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ÖNSÖZ 

Değerli okuyucularımız; 

Kanatlı yetiştiriciliği sektörü, dünya ekonomisinde 

katkısı en büyük, üretimi en hızlı büyüyen hayvancılığın 

alt sektörlerinden birisidir. Bu kitabımızda, yumurtacı 

tavukçuluğunda kullanılan farklı yetiştirme sistemleri ve 

kalitesi üzerine etkileri, kanatlı hayvan beslemesinde 

fermente yemler, sirke, çörek otu kullanıma yönelik 

araştırmaların ele alındığı kanatlı hayvan yetiştiriciliği için 

önemli bir sorunu ele alan araştırmaları ayrı ayrı 

bölümlerde incelendiği “Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği 

Üzerine Bilimsel Araştırmalar” isimli yeni bir kitap ile 

karşınızdayız. Bu eserin hazırlanmasında emeği geçen 

kıymetli yazarlarımız Prof. Dr. Ş. Canan BÖLÜKBAŞI 

AKTAŞ, Prof. Dr. Vecihi AKSAKAL, Doç. Dr. Musa 

KARAALP, Dr. Öğretim Üyesi Hacer KAYA, Dr. 

Öğretim Üyesi Bülent BAYRAKTAR, Dr. Öğretim Üyesi 

Hilal ÜRÜŞAN ALTUN, Dr. Öğretim Üyesi Emre 

TEKCE, Öğrenci Orhan Atlıhan TEKDEMİR’e katkıları 

ve kitabın hazırlanma aşamasında yardımlarını ve 

desteğini esirgemeyen Sayın Sefa Salih BİLDİRİCİ’ye, 

yayınlanma aşamasında desteği ve emeği geçen İksad 

Yayınevi çalışanlarına teşekkürlerimi sunarız. 

   YAYIN EDİTÖRLERİ 

   Prof. Dr. Vecihi AKSAKAL  

Doç.Dr. Musa KARAALP 
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GİRİŞ 

Dünya nüfus artışına bağlı olarak dengeli beslenme 

sorunları da artış göstermektedir. Sağlıklı bir yaşam için 

gerekli esansiyel besin maddelerini bünyesinde barındıran 

ve biyolojik değerliliği yüksek olan hayvansal gıdaların 

insan beslenmesindeki yeri oldukça büyüktür. 

Hayvancılık sektöründe en gelişmiş ve teknolojiye en açık 

sektörlerden biri olan kümes hayvancılığı, hayvansal 

protein açığının kapatılmasında önemli bir yere sahiptir. 

Yumurta ve beyaz et gibi kanatlı hayvan ürünleri zengin 

ve kaliteli bir protein kaynağı olmanın yanı sıra 

fiyatlarının da daha uygun olması nedeniyle en çok tercih 

edilen hayvansal gıdalar arasında yer almaktadır. Son 

yıllarda kırmızı etin üretimi, arz ve fiyatlarında yaşanan 

istikrarsızlık kanatlı eti sektörünün daha fazla ön plana 

çıkmasına neden olmuş ve sektör büyük bir gelişme 

kaydetmiştir. 

Üretim süresinin kısa olması, birim alanda daha 

fazla hayvan barındırılması,  yemin ete dönüşme oranının 

yüksekliği ve iş gücünün diğer tarımsal işletmelere kıyasla 

daha düşük olması tavukçuluğun diğer alanlara göre daha 
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çok tercih edilmesine neden olmuştur. Ancak tavukçuluk 

sektöründe meydana gelen bu gelişmeler birçok sorunu da 

beraberinde getirmiştir. Bunlardan en önemlisi 

maliyetlerin yüksekliği ve sektörün girdi temininde büyük 

ölçüde dışa bağımlı olmasıdır. Ruminant hayvanlara göre 

kanatlı hayvan beslemede besin madde miktarı ve kalitesi 

açısından daha zengin olan, insan tüketiminde de 

kullanılan mısır ve soya gibi yoğun yemlerin ağırlıklı 

olarak kullanılması yem maliyetini önemli ölçüde 

artırmaktadır.  Mısır, soya, balık unu ve yem katkı 

maddeleri gibi birçok girdinin büyük oranda ithal edilmesi 

sektörün rekabet gücünü önemli düzeyde azaltmaktadır. 

Kanatlı sektöründe yem maliyetini azaltabilmek için 

daha düşük maliyeti olan alternatif veya geleneksel 

olmayan yem bileşenlerine yönelme eğilimi başlamıştır. 

Son zamanlarda yapılan araştırmalar mısır ve soyaya 

alternatif olarak diğer enerji yemleri ile protein ek yemleri 

ve bazı endüstriyel yan ürünlerin kanatlı rasyonlarında 

kullanılabilirliği üzerine yoğunlaşmıştır. 

Ancak, yüksek lif oranı, düşük protein içeriği ve bazı 

antibesinsel faktörleri içermeleri nedeniyle bu alternatif 
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veya geleneksel olmayan yem maddelerinin kanatlı 

hayvan rasyonlarında istenilen düzeyde kullanılması 

mümkün olmamaktadır. Bu yem maddelerinin rasyonda 

kullanımını sınırlayan faktörleri ortadan kaldırmak veya 

en aza indirebilmek için yemlere çeşitli işlemler 

uygulanmaktadır. Bu işlemlerden biri de fermantasyondur.  

FERMENTE YEMLERİN ÖZELLİKLERİ 

Fermentasyon işlemi yemlerin veya yan ürünlerin 

hayvanlar için daha yararlı hale getirilmesini sağlayan 

biyoteknolojik bir süreçtir. Yemlerin fermantasyonu için 

sıvı fermantasyon, katı faz fermantasyonuna (KFF) ve 

silolama gibi birçok teknik bulunmaktadır. Sıvı 

fermantasyonla elde edilen yem, hayvana sadece su ve 

diğer yüksek sindirilebilir besinleri değil, aynı zamanda 

büyük miktarda organik asitleri ve laktik asit bakterileri ve 

maya gibi faydalı mikroorganizmaları da sağlamaktadır. 

KFF ise sıvı fermantasyona göre daha az atık su 

üretmesi, daha fazla ürün stabilitesi, fermantasyon 

sırasında daha az enerji kullanımı ve fermente ürününün 

nakliye kolaylığı gibi avantajlarından dolayı son 

zamanlarda daha çok tercih edilen bir yöntem olmuştur. 
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Suyun olmadığı veya az olduğu ortamda katı (nemli) 

materyal üzerinde mikrooranizma gelişimi olarak 

tanımlanan KFF (Pandey et al. 2008) ilaç, enzim, yakıt, 

yem ve yiyecek üretimi amacıyla yapılan bir uygulamadır. 

Bu metot günümüzde enzimler ve probiyotikler gibi bazı 

önemli yem katkı maddelerinin üretiminde de yaygın 

olarak kullanılmaktadır (Yarkın 2007). Geleneksel 

uygulamalarla kıyaslandığında KFF tekniği, verim 

faaliyeti ve mikrobiyal büyüme hızı yüksek, kombine 

mikroorganizma kullanımına elverişli, kalitesi düşük 

substrat kullanımına uygun, tarımsal ve endüstriyel temel 

ve yan ürünlerinin antibesinsel faktörleri yok edebilen 

ayrıca mikroorganizma kontaminasyonunu engelleyen en 

uygun yöntem olarak tercih edilmektedir (Yang ve ark., 

2004; Oboh, 2006). Yemler KFF yöntemine göre çeşitli 

mikroorganizmalar ilave edilerek veya herhangi bir 

mikroorganizma ilave edilmeden doğal yollarla fermente 

edildikten sonra düşük sıcaklıkta kurutularak rasyona 

katılabilmektedirler.  
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Bugüne kadar yapılan çalışmalarda fermantasyon 

işlemi sonucunda yemlerin kazandığı özellikler aşağıda 

özetlenmiştir. 

Depolama sırasında mikroorganizmalarla 

kontamine olan yemlerin fermantasyon sonrası patojen 

mikroorganizma sayısında azalma olduğu rapor edilmiştir. 

Fermantasyon sonucunda organik asitler ve 

bakteriyosinler (fermantasyon sırasında laktik asit 

bakterileri tarafından üretilen) gibi metabolitlerin 

artmasına bağlı olarak  yemlerin raf ömrünün artacağı ileri 

sürülmüştür (Borresen ve ark., 2012; Londero ve ark., 

2014). Yapılan birçok çalışmada fermantasyon ile 

yemlerin lif içeriğinin azaldığı (Skrede ve ark., 2003; 

Shahowna ve ark., 2013; Khempaka ve ark., 2014; 

Sugiharto ve ark., 2015), ham protein içeriğinin arttığı, 

yem maddelerinin mikrobiyal ve bazı besinsel 

özelliklerinin iyileştiği bildirilmiştir (Canibe ve Jensen, 

2012; Khempaka ve ark, 2014; Sugiharto ve ark, 2015). 

Fermantasyonla birlikte yemlerin protein çözünürlüğünün 

arttığı (Agrahar-Murugkar ve Subbulakshmi, 2006; Wang 

ve ark., 2010; Borresen ve ark., 2012), organik madde, 
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nitrojen, amino asitler, lif ve kalsiyum gibi çeşitli 

besinlerin sindirilebilirliğinin (Canibe ve Jensen, 2012) ve 

yemin lezzetinin arttığı da tespit edilmiştir (Wang ve ark., 

2010; Shahowna ve ark., 2013). Yine ileride de 

özetleneceği gibi fermantasyon işlemi ile yemlerin 

yapısında bulunan bazı antibesinsel faktörlerin azaldığı, 

yemlerin yapısında bulunan serbest fenolik bileşiklerin 

oransal olarak arttığı ve buna bağlı olarak antioksidan 

aktivitenin yükseldiği belirlenmiştir (Martins ve ark., 

2011; Tapati ve Kuhad, 2014). Sonuçta fermantasyon 

işlemi ile yemlere fonksiyonellik kazandırılmaktadır 

(Tosun, 2017; Ahmadova, 2019; Dumlu, 2019). 

YEMLERİN FERMANTASYONU İLE İLGİLİ BAZI 

ÇALIŞMALAR 

Yemlerin depolanması sırasında bakteri, küf ve 

mantarlar ile kontaminasyonu, yem kalitesini olumsuz 

yönde etkilemekte ve kanatlılarda enfeksiyonlara karşı 

riskleri artırmaktadır. Yapılan çalışmalarda fermantasyon 

ile yemlerin düşük pH ve yüksek laktik asit miktarına 

sahip olduğu ve buna bağlı olarak da tavuk diyetinde 

Salmonella typhimurium ve Escherichia coli gibi 
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bakterilerin büyümesinin engellendiği tespit edilmiştir 

(Murry ve ark., 2004; Niba ve ark., 2009). Ayrıca fermente 

edilmiş tavuk yemlerinde Campylobacter ve Salmonella 

kontaminasyonunun daha az olduğu ileri sürülmüştür 

(Heres, 2004). 

Okeke ve ark. (2015), fermente edilen beyaz ve sarı 

mısırda mikotoksin miktarının fermente edilmeyenlere 

göre oldukça düşük olduğunu tespit etmişlerdir. Yang ve 

ark. (2018), mikotoksin içeren kanatlı hayvan diyetlerinin 

katı faz fermantasyon koşulları altında zearalenon (esas 

olarak Fusarium tarafından üretilen mikotoksin) 

düzeylerinin önemli ölçüde azaldığını ileri sürmüşlerdir. 

Fermantasyona dahil olan bakterilerin, mikotoksinlerin 

toksik olmayan bileşiklere parçalanması ve biyo-

dönüşümünde önemli roller oynadığı bildirilmiştir (Okeke 

ve ark., 2015). 

Kanatlı hayvanlarda sindirim sisteminin ruminat 

hayvanlara göre daha basit ve kısa oluşu, ayrıca yemlerin 

sindirim kanalından daha hızlı geçişi nedeniyle 

mikrofloranın sindirim ve emilimine katkısının sınırlı 

olduğu bilinmektedir. Arpa, buğday, yulaf ve çavdar gibi 
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enerji yemlerinin yapısında sindirimi oldukça zor olan 

pentozan, ksilan, betaglukan gibi nişasta tabiatında 

olmayan polisakkaritler (NOP) bulunmaktadır. Kanatlı 

hayvanların sindirim sisteminde NOP’leri parçalayan 

enzimler bulunmadığı için bu yemler yeterince 

sindirilememekte ve buna bağlı olarak da diğer besin 

maddelerinin sindirim ve emiliminde de sorunlar 

yaşanmaktadır. Bu durum hayvanın sağlığını da olumsuz 

etkilediği için verimde büyük kayıplar meydana 

gelmektedir (Yaşar, 1998; Kırkpınar ve Açıkgöz, 2003). 

Bu tahılların fermantasyona tabi tutulmasıyla besin 

değerlerinin iyileştiğine yönelik birçok çalışma mevcuttur.  

KFF çalışmalarında yaygın olarak Aspergillus niger, 

Aspergillus oryzae ve Sacchoramyces cerevisia gibi 

fungus kültürleri ile bakteri kültürleri kullanılmaktadır. 

Fermentasyon süresince ortamda bulunan 

mikroorganizmalar fitaz, proteaz, galaktosidaz, amilaz, 

lipaz, ve selülaz gibi enzimler ile sitrik asit, fumarik asit, 

laktik asit ve oksalik asit gibi bazı organik asitleri 

üretmektedirler (Pandey ve ark., 2000). Oluşan bu 

enzimler ortamda bulunan besin maddelerinin 
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parçalanmasına yardımcı olmakta ve yemlerin 

yarayışlılığını artırmaktadırlar. Ayrıca yemlerde bulunan 

antibesinsel faktörlerin miktarında da azalmalara neden 

olmaktadırlar.  

Yaşar (2014), peynir altı suyu ile fermente ettiği 

buğday, arpa ve yulafın ham protein oranı, nitrojensiz öz 

madde ve metabolik enerji değerinin yükseldiğini, ham 

selüloz ve ham kül oranının ise azaldığını bildirmiştir.  

Baran (2017), Lactobacillus salivarius ile fermente 

ettiği arpa, buğday ve yulafın ham kül oranının arttığını 

gözlemlemiştir.  Aynı çalışmada arpa ve yulafın fenolik 

madde içeriğinin %70-300 oranında arttığı ve buna bağlı 

olarak yemlerin antioksidan değerinde %59-92 oranında 

bir artışın olduğu rapor edilmiştir. KFF çalışmalarında 

fermente yemlerde enzim aktivitesindeki artışın, bağlı 

formda bulunan fenolik bileşiklerin serbest hale gelerek 

antioksidan kapasitenin yükselmesine neden olduğu 

bildirilmiştir (Bhanja and Kuhad 2014). 

Başka bir çalışmada Kaur ve ark. (2009), buğdayın 

KFF’si sonucunda ham protein oranının %11,2’den 

%21,3’e kadar yükseldiğini bildirmişlerdir. Moore ve ark. 
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(2007), üç farklı ticari maya ile fermente edilen buğday 

kepeğinin ham protein oranının %11-12 düzeyinde arttığı 

ve bu artışın ortamdaki maya sayısının artışına bağlı 

olduğunu ifade etmişlerdir. 

Bölükbaşı ve ark. (2019) tarafından yapılan 

çalışmada, 48 saat süreyle peynir altı suyu ile KFF’ye tabi 

tutulan arpanın ham protein, ham kül, maya içeriği ve 

antioksidan aktivitesinin arttığı ham yağ oranının ise 

azaldığı rapor edilmiştir. Fermantasyona bağlı olarak 

ortamdaki maya sayısının önemli düzeyde arttığı birçok 

araştırmacı tarafından tespit edilmiştir. Maya kuru 

maddesinin yaklaşık %45-55’inin ham protein olduğu 

(Tangüler ve Eren 2006) göz önüne alındığında fermente 

yemlerin ham protein oranındaki bu artışın sebebi de 

anlaşılabilmektedir. 

Ahmedova (2019), buğday kepeğine farklı 

miktarlarda (0, 0,5, 1, 1.5 ve 2 g) nar kabuğu ilave ederek 

herhangi bir mikroorganizma ilave etmeden peynir altı 

suyu ile KFF’ye tabi tuttuğu araştırmasında, buğday 

kepeğinin ham protein oranının %9,65 ile %23,02 

oranında arttığını, ham yağ oranının %39,57 ile %55,32 
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oranında azaldığını, ham selüloz oranın da ise değişme 

olmadığını bildirmiştir. Aynı çalışmada fermente buğday 

kepeğinde maya sayısı, antioksidan ve fitaz aktivitesinin 

arttığı tespit edilmiştir. 

Ayçiçeği tohumu küspesi (ATK) ucuz, besleyici ve 

ham protein oranı (%35-40) yüksek olan bir protein ek 

yemi olmasına rağmen yüksek selüloz oranı ve düşük 

enerji değerinden dolayı kanatlı hayvan rasyonlarında 

sınırlı düzeyde kullanılmaktadır. ATK’nın kanatlı hayvan 

rasyonlarında  daha yüksek oranda kullanılabilmesi için 

yapılan fermantasyon çalışmalarında, ATK’nın besin 

madde bileşimiyle ilgili farklı sonuçlar elde edilmiştir. 

Soltan ve ark. (2015), S. cerevisiae ile fermente ettikleri 

ATK’nın ham protein oranının %30,70’ten %38,40’a 

yükseldiğini, ham selüloz değerinin ise 21,6 g/100g’dan 

7,30 g/100g’a kadar düştüğünü rapor etmişlerdir. Başka 

bir çalışmada  

Bacillus subtilitis ile fermente edilen ATK’nın ham 

protein oranının %35 düzeyinde arttığı,  ham selüloz 

oranında ise önemli düzeyde düşüş olduğunu tespit 

edilmiştir (Uysal, 2017). Dumlu (2019), ATK’yı farklı 
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miktarlarda (0, 0,5, 1, 1.5 ve 2 g) nar kabuğu ilave ederek 

peynir altı suyu ile KFF’ye tabi tuttuğu çalışmasında, 

ATK’nın ham kül, ham protein oranının arttığını, ham yağ 

içeriğinin azaldığını, ham selüloz oranının ise 

değişmediğini bildirmiştir. Ayrıca fermente ATK’da fitaz 

aktivitesinin, maya sayısının (S. cerevisiae) ve antioksidan 

aktivitenin arttığı da rapor edilmiştir.  

Hassaan ve ark. (2015), maya ile fermente ettikleri 

soya fasulyesi küspesinin ham protein miktarının 440 

g/kg’dan 500 g/kg seviyesine kadar yükseldiğini ve bu 

artışın aminoasit düzeyindeki yükselmeden kaynaklandı-

ğını bildirmişlerdir. Araştırmacılar fermantasyon sonrası 

soya fasulyesi küspesinin ham selüloz değerinin yaklaşık 

%50 oranında azaldığını ifade etmişlerdir. Ham selüloz 

oranındaki azalmayı KFF sırasında ortamdaki ham selüloz 

ve kompleks polisakkaritlerin yapısını bozan çeşitli 

enzimlerin salgılanmasıyla açıklamışlardır. 

Zhang ve ark. (2006), Candida tropicalis ZD-3 and 

A. niger ZD-8 ile fermente ettikleri pamuk tohumu 

küspesinin (PTK) ham protein oranının %23.79 dan 
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%30.41’e yükseldiğini, serbest gossipol miktarının 549.06 

mg/kg’ dan 45.92 mg/kg’a düştüğünü tespit etmişlerdir. 

Endüstriyel yan ürün olan elma posasının S. 

cerevisae ile fermantasyonu sonucu ham protein oranında 

%75-%180 arasında artış olduğu (Aggelopoulus ve ark., 

2014), sorgumun işlenmesinden sonra ortaya çıkan yan 

ürünün C. tropicalis ve S. cerevisiae ile KFF’si sonucunda 

ise sorgum ham protein içeriğinin sırasıyla %22 ve %22,5 

oranında arttığı bildirilmiştir (Abalaka ve ark., 2011). 

Başka bir çalışmada Tosun (2017),  domates posasının A. 

niger ile KFF’si sonucu ham protein oranının 

değişmediğini ancak ham selüloz, ADF ve NDF oranı ile 

antibesinsel olan tanen miktarında önemli düzeyde azalma 

olduğunu bildirmiştir. Araştırmacı ham selüloz oranındaki 

azalışı selülaz enzim seviyesindeki artış ile 

ilişkilendirmiştir. Safari ve ark. (2012), A. niger ile 

fermente ettikleri kanola küspesinin ADF oranında % 66, 

NDF oranında % 78 ve ham selüloz oranında  ise % 25 

azalma olduğunu saptamıştırlar. 

Soya yan ürünü olan okaranın farklı maya suşları ile 

fermantasyonu sonucu ham selüloz oranında %7,38 ile 
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%45 düzeyinde azalma, ham protein oranının da ise 

%20,10-%54,40 düzeyinde artış olduğu tespit edilmiştir 

(Rashad ve ark., 2011). Ham selüloz oranındaki bu 

azalmanın nedeni olarakta fermantasyon süresince 

mayaların salgıladıkları selüloz/hemi selülozu parçalayan 

enzimler gösterilmiştir (Lateef ve ark., 2008).  

Nair (1990), kanola küspesinin Aspergillus ficcum 

ile fermente edilmesi sonucunda çözünebilir karbonhidrat 

miktarında %80 ve çözünmeyen karbonhidrat miktarında 

%40 oranında azalma olduğunu bildirmiştir. 

Kemik yapısı ve enerji metabolizmasında önemli 

görevleri olan fosfor, kanatlı hayvanlarda yumurta verim 

ve yumurta kabuk kalitesini etkileyen önemli bir 

elementtir. Bitkisel kaynaklı yemlerin yapısında bulunan 

fosforun büyük bir kısmı fitik asitle bağlanmış fitat fosforu 

formundadır. Kanatlı hayvanlarda fitat fosforunu hidrolize 

edecek fitaz enzim üretimi oldukça sınırlı olup, fitat 

fosforunun ancak 1/3’ünden faydalanabilmektedirler. 

Büyük oranda sindirilemeyen fitat fosforu fekal 

materyalde fitat birikimine sebep olmakta ve bunun 

sonucunda da entansif hayvancılık yapılan yerlerde fosfor 
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kirliliği meydana gelmektedir (Maenz ve Classen, 1998). 

Konuyla ilgili yapılan çalışmalarda fermantasyon 

sonucunda yemlerdeki fitaz aktivitesinin arttığı, fitik asit 

miktarının ise azaldığı tespit edilmiştir. 

