seviyelerinde rasyonda artan enerji seviyesi ile 
birlikte genellikle   kesim   karkas  özelliklerinde  de bir  
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Tablo 3. Rasyon Enerji Seviyesinin Kuzuların Kesim ve Karkas Özellikleri Üzerine Etkisi. 

 
 

Enerji Seviyesi, kcal/kg ME 
2250 2500 2700 ÖS 

Özellikler Kesim ve Karkas Özelliklerine Etkisi 
Kesimhane Ağırlığı, kg 36.370.98 b 44.031.25 a  44.430.91 a  ** 
Sıcak Karkas Ağırlığı, kg 16.211.06 b 21.011.06 a 21.891.02 a ** 
Soğuk Karkas Ağ., kg 15.670.52 b 20.470.80 a 21.340.58 a ** 
Soğuk Karkas Randımanı, % 43.060.57 b 46.410.71 a 47.990.48 a ** 
İç Yağı Ağırlığı, g 15825 b 41041 a 46367 a ** 
Böbrek-Leğen Yağı, g 11815 b 22924 a 29925 a ** 

Sol Yarım Karkasta Karkas Parçalarının Ağırlıkları ve Oranlarına Etkisi 
Sol Yarım Karkas Ağ., kg  7.650.30 b 10.060.39 a 10.530.30 a ** 
Kol Ağırlığı, kg 1.440.04 b 1.810.07 a 1.910.07 a ** 
Kol Oranı, % 18.90.43 18.00.46 18.20.21 ÖD 
But Ağırlığı , kg 2.740.09 b 3.350.05 ab 3.580.11 a ** 
But Oranı, % 35.80.59 a 33.30.47 b 34.00.37 b * 
Etek Ağırlığı, kg 0.970.05 b 1.340.09 a 1.390.07 a ** 
Etek Oranı, % 12.70.60 13.30.50 13.20.32 ÖD 
Boyun Ağırlığı, kg 0.690.05 b 0.940.04 a 0.930.05 a ** 
Boyun Oranı, % 9.00.44 9.30.37 8.80.37 ÖD 
Omuz başı Ağırlığı, kg 0.430.02 b 0.600.02 a 0.600.02 a ** 
Omuz başı Oranı, % 5.60.19 6.00.21 5.70.27 ÖD 
Sırt-Bel Ağırlığı, kg 1.380.07 b 2.020.09 a 2.120.06 a ** 
Sırt-Bel Oranı, % 18.00.53 b 20.10.53 a 20.10.58 a * 

Karkas Doku Ağırlıkları ve Oranları, Sırt Yağı Kalınlıkları ve Göz Kası Alanlarına Etkisi 
Pirzola ağırlığı, g 58439 b 83942 a 91322 a ** 
Kabuk yağı ağırlığı, g 459 b 11114 a 12616 a ** 
Kabuk yağı oranı, % 7.71.16 b 13.31.14 a 13.91.46 a ** 
Kasarası yağ ağırlığı, g 587 b 1206 a 14010 a ** 
Kasarası yağ oranı, % 9.90.96 b 14.30.80 a 15.31.01 a ** 
Toplam yağ ağırlığı, g 10313 b 23116 a 26613 a ** 
Toplam yağ oranı, % 17.61.70 b 27.61.03 a 29.21.12 a ** 
Kas ağırlığı, g 33424 b 42426 ab 46515 a ** 
Kas oranı, % 57.21.54 a 50.50.90 b 50.91.16 b ** 
Kemik ağırlığı, g 1477 b 1849 a 1829 a * 
Kemik oranı, % 25.20.93 a 21.90.87 b 19.90.96 b * 
Kas/yağ oranı 3.240.61 a 1.840.09 b 1.750.09 b ** 
Kas/kemik oranı 2.270.14 2.300.14 2.550.22 ÖD 
Sırt yağı kalınlığı, mm  1.80.3 b 3.10.2 a 3.20.2 a ** 
MLD alanı, cm2 14.960.45 b 17.210.97 a 17.830.70 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. 
 
artış olmuştur (p>0.05). Bu sonuçlar Güneş ve ark. 
(1974), Eliçin ve ark. (1975) ve Görgülü ve Öztürkcan 
(1996) tarafından bildirilen sonuçlarla büyük ölçüde 
uyumludur. Bütün protein seviyelerinde iç yağı ve 
böbrek-leğen yağ ağırlığı en düşük olan gruplar düşük 
enerjili (2250 kcal/kg ME) rasyonla beslenen gruplar 
olup, orta ve yüksek enerjili rasyonlarla bu özelliklerde 
artmıştır. Yüzde 17.5 HP ve 2700 kcal/kg ME’li 
rasyonla beslenen kuzuların iç yağı ağırlığı (603 g), % 
12.5 HP+2250 ve 2500 kcal/kg ME (sırasıyla, 113, 
303 g), % 15 HP-2250 ve % 17.5 HP-2250 kcal/kg ME 
(sırasıyla, 173, 188 g) içeren rasyonlarla beslenen 
kuzulardan önemli derecede (p<0.05) yüksek 
bulunmuştur. Bütün protein seviyelerinde yüksek 
enerjili rasyonla beslenen kuzuların böbrek-leğen yağı 
ağırlığı düşük enerjili rasyonla beslenen kuzulardan 
önemli derecede (p<0.05) yüksek bulunmuştur. Bu 
sonuçlar Craddock ve ark. (1974) ve Görgülü ve ark. 

(1994) tarafından bildirilen sonuçlarla uyumlu olmayıp, 
bu durunun muhtemel sebebi denemede kullanılan 
kuzuların genotiplerindeki farklılıklar olabilir.  
       Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar 
doğrultusunda; erken yaşta (2.5-3 ay) besiye alınan 
Konya Merinosu erkek kuzularında tüketiciler 
tarafından tercih edilen yüksek kaliteli karkasların 
üretilebilmesi için rasyonda en uygun protein ve enerji 
seviyesinin % 15 HP ve 2500 kcal/kg ME olduğu 
sonucuna varılmıştır. Daha yüksek seviyelerde protein 
ve enerji içeren rasyonlar kesim ve karkas özellikleri 
bakımından önemli bir avantaj sağlamadıkları gibi 
daha yağlı karkasların üretilmesine sebep 
olmaktadırlar. 
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       The influence of mating interval and different 
sex  ratio  on  reproductive performance and some 

 
 

yielding traits of Japanese quail (Coturnix coturnix 
japonica) 

 

        
 
 
       SUMMARY 

 
       This study was carried out to determine the influence of 
mating interval and different sex-ratio on reproductive 
performance and some yielding traits of Japanese quail. 
Experiment had been started with at 5 wks old birds and 
lasted at 13 wks. There were 5 different mating intervals 
groups. These were (1th. male and females quails 
continuously together (CT) as a control group; after mating 
all males and females for 1 day (T) other 4 groups were 
separated (S) for 2, 3, 4, 5, days  (1T2S, 1T3S, 1T4S, 1T5S) 
and 3 different sex-ratio with male:female (M:F) ratio 
respectively 1M:1F, 1M:2F and 1M:3F in each interval 
group.  Experiment was conducted in cage with in three 
replicates and total 1455 bird with 32 or 33 each group. 
       Fertility, feed consumption and slaughtering age weight 
of males were significantly (p<0.05) affected by mating 
interval but hatchabilities of eggs set, hatchabilities of 
fertile eggs, hatchability, embryonic mortalities, egg yield 
and body weight were not influenced by mating interval and 
sex-ratio (p>0.05). 
       In conclusion, in intensive quail husbandry, there is no 
extra management to separate male and female after mating 
instated of live together, because of necessity of more 
labour and not valuable for extra gain. However, mating 
interval of mature quails for optimum reproductive 
performance could live together and male and female ratio 
may be 1M:3F. 

 
       KEY WORDS: Japanese quail (Coturnix coturnix 
japonica), reproductive performance. mating interval, sex 
ratio, fertility, hatching results, yielding traits 
 
        

       
       
 
       ÖZET  

 
       Bu çalışma, farklı erkek dişi oranı ile farklı çiftleştirme 
aralığının japon bıldırcınlarında üreme ve bazı verim 
özellikleri üzerine olan etkisini belirlemek amacıyla 
yapılmıştır. Denemeye 5 haftalık yaştaki bıldırcınlar alınmış 
ve 13 haftalık yaşta bitirilmiştir. Denemede, 5 farklı 
çiftleştirme aralık grubu oluşturulmuştur. Bunlar (1.si 
sürekli beraber (SB); diğer 4 grup ise erkekler ve dişiler bir 
gün beraber (B) kaldıktan sonra 2, 3, 4, 5 gün ayrı (A) 
tutulan (1B2A, 1B3A, 1B4A, 1B5A); gruplar ile herbir 
grubun kendi içerisinde 3 farklı erkek:dişi (E:D) oranından 
(1E:1D, 1E:2D ve 1E:3D) oluşmuştur. Deneme 3 tekerrürlü, 
ve her grupta 32 veya 33 bıldırcın olmak üzere, toplam 
1455 bıldırcın ile kafeste yürütülmüştür. 
       Çiftleştirme aralığının farklı sürelerde uygulanması 
döllülük, yem tüketimi ve erkek bıldırcınların dönem sonu 
canlı ağırlığı üzerine etkisi istatistiki olarak önemli (p<0.05) 
bulunmuş, kuluçkalık yumurta oranı, çıkış gücü, kuluçka 
randımanı, embriyonik ölüm ile yumurta verimi ve ağırlığı 
üzerine olan etkisi ise önemsiz (p>0.05) bulunmuştur. 
       Sonuç olarak, bıldırcın yetiştiriciliğinde erkeklerin 
dişilerden ayrılmasının bazı avantajlarının olmasına rağmen 
yoğun işgücü gerektirmesi ve yeterli kazanç sağlamaması 
nedeniyle ilave bir manejman uygulamasının ekonomik 
olmayabileceği; bununla birlikte ergin bıldırcınların 
optimum üreme performansı için erkek ve dişilerin birlikte 
tutulması ve en uygun E:D oranın 1E:3D şeklinde 
önerilebileceği anlaşılmıştır.                 
 
       ANAHTAR KELİMELER: Japon bıldırcını (Coturnix 
coturnix japonica), üreme performansı, çiftleştirme aralığı, 
erkek:dişi oranı, döllülük, kuluçka sonuçları, verim 
özellikleri

       GİRİŞ  
 

       Bıldırcın yetiştiriciliği generasyonlar arası sürenin 
kısa oluşu, erken cinsel olgunluk ve yüksek yumurta 
verimi, kısa sürede kesim ağırlığına ulaşması, hayvan   
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başına düşük yaşama alanı ihtiyacı ve daha düşük 
yatırımla da üretime başlanabilmesi gibi önemli 
avantajları nedeniyle birçok ülkede hızla gelişen 
alternatif bir hayvancılık dalıdır.  
       Bıldırcın yetiştiriciliğinin önemli bir avantajı da bir 
nevi saf ırk özelliği göstermesidir. Yani et ve yumurta 
tavukçuluğunda her üretim dönemi başında yeni hibrit 
civcivlerin alınma zorunluluğu varken bıldırcın 
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yetiştiriciliğinde yerleşmiş bir damızlıkçı sistem 
olmaması nedeniyle işletmeler mevcut hayvan 
materyaliyle elde ettikleri yumurtaları kuluçkaya 
koyarak, civcivleri üretimde kullanılabilmektedirler. 
Başarılı bir çıkış elde edebilmek için kuluçka öncesi ve 
sonrası optimum koşulların sağlanması gerekir. 
Kuluçka sonuçlarının değerlendirilmesinde çeşitli 
kriterler bulunmakla birlikte, damızlık sürü idaresinde 
başarıyı yansıtan kriterlerden birisi 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 önemlidir. Keza, kanatlı 
hayvanlarda E:D oranının çok düşük veya çok yüksek 
olması da döllülüğü azaltmaktadır (Erensayın, 1995). 
Diğer yandan hayvancılık işletmelerinde olduğu gibi 
bıldırcın yetiştiriciliğinde de üretim giderlerinin yaklaşık 
% 60-70’ini yem masrafları oluşturmakta, bu nedenle 
dişilerin üreme performansını düşürmeden sürüdeki 
erkek damızlık sayısının yem tasarrufu için optimum 
seviyede tutulması önem arzetmektedir.  
       Ticari bıldırcın üretiminde optimum döllülük oranı 
için yem tüketimi ile kuluçkalık yumurta üretiminin 
birlikte değerlendirildiği en uygun erkek:dişi oranı 
üzerinde durulması gerekli bir konudur. 
       Wilson ve Holland (1974), Bobwhite 
bıldırcınlarında, Hughes ve ark. (1980) ise Japon 
bıldırcınlarında 1:1, 1:2 1:3 ve 1:4 erkek:dişi oranının 
döllülük ve çıkış gücünü etkilemediğini bildirirlerken 
Narahari ve ark. (1988), Japon bıldırcınlarında, 1E:5D 
oranıyla da benzer döllülük ve kuluçka randımanı elde 
etmişlerdir. 
       Janda (1975), Japon bıldırcınlarında 1E:1D oranı 
ile en iyi döllülük; ve 1E:4D, oranı ile de en yüksek 
çıkış gücünü; Sreenivasaiah ve Ramappa (1985) ise 
1:1 E:D oranı ile kuluçka randımanı ve döllülüğün 
diğer E:D oranlarına göre önemli ölçüde yüksek 
seviyede gerçekleştiğini, çıkış gücününün ise cinsiyet 
oranından etkilenmediğini bildirmişlerdir. 
       Erensayın ve ark. (2002) bıldırcınlarla 9, 11 ve 13. 
haftalar arasında E:D oranı ile ilgili 1 erkeğe 1 den 5’e 
kadar dişi vererek yaptıkları bir çalışmada döllülük, 
çıkış gücü, kuluçka randımanı ile erken ve geç dönem 
embriyo ölümleri gruplar arası farklılığını istatistiksel 
olarak önemli bulmuşlardır (p<0.05). En yüksek 
döllülük, çıkış gücü ve kuluçka randımanı ile en düşük 
erken ve geç dönem embriyo ölümlerini 1E:3D 
grubunda belirledikleri çalışmada, en düşük döllülük 
oranını 1E:1D ve 1E:5D gruplarında bulurlarken en 
düşük çıkış gücüne de 1E:2D ve 1E:4D oranı ile 
bulmuşlardır. Kuluçka randımanı ise 1E:5D grubu 
hariç diğer gruplarda birbirine yakın ve nispeten 
yüksek değerlerdedir.  

Bıldırcınlarda erkek:dişi oranı, döllülük ve kuluçka 
sonuçların incelendiği pek çok araştırmada farklı 
sonuçlar bulunmuş, fakat çiftleştirme aralığının üreme 
ferformansı ve bazı verim özellikleri üzerine etkileri  ile 
ilgili çok az araştırma vardır.  

Kiker ve Siegel (1972), Bir erkek ve 2 dişi 
bıldırcının 1 saat beraber kafes tutulup ayrılmasından 

sonra elde edilen döllülüğün 2 ya da 24 saat birlikte 
tutulduktan sonra elde edilen döllülüğe göre daha 
yüksek bulunduğunu bildirmişlerdir. 
Bıldırcınlarda çiftleştirme aralığı ve erkek:dişi oranı ile 
alakalı Gulati ve ark. (1980) 16 haftalık yaştaki 
bıldırcınlarda, 17 gün süreyle erkek ve dişileri beraber 
tutmuşlardır. Erkeklerin dişilerin yanına 
konulmasından itibaren döllülükte tedrici bir artış 
olduğunu ve 4. ve 5. günde pik noktaya ulaştıklarını 
erkekler dişilerden ayrıldıktan itibaren 3-4 gün sonraya 
kadar döllülükte sabit bir platonun devam ettiğini, 4 
günden sonra döllülüğün hızla azalmaya başladığını 
ve 11. günde sıfıra indiğini bildirmişlerdir. Aynı 
araştırıcılar ayrıca, döllülüğün 1E:1D, 1E:2D ve 1E:3D 
gruplarında 1E:4D ve 1E:5D gruplarına göre daha 
yüksek olduğunu, çıkış gücü bakımından ise gruplar 
arasında önemli bir farklılık olmadığını bildirmişlerdir. 
Bununla birlikte Koçak (1985), erkek bıldırcınların 
dişilerden ayrılmasını müteakip aşağı yukarı 1 hafta 
boyunca döllü yumurta alındığını bildirmiştir. 
       Sullivan ve ark. (1992), 1:1 erkek dişi oranı ile 
aynı erkekle 3 günde bir çiftleştirilen dişi bıldırcınların 
üreme performanslarının sürekli çiftleştirilenlere göre 
kuluçkalık ve toplam yumurta sayısının azalması 
yanında çıkış gücü, kuluçka randımanı ve embriyo 
ölümünün de düştüğünü bildirmişlerdir. 

 Yapılan bu çalışma ile 1:1, 1:2, 1:3, erkek:dişi 
oranı ve farklı aralıklarla çiftleştirmenin erkek ve dişi 
Japon bıldırcınlarının üreme performansı ile bazı 
verim özellikleri üzerine etkilerini belirlemek ve elde 
edilen sonuçlarla yetiştiricilere ışık tutmak 
amaçlanmıştır. 
 
       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. 
       Deneme içerisinde, 5 farklı çiftleştirme aralığı 
grubu oluşturulmuştur. Bunlar (1.si sürekli beraber 
(SB); diğer 4 grup ise erkekler ve dişiler bir gün 
beraber kaldıktan sonra 2, 3, 4, 5 gün ayrı tutulan 
(1B2A, 1B3A, 1B4A, 1B5A); gruplardan ve herbir 
grupta kendi içerisinde 3 farklı E:D (1E:1D, 1E:2D ve 
1E:3D) oranıyla 3 alt gruptan oluşturulmuştur. 
Erkek:dişi gruplarında sırasıyla, 1E:1D grubunda 16 
erkek ve 16 dişi olmak üzere toplam 32; 1E:2D 
grubunda 11 erkek ve 22 dişi olmak üzere toplam 33; 
1E:3D grubunda ise 8 erkek ve 24 dişi olmak üzere 
toplam 32 bıldırcın kullanılmıştır. Böylece her 
çiftleştirme grubu için 3 cinsiyet alt tekerrür grubu 
oluşturularak toplam 15 grup içerisinde 1455 bıldırcın 
kafes bölmelerinde denemeye alınmıştır. Tüm 
gruplara aynı bakım ve besleme şartları tatbik 
edilmiştir. Dişilerle yanyana ayrı bölmelerde 
barındırılan erkek bıldırcınların dişilerin yanına 
konulması veya ayrılması ile yumurtalarının 
toplanması günün hep aynı saatlerinde yapılmıştır. 
       Denemede 9. 11. ve 13. haftalık yaşlarda, 7 gün 
boyunca her grubun yumurtası ayrı ayrı toplanmış ve 
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aynı depolama şartları altında muhafaza edilmiştir. 7. 
günün sonunda her grubun kuluçkalık vasfı olan 
yumurtaları seçildikten sonra tesadüfi olarak her 
gruptan 100 yumurta alınarak 15 deneme grubu için 
1500 yumurta deneme gurup kodlaması yapılarak 
kuluçka makinesine yerleştirilmiştir. Kuluçka 
randımanı, döllülük oranı ve çıkış gücü gibi kuluçka 
değerleri buradan elde edilerek değerlendirilmiştir. 
      Araştırma süresince yem tüketimleri haftalık olarak 
belirlenmiştir. Bıldırcın/gün esasına göre de yumurta 
verimi (%), kuluçkalık yumurta (%) ile yumurta 
ağırlıkları (g) günlük olarak ve ölümler vuku 
bulduğunda yine günlük olarak kaydedilmiştir. 
       Araştırma, tesadüf parselleri deneme desenine 
göre yürütülmüş ve variyans analizi tatbik edilen 
verilerden istatistiki önem haiz özelliklere  Duncan 
testi uygulanarak harflendirilmiştir. (Düzgüneş ve ark. 
1987). Verilerin istatistiksel analizinde SAS paket 
programından yararlanılmıştır. 
 
       BULGULAR  

 
       Japon bıldırcınlarında farklı çiftleştirme aralığı ve 
erkek:dişi oranının kuluçkalık yumurta, döllülük, çıkış 
gücü, kuluçka randımanı ve kuluçka sonuçları üzerine 
etkileri Tablo 1’ de verilmiştir.  

Döllülük sonuçlarının gruplar arası farkı 
istatistiksel olarak önemli bulunurken (p<0.05), 
kuluçkalık yumurta ile kuluçka sonuçları (çıkış gücü, 
kuluçka randımanı ve embriyo ölümü) önemsiz 
bulunmuştur (p>0.05). En yüksek döllülük, çıkış gücü 
ve kuluçka randımanı erkek ve dişilerin sürekli beraber 
tutulduğu (SB) çiftleştirme grubunda 1E:3D erkek:dişi 
oranı ile elde edilmiştir.  
       Döllülük, erkek bıldırcınların dişilerle bir gün 
beraber, sonra 2, 3 ve 4 gün ayrı tutulduğu grupların 
genel ortalamaları arasındaki farklılık, sürekli beraber 
tutulanlara göre istatistiki olarak önemsiz çıkmış fakat 
rakamsal olarak düşmüştür. Bununla beraber bir gün 
beraber 5 gün ayrı tutulan grup ile diğer gruplar 
arasındaki farklılıklar istatistiki olarak önemlidir. SB 
grubu 1E:1D oranının döllülük sonuçları, 1E:2D ve 
1E:3D gruplarına göre daha düşük olurken, bir gün 
beraber tutulup 2, 3, 4, ve 5 gün ayrı tutulan gruplarda 
ise 1E:1D’nin döllülük sonuçları diğerlerine göre daha 
yüksektir.  

Çıkış gücü ve kuluçka randımanı yönünden en 
düşük değerler, erkek bıldırcınların 1 gün beraber 5 
gün ayrı tutulduğu 1E:2D ve 1E:3D gruplar ile 1 gün 
beraber  4  gün ayrı tutulan 1E:3D grubunda olmuştur.   

 
 Tablo1. Japon Bıldırcınlarında Farklı Çiftleştirme Aralığı ve Erkek-Dişi Oranının Kuluçkalık Yumurta, Döllülük, Çıkış 
Gücü, Kuluçka Randımanı ve Kuluçka Sonuçları Üzerine Etkisi.  

Çiftleştirme Aralığı Erkek Dişi  
Oranı 

Kuluçkalık  
Yumurta (%) 

Döllülük 
(%) 

Çıkış Gücü 
(%) 

Kuluçka Randımanı 
(%) 

Embriyo Ölümü 
(%) 

 
 

SB 

1E:1D 83.34 77.62ab 81.25 63.37 18.74 
1E:2D 87.22 84.16ab 77.35 65.24 22.64 
1E:3D 78.41 86.97a 88.12 76.80 11.87 
Genel 82.99 82.91A 82.24 68.47 17.74 

 
 

1B2A 

1E:1D 87.20 81.39a 86.38 70.53 13.60 
1E:2D 82.57 75.63ab 80.00 60.79 16.98 
1E:3D 73.00 77.52ab 83.10 64.91 16.89 
Genel 80.92 78.18AB 83.16 65.41 15.81 

 
 

1B3A 

1E:1D 78.60 80.24ab 81.09 65.06 18.89 
1E:2D 74.39 78.19ab 79.41 62.48 20.58 
1E:3D 84.59 78.03ab 87.32 68.13 12.67 
Genel 79.19 78.82AB 82.61 65.22 17.38 

 
 

1B4A 

1E:1D 76.93 82.63a 86.69 71.70 13.20 
1E:2D 88.17 77.67ab 86.50 67.26 13.48 
1E:3D 81.31 73.18b 78.21 58.41 21.78 
Genel 82.13 77.83AB 83.80 65.79 16.19 

 
 

1B5A 

1E:1D 81.39 76.88ab 81.79 62.98 18.20 
1E:2D 80.86 72.23b 79.32 57.39 17.00 
1E:3D 82.94 70.39b 83.79 59.08 16.21 
Genel 81.73 73.17B 81.63 59.82 17.13 

Standart hata 4.24 3.96 5.13 6.38 4.29 
  P değerleri 

Model 0.2460 0.2849 0.9227 0.7260 0.96.24 
Çiftleştirme aralığı 0.7798 0.0518 0.9881 0.5772 0.9283 
Erkek dişi oranı 0.5008 0.7402 0.5095 0.6057 0.8676 
Çiftleştirme aralığı X Erkek dişi oranı 0.1008 0.4660 0.7387 0.6158 0.8012 
a,b:Aynı tam sütunda farklı harf taşıyan ortalamalar arasındaki fark istatistiksel olarak önemlidir (P<0.005). 
A,B: Aynı tam sütunda farklı harf taşıyan genel ortalamalar arasındaki fark istatistiksel olarak önemlidir (P<0.005).  
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Tablo 2. Japon Bıldırcınlarında Farklı Çiftleştirme Aralığı ve Erkek-Dişi Oranının Yumurta Verimi, Yumurta Ağırlığı, 
Yem Tüketimi ile 13. hafta (deneme sonu) Canlı Ağırlığı Üzerine  Etkisi.  
Çiftleştirme 

Aralığı 
Erkek Dişi 

Oranı 
Yumurta verimi 

(%) 
Yumurta ağırlığı  

(g) 
Yem tüketimi  

(g/hafta) 
Deneme sonu CA (g) 

   Erkek            Dişi 

 
 

SB 

1E:1D 50.12 10.49 226.90a 200.77ab 235.00 

1E:2D 52.02 10.78 214.61b 209.50ab 228.25 

1E:3D 53.57 10.45 217.90ab 188.75b 221.88 
Genel 51.90 10.57 219.80A 199.67 228.37 

 
 

1B2A 

1E:1D 50.17 10.78 214.81b 203.33ab 228.00 

1E:2D 53.54 10.81 211.27b 218.18a 218.00 

1E:3D 48.97 10.69 211.72b 192.50b 228.26 
Genel 50.89 10.76 212.60AB 204.67 224.75 

 
 

1B3A 

1E:1D 53.73 10.82 200.69c 200.63ab 226.25 

1E:2D 53.37 10.71 209.02b 212.00ab 226.32 

1E:3D 53.38 10.82 213.59b 210.00ab 225.65 
Genel 53.49 10.78 207.77B 207.54 226.07 

 
 

1B4A 

1E:1D 50.63 10.36 199.63c 202.50ab 224.69 

1E:2D 57.13 10.89 228.60a 205.00ab 234.67 

1E:3D 57.23 10.85 227.73a 198.75ab 221.74 

Genel 55.00 10.70 218.65A 205.41 227.03 

 
 

1B5A 

1E:1D 50.87 10.76 201.05c 204.12ab 221.25 

1E:2D 56.44 10.67 222.78ab 187.27b 216.14 

1E:3D 51.46 10.34 215.66b 203.57ab 219.76 

Genel 52.92 10.59 213.16AB 198.32 219.05 

Standart hata 7.16 0.18 4.80 6.15 6.40 

  P değerleri 

Model 0.9462 0.1661 0.0001 0.0199 0.4135 

Çiftleştirme aralığı 0.9862 0.2108 0.1822 0.2583 0.3425 

Erkek-dişi oranı 0.2964 0.7865 0.0057 0.0242 0.6330 

Çiftleştirme aralığı  X 
Erkek-dişi oranı 

0.8787 0.2007 0.0005 0.0399 0.3411 

a,b,c: Aynı tam sütunda farklı harf taşıyan ortalamalar arasındaki fark istatistiki olarak önemlidir (P<0.005). .  
 

Bütün bu kriterler ışığında, çiftleştirme aralığı ile 
erkek:dişi oranı arasındaki interaksiyon istatistiksel 
olarak önemli çıkmamıştır (p>0.05). 
       Farklı çiftleştirme aralığı ve E:D oranının 
bıldırcınlarda yumurta verimi, yumurta ağırlığı, yem 
tüketimi ile 13. hafta sonu canlı ağırlığı üzerine etkileri 
Tablo 2‘ de verilmiştir. Yem tüketimi ve deneme sonu 
erkek bıldırcınların canlı ağırlığı üzerine gruplar arası 
farklılık istatistiki olarak önemli bulunurken (p<0.05), 
yumurta verimi, yumurta ağırlığı ve deneme sonu dişi 
bıldırcınların canlı ağırlığı yönünden oluşan farklılık ise 
önemsiz bulunmuştur (p>0.05). 
      Denemede en düşük yem tüketimi 1E:1D 
erkek:dişi oranı ile 3, 4 ve 5 gün ayrı tutulan gruplarda 
olmuştur. Buna karşılık SB grubunda 1E:1D ile 1B4A 
grubunda 1E:2D ve 1E:3D oranlarında ise en yüksek 
yem tüketimi olmuştur. 1B2A grubu dışındaki diğer 
çiftleştirme aralığı gruplarında grup içi E:D oranlarına 
göre yem tüketimleri arasındaki farklılık istatistiki 
olarak önemlidir (p<0.05). Yem tüketimi yönünden 
çiftleştirme aralığı ile erkek:dişi oranı arasında da 
interaksiyon vardır (p>0.05). 

        Deneme sonu en düşük canlı ağırlık SB ve 1B:2A 
grubunda 1E:3D erkek:dişi oranı ile gerçekleşirken, 
aynı durum ise 1B5A grubunda 1E:2D cinsiyet oranı 
ile gerçekleşmiştir. Deneme sonu erkek bıldırcınların 
canlı ağırlığı yönünden çiftleştirme aralığı ile erkek-dişi 
oranı arasındaki interaksiyon önemlidir (p>0.05).   
       Çiftleşme aralığı grupları ve E:D oranları arasında 
yumurta verimi bakımından her nekadar istatistiki bir 
önem olmamışsa da erkek:dişi grupları içerisinde 
rakamsal olarak daha yüksek yumurta verimi 1E:2D 
grupları arasında görülmüştür.  

 
       TARTIŞMA ve SONUÇ  

 
       Japon bıldırcınları ile yapılan bu denemede en 
yüksek döllülük SB grubunda 1E:3D erkek:dişi oranı 
ile elde edilmiştir. Bu sonuç, döllüğün 1E:3D erkek:dişi 
uygulanan bıldırcınlarda daha yüksek olduğunu 
bildiren Sreenivasaiah ve Ramappa (1985), Janda 
(1975) ve Erensayın ve ark. (2002)’nın bulguları ile 
uyumlu bulunmuştur. Erkek:dişi oranı ile döllülüğün 
değişmediğini bildiren diğer araştırıcıların (Wilson ve 
Holland 1974, Gulati ve ark. 1980) bulguları ile de 
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uyumsuzdur. 1B5A grubundan elde edilen döllüğün 
nispi olarak düşük olması, erkek bıldırcınların 
dişilerden ayrılmasından 4 gün sonra döllülüğün 
düşmeye başladığını bildiren Gulati ve ark. (1980)’nı 
teyit etmektedir.  
        Çıkış gücü bakımından gruplar arasında istatistiki 
bir farklılığın olmaması bıldırcınlarda çıkış gücünün 
erkek:dişi oranı ve çiftleşme aralığından 
etkilenmediğini göstermektedir. Bu sonuç daha önceki 
farklı E:D oranı ile yapılan çalışma sonuçları ile 
paraleldir (Wilson ve Holland 1974, Janda 1975, 
Gulati ve ark. 1980, Sreenivasaiah ve Ramappa 1985, 
Erensayın ve ark. 2002). Bu denemede 1B2A  
çiftleştirme aralığı ve 1E:1D erkek:dişi oranında SB 
grubunun 1E:1D grubuna kıyasla kuluçkalık yumurta, 
çıkış gücü, kuluçka randımanı daha yüksek ve 
embriyo ölümleri de daha düşük çıkmıştır (Tablo 1). 
Bu sonuç istatistiki olarak önemli olmamakla beraber 
erkek ve dişilerin sürekli beraber tutulması yerine 2 
gün ara ile çiftleşme yapılmasıyla üreme 
performansının olumlu etkilendiği kanaati uyanmıştır. 
Ancak, bu sonuç Sullivan ve ark.(1992)’nın, 1B2A ve 
1:1 erkek:dişi oranı ile SB’ye göre daha düşük çıkış 
gücü, kuluçka randımanı ve kuluçkalık yumurta verimi 
elde edildiği şeklindeki bildirişi ile de çelişmektedir.  
        Denemede yumurta verimi ve ağırlığı yönünden 
gruplar arasında istatistiki bir fark yoktur. Ancak, 
çiftleşme aralığı grupları ve E:D oranları arasında 
yumurta verimi bakımından 1E:2D grupları diğer 
gruplara göre daha yüksektir. Bununla birlikte, 
yumurta ağırlığı etkilenmemiştir. Bu sonuç, Sullivan ve 
ark. (1992)’nın, 1B2A ve 1E:1D grubunun (SB) 
grubuna göre daha düşük kuluçkalık yumurta verdiği 
şeklindeki  sonuç ile uyumlu değildir.  
       Yem tüketimi, 1E:1D oranıyla 1 gün beraber 3, 4 
ve 5 gün ayrı tutulan gruplarda en düşük bulunmuştur. 
Buna mukabil, SB grubu, 1E:1D cinsiyet oranında yem 
tüketiminin nispeten yüksek görülmesi yem tüketimi ile 
çiftleşme aralığı ve E:D oranı arasında ters bir ilişkinin 
varlığını göstermektedir. Çünkü, 1 gün beraber 2 gün 
ayrı tutulan grup dışındaki diğer çiftleştirme aralığı 
gruplarında grup içindeki erkek:dişi oranları ile yem 
tüketimleri arasındaki farklılığın istatistiksel olarak 
önemli olması (p<0.05) bu sonucu teyit etmektedir. 
Bununla birlikte erkek ve dişilerin beraber veya ayrı 
kalmalarına bağlı olarak gelişen stres faktörlerinin 
burada etkili olabileceği daha da önemlisi erkek ve 
dişilerin ayrı ayrı bölmelerde bulundurulmuş 
olmalarından dolayı erkeklerin cinsel aktivitelerinin 
durağan geçmesi nedeniyle cinsel aktivite için fazla 
enerji harcamadıkları ve bunun da yem tüketimine 
olumlu yansımış olabileceği kuvvetli muhtemeldir.  
       Bu çalışma ile elde edilen bulgulara dayanarak, 
erkek ve dişi bıldırcınların sürekli birlikte 
bulundurulması yerine erkeklerin dişilerle bir gün 

beraberlikten sonra 2, 3, 4 ve 5 gün ayrı tutulmasının 
bazı avantajları olmasına rağmen harcanan işgücü ve 
emeğe karşılık gerek kuluçka sonuçları ve döllülük, 
gerekse yumurta verimi ve yem tüketimi açısından 
yeterli kazanç sağlamadığı ve bu nedenle ilave bir 
manejman uygulamasının ekonomik olmayabileceği; 
bununla birlikte ergin bıldırcınların optimum üreme 
performansı için erkek ve dişilerin birlikte tutulması ve 
en uygun E:D oranın 1E:3D şeklinde önerilebileceği 
anlaşılmıştır.                 
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       Corriedale, Türk Merinosu ve Lincoln 
Longwool X Türk Merinosu F1 ve G1 Melezi 
Kuzuların Besi ve Karkas Özellikleri 

  

 

       SUMMARY 
 
       This study was carried out to investigate the fattening 
and carcass characteristics of Corriedale (n=6), Turkish 
Merino (M) (n=10) purebreds and Lincoln Long wool (L) x 
M  (F1) (n=10), L x L x M (LB1) (n=6) and M x L x M, 
(MB1) (n=8) crossbred lambs.  From the initial weight of 20 
kg to the final weight of 45 kg, the lambs were fed alfalfa 
hay 100 g/head/day and concentrate that had 19.70% crude 
protein (CP ) and 2853 kcal/kg metabolic energy (ME ) at 
the early stage and 16.39% CP and 2968 kcal/kg ME at the 
late stage of experiment, ad libitum. Lambs were 
slaughtered at 45 kg of live weight to determine carcass 
traits.  
       Daily live weight gains were found as 261, 318, 333, 
349 and 298 g (p<0.05) for Corriedale and  Merino 
purebred and  F1, LB1 and MB1 crossbred lambs, 
respectively. The slaughter ages at 45 kg of live weight 
were 171, 135, 141, 141 and 159 days; feed efficiency were 
5.3, 4.9, 4.7, 3.7 and 4.7 kg. Slaughter weights were 43.9, 
44.2, 44.6, 44.4 and 43.7 kg; cold carcass weights were 
21.5, 22.0, 21.0, 20.6 and 21.2 kg; dressing percentages 
were 48.9, 49.8, 47.6, 46.7 and 48.1%; kidney and pelvic 
fats were 0.40, 0.26, 0.32, 0.25 and 0.28 kg; the ratios of leg 
weight to cold carcass weight  were 33.1, 34.0, 33.3, 31.9 
and 33.9% (p<0.05); the ratios of shoulder weights were 
17.8, 19.0, 19.9, 19.1 and 19.5% (p<0.05); the lean meat 
ratios of leg cuts were 62.5, 64.6, 60.8, 63.1 and 63.7%; the 
lean meat ratios of shoulder cuts were 59.1, 60.7, 57.0, 58.5 
and 59.6% for genotypes in the same order above. 
       As a result, except fattening performance, there was no 
superiority of crossbreeds to Merino for many traits 
evaluated in this experiment, and also Merino had higher 
levels in many carcass traits, but Corriedale, generally, 
showed the lowest performances in the traits examined. 

       ÖZET 
  
       Bu çalışma, saf Corriedale (n=6) ve  Türk Merinosu 
(M) (n=10) ile Lincoln (L) x M  (F1) (n=10), L x L x M 
(LG1) (n=6) ve M x L x M, (MG1) (n=8) melezi kuzuların 
besi ve karkas özelliklerini araştırmak amacıyla yapılmıştır. 
20 kg’lık besi başı ağırlığından 45 kg’lık besi sonu 
ağırlığına kadar kuzulara, hayvan başına günlük 100 g kuru 
yonca ve ad libitum konsantre yem verilmiştir. Beside, 20-
35 kg canlı ağırlık arasında  %19.7 ham protein (HP) ve 
2853 kcal/kg metabolik enerji (ME), 35-45 kg canlı ağırlık 
arasında  %16.4 HP ve 2968 kcal/kg ME içeren yem 
kullanılmıştır. Karkas özelliklerini incelemek üzere, 
gruplardan 45 kg ağırlığında 6’şar kuzu kesilmiştir.  
       Araştırmada, sırasıyla, Corriedale, Merinos,  L x M  
(F1), L x L x M (LG1) ve M x L x M (MG1) genotiplerinde 
ortalama günlük canlı ağırlık artışı 261, 318, 333, 349 ve 
298 g (p<0.05); 45 kg ağırlıkta kesim yaşı 171, 135, 141, 
141 ve 159 gün yemden yararlanma 5.3, 4.9, 4.7, 3.7 ve 4.7 
kg; kesim ağırlığı 43.9, 44.2, 44.6, 44.4 ve 43.7 kg; soğuk 
karkas ağırlığı 21.5, 22.0, 21.0, 20.6 ve 21.2 kg; randıman 
%48.9, 49.8, 47.6, 46.7 ve 48.1; böbrek-pelvik yağı 0.40, 
0.26, 0.32, 0.25 ve 0.28 kg; karkasta but oranı %33.1, 34.0, 
33.3, 31.9 ve 33.9 (p<0.05); kol oranı %17.8, 19.0, 19.9, 
19.1 ve 19.5 (p<0.05); et oranı, butta %62.5, 64.6, 60.8, 
63.1 ve63.7; kolda %59.1, 60.7, 57.0, 58.5 ve 59.6 
bulunmuştur. 
       Sonuç olarak, besi performansı hariç, incelenen bir çok 
özellik bakımından melezlerin Merinosa bir üstünlüğü tepit 
edilmemiştir. Merinos çoğu karkas özelliğinde yüksek 
değerler göstermiştir. Corriedale, genel olarak, incelenen 
bütün özelliklerde düşük değerler göstermiştir. 
 
