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Türkiye’de piliç etine olan talep son yıllarda hızlı bir artış 
göstermiştir. Sektörde bulunan firmalar, üretici örgütleri, 
üniversiteler ve araştırmacılar Dünya’daki gelişmeleri 
takip ederek bu talebi karşılamakta zorluk çekmemişlerdir. 
2002-2011 yılları arasında kanatlı eti üretimi %122 
oranında artmış (1) ve bugün yıllık cirosu 3 milyar dolara 
ulaşan, yaklaşık 2 milyon kişiyi istihdam eden bir sektör 
haline gelmiştir (2). Türkiye’de toplam et tüketiminde 
piliç eti oranı %60’lara yaklaşırken (3), sektörde hizmet 
veren işletme sayısı da artış göstermektedir. 2010 
yılında toplam piliç eti üretim miktarı 1.430.000 ton ile kişi 
başına 19.13 kg olarak gerçekleşirken, bu rakamlar 2011 
yılında 1.630.000 bin ton ile kişi başına 22 kg düzeyine 
çıkmıştır (1,4). Bu üretim rakamları ile Türkiye, Avrupa 
ve Dünya’da sayılı tavuk eti üreticisi ülkeler arasında yer 
almaktadır. 2011 yılında toplam 248 bin ton tavuk ürünü 
ihraç edilerek 409.5 milyon dolarlık bir girdi sağlanmıştır 
Bu ürünlerin 196 bin tonunu tavuk eti oluşturmaktadır 
(5). Üretim 9 bin civarında tavukçuluk işletmesinde, 
yaklaşık 12 bin kümeste ve 132 milyon piliç kapasitesi ile 
gerçekleşmektedir (1).

Piliç eti üretiminde gelinen noktada, kullanılan 
piliçlere ait damızlık materyalin %100’ü ithal edilmektedir. 
2010 yılında satın alınan ebeveyn miktarı 7.5 milyona 
ulaşmıştır. Bu ebeveynlerden yaklaşık 900 milyon civciv 
çıkarılarak üretim yapılmıştır (1). Uzun yıllardır dışa 
bağımlı olarak gelişmesini sürdüren etlik piliç üretiminde 
ıslah araştırmaları ile ebeveyn üretim girişimlerinde 

bulunulmuştur. İlk çalışmalar 1960’lı yıllarda başlamış,           
Ankara Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü’ne ithal edilen 
saf ırklarda kapsamlı çalışmalar yapılmıştır (6, 7, 8, 
9). Erbeyli Zirai Araştırma Enstitüsü’nde geliştirilen ve 
ERBRO olarak adlandırılan hibritler o dönemde kullanılan 
ticari hibritlerle benzer performansa ulaşabilmişlerdir 
(10). Zaman içerisinde değişik nedenlerle kamudaki 
bu çalışmaların durdurulması ile bu materyal de 
kaybedilmiştir (4). İthal ebeveynlerden sentetik hatlar 
üretme amaçlı çalışmalardan da bazı olumlu sonuçlar 
alınmasına rağmen (11), bu çalışmalar da araştırma 
seviyesinde kalmıştır. Son yıllarda alternatif üretim 
sistemleri için farklı büyüme hızına sahip genotiplerin 
elde edilmesine yönelik çalışmalarda başarılı sonuçlar 
elde edilmiştir (12). Tavukçulukta Dünya’nın sayılı 
üretici ülkelerinden birisi haline gelen Türkiye’de 
üretimin sadece ithal genotiplerle yapılması, etçi ıslah 
çalışmalarının araştırmalar seviyesinde bile yapılamıyor 
olması Türkiye tavukçuluğu açısından önemli bir eksiklik 
olarak görülmektedir.

Tüm Dünya’da yaygın olarak kullanılan, genetik 
kapasiteleri sınıra dayanmış, yemden yararlanma 
oranları iyileştirilmiş, hızlı gelişen ticari etlik piliçlerin 
üretimde kullanılması elbette ki karlılık açısından birçok 
avantaj sağlamaktadır. Ancak ülkelerin kendi genotiplerini 
elde etmesi için yapılan gayretlerin zaman kaybı olarak 
görülmesi, genetik çeşitlilik ve özellikle hastalık riskleri 
açısından ciddi bir problemdir. Ulusal ıslah çalışmaları ile elde
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ÖZET: Bu çalışmada, üçlü melezleme ile üretilen M1 ve M2 genotiplerinin ticari hızlı gelişen F etlik piliçleri ile büyüme ve bazı 
kesim özellikleri bakımından karşılaştırılması yapılmıştır. Tüm genotiplerden 260’ar adet erkek-dişi karışık civciv aynı kümeste her 
genotip 10 tekerrürlü olarak büyütmeye alınmıştır. Ticari hızlı gelişen piliçlerde iki farklı kesim yaşı uygulanmış, üçlü melezlerle 
karşılaştırmak amacıyla 6 ve 7. haftalarda kesilmişlerdir. F piliçleri, 42 günde kesim ağırlığına ulaşırken, üçlü melez gruplar 49. günde 
kesim ağırlığına ulaşabilmişlerdir. Genotiplerin kesim yaşına kadar tükettikleri yem miktarı eşit gerçekleşmiş, yemden yararlanma 
oranlarında F genotipi daha düşük değere sahip olmuştur. Karkas randımanları ve karkas parça oranları arasındaki farklılıklar önemli 
bulunmuş, F genotipi daha yüksek karkas randımanına sahip olmuştur (P<0.05). Tüm genotiplerden elde edilen karkas parça oranları 
kabul edilebilir seviyelerde bulunmuştur. 
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The Comparison of Growth, Slaughter and Carcass Traits of Meat Chicken 
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ABSTRACT: This study was conducted to determine the growth and some slaughter traits between commercial fast growing 
chickens and three-way cross M2 genotypes. A total of 260 male female mixed chickens from each genotype was reared 10 replicate 
per genotype in the same house. Two different slaughtering ages were applied to commercial chickens and slaughtered at 6 and 7 
weeks of age for comparing with cross genotypes. F chickens reached to slaughtering age at 42 days, whereas three-way cross groups 
reached at 49 days. Feed intake of genotypes was similar until slaughtering ages, but F genotype had better feed conversion ratio. 
There were some differences with regard to dressing percentages and carcass traits between genotypes, and dressing percentage of 
F genotype was higher (P<0.05) than that of F genotype. Carcass parts of both genotypes were found in acceptable limits.
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edilecek genetiklerin yaygın olarak kullanılması özel sek-
törün tasarrufunda olmakla birlikte, bu genetiklerin elde 
tutulması genel hayvancılık kuralları açısından da önem 
taşımaktadır.

