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ÖZET 
 

Doktora Tezi 
 

GELİŞTİRİLMEKTE OLAN YERLİ BEYAZ YUMURTACI SAF HATLAR VE 
HİBRİTLERİNDE VERİM ÖZELLİKLERİ, YUMURTA KALİTESİ VE KULUÇKA 

SONUÇLARININ BELİRLENMESİ 
 

İsmail DURMUŞ 
 

Ankara Üniversitesi 
Fen Bilimleri Enstitüsü 
Zootekni Anabilim Dalı 

 
 

Danışman : Prof. Dr. Mesut TÜRKOĞLU 
 
 

Bu tez, Tavukçuluk Araştırma Enstitüsüne, 1995 yılında Kanada’dan ithal edilen 4 adet beyaz 
yumurtacı saf hat (Black, Blue, Brown ve Maroon) ve ikili melezlerinin (BlackxBlue, 
BrownxBlue, MaroonxBlue ve BlackxMaroon) bazı verimleri ve yumurta kalite özellikleri ile 
kuluçka sonuçlarını belirlemek böylece sürdürülen ıslah çalışmalarına yön vermek amacıyla 
planlanmış ve yürütülmüştür. Araştırma, kompakt tipi 3 katlı bireysel kafes sisteminde, her bir 
kafes gözü tekerrür olarak ele alınmak suretiyle tesadüf blokları deneme desenine uygun olarak 
yürütülmüştür.  
 
Toplam 480 tavuk kullanılarak 52 hafta sürdürülen araştırmada, üzerinde durulan değişik verim 
özellikleri bakımından karşılaştırmalarda varyans analizi kullanılmıştır. Bazı verim 
özelliklerinde gruplar arasındaki farklılığın önemi Duncan testi ile belirlenmiştir. 
 
Saf hatlar arasında, araştırmada üzerinde durulan kriterler olan % 50 verim dönemi canlı 
ağırlığı, yaşama gücü, yemden yararlanma oranı, yumurta ağırlığı, şekil indeksi, özgül ağırlık, 
sarı indeksi, haugh birimi, et ve kan lekesi bakımından önemli bir farklılık bulunmadığı, yem 
tüketimi ve döllülük oranı arasında (P<0.05), cinsel olgunluk yaşı, yumurta verimi, 52. hafta 
canlı ağırlığı, yumurta kabuk kırılma direnci, kabuk kalınlığı, ak indeksi, geç dönem embriyo 
ölümleri, çıkış gücü ve kuluçka randımanı bakımından önemli seviyede farklılık bulunduğu 
tespit edilmiştir (P<0.01). Melez kombinasyonları arasında ise cinsel olgunluk yaşı, yaşama 
gücü, yemden yararlanma oranı, kabuk kalınlığı, özgül ağırlık, şekil indeksi, sarı indeksi ve 
kuluçka sonuçları bakımından farklılıkların önemsiz olduğu, cinsel olgunluk yaşı, 52. hafta 
canlı ağırlıkları ve yumurta kabuk kırılma direnci arasında (P<0.01), yumurta verimi, yem 
tüketimi, yumurta ağırlığı, ak indeksi, haugh birimi ile et ve kan lekeleri bakımından 
farklılıkların önemli olduğu tespit edilmiştir (P<0.05). 
 

Hatların canlı ağırlık, cinsel olgunluk yaşı, yumurta şekil indeksi,  yumurta ağırlığı, kabuk 
kalınlığı, sarı indeksi, kuluçka sonuçları, yumurtadaki et ve kan lekeleri bakımından 
iyileştirilmesi gerekmektedir.  

 
2006, 69 sayfa 
 
Anahtar Kelimeler : Saf hat, Yumurta kalitesi, Yumurta verimi, Kuluçka randımanı, Melez 
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ABSTRACT 
 

Ph.D. Thesis 
 
 

DETERMI!ATIO! OF PRODUCTIO! TRAITS, EGG QUALITY A!D 
HATCHABILITY RESULTS I! !ATIVE WHITE EGG LAYER PURE LI!ES 

A!D THEIR HYBRİDS 
 
 

İsmail DURMUŞ 
 
 

Ankara University 
Institute of Natural and Applied Sciences 

Department of Animal Science 
 
 

Supervisor : Prof. Dr. Mesut TÜRKOĞLU 
 
 

This study was carried out to determine various production traits, egg quality and 
hatching results of 4 white egg layer parents (Black, Blue, Brown, Maroon) and their 
crossbreds (BlackxBlue, BrownxBlue, MaroonxBlue and BlackxMaroon), which were 
imported from Kanada to Poultry Research Institute in 1995, aiming at shaping on-
going breeding studies. The study was conducted in compact type 3 floor individual 
cages according to randomized block design and each cage was considered as replicate.    
 

In this study 480 hens were used for 52 weeks, the differences between parents and 
crossbreds in terms of the traits subjected to investigation was analyzed by one-way 
analysis of variance and Duncan Multiple Comparison Test was used to determine the 
differences between lines and crossbreds for various traits.  
 
In the present study, significant differences for egg production, sexual maturity, live 
weight at 52 weeks, eggs strength, eggshell thickness, albumen index, late embryo 
mortality, hatchability of fertile eggs and hatchability (P<0.01), and feed intake and 
fertility (P<0.05) were found among pure lines. However no significance was 
determined among pure lines for live weight at 50% production, livability, feed 
conversion, egg weight, shape index, specific gravity, yolk index, haugh unit and blood 
and meat spots. Regarding crossbreds, there were no significant differences among 
crossbreds for, livability, shape index, specific gravity, yolk index, fertility, hatchability 
of fertile eggs and hatchability. However, for, sexual maturity, live weight at 52 weeks 
and eggs strength (P<0.01), egg production, feed intake, egg weight, albumen index, 
haugh unit and blood and meat spots were significantly different among the crossbreds 
(P<0.05). 

The results of the present study suggest that lines should be improved for live weight, 
sexual maturity, shape index, egg weight, eggshell thickness, yolk index, hatchability 
and blood and meat spots. 
 

2006, 69 pages 
 

Key Words : Pure Lines, Egg Quality, Egg yield, Hatchability, Crossbred 
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1. GİRİŞ 
 

Dünya nüfusunun hızla artmasıyla birlikte alternatif besin kaynaklarının bulunması ve 

mevcut kaynakların da verimliliğinin artırılması yönünde ciddi çalışmalar 

yapılmaktadır. Bu çalışmalar neticesinde kırmızı ete alternatif olarak beyaz et ve 

yumurta üretimi hızla artmıştır. Ülkeler arasında kanatlı eti ve yumurta üretimi 

bakımından büyük farklılıklar bulunmasına rağmen, bu açıdan gelişmiş ülkelerin 

çoğunda diğer hayvansal düzeyleri de oldukça iyi durumdadır (Çizelge 1.1). 

 

Çizelge 1.1 Bazı ülkelerin 2004 yılı kanatlı hayvan mevcudu (1000 adet) (FAO, 2005) 

Ülkeler Tavuk Hindi Ördek Kaz Toplam 
Dünya 16.194.925 276.225 1.019.479 262232 17.752.861 
Türkiye 250.000 3300 800 1400 255.500 
Çin 3.974.748 186 660.361 22.798 4.658.093 
ABD 1.970.000 88.000 6.900 - 2.064.900 
Kanada 160.000 6.000 1.150 300 167.450 
AB 1.165.953 107.392 40.050 7.763 1.321.158 
İsrail 30.000 5.000 200 1.400 36.600 
Brezilya 1.100.000 13.500 3.550 - 1.117.050 
Rusya 
Federasyonu 

340.000 - 900 2.800 343.700 

 

Dünya genelinde üretimde kullanılan kanatlı hayvan mevcudu 17.752.861.000 adet 

olup, bunun 16.194.925.000 adedini tavuklar oluşturmuştur. Kanatlı hayvanlar 

içerisinde tavuğun % 91.22 gibi büyük bir oranda üretimi yapılmaktadır. Dünya’da 

üretimde kullanılan kanatlı hayvan mevcudunun % 1.44’lük bir kısmı Türkiye’de 

bulunmaktadır. Ülkeler içerisinde Çin % 26.24’lük bir oranla en fazla kanatlı hayvana 

sahiptir (FAO, 2005).  

 

FAO’nun 2004 yılı verilerine göre Dünya’da 62.776.085 ton yumurta; 67.718.544 ton 

tavuk eti, 3.245.102 ton ördek eti, 5.113.838 ton hindi eti ve 2.130.239 ton kaz eti 

üretimi yapılmıştır. FAO’nun 2002 yılı tüketim değerlerine göre Dünya’da kişi başına 

yıllık 11.7 kg kanatlı hayvan eti, 8.4 kg yumurta tüketilmiştir (Çizelge 1.2). Kişi başına 

yıllık kanatlı hayvan eti tüketimi 71.9 kg lık bir değerle en yüksek miktar İsrail’de 

gerçekleşmiştir. İsrail’i 49.8 kg tüketimle ABD ve 36.5 kg’la Kanada takip etmektedir. 
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Türkiye’de ise hem kanatlı hayvan eti ve hem de yumurta tüketimi dünya ortalamasının 

bile altında seyretmektedir.  

 

Çizelge 1.2 Bazı ülkelerin kanatlı hayvan eti ile yumurta üretim ve tüketim değerleri  

 
Ülkeler 

 
Bazı ülkelerin 2004 yılı üretim değerleri (ton) 

 

2002 Yılı tüketim 
değerleri (kg/kişi) 

Yumurta Tavuk eti Ördek eti Hindi eti Kaz eti Kanatlı
eti 

Yumurta 

Dünya 62.776.085 67.718.544 3.245.102 5.113.838 2.130.239 11.7 8.4 
Türkiye 791.674 940.000 910 10.200 3.500 9.8 6.9 

Çin 28.448.940 9.474.580 2.189.594 4.000 1.974.150 10.5 17.4 
ABD 5.252.300 15.536.000 52.500 2.414.000 - 49.8 14.6 

Kanada 372.000 950.000 7.400 145.000 900 36.5 11.8 
AB 6.334.063 8.282.430 434.730 1.926.791 75.162 21.1 12.7 

İsrail 89.000 310.000 6.630 129.000 5.100 71.9 10.7 
Brezilya 1.619.500 8.668.000 7.280 220.000 - 31.3 7.0 
Rusya 
Fed. 

1.981.500 1.060.000 _ _ _ 16.1 13.7 

 

 
Ülkelerin 2004 yılı üretim değerlerine bakıldığı zaman en fazla yumurta üretiminin 

28.448.940 tonla Çin de, kanatlı hayvan etinin ise 18.002.500 tonla ABD’de yapıldığı 

görülmektedir. Türkiye’de ise yumurta üretimi 791.000 ton, kanatlı hayvan eti üretimi 

ise 954.610 ton olarak gerçekleşmiştir. Bu üretimle Türkiye yumurtada dünya 

üretiminin % 1.26’sını, kanatlı hayvan etinde ise % 1.25’lik kısmını karşılamaktadır 

(FAO, 2005). 

 

Kanatlı ürünlerinin dünya ticaretinde de önemli bir yer oluşturduğu ve yıldan yıla 

sürekli artış gösterdiği görülmektedir (Çizelge 1.3). Ülkeler arasında tavukçuluk 

ürünlerinde miktar olarak 11.606.461 ton ithalat, 12.285.604 ton ihracat ve değer olarak 

ise 15.839.547.000 $ ithalat ve 16.328.429.000 $’lık ihracat yapılmıştır. 

 

Çizelge 1.3 Kanatlı hayvan ve ürünlerinin 2003 yılı ithalat, ihracat durumu  
 
 
Ülkeler 

İthalat miktarı 
(ton) 

İthalat değeri 
(x1000 $) 

İhracat miktarı 
(ton) 

İhracat değeri 
(x1000 $) 

Dünya 11.606.461 15.839.547 12.285.604 16.328.429 
Türkiye 2375 11.080 32.683 26.978 
Türkiye’nin 
payı (%) 

 
0.02 

 
0.07 

 
0.27 

 
0.17 
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 Dünya ticaretinde Türkiye miktar olarak ithalatta % 0.02; ihracatta % 0.27 ve değer 

olarak ise ithalatta % 0.07, ihracatta % 0,17’lik bir paya sahiptir (FAO, 2005). 

 

FAO verilerine göre Türkiye’nin kanatlı hayvan mevcudu 255.500 adet olarak 

gösterilmektedir. Ancak Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan bir 

araştırmada etçi tavukçuluk işletmelerinin 136 milyon adet/dönem, yumurtacı 

işletmelerinde 40 milyon adet/yıl kapasiteye ulaştığı bildirilmiştir (Öztürk ve Durmuş 

2001). Türkiye’de tavukçuluk endüstriyel bir yapıya kavuşarak büyük işletmeler 

kurulmuş ve faaliyetlerini sürdürmektedir. İşletmelerde ve üretimde görülen bu artışa 

rağmen ülkemizde damızlık hayvan ihtiyacını karşılamaya yönelik çalışmalar neredeyse 

yok denecek kadar azdır. Et tavukçuluğunda damızlık materyal ihtiyacı tamamen 

yurtdışından karşılanırken, yumurta tavukçuluğunda ise Tavukçuluk Araştırma 

Enstitüsünde bulunan damızlık materyal ile ihtiyacın % 1.5-2’lik bir kısmı 

karşılanabilmektedir.  Ülkemize yılda 5 milyon adet etçi, 400 bin adet yumurtacı parent 

stok girişi olmaktadır (Anonim 2003a).  

 

Türkiye’ de tavukçulukta hibrit üretimi amacıyla 1963 yılından bu yana ebeveyn hatlar 

ithal edilmektedir. Bu arada, 1968 yılında, yerli hibrit ebeveynlerinin üretilmesi 

amacıyla başlatılan çalışmalar 1978 yılında “Ülkesel Tavukçuluk Projesi” adı altında bir 

araya toplanmış 1983 yılında da “Tavukçuluk Araştırma Geliştirme Projesi” olarak 

sürdürülmüştür. Yumurtacı ve etçi hibritler elde etmeyi hedefleyen bu çalışmalar da, 

yabancı hibrit ebeveynlerinden geriye melezleme ile üretilen baba ve ana hatlarının 

seleksiyonla ıslahı ve uygun melezleme kombinasyonlarının belirlenmesine 

çalışılmıştır. Bu çalışmalarda elde edilen hat sayısının yetersiz kalması ve hat sayısını 

artırmak için dışa bağımlılığın devam etmesi sorun oluşturmuştur. Bu sorunu aşabilmek 

amacıyla tavuk ıslahının en üst halkasını oluşturan saf hatların ülkemize getirilmesi 

öngörülmüştür. Bu aşamada Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü ile 

Ankara Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’ nün girişimleri sonucu Kanada’ 

dan 6 adedi kahverengi yumurtacı, 4 adedi beyaz yumurtacı olmak üzere 10 adet saf 

hatta ait kuluçkalık yumurtalar 1995 yılında ithal edilmiştir. Böylece saf hat elde etme 

çalışmalarının gerektirdiği uzun zaman kısaltılmaya çalışılmıştır. Hatlar üzerinde, hat içi 

seleksiyon yöntemiyle yumurta ağırlığı, yumurta sayısı, cinsi olgunluk yaşı ve cinsi 
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olgunluk ağırlığı kriterleri dikkate alınarak seleksiyon çalışmaları yürütülmektedir 

(Göger ve Erdurmuş 2003).  

 

Saf hatların ülkemize getirilişinin başlıca amaçları şu şekilde özetlenebilir. 

-Dışarıya döviz akışını azaltmak, 

-İthalatçı firmaların tekelleşmesini önlemek, 

-Tavukçuluğumuzun dışa bağımlılığını azaltmak, 

-Hibrit ebeveynlerini kendi imkanlarımızla üretmek, 

-Hibrit ebeveynleri için fazla sayıda genotipe sahip olmak, 

-Üreticilerin istedikleri sayıda ve kalitede civciv üretebilmek, 

-Koşullar uygun olduğunda ihracatçı bir yapı kazanmaktır. 

 
Gerekli yatırımlar yapılarak enstitü imkanları geliştirildiği taktirde, gelecekte damızlık 

materyalin ülkemizde daha fazla üretilmesi mümkün olacaktır. Ülkemiz 

tavukçuluğunun dışa bağımlılığı, döviz kaybının yanında, damızlık materyal temininde 

yaşanacak bir sıkıntı veya bulaşıcı hastalıkların ülkemize girme riski karşısında olumsuz 

yönde etkilenecektir (Vurgan 2001). Günümüzde ıslah çalışmaları yapan firmalar 

yumurta verimi, cinsi olgunluk yaşı, ağırlığı, yemden yararlanma oranı, yumurta ağırlığı 

gibi kriterlerin yanında, yumurta kalitesini de dikkate almaya başlamışlardır. Tüketici 

istekleri doğrultusunda yumurta üretmede çevre şartlarının yanında genetik yapının da 

önemli olduğu göz ardı edilmemelidir. Enstitüdeki kahverengi yumurtacı saf hatların 

yumurta kalitesi ve diğer özellikleri üzerinde çalışma yapılmış (Erkuş ve Akbay 2004) 

ancak bu güne kadar beyaz yumurtacı saf hatlar üzerinde bu tür çalışma yapılmamıştır.  

 

Bu tez çalışması, seleksiyon çalışmalarında üzerinde durulmayan yem tüketimi, yemden 

yararlanma oranı, yumurta kalitesi ve kuluçka sonuçları belirlemek suretiyle, saf hatlar 

ile melezlerin verim özelliklerini ortaya koymak ve hangi kriterlerin ıslah edilmesi 

gerektiğini belirlemek suretiyle çalışmalara ışık tutmak amacıyla planlanmış ve 

yürütülmüştür.  
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2. KAY�AK ÖZETLERİ 
 
 
Kadıoğlu (1984), yabancı üç firmaya ait beyaz yumurtacı hibrit ebeveynlerini 

kullanarak, F1 ve G1 düzeyindeki melezlerin çeşitli verim özelliklerini tespit etmiştir. 

Değişik şekilde kodladığı hatların 72 haftalık ortalama tavuk-gün yumurta verimi, 

yumurta ağırlığı, yaşama gücü, ilk yumurtlama yaşı, % 50 yumurta verim yaşı, % 50 

verim canlı ağırlığı, 72. hafta canlı ağırlığı değerlerini AB, AD, AF ve AL kodlu 

hatlarda sırasıyla 228.5 adet, 61.3 g, % 91.1, 160.5 gün, 192.8 gün, 1417.5 g, 1590 g; 

CB, CD,CF ve CL hatlarında 211 adet, 61.9 g, %83.5, 161 gün, 191.2 gün,1447.5 g ve 

1635 g; EB, ED, EF ve EL hatlarında 210.5 adet, 61.6 g, %86, 158,5 gün, 198 gün, 

1482.5 g ve 1720 g; AA, CC ve EE hatlarında 201 adet, 61.4 g, %84, 164 gün, 1406 g 

ve 1640 g; BB, DD, FF ve KK hatlarında 208 adet, 61 g, %87.9, 157.5 gün, 196.5 gün, 

1477.5 g ve 1750 g; L1 ve L2 hatlarında 197.5 adet, 60.3 g, %85.5, 162 gün, 195.5 gün, 

1360 g ve 1570 g; CC ebeveyn AB, CD ve EF hibritleri ile HL dış kaynaklı hibridin ise 

toplam yumurta veriminin sırasıyla 198 adet, 236 adet, 201 adet, 210 adet, ve 209 adet;  

günlük ortalama yem tüketimlerinin 102 g, 114 g, 118 g, 104 g ve 80 g; ortalama 

yumurta ağırlığının 57.2 g, 55.4 g, 55.6g, 54.2 g ve 53.4 g olduğunu bildirmiştir. 