       ANAHTAR KELİMELER: Kuzu, melezleme, besi ve 
karkas özellikleri, et duyusal özellikleri 
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characteristics, meat sensorial traits 
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       INTRODUCTION 
 
       In Turkey, because meat yield from sheep is a 
main concern in recent years,  the developmental 
studies in sheep breeding has been intensified on  
forming some mutton sheep via crossbreeding. Some 
studies have been performed to develop composite 
populations of sheep to be used as a terminal sire line 
in commercial crossbreeding since 1989 in Animal 
Research Institute in Konya. So far, the Turkish sheep 
breeds (Merino, Akkaraman and Awassi) were 
crossed with mutton sheep breeds of Lincoln,  
Hampshire Down and German Blackheaded Mutton.  
       In the current study, the F1 (Lincoln 50% + Merino 
50%), LB1 (Lincoln 75% + Merino 25%) and  MB1 
(Lincoln 25% + Merino 75%) crossbred were 
produced. In the previous study,  fattening 
performance and carcass characteristics of F1 
crossbred have been compared with Turkish Merino 
purebred (Tekin and Akçapınar 1992, 1993). It was 
reported that F1 crossbred was superior to Merino in 
fattening performance whereas the Merino purebred 
had better carcass traits. In another Institute 
(Bandırma, Turkey), Akgündüz et al. (1993), have 
studied the fattening performance and carcass 
characteristics of Kıvırcık (purebred), Hampshire 
Down x Kıvırcık (F1) and German Blackheaded 
Mutton sheep x Kıvırcık (F1) crossbred lambs. They 
reported that the daily gain and feed efficiency ratios 
were 226 g and 4.9 kg, respectively, for purebred, and 
300 g and 4.2 kg for crossbreed, respectively, with the 
statistically significant differences of p<0.01 between 
the two groups. Jensen (1994), has reported daily 
gains from 390 to 510 g for 7 various mutton breeds in 
a performance test-study. The lambs from Western or 
¼ Finn ewes have been fed on a high-concentrate diet 
and had daily weight gains as 351 and 381 g 
respectively (Notter et al. 1991).  In the same study, 
overall feed efficiency as 4.29 kg feed / kg gain, 
slaughter weight as 51.8 and 51.8 kg at 163 and 153 
days old, dressing as 49.5 and 49.5%, Longissimus 
dorsi (LD) muscle area as 14.4 and 14.2 cm2, back-fat  
thickness as 4.8 and 5.0 mm, have been reported, 
respectively. It was concluded that lambs from 
Western and ¼ Finn ewes were similar in growth and 
carcass traits. Spiker et al. (1988) reported the 
dressing percentage of Corriedale and Romney Marsh 
x Corriedale as 47%, at 6 months old. Snowder et al. 
(1994), reported the dressing as 50.1 and 49.3%, 
kidney and pelvic fat as 4.0 and 3.1%, back fat depth 
as 7.7 and 6.3 mm, LD muscle area as 11.1 and 11.5 
cm2  for Targhee and Columbia slaughtered at 52.3 
and 53.9 kg, respectively. Leymaster and Jenkins 
(1993), have found the LD muscle area as 13.8 and 
13.3 cm2 , kidney and pelvic fat weight as 0.60 and 
0.56 kg  for Texel- and Suffolk- sired lambs at 147 
days old and 20.7 and 22.0 kg carcass weight, 
respectively.  
       The meat sensorial traits from Tsigai, Merino, and 
improved Valacian lambs at 35 kg of slaughter 
weights revealed high scores of tenderness and 
juiciness. The Tsigai lambs had higher score than 
Merino in this respect. There were no significant 
differences between groups in color and water, protein 

and ash content (Sanudo et al. 1992). In Aragone, 
Lacaune and German Mutton Merino lambs at light or 
medium slaughter weights, the dressing percentages 
have been found to be 47.5% with the highest 
tenderness score found in light Arogone lambs 
(p<0.01) and there were no statistically significant 
differences between either genotypes above or light or 
medium slaughter weight groups with regard to other 
meat sensorial traits (Sanudo et al. 1993). Notter et al. 
(1991), have assigned the scores as 1-8 and found 
the tenderness score as 5.33 and juiciness as 4.05 in 
ram lambs from Western and ¼ Finn ewes. 
       The purpose of this study was to determine the 
fattening and carcass characteristics of Lincoln x 
Turkish Merino F1, LB1 and MB1 crossbreed lambs. 
 
Table 1. The Rations Used in Fattening *.  
 
Foods 

Mixture-I 
(%) 

Mixture-
II (%) 

Alfalfa 
hay (%) 

Barley 25.5 28.5  
Wheat 20.0 20.0  
Corn 23.0 33.0  
Soybean meal  15.0 12.0  
Sunflower seed meal 10.0   
Molasses 2.0 2.0  
Limestone  3.0 2.5  
DCP - 0.5  
Salt  1.0 1.0  
Vit.-Min. Premix  0.5 0.5  
Dry Matter 90.21 90.60 93.28 
Crude Protein   19.70 16.39 13.12 
Crude Fat 2.31 2.55 1.12 
Crude Fiber  5.94 4.62 36.13 
Crude Ash  6.53 4.20 5.20 
ME (kcal/kg)**  2853.00 2968.00 - 
Ca** 1.25 1.19 - 
P** 0.37 0.42 - 

*: The analyses of rations were made in the laboratory of 
Department of Animal Nutrition and Nutrition Diseases.  
**: Theoretically estimated. 
 
       MATERIALS and METHODS 
 
       This work was carried out at the Animal Research 
Institute in Konya and the animals used in the study 
were obtained from the same institute. There were 6 
Corriedale male lambs, and 10 Turkish Merino 
purebreds, 10 Lincoln (L) x Turkish Merino (M) (F1), 6 
L x (L x M) (LB1) and 8 M x (L x M) (MB1) crossbreeds 
to evaluate the fattening performance. The 
components of the rations used were given in Table 1.  
       The lambs were fattened as a group feeding from 
the initial weight of approx. 20 kg to the final weight of 
45 kg. The animals were penned by breed. The lambs 
were fed as 100 g/day/head alfalfa hay and freely 
accessible concentrate that had 19.70% crude protein 
(CP) and 2853 kcal/kg metabolic energy (ME) at the 
early stage (weight of 20 to 35 kg) of the experiment 
and 16.39% CP and 2968 kcal/kg ME at the late stage 
( weight of 35 to 45 kg). The lambs were weighed 
every fortnights to obtain daily live weight gains. In 
order to determine the consumption of feed, the meals 
given to lambs and the left over feeds were weighed 
daily just prior to a new feeding.  
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       In each groups, 6 lambs which was each 
individual approx. 45 kg of live weight (on a full 
stomach)  were slaughtered to evaluate the carcass 
characteristics. In the slaughter procedure, the lambs 
were fasted for 16 h prior to slaughtering but had 
continued access to water. The slaughtering was 
accomplished by commercial procedures valid in 
Turkey at a private abattoir named Konet. The hot 
carcasses were weighed soon after the slaughtering 
and after a 24 h chill and then separated into 5 retail 
cuts  by the procedure reported by Akçapınar (1981). 
The retail cuts were named as: 1, Leg (including the 
6th lumbal vertebrae, coxae, sacrum, femur, tibia-fibula 
and tarsal joint bones and the muscles and fats 
related to those bones); 2, Shoulder (including 
scapula with its cartilage, humerus, radius-ulna and 
carpal joint bones and the muscles and fats related to 
those bones); 3, Back (including 8 thoracal vertebrae 
with their rib continuations approx. 12 cm aside from 
midline); 4, Loin (including 5 lumbal vertebrae and the 
muscles and fats approx. 10 cm aside from midline); 
and 5, Remainders (including the remaining of the 
carcass). 
       After separating, every cuts were weighed with a 
scale having 10 g of sensitivity. In the mean time, the 
measures of eye muscle area and subcutaneus 
fatness as a fat depth over the LD muscle have been 
obtained between last thoracal and first lumbal 
vertebrae from the left part of the carcass. Following, 
each of the LD  muscle  located  in  Loin  parts  were 
removed  with  back-fat  and loaded in a deep freeze 
to determine the sensory evaluation of the groups. To 
obtain the information about carcass composition, the 
Leg and Shoulder cuts were used as a sample and 
physically dissected into separable muscle, fat and 
bone, of which each was weighed separately to 
determine the relative proportions. The reason that the 
leg and shoulder cuts were taken as a sample to 
predict the carcass composition was because in the 
previous studies (Malik 1972, Boccard et al. 1976, 
Simm et al. 1990) the leg and shoulder cuts were 
regarded as a good sample for estimating the whole 
carcass composition and also this method was easy to 
perform and save time and money. To test the 
sensorial traits of the groups, 6 LD muscle parts were 
mixed and formed as one sample in each groups, and 
then the meats were cut as a grill type and located in 
oven trays. Following this, each samples were equally 
salted and cooked for 20 minutes in the oven. After 
the meats taken out from the oven, the tests were 
performed by the panelists who are not specialists on 
the matter by procedure reported by Stone and Sidel 
(1985). The previously prepared form were given to 
every member of the jury (n=10) for evaluating the 
traits on the view and color, the ability of being 
chewed, juiciness, tenderness and flavor of the meats. 
In grading, the numbers 10 and 9 were evaluated as 
excellent, 8 and 7 as good, 6 and 5 as average, 4 and 
3 as poor and 2 and 1 as very poor.  
       In statistical analyses, data for the fattening and 
carcass characteristics were analyzed by one way 
ANOVA or ANCOVA procedures, for pair-wise multiple 
comparison, Tukey’s HSD test was used. The initial 
weight of the animals was used as a covariate for 

analyzing final weight, daily gains and fattening 
duration. The age and weight of the lambs at 
slaughter were used as a covariate for analyzing all 
the carcass traits. The sensorial traits were analyzed 
by Kruskal-Wallis test. All the statistical tests were 
conducted by Minitab software, r:11.12.  
 
       RESULTS and DISCUSSION 
 
Fattening Traits: The results of the fattening traits of 
the lambs were presented in Table 2. The fattening 
period to gain approx. 25 kg live weight were as 88, 
76, 72, 70 and 79 days for Corriedale, Merino, F1, LB1 
and MB1 lambs, respectively. While the Corriedale 
lambs were approx. 5.5 months old at the slaughter, 
the other lambs were generally 4.5-5 months old. The 
highest daily gain was found in LB1 groups and the 
lowest in Corriedale groups and the differences 
between Corriedale and F1 and LB1 were significant 
(p<0.05) whereas there were no differences between 
Merino and its crosses. The feed efficiency values 
were found as 3.73-5.29 kg feed/kg-gain for all 
groups.  
       The results indicated that the fattening period, 
slaughter age, daily gains and feed efficiency of the 
groups were at acceptable levels except in Corriedale 
group. Lower values obtained for Corriedale, which 
imported from New Zelland, may have been caused 
by their not being adapted to the new environment yet. 
Although there were no differences between Merino 
and its crosses, the LB1 and F1 group indicated 
higher values than Corriedale. This study slightly 
indicates that the values have increased as the 
Lincoln genotype increases in crossbreeding. The 
figures obtained in this study were higher than those 
of the previous study on the same material (Tekin and 
Akçapinar 1992). This is may be due either to the 
better quality of rations used in this study or to the 
conditions more excellent than before. However, there 
was an agreement with the previous study that the 
crossbred had more fattening performance than 
purebred. The results were also higher than those 
reported by Akgündüz et al. (1993), but lower than 
those reported by Jensen (1994) and Notter et al. 
(1991). 
Carcass Traits: The results of some of the slaughter 
and carcass traits of groups were presented in Table 
3.  The lambs that are approx. 5 months old and 44 kg 
of live weight, had 21-22 kg of carcass weight. The 
differences between the groups were not significant. 
Merino presented the highest (p<0.05) LD muscle 
area. Back-fat thickness were found between 5.8-8.0 
mm for all groups and the differences between the 
groups were not significant. The cold carcass yields 
(dressing percentages) were found as 46.7-49.8% and 
the differences between the groups were not 
significant. The percentage of the Leg in the carcass 
of Merino and MB1 were higher than those of LB1 and 
similar to those of the values of Corriedale and F1. The 
percentage of the Shoulder averaged the lowest level 
for Corriedale, which was statistically different from F1. 
The higher value for kidney and pelvic fat was found in 
Corriedale and the lowest in LB1. 
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Table 2. The Means (and SEM) of Fattening Traits.  
Traits Corriedale (n=6) Merino (n=10) F1 (n=10) LB1 (n=6) MB1 (n=8) P 
Initial wt, kg 21.31.96 22.31.19 21.41.45 21.02.78 21.02.44 0.58 
Daily gains, g 26120b 31816ab 33316a 34920a 29817ab 0.03 
Final wt, kg 43.70.62 45.20.49 45.00.48 44.40.62 44.00.54 0.24 
Fattening duration, day 884.5 763.6 723.5 704.5 793.9 0.07 
Feed efficiency,  kg 5.29 4.91 4.68 3.73 4.69  

 a, b: Means without a common superscript within each variable differ (p<0.05). 
 
Table 3. The Means (and SEM) of Slaughter and Carcass Traits of Groups (n=6, wt = weight).  

Traits Corriedale Merino F1 LB1 MB1 P 
Slaughter age, day 1719.3 1359.2 1419.4 1419.2 1599.4 0.08 
Slaughter wt 43.90.53 44.20.50 44.60.49 44.40.48 43.70.49 0.72 
Hot carcass wt 22.00.46 22.20.42 21.40.41 20.80.41 21.40.41 0.17 
Skin wt 6.10.31ab 5.70.29ab 6.30.29a 6.60.28a 5.20.29b 0.02 
Lungs + liver + heart  wt 2.00.10 2.10.10 2.00.10 2.00.09 2.10.09 0.96 
Mesenteric fat wt 0.510.041a 0.410.038ab 0.350.038b 0.270.037b 0.400.038ab 0.01 
Cold carcass wt 21.50.41 22.00.38 21.00.38 20.60.37 21.20.38 0.13 
Carcass yield (%) 48.90.91 49.80.85 47.60.84 46.70.82 48.10.85 0.12 
LD muscle area, cm2 12.90.67b 15.50.63a 13.10.62ab 12.60.61b 13.70.62ab 0.02 
Back fat thickness, mm 7.50.85 7.90.79 5.80.79 7.10.77 8.00.79 0.29 
Leg wt 7.10.17ab 7.50.16a 7.00.16ab 6.60.15b 7.2 0.16a 0.01 
Shoulder wt 3.80.14 4.20.13 4.20.13 3.90.12 4.10.13 0.20 
Back wt 2.140.114 1.910.107 1.870.106 1.800.104 2.140.106 0.20 
Loin wt 1.930.071 1.800.066 1.720.066 1.710.064 1.750.066 0.21 
Remainder wt 5.80.14 5.90.13 5.60.13 5.90.13 5.40.13 0.06 
Kidney-pelvic fat wt 0.400.041 0.260.038 0.320.038 0.250.037 0.280.038 0.11 
The leg ratio (%) 33.10.51ab 34.00.47a 33.30.47ab 31.90.46b 33.90.47a 0.02 
The shoulder ratio (%) 17.80.47b 19.00.44ab 19.90.44a 19.10.43ab 19.50.44ab 0.04 

 a, b: Means without a common superscript within each variable differ (p<0.05). 
        
Merino presented the highest (p<0.05) LD muscle 
area. In respect of back-fat thickness, the differences 
between the groups were not significant. But the back-
fat thickness values of Merino and F1 were higher than 
those obtained from the same genotype at the same 
slaughter weight in the previous study (Tekin and 
Akçapinar 1993). This might be resulted from the 
rations used which had more energy per kg. The cold 
carcass yields differences between the groups were 
not significant. This result is in agreement with those 

of other researchers (Spiker et al. 1988, Tekin and 
Akçapinar 1993, Akgündüz et al. 1993), but the 
carcass yield of Corridale was higher than reported by 
Rodriguez and Castells (1991) who found this traits as 
44.8%. However, the values of all genotypes were 
lower than those of reported by Mendez et al. (1994) 
who referred this trait for Merino ewes as 51.4%. The 
percentage of the Leg, which is an excellent cuts, in 
the carcass was highest in Merino followed by MB1 
groups. This shows the importance of the 

 
Table 4. The Means (and SEM) of  Meat, Fat and Bone Composition in the Sample Cuts of Groups (n=6). 
Trait Corriedale Merino F1 LB1 MB1 P 
Leg  muscle, % 62.54.05 64.61.20 60.81.79 63.12.05 63.71.77 0.10 
Leg  fat, % 20.73.14 17.31.24 19.23.04 18.21.19 17.62.01 0.11 
Leg  bone, % 16.81.93b 18.10.69ab 20.01.29a 18.81.27ab 18.71.15ab 0.01 
Shoulder muscle, % 59.12.56 60.70.88 57.01.95 58.51.74 59.62.82 0.06 
Shoulder  fat, % 21.81.64 20.82.78 22.82.40 21.42.16 21.23.07 0.69 
Shoulder  bone, % 19.11.35 18.42.34 20.21.81 20.11.70 19.21.46 0.42 

a, b: Means without a common superscript within each variable differ (p<0.05). 
 
Table 5. The Medians of  Sensorial Traits of Groups (n=10). 
Trait Corriedale Merino F1 LB1 MB1 P 
Color score 7.0 9.0 8.5 7.5 7.0 0.14 
Chewed ability score 8.0 9.0 8.0 8.0 8.0 0.54 
Tenderness score 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 0.81 
Juiciness score 7.0 7.0 7.5 7.0 7.0 0.82 
Flavor score 8.0 8.5 8.0 7.5 8.0 0.34 
View of meats score 7.0b 9.0a 8.0ab 9.0a 8.0ab 0.04 

a, b: Means without a common superscript within each variable differ (p<0.05).
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Merino in meat yields. There were a significant 
differences between the groups on kidney and pelvic 
fat. Although there were no significant differences 
between the groups in terms of cold carcass yields, 
Merino had the highest and LB1 groups had the lowest 
levels. This may be due to the Merino’s finer and 
shorter wool and therefore lighter skin weight and 
LB1’s longer and more greasy wool and therefore 
more heavy skin weight. 
       The carcass composition results were presented 
in Table 4. At 44 kg of slaughter weight, the carcasses 
studied from all the groups had average of 60.8-64.6% 
muscle, 17.3-20.7% fat and 16.8-20.0% bone tissues 
in the Leg; There were no significant differences 
between the groups except for the percentage of bone 
in the Leg from F1 that was higher than that of 
Corriedale. In respect of compositional traits, there 
were no significant differences between the groups. 
However, the values of Merino was slightly higher 
than those of others. The muscle and fat percentage 
of the Leg and Shoulder of F1 were similar to those of 
F1 in the previous study (Tekin and Akçapinar 1992), 
but the values of Merino were higher than before. 
       The results of organoleptic traits of the lambs 
were given in Table 5. From these traits point of view, 
Merino had generally the highest values. The 
differences between the groups were significant only 
in meat view. From sensorial traits point of view, 
Merino had generally the highest values. The 
differences between the groups were significant only 
in meat view. Although the differences between the 
groups were not significant in other traits, the values 
of Merino were the highest and Merino can be more 
acceptable than other groups. The crossbreed lambs 
were similar to each other. 
       As a result, from either fattening or carcass traits 
point of view, there were no superiority of F1 and B1 
crossbred over the Merino. While the fattening traits of 
LB1 were slightly higher than others and not 
statistically significant, many carcass traits of Merino 
had statistically higher levels than those of the 
crossbreeds. Although there was no superiority of 
crossbreeds over Merino, the crossbreed lambs had 
generally higher performance at examined traits than 
the native breeds of Turkey. Therefore, it would be 
advisable to use this crossbreeds. Corriedale, which 
were imported from New Zelland, had the lowest 
performance at either fattening or carcass traits. This 
may be due to the adaptation problems, and therefore, 
a further study comparing the crossbreeds with 
Corriedale should be performed. 
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       Relationship between clinical mastitis and 
fatty liver in dairy cows      
 
 
 
       SUMMARY  
 
       This study was undertaken to determine the 
relationship of clinical mastitis and fatty liver in dairy 
cows. For this reason, 16 cows with clinical mastitis and 
ten healthy cows have been used as material. Blood sera 
and liver samples were taken from all the cows. The liver 
fat content was histologically determined in all the cows. 
Serum chemical parameters (bile acid, glucose, urea, 
creatinin, t. protein, albumine, globuline, t. bilirubin, d. 
bilirubin, i. bilirubin, cholesterol, triglyceride, HDL, LDL, 
VLDL, AST, ALT, GGT, CPIC, Tca, and IP) were 
measured. In 12 of 16 clinical mastitis, various degrees fat 
infiltration of liver (from %6 to %17) was observed. In 8 of 
12 cows with clinical mastitis have mild and 4 of them 
moderate hepatosteatosis. There was a significant decrease 
in glucose, triglyceride and VLDL concentrations in cows 
with clinical mastitis than control. The bile acid was also 
higher in cows with clinical mastitis than control. As a 
result, the determination of fatty liver in many cows with 
clinical mastitis showed that there may be a relationship 
between the illness and fatty liver and troubles of liver 
function may occur due to hepatosteatosis. 
 
       KEY WORDS: Clinic mastitis, fatty liver, dairy cows. 

        
       ÖZET 

 
       Bu çalışma, klinik mastitis ile karaciğer yağlanması 
arasındaki ilişkiyi ortaya koymak amacıyla yapıldı. Bunun 
için 16 klinik mastitisli ve 10 sağlıklı sığır kullanıldı. 
Karaciğer biyopsi örneklerinde yağlanma yüzdeleri 
belirlendi. Serum örneklerinde glikoz, üre, kreatinin, total 
protein, albümin, globulin, total bilirubin, d. bilirubin, i. 
bilirubin, kolesterol, trigliserid, HDL, LDL, T. Ca++, i. 
fosfor ve safra asit konsantrasyonları ile bazı enzim (AST, 
ALT, GGT, CPK)  aktiviteleri ölçüldü. Mastitisli 16 sığırın 
12’sinde yağlanma yüzdeleri % 6 ile 17 arasında değişti. 
Karaciğer yağlanması, bu sığırların 4’ünde orta derecede, 
8’inde ise hafif derecede idi. Klinik mastitisli sığırlarda 
glikoz, trigliserit ve VLDL konsantrasyonları kontrol 
grubuna göre önemli derecede düşük, safra asit 
konsantrasyonu ise önemli derecede yüksek belirlendi. 
       Sonuç olarak, klinik mastitisli sığırların önemli bir 
kısmında karaciğer yağlanmasının belirlenmesi, hastalıkla 
karaciğer yağlanması arasında bir ilişkinin olabileceğini ve 
yağlanmanın derecesine bağlı olarak karaciğer 
fonksiyonlarında da bozuklukların şekillenebileceğini 
göstermektedir. 
 

       ANAHTAR KELİMELER: Klinik mastitis, karaciğer 
yağlanması, sütçü sığır

 

 

       GİRİŞ 
 

       Dünyada ve ülkemizde süt sığırı yetiştiriciliğinde 
önemli bir problem olan ve ciddi ekonomik kayıplara 
yol açan mastitis, polimikrobiyel etiyolojisi ve 
patogenezisi nedeniyle kompleks bir enfeksiyon 
olarak tanımlanmaktadır   (Hatipoğlu   2001,    Özmen  
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2001, Philpot ve Nickerson 1994). Hastalık 
buzağılamadan  sonra  görülen  en  yaygın enfeksiyöz 
problemlerdendir. Perakut ya da akut mastitis her ne 
kadar tüm laktasyon boyunca görülse de en yaygın 
olarak  laktasyonun ilk haftalarında rastlanır (Baştan 
2001, Philpot ve Nickerson 1994, Rişvanlı ve Kalkan 
2001). Son yıllarda yapılan çalışmalarda (Aslan ve 
ark. 1988, Reid ve Roberts 1983,  Sevinç ve ark. 
1999, West 1990, 1994) postpartum dönemde 
meydana gelen bir çok hastalığın karaciğer 
fonksiyonlarında meydana gelen bozukluklar ile ilgili 
olduğu belirtilmektedir. Sweeney ve ark. (1988) 
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mastitis ve metritisli sığırlar üzerinde yaptıkları bir 
çalışmada, hastalıkların tedavi edilmelerine rağmen 
klinik iyileşmelerinin olmamasının şekillenen hepatik 
yetmezlik ile ilgili olduğunu bildirmektedirler.  
       Karaciğer yağlanması da yüksek süt verimli 
sığırlarda laktasyonun ilk aylarında görülen ve önemli 
ekonomik kayıplara neden olan metabolik bir 
hastalıktır (Gerlof ve ark. 1986, Reid ve Roberts 1983, 
Roberts ve Reid 1986). Çeşitli araştırıcılar (Aştı ve 
ark. 1989, McCormack 1978, Ruckwamsuk ve ark. 
1999) karaciğer yağlanmasının metabolik, enfeksiyöz 
ve reproduktif bozukluklar; özellikle ketozis, 
hipokalsemi, abomazum deplasmanları, metritis ve 
mastitis ile birlikte seyrettiğini ve hayvanları bu 
hastalıklara karşı predispoze ettiğini bildirmektedirler. 
McCormack (1978), karaciğer yağlanmasının  immun 
durumu olumsuz şekilde etkilediğini ve başta 
enfeksiyonlar olmak üzere postpartum devrede ortaya 
çıkan bir çok probleme karşı hayvanları dirençsiz 
bıraktığını ifade etmektedir. Yapılan bir çalışmada 
(Ruckwamsuk ve ark. 1999) yüksek yağ asit 
konsantrasyonunun, polimorf nükleer lökositlerin 
şemotaksislerini azalttığı belirlenmiştir. Hill ve ark. 
(1985), yaptıkları deneysel bir çalışmada, karaciğer 
yağlanmasının mastitisin şiddetine herhangi bir 
etkisinin olmadığını, fakat yağlı karaciğerli sığırların 
memelerindeki bakterilerin normal karaciğerli sığırlara 
göre  daha uzun süre kaldığını göstermişlerdir.  
       Bu araştırma, klinik mastitisli sütçü sığırlarda 
karaciğer yağlanma yüzdelerinin belirlenerek 
karaciğer yağlanması ile ilişkisini ve karaciğer 
fonksiyonlarında meydana gelen değişiklikleri 
belirlemek amacıyla yapıldı. 

 
       MATERYAL ve METOT 

 
       Araştırma, Konya Hayvancılık Araştırma 
Enstitüsü’nde bulunan klinik mastitisli 16  ve sağlıklı 
10 adet, 3-8 yaşlı İsviçre Esmeri sığır üzerinde 
yürütüldü.  
       Doğum sonrası ilk 1 ay içerisinde; sistemik ya da 
sistemik olmayan rahatsızlık belirtileri gösteren, bir ya 
da daha fazla meme lobunda yangısal  (duyarlılık 
artışı, kızarıklık, ısı artışı, ödem) belirtiler ile, sütte 
nitelik ve nicelik yönünden değişimler (süt veriminin 
azalması, pıhtı, flakon, sulanma vb.) gösteren 
ineklerden alınan süt örneklerinin mikrobiyolojik 
ekimleri sonucu mikroorganizma (Staph., E. coli ve 
Klebsiella vb) üreyenler klinik mastitis olarak 
değerlendirildi. Kontrol grubunu ise yine doğum 
sonrası ilk bir ay içerisinde olan ve inspeksiyon, 
palpasyon, CMT ve mikrobiyolojik muayene sonucu 
meme loplarında herhangi bir sorun olmayan inekler 
oluşturdu. 
       Tüm hayvanlardan karaciğer biyopsi 
örneklerinden önce vena jugularis’ten kan örnekleri 
alındı. Bu kan örneklerinden elde edilen serumlardan 
aspartate aminotransferase (AST), alaninine 
aminotransferase (ALT), gamma glutamyltransferase 
(GGT), creatine kinase (CK) enzim aktiviteleri ile, 
safra asidi (SBA), glikoz, kreatinin, total protein, 
albumin, globulin, total bilirubin (T-bil), direk bilirubin 
(D-bil), indirek bilirubin (İ-bil), kolesterol, trigliserid, 
high density lipoprotein (HDL), low density lipoprotein 

(LDL), very low density lipoprotein (VLDL), total 
kalsiyum (TCa) ve inorganik fosfor (IP) 
konsantrasyonları belirlendi. Total serum safra asit 
konsantrasyonu enzimatik test kiti (Sigma, katolog 
no:450-A) ile yarı otomatik olarak  (Technicon RA-XT), 
diğer tüm analizler ise, hazır ticari test kitleri 
kullanılarak otoanalizörde (Olympus AU 5200)  ölçüldü. 
       Karaciğer biyopsi örnekleri sağ tarafta 11-12’nci 
inter kostal aralıktan alındı. Örnekler formol kalsiyum 
tespit solusyonunda +4 C’ de ve karanlıkta 16 saat 
süreyle tespit edildikten sonra, kryostatta 15-20  
kalınlığında alınan dondurma kesitleri Oil red O ve 
Sudan Black B boyaları ile boyandı. Objektif ve oküler 
mikrometre kullanılarak karaciğer epitel hücreleri 
içerisindeki yağların sitoplazmada kapladıkları alan  
m2 /100m2 cinsinden 1000’lik büyütme kullanılarak 
ışık mikroskobu yardımı ile ölçüldü. Her biyopsi 
preparatında, rasgele olarak seçilen 5 değişik görüntü 
alanında yapılan ölçümden sonra elde edilen ortalama 
değer, o vakanın karaciğer yağlanma yüzdesi olarak 
belirlendi. %10’un altında yağlanma görülen vakalar 
hafif, %10-20 arası orta ve %20’nin üzeri şiddetli 
karaciğer yağlanması olarak değerlendirildi (Aştı ve 
ark. 1989).  
       Mastitis ve kontrol grubuna ait bulguların 
istatistiksel olarak değerlendirilmesinde “t” testinden 
(Minitab istatistik programı) yararlanıldı.    
 
       BULGULAR 

 
       Karaciğer biyopsi örneklerinin histolojik 
muayenesinde16 mastitis’li sığırın 12’sinde %6’dan 
%17’ye (ortalama %7.06m2/100m2) kadar değişen 
çeşitli derecelerde karaciğer yağlanması tespit edildi. 
Karaciğer yağlanma yüzdelerine göre mastitisli 
sığırların 4’ü orta derecede (ortalama 
%13.75m2/100m2), 8’i hafif derecede (ortalama 
%7.25m2/100m2) karaciğer yağlanması olarak 
değerlendirildi. Kontrol grubu ve 4 mastitisli   sığırın 
karaciğer biyopsi örneklerinde ise herhangi bir 
yağlanmaya rastlanılmadı. 
       Sağlıklı ve mastitisli sığırların klinik-kimyasal 
parametreleri Tablo 1’de verildi. Mastitisli sığırlarda 
ortalama serum glikoz, trigliserid ve VLDL 
konsantrasyonları kontrol grubuna göre önemli 
derecede düşük, safra asit konsantrasyonu ise önemli 
derecede yüksek belirlendi. 
 
       TARTIŞMA ve SONUÇ 

  
       Süt sığırcılığındaki kazanç, doğrudan elde edilen 
süt miktarı ve hayvanın ömrü boyunca alınan buzağı 
sayısıyla ilişkilidir. Genellikle aile işletmeleri tarzında  
sürdürülen ülkemiz süt sığırcılığında bu her iki kaybın 
da oranı oldukça yüksektir. Mastitis ve karaciğer 
yağlanması da bu kayba direk ya da indirek olarak 
etkili önemli iki hastalıktır. Her iki hastalık da, bir çok 
araştırıcı (Aslan ve ark. 1988, Aştı ve ark. 1989, 
Gerloff ve ark. 1986, Ruckwamsuk ve ark. 1994) 
tarafından bildirildiği gibi kuru dönem bakım ve 
beslenmesi ile yakın ilişkili olup  genellikle yönetim 
hatalarından kaynaklanmakta ve önemli ekonomik 
kayıplara neden olmaktadır. Çeşitli araştırıcılar 
(Baştan 2001, Türker 2001, Vural ve İzgür 2001)  
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Tablo 1. Klinik Mastitisli ve Kontrol Grubu Sığırların Serum Kimyasal Parametreleri. 
Parametreler Kontrol n=10 Klinik Mastitis n=16 P 
Safra asiti (mol/L) 38.90  9.46 83.30  8.40 0.002 
Glikoz (mg/dl) 86.90  7.71 63.75  4.14 0.01 
Üre (mg/dl) 20.80  1.94 19.00  1.55 0.48 
Kreatinin (mg/dl) 1.16  0.06 1.10  0.05 0.47 
T-Protein (g/dl) 7.77  0.18 7.94  0.17 0.51 
Albumin (g/dl) 3.31  0.08 3.28  0.04 0.82 
Globulin (g/dl) 4.46  0.15 4.65  0.17 0.40 
T-Bilirubin (mg/dl) 0.32  0.05 0.30  0.03 0.77 
D-Bilirubin (mg/dl) 0.13  0.02 0.11  0.008 0.46 
İ-Bilirubin (mg/dl) 0.17  0.02 0.18  0.03 0.65 
Kolesterol (mg/dl) 147.10  10.80 132.81  6.18 0.27 
Trigliserit (mg/dl) 22.50  1.70 12.13  0.66 0.000 
HDL (mg/dl) 99.60  4.97 9456  3.68 0.43 
LDL (mg/dl) 43.50  7.78 35.81  4.60 0.41 
VLDL (mg/dl) 4.50  0.34 2.42  0.13 0.000 
T. Ca++ (mg/dl) 8.73  0.22 8.55  0.26 0.62 
İ. Fosfor (mg/dl) 0.58  0.39 5.40  0.34 0.74 
AST (U/L) 76.90  8.21 75.88  3.69 0.91 
ALT (U/L) 32.70  3.19 31.19 2.12 0.70 
GGT (U/L) 23.80  2.25 28.44  5.11 0.42 
CPK (U/L) 170.60  22.00 164.70  22.50 0.85 

 
  

ülkemiz bakım ve beslenme koşullarını da göz önüne 
aldıklarında mastitisin görülme oranının oldukça 
yüksek olduğunu ve laktasyonun ilk birkaç ayının 
mastitis açısından son derece yüksek risk taşıdığını 
bildirilmektedirler.   Karaciğer   yağlanması  da sıklıkla 
yüksek verimli sütçü sığırlarda laktasyonun ilk 
aylarında görülen metabolik bir hastalıktır. Son 
yıllarda ülkemizde yapılan çalışmalarda (Aslan ve ark. 
1988, Aştı ve ark. 1989, Sevinç ve ark. 2001) da 
hastalığın yaygın olarak görüldüğü ortaya konmuştur. 
Şiddetli karaciğer yağlanması çeşitli klinik bulgulara 
neden olur. Bununla birlikte hafif ya da orta şiddetteki 
karaciğer yağlanmasının önemli bir klinik bulguya 
neden olmamasına rağmen, diğer sağlık ve üretim 
problemleri ile ilişkili olduğu bildirilmektedir (Garry ve 
ark. 1994, Reid ve Roberts 1983). Bir çok araştırıcı 
(Aslan ve ark. 1988, Aştı ve ark. 1989, McCormack 
1978, Roberts ve Reid 1986) doğum felci, abomazum 
deplasmanları, ketozis, retensiyo sekundinarum, 
mastitis ve metritis gibi hastalıkların karaciğer 
yağlanmalı  sığırlarda daha sıklıkla meydana geldiğini 
bildirmekle birlikte mastitisle karaciğer yağlanması 
arasındaki ilişki tartışmalıdır: Morrow (1976), akut 
mastitis ve karaciğer yağlanmasının sıkça beraber 
seyrettiğini belirtirken Morrow ve ark. (1979) karaciğer 
yağlanmalı bir sürüde yaptıkları araştırmada mastitise 
rastlamadıklarını ifade etmiştir. Aslan ve ark. (1988) 
da mastitisle karaciğer yağlanması arasındaki ilişkiyi 
kanıtlayamadıklarını ve bunun  da vaka sayısının 
azlığına bağlı olabileceğini bildirmektedir. West (1990) 
ise karaciğer yağlanmalı sığırların %25’inde mastitis 
geliştiğini gözlemiştir.  Sunulan çalışmada 4’ü  hariç, 
mastitisli vakalarda (%75) çeşitli derecelerde 
karaciğer yağlanmasına rastlanılması, her iki hastalık 
arasında bir ilişkinin olabileceğini göstermektedir. 
       Kanın kimyasal analizi hayvanların beslenme 
durumları, patolojik doku hasarları ve metabolik 

değişikliklerde yararlı bilgiler verir (Kappel ve ark. 
1984, Otto ve ark. 1992, Rajora ve ark. 1984, Sevinç 
ve ark. 1999). Rişvanlı ve ark. (1999), klinik mastitisli 
sığırlarda kanın kimyasal analizinde önemli bir 
değişikliğin gözlenmediğini bildirmektedir. Sunulan 
çalışmada da serum glikoz, trigliserid, VLDL ve safra 
asidi konsantrasyonunda kontrol grubuna göre önemli 
değişiklik göstermesine rağmen, serum glikoz 
konsantrasyonu sığırlar için bildirilen normal referens 
değerler arasındadır. Bir çok hayvan türünde (köpek, 
at ve koyun) total safra asit konsantrasyonunun 
belirlenmesinin karaciğer fonksiyonunun 
değerlendirilmesinde hassas ve spesifik indikatör 
olduğu, bununla birlikte sığırlarda karaciğer fonksiyon 
testi olarak total safra asit konsantrasyonunun 
belirlenmesinin diyagnostik bir değer ifade ettiği halen 
tartışmalıdır (Anwer ve ark. 1975, Center ve ark. 
1985, Hauge ve Abdelkader 1984, West 1989, West 
ve ark. 1987, West 1991). Sevinç ve ark. (2001), SBA 
konsantrasyonunun karaciğerdeki yağlanmanın 
derecesine bağlı olarak önemli değişiklikler 
göstermesine rağmen, bireysel varyasyonun büyük 
farklılığı nedeniyle sonuçların dikkatli 
yorumlanmasının gerektiğini bildirmektedir. Sunulan 
çalışmada da SBA konsantrasyonun kontrol grubuna 
göre önemli değişikliği ile birlikte geniş bireysel 
varyasyon göstermesinden dolayı araştırıcıların 
(Sevinç ve ark 2001) görüşlerine katılmaktayız. 
Rişvanlı ve ark (1999), klinik mastitisli ineklerde serum 
trigliserid konsantrasyonunun kontrol gruplarına göre 
önemli bir değişiklik göstermediğini bildirmektedir. 
Çeşitli araştırıcılar (Herdt 1988, Hıdıroglu ve Hartin 
1982) ise karaciğer yağlanmasında serum trigliserid 
konsantrasyonunun düştüğünü bildirmektedir. 
Holtenius ve Hjort (1988), karaciğer hücrelerinde 
yağın birikmesi ve karaciğer yağlanmasının 
şekillenmesinde VLDL sentez ve sekresyonundaki 
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azalmanın etkili olduğunu bildirmektedir. Aynı 
araştırıcılar VLDL sentezindeki azalmadan beslenme 
faktörlerinin etkili olduğunu ifade etmektedirler. 
Sunulan çalışmada da serum trigliserid ve VLDL 
konsantrasyonu kontrol grubuna göre önemli ölçüde 
düşük belirlendi. Trigliserid ve VLDL 
konsantrasyonundaki bu düşmenin sebebi mastitisli 
sığırların büyük çoğunluğunda (%75) çeşitli derecede 
karaciğer yağlanmasına bağlanabilir. 
       Sonuç olarak, mastitisli sığırların önemli bir 
kısmında karaciğer yağlanmasının da belirlenmesi, 
hastalıkla karaciğer yağlanması arasında bir ilişkinin 
olduğu ve yağlanmanın derecesine bağlı olarak 
karaciğer fonksiyonlarında da bozukluklara yol 
açabileceği gözlendi. Bu nedenle postpartum mastitis 
tedavisinde, karaciğer yağlanmasının da göz önüne 
alınarak karaciğer koruyucu ve lipotropik etkili ilaçların 
kullanılmasının faydalı olacağı kanısına varıldı. 
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PGF2 ile SENKRONİZE SÜTÇÜ İNEKLERDE TOHUMLAMA SIRASINDA ve/veya TOHUMLAMAYI 
İZLEYEN 12. GÜNDE GnRH UYGULAMALARININ FERTİLİTE ÜZERİNE ETKİSİ * 

 

 Mahmut ÇINAR1 

 

       
       The effect of GnRH administration at the time 
of  A. I. and/or on the day of 12 following 
insemination in dairy cows synchronized by 
PGF2 

 
      
  
       SUMMARY  
 
       All the cows were given two IM. injections of  PGF2 
analogue (25 mg dinoprost trometamine) 11 days apart and 
synchronized. Later on, one GnRH analogue (10.5 g 
buserelin acetat) was injected in the cows group I during 
insemination, in the cows group II both during 
insemination and in the 12th day following the 
insemination, in the cows group III in the 12th day 
following the insemination. Any GnRH analogue wasn't 
injected in the cows control group (group IV) during the 
study.In the rectal palpation carried out on the 60th day of 
following insemination pregnancy rates were found 
respectively  40% in group I., 35% in group II., 35% in 
group III.  and 25% in group IV. after the first 
insemination. As a consequence, it was concluced that 
GnRH treatments increased the pregnancy rate in the dairy 
cows  during the insemination and/or in the 12th day 
following the insemination, the best result in increasing the 
pregnancy rate with GnRH treatments was possible with 
GnRH injections during the inseminations. 
 