Bu çalışmada, yavaş gelişen ebeveyn üretiminde 
kullanılmak üzere üretilen ikili melez genotiplerde üçlü 
melezlemeler yapılarak, bunların ticari etlik piliçlerle 
karşılaştırılması yapılmıştır. Bu amaçla, üretilen 
genotiplerin yemden yararlanma oranları, canlı ağırlıkları, 
karkas randımanları ve bazı karkas parça oranları ile 
yenilebilir iç organ ağırlıkları ticari hızlı gelişen piliçlerle 
karşılaştırılmıştır. Elde edilen sonuçlar ülkemiz etlik piliç 
damızlık temininde bazı alternatiflerin kullanılabileceğini 
göstermiştir. Ancak, üretim kapasitesi dikkate alındığında 
bu tür çalışmaların katkılarının çok yüksek düzeylerde 
olabileceği düşünülmemelidir. Konu, uygulamalı 
ıslah çalışmalarının yürütülmesi,  genetik çeşitliliğin 
sürdürülmesi ve herhangi bir risk ortaya çıktığında 
değerlendirilecek uygulamalar olarak ele alınmalıdır.

MATERYAL ve METOT
Araştırma Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat 

Fakültesi Araştırma Uygulama Çiftliğinde yürütülmüştür. 
Hayvan materyali olarak üç genotip kullanılmıştır. 
Bu genotiplerden iki tanesi uygulama çiftliği damızlık 
ünitesinde yavaş gelişen etlik piliç ebeveynleri üretme 
amaçlı olarak, doğal çiftleştirme yolu ile üretilmiş ve 
ticari hızlı gelişen etlik piliçlerle performans kıyaslaması 
yapılmıştır. Ankara Tavukçuluk Araştırma Enstitüsünden 
temin edilen Rhode Island Red (RIR) ve Barred Plymouth 
Rock (BAR) hatlarının ROSS ticari hibrit ebeveynleri ile 
melezlenmesinden üretilen ROSSxRIR ve ROSSxBAR 
ikili melezleri ROSS erkek bireyleri ile çiftleştirilmiştir. 

Damızlık kümesinde her iki çiftleştirme grubunda 
da 140 dişi 14 erkek bulundurulmuş, kuluçkalık 
yumurtalar çiftleşme bölmelerinde bulunan folluklardan 
günlük olarak toplanmıştır. Kuluçka işlemi Uygulama 
Çiftliği Kuluçkahanesinde gerçekleştirilmiş ve 
ROSSx(ROSSxRIR) (M1), ROSSx(ROSSxBAR) (M2) üçlü 
melezleri elde edilmiştir. Üçlü melez civcivlerle aynı gün 
kuluçka çıkışlı ticari hızlı gelişen ROSS (F) civcivleri ticari 
bir firmadan satın alınmış ve aynı kümeste yetiştirilmeye 
başlanmıştır. Her üç genotipten 260’ar erkek-dişi karışık 
civciv her grupta 26’şar civciv olacak şekilde 1.5x1.5 m 
ölçülerindeki 10’ar bölmeye yerleştirilmiştir. Her bölmede 
birer askılı tip yemlik ve 8 nipel suluk bulundurulmuştur. 
Altlık olarak kaba rende talaşı kullanılmış, yem ve su 
deneme boyunca serbest olarak verilmiştir. Deneme 

süresince kullanılan yem içerikleri ve dönemleri Çizelge 
1’de verilmiştir. Isıtma infrared ısıtıcılarla sağlanmış, 
havalandırma kümeste bulunan pencereler ve elektrikli 
fan yardımı ile yapılmıştır. Aydınlatma beyaz tasarruflu 
ampullerle sağlanmış, ilk 24 saat kesintisiz aydınlatma, 
sonraki dönemde 23 saat aydınlatma 1 saat karanlık 
uygulaması yapılmış ve bu uygulama deneme sonuna 
kadar sabit tutulmuştur. Sağlık koruma tedbirleri 
alınmış ve ticari üretimde uygulanan aşılama programı 
uygulanmıştır.