Soltan ve ark. (2015) maya ile fermente ettikleri 

ATK’nın fitik asit değerinin 0.363 g/100g’dan 0.131 

g/100g’a düştüğünü tespit etmişlerdir. Carlson ve Poulsen 

(2003), 10, 20 ve 30oC de ıslatarak fermente ettikleri arpa 

ve buğdayda fitat düzeyinin fermantasyona bağlı olarak 

önemli düzeyde azaldığını bildirmişlerdir. Uysal (2017), 

B. subtulis ile KFF’ye tabi tuttuğu ATK’nın fitik asit 

oranının önemli derecede azaldığını saptamıştır. Yapılan 

çeşitli çalışmalarda KFF’si sonucu arpa, buğday, yulaf 

(Baran, 2017), buğday kepeği (Ahmedova, 2019) ve 

ATK’nın (Dumlu, 2019) fitik asit miktarının önemli 

derecede azaldığı ileri sürülmüştür. 

FERMENTE YEMLERİN KANATLI HAYVAN 

BESLEMEDE KULLANILMASI  

Yemlerin besin madde kompozisyonundaki 

iyileşmeler ve fermantasyon süreciyle sindirile bilirliğin 
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artması dışında, fermente edilmiş yemlerin piliçlerin 

büyüme performanslarını nasıl arttırdığıyla ilgili 

mekanizmalar çok fazla bilinmemektedir. 

Konuyla ilgili yapılan bazı araştırmalar, fermente 

edilmiş yemlerin bağırsağın normal mikrobiyal 

ekosistemlerini korumak, duodenum ve jejunumdaki 

villus yüksekliği ve villus yüksekliğinin kript derinliğine 

oranı gibi bağırsak morfolojisini iyileştirerek bağırsak 

uzunluk indekslerini arttırdığını ortaya koymuştur. 

Kriptler, epitel hücre çoğalmasının meydana geldiği 

bölgeler olup kript gelişimi, villus gelişimi ile bağırsak 

emilim yüzeyini direkt etkilemektedir.  

Kanatlı hayvanlar NOP’leri yeterince sindiremediği 

için bağırsak viskozitesi artmakta ve yapışkan dışkı 

problemleri ortaya çıkmaktadır. Kanatlıların aksine 

tahılların endojen enzimlerinin NOP’leri yıkabildiği 

bildirilmiştir (Petersen ve ark., 1999: Çelik ve Açıkgöz, 

2006). Fermentasyon ile tahılların yapısında bulunan 

endojen enzimlerin viskoziteyi azalttığı ve böylece 

bağırsakta villus yüksekliği ve kript hücrelerinin 
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çoğalmasının uyarıldığı ileri sürülmüştür (Yaşar ve 

Forbes, 1999). Bu yüzdende fermente yemlerin, sindirim 

ve emilimdeki gelişmelerden sorumlu olabileceği ve 

bunun sonucunda kanatlıların üretim performansının 

artabileceği belirtilmiştir (Feng ve ark., 2007; Chiang ve 

ark., 2010; Missotten ve ark., 2013; Sun ve ark., 2013b; 

Zhang ve ark., 2016). 

Ayrıca, bazı araştırmacılar fermente yemle beslenen 

etlik piliçlerde amilaz, tripsin, lipaz ve proteaz gibi 

sindirim enzimlerinin artan aktivitelerinin büyümedeki 

artıştan sorumlu olduğunu savunmaktadırlar (Feng ve ark., 

2007; Sun ve ark.,2013a). Fermente yemlerin hayvanlar 

üzerindeki etkilerini incelemek amacıyla birçok çalışma 

yapılmış ve bazı çalışma sonuçları aşağıda özetlenmiştir. 

Buğday, soya fasulyesi, arpa ve kolza tohumu gibi 

yem bileşenleri kümes hayvanları tarafından 

sindirilemeyen NOP’leri yüksek miktarda içermektedir. 

Kolza küspesi zengin protein içeriğine rağmen (Bourdon 

ve Aumaitre, 1990; Jakobsen ve ark., 2015) yaklaşık 187 

ila 235 g/kg düzeyinde NOP içerdiği için kanatlı hayvan 

beslemede önemli dezavantaj oluşturmakta (Jakobsen ve 
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ark., 2015) ve tavuk ince bağırsağında sindirim 

viskozitesini arttırarak besin sindirilebilirliğini önemli 

ölçüde azaltmaktadır (Choct, 1997). Soya fasulyesi 

küspesi yerine %10 oranında Lactobacillus fermentum ve 

B. subtilis ile fermente edilmiş kolza tohumu küspesi 

ikamesinin, etlik piliçlerde canlı ağırlık artışını yükselttiği 

ve yemden yararlanma oranını iyileştirdiği bildirilmiştir. 

Ayrıca fermente kolza tohumu küspesi tüketen 

hayvanların kalın bağırsağında lactobacilli sayısının en 

yüksek olduğu, ileum ve jejunumda villus yüksekliği ve 

villus yüksekliği: kript derinlik oranının arttığı tespit 

edilmiştir (Chiang ve ark., 2010).  

Xu ve ark. (2012), tarafından yapılan bir çalışmada 

soya fasulyesinin yerine farklı oranlarda L. fermentum ve 

B. subtilis ile fermente edilmiş kolza tohumu küspesi 

kullanılmasının broiler performansı üzerinde herhangi bir 

olumsuz etkisinin olmadığı ve alternatif protein kaynağı 

olarak rasyonda %10 seviyesine kadar kullanılabileceği 

ileri sürülmüştür. Araştırmacılar mevcut çalışmada KFF 

sonucunda kolza tohumu küspesinde tiroid hormonlarının 

iyotlanmasını engelleyen ve kan dolaşımına salındığında 
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tiroid hormonlarının inaktif olmasına neden olan 

izotiyosiyanat içeriğinin yaklaşık %83 oranında azaldığını 

tespit etmişlerdir. Performans değerlerin olumsuz yönde 

etkilenmemesini izotiyosiyanat miktarındaki azalma ile 

ilişkilendirmişlerdir. 

Yaşar ve Gök (2014), bıldırcınları fermente edilmiş 

buğday, arpa ve yulaftan oluşan rasyonlarla farklı 

dönemlerde besiye almışlardır. Fermente buğday ve arpa 

ile beslenen gruplarda canlı ağırlık değerlerinin ve yemden 

yararlanma derecesinin mısır ile beslenen kontrol grubuna 

göre daha yüksek olduğunu bildirmişlerdir. Araştırmacılar 

özellikle fermente buğday ile beslenen bıldırcınların 

performans değerlerindeki artışı duedenom uzunluğun-

daki artışa bağlamışlardır.  

Rasyona %40-45 oranında fermente edilmiş ve 

fermente edilmemiş buğday, arpa veya yulaf ilavesinin 

etlik piliçler üzerine etkilerinin araştırıldığı başka bir 

çalışmada fermente yemlerle beslenen hayvanlarda yem 

tüketiminin arttığı ve yemden yararlanma oranının 

iyileştiği tespit edilmiştir. Ayrıca fermente yemlerin daha 

yüksek canlı ağırlık artışına neden olduğu ve sindirim 
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sisteminin boyutunu ve ağırlığını azalttığı bildirilmiştir 

(Yaşar ve ark., 2016).  

Yaşar ve Yegen (2017), domates posası ve undan 

oluşan karışımı mayalı (S. cerevisiae) ve mayasız olarak 

fermente edip etlik piliç rasyonlarına ilave etmişlerdir. 

Deneme sonunda fermente edilen katkı maddesinin canlı 

ağırlık artışını arttırdığı ve yemden yararlanmayı 

iyileştirdiği bildirilmiştir. 

Etlik piliç rasyonlarında A. oryzae ile fermente 

edilmiş soya fasulyesi küspesi (Feng ve ark., 2007; 

Mathivanan ve ark., 2006) ve Lactobacillus ile fermente 

edilmiş buğday ve arpa kullanılmasının hayvanların 

performans değerlerini arttırdığı bildirilmiştir (Skrede ve 

ark., 2003). Skrede ve ark. (2003), fermente edilmiş ve 

fermente edilmemiş arpa ve buğday kullanılmasının 

etkisini araştırdıkları çalışmada fermente yemlerle 

beslenen hayvanların canlı ağırlık kazancının (fermente 

arpa ile beslenen etlik piliçlerde 182 ile 232 g ve fermente 

buğdayla beslenenlerde 50 ile 108 g) fermente edilmemiş 

yemlerle beslenenlere göre daha yüksek olduğunu 

bulmuşlardır. Araştırmacılar fermente buğday ve arpanın 
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performans üzerine olan olumlu etkilerini, fermantasyon-

da kullanılan Lactobacillus suşunun glukanaz aktivitesiyle 

ilişkilendirmişlerdir. Ayrıca arpanın fermantasyondan 

sonra bakteriyel aktiviteye bağlı olarak b-glukan içeriğinin 

%20,5 oranında azaldığını bildirmişlerdir.  

Engberg ve ark. (2009), fermente yemlerle beslenen 

yumurta tavuklarında kuru püre ile beslenenlere kıyasla 

daha düşük yem tüketimi ve daha yüksek canlı ağırlık 

artışının olduğunu, toplam yumurta kütlesi üretimi 

açısından ise hiçbir farkın olmadığını gözlemlemişlerdir.  

Kanatlı hayvanlarda performans değerlerinin 

yanında, et üretiminin temel ölçütlerinden olan göğüs eti 

verimi ve karın yağ oranı da üstünde durulan önemli 

parametrelerdir. Geleneksel olmayan yemlerle beslenme 

durumunda bu parametrelerin nasıl etkilendiği de 

irdelenmesi gereken önemli bir konudur (Widjastuti ve 

ark., 2010).  

Kayode ve ark. (2012), A.niger ve Penicillium 

chrysogenum ile fermente edilmiş mango çekirdeği 

kekinin rasyonda %60 oranında kullanılmasının göğüs eti 

verimi ve karın yağ birikimi üzerine hiçbir olumsuz etkisi 
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olmadığını belirlemişlerdir. Aynı araştırmacılar fermente 

mango çekirdeği kekinin rasyonun %20'sine kadar 

eklenmesinin karkas ağırlığı üzerine de olumsuz bir etki 

etmediğini bildirmişlerdir. Benzer bir sonuç Widjastuti ve 

ark. (2010) tarafından yapılan bir çalışmada da 

bulunmuştur. Araştırıcılar diyete %25 oranında A.niger ile 

fermente edilmiş atık manyok yaprağı küspesi ilavesinin 

karkas ağırlığı üzerine hiçbir olumsuz etkinin olmadığını 

tespit etmişlerdir.  

Bu çalışmalardan farklı olarak Missotten ve ark. 

(2013), fermente edilmiş nemli yem tüketen broylerlerde 

göğüs eti veriminin daha düşük olduğunu bildirmişlerdir. 

Skrede ve ark. (2003), lactobacilli suşu ile fermente 

edilmiş arpanın rasyonda oranının artması ile karın yağı 

miktarının arttığını, benzer olarak Zhang ve ark. (2016), 

diyete %6 fermente yem eklenmesinin etlik piliçlerin karın 

yağ yüzdelerinin artmasına neden olduğunu 

bildirmişlerdir. Bu son iki çalışmanın aksine, Nie ve ark. 

(2015), C. tropikalis ve S.cerevisiae ile fermente edilmiş 

PTK ile beslenmenin, broilerlerde karın yağı nispi 
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ağırlığını azalttığını (artan yağ asidi b-oksidasyonu ve 

trigliserit hidrolizinden dolayı) tespit etmişlerdir. 

Jazi ark. (2017), etlik piliç rasyonlarına soya 

fasulyesi yerine %10 ve %20 oranında fermente edilmiş 

ve fermente edilmemiş PTK ilavesinin etkisini incelemek 

için bir araştırma yapmışlardır. Araştırma sonucunda, 

canlı ağırlık, yem tüketimi ve yemden yararlanma 

dereceleri bakımından kontrol grubuyla fermente PTK 

ilave edilen gruplar arasında farklılık olmadığını ancak 

fermente edilmemiş PTK ilavesinin canlı ağırlık, yem 

tüketimini ve yemden yaralanma derecesini düşürdüğünü 

bildirmişlerdir. Fermantasyon sırasında PTK’da bulunan 

serbest gossipol oranının azalması (Nie ve ark., 2015), 

esansiyel amino asit  ve diğer faydalı besinlerin sindirile 

bilirliğinin artmasıyla (Sun ve ark., 2012) fermente 

PTK’nın kalitesinin arttığını ileri süren çalışmalara 

ilaveten fermente edilmiş yemlerin bağırsak mikrobiyota 

dengesini iyileştirdiğini ve kas protein metabolizmasını 

desteklediğini ve bu nedenlerden dolayı da büyüme 

performansını olumlu yönde etkilediğini rapor eden 

çalışmalar da mevcuttur (Saleh ve ark., 2013, 2014). 
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Azizi ve ark. (2021), etlik piliç rasyonlarına %15 

düzeyine kadar fermente hurma çekirdeği küspesi 

kullanımının büyüme performansı ve karkas verimi 

üzerine olumsuz bir etkisinin olmadığını ileri 

sürmüşlerdir. 

Sugiharto ve ark. (2020), etlik piliçlerin bitirme 

rasyonlarına %15’e kadar fermente muz kabuğu küspesi 

ilave ederek farklı parametreler üzerine etkisini 

inceledikleri çalışmada performans değerlerin olumsuz 

etkilenmediğini, göğüs eti oranı bakımından kontrol 

grubuyla muamele grupları arasında önemli bir farkın 

olmadığını bildirmişlerdir. 

Fermente PTK ile beslenen etlik piliçlerde karın yağ 

oranının kontrol ve fermente edilmemiş PTK ile 

beslenenlere göre oldukça düşük olduğu, but ve göğüs eti 

bakımından gruplar arasında önemli bir farkın olmadığı, 

en yüksek karkas randımanının ise fermente PTK ile 

beslenen hayvanlardan alındığı rapor edilmiştir (Jazi ve 

ark., 2017). Fermente PTK ile beslenen tavuklarda karın 

yağındaki azalma, fermente yemlerin laktik asit 

bakterilerince zengin oluşuna bağlanmıştır. Çünkü laktik 
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asit bakterilerinin,  asetil-koenzim A karboksilazın (yağ 

asidi üretim hızını sınırlayan bir enzim) enzimatik 

aktivitesini azalttığı ve böylece vücutta üretilen yağ 

miktarını kontrol ettiği ileri sürülmüştür (Santose ve ark., 

1995). 

Bağırsak mikrobiyotası, gastrointestinal sistemin 

ayrılmaz bir parçası olup beslenme, fizyoloji ve bağırsak 

morfolojisinde önemli bir rol oynamaktadır. Ayrıca 

mikrobiyota, patojenlere karşı konakçının immün 

savunma mekanizmalarında yer almaktadır. Fermente 

yemler, düşük pH, yüksek sayıda lactobacil, yüksek laktik 

asit ve asetik asit konsantrasyonları ve düşük enterobakteri 

sayıları gibi temel özellikler nedeniyle kanatlılarda 

sağlıklı gastrointestinal ekosistemlerin korunmasında da 

faydalı olabilmektedirler (Canibe ve Jensen, 2012; 

Engberg ve ark., 2009).  

Engberg ve ark. (2009), fermente yem ile 

besledikleri yumurta tavuklarında kursak ve ileumda 

coliform bakteri sayısının önemli düzeyde azaldığını 

ancak sekumda bir farklılığın olmadığını gözlemlemişler-

dir. Araştırmacılar fermente yemle beslemenin, sindirim 
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sisteminin üst kısmını asitleştirme yoluyla bağırsak 

sağlığını artırdığını ve aside duyarlı patojenlerle 

enfeksiyona karşı doğal bir bariyer oluşturduğunu 

bildirmişlerdir. Heres ve ark. (2003a, b)’da fermente 

yemin olumlu etkisini öncelikle üst bağırsak bariyer 

fonksiyonundaki bir gelişme ile ilişkilendirmiş-lerdir. 

Fermente yemlerde bulunan laktik asit bakterileri, 

organik asitlerin üretimi yoluyla sadece bağırsak pH'ını 

düşürmekle kalmayıp, aynı zamanda rekabetçiyi dışlama, 

antagonistik aktiviteler ve bakteriyosin üretimi yoluyla 

enteropatojenlerin kolonizasyonunu da önlemektedirler 

(Kieronczyk ve ark., 2016). Geçmiş yıllarda yapılan bazı 

çalışmalarda fermente yemlerin etlik piliçlerde E.coli 

(Liang ve ark., 2012), Salmonella (Heres ve ark., 2003a; 

Heres, 2004) ve Campylobacter (Heres ve ark., 2003b) 

gibi belirli enteropatojenlerin çoğalmasını engelleyecek 

elverişsiz ortamlar oluşturdukları bildirilmiştir. Missotten 

ve ark. (2013), fermente yem ile besledikleri etlik 

piliçlerin ileum ve çekumunda daha fazla lactobacilli, 

daha az coliform ve streptococci bulunduğunu rapor 

etmişlerdir. 
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Etlik piliç rasyonlarına fermente muz kabuğu 

küspesi ilavesinin ileum ve sekumda laktik asit bakterileri 

ve enterobakteri popülasyonu üzerine herhangi bir 

etkisinin olmadığını, ancak ileumda koliform bakteri 

sayısını azalttığı tespit edilmiştir (Sugiharto ve ark., 2020). 

Jazi ve ark., (2017) fermente PTK’ da laktik asit bakteri 

sayısının fazla olması nedeniyle, fermente PTK ile 

beslenen etlik piliçlerin sindirim sisteminde pH’nın 

düştüğünü ve buna bağlı olarak da ileumda koliform 

bakteri sayısının azaldığını bildirmişlerdir. 

SONUÇ  

Bugüne kadar yapılan çalışmalarda fermente 

yemlerde faydalı mikroorganizma sayısı, antioksidan 

aktivitesi, ham protein, ham kül, organik asit ve fenolik 

bileşiklerin miktarının arttığı, ham selüloz oranı ile 

antibesinsel faktör içeriklerinin azaldığı tespit edilmiştir. 

Hayvan denemelerinde, kanatlı rasyonlarında 

fermente yem kullanılmasının performans değerler ve 

karkas randımanı üzerine herhangi olumsuz bir etkisinin 

olmadığı hatta bazı durumlarda daha iyi sonuçlar alındığı, 
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sindirim sisteminde patojen mikroorganizmaların azalarak 

faydalı mikroorganizma sayısının arttığı görülmüştür. 

Sonuç olarak kanatlı hayvan rasyonlarında mısır-

soya gibi yem maddelerinin yerine daha düşük maliyetli 

geleneksel olmayan fermente yemlerin belirli bir düzeye 

kadar kullanımının mümkün olabileceği kanaatine 

varılmıştır. Ancak fermente yemlerin besin içeriklerinin 

değerlendirilmesi ve güvenliği için standartların 

oluşturulması ve hayvansal tarımda kullanımına yönelik 

resmi düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. 
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GİRİŞ 

Dünya nüfusunun artmasına paralel olarak 

hayvansal orjinli protein ve kanatlı ürünlerine olan talep 

de artmaktadır.  Yumurta ve piliç eti talebinin artması, 

kanatlı hayvan üreticisini yoğun yetiştiriciliğe 

yöneltmiştir. Yoğun yetiştirme koşulları ise bazı 

problemleri ortaya çıkarmıştır. Görülen olumsuz etkilerin 

hafifletilmesinde kümes ve ekipmanın iyileştirilmesine ek 

olarak çeşitli hayvan besleme uygulamalarına yer 

verilmektedir ki bunların başında yeme çeşitli katkı 

maddelerinin ilave edilmesi gelmektedir (Konca ve 

Yazgan, 2002). Ancak yem katkı maddesi olarak sentetik 

ürünlerin kullanımı ile hayvan ve insan sağlığını ciddi bir 

şekilde tehdit eden bazı yan etkilerin meydana geldiği 

tespit edilmiştir (Erdoğan, 1995).  

Gıda güvenliği tüketici, gıda endüstrisi ve ekonomi 

için temel öneme sahiptir. Tüketicilerin bilinçlenmesi ve 

doğal ürünlere yönelik talebin artması, hayvanlarda 

büyüme destekleyicileri olarak alt-terapötik düzeylerde 

kemoterapötik ajanların kullanımını yasaklayan AB 

mevzuatına bağlı olarak, hayvan sağlığını korumak için 
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“geleneksel” tekniklere alternatiflerin kullanımını 

hızlandırmıştır (Di Gioia ve Biavati, 2018). Bu kapsamda, 

tıbbi-aromatik bitki özütleri, bitkisel kökenli biyoaktif 

bileşikler, organik asitlerle bakteriyosinlerin hayvan 

beslemede kullanımı en çok araştırılan doğal 

koruyuculardır (İpçak ve ark., 2017). Söz konusu doğal 

yem katkı maddelerinin kolay ulaşılabilir, güvenilir, 

yoğun etkili, düşük maliyetli olması ve performans artışı 

ile stresörlere karşı potansiyel antioksidan aktiviteleri gibi 

avantajlarının yanı sıra kalıntı bırakmama ve antibiyotik 

direncinden muaf olmaları yaygın olarak kullanımlarına 

olanak sağlamaktadır (Abd El-Hack ve ark., 2020). Bazı 

doğal antioksidanlar ile kalp, karaciğer, beyin, barsak ve 

böbreklerde oksidatif stres kaynaklı hastalıklar belli 

ölçülerde önlenebilmektedir (Kahraman ve ark., 2003). 

Yem katkı maddesi olarak kullanılacak kaynakların 

kolay ulaşılabilir ve ekonomik olması bunların önemini bir 

kat daha artırmaktadır. Söz konusu potansiyele sahip 

kaynaklardan birisi de sirkedir. Bu bölümde özetle 

sirkenin tanımı, üretimi, kimyasal içeriği, biyoaktif 
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maddeleri ve kanatlı hayvanlarda kullanım çalışmaları 

hakkında bilgiler verilmektedir.  

1. Sirke Tanımı  

Fransızca Vin aigre “Ekşi şarap” kelimesinden gelen 

sirke (Altunbağ ve Zencir, 2018), tarihi çok eski 

uygarlıklara kadar uzanan (Gökırmaklı ve ark., 2019b) 

değişik hammaddelerden farklı yöntemlerle elde 

edilebilen bir fermentasyon ürünüdür (Kadaş, 2011). 