       KEY WORDS: Cow, PGF2, GnRH, fertility 
        
       
 
       ÖZET  
 

       Çalışma gruplarına alınan ineklerin tamamına 11 gün 
arayla PGF2  analogu (25 mg dinoprost trometamine) I.M. 
enjekte edilerek senkronizasyonları sağlandı. Daha sonra, I. 
gruptaki ineklere tohumlama sırasında, II. gruptaki ineklere 
hem tohumlama sırasında ve hem de tohumlamayı izleyen 
12. günde, III. gruptaki ineklere tohumlamayı izleyen 12. 
günde bir GnRH analogu  (10.5 g buserelin acetat) enjekte 
edildi. Kontrol grubundaki ineklere (IV. grup) çalışma 
süresince herhangi bir GnRH analogu enjekte 
edilmedi.Tohumlamaları izleyen 60. günde yapılan rektal 
muayenelerde, ilk tohumlamalarda elde edilen gebelik 
oranları; I. grupta %40, II. grupta %35, III. grupta %35 ve 
IV. grupta  %25 bulundu. Sonuç olarak, sütçü ineklerde 
tohumlama sırasında ve/veya tohumlamayı izleyen 12. 
günde GnRH uygulamalarının gebe kalma oranını artırdığı, 
GnRH uygulamalarıyla gebe kalma oranının artırılmasında 
en iyi sonucun, tohumlamalar sırasında uygulanan GnRH 
enjeksiyonlarıyla sağlanabileceği kanısına varıldı. 
 
       ANAHTAR KELİMELER: İnek, PGF2, GnRH 
fertilite

 
       GİRİŞ 
 
       Süt ineği yetiştiriciliğinde neslin devamı ve 
işletmenin verimliliği için, üreme fonksiyonlarının 
düzenli ve sürekli olması arzu edilir. Döl verimi 
düşüklüğü (infertilite), doğum- yeniden gebe kalma 
aralığının uzamasına neden olarak, yavru veriminde 
azalmaya ve gebelik başına düşen tohumlama 
sayısını artırarak işletmenin zaman ve ekonomik 
yönden büyük kayba uğramasına yol açarlar. 
      Fonksiyonel infertilite   genellikle,   hipotalamus- 
 
Yayına Kabul Tarihi: 28.01.2002 
*: Araştırıcının aynı adlı Doktora Tezi’nden özetlenmiştir. 
1: N. Ü. Bor MYO  Bor - NİĞDE 

 
 
hipofiz ve ovaryumlar arasındaki etkileşimin 
aksamasına bağlı olarak; kistik ovaryumlar, 
ovulasyon mekanizmasındaki aksamalar ve anöstrus 
sorunu olarak ortaya çıkar (Noakes 1986, Arthur ve 
ark. 1989, Alaçam 1994, Çotan ve Tekeli 1996).  
       GnRH analogları hipofizden LH salınımına neden 
olur. hCG ve LH preperatları da benzer etki 
oluşturarak kistik ovaryum olgularında ovulasyona ya 
da luteal dokunun oluşmasına neden olurlar 
(Carruthers 1986, Elmore 1989b).        
       Tohumlamalar sırasında uygulanan GnRH 
enjeksiyonlarının folliküler gelişimi hızlandırdığı, 
ovulasyon ve  luteinizasyonu sağladığı, corpus 
luteumun formasyonunu güçlendirdiği ve böylece 
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fertilizasyon şekillenmemesine bağlı kayıpları önlediği 
bildirilmektedir (Thatcher ve ark. 1993). 
       Bu çalışmada, PGF2    ile  senkronize edilen 
sütçü ineklerde tohumlama sırasında ve/veya 
tohumlamayı izleyen 12. günde GnRH 
uygulamalarının fertilite üzerine etkisinin araştırılması 
amaçlanmıştır. 
 
       MATERYAL ve METOT 
 
       Çalışmada, Aksaray Koçaş Tarım İşletmesi'nde 
bulunan, Holstein ırkı, 3-7 yaşlı ve en az bir doğum 
yapmış 80 baş inek kullanıldı. 
       Çalışmada materyal olarak seçilen ve 20’şer 
başlık 4 ayrı gruba ayrılan ineklerin tamamı, seksüel 
sikluslarının dönemlerine bakılmaksızın önce  11 gün 
ara ile 2 kez  25 mg dinoprost trometamine (Dinolytic-
Eczacıbaşı A.Ş., İstanbul)’nin intramuskuler 
enjeksiyonuyla senkronize edildi ve daha sonra 
gruplara göre aşağıda belirtilen uygulamalar yapıldı.  
 
I.Grup: Tüm ineklere tohumlama sırasında  10.5 g 
buserelin acetat (Receptal – TOPKİM  A.Ş., İstanbul)’ ın 
intramuskuler olarak enjekte edildi.  
II.Grup: Tüm ineklere tohumlama sırasında ve 
tohumlamayı izleyen 12. günde 10.5 g buserelin 
acetat intramuskuler olarak enjekte edildi. 
III.Grup: Tüm ineklere sadece tohumlamaları izleyen 
12. günde 10.5 g buserelin acetat intramuskuler 
olarak enjekte edildi.  
IV.Grup: Kontrol olarak ayrılan bu gruba ait ineklere 
çalışma süresince GnRH analogu uygulanmadı.  
       Plazma progesteron düzeylerinin belirlenmesi 
amacıyla, tohumlamaları izleyen 12. günde tüm 
ineklerin  v. jugularis’inden heparinli tüplere 10’ar ml 
kan örneği alındı ve 3.000 devir/dakikada 5 dakika 
santrifüj edilerek plazmaları ayrıldı. Alınan plazmalar 
değerlendirilinceye kadar  –20 C’de muhafaza edildi. 
Değerlendirme sonrası elde edilen plazma 
progesteron düzeyleri daha sonra gebe ve gebe 
kalmayan ineklerde karşılaştırıldı. 
       Tohumlamalar sonrası östrüs göstermeyen 
inekler son tohumlanmalarını izleyen  60. günde 
rektal palpasyonla muayene edilerek, gebe kalan ve 
kalmayan inekler ile her gruptaki gebelik oranları 
belirlendi.  
       Çalışma sonunda elde edilen bulgular khi-kare 
(X²), yöntemiyle değerlendirildi.  
                     
       BULGULAR 
 
       Çalışma gruplarında ilk tohumlamada elde edilen 
gebelik oranları; I. grupta % 40, II. grupta % 35, III. 
grupta % 35, IV. grupta % 25 olarak bulunmuştur. İlk 
tohumlama sonunda elde edilen gebelik oranları ki-
kare (X2) testi ile değerlendirildiğinde; I. grup ile II. ve 
III. gruplar arasında, IV. grup ile II. ve III. gruplar 
arasında istatistiki bakımdan bir fark. bulunmadığı 
(p>0.05), buna karşılık I. ve IV. gruplar arasında  
istatistiksel bakımdan farkın bulunduğu (p<0.05) 
belirlenmiştir . 
       Birinci tohumlama sonrası gebe kalan ineklerde 
plazma progesteron düzeyi ortalamaları; I. grupta 
2.703, II. grupta 3.176, III. grupta 2.779 ve IV. grupta 
2.309 ng/ml olarak, birinci tohumlama sonrası  gebe 

kalmayan ineklerde plazma progesteron düzeyi 
ortalamaları da gruplara göre sırasıyla; 2.817, 3.075, 
1.759 ve 1.814 ng/ml olarak elde edilmiştir. Plazma 
progesteron düzeyi ortalamaları bakımından, gebe 
kalan ineklerin I. grubuyla  gebe kalmayan ineklerin I. 
grupları, gebe kalan ineklerin II. grubuyla  gebe 
kalmayan ineklerin II. grupları arasında önemli bir 
fark. bulunmazken (p0.05), III. ve IV. gruplarda gebe 
kalmayan ineklerin plazma progesteron düzeyi 
ortalamaları aynı gruplara ait gebe kalan ineklerin 
plazma progesteron düzeyi ortalamalarından  
yaklaşık 0.5–1.0 g/ml daha düşük olarak 
bulunmuştur.  
       Birinci, II. ve III. gruplarda gebe ve gebe olmayan 
ineklere ait tohumlamayı izleyen 12. gündeki ortalama 
plazma progesteron düzeyleri, kontrol grubundaki 
gebe ve gebe olmayan ineklerin ortalama plazma 
progesteron düzeyleri ile karşılaştırıldığında daha 
yüksek  olarak bulunmuştur. 
        
       TARTIŞMA ve SONUÇ 
 
       Bazı araştırmacılar (Grunert ve ark. 1978, Moller 
ve Fielden 1981, Szell ve ark. 1983, Anderson ve ark. 
1985, BonDurat ve ark. 1991, Ryan ve ark. 1991, 
Filho ve ark.1992, Ryan ve ark. 1992), tohumlama 
sırasında ve/veya tohumlama sonrası siklus ortasında 
uygulanan GnRH enjeksiyonlarının gebelik 
oranlarının artışı üzerinde etkili olduğunu, bazıları da  
(Kazmer ve ark. 1981, Anderson ve Malmo 1985, 
Jubb ve ark. 1990, Charago ve ark. 1992, 
Twagiramungu ve ark. 1992, Sheldon ve Dobson 
1993, Drew ve Peters 1994), tam aksine etkili 
olmadığını savunmaktadırlar. 
       İneklerde fertilite oranının artırılmasına yönelik 
olarak yapılan bazı  çalışmalarda, GnRH  analogları 
tohumlama sırasında uygulanmış ve ilk tohumlamada 
gebe kalma oranları, %37.5 - 63.5 (Canedi ve ark. 
1984, Anderson 1985, BonDurat ve ark. 1991, Ryan 
ve ark. 1991, Filho ve ark. 1992, Schmitt ve ark. 
1996, Stevenson ve ark. 1996) elde edilmiştir. 
Sunulan çalışmada, tohumlamalar sırasında GnRH 
analogu enjekte edilen ineklerde (I.Grup), ilk 
tohumlamada gebe kalma oranı (%40) kontrol 
grubuna göre daha yüksek (%25) olarak bulunmuştur. 
Bu oran çoğu araştırıcının (Anderson 1985, BonDurat 
ve ark. 1991, Ryan ve ark. 1991, Filho ve ark. 1992, 
Schmitt ve ark. 1996, Stevenson ve ark. 1996) elde 
etmiş olduğu oranlardan daha düşük olup, Canedi 
(1985)'nin bulgularıyla benzerlik göstermektedir.  
       Ryan ve ark. (1991) ve Stevenson ve ark. (1996), 
tohumlama sırasında ve tohumlamayı izleyen 12. 
günde olmak üzere iki kez GnRH uygulamışlar ve ilk 
tohumlamada gebe kalma oranları, GnRH ve kontrol 
gruplarında sırasıyla, Ryan ve ark. (1991) tarafından 
%48.8 ve %42.4, Stevenson ve ark. (1996) tarafından 
da %35.3 ve %47.1 olarak elde edilmiştir. Sunulan 
çalışmada, tohumlama sırasında ve tohumlamayı 
izleyen 12. günde GnRH uygulanan ineklerde 
(II.Grup), ilk tohumlamada gebe kalma oranı GnRH 
uygulanan ineklerde ve kontrol grubunda sırasıyla, 
%35 ve %25  olarak bulunmuştur. GnRH grupları için 
elde edilen %35’lik gebe kalma oranının, Ryan ve ark. 
(1991)’nın bildirmiş olduğu %48.8’lik orandan düşük, 
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Stevenson (1996)’nun bildirmiş olduğu %35.3’lük 
oranla aynı olduğu görülmektedir.  
       Bazı araştırmacılar (Bhosrekar 1986, 
Mongiardino 1990, Drew ve Peters 1994)’da GnRH’yı 
sadece tohumlamaları izleyen 12. günde 
uygulamışlar ve ilk tohumlamada gebe kalma 
oranlarını, GnRH uygulanan ineklerde ve kontrol 
grubunda sırasıyla, Bhosrekar (1986) %47.7 ve 
%34.4,  Mongiardino (1990) %68.4 ve %25, Drew ve 
Peters (1994) %65.4 ve %53.4 olarak bulduklarını 
belirtmişlerdir. Sunulan çalışmada, sadece 
tohumlamayı izleyen 12. günde GnRH uygulanan 
ineklerde (III.Grup), ilk tohumlamada gebe kalma 
oranı GnRH ve kontrol grupları için sırasıyla,  %35 ve 
%25 olarak bulunmuştur. Bu oran (%35)’da 
yukarıdaki araştırıcıların (Bhosrekar 1986, 
Mongiardino 1990, Drew ve Peters 1994) bildirdiği 
sonuçlardan daha düşük olarak elde edilmiştir.  
       Drew ve Peters (1992), tohumlamayı izleyen 12. 
günde yapılan GnRH enjeksiyonlarının luteinizasyonu 
destek-leyerek plazma progesteron düzeyini 
yükselteceğini ve bunun da embriyonik ölümlerin 
insidansını azaltacağını bildirmektedirler. Sunulan 
çalışmada  en yüksek plazma progesteron düzeyi  
tohumlamalar sırasında ve tohumlamayı izleyen 12. 
günde GnRH uygulanan grupta (II.grupta) 
sağlanmıştır. 
       Kontrol grubundaki ineklerde (IV.Grup), ilk 
tohumlamada gebe kalma oranı da      %25 olarak 
bulunmuştur. Bu oran, çoğu araştırıcının (Pedersen 
1977, Degl’Innocenti 1982, Anderson 1985, Graves 
1985, Bhosrekar 1986, BonDurat ve ark. 1991, Ryan 
ve ark. 1991, Filho ve ark. 1992, Schmitt 1996, 
Stevenson 1996)  yukarıda bildirmiş olduğu 
oranlardan daha düşük olup, yine Mongiardino 
(1990)’nun bildirmiş olduğu oranla aynı olarak 
bulunmuştur.  
       I. II. ve III. gruplarda elde edilen gebe kalma 
oranlarının IV. gruptan daha yüksek olması, ilk 3 
gruba tohumlama sırasında ve/veya izleyen 12. 
günde uygulanan GnRH analogu enjeksiyonlarının 
çeşitli araştırmacılar (Drews ve Peter 1992, Thatcher 
ve ark. 1993) tarafından açıklandığı gibi fertiliteye 
olumlu yöndeki etkisinden kaynaklanmış olabileceği 
düşünülmektedir.  
       Yapılan çalışmada, GnRH uygulanan gruplarda 
ilk tohumlamada gebelik oranlarının çoğu 
araştırmacının bildirdiği sonuçtan düşük çıkmasında  
etkili olabilecek başlıca faktörler arasında; ineklerde 
postpartum dönemin sonunda  yapılan ilk 
tohumlamalarda gebe kalma oranının diğer 
tohumlamalara göre düşük olması, ineklerin PGF2 
senkronize edilmeleri, yüksek süt verimine sahip 
olmaları ve klinik muayenelerle tesbit edilemeyen 
mevcut olabilecek uterus enfeksiyonları sayılabilir. 
      
Sonuç olarak; Tohumlama sırasında ve/veya 
tohumlamayı izleyen 12. günde GnRH 
uygulamalarının gebe kalma oranını artırdığı, GnRH 
uygulamalarıyla gebe kalma oranının artırılmasında 

en iyi sonucun, tohumlamalar sırasında uygulanan 
GnRH enjeksiyonlarıyla sağlandığı, tohumlama 
sırasında ve/veya tohumlamayı izleyen 12. günde 
uygulanan GnRH enjeksiyonlarının kontrol grubuna 
göre plazma progesteron düzeyini yükselttiği, 
postpartum dönemin sonunda  yapılan ilk 
tohumlamalarda gebe kalma oranının düşük olduğu, 
ineklerde süt verimi ile gebe kalma oranı arasında 
negatif bir ilişkinin olduğu, tohumlamalarda kullanılan 
ve fertilitesi normal boğalardan elde edilen 
spermaların gebe bırakma oranları arasında önemli 
bir farklılığın bulunmadığı, çalışma gruplarında 
bulunan ineklerden gebe kalan ve kalmayanlar 
arasında yaş ortalamaları bakımından istatistiksel bir 
farklılığın bulunmadığı sonucuna varılmıştır. 
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SICAK ŞARTLARDA KISITLI YEMLEME YAŞI ve SÜRESİNİN BROYLER PİLİÇLERDE 
PERFORMANS ve ABDOMİNAL YAĞLANMAYA ETKİSİ 

 

Yusuf KONCA1      Oktay YAZGAN2    Yılmaz BAHTİYARCA2 

 
        
 
 
       Effect of restricted feeding age and it’s 
duration on the performance and abdominal fat of 
broiler chickens in hot climate 
 
 
 
       SUMMARY 
 
       In this study, the effect of restricted feeding age and it’s 
duration on the performance and abdominal fat of broiler 
chickens was investigated in hot climate.   
       First treatment group was fed ad libitum without any 
feed restriction while 2 th, 3 th and 4th treatment groups were 
started restricted feeding from day 8th; 5th, 6th and 7th 
treatment groups were started restricted feeding from the 
day 12th; 8th, 9th and 10th treatment groups were started 
restricted feeding from the day 16th of investigation. Feed 
restriction periods were 5., 7. and 9 days with eight 
hour/day fasting respectively. This study was carried out 
incompletely randomized design and the treatments were 
replicated three times with 8 birds allocated to each pen 
from day 7 through day 42.  
       According to results of the present study, treatments 
were significantly affected live weight on day 21 and daily 
weight gain during 7-21 day period (p<0.05). However, 
restricted feeding age and duration did not have significant 
effect on feed intake, feed efficiency and abdominal fat of 
broiler chickens (p>0.05).   

 
       ÖZET 
  
       Bu araştırmada, sıcak şartlarda kısıtlı yemleme yaşı ve 
süresinin etlik piliçlerde performans ve abdominal 
yağlanmaya etkisi incelenmiştir. Araştırmada, 1. muamele 
grubunda bulunan etlik piliçler sürekli yemlenirken 2., 3. ve 
4. muamele grupları 8. günden itibaren; 5., 6. ve 7. 
muamele grupları 12. günden itibaren; ve 8., 9. ve 10. 
muamele grupları 16. günden itibaren sırasıyla; 5, 7 ve 9’ar 
gün boyunca günde 8 saat aç bırakılmışlardır. Araştırma 7-
42 günlük dönemde tesadüf parselleri deneme planında ve 3 
tekerrürlü olarak yürütülmüş olup her bir tekerrürde 8 piliç 
kullanılmıştır. 
       Araştırma sonuçlarına göre, muamelelerin 21. gündeki 
canlı ağırlık ve 7-21 günlük dönemdeki günlük canlı ağırlık 
artışı değerlerini önemli olarak etkilemiştir (p<0.05). Kısıtlı 
yemleme yaşı ve süresinin etlik piliçlerde yem tüketimi, 
yem değerlendirme katsayısı ve abdominal yağlanmaya 
etkisi önemsiz bulunmuştur (p>0.05). 
 
       ANAHTAR KELİMELER : Kısıtlı yemleme, etlik 
piliç, performans, abdominal yağ, telafi büyümesi. 

 
       KEY WORDS: Broiler chicken, restricted feeding, 
performance, abdominal fat, compensatory growth 
 
 

       GİRİŞ 
 
       Etlik piliçlerde canlı ağırlık artışı (CAA) veya 
büyüme hızını artırmak için uygulanan genetik 
seleksiyon, pazar ağırlığına ulaşmak için gerekli süreyi 
yarı yarıya kısaltmış ise de büyüme hızındaki bu 
önemli artış karkasta, bilhassa karın bölgesinde aşırı 
yağ depolanması ile sonuçlanmıştır (Chambers ve 
ark. 1981, Lin 1981). Etlik piliçlerde büyüme hızındaki 
bu hızlı artış, ani ölüm sendromu, çeşitli iskelet 
kusurları gibi bazı problemlerin artmasına sebep 
olmuştur. Bu anormallikler sonucunda üretimdeki 
kayıplar, maliyetleri olumsuz yönde etkileyecek 
seviyeye ulaşmıştır (Leeson 1989). Bu yüzden 
araştırıcılar büyüme  hızını  belli  bir  süre  yavaşlatan,  
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fakat nihai performansı ve karkas kalitesini olumsuz 
yönde etkilemeyen yemleme programları geliştirmeye 
çalışmışlardır. Bu amaçla hayatın belli döneminde 
yem tüketimini azaltan kimyasal (Francher ve Jensen 
1988) ve fiziki kısıtlama yöntemleri uygulanmakta 
olup, kalitatif ve kantitatif kısıtlama metotları pratikte 
besin madde tüketiminin kısıtlanmasında kullanılan 
başlıca fiziki metotlardır (Özkan ve Bulgurlu 1995). 
       Yakın zamana kadar, ticari ömürleri oldukça kısa 
olan broylerlerin ruminantlar ve hindiler gibi daha uzun 
büyüme dönemine sahip hayvanlar gibi telafi 
büyümesi yapacak kadar büyüme kabiliyetine sahip 
olmadıkları zannediliyordu. 1960’lardan ve hele 
1980’lerden sonra yapılan çalışmalar günümüzde 
süratle büyüyen modern broyler hatlarının böyle bir 
potansiyele sahip olduklarını göstermiştir (Pesti 1984, 
Plavnik ve Balnave 1992). Telafi büyümesi, büyüme 
döneminde belli bir süre yetersiz beslenmeyi takiben, 
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dengeli rasyonlarla yeterli besleme uygulanan 
hayvanlarda görülen bir olaydır. Bu uygulamada 
büyüme bilerek genetik potansiyelin altında tutulmakta 
ve hayvanlar serbest bir şekilde (ad libitum) 
yemlemeye tabi tutulduklarında büyüme nispeti ve 
yemden yararlanmada hızlı bir artış olmaktadır (Reid 
ve Ottilie 1977; Moran 1979, 1981; Yazgan 1987). 
Pesti (1984), Osborn ve Wilson (1960)’a atfen, kanatlı 
ve memelilerde kısıtlı yemlemeyi takiben büyümede 
meydana gelen telafinin büyüklüğünün, besin 
maddelerince kısıtlamanın şiddeti ve süresi, kısıtlama 
yapılan rasyonun kompozisyonu, kısıtlamanın 
uygulandığı büyüme safhası, kısıtlama dönemindeki 
fiziki olgunluk derecesi ve kısıntılı yemlemeyi takiben 
uygulanan yemleme programının tabiatı tarafından 
etkilendiğini bildirmiştir. 
       Robinson ve ark. (1992), yaptıkları 3 araştırmanın 
sonuçlarına dayanarak etlik piliçlerde kısıtlı yemleme 
için en uygun (optimum) zamanın 2. hafta olduğunu 
bildirmişlerdir. Dudley-Cash (1990), iki farklı broyler 
hattında grubun birini (kontrol) ad libitum olarak 
yemlerken diğer  grubu 7-14 günlük dönemde bir 
önceki günün yem tüketiminin % 65’i kadar yem 
vererek beslemişlerdir. Araştırıcılar iki ayrı hattan elde 
edilen sonuçlardaki farklılıkların istatistiksel olarak 
önemli olmadığını, bununla birlikte kısıtlı yemleme 
uygulanan grubun 21. ve 35. günlerdeki canlı ağırlık 
(CA) değerlerinin kontrol grubundan daha düşük, 
ancak 45. gündeki CA ve karın yağı değerlerinin 
kontrol grubundan daha yüksek olduğunu 
bildirirlerken, yem değerlendirme kabiliyeti (YDK)’ nin 
arttığını bildirmişlerdir. 
       Plavnik ve Balnave (1992), Avustralya’da yaygın 
olarak yetiştirilen 3 ticari broyler hattına ait erkek 
piliçlerin kısıntılı yemlemeye tepkilerini tespit etmek 
amacıyla yaptıkları çalışmada, piliçleri ad libitum 
(kontrol) veya 6-12 günlük dönemde kontrol grubunun 
yem tüketiminin % 58’i seviyesinde yemlemişlerdir. 
Erken yaşta yem kısıtlaması 47 günlük yaştaki CA 
değerini önemli derecede etkilememiş ve her üç 
genotipte’ de YDK artmıştır. Kısıntılı yemleme ile karın 
yağı önemli derecede azalmış, fakat göğüs ağırlığı 
önemli derecede etkilenmemiştir. Araştırıcılar YDK’ 
daki artış ve karın yağı miktarındaki azalışın ekonomik 
açıdan önemli olduğunu bildirmişlerdir. 
       Santosu ve ark. (1995), 56 gün süreyle yaptıkları 
bir çalışmada erken büyüme döneminde kısıtlı 
yemlenen dişi piliçlerde performans, karın yağı %’si ve 
karkas kompozisyonunu incelemişlerdir. Piliçlerden 
kontrol grubu ad libitum olarak yemlenirken, diğer 
gruplar 5. günden sonra 5, 10 veya 15 gün süreyle 
kontrol grubu yem tüketiminin % 50’si kadar yemle 
beslenmişlerdir. Daha sonra bütün gruplar ad libitum 
olarak yemlenmişlerdir. Beşinci günden sonra 10 ve 
15 gün süreyle yem tüketimi kısıtlanan gruplarda CA, 
kontrol grubundan önemli derecede düşük (p<0.05) 
bulunmasına rağmen yemden yararlanma kabiliyetleri 
yükselmiştir. Kısıntılı yemleme ile karın yağı 
azalmamış fakat vücut külü düşmüştür. 
       Scheideler ve Baughman (1993), üç farklı broyler 
genotipinin erken büyüme döneminde kısıntılı 
yemlemeye tepkilerini ölçmek için yaptıkları 45’er 
günlük çalışmada, kontrol grubu (1. grup) ad libitum 
yemlenirken 2. ve 3. gruplar sırasıyla ad libitum 

yemlemenin % 50’si ve % 35’i seviyesinde 
yemlenmişlerdir. Araştırma sonuçları, muamelelerin 
CA, yemden yararlanma kabiliyeti ve % karın yağı 
miktarında farklılık meydana getirmediğini 
göstermiştir.  
       Horousky ve ark. (1990), yaptıkları bir çalışmada 
broyler piliçlerden 1. grubu ad libitum yemlerken 2. 
grubu 6., 13. ve 20. günlerde, 3. grubu 13 ve 20. 
günlerde, ve 4. grubu ise 20., 27., 34., 41. ve 48. 
günlerde 16 saat süreyle aç bırakmışlardır. 
Muameleler 49. gündeki CA’ yı ve yemden yararlanma 
katsayısını önemli ölçüde etkilememiştir. Kontrol 
grubu ile karşılaştırıldığında dişilerde karın yağı %’si 
düşerken erkeklerde artmış, ancak grupların karkas 
ağırlıkları arasında bir farklılık bulunmamıştır. 
       Lebbie (1988), sıcak şartlarda kısıtlı yemlemenin 
broyler piliçlerin performans ve karkas özelliklerine 
etkilerini incelemek için yaptığı iki çalışmanın 
birincisinde, piliçleri ad libitum (kontrol) veya günde 7 
veya 12 saat, ikincisinde kontrol, 7 veya 14 saat 
süreyle aç bırakmanın etkilerini araştırmıştır. 
Araştırıcı, 1. çalışmada kısıtlı yemleme uygulamasının 
CA, CAA ve karkas özelliklerini etkilemediğini, ancak 
YDK’nı azalttığını bildirirken, 2. çalışmada ise günde 
14 saat açlık uygulamasının YDK’nı önemli olarak 
azalttığını fakat CA ve CAA’nı önemli ölçüde 
gerilettiğini bildirmiştir. 
       Bu çalışmada, kısıtlı yemleme yaşı ve süresinin 
sıcak şartlarda yetiştirilen etlik piliçlerde performans 
karakterleri ve karın yağı üzerine etkileri araştırılmıştır. 
 
       MATERYAL ve METOT 
 
       Araştırmada, hayvan materyali olarak 240 adet 
günlük yaşta Ross PM3 civciv kullanılmıştır. Araştırma 
başlangıcında civcivler tartılmış, canlı ağırlık 
farklılıkları en az olacak şekilde muamele gruplarına 
dağıtılmışlardır. Civcivler, ilk 2 hafta 50x100 cm 
ebadında ve elektrikle ısıtılan 6 katlı ana 
makinelerinde tutulduktan sonra ikinci haftanın 
sonunda 100x100 cm ebatlarındaki talaş serilmiş yer 
tipi bölmelere alınmışlar ve deneme sonuna kadar (42 
gün) bu bölmelerde tutulmuşlardır.  
       Araştırmada, etlik piliçlerden 1. muamele grubu 
ad libitum yemlenirken 2., 3. ve 4. gruplar 8. günden 
itibaren; 5., 6. ve 7. gruplar 12. günden itibaren; ve 8., 
9. ve 10. gruplar 16. günden itibaren sırasıyla 5, 7 ve 
9’ar gün süreyle, günde 8 saat müddetle (09.00 ila 
17.00 saatleri arası) önlerinden yemlikler kaldırılarak 
aç bırakılmışlardır. Altı hafta süren araştırmada günlük 
kümes içi sıcaklığı tespit edilmiş ve ortalama 31.2 °C 
olarak bulunmuştur. 
       Etlik piliçlerde, canlı ağırlıklar bireysel olarak, yem 
tüketimleri ise grup şeklinde ve haftalık tartımlarla 
saptanmıştır. Karın yağı miktarı, 42 günlük yaşta 
kesilen piliçlerin taşlık ve karın bölgesindeki yağların 
dikkatli bir şekilde sıyrılıp alınarak tartılması sonucu 
elde edilmiştir. Karın yağı %’si, karın yağının karkasa 
oranlanıp 100 ile çarpımı sonucu elde edilmiştir. 
       Rasyonda kullanılan hammaddeler ticari olarak 
kanatlı yemi üreten ticari bir yem fabrikasından satın 
alınmış ve deneme rasyonları özel olarak Harran 
Üniversitesi Ziraat Fakültesi karma yem ünitesinde 
hazırlanmıştır. Araştırmada tek tip bir rasyon 
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kullanılmıştır. Rasyonda kullanılan yem 
materyallerinden mısır ve buğdayın besin madde 
değerleri için Yem Sanayii Türk A.Ş. Genel Müdürlüğü 
laboratuarının 1990 yılı analiz sonuçları (Anonymous 
1990) ile Scott ve ark. (1982)’nın bildirdikleri 
değerlerden; soya fasulyesi küspesinin (SFK) besin 
madde değerleri için üretici firmanın analiz 
değerlerinden yararlanılmıştır. Denemede kullanılan 
rasyonun hammadde ve besin madde kompozisyonu 
Tablo 1’de verilmiştir. 
       Çalışma, tesadüf parselleri deneme planında 
(Düzgüneş ve ark. 1987) ve 3 tekerrürlü olarak 
yürütülmüş olup muamelelerin etkilerinin önemli olup 
olmadığını tespit etmek için elde edilen verilere 
Minitab (Minitab 1990) istatistik paket programı 
kullanılarak variyans analizi uygulanmıştır. 
Ortalamaların karşılaştırılması ise Mstatc (MstatC 
1980) paket programında ve Duncan testi uygulanarak 
yapılmıştır.  
 
Tablo 1. Araştırmada Kullanılan Rasyonun Hammadde 
ve Besin Madde Kompozisyonu.1 

Hammaddeler Miktarı (kg) 
Mısır 400.0 
Buğday 154.28 
Soya fasulyesi küspesi (% 44 HP) 372.50 
Bitkisel yağ (9000 Kcal/kg ME) 38.8 
Mermer tozu (%37.5 Ca) 10.2 
Dikalsiyum fosfat (% 23 Ca, % 20 P) 18.1 
Tuz 2.50 
Lisin 0.80 
Metionin 1.57 
Antikoksidiyal 1.0 

Vitamin-Mineral premiksi2 0.25 

TOPLAM 1000 
Hesaplanmış Değerler :  
Ham protein, % 22.17 
Metabolik enerji, Kcal/kg 3000 
Kalsiyum, % 1.0 
Toplam Fosfor, % 0.74 
Kullanılabilir fosfor, % 0.45 
Lisin, % 1.2 
Metionin, % 0.50 
Metionin+sistin % 0.84 

1:Vitamin-Mineral Premiksi rasyonun 1 kg'ında: Vitamin A, 
15000 I.U; Vitamin D3, 2000 I.U; Vitamin E, 40.0 mg; Vitamin 
K, 5.0 mg; Vitamin B1 (thiamin), 3.0 mg; Vitamin B2 
(riboflavin) 6.0 mg; Vitamin B6, 5.0 mg; Vitamin B12, 0.03 
mg; Niasin, 30.0 mg; Biotin, 0.1 mg; Calcium D-pantothenate, 
12 mg; Folic asit, 1.0 mg; Choline Cldoride, 400 mg; 
Manganez, 80.0 mg; demir, 35.0 mg; çinko, 50.0 mg; bakır, 
5.0 mg; iyot, 2.0 mg; kobalt, 0.4 mg; selenyum, 0.15 mg 
temin eder. 
 
       BULGULAR  
 
       Etlik piliçlerde kısıtlı yemleme yaşı ve süresinin 
CA, CAA, yem tüketimi, YDK, değerlerine ait bulgular 
Tablo 2’de, abdominal yağa ait bulgular ise Tablo 3’te 
verilmiştir.  
 