Yem tüketimleri bölmeler bazında haftalık olarak 
belirlenmiştir. Canlı ağırlıklar yem tüketiminin belirlendiği 
gün bölme bazında toplu tartım yapılarak saptanmıştır. 
Bu iki veriden yararlanarak yemden yararlanma oranları 
hesaplanmıştır.  Ölen hayvanlar günlük olarak kümes 
kartlarına işlenmiş ve ölüm oranları belirlenmiştir. 
Denemede kesim iki farklı yaşta gerçekleştirilmiştir. Üçlü 
melez genotipler kesim ağırlığı olan 2-2.5 kg canlı ağırlığa 
ulaştıkları 49. günde, F piliçleri ise genel uygulamada 
olduğu üzere 42. günde ve üçlü melez piliçlerin kesim 
yaşında (49. gün) kesilmişlerdir. Kesim işlemi Uygulama 
Çiftliği Kesimhanesinde gerçekleştirilmiş, her bölmeden 
belirlenen 2 erkek, 2 dişi bireyde kesim ağırlığı, yenilebilir 
iç organlar olarak değerlendirilen, kalp, karaciğer ve 
temizlenmiş taşlık ağırlıkları kesim esnasında, karkaslar 
+4°C’de 24 saat bekletildikten sonra soğuk karkas ağırlığı 
belirlenmiştir.  Bu organların ağırlıklarının toplamı karkas 
ağırlığına oranlanarak, yenilebilir iç organ oranı olarak 
belirlenmiştir. Abdominal yağ düzeyi karın içi abdominal 
kaslara bağlı yağlar, kloak çevresindeki yağlar ve iç 
organlar etrafında bulunan yağlar olarak belirlenmiş, 
canlı ağırlık ve karkas ağırlığına oran olarak verilmiştir 
(13,14). Karkas parçalamada standart parçalama işlemi 
gerçekleştirilmiş; but, göğüs, kanat, sırt ve boyun ağırlıkları 
alınmış ve karkas ağırlığına oranlanarak karkas parça 
oranları hesaplanmıştır. F genotipinde iki farklı kesim 
yaşı uygulanmış, 5 bölme 42 (F6), 5 bölme 49 günde (F7) 
kesime gönderilmiş, kesim ve karkas özellikleri için her 
tekerrürden 4 erkek, 4 dişi birey kullanılmıştır.

Çalışmada elde edilen veriler tesadüf parselleri deneme 
deseninde tek yönlü varyans analizi ile değerlendirilmiş ve 
tüm özelliklerde yaş faktörü ele alınmıştır. Yüzde ile ifade 
edilen değerlerde arcsinüs transformasyonu yapılmış, 
çizelgelerde ise gerçek ortalama değerler verilmiştir. 
Ortalama değerler arası farklılıklar Duncan testine 
göre gerçekleştirilmiş ve değerlendirmeler %5’e göre 
yapılmıştır. Verilerin analizinde SPSS paket programı 
(Version 16) kullanılmıştır.    
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Bu çal›flmada, yavafl geliflen ebeveyn üretiminde 
kullan›lmak üzere üretilen ikili melez genotiplerde üçlü 
melezlemeler yap›larak, bunlar›n ticari etlik piliçlerle 
karfl›laflt›r›lmas› yap›lm›flt›r. Bu amaçla, üretilen 
genotiplerin yemden yararlanma oranlar›, canl› a€›rl›klar›, 
karkas rand›manlar› ve baz› karkas parça oranlar› ile 
yenilebilir iç organ a€›rl›klar› ticari h›zl› geliflen piliçlerle 
karfl›laflt›r›lm›flt›r. Elde edilen sonuçlar ülkemiz etlik piliç 
dam›zl›k temininde baz› alternatiflerin kullan›labilece€ini 
göstermifltir. Ancak, üretim kapasitesi dikkate al›nd›€›nda 
bu tür çal›flmalar›n katk›lar›n›n çok yüksek düzeylerde 
olabilece€i düflünülmemelidir. Konu, uygulamal› ›slah 
çal›flmalar›n›n yürütülmesi,  genetik çeflitlili€in 
sürdürülmesi ve herhangi bir risk ortaya ç›kt›€›nda 
de€erlendirilecek uygulamalar olarak ele al›nmal›d›r. 
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Araflt›rma Ondokuz May›s Üniversitesi Ziraat Fakültesi 
Araflt›rma Uygulama Çiftli€inde yürütülmüfltür. Hayvan 
materyali olarak üç genotip kullan›lm›flt›r. Bu genotiplerden 
iki tanesi uygulama çiftli€i dam›zl›k ünitesinde yavafl 
geliflen etlik piliç ebeveynleri üretme amaçl› olarak, do€al 
çiftlefltirme yolu ile üretilmifl ve ticari h›zl› geliflen etlik 
piliçlerle performans k›yaslamas› yap›lm›flt›r. Ankara 
Tavukçuluk Araflt›rma Enstitüsünden temin edilen Rhode 
Island Red (RIR) ve Barred Plymouth Rock (BAR) 
hatlar›n›n ROSS ticari hibrit ebeveynleri ile 
melezlenmesinden üretilen ROSSxRIR ve ROSSxBAR ikili 
melezleri ROSS erkek bireyleri ile çiftlefltirilmifltir.  