 

Yetişir (1984), Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü’nde bulunan, kanat tüylenmesine göre 

cinsiyet ayırımına imkan veren, O1, O2, T1, T2 ve O2T2 beyaz yumurtacıların sırasıyla 

yumurtlama dönemi yaşama gücü değerlerinin % 96.1, % 90.6, % 86.4, % 88; O1, T1, 

O1T1 ve O2T2’lerin  % 50 verim dönemi canlı ağırlıklarının sırasıyla 1579.8 g, 1440.1 

g, 1565.5 g ve 1497.8 g ve 64 haftalık yumurta verimlerinin 172.9 adet, 152.9 adet, 

182.6 adet ve 179.7 adet olduğunu bildirmiştir. 

 
 
Bozdoğan (1984), kanatlı yumurtasının çok eski çağlardan beri insanoğlu için değerli 

bir besin maddesi olduğunu, bütün uygarlık dönemlerinde yumurtaya özel bir önem 

verildiğini ve yumurtanın şeklinin, verdiği ışık ve gölgelerin ressamlara ilham kaynağı 

olduğunu belirtmiştir. İnsanın yumurtaya ilgisi ticari açıdan ele alındığında üretici, 

yumurta tüccarı, geliştirici ve tüketici olarak ortaya çıkmaktadır. Dünya’nın değişik 

bölgeleri dikkate alındığında bu ilgi farklılık göstermektedir. Yumurtanın kalitesi çok 

boyutluluk arz eden unsur olup, bunların bazıları; tazeliğin derecesi, besin değeri, 
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geliştirme yönleri, estetik değer ve tat olarak sıralanmaktadır. Yumurtanın tazeliği, ak 

yüksekliği ile ölçülmektedir. Ak yüksekliği ilke olarak yumurtanın ağırlığı ile doğru 

orantılıdır. Yapılan araştırmalarda yumurta akında zamanla bir azalma meydana 

geldiğini ve bunda ise o genotipin yumurtlama süresi ve depolama şartlarının önemli 

ancak genetik farklılıkların iç kaliteyi sağlama bakımından önemlerinin daha az 

olduğunu bildirmiştir. 

 
Sarıca ve Testik (1988), Tavukçuluk Araştırma Enstitüsünde geliştirilen beyaz 

yumurtacı (O1, O2, O1xO2, T1, T2 ve T1xT2) hatları ile bunların ikili ve dörtlü 

melezlerinin 52 haftalık verim dönemi boyunca bazı verim özelliklerini tespit 

etmişlerdir. Ebeveyn soyları O1, O2, O1xO2, T1, T2 ve T1xT2’nin sırasıyla döllülük 

oranı %96.34, 94.27, 95.89, 90.95, 92.99 ve 86.12; çıkış gücü %88.40, 88.06, 94.04, 

89.27, 91.13 ve 90.57; cinsi olgunluk yaşı 172.76, 173.60, 175.06, 172.21, 178.31 ve 

170,94; yumurta verimi tavuk kümes 135.09, 126.85,139.07, 135.27, 135.75 ve 142.71 

adet; yumurta verimi tavuk-gün 140.72,134.40, 143.30, 141.22, 142.90 ve 151.32 adet; 

kuluçkalık yumurta oranı %76.63, 74.03, 79.37, 75.98, 78.45 ve 80.91 adet; 52. hafta 

canlı ağırlığı 1821.25, 1809.57, 1722.48, 1627.97, 1679.74 ve 1679.29 g; ikili O1xT1, 

O2T2 ve dörtlü (O1xO2)x(T1T2) melezlerin sırasıyla döllülük oranı % 93.26, 92.37 ve 

90.71; çıkış gücü% 86.00, 85.91 ve 87.92; cinsi olgunluk yaşı 184.29, 169.46 ve 175.94 

gün; yumurta verimi tavuk-kümes135.49, 148.13 ve 145.40 adet; yumurta verimi tavuk-

gün 147.02, 156.42 ve 154.22 adet; ortalama yumurta ağırlığı 58.34, 58.52 ve 58.84 g; 

52. hafta canlı ağırlığı 1713.17, 1725.35 ve 1694.96 g olduğunu bildirmişlerdir. 

 

Altan (1989), yumurtanın yumurtlanmasından itibaren iç kalite özelliklerinde değişimin 

başladığını ve kalitenin giderek düştüğünü belirterek, kalitedeki bu düşmenin uygun 

depolama şartlarında yavaşlatılabileceği ve bu sürede yumurtada meydana gelen 

değişikliklerin ağırlık kaybı, hava boşluğu oluşumu, sıvılaşma, hidrojen iyonu 

konsantrasyonu ve bakteriyel bozulma şeklinde olduğunu ve yumurtanın kalitesini 

koruyabilmek için uyulması gereken kurulların başında, kaliteli yumurta verimine sahip 

genotipin seçilmesi, dengeli beslemenin yapılması, kümes şartlarının uygun olması ve 

temiz yumurta üretiminin amaçlanması gerektiğini bildirmiştir. 
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Uysal (1989), Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü’nde bulunan ve kanat tüylenme hızına 

göre cinsiyet ayırımına imkan veren beyaz yumurtacı ebeveynleri melez 

performanslarına göre ıslah etmek maksadıyla yaptığı araştırmada, O1xT1, T1xT1 ve 

O1xO1 hatlarının döllülük oranının % 79.26, %86.35 ve %90.57; çıkış gücünün % 

72.25, %72.00 ve %83.97; kuluçka randımanının % 57.51, %66.48 ve%75.77; 43 

haftalık yumurta verimlerinin baba hattında 122.30 adet, seçilen baba familyalarında 

136.00 adet, seçilen babaların familya ortalamalarına üstünlüğü 13.70 adet, ana hattında 

öz kardeş familyalarının 84.75, seçilen özkardeşlerin üstünlüğünün 96.92, seçilen 

familyaların üstünlüğünün 12.17, seçilen babaların özkardeşlerinin ortalamasının 

103.82 adet olduğunu bildirmiştir. 

 

Uluocak (1989), Tavukçuluk Araştırma Enstitüsünde geliştirilen O1xT1 hibritlerinin 

yumurta kalite özelliklerini tespit etmek maksadıyla, 40 haftalık yaştan itibaren 3 

haftalık süre içerinde 490 adet yumurta üzerinde yaptığı ölçümler neticesinde yumurta 

ağırlığının 61.72 g, yumurta kabuk kalınlığının 388.83 µ, kabuk ağırlığının 6.27 g, şekil 

indeksinin 75.02, sarı indeksinin 45.32, ak indeksinin 8.52, Haugh biriminin 82.69, et 

ve kan lekelerinin %14.07 olduğunu bildirmiştir. 

 

Kumararaj et al. (1990) beyaz Leghornlarla melezlerinin yumurta kalitesi, büyüme ve 

üreme özelliklerini karşılaştırmak amacıyla yaptıkları araştırmada, 20 ve 40. haftalarda, 

canlı ağırlık, ilk yumurtlama yaşı, yumurta kütlesi, şekil indeksi, sarı indeksi ve rengi ile 

kabuk kalınlığı gibi özellikler bakımından melezlerin ebeveynlerden daha üstün özellik 

gösterdiğini, ancak yumurta verimi ve yumurta ağırlığı bakımından ebeveynler ile 

melezler arasında istatistiki farklılık tespit edilmediğini bildirmişlerdir. 

 
Riedal et al. (1990), Polonya’da bulunan etçi tavukların yumurta kalite özellikleri ve bu 

özellikler arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere yaptıkları araştırmada, 8 aylık yaştaki 

yumurta ağırlığını 59,6 g, 12 aylık yaşta 63.9 g, Haugh birimini 88.7 ve 80.9, sarı 

oranını 29.1 ve 30.9 g olarak belirlemişlerdir. Tavukların yaşı ile yumurta kabuk ağırlığı 

arasında önemli bir ilişki bulunmamıştır (P>0.05). 12 aylık yaşta canlı ağırlığı ile 

yumurta ağırlığı arasında önemli bir pozitif(0.44) ilişki bulunduğu, kabuk ağırlığı ile 

döllülük oranı arasında ise (-0.36) negatif, kuluçka sonuçları arasında ise (0.32) her iki 
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yaş grubunda da pozitif ilişki olduğunu belirtilerek, 20 haftalık yaştaki canlı ağırlık ile 8 

aylık yaştaki yumurta ağırlığı arasında  önemli bir ilişkinin olmadığını bildirmişlerdir. 

 

Uysal ve Boğa (1990), Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü’nde bulunan, kanat 

tüylenmesine göre cinsiyet ayırımına imkan veren beyaz yumurtacılar, dış kaynaklı 

ebeveynler ve tüy rengine göre cinsiyet ayırımı yapılabilen kahverengi yumurtacı 

tavukları kullanarak yaptıkları araştırmada, ebeveyn ve hibritlerin çeşitli verim 

özelliklerini tespit etmişlerdir. T1T1, T1Y, O1O1, YO1, O1T1, YO1T1Y kodu verilen 

beyaz yumurtacılarda sırasıyla döllülük oranının %86.25, %96.39, %91.78, %59.39, 

%93.83, %96.23; çıkış gücünün %93.55, %91.86, %81.44, %89.74, %87.98 ve %95.26; 

kuluçka randımanının %%80.69, %88.64, %74.25, %53.28, %82.55 ve %91.67; cinsi 

olgunluk yaşının 172.07 gün, 174 gün, 166.51 gün, 159.76gün, 153.19 gün ve 154 gün; 

cinsi olgunluk ağırlığının 1490 g, 1413 g, 1518 g, 1608 g, 1678 g ve 1689 g; 43 haftalık 

yumurta veriminin 104 adet, 102 adet, 110.4 adet, 120.7 adet, 124.2 adet ve 119.64adet; 

ortalama yumurta ağırlığının 55.84 g, 55.79 g, 55.59 g, 58.88 g, 55.73 g ve 57.41 g 

olduğunu bildirmişlerdir. 

 

Watkins (1994), yumurta büyüklüğü, yumurtanın kısımları ve bunların oranlarının 

beslemeden etkilenebildiğini, yumurta büyüklüğünde meydana gelen varyasyonların bir 

kısmının tavuğun ırkı ve hattından kaynaklandığını, bunların aynı ırk veya hat içerisinde 

bireyden bireye değişiklik gösterdiğini, tavuğun yaşının yumurta büyüklüğüne daha 

fazla etkide bulunduğunu, tavuğun yumurtlamaya başladığı ilk dönemdeki yumurtaların 

daha sonraki dönemdeki yumurtalardan daha küçük, küçük yumurtalardaki sarı oranının 

ise büyük yumurtalardakinden daha fazla olduğunu, yumurta büyüklüğü artarken 

yumurta sarısının nispi olarak düştüğünü fakat yumurtanın toplam ağırlığında artış 

olduğunu, yumurtanın sarısı ve akının kuru madde oranlarında görülen % 88 

dolayındaki varyasyonun tavuğun yaşı ve hattından daha ziyade yumurtanın 

büyüklüğünden kaynaklandığını, tavuğun hattının taze ve dondurulmuş yumurtanın 

protein ve su oranına önemli derecede etkide bulunduğunu, yaşın ve mevsimin yumurta 

bileşiminin ağırlığına, ak yüksekliğine, haugh birimine ve protein ağırlığına etkide 

bulunduğunu, bir çok araştırma neticesinde ırk, hat ve yaşın direkt olarak yumurtanın 

büyüklüğünü ve besin kompozisyonunu etkilediğinin tespit edildiğini bildirmiştir. 
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Luykx (1994), Broiler damızlıklarından elde edilen 15.600 adet yumurta üzerinde 

yaptığı araştırmada, yaşın yumurta kalitesi ve döllülüğü etkileyen en önemli faktör 

olduğunu, yaşlı tavuklardan elde edilen yumurtaların, genç tavuklardan elde edilenlere 

göre kırıldığı zaman daha çabuk dağıldığını belirterek ak yüksekliğinin düşük olduğunu, 

yumurtaların 10 gün süreyle depolanması durumunda, 3 gün süreyle depolananlara göre 

sarı yüzdesi daha fazla, ak yüksekliği ve ağırlığı daha düşük olduğu, 31, 42, 50 ve 60 

haftalık yaştaki tavuklardan elde edilen ve 3 gün süreyle depolanan yumurtaların çıkış 

gücünün % 90, % 87, % 86 ve % 81 olarak gerçekleştiğini ve ak yüksekliğinin kuluçka 

randımanı için iyi bir kriter olduğunu belirterek, tavuk ırkları arasında yumurta kalitesi 

bakımından önemli düzeyde farklılık bulunduğunu bildirmiştir. 

 

Zglobibica et al. (1995), yumurtacı Yellowleg, Sussex, Greenleg, Leghorn ve Rhode 

Island Red hatlarının kuluçka özelliklerini belirlemek üzere yaptıkları araştırmada, 

Sussex ve Greenleg  hatlarının, Yellowleg ve Rhode Island Red hatlarından daha 

yüksek kuluçka randımanına sahip olduklarını, Greenleg hattının ise kuluçka 

randımanının diğerlerinden daha düşük olduğu, bunun inkübasyon öncesi yumurtaların 

uzun süre depolanmasından kaynaklanabileceğini ve kuluçka randımanı ile yumurtanın 

özgül ağırlığı arasında yakın bir ilişkinin olduğunu bildirmişlerdir. 

 

Zglobibica and Wezyk (1995), Isa brown tavuklarından elde ettikleri 663 adet yumurta 

üzerinde yaptıkları araştırmada, kabuk pigmentasyon yoğunluğu, şekil indeksi, özgül 

ağırlık ve yumurta ağırlığı değerlerini belirlemişlerdir. Kabukta renk yoğunluğunun 

artmasıyla birlikte kuluçka randımanının arttığı, yumurta ağırlığının 70 g, şekil 

indeksinin 80’nin üzerine çıkması durumunda ise kuluçka randımanının düştüğünü, 

yumurtanın özgül ağırlığı 1.084 g/cm3 olduğu durumlarda en yüksek kuluçka 

randımanının elde edildiğini bildirmişlerdir. 

 

Akbaş vd. (1996), yumurta kalite özelliklerinin yaşla birlikte nasıl değiştiğini 

belirlemek üzere yaptıkları araştırmada;  ilerleyen yaşla birlikte yumurta ağırlığı, sarı 

çapı, ak genişliği ve ak uzunluğunda artma ve kabuk kalınlığı, kabuk mukavemeti, sarı 

indeksi, ak indeksi, sarı yüksekliği, ak yüksekliği ile Haugh biriminde azalma olduğunu 

bildirmişlerdir. 
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Devi et al. (1998), IWD, IWF, IWK olarak adlandırılan 3 farklı hattan oluşan bir sürüde 

yumurta verimi ve kalitesine ait özellikleri incelemişlerdir. IWK hattının 40 haftalık 

verim süresince 113 adet yumurta verimi ile kabuk kalınlığı bakımından diğer iki hattan 

daha üstün özellik gösterdiğini bildirmişlerdir. Yumurta ağırlığı ile özgül ağırlık ve 

şekil indeksi arasında çok önemli pozitif korelasyon olduğunu (P<0,01) belirtmişlerdir. 

 

Brah et al.  (1998), yaşları 28-30 ve 38-40 haftalık olan 2004 adet tavuktan oluşan 

beyaz leghorn sürüsünde, yumurta kalite özelliklerini incelemişlerdir. Sürü yaşının 

artmasıyla birlikte yumurta ağırlığının arttığı, özgül ağırlığın ise azaldığını,  ancak şekil 

indeksinde önemli bir değişim olmadığını tespit etmişlerdir.   

 

Balvir et al. (2000), Beyaz Leghornlarda büyüme, yumurta verimi ve yumurta kalitesine 

ait genetik parametreleri tahmin etmek üzere yaptıkları araştırmada, 1234 tavuk 

kullanmışlardır. Araştırma süresince, 12 ve 36 haftalık yaştaki ortalama canlı ağırlık, 

cinsi olgunluk yaşı, 280 günlük yaşa kadar yumurta verimi, 32 haftalık yaşta yumurta 

ağırlığı, şekil indeksi ve yumurta kütlesine ait ortalama değerler sırasıyla; 

802.04±2.57g, 1579.18±4.04 g, 155.38±0.25 gün, 118.64±0.68 adet yumurta, 54.17±10 

g, % 73.53±0.07 ve 62.65±0.29 g olarak belirlemişlerdir. 

 

Karaçay (2000), yerli ve yabancı kaynaklı yumurtacı hibritlerin birinci ve ikinci verim 

dönemi performansların ve yumurta kalitesini karşılaştırdığı araştırmada, her bir 

genotipten 984’er adet hayvan kullanmıştır. Birinci verim dönemi olarak 21 ve 66. 

haftalar, ikinci verim dönemi olarak 74-108. haftalar arasını ele almıştır. Araştırmada 

birinci verim döneminde elde edilen verilerin değerlendirilmesi neticesinde,  yerli 

beyaz, dış kaynaklı beyaz, yerli kahverengi ve dış kaynaklı kahverengilerde sırasıyla, 

21. hafta canlı ağırlığı 1512.78, 1417.12, 1744.20 ve 1589.10 g, tavuk gün yumurta 

verimleri, %72.91, 80.21, 68.53, 80.01 ve 235.53, 259.52,221.73 ve 258.68 adet; tavuk 

kümes yumurta verimleri %69.29, 70.31, 65.65, 74.20 ve 224.21, 228.23, 212.74, 

240.78 adet; yumurta ağırlığı 59.53, 60.76, 63.19 ve 62.43 g; günlük yem tüketimi 

107.93, 113.26, 110.34, ve 113.22 g; birinci dönem verim sonu canlı ağırlıkları 2073.43, 

1734.98, 2311.92 ve 1984.82 g; yumurtaların şekil indeksi, %75.19, 77.36, 76.99 ve 

77.16; özgül ağırlık 1.0865, 1.0884, 1.0817 ve 1.0892 g/cm3 ; kabuk kalınlığı 351.43, 
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360.63, 329.05 ve 366.05 µ; kırılma direnci 2.95, 2.82, 2.77 ve 2.99 kg/cm2 ; ak indeksi 

%9.51, 10.37, 9.77 ve 9.80; Haugh birimi 85.74, 88.61, 86,79 ve 86.53; sarı indeksi 

%43.21, 42.57, 44.40 ve 43.51; et+kan lekeleri %4.55, 0.91, 38.18 ve 27.27 olarak 

tespit edildiğini bildirmiştir.  

 

Brah et al. (2001), uzun bir dönem seleksiyon yapılan iki adet Leghorn hattında (PL ve 

PL2) ve karşılıklı melezlerinde (PL12 ve PL21), kırık yumurta, yumurta verimi ve 

yumurta kalitesine ait özellikleri iki dönemde  (34-38 ve 68-70 haftalık yaşta) 

belirlemişlerdir. Yaşın ilerlemesiyle birlikte, yumurtaların özgül ağırlığı düşerken kırık 

yumurta ve vücutta kabuğu onarılan yumurta sayısı önemli derecede artmıştır. PL2 

hattında, kırık yumurta ve kabuğu vücutta onarılan yumurta sayısı PL1 hattına göre 

daha düşük düzeyde seyrederken, yumurta verimi, canlı ağırlık, yumurta ağırlığı ve 

özgül ağırlığın önemli düzeyde yüksek olduğu belirlenmiştir. PL2 hattında, yumurta 

verimi ve yumurta ağırlığı üzerine seleksiyon yapılırken kırık yumurta ve kabuğu 

vücutta onarılan yumurta oranlarında bir değişme olmamıştır.  Saf hatlar ile melezlerin 

karşılaştırılmasında heterosisin oluşmadığı görülmüştür. Kırık yumurta için 0.08-0195, 

kabuğu vücutta onarılan yumurta için 0.05-0.28 arasında değişen kalıtım derecesi 

hesaplanmış olup seleksiyon çalışmalarının yumurta veriminin sonuna kadar yapılması 

gerektiğini bildirmişlerdir. 