Sirke, TSE 1880 EN 13188 standardında "Tarım kökenli 

sıvılar veya diğer maddelerden, iki aşamalı alkol ve asetik 

asit fermentasyonuyla, biyolojik yolla üretilen kendine 

özgü ürün" olarak tanımlanırken (TSE, 2016); Gıda ve 

Tarım Örgütü (FAO)/Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 

sirkeyi “Nişasta ve/veya şeker içeren uygun 

hammaddeden önce alkol, daha sonra asit fermentasyonu 

olmak üzere iki aşamalı fermentasyon işlemiyle üretilen 

insan tüketimine uygun sıvı” olarak tanımlamaktadır 

(Anonim, 2000).  

Berrak, sulu ve genellikle yapıldığı hammaddenin 

rengine (Aktan ve Kalkan, 1998) sahip olan sirke; elma, 
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üzüm, hurma, portakal, şeftali, erik, kayısı, incir, kiraz, 

dut, armut, muz, mango, ananas çilek, kavun, hindistan 

cevizi gibi yaş ve kuru meyveler ile bunların cibreleri; 

arpa, buğday, darı, pirinç, sorgum gibi hububatlar; patates, 

domates ve soğan gibi sebzeler; bira, şarap, palmiye suyu, 

akçaağaç şurubu, alkol, çay, şeker, melas, bal, malt, peynir 

altı suyu ve pancar gibi mayalanabilir karbonhidrat 

kaynağı olan hemen hemen her üründen yapılabilmektedir 

(Şengün ve Kılıç, 2019). TSE 1880 EN 13188 

standardında sirke çeşitleri, üretiminde kullanılan 

hammaddelere göre; şarap sirkesi, meyve sirkesi, meyve 

şarabı sirkesi, elma şarabı sirkesi, beyaz sirke, tahıl sirkesi, 

malt sirkesi, aromalı sirke ve diğer sirkeler olarak 

belirtilmektedir (TSE, 2016). Tüm dünyada özellikle 

meyve ve tahılların kullanıldığı farklı hammaddelerden 

üretilebilen sirke, binlerce yıldır baharat ve gıda koruyucu 

olarak kullanılmaktadır (Li ve ark., 2014). 

2. Sirkenin oluşumu 

Sirke oluşumu etil alkol fermentasyonu ve asetik asit 

fermentasyonu olmak üzere 2 aşamalı bir süreç olup 
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birinci aşamada fermente edilebilir nitelikteki şeker 

ve/veya nişasta anaerobik ortamda mayalar 

(Saccharomyces cerevisiae gibi) tarafından etanol ve 

karbondioksite dönüştürülür. İkinci aşamada ise ilk 

aşamada oluşan etanol, aerobik ortamda Acetobacter spp. 

(Acetobacter aceti, Acetobacter pastorianus ve Acetobac-

ter hansenii), Gluconobacter spp., Gluconacetobacter 

spp., Komagataeibacter spp. gibi asetik asit bakterileri 

tarafından sirkenin ana bileşeni olan asetik asit ve suya 

okside olur (Aktan ve Kalkan 1998; Şengün ve Kılıç, 

2019).  

Sirkede bulunması istenen kalıntı alkol oranı ve 

toplam asit içeriği ülkelere ve tüzüklerine göre farklılık 

göstermektedir (Şengün ve Kılıç, 2019). TSE 1880 EN 

13188’e göre ülkemizde üretilen sirkelerde kalıntı alkol 

oranı şarap sirkelerinde %1,5, şarap sirkesi dışındaki 

sirkelerde %0.5 ve özel sirkelerde %3’ten fazla olmaması 

gerektiği (TSE, 2016) belirtilmektedir. TS 1880 EN 

13188’e göre ülkemizde üretilen sirkelerin toplam asit 

içeriği (suda serbest asetik asit cinsinden) 40 g/L’den az 

olmaması gerektiği ve şarap sirkelerinde ise bu değerin 60 
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g/L’nin altına düşmemesi gerektiği (TSE, 2016) 

vurgulanmaktadır. Avrupa’da üretilen sirkelerde asit 

içeriğinin en az %5, şarap sirkelerinde ise en az %6 olması 

gerektiği bildirilmektedir (EC, 1999). Şengün ve Kılıç 

(2019) kontrollü şartlarda, kaliteli hammadde kullanılarak 

üretilen sirkelerde istenen asitlik değeri ve aroma 

özelliklerin sağlanabildiğini açıklamışlardır.  

3. Sirke üretim yöntemleri 

Sirkeler doğal fermentasyon yoluyla elde edilir; 

ancak bazı işletmelerin sirke içine sentetik asetik asit ilave 

etmeleri (Aydın, 2013) veya konsantre asetik asitin 

sulandırarak yapay sirke üretme ihtimaline karşı, 

sirkelerin ayırt edilebilmesi önemlidir (Budak, 2010). 

Doğal fermentasyonla üretilen sirkeler yapay sirkelerden 

bileşimlerinin analizi ile rahatça ayırt edilebilir (Akbaş, 

2008). Kullanımı pek çok ülkede yasak olan yapay sirke 

(Budak, 2010); su ve asetik asitten başka herhangi bir 

madde içermez ve renksizdir (Şahin, 1982). Ayrıca doğal 

fermentasyon sırasında kül, tiamin, riboflavin, pantotenik 

asit, nikotinik asit gibi bazı fermentasyon yan ürünleri 
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oluşumu da doğal ve yapay sirke arasında ayırt edici bir 

özellik olarak ortaya çıkmaktadır (Aydın, 2013).  

Doğal fermentasyonla sirke üretiminde geleneksel 

üretim yöntemi (yüzey kültür fermentasyonu yöntemi) 

veya ticari üretim yöntemleri (jeneratör-hızlı yöntem ve 

derin kültür-submers yöntemi) kullanılmaktadır (Özen, 

2018; Gökırmaklı ve ark., 2019a). 

4. Sirkenin kimyasal içeriği ve biyoaktif maddeleri 

Sirkenin; %80 gibi büyük bir kısmını su 

oluşturmaktadır, geriye kalan %20’lik kısmın (Casale ve 

ark., 2006) kimyasal bileşiminde ise çeşitli organik asitler, 

alkoller, fenolik bileşenler, aminoasitler, vitamin ve 

mineral maddeler ile tat ve uçucu bileşenler bulunmaktadır 

(Casale ve ark., 2006; Budak, 2010; Özen, 2018; Özdemir, 

2019). Ancak sirke yapımında kullanılan hammadde ve 

üretim tekniği; sirkenin fiziksel, kimyasal ve fonksiyonel 

özelliklerini belirlemesinin (Aydın, 2013; Seydim ve ark., 

2016; Gökırmaklı ve ark., 2019a) yanı sıra; içeriğindeki 

toplam fenolik madde, organik asitler, antioksidan aktivite 

değerleri ile aromatik bileşen kompozisyonlarını da 

etkilemektedir (Budak ve Guzel-Seydim, 2010).  
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Farklı hammaddelerden üretilen sirkelerin farklı 

üstünlükleri bulunabilmektedir. Örneğin elma sirkesinin 

kan glukoz (Johnston ve ark., 2009) ve kolesterol 

metabolizmasını düzenlediği (Budak ve ark., 2011), 

karaciğer yağlanmasını azalttığı (Budak, 2010) ve 

antitümör etkili (Abe ve ark., 2007) olduğu; üzüm 

sirkesinin sindirimi kolaylaştırıp (Liljeberg ve Bjorck, 

1998) bağışıklığı güçlendirdiği (Seydim ve ark., 2016); 

hububat sirkesinin iştahı ve kalsiyum emilimini artırdığı 

(Kishi ve ark., 1999); pirinç sirkesinin kan basıncını 

dengeleyip (Kondo ve ark., 2001), plazma lipid seviyesini 

düşürdüğü (Song ve ark., 2020); çilek sirkesinin kan 

glukozunu ve serum insülinini düzenlediği (Ebihara ve 

Nakajima, 1988); alıç sirkesinin diyabet ile kardiovasküler 

hastalıkların tedavisinde kullanım potansiyeli olduğu 

(Kadaş, 2011; Çetin, 2014) bildirilmiştir. Meyve sirkeleri 

organik asitler, fenolik bileşikler, amino asitler, vitaminler 

ve mineral maddeler bakımından zengindir (Liu ve ark., 

2008; Budak, 2010). 
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4.1. Organik asitler 

Bitkisel ve hayvansal materyallerde doğal olarak 

bulunan organik asitler, organizmada metabolik olaylar 

sonucunda da ortaya çıkmaktadır (Theron ve Lues, 2011). 

Asitleştiriciler olarak da adlandırılan organik asitlerin en 

yaygın olarak bilinenleri asetik, formik, propiyonik, 

butirik, laktik, sorbik, fumarik, tartarik, sitrik, benzoik ve 

malik asitlerdir (Dibner ve Buttin, 2002). 

Organik asitler gıda ve yem üretiminde koruyucu 

madde olarak kullanılmaktadır. Meyve suları ve çeşitli 

içeceklerin üretiminde renk, tat ve aroma gibi organoleptik 

özellikleri olumlu etkilemek, pH’yı dengelemek, uzun 

süreli mikrobiyal kontrolü sağlamak için koruyucu olarak 

kullanılan organik asitler (Özen, 2018), aynı zamanda 

koruma kalitesi, kabul edilebilirliği ve besin değerini de 

artırmaktadır (Shui ve Leong, 2002).  

Hayvan yemlerine değişik amaçlarla farklı organik 

asitler ilave edilmektedir. Organik asitler  kaba ve kesif 

yem üretiminde, yemdeki küf ve diğer mikroorganizmala-

rın çoğalmasının önlemek, yemlerin mikroorganizmalarca 

bozulmasını engellemek ve yemlerin saklanma sürelerinin 
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uzatılmasını sağlamak için koruyucu olarak kullanılmala-

rının (Mohammadagheri  ve ark., 2016) yanı sıra, gastro-

intestinal sistemdeki patojen mikroorganizmaları elimine 

etmek (Saleem ve ark., 2016), çiftlik hayvanlarında ağırlık 

artışı, yemden yararlanma gibi performans parametrelerini 

iyileştirmek (Şenkoylu ve ark., 2007) ve metan üretimini 

azaltmak (Foley ve ark., 2009) amaçlarıyla da kullanıl-

maktadır.  

Yeme veya suya ilave edilen organik asitlerin 

sindirim sistemi pH’sını düşürerek gastro-intestinal 

sistemdeki elektrolit dengeyi koruduğu, pankreastan 

salgılanan sindirim enzimleri salgısını artırdığı, mineral 

absorbsiyonunu iyileştirdiği, yemin lezzetini artırarak yem 

tüketimini yükselttiği bildirilmiştir (Kishi ve ark., 1999; 

Abdelrazek ve ark., 2016). Ayrıca gastro intestinal sistem 

pH’sını düşüren organik asitlerin, bağırsak patojen 

bakterilerinin çoğalmasını baskıladığı (Sultan ve ark., 

2015) bildirilmektedir. Organik asitlerin gastro-intestinal 

sistem üzerindeki antimikrobiyal aktivitesi organik asitin 

pH değeri ile yakından ilgili (Theron ve Lues, 2011) 

olmakla beraber; asitin zincir uzunluğu, doymuşluk 
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derecesi, kimyasal formülü ve formu (esterleşmiş olup 

olmaması, asit veya tuz olması, kaplanmış olup 

olmaması), molekül ağırlığı ile mikroorganizmanın 

doğası, hayvanın türü, yemlerin tamponlama kapasitesi ve 

sıcaklık gibi çeşitli parametrelere bağlı olarak da değişim 

gösterebilmektedir (Waseem Mirza ve ark., 2016; 

Üstündağ ve Özdoğan, 2017).  

Organik asitlerin antimikrobiyal etkinliği ve gücü, 

ayrışma sabiti olan pKa değerine bağlıdır (Theron ve Lues, 

2011; Waseem Mirza ve ark., 2016). Genel olarak pKa 

değerleri 3-5 arasında olan organik asitlerin 

antimikrobiyal aktiviteye sahip olduğu bildirilmektedir 

(Üstündağ ve Özdoğan, 2017). Antimikrobiyal etki 

mekanizmalarına göre ikiye ayrılan organik asitlerden 

laktik, fumarik ve sitrik asit mide pH’sını düşürerek 

dolaylı olarak bakteri populasyonunu azaltırken; formik, 

asetik, propiyonik ve sorbik asitler ise gastro-intestinal 

sistemdeki bakterilerin hücre duvarı üzerinde düşük pH 

meydana getirerek doğrudan bakteriye tesir eder ve 

bakteriyel hücre ölümüne yol açmaktadırlar (Papatsiros ve 

ark., 2013). Ayrıca asetik asit ve laktik asit gibi 
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monokarboksilik asitlerle malik ve tartarik asit gibi 

dikarboksilik asitler ve kısa zincirli trikarboksilik sitrik 

asidin antimikrobiyal etkili organik asitlerden olduğu 

bildirilmiştir (Dibner ve Buttin, 2002; Waseem Mirza ve 

ark., 2016).  

Farklı sirke çeşitleriyle yapılan çalışmalarda asetik, 

laktik, malik, sitrik, süksinik ve tartarik asit gibi farklı 

organik asitler tespit edilmiş olup, içlerindeki en önemlisi 

asetik asittir (Budak, 2010; Özen, 2018; Özdemir, 2019). 

Sirkenin aktif bir bileşeni olan asetik asit, bağırsak patojen 

bakteri çoğalmasını engellediği gibi, yararlı bakteri artışını 

da hızlandırır (Watarai ve Tana, 2005). Sirkelerde bulunan 

organik asitlerin çeşit ve düzeyini kullanılan hammadde ve 

seçilen üretim yöntemi belirlemektedir (Özen, 2018).  

4.2. Aroma maddeleri 

Aromatik kompozisyonunu içindeki uçucu 

bileşenlerin belirlediği sirkenin aroma ve uçucu 

bileşenlerini; hammaddenin çeşidi, kalitesi, üretim 

metodu, fermentasyon esnasında oluşan bileşenler, 

dinlendirme (yıllandırma) süreci ve sirke olgunlaştırma 
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işleminde kullanılan kaplar gibi çok sayıda faktör 

etkilemektedir (Cocchi ve ark., 2007).  

Çeşitli sirkelere aromayı veren karakteristik aroma 

bileşenleri detaylı olarak belirtilmiştir (Akbaş, 2008; 

Budak, 2010). Türkiye’nin farklı illerinde geleneksel ve 

ticari olarak üretilen 25 adet sirke örneğinde 61 uçucu 

bileşenin bulunduğu ve en sık rastlanan uçucu bileşenlerin 

α-terpinol, etil asetat ve feniletil alkol olduğu 

belirlenmiştir (Özturk ve ark., 2015) 

4.3. Fenolik madde ve bileşikler 

Sirke üretiminde kullanılan hammaddede doğal 

olarak bulunan fenolik bileşikler sirke üretimi sırasında 

yeni antioksidan etkili fenolik bileşiklere dönüşmekte ve 

elde edilen son ürün önemli fonksiyonel özellikler 

göstermektedir (Martins ve ark., 2011). 

Yüzey kültür yöntemi uygulanarak üretilen sirke 

uzun fermentasyon süresine sahip olduğu için fenolik 

bileşenler açısından daha zengin bileşime sahiptir (Budak, 

2010). Üretim yöntemi ve üretimde kullanılan 

hammaddeye bağlı olarak sirkelerde duyusal özelliklerin 
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yanı sıra toplam fenolik madde ve antioksidan aktivite 

değerleri de değişim göstermektedir (Budak, 2010; Budak 

ve Guzel-Seydim, 2010; Özen, 2018). 

Aromatik halkaya bir ya da daha fazla hidroksil 

grubunun bağlandığı aromatik maddeler olan fenolik 

bileşikler (Durmuş, 2011)’in birçoğu kuvvetli antioksidan 

özellik gösteren doğal antioksidanların en önemli 

grupların olup, bitkilerin tüm kısımlarında görülen 

polifenolik bileşenlerdir (Tunalıer ve ark., 2002). 

Polifenoller bitkisel kaynaklı bileşikler olup, hayvanlar 

tarafından sentezlenememektedir ve dışarıdan alınmak 

zorundadır (Peterson ve Dwyer, 1998). Fenolik bileşikler, 

bitkiler tarafından üretilen ikincil metabolitlerdir 

(Labieniec ve Gabryelak, 2006). Bitki fenolikleri 

vücuttaki oksidanlarla antioksidanlar arasındaki dengenin 

korunmasında fonksiyon göstermektedirler (Albishi ve 

ark., 2013). Fenolik bileşikler, vücutta oksidan 

konsantrasyonunu azaltarak, oksidasyonun başlamasını 

önleyerek veya doğrudan serbest radikalleri bağlayarak 

radikal oksijen türlerinin oluşmasını engelleme yoluyla 

antioksidan etki göstermektedir (Zhang ve Tsao, 2016). 
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Bitki fenoliklerinin antioksidan etkileri bilhassa redoks 

özelliklerinden kaynaklanmaktadır (Deveci ve ark., 2016). 

Gıda maddelerindeki fenolik bileşikler flavonoidler 

ve fenolik asitler olmak üzere iki gruba ayrılmalarına 

(Yılmaz, 2010) rağmen; flavonoidler ve fenolik asitler 

genelde birlikte bulunurlar ve birbirlerinden ayrı 

düşünülemezler (Durmuş, 2011). Fenolik asitler kendi 

içinde hidroksisinnamik asitler, hidroksibenzoik asitler ve 

hidroksisinnamik türevleri; flavonoidler ise 

antosiyanidinler, lökoantosiyanidinler, kateşinler, 

flavonoller, flavonlar, flavanonlar, prosiyanidinler ve 

dihidrokalkonlar gibi gruplara ayrılmaktadır (Karadeniz 

ve Ekşi, 2001).  

Fenolik bileşikler bitkinin rengi, lezzeti ve 

dayanıklılığı üzerine etkilidir (Karadeniz ve Ekşi, 2001). 

Yapılan çalışmalarda fenolik bileşiklerin antioksidatif 

(Yılmaz, 2010; Demir ve ark., 2019), antienflamatuvar 

(Zhang ve Tsao, 2016), antimikrobiyal (Demir ve ark., 

2019) ile antiviral ve antifungal (Zhang ve ark., 2014) 

özelliklere sahip olduğu rapor edilmiştir.  
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Sirke, içeriğinde farklı çeşit ve miktarda polifenolik 

bileşenler bulundurmaktadır (Verzelloni ve ark., 2007). 

Sirkede başta gallik asit, kateşin, epikateşin olmak üzere 

kafeik asit, klorojenik asit, p-kumarik asit, ferulik asit ve 

sirinjik asit gibi fenolik bileşenlerin yaygın olarak 

bulunduğu bildirilmiştir (Budak, 2010; Budak ve Güzel 

Seydim, 2010; Özen, 2018; Özdemir, 2019). 

Sirkedeki polifenollerden en fazla bulunan gallik 

asidin antioksidan kapasitesi diğer fenolik asitlerden daha 

yüksek olup antibakteriyel, antifungal, antiproliferatif, 

antisitotoksik, antikanser, antienflamatuvar, 

antiatherolsklerotik, antimutajenik ve hipolipedimik gibi 

çok sayıda biyolojik fonksiyona sahip hidroksibenzoik bir 

asittir (Zhang ve ark., 2008; Durmuş, 2011). Ayrıca lipid 

peroksidasyonunu ve DNA ipliğinde oluşan kırıkları 

azalttığı gibi (Yilmaz ve Toledo, 2004), oksidatif strese 

karşı karaciğer üzerinde koruyucu etkisi olduğu (Durmuş, 

2011) da bildirilmektedir. Hidroksisinnamik asit türevi 

olan klorojenik asidin hipertansiyonu önleyici, tripsin, 

amilaz gibi enzimlerin aktivitelerini arttırıcı ve 

antioksidan özellikleri bulunmaktadır (Wang ve ark., 



KANATLI HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ ÜZERİNE BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR | 67 

 

2007). Ayrıca klorojenik asidin DNA hasarını (Kasai ve 

ark., 2000) ve LDL oksidasyonu önlediği (Laranjinha ve 

ark., 1994) de belirtilmektedir. Kafeik asitin, kolon 

kanserine karşı antitümoral aktivite gösterdiği (Rao ve 

ark., 1993) tibia kemiği kırıklarının iyileşmesini 

hızlandırdığı (Erdem ve ark., 2014) belirtilmektedir. 

Kateşinlerin antioksidan enzim aktivitesini arttırdığı, 

peroksit oluşumu ve toksisiteyi önlediği, serbest 

radikalleri süpürücü etkili olduğu ve MDA 

(Malondialdehit) oluşumunu azalttığı (Deveci ve ark., 

2016) bildirilmektedir. Ayrıca kateşinin iskelet kası 

atrofisinde koruyucu etkili olduğu (Hemdan ve ark., 2009) 

rapor edilmektedir. Vasküler, viral, gastrointestinal 

hastalıklarda pozitif etkili olarak kullanılan kateşin ve 

epikateşinin (Velayutham ve ark., 2008) nöromusküler 

kavşakta presinaptik ve postsinaptik etkili olduğu, kas 

kasılmasını hem doğrudan hem de dolaylı olarak etkilediği 

bildirilmektedir (Türkmen ve Nurten, 2018). Nogueira ve 

ark. (2011), farelerle yürüttükleri bir çalışmada, 

epikateşinin egzersiz kapasitesini artırdığını tespit 

etmişlerdir.  
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4.4. Antioksidan aktivite 

Normal aerobik yaşamda sürekli oluşan oksidanlar, 

antioksidanlar tarafından düzenli olarak tüketilerek 

dengelenmektedir (Yener ve ark., 2020). Ancak vücut ve 

dokularındaki oksidan ve antioksidan dengenin oksidanlar 

lehine bozulması hücresel dokulara zarar vererek oksidatif 

stres tablosunun ortaya çıkmasına yol açar (Yener ve ark., 

2020).  