Dam›zl›k kümesinde her iki çiftlefltirme grubunda da 
140 difli 14 erkek bulundurulmufl, kuluçkal›k yumurtalar 
çiftleflme bölmelerinde bulunan folluklardan günlük olarak 
toplanm›flt›r. Kuluçka ifllemi Uygulama Çiftli€i 
Kuluçkahanesinde gerçeklefltirilmifl ve 
ROSSx(ROSSxRIR) (M1), ROSSx(ROSSxBAR) (M2) üçlü 
melezleri elde edilmifltir. Üçlü melez civcivlerle ayn› gün 
kuluçka ç›k›fll› ticari h›zl› geliflen ROSS (F) civcivleri ticari 
bir firmadan sat›n al›nm›fl ve ayn› kümeste yetifltirilmeye 
bafllanm›flt›r. Her üç genotipten 260’ar erkek-difli kar›fl›k 
civciv her grupta 26’flar civciv olacak flekilde 1.5x1.5 m 
ölçülerindeki 10’ar bölmeye yerlefltirilmifltir. Her bölmede 
birer ask›l› tüp yemlik ve 8 nipel suluk bulundurulmufltur. 
Altl›k olarak kaba rende talafl› kullan›lm›fl, yem ve su 
deneme boyunca serbest olarak verilmifltir. Deneme 
süresince kullan›lan yem içerikleri ve dönemleri Çizelge 
1’de verilmifltir. Is›tma infrared ›s›t›c›larla sa€lanm›fl, 

havaland›rma kümeste bulunan pencereler ve elektrikli fan 
yard›m› ile yap›lm›flt›r. Ayd›nlatma beyaz tasarruflu 
ampullerle sa€lanm›fl, ilk 24 saat kesintisiz ayd›nlatma, 
sonraki dönemde 23 saat ayd›nlatma 1 saat karanl›k 
uygulamas› yap›lm›fl ve bu uygulama deneme sonuna 
kadar sabit tutulmufltur. Sa€l›k koruma tedbirleri al›nm›fl 
ve ticari üretimde uygulanan afl›lama program› 
uygulanm›flt›r. 

Yem tüketimleri bölmeler baz›nda haftal›k olarak 
belirlenmifltir. Canl› a€›rl›klar yem tüketiminin belirlendi€i 
gün bölme baz›nda toplu tart›m yap›larak saptanm›flt›r. Bu 
iki veriden yararlanarak yemden yararlanma oranlar› 
hesaplanm›flt›r.  Ölen hayvanlar günlük olarak kümes 
kartlar›na ifllenmifl ve ölüm oranlar› belirlenmifltir. 
Denemede kesim iki farkl› yaflta gerçeklefltirilmifltir. Üçlü 
melez genotipler kesim a€›rl›€› olan 2-2.5 kg canl› a€›rl›€a 
ulaflt›klar› 49. günde, F piliçleri ise genel uygulamada 
oldu€u üzere 42. günde ve üçlü melez piliçlerin kesim 
yafl›nda (49. gün) kesilmifllerdir. Kesim ifllemi Uygulama 
Çiftli€i Kesimhanesinde gerçeklefltirilmifl, her bölmeden 
belirlenen 2 erkek, 2 difli bireyde kesim a€›rl›€›, yenilebilir 
iç organlar olarak de€erlendirilen, kalp, karaci€er ve 
temizlenmifl tafll›k a€›rl›klar› kesim esnas›nda, karkaslar 
+4°C’de 24 saat bekletildikten sonra so€uk karkas a€›rl›€› 
belirlenmifltir.  Bu organlar›n a€›rl›klar›n›n toplam› karkas 
a€›rl›€›na oranlanarak, yenilebilir iç organ oran› olarak 
belirlenmifltir. Abdominal ya€ düzeyi kar›n içi abdominal 
kaslara ba€l› ya€lar, kloak çevresindeki ya€lar ve iç 
organlar etraf›nda bulunan ya€lar olarak belirlenmifl, canl› 
a€›rl›k ve karkas a€›rl›€›na oran olarak verilmifltir (13,14). 
Karkas parçalamada standart parçalama ifllemi 
gerçeklefltirilmifl; but, gö€üs, kanat, s›rt ve boyun 
a€›rl›klar› al›nm›fl ve karkas a€›rl›€›na oranlanarak karkas 
parça oranlar› hesaplanm›flt›r. F genotipinde iki farkl› 
kesim yafl› uygulanm›fl, 5 bölme 42 (F6), 5 bölme 49 
günde (F7) kesime gönderilmifl, kesim ve karkas özellikleri 
için her tekerrürden 4 erkek, 4 difli birey kullan›lm›flt›r. 

Çal›flmada elde edilen veriler tesadüf parselleri 
deneme deseninde tek yönlü varyans analizi ile 
de€erlendirilmifl ve tüm özelliklerde yafl faktörü ele 
al›nm›flt›r. Yüzde ile ifade edilen de€erlerde arcsinüs 
transformasyonu yap›lm›fl, çizelgelerde ise gerçek 
ortalama de€erler verilmifltir. Ortalama de€erler aras› 
farkl›l›klar Duncan testine göre gerçeklefltirilmifl ve 
de€erlendirmeler %5’e göre yap›lm›flt›r. Verilerin 
analizinde SPSS paket program› (Version 16) 
kullan›lm›flt›r. 