 

Nazlıgül vd. (2001), Japon bıldırcınlarının bazı verim ve yumurta kalite özelliklerini 

belirlemek üzere yaptıkları araştırmada, 100 adet dişi bıldırcın kullanmışlardır. Altı 

aylık bir dönemde yürütülen araştırma sonucunda, ortalama yumurta verimini 8, 12, 16, 

20 ve 24 haftalık yaşta sırasıyla % 20.5, % 33.8, % 63.7, % 73.8 ve % 72.5; 8, 16 ve 24 

haftalık yaşlarda, ortalama yumurta ağırlığı 9.39 g, 10.76 g ve 11.19 g, günlük yem 

tüketimi 19.68 g, 27.21 g ve 32.16 g, araştırma süresince ortalama yumurta şekil 

indeksini %79.9,  sarı ağırlığını 3.28 g, ak ağırlığını 6.38 g, kabuk ağırlığını 0.82 g, 

kabuk kalınlığını 0.206 mm ve haugh birimini 88.93 olarak tespit etmişlerdir. Yumurta 

verimi, yumurta ağırlığı, yem tüketimi ve yumurta kalitesinin yaşa bağlı olarak 

etkilendiğini belirterek, yaşın ilerlemesiyle birlikte yumurta ağırlığı, yumurta sarısı ile 

akının ağırlığı ve kabuk ağırlığının arttığını, haugh birimi ile kabuk kalınlığının 

düştüğünü bildirmişlerdir. 
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Layendecker et al. (2001), Lohmann beyaz ve kahverengi yumurtacı tavuklarının 

değişik kümes sistemlerinde (Free range, Battery, Aviary) barındırılmasının yumurta 

kalitesi ve performans üzerine etkisini araştırılmışlardır. Araştırma neticesinde, beyaz 

yumurtacılardan elde edilen yumurtaların haugh birimi 91.62, sarı ağırlığı 16.92 g, 

kabuk kalınlığı 0.32 mm ve kabuk yoğunluğu 75.88 mg/cm3 olarak tespit edilmiştir. 

Üzerinde durulan özellikler bakımından bu değerlerin kahverengi yumurtacılardan elde 

edilen yumurtalarda önemli düzeyde yüksek, sarı rengi (12.9) ve yumurtalardaki et ve 

kan lekeleri bakımından ise önemli derecede düşük oldukları tespit edilmiştir. Farklı 

yetiştirme sistemlerinin, yumurtaların kalite özellikleri bakımından bir avantaj 

oluşturmadığı belirtilmiş ve herhangi bir özelliğin bir yetiştirme sisteminde iyi bir değer 

gösterirken, diğer özelliğin aynı oranda bir değer göstermediğini bildirilmiştir. 

 

Haque et al. (2001), Bangladeş’te bulunan çıplak boyunlu tavuklar ile yüksek verimli 

Rhode Island Red (RIR), Beyaz Leghorn (WL) ve Fayoumi (Fy) ırklarının melezlerinin 

yumurta kalitesini belirlemek üzere yaptıkları araştırma neticesinde, çıplak boyunlu x 

Fayoumi (NaDFy) melezlerinde ak indeksi ve haugh birimi; çıplak boyunlu x RIR 

(NaDRIR) melezlerinde sarı oranı; çıplak boyunlu x Beyaz Leghorn (NaDWL) 

melezleri ile çıplak boyunlu x Fayoumi (NaDFy) melezlerinde ise kabuk kalınlığı ve 

kabuk oranının yüksek olduğu belirlenmiştir. Çıplak boyunlu x Fayoumi (NaDFy) 

genotipinde, kabuk kalınlığı ile yumurta ağırlığı arasında önemli derecede (P<0.05) 

korelasyon bulunduğu tespit edilmiştir. Çıplaklık genine sahip olan tavukların yumurta 

kalitesinin diğerlerine göre yüksek olduğu belirtilerek, yumurta kalitesi düşük olan 

genotiplere bu genin transfer edilmesiyle birlikte kalite özelliklerinin 

yükseltilebileceğini bildirmişlerdir. 

 

Jones et al. (2001), Ottowa Kontrol Hatları olarak kullanılan CS5, CS7 ve CS10 kodu 

verilen hatlar ile Nick Chick (CCS) hibritlerinin verimlerini karşılaştırdıkları 

araştırmada, CCS’lerin diğer hatlardan önemli derecede (P<0.01) yüksek tavuk-kümes 

yumurta verimine sahip olduğu ancak, yem tüketimlerinin diğerlerinden daha fazla 

olmasına karşılık işletme bazında elde edilen toplam yumurta gelirinin yüksek olduğunu 

belirterek, genetik seleksiyonun ticari yumurtacılarda üretim parametrelerini 

geliştirdiğini bildirmişlerdir. 
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Laxmi et al. (2001),  üç adet beyaz Leghorn yumurtacı hattın çeşitli yumurta kalite 

özelliklerini belirlemek maksadıyla yaptıkları araştırmada, IWD, IWF ve IWK kodlu 

Leghorn tavuklarından elde edilen yumurtalar kullanmışlardır. Araştırma neticesinde, 

bütün hatlarda sarı indeksi hariç diğer kalite özelliklerinin önemli (P<0.05) düzeyde 

farklı olduğu ve hatlar üzerinde seleksiyon yapılmak suretiyle yumurta kalitesinin 

yükseltilebileceğini bildirmişlerdir. 

 
Atasoy vd. (2001), Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Araştırma ve Uygulama 

Çiftliğinde bulunan Denizli ve ticari tavuk sürülerinin, 28, 32, 36 ve 40 haftalık yaş 

dönemlerinde art arda iki gün süreyle her genotipten 60’şar adet yumurta almak 

suretiyle, yumurtaların ağırlığı, şekil indeksi, kırılma direnci, kabuk kalınlığı, sarı 

indeksi, ak indeksi, haugh birimi ve sarı rengini tespit etmişlerdir. Her yaş dönemi için 

ayrı olarak yapılan değerlendirme sonucunda, yumurta ağırlığının Denizli tavuklarında   

bütün dönemlerde, ticari tavuklarınkinden önemli derecede (P<0.01) düşük, kabuk 

kalınlığı birinci dönemde ticari, ikinci dönemde Denizli genotipinde önemli (P<0.01) 

derecede yüksek, diğer dönemlerde önemsiz, kırılma direncini, ikinci dönemde Denizli 

genotipinde önemli (P<0.01) düzeyde yüksek, diğer dönemlerde önemsiz, şekil indeksi, 

sarı indeksi, ak indeksi ve haugh birimi bakımından ticari yumurtacıların Denizli 

tavuklarından önemli (P<0.01) derecede yüksek bir değere sahip olduğu belirtilerek, 

Denizli genotipinde kalite özellikleri bakımından yüksek bir varyasyon bulunduğu ve 

yapılacak bir ıslah çalışması ile bu özelliklerin yükseltilebileceğini bildirmişlerdir.  

 
Siegel (2001), kalıtım derecesinin spesifik bir populasyonda spesifik bir zamanda 

tahmin edilebildiğini belirterek, bazı yumurta kalite özelliklerinin kalıtım derecesinin 

yumurtlama döneminin uzunluğuna ve bu dönemin tekrar başlaması durumuna göre 

değiştiğini, bazı yumurta kalitesi özelliklerinin kalıtım derecesinin yumurta ağırlığında 

0.4,  şekil indeksinde 0.35, özgül ağırlıkta 0.30, haugh biriminde 0.40, akın protein 

yüzdesinde 0.6, sarı ağırlığında 0.40, ak ağırlığında 0.35 olarak tespit edildiğini;  kalite 

özelliklerinin birbirinden bağımsız olmayıp, yumurta ağırlığı ile sarı ağırlığı arasında 

0.6, ak ağırlığında 0.85, sarının kuru madde oranında 0.20, akın kuru madde oranında 

0.10; sarı oranı ile sarı ağırlığı arasında 0.52, yumurta ağırlığında 0.51, ak ağırlığında 

0.74; sarı ağırlığı ile ak ağırlığı arasında 0.47 oranında genetik korelasyon bulunduğunu, 

tavuğun yaşında ve yumurta depolama sürelerine bağlı olarak bu durumun oldukça 
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karmaşık bir yapı oluşturduğunu, yaşlı tavuklardan elde edilen yumurtaların genç 

tavukların yumurtalarından daha büyük ve daha fazla sarı ve sarıda kuru madde 

içerdiğini, bununla birlikte genç tavuklarda yapılan bir seleksiyonun yaşlılara göre 

devamlılık arz ettiğini bildirmiştir. 

 
 Murad et al. (2001), Fayumi ırkı tavuklarının yumurtalarının kalite özellikleri ve 

kuluçka sonuçları arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere 1.070 adet yumurta 

kullanmışlardır. 70 adet yumurtanın ağırlıkları alındıktan sonra döllülük oranları tespit 

edilmek üzere kırılmıştır. 1000 adet yumurta ise ağırlıkları alındıktan sonra kuluçka 

makinesine yerleştirilmiştir. Kuluçkadan sonra kabuk ağırlığı, kabuk kalınlığı, çıkan 

civcivlerin ağırlığı, inkübasyon süresince yumurta muhtevasındaki azalma, anormal 

civcivlerin sebepleri,  erken ve geç dönem embriyo ölümleri ve kuluçka randımanını 

tespit etmişlerdir. İnkübasyon öncesi belirlenmeye çalışılan döllülük oranı, kuluçkaya 

konduktan sonra belirlenenden yüksek bulunmuştur.  İnkübasyon süresince 

yumurtalardaki ağırlık kaybı ortalama olarak % 21 civarında gerçekleşmiş, bu durum 

yumurta ağırlığı ile pozitif, kabuk kalınlığı ile negatif bir ilişki göstermiştir. Ortalama 

erken embriyo ölümleri % 2.66 olarak gerçekleşmiştir. Bu oran içerisinde, küçük 

yumurtalar (32-37 g) % 3.43, 47 g ve üzerinde ağırlığa sahip büyük yumurtalar % 

1.43’lük bir paya sahip olmuştur. Ortalama embriyonik ölüm, ince kabuklu (0.25-030 

mm) yumurtalarda % 3.1, 0.4 mm ve daha fazla kalınlığa sahip yumurtalarda % 2.2 

olarak bulunmuştur. Erken embriyonik ölümler kabuk ağırlığı düşük (2-3 g) olan 

yumurtalarda % 3.70, kabuk ağırlığı yüksek olan (3-5 g) yumurtalarda % 1.86 olarak 

gerçekleşmiştir. Erken dönem embriyonik ölümler kabuk kalınlığı 0.4 mm ve üzeri olan 

yumurtalarda % 15.07, kabuk kalınlığı 0.24-0.30 mm arasında olan yumurtalarda ise % 

4.1 oranında olmuştur. Anormal çıkışlı civcivler üzerinde yumurta ağırlığı, kabuk 

ağırlığı ve kabuk kalınlığının etkisi olmamıştır. Ortalama kuluçka randımanı % 81.5, 

çıkış gücü % 85.43 olarak bulunmuş, bu değer içerisinde, orta ağırlıktaki yumurtalar % 

84.88±0.03, ağır yumurtalar % 78.99±0.02 ve hafif yumurtalar %77.98±0.04’lük bir 

paya sahip olmuştur. Kuluçka randımanı kabuk ağırlığı, 3-5 g olan yumurtalarda (% 

88.82), 5-7 g olan yumurtalarda (84.66), 2-3 g olan yumurtalarda (% 78.42) ve 7 g ve 

üzeri olan yumurtalardan (% 73.98) önemli derecede yüksek bulunmuştur. Günlük 

civcivlerin ortalama ağırlığı, % 68.21 oranında 29.07 g olarak bulunmuştur. Civciv 

ağırlığı ile yumurta ağırlığı ve yumurtanın genişliği arasında önemli derecede pozitif, 
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yumurtanın uzunluğu ile negatif ilişki tespit edilmiştir. Orta büyüklükte ve kabuğu kalın 

olan yumurtalarda, çok büyük ve küçük yumurtalarla, ince ve çok kalın kabuklu 

yumurtalardan daha iyi kuluçka sonucu elde edildiği bildirilmiştir. 

 

Ledur et al. (2002), üç adet beyaz leghorn hattı ve bunların ikili melezleri ile iki ticari 

hattı,  birinci yumurtlama döneminde yaş, heterosis, karşılıklı etki, eklemeli gen etkisi 

heterolitik etki ve Z kromozomu ve bunların varyanslarının yumurta kalite özellikleri 

üzerine etkisini tespit etmek üzere kullanmışlardır. Araştırma bireysel kafeslerde tesadüf 

blokları deneme deseninde uygun olarak yürütülmüştür. Yumurta ağırlığı, özgül ağırlık, 

haugh birimi ve ak yüksekliği 240, 350 ve 450’nci günlerde ölçülmüştür. Elde edilen 

verilerin değerlendirilmesi sonucunda yumurta ağırlığında ortalama heterosis önemli 

seviyede bulunmuş ve bu heterosis yaşla birlikte artış göstermiştir. Heterotik, çevre ve 

fenotipik varyans ak yüksekliği hariç diğer bütün yumurta kalite özelliklerinde yaşla 

birlikte artmıştır. Kalite özelliklerinin kalıtım derecesinin yaşla birlikte düştüğü bu 

nedenle yumurta verimi süresince yumurta kalite özelliklerini geliştirmek için verim 

döneminin başlarında seleksiyon yapılabileceğini vurgulamışlardır.  

 
Sharma et al. (2002), Negaswari ördek yumurtalarının kalite özelliklerini belirlemek 

üzere yaptıkları araştırmada, 100 adet yumurta kullanmışlardır. Yumurtalar üzerinde 

yapılan ölçümler neticesinde, ortalama ağırlık 62.450±0.454 g, şekil indeksi 

71.956±0.534, kabuk kalınlığı 0.395±0.002 mm, ak indeksi 7.1±0.001, ak ağırlığı 

32.395±0.333 g, sarı indeksi 43.0±0.002, sarı ağırlığı 21.295±0.338 g, özgül ağırlık 

1.099±0.001 ve haugh birimi 73.123±0.419 olarak tespit edilmiştir. 

 

Suk (2002), farklı yumurta kabuğu rengine sahip Hy-Line W-98 (WSL) beyaz 

yumurtacı ile Hy-Line Brown (BSL) kahverengi yumurtacı tavuklarının yumurta verimi 

ve yumurta kalite özelliklerini karşılaştırmak amacıyla yürüttüğü araştırma süresince 

%15.5 ham protein ve 2700 kcal/kg M.E. içeren yemler kullanmış ve aydınlatma 

süresini günlük 16 saat olarak düzenlenmiştir. Araştırmada kullanılan veriler 20-56. 

haftalar arasında alınmıştır. Verilerin değerlendirilmesi sonucunda; ortalama yumurta 

ağırlığı, kabuk oranı, kabuk kalınlığı ve ak oranı Hy-Line Brown’larda, Hy-Line W-

98’lerden önemli derecede (P<0.05) yüksek bulunmuştur. Buna rağmen, Hy-Line W-

98’ler, Hy-Line Brown’lardan 4 gün önce yumurtlamaya başlamışlardır. Ortalama 
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yumurta verimi bakımından Hy-Line Brown’ların, Hy-Line W-98’lerden istatistik 

olarak önemli (P<0.05) düzeyde % 6.6 oranında daha yüksek yumurta verimine sahip 

oldukları belirlenmiştir. Sonuç olarak, Hy-Line Brown’ların daha yüksek yumurta 

verimi, yumurta kabuk kalınlığı ve ak oranına sahip oldukları, ancak sarı oranının Hy-

Line W-98’lerden daha düşük olduğu belirterek, yerde yapılacak bir yetiştiricilikte Hy-

Line Brown’ların, Hy-Line W-98’lerden daha karlı olduğunu bildirmiştir.   

 

Cordts et al. (2002), kabuk kalitesinin ölçümünde geleneksel metotlar ve yumurta kabuk 

oluşumunu etkileyen faktörleri değerlendirerek, 56-62 haftalık yaştaki A ve B kodu 

verilen Beyaz Leghorn hatlarına ait yumurtaların kırılma direncini elektronik test 

aletiyle, kusurlu yumurtaların sayısını çatlak detektörü ile belirlemişlerdir. Yumurtanın 

küt ucundaki kırılma direncinin her iki hatta da en yüksek olarak belirlenmesine 

karşılık, küt ve sivri uçlar arasında istatistiki bir farklılık olmadığını bildirmişlerdir. A 

hattına ait yumurtaların orta kısmındaki kırılma direncini 36.7 Newton olarak 

ölçmüşlerdir. A ve B hatlarında çatlak detektörü ile tespit ettikleri çatlak yumurtaların 

oranının sırasıyla % 4.6 ve % 12.4 olduğunu belirterek, her iki hattan elde edilen 

yumurtalarda kabuk direncini ölçme pozisyonları (küt, orta ve sivri) ve çatlak detektörü 

ile ayrılan yumurta sayısı arasında negatif bir korelasyon olduğunu bildirmişlerdir. 

 

Tona et al. (2002), ticari Cobb broiler damızlıklarını 55 haftalık yaştan 62 haftalık yaşa 

kadar tüy dökümüne tabi tutarak, tüy dökümü öncesi ve sonrasında elde edilen 

yumurtaları 3, 8, 13 ve 18 gün süreyle depolayarak, yumurta kalite özellikleri, kuluçka 

sonuçları ve kuluçkadan çıkan civciv ağırlıklarını belirlemişlerdir. Ph ve Haugh birimini 

ölçmek üzere 3, 8, 13 ve 18 gün süreyle depolanan yumurtalardan bir kısmı kırılarak 

kalite özellikleri belirlenmiş ve her depolama süresinden 225 adet yumurta kuluçka 

makinesine konarak çıkışta ve 7 günlük yaşta civciv ağırlıklarını kaydetmişlerdir. 

Yumurtaların depolama zamanı artıkça Haugh birimi önemli (P<0.01) düzeyde 

düşmüştür. Bütün depolama sürelerinde Haugh birimi, tüy dökümünden sonra tüy 

dökümünden önceki döneme göre önemli (P<0.01) düzeyde yüksek bulunmuştur. Ak 

kısmının ph’sı depolama süresiyle birlikte önemli (P<0.01) düzeyde artmıştır. 

Yumurtanın ph’sı üzerine tüy dökümü ve depolama süresi interaksiyonu, 8 günlük 

depolama süresinden sonraki dönemlerde önemli (P<0.03) bulunmuştur. Tüy 



 
17

dökümünden sonraki dönemde yumurtaların uzun süre depolanmasıyla birlikte kuluçka 

randımanı önemli (P<0.01) düzeyde artmıştır. Bir günlük yaştaki civciv ağırlığı, tüy 

dökümü önceki dönemde, tüy dökümü sonraki dönemden önemli (P<0.01) düzeyde 

yüksek olmasına karşılık, 7 günlük yaştaki civciv ağırlıklarının tüy dökümü sonrası 

dönemde önemli (P<0.01) düzeyde yüksek olduğu belirtilerek, yumurtaların 

depolanmasında yüksek haugh birimli olanların tercih edilmesi gerektiğini ve tüy 

döktürme işleminin kuluçka randımanını ve civciv gelişiminin artırılmasında bir yöntem 

olduğunu bildirmişlerdir. 