Organizmada bağışıklık zayıflaması, arteriosklero-

zis, kanser, şeker, felç, iskemik hasar ve nörodejeneratif 

hastalıklar gibi çok sayıda biyolojik zararlara sebebiyet 

veren oksidatif stres hayvanın gelişimini olumsuz etkiler 

(Gülçin ve ark., 2005). Tüm bu olumsuzlukları bertaraf 

edebilmek için oksidatif dengeyi sağlamak hayvan 

yetiştiriciliği açısından önem arz etmektedir. Söz konusu 

olumsuzlukları önleme veya tedavi etmede reaktif oksijen 

türlerinin zararlı etkilerine karşı hücreleri koruyan 

antioksidanların etkili olduğu bildirilmektedir (Fellenberg 

ve Speisky, 2006). Serbest radikaller ile doğrudan 

reaksiyona girerek onların diğer hücre bileşenleri ile 

reaksiyona girmesini engelleyen antioksidanların; reaktif 
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oksijen ve nitrojen türlerinin olumsuz etkisinin azaltılma-

sı, serbest radikallerin tutulması, lipid radikallerinin 

uzaklaştırılması, metallerle şelat oluşturulması, endojen 

antioksidan enzimlerinin devreye girmesi, nitrit ve 

peroksinitritlerin neden olduğu DNA hasarını önleme gibi 

çok sayıda etki mekanizmasına sahip olduğu bildirilmiştir 

(Zhao ve ark, 2001). 

Antioksidanlar CAT, SOD, GPx gibi endojen 

kaynaklı olabileceği gibi vitamin C ve E gibi eksojen 

kaynaklı da olabilirler (Şener ve Yeğen, 2009). Eksojen 

kaynaklı sentetik antioksidanların canlı organizmalarda 

karsinojenik ve teratojenik potansiyellerine dikkat 

çekilmesi (Grice, 1988) sonrasında, doğal antioksidanlara 

talep artmıştır (Akgül ve Ayar, 1993). Bu talep artışı hem 

gıda hem de yem endüstrisinde kendini göstermiştir. 

Fenolik bileşiklerin kaynağı olan bitkiler, doğal 

antioksidanların başlıca kaynağı oldukları için süper 

antioksidanlar olarak nitelendirilmektedir (Deveci ve ark., 

2016). Fenolik ve flavonoid içeriği yüksek bileşikleri 

yapısında bulunduran bitkilerin organizmada serbest 

radikalleri temizleyerek antioksidan özellik gösterdiği 
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birçok çalışmada bildirilmiştir (Ye ve ark., 2009; 

Marcinčáková ve ark., 2011; Ahmadipour ve ark., 2017).  

Literatürde bu derlemede verilemeyecek kadar çok 

sayıda sirke çeşitlerinde antioksidan aktivite tespiti 

çalışması görülmüştür. Bu çalışmalarda FRAP (Demir+3 

iyonunun indirgenmesine dayanan antioksidant aktivite 

testi), DPPH (2,2-difenil-1-pikril-hidrazil yöntemi ile 

antioksidan aktivite testi), TEAC (Troloks eşdeğeri 

yöntemi ile antioksidan aktivite testi) ve ORAC (Oksijen 

Radikal Absorbans Kapasitesi) yöntemlerine göre farklı 

birim ve miktarlarda antioksidan aktivitesi elde edildiği 

görülmektedir. Yapılan çalışmalarda, sirkenin antioksidan 

kapasitesinin total flavonoid (Turgut ve Seydim, 2013), 

total fenolik madde (Bakır, 2014) ve vitamin içeriğiyle 

(Aydın, 2011) doğru orantılı olarak artışlar gösterdiği 

rapor edilmiştir (Konuş ve ark., 2020). 

5. Kanatlı hayvanlarda sirke kullanımı çalışmaları 

Buraya kadar değinilen özellikleri, araştırmacıların 

sirkeye olan ilgisini giderek artırmıştır. Böylece farklı 

materyallerden ve farklı üretim yöntemleriyle elde edilen 

sirke, hayvanlarda araştırma konusunun öznesini 
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oluşturmuştur. Tablo 1’de farklı sirkeler ile ağırlıklı olarak 

kanatlılar üzerinde yapılan araştırmalarda elde edilen 

sonuçların özetleri verilmiştir.  

Tablo 1. Farklı hayvan türlerinde sirke üzerine 

çalışmaları 

Katkı maddesi 

ve miktarı 

Hayvan 

türü ve 

tipi 

Sonuç Referans 

Diyete %0.4 ve 

1.6 sirke ilavesi Rat  

Bağırsak kalsiyum emilimi ve 

femur kalsiyum içeriğinde artış, 

serum paratiroid hormon seviyesi 

ile duodenumun krept derinliğinde 

azalma.  

Ovariektominin neden olduğu 

kemik döngüsünü azaltması ve 

osteoporozun önlenmesine 

yardımcı olabileceği. 

Kishi ve ark. 

(1999) 

Diyete %0.2 

probiyotik, %1 

kil minerali, 

%1 aktif karbon, 

%1 ağaç sirkesi 

ilavesi 

Etlik piliç 

Başlangıç canlı ağırlık kazancında 

iyileşme; etin ham yağ içeriğinde 

düşme, pişirme kaybında azalma, 

su tutma kapasitesinde artış, 

sertliğinde iyileşme eğilimi; etin 

renk parametrelerinden L* 

değerinde artış; etin stearik asit 

içeriğinde azalma, oleik asit 

içeriğinde artış.  

 

Kim, (2007) 

Diyete  Ördek 
Büyüme performansında iyileşme 

eğilimi, %1 diyet seviye grubunda 

bağırsak segmentlerinin tümünde 

Ruttanavut ve 

ark. (2009) 
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%0.1 ve 1 

bambu kömür 

tozu ve bambu 

sirkesi 

karışımından 

oluşan bileşik 

ilavesi 

villus yüksekliği, villus alanı, 

epitel hücre alanı ve hücre 

mitozunda artış, villus apikal 

yüzeyinde çıkıntılı hücre.  

 

Diyete  

%0.5, 1.0 ve 1.5 

bambu sirkesi ve 

bambu kömür 

tozu karışımı 

ilavesi 

Yumurtacı 

tavuk  

%0.5 ve 1.0 ilave gruplarında 

yumurta üretiminde artma eğilimi 

ancak %1.5 ilave grubunda ise 

azalma; bağırsak villus yüksekliği, 

bağırsak hücre alanı, bağırsak 

hücre mitoz sayısı ve duodenal 

hücre mitozunda tüm ilave 

gruplarında artış; kontrol grubu 

villus apikal yüzeyinde düz hücre, 

diyete ilave gruplarda ise çıkıntılı 

hücre gözlemi.  

Diyet ilavesinin bağırsak villus ve 

epitel hücre yapısı üzerinde uyarıcı 

etkileri olduğu, %0.5 ve 1.0 diyet 

ilave seviyelerinin üretim 

performansını iyileştirdiği ve 

yumurtacı tavuk diyetlerine sirke 

ve bambu kömür tozu karışımının 

%1.0 seviyesine kadar ilave 

edilebileceği. 

Yamauchi ve 

ark. (2010). 

Diyete %0.1, 0.2 

ve 0.3 silisik asit 

ve bambu 

sirkesinden 

oluşan bileşik 

ilavesi 

Etlik piliç 

Canlı ağırlık artışında artma 

eğilimi, jejunal villus yüksekliği, 

duodenal ve jejunal villus alanında 

artış.  %0.3 diyet ilavesinin etlik 

piliçlerde büyümeyi teşvik etme.  

Ruttanavut ve 

ark. (2012) 
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Diyete %1 ağaç 

sirkesi ilavesi 

Yumurtacı 

Tavuk 

Yumurta kabuğu zar kalınlığı ve 

yumurta kabuğu zarındaki toplam 

kollajen miktarında artış, 

Haugh biriminde azalma; 

yumurtacı tavuk diyetlerine ağaç 

sirkesi ilavesinin yumurta kabuk 

kalitesini artırarak yumurta 

depolama süresini uzatmada etkili 

olabileceği. 

Yamauchi ve 

ark. (2013) 

2 günde bir 1 ml 

alıç meyve 

ekstresi ve  1.5 

ml alıç meyve 

sirkesi ilavesi 

Rat 

Serum homosistein, P-selektin, 

total kolesterol, LDL ve plazma 

trigliserid düzeylerinde azalma ve 

HDL düzeyinde artış. 

Alıç meyve ekstresi ve alıç 

sirkesinin güçlü antiaterojenik 

etkiye sahip olduğu. 

Çetin (2014) 

Suya %3.0 

hipoklorit, %3.5 

organik asit 

karışımı, %5.0 

asetik asit içeren 

hurma sirkesi 

ilavesi 

Yaşlı 

yumurtacı 

tavuk 

119 ile 123. haftalar arasında 

FCR'da iyileşme; sirke ve organik 

asit ilavelerinin yumurta sarı 

renginde azalma; sirke ilavesiyle 

ölüm oranında azalma. Sirke 

tüketiminin yaşlı yumurtacı 

tavukların sağlık koşullarını ve 

performansını korumak için 

ekonomik ve pratik bir alternatif 

olması. 

Paguia ve ark. 

(2015) 

Diyete %0.1, 0.2 

ve 0.3 bambu 

sirkesi içeren 

silisik asit tozu 

ilavesi 

Etlik piliç 

%0.2 sirke ilavesiyle duodenum ve 

jejunumun villus yüksekliği ve 

villus alanlarında artış.  

%0.2'lik sirke ilavesinin bağırsak 

fonksiyonlarını uyarabildiği ve 

kontrol diyetine göre hafif bir 

vücut ağırlık artışı sağlayabilmesi. 

Rattanawut ve 

Yamauchi 

(2015) 
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Diyete 2, 4 ve 6 

g/kg bambu 

sirkesi sıvısı 

içeren silisik asit 

tozu ilavesi  

Yumurtacı 

tavuk 

2 g/kg sirke ilavesiyle yumurta 

verimi ve yumurta ağırlığında 

artış, tüm ilave gruplarda ileal 

içerikte E. coli ve Salmonella spp. 

Populasyonlarında azalma eğilimi 

ve jejunumun villus yüksekliği, 

duodenum ve jejunumun villus 

alanında artış. 

2 g/kg seviyesinde sirke ilavesinin 

bağırsak fonksiyonlarını 

uyarabildiği, ileal patojenik 

bakteri sayısını azaltabildiği ve 

daha yüksek yumurta üretim 

performansıyla sonuçlandığı. 

Rattanawut ve 

ark. (2017) 

Diyete %1, 2 ve 

3 hurma sirkesi 

ve %2 

endüstriyel sirke 

ilavesi 

Etlik piliç  

Endüstriyel sirke ve %1 hurma 

sirkesi kullanımı ile deneme sonu 

canlı ağırlık artışı, endüstriyel 

sirke kullanımı ile FCR’da 

kötüleşme, hurma sirkesi 

kullanımı ile jejenum villus 

yüksekliği, tüm diyet ilaveleri ile 

villus genişliğinde artış.  

Hurma sirkesi takviyesinin 

piliçlerde büyüme performansı ve 

jejunumun histomorfolojisi 

üzerinde olumlu etkilerinin 

olduğu. 

Tasharofi ve 

ark. (2017) 

Suya %1, 2 ve 5 

asetik asit içeren 

sirke ilavesi 

Etlik piliç 

Villus yüksekliği ve krept 

derinliğinde artış, 

ince bağırsak kas kalınlığı ve karın 

yağında azalma; sirkenin 

performans, bağışıklık ve bağırsak 

sağlığı üzerindeki yararlı 

etkilerinin olduğu. 

Allahdo ve ark. 

(2018) 
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Diyete 1 ppm 

antikoksidiyal 

ilaç veya litre 

suya 1-2 

hafta:10 ml, 3-4 

hafta:20 ml, 5-7 

hafta:30 ml elma 

sirkesi ilavesi 

Etlik piliç 

Kontrol gruplarında klinik 

koksidiyoz belirtileri (dışkıda kan) 

ve dışkıda koksidiyal oosit 

sayısında artma, sirke grubunda 

klinik koksidiyoz belirtisi 

gözlenmediği ve kan toplam 

antioksidan konsantrasyonları ile 

katalaz enzim aktivitesinde artış, 

MDA konsantrasyonunda azalma.  

Doğal elma sirkesi ilavesinin 

antioksidan durum ve bağışıklığı 

iyileştirdiği, kan MDA 

konsantrasyonunun düşürülmesi 

ve koksidiyoz gibi bulaşıcı 

hastalıkları önlemek ve tedavi 

etmek için kullanılabileceği 

raporu.  

Hayajneh ve 

ark. (2018) 

Diyete 

%0.2 oranında 

ticari sirke 

ilavesi 

Etlik piliç  

Plazma glukoz seviyesinde artış, 

plazma toplam kolesterol ve 

trigliserit konsantrasyonlarında 

azalma. Sıcaklık stresi altında olan 

piliçlerin termotoleranslarının 

iyileşmesine olası katkı.  

Berrama ve ark. 

(2018) 

Suya 3 ml/L 

seviyesinde 

elma sirkesi 

ilavesi 

Yumurtacı 

tavuk 

28 gün boyunca depolanan 

yumurtalarda MDA miktarında 

azalma ve yumurtalarının 

depolanmasıyla oluşabilecek lipid 

peroksidasyonunu önlemede elma 

sirkesinin etkili olabileceği. 

Karaalp ve ark. 

(2018) 

Suya 1ml/L 

seviyesinde 

doğal elma 

sirkesi ilavesi  

Etlik piliç  

Canlı ağırlık kazancında artış ve 

FCR’da iyileşme, timüs bezi 

ağırlığında azalma. 

Mohanad ve 

Saleem (2018) 
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Diyete %0.2 

oranında malt 

ekstraktı;  

%0.2 malt 

ekstraktı +%0.4 

malt sirkesi; 

%0.2 malt 

ekstraktı + %0.8 

malt sirkesi 

ilavesi   

Etlik piliç 

%0.2 malt ekstraktı + %0.4 malt 

sirkesi karışımından oluşan diyet 

takviyesi ile ortalama günlük 

kazanç ve karkas veriminde artış, 

FCR'da iyileşme, göğüs ve but eti 

MDA miktarında azalma. %0.2 

malt ekstraktı + %0.4 malt sirkesi 

takviyenin broyler büyüme 

performansını iyileştirebilir ve 

lipid oksidasyonunu azaltabilir 

olduğu. 

Sedghi ve 

Akbari 

Moghaddam 

Kakhki (2018) 

Diyete %0.5, 1 

ve 1.5 

oranlarında 

odun sirkesi 

ilavesi 

Etlik piliç  

Büyüme performansı üzerinde 

olumsuz bir etki göstermediği ve 

%1 oranında odun sirkesi 

ilavesinin diğer gruplara göre daha 

düşük dışkı amonyak azotunu 

içerdiği.  

Ruangwittayanu

sorn ve ark. 

(2018) 

Diyete 1-28 gün: 

%5 veya 10; 29-

56 gün: %10 

veya 15; 57-70 

gün: %15 veya 

20 oranlarında 

sirke tortusu 

(dregs) ilavesi 

Kaz  

Yüksek diyet ilavesi ile kalp 

indeksinde artış, göğüs ve but kası 

kesme kuvvetinde azalma. Sirke 

tortusu ilavesinin kazların büyüme 

performansı ve kesim performansı 

üzerinde önemli bir etkisi olmadığı 

ancak yüksek oranda sirke tortusu 

ilavesinin kas dayanıklılığını 

arttırarak kazların göğüs ve but 

kası et kalitesini iyileştirdiği. 

Li ve ark. (2019)   

Suya 1ml/L 

seviyesinde 

doğal elma 

sirkesi ilavesi   

Etlik piliç  

Newcastle ve bulaşıcı bursal 

hastalığa karşı bağışıklık düzeyine 

etkili olamama, kan glukoz ve total 

protein düzeyini etkilemeyip kan 

kolesterolünde azalma olduğu.  

Mohanad ve 

ark., 2019 

Diyete  

%0.2, 0.4, 0.6 ve 

0.8 oranlarında 

Yumurtacı 

ördek  

%0.4 ve 0.6 diyet takviyeleri ile 

yumurta verimi ve kütlesinde artış 

ve FCR’da iyileşme, ancak %0.8 

diyet takviyesi ile yem 

Rattanawut ve 

ark. (2019) 
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bambu sirkesi 

ilavesi   

tüketiminde azalma, % 0.4, 0.6 ve 

0.8 diyet takviyeleri ile dışkı E. 

coli popülasyonunda azalma. 

Yumurtacı ördek diyetlerine %0.4 

oranında sirke ilavesinin dışkı E. 

coli'yi azaltmak ve performansı 

iyileştirmek için yeterli olduğu.  

Diyete %1, 2 ve 

3 oranlarında 

elma sirkesi 

ilavesi 

Etlik piliç  

Canlı ağırlıkta iyileşme, kan üre 

nitrojen düzeylerinde azalma, 

Newcastle hastalığı virüsüne karşı 

antikor titre düzeyi ve bağırsak 

villus yüksekliği ile krept 

derinliğinde artış. Etlik piliçlerde 

%2 oranında elma sirkesi diyet 

takviyesinin performans, 

bağışıklık tepkisi ve ince bağırsak 

histomorfolojisi üzerine faydalı 

etkileri. 

Jahantigh ve 

ark. (2020) 

Endüstriyel 

sirke (%1 suya, 

%2 yeme); atık 

hurma sirkesi 

(%0.5, 1 ve 1.5 

suya; %1, 2 ve 3 

yeme) ilavesi 

Etlik piliç  

Ümmin yanıtta iyileşme, suya %1, 

yem içine %2 hurma sirkesi ilavesi 

ile villus yüksekliği ve 

genişliğinde artış; yeme %1 hurma 

sirkesi ilavesi ile krept 

derinliğinde artış, %2 hurma 

sirkesi ilavesiyle en yüksek total Ig 

miktarı, yeme %2 ve 1 

seviyelerinde hurma sirkesi 

ilavesiyle en yüksek IgM ve IgG 

miktarları. İncelenen 

parametrelerin çoğunda sirkenin 

su veya yeme ilave edilmesi 

arasında bir fark olmadığı ve yeme 

hurma sirkesi ilavesinin, 

endüstriyel sirke ile 

karşılaştırıldığında etlik piliçlerin 

bağırsak morfolojisi ve bağışıklık 

Maghoul ve ark. 

(2020) 
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sistemi üzerinde daha olumlu bir 

etkiye sahip olduğu sonucu. 

Diyete 1, 5 ve 

10 ml/kg bambu 

sirkesi veya 10 

ml/kg asetik 

asit;  

Suya 1 ml/L 

bambu sirkesi 

ilavesi 

Yumurtacı 

tavuk  

Sirke ve asetik asit ilaveli 

gruplarda yumurta sarı renk 

skorunda artış, serum 

malondialdehit içeriğinde azalma; 

sirke gruplarının ortalama yumurta 

üretim hızında artış, serum ürik 

asit içeriği ve fermente gübrede 

amonyak üretiminde azalma. Yem 

ve içme suyuna bambu sirkesi 

ilavesinin yumurta üretim 

performansını, yumurta kalitesini, 

antioksidan kapasitesini, serum 

fizyolojik indekslerini iyileştirdiği 

ve yaz aylarında yumurtlayan 

tavuklarda fermente gübre 

amonyak oluşumunu azalttığı ve 

diyete 5 mL/kg ve içme suyuna 1 

ml/L bambu sirkesi ilavesinin 

etkili olduğu. 

Yan ve ark. 

(2020) 

Diyete %0.5, 1.0 

veya 1.5 odun 

kömürü ve 

sirkeden oluşan 

bir karışım 

ilavesi  

Yumurtacı 

tavuk  

Yumurta ağırlığı, yumurta kütlesi 

ve yumurta verimi ile kan total 

protein, albumen, globulin, 

glukoz, Ca ve P miktarlarında 

artış, jejunum toplam bakteri sayısı 

ile kan kolesterol ve ürik asit 

miktarında düşüş, FCR'da 

iyileşme; %1.5 diyet ilavesiyle 

yumurta kabuk kalınlığında artış; 

%1 ve 1.5 diyet ilaveli gruplardaki 

tavuklardan üretilen yumurtaların 

fertil yumurta yüzdesi ve kuluçka 

randımanında artış. Yaşlı 

yumurtacı tavuklarda yumurta 

üretimi, yumurta kabuk kalınlığı, 

kuluçka yüzdesi ve jejunum 

bakteri sayısında iyileşmeler 

El-Sahn ve ark. 

(2021) 
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sağlayabilmek için diyete %1.5 

odun kömürü ve sirkeden oluşan 

karışımın ilave edilmesinin umut 

verici bir araç olabileceği. 

Suya %0.5 veya 

1.0 odun sirkesi 

ilavesi 

Etlik piliç 

21 ve 35. günlük yaştaki piliçlerin 

bağırsak villus yüksekliği ve krept 

derinliğinde anlamlı fark 

bulunmadığı, ancak 21 ve 35 

günlük yaşta villus yüksekliğinin 

krept derinliğine oranında azalma. 

İçme suyuna odun sirkesi 

takviyesinin etlik piliç büyüme 

performansı ve bağırsak 

mikrobiyalleri üzerinde bir etkisi 

olmamakla birlikte, bağırsak 

morfolojisini iyileştirebileceği. 

Hanchai ve ark. 

(2021) 

Diyete %0.8 

bambu kömürü 

tozu, %0.4 

bambu sirkesi ve 

bunların 

kombinasyonları  

Yumurtacı 

tavuk  

48-51 haftalık dönemde bambu 

sirkesi ve kombinasyon 

gruplarında yumurta üretiminde 

artış; tüm deneme periyodunda 

sirke ve kombinasyon gruplarında 

hasarlı yumurta oranında azalma; 

43. haftada kombinasyon 

grubunda kabuk kalınlığı ve 51. 

haftada sirke grubunda kabuk 

mukavemetinde artış, sirke ve 

kombinasyon gruplarında ileal 

içerikteki Salmonella spp. 

populasyonunda azalma ve sirke 

grubunda Lactobacillus spp 

popülasyonunda artış.  

Rattanawut ve 

ark. (2021). 
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6. Sonuç ve öneriler 

 

Buraya kadar verilen bilgilerden kanatlı hayvan ve 

ratlarda farklı sirke ve ekstraktlarının etkilerinin 

araştırıldığı çalışmalarda genelde şu sonuçlara 

ulaşılmıştır: 

 

• Kan trigliserit ve LDL düzeyinde azalma, 

• Bağırsak villusu parametrelerini olumlu şekilde 

etkileme, 

• Bağışıklık sistemini iyileştirme ve sağlığı koruma,  

• Sindirim sisteminde patojen mikroorganizmaların 

azalması,  

• Performans parametrelerinde iyileşme, 

• Kalsiyum metabolizması ve iskelet sisteminde 

depolanmanın artması ve osteoporozu azaltma,  

• Yumurta kabuğu parametrelerini iyileştirme  

• Ölüm oranında azalma, 

• Kuluçka randımanını artırma, 

• Ürünün fiziksel, kimyasal ve organoleptik 

özelliklerini değiştirme ve iyileştirme, 

• Ürünleri depolama süresini uzatma, 
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• Amonyak üretiminde azalma ve 

• Ekonomik ve pratik bir madde olması. 