 
 
Çizelge 1. De€iflik yafllarda beslemede kullan›lan yemlerin besin madde düzeyleri 

Besin maddeleri 
Beslemede kullan›lan yemler 

Etlik civciv bafllang›ç  
(1-7.gün) 

Etlik civciv 
(8-28.gün) 

Etlik Piliç 
(29-35.gün) 

Etlik piliç bitirme 
(36-kesim) 

Ham protein (%) 23 22 21 18.00 
ME (Kcal/kg) 3000 3100 3100 3100 
Ham selüloz (%) 4.00 4.00 4.00 6.00 
Ham kül (%) 5.00 5.00 5.00 8.00 
Ca (%) 1.00 0.95 0.80 0.80 
Yarar. fosfor,(%) 0.50 0.50 0.45 0.60 
Methionin (%) 1.00 0.45 0.40 0.40 
Lysin (%) 1.35 1.20 1.10 1.00 
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BULGULAR ve TARTIfiMA 

Konvansiyonel etlik piliç yetifltiricili€inde, 2-2.5 kg 
kesim a€›rl›€›na ortalama 42 günlük yaflta ulafl›lmaktad›r. 
Bu çal›flmada ticari etlik piliç üretiminde ülkemizde yayg›n 
olarak kullan›lan piliçler (F) ile üretimini gerçeklefltirdi€imiz 
ve gelifltirilme aflamas›ndaki piliçlerin performanslar› 
karfl›laflt›r›lm›flt›r. Ticari etlik piliçlerde geleneksel 
uygulama olan 42 günlük süreye ilave olarak 49 günlük 
yaflta kesim yap›l›rken, üçlü melez M1 ve M2 genotipleri 2-
2.5 kg canl› a€›rl›€a 49 günde ulaflabildikleri için 7 haftal›k 
yaflta kesilmifllerdir. Alt› haftada kesilen ticari F piliçlerinde 
canl› a€›rl›k ortalama 2671 g olarak gerçekleflmifltir. Üçlü 
melezler ile ayn› haftadaki performans k›yaslamas›n›n 
yap›lmas› için yedi haftada kesilen F piliçlerinde ise canl› 
a€›rl›k 3237 g olarak tespit edilmifltir. M1ve M2 
genotiplerine ait 7. hafta canl› a€›l›klar birbirine benzer 
sonuçlar göstermifl, s›ras› ile 2341 g ve 2398 g olarak 
gerçekleflmifltir. Elde edilen canl› a€›rl›klar bak›m›ndan 
üçlü melez genotipler ticari etlik piliç genotipin gerisinde 
kalmas›na ra€men, bu genotiplerde etlik piliç üretiminde 
hedeflenen kesim a€›rl›€›na ulafl›labilmifltir. Üretim 
döneminde genotiplere ait canl› a€›rl›k de€iflimi fiekil 1’de 
verilmifltir. Fanatico ve ark. (15) h›zl› geliflen etlik piliçlerde 
53 günlük canl› a€›rl›€› 2600 g, Bayraktar ve ark., (16), 42 
günde 2335 g olarak tespit etmifllerdir. F piliçleri 6 haftal›k 
sürede hayvan bafl›na ortalama 4428 g yem tüketirken, 7 
haftal›k dönemde ortalama yem tüketimi 5795 g olarak 
gerçekleflmifltir. Üçlü melezlerin 7 haftal›k süredeki hayvan 
bafl›na ortalama yem tüketimleri ise, M1için 4464 g ve M2 
için 4493 g olarak tespit edilmifltir. Genotiplerin yemden 
yararlanma oranlar› aras›ndaki farkl›l›klar önemli 
bulunmufl, 7 haftal›k dönemde üçlü melez gruplar›n 
yemden yararlanma oranlar› 1.94, F genotipinin ise 1.84 
olarak gerçekleflmifltir (P<0.05). 6 haftal›k dönemde F 

genotipinin yemden yararlanma oran› ise 1.68 olmufltur. 
Farkl› çal›flmalarda yemden yararlanma oranlar› 1.6 ile 2.3 
aras›nda de€iflen de€erler olarak tespit edilmifltir 
(15,17,18). Karkas rand›man› en yüksek 7. Haftada 
kesilen F piliçlerinde tespit edilmifl, 6. haftada kesilen F 
piliçlerinde %75.09 olarak belirlenmifltir (P<0.05, Çizelge 
2). Üçlü melez genotiplerin karkas rand›manlar› ise %73 
civar›nda gerçekleflmifltir. Tüm genotipler için gerçekleflen 
karkas rand›manlar› önceki çal›flmalarda elde edilen 
sonuçlara benzer ya da yüksek bulunmufltur (18,19, 20). 
M2, M1 ve 6. haftada kesilen F piliçlerinin yenilebilir iç 
organ oranlar› benzer bulunmufl, 7. haftada kesilen F 
piliçlerine ait ortalama bir miktar düflük gerçekleflmifltir 
(P<0.05, Çizelge 2). 

Abdominal ya€ miktarlar› canl› a€›rl›€a oranland›€› 
zaman genotipler aras›ndaki farkl›l›k önemli bulunmazken, 
karkas a€›rl›€›na oranland›€›nda farkl›l›klar önemli 
bulunmufltur (P<0.05) ve en yüksek oran 7. haftada 
kesilen F genotipinde bulunmufltur. Berri ve ark., (21) 
üretim süresi artt›kça abdominal ya€ oran›n›n da artt›€›n› 
belirlemifllerdir. Orta h›zda geliflen etlik piliçlerde 8 haftada 
%3.20, h›zl› geliflen etlik piliçlerde ise 6 haftada %2.60 
abdominal ya€ düzeyi bulmufllard›r ve sonuçlar› bu 
çal›flmada elde edilen verilere benzerlik göstermektedir.  