 
Malec et al. (2002), kabarcıklı kabuk yapısına sahip olan yumurtalardaki kuluçka 

randımanını ve embriyo ölümlerinin patolojik olarak değişikliklerini belirlemek üzere 

yaptıkları araştırmada, kabuk yapısı kabarcıklı olan yumurtalarda kuluçka randımanının, 

normal yapılı olanlardan % 21.3 oranında düşük olduğu, kabarcıkların yumurtanın 

kütikül tabakasına verdikleri zarar neticesinde oluşan değişikliklerin elektron 

mikroskobu ile belirlendiği ve X-ray mikro analizi ile yumurta kabuğunda, sodyum, 

klor, oksijen ve kalsiyumun normal olmayan bir dağılım sergilediğini bildirmişlerdir. 

 
Shafey  (2002), Hybro ve Leghorn ırkı tavuklardan 42 ve 46 haftalık yaş döneminde 

elde edilen 816 adet yumurta üzerinde, genotip, yumurta büyüklüğü (küçük, orta ve 

büyük) çeşitli yumurta kalite özellikleri ve kuluçka sonuçları üzerine etkisi tespit etmek 

için yaptığı araştırmada, yumurta kalite özellikleri olarak, yumurta ağırlığı, yüzey alanı, 

kabuk geçirgenliği, kabuk oranı, kabuk kalınlığı, kabuk hacmi ve kabuk yoğunluğu, 

kuluçka özellikleri olarak, kuluçka randımanı, erken embriyo ölümleri, geç embriyo 

ölümleri ile embriyoların yumurta kabuğunu delme kabiliyeti özelliklerini belirlenmeye 

çalışmıştır. Genotip, bütün yumurta kalite özellikleri ve kuluçka sonuçları üzerinde 

etkili olmuştur. Leghorn tavuklarından elde edilen yumurtalar, Hybro tavuklarından 

elde edilen yumurtalardan, yüzey alanı, ağırlığı, kabuk geçirgenliği, kabuk kalınlığı, 

kabuk hacmi ve kuluçka randımanı bakımından daha düşük bir özellik göstermiştir. 

Küçük yumurtaların, büyük yumurtalardan daha düşük ağırlığa, yüzey alanına, kabuk 

geçirgenliğine, daha yüksek kabuk oranına ve kabuk yoğunluğuna sahip olduğu 

belirlenmiştir. Orta büyüklükteki yumurtalar, büyük yumurtalara nazaran daha yüksek 

kuluçka randımanına sahip olduğu, bunun nedeninin ise büyük yumurtalarda görülen 

erken ve geç embriyo ölümleri ile yumurtadan çıkamayan civciv oranının fazla 



 
18

olmasından kaynaklandığı tespit edilmiştir. Hybro tavuklarından elde edilen küçük 

yumurtalarda yüksek geç dönem embriyo ölümleri ve düşük oranda kuluçka randımanı 

gerçekleşirken, Leghorn tavuklarından elde edilen büyük ve küçük yumurtalar arasında 

kuluçka randımanı ve geç dönem embriyo ölümleri bakımından farklılık bulunmamıştır. 

Genotip ve yumurta büyüklüğünün kuluçka randımanı ve yumurta kalitesini etkilediğini 

belirlemiştir. 

 

Lin and Hsu (2002), Tayvan’nın yerli tavuklarının büyüme dönemlerinde farklı şekilde 

yemlenmesinin üreme özellikleri üzerine etkisini tespit etmek üzere yaptıkları 

araştırmada, 3 çeşit yemleme sistemini, (Serbest yemleme, serbest yemlemenin %70 ve 

%85’i oranında yemleme) 3 tekerrürlü olarak 243 civciv üzerinde uygulamışlardır. 

Bütün civcivler 6 haftalık yaşa kadar %18 ham protein ve 2900 kcal/kg metabolik enerji 

içeren yemle yemlemişlerdir. Yem kısıtlaması 7-18. haftalar arasında yapılmıştır. 

Büyütme döneminde, su serbest, ışık doğal olarak verilmiştir. 19. haftalık yaşta piliçler 

kafeslere nakledilmiş ve yumurta başlangıç yemi ile yemleme yapılmış, su ve yem 

serbest olarak verilmiştir. Aydınlatmada normal ampuller kullanılmış olup, aydınlatma 

süresi haftada yarım saat artırılarak günde 15.30 saatte sabitlenmiştir.  82 hafta süreyle 

yapılan araştırmada, sürü üniformitesi, cinsi olgunluk yaşı, bir günlük yaştan % 5 

yumurta verimine kadar olan dönemdeki yem tüketimi, cinsi olgunluk yaşı, tavuk 

kümes yumurta verimi, yumurta ağırlığı, sarı ağırlığı, kabuk kalitesi, döllülük, kuluçka 

randımanı, yemden yararlanma oranı, kuluçkadan çıkan civcivlerin canlı ağırlığı ve 

civciv üretim oranları kriter olarak kullanılmıştır. Elde edilen verilerin değerlendirilmesi 

sonucunda yemleme sistemlerinden, serbest yemlemenin % 85’düzeyinde bir yemleme 

ile büyütülen Tayvan yerli tavuklarının, diğer yemleme sistemlerine göre, yukarıda 

üzerinde durulan kriterler bakımından daha üstün sonuçlar verdiği bildirilmiştir. 

 

Gül et al. (2002), Pakistan’da verim özellikleri belli olmayan yerli tavukların yumurta 

kalite özellikleri ve kuluçka sonuçlarını tespit etmek üzere yaptıkları araştırmada, 

Sarhad Kırsal Kalkınma Programı Organizasyon Komitesi üyelerinden 1000 adet yerli 

tavuk yumurtası temin etmişlerdir. Yumurtaların belirli bir kısmı üzerinde kalite 

özellikleri, diğer kısmında ise kuluçka sonuçları belirlenmiştir. Yumurtaların ortalama 

ağırlığı 44.22±0.17 g, yumurta uzunluğu 58.18±0.01 mm, genişliği 3.95±0.01 mm, 
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kabuk ağırlığı 4.4.±0.03 g, kabuk kalınlığı 0.37±0.01 mm, ortalama döllülük oranı % 

65.27±0.02,  embriyo ölümleri % 25.96±0.01 olarak tespit edilmiştir. Embriyonik 

ölümler ise 55 g ve üzeri ağırlığa sahip yumurtalarda önemli derecede yüksek % 

52.0±0.06; 28-50 g arasındaki yumurtalarda daha düşük (% 18 oranında) 

gerçekleşmiştir. Benzer şekilde kabuk ağırlığı 6 g ve daha yüksek olan yumurtalardaki 

ölümler % 52.5±0.06, kabuk ağırlığı 2-5 g arasında olan yumurtalarda % 9 olarak 

bulunmuştur. Ancak istatistiki olarak yumurta kabuk ağırlığına ilişkin elde edilen 

embriyonik ölümler arasında farklılık meydana gelmemiştir. Kuluçka randımanı % 

48.33±0.02, çıkış gücü % 74.04±0.01 olarak belirlenmiştir. En yüksek kuluçka 

randımanı % 85 oranında, 28-50 g arasındaki yumurtalardan, en düşük kuluçka 

randımanı % 40.98±0.02 oranında 55 g ve üzeri ağırlığa sahip yumurtalardan, benzer 

ilişki kabuk ağırlığı  6 g ve yukarı olan yumurtalarda kuluçka randımanını % 

37.02±0.06 oranında, kabuk ağırlığı 2-5 g arasında olan yumurtalarda ise % 95 olarak 

tespit etmişlerdir.  

 

Laxmi et al. (2002), Beyaz Leghorn’larda yumurta kalite özellikleri arasındaki ilişkiyi 

tespit etmek üzere, 64 haftalık yaştaki 240 adet tavuktan elde edilen yumurtaları 

kullanmışlardır. Yumurtalar üzerinde yapılan kalite ölçümleri neticesinde elde edilen 

verilerden, kriterler arasında genetik korelasyon değerleri hesaplanmıştır. Yumurta 

ağırlığının yükselmesinin, özgül ağırlık, şekil indeksi, haugh birimi, ak indeksi, sarı 

indeksi, kabuk kalınlığı ve ak oranının artırılmasıyla, sarı oranının düşürülmesiyle 

mümkün olacağı belirlenmiştir. Ayrıca, özgül ağırlıktaki artışla birlikte, şekil indeksi, 

haugh birimi, kabuk oranı, kabuk kalınlığı, ak oranı da artmıştır. Şekil indeksindeki 

genetik ilerleme ile kabuk kalınlığı ve sarı oranında bir artış meydana getirdiği ve bu 

kriterler arasında pozitif korelasyon olduğu belirtilerek, yumurta kalitesinin seleksiyonla 

geliştirilebileceğini bildirmişlerdir. 

 

Bahutia and Majumder (2002), Vencobb, Hubbard ve Coloured etçi hatlarından elde 

edilen yumurtalar üzerinde yaptıkları araştırmada, yumurtaların ağırlığı, uzunluğu, 

genişliği, şekil indeksi, hacmi, özgül ağırlığı, yüzey alanı, kabuk ağırlığı, birim alan 

başına kabuk ağırlığı ve kabuk direncini tespit etmişlerdir. Hubbard hatının yumurta 

ağırlığı 64.82±0.23 g, uzunluğu 5.91±0.02 cm, eni 4.50±0.01 cm ve yaklaşık hacmi 



 
20

94.14±0.43 cc’olarak belirlenmiş ve bu özellikler bakımından Vencobb ve Coloured 

hatlarının yumurtalarından önemli derecede yüksek değer (P<0.05) göstermiştir. 

Coloured hattının, özgül ağırlığı (1.0828±0.005 g/cm3), ve birim alan başına kabuk 

ağırlığı (75.82±0.74 mg/cm2); Hubbard hattı yumurtalarının ise yüzey alanı (75.55±0.19 

cm2 ), kabuk ağırlığı (5.51±0.07 g) ve kırılma direnci (2.3144±0.0076 kg/cm2) 

bakımından diğer hatlardan daha yüksek bir değere sahip oldukları bildirilmiştir. 

 
Farooq (2002), dünya’nın değişik bölgelerindeki ticari yumurtacı tavukların 

performanslarını değerlendirdiği makalesinde, üretim maliyetlerini düşürmek, yem 

değerlendirme oranını yükseltmek için sürü büyüklüğünün artırıldığını rapor etmiştir. 

Ayrıca sürü büyüklüğünün artmasıyla birlikte, işçilik maliyetlerinin % 3.45, inşaat 

maliyetinin % 1.26 oranında azaldığını belirtmiştir. Toplam üretim maliyetlerindeki % 

8-16 arasındaki azalma, yerde yapılan yetiştiricilikten kafes sistem yetiştiriciliğe geçişe 

rol oynamıştır. Kümes kapasitesi 20.000 adet ve daha yukarı sürü büyüklüğüne sahip 

işletmelerde tavuk başına sağlanan kar oranı daha fazla olmaktadır. 52 hafta süren 

üretim dönemi boyunca günlük 101.8 g yem tüketimi ve 2.5 oranında yem 

dönüşümünün sağlandığını belirterek, yem tüketiminin 114.86 g’ kadar yükseldiğini 

bildirmiştir. 52 haftalık verim dönemi boyunca tavuk başına kafes sistemde 52.8 kg, yer 

sistemde 61.2 kg yem tükettiklerini belirlemiştir. Gaga kesimi yapılan ve optimum 

kümes koşullarında barındırılan sürülerde yem tüketimi ve yemden yararlanma oranının 

daha iyi olduğu ve dünya’da yaygın olarak seyreden tavuk hastalıklarının enfeksiyoz 

bronşit (% 90), gumboro (% 40.4), newcastle (% 51.5), koksidiyoz (% 35.26) ve sarı 

kesesi iltihabı (% 31.45) olduğunu bildirmiştir. 

 

Saatçi vd.  (2002), Kars ilinde halk tarafından yetiştirilen kazlardan elde edilen 504 adet 

günlük yumurtanın bazı iç ve dış kalite özelliklerini belirlemişlerdir. Verilerin 

değerlendirilmesi neticesinde, yumurta ağırlığı 144.51±0.93 g, özgül ağırlık 

1.1134±0.004 g/cm3, şekil indeksi 66.63±0.16, hacim 126.47±1.18 cc, kabuk ağırlığı 

20.3±0.25 g, kabuk oranı % 14.68±0.25, kabuk kalınlığı 0.72±0.01 mm, sarı ağırlığı 

51.71±0.87 g, sarı oranı %36.62±0.35, ak ağırlığı 66.50±1.20 g, ak oranı % 47.64±0.46, 

sarı indeksi 37.77±0.40, ak indeksi 8.64 ve haugh biriminin 89.19±1.28 olduğunu 

belirterek, yumurta ağırlığı ile sarı ağırlığı, ak ağırlığı, ak indeksi, haugh birimi, kabuk 

ağırlığı ve hacim; şekil indeksi ile sarı ağırlığı, ak ağırlığı, haugh birimi; özgü ağırlık ile 
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sarı ağırlığı ve ak ağırlığı; sarı ağırlığı ile ak ağırlığı, ak indeksi, haugh birimi, kabuk 

ağırlığı ve hacim; ak ağırlığı ile haugh birimi, kabuk ağırlığı ve hacim; kabuk ağırlığı ile 

hacim arasında önemli (P<0.01) düzeyde pozitif korelasyon olduğunu bildirmişlerdir. 

 

Özçelik (2002), bıldırcın yumurtalarında iç ve dış kalite özellikleri ile bu özellikler 

arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere, 21 haftalık yaştaki bıldırcınlardan ard arda 3 gün 

boyunca 250 adet yumurta toplayarak ölçümler yapmıştır. Araştırma neticesinde, 

yumurta ağırlığı ile, özgül ağırlık, kabuk ağırlığı, kabuk kalınlığı arasında önemli 

derecede (P<0.01)  ve pozitif; özgül ağırlık ile kabuk ağırlığı, küt ve orta kabuk 

kalınlıkları arasında önemli derecede (P<0.01)   pozitif; ak yüksekliği ile ak oranı, 

haugh birimi ve sarı yüksekliği arasında önemli (P<0.01) derecede pozitif; sarı oranı ile 

diğer incelenen özellikler arasında önemli (P<0.01) düzeyde negatif ilişki olduğu, şekil 

indeksi ile incelenen iç ve dış kalite özellikleri arasında bir ilişkinin bulunmadığını 

bildirmiştir. 

 

Göger ve Erdurmuş (2003), Black line hattının 45 yıl gibi uzun bir süre kapalı 

yetiştirilen beyaz yumurtacılardan elde edildiğini ve iyi bir baba hattı özelliği 

gösterdiğini, Brown line’ların 37 yıl kapalı yetiştirilen beyaz yumurtacılardan elde 

edildiğini ve iyi bir baba hattı özelliği taşıdığını, Blue ve Maroon line hatlarının ise süre 

belirtilmemekle birlikte yine uzun süre kapalı yetiştirilen beyaz yumurtacılardan elde 

edildiği belirtilerek bu iki hattın iyi bir ana hattı özelliği taşıdığı ve bütün hatların hızlı 

kanat tüylenme özelliği gösterdiğini belirtmişlerdir. Bu hatlar üzerinde 1995 yılından bu 

yana Ankara Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü’nde seleksiyon çalışmaları 

sürdürülmektedir. 2001 yılı verilerine göre döllülük oranı (%), çıkış gücü (%), kuluçka 

randımanı (%), cinsi olgunluk yaşı, cinsi olgunluk ağırlığı, ilk on yumurta ağırlığı, 43 

haftalık yumurta verimi, toplam yumurta ağırlığı değerlerinin sırasıyla Black line 

hattında, 82.33, 88,06, 72,46, 165±0.445, 1559±5.912, 47±0.127, 113±0.551, 56±0.118; 

Brown line hattında, 75.89, 97.62, 64.37, 155±0.701, 1484±8.787, 47±0.183, 

131±0.561, 58±0.189; Blue line hattında, 74.14, 83.77, 62.1, 160±0.507, 1799±5.354, 

46±0.145, 123±0.404, 57±0.104 ve Maroon line hattında ise 75.89, 96.4, 73.16, 

154±0.692, 1416±6.941, 44±0.200, 130±0.727, 58±0.192 olduğunu bildirmişlerdir. 
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Anonim (2003b), tarafından Lohmann LSL-klasik yumurtacı hibritlerin  % 50 yumurta 

verim yaşının 145-150 gün; pik yumurta verim seviyesinin % 92-95; 52 haftalık 

dönemdeki yumurta veriminin 199.7 adet; yumurta ağırlığının 62.9 g; yaşama gücünün 

% 94-96; canlı ağırlığının 1390-1700 g;   günlük yem tüketimin 115 g/gün ve yemden 

yararlanma oranının 2-2.2 arasında değiştiği bildirilmiştir. 

 

Anonim (2003c), tarafından Hy-Line beyaz yumurtacı hibritlerin yaşama gücünün % 

97; yumurta verimine başlamadan önceki canlı ağırlığın 1250 g; 70 haftalık yaşta 1580 

g; % 50 yumurta verimine ulaştığı yaşın 153 gün; ortalama yumurta ağırlığının 60.9 g; 

60 haftalık yumurta verim dönemindeki yumurta veriminin 234-241 adet/tavuk ve 

ortalama yem tüketiminin 92 g olduğu bildirilmiştir. 

 

Anonim (2003d), tarafından Nick chick ticari yumurtacı hibritlerinin 0-18. haftalar 

arasında yaşama gücünün % 95-98, 18-80. haftalarda % 93-95; % 50 verime ulaşma 

yaşının 140-143 gün, 4 hafta süre ile pik veriminin % 90-95; 52 haftalık süredeki tavuk 

kümes yumurta veriminin 194 adet; 18-60 haftalık yaştaki günlük yem tüketiminin 107 

g/gün; 52 haftalık yaştaki canlı ağırlığın 1719 g ve ortalama yumurta ağırlığının 63 g 

olduğu belirtilmiştir. 

 

Anonim (2004a), tarafından Bovans White ticari yumurtacı hibritlerin % 50 yumurta 

verimine 143-145 günde ulaştığı; 52 haftalık yumurta verimi süresince yumurta 

veriminin 201.4 adet; yaşama gücünün % 95.7; canlı ağırlığın 1642 g; ortalama yumurta 

ağırlığının 62.2 g; yemden yararlanma oranının 1.98; günlük yem tüketiminin 101.6 g 

olduğu bildirilmiştir. 

 

Anonim (2004b), Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen Atabey beyaz 

ticari yumurtacı hibritlerinin, yumurtlama dönemi yaşama güçlerinin %93-95, cinsi 

olgunluk yaşı ortalama canlı ağırlıklarının 1535 g, 72. hafta canlı ağırlıklarının 1820-

1850 g, ilk yumurtlama yaşı 140-145, %50 verim yaşı 155-160 gün, ortalama yem 

tüketimlerinin 100-105 g, ortalama yumurta ağırlığının 60.3 g ve 52 haftalık ortalama 

yumurta verimlerinin 193.76 adet olduğu bildirilmiştir. 
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Sarıca ve Erensayın (2004), standart bir yumurtanın ağırlığının 57.6 g, hacminin 63 cc, 

özgül ağırlığının 1.093 g/cc, boyuna çevre uzunluğunun 15.7 cm, enine çevre 

uzunluğunun 13.7 cm, şekil indeksinin % 74, yüzey alanının 68 cm2, yumurtalarda 

kabuk kalınlığının 0.30-0.35 mm, sarı indeksinin 46’dan yüksek olması gerektiğini 

belirterek, yemeklik yumurtaların kalitelerinin sınıflandırılmasında A.B.D ve USDA 

tarafından tanımlanmış standartların kullanıldığı ve yumurtaların AA, A ve B olmak 

üzere üç grup altında sınıflandırıldığını; kuluçkalık yumurtalarda ise ağırlığın 52-56.7 g, 

şekil indeksinin 72-76, kabuğun ince ve pütürlü olmaması gerektiğini belirtmişlerdir. 