Bununla birlikte sirke ve ekstraktlarının çeşidi ve 

dozlarının etkilerinin incelendiği çalışmalarda bir standart 

olmaması, farklı sonuçların elde edilmesine neden olduğu 

anlaşılmaktadır. Araştırmalarda kullanılacak materyalde 

antioksidan aktivite tespiti yapıldıktan sonra bunların 

etkilerinin test edilmesi, daha güvenilir ve hızlı yol 

almanın önünü açacaktır. Böylece bu çalışmaların 

sonuçlarının hayvancılık işletmeleri ve sirke sektörü 

tarafından yakından takip edilmesi mümkün olabilecektir.   
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GİRİŞ 

İnsanlar tarafından gıda olarak ve rahatsızlıkların 

tedavisinde çok uzun süreden beri kullanılan bitkiler ile 

bunların ürünleri, aynı zamanda çiftlik hayvanları için 

yem katkı maddesi olarak kullanılmaktadır (Guo, 2003). 

Bilimsel ilerlemelere bağlı olarak bunlarda bulunan 

yararlı/tedavi edici bileşiklerin net olarak belirlenmesi, 

klasik tedavinin yan etkileri hakkındaki endişeler ve 

özellikle bitkisel özütlerin sentetik ürünler ile inorganik 

kimyasallara göre doğal, daha az toksik, kalıntı 

bırakmama (Wang ve ark., 1998) gibi özellikleri doğal 

ürünlere olan ilgiyi yeniden canlandırmıştır.  

Kanatlılarda bu anlamda üzerinde durulan doğal 

yem katkılarında bazı temel yararlar aranmaktadır. Bunlar 

sindirim sistemininde patojen mikroorganizmaları 

azaltma, yararlı mikroorganizmaları optimize etme, 

bağışıklık sistemini güçlendirme ve antioksidan özellikte 

olmaları şeklinde sıralanabilir. Bu katkılar söz konusu 

özellikler bakımından çeşitlilik gösterebilirler.  

Kanatlı diyetlerinde düşük dozlarda koruyucu 

amaçlı kullanılıp performans ve üniformitede oldukça iyi 
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sonuçlar veren büyümeyi teşvik edici antibiyotikler, 

insanların direnç kazanmalarına neden olmuştur. Bu 

nedenlerden dolayı, 1971 yılından beri Avrupa Birliği 

ülkelerinde hayvan yemlerinde subterapötik düzeyde 

büyütme faktörü olarak kullanılan major 

antibiyotiklerden birkaçının, 2006 yılından itibaren ise 

tamamının kullanımı yasaklanmıştır (Nollet, 2005). 

Türkiye’de ise 21 Ocak 2006 tarihinden itibaren büyütme 

faktörü amaçlı antibiyotiklerin ithal edilmesi ve kullanımı 

tamamıyla yasaklanmıştır (Anonim, 2006).  

Antibiyotikler dışında son yıllarda insan, hayvan ve 

gıda kaynakları üzerinde yapılan çalışmalarda üzerinde 

oldukça yoğun bir şekilde durulan maddelerden birisi de 

antioksidanlardır. Özellikle n-3 başta olmak üzere çoklu 

doymamış yağ asitlerince zengin yağlar oksidatif 

ransiditeye duyarlıdırlar. Oksidatif ransidite insan ve 

hayvanlarda sağlığı olumsuz etkileyecek en önemli 

nedenlerden biridir Oksidatif stres ise, hayvanlarda 

biyolojik zararın önemli bir mekanizmasını oluşturur ve 

hayvanın gelişimini etkileyen birkaç patolojik nedenden 

biridir. Kanatlı ürünlerinde oksidatif stabiliteyi 
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iyileştirmek için reaktif oksijen türleri ve serbest 

radikallerin üretimini düşürmek oldukça önem 

arzetmektedir (Fellenberg ve Speisky, 2006). Oksijen 

varlığıyla ilgili olan ve kilit role sahip serbest radikaller 

ömürleri ve kimyasal özellikleri bakımından büyük 

farklılık gösteren fazla sayıda reaktif türlerdir (Conforti 

ve ark., 2006). 

Uzun zamandan beri kanatlı endüstrisi, antibiyotik 

büyütme faktörleri yerine geçebilecek; oksidatif stres ve 

ransiditeyi düşürecek doğal maddelerin arayışı içine 

girmiştir. Bu bakımdan probiyotikler, prebiyotikler, 

aromatik bitkiler ve bunların ekstraktları ile yapılan 

çalışmalardan ümit verici sonuçlar elde edilmiştir. 

 

Bu bitkiler arasında yer alan çörekotu tohumu 

(ÇOT; Nigella sativa L.)’nun zengin tarih ve inanç 

geçmişi ve tohumlarının içerdiği aktif bileşikleri ile 

hayranlık uyandırmıştır (Goreja, 2003). Çünkü ÇOT, 

enfeksiyon kaynaklı farklı hastalıkların tedavisinde tedavi 

edici madde olarak asırlardan beri kullanılagelmiştir 

(Abbas ve Ahmed, 2010). Bitki coğrafi olarak Güney 

Avrupa, Kuzey Afrika ve Ön Asya’da yabani formda 
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bulunmaktadır (Salem, 2005). Farklı ülkelerde değişik 

isimler alan bu bitki her derde devâ kapsamında solunum 

sistemi hastalıklarının iyileştirilmesi, idrar ve ter 

söktürücü, gaz giderici, süt artırıcı, tansiyon düşürücü, 

antibakteriyel, antifungal, ağrı dindirici, iltihap sökücü ve 

bağışıklık sistemini güçlendirici amaçlar için kullanıldığı 

bildirilmektedir (Khan, 1999; Salem, 2005). ÇOT yağının 

da antibakteriyel (Hanafy ve Hatem, 1991), antioksidan 

(Sahin ve ark., 2003; Salem, 2005), bağışıklık 

güçlendirici (Swamy ve Tan, 2000; Salem, 2005) ve 

karaciğer koruyucu (Daba ve Abdel-Rehman, 1998) 

özelliklere sahip olduğu tespit edilmiştir. 

 

Burdan sonra ÇOT ve ürünlerinin kanatlı 

hayvanları ilgilendiren temel önemli içerikleri ve bu 

hayvanlarda kullanımlarına ilişkin araştırma sonuçları 

başlıklar altında verilmiştir. 

 

1. ÇOT ve ürünlerindeki temel bazı kimyasal 

maddeler 

 

Kuru madde içeriği %91.5 olan ÇOT’nda; kuru 

maddede %29.5 eter ekstraktı, %21.7 ham protein, %29.7 



KANATLI HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ ÜZERİNE BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR | 101 

 

karbonhidrat, %4.5 toplam kül, %6.1 ham lif bulunduğu 

tespit edilmiştir. Ayrıca minerallerden kalsiyum 572, 

fosfor 540, magnezyum 264, sodyum 17.8, potasyum 810, 

bakır 2.7, çinko 6.2, demir 9.7 ve manganezin 8.5 mg/g 

düzeyinde   olduğu rapor edilmiştir (Khan ve ark., 2013a). 

ÇOT’nun kg kuru maddesinin 57 mg niasin, 15.4 mg 

tiamin, 5 mg pridoksin ve 160 µg folik asid ve 5514 kcal 

enerji içerdiği belirtilmektedir (Takruri ve Dameh, 1998). 

Nergiz ve Ötleş (1993) 1 gram ÇÖT yağında 340 µg 

toplam tokoferol (40 µg α-, 50 µg β- ve 250 µg γ) ve 1744 

µg toplam polifenol bulunduğunu belirtmektedirler. 

Yalçın ve ark. (2012) ÇOT’nun yüksek miktarlarda (g/kg) 

lösin (36.7), fenilalanin (20.0), valin (18.1), arginin (17.2) 

ve glutamik asit (13.6) amino asitlerini içerdiğini; 

bununla birlikte metiyonin, triptofan ve lisin içeriklerinin 

oldukça düşük olduğunu açıklamışlardır. Bunların 

dışında ÇOT’unda steroller, triterpenler, tanenler, 

flavonoidler, glikozidler, alkaloidler, saponinler, uçucu 

yağlar, kumarinler, glikozonalatlar ve antakinonlar da 

bulunmaktadır (A1-Yahya, 1986). 
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ÇOT’undaki toplam yağ asitlerinin %14.79’unu 

doymuş yağ asitleri (SFA), %85.21'ini doymamış yağ 

asitleri (UFA), doymamış yağ asitlerinin de %27.31’ini 

tekli doymamış yağ asitleri (MUFA), %57.90’ını çoklu 

doymamış yağ asitlerinin (PUFA) oluşturduğunu bildiren 

Yalçın ve ark. (2012), ÇOT yağında saptadıkları 16 yağ 

asidinden en fazla bulunanları linoleik (%55.14), oleik 

(%26.57) ve palmitik (%11.94) asit olarak rapor 

etmişlerdir. Tohumlarında n-3 ve n-6 yağ asitleri oranı 

insanlar için optimal (1:4 veya 1:5) olduğu belrtilmektedir 

(Yehuda ve Carasso, 1993). ÇOT yağı ise n-6 PUFA  α-

linoleik asit (18:3n-6), n-3 PUFA α-linolenik asit (18:3n-

3) ve az miktarda stearidonik asit (18:4n-3) bakımından 

zengindir (Laakso ve Voutilainen, 1996). 

Burits ve Bucar (2000) ÇOT’unda ince tabaka 

kromatografisi ile saptadıkları esansiyel yağ oranının 

%0.41-0.44 olduğunu ve kayda değer radikal temizleme 

özelliğine sahip antioksidan maddeleri timokinon (TQ, 

%28-57), p-simene (%7-15), karvakrol (%6-12), 4-

terpineol (%2-7), t-anetole (%1-4) ve longifolen (%1-8) 

olarak belirlemişlerdir. Nickavar ve ark., (2003) ise GC-
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MS ile saptadıkları ÇOT uçucu yağının majör 

bileşiklerini t-anetole (%38.3), p-simene (%14.8), 

limonen (%4.3) ve karvone (%4.0) olarak açıklamışlardır. 

ÇOT yağının HPLC analizinde ise temel aktif bileşenlerin 

TQ, ditimokinon (nigellone), timohidrokinon ve timol 

olduğu belirtilmiştir (Salem, 2005). 

İçerik bakımından rakamlarda literatürler arasında 

görülen farklılıkların temelinde ÇOT’un tür, varyete, 

coğrafya, iklim, olgunlaşma evresi, depolama koşulları 

(Atta, 2003) ve kullanılan yöntem (Burits ve Bucar, 2000; 

Nickavar ve ark., 2003; Kokoska ve ark., 2008) yer 

almaktadır. 

 

2. ÇOT ve ürünlerinin kanatlı endüstrisi için temel 

özellikleri  
 

2.1. Antioksidan etki 

 

Oksidatif zararın nedeni serbest radikaller (pro-

oxidant) ile antioksidanların dengesindeki değişikliktir. 

Serbest radikaller için koşulların hâkim olduğu yerde 

oksidatif strese neden olan serbest radikallerin üretimi 

artar veya vücudun radikalleri süpürme yeteneği azalır. 
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Kollektif olarak oksidatif stres olarak bilinen O2
-·, HO· ve 

NO·’ler elektriksel yükleri sayesinde hücre membranını 

yıkarak vücuttaki nükleik asit, protein ve enzimlere büyük 

zarar verirler. Oksidatif ransidite ile oksidatif stres 

işlemleri süresince oluşan oksidasyon ürünleri ve ara 

ürünlerin neler olduğu ve bunların kanatlılardaki etkileri 

Fellenberg ve Speisky (2006) tarafından ayrıntılı olarak 

açıklanmıştır.  

 

ÇOT’ndan izole edilen TQ, karvakrol, t-anethole ve 

4-terpineol gibi bileşiklerin serbest radikal temizleme 

özelliklerine sahip olduğu bildirilmektedir (Burits ve 

Bucar, 2000). ÇOT ve yağı başta TQ olmak üzere içerdiği 

çeşitli aktif bileşenleri sayesinde geleneksel tıpta tedavi 

amacıyla yaygın olarak kullanılagelmiştir. ÇOT’nun hem 

sabit yağı hem de esansiyel yağının temel bileşiği olan TQ 

(Ali ve Blunden, 2003) ve diğer aktif bileşenler, oksidan 

süpürücü sistemi sayesinde antioksidan etkilere sahiptir 

(Salem, 2005). TQ’nun 5-hidroksieikozatetraenoik asit ile 

5-lipoksijenaz sentezini engellediğine (El-Dakhakhny ve 

ark., 2002) ve LDL’yi oksidasyona karşı koruduğuna 

dikkat çekilmektedir (Ismail ve ark., 2010). TQ 
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lipozomlarda enzimatik olmayan lipid peroksidasyonunu 

önler (Ali ve Blunden, 2003). Bununla birlikte ÇOT 

yağında bulunan antioksidan etki gösteren aktif 

bileşiklerin sinerjik etki gösterdiği, bu nedenle 

farmakolojik çalışmalarda ham yağ kullanımına 

başvurulmaktadır (Burits ve Bucar, 2000). ÇOT 

yağındaki TQ aktif maddesinin farklı toksisitelere karşı 

karaciğer, böbrek ve kalp üzerine antioksidan özelliği 

sayesinde koruyuculuk etkisine sahiptir (Khan, 1999; Ali 

ve Blunden, 2003; Salem, 2005; Paarakh ve ark., 2010). 

Örneğin içme suyuna TQ ilavesinin, doksorubisinin 

(DOX) başlattığı proteinüri ve albuminüriyi önemli 

ölçüde engellediği belirtilmiştir (Badary ve ark., 2000). 

Ayrıca mısır yağı trigliseridlerinin oksidatif zarar 

görmesine karşı ÇOT ekstraktının antioksidan aktivite 

bakımından t-butilhidrokinon ile karşılaştırılabilir olduğu 

tespit edilmiştir (Atta ve Imaizumi, 1998). 

 

ÇOT antioksidan özelliklerinin karaciğer CCl4 

toksisitesi (Nagi ve ark., 1999), fibroz ve siroz 

(Türkdoğan ve ark., 2001) ile karaciğer hasarına karşı 

etkili (Mahmoud ve ark., 2002) olduğu rapor edilmiştir. 
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Albino farelerde ışınlama öncesi ÇOT yağı tüketilmesinin 

karaciğerde DNA, RNA, glutathione (GSH) ve 

superoxide dismutase (SOD) profilini iyileştirmesi ve 

yaşam süresini uzatması (Abdel Salam ve ark., 1998); 

ÇOT yağındaki biyolojik aktif maddelerin güçlü in vitro 

radikal süpürme aktivitesi; toplam çoklu doymamış yağ 

asitleri, sabunlaşmayan fraksiyon, fosfolipit içerikleri ve 

peroksit değerlerine bağlanmıştır (Ramadan ve ark., 

2003).  

 

Yapılan çeşitli in vivo çalışmalarda ÇOT yağının, 

CCl4 ile oluşturulan toksisitede artan serum K ve Ca 

seviyelerini düşürüp, azalan RBC, WBC, PCV ve Hb 

seviyelerini iyileştirdiği (Meral ve Kanter, 2003; Meral ve 

ark., 2001) artan lipit peroksit ve karaciğer enzim 

düzeylerini düşürdüğü ve azalan antioksidan enzim 

düzeylerini artırdığı (Kanter ve ark., 2003) belirtilmiştir.  

 

2.2. İmmünolojik etki 

 

Bağışıklığın oluşumu, gelişimi, tipleri ve rolleri 

hakkında hakkında Salem (2005) tarafından kapsamlı 

bilgi verilmiştir.  Ayrıca Salem (2005) ÇOT’nun hem 
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yağı ve hem de aktif bileşenleri, hücre bağışıklık 

tepkilerini artırarak faydalı immünomodülatör özellikler; 

farklı mikroplara ve kanserlere karşı antimikrobiyal ve 

anti-tümör özellikler sergilediğini rapor etmiştir.  

 

ÇOT’nun bileşenlerinin immünomodülatör etkileri 

bulunduğu ve özütünün insanlarda bağışıklık hücre 

sayısını ve aktivitesini arttırarak bağışıklık sistemini 

modüle ettiği (Kandil ve ark., 1994), ekstraktının HIV 

(insan immün yetmezlik virüsü) proteazını inhibe edici 

HIV proteazı üzerinde inhibitör etkisi olduğu (Ma ve ark., 

1994) bildirilmiştir. ÇOT’nun T-lenfositleri aktifleştirdiği 

ve makrofajlar üzerinde uyarıcı bir etkisi olduğu 

bildirilmiştir (Haq ve ark., 1995). Ayrıca ÇOT’nun bazı 

proteinlerinin lenfosit kültürlerinde baskılayıcı 

bazılarının ise uyarıcı özelliklere sahip olduğu ve bu 

proteinlerin sitokinlerin (örneğin IL-1p) üretiminde etkili 

olduğu tespit edilmiştir (Haq ve ark., 1999). ÇOT’nun 

hücresel bağışıklık üzerindeki bağışıklık arttırıcı 

etkisinin, enflamatuar aracıları (prostaglandinler, 

tromboksin ve oksidan stres aracıları) azaltma 

kabiliyetinden kaynaklı olduğu; bağışıklıkta sitokinlerin 



108 | KANATLI HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ ÜZERİNE BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR 

 

kalitesi ile miktarının önemli olduğu belirtilmektedir 

(Salem, 2005).  

 

ÇOT yağı ile 4 hafta boyunca tedavi edilen 

deneklerin çoğunda CD4:CD8 T hücre oranında %55, 

doğal öldürücü (NK) hücre fonksiyonunda ise %30 artış 

görüldüğü bildirilmiştir (Haq ve ark., 1999). ÇOT 

yağındaki bazı bileşenler, hücresel (T hücre aracılı) 

bağışıklık üzerinde güçlü bir potansiyel etkiye sahip iken, 

diğer bazı bileşenler ise humoral (B hücre aracılı) 

bağışıklık üzerinde baskılayıcı etkilere sahiptir ve ÇOT 

yağının hücresel bağışıklık üzerindeki uyarıcı etkileri 

bağışıklığın doğasına (örneğin konkanavalin-A ve 

allojenik) bağlıdır (Salem, 2005). Farelere bir hafta 

boyunca oral yoldan ÇOT ekstrakı verilmesinin dalak NK 

hücre sayısı ve tümör hedeflerine karşı sitotoksisitele-

rinin, kontrol NK hücrelerine göre yaklaşık 2 kat kadar 

arttığı bildirilmiştir (Abuharfeil ve ark., 2001). 

Streptozotosin ile indüklenen diyabet başlangıcından 6 

hafta sonra oral yoldan ÇOT yağının verilmesiyle, tedavi 

edilmeyen diyabetik hamsterlerin fagositik aktivitesinde 

yükselme ve periferal kanda lenfosit sayısının arttığı, 
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doğal bağışıklık hücrelerinin işlevlerini ve hücresel 

bağışıklığı geliştirme potansiyelini göstemesi açısından 

ÇOT yağının önemli olduğu ve T hücresi işlevlerinde 

yaşa bağlı azalmayı iyileştirerek bağışıklığı artırabileceği 

görülmüştür (Fararh ve ark., 2004). Diyete ÇOT yağı 

takviyesi hem toplam miktar hem de diyet lipit tipini 

değiştirerek yaşlı insanlarda bağışıklığı iyileştirdiği ifade 

edilmiştir (Hummell, 1993). Diyete ÇOT yağı 

takviyesinin, T hücresi aktivasyonu ile yakından ilişkili 

faktörlerdeki değişiklik vasıtasıyla sağlıklı yaşlı 

bireylerde bağışıklığı geliştirdiği bildirilmiştir (Wu ve 

ark., 1999). Ayrıca ÇOT yağı uygulanan (0.27 g/100 g 

vücut ağırlık/gün) yaşlı sıçanlarda kontrol grubuna göre 

serum kolesterol, toplam lipit, gama-glutamil transferaz, 

üre, ürik asit ve nükleer DNA içeriğinde azalma tespit 

eden Bashandy (1996), ÇOT yağının yaşlanma sürecini 

geciktirme potansiyeli ve TQ’un karaciğer hasarına karşı 

etkili bir sitoprotektif ajan olabileceğini bildirmiştir. ÇOT 

bileşenlerinin in vitro çalışmalarda hücresel bağışıklığı 

artırıcı etkisinin aksine, humoral bağışıklığı aşağı regüle 

etme eğilimi gösterdiği bildirişleri (Haq ve ark., 1999; 

Swamy ve Tan, 2000) in vivo olarak da doğrulanmıştır.  
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2.3. Antimikrobiyal etki 

 

ÇOT yağının yüksek antimikrobiyal özeliğinin en 

başta TQ’den kaynaklandığı (El- Fatatry, 1975), diğer yağ 

asidi bileşiklerinin de tamamlayıcı etki gösterdiği 

(Bourrel ve ark., 1995) bildirilmiştir. Standart olarak 

penisilin ve streptomisine göre çeşitli patojenik bakteri 

üzerindeki uçucu ve sabit ÇOT yağının etkisini içeren 

çalışma sonuçlarına göre tohumların antibakteriyel 

aktivitesinin ağırlıklı olarak uçucu yağ fraksiyonu ile 

ilişkili olduğu; uçucu yağ fraksiyonu aktivitesinin test 

edilen tüm gram-pozitif suşlar için kaydedilenlerden çok 

daha yüksek olduğu ve uçucu yağın klinik etkinliğinin 

sağlanması şartıyla yaygın antibiyotiklerin iyi bir 

alternatifi olabileceği ileri sürülmüştür (Rathee ve ark., 

1982).  