Karkas parça oranlar› ile ilgili de€erler genotip gruplar› 
aras›nda farkl›l›k göstermifltir (P<0.05, Çizelge 3). 
Ekonomik de€ere sahip but ve gö€üs eti oranlar› kabul 
edilebilir seviyelerde gerçekleflmifl olup, en yüksek gö€üs 
eti oran› F genotipinden elde edilmifltir. F piliçlerinin her iki 
kesim yafl›nda da %40’›n üzerinde gö€üs eti oran› tespit 
edilirken, üçlü melezlerde bu oran %36 olmufltur. 

 

 
 

 
fiekil 1. Genotiplere ait canl› a€›rl›k de€iflimi 
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BULGULAR ve TARTIŞMA
Konvansiyonel etlik piliç yetiştiriciliğinde, 2-2.5 kg 

kesim ağırlığına ortalama 42 günlük yaşta ulaşılmaktadır. 
Bu çalışmada ticari etlik piliç üretiminde ülkemizde 
yaygın olarak kullanılan piliçler (F) ile üretimini 
gerçekleştirdiğimiz ve geliştirilme aşamasındaki piliçlerin 
performansları karşılaştırılmıştır. Ticari etlik piliçlerde 
geleneksel uygulama olan 42 günlük süreye ilave olarak 
49 günlük yaşta kesim yapılırken, üçlü melez M1 ve M2 
genotipleri 2-2.5 kg canlı ağırlığa 49 günde ulaşabildikleri 
için 7 haftalık yaşta kesilmişlerdir. Altı haftada kesilen 
ticari F piliçlerinde canlı ağırlık ortalama 2671 g olarak 
gerçekleşmiştir. Üçlü melezler ile aynı haftadaki 
performans kıyaslamasının yapılması için yedi haftada 
kesilen F piliçlerinde ise canlı ağırlık 3237 g olarak tespit 
edilmiştir. M1ve M2 genotiplerine ait 7. hafta canlı ağılıklar 
birbirine benzer sonuçlar göstermiş, sırası ile 2341 g ve 
2398 g olarak gerçekleşmiştir. Elde edilen canlı ağırlıklar 
bakımından üçlü melez genotipler ticari etlik piliç genotipin 
gerisinde kalmasına rağmen, bu genotiplerde etlik piliç 
üretiminde hedeflenen kesim ağırlığına ulaşılabilmiştir. 
Üretim döneminde genotiplere ait canlı ağırlık değişimi 
Şekil 1’de verilmiştir. Fanatico ve ark. (15) hızlı gelişen 
etlik piliçlerde 53 günlük canlı ağırlığı 2600 g, Bayraktar 
ve ark., (16), 42 günde 2335 g olarak tespit etmişlerdir. F 
piliçleri 6 haftalık sürede hayvan başına ortalama 4428 g 
yem tüketirken, 7 haftalık dönemde ortalama yem tüketimi 
5795 g olarak gerçekleşmiştir. Üçlü melezlerin 7 haftalık 
süredeki hayvan başına ortalama yem tüketimleri ise, 
M1için 4464 g ve M2 için 4493 g olarak tespit edilmiştir. 
Genotiplerin yemden yararlanma oranları arasındaki 
farklılıklar önemli bulunmuş, 7 haftalık dönemde üçlü 

melez grupların yemden yararlanma oranları 1.94, F 
genotipinin ise 1.84 olarak gerçekleşmiştir (P<0.05). 
6 haftalık dönemde F genotipinin yemden yararlanma 
oranı ise 1.68 olmuştur. Farklı çalışmalarda yemden 
yararlanma oranları 1.6 ile 2.3 arasında değişen değerler 
olarak tespit edilmiştir (15,17,18). Karkas randımanı en 
yüksek 7. Haftada kesilen F piliçlerinde tespit edilmiş, 6. 
haftada kesilen F piliçlerinde %75.09 olarak belirlenmiştir 
(P<0.05, Çizelge 2). Üçlü melez genotiplerin karkas 
randımanları ise %73 civarında gerçekleşmiştir. Tüm 
genotipler için gerçekleşen karkas randımanları önceki 
çalışmalarda elde edilen sonuçlara benzer ya da yüksek 
bulunmuştur (18,19, 20). M2, M1 ve 6. haftada kesilen F 
piliçlerinin yenilebilir iç organ oranları benzer bulunmuş, 7. 
haftada kesilen F piliçlerine ait ortalama bir miktar düşük 
gerçekleşmiştir (P<0.05, Çizelge 2).

Abdominal yağ miktarları canlı ağırlığa oranlandığı 
zaman genotipler arasındaki farklılık önemli bulunmazken, 
karkas ağırlığına oranlandığında farklılıklar önemli 
bulunmuştur (P<0.05) ve en yüksek oran 7. haftada 
kesilen F genotipinde bulunmuştur. Berri ve ark., (21) 
üretim süresi arttıkça abdominal yağ oranının da arttığını 
belirlemişlerdir. Orta hızda gelişen etlik piliçlerde 8 
haftada %3.20, hızlı gelişen etlik piliçlerde ise 6 haftada 
%2.60 abdominal yağ düzeyi bulmuşlardır ve sonuçları bu 
çalışmada elde edilen verilere benzerlik göstermektedir. 