       TARTIŞMA ve SONUÇ 
 
       Kısıtlı yemleme yaşı ve süresi, grupların 21. 
gündeki CA ve 7-21 günlük dönemdeki günlük CAA 

değerlerini önemli olarak (p<0.05) etkilemiştir (Tablo 
2). Kontrol grubu ve 16. günden başlayarak 7 gün 
süreyle günde 8 saat kısıtlı yemleme uygulanan 
grubun (16-7 grubu) 21. gündeki CA’ ı diğer 
gruplardan önemli derecede daha yüksek bulunurken 
en düşük CA, 8. günden başlayarak 7 gün süreyle 
günde 8 saat kısıtlı yemleme uygulanan (8-7 grubu) 
gruptan  elde edilmiştir (Şekil 1). Kısıtlı yemleme yaşı 
ve süresi, grupların 7-21 günlük dönemdeki CAA 
değerlerini önemli olarak etkilemiş, kontrol grubu ve 
16-7 grubunun CAA’ı bütün gruplardan önemli olarak 
yüksek bulunmuştur (p<0.05).  
       Kısıtlı yemleme yaşı ve süresi, bazı grupların 
kısıtlı yemleme süresinin bitiminde CA ve CAA 
değerlerinde bir farklılığa sebep olmuşsa da, grupların 
araştırma sonu CA, CAA, yem tüketimi ve YDK 
değerleri kısıtlı yemlemeden önemli derecede 
(p<0.05) etkilenmemiştir (Şekil 2). Kısıtlı yemleme 
sebebiyle gerek CA ve gerekse CAA’ da meydana 
gelen farklılık araştırma sonuna kadar devam 
etmemiş, açlık uygulaması nedeni ile meydana gelen 
farklılık kısmen telafi edilmiş ve muameleler 
istatistiksel olarak önemli bir farklılığa sebep 
olmamıştır (Tablo 2). Bununla birlikte, besi dönemi 
sonu CA, CAA, yem tüketimi ve yemden 
yararlanmada istatistiksel olarak önemli bir farklılığın 
ortaya çıkmaması, gündüz saatlerinde kümes içi 
sıcaklığın 31.2 °C’ ye kadar yükselmesi nedeniyle etlik 
piliçlerin sıcaklık stresine girmelerine sebep olduğunu, 
böylece farklı zamanlarda kısıtlı yemleme 
uygulanmayan grupların da sıcaklık stresi nedeniyle 
özellikle gündüz saatlerinde fazla yem tüketmediği 
izlenimini uyandırmaktadır. Günün akşam saatlerinde 
sıcaklık stresinin ortadan kalkması ve alınan 
yemliklerin de günün serinlemeye başladığı saatlerde 
yerlerine takılmasının sıcaklığın düştüğü saatlere rast 
gelmesi yem tüketiminde dolaysıyla diğer kriterlerde 
de bir farklılığın ortaya çıkmamasının nedeni olabilir. 
       Lebbie (1988), sıcak şartlarda yaptığı iki 
çalışmanın birincisinde etlik piliçleri ad libitum veya 
günde 7 veya 12 saat aç, ikincisinde ad libitum veya 7 
veya 14 saat süreyle aç bırakmıştır. Araştırıcı, 1. 
çalışmada kısıtlı yemleme uygulamasının CA, CAA ve 
karkas özelliklerini etkilemediğini, ancak yemden 
yararlanma kabiliyetini artırdığını bildirirken, 2. 
çalışmada ise günde 14 saat aç bırakmanın yemden 
yararlanma kabiliyetini önemli olarak artırdığını fakat 
CA ve CAA’ da önemli ölçüde düşmeye sebep 
olduğunu bildirmiştir. Bu araştırmada, yaptığımız 
çalışmadaki kısıtlama süresine (günde 8 saat) benzer 
şekilde günde 7 saat açlık uygulaması, YDK hariç 
diğer kriterlerde herhangi bir farklılığa sebep 
olmazken, kısıtlama süresinin daha uzun tutulması (14 
saat) CA, CAA’ yı önemli ölçüde azaltmıştır.  
       Dudley-Cash (1990), iki farklı broyler genotipinde, 
Scheideler ve Baughman (1993), üç farklı broyler 
genotipinde erken büyüme döneminde uygulanan 
kısıntılı yemlemeye piliçlerin tepkilerini ölçmek için 
yaptıkları çalışmada, kısıtlı yemlemenin CA, yemden 
yararlanma kabiliyeti ve % karın yağı miktarında 
farklılık meydana getirmediğini bildirmişledir. Horousky 
ve ark. (1990), ise kısıtlı yemlemenin broyler piliçlerin 
CA ve yemden yararlanma katsayısını önemli 
derecede   etkilemediğini,   ancak   kısıtlı  yemlemenin 
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Tablo 2. Farklı Yaş ve Sürelerde Kısıtlı Yemleme Uygulanan Etlik Piliçlerin 7., 21. ve 42. Günlerdeki Ortalama Canlı 
Ağırlıkları (G), 7-21, 21-42 ve 7-42 Günlük Dönemlerdeki Ortalama Günlük Canlı Ağırlık Artışı, Yem Tüketimi, Yemden 
Yararlanma Katsayıları ve Standart Hataları (X±Sx). 
 CANLI AĞIRLIK GÜNLÜK CANLI AĞIRLIK ARTIŞI 
Gruplar1 7. gün 21. gün 42. gün 7-21 CAA 21-42 CAA 7-42 CAA 
Kontrol 110.3±1.05 566.0±27.6a 1873.8±23.8 32.55±1.93 a 62.27±1.05 50.38±0.67 
8-5 109.5±4.16 503.4±15.3 bc 1807.9±66.9  28.18±1.15 b 62.09±2.47 48.53±1.93 
8-7 108.6±1.36 452.0±5.15 d 1753.3±18.7 27.42±0.37 b 60.04±0.83 46.99±0.50 
8-9 111.1±2.20 520.6±8.61 b 1807.6±28.4  29.18±0.47 b 61.28±0.96 48.44±0.76 
12-5 110.9±0.47 516.9±13.1 bc  1821.9±33.7  29.00±0.90 b 62.15±0.99 48.89±0.95 
12-7 111.8±0.29 502.4±13.8 bc 1791.0±34.2  27.90±0.99 b 61.36±1.19 47.98±0.98 
12-9 106.1±1.54 487.4±9.97 bcd 1750.4±28.3  27.24±0.70 b 60.15±1.17 46.98±0.77 
16-5 111.6±1.60 510.2±18.3 bc 1828.6±31.9 28.47±1.30 b 62.78±1.02 49.06±0.94 
16-7 112.4±2.74 567.3±14.9 a 1888.1±58.0   32.49±0.92 a 62.90±2.53 50.74±1.59 
16-9 107.9±0.75 474.3±8.16 cd 1753.4±29.9  26.17±0.57 b 60.91±1.80 47.01±0.87 
 KÜMÜLATİF YEM TÜKETİMİ YEMDEN YARARLANMA KABİLİYETİ 
Gruplar1 7-21 21-42 7-42 7-21 21-42 7-42 
Kontrol 718.07±4.62 2374.9±34.2 3093.0±34.7 1.60±0.09 1.82±0.03 1.76±0.03 
8-5 725.75±13.3 2397.2±99.9 3122.9±88.9 1.85±0.10 1.84±0.08 1.84±0.08 
8-7 741.58±10.1 2335.8±10.7 3077.4±17.9 1.93±0.01 1.85±0.03 1.87±0.03 
8-9 677.42±33.5 2384.0±64.3 3061.4±84.7 1.66±0.10 1.85±0.08 1.81±0.08 
12-5 688.75±24.6 2410.3±10.5 3099.1±58.5 1.70±0.08 1.85±0.06 1.81±0.06 
12-7 715.08±6.86 2415.2±134 3130.3±141 1.84±0.08 1.88±0.14 1.87±0.12 
12-9 721.58±36.5 2395.7±28.1 3217.2±29.8 1.90±0.14 1.98±0.03 1.96±0.02 
16-5 724.54±5.60 2399.4±94.9 3123.9±95.6 1.83±0.10 1.82±0.05 1.82±0.02 
16-7 763.50±17.8 2552.9±30.9 3316.4±23.5 1.68±0.06 1.94±0.07 1.87±0.06 
16-9 713.83±21.8 2297.3±33.8 3011.2±55.0 1.95±0.07 1.80±0.04 1.83±0.03 

1 :Gruplar sütununda görülen birinci rakam gün olarak kısıtlı yemleme başlangıç yaşını, ikinci rakam günde 8 saat süreyle uygulanan 
kısıtlı yemleme süresini (gün olarak) gösterilmektedir. 
a, d :Aynı sütunda farklı harfleri taşıyan gruplar arasındaki farklılıklar önemlidir (p<0.05). 
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Şekil 1. Kısıtlı yemleme yaşı ve süresinin etlik piliçlerin 21. gündeki canlı ağırlığına etkisi 
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Şekil 2. Kısıtlı yemleme yaşı ve süresinin etlik piliçlerin 42. gündeki canlı ağırlığına etkisi 
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Tablo 3. Farklı Yaş ve Sürelerde Kısıtlı Yemleme Uygulanan Grupların 42. Günde Saptanan % Abdominal Yağ 
Miktarları ve Standart Hataları (X±Sx). 
Gruplar K 8-5 8-7 8-9 12-5 12-7 12-9 16-5 16-7 16-9 
% yağ 3.6±0.59 3.2±0.28 2.6±0.20 3.8±0.26 3.1±0.34 4.0±0.40 3.8±0.66 4.0±0.71 3.2±0.29 3.2±0.20 

Gruplar arasındaki farklılıklar istatistiksel olarak önemli bulunmamıştır. 
 
dişilerde karın yağı yüzdesini düşürdüğünü fakat  
erkeklerde artırdığını ve grupların karkas ağırlıkları 
arasında bir farklılık bulunmadığını bildirmişlerdir. 
       Kanatlıların gerek farklı büyüme dönemlerinde 
besin madde ihtiyaçlarındaki farklılık, gerekse 
kısıtlama yapılan grubun karşılaştırıldığı kontrol 
grubunun yem tüketimini etkileyen faktörlerin 
mevcudiyeti ve yapılan kısıtlamanın miktarı ve süresi 
doğal olarak vücuda alınan besin madde miktarını 
etkilediğinden performans özellikleri de etkilenecektir. 
Diğer yandan  besi süresinin telafi büyümesine imkan 
verecek kadar uzun olup olmaması araştırmalardan 
alınan sonucu etkileyecektir. Nitekim, Pesti (1984)’nin, 
Osborn ve Wilson (1960)’a atfen, besin maddelerince 
kısıtlamanın şiddeti ve süresi, kısıtlama yapılan 
rasyonun kompozisyonu, kısıtlamanın uygulandığı 
büyüme safhası, kısıtlama dönemindeki fiziki olgunluk 
derecesi ve kısıntılı yemlemeyi takiben uygulanan 
yemleme programının şekli, kanatlı ve memelilerde 
kısıtlı yemlemeyi takiben büyümede meydana gelen 
telafinin büyüklüğünü önemli derecede etkilediğini 
bildirmektedir. 
 
       SONUÇ  
 
       Etlik piliçlerde farklı yaş ve sürelerde kısıtlı 
yemleme uygulaması grupların deneme sonu CA, 
CAA, yem tüketimi, YDK ve yüzde karın yağı miktarını 
önemli olarak etkilememiştir. Araştırmada, gruplara 
farklı yaş ve sürelerde kısıtlı yemleme uygulaması 
bilhassa yem tüketiminde istatistiksel açıdan bir 
farklılık meydana getirmemiş, bunun bir yansıması 
olarak ta diğer kriterler önemli derecede 
etkilenmemiştir. Bu çalışmada kısıtlı yemlemenin 
uygulandığı saatlerde sıcaklık stresinin mevcudiyeti 
nedeniyle serbest yemlenen grupların da yem 
tüketimlerinin düşük olmasına sebep olmuş ve yem 
tüketiminde önemli bir farklılığın olmaması diğer 
kriterlere yansımıştır.  
       Etlik piliçlerde kısıntılı yemleme uygulaması uzun 
yıllardır üzerinde çalışılan konulardan biri olmuştur. 
Kısıntılı yemleme uygulaması, özellikle tüketici 
tercihlerini olumsuz yönde etkileyen karın yağının 
azaltılmasında potansiyel bir vasıta olarak 
görülmektedir. Diğer yandan kısıtlı yemleme 
döneminde daha iyi bir yem değerlendirmenin 
beklenilmesi, maliyeti azaltıcı etkiye sahip olacaktır. 
Bununla birlikte kısıtlı yemlemeyi takiben beklenilen 
telafi büyümesinin derecesi veya etkinliğinin, besin 
maddelerince kısıtlamanın şiddeti ve süresi, kısıtlama 
yapılan rasyonun kompozisyonu, kısıtlamanın 
uygulandığı büyüme safhası, kısıtlama döneminde 
hayvanın fiziki olgunluk derecesi ve kısıntılı 
yemlemeyi takiben uygulanan yemleme programının 
tabiatından önemli derecede etkilediğinin (Pesti 1984) 
bilinmesi programı uygulayacaklar için yarar 
sağlayacaktır. 
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ÜRELİ YEMİN SADECE BUĞDAY SAMANI veya ARPA ile BESLENEN  ERKEK İVESİ 
TOKLULARINDA BÜYÜME ve BESİ PERFORMANSLARINA ETKİLERİ 

 
 

Abdullah CAN1 
 

 
       Effect of urea supplement on growth 
performance of yearling rams fed only wheat 
straw  or barley 

 
       SUMMARY 
 
       Two trials were conducted to evaluate effect of urea 
supplement on Awassi yearling ram's growth and fattening 
performance. Straw trial were carried out  according to 3 x 
3 Latin square design. 15 yearling rams were divided three 
groups with 5 animals each and treatment's diets were 1) 
only ad libitum wheat straw, 2) wheat straw + 300 g/day 
ground barley, 3) wheat straw + 150 g/day ground barley 
and 150 g/day urea supplement. Trial was consist of three 
periods (40 day each)and lasted 120 days. While ram lambs 
fed only wheat straw lost 117 g/day, Straw +barley and 
straw +barley and urea supplement group gained 23 g/day 
and 31 g/day, respectively. Also adding barley or barley 
+urea supplement increased wheat straw consumption 
(p<0.05).  In fattening trial, 15 ram lambs were divided 
randomly two experimental groups and fed only ad libitum 
barley or barley +150 g/day urea supplement. Urea 
supplement added group had more gain (p<0.05) and better  
feed   efficiency.   As a result, It  is  concluded that  urea  
supplement  can be replaced with barley grain when 
yearling rams fed straw based diets and urea supplement 
can improve daily weight gain and feed efficiency of 
fattening yearling rams fed barley grain.  
 
       KEY WORDS: Urea supplement, straw, yearling rams, 
growth and fattening performance 
 
 
        

       ÖZET 
 
       Üreli yemin erkek toklularda büyüme ve besi 
performansları üzerine etkilerini incelemek amacıyla iki 
deneme yapılmıştır. Saman denemesi 3 x 3 latin kare 
düzenine göre yürütülmüştür.  15 adet erkek İvesi toklu her 
grupta 5 hayvan olacak şekilde 3 gruba ayrılmıştır. 
Denemde 3 farklı yemleme; 1) sadece ad libitum buğday 
samanı, 2) buğday samanı + 300 g/gün arpa, 3) buğday 
samanı + 150 g/gün arpa ve 150 g/gün üreli yem şeklinde 
yapılmıştır. Deneme 3 periyottan oluşmuş ve her periyot 40 
gün olmak üzere toplam 120  gün sürmüştür. Sadece arpa 
samanı ile besleme de  toklular  günde 117 g canlı ağırlık 
kaybederken, samana ek olarak arpa veya arpa + üreli yem 
ile beslemede günde ortalama sırasıyla 23 g ve 31 g canlı 
ağırlık kazancı sağlamışlardır. Ayrıca arpa veya arpa+üreli 
yem ilavesi tokluların saman tüketimini de artırmıştır 
(p<0.05).  Besi denemesinde 15 adet erkek İvesi toklusu 
rasgele 2 iki gruba ayrılmış ve grubun biri sadece ad libitum 
arpa ile beslenirken diğerine ad libitum arpaya ilaveten 
günde 150 g üreli yem verilmiştir. Üreli yem ilave edilen 
grupta canlı ağırlık artışı ve yemden yararlanma sadece arpa 
ile beslenen gruptan daha iyi olmuştur (p<0.05). Sonuç 
olarak üreli yem samana dayalı toklu büyütmede arpa yerine 
kullanılabileceği ve arpa ile yapılan toklu besisinde ise canlı 
ağırlık artışı ve yemden yaralanmayı iyileştireceği tespit 
edilmiştir. 
 
       ANAHTAR KELİMELER: Üreli yem, saman, toklu, 
büyüme ve besi performansı 

 

 
       GİRİŞ 
  
       Buğdaygil samanları ve diğer düşük kaliteli kaba 
yemler ülkemizde ve birçok gelişmemiş ülkede yılın 
büyük bir döneminde ruminant hayvan rasyonlarının 
temelini teşkil etmektedir.  
        
Yayına Kabul Tarihi: 29.05.2002 
1: H. Ü. Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü - ŞANLIURFA 
 
Düşük azot (N) içerikleri ve sindirilebilirlikleri 
nedeniyle bu yemler bazen hayvanların yaşam için  
gereksinimlerini karşılamaktan bile uzaktırlar. Ancak 

kaliteli kaba yem temininin    yeterli   olmadığı   
dönemlerde   kullanılma mecburiyetleri vardır. 
       Ülkemizde toplam 21.458.208 ton/yıl kaliteli 
kaba yeme ihtiyaç vardır ve yem bitkilerinden 
2.109.838 ton/yıl kaliteli kaba yem üretilmektedir. 
Ülkemizdeki çayır-mer’a alanı 12.4 milyon hektar 
olup bu alandan tahmini olarak 8.664.334 ton/yıl kuru 
ot üretilmektedir. Sonuç olarak toplam üretilen kaliteli 
kaba yem miktarı 10.774.172 ton/yıl’dır ve açık 
10.684.036 ton/yıl olarak tahmin edilmektedir (Anonim 
2001). Bu açığın kapatılmasında da düşük kaliteli 
kaba yemler ve özellikle  samanlar kullanılmaktadır. 
Düşük kaliteli kaba yemlerle bu açık giderilmeye 
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çalışıldığında bu  yemlerin yem değerleri, sindirimleri ve tüketimleri  
kimyasal yöntemlerle ve ek yemlerle artırmak 
gerekmektedir. Samana dayalı beslemede azot ve 
değişik enerji kaynaklarının ilavesi farklı araştırıcılar 
tarafından incelenmiş ve az miktarda yapılan 
desteklemelerin; rumen fonksiyonlarını, yem 
tüketimini ve sindirimi stimüle ettiği, fakat yüksek 
seviyelerde yapılan ilavenin ise rumen 
mikroorganizmalarını olumsuz etkileyerek 
sindirilebilirliği ve yem tüketimini azalttığı bildirilmiştir 
(Preston ve Leng 1984, Capper ve ark. 1989). 
Ülkemizde koyunları kış aylarında samana ve yaz 
aylarında ise anıza dayalı beslenmeleri nedeniyle 
ciddi ölçüde protein yetersizliğine maruz kaldıkları ve 
bunun sonucunda da verim kayıpları oluştuğu 
gözlenmektedir. Bu besleme sisteminde ek yemlerin 
hazırlanması ve hayvanlara sunulması koyunculuktaki 
düşük verimliliği artıracaktır. Üre ve tarıma dayalı 
sanayi yan ürünlerinden oluşturulacak ek yemler 
düşük kaliteli kaba yemlerle yapılan koyun 
yetiştiriciliğinde verimliliği artırmak için en uygun 
çözüm yolu olarak görülmektedir.  
       Üre-melas blokları gün boyunca rumen 
mikroorganizmalarına  ve hayvanlara besin maddesi 
sağlamaktadır (Preston ve Leng 1987). Yüksek  
oranda   ham selüloz   içeren   ve    düşük     N    
içerikli rasyonların fermantasyonundan besin 
maddeleri elde edilene kadar geçen sürede üre-melas 
bloklarının besin maddeleri temin etmesi çok önemli 
bir özelliktir. Protein yapısında olmayan N temininin 
yanı sıra bu bloklar; mineral madde, vitamin, by-pass 
protein ve diğer katkı maddelerinin de kaynağı olabilir. 
       Hadjipanayiotou ve ark. (1993), Shami inekleri ve 
İvesi koyunlarında  üre-melas bloklarının düşük kaliteli 
kaba yemle beslemede performanslarına etkilerini 
araştırmışlardır. Üre-melas blokları ile besleme inek 
ve koyunlarda saman tüketimini etkilememiştir ancak 
üre-melas bloku alan inekler  günde ortalama 265 g 
canlı ağırlık artışı sağlarken, almayanlar günde 
ortalama 265 g canlı ağırlık kaybetmişlerdir. Ad 
libitum saman tüketen ve ortalama 230 g/gün üre 
bloğu tüketen kuzular ortalama 53 g/gün canlı ağırlığı 
kaybederken, üre-melas bloğu almayan grup 88 g/gün 
canlı ağırlık kaybı göstermiştir. İvesi koyunlarında ise 
üre-melas bloku alan grup 67 g/gün canlı ağırlık 
kazanırken, almayan grup ancak 41 g/gün ortalama 
canlı ağırlık artışı sağlamıştır. 
       Ülkemizde  samana ya da arpaya dayalı koyun 
besleme çok sık  görülen uygulama şeklidir. Bu 
araştırma, saman ya da arpaya dayalı beslemede 
üreli destekleme yemi (üre-melas blokları besin 
madde içeriğine benzer yapıdaki) kullanım 
olanaklarını belirlemek amacıyla yürütülmüştür.  
 
       MATERYAL ve METOT 
 
Saman Denemesi: Araştırma Harran Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi Koyunculuk ağılında 15 erkek ivesi 
toklusuyla 3 x 3 latin kare deneme desenine göre 
yürütülmüştür. Hayvan materyali 5'erli 3 gruba 
ayrılmıştır; kontrol grubu (sadece saman); arpa grubu 
(saman + yalama taşı (Besimin-A yalama taşı (3 kg): Fe 

15.000 mg,  Zn 21.000 mg, Mg 90.000 mg, Mn 15.000 mg, 
Co  300 mg, I 300 mg, Cu 3.000 mg, Se 75 mg, Na 1013958 
mg) + 300 g/gün arpa); ve üreli grup (saman+150 
g/gün arpa+ 150 g/gün üreli yem). Deneme 40 'ar 
günlük 3 periyottan oluşturulmuş ve 120 gün 
sürmüştür. Grupların yemleri periyot sonlarında 
değiştirilmiştir. Grupların hepsinde ad libitum saman 
tüketimini sağlamak amacıyla yemliklerde devamlı 
saman bulunmasına özen gösterilmiştir. Üreli yem ve 
arpa ise günde bir kez sabahları verilmiştir. Tokluların 
başlangıç ve periyot sonu ağırlıkları sabahları aç 
karnına yapılan iki günlük ağırlıkların ortalaması 
alınarak belirlenmiştir. Üreli yemin bileşimi ve 
hesaplama yoluyla bulunmuş besin madde miktarı 
Tablo 1'de verilmiştir. 
 
Tablo 1. Üreli Yemin Bileşimi ve Hesaplama Yoluyla 
Bulunmuş Besin Madde Miktarı.  
Yem Maddeleri % Hesaplanmış  

İçerikler 
% 

Arpa 35.25 Kuru madde 92.52 
Buğday kepeği 40.00 Ham Protein 29.32 
Üre 7.00 Ham selüloz 4.78 
M. Tozu 5.00 Ham kül 20.48 
D.C.P. 7.00 Kalsiyum 3.71 
Tuz 5.00 Fosfor 1.50 
Kükürt 0.25 ME (Kcal/kg) 2054 
Min. ve  Vit. Kar.* 0.50   

*Mineral ve Vitamin katkısında kg'da7.000.000 IU vitamin A, 
1.000.000 IU vitamin D3, 30.000 mg vitamin E, 50.000mg 
Mn, 50.000 mg Zn, 50.000 mg Fe, 10.000 mg Cu, 800 mg I, 
100 mg Se, 100 mg Co içermektedir. 
 
Arpa Besi Denemesi: Deneme 15 erkek İvesi toklusu 
ile yürütülmüştür. Toklular 2 gruba ayrılmış; kontrol 
grubu (n=7) hayvanlara sadece tüketebilecekleri 
kadar arpa verilmiş ve önlerinde yalama taşı 
bulundurulmuştur. Üreli gruba (n=8) ise arpanın yanı 
sıra günde 150 gr saman denemesinde kullanılan  
üreli yemin aynısı sabahları arpa yemlemesinden 
önce verilmiştir. Her iki gruptaki  hayvanlara günde 
100 g/toklu  buğday samanı ek olarak yedirilmiştir. 
Deneme 33 gün sürmüş, deneme başı ve sonu 
ağırlıkları aç karnına yapılan 2 günlük canlı ağırlık 
ortalamalarına dayandırılmıştır. Elde edilen sonuçların 
istatistiksel analizinde saman denemesi  3 x 3 latin 
kare deneme planına ve arpa besi denemesi tesadüf 
parselleri deneme planına göre değerlendirilmiş ve 
gruplar arası farklılığın tespitinde ise LSD testi 
kullanılmıştır (SAS 1989). 
 
       SONUÇLAR ve TARTIŞMA 
 
Saman Denemesi: Sadece samanla beslenen 
toklular, saman + üreli yem veya  arpa içeren 
toklulardan daha düşük ortalama günlük canlı ağırlık 
artışı sağlamışlardır (p<0.01) (Tablo 3); fakat samana 
üreli yem veya arpa ilavesi arasında canlı ağırlık 
kazancı bakımından önemli bir farklılık 
gözlenmemiştir (p>0.05).

 
 
Tablo 2. Grupların Periyotlara Göre Ortalama Günlük Canlı Ağırlık Artışları ve Saman Tüketimleri. 
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  Gruplar 
  Saman Arpa Üreli Yem 
 
1. Periyot 

Periyot başı CA (kg) 40.282.34 40.171.89 39.941.53 
Periyot sonu CA (kg) 34.232.11 39.001.91 39.581.66 
Ort CAA (g) -15115.0 -292.11 -915.79 
Saman Tüketimi (g/gün) 500 585 575 

     
 
2. Periyot 

Periyot başı CA (kg) 39.581.66 34.232.11 39.001.91 
Periyot sonu CA (kg) 35.111.44 37.072.32 39.611.81 
Ort CAA (g) -1116.96 718.09 1517.01 
Saman Tüketimi (g/gün) 650 720 800 

     
 
3. Periyot 

Periyot başı CA (kg) 39.611.81 37.072.32 35.111.44 
Periyot sonu CA (kg) 35.981.69 38.153.11 38.741.72 
Ort CAA (g) -9013.54 279.01 90.7514.18 
Saman Tüketimi (g/gün) 730 875 803 

 
Tablo 3. Grupların Deneme Süresince Ortalama Günlük Canlı Ağırlık Artışları ve Saman Tüketimleri. 
 Gruplar 
 Saman Arpa Üreli Yem Standart Hata 
Ort. CAA (gr) -117a 23b 31b 9.4 
Saman Tüketimi (g/gün) 627c 728d 726d 16.45 

ab :Aynı satırda farklı harflerle gösterilen  grup ortalamaları farklıdır (p<0.01). cd. Aynı satırda farklı harflerle gösterilen  grup 
ortalamaları farklıdır (p<0.05). 
 
       Hadjipanayiotou ve ark. (1993), Shami inekleri ve 
İvesi koyunlarında  üre-melas bloklarının canlı ağırlık 
artışları üzerine etkisi bu araştırmadakiyle paralellik 
göstermiştir. Bunun nedeni üreli yemin sağlamış 
olduğu NH3'ün selüloz sindirimini sağlayan bakterilere 
N ihtiyacını karşılayarak, rumendeki selüloz sindirimini 
artırması ve ayrıca bu yemin ve arpanın fazladan 
sağlamış olduğu enerjiden dolayı olduğu tahmin 
edilmektedir. Ancak araştırmada samana dayalı 
beslenen toklularda birinci derecede sınırlayıcı besin 
maddesinin sadece N değil, N ve enerji olduğu 
görülmektedir. 
       Araştırmada, toklulara samana ek olarak arpa 
veya arpa + üreli yem verilmesi saman tüketimini 
arttırdığı görülmüştür (p<0.05) (Tablo3). Fakat 
samana üreli yem veya arpa ilavesi arasında, saman 
tüketimi açısından önemli bir farklılık gözlenmemiştir. 
Sansoucy ve ark. (1988), üre-melas bloklarının 
kullanımının saman tüketiminin %25-30 düzeyinde 
artırdığını, ancak yalnız konsantre yem verildiğinde bu 
artışın sadece %5-10 düzeyinde olduğunu 
bildirmişlerdir. Benzer şekilde Kunju (1986) tarafından  
1 kg kesif yem yerine 560 g üre-melas bloku 
tüketildiğinde ineklerde saman tüketimi 4.4’ den 5.7 
kg/güne çıktığı bildirilmiştir. Bu araştırmada üreli 
yemin tek başına değil de arpa ile birlikte kullanılması 
nedeniyle saman tüketimindeki artış sadece arpa ile 
desteklenen grupla benzer olmuş ve artış oranı %16 
düzeyinde bulunmuştur. 
       Samana dayalı beslemede düşük düzeyde N ve 
değişik enerji kaynaklarının yem tüketimini artırdığı, 
fakat yüksek seviyelerde yapılan ilavenin rumen 
mikroorganizmalarını olumsuz etkileyerek yem 
tüketimini azalttığı bildirilmiştir (Preston ve Leng 1984, 
Capper ve ark. 1989). Bu araştırmada kullanılan 
günlük 300 g arpa veya 150 g arpa + 150 g üreli yem 
saman tüketiminde arzu edilen artışı sağlamıştır.  
 

Arpa Besi Denemesi: Sadece arpa ile beslenen 
toklular,  arpa+üreli yem alanlara oranla daha az 
günlük canlı ağırlık artışı sağlamışlardır (p<0.05). 
Arpaya üreli yem ilavesi yem tüketimini artırırken, 
yemden yararlanmayı da iyileştirmiştir (Tablo 4.). Can 
ve Işık (2000), Anadolu Merinosu kuzularla yürütmüş 
oldukları besi denemesinde kontrol grubundaki 
kuzuları arpa ve kepekten oluşan rasyonla 
beslemişler ve deneme gruplarında ise kontrol 
rasyonuna ek olarak %0.5, %1, %1.5 ve %2 
düzeyinde üre ilave etmişlerdir. Üre ilavesinin (%2 
hariç) kuzularda canlı ağırlık artışını ve yemden 
yararlanmayı iyileştirdiğini bildirmişlerdir.  Bu 
çalışmada kuzu yerine toklu kullanılmasına rağmen 
arpanın sağlamış olduğu proteinin, ihtiyaç duyulan 
proteini karşılayamadığı görülmektedir. 
 
Tablo 4. Tokluların Besi Performanslarına İlişkin 
Değerler. 
 Gruplar 
 Arpa Arpa + 

Üreli Yem 
Besi başı canlı ağırlık, kg 37.9 1.89 37.611.59 
Canlı ağırlık artışı gr/gün 15321a 20315b 
Yem tüketimi kg/gün 1.223 1.394 
Yemden yararlanma oranı 7.72 6.97 

ab :Aynı satırda farklı harflerle gösterilen  grup ortalamaları 
farklıdır (p<0.05) 

 
       Sonuç olarak tokluların saman ağırlıklı beslendiği 
kış  aylarında  samana ilaveten üreli yem verilmesi 
canlı ağırlık kayıplarını azaltacak ve toklu besisinde; 
maliyeti arpa fiyatı düzeyinde olan üreli yemden, 
arpaya ilaveten sadece 150 g/gün verilmesi fazladan 
50 g/gün düzeyinde canlı ağırlık kazancı sağladığı için 
beside karlılığı artıracaktır.   
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RASYON KULLANILABİLİR FOSFOR SEVİYESİNİN BRONZ HİNDİLERDE PERFORMANS, BAZI 
KARKAS ve KEMİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ 

 
 

          Yusuf  KONCA1   Yılmaz BAHTİYARCA2 
 
 
       The influence of dietary available phosphorus 
on performance some carcass and bone 
characteristics of bronze turkeys 

 
 
       SUMMARY 
 
       The present experiment was designed to determine the 
effect of diet having different levels of available phosphorus 
(AP) on the fattening performance, some carcass 
characteristics and tibia weight, breaking strength and ash 
(as a measure of bone mineralization) of male Bronze 
turkeys reared in intensive conditions. 
       In the experiment, 180-turkey poults at 12 weeks age 
were divided into three equal treatment groups. The 
treatment groups were fed diets that were formulated to 
provide AP as 110, 100 and 90 % (AP 1, 2, 3 respectively) 
of the National Research Council (NRC 1994) levels during 
12-16 and 16-20 weeks of age. The experiment was in a 
completely randomized design with three replicates for each 
treatment.  
       Dietary AP levels did not significantly effect the live 
weight, daily feed consumption, feed conversion ratio 
(feed/live weight gain –LWG), carcass weight, dressing 
percentage, abdominal fat pad of turkeys and the all bone 
characteristics measured in the experiment. The LWG of 
turkeys fed AP1 during 14-16 and 16-18 weeks of age were 
significantly higher (p< 0.05) than those of turkeys fed AP3. 
But, total LWG during the experiment was not affected by 
dietary treatments. 
        
       KEY WORDS: Turkey, phosphorus, performance, 
carcass, bone 

       ÖZET 
 
       Bu araştırma bitirme döneminde (12-20 hafta) farklı 
seviyelerde kullanılabilir fosfor (KP) içeren rasyonların 
entansif şartlarda yetiştirilen erkek bronz hindilerin besi 
performansı, bazı karkas özellikleri ve kemik 
mineralizasyonunun bir ölçüsü olarak tibia ağırlığı, kırılma 
direnci ve kül miktarına etkisini belirlemek amacıyla 
yapılmıştır. 
       Araştırmada 12 haftalık yaşta 180 adet hindi palazı üç 
eşit gruba ayrılmıştır. Deneme grupları 12-16 ve 16-20 
haftalık dönemde National Research Council (NRC, 1994) 
tarafından tavsiye edilen seviyenin sırasıyla, % 110 (KP1), 
100 (KP2) ve %90’ı (KP3) kadar KP sağlayacak şekilde 
formüle edilmiş rasyonlarla yemlenmiştir. Araştırma 
tesadüf parselleri deneme planında ve üç tekerrürlü olarak 
yürütülmüştür.  
       Rasyon KP seviyesi hindilerin canlı ağırlık, günlük 
yem tüketimi, yem değerlendirme katsayısı (yem/canlı 
ağırlık artışı- CAA), karkas ağırlığı ve randımanı, karın yağ 
miktarını ve kemik özelliklerini önemli olarak 
etkilememiştir. KP1 ile beslenen hindilerin 14-16 ve 16-18. 
haftalık dönemlerdeki CAA’ sı KP3 ile beslenen 
hindilerden önemli derecede (p< 0.05) yüksek bulunmuştur. 
Fakat deneme süresince kazanılan toplam CAA rasyon KP 
seviyesinden etkilenmemiştir. 
 
       ANAHTAR KELİMELER: Hindi, fosfor, performans, 
karkas, kemik 

 
 

       GİRİŞ 
 

       Fitik asidin kalsiyum- magnezyum- potasyum 
tuzlarına fitat veya fitin adı verilir ve bitkisel yem 
materyallerindeki toplam fosforun (TP) % 50 ila 80 gibi 
önemli bir kısmı fitat formundadır (Nelson 1967). 
Hindiler ve diğer kanatlılar ince bağırsaklarındaki fitaz 
aktivitesi çok düşük olduğu için fitat formundaki bu 
fosfor ’dan (P) yararlanamazlar veya sınırlı miktarda 
yararlanabilirler.  Bu  yüzden  rasyonla  tüketilen  P’nin  
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1: E. Ü. Ödemiş MYO - İZMİR 
2: S. Ü. Ziraat Fakültesi Zootekni Böl. - KONYA 
 

 
 
 
önemli bir kısmı (%55’i) sindirilmeden dışarı atılır 
(Swick ve Ivey 1992) ve kanatlıların P ihtiyacını 
karşılamak için rasyonlara inorganik fosfor kaynakları 
katılır. Potter (1989) hindi rasyonlarındaki toplam P’nin  
%40 ila 60’ının inorganik P kaynaklarından 
sağlandığını ve bu kaynakların genellikle rasyonda %1 
ila 3 civarında kullanıldığını bildirmiştir. Kanatlı 
rasyonlarında kullanılan kalsiyum kaynakları ucuz 
olmakla beraber P kaynakları pahalıdır. Potter (1986) 
kanatlılarda fosfat kaynaklarının rasyon 
maliyetinin %2-6’sını teşkil ettiğini bildirmiştir. Bununla 
beraber rasyon maliyeti rasyonda gerçek ihtiyaç 
duyulan seviyede P sağlanarak veya fitat P sinin 
kullanılabilirliğini arttırarak azaltılabilir.  
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       Gelişmekte olan hindilerin P ihtiyacını tespit 
etmek için çeşitli çalışmalar yapılmıştır. İri cüsseli 
beyaz (Nicholas) hindilerle yapılan bir çalışmada 
(Sullivan ve Aksoy 1977) düşük (marjinal), yeterli ve 
ihtiyacın üzerinde kalsiyum (Ca) ve P içeren rasyonlar 
kullanılmıştır. Araştırıcılar çıkıştan 8 haftalık yaşa 
kadar olan dönemde her iki cinsiyetteki hindiler için 
rasyonda en az %1.04 Ca ve %0.83 total (%0.52 KP) 
ve 9-20 veya 24 haftalık dönemler için en az %0.95-
0.75 Ca ve %0.75-0.65 TP (%0.52-0.42 kullanılabilir 
fosfor- KP) bulunması gerektiğini bildirmişlerdir. 
Anderson ve ark. (1979), 9-18 haftalık dönemde iri 
cüsseli dişi hindilerde rasyon TP seviyesinin 
%0.62’den %0.71’e yükseltilmesinin canlı ağırlık artışı 
ve yem değerlendirme sayısını etkilemediğini fakat 
kemik külünü artırdığı ve kemiklerde kırılma oranını 
azalttığını bildirmişlerdir. Rasyon Ca ve P seviyesi, 
yaş ve cinsiyetin üç farklı iri cüsseli hindi ırkında 
performans ve kemik mineralizasyonuna etkisinin 
araştırıldığı bir başka çalışmada (Njoku 1980), 
erkekler 24, dişiler 20 haftalık yaşa kadar 
beslenmişlerdir. Araştırmada hindiler başlatma ve 
bitirme dönemi Ca ve TP seviyesi düşük: (%1.0-0.60 
ve %0.80-0.50), orta-yeterli (%1.25 –0.75 ve 0.95-
0.60) ve yüksek: (%1.5-0.90 ve %1.10-0.70) olan 
rasyonlarla beslenmişlerdir. Araştırmada dişilerde 16, 
erkeklerde 20 haftalık yaşa kadar olan dönemde, 
dişilerde başlatma ve bitirme dönemi Ca ve P seviyesi 
düşük,erkeklerde ise Ca ve P seviyesi orta olan 
rasyonlarla maksimum canlı ağırlık artışı elde 
edilmiştir. Fakat her üç rasyonlada hindilerin nihai 
canlı ağırlıkları (erkeklerin 24, dişilerin 20. haftadaki) 
arasındaki farklılıklar küçük olmuştur. Bununla beraber 
farklı ırkların nihai canlı ağırlıkları, tibia uzunluğu, 
ağırlığı ve % kül seviyeleri arasında farklılıklar 
bulunmuştur. Bütün ölçülen parametreler dikkate 
alındığında dişiler için düşük Ca-P’li rasyonlar, 
erkekler içinse orta Ca-P’li rasyonlar optimum 
bulunmuştur 
       ABD Milli Araştırma Konseyi tarafından 
gelişmekte olan erkek hindilerin KP ihtiyacı 0-4, 4-8, 8-
12, 12-16, 16-20 ve 20-24 haftalık dönemler için 1984 
yılında sırasıyla, %0.60, 0.50, 0.42, 0.38, 0.32 ve 0.28 
olarak bildirilmiş  ve 1994 yılında bu değerlerde 
herhangi bir değişiklik yapılmamıştır (NRC 
1984,1994). Scott (1987), hindilerin başlatma ve 
bitirme rasyonlarında KP ihtiyacının %0.80 ve %0.55 
olduğunu ve bu değerlerin yeterli emniyet payı 
içerdiğini bildirmiştir. Bir başka çalışmada (Atia ve ark. 
2000) erkek hindi palazların 4-16 haftalık, dişi 
palazların ise 4-14 haftalık dönemde NRC (1994) 
tarafından tavsiye edilen değerin %73’ü kadar KP 
içeren rasyonla, yüksek KP’li (ihtiyacın %110) 
rasyonla sağlanan performans değerleri ile aynı 
performans sonuçları elde edilmiştir. 
       Günümüzde kanatlı rasyonlarında kullanılan P 
kaynaklarının maliyet ve çevre kirliliği üzerindeki 
olumsuz etkileri dikkate alındığında rasyonların gerçek 
ihtiyaç değerlerine göre hazırlanması önemli olacaktır. 
Bu çalışmanın amacı ülkemizde yaygın olarak 
yetiştirilen bronz hindileri 12-20 haftalık dönemde KP 
seviyesi farklı rasyonlarla yemleyerek optimum 
performansa imkan sağlayan fosfor seviyesini 
belirlemektir. 