 

ÇOT uçucu yağının %18.4-24'ünü temsil eden TQ, 

antibakteriyel, antioksidan, antihistaminik ve 

antienflamatuar aktivitelere sahiptir (Arslan ve ark., 

2005). ÇOT uçucu yağından izole edilen TQ’nun gram-

pozitif bakteri ve mayalara karşı aktif olduğu tespit 

edilmiştir (Toama ve ark., 1974). 
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ÇOT uçucu yağının in vitro antibakteriyel etkileri, 

Staphylococcus albus, E. coli, Salmonella typhi, Shigella 

niger ve Vibrio cholera dahil çeşitli organizmalara karşı 

1:100 dilüsyonda bile belirgin aktivite gösterdiği ve yağın 

gram-pozitif organizmalarda gram-negatiflerden daha 

etkili, özellikle de Aspergillus türlerine karşı mükemmel 

antifungal aktiviteye sahip olduğu açıklanmıştır (Agrawal 

ve ark., 1979). ÇOT biyoaktif bileşiklerinin, patojenik 

bakterilerin neden olduğu çok çeşitli bulaşıcı hastalıklara 

karşı güçlü bakteriyel büyüme inhibitörü olarak işlev 

görebileceği rapor edilmiştir (Ishtiaq ve ark., 2013). 

 

Uçucu yağın (IC50, 50-400 µg/ml) Micrococcus 

pyogenes var. aureus, Vibrio cholera, E. coli, Shigella 

dysenteirae 1, Shigella flexneri, Shigella sonnei ve 

Shigella boydii gibi farklı enterik organizmalar üzerinde 

antibakteriyel olduğu ve ÇOT sulu metanolik özütünün 

(IC50, 10-30 µg/ml) Streptococcus mutans'ın canlı 

hücrelerinin pürüzsüz yüzeylere yapışmasını önleyerek 

antibakteriyel aktivite gösterdiği bildirilmiştir (Ferdous 

ve ark., 1992). El-Kamali ve ark. (1998), ÇOT uçucu 

yağının gram-pozitif (Staphylococcus aureus, Bacillus 
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subtilis) ve gram-negatif (E. coli and Pseudomonas 

aeruginosa) bakterilere karşı etkili, özellikle de 

Aspergillus türlerine karşı mükemmel antifungal 

aktiviteye sahip olduğu rapor edilmiştir. ÇOT uçucu 

yağının Bourgou ve ark. (2010) Staphylococcus aureus ve 

E. coli'ye karşı antibakteriyel aktivite, Singh ve ark. 

(2005) ise 1000 ppm'de Bacillus subtilis ve 

Staphylococcus aureus'a karşı tam bölge inhibisyonu 

gösteren yağın ampisilin ve kloksasilin gibi bazı standart 

antibiyotiklerle karşılaştırılabilir antibakteriyel aktivite 

verdiğini bildirmişlerdir. ÇOT dietil eter özütünün 

Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, E. coli 

ve patojenik maya Candida albicans'ın inhibisyonuna 

neden olduğu bildirilmektedir (Hanafy ve ark., 1991; 

Sokmen ve ark., 1999). ÇOT uçucu yağının, E. coli, 

Bacillus subtilis ve Streptococcus feacalis'in büyümesini 

inhibe ettiği (Saxena ve Vyas, 1986) tespit edilmiştir. 

Morsi (2000), farklı ÇOT ekstraktlarının antibiyotiklere 

dirençli olanlar da dahil olmak üzere septik artriti olan 

hastalardan izole edilmiş çeşitli organizmalara karşı etkili 

olduğunu bildirilerek gram-negatif bakterilerin gram-

pozitif bakterilerden daha fazla etkilendiği ve 
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ekstraktların daha yüksek konsantrasyonlarda daha fazla 

antibakteriyel etki gösterdiğini rapor etmiştir.  

 

H9N2 kuş gribi virüsü ile enfekte edilen hindi 

rasyonlarına %2, 4 ve 6 düzeylerinde ÇOT ilavesinin 

virus sekresyonunu azalttığı, antikor titresi ve sitokin gen 

ekspresyonunu artırdığı bildirilen çalışmada (Umar ve 

ark., 2016), ÇOT’nun immünomodülatör ve antiviral 

etkili olduğu açıklanmıştır. 

 

ÇOT yağlarının mantarlara karşı önemli 

aktivitelerinin olduğu ve uçucu yağının, daha güçlü ve 

geniş bir yelpazede antifungal aktiviteler gösterdiği 

bildirilmiştir (Islam ve ark., 1989). Farelere Candida 

albicans'ın intravenöz olarak aşılaması yapılarak 

karaciğer, dalak ve böbreklerde organizma kolonilerinin 

üretildiği çalışmada (Khan ve ark., 2003), ÇOT sulu 

ekstraktı ile tedavi edilen hayvan gruplarında 

böbreklerdeki Candida'da 5 kat, karaciğerde 8 kat ve 

dalakta 11 kat azalma görüldüğü ve tohumların sulu 

ekstraktının kandidiyaza karşı engelleyici etki gösterdiği 

bildirilmektedir. Gıda zehiri ve ters petri kabı teknikleri 

ile elde edilen ÇOT yağının Aspergillus flavus, Fusarium 
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graminearum, Fusarium monoliforme ve Penicillium 

viridicatum'a karşı iyi inhibisyon bölgeleri ortaya 

koyduğu bildirilerek Aspergillus türlerine karşı güçlü 

antifungal aktivite sergilediği, Fusarium graminearum 

için etkili olduğu, diğer mantarlar için orta ila iyi 

inhibisyon bölgeleri uyguladığı rapor edilmiştir (Singh ve 

ark., 2005). El-Shayeb ve Mabrouk, (1984) toz ÇOT’nun, 

Aspergillus flavus'un toksigenik suşunun %85-90 

oranında büyümesini ve aflatoksin üretimini inhibe 

ettiğini bildirmektedirler. 

 

Aspergillus parasiticus'a karşı güçlü aktivite 

(Khosravi ve ark., 2011) göstermesi nedeniyle ÇOT 

yağının yiyecekleri Aspergillus parasiticus'un etken 

olduğu mantar ve toksin kontaminasyonundan korumak 

için gıdalarda düşük seviyelerde doğal inhibitör olarak 

kullanılabileceği bildirilmektedir. 

 

3. Kanatlı hayvanlarda ÇOT ve ürünleri kullanımı 

çalışmaları 

 

Buraya kadar değinilen özellikleri nedeniyle ÇOT 

ve ürünleri birçok çalışma alanında olduğu gibi, evcil 
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kanatlı hayvan alanında çalışma yapan araştırmacıların da 

ilgisini çekmiştir. Bu araştırmalardan seçilerek derlenen 

bazı araştırma sonuçları aşağıdaki tablolarda (Tablo 1, 

Tablo 2 ve Tablo 3) özetlenerek verilmiştir.  

 

Tablo 1. Yumurtacı tavuklarda yürütülen çalışmalar 

Katkı maddesi ve 

miktarı 
Sonuç Referans 

Diyete %0.5 1.0 

ve 1.5 toz haline 

getirilmiş ÇOT 

ilavesi 

Yumurta verimi, kütlesi, kabuk 

kalınlığı, Haugh birimi ve serum 

HDL seviyesinde artış, yumurta 

sarısı kolesterol, serum trigliserit, 

serum LDL ve kolesterolde 

azalma. 

Nasir ve ark. 

(2005) 

Diyete %3 ÇOT 

ilavesi 

Yumurta ağırlığı ve yumurta 

albumen ağırlığında artış.  
Aydin (2006) 

Diyete 

%1 ve 3 ÇOT 

ilavesi 

Canlı ağırlıkta artış, yumurta 

verimi, serum ve yumurta sarısı 

kolesterol, triaçilgliserol ve 

fosfolipid düzeylerinde azalma.  

El-Bagir ve 

ark. (2006) 

Diyete 

%1, 2 ve 3 ÇOT 

ilavesi 

Tüm ilaveli gruplarda yumurta 

sarısı ağırlığında artış; %3 ilaveli 

grupta yumurta verimi ve yumurta 

kabuk mukavemetinde artış; %2 ve 

3 ilaveli gruplarda yumurta ağırlığı 

ve yumurta kabuk kalınlığında 

artış, yumurta sarısı kolesterolünde 

azalma. Diyete %2 ve 3 

oranlarında ÇOT ilavesinin 

yumurta verimini, yumurta 

ağırlığı, kabuk kalitesi ve yumurta 

sarısı kolesterol konsantrasyonu 

üzerine olumlu etkilerinin olduğu.   

Aydin ve ark. 

(2008) 
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Diyete 1, 2 ve 3 

ml/kg ÇOT yağı 

ilavesi 

Diyete 3 ml/kg ÇOT yağı ilavesi 

ile Haugh birimi, yumurta 

trigliserit oranı, yumurta sarısı 

proteinleri ve dışkıdaki E. coli 

konsantrasyonunda azalma, diğer 

gruplara göre daha yüksek 

antimikrobiyal aktivite, yumurta 

sarısı kolesterolünde artış; 2 ve 3 

ml/kg ÇOT yağı ilavesi ile 

yumurta albümin ve konalbümin 

oranında azalma; 1 ve 2 ml/kg 

ÇOT yağı ilave ile yumurta sarısı 

kolesterolünde azalma.  

Bölükbaşi ve 

ark. (2009a) 

Diyete 1.5, 2.5 ve 

3.5 ml/kg ÇOT 

yağı ilavesi 

Diyete 3.5 ml/kg ÇOT yağı ilavesi 

ile serum kolesterol oranı ve kabuk 

kalınlığında azalma; 2.5 ml/kg 

ÇOT yağı ilavesi ile serum 

globulin konsantrasyonunda artış; 

2.5 ve 3.5 ml/kg ÇOT yağı ilavesi 

ile yumurta sarısı MUFA, 

ekosapentaenoik asit, 

dokosaheksaenoik asit ve n-3 

içeriğinde artış. İnsan sağlığı için 

önem arz eden n-3 yağ asitleri 

düzeyini artırması ve n-6/n-3 

oranını ise düşürmesi nedeniyle 

yumurta tavuğu rasyonlarınada 3.5 

ml/kg ÇOT yağı kullanılmasının 

uygun olduğu. 

Bölükbaşı ve 

ark. (2009b) 

Diyete 10 ve 15 

g/kg ÇOT ilavesi 

Yumurta ağırlığı ve FCR’da 

iyileşme, yumurta sarısı 

kolesterolü, doymuş yağ asitleri ve 

doymuş/doymamış yağ asitleri 

oranında azalma. 

Yalçın ve ark. 

(2009) 

Diyete %1.5, 3.0 

ve 4.5 ÇOT 

ilavesi 

Serum trigliserit, yumurta sarısı 

kolesterol içeriği ve bağırsak E. 

coli popülasyonunda azalma.  

Islam ve ark. 

(2011) 
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Diyete 2 doz 

maya otolizat (0 

ve 2 g/kg, 

Saccharomyces 

cerevisiae) ve 2 

doz (0 ve 15 g/kg) 

ÇOT ilavesi 

Tüm muamale gruplarında 

yumurta sarısı ve serum kolesterol, 

trigliserit ve serum AST 

düzeylerinde azalma, serum ALP 

düzeyi ve SRBC'ye karşı antikor 

titresinde artış; 15 g/kg ilaveli 

grupta MUFA, SFA oranında artış.   

2 g/kg maya otolizatı veya 15 g/kg 

ÇOT ilavesinin yumurta kolesterol 

içeriği ve humoral bağışıklık 

tepkisi üzerinde faydalı etkilerinin 

olduğu. 

Yalçın ve ark. 

(2012) 

Diyete %3, 4 ve 5 

ÇOT ilavesi 

Tüm muamele gruplarında 

yumurta verimi, yumurta ve 

yumurta sarısı ağırlığı, yumurta 

kütlesi, Haugh birimi ve Newcastle 

hastalığı virüsüne karşı ortalama 

hemaglütinasyon inhibisyon 

titrelerinde artış, FCR’da iyileşme; 

%4 ve 5 seviyelerinde ÇOT ilavesi 

ile yumurta kabuk kalınlığı ve 

serum HDL’de artış, serum LDL 

ve yumurta sarısı kolesterol 

konsantrasyonunda azalma.  

Khan ve ark. 

(2013a) 

Diyete ÇOT sulu 

çözeltisi (0.5 

mg/tavuk) ve 

ÇOT yağı (0.2 

ml/tavuk) ilavesi, 

oral yolla (300 mg 

asetaminofen/kg 

vücut ağırlığı) 

Serum ürik asit ve üre 

konsantrasyonları üzerine olumlu 

etki, ÇOT yağının çözeltiden daha 

etkili olduğu. 

Khan ve ark. 

(2013b) 

Diyete %1, 2 ve 3 

ÇOT ilavesi 

Tüm ilave gruplarında yumurta 

kabuk mukavemeti, bağırsak villus 

yüksekliği ve pankreas ağırlığında 

artış; %1 ve 3 ilavesi yem 

tüketiminde azalma; %2 ilavesi 

yumurta kütlesi ve serum HDL’de 

Boka ve ark. 

(2014) 
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artış, serum trigliserit içeriğinde 

azalma ve FCR'da iyileşme; %3 

ilavesi yumurta kabuk kalınlığı ve 

Haugh biriminde artış; %1 ilavesi 

serum kolesterolde azalma; 

bağırsak E. coli populasyonu ile 

bağırsak crept derinliğinde azalma. 

Diyete ÇOT ilavesinin E. coli 

sayısını azalttığı ve serum lipit 

profili ve yumurta kabuğu 

kalitesini iyileştirdiği, ancak en iyi 

performans ve bağırsak sağlığı 

indekslerinin en az %2 ÇOT 

ilavesi ile elde edildiği.  

Diyete % 1.0, 1.5 

ve 2.0 ÇOT 

ilavesi 

FCR’da iyileşme, yumurta 

veriminde artış ve yumurta sarısı 

kolesterolünde azalma. 

Hossain ve ark. 

(2016) 

Diyete 250, 500 

ve 750 mg/kg 

ÇOT yağı ilavesi 

Yumurta sarısı toplam lipit 

miktarı, kolesterol ve trigliserit 

içeriğinde azalma. Yumurta sarısı 

lipid profilini düşürmede 750 

mg/kg ÇOT yağı ilavesinin daha 

etkili olduğu. 

 

Shrivastava ve 

ark. (2017) 

Diyete 5 g/kg 

ÇOT ilavesi 

Yumurta verimi, ağırlığı ve 

kütlesinde artış, FCR'da iyileşme, 

serum AST'de azalma. ÇOT 

ilavesinin düşük kolesterol içerikli 

ve yüksek antioksidan 

kapasitesiteli yumurta üretimi 

sağlayabileceği. 

Abou-Elkhair 

ve ark. (2018) 

Diyete 15 g/kg 

ÇOT ilavesi 

Yem tüketimi ve yumurta sarı 

ağırlığında artış. 

Hajizadeh ve 

ark. (2018) 

Diyete %1.0 

öğütülmüş ÇOT 

ilavesi 

Yumurta kabuk ağırlığı ve 

yumurta ağırlığında artış. 

Kumar ve ark. 

(2019) 
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Diyete %5 ÇOT 

ilavesi 

FCR'da iyileşme, göğüs, but, 

karaciğer, kalp ve taşlık ağırlığında 

azalma; karkas ve dalak 

ağırlığında artış. 

Mohammed ve 

Razaaq (2020) 

Tablo 2. Etlik piliçlerde yürütülen çalışmalar 

Katkı maddesi ve 

miktarı 
Sonuç Referans 

Diyete %0.25, 0.50 ve 

0.75 ÇOT ilavesi 

%0.25 ve 0.50 ilaveli gruplarda but 

ağırlığında azalma; %0.25 ilaveli grupta et 

kemik oranında artış; %0.50 ilaveli grupta et 

kemik oranında azalma. 

Majeed ve 

ark. (2010) 

Diyete 2 ve 4 g/kg ÇOT 

ilavesi 

But eti duyusal değerlendirmesinde anormal 

koku veya tat olmaması; lenfoid organ 

ağırlıklarında belirgin bir artış, RBC sayısı, 

hemoglobin konsantrasyonu ve hematokrit 

yüzdesinde artış ve 4 g/kg ÇOT ilavesi ile 

FCR'da iyileşme.  

Toghyani ve 

ark. (2010) 

Diyete iki seviye ÇOT 

yağı (%0.5 ve 1), ÇOT 

tohumu (%1 ve 2) veya 

ÇOT küspesi (%10 ve 

20) ilavesi 

Kan RBC, WBC, Hb, PCV ve tiroid 

hormonlarında (T3 ve T4) iyileşme; plazma 

kolesterol, trigliseritler, vücut ısısı, solunum 

hızı ve ölüm oranında düşme. Etlik piliçlerde 

yüksek sıcaklık veya herhangi bir stresli 

koşulun zararlı etkilerinin üstesinden gelmek 

için rasyona %0.5 ÇOT yağı, %1 ÇOT veya 

%10 ÇOT küspesi ilavelerinin, performans, 

vücut reaksiyonu, kan biyokimyasını 

iyileştirmek için kullanılabileceği.  

Hermes ve 

ark. (2011) 

Diyete 2, 4, 6, 8 ve 10 

g/kg ÇOT ilavesi 

2 ve 4 g/kg ilave gruplarında canlı ağırlık 

artışı ve FCR’da iyileşme; diyette ÇOT 

seviyesinin artmasıyla lenfoid organ (bursa ve 

timus) ağırlıklarında iyileşme, serum 

kolesterol, trigliserit ve yağ yüzdesinde 

azalma, serum GPT seviyesinde artış. 

Shewita ve 

Taha (2011) 

Diyete %1 ÇOT ilavesi 

Canlı ağırlık ve FCR'da iyileşme, kırmızı kan 

hücreleri, hematokrit, hemoglobin, taşlık 

ağırlığı ve pH'da artış, antikor yanıt ve 

monosit yüzdesinde düşüş. 

Khalaji ve 

ark. (2011) 

Diyete %1.25, 2.5 ve 5.0 

ÇOT ilavesi 

% 2.5 ve 5.0 ÇOT ilave gruplarında ağırlık 

artışı ve total proteinde artış, FCR’da 

iyileşme, serum enzim aktiviteleri, fekal 

coliform ve E. coli popülasyonları, serum ve 

doku kolesterol konsantrasyonunda azalma. 

Khan ve ark. 

(2012) 
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Piliç diyetlerine %5’e kadar ÇOT'nun dahil 

edilmesinin, performans, bağışıklık, serum 

biyokimyasal bileşenleri veya hematolojik 

indeksler üzerinde zararlı bir etkiye sahip 

olmadığı ve düşük kolesterollü tavuk eti 

üretiminin sağlanabileceği.  

Diyete %0.5 ÇOT ilavesi 

Canlı ağırlık, ağırlık artışı ve yem tüketiminde 

iyileşme, bağırsak villus yüksekliği, krept 

derinliği ve villus yükseklik oranında artış. 

Artan performans değerlerinin gelişen 

bağırsak morfolojisinden kaynaklandığı 

raporu. 

Saeid ve ark. 

(2013) 

500 ppm C vitamini 

içeren diyete % 0.25,    

0.5, 0.75 ve 1 ÇOT 

ilavesi 

%0.5 ilaveli grupta serum HDL düzeyinde 

azalma, %0.75 ilaveli grupta artma; %0.25 ve 

0.50 ilavesi ile heterofil/lenfosite oranında 

artış. Sıcak iklimde yetiştirilen etlik piliçleri 

500 ppm C vitamini ve %1'e kadar ÇOT 

ilavesinin hayvanların sağlık durumunu ve 

üretkenliğini koruyabileceği. 

Ali ve ark. 

(2014) 

Diyete %0.7, 1.4, 2.1 ve 

2.8 ÇOT ilavesi 
%1.4 dozunun bağışıklığı artırdığı. 

Al-Mufarrej, 

(2014) 

Diyete %0.25, 0.5 ve 

0.75 ÇOT veya sarımsak 

ilavesi 

%0.5 ÇOT ve sarımsak ilave gruplarında canlı 

ağırlık ve ağırlık kazancında artış ve FCR'da 

iyileşme; en yüksek brüt gelir ve net kar. Etlik 

piliçlerin ekonomik ve verimli üretimi için 

diyete %0.5 sevisinde ÇOT veya sarımsak 

ilavesinin yeterli olacağı. 

Jha ve ark. 

(2014) 

Diyete 5, 10 ve 15 g/kg 

ÇOT ilavesi 

Tüm ilave gruplarında serum glikoz ve ALT 

oranında artış; 

5 ve 10 g/kg ilave gruplarında serum AST ve 

LDL’de azalma; 42 günlük yaşta en düşük 

FCR’ın 5 g/kg ilave grubunda olduğu. Farklı 

düzeylerde ÇOT ilavesinin bazı kan 

parametrelerini etkilediği ancak etlik 

piliçlerin büyüme performansı üzerinde etkili 

olmadığı. 

Shirzadegan 

ve ark. (2015) 

 

Diyete %0.5, 1.0, 1.5, 2.0 

ve 2.5 ÇOT ilavesi 

Serum kolesterol, trigliserit ve LDL 

parametrelerinde azalma, serum HDL 

miktarında artış. Etlik piliç diyetinde %2.5'e 

kadar ÇOT ilavesinin serum lipitlerini 

iyileştirdiği.  

Bhagat ve ark. 

(2016) 

Diyete 1 ve 2 g/kg ÇOT 

ilavesi 

Yem tüketiminde azalma, FCR’da iyileşme, 

performans indeks ve ekonomik verimlilikte 

artış. Optimum ÇOT kullanımının 1 g/kg yem 

olarak belirlenmesi. 

Kassu ve ark. 

(2016) 
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%75’i ÇOT ve %25’i 

zencefilden oluşan katkı 

maddesinin diyete %1.5, 

3.0 ve 5 ilavesi 

%3,0 ve 5 ilave gruplarında canlı ağırlık 

kazancında artış; tüm muamele gruplarında 

FCR'da iyileşme, serum kolesterol ve LDL 

düzeylerine azalma, serum HDL'de artış. %3 

ve 5 düzeylerinde ÇOT ve zencefil 

karışımının etlik piliçlerde performansı ve 

serum lipit profillerini olumlu etkilediği. 

Tehseen ve 

ark. (2016) 

Diyete %1 ve 2 ÇOT ve 

200 IU/kg E vitamini 

ilavesi 

But eti ham protein yüzdesinde artış, ham yağ 

yüzdesinde azalma; pH ve su tutma 

kapasitesinde artış, damla kaybı ve kesme 

kuvvetinde azalma; Lab renk değerlerinden a 

ve b değerlerinde artış, L değerrinde azalma; 

glutatyon peroksidaz ve süperoksit dismutaz 

seviyelerinde artış; lipid peroksidasyon 

konsantrasyonunda azalma. Diyete ÇOT 

ilavesinin, ette antioksidan aktiviteleri arttırıp 

lipid peroksidasyonunu baskılayarak etlik 

piliç performansını ve et kalitesini 

iyileştirmede etkili olduğu.  