Karkas parça oranları ile ilgili değerler genotip grupları 
arasında farklılık göstermiştir (P<0.05, Çizelge 3). 
Ekonomik değere sahip but ve göğüs eti oranları kabul 
edilebilir seviyelerde gerçekleşmiş olup, en yüksek göğüs 
eti oranı F genotipinden elde edilmiştir. F piliçlerinin her iki 
kesim yaşında da %40’ın üzerinde göğüs eti oranı tespit 
edilirken, üçlü melezlerde bu oran %36 olmuştur.
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Tüm genotipler için elde edilen oranlar h›zl› geliflen 
etlik piliçlerin farkl› çal›flmalarda tespit edilen gö€üs eti 
oranlar›na benzer bulunmufltur. fiekero€lu ve Duman (19), 
Atasoy ve Aksoy (20), 42 günlük besi süresinde, h›zl› 
geliflen etlik piliçlerde gö€üs eti oran›n› %35, Atasoy ve 
ark., (22) 47 günlük sürede bu oran› %37 olarak 
bulmufllard›r. F genotipinden 7. haftada kesilen piliçlerde 
but oran› %26 olarak bulunurken di€er genotiplerde bu 
oran %28 civar›nda gerçekleflmifltir. Bu sonuçlar farkl› 
çal›flmalar›n sonuçlar›na benzer bulunmufltur (19,21) . 
Di€er karkas parça oranlar› aras›ndaki farkl›l›klar da 
genotipler aras›nda önemli bulunmufl ve Çizelge 3’de 
verilmifltir (P<0.05). M1genotipinde üretim döneminde 
ölüm oran› %3.46, M2 genotipinde %3.07 olarak 
gerçekleflmifltir. F genotipinde 6 haftal›k sürede %4.61 
olan ölüm oran›, besi süresi uzat›ld›€›nda 7. hafta sonunda 
%9.23 olarak gerçekleflmifltir. H›zl› geliflen etlik piliçlerde 
metabolik ve vücut sistemlerinde bozulmalar›n 
oluflabilece€i ve bunlar›n ölüme yol açabilece€i 
bildirilmifltir (23,24). F genotipinde 7 haftal›k besi 
süresinde ölüm oran›n›n yüksek bulunmas›, özellikle 
ölümlerin son haftada art›fl göstermesi fazla geliflmeye 
ba€l› metabolik sorunlardan kaynaklanm›fl olabilir. 

Bu çal›flmadan elde edilen sonuçlar, üçlü melezleme 
ile elde edilen genotiplerin, konvansiyonel üretimde 
kullan›lan h›zl› geliflen etlik piliçlerin ortalama 42 günde 
ulaflt›klar› canl› a€›rl›€a 49 günde ulaflabileceklerini ortaya 
koymufltur. Ancak, piliçlerin bu canl› a€›rl›klara ulaflmak 
için tükettikleri yem miktar› benzer ve yemden yararlanma 
oranlar› birbirine yak›n bulunmufltur. Bu nedenle melez 
genotiplerde h›zl› geliflen genotipin kesim a€›rl›€›na 
ulaflmadaki bir haftal›k gecikmeyi kabul edilebilir 
k›lmaktad›r. Ekonomik de€ere sahip karkas parça 
oranlar›nda çok büyük farkl›l›klar›n olmamas› ve ölüm 
oranlar›nda melez genotiplerin özellikle besi periyodunun 
son döneminde daha iyi sonuçlar vermesi, bu genotiplerin 
üretimde kullan›labilirli€ini desteklemektedir. Farkl› 
genotiplerle yap›lan melezlemelerden elde edilecek 
piliçlerle yap›lacak çal›flmalar bu üretim modelinin 
yayg›nlaflmas›na katk› sa€layabilecektir.  Bu çal›flmalar›n 
etlik piliç üretiminin dünyada say›l› ülkeler içinde yer alan 
ülkemiz aç›s›ndan genetik materyal konusunda d›fla 
ba€›ml›l›k aç›s›ndan de€erlendirilmesi do€ru olmayacakt›r. 
Bu tür çal›flmalar yayg›nlaflt›kça ve üretim birimleri 
olufltukça, genetik çeflitlili€in artt›r›lmas› ve riskler söz 
konusu oldu€unda bu materyalin k›smi kullan›m›na 
baflvurulmas› önemli olacakt›r. 

 
Çizelge 2. De€iflik genotiplere ait baz› kesim özellikleri 

Genotip 
Kesim 
Yafl› 

(Hafta) C 

Özellik 
Canl› 

a€›rl›k (g) 
Karkas 

a€›rl›€› (g) 
Karkas 

rand›man›(%) 
Yenilebilir iç 
organ oran› 

(%) 
Abdominal 
Ya€ 1 (%) 

Abdominal 
Ya€2(%) 

F 6 
E 2920.50 2192.60 75.02 5.20 1.43 1.08 
D 2422.75 1820.73 75.15 5.03 2.38 1.78 
T 2671.63b 2006.66b 75.09b 5.12a 1.90b 1.43 

F 7 
E 3571.13 2701.35 76.88 4.63 1.58 1.22 
D 2904.56 2209.30 76.03 4.51 2.58 1.96 
T 3237.85a 2455.33a 76.46a 4.57b 2.08ab 1.59 

M1 7 
E 2573.30 1898.23 73.79 5.09 1.70 1.25 
D 2109.55 1550.85 73.52 5.21 2.70 1.99 
T 2341.43c 1724.54c 73.65c 5.15a 2.20ab 1.62 