       MATERYAL ve METOT 
 

       Bu çalışma Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi 
Tavukçuluk tesislerinde yürütülmüştür. Araştırmada 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Keskin Hindicilik Üretme 
İstasyonu’ndan sağlanan ve 12. haftaya kadar NRC 
(1994) tarafından belirtilen seviyelerde besin maddesi 
içeren rasyonlarla beslenmiş 12 haftalık yaşta, 180 
adet Bronz ırkı hindi palazı kullanılmıştır. 
       Araştırma 3 farklı KP seviyesi ile tesadüf 
parselleri deneme tertibinde 3 tekerrürlü olarak (9 alt 
grup) yürütülmüştür. Her alt grupta 20 adet palaz 
kullanılmıştır. Onikinci haftanın başında işletmeye 
getirilmiş olan palazlara kanat numarası takılarak ferdi 
canlı ağırlıkları tespit edilmiş ve deneme gruplarına 
canlı ağırlık farklılığı minimum olacak şekilde 
dağıtılmışlardır. Gün ışığı süresince aydınlatma 
yapılan çalışma 12–20 haftalık yaş süresince 
yürütülmüştür. Palazlar yer tipi bölmelerde 
yetiştirilmiştir. 
       Denemede palazlar 12 – 16 ve 16 – 20 haftalık 
dönemde NRC (1994) tarafından tavsiye edilen KP 
seviyelerinin % 110 (KP1), % 100 (KP2) ve % 90’ı 
(KP3) kadar KP içeren rasyonlarla beslenmişlerdir. 
Deneme rasyonları izokalorik, izonitrojenik olup KP 
dışındaki besin maddesi değerleri birbirine eşit 
tutulmaya çalışılmıştır. Deneme rasyonlarında 
kullanılan hammaddeler özel bir yem fabrikasından 
satın alınmış ve rasyonlar işletmenin özel karma yem 
ünitesinde hazırlanmıştır. Rasyonların hammadde ve 
hesaplanmış besin maddesi kompozisyonları Tablo 
1’de verilmiştir. 
       Hindi palazlarının canlı ağırlıkları her 14 günde bir 
ferdi tartımlarla ve yem tüketimleri ise grup olarak 
tespit edilmiş olup canlı ağırlık artışı ve yem 
değerlendirme katsayıları bu değerlerden 
hesaplayarak bulunmuştur.  
       Araştırmanın sonunda her alt gruptan rasgele 5 
hindi seçilerek her deneme grubundan 15 hindi 
kesilmiş ve sıcak karkas ağırlıkları tespit edilmiştir. 
Karın yağı ağırlığı Pfaff ve Austic (1976) tarafından 
bildirilen metotla belirlenmiştir. Daha sonra her bir 
karkastan sağ tibialar dikkatlice kesilerek alınmıştır. 
Tibialar yumuşak dokuları temizlendikten sonra 
80 °C’de 24 saat kurutulmuş ve oda sıcaklığında 
soğutulduktan sonra tartılarak yağlı kuru kemik ağırlığı 
saptanmıştır. Kemik kırılma direnci, Patterson ve ark. 
(1986) tarafından bildirilen şekilde, kurutulmuş 
tibialarda 0.2 cm/saat hıza ayarlanan çekme – basma 
direnç cihazında (Haunsfield Load Cell, England) 
ölçülmüş ve kırılma anındaki en yüksek rakam 
okunarak kg-kuvvet şeklinde belirlenmiştir. Daha 
sonra kırılan kemiklerde Said ve Sullivan (1985) 
tarafından belirtilen metot kullanılarak yağsız kemik 
kül yüzdesi saptanmıştır. 
       İstatistik analizler tesadüf parselleri deneme 
planına uygun olarak yapılmıştır. Muamelelerin 
etkilerinin önemli olup olmadığı Minitab (1990) paket 
programında varyans analizi yapılarak ve farklı 
ortalamaların tespiti ise Mstatc (1980) paket 
programında Duncan’ ın çoklu karşılaştırmalar testi 
kullanılarak yapılmıştır. 
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Tablo 1. Deneme Rasyonlarının Hammadde ve Besin Maddesi Kompozisyonu. 

 
Hammaddeler 

Rasyon Kullanılabilir Fosfor Seviyesi  1 
12 – 16 haftalık yaş 16 – 20 haftalık yaş 

KP1 KP2 KP3 KP1 KP2 KP3 
Mısır 
Buğday 
Soya Küspesi (% 44 HP) 
Balık unu ( % 65 HP) 
Bitkisel Yağ 
Mermer tozu  
DCP ( % 23 Ca, % 20 P) 
Tuz 
Lisin 
Methionin 
Vitamin – Mineral Katkısı 2 
Antikoksidiyal 
TOPLAM 
Hesaplanmış Besin Değeri 
Ham Protein % 
Metabolik Enerji, kcal/kg 
Kalsiyum, % 
Toplam P, % 
Kullanılabilir P, % 
Lisin, % 
Methionin, % 

35.07 
34.20 
24.24 
1.00 
2.54 
0.75 
1.36 
0.30 
0.12 
0.07 
0.25 
0.10 
100 

 
19.00 
31.00 
0.75 

0.662 
0.418 
1.00 
0.35 

35.10 
34.20 
24.31 
1.00 
2.50 
0.89 
1.15 
0.30 
0.13 
0.07 
0.25 
0.10 
100 

 
19.00 
31.00 
0.75 

0.624 
0.380 

1.0 
0.35 

35.23 
34.20 
24.29 
1.00 
2.46 
1.03 
0.94 
0.30 
0.13 
0.07 
0.25 
0.10 
100 

 
19.00 
31.00 
0.75 

0.586 
0.342 

1.0 
0.35 

41.75 
34.20 
17.62 
1.00 
2.91 
0.73 
1.05 
0.30 
0.09 

- 
0.25 
0.10 
100 

 
16.50 
32.00 
0.65 

0.578 
0.352 
0.80 
0.25 

41.86 
34.20 
17.60 
1.00 
2.88 
0.85 
0.87 
0.30 
0.09 

- 
0.25 
0.10 
100 

 
16.50 
32.00 
0.65 

0.546 
0.320 
0.80 
0.25 

41.87 
34.20 
17.74 
0.90 
2.87 
0.97 
0.71 
0.30 
0.09 

- 
0.25 
0.10 
100 

 
16.50 
32.00 
0.65 

0.515 
0.288 
0.80 
0.25 

1 : Rasyonların KP seviyeleri: KP1, KP2, KP3 için NRC (1994) tarafından bu yaş dönemi için tavsiye edilen seviyenin sırasıyla % 
110, % 100 ve % 90’ı kadardır. 
2 : Vitamin – Mineral premiksi rasyonun 1 kilogramında: Vit A 15000 IU; Vit D3 2000 IU; Vit E 40 mg; Vit K 5 mg; thiamin 3 mg; 
riboflavin 6 mg; Vit B6 5 mg; Vit B12 0.03 mg; niacin 30 mg; biotin 0.1 mg; calcium – D – pantothenate 12 mg; folic acid 1 mg; 
kolinklorid 400 mg; Mn 80 mg; Fe 35 mg; Zn 50 mg; Cu 5 mg; İyot 2 mg; Co 0,4 mg; Se 0.15 mg temin edilmektedir. 

 
 
       SONUÇLAR ve TARTIŞMA 

 
       Rasyon KP seviyesinin erkek bronz hindilerin 
farklı yaşlardaki ve deneme sonu canlı ağırlıklarına 
(CA) etkisi Tablo 2’de gösterilmiştir. Bu çalışmada 
muamelelerin CA’ya istatistiksel olarak önemli bir 
etkisi olmamış ise de, KP1 ile beslenen hindilerin 
deneme sonu CA’ları daha düşük KP’ li diğer iki fosfor 
seviyesi ile beslenen hindilerden daha yüksek 
bulunmuştur. KP1, 2 ve 3 ile beslenen hindilerin 
deneme sonu CA’ları sırasıyla 7740.3, 7624.9 ve 
7553.4 gr olmuştur. 
       Muameleler erkek bronz hindilerin 12 – 14, 14 – 
16 ve 16 – 18 haftalık dönemlerdeki canlı ağırlık 
artışını (CAA) önemli olarak etkilemiştir (Tablo 3). KP3 
ile beslenen  hindilerin 12-14 haftalık dönemdeki CAA, 
KP1 ile beslenen hindilerden önemli derecede yüksek 
(p<0.01) bulunurken daha sonraki iki periyotta (14 – 
16 ve 16 – 18 hafta) tam tersi olmuş ve KP1 ile 
beslenen hindilerin CAA, KP3 ile beslenen hindilerden 
önemli derecede (p<0.05) yüksek bulunmuştur. 
Bununla  beraber  rasyon  KP  seviyesinin  denemenin  

 
son periyodundaki (18-20 hafta) ve deneme süresince 
(12-20 hafta) kazanılan toplam CAA’ya önemli bir 
etkisi olmamıştır. KP1, 2 ve 3 rasyonu ile beslenen 
hindilerin 12-20 haftalık dönemde kazandıkları toplam 
CAA sırasıyla, 4119, 4003.7 ve 3933.9 gram olup 12-
14 haftalık dönem hariç diğer bütün dönemlerde en 
yüksek CAA, KP1 ile beslenen hindilerde elde 
edilmiştir (Tablo 3). KP2 ile beslenen hindilerin hem 
CA ve hem de CAA değerleri KP1 ve KP3 ile beslenen 
hindilerin arasında yer almıştır. 
       Rasyon KP seviyesi, hindilerin farklı yaş 
dönemlerindeki ve deneme süresince günlük ortalama 
yem tüketimleri (YT) ve yem değerlendirme 
katsayılarını (yem/CAA – YDK) önemli olarak 
etkilememiştir (Tablo 3). KP1, 2 ve 3 ile beslenen 
hindilerin 12-20 haftalık deneme süresince elde edilen 
günlük ortalama YT’leri sırasıyla, 322.1, 321.9 ve 
308.3 g/gün iken YDK’ ları 4.38, 4,50 ve 4.40 olarak 
bulunmuştur. Genel olarak düşük KP’li rasyonla (KP3) 
beslenen hindilerin günlük YT’si daha yüksek KP 
içeren diğer iki rasyondan daha düşük bulunmuştur.

 
 
Tablo 2. Rasyon KP Seviyesinin Bronz Hindilerde Canlı Ağırlığa Etkisi (g). 

Muameleler 
Yaş (Hafta) 

12 (Baş CA) 14 16 18 20 
KP1 
KP2 
KP3 
P Değeri 

3621.3 ± 50 
3621.2 ± 51 
3619.5 ± 52 

p > 0.05 

4511.6 ± 57 
4633.8 ± 70 
4648.6 ± 62 

p > 0.05 

5620.9 ± 62 
5634.2 ± 81 
5648.1 ± 82 

p > 0.05 

6721.7 ± 88 
6619.7 ± 98 
6565.1 ± 92 

p > 0.05 

7740.3 ± 102 
7624.9 ± 115 
7553.4 ± 111 

p > 0.05 
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Tablo 3. Deneme Gruplarının Canlı Ağırlık Artışı, Yem Tüketimi ve Yem Değerlendirme Katsayıları. 

Muameleler 
Yaş (Hafta) 

12-14 14-16 16-18 18-20 12-20 
                        Canlı Ağırlık Artışı (g) 

KP1 
KP2 
KP3 
ÖS* 

890.3 ± 26b 
1012.6 ± 44ab 
1029.1 ± 23.3a 

p < 0.01 

1109.3 ± 32a 
1000.4 ± 38ab 
999.5 ± 34b 

p < 0.05 

1100.8 ± 60a 
985.5 ± 49ab 
917.0 ± 38b 

p < 0.05 

1018.6 ± 73 
1005.2 ± 42 
988.3 ± 58 
p > 0.05 

4119.0 ± 76 
4003.7 ± 82 
3933.9 ± 87 

p > 0.05 
                         Günlük Ortalama Yem Tüketimi (g) 

KP1 
KP2 
KP3 
ÖS 

296.3 ± 2.1 
309.4 ± 3.4 
293.2 ± 9.8 

p > 0.05 

326.9 ± 12 
316.7 ± 18 
296.8 ± 7.8 

p > 0.05 

345.3 ± 3.4 
341.5 ± 5.3 
335.4 ± 7.1 

p > 0.05 

349.7 ± 6.2 
349.3 ± 4.7 
337.4 ± 9.1 

p > 0.05 

322.1 ± 3.7 
321.9 ± 4.4 
308.3 ± 2.8 

p > 0.05 
                         Yem değerlendirme Katsayısı (yem/ CAA) 

KP1 
KP2 
KP3 
ÖS 

4.66 ± 0.36 
4.28 ± 0.32 
3.99 ± 0.36 

p > 0.05 

4.13 ± 0.15 
4.42 ± 0.36 
4.16 ± 0.07 

p > 0.05 

4.39 ± 0.31 
4.85 ± 0.97 
5.12 ± 0.26 

p > 0.05 

4.95 ± 0.78 
4.89 ± 0.32 
4.87 ± 0.66 

p > 0.05 

4.38 ± 0.04 
4.50 ± 0.04 
4.40 ± 0.16 

p > 0.05 
*ÖS: Önem Seviyesi 

 
Tablo 4. Rasyon  KP Seviyesinin Bazı Karkas ve Kemik Özelliklerine Etkisi. 1 

Özellik 
Rasyon Kullanılabilir Fosfor Seviyesi 

KP1 KP2 KP3 
Karkas Ağırlığı, g 
Karkas Randımanı, % 
Karın Yağı, % 
Kuru Kemik Ağırlığı, g 
Kemik Kırılma Dir., kg-kuvvet 
Kemik Külü, % 

5805.2 ± 61 
75.0 ± 0.45 
1.40 ± 0.19 
44.9 ± 7.80 
60.6 ± 2.51 
63.8 ± 0.45 

5725.6 ± 69 
75.1 ± 0.26 
1.21 ± 0.14 
43.3 ± 9.00 
57.1 ± 2.07 
63.3 ± 0.67 

5619.4 ± 66 
74.4 ± 0.42 
1.13 ± 0.12 
42.9 ± 8.90 
55.1 ± 3.81 
63.2 ± 1.03 

1 Rasyonların ölçülen hiçbir özelliğe önemli etkisi olmamıştır (p > 0.05). 
 
 

       Muamelelerin bazı karkas ve kemik özelliklerine 
etkisi Tablo 4’de verilmiştir. Deneme gruplarının 
karkas ağırlığı, karkas randımanı, CA’nın %’si olarak 
karın yağ yüzdeleri, kuru kemik ağırlığı ve % kemik kül  
seviyeleri arasındaki farklılıklar küçük olmuştur. KP1, 
2 ve 3 ile beslenen hindilerde kemik 
mineralizasyonunun bir ölçüsü olarak % kemik külü 
sırasıyla, % 63.8, 63.3 ve 63.2 iken kemik kırılma 
dirençleri, ise gruplarda sırası ile  60.6, 57.1 ve 55.1 
kg-kuvvet olmuştur. Kemik kırılma direnci bakımından 
deneme grupları arasındaki farklılıklar daha büyük 
olmasına rağmen istatistiksel bakımdan önemli 
bulunmamıştır. 
       Bu çalışmada rasyonda kullanılan fosfor seviyeleri 
Sullivan ve Aksoy (1977), Nsoku (1980), Scott (1987) 
tarafından tavsiye edilen seviyelerden daha düşük 
olmasına rağmen erkek bronz hindilerde yeterli 
performans ve kemik mineralizasyonu sağlanmış ve 
NRC(1994) tarafından 8-20 haftalık dönemde tavsiye 
edilen KP seviyesinin % 10 azaltılabileceğini 
göstermiştir. Benzer sonuçlar Atia ve ark. (2000) 
tarafından da bildirilmiştir. Bu araştırıcılar erkeklerin 4-
16, dişilerin 4-14 haftalık dönemde NRC( 1994) 
tarafından tavsiye edilen seviyenin yaklaşık %27 
azaltılabileceğini bildirmişlerdir. Ayrıca Anderson ve 
ark. (1979) bu çalışmada olduğu gibi rasyonda artan P 
seviyesinin performansı etkilemediğini fakat kemik 
mineralizasyonunun arttığını bildirmişlerdir. 

       Son 30-40 yılda hindilerin büyüme hızında büyük 
artışlar olmuştur. Bronz hindilerle karşılaştırıldığında iri 
cüsseli beyaz hindi ırklarının 1961-1976 yılları 
arasında canlı ağırlıklarında ortalama artış dişi 
hindilerde % 35.6 iken erkek hindilerde %37.5 
olmuştur. (Sullivan 1990). Sell (1990), erkek ve dişi 
hindilerde 1976-1989 yılları arasında canlı ağırlıktaki 
ortalama artışın sırasıyla, %27.8 ve 24.7 olduğunu ve 
1989 yılında erkek hindilerin yaklaşık 123, dişilerin ise 
100 günlük yaşta (sırasıyla 17.6 ve 14.3 hafta) 
pazarlandığını bildirmiştir. Hindilerin büyüme hızı ve 
pazarlama yaşında görülen bu olumlu gelişmelere 
karşılık Ca ve P ihtiyacının önemli derecede arttığına 
dair bilimsel veriler mevcut değildir. (Sullivan 1990) 
       Bununla beraber rasyonda kullanılacak P 
seviyesini tespit ederken rasyona katılacak inorganik 
fosfat kaynağındaki P’nin kullanılabilirliği mutlaka göz 
önüne alınmalıdır. Çünkü kanatlı rasyonlarında 
kullanılan ticari inorganik fosfat kaynaklarının 
içerdikleri P’nin kullanılabilirliği en geniş sınırlar içinde 
ve önemli ölçüde değişmektedir. Mesela ülkemizde P 
kaynağı olarak en çok kullanılan dikalsiyum fosfatın 
içerdiği P’nin kullanılabilirliği %76.3 ila %104 arasında 
değişmektedir. (Waibel ve ark. 1984, Potchanakorn ve 
Potter 1987), Bu durum rasyon formülasyonunda 
dikkate alınmalıdır aksi taktirde kanatlılarda zaman 
zaman P yetersizliğine neden olabilir. 
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HOLSTEİN IRKI DÜVELERDE TOHUMLAMAYI İZLEYEN 12. GÜNDE GnRH 
UYGULAMALARININ FERTİLİTE ÜZERİNE ETKİSİ 

 
 
 

Hüseyin ERDEM1          Tevfik TEKELİ1          Mustafa YENİCE2 
 

 

       Effects of gonadotrophin releasing hormone 
administered 12 days after insemination on the 
pregnancy rates of Holstein heifers 

        
       SUMMARY  

 
       The effect of GnRH analogue on the pregnancy rate 
was studied in heifers  in Konya province. A total of 40 
Holstein heifers aging between 15-16 months was included 
in the study. The heifers in oestrus detected by rectal 
palpation were divided into 2 groups randomly. First group 
received 10 g buserelin (GnRH) intramuscularly on the 
12th day after the first insemination, and second group had 
2.5 ml placebo intramuscularly. Pregnancy rates in the 
GnRH and placebo groups after the first insemination were 
70 and 45 % respectively (p<0.001). All of the heifers were 
pregnant on the 4th insemination and per pregnancy rates 
were  1.35 and 1.85 insemination in GnRH and placebo 
groups, respectively. Blood was taken in order to determine 
the plasma progesterone levels on the 0 (insemination day), 
4, 8, 12, 14, 16, 18, 20 and 22 days. There were no 
statiscally significant differences on the progesterone levels 
between the GnRH and placebo groups in the pregnant 
heifers. On the other hand, GnRH group had statiscally 
lower (p<0.05) progesterone levels than placebo group in 
the nonpregnant heifers on the 14th day. 
       It was concluded that embryonic deaths resulting from 
luteal insufficiencies can be prevented with application of 
GnRH analogue on the 12th day of insemination, but sperm 
quality, anovulation and delayed ovulation as ovulatory 
defect as a cause of wrong insemination time might effect 
the results, therefore in this type of studies, endochrinologic 
examinations must also be carried out. 

 
       KEY WORDS : Heifer, GnRH, fertility 

 
 
 
 
 
 

 
       ÖZET  

 
       Sunulan çalışmada Konya’da özel bir sütçü inek 
işletmesinde bulunan düvelerde ilk tohumlama sonrası 12. 
günde uygulanan bir GnRH analoğunun gebe kalma oranı 
üzerine etkisi araştırıldı.  
       Çalışma materyalini yaşları 15-16 ay arasında değişen 
Holstein ırkı 40 baş düve oluşturdu. Rektal palpasyonla 
östrüste olduğu tespit edilen düveler rastlantısal olarak 
20’şer başlık 2 gruba ayrıldı. Deneme grubuna ait düvelere 
tohumlama sonrası 12. günde 10 g buserelin, kontrol 
grubuna ait düvelere ise 2.5 ml plasebo kas içi yolla enjekte 
edildi. Deneme ve kontrol grubundaki düvelerin ilk 
tohumlamada gebe kalma oranı sırasıyla % 70 ve % 45 
olarak elde edildi (p<0.001). Düvelerin tamamı 4. 
tohumlamalarında gebe kaldı ve gebelik başına yapılan 
tohumlama sayısı sırasıyla 1.35 ve 1.85 olarak elde edildi. 
Plazma progesteron düzeyinin belirlenebilmesi için 
düvelerin tamamından 0 (Tohumlama günü), 4, 8, 12, 14, 
16, 18, 20 ve 22. günlerde kan örnekleri alındı. Deneme ve 
kontrol grubunda gebe kalan düvelerin kan alım 
günlerindeki progesteron düzeyleri arasında istatistiksel 
fark bulunmadı. Ancak gebe kalmayan düvelerin uygulama 
sonrası ilk kan alım gününde (14. gün) progesteron düzeyi 
deneme grubunda kontrol grubuna göre düşük bulundu 
(p<0.05).  
       Sonuç olarak düvelerde luteal yetmezliklere bağlı 
olarak şekillenen embriyonik ölümlerin tohumlama sonrası 
12. günde GnRH analoğu ile önlenebileceği; ancak 
infertilite sebebi olabilen yanlış zamanda tohumlama, 
sperma kalitesi, anovulasyon ve ovulasyon gecikmesi gibi 
ovulatör bozuklukların bu yönde yapılan çalışmaları 
etkileyebileceği ve bunun için endokrinolojik muayene 
yöntemlerinin de bu tür çalışmalarda kullanılmasının yararlı 
olacağı kanısına varıldı. 

 
ANAHTAR KELİMELER: Düve, GnRH, fertilite 

 
       GİRİŞ 

 
       İneklerde doğal aşım ya da suni tohumlama 
sonrası   fertilizasyon   oranının   % 89-100   olmasına  
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1: S.Ü. Veteriner Fakültesi Doğum ve Jin. ABD - KONYA 
2: Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği - KONYA 

rağmen buzağılama oranının % 45-65 arasında 
olduğu bildirilmektedir (Roche ve ark. 1981, Curran ve 
ark. 1986, Noakes 1986, Youngquist ve Braun 1986, 
King 1991, Zavy 1994). Bu oransal kaybın % 10’unun 
fertilizasyonun olmaması, % 22’sinin 21. günden önce 
meydana gelen erken embriyonik ölümler, % 6’sının 
21-42. günler arasında meydana gelen geç 
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embriyonik ölümler ve % 5’inin de 43-270. günler 
arasında oluşan abortuslar nedeniyle olduğu ifade 
edilmektedir (Noakes 1986, Sheldon 1997). 
       Buzağılama oranlarındaki kayıpların büyük 
yüzdesini oluşturan embriyonik ölümlerin önemli 
nedenlerinden birinin corpus luteum’dan yetersiz 
progesteron hormonu salınımının olduğu (Kastelic 
1994b), özellikle yüksek oranda embriyonik ölümle 
karşılaşılan sürülerde en önemli nedeni oluşturduğu 
belirtilmektedir (Noakes 1988, Flint 1992). Gebeliğin 
devamı için 15-17. günlerden itibaren corpus 
luteum’un fonksiyonunu sürdürmesi gerekmektedir. 
Onbeş-17. günden sonra, corpus luteum’un 
fonksiyonunu sürdürememesi ya da yetersiz kalması 
durumunda progesteron hormonu düzeyi azalmakta 
ve bu da embriyonik ölümlere neden olmaktadır 
(Kastelic 1994). Progesteron hormonu yetersizliğine 
bağlı olarak oluşan embriyonik ölümlerin insidansının 
azaltılması ve gebe kalma oranlarının artırılması 
yönünde çeşitli araştırmacılar tarafından GnRH ve 
analogları uygulanmaktadır (Lokhande ve ark. 1981, 
Jubb ve ark. 1990, Ryan ve ark. 1991, Drews ve 
Peters 1992, Nell ve ark. 1992, Olivera ve ark. 1992, 
Ryan ve ark. 1992, Sheldon ve Dobson 1993). 

Sunulan çalışmada tohumlama sonrası 12. günde 
verilen bir GnRH analoğunun düvelerde gebe kalma 
oranı üzerine olan etkisi endokrinolojik muayene 
yöntemi de uygulanarak değerlendirilmiştir.   

 
       MATERYAL ve METOT 

 
       Çalışma materyalini Konya’da özel bir işletmeye 
ait, yaşları 15-16 ay arasında değişen Holstein ırkı 40 
baş düve oluşturdu. Hayvanlar “yarı açık serbest 
sistem” şeklinde barındırılmakta olup, ak saman, 
yonca samanı ve işletmenin kendi ürettiği konsantre 
yem ile beslenmekteydi. 

  Düveler östrüsün klinik belirtileri yönünden 8 saat 
ara ile gözlemlendi. Östrüsün klinik belirtilerine göre 
(çara, sürüden ayrı durma, başka düvelerin üzerine 
atlamasına izin verme gibi) östrüste olduğu tahmin 
edilen düvelere rektal palpasyon uygulandı. Rektal 
palpasyonda ovaryum üzerinde graaf follikülü 
belirlenen düvelere suni tohumlama uygulandı. 
Tohumlamaların aynı hekim tarafından yapılmasına ve 
kullanılan spermanın aynı boğadan olmasına özen 
gösterildi. 

 Suni tohumlama uygulanan düveler rastlantısal 
olarak 20’şer başlık 2 gruba ayrıldı. Birinci grupta 
(Deneme grubu)  bulunan 20 baş düveye tohumlama 
sonrası 12. günde 10 g buserelin (GnRH) (Receptal, 
İntervet) kas içi yolla enjekte edildi. İkinci gruptaki 
(Kontrol grubu) 20 baş düveye ise tohumlama sonrası 
12. günde 2.5 ml plasebo kas içi yolla enjekte edildi.  

 Plazma progesteron düzeyinin belirlenmesi için 
her iki gruptaki düvelerden 0 (Tohumlama günü), 4, 8, 
12, 14, 16, 18, 20 ve 22. günlerde v. jugularis’ten 
heparinli tüplere 10’ar ml kan örneği alındı ve 5.000 
devir/dak. 10  dakika santrifüj edilerek plazmaları 
ayrıldı. Plazma örnekleri analiz edilinceye kadar – 20 
C’de muhafaza edildi. Plazma progesteron düzeyleri 
Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Endokrinoloji 
Laboratuvarı’nda EIA yöntemiyle belirlendi.  

       Düvelerin gebelik muayeneleri tohumlama sonrası 
26. ve 45. günlerde olmak üzere iki kez linear-array, 5-
7.5 MHz frekanslı rektal probu olan, real-time ultrason 
(480 Vet, Pie Data Medical, Maastrich, The Netherlands) ile 
yapıldı. İlk ve sonraki tohumlamalarında gebe 
kalmadığı tespit edilen düveler daha sonra (4. 
tohumlamaya kadar) tekrar tohumlandı ve gebelikleri 
yönünden takip edildi. 

 
       BULGULAR 

 
       Deneme ve kontrol grubundaki toplam 40 baş 
düveye yapılan tohumlamalarda gebe kalan düve 
sayısı ve  oranları Tablo 1’de sunulmuştur. Tablo’ da 
da görüldüğü gibi tohumlama sonrası 12. günde 
GnRH uygulanan düvelerin birinci tohumlamada 14 (% 
70)’ünün, kontrol grubunda ise 9 (% 45)’unun gebe 
kaldığı görülmektedir. Birinci tohumlamada gebe 
kalmadığı belirlenen düvelerin izleyen 
tohumlamalarında ise deneme grubunda 3 düvenin 2. 
tohumlamada (% 85), 2 düvenin 3. tohumlamada (% 
90) ve 1 düvenin 4. tohumlamada (% 100); kontrol 
grubunda ise 7 düvenin 2. tohumlamada (% 80), 2 
düvenin 3. tohumlamada ( % 90) ve 2 düvenin de 4. 
tohumlamada (%100) gebe kaldığı görülmektedir. 
Düvelerin 2., 3. ve 4. tohumlamaları sonrasında gebe 
kalma oranları birbirine yakın olarak elde edilirken; 
birinci tohumlamalarında gebe kalma oranları 
arasındaki fark istatiksel olarak önemli bulunmuştur 
(p<0.001). 
 
Tablo 1. Deneme (GnRH) ve Kontrol Grubundaki 
Düvelerin 1, 2, 3 ve 4. Tohumlamalarında Elde Edilen 
Gebelik Sayısı ve Oranı.  
 

Tohumlamalar GnRH Kontrol 
n % n % 

1. tohumlama 14     70* 9     45* 
2. tohumlama 3  85 (14+3) 7 80 (9+7) 
3. tohumlama 2  95 (17+2) 2  90 (16+2) 
4. tohumlama 1 100 (19+1) 2 100 (18+2) 

 * :p<0.001 
 
Her iki grupta toplam ve gebelik başına düşen 

tohumlama sayısı Tablo 2’de sunulmuştur. Tabloda 
deneme grubunda gebelik başına yapılan tohumlama 
sayısının 1.35, kontrol grubunda ise 1.85 olduğu 
görülmektedir. 
 
Tablo 2. Deneme (GnRH) ve Kontrol Grubunda 
Toplam ve Gebelik Başına Düşen Tohumlama Sayısı.  

 GnRH Kontrol 
Toplam tohumlama sayısı    27    37 
Gebelik başına düşen 
tohumlama sayısı 

1.35 1.85 

  
Deneme ve kontrol grubunda ilk tohumlama 

sonrası gebe kalan düvelerin 0 (Tohumlama günü), 4, 
8, 12, 14, 16, 18, 20 ve 22. günlerdeki plazma 
progesteron düzeyleri Tablo 3’te sunulmuştur.  Kan 
alınan günlerde gruplar arasında plazma progesteron 
düzeyleri yönünden  istatiksel bir fark bulunmamıştır 
(p>0.05). 
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Tablo 3. Deneme (GnRH) ve Kontrol Grubunda İlk 
Tohumlama Sonrası Gebe Kalan Düvelerin 0 
(Tohumlama Günü), 4, 8, 12, 14, 16, 18, 20 ve 22. 
Gündeki Plazma Progesteron Düzeyleri (ng/ml).  
 

Kan alma günü GnRH (n=14) Kontrol (n=9) 
0 0.0270.000 0.0270.000 
4 0.0330.060 0.0590.018 
8 1.1970.174 0.9760.346 

12 2.0380.212 1.6550.388 
14 2.1990.161 1.9290.315 
16 2.5980.217 2.2100.322 
18 2.6380.249 2.1960.235 
20 2.4240.279 2.4370.599 
22 2.0300.174 2.4350.212 

 
       Deneme ve kontrol grubunda ilk tohumlama 
sonrası gebe kalmayan düvelerin uygulama günü (12. 
gün) ve uygulamadan sonraki ilk kan alma günündeki 
(14. gün) progesteron düzeyleri Tablo 4’te 
sunulmuştur. Tabloda 12. günde deneme ve kontrol 
grubunda gebe kalmayan düvelerin progesteron 
düzeyleri arasında istatiksel fark bulunmazken 
(p>0.05), 14. günde elde edilen progesteron düzeyleri 
deneme grubunda kontrol grubuna göre daha düşük 
olarak elde edilmiş ve istatiksel fark bulunmuştur 
(p<0.05). Ancak deneme grubundaki gebe kalmayan 2 
düvenin tohumlama günündeki progesteron düzeyleri 
yüksek olması nedeniyle (0.672 ve 2.028 ng/ml) yanlış 
zamanda tohumlanmış olduğuna karar verildi. 
 
Tablo 4. Deneme (GnRH) ve Kontrol Grubunda İlk 
Tohumlamada Gebe Kalmayan Düvelerin Tohumlama 
Sonrası 12 ve 14. Gündeki Plazma Progesteron 
Düzeyleri (ng/ml). 
  

 12. gün (n=6) 14. gün (n=11) 
    GnRH     2.6650.520     1.1610.306 
          Kontrol     2.0180.340*     2.5490.310* 

* : P<0.05 
 
       TARTIŞMA ve SONUÇ 

 
       GnRH ve analogları, hipofiz ön lobundan 
gonadotropinlerin salınımını düzenlemede önemli bir 
rol oynamaktadır. Bundan dolayı östrüs 
senkronizasyonu, embriyo transferi, ovaryum 
kistlerinin tedavisinin yanısıra anöstrüs, anovulasyon 
ve ovulasyon gecikmesi gibi ovulatör bozukluklarda, 
postpartum dönemde reprodüktif faaliyetlerin erken 
başlatılması, ovulasyondan sonra corpus luteum’un 
geliştirilmesi ve luteal yetmezliklere bağlı embriyonik 
ölümlerin önlenmesi amacıyla sık olarak 
kullanılmaktadır (Elmore 1989, Narasimha Rao 1991, 
William 1982, Thatcher ve ark 1993). 
       İnfertilitenin önemli bir nedeni olan embriyonik 
ölümlerin insidansının düveler ile 5. doğumunu yapmış 
olan ineklerde daha fazla olduğu bildirilmektedir 
(Ayalon 1978, Ball 1983, Kastelic 1994, Zavy 1994). 
Bu nedenle sunulan çalışma embriyonik ölümlerin 
önlenmesinde bir sağıtım seçeneği olan tohumlama 
sonrası 12. günde GnRH uygulamasının düvelerde 
fertilite üzerine etkisini belirlemek amacıyla yapıldı. 

       GnRH ve analogları östrüs siklusunun değişik 
dönemlerinde uygulandığında fertilite oranlarında artış 
sağlanabilmektedir. Rettmer ve ark. (1992) 
tohumlamayı izleyen siklus ortası dönemde yapılan 
GnRH uygulamalarının olumsuz herhangi bir etkisinin 
bulunmadığını, sadece siklus ortası dönemde GnRH 
uygulanan ve gebe kalmayan düvelerin östrüs 
sikluslarının kontrol grubuna göre ortalama 1-2 gün 
daha uzun olduğunu bildirmektedirler. Ancak bazı 
araştırıcılar (Seguin ve ark. 1977) da siklus ortası 
dönemde uygulanan GnRH veya analoglarının siklus 
üzerine herhangi bir etkisinin olmadığını ifade 
etmektedirler. Sunulan çalışmada da, deneme ve 
kontrol grubunda gebe kalmayan düvelerin beklenen 
zamanda östrüs göstermeleri nedeniyle tohumlama 
sonrası 12. günde uygulanan GnRH’nın  siklus 
süresini etkilemediği belirlenmiştir (Deneme grubunda 
plazma progesteron düzeyine göre yanlış zamanda 
tohumlandığı tespit edilen 2 düve hariç). Elde edilen 
bu bulgu Seguin ve ark. (1977)’nın görüşünü 
desteklemektedir. Siklus süresinin uzamasında, 
uygulanan GnRH’dan ziyade yanlış zamanda yapılan 
tohumlamaların, ovulasyon gecikmelerinin ve geç 
embriyonik ölümlerin de düşünülmesi gerekmektedir.  

Rettmer ve ark. (1992) 100 ve 200 g fertirelin 
asetat’ın tohumlamayı izleyen 11-14. günler arasında 
uygulandığında inek ve düvelerde gebelik oranını 
arttırdığını bildirmektedirler. Tohumlama sonrası 11-
13. günler arasında uygulanan 10 g buserelin’in 
Sheldon (1997) % 9.4-12, aynı günlerde yine Ryan ve 
ark. (1992) % 11.5, Sheldon ve Dobson (1993) % 9.4, 
Drew ve Peters (1992) % 12, Çınar (1999) % 10 
oranında gebelik artışına neden olduğunu 
bildirmektedirler. Ancak Jubb ve ark. (1990) da 1028 
baş inek üzerinde yaptıkları çalışmada, tohumlama 
sonrası 12. günde GnRH uygulanan grupla kontrol 
grupları arasında fertilite yönünden önemli bir fark 
olmadığını ileri sürmektedirler. Sunulan çalışmada ise 
deneme grubunda, kontrol grubuna göre % 25 
oranında daha fazla gebelik sağlanmıştır. Bu artış 
oranı yukarıdaki araştırıcıların elde ettiği artış 
oranlarından oldukça yüksek bulunmuştur. Bunun 
nedeni olarak; çalışmada kullanılan materyalin aynı 
bakım ve besleme koşullarında bulunması, 
tohumlamaların tamamının aynı operatör tarafından 
ve tohumlamada kullanılan spermanın aynı boğadan 
olmasına özen gösterilmiş olması ve materyalin aynı 
ırk düvelerden oluşmasından kaynaklanmış 
olabileceği ileri sürülebilir.  
       Östrüs siklusunun 9-12. günlerinde 10 g 
buserelin deri altı yolla uygulandığında luteal faz 
sırasındaki progesteron düzeyinin arttığı ve siklusu 26 
güne kadar uzattığı bildirilmektedir. Plazma 
progesteron düzeyindeki bu yükselmenin LH’nın 
luteotropik etkisinden kaynaklandığı ileri sürülmektedir 
(Thatcher ve ark. 1993). GnRH uygulamasının küçük, 
orta ve büyük folliküllerde siklusun 13. gününe kadarki 
dönemde luteinizasyona neden olduğu ifade 
edilmektedir. Tohumlama sonrası 10 g dozda kas içi 
yolla uygulanan buserelin gebelik oranında artışa 
neden olmakla beraber bu uygulamanın sadece 
tohumlama sonrası 11-13. günler arasında 
uygulandığında etkili olduğu, tohumlama sonrası 4. 
veya 8-10. günler arasında GnRH uygulamasının ise 
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gebelik oranı üzerine bir etkisinin olmadığı 
belirtilmektedir (Drew ve Peters 1992, Rettmer ve ark. 
1992). 