 

Siegel (2004), evcil kanatlı hayvanların yumurtalarının biyolojik fonksiyonunun gözle 

görülebilir sağılıklı embriyo ve civciv üretmek olduğunu, embriyonunun % 95’lik 

kısmının tavuk vücudunun dışında geliştiğini belirterek, yumurta kalitesinin birbiri ile 

bağlantılı olan iç ve dış faktörleri kapsadığını, yumurta kalitesinin genetiği ile 

yumurtanın besin maddesi kompozisyonu arasında hassas bir dengenin bulunduğunu, 

yumurtanın bazı özelliklerinin çok az bir genetik varyasyon gösterirken, yumurta 

büyüklüğü gibi bazı özelliklerin önemli derecede genetik varyasyon gösterdiğini 

bildirmiştir. 

 

Erkuş ve Akbay  (2004), Tavukçuluk Araştırma Enstitüsünde bulunan 8 adet kahverengi 

yumurtacı saf hat ile bunların değişik kombinasyonlarda melezlenmesiyle elde edilen 8 

hibrit genotip kullanarak 40 ve 50 haftalık yaşlarda yumurta kalite özelliklerini 

incelemişlerdir. Ebeveyn olarak, BR1, BR2, COL, L54, BR1XBR2, COXL54, 

L54XCOL; hibritlerde BR1xRIR1, BR2xRIR1, COLxRIR1, L54XRIR1, 

BR1XBR2XRIR1, BAR2XBAR1XRIR1, COLXL54XRIR1, L54XCOLXRIR1 

genotipleri kullanılmıştır. Ebeveyn ve hibritlerde gruplar arasında yumurta ağırlığı 

bakımından her iki dönemde önemli düzeyde (P<0.01) farklılık olduğu; şekil indeksi 

bakımından ebeveynlerin 40 haftalık yaşta elde edilen yumurtalarda gruplar arasındaki 

farklılığın önemli düzeyde (P<0.01), 50 haftalık yaşta ve hibrit gurupları arasında 

farklılığın önemsiz olduğu (P>0.05); özgül ağırlık bakımından 50 haftalık yaştaki 

yumurtalarda ebeveyn ve hibrit gurupları arasındaki farklılığın önemsiz olduğu 

(P>0.05), 40 haftalık yaşta her iki genotipteki gruplar arasında önemli seviyede 

(P<0.01) farklık olduğu; kabuk kalınlığı bakımından her iki genotip gruplarında ve iki 
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dönemde de önemli seviyede farklılık bulunduğu; ak indeksi bakımından, ebeveyn 

grupları  arasında her iki dönemde de farklılığın önemli  (P<0.01), hibrit gruplarında 40 

haftalık yaş dönemindeki farklılık önemli (P<0.05), 50 haftalık yaş döneminde önemsiz 

(P>0.05) olduğu belirlemişlerdir. Sarı indeksi bakımından 40 haftalık yaş döneminde 

her iki genotip grupları arasındaki farklılığın önemli (P<0.01), 50 haftalık yaş 

dönemindeki farklılığın önemsiz (P>0.05)  olduğu ve haugh birimi bakımından ebeveyn 

genotip grupları arasındaki farklılığın önemli (P<0.01), hibrit grupları arasında 40 

haftalık yaş dönemindeki farklılığın önemli (P<0.01), 50 haftalık yaş dönemindeki 

farklılığın önemsiz (P>0.05) olduğunu bildirmişlerdir. 

 

Lohmann (2005), information verilerinde Lohmann LSL beyaz parent sürülerin % 50 

verim yaşının 21-22 hafta, pik verim yaşının 26-30 hafta, 68 haftalık dönemdeki tavuk-

gün yumurta veriminin 255-265 adet, 72 haftalık dönemde 270-280 adet, tavuk gün 

olarak satılabilir dişi civciv sayısının 68 haftalık dönemde 90-97 adet, 72 haftalık 

dönemde ise 95-102 adet, tavuk başına günlük yem tüketiminin 21-68. haftalar arasında 

110 g, canlı ağırlığın 20. haftada 1,2-1,4 kg, 68. hafta sonunda 1,5-1,7 kg, yumurtlama 

periyodunda yaşama gücünün % 92-96, kuluçka randımanının ise % 80-83 arasında 

olduğu belirtilmiştir. 

 

Hy-Line (2005), performans değerlerinde, Hy-Line W-36 ve W-98 parent sürülerin 

sırasıyla 19-70 haftalık dönemde yaşama gücünün % 97, % 95, % 50 verim yaşının 143, 

141 gün; pik verim yaşının 26, 28. hafta; 19-70. haftalar arasındaki yumurta veriminin 

293, 285 adet; 25-70 haftalar arasında üretilen dişi civciv sayısının 112, 107 adet; 

kuluçka randımanının % 86, % 84; 18. haftadaki canlı ağırlığın  1,230 kg, 1,240 kg; 60. 

hafta canlı ağırlığın 1,590 kg, 1.590 kg; 19-70. haftalık dönemde erkek ve dişi karışık 

olarak  günlük yem tüketimlerinin 95 ve 95 g, 52. hafta ortalama yumurta ağırlığının 

61.2 ve 61.5 g olduğu bildirilmiştir. 

 

Bovans (2005), yetiştirme klavuzu verilerinde Hisex White ve Dekalp White ticari 

beyaz yumurtacı hibritlerinin sırasıyla 17-80. haftalar arasındaki yaşama gücünün % 94, 

% 94, % 50 yumurta verim yaşının 142 gün, 141 gün; pik veriminin % 95, % 95; 

ortalama yumurta ağırlığının 61,2 g, 61,8 g; tavuk kümes yumurta veriminin 355 ve 354 
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adet; ortalama günlük yem tüketiminin 109  ve 110 g; yemden yararlanma oranının 

2.03, 2.04 ve 80. hafta canlı ağırlığının 1,690 ve 1.700 g olduğu bildirilmiştir. 

 

Tourchyan (2005), yerli beyaz ticari yumurtacı hibrit (Atabey) ile iki dış kaynaklı 

hibritlerin (Hy-line ve Lohmann LSL) çeşitli verim özellikleri bakımından 

karşılaştırmasını yaptığı araştırmasında, verim dönemlerinde Atabey, Hy-line ve 

Lohmann LSL olmak üzere sırasıyla, yaşama gücünü %83.3, %98.3 ve %95; 20. hafta 

canlı ağırlığı 1364, 1350 ve 1297 g; 72. hafta canlı ağırlığı 1930, 1863 ve 1731 g; cinsel 

olgunluk yaşını 151.5, 150.6 ve 149,1 gün; %60 verim yaşını 157.6, 157.8 ve 155.9 

gün; tavuk-gün yumurta verimi %81.84, %80.60 ve %88.16 (277.9, 293.4 ve 320 adet) 

ve tavuk-kümes yumurta verimi %76.35, %80.08 ve %85.88 (277.9, 291.5 ve 312,6 

adet); ortalama yumurta ağırlığı 60.25, 60,44 ve 62,92 g; günlük yem tüketimi117.2, 

114.6 ve 118.3 g ve yemden yararlanma oranı  (kg yem/kg yumurta) 2.41, 2.26 ve 2.49, 

(g yem/g yumurta) 144.9, 138.4 ve 148.7 olduğunu bildirmiştir. 
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3. MATERYAL VE YÖ�TEM 

 

3.1 Materyal  

 

Araştırmanın hayvan materyalini, 1995 yılında Kanada’dan ithal edilen ve şirket 

yetkililerinden alınan bilgilere göre 45 yıl kapalı yetiştirilen Black line, 37 yıl kapalı 

yetiştirilen Brown line ve uzun bir süre kapalı yetiştirilen Blue ve Maroon line beyaz 

yumurtacı saf hatları ile bu hatların değişik kombinasyonlarla elde edilen melezleri 

(Brown lineXBlue line; Black lineXBlue line; Maroon lineXBlue line ve Black 

lineXMaroon line) oluşturmuştur. Yem materyali olarak çizelge 3.1’de hesaplanmış 

besin maddeleri kompozisyonu verilen ve özel sektör yem fabrikasından temin edilen 

yemler kullanılmıştır. 

 

Çizelge 3.1 Yem materyali 

 
 
Temel besin maddeleri 

0-3 hafta 
civciv 
yemi 

 
4-10 hafta 

piliç 
büyütme 
yemi 

 
11-16 
hafta 
piliç 

geliştirme 
yemi 

17-40 
hafta 

yumurta 
tavuğu 1. 
dönem 
yemi 

41-52 
hafta 

yumurta 
tavuğu 2. 
dönem 
yemi 

Kuru madde, en az (%) 88 88 88 88 88 
Ham kül, en çok (%) 8 8 8 8 8 
Ham protein, en az (%) 19 18 16 18 17 
Metabolik enerji, en az (kcal/kg) 2900 2800 2700 2800 2700 
Kalsiyum, en az-en çok (%) 1-1.2 1-1.1 0.9-1 3.5-4 3.8-4.2 
Yararlanılabilir fosfor en az (%) 0.45 0.42 0.40 0.40 0.37 
Lisin, en az (%) 1.15 0.98 0.72 0.75 0.75 
Metionin, en az (%) 0.55 0.47 0.35 0.47 0.42 
Metionin+sistin, en az (%) 0.85 0.76 0.58 0.78 0.72 
Triptofan, en az (%) 0.20 0.19 0.17 0.20 0.19 
Tuz, en az-en çok (%) 0.35-0.50 0.35-0.50 0.35-0.50 0.35-0.50 0.35-0.50 
Ham selüloz, en çok (%) 4.5 5 6 6 6 
Linoleik asit, en az (%) 1.5 1.25 1.0 1.7 1.5 
A vitamini (IU/kg) 13 000 13 000 10 000 12 000 12 000 
D3 vitamini (IU/kg) 3 000 3 000 2 000 2 500 2 500 
E vitamini (mg/kg) 20 20 20 20 20 
K3 vitamini (mg/kg) 2 2 2 2 2 
B2 vitamini (mg/kg) 5 5 5 5 5 
B12 vitamini (mg/kg) 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 
Niasin (mg/kg) 60 60 30 25 25 
Mangan (mg/kg) 100 100 100 60 60 
Çinko (mg/kg) 70 70 70 40 40 
Demir (mg/kg) 40 40 40 40 40 
Bakır (mg/kg) 7 7 7 7 7 
Selenyum (mg/kg) 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 
Kobalt (mg/kg) 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
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Yemlemede, 0-3 hafta yumurta civciv yemi, 4-10. hafta piliç büyütme yemi, 11-16. 

hafta piliç geliştirme yemi, 17-40. hafta yumurta tavuğu 1. dönem yemi  ve 41-52 hafta 

yumurta tavuğu 2. dönem yemi kullanılmıştır. Tavuklar, 3264 adet hayvan kapasiteli, 

pencereli ve mekanik havalandırılmalı kümesde bulunan 3 katlı kompakt sistem,  

47X42X40 ebatlarındaki bireysel kafeslerde barındırılmıştır. 

 

3.2 Yöntem 

 

Araştırma iki aşamadan oluşmuştur. Birinci aşamada saf hatlar (Blue line, Brown line, 

Maroon line ve Black line) ikinci aşamada bu hatların değişik kombinasyonlarla elde 

edilen melezleri (Brown lineXBlue line, Black lineXBlue line, Maroon lineXBlue line 

ve Black lineXMaroon line)   kullanılmıştır. Saf hatlar, her bir blokta 30’ar tavuk olmak 

üzere toplam 90 adet,  melezler ise her bir blokta 10’ar tavuk olmak üzere toplam 30 

adet tavuktan oluşturulmuş ve tesadüf blokları deneme desenine uygun olarak 3 katlı 

kompakt kafeslere bireysel olarak yerleştirilmişlerdir. Kafes sisteminin her bir katı bir 

blok kabul edilmiş ve her tavuk bir tekerrür olarak ele alınmıştır. Bloklara rasgele 

dağıtılan tavukların verimleri bireysel olarak tespit edilmiştir. Kuluçkadan 14-07-2004 

tarihinde çıkarılan 4 saf hatta ait civcivler ile 26-08-2004 tarihinde çıkarılan melezlere 

ait civcivler, pencereli, altlıklı sistem civciv büyütme kümesinde 16 haftalık yaşa kadar 

büyütülmüşlerdir. Bu süre içerisinde aydınlatma gün ışığıyla sağlanmıştır. Yumurtlama 

kümesine taşındıktan sonra 19. haftadan itibaren aydınlatma süresi kademeli olarak 

artırılarak 16 saatte sabitlenmiştir. Yemleme serbest olarak yapılmış ve tavukların 

yumurta verimine başlamalarından itibaren aşağıdaki verim özellikleri tespit edilmiştir. 

Saf hatlar ve melezler kendi aralarında değerlendirilmiştir. Gruplar arasındaki 

farklılıklarda varyans analizi, ortalamaların karşılaştırılmasında ise Duncan testi 

kullanılmıştır. Oran ve % olarak elde edilen veriler açı transformasyonu yapıldıktan 

sonra analiz edilmiştir.  

 

3.2.1 Yumurta verimi ile ilgili özellikler 

 

3.2.1.1 Cinsel olgunluk yaşı 

 

Her bir blokta bireysel kafeslerde bulunan saf hat ve melez tavukların yumurtlamaya 

başladıkları yaşlar dikkate alınarak gün olarak belirlenmiştir. 
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3.2.1.2 Yem tüketimi ve yemden yararlanma oranı 

 

Yem tüketimi, tavukların % 50 yumurta verimine ulaşmalarından itibaren, 15 günde bir 

haftalık olarak 5 g hassasiyetindeki terazi ile bloklar tekerrür olarak alınmak suretiyle 

grup düzeyinde, yemden yararlanma oranı ise tavukların %50 yumurta verimine 

başlamalarından itibaren 52 haftalık yaş sonuna kadar birer aylık periyotlarla bir hafta 

içinde tükettikleri yem miktarı ile (kg), o hafta ürettikleri yumurta miktarı (kg) tespit 

edilerek aşağıdaki formül yardımıyla belirlenmiştir. 

 

YYO= Haftalık olarak tüketilen yem miktarı (kg)/Haftalık olarak üretilen yumurta 
miktarı (kg)  

 

3.2.1.3 Yumurta verimi   

 

Tavukların 52 haftalık verim dönemi boyunca yumurta verimleri günlük olarak tespit 

edilerek sayı , tavuk-gün ve tavuk- kümes olarak belirlenmiştir. 

 

3.2.1.4 Canlı ağırlık ve yaşama gücü  

 

Tavukların canlı ağırlık değerleri, kafes bloklarda bireysel olarak bulunan her bir hat ve 

meleze ait tavuk sayısı dikkate alınarak tavukların % 50 yumurta verimine ulaştıkları 

dönemde ve 52 haftalık yaştaki canlı ağırlıkları 20 g hassasiyetindeki terazi ile tamamı 

tartılarak, Yaşama gücü değerleri ise bloklar dikkate alınarak, her bir hat ve meleze ait 

tavukların 19-52 haftalık yaş döneminde aşağıdaki formül yardımıyla % olarak tespit 

edilmiştir. 

 

Yaşama Gücü (%): (Bloktaki başlangıç tavuk sayısı-Ölen tavuk sayısı/Bloktaki 
başlangıç tavuk sayısı)*100 
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3.2.2 Yumurta kalitesi ile ilgili özellikler 

 

3.2.2.1 Yumurta ağırlığı  

 

Tavukların, % 50 yumurta verimine ulaşmalarından itibaren, 4 haftada bir olmak üzere, 

saf hatlarda rasgele % 30 oranında seçilerek belirlenen tavukların yumurtaları ve 

melezlerde ise bütün yumurtalar alınarak, oda sıcaklığında 24 saat bekletildikten sonra 

şekil 3.1’de görülen  0,01 g hassasiyetindeki terazi ile tartılarak belirlenmiştir. 

 

Şekil 3.1 Hassas elektronik laboratuar terazisi 

  

3.2.2.2 Özgül ağırlık 

 

Tavukların, % 50 yumurta verimine ulaşmalarından itibaren, 4 haftada bir olmak üzere, 

saf hatlarda rasgele % 30 oranında seçilerek belirlenen tavukların yumurtaları ve 

melezlerde ise bütün yumurtalar alınarak, oda sıcaklığında 24 saat bekletildikten sonra 

önce havadaki ağırlığı ve daha sonra saf su içindeki ağırlığı şekil 3.2’de görüldüğü 

şekilde tartılarak aşağıdaki formül yardımıyla tespit edilmiştir. 
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Özgül Ağırlık (g/cm3)=Yumurtanın havadaki ağırlığı (g)/(Yumurtanın havadaki ağırlığı 

(g)-saf sudaki ağırlığı (g)) 

 

Şekil 3.2 Yumurtanın havada ve saf su içinde tartılması 

 

3.2.2.3  Şekil indeksi  

 

Şekil 3.3’de görülen Rauch tarafından geliştirilen indeks aleti yardımıyla, tavukların, % 

50 yumurta verimine ulaşmalarından itibaren, 4 haftada bir olmak üzere, saf hatlarda 

rasgele % 30 oranında seçilerek belirlenen tavukların yumurtaları ve melezlerde ise 

bütün yumurtalar alınarak, oda sıcaklığında 24 saat bekletildikten sonra belirlenmiştir. 

Şekil 3.3 Şekil indeksi ölçüm aleti 
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3.2.2.4 Kabuk kırılma direnci    

 

Tavukların, % 50 yumurta verimine ulaşmalarından itibaren, 4 haftada bir olmak üzere, 

saf hatlarda rasgele % 30 oranında seçilerek belirlenen tavukların yumurtaları ve 

melezlerde ise bütün yumurtalar alınarak, oda sıcaklığında 24 saat bekletildikten sonra 

şekil 3.4’de görülen kabuk direncini ölçen alet yardımıyla kg/cm2 olarak belirlenmiştir. 

 

Şekil 3.4  Kabuk kırılma direnci ölçüm aleti 

 

3.2.2.5  Kabuk kalınlığı   

 

Tavukların, % 50 yumurta verimine ulaşmalarından itibaren, 4 haftada bir olmak üzere, 

saf hatlarda rasgele % 30 oranında seçilerek belirlenen tavukların yumurtaları ve 

melezlerde ise bütün yumurtalar alınarak, oda sıcaklığında 24 saat bekletildikten sonra 

yumurtanın uç, orta ve küt kısımlarından alınan kabukların zarları ayrılıp şekil 3.5’de 

görülen mikrometre yardımıyla ölçülmüştür.  
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Şekil 3.5 Kabuk kalınlığı ölçüm aleti 

 

3.2.2.6 Ak indeksi  

 

Tavukların, % 50 yumurta verimine ulaşmalarından itibaren, 4 haftada bir olmak üzere, 

saf hatlarda rasgele % 30 oranında seçilerek belirlenen tavukların yumurtaları ve 

melezlerde ise bütün yumurtalar alınarak, oda sıcaklığında 24 saat bekletildikten sonra,  

yumurta muayene masasına dağılmadan kırılıp, şekil 3.6’da görülen dijital kumpas 

yardımıyla ak genişliği ve ak uzunluğu ve şekil 3.2.7’deki üç ayaklı mikrometre ile ak 

yüksekliği ölçülerek aşağıdaki formül ile hesaplanmıştır. 