Rahman ve 

Kim (2016) 

Diyete T2 (%10 

karabuğday tohumu 

(KBT)+%1.5 ÇOT), T3 

(%20 KBT +%2.5 ÇOT) 

ve T4 (%30 KBT +%3.5 

ÇOT) ilavesi 

Tüm muamele gruplarında yem tüketimi ve 

serum HDL düzeyinde artış, serum trigliserit 

düzeyi ve bağırsak total bakteri 

populasyonunda azalma; T2 grubunda ağırlık 

kazancında artış; T3 ve T4 gruplarında 

FCR'da olumsuz etkilenme; T2 ve T3 

gruplarında serum total kolesterolde azalma; 

T4 grubunda bağırsak E. coli 

popülasyonunda, T3 grubunda ise salmonella 

populasyonunda azalma. Güvenli piliç 

üretimi için diyete %10 KBT+%1,5 ÇOT 

ilavesinin tehlikeli sentetik antibiyotiklere bir 

alternatif olabileceği. 

Islam ve ark. 

(2016) 

Diyete 5, 10 ve 20 g/kg 

ÇOT veya 0.5 g/kg 

oranında basitrasin 

metilen disalisilat ilavesi 

Salmonella populasyonunda azalma, 

Newcastle hastalığı virüsüne karşı antikor 

titrelerinde yükselme, yem tüketimi, yem 

metabolize edilebilirliği, but ve göğüs eti 

proteininde artış, kan kolesterolünde azalma. 

Diyete ÇOT ilavesinin büyüme 

performansını, bağışıklığı ve besin 

kullanımını geliştirebileceği. 

Kumar ve ark. 

(2017) 

Diyete 1 ve 2 g/kg 

seviyelerinde ÇOT 

ilavesi 

Karkas verimi ve yenilebilir karkas 

ağırlığında azalma.  

 

Yesuf ve ark. 

(2017) 

E. coli ile enfekte etlik 

piliç diyetine %1.4, 2.8, 

4.2 ve 5.6 ÇOT ilavesi 

Performans, biyokimyasal parametreler 

(proteinogram, karaciğer enzimleri ve 

kreatinin), immünoglobulin konsantrasyonu 

ve bağışıklık organ ağırlıklarında %5.6 

Soliman ve 

ark. (2017) 
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grubunda artış. ÇOT ilavesinin piliçlerin 

hastalıklara karşı bağışıklık tepkisini ve 

direncini artırmada potansiyel olabileceği. 

Diyete biberiye yaprağı 

(% 0.25, 0.50, 0.75 ve 

%1.0) ve ÇOT (% 0.50 

ve 1.0) ilavesi 

Abdominal yağ oranı ve göğüs eti veriminde 

azalma, serum ürk asit düzeyinde artış. 

Attia ve ark. 

(2018) 

Diyete % 0.5, 1.0 ve 1.5 

ÇOT ilavesi 

Tüm muamele gruplarında karkas ve 

proventrikülüs oranında artış; %0.5 ve 1 

ilaveli gruplarda canlı ağırlık kazancı; %0.5 

ve 1.5 ilaveli gruplarda yem tüketimi; %1 ve 

1.5 ilaveli gruplarda kalp ve Bursa fabrikus 

oranlarında artış; %0.5 ve 1 oranların ÇOT 

ilavesinin daha ekonomik olduğu. Diyete 

%1'e kadar ÇOT ilavesinin kullanılabilir, 

büyüme, karkas özellikleri ile ekonomik 

performans üzerine olumlu etkili olduğu. 

Hassan ve 

Mandour 

(2018) 

Eimeria tenella ile 

enfekte etlik piliç 

diyetine %1 ÇOT ilavesi 

Kan RBC, Hb ve PCV’de artış, sekal lezyon 

ve oosit çıkışında azalma. ÇOT'nun E. 

tenella’yı tedavi etmede sıradışı bir çare 

olarak kullanılabileceği.  

Kadhim ve 

ark. (2018) 

Diyete 0.05 g/kg 

basitrasin metilen 

disalisilat veya 5, 10 ve 

20 g/kg ÇOT ilavesi 

Canlı ağırlık, sıcak karkas ağırlığı, göğüs, but, 

kanat, boyun, abdominal yağ ve toplam 

yenilebilir kısım yüzdeleri ile but ve göğüs 

etinde kuru madde, ham protein ve yağ 

konsantrasyonları, kan ve etteki antioksidan 

aktivite, göğüs eti yağ asidi içeriklerinden 

C14:1, C18:3n-6, C20:1, C20:2 yağ asitleri ve 

PUFA konsantrasyonlarında artış; göğüs eti 

C16:0 ve C16:1 yağ asidi 

konsantrasyonlarında azalma. Diyete 20 g/kg 

ÇOT ilavesinin kesim ağırlığı, yararlı yağ 

asidi konsantrasyonları ve antioksidan 

özellikleri üzerine olumlu etki.  

Kumar ve ark. 

(2018) 

Diyete %0.5 ÇOT ve 

%0.5 kekik yaprağı ve 

%0.25 ÇOT+%0.25 

kekik yaprağı 

kombinasyonu ilavesi 

Tüm muamele gruplarında but ve göğüs eti 

kuru madde ile yağ içeriğinde düşme, protein 

içeriğinde artış; but eti kolesterol içeriğinde 

tüm muamele gruplarında, göğüs eti 

kolesterol içeriğinde sadece %0.5 ÇOT ilave 

grubunda azalma. Etlik piliç beslemede tıbbi 

aromatik bitki kullanımının genel olarak etin 

kalitesini artırabileceği.  

Mohammed 

(2018) 

Diyete % 0.5, 1.0 ve 1.5 

ÇOT veya antibiyotik 

büyüme destekleyicisi 

(enramisin) ilavesi 

Antibiyotik, %1.0 ve 1.5 ÇOT ilave 

gruplarında canlı ağırlık, FCR ve yem 

tüketiminde iyileşme; %1.0 ve 1.5 ÇOT ilave 

gruplarında serum total kolesterol, et total 

Singh ve 

Kumar (2018) 
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kolesterol ve yağ içeriğinde azalma, serum 

total protein içeriğinde artış. Diyetle alınan 

%1.0 oranında ÇOT'nun, etlik piliçlerde 

kolesterol düşürücü bir ajan ve antibiyotik 

büyüme destekleyicisine bir alternatif olarak 

kullanılabileceği. 

Aflatoksin kaynaklı 

karaciğer hasarına karşı 

diyete %1 oranında ÇOT 

ilavesi 

Antiapoptotik BCL-2 ve pro-apoptotik BAX 

ekspresyonunu modüle ederek, lipid 

peroksidasyonu, oksidatif stres ve apoptozu 

antagonize edip aflatoksinlerin toksik 

etkilerini hafifletme ve proinflamatuar sitokin 

seviyelerini eski haline getirerek anti-

enflamatuar etkili olma. Potansiyel aflatoksin 

toksisitesini hafifletmek için kanatlı 

diyetlerinde yem katkı maddesi olarak 

ÇOT'nun kullanılabileceği. 

AboSaleh ve 

ark. (2019) 

Suya %1 amino asit 

(Availa Z/M®), %1 ÇOT 

veya %1 amino asit+%1 

ÇOT- kombinasyonu 

ilavesi 

Tüm muamele gruplarında ağırlık artışı ve 

FCR’da iyileşme, toplam serum eritrosit 

sayısı, PCV ve hemoglobin 

konsantrasyonunda artış. Diyete ÇOT+amino 

asit ilavesi ile piliçlerde daha iyi büyüme 

performansı elde edilebileceği ve büyüme 

destekleyici olarak kullanılabileceği.  

Akon ve ark. 

(2019) 

Diyete %0.5 ve 1 ÇOT 

yağı ilavesi 

Tüm ilave gruplarında ağırlık artışı, TUFA, 

PUFA, total       n-6'da artış, MUFA ile 

SFA/UFA oranında azalma; %1 seviyesinde 

FCR'da iyileşme; %0.5 ilave grubunda SFA 

azalma, total n-3'de artış. Diyete %0.5-1.0 

ÇOT yağı eklenmesinin civcivlerin 

performansını artırabileceği ve et kalitesini 

zenginleştirmede etkili olabileceği. 

Demirci ve 

ark. (2019) 

 

Diyete %0.25, 0.5 ve 

0.75 ÇOT ilavesi 

%0.5 oranında ÇOT ilavesi ağırlık kazancında 

artış, FCR'da iyileşme. 

Dhakal ve 

Tiwari (2019) 

Sıcaklık stresindeki piliç 

diyetlerine 0.56, 1.11 ve 

2.22 mL /400 g vücut 

ağırlığı ÇOT yağı ilavesi 

Sıcaklık stresi uygulamasının kortizol 

seviyelerini artırıp ve karaciğerde 

histopatolojik değişiklikleri tetiklediği; ÇOT 

yağı uygulamasının sıcaklık stresi olan 

piliçlerde kortizol seviyesi ile yağ 

dejenerasyonu, kanama ve nekroz gibi 

karaciğer histopatolojisindeki dejeneratif 

değişiklikleri düşürdüğü ancak enflamatuar 

hücre infiltrasyonunu etkilemediği. 

Hasan ve ark. 

(2019) 

Diyete %0.5, 0.75 ve 1.0 

ÇOT ilavesi 

%0.5 ilave grubunda yem tüketiminde 

azalma, ağırlık artışı, FCR ve performans 

indeksinde iyileşme. Etlik piliç büyüme 

Naula ve ark. 

(2019) 
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performansını iyileştirmek için diyete %0.5 

oranında ÇOT takviyesinin önerilebileceği. 

Diyete %1 ve 2 ÇOT 

veya üzüm çekirdeği 

ilavesi 

Tüm ÇOT muamele gruplarında plazma 

kolesterol, LDL ve trigliserid düzeylerinde 

azalma, plazma HDL düzeyinde artış; %2 

ÇOT ilave grubunda et MDA ve peroksit 

değeri düzeylerinde azalma. 

Salman 

(2019) 

Diyete 15 g/kg ÇOT, 

papaya tohumu veya 

hardal tohumu ilavesi 

ÇOT ilaveli grupta karaciğer ve taşlık ağırlığı, 

duodenum krept derinliği, jejenum villus 

yüksekliği ve krept derinliğinde azalma.  

Adegbeye ve 

ark. (2020) 

Diyete %3, 6 ve 9 ÇOT 

ilavesi 

%3 ve 6 ÇOT ilaveli gruplarda ağırlık artışı, 

yem tüketimi ve FCR’da iyileşme ancak bu 

parametrelerin tümünde %9 oranında ÇOT 

ilavesi ile olumsuz etkilenme. Karkas 

randıman, taşlık, dalak, Bursa fabrikus ve 

toplam yenilebilir kısım oranları ile serum 

total protein, albumin, globulin,  HDL, ALT, 

AST, RBS, WBC’nin %3 ve %6 ÇOT ilave 

gruplarında, serum total lipid düzeyinin ise 

sadece %9 ÇOT ilave grubunda arttığı; 

karaciğer ve timus oranının %3 ve 6 ÇOT 

ilave gruplarında, serum glukoz, kolesterol ve 

LDL'nin tüm muamele gruplarında azaldığı 

ve ayrıca ekonomik verimlilik, net gelir ve 

nispi ekonomik verimlilik için en yüksek 

değere %3 ve 6 ÇOT içeren diyetlerle 

ulaşıldığı. Diyete %3 ve 6 oranlarında ÇOT 

ilavesinin büyüme performansı, kan 

biyokimyası, bağışıklık tepkisi ve ekonomik 

verimlilik üzerinde olumlu bir etkiye sahip 

olduğu ve etlik piliçler için büyüme 

destekleyicisi olarak düşünülebileceği.  

El-Kashef 

(2020) 

E. coli ile enfekte piliç 

diyetlerine %2 ÇOT, %2 

Saccharomyces 

cerevisiae veya 

antibiyotik 

(Enrofloksasin 10 mg/kg) 

ilavesi 

ÇOT takviyeli grupta ağırlık artışında 

yükselme, yem tüketiminde azalma, FCR’da 

iyileşme. Saccharomyces cerevisiae ve ÇOT 

takviyelerinin broylerlerde E. coli 

enfeksiyonunu hafiflettiği. 

 

ul Haq ve ark. 

(2020) 
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Tablo 3. Bıldırcın ve kekliklerde yürütülen çalışmalar 
 

Katkı maddesi ve miktarı Sonuç Referans 

Diyete 1 ve 2 g/kg ÇOT 

ekstraktı ilavesi 

Diyete 1 g/kg seviyesinde ÇOT ekstraktı 

ilavesi yumurta verimi, yumurta ağırlığı, 

kabuk ağırlığı, kabuk kalınlığında artış, 

FCR’da iyileşme.  

Denli ve 

ark. (2004) 

Diyete %10, 20 ve 30 ÇOT 

küspesi ilavesi 

 

%10 ÇOT küspesi ile beslenen grupların, 

yumurta verimi ve kabuk kalınlığında artış. 

Yumurtacı bıldırcın diyetlerine %10 oranında 

ÇOT küspesi ilavesinin yeterli olduğu. 

Attia ve 

ark. (2008) 

Keklik diyetlerine %0.1 

oranında flavomisin, 2.5, 

5.0 ve 7.5 ml/kg ÇOT 

eksraktı ilavesi 

Serum ALP'de artış, ölüm oranı ve lökosit 

hücreleri DNA hasarında azalma. ÇOT 

ekstraktının lipid profili veya oksidatif stres 

parametrelerini etkilemediği.  

Çetin ve 

ark. (2008) 

Diyete %1 ÇOT (G1), %1 

maydanoz (G2); %1.5 ÇOT 

(G3), 

%1.5 maydanoz (G4); 

%0.5 ÇOT+% 0.5 

maydanoz (G5); %0.75 

ÇOT+%0.75 maydanoz 

(G6) ilavesi 

G4 ve G6 muamele gruplarında yem 

tüketiminde artış; G4, G5 ve G6 muamele 

gruplarında FCR’da kötüleşme; G2 ve G5 

muamele gruplarında yumurta ağırlığında 

azalma, G1, G2, G3 ve G4 gruplarında 

yumurta sari renginde azalma. Yumurtacı 

bıldırcın diyetlerinde ÇOT ve kuru 

maydanozun birlikte kullanımının sinerjik bir 

etkiye sahip olabileceği. 

Tahan ve 

Bayram 

(2011) 

Diyete %1 ÇOT veya %0.1 

ÇOT yağı ilavesi 

Pozitif control ve ÇOT gruplarında canlı 

ağırlık ortalamasında artış; ÇOT yağı 

grubunda serum kolesterol 

konsantrasyonunda azalma. Bıldırcın 

rasyonlarına %1 oranında ÇOT ilavesinin 

antibiyotik ilaveli grupta olduğu gibi canlı 

ağırlığı önemli derecede artırdığı; %0.1 

oranında ÇOT yağı ilavesinin 

hipokolesterolemik etki gösterdiği. 

Tufan ve 

ark. (2015) 

Diyete 0.50 ve 1.0 g/kg 

ÇOT yağı ilavesi 

0.50 ve 1.0 g/kg ilaveli gruplarda yem 

tüketimi, karkas, göğüs ve but eti ağırlığında 

artış, FCR'da kötüleşme, taşlık ağırlığında 

düşme, karaciğer fonksiyonları, antioksidatif 

kapasite, lipid profili ve anabolik 

hormonlarda iyileşme; ileal total bakteri, 

coliform, Salmonella türleri ve E. coli 

popülasyonlarında azalma, E. coli ve 

Salmonella enterica'ya karşı yüksek 

antibakteriyel etki; 0.50 g/kg ilaveli grupta 

canlı ağırlık ve ağırlık artışında iyileşme; 1.0 

g/kg ÇOT yağı ilaveli grupta kalp ve karaciğer 

ağırlığı ile serum ALT ve total bilirubin 

Abd El-

Hack ve 

ark. (2018) 



126 | KANATLI HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ ÜZERİNE BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR 

 

düzeyinde azalma, serum total protein ve total 

globulin düzeylerinde artış. Diyete ÇOT yağı 

ilavesinin bıldırcınlarda performans ve sağlığı 

iyileştirebileceği.  

Diyete 0.75, 1.5 ve 2.25 

g/kg seviyelerinde humik 

asit ve 5 g/kg seviyesinde 

ÇOT ilavesi 

ÇOT ilavesi ile yem tüketiminde azalma, 

canlı ağırlık, ağırlık artışı ve FCR’da 

iyileşme; serum HDL, karkas, göğüs eti 

ağırlığı ve bağırsak uzunluğunda artış, serum 

kolesterol düzeyi, bağırsak coliform, E. coli 

ve Clostridium perfringes populasyonlarında 

azalma. Bıldırcın rasyonlarında büyüme 

destekleyicileri olarak 5 g/kg ÇOT ilavesinin 

2.25 g/kg humik asitle birlikte etkili bir 

şekilde kullanılabileceği.  

Arif ve ark. 

(2018) 

Bıldırcın diyetlerine %0.5, 

1 ve 1.5 ÇOT ilavesi 

Tüm muamele gruplarında canlı ağırlıkta 

artış, serum LDL'de azalma; %1 ve 1.5 ilave 

gruplarında serum RBC ile anti SRBC'da 

artış, serum trigliserit düzeyinde azalma. 

Diyete %1 ve 1.5 oranlarında ÇOT ilavesinin 

büyüme ve bazı sağlık göstergeleri üzerinde 

olumlu olarak etkili. 

Shokrollahi 

ve Sharifi 

(2018). 

 

E. coli ile enfekte edilmiş 

yumurtacı bıldırcın 

diyetlerine biberiye yağı, 

ÇOT yağı veya bunların 

kombinasyonu ilavesi 

ÇOT yağı ilaveli gruplarda canlı ağırlık ve 

ağırlık artışında iyileşme, karaciğer ve göğüs 

eti MDA seviyesinde azalma, antioksidan 

enzim aktivitesinde artış, serum lizozim ve 

bakterisidal aktivitelerde artış; E. coli gibi 

zararlı bakterileri bastırıp laktobasil bakteri 

populasyonunda artış, ince bağırsak, dalak ve 

Bursa fabrikusda E. coli'nin neden olduğu 

histopatolojik ve morfometrik değişikliklerde 

hafifleme. Antioksidan ve immünomodülatör 

etkiler gösteren ÇOT yağının büyüme 

hızlandırıcısı ve bağırsak patojenik bakterileri 

kontrol etmede biberiye yağından daha etkili 

olduğu. 

Aziza ve 

ark. (2019) 

Bıldırcın diyetlerine %1 ve 

2 ÇOT, kişniş tohumu veya 

%1.5 ÇOT+%1.5 kişniş 

tohumu ilavesi 

ÇOT ilaveli gruplarda göğüs eti C18:2n-6 ve 

C18:3n-3 konsantrasyonlarında artış, göğüs 

eti toplam PUFA, toplam n-6, PUFA:SFA 

oranı ve göğüs eti pHu ve pH15 

konsantrasyonlarında azalma. ÇOT’nun genel 

büyüme performansı üzerinde herhangi bir 

etki olmaksızın bıldırcın göğüs eti yağ asidi 

bileşimini iyileştirmek için kullanılabileceği. 

Karadağoğl

u ve ark. 

(2019) 
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4. Sonuç ve öneriler 
 

Kanatlı hayvan dietlerine ÇOT ve ürünlerinin ilave 

edilmesinin genel olarak, büyütme faktörleri gibi 

performans ve sağlığı iyileştirmede, antioksidan etkili 

maddeleri içeriğiyle lipid peroksidasyonunu düşürmede ve 

stres kaynaklı sonuçları hafifletmede, bağışıklık artırıcı 

maddeleri vasıtasıyla hücresel ve humoral bağışıklığı 

artırarak bağışıklık sistemini düzenleme ve performansı 

artırmada, antibakteriyel madde içerikleri vasıtasıyla 

birçok bakteri ve mantar türlerine karşı tehdidi 

hafifletmede, düşük kolesterol içerikli ve yüksek 

antioksidan kapasiteli kanatlı ürünleri elde etmede doğal 

bir fitojenik yem katkı maddesi olarak 

değerlendirilebileceğini göstermektedir. Ayrıca kanatlı 

hayvan endüstrisinin en önemli paraziter hastalığı olan 

koksidiyoza direnç gösteren geleneksel antikokoksidiyal 

bileşikler yerine ÇOT ve ürünlerinin ümit vaat edici ve 

değerli bir alternatif olabileceği de anlaşılmaktadır. ÇOT 

ve ürünlerinin optimum kullanımı düzeyleri ile ilgili 

çalışmalar bulunmakla birlikte, bazı çalışmalarda bu 

seviyelerden oldukça uzaklaşıldığı görülmektedir. 
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GİRİŞ                                                                   

Tüm hayvancılık sektöründe olduğu gibi kanatlı 

sektöründe de amaç en düşük maliyetle istenilen düzeyde 

kaliteli ürün elde etmektir. İstenilen düzeyde üretim 

kapasitesi elde etmek için tavukların genetik özeliklerinin 

yanı sıra yaş, yumurtlama zamanı, bakım besleme, stres ve 

ideal çevre koşullarının olması gerekmektedir (Laçin ve 

ark., 2008; Matt ve ark., 2009; Geng ve ark., 2018; Kaya 

ve Macit, 2018). 

Tüketicilerin taleplerine göre kanatlı sektöründe 

elde edilen ürünlerin başında yumurta gelmektedir. 

Yumurta, içermiş olduğu yüksek kaliteli proteinler, 

karbonhidratlar, kolay sindirilebilir yağlar, mineral (Fe, 

Zn, Cu, Mg, I, Se, Ca, P, K) ve değerli vitaminler (A, D, 

E, B1, B2, B3, pantotenik asit, B6, folik asit, B12 vitamini)  

ile çok yönlü yiyeceklerden birisidir (Huopalahti ve ark., 

2020;  Molnár ve  Szőllősi, 2020). 

Yumurta, içermiş olduğu yaklaşık 40 protein 

(dokuzu esansiyel olan 18 farklı amino asit)  ile biyolojik 

değerliliği yüksek bir gıdadır. Sağlıklı bir insanın günlük 

olarak 0,8-1 gr/kg arasında protein alması gerekmektedir. 
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Bu proteininde 1/3 hayvansal olması gerekmektedir. Bu 

kapsamda yumurtanın içermiş olduğu protein içeriği 

dengeli ve sağlıklı beslenme acısından önemlidir (Yörük 

ve Bolat, 2003; Ekinci, 2018; Molnár ve  Szőllősi, 2020; 

Kaya, 2020; Anonim, 2021). 