Lokhande ve ark. (1981) siklusun 12. gününde 
GnRH’nın tekrarlayan dozlarının progesteron düzeyi 
üzerine etkisini araştırdıkları bir çalışmada, GnRH’nın 
tekrarlayan dozlarının fertilite üzerinde rol 
oynamadığını bildirmektedirler. Thatcher ve ark. 
(1989) GnRH uygulamalarının fonksiyonlarından 
birisinin de aksesor corpus luteum’ların oluşumunda 
rol oynadığını, ancak plazma progesteron 
düzeylerinde bir değişikliğe neden olmadığını  
bildirmektedirler. Aynı araştırıcılar aksesor corpus 
luteum’ları düvelerde gözlediklerini ancak ineklerde 
gözleyemediklerini ifade etmektedirler. Sunulan 
çalışmada ise tohumlama sonrası 12. günde GnRH 
uygulamasından sonra progesteron düzeyinde kontrol 
grubuna göre artış sağlanmadığı belirlenmiştir. Ancak 
GnRH uygulanan grupta gebe kalma oranınının 
normalden yüksek (araştırmalardan), kontrol grubunda 
ise normal sınırlar içerisinde olması, GnRH’nın gebe 
kalma üzerine olumlu etkisinin bulunduğunu 
göstermektedir. Her ne kadar deneme ve kontrol 
grupları arasında progesteron düzeyleri yönünden 
istatiksel bir fark bulunmasa da ilk tohumlamada elde 
edilen gebe kalma oranı dikkat çekicidir. Bazı 
araştırıcıların (Thatcher ve ark. 1989) da ifade ettiği 
gibi, GnRH’nın tohumlama sonrası 12. günde 
uygulanmasının gebe kalma üzerine olumlu etkisinin 
olduğu belirtilmesine rağmen, bu olumlu etkinin nasıl 
olduğu henüz açık değildir ve değişik görüşler ileri 
sürülmektedir. 

GnRH’nın fertilite üzerine olumlu etkisinin nasıl 
olduğu henüz tam olarak açıklanamamasına rağmen, 
ineklerde gonadotropinlerin tohumlama sonrası 
verilmesinin yüksek oranda embriyonik ölümlerin 
olduğu sürülerde insidansı azalttığı ileri sürülmektedir 
(Noakes 1988, Flint 1992, Kastelic 1994). BonDurant 
ve ark. (1991) tohumlama sonrası uygulanan GnRH 
ile ek bir LH dalgası oluştuğunu, dolayısıyla 
luteinizasyonda rolü olan granuloza ve teka hücrelerini 
aktive ederek gebeliğin devamını sağlayan corpus 
luteum’dan salgılanan progesteron üretimini 
arttırdığını belirtmektedirler. Aynı şekilde Narasimha 
Rao (1991) da progesteron salınımının artmasına 
bağlı olarak embriyonun yaşayabilirliğinin arttığını 
ifade etmektedir. Drew ve Peters (1992) tohumlamayı 
izleyen 12. günde uygulanan gonadotropinlerin 
gebelik oranında artış sağlamasının nedenini; aksesor 
corpus luteum oluşumunu indüklemesi ve östradiol 
düzeyini azaltması sonucu oksitosin reseptör 
konsantrasyonu ile PGF2 artışını ve dolayısıyla 
luteolizisi engellemesi olarak açıklamaktadırlar. 
Rettmer ve ark. (1992) ise, tohumlama sonrası  
gonadotropik hormonların değişik zamanlarda 
uygulanmasıyla corpus luteum üzerindeki luteotropik 
etkinin (luteoprotective) stimüle edildiğini veya 
luteolizis mekanizmasının indirekt olarak engellenmesi 
nedeniyle  gebelik oranınında artış sağlandığını ileri 
sürmektedirler. 

Sunulan çalışmada tüm kan alım günlerinde 
deneme ve kontrol grubunda progesteron düzeyleri 
arasında istatiksel fark olmadığı belirlenmiştir. Elde 
edilen bu bulgu yukarıdaki araştırıcıların (BonDurant 

ve ark. 1991, Drew ve Peters 1992, Rettmer ve ark. 
1992) görüşlerini desteklememektedir. Daha önce 
bazı araştırıcılar (Thatcher ve ark. 1989) tarafından da 
ifade edildiği gibi yapılan uygulamanın her ne kadar 
aksesor corpus luetum’ların oluşumuna neden 
olmasına rağmen progesteron düzeyini arttırmadığı 
bildirilmektedir. Dolayısıyla sunulan çalışmada, gebe 
kalma oranında sağlanan artış üzerinde 
progesterondan ziyade başka hormonal değişimlerin 
de etkili olabileceği düşünülebilir. Nitekim Alaçam ve 
ark. (1998)’nın Ankara keçilerinde yaptığı benzer 
çalışmada, tohumlama sonrası 12. günde uygulanan 
GnRH sonrası plazma progesteron düzeyinde artış 
sağlandığını, ancak bunun yanında plazma östrojen 
düzeyinin de düştüğü belirtilmektedir. 

GnRH’nın ovulasyon oluşturabilmesi için bir 
follikülün 10 mm’den büyük olması gerektiği ifade 
edilmektedir (Leslie 1983, William 1982). Bundan 
dolayı luteal fazın erken döneminde ya da ortasında 
bir GnRH analoğu uygulandığı taktirde, ovaryumdaki  
folliküllerin luteinizasyonunun uyarılması nedeniyle 
östrüs ve ovulasyonun baskılanmasında 
kullanılabileceği bildirilmektedir (Twagiramungu ve 
ark. 1992). Sunulan çalışmada tohumlama sonrası 12. 
günde uygulanan ve uygulama sonrası ve gebe kalan 
düvelerde GnRH enjeksiyonlarının progesteron 
düzeylerinin kontrol grubundaki düvelerle  istatistiksel 
olarak aynı olması bu görüşü desteklememektedir. 
Çünkü kontrol grubundaki düvelerin 12. günden 
sonraki  14. gündeki ortalama progesteron düzeyleri 
2.1990.161 ng/ml olurken deneme grubundaki 
düvelerin ise 1.9290.315 ng/ml olduğu Tablo 4’te 
görülmektedir. Sunulan çalışmada, deneme ve kontrol 
grubunda gebe kalan düvelerde tüm kan alım 
günlerinde progesteron düzeyleri arasında istatistiksel 
bir fark olmaması (p>0.05), deneme grubundaki gebe 
kalmayan düvelerde 14. gündeki progesteron 
düzeyinin kontrol grubundaki düvelerden düşük olması 
(p<0.05) Twagiramungu ve ark (1992)’nın görüşünü 
desteklememektedir. Bunun sebebi olarak belki de 
bazı araştırıcıların (Leslie 1983, Twagiramungu ve 
ark. 1992, William 1982) ileri sürdüğü uygulama 
gününde hedef olan follikülün 10 mm’den büyük 
olmaması düşünülebilir. 

Reprodüktif sürü sağlığı kontrol programlarında 
gebelik başına düşen tohumlama sayısının 1.7-2.2 
arasında olması gerektiği belirtilmektedir (Fetrow ve 
ark. 1997). Yapılan çalışmada kontrol grubundaki 
düvelerde gebelik başına düşen tohumlama sayısı 
1.85 olarak elde edilmiştir (Tablo 4). Elde edilen bu 
rakam Fetrow ve ark. (1997)’nın belirttiği orana 
uygundur. Ancak deneme grubundaki düvelerde elde 
edilen 1.35 oranı da (plazma progesteron düzeyine 
göre yanlış zamanda tohumlandığı belirlenen 2 düve 
de olmasına rağmen) normalin de altında olması 
nedeniyle, düvelerde yapılan bu uygulamanın ne 
kadar başarılı olduğunu göstermektedir. Ayrıca kontrol 
grubundaki düvelerin 7’sinin ikinci tohumlamalarında 
gebe kalması (Tablo 1), düvelerde ikinci tohumlamada 
% 80’inin, dördüncü tohumlama sonrasında da % 
100’ünün gebe kalabileceği söylenebilir. Konu bu 
açıdan ele alındığında, düvelerde doğmasal anomali 
olmadığında, bakım-besleme şartları uygun olduğu 
taktirde, infertilite nedeniyle sürüden eliminasyonun  
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olamayacağı; gebelik yönünden ilk üç tohumlamada  
normal oranlar elde edilemiyorsa tohumlama zamanı, 
sperma kalitesi, tohumlayıcının becerisi vs. gibi 
faktörlerin göz önünde bulundurulması gerçeği ortaya 
çıkmaktadır. 
       Sonuç olarak düvelerde luteal yetmezliğe bağlı 
olarak şekillenebilecek embriyonik ölümlerin 
tohumlama sonrası 12. günde GnRH hormonu ile 
önlenebileceği; ancak infertilite sebebi olabilen yanlış 
zamanda tohumlama, sperma kalitesi, anovulasyon ve 
ovulasyon gecikmesi gibi ovulatör bozuklukların bu 
yönde yapılan çalışmaları etkileyebileceği ve bunun 
için endokrinolojik muayene yöntemlerinin de bu tür 
çalışmalarda kullanılmasının yararlı olacağı kanısına 
varıldı.   
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       Anadolu mandalarında ilkine malaklama yaşı 
 
 
 
       SUMMARY 
 
       The data on 106 Anatolian Water Buffaloes from 
Afyon Kocatepe Agricultural Research Institute over 33 
years (1965 – 1998) were used to investigate the effects of 
the birth and calving periods and seasons on the age at first 
calving, and to estimate the heritability of the trait for 
revealing the possibilities of improvement. 
       The analysis of variance showed that the effect of birth 
period was significant (p<0.01). The average age at first 
calving was found to be 1127 ± 30.34 days. The heritability 
calculated with the adjusted data was estimated as 0.46 ± 
0.45. 
 
       KEY WORDS: Anatolia, buffalo, age at first calving, 
heritability. 

       ÖZET 
  
       Bu çalışmada Afyon Kocatepe Tarımsal Araştırma 
Enstitüsünde 1965-1998 yılları arasında yetiştirilen 106 
Anadolu Mandası’nın  doğdukları ve malakladıkları dönem 
ve mevsimlerin ilkine malaklama yaşına etkilerini 
belirlemek ve bu özelliğin kalıtım derecesini tahmin ederek 
ıslah imkanlarına ışık tutmak hedeflenmiştir. 
       Varyans analizleri manda ineğinin doğduğu periyodun 
bu özelliği önemli (p<0.01) düzeyde etkilediğini ortaya 
koymuştur. Ortalama ilkine malaklama yaşı 1127.90 ± 
30.34 gün bulunmuştur. Kalıtım derecesi veriler etkisi 
önemli görülen doğum periyoduna göre düzeltildikten sonra 
0.46 ± 0.45 olarak tahmin edilmiştir. 
 
       ANAHTAR KELİMELER: Anadolu, manda,  ilkine 
malaklama yaşı, kalıtım derecesi. 

 

 

 

       INTRODUCTION 
 
       Reducing the generation interval through early 
maturity and reproduction can extend the productivity 
of cattle and buffaloes. Early calving has a positive 
direct effect on genetic progress, as the generation 
interval decreases and the progeny test of sampling 
bulls is carried out earlier (Misra et al. 1986, Danev 
1991, Deokar and Ulmek 1999, Prio et al. 2000). 
Direct observations in a herd may lead to incorrect 
genetic conclusions. Therefore, partitioning the total 
variation into the genetic and environmental 
components and than estimating the genetic 
parameters with the data adjusted for significant 
environmental effects are essential (Reddy and Taneja 
1984, Dhara and Chakravarty 1996). Age at first 
calving is influenced by various factors such as period 
of birth and calving season and the heritability of this 
trait were reported between –0.18 and 0.61 in previous  
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studies (Misra  et al.  1986, Alexiev  et al. 1987, Dhara 
and Chakravarty 1996, Peeva 1997). 
       In the present investigation, an attempt was made 
to study the effect of non-genetic  and genetic factors 
affecting the age at first calving in Anatolian buffaloes. 
 
       MATERIAL and METHODS 
 
       Data pertaining to 106 Anatolian buffaloes 
maintained at the Afyon Kocatepe Agricultural 
Research Institute were collected for a period of 33 
years (1965 – 1998). The entire period of 33 years 
was divided into 3 periods. Each year was sub-divided 
into 4 season viz. winter (December – February), 
spring (March – May), summer (June - August), and 
fall (September – November). The data were analyzed 
by least – squares method (Harvey 1987) using the 
following model: 
 
Yijklm= µ + BPi + BSj + CPk + CSl + eijklm 
where, 
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Yijklm = the mth observation in the lth calving season, 
kth calving period, jth birth season and ith birth period. 
 
 
µ = over all mean; 
PB = effect of birth period ( i = 1,….,3); 
SB = effect of birth season ( j = 1,…..,4); 
PC = effect of calving period ( k = 1,…..,4); 
SC = effect of calving season ( l = 1,…..,4); 
eijklm = random error component assumed to be 
normally distributed with mean zero and variance ². 
  
       The heritability and its standard error were 
computed by the method as described by Van Vleck 
(1993) from the data corrected for non-genetic 
significant effects (Yalçın 1966, Vanlı et al. 1993). 
 
       RESULTS and DISCUSSION  
 
       The results of analysis of variance and least-
squares means (µ + c, where c is the least-squares 
constant for the effect considered) are presented in 
Table 1. The over all least squares-means for age at 
first calving in Anatolian buffaloes was 1127.90 ± 
30.34 days (36.98 months). This result is in the range 
of literature (Eltawil et al. 1976, Misra et al. 1986, 
Alexiev et al. 1987, Danev 1991, Kawthar et al. 1991, 
Sethi and Nagarcenkar 1992).  Analysis of variance 
revealed that the influence of period of birth was 
highly significant (p<0.01), whereas the effects of birth 
season, calving period, and calving season were not 
significant statistically. These results are in 
accordance with the findings of Kawthar et al. (1991) 
and  Deokar and Ulmek (1999). The gradual increase 
for period of birth might be due to variation in the 
managemental and environmental conditions. Mısra 
et al. (1986) and Danev (1991) were also reported 
that the effects of calving period and calving season 
were significant. The differences might be too small to 
detect in our data. 
       The heritability of age at first calving was 
computed by the data on 81 progenies of 10 sire. The 
progenies ranged 5 to 16 per sire. This value was 
0.46 ± 0.45 and higher than that reported by Misra et 
al. (1986) in Murrahs (-0.18 ± 0.06) and Bhadawaries 
(0.24 ± 0.15), and Peeva (1997) in Bulgarian and 
Murrah X Bulgarian crosses (0.26), and lower than 
that reported by  Kawhtar et al. (1991) in Egyptian 
buffaloes (0.61). Although the heritability value 
calculated in this study were based on a small sample 
and thus had large standard error, it indicates that 
wide variation in the age at first calving is a hereditary 
character, and therefore genetic improvement of the 
trait can be achieved through mass selection in this 
herd. 
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Table 1.  Least-squares Means for Age at First 
Calving. 

Age at first calving (days) 
Factors n Mean S.E. 
Overall mean 106 1127.90 30.34 
 
Birth period 

   

1965-75 24 0965.37b 51.67 
1976-85 38 1096.43b 47.18 
1986-98 44 1321.90a 64.58 
 
Birth season 

   

Winter (Dec. – Feb.) 11 1117.18a 62.70 
Spring  (March –May) 14 1158.29 a 56.49 
Summer (June – August) 55 1124.11 a 33.06 
Fall (Sep. – Nov.) 26 1112.02 a 48.42 
 
Calving period 

   

1965-75 14 1123.99 a 80.05 
1976-85 26 1162.78 a 45.49 
1986-98 66 1096.93 a 41.71 
 
Calving season 

   

Winter (Dec. – Feb.) 13 1125.43 a 59.82 
Spring  (March –May) 29 1202.01 a 44.83 
Summer (June – August) 44 1099.49 a 37.96 
Fall (Sep. – Nov.) 20 1084.67 a 48.60 

a, b: Different superscripts differ significantly (p<0.01). 
 
 
       REFERENCES 
 
Alexiev A, Peeva P, Vasilev M (1987) Age at First 

Calving and Interval Length Between Two 
Consecutive Calvings of Buffalo Cows. Animal 
Science,.Vol XXIV, No:12. 

Danev A (1991) Age of First Calving in Buffalo Cows.  
Proceedings of Third Buffalo Congress, Varna, 
Bulgaria, Vol VII: 37-3. 

Deokar DK, Ulmek BR (1999) Age at Fırst Calving in 
Jersey Cattle. Indian Veterinary Journal, 76: 338-
339. 

Dhara SK, Chakravarty AK (1996) Effect of Genetic 
and Non-Genetic Factors on Production Traits of 
Murrah Buffaloes. J. Dairying, Food & Home Sci., 
15 (1): 119 –124. 

Eltawil EA, Moukhtar SA, Galal ES (1976) Factors 
Affecting The Production and Composition of 
Egyptian Buffalo Milk. Trop. Anim. Hlth. Prod., 
8:115-121. 

Harvey WR (1987) User’s guide for LSMLMW PC-1 
Version, Mixed model least-squares and maximum 
likelihood computer program. Mimeo. Ohio State 
Uni., Columbus, USA. 

Kawthar MM, Mourad A, Khattab AS (1991) Genetic 
Relationship of Age and Weight at First Calving 
with First Lactation Milk Yield in Egyptian 
Buffaloes. Proceedings of Third Buffalo Congress, 
Varna, Bulgaria, Vol II: 447-460. 

Misra RC, Kuswaha NS, Rajendra S (1986) Study on 
Age at First Calving in Murrah and Bhadawari 
Buffaloes. Indian Vet. Med. J., 10: 13-15. 

Peeva TZ (1997) Genetic Parameters of Selection 
Traits in Buffaloes.  Proceedings of the Fifth World 



 
 
 
 
 
 
 
Hayvancılık Araştırma Dergisi (2002) 12, 1: 55-57                                                                                Age  at First Calving in Anatolian Buffaloes 
 

  57 
  

Buffalo Congress, September, Caserta, Italy, 506-
509. 

Prio G, Migilar F, Speroni M (2000) Effect of Age at 
First Calving on Production Traits and on 
Difference Between Milk Yield Returns and Costs 
in Italian Holsteins. J. of Dairy Science, 83: 603-
608. 

Reddy E, Taneja VK (1984) Phenotypic, Genetic and 
Environmental Trends For Age at Calving in 
Murrah Buffaloes. Asian J. Dairy Res., 3 (1): 60-62. 

Sethi RK, Nagarcenkar R (1992) Effect of Non-
Genetic Factors on Production and Reproduction 

Traits in Murrah Buffaloes. Indian Journal of Animal 
Science., 62 (12): 1212 -1215. 

Van Vleck LD (1993). Selection Index and 
Introduction to Mixed Model Methods. CRC Press, 
Boca Raton, USA, p 383 – 397. 

Vanlı Y, Özsoy MK, Baş S  (1993) Populasyon ve 
Biyometrik Genetik. Y. Y. Ü. Ziraat Fakültesi 
Yardimcı Ders Kitaplari Yayın no: 4, Van, 97-98. 

Yalçın BC (1966) Cevre tesirlerinin istatistiki 
eleminasyonu. TUBITAK tarafindan düzenlenen 
kurs notları (teksir), Ankara. 

 



 
 
 
 
 
 
Hayvancılık Araştırma Dergisi (2002) 12, 2: 58-62 

 

 

KAZ YETİŞTİRİCİLİĞİ 
      (derleme) 
 

 

Muammer TİLKİ1   Şeref İNAL2 

 
 

       Geese breeding 

 

       SUMMARY 
 
       Housing, growing, sex determination, benefitional 
ways and general productions in geese were evaluated in 
detail.  
 
       KEY WORDS: Geese, breeding  
 

       ÖZET 
 
       Bu derlemede; kazların barındırılması, büyütülmesi, 
cinsiyet tayini, kazlardan faydalanma yolları ve elde edilen 
ürünler hakkında detaylı bilgi verilmiştir. 
 
       ANAHTAR SÖZCÜKLER: Kaz, yetiştirme 

 
 

       GİRİŞ 
 

       Kaz terimi Anatidae adı verilen su kuşlarından 
Anserina alt familyasına ait olan üyeleri tanımlamak 
için kullanılır. Tüm modern kaz ırkları, birisi hariç, 
vahşi Greylag (Anser anser) kazından geliştirilmiştir. 
Çin kazı ise Çin’in vahşi kazlarından geliştirilmiştir 
(Feltwell 1992). Günümüzde yetiştirilen en iyi kaz 
ırkları Toulouse, Emden, Afrika, Pilgrim ve Çin kazıdır. 
Bunların ilk üçü ağır cüsseli, Pilgrim orta cüsseli, Çin 
kazı ise hafif cüsseli bir ırktır. (Graves 1985, 
Ensminger 1992). 
       Türkiye’de kaz yetiştiriciliği Doğu Anadolu Bölgesi 
özellikle Kars ilinde, Batı Karadeniz’de özellikle 
Gerede’de, Orta Anadolu ve Göller Bölgesi köylerinde 
yapılmaktadır (Coşkun ve ark. 1997, Çetin 2001). 
Dünyada bugün başlıca kaz yetiştiriciliği yapılan 
ülkeler; Çin, Macaristan, Fransa, Polonya, Kanada ve 
Bulgaristan’dır. Bu ülkelerin çoğunda kazlar, karaciğeri 
ve tüyleri için üretilmektedir (Parkhurst ve Mountney 
1987).  
        
       Kaz Barınakları 
       Kazları barındırmak, bazı kanatlı hayvanlardaki 
gibi pahalı değildir ve özel şartları gerektirmez. Az 
sayıdaki kazların büyütülmesi için özel bir barınağa 
gerek yoktur. Eğer kullanılacak alan kuru ise, uygun 
bir havalandırma, iyi bir aydınlatma ve altlık, küçük bir 
sürü için yetiştirme alanı olarak kullanılabilir (Feltwell 
1992, Hamre 2000). 
       Her kaz barınağında gezinti alanları yapılmalıdır. 
Bu gezinti alanlarının büyüklüğü, bakım-besleme 
metodu ve mevcut yerin alanı dikkate alınarak 
belirlenir. Bir ölçü olarak; bir kümeste bir kaz için 2-3 
m2 yer  gezinti  alanı  olarak  düşünülmelidir.     Kümes  
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içerisinde   kapalı   olarak   tutulan  erişkin  kazlara  en 
azından 0.5-1 m2 yer hesaplanmalıdır. Eğer hayvanlar 
dışarıda otluyorlar hem de barınıyorlar ise alan miktarı 
5-10 m2’ye çıkarılır (Parkhurst ve Mountney 1987, 
Gleaves 2000, Nowland 2000). 
       Kapalı barınakların ısıtılması için gaz, mazot veya 
elektrikle çalışan ısıtıcılar kullanılabilir. Kaz 
civcivlerinde kullanılacak ısıtıcılar, civcivler için 
kullanılan ısıtıcılara göre yerden yaklaşık 7.5-10 cm 
daha yükseklikte kurulmalıdır. Lamba reflektörlü 
koruması ile birlikte yerden 45-60 cm yükseklikte 
olacak şekilde kümesin tam ortasına yerleştirilmelidir. 
Su ve yem, ısıtıcı olarak kullanılan lambanın 
yakınlarında olmalı fakat direkt ısı etkisinden uzak 
tutulmalıdır (Graves 1985, Hamre 2000). 
       Barınakların tabanı 7.5-10 cm kalınlığında bir 
altlıkla kaplanmalıdır. Kazlar ıslak yerlerde uyumaya 
meyillidirler. Kazları iyi bir şekilde korumak için ıslanan 
veya nemlenen altlık sık sık kaldırılmalı, periyodik bir 
şekilde temizlenmelidir (Graves 1985, Gleaves 2000, 
Hamre 2000). Kaz barınaklarında inşa edilecek 
follukların alanı 60 X 60 yada 50 X 50 cm ve 
yüksekliği 45 cm ebatlarında hazırlanmalıdır. 
Folluklara üst veya ön kısım yapmaya gerek yoktur 
(Graves 1985, Nowland 2000). 
       Barınakta tutulan 100-200 kaz civcivi için 2 
otomatik suluk başlangıçta yeterlidir. Civcivlerin 
büyümesiyle birlikte sulukların sayısı artırılır. Telle 
korumalı yuvarlak suluklar yada tekne şeklindeki bir 
suluk veya akan sular genç kazların su içmesi için 
uygundur. Tekne yerleştirilmişse iki haftalık 500 kaz 
palazı için tekne alanı 2.5-6 m2 olacak şekilde 
hesaplanmalıdır. Zamanla suluklar değiştirilmeli yada 
civcivlerin gelişmesine göre ayarlanmalıdır (Ensminger 
1992, Hamre 2000). 
       Yemlemenin ilk birkaç gününde içi dar olmayan 
küçük yemliklerin yanı sıra, düzenli yemlikler de 
kullanılabilir. 100 kaz civcivi için çevresi 125 cm olan 
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Tablo 1. Bazı Ülkelerdeki Kaz Varlığının Yıllara Göre Değişimi, adet (FAO 2001). 

1996 1997 1998 1999 2000 
Çin 187.979.000 215.421.000 180.180.000 188.225.000 203.325.000 
Türkiye 1.745.000 1.642.000 1.795.000 1.771.000 1.771.000 
Macaristan 1.111.000 1.089.000 1.136.000 1.074.000 1.226.000 
Fransa 1.086.000 1.048.000 949.000 993.000 1.000.000 
Polonya 618.000 526.000 560.000 608.000 764.000 
Kanada 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 
Bulgaristan 290.000 250.000 230.000 240.000 236.000 

 
iki asılı yemlik, yada uzunluğu 2.5 m olan yer 
yemlikleri kullanılabilir. Kazların büyümeleri ile orantılı 
olarak yemleme alanı da artırılmalıdır (Ensminger 
1992). 

 
       Kaz Yumurtalarının Kuluçkası 
       Yumurtaların toplanması ve muhafazası sırasında 
uygulanan işlemler kuluçka randımanını çok fazla 
etkilemektedir. Bu nedenle yumurtaların toplanması, 
tasnifi ve muhafazası sırasında çok dikkatli davranmak 
gereklidir. 
       Özellikle soğuk havalarda yumurtalar günde 2 kez 
toplanmalıdır. Yumurtaların günde iki kez toplanması; 
kazların gurk yatmasını önler, daha fazla yumurta 
vermelerini teşvik eder, yumurtaların kırılması ve aşırı 
kirlenmesi önlenir (Anonim 2000, Gleaves 2000). 
       Kaz yumurtalarından maksimum kuluçka 
randımanı elde etmek için yumurtalar kirlerinden 
temizlenmelidir. Dünya’ya gelen bir yumurta, çok hızlı 
bir şekilde çevrede bulunan mikroorganizmalar 
tarafından kontamine edilir. Bu nedenle aşırı kirli 
yumurtaların temizlenmeleri ve dezenfeksiyonları 
imkansız olduğu için kuluçkalık olarak kullanılmazlar. 
Az kirli yumurtalar temizlendikten ve dezenfekte 
edildikten sonra, temiz görünümlü yumurtalar ise 
dezenfekte edildikten sonra kuluçkalık olarak 
kullanılabilir. Yumurtaların dezenfekte edilmesi 
kabukta bulunan mikroorganizmaların ölmesini 
sağlayacaktır (Feltwell 1992, Aksoy 1999). 
       Yumurtalar kuluçka makinasına konulana kadar 
%70-75’lik rutubet ve 12-16C’de depo edilmelidir. 
Uzun süreli depolamalarda sıcaklık 7-10C’ye kadar 
indirilmeli ve birinci haftadan sonra yumurtalar günlük 
olarak çevrilmelidir. 6-7 günden daha uzun süre elde 
tutulan yumurtalarda kuluçka randımanı düşer. 
Bununla birlikte uygun şekilde depo edildiğinde 10-14. 
güne kadar başarılı sonuçlar alınabilmektedir. Ancak 
kısa süreli depolamalar çok daha iyi sonuçlar 
vermektedir (Parkhurst ve Mountney 1987, Ensminger 
1992, Mercia 1995, Gleaves 2000). 
       Tavuk yumurtalarına göre kaz yumurtalarının 
daha uzun bir kuluçka süresine ihtiyaçları vardır. 
Kuluçka süresi ortalama olarak 29-31gün arasında 
değişmektedir. Hafif cüsseli Çin kazının 28-30 gün, 
ağır cüsseli Emden ve Toulouse kazının 33-35 gün 
arasında değişen kuluçka süreleri vardır (Ensminger 
1992, Feltwell 1992, Hamre 2000). 
       Doğal kuluçka, kaz yumurtaları için en ideal olan 
kuluçka şeklidir. Fakat doğal kuluçkada kazların 
kullanımı ekonomik değildir. Bu nedenle doğal kuluçka 
ile kaz üretmek için hindi, tavuk ve Moskova ördekleri 
gibi kanatlı türleri kullanılabilmektedir. Doğal 
kuluçkada kazların büyüklüğüne bağlı olarak altlarına 

10-15 yumurta konabilirken, Moskova ördeklerinin 
altına 6-8 yumurta, bir tavuğun altına 4-6 adet kaz 
yumurtası konulabilir. (Parkhurst ve Mountney 1987, 
Mercia 1995, Nowland 2000). 
       Suni kuluçka, kaz yumurtaları için en ekonomik 
olan kuluçka şeklidir. Kuluçka makinalarında bir 
seferde binlerce yumurta kuluçka edilebilir. Fakat 
kuluçka makinaları doğru olarak yönetilmezlerse, 
kuluçka randımanı düşer (Nowland 2000). 
       Kaz yumurtalarında döllülük oranı ortalama %60-
90 arasında, kuluçka randımanı %50-90 arasında ve 
çıkım oranı %60-90 arasında değişmektedir (Graves 
1985, Feltwell 1992, Ensminger 1992). Inra, Armutlu, 
Başkuyu ve Tatlıcak orijinli kazlarda yapılan bir 
çalışmada (Tilki 2001), sırasıyla döllülük oranı %72.4, 
76.7, 67.9 ve 71.4, kuluçka randımanı %61.8, 56.9, 
54.7 ve 57.1, çıkım oranı %84.9, 76.7, 80.6, 80.0 
olarak bulunmuştur. 

 
       Kaz Civcivlerinin Bakımı 
       İki haftalık yaştaki kaz civcivleri ılık havalarda açık 
havaya çıkarılabilirler. Bu arada hayvanlara yağmur 
yağdığı zaman saklanabilmeleri yada kümese 
dönmeleri öğretilene kadar dikkat etmek gereklidir. 
Kazların üşümelerini önlemek için barınaklar kuru 
tutulmalıdır. Üşümeleri halinde hayvanlarda 
kümeleşme görülür ve bu durum boğulmalara neden 
olabilir. Ayrıca civcivler kısmen tüyleninceye kadar 
ıslak şartlara adapte olamadıkları için 2 haftalık yaşa 
kadar yüzmelerine fırsat verilmemelidir. Üç günlük 
yaştan sonra civcivler otlamaya alıştırılmalıdır 
(Parkhurst ve Mountney 1987, Ensminger 1992, 
Nowland 2000). 
       “Genç besi kazı”, terimiyle hayatını kapalı bir 
yerde geçiren ve burada yüklü bir protein ve enerjili 
rasyon ile beslenen genç kazlar ifade edilmektedir. Bu 
besi süresi çok kısa olmakla birlikte yaklaşık olarak 14 
hafta kadar sürmektedir. Ticari işletmeler tarafından 
bu şekilde büyütülen kaz palazları 14 hafta içerisinde 
6 kg ağırlığa ulaşabilirler ve genç besi kazları merada 
büyüyenlere göre daha şişman görünürler. Ancak kısa 
bir sürede sağlanan bu yüksek ağırlık kazancı her bir 
kaz palazının 25 kg konsantre yem yemesi ile 
sağlanmaktadır. On haftalık yaşa kadar haftalık ağırlık 
kazancı yaklaşık olarak 450 gramdır. Bu hızlı büyüme 
daha sonraki haftalarda önemli ölçüde azalır (Graves 
1985, Nowland 2000). Tablo 3’de 16 haftalık yaşa 
kadar ad libitum beslenen kazların hedeflenen canlı 
ağırlıkları verilmiştir (Nowland 2000). 
       Tilki (2001) Inra, Armutlu, Başkuyu ve Tatlıcak 
orijinli kazlarda yaptığı çalışmada, sırasıyla çıkım 
ağırlıklarını, 101.2, 114.1, 95.5 ve 94.2 g, 25. hafta  
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Tablo 3. Kazlarda Yaşa Göre Beklenen Canlı Ağırlıklar. 

Yaş (hafta) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Canlı ağ. (kg) 0.3 0.7 0.9 1.6 1.9 2.6 3.2 3.7 4.1 4.5 4.7 5.2 5.4 5.8 5.9 6.3 

 
canlı ağırlıkları 5185.3, 4797.2, 4197.9 ve 4771.9 g 
olarak bulmuştur. 
 
       Damızlık Kazların Bakımı ve Beslenmesi 
       Kazların yumurta verimi Ocak-Şubat ayında 
başlar ve Haziran-Temmuz aylarına kadar sürer. Daha 
erken yumurta üretimini uyarmak için, yumurta 
sezonundan önce kazların barındıkları yerde her gün 
14 ile 16 saat aydınlatma yapılabilir (Anonim 2000, 
Gleaves 2000). Zannedildiğinin aksine damızlık 
kazların çiftleşmesinin sağlanması ve döllü yumurta 
elde edilebilmesi için bir havuz veya su birikintisine 
ihtiyaç yoktur. Kazlar kuru zeminde de çok iyi 
çiftleşmektedirler (Graves 1985). Bununla birlikte 
havuzda çiftleşen bazı ağır kaz ırklarının 
yumurtalarındaki döllülük daha iyidir (Nowland 2000). 
       Kazlar kışa girene kadar merada tutulabilir. 
Yumurta üretimi başlayınca uygun bir besleme 
programı takip edilmelidir. Bu periyot esnasında iyi 
kalitede bir kaba yem kombinasyonu ve ticari kaz 
geliştirme yemi (pelet yem şeklinde) çok uygundur. 
Çevre ısısı ve kaba yem kalitesine bağlı olarak günlük, 
toplam 115 ile 225 g arasında pelet yem verilebilir. 
Pelet yem, yumurta oluşumu ve yumurtadan çıkış için 
gereksinilen tüm besinleri içermelidir (Anonim 2000, 
Nowland 2000). 
        
       Cinsiyet Tayini 
       Kazlar hakkında genellikle sorulan sorulardan 
birisi de erkek ve dişinin nasıl ayırt edildiğidir. Cinsiyet 
tayininde uygulanan en emin yöntem cinsiyet 
organlarının muayene edilmesidir. Bu uygulamada 

yeterli tecrübe kazanıldığında çok başarılı sonuçlar 
alınabilir (Gleaves 2000). 
       Günlük kaz civcivlerinin cinsiyeti, tavuk civcivleri 
için kullanılan tekniğe benzer bir yolla kloakanın 
muayenesi ile belirlenebilir. Tecrübesiz bir kişinin 
cinsiyet tayini sırasında civcivlerin cinsel organlarına 
zarar verme ihtimali oldukça yüksektir. Bu nedenle 1 
günlük kaz civcivlerinin cinsiyet tayini, eğitimli ve 
tecrübeli kişiler tarafından yapılmalıdır. Kloaka 
muayenesi sonucunda, erkek ve dişi genital 
organlarının görünümü Resim 1 ve 2’ verilmiştir 
(Nowland 2000). 
       Spiral şekilde ve beyaz olan penis, tam 
gelişmemiş hayvanlarda 1 cm iken, yetişkin erkeklerde 
4 cm’ye kadar çıkabilir. Erkeklerde deliğin bulunduğu 
yerin iç kısmının rengi pembedir ve yüzeyi düzdür 
(Parkhurst ve Mountney 1987, Nowland 2000). 
       Daha az yanılgıyla ergin kazlarda hayvanların 
ses, fiziki yapı ve davranışlarına bakılarak cinsiyet 
tayini yapılabilir. Bu amaçla sürü birkaç gün süreyle 
dikkatli bir şekilde gözlenmeli ve erkeklerle dişiler 
arasındaki farklar tespit edilmelidir (Nowland 2000).  
 
       Kazlardan Değişik Faydalanma Yolları 
       1. Yabani otları temizleme: Kazlar; mısır, 
pamuk, şeker kamışı ve çilek tarlaları ile fidanlık, 
meyve bahçeleri ve üzüm bağlarının yabani otlarını 
çok iyi temizlerler. Yabani otların temizlenmesi 
bakımından en iyi performansı 6 haftalık genç kazlar 
gösterirler. Bununla birlikte kazların, yukarıda 
bahsedilen bitkilere zarar vermeksizin niçin bazı 
yabani otları yediklerinin sebebi bilinmemektedir 
(Graves 1985, Nowland 2000). 

 
Tablo 4. Erkek ve Dişi Kazların Bazı Fiziki Farklılıkları. 

Erkek kaz Dişi kaz 
 Yüksek kalın bir ses 
 Biraz büyük bir vücut 
 Biraz uzun bir boyun 
 Daha büyük bir baş 

 Kısık kaba bir ötüş 
 Yumuşak karın 
 Yumurta veren kazlarda geniş pelvis kemikleri 

 

  
 

Resim 1. Dişi genital organı      Resim 2. Erkek genital organı 
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       2. Alarm hayvanı: Kazlar yabancı seslere, 
kişilere ve rahatsız edilmelere karşı tepki gösterirler ve 
hep bir ağızdan gürültü yaparlar. Yaklaşan tehlikelere 
karşı tıslama sesiyle karşılık verirler ve başları eğip 
uzatarak tehlikeye göz dağı verirler. Kazlar iyi bir bekçi  
köpeği gibi görev yaparlar. Çin kazı bekçilik görevi için 
en çok kullanılan ırktır. Bazen hava alanı, hapishane, 
askeri üs, cephanelik gibi kritik yerlerin güvenliklerinin 
sağlanmasında kullanılabilmektedirler (Coşkun ve ark. 
1997, Nowland 2000). 