  Ak indeksi =[Ak yüksekliği (mm)/(Ak uzunluğu (mm) ve ak genişliğinin 

ortalaması (mm))]*100  
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Şekil 3.6 Dijital kumpas  

 

3.2.2.7  Haugh birimi  

 Yumurtanın ağırlığı ve ak yüksekliğinden yararlanılarak aşağıdaki formül yardımıyla 

hesaplanmıştır. 

Haugh birimi=100 Log (H+7.57-1.7G0.37) 

H: Ak yüksekliği (mm) 

G: Yumurta ağırlığı (g) 

 

3.2.2.8 Sarı indeksi  

 

Tavukların, % 50 yumurta verimine ulaşmalarından itibaren, 4 haftada bir olmak üzere, 

saf hatlarda rasgele % 30 oranında seçilerek belirlenen tavukların yumurtaları ve 

melezlerde ise bütün yumurtalar alınarak, oda sıcaklığında 24 saat bekletildikten sonra, 

yumurta muayene masasına dağılmadan kırılıp, şekil 3.6 görülen dijital kumpas ile sarı 

çapı ve 3.7’deki üç ayaklı mikrometre ile sarı yüksekliği ölçülerek aşağıdaki formül ile 

hesaplanmıştır. 

  Sarı İndeksi =(Sarı yüksekliği/Sarı çapı)*100 
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Şekil 3.7  Üç ayaklı mikro metre ile ak indeksinin ölçümü 

 

3.2.2.9  Et ve kan lekeleri 

Tavukların, % 50 yumurta verimine ulaşmalarından itibaren, 4 haftada bir olmak üzere, 

saf hatlarda rasgele % 30 oranında seçilerek belirlenen tavukların yumurtaları ve 

melezlerde ise bütün yumurtalar alınarak, oda sıcaklığında 24 saat bekletildikten sonra, 

yumurta muayene masasına dağılmadan kırılan yumurtalarda et ve kan lekesi bulunanlar 

sayılarak aşağıdaki formül yardımıyla tespit edilmiştir. 

Et ve Kan Lekesi (%)= (Et ve kan lekeli yumurta sayısı/Toplam ölçüm yapılan yumurta 

sayısı)*100 

 

3.2.3  Kuluçka sonuçları  

 

Yumurta kalite özellikleri belirlenen tavuklar, kuluçka sezonunun başlamasından 

itibaren Nisan- Mayıs-Haziran aylarında yapay olarak tohumlanmıştır. Bu tavuklardan 7 

gün süreyle yumurta toplanmış ve her bir tavuğa ait yumurtalar işaretlenerek gelişim 

makinesine konmuştur. Döllülük kontrolü 18. günde yapıldıktan sonra yumurtalar 

pediğri kutularına nakledilmiş ve çıkış makinesine yerleştirilmiştir.  Kuluçkanın 21. 
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günü civcivler çıkış makinesinden alınmıştır. Ayrıca kuluçka süresince meydana gelen 

embriyo ölümleri tespit edilerek aşağıda açıklandığı şekilde kuluçka sonuçları 

belirlenmiştir. Tekerrürlerde her bir grup ortalama olarak 130 adet yumurtadan oluşmuş, 

saf hatların kuluçka sonuçları bireysel, melez kombinasyonlarının kuluçka sonuçları ise 

grup düzeyinde tespit edilmiştir.  

-Kuluçka Randımanı : (Kuluçkadan çıkan canlı civciv sayısı/Kuluçkaya konan 

yumurta sayısı)*100 

-Çıkış gücü : (Kuluçkadan çıkan canlı civciv sayısı/ Kuluçkaya konan döllü 

yumurta sayısı)*100 

-Döllülük oranı :(Döllü yumurta sayısı/Kuluçkaya konan yumurta sayısı)*100 

-Erken dönem embriyo ölümleri : (kuluçkanın 0-6 günleri arasında ölen embriyo 

sayısı/Döllü yumurta sayısı)*100 

-Orta dönem embriyo ölümleri : (Kuluçkanın 7-18 günleri arasında ölen 

embriyo sayısı/Döllü yumurta sayısı)*100 

-Geç dönem (kabuk altı) embriyo ölümleri: (Kuluçkanın 19-21 günleri arasında 

ölen embriyo sayısı/Döllü yumurta sayısı)*100 

 

3.2.4 Bazı verim ve kalite özellikleri arasındaki ilişkiler 

 

Bireysel olarak yumurta kalite özellikleri ve kuluçka sonuçları belirlenen saf hatlara ait 

tavukların canlı ağırlığı, yumurta kalite özellikleri ile kuluçka sonuçları arasında ilişki 

olup olmadığı test edilmiştir. 
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4. BULGULAR 

 

4.1 Yumurta Verimi ile İlgili Özellikler 

 
4.1.1 Cinsel olgunluk yaşı 
 
Cinsel olgunluk yaşının bireysel olarak belirlenememesi durumunda bu özelliğe ait en 

önemli gösterge %50 verim yaşı olarak ele alınmaktadır (Erensayın, 2000). Saf hatların 

cinsel olgunluk yaşlarına ait bulgular Çizelge 4.1’de verilmiştir. Saf hatların cinsel 

olgunluk yaşları arasındaki farklılığın önemli olduğu (P<0.01) ve  Brown hattının diğer 

hatlardan önemli seviyede daha önce cinsel olgunluğa eriştiği belirlenmiştir. Maroon 

hattı diğer hatlara göre oldukça geç dönemde cinsel olgunluk yaşına girmiştir. Blue ve 

Brown hatları  %95, Black ve Maroon hatları ise %93 seviyesinde pik verimine ulaşmış 

olup verimde %90 ve daha yukarı düzeyde kalma süresi Black, Brown, Maroon ve Blue 

hatlarında sırasıyla 98, 91, 84 ve 49 gün olarak gerçekleşmiştir. 

 
Çizelge 4.1 Saf hatların cinsel olgunluk yaşları ile ilgili özelliklerin değişimi  

 

Saf  hatlar 

Cinsel olgunluk 

yaşı (gün) 

Pik verimi 

(%) 

Verimde %90 ve 

üzeri kalma süresi 

(gün) 

Black 154.60±1.130a 93.96 98 

Blue 161.07±0.926b 95.61 49 

Brown 150.74±0.859c 95.87 91 

Maroon 169.91±0.657d 93.34 84 

Aynı harflerle ifade edilen gruplar arasındaki farklılık önemli değildir. 
P<0.01 

 
Melezlerin cinsel olgunluk yaşları ise Çizelge 4.2’de verilmiştir. Melezlerin cinsel 

olgunluk yaşı bakımından aralarındaki farklılık önemli bulunmamıştır. Melez 

kombinasyonları arasında  BlackxMaroon melezi % 97.95’lik pik yumurta verimi ve 

119 gün %90 ve daha yukarı verimde kalma süresi bakımından ilk sırayı almaktadır. 

Bunu, %96.42 düzeyinde pik yumurta verimi ve 84 gün %90 ve daha yukarı verimde 

kalma süresi ile BlackxBlue melezi izlemektedir.   
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Çizelge 4.2 Melezlerin cinsi olgunluk yaşları ile ilgili özelliklerin değişimi 
 

 
 

Melezler 

Cinsel olgunluk 

yaşı (gün) 

Pik verimi 
(%) 

Verimde %90 ve 
üzeri kalma süresi 

(gün) 
Black* Blue 144.40±1.21 96.42 84 

Brown* Blue 142.97±1.08 93.32 63 

Maroon* Blue 146.50±1.31 92.06 21 

Black*Maroon 144.57±0.64 97.95 119 

 
4.1.2 Yem tüketimi ve yemden yararlanma oranı 
 
Saf hatların %50 yumurta verimine başlamalarından 52 haftalık yaşa kadar olan 

dönemde tüketmiş oldukları ortalama günlük yem tüketim miktarları ve yemden 

yararlanma oranları Çizelge 4.3’de verilmiştir. Çizelgedeki günlük yem tüketimi 

değerleri incelendiğinde, ortalama günlük yem tüketimi değerleri arasında önemli 

düzeyde farklılık olduğu görülmektedir (P<0.05). Black ve Maroon hatları arasında yem 

tüketimi bakamından önemli seviyede farklılık bulunduğu (P<0.05)  ve diğer hatlar 

arasındaki farklılığın önemsiz olduğu tespit edilmiştir.  

Yemden yararlanma oranı bakımından ise hatlar arasında önemli bir farklılık 

bulunmamıştır. 

 

Çizelge 4.3 Saf hatların ortalama günlük yem tüketimi ve yem değerlendirme sayıları  

Saf hatlar Ortalama günlük yem 

tüketimi (g) 

Yemden yararlanma oranı 

(YYO) 

Black 103.06±1.06a 2.05±0.02 

Blue 105.31±1.43ab 2.17±0.07 

Brown 106.16±1.81ab 2.15±0.04 

Maroon 108.19±1.35b 2.08±0.03 

Aynı harflerle ifade edilen gruplar arasındaki farklılık önemli değildir. 
P<0.01 

 
Melezlerin ortalama günlük yem tüketim miktarları ve yemden yararlanma oranları 

Çizelge 4.4’de verilmiştir. Melezlerin günlük yem tüketimi değerleri arasında önemli 

düzeyde farklılık bulunmuştur (P<0.05). En düşük yem tüketimi, MaroonxBlue 

kombinasyonunda gerçekleşmiş olup, bu melez kombinasyonu ile BlackxBlue ve 
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BlackxMaroon kombinasyonları arasında yem tüketimi bakımından farklılığın önemli 

seviyede olduğu belirlenmiştir (P<0.05). Diğer melez kombinasyonu olan BrownxBlue 

arasındaki farklılık önemli değildir. Yemden yararlanma oranı bakımından ise melezler 

arasında önemli bir farklılık bulunmamıştır.  

 

Çizelge 4.4 Melezlerin ortalama günlük yem tüketimleri ve yemden yararlanma oranları  

 

Melezler 

Ortalama günlük yem 

tüketimi (g)* 

Yemden yararlanma oranı 

(YYO) 

Black* Blue 103.48±1.66a 2.29±0.08 

Brown* Blue 98.63±1.46ab 2.23±0.07 

Maroon* Blue 94.91±2.17b 2.14±0.09 

Black*Maroon 102.53±1.29a 2.13±0.04 

Aynı harflerle ifade edilen gruplar arasındaki farklılık önemli değildir. 
P<0.05 

 
4.1.3. Yumurta verimi 
 
Saf hatların 52 haftalık toplam, tavuk-gün ve tavuk-kümes yumurta verimleri Çizelge 

4.5’de, yumurta veriminin yaşa göre değişim grafiği Şekil 4.1’verilmiştir. Hatların 52 

haftalık yaş itibariyle yumurta verimleri arasında önemli düzeyde farklılık bulunmuştur 

(P<0.01). En yüksek yumurta verimi, 184.77±0.180 adet ile Brown hattından, en düşük 

verim ise 167.58±0.314 adet ile Maroon hattından elde edilmiştir. Tavuk-gün yumurta 

veriminde ise Brown ve Maroon hatlarının, Blue hattına göre önemli seviyede yüksek 

yumurta verimine sahip oldukları tespit edilmiştir (P<0.01). 

 

Çizelge 4.5 Saf hatların 52 haftalık yaş itibariyle ortalama yumurta verimi  

Saf hatlar Ortalama yumurta 

verimi (adet) 
Ortalama tavuk-gün 

yumurta verimi (%) 

Ortalama tavuk-
kümes yumurta 
verimi (%)** 

Black 183.10±0.228a 81.741±0.446ab 80.928±0.469ab 

Blue 174.50±0.250b 80.415±0.449b 79.305±0.482b 

Brown 184.77±0.180c 82.436±0.428a 81.240±0.463a 

Maroon 167.58±0.314d 82.446±0.475a 81.445±0.505a 

Aynı harflerle ifade edilen gruplar arasındaki farklılık önemli değildir. 
P<0.01 
 



 
39

Tavuk-kümes yumurta verimi bakımından ise Blue hattının Brown ve Maroon hatlardan 

önemli seviyede düşük yumurta verimine sahip olduğu belirlenmiştir (P<0.01). Şekil 

4.1’de verilen grafikte de görüldüğü gibi Maroon hattı geç cinsel olgunluğa erişmesine 

rağmen, yumurta verimi 52 hafta sonunda diğer hatlardan yüksek seyretmektedir. 
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Şekil 4.1 Saf hatlarda yumurta veriminin yaşa göre değişimi 

 
Melezlerin 52 haftalık yaş sonu itibariyle ortalama yumurta verimi Çizelge 4.6’da 

yumurta veriminin yaşa göre değişimi ise Şekil 4.2’de verilmiştir. Yumurta verimi 

bakımından melez kombinasyonları arasında önemli düzeyde farklılık bulunmuştur 

(P<0.05). En yüksek yumurta verimi 196.43±2.01 adet ile BlackxMaroon melez 

kombinasyonundan elde edilmiş olup, bu melez kombinasyonu ile MaroonxBlue 

kombinasyonunun yumurta verimi arasında önemli derecede (P<0.05) farklılık olduğu 

tespit edilmiştir. BlackxMaroon kombinasyonu ile diğer kombinasyonlar arasındaki 

farklılık önemli bulunmamıştır. Tavuk-gün ve tavuk-kümes yumurta verimi bakımından 

melezler arasında önemli seviyede farklılık bulunmaktadır (P<0.01). Bu özellikler 

bakımından, BlackxMaroon melez kombinasyonu ile elde edilen tavukların verimlerinin 

diğerlerinden daha yüksek, BlackxBlue melezinin ise tavuk-kümes yumurta veriminin 

daha düşük olduğu belirlenmiştir (P<0.01). Şekil 4.2’de verilen grafikte de görüleceği 

üzere melezlerin yumurta verimleri 52 hafta itibariyle birbirine yakın düzeyde 

seyretmektedir.  
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Çizelge 4.6 Melezlerin 52 haftalık yaş itibariyle ortalama yumurta verimi  

 Melezler Ortalama yumurta 
verimi (adet)* 

Ortalama tavuk-gün 
yumurta verimi 

(%)** 

Ortalama tavuk-
kümes yumurta 
verimi (%)** 

Black* Blue 191.29±2.31ab 82.297±0.818b 78.450±1.010c 

Brown* Blue 189.20±2.60ab 81.905±0.786b 81.905±0.786b 

Maroon* Blue 184.93±3.18b 82.702±0.790b 79.904±0.923bc 

Black*Maroon 196.43±2.01a 87.691±0.631a 87.691±0.631a 

Aynı harflerle ifade edilen gruplar arasındaki farklılık önemli değildir. 
*P<0.05 **P<0.01 
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Şekil 4.2  Melezlerde yumurta veriminin yaşa göre değişimi 

 
 
4.1.4. Canlı ağırlık ve yaşama gücü  
 
Saf hatların % 50 yumurta verimi dönemi ile 52 haftalık yaştaki canlı ağırlıkları ve 

yaşama gücü değerleri Çizelge 4.7’de verilmiştir. Hatların % 50 yumurta verimine 

ulaştıkları dönemdeki canlı ağırlık değerleri arasında farklılık bulunmamıştır. 

Araştırmada ele alınan 52 haftalık yaş canlı ağırlıkları arasında önemli düzeyde farklılık 

bulunmuştur (P<0.01). Black ve Brown hatlarında, Blue hattına göre ortalama canlı 

ağırlık değerleri daha yüksektir. Maroon hattının 52 haftalık yaştaki ortalama canlı 

ağırlığı ile diğer hatlar arasındaki farklılık önemli çıkmamıştır. Saf hatların 19-52 

haftalık yaş dönemindeki yaşama güçleri arasındaki farklılığın önemli olmadığı tespit 

edilmiştir. 
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Çizelge 4.7 Saf hatların  %50 verim ve 52 haftalık yaştaki canlı ağırlık ortalamaları ile 
bu dönem sonundaki yaşama gücü değerleri  

 

 
Saf  hatlar 

%50 Verim yaşı canlı 
ağırlık ortalaması (g) 

52 Hafta canlı 
ağırlık ortalaması 

(g) 

19-52 Hafta 
arasındaki yaşama 

gücü (%) 
Black 1420.1±18.2 1742.7±24.1a 97.58±1.25 
Blue 1370.8±15.5 1610.7±24.9b 97.92±2.08 
Brown 1415.9±15.2 1715.2±27.5a 97.05±1.66 
Maroon 1393.9±13.7 1694.7±23.6ab 95.93±1.09 

Aynı harflerle ifade edilen gruplar arasındaki farklılık önemli değildir. 
P<0.01 

 

Melezlerin % 50 yumurta verimi dönemi ile, 52 haftalık yaş canlı ağırlıkları ve yaşama 

gücü değerleri Çizelge 4.8’de verilmiştir. Tavukların % 50 yumurta verimine 

başladıkları dönemdeki canlı ağırlıkları ile 52 haftalık yaş canlı ağırlıkları arasında 

önemli düzeyde farklılık bulunmuştur (P<0.01). BrownxBlue ve MaroonxBlue 

kombinasyonu melezleri %50 verim dönemi başlangıcında,  BlackxBlue melezlerinden 

önemli derecede daha hafif canlı ağırlığa sahip iken aynı genotipler 52 haftalık yaşta 

diğer ikie genotip olan  BrowxBlue ile MaroonxBlue melezlerinden önemli seviyede 

daha düşük canlı ağırlığa sahip oldukları tespit edilmiştir (P<0.01). Black hattının baba 

hattı olarak kullanıldığı ikili melezlemelerde %50 verim ve 52 haftalık yaş canlı 

ağırlıkların diğer genotiplere göre daha yüksek seyrettiği, buna karşılık Brown ve 

Maroon hatlarının baba hattı olarak kullanıldığı melezlemelerde ise her iki dönemde 

canlı ağırlığın düştüğü gözlemlenmiştir. Melezlerin yumurtlama dönemi başlangıcından 

52 haftalık yaşa kadar yaşama güçleri arasındaki farklılığın önemli olmadığı 

belirlenmiştir. 

 

Çizelge 4.8 Melezlerin  %50 verim ve 52 haftalık yaş canlı ağırlık ortalamaları ile 
yaşama gücü değerleri  

 

 Melezler  % 50 Verim yaşı canlı 
ağırlık ortalaması ( g) 

52. Hafta canlı ağırlık 
ortalaması (g) 

Yaşama 
gücü (%) 

Black* Blue 1456.0±24.3a 1687.9±36.8a 93.33±3.33 

Brown* Blue 1359.3±19.1b 1551.3±26.1b 100.0±0.00 

Maroon* Blue 1356.0±20.2b 1515.4±32.4b 93.33±3.33 

Black*Maroon 1437.3±22.7ab 1694.7±32.7a 100.0±0.00 

Aynı harflerle ifade edilen gruplar arasındaki farklılık önemli değildir. 
P<0.01 
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4.2 Yumurta Kalitesi ile İlgili Özellikler 

 

Araştırmada, yumurta kalite özellikleri üzerinde yapılan ölçümler neticesinde elde 

edilen dış kalite özelliklerine ait bulgular Çizelge 4.9’da, iç kalite özelliklerine ait 

bulgular ise Çizelge 4.10’da verilmiştir. Yumurta ağırlığı, şekil indeksi ve özgül ağırlık 

bakımından hatlar arasında önemli bir farklılığın bulunmadığı, yumurta kabuk kırılma 

direnci ve kabuk kalınlığı özellikleri bakımından ise hatlar arasındaki farklılığın önemli 

seviyede olduğu tespit edilmiştir (P<0.01). Brown hattının yumurtalarının kabuk kırılma 

direnci 3.44±0.051 kg/cm2’ lik bir değerle diğer hatlardan önemli düzeyde yüksek 

(P<0.01) bulunmuştur. Kabuk kırılma direnci bakımından diğer hatların yumurtaları 

arasındaki farklılık önemsizdir. Kabuk kalınlığı özelliği bakımından, Brown ve Maroon 

hatlarının yumurta kabuklarının, Black ve Blue hatlarının yumurta kabuklarından 

önemli seviyede yüksek olduğu belirlenmiştir (P<0.01). 