Yumurta içeriğindeki proteinlerin bakterisidal, 

güçlü antijenik ve antihipertansif özelliğe ile trans yağ 

içermeyen, optimal oranda doymuş ve doymamış yağ 

asitleri barındırmaktadır (Molnár ve  Szőllősi, 2020).   

Ek olarak yumurta gıda sanayide (köpürme, jelleşme 

ve emülsifiye etme), ilaç ve kozmetik endüstrilerinde 

kullanılan potansiyel hammadde kaynağıdır.  Kanatlı 

sektörü üreticileri ekonomik ve klimatolojik şartlara göre 

farklı üretim teknikleri (kapalı, yarı kapalı veya acık 

sistem) uygulamaktadırlar  (Laçin ve ark., 2008; Matt ve 

ark., 2009; Karaalp ve ark., 2017). Uygulanan besleme ve 

yetiştirme teknikleri yumurtaların duyusal özelliklerini ve 

kimyasal bileşimini etkilemektedir ((Huopalahti ve ark., 

2020). 

Dünya yumurta verileri incelendiğinde 2018 yılında 

kabuklu yumurta üretimini 83 milyon tona ulaştığı 
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bununda % 92,6 oranında tavuk yumurtası (76,8 milyon 

ton) oluşturduğu görülmüştür (Çiçekgil, 2020).  

FAO verileri incelendiğinde yumurta üretiminde 

dünyada en büyük payın Asya ülkelerinde olduğu 

görülmektedir. Asya ülkeleri içerisinde ise en büyük pay 

Çin’e aittir. Dünyada üretilen her 3 yumurtadan 1'i Çin'den 

gelmektedir (Şekil 1), (Braak, 2021). 

Şekil 1. FAO verilerine göre bölgelerdeki yumurta, 

tavuk, kabuklu üretim payı (adet),  (FAO,2020) 

 

2019 yılında tavuk yumurta (83 milyon ton) üretimi 

% 3,5 oranında artış göstermiştir. Dünya genelinde 

Asya
% 60.3Avrupa

% 14.7

Amerika
% 19.9

Afrika 
% 4.7

Okyanusya 
% 0.4

Asya Avrupa Amerika Afrika Okyanusya



148 | KANATLI HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ ÜZERİNE BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR 

 

yumurta üretiminin %34,1’ini Çin, %8,0’i ABD, %6,9’u 

Hindistan ve %5,7’si Endonezya yapmıştır (Tablo 2) 

(Çiçekgil, 2021).                                                                                            

Tablo 1. Türkiyedeki yumurta üretimine ilişkin veriler 

(Tarım ve Orman Bakanlığı, 2021a; Tarım ve Orman 

Bakanlığı, 2021b, YUM-BİR, 2018; YUM-BİR, 2019) 

 

Türkiye’de son yıllarda yumurta üretimi ve kişi başı 

tüketimi de hızla artmaya başlamıştır (Tablo 1).   
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Tablo 2. 2018 ve 2019 yılında en çok yumurta üreten 10 

ülkeler (Shahbandeh, 2019; Shahbandeh, 2020; Braak, 

2021) 

 

Tablo 1 incelendiğinde son yıllarda hem 

konvansiyonel üretimin hem de organik yumurta 

üretiminin hızla arttığı yine buna bağlı olarak işletme 

sayılarının da arttığı görülmektedir. Bu artışın dünya 

geneline bakıldığında yumurta üretiminde Türkiye’nin % 

1,5 oranı ile 9 olduğu görülmektedir (Tablo 2). 
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Hayvan refahı üzerine etkisi 

Hibrit bir yumurta tavuğu, uzun bir yaşam 

döngüsünde yılda 300'den fazla yumurta ve 500'den fazla 

yumurta üretmektedir. Kanatlı türlerinde yumurta üretimi 

yoğun enerji gerektiren, karmaşık bir süreçtir. 

Yumurtlama süreci, tavuğun üreme organları fizyolojisi 

ile yakından ilişkilidir. Bu süreçte yer alan bazı 

reprodüktif hormonlar ise, Melatonin, antioksidan özelliğe 

sahip civciv metabolizmasının geliştirilerek performans 

artışında etkisi bulunan hormonudur (Sundaresan ve ark., 

2009). GnRH (Gonadotropin Releasing Hormon), 

pubertanın başlatılmasının kontrol edilmesinde ve LH 

(Luteinleştirici Hormon) ve FSH (Follikül Uyarıcı 

Hormon) sekresyonunun düzenlenmesinde rol 

oynamaktadır (Ni ve ark., 2007). Östrojen, yumurtlamada, 

kabuk oluşumu ve Ca (kalsiyum) mobilizasyonu üzerinde 

önemli bir etkisi bulunmaktadır (Ebeid ve ark., 2008). 

Progesteron, aynı zamanda yumurta kanalının normal 

fonksiyonları için de gerekli bir hormondur (Hertelendy ve 

Biellier, 1978). Arjinin-Vazotosin, yumurtlama süreci, 

uterus sfinkterinin gevşemesi ve uterus düz kaslarının 
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kasılması ile başlatılmaktadır. İlk olarak, oksitosin ve 

arginin- vazotosin olmak üzere nörohipofizyal 

hormonların yanı sıra üreme sisteminde lokal olarak 

sentezlenen prostaglandinler tarafından düzenlenmektedir 

(Hertelendy ve Biellier, 1978; Bahr ve Johnson, 1991). 

Prostaglandin, ovaryumdaki foliküller, uterus 

dokularından salgılanır, ovipozisyonda etkilidir 

(Hertelendy ve Biellier, 1978). Prolaktin, kuluçka 

davranışının şekillenmesinde etkili, sekresyonu dopamin 

tarafından düzenlenmektedir (Saldanha ve ark., 2001). 

İnhibin, FSH’ın salınımı baskılayarak, ovaryum 

faaliyetlerinin düzenlenmesinde önemli bir rolü bulunan 

bir hormondur (Bahr ve Johnson, 1991). Yoğun bir enerji 

süreci içeren yumurtlama süreci ve diğer hayvanlarda 

verim parametresini etkileyen önemli etmenlerden birisi 

de beslenmedir (Paksoy ve Daş, 2013). Yerleşim sıklığı, 

davranış bozukluğu, yem ve suya erişimin azalması, 

yaranma (karın yaraları) ve hastalık, rahatsızlıkların 

(dermatit, torasik ödem) oranında artışa neden olan 

hayvan refahında önemli bir stres etmenidir (Kang ve ark., 

2019). Stres, kanatlı yetiştiriciliği ve hayvan refahında 

önemli sorunlardan birisidir. Stres, kanatlılarda, büyüme 



152 | KANATLI HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ ÜZERİNE BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR 

 

performansının gerilemesinden verim parametrelerinde 

düşme, ölüme kadar önemli sağlık sorunlarına yol 

açmaktadır (Tekce ve ark., 2020a; Tekce ve ark., 2020b).  

Hayvansal üretimde, stresi azaltmak önemli bir hedeftir. 

Bunun yanı sıra strese bağlı morbiditeyi en aza indirmek 

ve hem üretim performansını hem de hayvan refahını 

iyileştirmek için yetiştirme sırasında stresi azaltmak 

esastır. Stres, tıbbi aromatik bitkiler, probiyotikler gibi 

yem katkı maddeleri stres probleminin çözümünde 

alternatif uygulamalardan birisidir (Tekce ve ark., 2020a; 

Tekce ve ark., 2020b). Bu anlamda kullanılan stres 

üzerinde olumlu etkileri bildirilen çalışmalara 

rastlanılmaktadır (Tekce ve ark., 2020c; Bayraktar ve ark., 

2020a; Bayraktar ve ark., 2020b). 

Farklı yetiştirme tekniklerinin hayvan refahı üzerine 

etkileri ilgili olarak son yıllarda araştırmalar hız 

kazanmıştır.  Bu amaçla farklı ülkelerde farklı hayvan 

refahı üzerine mevzuatlar mevcuttur (Tablo 3). Yoğun 

yapılan yetiştirme sistemlerinde yüksek verimli tavukların 

verim dönemi sonuna kadar yaklaşık % 30 oranında bir 

veya daha fazla kırık olduğu belirtilmiştir (Kaya, 2020). 
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Barınma sistemlerindeki işçiler, çevre ve toplum için 

hangi tür yumurtlayan tavuk barınağının gıda güvenliği ve 

satın alına bilirliği temelinde en iyi olduğunu belirlemek 

için yumurta tedarikçileri, gıda üreticileri, yemek servisi 

temsilcilerini içeren araştırma yapılmıştır. Araştırmada 

konvansiyonel tavukçuluk, Zenginleştirilmiş koloni 

kafesleri ve kuşhane sistemi incelenmiştir. Araştırma 

sonucunda toplam ölüm oranı, Omurga kemiği kırıkları, 

diğer iskelet anormallikleri ve Enfeksiyöz pododermatite 

(bumblefoot) yakalanma oranın en yüksek kuşhane 

sisteminde olduğu ifade edilmiştir (Fulton, 2019). 

Yapılan başka bir çalışmada ise, halk sağlığı 

açısından önemli bir risk oluşturan ve üreme dokularında 

kolonize olma yeteneğine sahip “Salmonella Enteritis” 

bakterisi üzerine bir çalışma yapılmıştır. Çalışmda 

konvensiyonel yumurta ve tüneklerdeki farklı sistemler 

incelenmiştir. Araştırma sonucunda yumurtaların içindeki 

S. Enteritidis birikiminin, enfekte yumurta tavuklarının 

genetik hatları arasında değişebileceğini, ancak bu 

tavukları 2 farklı sistemde barındırmanın kontamine 
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yumurta üretimini etkilemediği ifade edilmiştir (Gast ve 

ark., 2014). 

Yapılan başka bir çalışmada ise geleneksel ve 

serbest dolaşan sistemlerdeki yumurta tavuklarında 

mikrobiyolojik kırılganlık ve çevresel koşullar 

incelenmiştir. Ortalama enterobakteri sayısı geleneksel 

sistemler için 0,09 (log CFUmL-1)  ve serbest aralıklı 

sistemler için 1,73'tür (log CFUmL-1) Salmonella spp. 

konvansiyonel sistemde tespit edilmemiştir, ancak serbest 

aralıklı sistemden bir besleyici ve üç yumurta kabuğunda 

mevcut olduğu ifade edilmiştir (Galvão ve ark., 2018). 

Yapılan bir ankette büyük kuşhane sistemlerinde 

(%47.7) ya da alternatif kafes sistemlerinde (%38.2) 

yetiştirilen tavukların tüketici talepleri incelenmiştir. 

Sistemler arasında farklılık gösterse de genel olarak 

yumurta üreticileri seçtikleri sistemden memnun 

kalmışlardır. Alternatif sistemleri geleneksel kafeslerle 

karşılaştırmaları istendiğinde, alternatiflerin tavuk refahı 

ve tüketici talebi için daha iyi, ancak diğer tüm yönler 

(özellikle emek gibi) için benzer veya daha kötü olduğu 

ifade edilmiştir (Stadig ve ark., 2016). 
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YUMURTA ÜRETİMİNDE KULLANILAN 

YETİŞTİRME SİSTEMLERİ 

Son yıllarda tüketicilerin çevre, hayvan refahı ve gıda 

güvenliği ile ilgili olarak talepleri giderek artmaktadır. Bu 

kapsamda üreticiler, tüketicilerin talepleri doğrultusunda 

farklı yetiştirme yöntemleri uygulamaya başlamışlardır. 

Bu yöntemleri; kafesli ve kafessiz yöntemler olarak ikiye 

ayırabiliriz. 

A- KAFESLİ SİSTEMLER 

Dünya yumurta üretimin büyük çoğunluğu bu 

sistemle yapılmaktadır. Kafesler 3 ile 8 kanatlı barınma 

imkanı sunmaktadır. Bu sistem sayesinde gübre içinde 

yaşayan parazitlerden tavuklar korunabilir. Bu sistemlerin 

bir takım dezavantajları da; tavukların toz banyosu, 

yürüme ve yiyecek arama gibi doğal davranışlarını 

engellemektedir. Diğer yandan; kısıtlı alanda oldukları 

için yuva yapamazlar veya tünemezler, kanatlarını çırpma, 

germe, sallama veya kuyruklarını sallama imkanları 

yoktur. Ek olarak kafeslerdeki tavuklarda aşırı büyüme 

sonucu büyümüş pençeler nedeniyle ayakları zarar 

görebilir (Marengo, 2019). 
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Kafes sisteminin avantajlarına baktığımızda ise, 

birim alan başına daha fazla sayıda kanatlı olması, 

kayıtların doğru tutulmasını, kanibalismus kontrolünün 

kolay olması, temiz yumurta üretimine yardımcı olması ve 

yem israfını kontrol etmenin kolay olması gibi faydalara 

sahiptir (Husbandry, 2021). 

1-KONVANSİYONEL KAFES SİSTEMİ  

Dünyada yumurta üretiminin % 80’e yakını bu 

sistem ile yapıldığı düşünülmektedir. Ancak bu sistemin 

düşük üretim maliyeti ve yüksek hijyen gibi avantajlarının 

olmasının yanında hayvan refahını olumsuz yönde 

etkilediği iddia edilmektedir (De Reu ve ark., 2015; 

Walker, 1998). Konvansiyonel yumurta tavukçuluğu 4 ile 

12 arasında değişen kafes sisteminden oluşmaktadır. Ek 

olarak bu sistemde su içme, yemleme, gübreleme, 

yumurtaların toplanması gibi olaylar otomatik olarak 

gerçekleşen bir sistem tarafından oluşmaktadır. Bu sis 

hayvanların fazla hareket etmeden birim alandan kazanç 

sağlanması amaçlanmaktadır (Aygun, 2019; Baykalir, 

Şimşek, 2014). Şekil 2’de Türkiye’deki konvensiyonel 
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olarak yetiştirilen tavuk sayısına göre iller 

gösterilmektedir. 

Tablo 3.Yumurta tavuklarda hayvan refahı için uygulanan 

mevzuatları (Compassioninfoodbusiness, 2021) 
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2. ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ KAFES SİSTEMİ 

 

Genellikle "mobilyalı kafesler" olarak adlandırılan 

zenginleştirilmiş koloni kafesler, geleneksel kafes 

sistemlerine nispeten hayvan başına daha fazla alan, tünek 

ve kazıma alanı sunan alternatif bir yöntemdir (Weimer ve 

ark., 2019).  

 

1999/74 / EC sayılı Konsey Direktifi ile, 

zenginleştirilmiş kafes sistemlerindeki barınak tiplerinde 

tavuk başına en az 750 cm2 alana sahip olmasını ve tüm 

tavukların gagalama ve tırmalama davranışlarını 

gerçekleştirmek için bir yuvaya, tüneme boşluğuna ve 

tırmalama alt tabakasına sahip olmasını gerektiğini 

bildirmişlerdir (Directive, 2019; Weimer ve ark., 2019). 

Şekil 2. Türkiye’deki yumurtacı tavuk sayısına göre iller 

(TUİK, 2021) 
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A- KAFESSİZ SİSTEMLER  

Kafessiz sistemler çok çeşitli yapılarda tasarlanmış 

olup, farklı uygulamalar ile beraber farklı gereksinimler 

içermektedir (Baykalir ve Şimşek, 2014). Kafessiz 

sistemler daha yüksek ölüm oranlarına, tüy gagalama ve 

sağlık sorunlarına sahip olabilirler [37-39]. Bununla 

birlikte, kafes dışı barınak sistemlerinin refah faydaları, 

yuvalama, tüneme, yiyecek arama ve toz banyosu gibi 

doğal aktiviteleri gerçekleştirmek için artan fırsat 

içermektedir (Petrik ve ark., 2015; Duncan, 2001; Lay ve 

ark., 2011). Dahası, kafes dışı barınak sistemleri yük 

taşıma egzersizi için artan fırsatlar sağlar ve bu 

sistemlerde barındırılan tavuklar kemik yoğunluğunu ve 

gücünü artırmıştır (Petrik ve ark., 2015). 

1. Ahır sistemi: Ahır sistemleri, kümesin büyüklüğüne 

bağlı olarak, genellikle 1000 ila 2000 kanatlı içeren, çevre 

kontrollü bir binanın içinde gerçekleşen besleme 

stratejisidir. Bu sistemde hareket özgürlüğüne sahip olup, 

tırmalamak ve toz banyosu yapmak için talaş veya talaştan 

oluşan çöplere erişebilirler (Whyte, 2002). Tavuklar yerde 

veya çok katmanlı sistemlerde yetiştirilir. Ancak bu sistem 
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kapalı bir alandır ve açık alan yoktur. Yerleşim 

yoğunluğu, kullanım alanı m2'si başına dokuz yumurtacı 

tavuğu geçmemelidir (Aygun, 2019). 

2. Free Range Sistem: Bu sistemde dışarısı çoğunlukla 

çimenlerle kaplıdır. Tavukları yırtıcı hayvanlara, 

yağmura, parlak güneş ışığına veya soğuğa karşı korumak 

için ağaçlar, çalılar veya barınaklar kullanılmaktadır. 

Dışarı mekanı için tavuk başına 4m2 veya hektara 2500 

tavuğa izin vermektedir (International, 2017; (Baykalir ve 

Şimşek, 2014). 

Şekil 3. Bayburt ilinde faaliyet gösteren free range 

sistemindeki tavuklar 
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3. Organik yumurta yetiştirme sistemi: Organik 

yumurta üretimi belirli ve kesin standartlara 

dayanmaktadır (Council, 2007).  

Organik yumurta, GDO (genetiği değiştirilmiş 

organizmalar veya mahsuller), hayvansal yan ürünler ve 

sentetik katkı maddeleri dahil olmak üzere geleneksel 

olarak yetiştirilen yem maddelerine izin vermeyen, ancak 

organik olarak yetiştirilen tahıllar, yağlı tohumlar ve kaba 

yem beslenmeyi içermektedir. Ek olarak organik 

tavukçuluk, yetiştirme yoğunluğunu ve belirli stresleri 

azaltan açık alanlara serbest erişim sağlayan bir sistemdir 

(Küçükyılmaz, 2012a; Küçükyılmaz, 2012b). 
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Türkiye’de organik üretim hızla artmaya 

başlamıştır. Şekil 4’te görüldüğü gibi il bazında en fazla 

organik yumurtaya sahip olan il % 17,19 ile Samsundur. 

Şekil 4. Türkiye’deki organik yumurtacı tavuk sayısına 

göre iller (Tarım ve Orman Bakanlığı. 2021) 

 

Yetiştirme şeklinin yumurta kalitesine etkisi 

Yumurta özellikle insanların günlük alması gereken 

protein ihtiyacını en ucuz şekilde, biyolojik değeri en 

yüksek olan ve çevreye en az zarar verecek şekilde elde 

dilen en değerli ürünlerden birisidir. Tüketicilerin 

özellikle son yıllarda hayvan refahı, sağlık ve çevre 

üzerine artan ilgilerinden dolayı üreticiler farklı yetiştirme 

teknikleri uygulamaya başlamışlardır (Molnár ve Szőllősi, 
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2020).Bu kapsamda literatür bilgileri incelenerek elde 

edilen veriler değerlendirilmiştir (Tablo 4).  

Englmaierová ve ark. (2014), konvensiyonel, 

zenginleştirilmiş koloni kafesi, Kuş kafesi tipi ve yüzeysel 

atlık tipinin yumurta kalitesine etkisi üzerine yapmış 

olduğu çalışmada, günlük yumurta üretiminin (%) en iyi 

veriminin konvensiyonel, zenginleştirilmiş koloni kafesi 

tipinde olduğunu belirlemiştir. Günlük yem tüketiminde 

(g/tavuk) en iyi sonuçların zenginleştirilmiş koloni kafesi 

ve Kuş kafesi tipinde olduğunu, yemden yaralanma 

oranında ise Kuş kafesi tipinde en iyi sonuçların elde 

edildiğini belirtmiştir. Ek olarak yapılan çalışmada 

Barınak sisteminin yumurta kabuklarının mikrobiyal 

kontaminasyonuna etkisinde (total bakteri, Escherichia 

coli ve Enterococcus) ise en yüksek, grubun yüzeysel atlık 

tipinde en az ise, konvensiyonel, zenginleştirilmiş koloni 

kafesi tipinde olduğu belirlenmiştir.  Yapılan benzer bir 

çalışmada ise yumurta kabuklarının mikrobiyal 

kontaminasyonu (total bakteri, Escherichia coli ve 

Enterococcus) üzerine zenginleştirilmiş koloni kafesi ve 

Free Rang etkisi incelenmiştir. Çalışma sonucunda bakteri 
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yükü en fazla Free Rang olan gruplarda görülmüştür 

(Vlčková ve ark., 2018). 

Yetiştirme sisteminin yumurta içeriği üzerine 

yapılan çalışmalarda ise organik ve konvansiyonel 

yumurta da kuru madde, lipid, protein, ham kül ve 

kolesterol üzerine etkisinin olmadığı ifade edilmiştir (Matt 

ve ark., 2009; Minelli ve ark., 2007). 

Yapılan benzer bir çalışmada ise konvensiyonel, 

free rang ve aile tipi işletmelerden elde edilen 

yumurtaların içeriği bakımından incelenmiştir. Yapılan 

çalışma sonucunda lipid protein ve kolesterol oranı 

üzerine free rang gruplarda etkisinin olduğu diğer 

parametreler üzerine etkisinin olmadığı tespit edilmiştir 

(Yenice ve ark., 2016).
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Tablo 4. Farklı literatür kanalarına göre yetiştirme 

sistemlerinin yumurta kalitesi üzerine etkisi
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SONUÇ 

Sonuç olarak insanların sağlıklı ve dengeli 

beslenebilmeleri için protein önemli bir yer tutmaktadır. Ancak 

dünyada ve ülkemizde protein kaynaklarının pahalı olmasından 

dolayı insanların en ucuz şekilde protein ihtiyacını yumurtadan 

karşılayabilir. Tüketicilerin eğilimleri ve hayvan refahı 

kapsamında üreticiler farklı yumurta yetiştirme sistemleri 

uygulamaktadırlar. Ancak bu farklı yetiştirme sistemlerinin 

yumurta iç ve dış kalitesi ile havan refahı üzerine etkileri 

konusunda kısıtlı çalışmaya rastlanmıştır. Bu kapsamda daha 

fazla araştırmaya ihtiyaç duyulmaktadır. 
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