 
       Kazlardan Elde Edilen Ürünler 
       1. Tüy: Bazı kaz ırkları yumuşak tüy elde etmek 
için yetiştirilmektedir. Emden kaz ırkında bulunan 
beyaz tüyler diğer kaz ırklarına göre daha değerlidir. 
Canlı kazı kismen yolma ile 50 kazdan her defasında 
yaklaşık olarak 4.5 kg tüy üretilebilir (Nowland 2000). 
Yaşlı kazlardaki yumuşak tüy verimi daha fazladır. Üç 
kazdan yaklaşık 450 g kaba ve yumuşak tüy karışımı 
elde edilebilir (Taylor 1995). 
       2. Karaciğer: Kaz yetiştiriciliğinin en önemli 
ürünlerinden birisi de karaciğerleridir. Karaciğer 
üretimi başta Fransa olmak üzere dünyada birçok 
ülkede yaygın olarak yapılmaktadır. Karaciğer, 
normalde 150-200 g ağırlığındadır ancak özel 
besleme yöntemleriyle 1000 grama kadar 
çıkarılmaktadır. Özel besleme yöntemlerinden 
birisinde 4-8 hafta süreyle günde 3 öğün olmak üzere 
zorlamalı mısır verilerek yapılmaktadır. Bu besleme 
sonucunda karaciğerdeki toplam yağ içeriği 10 katı 
kadar artmakta, protein düzeyi ise %50 oranında 
azalmaktadır (Taylor 1995, Coşkun ve ark. 1997, 
Nowland 2000). 
       3. Kaz eti: Kaz eti, kızartıldığında ağızda 
parçalanabilen altın rengindeki derisi ile çok nefis bir 
ziyafet yemeği oluşturur. Kazlar et için 
beslendiklerinde şaşırtıcı bir canlı ağırlığa ulaşırlar ve 
bu konuda diğer kanatlı türlerine göre daha iyidirler. 
Bir Rock Cornish broiler tavuğu 8 haftalık olduğunda 
1.8 kg ağırlığına sahiptir. Aynı sürede beyaz bir Pekin 
ördeği 3.2 kg gelebilir. Fakat bir Emden kazı bu 
sürede 4.5 kg ağırlığa ulaşabilmektedir. Bu değerlere 
iyi bakım ve ad libitum besleme uygulanan 
hayvanlarda ulaşılabilir. Bu değerlere göre tavuk ve 
ördek yemek için uygun ağırlıktadır. Fakat kazlar 
büyümelerine devam ederler. Bir kaz 10-12 haftalık 
olduğunda ağırlık artışı düşmeye başlar (Graves 
1985). 
       4. Yumurta: Irklarına göre değişmekle birlikte bir 
sezonda 15-60 yumurta verebilirler. Bazı Çin, Roman 
ve Toulouse ırkları bu sayıdan daha fazla verebilirler. 
Kazlar 10 yaşına kadar verimli bir yumurta 
üreticileridir. Fakat yumurta verimi ilk yıllarda, sonraki 
yıllara göre daha fazladır. Yumurtaları tavuk 
yumurtalarına nazaran oldukça büyüktür ve birçok 
kimse bunları sadece yemek için kullanır. Kümes 
hayvanlarındaki en ağır yumurtalar elde edilir ve 
ağırlıkları yaklaşık olarak 200 grama kadar çıkabilir 
(Taylor 1995, Coşkun ve ark. 1997, Nowland 2000). 
 
       Hastalıklar 
       Kazlarda şiddetli salgın hastalıklar nadirdir ve bu 
hastalıklara son derece dayanıklıdırlar. Kaz 
palazlarının büyütülmesi %2’den daha az bir mortalite 

ile mümkün olabilir. Hastalık oluşmamışsa ve iyi bir 
bakım-besleme uygulanmışsa sürüde ölüm olmayabilir 
(Nowland 2000). Kazları etkileyen bazı hastalıklar 
şunlardır; koksidioz, botulizm, kolera, coriza, beyaz 
göz, paratifo, sinüzitis ve besleme hastalıkları 
sayılabilir (Parkhurst ve Mountney 1987, Ensminger 
1992).  
 
       Türkiye’de Kaz Yetiştiriciliği 
       Kaz yetiştiriciliğinin yüksek verimli ırklarla 
geliştirilmesi, üretimin yaygınlaştırılması, yerli materyal 
ve geleneksel yöntemlerle sürdürülen kaz 
yetiştiriciliğinin iyileştirilmesi, kazlardan elde edilecek 
yumurta ve et miktarının artırılması, daha iyi bakım 
besleme metotları geliştirilmesi, kazcılığın ekonomik 
öneme sahip bir faaliyet şekline dönüştürülmesi ve bu 
yolla üretici gelirlerinin yükseltilmesi, kırsal ailelerin 
protein ihtiyacının karşılanması amacı ile çeşitli 
çalışmalar yapılmıştır. Bunun için 1988 yılında Tarım 
ve Köyişleri Bakanlığı Kars İl Müdürlüğüne bağlı Kars 
Kazcılık Üretme İstasyonu Müdürlüğü kurulmuştur. 
       Türkiye’ye ilk kez 1988 yılında İtalya’dan 12.000 
adet Romanola kaz yumurtası, Erzurum ve Kars 
illerine getirilmiştir. Kazlar 1992 yılına kadar saf olarak 
muhafaza edilmiş, Romanola kazlarının yumurta 
verimlerinin ve kuluçka randımanının düşük 
olmasından dolayı yetiştiriciliğinden vazgeçilmiştir. 
İtalyan Romanola kazlarının yerli kazlarla elde edilen 
melezleri az miktarda da olsa bu bölgede halen 
bulunmaktadır. Daha sonra 1993 yılında FAO projesi 
ile 2040 adet Fransız Beyazı (Inra) hibrit kaz civcivi 
Kars Kazcılık Üretim İstasyonuna getirilmiştir (Saghy 
1994). Bu istasyon 1997 yılında faaliyetlerine son 
vermiş ve buradaki kazlar Tarım Bakanlığı tarafından 
Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Çiftliğine 
devredilmiştir. Ancak kazlarda tüberküloz teşhis 
edilince tamamı imha edilmiştir. Bugün bu bölgede 
Fransız Beyaz kazının yerli kazlarla melezleri 
bulunmaktadır. Ancak Inra kazının yetiştirilmesine 
Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Araştırma ve 
Uygulama Çiftliğinde devam edilmektedir. 
       Kars köylerinde kaz yetiştiriciliği yerli ve melez 
ırklarla ve doğal kuluçka yöntemiyle sürdürülmektedir. 
Köylerde kaz yetiştiren her aile, kış aylarında yaklaşık 
3-4 dişi ve 1 erkek kaz damızlık olarak beslemektedir.  
       Kış aylarında çoğunlukla arpa ve yemek artıkları 
ile beslenen yerli kazlardan kaz başına 10-15 adet 
yumurta alınabilmektedir. Toplanan yumurtalar belli 
sayıya ulaşınca, doğal kuluçka için kazların altına 
konulmaktadır. Bir kaz en fazla 10-12 yumurta ile 
kuluçkaya yatmaktadır. 
       Yaklaşık 28-32 günlük kuluçka süresinden sonra 
çıkan kaz civcivleri, ilk 15 gün yumurta sarısı, süt ve 
ekmek içinden hazırlanan özel bir karışımla 
beslenmektedir. Daha sonra arpa kırması ile beslenen 
civcivler karların erimesiyle birlikte meraya 
çıkarılmakta ve meradan yararlanılan sürede kazlara 
ilave yem verilmemektedir. 

o        Kars köylüleri et ve yağ gereksinimlerinin bir 
kısmını kaz etinden ve yağından karşılamaktadırlar. 
Genellikle Kasım-Aralık aylarında ilk kar yağmasından 
kısa bir süre sonra havaların soğumasıyla birlikte anaç 
kazlar hariç elde bulundurulan bütün kazlar kesilir. 
Kesilen kazların eti, yağı, karaciğeri, tüyleri, baş, ayak 
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ve bağırsakları değerlendirilmektedir. Kaz eti tüketimi 
genelde 3 şekilde yapılmaktadır. 
 Taze olarak; ihtiyaç duyulduğunda günlük 
kesimlerle taze et şeklinde kullanılmaktadır 
 Tuzlama olarak; mera sonu ilave arpa verilerek 
beslenen kazlar, topluca kesilir. Temizlenip 
yıkandıktan sonra, birkaç kez tuzlanıp üst üste 
konulup, üstüne ağırlık konularak belli bir süre baskıya 
alınır, daha sonra soğuk yerde (bazen sandıklar 
içerisinde kar altında) saklanır. 
 Kurutma olarak; kesilip temizlenen kazlar, 
tuzlanarak serin ve havadar bir yere asılarak kurutulur 
ve soğuk yerlerde asılarak bekletilip ihtiyaç 
duyuldukça tüketilir. 

 
       Kars’ta kaz etinin en yaygın kullanım şekli 
“tandırda kaz eti ve bulgur pilavı”dır. Bunun dışında 
kaz eti haşlama, kızartma, patatesli-sebzeli yemek 
yapımı şeklinde kullanılmaktadır. 
       Kaz yağı her türlü yemekte kullanılabilen çok 
değerli bir maddedir. Kaz karaciğeri kaz eti gibi gıda 
maddesi olarak tüketilmektedir. Baş ve ayaklar kaynar 
suya batırılıp gaga kesilip ayak derileri de soyulduktan 
sonra yenmektedir. 
       Topluca kesilen kazların tüyleri; yastık ve yorgan 
yapımında kullanılmaktadır. Ticari amaçlı olarak 
yorgan ve yastık yapıp satma şeklinde bir uygulamaya 
rastlanılmamaktadır (Gönül ve ark. 1995). 

 
       SONUÇ 

 
       Türkiye’de, kaz yetiştiriciliği daha çok köylerde 
bulunan aileler tarafından eti ve az miktarda da 
yumurtası için yapılmaktadır. Tüyü ve karaciğeri için 
yetiştiricilik yaygın değildir. Avrupa ülkelerinde ise 
etinin yanı sıra karaciğer ve tüy üretimi de oldukça 
yaygındır.  
       Türkiye’de de, çeşitli ülkelerde yapılan kaz 
yetiştiriciliğine benzer bir yetiştiricilik yapılabilmesi için 
modern kaz üretme çiftliklerinin inşa edilmesi ve kaz 
üretiminin sadece et yönlü değil, diğer verimlerde göz 
önüne alınarak kombine şekilde yapılması gereklidir. 
Yakın gelecekte yetiştiriciler ve üreticilerin, kaz 
üretimine daha çok teknik yaklaşıma girmeleri, 
yetiştiricilik, besleme ve genel manejminta daha çok 
dikkat göstermeleri, kaz yetiştiriciliğinin gelişmesine 
yardımcı olacaktır. 
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HİPOTERMİ; PATOFİZYOLOJİSİ, TANI ve TEDAVİSİ 
(derleme) 

 

Yılmaz KOÇ1 

 

       Pathophysiology, diagnosis and treatment of 
hypotermia 

 

       SUMMARY 
 
       Body temperature is controlled by the thermoregulatory 
centre in the hypothalamus. Hypothermia is defined as a 
state of body temperature, that is below normal in a 
homeothermic organism. Hypothermia develops in healthy 
animals after prolonged or intense exposure to cold, and 
inadvertently when anesthetic agents or other drugs are 
used. Hypothermia may occur at relatively moderate 
environmental temperatures in animals with impaired heat 
production and conservation mechanism. Body temperature 
is defined mild hypothermia as a range from 32 oC to 37 oC, 
moderate hypothermia as a range from 28 oC to 32 oC, and 
severe hypothermia as any temperature below 28 oC. 
Rewarming methods in patients with hypothermia are 
divided into three classes: passive rewarming, active 
external rewarming and care rewarming. Passive rewarming 
is appropriate for stable with mild hypothermia, moderate 
hypothermia to requires more active external rewarming. 
Severe hypothermia mandates the most care rewarming 
(aggressive therapy). 

       ÖZET  
 
       Vücut ısısı hipotalamustaki termoregülasyon merkez 
tarafından kontrol edilir. Hipotermi, vücut ısısının normalin 
altına düşmesi olarak tanımlanır. Hipotermi, uzun süre yada 
şiddetli soğuğa maruz kalan sağlıklı hayvanlarda ve 
anestezik ajanlar yada diğer ilaçların kullanılmasından 
sonrada gelişebilir. Hipotermi, ısı üretim ve koruma 
mekanizmalarının bozulduğu şartlarda meydana gelir. 
Vücut ısısı, 32 oC ve 37 oC arasında ise hafif, 32 oC ve 28 
oC arasında orta, 28 oC den düşük olduğu zaman şiddetli 
hipotermi olarak tanımlanır. Hipotermili hastalarda yeniden 
ısıtma, passif, aktif ve agressif olmak üzere üç şekilde 
yapılır. Passif yeniden ısıtma hafif, aktif eksternal yeniden 
ısıtma orta, agressif yeniden ısıtma şiddetli hipotermilerde 
uygulanır. 
 
       ANAHTAR KELİMELER: Hipotermi, patofizyoloji, 
tanı, tedavi 
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       GİRİŞ 

 
       Hayvanlar, soğuk ortamlarda çevreye ısı kaybını 
minumuma indirirken endojen ısı üretimini arttırarak 
normal beden ısılarını korumaya çalışırlar. Hipotermi; 
beden ısısının normalin altına düşmesi ile oluşan 
vücut ısısının bir durumunu tanımlar. Hipotermi, 
sağlıklı hayvanların aşırı soğuğa maruz kalmaları 
yada uzun süre soğukta kalmalarında termal 
hemostasisin sürdürülmesindeki yetersizliğin 
sonucunda gelişir. Normal çevre şartlarında hipotermi, 
hastalık durumlarında, anestezide ve ilaç 
uygulamalarında  gelişebilir. 
       Beden  ısısı,  hypothalamus’taki  termoregülasyon  
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merkezi tarafından kontrol edilir. Normal beden ısısı, 
iskelet kasları ve karaciğerde üretilen ısı ile deri ve 
akciğerlerden kaybedilen ısı arasındaki dengenin bir 
fonksiyonudur (Kolata 1993). Hayvanlardaki ısı 
kaybının en önemli nedeni soğuk çevre şartlarıdır. 
Soğuk çevre şartlarında beden ısılarını korumak için 
bir barınak (sığınak) ararlar yada kıvrılarak ve periferal 
vazokonstrüksiyon gibi fizyolojik refleksler göstererek 
ısı kaybını önlemeye çalışırlar. Kıvrılmak, vücudun 
periferinden kanın dönüşünü engellediği gibi deri 
yakınındaki hava tabakasının ısı izolasyonunu sağlar. 
Soğuk çevre şartlarında koruyucu bir mekanizma 
olarak istemli kas gruplarında titreme ve hücresel 
metabolizmada bir artış oluşur (Dhupa 1995). Şayet 
bu koruyucu mekanizma yetersiz kalırsa hipotermi 
gelişir. Bulundukları iklime uyum sağlayan hayvanlar 
kalın tüylü derileri ile ısı kaybını azaltarak, artan deri 
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altı yağ tabakası ile de vücudun izolasyon ve kas 
aktiviteleri için enerji sağlayarak, ayrıca artan 
vasomotor kontrol ile aşırı çevre şartlarına cevap 
olarak metabolik oranı ve kan akımını hafifleterek 
iklime uyum sağlamayan hayvanlardan daha fazla 
soğuk çevre şartlarına karşı koruma oluştururlar. 
       Hipotermi, 37 oC olan normal beden ısısının 
(rektal ısının) 35 oC’nin altına düştüğü durumlarda 
meydana gelir. Beden ısısı 37 oC ile 32 oC arasında 
ise hafif hipotermi, 32 oC ile 28 oC arasında ise orta 
derecede hipotermi, 28 oC’ nin altına düşerse şiddetli 
hipotermi olarak değerlendirilir (Smith 1985, Dhupa 
1995). 
       Hipotermi, şiddetli soğuğa maruz kalan sağlıklı, 
bilinçli bir hayvanda meydana gelebilir. Ayrıca 
koruyucu mekanizmaları ve ısı üretimi bozulmuş bir 
hayvanda normal çevre şartlarında da hipotermi 
oluşabilir. 
       Hipotermi, ısı üretiminin azaldığı ve ısı kaybının 
arttığı predispoze faktörlere bağlı olarak gelişir. 
Doğum (Carstens 1994), travma, hareketsizlik 
(baygınlık, halsizlik, tuzak), anestezi (Wixson ve ark. 
1987), kaşeksi, kalp hastalıkları (Bernard 1993), ısı 
üretim merkezinin bozulması, endokrin bozukluklar 
(hypothyroidism, hypopituitarism, adrenal yetmezlik, 
hypoglycemia) (Panciera 1994, Sojka 1995, Zeiss ve 
Waddle 1995, Panciera 1997) ve nöromusküler 
bozukluklar ısı üretiminin azaldığı durumlar olarak 
tanımlanırken, yanıklar (Trunkey ve ark. 1977, Lee 
Parritz ve Pauletic 1992), travma, hareketsizlik, çevre 
şartları (soğuk su, rüzgar), genel anestezi (Lele ve 
Bhokre, 1985, Wixson ve ark. 1987), ameliyatlar, 
yüzey alanın beden ağırlığına oranının artması, toksik 
ilaçlar (alcohol, ethylene glycol, barbiturates) ise ısı 
kaybının arttığı durumlar olarak tanımlanır. 
       Hayvanın yüzey alanının canlı ağırlığa oranının 
fazla olduğu küçük yapılı kedi ve köpekler ile genç 
hayvanlarda, ısı kaybının fazla olmasından dolayı 
hipotermiye daha fazla maruz kalırlar (Kolata 1993. 
Dhupa 1995). Yeni doğan hayvanlar ile kaşektik 
hayvanlarda ısı üretimi için gerekli olan glukoz ve 
yağın kaslarda rezervinin azalmasından dolayı 
hipotermi kaçınılmazdır (Dunn ve ark. 1994,.Carstens, 
1994). 
       Hareketsizlik hem ısı üretiminde hem de ısı 
kaybında önemli bir nedendir. Halsizlik ve baygınlık 
gibi durumlar, bağlanıp bir yerde uzun süre hareketsiz 
bırakılan hayvanlar ile bir tuzağa yakalanıp hareketsiz 
kalan hayvanlarda hipotermi, kas aktivitesinde ve 
bazal metabolik oranda azalma ile çevre şartlarına 
bağlı olarak gelişir. 
       Travmaya uğrayan hayvanlarda travmatize 
alanların genişliği ile ilgili olarak hayvanın 
hareketlerinin sınırlanması, hipotermi gelişme riskini 
yükseltir. Yanık vakalarında yanık alanın genişliğine 
ve bölgedeki buharlaşmanın derecesine bağlı olarak 
hipotermi gelişir (Trunkey ve ark. 1977). Soğuk su 
içine düşen hayvanlarda suyun hızlı ısı iletkenliğinden 
dolayı hayvan ısı kaybına uğrar ki sonuçta hipotermi 
meydana gelir. 
       Yeni doğanlar beslenme yetersizliği yada 
dengesiz beslenmeden dolayı hipoglisemiktirler. Aynı 
zamanda bu hayvanlarda potasyum dengesizliği de 

vardır ki, bu sıklıkla hipotermiye neden olabilir (White 
1990, La Rue 1992, Carstens 1994). 
       Vücutta metabolik olayların kontrol edildiği 
merkezlerdeki bozukluklarda ısı regulasyonu olumsuz 
bir şekilde etkilenir. Hipotiroidizm (hypothyroidism) ile 
ilgili hipotermi, kaslarda kasılmaların (titremelerin) 
olmaması ile özellikle de hipotalamustaki ısı 
regülasyonunun yada kalorigenesisin bozulmasına 
yorumlanmıştır (Sojka 1995, Zeiss ve Waddle 1995,  
Panciera 1997). Hipoglisemi’ (hypoglicymia) de, 
serebral intrasellüler glikoz konsantrasyonunun 
düşmesi ve hipotalamus fonksiyonlarının bozulması 
gelişirki, bu da hipotermi oluşumunu kolaylaştırır. 
Sentral sinir sistemi bozuklukları ve karbonmonoksit 
zehirlenmeleri hipotalamik fonksiyonları bozarak 
hipotermi oluşumuna neden olurlar (Dhupa 1995).  
       İatrojenik hipotermi genel anestezi ve ameliyatın 
bir sonucu olarak da şekillenebilir. Genel anestezi; 
bazal metabolizmayı azaltarak, kasların aktivitelerini 
ortadan kaldırarak, ısı regülasyon merkezini deprese 
ederek ve perifer damarlarda vazodilatasyon 
oluşturarak ısı üretiminde azalmaya neden olurken, 
ameliyat bölgesinin kıllarının kesilmesi, ameliyat odası 
ve masasının soğuk olması, derinin dezenfeksiyonu 
için kullanılan antiseptik solüsyonların buharlaşması, 
ameliyatta vücut boşluklarının genişçe açılması ve 
uzun süre açık kalması ısı kaybına neden olur (Hall 
1978, Haskins 1987).  
       Postoperatif dönemde anestezinin etkisi yavaş 
yavaş kalkarken vücut ısısındaki düşüş titremeye ve 
epinefrin salınımına neden olur ki buda oksijen 
tüketimini arttırır(Haskins. 1981). Sağlıklı hayvanlar 
için önemli olmayan bu durum solunum problemi olan 
hastalarda hipoksemiye neden olur.  
       Hipoterminin en önemli nedenlerinden biri de 
alkol, etilen glikol, barbitüratlar ve fenotiazin gibi 
ilaçların uzun süre kullanımları yada doz aşımları ile 
oluşan toksikasyondur. Toksikasyon, periferal 
vazodilatasyon ve titreme mekanizmasının 
bozulmasına, dolayısı ile ısı kaybının artmasına neden 
olur  (Reuler 1978).  
       Hipoterminin diğer önemli bir nedeni de gelişen 
hafif yada orta derecedeki hipotermilerde ısı kaybını 
önlemek ve vital organlardaki değişikliklere 
destekleyici tedavi uygulamadan direkt eksternal ısı-
sıcak uygulamalarıdır ki deri damarlarında 
vazodilatasyona neden olur. Bu da, sentral hipotermiyi 
şiddetlendirir ve kardiovasküler bozukluklara neden 
olur (Ereth ve ark. 1992).  

 
       Hipoterminin Patofizyolojisi 
       Vücut ısısındaki düşüş oranına paralel olarak 
metabolizmanın cevaplarında fizyolojik değişikler ve 
oluşan klinik bulgularda farklılık meydana gelebilir. 
Vücut ısısının 37 0C ile 32 0C arasında bulunduğu hafif 
derecedeki hipotermi durumlarında kompensatör 
mekanizma normotermiyi oluşturmak için çalışır. 
Sempatik salınımda, kas titremelerinde, 
vazokontrüksiyonda, oksijen tüketiminde, solunum ve 
nabız oranlarında, kan basıncı ve kalp veriminde artış, 
bazal metabolizmanın artışını gösteren ilk cevaplardır 
(Reuler 1978. Zenoble ve Hill 1979, Zenoble 1983). 
Metabolizma artışını gösteren bu artışlar sonuçta ısı 
kaybında azalmaya, ısı üretiminde ise artmaya neden 
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olurlar. Şayet vücut ısısı 32 oC’ den 28 oC’ ye 
gerileyecek olursa orta derecede bir hipotermi gelişir. 
Bu da termoregülasyonda bozulmaya neden olur. 
Bazal metabolizma oranında azalma oksijen 
tüketiminde azalmaya, sıvı değişiminde bozulmaya, 
hipovolemiye, serebral kan akışında azalmaya neden 
olur. Bu durumdaki bir hayvanda, titremenin kaybı, 
kaslarda sertlik, bilinç kaybı, kalpte ritim bozuklukları, 
hipotansiyon, pupillar ışık refleksinde zayıflık, solunum 
ve nabız oranında azalma ve kapillar dolgunluk 
zamanında artış belirlenir (Zenoble 1983, Dhupa 
1995). Vücut ısısı 28 oC’ den düşük olan hayvanlarda 
ise sentral sinir sistemi önemli derecede etkilenir. Kalp 
uyarımlarının artmasına rağmen veriminde azalma ve 
asistoller gelişir. Hipotalamus bundan olumsuz 
etkilenir. Sonuçta, termoregülasyon kaybı, perifer 
damarlarda vazodilatasyon, kondüsyonun bozulması, 
hayvanda uyuşukluk,koma hali, bradikardi, sabit 
genişlemiş pupillalar, spinal reflekslerin kaybı, 
ventriküler fibrilasyon, apne, nabız ve tansiyonun 
belirlenememesi daha açık bir ifade ile ölü gibi 
görünüm belirlenir (Reuler 1978. Zenoble ve Hill 1979, 
Bernard 1993).  
       Atrial uyarımlar hipoterminin bir özelliğidir. Vücut 
ısısının düştüğü ve ventriküler uyarımların arttığı 
durumlarda hayvan, ventriküler kontraksiyonlar ve 
ventriküler taşikardi gibi ritim bozukluklarına 
predispozedir. Vücut ısısı 28 oC altına düştüğü şiddetli 
hipotermik vakalarda, ventriküler fibrilasyon çok 
belirgindir (Zenoble ve Hill 1979). Hipotermiyi 
oluşturan dış faktörlere bağlı olarak vücut ısısındaki 
düşüş en belirgin olarak sentral sinir sistemini ve 
kardiyovasküler sistemi etkiler (Zenoble ve Hill 1979). 
Hayvanda bilinç seviyesi azalır hatta koma hali gelişir.  

Şiddetli hipotermili bir hayvan ölmüş gibi 
görülebilir. Bu durumdaki bir hayvan hücresel 
metabolizmadaki düşüş nedeniyle anoksiye karşı 
korunur. Azalmış hücresel metabolizma, bradikardi, 
asistol ya da ventriküler fibrilasyonun bulunduğu kısa 
bir süre içinde vücudun metabolik ihtiyaçlarını karşılar. 
Köpeklerde oksijen tüketimi vücut ısısı 30oC 
olduğunda normalin % 50’si oranında, 23oC ise 
normalin % 16’sı oranında azalır (Morray ve Pavlin 
1990).  

Hipotermik hayvanların laboratuar 
değerlendirilmesinde birden çok anormallikler 
belirlenebilir. Metabolik oranın azalması dokuların 
perfüzyonunun ve karaciğer metabolizmasının 
azalmasına ve kas gruplarında titreme artışına neden 
olur. Sonuçta laktik asit birikimi oluşur ki bu metabolik 
asidozisin geliştiğini belirler (Kolata 1993). Hafif 
hipotermik hayvanlarda solunumun artması miks 
olarak solunum alkolozisi ve metabolik asidosise 
neden olur. Vücut ısısı azaldığı zaman bilinç deprese 
olur. Bilincin deprese olması solunum oranında 
azalmaya (hypoventilation) sonuçta da solunum 
asidozisine neden olabilir. Solunum fonksiyonunun 
bozulması alveol ve intersitisyumda sıvı değişimi 
bozulmasına neden olur ki sonuçta oksijen diffüzyonu 
olumsuz etkilenir. Oksijen diffüzyonunun bozulması ve 
oksihemoglobinden oksijen bırakılımının azalması 
dokulara oksijen dağılımının azalmasına neden 
olacaktır. Yapışkan özellikteki artan bronşiyel 
sekresyon sonuçta enfeksiyonlar için predispoze bir 

ortam oluşturur (Lee-Parritz ve Pauletic 1982, Kaplan 
1992, Pascoe 1993, Dhupa 1995).  

Hipoterminin böbrekler üzerine etkisi ile diüresis 
oluşur. Diüresis, antidiüretik hormon salınımının 
deprese olması ve tubuler reabsorpsiyonun azalması 
ile ilgilidir. Diüresis, hafif derecedeki hipotermik 
hayvanlarda, kompensatör cevap olarak oluşan erken 
vazokonstrüksiyona bağlı olarak artan kan hacmi ile 
de ilgilidir. Diüresise bağlı olarak hipovolemi gelişir. 
Buda böbrekte kan akışında ve glomerular 
filtrasyonda aynı zamanda da kalp veriminde 
azalmaya neden olur (Lee-Parrtiz ve Pauletic 1992. 
Dhupa, 1995). 

Hipotermik hayvanlarda, elektrolitlerde önemli 
değişiklikler bireysel farklılık gösterdiğinden, bireysel 
değerlendirmek gerekir. Hipoterminin ilerlediği 
durumlarda serum sodyum konsantrasyonunda 
azalma ve serum potasyum konsantrasyonlarında 
artma eğilimi, daha çok hücre membranındaki 
sodyum-potasyum pompasının enzimatik etkisinin 
azalması ile ilgili olabilir. Buna rağmen vücudun total 
sodyum ve potasyum konsantrasyonu normale yakın 
olabilir (Reuler 1978. Dhupa 1995). 

Hipotermi, kanın pıhtılaşmasında kompleks 
etkilere sahiptir. Hipotermik hayvanlarda dalak 
etkilendiğinden beyaz kan hücreleri ve trombosit 
sayılarında azalma ve fonksiyon bozukluğuna neden 
olduğu, şiddetli vakalarda ise intravasküler 
pıhtılaşmaya neden olabileceği dolayısıyla pıhtılaşma 
faktörlerinin seviyelerinde değişiklikler oluşturduğu 
gösterilmiştir. Hipotermi, aktive edilmiş parsial 
tromboplastin zamanı (APTT) ve protrombin 
zamanının (PT) uzamasına neden gösterilmiştir 
(Johnston ve ark. 1994). 

Hayvanlar soğuğa maruz kalıp, hipotermik 
olduklarında ekzokrin ve endokrin pankreas 
fonksiyonları deprese olur. Bununda en önemli sonucu 
insülin üretiminin azalmasıdır ki hayvanda bazen 
hiperglisemi oluşabilir. Hafif derecedeki hipotermik 
hayvanların titremelerinin artması nedeniyle glikoz 
kullanımı artar. Sonuçta hayvan normal glisemide 
kalabilir (Torlinska ve ark. 1993, Pascoe 1993). 

 
       Hipoterminin Tanısı 
       Rektal termometreler ile 34 oC‘ye kadar düşük 
beden ısıları ölçülebildiğinden şiddetli hipotermi 
gözden kaçabilir. Şiddetli hipotermi, daha hassas olan 
ve 34 oC’nin altındaki düşük ısıları da ölçebilen rektal 
ya da özofagal problar ile belirlenebilir. 

Hipoterminin teşhisinde hasta hayvanın anamnez 
ve fiziksel muayene sonuçları önemlidir. Hayvanın 
soğuğa maruz kalması, soğuk havalarda evden 
kaçması, hasta olarak yatması, hareketsiz kalması, 
hipotermiden şüphelendirecek anamnez bilgilerdir. 
Hipoterminin bulguları genelde yanıltıcı olabilir. 
Uyuşukluk, yürüyüş bozukluğu, çevresi ile ilgisizlik, 
mental depresyon, titremeler ve solunum sayısının 
artması hafif derecede hipotermiyi belirlerken, 
titremelerin kaybolduğu ve kas katılığının oluştuğu 
tablo orta derecede hipotermiyi tanımlar. Şiddetli 
hipotermili hastalar ölmüş gibi görünürler. Solunumu 
belirlemek, kalp seslerini duyabilmek oldukça güçtür. 
Refleksler kaybolmuş, pupillalar dilate olmuş ve 
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sabitlenmiş durumdadır (Dhupa 1995, Lee-Parritz ve 
Pavletic 1992, Zenoble 1983). 

Hipotermik hastalarda tam bir fiziksel muayene 
yapılmalı özellikle vital bulgular; solunum ve dolaşım 
sistemi ile iç beden ısısı değerlendirilmelidir. Kalpteki 
aritmileri belirlemek için elektrokardiogram alınmalıdır. 
Ayrıca hematokrit, kan üre nitrojen, kan glikoz, serum 
potasyum, serum sodyum ve idrar analizleri 
yapılmalıdır. İlaveten tam kan sayımı, pıhtılaşama 
tablosu, fibrinojen seviyesi, serum biyokimyası, tiroid 
hormon seviyesi ve kan gazları analizleri de 
değerlendirilmelidir. 

 
       Hipoterminin Tedavisi 
       Hipotermili hastalarda beden ısısının 
yükseltilmesi, hipertermili hastalardaki soğutma 
işlemlerinden oldukça zordur. Orta ve şiddetli 
hipotermili hastalar genellikle tehlikeli hastalardır.Bu 
dönemdeki hastalarda ölüm birçok faktöre bağlı olarak 
oluşabilir. Ölüme neden olacak dönemler 
atlatılabilirse, hipoterminin tedavisine başlanır. 
Hastada ölüme neden olabilecek dönemler şu şekilde 
özetlenebilir. İlk olarak, uygun olmayan hareket ve 
taşıma, miyokardiumda aşırı uyarılmaya ve öldürücü 
ritim bozukluklarına neden olabilir. İkinci olarak, 
hayvan soğuk ortamdan uzaklaştırıldıktan sonra 
beden ısısı düşmeye devam edebilir. Bu, perifer 
damarlardan içteki damarlara soğuk kan dönüşü 
yanında ılık olan iç bölgeden daha soğuk dış yüzeye 
ısının sürekli yer değiştirmesi ile oluşur. Yani iç ısı ile 
dış ısının farklı olması ve yeniden ısıtma sırasında 
sirkülasyonla zıt yönlü etkilenme beden ısısının daha 
da düşmesine neden olur. Son olarak da, yeniden 
ısıtma, vazodilatasyon ile birlikte dolaşım sistemini 
olumsuz yönde etkileyeceğinden kardiovasküler 
bozukluğa yardımcı olur. Soğuğa maruz kalmış orta 
veya şiddetli hipotermili hayvanların yeniden 
ısıtılmasında periferdeki soğuk kanın ısıtılması yada 
soğuk canlandırıcı sıvıların uygulanması birlikte yapılır 
ise birden bire ölüm meydana gelir ki buna yeniden 
ısıtma şoku da denir (Kaplan 1992, Loyd 1984, Ereth 
ve ark. 1992, Dhupa 1995). 

Genel olarak, hipotermik hayvanların tedavisinde 
amaç, vital organ sistemlerini desteklemek, ısı kaybını 
önlemek, ısıtmak, ve oluşabilecek komplikasyonları 
önlemektir. Hipotermik hastalarda solunum problemi 
mevcutsa öncelikli olarak bunun giderilmesi gerekir. 
Hastada solunum oranı 4-10/dk ise ısıtılmış ve 
nemlendirilmiş oksijen, maske yardımı ile 
uygulanmalıdır. Şayet hastada solunum oranı ve ritmi 
yavaş, hipoventilasyon mevcut ise hasta hemen 
entübe edilmeli ve ılık oksijen ile ventilasyon 
sağlanmalıdır (Reuler 1978, Smith 1985, Webb 1987, 
Morray ve Pavlin 1990). Ayrıca bu durumda olan 
hastaların yeniden hayata döndürülmesinde 
intravasküler hacmin restore edilmesi içinde 
intravenöz girişin sürekli olarak açık olacak şekilde 
hazırlanması önemlidir (Dhupa 1995). 

Hipotermik hastalarda daha çok dengeli elektrolit 
solüsyonlar kullanılmalıdır. Sıvı solüsyonlar ılık 
olmalıdır ki bu ısı kaybını önleyecektir. Dekstrozlu 
solüsyonlar, artan metabolik ihtiyaçları karşılamada 
enerji üretimi için önerilebilir. Laktatlı Ringer 
solüsyonu, şiddetli hipotermili hayvanlarda 

kullanılmamalıdır, çünkü laktatın karaciğerdeki 
metabolizması azalır. 

Hipotermik hastalarda iç beden ısısının doğru 
olarak belirlenmesi takip edilecek tedaviye yol 
gösterecektir. Beden ısısı 28 oC’ den yukarıda olan 
hastalar hırpalanmamalıdır. Kalp ve solunumla ilgili 
problemlerde reanimasyona önem verilmeli, şiddetli 
hipotermili ve kalp ritmi düzenli hastalarda ventriküler 
ritim bozukluğu riski nedeniyle kalp-solunumla ilgili 
reanimasyondan kaçınılmalıdır. Kardiopulmoner 
canlandırma, şiddetli hipotermili ve kalp ritmi 
bozulmuş hastalarda uygulanmalıdır. Vücut ısısı 28 
oC’nin altında olan hastalarda kalp, atropin, antiaritmik 
ilaçlar ve elektro konversiyon tedavilerine inatçılık 
gösterir. Hipotermik hastalarda kardiopulmoner 
reanimasyon, hasta normal beden ısısına ulaşıncaya 
kadar devam ettirilmelidir. Kardiopulmoner 
reanimasyon, düşük beden ısılarında ihtiyaç duyulan 
perfüzyonun azalmasından dolayı normalin yarısı 
oranında yapılmalı, ventilasyon oranı dakikada 8-12 yi 
geçmemelidir. 

Hipotermik hastalarda yeniden ısıtma, üç şekilde 
uygulanır. Pasif, aktif (eksternal) ve agressif (internal) 
yöntemlerle beden ısısının yeniden sağlanması 
amaçlanır. Pasif yeniden ısıtma, 32 oC’ den daha 
yukarı hafif derecedeki hipotermili, genel durumu iyi 
olan hastalarda uygulanır. Bir battaniye ile hastanın 
sarılması, pasif yeniden ısıtmanın en yaygın 
uygulamasıdır. Hipotermiyi düzeltmek için, titreme gibi 
hastanın iç ısı üretim merkezlerini uyaran 
uygulamalardır ki sonunda oksijen tüketimini arttırır 
(Kaplan 1992, Dhupa 1995). Aktif (eksternal) yeniden 
ısıtma yöntemi, daha çok orta derecedeki hipotermili 
hastalarda uygulanır. Dıştan uygulanan ısı kaynakları 
ile hastanın vücut ısısı yükseltilmeye çalışılır. Bu 
amaçla sıcak su şişeleri , sıcak su battaniyeleri, 
elektrikli battaniyeler, ısıtıcı lambalar, ısı 
kaynaklarından direkt dış ısı uygulamaları (elektrik 
ocağı, ısıtıcılar gibi) kullanılabilir (Evans ve ark. 1973, 
Trunkey ve ark. 1977, Pascoe 1993). Isı uygulamaları 
sadece göğüse uygulanmalı, ekstremiteler soğuk 
tutulmalıdır. Bu uygulama, iç ısının arttırılması ve 
kalpten soğuk ekstremitelere doğru perfüzyonun daha 
iyi olmasına neden olacağından yeniden ısıtma 
şokunu önleyecektir. Isı kaynakları hastanın derisi ile 
direkt temas etmemelidir. Çünkü hayvan hipotermik 
olmasından dolayı perifer damarlarda 
vazokontrüksiyon mevcuttur. Isının kontrolü zor 
olacağından yanık oluşumu önlenemeyebilir. Elektrikli 
battaniyeler ile hayvanın derisi arasındaki ısı 42 
oC’den az olmamalıdır. Bu dereceden yüksek  ısı 
uygulamaları yanıklara ve deride kabuklanmalara 
neden olabilir. İnfraruj ısı lambaları hastadan optimum 
75 cm uzaklıkta tutulmalıdır. İnfraruj ısı lambaları 50 
cm uzakta aşırı ısınmaya, 100 cm uzaklıkta ise etkisiz 
ısınmaya neden olur. Sıcak su petleri, şişeleri, 
soğudukları zaman değiştirilmelidir. Aksi taktirde 
ısınan hastadan ısıyı tekrar absorbe ederek ısının 
düşmesine neden olurlar (Pascoe 1993) 

Şiddetli hipotermili hastalarda agressif (internal) 
ısıtma yöntemleri uygulanır. Bunlar, beden ısısını 
yeniden sağlayacak  göğüs ve karın boşluğu ile mide 
lavajları, teneffüs edilen havanın ısıtılması gibi 
uygulamalardır. Veteriner hekimlik alanında en sık 
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uygulanan ısıtma yöntemleri teneffüs edilen 
havanın ısıtılması, ılık su ile peritoneal ve gastrik lavaj, 
sıcak su ile lavman ve idrar kesesi lavajı sayılabilir 
(Reuler 1978, Reuler ve Parker 1978). 