 

Çizelge 4.9 Saf hatların yumurtalarının dış kalite özellikleri 

Saf 
hatlar 

 

Ağırlık (g) 

Şekil 
indeksi 

Özgül ağırlık 
(g/cm3) 

Kabuk kırılma 
direnci 

(kg/cm2)** 

Kabuk kalınlığı 
(mm)** 

Black 55.25±0.39 77.73±0.16 1.0807±0.0005 3.062±0.0524b 0.352±0.00157b 

Blue 55.66±0.43 77.67±0.17 1.0803±0.0006 3.01±0.0501b 0.348±0.00183b 

Brown 56.05±0.36 77.90±0.17 1.0811±0.0004 3.44±0,0513a 0.360±0.00171a 

Maroon 56.69±0.43 77.08±0.59 1.0824±0.0006 3.19±0.0594b 0.365±0.00233a 

Aynı harflerle ifade edilen gruplar arasındaki farklılık önemli değildir. 
P<0.01 
 

Saf hatların yumurtalarının iç kalite özelliklerini oluşturan sarı indeksi, haugh birimi, et 

ve kan lekesi değerleri arasında önemli bir farklılık bulunmamış, ak indeksi bakımından 

ise hatlar arasındaki farklılık önemli bulunmuştur (P<0.01). Black hattından elde edilen 

yumurtaların ak indeksi, Blue ve Maroon hatlarından elde edilen yumurtaların ak 

indeksinden önemli seviyede düşük çıkmıştır (P<0.01). 

 

Saf hatların yumurtalarının kalite özelliklerinin verim dönemi boyunca değişimi Şekil 

4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 ve 4.10‘da görülmektedir. Şekillerde verilen grafikler 
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incelendiğinde, yumurta ağırlığının ilk haftalarda daha fazla olmakla birlikte artma 

eğiliminde olduğu görülmektedir. 

 

Çizelge 4.10 Saf hatların yumurtalarının iç kalite özellikleri 

 

Saf hatlar 

 

Ak indeksi** 

 

Sarı indeksi 

 

Haugh birimi 

Et ve kan lekesi 
(%) 

Black 9.53±0.15b 43.96±0.23 85.90±0.56 4.41±0.62 

Blue 10.43±0.19a 43.86±0.26 88.05±0.70 5.69±0.68 

Brown 10.07±0.16ab 43.28±0.25 86.78±0.60 5.48±0.94 

Maroon 10.25±0.17a 43.24±0.23 87.61±0.88 4.34±0.59 

Aynı harflerle ifade edilen gruplar arasındaki farklılık önemli değildir. 
P<0.01 

 

Şekil indeksinin de ilk haftalarda arttığı daha sonra sabit bir seyir izlediği belirlenmiştir. 

Özgül ağırlığın yumurta verimi başlarında yüksek, daha sonra yaşın artmasıyla birlikte 

azalma eğiliminde olduğu, direnç, ak indeksi, sarı indeksi ve haugh biriminin ilk 

dönemde artış eğiliminde olduğu, daha sonraki yaşlarda ise yavaş yavaş düştüğü 

görülmektedir. Yumurta kabuk kalınlığının ilk dönemlerde yüksek olduğu, daha sonraki 

dönemlerde Blue hattında azalıp çoğaldığı görülse bile genel itibariyle bir düşme 

eğilimine girdiği görülmektedir. 
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Şekil 4.3 Yumurta ağırlığının yaşa göre değişimi 
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Şekil 4.4 Şekil indeksinin yaşa göre değişimi 
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Şekil 4.6 Yumurta kabuk kırılma direncinin yaşa göre değişimi 
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Şekil 4.8 Ak indeksinin yaşa göre değişimi 

 

36

38

40

42

44

46

48

23 52

Yaş (Hafta)

S
a
rı
 İ
n
d
e
ks
i

Black Blue Brown Maroon
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Şekil 4.10 Haugh biriminin yaşa göre değişimi 

 

Melez kombinasyonlarından elde edilen yumurtaların dış kalite özelliklerine ait bulgular 

Çizelge 4.11’de, iç kalite özelliklerine ait bulgular ise Çizelge 4.12’de verilmiştir. 

Melez kombinasyonu yumurtalarının şekil indeksi ve özgül ağırlığı bakımından 

aralarında önemli bir farklılık bulunmamış, yumurta ağırlığı bakımından ise aralarında 

önemli derecede farklılık bulunduğu belirlenmiştir (P<0.01). BlackxBlue kombinasyonu 

melezlerinden elde edilen yumurtalar, BrownxBlue ve MaroonxBlue kombinasyonu 

melezlerin yumurtalarından önemli seviyede daha ağırdır. Yumurta kabuk kırılma 

direnci bakımından gruplar arasındaki farklılık önemli seviyede (P<0.01) olup, 

MaroonxBlue kombinasyonu melezlerinden elde edilen yumurtaların, diğer melezlerin 

yumurtalarına göre daha az kabuk kırılma direncine sahip olduğu, BalckxBlue, 

BrownxBlue ve BlackxMaroon kombinasyonu melezlerin yumurta kabuk kırılma 

dirençleri bakımından aralarında farklılık bulunmadığı tespit edilmiştir. Kabuk kalınlığı 

bakımından MoroonxBlue melezinden elde edilen yumurtaların diğer melez 

kombinasyonların yumurtalarından önemli seviyede daha ince olduğu belirlenmiştir 

(P<0.05).  
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Çizelge 4.11 Melez yumurtalarının dış kalite özellikleri 

Melezler Ağırlık (g)** Şekil indeksi Özgül ağırlık 
(g/cm3) 

Kabuk kırılma 
direnci 

(kg/cm2)** 

Kabuk kalınlığı 
(mm)* 

Black* Blue 55.45±0.38a 78.18±0.18 1.081±0.00062 3.206±0.053a 0.352±0.0019a 

Brown* Blue 53.01±0.47c 78.08±0.18 1.082±0.00057 3.246±0.053a 0.356±0.0020a 

Maroon* Blue 53.53±0.53bc 77.48±0.47 1.081±0.00060 2.882±0.079b 0.347±0.0027b 

Black*Maroon 54.68±0.42ab 76.82±0.67 1.081±0.00051 3.266±0.046a 0.354±0.0018a 

Aynı harflerle ifade edilen gruplar arasındaki farklılık önemli değildir. 
*P<0.05 **P<0.01 

 

Melez kombinasyonu yumurtalarının iç kalite özelliklerinden sarı indeksi bakımından 

aralarında önemli bir farklılık bulunmamış olup, haugh birimi, ak indeksi ile et ve kan 

lekesi özellikleri bakımından önemli seviyede farklılık bulunduğu tespit edilmiştir 

(P<0.05). BlackxBlue ve BlackxMaroon melezi yumurtalarının ak indeksinin 

BrownxBlue ve Maroon Blue’dan, BlackxBlue melezi yumurtalarının haugh biriminin 

BrownxBlue melezi yumurtalarından önemli seviyede daha yüksek olduğu ve 

BrownxBlue kombinasyonu melez yumurtalarında, MaroonxBlue ve BlackxMaroon 

kombinasyonu melezlerin yumurtalarından önemli seviyede daha az et ve kan lekesi 

bulunduğu tespit edilmiştir (P<0.05).  

 

 Çizelge 4.12 Melez yumurtalarının iç kalite özellikleri 

 

Melezler 

 

Ak indeksi* 

 

Sarı indeksi 

 

Haugh birimi* 

Et ve kan 
lekesi (%)* 

Black* Blue 11.62±0.64a 43.71±0.29 90.09±0.86a 2.86±1.13ab 

Brown* Blue 10.17±0.20b 43.87±0.46 86.92±0.70b 1.42±0.99b 

Maroon* Blue 10.62±0.21b 43.29±0.38 88.29±0.68ab 5.72±1.58a 

Black*Maroon 10.71±0.20a 43.55±0.29 88.39±0.64ab 6.19±1.13a 

Aynı harflerle ifade edilen gruplar arasındaki farklılık önemli değildir. 
P<0.05 

 

Melezlerin yumurtalarının kalite özelliklerinin verim dönemi boyunca değişimi Şekil 

4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17 ve 4.18 ‘de görülmektedir. Şekillerde verilen 

grafikler incelendiğinde, yumurta ağırlığının ilk haftalarda hızlı bir artış gösterdiği daha 

sonra bu artışın azaldığı görülmektedir. Şekil indeksinin de ilk haftalar arttığı daha 
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sonra sabit bir seyir izlediği belirlenmiştir.  Özgül ağırlığın yumurta veriminin 

başlarında yüksek daha sonra yaşın artmasıyla birlikte azalma eğiliminde olduğu, 

direnç, ak indeksi, sarı indeksi ve haugh biriminin ilk dönemde artış eğiliminde olduğu, 

daha sonraki yaşlarda ise yavaş yavaş düştüğü görülmektedir. Yumurta kabuk 

kalınlığının ilk dönemlerde yüksek olduğu, daha sonraki dönemlerde hızla düşme 

eğilimine girdiği ve daha sonra artış gösterdiği belirlenmiştir. Bu değişimin, o dönemde 

rasyonda farklı yem hammaddeleri kullanılmasından kaynaklanabileceği sanılmaktadır. 

30
35
40
45
50
55
60
65
70

2
1

5
2

Yaş (Hafta)

Y
u
m
u
rt
a
 A
ğ
ır
lğ
ı (
g
)

BlackxBlue BrownxBlue MaroonxBlue BlackxMaroon

Şekil 4.11 Yumurta ağırlığının yaşa göre değişimi 

4.12  Şekil indeksinin yaşa göre değişimi 

65

70

75

80

21 52

Yaş (Hafta)

'
e
ki
l i
n
de
ks
i

BlackxBlue BrownxBlue MaroonxBlue BlackxMaroon



 
50

1,06

1,065

1,07

1,075

1,08

1,085

1,09

1,095

21 52

Yaş (Hafta)

Ö
zg
ü
l A
ğ
ır
lık
 (
g
/c
m
3
)

BlackxBlue BrownxBlue MaroonxBlue BlackxMaroon

Şekil 4.13 Özgül ağırlığın yaşa göre değişimi 

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

21 52

Yaş (Hafta)

D
ire
n
ç 
(k
g
/c
m
2
)

BlackxBlue BrownxBlue MaroonxBlue BlackxMaroon

Şekil 4.14 Yumurta kabuk kırılma direncinin yaşa göre değişimi 

 



 
51

30

31

32

33

34

35

36

37

38

21 52

Yaş (Hafta)

K
a
b
u
k 
K
a
lın
lığ
ı 
(m
m
)

BlackxBlue BrownxBlue MaroonxBlue BlackxMaroon

Şekil 4.15  Kabuk kalınlığının yaşa göre değişimi 

 

0

10

20

30

40

50

60

21 52

Yaş (Hafta)

S
a
rı
 İ
n
d
e
ks
i

BlackxBlue BrownxBlue MaroonxBlue BlackxMaroon
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Şekil 4.17 Ak indeksinin yaşa göre değişimi 
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Şekil 4.18 Haugh biriminin yaşa göre değişimi 
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4.3 Kuluçka Sonuçları   

 

Saf hatlara ait kuluçka sonuçları Çizelge 4.13’de verilmiştir. Hatlar arasında döllülük 

oranı bakımından önemli seviyede farklılık bulunmuştur (P<0.05). Brown hattındaki 

döllülük oranı Black ve Blue hatlarından önemli düzeyde yüksektir (P<0.05). Diğer 

hatlar arasındaki farklılık ise önemsizdir. Erken ve orta dönem embriyo ölümleri 

bakımından hatlar arasındaki farklılığın önemsiz olduğu, geç dönem embriyo ölümleri 

(kabuk altı) bakımından ise hatlar arasındaki farklılığın önemli olduğu tespit edilmiştir 

(P<0.01). Blue hattında, diğer hatlardan daha yüksek geç dönem embriyo ölümleri 

meydana gelmiştir. Çıkış gücü ve kuluçka randımanı bakımından hatlar arasında önemli 

seviyede farklılık bulunmaktadır (P<0.01). Blue hattının çıkış gücü ve kuluçka 

randımanının diğer hatlardan önemli seviyede  düşük olduğu tespit edilmiştir (P<0.01). 

 

 Çizelge 4.13 Saf hatların kuluçka sonuçları 

Saf 
hatlar 

Döllülük 
oranı (%)* 

Erken 
dönem 
embriyo 
ölümü (%) 

Orta 
dönem 
embriyo 
ölümü (%) 

Geç dönem 
embriyo 
ölümü 
(%)** 

Çıkış gücü 
(%)** 

Kuluçka 
randımanı 
(%)** 

Black 91.62±1.23b 4.35±0.84 1.02±0.41 6.64±1.30b 87.98±1.53a 80.61±1.69a 

Blue 92.67±1.18b 6.56±1.25 1.53±0.54 17.43±2.17a 74.48±2.57b 69.02±2.55b 

Brown 96.48±0.89a 3.64±0.87 2.05±0.92 7.17±1.32b 87.14±1.93a 84.08±2.02a 

Maroon 93.16±1.20ab 4.68±1.07 1.85±0.79 10.13±1.65b 83.33±2.20a 77.63±2.28a 

 Aynı harflerle ifade edilen gruplar arasındaki farklılık önemli değildir. 
*P<0.05, **P<0.01 

 

Melezlere ait kuluçka sonuçları Çizelge 4.14’de verilmiştir. Melezler arasında döllülük 

oranı, erken dönem embriyo ölümü oranı, orta dönem embriyo ölümü oranı, geç dönem 

embriyo ölümü oranı, çıkış gücü ve kuluçka randımanı bakımından önemli bir 

farklılığın bulunmadığı tespit edilmiştir.  
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Çizelge 4.14 Melezlerin kuluçka sonuçları 

Melezler 
Döllülük 
oranı (%) 

Erken 
dönem 
embriyo 
ölümü (%) 

Orta 
dönem 
embriyo 
ölümü (%) 

Geç dönem 
embriyo 
ölümü (%) 

Çıkış gücü 

(%) 

Kuluçka 
randımanı 

(%) 

Black* 

Blue 

 

91.37±1.17 

 

5.96±0.92 

 

1.82±0.26 

 

13.74±4.49 

 

78.49±5.09 
 

71.72±4.46 

Brown* 

Blue 

 

93.66±2.09 

 

5.46±0.56 

 

0.52±0.26 

 

10.13±2.93 

 

83.90±2.99 
 

78.58±3.21 

Maroon* 

Blue 

 

96.19±1.49 

 

6.81±2.47 

 

2.78±1.01 

 

16.62±3.89 

 

73.79±5.86 
 

70.98±4.63 

Black* 

Maroon 

 

94.32±0.85 

 

4.39±1.71 

 

1.55±0.34 

 

13.84±1.48 

 

80.21±1.82 
 

75.66±1.91 

 

 

4.4 Bazı Verim ve Kalite Özellikleri Arasındaki İlişkiler  

 

Saf hatların yumurta kalite özellikleri ile kuluçka sonuçları arasında belirlenen 

korelasyon değerleri Çizelge 4.15 ve Çizelge 4.16’da verilmiştir. Çizelgelerin 

incelenmesinde görüleceği üzere, özgül ağırlık ile yumurta ağırlığı arasında r=-0.118 

oranında negatif, kabuk kalınlığı ile r=0.781 oranında pozitif ve şekil indeksi ile r=0.161 

oranında pozitif; kabuk kalınlığı ile ağırlık arasında r=0.133 oranında pozitif, özgül 

ağırlık ile r=0781 oranında pozitif, erken dönem embriyo ölümleri ile r=-0.111 oranında 

negatif;  haugh birimi ile ak indeksi arasında r=0.942 oranında pozitif, ak yüksekliği ile 

r=0.976 oranında pozitif ve sarı indeksi ile r=0.359 oranında pozitif; kabuk kırılma 

direnci ile özgül ağırlık arasında r=0.459 oranında pozitif, kabuk kalınlığı ile r=0.581 

oranında pozitif; geç dönem embriyo ölümleri ile kabuk kalınlığı arasında r=-0.142,  

çıkış gücü ile r=-0.985 ve kuluçka randımanı ile r=-0.739 oranında negatif; çıkış gücü 

ile kabuk kalınlığı arasında r=0.139 oranında pozitif ve erken dönem embriyo ölümleri 

ile r=-0.155 oranında negatif; kuluçka randımanı ile kabuk kalınlığı arasında r=0.184, 

döllülük oranı ile r=0.421, çıkış gücü ile r=0.779 oranında pozitif, erken dönem embriyo 

ölümleri ile r=-0.438, orta dönem embriyo ölümleri ile r=-0.259 ve geç dönem embriyo 

ölümleri ile r=-0.739 oranında negatif; sarı indeksi ile ak indeksi arasında r=0.352, ak 

yüksekliği ile r=0.376 oranında pozitif, erken dönem embriyo ölümleri ile r=-0.199 
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oranında negatif; % 50 verim dönemi canlı ağırlığı ile yumurta ağırlığı arasında r=0.233 

oranında pozitif; ak yüksekliği ile ak indeksi arasında r=0.950 oranında pozitif 

korelasyon bulunduğu tespit edilmiştir. 

 

Çizelge 4.15 Yumurta kalitesi ve kuluçka sonuçları arasındaki korelasyon değerleri 

Özellikler 
Yum. 
Ağırlığı 

Özgül 
ağırlık 

Kabuk 
kalınlığı 

Ak 
indeksi 

Ak 
yüksekliği 

Sarı 
indeksi 

Özgül ağırlık 
-0.118 

* 

- 0.781 

** 

- - - 

Kabuk 
kalınlığı 

0.133 

* 

0.781 

** 

- - - - 

Haugh birimi 
- - - 0.942 

** 

0.976 

** 

0.359 

** 

Kabuk kırılma 
direnci 
(kg/cm2) 

- 0.459 

** 

0.581 

** 

- - - 

G.d.e.ö. 
- - -0.142 

* 

- - - 

Çıkış gücü 
- - 0.139 

* 

- - - 

Kuluçka 
randımanı 

- - 0.184 

** 

- - - 

Sarı indeksi 
- - - 0.352 

** 

0.376 

** 

- 

% 50 verim 

Dönemi canlı 
ağırlık 

 

0.233 

** 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 
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Çizelge 4.16 Yumurta kalitesi ve kuluçka sonuçları arasındaki korelasyon değerleri 

Özellikler 
Şekil 
indeksi 

E.D.EÖ. O.D.EÖ. G.D.EÖ. 
Döllülük 
oranı 

Çıkış 
gücü 

Özgül 
ağırlık 

0.161 

* 

- - - - - 

Kabuk 
kalınlığı 

- -0.111 

* 

- - - 0.139 

* 

G.D.E.Ö. 
- - - - - -0.985 

** 

Çıkış gücü 
- -0.155 

** 

- - - - 

Kuluçka 
randımanı 

- -0.438 

** 

-0.259 

** 

-0.739 

** 

0.421 

** 

0.779 

** 

Sarı indeksi 
- -0.199 

** 

- - - - 

*P<0.05, **P<0.01 

(E.D.E.Ö=Erken dönem embriyo ölümü, O.D.E.Ö=Orta dönem embriyo ölümü, G.D.E.Ö=Geç dönem 
embriyo ölümü) 
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5. TARTIŞMA VE SO�UÇ 

 
5.1 Cinsel Olgunluk Yaşı 

 

Saf hatların cinsel olgunluk yaşları arasında önemli seviyede farklılık bulunmakta olup, 

bu durum özellikle Brown hattı ile Maroon ve Blue hatları arasında oldukça fazladır. 

