
 

 

 

 

                          TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

                            ANKARA ÜNİVERSİTESİ 

                     SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 

 

 

 

 

 

 

KUZU RASYONLARINA SEPİYOLİT İLAVESİNİN 

PERFORMANS İLE KAN VE RUMEN SIVISI 

METABOLİTLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ 

 

 

 

 

 

 

Ender BURÇAK 
 

 

 

 

 

HAYVAN BESLEME VE BESLENME HASTALIKLARI ANABİLİM DALI 

 DOKTORA TEZİ 
 

 

 

 

 

DANIŞMAN 

Prof.Dr. Sakine YALÇIN 

 

 

 

 

 

 

ANKARA 

2017 



 

 

 

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

ANKARA ÜNİVERSİTESİ 

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 

 

      

 

 

 

 

 

KUZU RASYONLARINA SEPİYOLİT İLAVESİNİN 

PERFORMANS İLE KAN VE RUMEN SIVISI 

METABOLİTLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ 

 

 

 

 

 

 

 

Ender BURÇAK 

 

 

 

 

 

 

 

 

HAYVAN BESLEME VE BESLENME HASTALIKLARI ANABİLİM DALI 

 DOKTORA TEZİ 

 

 

 

 

 

DANIŞMAN 

Prof.Dr. Sakine YALÇIN 

 

 

 

 

ANKARA 

2017 



ii 

 

Ankara Üniversitesi  

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’ne,  

 

 

 

Doktora tezi olarak hazırlayıp sunduğum “Kuzu Rasyonlarına Sepiyolit İlavesinin 

Performans İle Kan ve Rumen Sıvısı Metabolitleri Üzerine Etkileri” başlıklı tez; 

bilimsel ahlak ve değerlere uygun olarak tarafımdan yazılmıştır. Tezimin fikir/hipotezi 

tümüyle tez danışmanım ve bana aittir. Tezde yer alan deneysel çalışma/araştırma 

tarafımdan yapılmış olup, tüm cümleler, yorumlar bana aittir. Yukarıda belirtilen 

hususların doğruluğunu beyan ederim. 

 

Öğrencinin Adı Soyadı: Ender BURÇAK 

Tarih: 10.04.2017 

İmza: 

 



iii 

 

KABUL VE ONAY 
 

 

 

Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hayvan Besleme ve Beslenme 

Hastalıkları Anabilim Dalında Ender BURÇAK tarafından hazırlanan  

“Kuzu Rasyonlarına Sepiyolit İlavesinin Performans İle Kan ve  

Rumen Sıvısı Metabolitleri Üzerine Etkileri” adlı tez çalışması 

aşağıdaki jüri tarafından Doktora Tezi olarak OY BİRLİĞİ 

 ile kabul edilmiştir. 

 

Tez Savunma Tarihi: 31.03.2017 

 

 

 

 

Prof.Dr.İrfan ÇOLPAN 

A.Ü. Veteriner Fakültesi 

Jüri Başkanı 

 

 

 

Prof.Dr.Seher KÜÇÜKERSAN                                         Prof.Dr.Sakine YALÇIN 

A.Ü. Veteriner Fakültesi                                                     A.Ü. Veteriner Fakültesi 

            Raportör Üye 

 

 

 

 

Doç.Dr.İlyas ONBAŞILAR    Yrd.Doç.Dr.Bülent ÖZSOY 

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi                     Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 

 Üye         Üye 

 

 

Tez hakkında alınan jüri kararı, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yönetim 

Kurulu tarafından onaylanmıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 İmza  

                                                                                Prof.Dr.K.Zafer KARAER  

                                                           Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü 



 

iv 

 

İÇİNDEKİLER 
 

 

 

Etik Beyan         ii 

Kabul ve Onay                     iii 

İçindekiler                     iv 

Önsöz                       vi 

Simgeler ve Kısaltmalar                             viii 

Şekiller                                  ix 

Çizelgeler                      x 

 

1. GİRİŞ         
1.1. Kil Mineralleri          1 

1.1.1. Killerin Sınıflandırılması        1 

1.2. Sepiyolit          6 

1.2.1. Sepiyolitin Özellikleri         7 

1.2.1.1. Mineral Özellikleri         9 

1.2.1.2. Fiziksel Özellikleri       10 

1.2.1.3. Fizikokimyasal Özellikleri      11 

1.2.2. Sepiyolitin Kullanım Alanları      14 

1.2.3. Sepiyolitin Avrupa Birliği ve Türkiye’de Kullanımı   15 

1.2.4. Sepiyolitin Hayvan Beslemede Kullanımı     16 

1.3.  Kil ve Kil Benzeri Minerallerin Ruminant Beslemede Kullanımı  17 

  

2. GEREÇ VE YÖNTEM      

2.1. Gereç          21 

2.1.1. Hayvan Materyali       21 

2.1.2. Yem Materyali        21 

2.2. Yöntem         23 

2.2.1. Deneme Hayvanlarının Beslenmesi ve Deneme Süresi   23 

2.2.2. Kuru Yonca ve Karma Yemin Besin Madde Miktarlarının Belirlenmesi 24 

2.2.3. Canlı Ağırlık ve Canlı Ağırlık Kazancının Belirlenmesi   24 

2.2.4. Yem Tüketiminin Belirlenmesi      24 

2.2.5. Yem Dönüşüm Oranının Belirlenmesi      24 

2.2.6. Kesim İşlemi        25 

2.2.6.1. Karkas Ağırlığı ve Karkas Randımanının Belirlenmesi    25 

2.2.6.2. Karkas Parçalama İşlemi       26 

2.2.7. Kan ve Rumen Sıvısı Analizleri      26 

2.2.7.1. Kan ve Rumen Sıvısı Numunelerinin Alınması    26 

2.2.7.2. Kan Serumunda IgG, Glukoz, Total Protein, Üre, Amonyak, 

             Total Kolesterol ve Trigliserit Düzeylerinin Belirlenmesi   26 

2.2.7.3. Rumen Sıvısı Metabolitlerinin Belirlenmesi    27 

2.2.8.    Dışkıda Kuru Madde ve Amonyak Analizi    27 

2.2.9. İstatistik Analizler       27 

 