Isıtılan ve nemlendirilen havanın teneffüs edilmesi 
yüz maskesi yada endotrakeal tüp ile gerçekleştirilir. 
Bu yöntemle beden ısısının yükseltilmesi peritoneal ve 
gastrik lavajlardan daha az etkili olduğu düşünülse de 
etkili ve yararlı olduğu kabul edilir (Trunkey ve ark. 
1977, Webb 1987).  

Kalp ve akciğerler tercihli olarak ısıtılabilir. Bu, ritim 
bozukluğunu azaltabilir. Solunumun siliar 
mekanizmanın ısı ile uyarılması trakea ve bronşlardaki 
sekresyonun temizlenmesini de kolaylaştıracaktır 
(Dhupa 1995). 

Mide-bağırsak sisteminin ısıtılması bir mide 
sondası ile gerçekleştirilir. Sonda aracılığı ile ılık sular 
mideye verilerek mide ve bağırsakların lavajı yapılır. 
Birkaç defa gerçekleştirilen bu uygulama ile beden iç 
ısısı artırılmaya çalışılırken karaciğerde de ısınma 
gerçekleşir. Bunun sonunda laktat ve ilaç 
metabolizmalarında artış oluşur (Dhupa 1995). Mide 
sondası uygulanması sırasında perforasyon ve kalpte 
ritim bozukluğunun şekillenebileceği unutulmamalıdır.  

Peritoneal irrigasyon ile iç beden ısısının 
arttırılmasında bir yada iki peritoneal dializ kateteri ve 
dializ solüsyonları kullanılır. Pratik olarak foley 
kateterleri ve pekçok dengeli elektrolit solüsyonları bu 
amaçla kullanılır. Peritoneal dializ sölüsyonları su 
banyosunda ya da mikrodalga fırınlarda (45 oC) 
ısıtılmalı, her değiştirmede 50 ml/kg oranında periton 
boşluğu içine verilmelidir. Periton boşluğuna hızla 
verilen ve hemen uzaklaştırılan dializ solüsyonlarının 
6-8 defa uygulanması ile normal beden ısısına tekrar 
dönülür. Bu şekilde beden ısısının yükseltilmesinde 
normal beden ısısına ulaşmadan önce ısıtmaya son 
verilmelidir (Reuler ve Parker 1978, Lee-Parritz ve 
Pauletic 1992). Aksi durumda hipertermi oluşumuna 
neden olunabilir. Periton boşluğuna fazla miktarda 
dializ solüsyonu vermekten, verilecek sıvının fazla 
sıcak olmasından ve çok hızlı verilmesinden 
kaçınılması gerekir. Operasyon uygulanmış ise 
operasyonda açılan vücut boşluğu yada peritoneal 
dializ uygulamasında 42 oC'nin üzerinde ısıtılmış % 
0.9’luk NaCl ile lavaj yapılabildiği gibi iv olarak ta 
uygulanabilir. Hipotermik hastalarda yeniden ısıtma 
amacı ile 43 oC’ den fazla olmayan ılık solüsyonlar ile 
lavman uygulamaları da önerilir. 43 oC’den daha sıcak 
sıvılar yeniden ısıtmada kullanılmamalıdır.  

Şiddetli hipoterminin düzeltilmesi sırasında görülen 
en yaygın komplikasyonlar yeniden ısıtma şoku, 
kalpte ritim bozukluğu ve ani ölümlerdir. Ayrıca 
pıhtılaşma bozuklukları ve yaygın damar içi pıhtılaşma 
(disseminated intravascular coagulation) görülebilir 
(Reuler 1978, Dunn ve ark. 1994, Dhupa 1995). 
Yeniden ısıtma, köpeklerde fibrinolitik aktivitede bir 
artışa neden olur. Bu açıdan hipotermik hastalarda 
yeniden ısıtmaya başlamadan önce pıhtılaşma 
bozukluğunun nedeninin tam bilinmesi önemlidir 
(Johnston ve ark. 1994). Hipotermili hastalarda 
yeniden ısıtma süresinde periferden kanın dönüşü 
sırasında potasyum-hidrojen değişimi sonunda serum 
potasyum konsantrasyonundaki artışa bağlı olarak 
metabolik asidozis gelişebilir (Kolata 1993).  

Yeniden ısıtmadan sonra, pneumoni, akciğer 
ödemi ve akut solunum yetmezliği sendromunu içeren 
akciğer komplikasyonları yaygındır (Zenoble 1983). 
Hipotermi sırasında kapillar sızıntı nedeniyle 
akciğerler içine sıvı geçişi oluşur. Bu enfeksiyon ve 
sepsis için uygun ortam oluşturur. Yeniden ısıtma 
sonrasında ölümün, en yaygın nedenlerini enfeksiyon 
ve sepsis oluşturur. Hipotermi sırasında ve yeniden 
ısıtma sonrasında ölüm oranının yüksek olması 
enfeksiyonun multifaktöriyel olmasından 
kaynaklanabilir. Enfeksiyon, hipotermi sırasında deri 
ve bağırsaklardaki işemik alanlardan bakteriyel 
bulaşma ile birlikte soğuğa bağlı granülositopeni, 
fagositozis ve migrasyonun bozulması ile 
polimorfnükleer hücrelerin azalması sonucu 
şekillenebilir. Soğuğa maruz kalan hayvanlar, 
hipoventilasyondan sonra atelektazinin artması ve 
trakea ve bronşial sekresyonun koyulaşması 
nedeniyle pneumoniye karşı predispoze hale gelirler 
(Dhupa 1995, Lee-Parritz ve Pauletic 1992). 

Hipotermik hastalar, şayet bilinçsiz bir şekilde 
ısıtılmaya devam edilecek olursa serebral ödem 
gelişimine neden olunur. Artan intrakranial basınç; 
glikoz seviyesinin değişmesi ile ilgili osmotik değişime 
ya da işemik yaralanmalar oluşturarak sekunder 
olarak ta ödem oluşumuna yol açabilir. Bu gibi 
durumlarda, osmotik diüretikler (%20 mannitol) ve 
kortikosteroidler uygulanabilir. Şok ve işemi ile ilgili 
olarak pankreatitis ve akut böbrek tubuler nekrozu 
gelişebilir. Hipotermili hastalarda elektrolit ve glikoz 
dengesizliklerine bağlı olarak ta rhabdomyolysis 
görülebilir (Dhupa 1995). 
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GIDA KAYNAKLI PATOJEN: Yersinia enterocolitica 
(derleme) 
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       Foodborne pathogen: Yersinia enterocolitica 
 

 
 

 
       SUMMARY 
 
       Y. enterocolitica is the species of Yersinia most 
frequently isolated from human and animal infections. 
Yersinia enterocolitica and Yersinia enterocolitica-like 
bacteria constitute a fairly heterogenus group of bacteria 
which includes well-established pathogens and a range of 
environmental strains which are ubiquitous in terrestrial and 
freshwater ecosystem. Pathogenic significance in man is 
mainly associated with a few serogroups O:3, O:5,27, O:8, 
O:9. Yersinia enterocolitica also has the unique distinction 
of being the first known psychrotrophic water and 
foodborne enteropathogen. It has been isolated from meat, 
chicken, ham, drinking water and milk. It causes broad 
range of disease ranging from acute bowel disease to 
extraintestinal manifestation such as reactive artritis and 
uveitis. In young adults, acute terminal ileitis and 
mesenteric lymphadenitis mimicking appendicitis appear to 
be a more common clinical syndrome.  
 
       KEY WORDS: Y. enterocolitica, food, contamination 
 

       ÖZET 
  
       Y. enterocolitica bilinen ilk psikrotrofik su ve gıda 
kaynaklı enteropatojen bir mikroorganizma olup, bu 
mikroorganizmanın yayılmasında gıdalar en önemli kaynağı 
oluşturur. Y. enterocolitica insan ve hayvan 
infeksiyonlarında alınan kültürlerde sıklıkla izole edilen bir 
Yersinia türüdür. Bu mikroorganizma türü patojen ve 
apatojen serotipleri içerir. Klinik açıdan en önemli 
serotipler O:3, O:5,27, O:8, O:9 olup, et, tavuk, salam-sosis, 
içme suyu ve süt bu serotiplerin kaynağını oluştururlar. 
Erişkinlerde akut barsak hastalığından reaktif artritis ve 
üveitis gibi ekstraintestinal rahatsızlıklara neden olur. 
Gençlerde ise akut terminal ileitis ve appendisit belirtilerine 
benzeyen mezenterik lenfadenitis en sıklıkla karşılaşılan 
klinik belirtiler arasında yer alır. Çeşitli gıdalar patojen Y. 
enterocolitica serotipleri yönünden potansiyel tehlike 
oluşturduğundan, üretimin her aşamasında ve muhafazası 
sırasında gerekli hijyenik kurallara uyulmalıdır. 
 
       ANAHTAR KELİMELER: Y. enterocolitica, gıda, 
kontaminasyon

           

 

       GİRİŞ 
 
       Yersinia enterocolitica Enterobacteriaceae 
familyasına ait  olup, Yersinia soyu içerisinde yer alır. 
Yersinia soyu  başta Y. enterocolitica olmak üzere Y. 
enterocolitica-benzeri türleri (çevresel Yersinia’lar), Y. 
pestis, Y. ruckeri ve Y. pseudotuberculosis`i kapsar. 
Y. enterocolitica-benzeri türler; Y. kristensenii 
(Bercovier ve ark. 1980), Y.  frederiksenii (Ursing ve 
ark. 1980), Y.  intermedia (Brenner ve ark. 1980), Y. 
aldove, Y. ruckeri (Cornelis ve ark. 1987) ve Y. 
rohdei’dir (Aleksic ve ark. 1987). Gıda kaynaklı Y. 
enterocolitica benzeri türlerin potensiyel patojenitesi 
kesin olmamakla beraber, ısıya dayanıklı enterotoksin 
ürettiği bilinmektedir (Kapperud 1981). Klinik yönden 
önemli olan Y. enterocolitica serotipleri O:3; O:5,27; 
O:6,30; O:13,7; O:21; O:9 ve O:8’dir (Ratnam ve ark. 
1982, Toma ve ark. 1984).    
 
Yayına Kabul Tarihi: 15.02.2002 
1: A.K.Ü. Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Tek. ABD - 
AFYON 

       MORFOLOJİK, BİYOKİMYASAL VE 
FİZYOLOJİK ÖZELLİKLER 
       Yersinia`lar; Gram negatif, fakültatif anaerob, 
küçük kokoid formlu, 0.5-0.8 m çapında, 1-3 m 
uzunluğunda, endospor oluşturmayan (Yersinia pestis 
hariç), kapsülsüz, 37 C`de hareketsiz ancak 30 C` 
nin altında peritrik flagellaları ile hareketli  (Y. pestis 
her iki koşullarda hareketsiz) mikroorganizmalardır  
(Schiemann 1989). 
Büyüme ve Gelişme: Y. enterocolitica psikrotrof bir 
mikroorganizma olup, 0-48 °C’ler  arasındaki 
sıcaklıkta üreyebilir. Optimum üreme sıcaklığı ise 32-
34 °C`dir (Schiemann 1979). Y. enterocolitica 
rekabetçi özelliği zayıf bir bakteri olup, karışık 
mikroflorada bulunan diğer mikroorganizmalarla 
arasında antogonist bir etkileşim vardır (Schiemann ve 
Olson 1984). Ayrıca avirulent Y. enterocolitica suşları 
25 ve 37 ºC’de Y. intermedia, Y. kristensenii ve Y. 
frederiksenii tarafından üretilen bakteriyosine 
benzemeyen bakteriyosin  üretirler (Toora ve ark. 
1989). Bu antogonistik maddeler de O:3, O:8 ve O:9 
gibi virulent serogruplarını inhibe edererek barsak 
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duvarına kolonize olmalarını önler (Kapperud 1991, 
Schiemann 1989).Y. enterocolitica`nın üremesini 
kamçılamak amacıyla besiyerlerine katılan maddeler 
arasında metiyonin ve sistin gibi sülfür içeren amino 
asitler ile kalsiyum, demir ve tiamin vitamini yer alır 
(Nilehn, 1969). Y. enterocolitica safra tuzu ve diğer 
yüzey-aktif maddelere karşı direnç gösterir 
(Schiemann 1980). % 5 NaCl mevcudiyetinde 
üreyebilir ancak % 7 NaCl`de üreyemez (Schiemann 
1979). Susuz ortamda uzun süre canlı kalabilmektedir 
(Stanfield 1985).  
        Y. enterocolitica  ette 0/1 °C`de, buyyonda 0.5 
°C`de üreyebilir (Heim ve ark. 1984). İnsanların 
hastalanmasına neden olabilen Y. enterocolitica 
serotipleri buzdolabı sıcaklığında üreyebilmekte ve 4 
°C`de 14 gün bırakıldığında 2 x 106 kob/g düzeyinin 
üzerine çıkabilmektedir. Generasyon zamanı ise 0 
°C`ye yaklaştıkça 24 saate kadar uzayabilir (Walker 
ve ark. 1990). Bazı atipik soylar hariç, Y enterocolitica 
dondurulmuş gıdalarda da uzun süre canlı kalabilir. 
Ancak Y. enterocolitica yüksek sıcaklık derecelerine 
karşı dayanıklı olmayıp, standard pastörizasyon 
sıcaklık ve zaman periyodunda yıkımlanır (Hanna 
1977). Lovett ve ark. (1982) Y. enterocolitica için D- 
değerini 62.8 °C`de 0.24-0.96 dakika, ve z-değerini 
5.11-5.78 °C olarak bildirmişlerdir.  
Y. enterocolitica`nın Biyotipleri: Y. enterocolitica 
biyotip 1, 2, 3, 4, 5, 6 olmak üzere 6 biyotipten oluşur. 
Bu biyotipler farklı biyokimyasal özellik gösterirler. 
Biyotiplendirme çalışmaları çerçevesinde, daha sonra 
biyotip 3`e ilave edilen 3A ve 3B alt gruplar 
(Shayegani 1981) Bercovier ve ark. (1978) tarafından 
biyotip 6 olarak tanımlanmıştır. Bu biyotipler son 
çalışmalarda Y. mollaretti ve Y. bercovieri olarak 
tiplendirilmiştir (Wauters ve ark. 1988b). Tablo 1’de Y. 
enterocolitica’ nın biyotiplendirme şeması 
gösterilmiştir. 
Y. enterocolitica`nın Antijenleri ve Serotipleri : Y. 
enterocolitica somatik (O), flagellar (H) ve kapsüler 
(K) antijenlere sahiptir. Y. enterocolitica` nın 
serotiplendirilmesinde kullanılan ilk sistematik, 
Winblad (1978) tarafından ısıya dirençli somatik (O) 
antijenleri kullanılarak yapılmış olup, 8 antijenik faktör 
temeline dayanır. Bu ilk sistematik çalışmalar sonucu 
serotip dağılımı ile konakçı arasında ilişki olduğu 
belirlenerek, serotip O:3`ün daha çok Avrupalılarda, 

serotip O:8`in ise New Yorklularda var olduğu 
gösterilmiştir. Daha sonra Wauters (1981) O antijen 
tip sayısını 57 olarak bildirmiştir.  

       Somatik antijenler polisakkarit yapısında olup, 
spesifitesi serogruplara ve üreme sıcaklığına bağlı 
olarak değişir. Somatik antijenlerin tiplendirilmesinde 
hücre duvarındaki lipopolisakkaritlerin (LPS) şeker 
içeriği önemli rol oynar (Shayegani ve ark. 1981).  

       Y. enterocolitica, somatik antijenik yapı dışında 19 
flagellar (H) ve bir termolabil kapsüler (K) antijene de 
sahiptir (Wauters 1970). Son yıllarda somatik antijen, 
O:3, O:8, O:9 gibi patojenik serotiplerin 
identifikasyonu için kullanılmaktadır. Ancak, somatik 
antijen diğer türlerin biyogrup suşlarında da mevcut 
olabilir ve çapraz reaksiyonların ortaya çıkmasına 
(O:9 ile Brucella, O:12 ile Salmonella faktör O:47) 
neden olabilir (Hurvel ve Linberg 1973).   
       Y. enterocolitica’ nın serotipleri arasında 
patojenite yönünden farklılıklar bulunmaktadır. Serotip 
O:8, O:4,32 ve O:21 daha virulent olup, oral yoldan 
farelere verildiğinde ölüm meydana getirirken, patojen 
olarak kabul edilen O:3, O:9, O:5,27 suşları ise 
farelerde diyare oluşturur, ölüm olayı şekillendirmezler 
(Doyle ve Cliver 1990). 
       Y. enterocolitica’nın virulensliği ile biyogrup, 
serogrup ve coğrafik dağılımı ile ilişkisi vardır. 
Biyogrup 1, kapsadığı serotip ekolojileriyle ilgili olarak 
1A ve 1B olmak üzere iki alt bölüme ayrılır. 1B eskülin 
negatif, piyrazinamidaz pozitifdir. Bu grupta yer alan 
O:4; O:8, O:13a; O:13b; O:18; O:20 ve O:21 suşları 
insan orjinli olup, patojenik özelliktedir (Shayegani ve 
ark. 1981, Wauters ve ark. 1987).  Biyogrup 1 A, 
piyrazinamidaz pozitif suşları içerir ve genellikle 
eskülin pozitiftir. Daha çok çevresel orjinli ve patojen 
olmayan bir çok serotipi içerir ve dünyada oldukça 
yaygındır (Wauters 1981; Wauters ve ark. 1987). Bu 
suşlar gıda, su ve toprakta, ayrıca insan ve hayvan 
gaitasında bulunur (Van Noyen ve ark. 1981). 
Biyogrup 2-5 suşları (3A ve 3B hariç) O:1; O:2; O:3; 
O:5,27 serotiplerini kapsar ve genellikle spesifik bir 
konakçıdan izole edilir. Biyogrup 2’de O:9, O:5,27, 
Byiogrup 3’de O: 1,2,3, O:5,27, Biyogrup 4’de O:3, 
Biyogrup 5’de ise O:2,3 yer alır. Coğrafik dağılımı ise 
Amerika’da O:8, O:3, Kanada’da O:3, Avrupa’da O:3, 
O:9, Japonya’da O:3, Güney Afrika’da O:3’dür 
(Bottone 1997).  

 
Tablo 1. Y. enterocolitica`nın Biyotiplendirme Şeması (Wauters 1988b).   

BIYOTIP REAKSIYONLARI 
Biyokimyasal Testler                         1A 1B 2 3 4 5 6c 
Lipaz (Tween 80 ) + + - - - - - 
Eskülin hidrolizi +/- - - - - - - 
Indol + + (+) - - - - 
Asit Oluşturma Ksiloz + + + + - v + 
Salisin            +/- - - - - - - 
Trehaloz       + + + + + - + 
Nitrat redüksiyonu            + + + + + - + 
Piyrazinamidaz + - - - - - + 
-D-glukozidaz + - - - - - - 
Voges  Proskaur + + + +/-a + (+) - 
Prolin  peptidaz v - - -b - - + 

a:A biyotipine ait serotip 0:3 Japonya`da bulundu, b :Bazı Çinçilla izolatları pozitif olabilir, c :Yeni iki tür tanımlandı : Y. mollaretii, Y. 
bercovierii, +: pozitif reaksiyon, - :negatif reaksiyon, V :değişken reaksiyon, ( ): gecikmiş reaksiyon. 
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Bakteriyofajlar: Y. enterocolitica`da lizojenler oldukça 
yaygın olup, serotipler arasında farklılıklar gösterir 
(Tsubokura ve ark. 1982). Y.enterocolitica için Avrupa 
suçları temeline dayanan iki faj tipi şeması 
oluşturulmuştur. Nicolle`in Fransız şemasında 12 faj 
kullanılmıştır. Bunlar I-IX (IXa, IXb, IXc) arasında 
tanımlanan lizojenik suçlardan izole edilmiştir (Bergan 
1978). Nilehn (1973) tarafından geliştirilen Isveç 
şemasına göre ise Y. enterocolitica`dan 7 faj (B1, B2, 
A1, E1, A2, C31, C61) kullanılmıştır.  
Enterotoksin üretimi: Y. enterocolitica ısıya dayanıklı 
(ST) enterotoksin üretir ve bu enterotoksin metanolde 
çözünür (Boyce ve ark. 1979). Enterotoksin üretimi 
patojenik serotipler arasında yaygındır. Ancak patojen 
olmayan çevresel soylarda (serotip O:5; O:6,31; 
O:7,8; O:13,7; O:16 ve bazı ilişkili olduğu soylar) 
enterotoksin oluşturma yeteneğindedir (Van Noyen 
1981). Bu nedenle enterotoksinin virulens bir öğe olup 
olmadığı kesin  belli değildir ( Pai ve Mors 1978). 
 
       Yersınıa enterocolıtıca SEROTİPLERİNİN 
PATOJENİTESİNİ BELİRLEMEK  AMACIYLA  
KULLANILAN TESTLER      
Y. enterocolitica`nın patojenitesini belirlemek amacıyla 
bir çok testler uygulanmaktadır. Bu testlerin başında 
pYV (Plasmid of Various Yersiniae-Değişik Yersiniae 
Plazmidleri) plazmidin varlığının belirlenmesi 

gelmektedir. Y. enterocolitica´nın patojen suşları 
virulenslikle ilişkili olan ~ 70 kilobaz´ lık (kb) bir 
plazmide sahiptir (Zink ve ark. 1980). İnsanlar için 
patojen olan Yersinia türleri virulenslikte en büyük rol 
oynayan dış membran proteinleri (several outher 
membrane proteins –Yops-) sentez ve sekrete ederler 
(Cornelis ve ark. 1987, Straley ve ark. 1993a). 
Yersinial Yops’ları kodlayan gen plasmid içinde 
lokalize olmuştur (Straley 1991, Straley ve ark. 
1993b). Yops patojenik yersinyaların fagositozis 
olayına karşı dirençliliğinin artırılmasında önemli rol 
oynar (Forsberg ve ark. 1994). Bu özellik Yersinia 
enterocolitica’nın ürediği sıcaklık derecesinden son 
derece etkilenir (35-37˚C). Plazmidler üredikleri 
sıcaklıktan oldukça etkilenen birçok özellikle ilişkilidir 
(Laird ve Cavanaugh 1980). Çünkü sıcaklıktaki 
değişiklikler Y. enterocolitica lipopolisakkaridlerindeki 
şeker ve yağ asit kompozisyonunu değiştirir (Mayer 
1983). Plazmidleri 37 ˚C’de subkültüre edildikleri 
zaman kolaylıkla kaybolur. Hücreler 25 ˚C’de ürediği 
zaman ‘düz’ lipopolisakkaridlere sahip olur ve bütün 
O- antijen zincirleri salgılanırken, hücreler 37 ˚C’de 
ürediği zaman ‘yuvarlak’ ve bakteriyofaj X1 yüzey 
reseptörlerinden yoksun olur (Kawaoka ve ark. 1982). 
Tablo 2’de Y. enterocolitica’nın patojenitesinin 
belirlemede kullanılan testler gösterilmektedir. 

 
 
Tablo 2.  Yersinia  enterolitica`nın Patojenitesini Belirlemede Kullanılan Testler.  
Işaretleyiciler Sıcaklık (°C) Plazmid ilişkisi Kaynaklar 
Kalsiyum bağlama 37 Evet Gemski ve ark. 1980 
Autoagglutinasyon 37 Evet Laird ve Cavanaugh 1980 
Koloni büyüklüğünün indirgenmesi 37 (25?) Evet Lazere ve Gemski 1983 
V ve W antijenleri 37 Evet Carter ve ark. 1980 
Dış membran Protein birliği 37 Evet Portnoy ve ark. 1984 
Kongo kırmızısını bağlama  37 veya 25 Evet Prpic ve ark. 1983 
Kristal viole bağlanması 37 Evet Bhaduri ve ark. 1987 
Hidrofobisiti 37 Evet Schiemann ve Swanz 1985 
Mannoz-rezistans hemaglütinasyon 25 Evet Schiemann ve Swanz 1985 
42-48 Mdal`luk plazmid  Evet Portnoy ve ark. 1981 
Doku kültürü    
Adezyon 37 ? Schiemann ve Devenish 1982 
Invazyon 37 Hayır Schiemann ve Devenish 1982 
Serum rezistanslık 37 ? Chiesa ve Bottone 1983 
Salisin fermantasyon (negatif) 37 Hayır Schiemann ve Devenish 1982 
Eskülin hidrolizi (negatif) 25 Hayır Schiemann ve Devenish 1982 
Piyrazinaminidaz (yok) 25 Hayır Kandolo ve Wauters 1985 

 
Tablo 3. Y. enterocolitica İnfeksiyonunun Klinik Belirtileri. 
 
Gastrointestinal 
 

Enterokolitis, özellikle genç çocuklar 
Pseudoappendisit sendromu (5 yaşın altındaki çocuklar, 
erişkinler) 
Akut mezenterik lenfadenitis, Terminal ileitis 

 
Septisemi 
        

Özellikle immunosupprese bireyler ve aşırı demir yüklemesi veya 
desferrioxamine ile tedavi olmuşlarda  
Transfüzyonla ilişkili 

 
Septisemiyi takiben metastatik infeksiyonlar 
       

Karaciğer, böbrek ve akciğerde fokal abseler  
Deride selülitis, pyomiyozitis, pustuller gibi bozukluklar 
Pnömoni, Menenjit, Panoftalmitis, Endokarditis, Osteomyelitis  

Postinfeksiyon Artritis, Myokarditis, Glomerulonefritis, Eritema nodosum 
Faranjitis 
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       Y. enterocolitica`nın  FİZYOPATOLOJİSİ  
       Y. enterocolitica bağırsak epitel hücrelerinin 
sitoplazmasını geçerek lamina propriaya  penetre 
olmak suretiyle, burada  lezyonlara neden olur. Invitro 
çalışmalarda yalnızca potansiyel patojenik suçların 
lamina propriyaya invaze oldukları (Pedersen ve ark. 
1979), ancak Shigella flexneri gibi hücre içinde 
çoğalmadıkları (Une 1977) görülmüştür. Lamina 
propriaya invazyonu takiben lenf folikülleri ve Peyer 
plaklarına gelerek çoğalırlar (O´Loughlin ve ark. 
1985). Daha sonra Y. enterocolitica  mesenterik lenf 
nodüllerine drene olarak sistematik infeksiyona neden 
olur. Sistematik infeksiyonun şiddeti ile serogruplar 
arasında farklılıklar vardır. Örneğin, Biyotip-1, eskülin-
negatif O:8 suşlarının neden olduğu sistemik 
infeksiyonun şiddeti  O:3; O:9; O:1; O:2 ve O:5,27 
serogruplarında yer alan suşların oluşturdukları 
infeksiyondan çok daha şiddetlidir (Bakour ve ark. 
1985). 
 
       YERSİNİOSIS BELİRTİLERİ  
       Y. enterocolitica hastalardan yaygın şekilde izole 
edilen Yersinia soyunun en yaygın türüdür. (Cornelis 
ve ark. 1987, Bisset ve ark. 1990). Etken, ağız yoluyla 
alınımı takiben bağırsak duvarına yapışarak 
gastroenteritisten sorumlu olan virulens faktörleri 
üretir. İnfeksiyonun klinik belirtileri Tablo 3’de 
özetlenmiştir. Infeksiyon ateş, diyare ve kusma 
şeklinde devam eder. Y. enterocolitica`nın çocuklarda 
en sıklıkla görülen belirtileri ise endokarditis, akut 
terminal ileitis (apandisit belirtilerini andırır) ve 
mezenterial lenfadenitistir (Bercovier ve Mollaret, 
1984, Chandler ve Parisi 1994). Y. enterocolitica, 
Ayrıca septisemi, menenjit, yüzlek veya derin abseler, 
faranjit, artritis ve konjuktivitise de neden 
olabilmektedir (Wauters 1970). 
 
       Yersinia enterocolitica’ nın EPİDEMİYOLOJİSİ 
       Patojen bakterilerin insanlara naklinde gıdalar en 
önemli araçtır. Yersiniosis, ABD`de peryodik gıda 
kaynaklı toplu zehirlenmeler şeklinde, Doğu Kanada, 
Avrupa ve Japonya`da endemik karekterde seyreder 
(Schiemann 1984). Değişik ülkelerden virulent Y. 
enterocolitica`nın neden olduğu Yersiniosis`e ilişkin 
raporlar bildirilmiştir (Asakawa ve ark. 1973, Zen-Yoji 
1981, Olsovsky ve ark. 1975). Kanada`da 1966-1977 
yılları arasında 100 (Krogstad 1974), A.B.D.`de 300 
(Doyle ve Cliver 1990), Belçika`da 2000 (Vandepitte 
ve Wauters 1979) ve Danimarka`da 1 yıl içinde 200. 
000 vaka bildirilmiştir (Schiemann 1989). Gıda 
kaynaklı Y. enterocolitica enfeksiyonuna ilişkin 
bildirilen ilk olay, 1976 yılında New York`ta çikolatalı 
süt tüketimi sonucu meydana gelmiş ve 220`nin 
üzerinde okul çocuğu hastalanmış ve bu çocukların 
16`sının da apandislerinin alınmasıyla sonuçlanan bu 
olayda sorumlu etken olarak Y. enterocolitica `nın O:8 
serotipi izole edilmiştir (Doyle ve Cliver 1990). Yine 
A.B.D`nin Tennessee, Arkansas ve Mississippi 
eyaletlerinde 1982 yılında pastörize süt tüketimine 
bağlı olarak ortaya çıkan ve Y. enterocolitica´nın etken 
olarak izole edildiği bir olayda da 170`den fazla 
Yersiniosis`li vak`a bildirilmiş, daha sonra yapılan 
epidemiyolojik çalışmalarda bu vakada etkilenen insan 

sayısının gerçekte 1000 kişi olduğu rapor edilmiştir 
(Aulisio ve ark. 1983, Doyle ve Cliver 1990).  
       Türkiye´de Yersinia infeksiyonlara ilişkin düzenli 
kayıtların tutulmadığı görülmektedir. Y. 
enterocolitica´nın izolasyonuna ilişkin yalnızca bir kaç 
rapor bildirilmiştir. Bu çerçevede Sağlam ve ark. 
(1980), Ankara yöresinde 221`i hayvan, 358`i insan 
olmak üzere 579 gaita örneği ile 16 apandist içeriğini 
kapsayan çalışmalarında Y. enterocolitica`yı izole 
edemediklerini, 506 şüpheli serumun 2`sinden Y. 
enterocolitica`yı (biri serotip O:3, diğeri O:9) izole 
ettiklerini bildirmişlerdir. Benzer şekilde Ergin ve 
Tokbaş (1987) Izmir çevresinde sero-epidemiyolojik 
araştırmalarında 196 bireyin serumundan % 2 
oranında Y. enterocolitica serotip O:3 ve O:9`u izole 
ettiklerini, Candan ve Töreci (1989) Istanbul´da 
gastro-enteritis şikayetli 10 yaşın altındaki 250 
hastanın gaita örneğinin 4`ünden  Y. enterocolitica 
(ikisi serotip 0:3, ikisi 0:9) izole ettiklerini, Akata’da 
(1992), Edirne ve çevresinde yaptığı araştırmada, 296 
hastanın 4`ünden (%1.35) Y. enterocolitica (3´ü 
serotip 0:3 ve 1´i serotip 0:9) izole ettiklerini 
bildirmişlerdir.      
 
       Y. enterocolitica`nın  TAŞIYICILARI 
Hayvansal taşıyıcılar: Virulent Y. enterocolitica`lar 
için en önemli rezervuar kaynağı domuzlar olup, 
etkenler bu hayvanların ağız boşluğunda özellikle 
tonsilla ve dilde kolonize olurlar. Ayrıca domuzların 
gastrointestinal sistemleri de Y. enterocolitica`lar için 
kaynak durumundadır (Leistner 1975, Dabernat ve 
ark. 1979). Domuz dışında sığırlar (Davey ve ark. 
1983), rodentler, serbest yaşayan hayvanlar 
(Kapperud ve Rosef 1983), köpek ve kediler (Weber 
ve Lembke 1981), çinçilalar, yabani tavşanlar (serotip 
O:2´nin konakçısı) (Dabernat ve ark. 1979) ve balıklar 
rezervuar hayvanlar arasında yer almaktadır 
(Kapperud ve Jonsson 1976). 
       Hayvanlar dışında sağlıklı insanlar da Y. 
enterocolitica´nın taşıyıcısı olabilmektedirler. Nitekim 
Belçika´da 21`i O:3´ü, 4`ü de O:9, 5`ininde diğer 
serotiplere  olmak üzere toplam 30 insanın taşıyıcısı 
durumunda oldukları bildirilmiştir (Vandepitte ve 
Wauters 1979).  
Su: Su, insanlar için patojen olan Y. enterocolitica`nın 
domuz dışında bilinen en önemli rezervuarıdır (McIver 
ve Pıke 1934). Su çoğunlukla patojen olan veya 
olmayan pek çok Yersinia türlerini içermektedir 
(Shayegani ve ark. 1981).  
Gıdalar: Gıdalar da Y. enterocolitica’nın canlı kaldığı 
ve ürediği önemli kaynaklardan biri olup; sığır, koyun 
ve domuzlardan elde edilen ürünler ile oyster, deniz 
kabukluları ve diğer deniz ürünleri, çiğ et, süt 
Yersinia`lar için taşıyıcı görevini yapmaktadır. Bu gibi 
tüketime hazır gıdalardan ABD’ inde 43 izolat elde 
edilmiş olup, bu izolatların 21’inin (% 48.9) O: 17, 
O:Tacoma veya Tacoma arizona, O:2,3, O:4 veya 
O:4,32 olduğu bildirilmiştir. Bu gibi izolatların 
kaynağını çiğ sığır, domuz, koyun, tavuk eti, çiğ süt ve 
istiridyeler oluşturmaktadır. Bu gibi gıdalar Y. 
enterocolitica yönünden potansiyel tehlike 
oluşturmaktadır (Doyle ve Cliver 1990). 
       Y. enterocolitica buzdolabında muhafaza edilen 
gıdalarda da üreyebilmekte ve düşük sıcaklık 
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derecelerinde muhafaza edilen çiğ ve pişmiş et ve 
sütte üreyebilmektedir (Hanna ve ark. 1977, Kapperud 
1991). Bu bakteri ayrıca vakumla paketlenmiş etlerde, 
buzdolabında muhafaza edildiği süre boyunca 
çoğalabilmektedir. Ayrıca donmuş gıdalarda da uzun 
süre canlı kalabilmektedir (Schiemann 1989). 
       Y. enterocolitica,  en büyük enterik infeksiyon 
etkenlerinden biri olup (WHO 1980), genellikle gıda 
kaynaklı patojen olarak bilinir. Yersinia enterocolitica, 
Listeria monocytogenes ve Aeromonas hydrophila 
buzdolabında muhafaza edilen gıdalardan izole edilen 
önemli gıda patojenlerinin başında gelmektedir (Cox 
ve ark. 1990, Motlagh ve ark. 1991). Y. enterocolitica, 
çeşitli gıdalardan Y. enterocolitica–benzeri bakteriler 
ile beraber (Stern ve Pierson 1979) özellikle de sığır, 
domuz ve süt dahil hayvansal gıdalardan izole 
edilmiştir (Doyle 1983). Pek çok araştırmacı suyu 
(Schiemann 1978, Meadows ve Snudden 1982) sütü 
(Walker ve Gilmour 1986, Velazquez ve ark. 1993, 
Ibrahim ve Mac Rae 1991), kırmızı eti (Karib ve ark. 
1994, Ibrahim ve Mac Rae 1991, Falcao 1991, 
Pritchard ve ark. 1995, Jiang ve ark. 2000, Sırıken 
2001, Vishnubhatla ve ark. 2001), tavuk etini (Cox ve 
ark. 1990, De Boer 1994, Fries ve ark. 1988, 
Khalafalla 1990, Sırıken ve Kaymaz 1997) ve 
sebzeleri (Gilmour ve Walker 1989, Falcao 1991) 
Yersinia kaynakları olarak bildirmişlerdir. Bu gibi 
gıdalar Y. enterocolitica yönünden potansiyel tehlike 
oluşturmaktadırlar. 
 
       SONUÇ ve ÖNERİLER 

 
       Tüketime sunulan tüm gıdalar hijyenik kurallara 
uyularak üretilmelidir. Üretimden tüketime kadar 
geçen süreler içinde de bu kurallara ve muhafaza 
koşullarına mutlaka uyulması gerekir. Özellikle et, süt 
ve ürünlerinde soğukta muhafaza son derece önemli 
ama yeterli değildir. Çünkü buzdolabı sıcaklığında(+ 4 
ºC) ve hatta altındaki derecelerinde başta Y. 
enterocolitica olmak üzere bir çok mikroorganizmalar 
varlığını koruyabilmekte  ve hatta üreyebilmektedir. 
Sonuçta bu tip gıdalar halk sağlığı yönünden 
potansiyel bir tehlike oluşturabilmektedir. Bu nedenle 
gıda maddelerinin elde edildiği kaynaklardan tüketime 
değin her aşamada kritik kontrol noktaları belirlenmeli, 
bu noktalarda gerekli önlemler alınmalı ve çapraz 
kontaminasyonların oluşumuna engel olunmalıdır. Bu 
konularda üretici ve tüketicilerin bilinçli olarak hareket 
etmesi gerekir.   
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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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