M2 7 
E 2659.65 1966.63 73.92 5.05 1.92 1.42 
D 2138.15 1566.73 73.23 5.04 2.62 1.91 
T 2398.90c 1766.68c 73.57c 5.04a 2.27a 1.67 

 OSH 33.26 26.53 0.21 0.07 0.11 0.08 
a,b,c,: Her özellik için ayn› sütunda farkl›  harfle gösterilen genotipler aras›ndaki farkl›l›klar önemlidir; 1karkasa oran, 2canl›a€›rl›€a oran; 
C: Cinsiyet, E:Erkek, D:Difli, T:Erkek + Difli; OSH: Ortalama standart hata 

  
Çizelge 3. De€iflik genotiplere ait baz› karkas parça oranlar› (%) 

Genotip 
Kesim 
Yafl› 

(Hafta) C 

Karkas parçalar› (%) 

But Gö€üs Kanat S›rt Boyun 

F 6 
E 29.08 40.14 8.97 17.11 4.61 
D 28.06 41.31 9.05 16.57 4.66 
T 28.57a 40.72a 9.01c 16.84b 4.64c 

F 7 
E 26.97 39.17 9.26 18.45 5.54 
D 25.70 41.03 9.52 18.11 5.47 
T 26.33b 40.10a 9.39b 18.28a 5.50b 

M1 7 
E 28.82 35.53 10.95 18.46 6.36 
D 27.58 36.73 10.67 18.02 6.89 
T 28.20a 36.13b 10.81a 18.24a 6.62a 

M2 7 
E 29.18 35.36 10.34 18.72 6.28 
D 28.14 36.43 10.75 18.10 6.53 
T 28.66a 35.90b 10.54a 18.41a 6.40a 

 OSH 0.21 0.24 0.11 0.23 0.10 
a,b,c,: Her özellik için ayn› sütunda farkl›  harfle gösterilen genotipler aras›ndaki farkl›l›klar  önemlidir.  
C: Cinsiyet, E:Erkek, D:Difli, T:Erkek + Difli; OSH: Ortalama standart hata 

Tüm genotipler için elde edilen oranlar hızlı gelişen 
etlik piliçlerin farklı çalışmalarda tespit edilen göğüs eti 
oranlarına benzer bulunmuştur. Şekeroğlu ve Duman 
(19), Atasoy ve Aksoy (20), 42 günlük besi süresinde, hızlı 
gelişen etlik piliçlerde göğüs eti oranını %35, Atasoy ve ark., 
(22) 47 günlük sürede bu oranı %37 olarak bulmuşlardır. 
F genotipinden 7. haftada kesilen piliçlerde but oranı 
%26 olarak bulunurken diğer genotiplerde bu oran %28 
civarında gerçekleşmiştir. Bu sonuçlar farklı çalışmaların 
sonuçlarına benzer bulunmuştur (19,21) . Diğer karkas 
parça oranları arasındaki farklılıklar da genotipler 
arasında önemli bulunmuş ve Çizelge 3’de verilmiştir 
(P<0.05). M1genotipinde üretim döneminde ölüm oranı 
%3.46, M2 genotipinde %3.07 olarak gerçekleşmiştir. 
F genotipinde 6 haftalık sürede %4.61 olan ölüm oranı, 
besi süresi uzatıldığında 7. hafta sonunda %9.23 olarak 
gerçekleşmiştir. Hızlı gelişen etlik piliçlerde metabolik 
ve vücut sistemlerinde bozulmaların oluşabileceği ve 
bunların ölüme yol açabileceği bildirilmiştir (23,24). F 
genotipinde 7 haftalık besi süresinde ölüm oranının 
yüksek bulunması, özellikle ölümlerin son haftada artış 
göstermesi fazla gelişmeye bağlı metabolik sorunlardan 
kaynaklanmış olabilir.

Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar, üçlü melezleme 
ile elde edilen genotiplerin, konvansiyonel üretimde 
kullanılan hızlı gelişen etlik piliçlerin ortalama 42 günde 
ulaştıkları canlı ağırlığa 49 günde ulaşabileceklerini 
ortaya koymuştur. Ancak, piliçlerin bu canlı ağırlıklara 
ulaşmak için tükettikleri yem miktarı benzer ve yemden 
yararlanma oranları birbirine yakın bulunmuştur. Bu 
nedenle melez genotiplerde hızlı gelişen genotipin 
kesim ağırlığına ulaşmadaki bir haftalık gecikmeyi kabul 
edilebilir kılmaktadır. Ekonomik değere sahip karkas 
parça oranlarında çok büyük farklılıkların olmaması 
ve ölüm oranlarında melez genotiplerin özellikle besi 
periyodunun son döneminde daha iyi sonuçlar vermesi, bu 
genotiplerin üretimde kullanılabilirliğini desteklemektedir. 
Farklı genotiplerle yapılan melezlemelerden elde edilecek 
piliçlerle yapılacak çalışmalar bu üretim modelinin 
yaygınlaşmasına katkı sağlayabilecektir.  Bu çalışmaların 
etlik piliç üretiminin dünyada sayılı ülkeler içinde yer 
alan ülkemiz açısından genetik materyal konusunda 
dışa bağımlılık açısından değerlendirilmesi doğru 
olmayacaktır. Bu tür çalışmalar yaygınlaştıkça ve üretim 
birimleri oluştukça, genetik çeşitliliğin arttırılması ve riskler 
söz konusu olduğunda bu materyalin kısmi kullanımına 
başvurulması önemli olacaktır.
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