Cinsel olgunluk yaşı, aydınlatma programı, mevsim ve genotip gibi faktörlere bağlı 

olarak değişmekle birlikte, araştırmada kullanılan hatların kuluçka çıkışı, aydınlatma 

programı ve mevsim gibi faktörler bakımından aynı olmasına karşılık, cinsel olgunluk 

yapında görülen farklılığın genotipten kaynaklanabileceği sanılmaktadır. Melez 

kombinasyonlarının cinsel olgunluk yaşları birbirine benzer olup, 142 gün ile 146 gün 

arasında değişmektedir. Elde edilen bu araştırma bulguları, Bovans (2005), Anonim 

(2003d) ve Hy-Line (2005)’de belirtilen performans değerlerinden ve Tourchyan 

(2005)’nın bulgularından yüksek, Lohmann (2005), Anonim (2004a), Anonim (2004b)  

ve Anonim (2003c)’nın değerlerine yakın, Sarıca ve Testik (1988), Kadıoğlu (1984) ve 

Göğer ve Erdurmuş (2003)’nun bulgularından düşük olduğu görülmekle birlikte, cinsel 

olgunluk yaşının seleksiyon çalışmaları ile değiştirilmesi mümkün olmaktadır.  

 
5.2 Yem Tüketimi ve Yemden Yararlanma Oranı 

 

Black hattı, Maroon hattından önemli seviyede daha az yem tüketmektedir. Ancak 

Maroon hattının yumurta ağırlığı, Black hattından daha yüksektir. Hatlar arasında yem 

tüketiminde görülen farklılık, yem değerlendirme sayıları arasında görülmemekle 

birlikte, bu durumun yumurta ağırlığından kaynaklanabileceği sanılmaktadır. Nitekim 

tahmin edilen bu durum melez kombinasyonlarında ortaya çıkmıştır. Melez 

kombinasyonları arasındaki farklılık önemli olup, en düşük yem tüketimi MaroonxBlue 

kombinasyonunda gerçekleşmiştir. MaroonxBlue kombinasyonunda düşük canlı 

ağırlığa paralel olarak yem tüketimi de düşük seyretmesine rağmen BrownxBlue 

kombinasyonunda bu durum tam olarak ortaya çıkmamıştır. Yem tüketimi özelliği 

bakımından heterosis elde etmek için MaroonxBlue melezlemesinden yararlanma 

ihtimali yüksek görünmektedir. Ancak bu durum yemden yararlanma oranı değerlerinde 

ortaya çıkmamış olup, iki ebeveyn ortalamasına yakın değer almıştır. Elde edilen 

araştırma bulguları, Lohmann (2005), Bovans (2005), Anonim (2003b), Anonim 
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(2003d), Karaçay (2000) ve Kadıoğlu (1984)’nun bulgularından düşük, Anonim (2004a) 

ve Anonim (2004b),’nın verilerine yakın, Anonim (2003c)’da belirtilen performans 

değerlerinden ve Tourchyan (2005)’nın bulgularından yüksektir. Yemden yararlanma 

oranı bakımından saf hatlar ve melezler arasında önemli bir farklılık bulunmamış olup, 

bu değerler, Anonim (2004a) ve Bovans (2005) verilerinden düşük, Anonim 

(2003b)’nin verilerine ve Tourchyan (2005)’nın bulgularına yakındır. 

 

5.3.Yumurta Verimi  
 
Hatlar arasında en yüksek yumurta verimi Brown hattından elde edilmiş olup, bunu 

sırasıyla Black, Blue ve Maroon hatları izlemiştir. Aynı dönem içerisinde Brown hattı, 

Maroon hattından 17 adet, Black hattından 16 adet ve Blue hattından 7 adet daha fazla 

yumurta verimine sahip olmuştur. Tavuk-gün yumurta verimleri dikkate alındığında ise 

Brown ve Maroon hatlarının Blue hattından önemli seviyede yüksek verime sahip 

oldukları ancak Maroon hattında tavuk-gün yumurta veriminin yüksek olmasına karşılık 

sayısal düşük değerin, bu hattın cinsel olgunluk yaşının diğer hatlara göre oldukça 

ileride olmasından kaynaklanabileceği düşünülmektedir. Saf hatlar içerisinde Black ve 

Blue hattının tavuk-gün ve tavuk-kümes yumurta veriminin diğerlerinden daha düşük 

olduğu görülmektedir. Melez kombinasyonlarından BlackxMaroon melezinin sayı, 

tavuk-gün ve tavuk-kümes yumurta verimli diğerlerinden daha fazladır. Yumurta verimi 

bakımından elde edilen araştırma bulguları Anonim (2004a), Anonim (2003b) ve 

Anonim (2003c)’de belirtilen performans değerlerinden düşük, Sarıca ve Testik (1988), 

Kadıoğlu (1984) ve Karaçay (2000)’nın bildirişlerinden yüksek ve Anonim (2003d) ve 

Anonim (2004b)’de belirtilen performans değerlerine yakındır. Kumararaj et al. 

(1995)’nın beyaz leghornlarla melezleri arasında yumurta verimi bakımından fark 

olmadığını bildirmiştir. Tourchyan (2005) Atabey, Hy-Line ve Lohmann LSL beyaz 

yumurtacıların 72 haftalık yumurta verimlerini 277.9, 293.4 ve 320 adet olduğunu 

bildirmiştir. 

  

5.4 Canlı Ağırlık ve Yaşama Gücü  
 

BlackxMaroon kombinasyonunun canlı ağırlığı, % 50 verim döneminde BrownxBlue ve 

MaroonxBlue kombinasyonu ile aynı olmasına rağmen, 52. hafta sonu canlı ağırlıkları 

her iki kombinasyonda da yüksek olmuştur.  Black hattının baba hattı olarak kullanıldığı 
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kombinasyonlarda ana hattı farklı da olsa canlı ağırlığı diğerlerinden yüksektir. Brown 

ve Maroon hatlarının baba hattı olarak kullanıldığı durumlarda ise canlı ağırlıklar 

ebeveyn değerlerinden düşük seyretmektedir. Canlı ağırlık özelliğinin düşürülmesi 

istenildiğinde bu kombinasyonlardan yararlanılabileceği tahmin edilmektedir.  

Araştırmada % 50 verim dönemi canlı ağırlık için elde edilen veriler, Göğer ve 

Erdurmuş (2003) ile Karaçay (2000) ve Anonim (2004b)’ın değerlerinden düşük, Hy-

line (2005)’de belirtilen performans değerlerinden yüksek, Uysal ve Boğa (1990), 

Yetişir (1984), Kadıoğlu (1984),  Anonim (2003c) ve Anonim (2003d)’de belirtilen 

değerlere yakındır. Tavukların 52. hafta sonu canlı ağırlıkları bakımından elde edilen 

bulgular, Lohmann  (2005), Sarıca ve Testik (1988), Anonim (2004a), Anonim (2004b), 

Bovans (2005), Anonim (2003b) ve Kadıoğlu (1984)’nun değerlerine yakın, Anonim 

(2003d) değerlerinden düşük, Karaçay (2000) ve Anonim (2003c) değerlerinden 

yüksektir. Yaşama gücü değerleri bakımından elde edilen bulgular, Bovans (2005), 

Anonim (2003b), Anonim  (2003d), Anonim (2004b),  Kadıoğlu (1984), Yetişir (1984) 

ve Lohmann (2005)’nın verilerinden yüksek; Hy-Line (2005)’nın performans 

değerlerine yakındır. Tourchyan (2005) Atabey, Hy-Line ve Lohmann LSL beyaz 

yumurtacıların sırasıyla yaşama gücünü %83, %98.3 ve %95, 20. hafta canlı 

ağırlıklarını 1364, 1350 ve 1297, 72. hafta canlı ağırlığı ise 1930, 1863 ve 1731 g 

olduğunu bildirmiştir. 

 

5.5 Yumurta Kalite Özellikleri  
 

Brown hattından elde edilen yumurtaların kabuk kırılma direnci, diğer hatlardan elde 

edilen yumurtalardan, Brown ve Maroon hatlarının yumurtalarının kabuk kalınlığı 

Black ve Blue hatlarından, Blue ve Maroon hatlarının ak indeksi, Black hattının ak 

indeksinden yüksektir. Yumurta kalite özellikleri bütün olarak değerlendirildiğinde 

Brown hattının yumurtalarının diğer hatlardan daha iyi olduğu görülmektedir. Melez 

kombinasyonları arasında yumurta ağırlığı, kabuk kırılma direnci, kabuk kalınlığı, ak 

indeksi, haugh birimi,  et ve kan lekesi bakımından önemli farklılık oluşmuş, şekil 

indeksi, özgül ağırlık, sarı indeksi özellikleri arasında farklılık oluşmamıştır. 

Yumurtanın üzerinde durulan iç ve dış kalite özellikleri dikkate alındığında ise en iyi 

sonuç BlackxBlue melezi yumurtalarından alınmıştır. Genel olarak saf hatlar ve 
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melezlerinde yumurta ağırlığı düşüktür. Ancak yumurta verimi süresinin uzatılmasıyla 

yumurta ağırlığında yükselme olacağı tahmin edilmektedir. Yumurta şekil indeksi saf 

hatlar ve melezlerinde yüksektir. BlackxBlue melezinin yumurta iç ve dış kalite 

özellikleri diğer melezlerden üstün olmasına karşılık bu durum kuluçka sonuçlarında 

ortaya çıkmamıştır. Diğer hatlara göre, Brown hattının kabuk kalınlığı ve kabuk kırılma 

direnci özellikleri bakımından üstünlüğü kuluçka sonuçlarına da yansımıştır. Elde 

edilen araştırma bulguları; yumurta ağırlığı bakımından Karaçay (2000), Anonim 

(2004a), Anonim (2004b), Bovans (2005), Anonim (2003b), Anonim (2003c), Anonim 

(2003d), Uluocak (1989), Sarıca ve Erensayın (2004), Göger ve Erdurmuş (2003) ve 

Sarıca ve Testik (1988)’nın verilerinden düşük, Gül et al. (2002)’nin verilerinden 

yüksektir. Yumurta ağırlığını seleksiyon çalışmaları ile yükseltmek mümkün olmaktadır 

(Laxmi et al. (2001). Şekil indeksi değerleri, Uluocak (1989), Sarıca ve Erensayın 

(2004) ve Karaçay (2000)’ın bulgularından yüksektir. Elde edilen şekil indeksi değerleri 

yüksek olup bu özellik bakımından seleksiyon yapılması gerekmektedir. Özgül ağırlık 

değerleri, Sarıca ve Erensayın (2004)’nın bildirişlerinden düşük, Karaçay (2000) ve 

Bahutia et al. (2002)’nin verilerine yakındır. Yumurta kabuk kırılma direnci değerleri, 

Karaçay (2000) ve Bahutia et al. (2002)’nin değerlerinden yüksektir. Kabuk kalınlığı 

değerleri, Uluocak (1989) ve Gül et al. (2002)’nin bulgularından düşük, Karaçay 

(2000), Sarıca ve Erensayın (2004) ve Layendecker et al. (2001)’nin bulgularına yakın 

değerler göstermektedir. Ak indeksi değerleri, Uluocak (1989) ve Karaçay (2000)’nın 

bulgularından yüksektir. Sarı indeksi değerleri, Karaçay (2000)’nın bulgularına yakın, 

Uluocak (1989) ve Sarıca ve Erensayın (2004)’nın verilerinden düşüktür. Haugh birimi 

bakımından, Uluocak (1989)’nın bulgularından yüksek, Karaçay (2000)’nın bulgularına 

yakın, Layendecker et al. (2001)’nın bulgularından düşük değer göstermiştir. 

Araştırmada elde edilen haugh birimi Sarıca ve Erensayın (2004)’nın belirttiği AA 

mükemmel sınıfına girecek ölçüde yüksek değerdedir. Saf hatlarda ortalama % 5, 

melezlerde ise % 4 oranında et ve kan lekesi görülmüştür. Bu özellik bakımından elde 

edilen değerler, Karaçay (2000)’ın bulgularından yüksek, Uluocak (1989)’nun 

bulgularından düşük, Murad et al. (2001)’nin bulgularına yakındır. Yumurta kalitesi 

özellikleri tavuk ırkları arasında farklılık göstermektedir (Luykx (1994). 
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5.6 Kuluçka Sonuçları   

 

Brown hattının döllülük oranı Black ve Blue hatlarından, Blue hattının geç dönem 

embriyo ölümlerinin ise diğer hatlardan önemli seviyede yüksek, çıkış gücü ve kuluçka 

randımanının ise düşük olduğu görülmektedir. Bu hattan geç embriyo ölümlerindeki 

fazlalık nedeniyle çıkış gücü ve kuluçka randımanında diğer hatlardan daha düşük 

değerler elde edilmektedir. Yetiştirme ve kuluçka dönemlerinde, hatların tamamının 

aynı çevre koşullarında bulunmasına karşılık Blue hattında görülen bu olumsuz 

durumun nedenlerinin ayrıca araştırılarak çözümlenmesi gerekmektedir. Melez 

kombinasyonları arasında kuluçka sonuçları bakımından önemli bir farklılık 

bulunmamaktadır. Ancak bütün kombinasyonlarda çıkış gücü ve kuluçka randımanı 

değerleri, geç dönem embriyo ölümlerinde görülen fazlalık nedeniyle düşük 

seyretmektedir. Elde edilen araştırma bulguları Göger ve Erdurmuş (2003)’nın 

bildirdiği kuluçka randımanı ve döllülük oranı değerlerinden yüksek, çıkış gücü 

değerlerinden düşük, Lohmann (2005); Sarıca ve Testik (1988) ve Uysal ve Boğa 

(1990)’nın değerlerine yakın, Uysal (1989) ve Gül et al. (2002)’nın bulgularından 

yüksektir. 

 

5.7  Bazı Verim ve Kalite Özellikleri Arasındaki İlişkiler 

 

Elde edilen araştırma sonuçları, Riedal et al. (1990)’nın 52 haftalık yaş canlı ağırlık ile 

yumurta ağırlığı arasında 0.44 oranında ilişki bulunduğu ancak 20 haftalık yaş ile 

yumurta ağırlığı arasında ilişki olmadığı yönündeki bulguları ile uyumsuz, Zglobibica et 

al. (1995)’nın özgül ağırlık ile kuluçka randımanı arasında yakın ilişki bulunduğu 

yönündeki bulguları ile uyumsuz olduğu görülmektedir. Özgül ağırlık ile kuluçka 

randımanı arasında ilişki olması beklenirken, saf hatların özgül ağırlık değerleri 

arasında farklılık bulunmadığından bu durumun kuluçka randımanında ortaya çıkmadığı 

sanılmaktadır. Devi et al. (1998)’nın yumurta ağırlığı ile şekil indeksi arasında pozitif 

korelasyon olduğu yönündeki bulguları ile uyumlu ancak yumurta ağırlığı ile özgül 

ağırlık arasında pozitif korelasyon olduğu yönündeki bulguları ile uyumsuz, Mroz 

(1998)’nın hindi yumurtalarının kalite özelliklerinin embriyo ölümleri ve döllülük 

üzerine etkisinin olmadığı yönündeki bulguları ile uyumsuz, Haque et al. (2001)’nın 
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yumurta ağırlığı ile kabuk kalınlığı arasında önemli seviyede korelasyon bulunduğu 

yönündeki bulguları ile uyumlu, Özçelik (2002)’in yumurta ağırlığı ile kabuk kalınlığı 

arasında pozitif korelasyon bulunduğu yönündeki bulguları ile uyumlu, yumurta ağırlığı 

ile özgül ağırlık arasında pozitif ilişki bulunduğu ve şekil indeksi ile diğer özellikler 

arasında ilişki bulunmadığı yönündeki bulguları ile uyumsuz, diğer bulguları ile uyumlu 

ve Saatçi vd. (2002)’nin bulguları ile uyumsuz olduğu görülmüştür.  

 

5.8 Sonuç 

 

Türkiye’de tavukçuluk alanında ıslah çalışması yürütülen tek kuruluş olan Tavukçuluk 

Araştırma Enstitüsünde bulunan 6 adet kahverengi yumurtacı ve 4 adet beyaz yumurtacı 

saf hat üzerinde 1995 yılından bu yana çeşitli araştırma ve ıslah çalışmaları 

yapılmaktadır. Enstitü tarafından daha önceki yıllarda üzerinde çalışılan beyaz ve 

kahverengi yumurtacı sürüler Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü’nün direktifleri 

gereğince gen kaynağı olarak korunmak üzere başka enstitülere devredilmiştir.  

 

Araştırmada kullanılan beyaz yumurtacı saf hatlar içerisinde Brown hattının, yumurta 

verimi, yem tüketimi, yumurta kalite özellikleri ve kuluçka sonuçları bakımından diğer 

hatlardan daha üstün olduğu, baba hattı olarak kullanıldığında yumurta ağırlığında 

düşme ve yem tüketiminde iyileşme olmaktadır. Cinsel olgunluk yaşı, canlı ağırlık, yem 

tüketimi ve yumurta verimi özelliklerine göre melezler saf hatlardan daha iyi sonuç 

vermektedir.   

 

Geçmiş yıllarda Enstitüde elde edilen kuluçka sonuçları ortalamalarına göre, 

araştırmada elde edilen sonuçların daha iyi olduğu, ancak Blue hattında görülen düşük 

değerin devam ettiği belirlenmiştir. Bu duruma, hattın genetik özelliklerinin yanında 

diğer çevre faktörlerinin de etkili olabileceği tahmin edildiğinden yeniden 

araştırılmasında yarar görülmektedir. Maroon hattının cinsel olgunluk yaşı diğer hatlara 

göre oldukça yüksektir. Bu durum,  araştırmada yumurta sayısında düşük değer elde 

edilmesine yol açmıştır. Genel olarak saf hatların ve melezlerinin yumurta ağırlıkları 

düşük seyretmekte olup, yumurta verimi süresinin uzatılmasıyla yumurta ağırlığının ve 

Maroon hattının yumurta veriminin yükseleceği tahmin edilmektedir. Maroon hattının 
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diğer özellikleri bakımından durumu normal düzeyde seyretmekte olup, seleksiyon 

çalışmalarında bu hattın cinsel olgunluk yaşı üzerinde durulması gerekmektedir. 

Kanada’daki şirket yetkililerinin tavsiyeleri doğrultusunda Blue hattının ana hattı olarak 

kullanıldığı ikili melez kombinasyonlarından elde edilen sonuçlara göre, tavuk- gün ve 

tavuk-kümes yumurta verimi bakımından BlackxMaroon melezinin diğerlerinden daha 

üstün olduğu görülmektedir. Elde edilen verilerin ışığı altında, Blue hattıyla birlikte ana 

hattı olarak Maroon ve Brown, baba hattı olarak da Black hattının kullanılacağı farklı 

kombinasyonlarda ikili melezlemelerin yapılarak ayrıntılı çalışmaların yararlı olacağı 

düşünülmektedir. Genel olarak, saf hatlar ve bunların ikili melez kombinasyonlarının 

yurtdışı kaynaklı beyaz yumurtacılara göre yumurta verimi düşük seyretmekte ancak 

yaşama gücü, yem tüketimi, yemden yararlanma oranı, yumurta kabuk kırılma direnci, 

ak indeksi ve haugh birimi gibi özellikleri emsal diğer hatlara yakın değerler 

göstermektedir. Hatların canlı ağırlık, cinsi olgunluk yaşı, yumurta şekil indeksi, 

yumurta ağırlığı, kuluçka sonuçları, yumurtadaki et ve kan lekeleri bakımından 

iyileştirilmesi gerekmektedir.  
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