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             Türkiye şartlarında son yıllarda hobi ve et tüketimi amaçlı keklik üretimi 

yaygınlaşmaya başlamıştır. Kekliklerin beslenmesi, barındırılması, çevresel adaptasyonu ve 

entansif şartlarda üretimi ile ilgili araştırmaların sayısı henüz yeterli değildir. Keklik 

yetiştiriciliğinde çoğunlukla diğer kümes hayvanları üzerinde yapılan bakım ve besleme 

çalışmaları esas alınmaktadır. Fakat çoğunlukla et tipi kanatlı yetiştiriciliğinde kullanılan bu 

metotların keklik yetiştiriciliği için de uygunluğu tam olarak tespit edilememiştir. Bu nedenle 

kekliklerin büyüme performansı ve sağlıkları üzerine besleme ve bakım şartlarının 

düzenlenmesi ile ilgili yapılacak çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.  

         Geçtiğimiz yıllarda kanatlı endüstrisinde, yumurta ve et verimini en yüksek seviyeye 

çıkarmak için genetik ve besleme konularında yoğun çalışmalar yapılmıştır. Günümüzde ise 

insan ve çevre sağlığı, gıda güvenliği gibi konular en az verim performansı kadar önemli hale 

gelmeye başlamıştır. Avrupa Birliği ve Türkiye’de büyümeyi teşvik etmek amacıyla yemlere 

antibiyotik katılması yasaklanmıştır. Bu nedenle antibiyotiklere alternatif olarak doğal 

kaynaklardan probiyotik, prebiyotik ve fitobiyotiklerin kullanımı ile ilgili araştırmalar daha da 

önem kazanmıştır. Bunların içinde de bitki kaynaklı tanenler üzerine çalışmalar son 

dönemlerde dikkati çekmektedir.  

        Tanenler, bitkilerin böcek ve patojenlere karşı savunma sistemlerinin bir parçası olan 

sekunder metabolitlerdir. Tanenler kimyasal yapılarına göre çeşitlere ayrılsalar da hepsinin 

proteinlere bağlanma kabiliyetine sahip olan fenolik bileşikler olması ortak özellikleridir. Bu 

araştırmada belirlenecek büyüme ve sağlık parametreleri ile tanenlerin antimikrobiyel, 

antiparaziter, antioksidan, antienflamatuvar ve antiviral etkileri dolaylı olarak tespit 

edilecektir. Araştırma sonuçlarında tanen gibi fitobiyotik maddelerin keklik yetiştiriciliğinde 

kullanımının hangi etkilere yol açtığı ayrıntılı olarak belirlenecektir. Araştırma sonuçları, 

keklik yetiştiriciliğinin yaygınlaşarak et tüketimi, hobi amaçlı kanatlı yetiştiriciliği, av sporları 

ve ekosistemin zenginleştirilmesine katkıda bulunacaktır. 
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