3. BULGULAR         28 

 

4. TARTIŞMA 

4.1.  Canlı Ağırlık ve Canlı Ağırlık Kazancı     36 

4.2. Yem Tüketimi ve Yemden Yararlanma Oranı    38 

4.3. Karkas Ağırlığı ve Karkas Randımanı     40 

 



 

v 

 

 

 

4.4. Kan ve Rumen Sıvısı Metabolitleri     41 

4.5.   Dışkı Kuru Maddesi ve Amonyak Azotu Düzeyleri   49 

5. SONUÇ VE ÖNERİLER       50 

ÖZET          52 

SUMMARY         53 

KAYNAKLAR         54 

EKLER         61 

ÖZGEÇMİŞ         62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

vi 

 

ÖNSÖZ 

 

 

 

Ruminant işletmelerinde en büyük yetiştiricilik problemi ishallere bağlı gerçekleşen 

yüksek ölüm oranlarıdır. Kuzuların doğumlarından itibaren sütten kesime kadar geçen 

süre ishal vakalarının en sık görüldüğü ve çoğu infeksiyöz etkene en duyarlı oldukları 

dönemdir. Bu dönem içerisinde süt ikame yemi veya başlangıç yemlerine antibiyotik 

gibi terapötik ajanların ilavesi kuzularda ishallerden kaynaklanan hastalıkların 

görülme sıklığı ve ölüm oranlarında azalmalara yol açmaktadır (Kim ve ark., 2011). 

Ancak, antibiyotiklerin dünya çapında ve uzun süre terapötik ajan ve büyütme faktörü 

olarak kullanımı sonucunda dirençli bakteri populasyonlarında artışlara yol açması, 

özellikle oral kullanımlarını takiben bağırsak bozukluklarına yol açması gibi 

nedenlerle antibiyotiklere karşı artan tepkiler, çiftçileri ve yem sektörünü daha 

güvenilir yöntemler aramaya itmiştir. 

 

 

Özellikle son yıllarda yapılan çalışmalarda mayalar, prebiyotikler, probiyotikler, 

enzimler ve bitki ekstraktları yem katkı maddesi olarak rasyonlara katılmaktadır. Bu 

yem katkı maddeleri, antibiyotikler ve hormonların aksine insan sağlığını tehdit eden 

kalıntı maddeler bırakmadan; hayvan refahını iyileştirmeye, performans kriterlerini 

yükselterek ürün verimini arttırmaya ve tüketicinin rahatlıkla tüketebileceği güvenilir 

gıdalar sunmaya yardımcı olmaktadırlar. Kil minerallerinden sepiyolitin yem katkı 

maddesi olarak kullanılması durumunda sağlık ve performans üzerine daha olumlu 

sonuçların elde edilebileceği düşünülmektedir. Ancak sepiyolitin ruminantlarda 

kullanımına ilişkin yeterli literatür bulunmamaktadır. Bu çalışma, sepiyolit 

kullanımının kuzularda performans, karkas özellikleri, kan ve rumen sıvısı 

metabolitleri üzerine etkilerini incelemek amacıyla yapılmıştır. Yapılan araştırmanın 

sonuçlarının sonraki araştırmalar için de yararlı olacağı düşünülmektedir.  

 

 

Gerek doktora eğitimimde, gerek tez çalışmamda maddi ve manevi çok büyük 

katkıları ve emekleri olan, değerli tecrübeleri ile her zaman yanımda olan danışman 

hocam Sayın Prof. Dr. Sakine YALÇIN’a en içten teşekkürlerimi sunarım. Hayvan 

Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyeleri değerli hocalarım, 



 

vii 

 

Prof. Dr. İrfan ÇOLPAN’a, Prof. Dr. Gültekin YILDIZ’a, Prof. Dr. Kemal 

KÜÇÜKERSAN’a, Prof. Dr. Seher KÜÇÜKERSAN’a, Prof. Dr. Adnan ŞEHU’ya, 

Prof. Dr. Pınar SAÇAKLI’ya, çalışmam esnasında desteklerini esirgemeyen kıymetli 

arkadaşlarım Anabilim Dalımızın değerli araştırma görevlileri, Dr. Özge SIZMAZ’a, 

Arş. Gör. Dr. Ali ÇALIK’a,  Arş. Gör. Oğuz Berk GÜNTÜRKÜN’e, Arş. Gör. Emre 

Sunay GEBEŞ’e, Arş. Gör. Özlem DURNA’ya, Anabilim Dalımızın kıymetli idari 

personellerinden olan laboratuar analizleri esnasında yardımlarını esirgemeyen Zir. 

Müh. Ayşe AKSOY başta olmak üzere Serpil KOÇYİĞİT’e ve Cemil 

SÖYLEMEZOĞLU’na, çiftlik çalışmalarım esnasında emeğini ve yardımlarını 

ödeyemeyeceğim Yaşar USTA’ya teşekkürlerimi sunarım.  

 

 

Doktora tezimin maddi imkanlarını sağlayan Ankara Üniversitesi Bilimsel 

Araştırmalar Koordinatörlüğü’ne, kuzuların sahibi Mustafa DEMİR’e, Ankara İli 

Beypazarı İlçesi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünde görevli Veteriner Hekim 

Gülsüm GÜRER’e, Et ve Süt Kurumu Ankara Sincan Kombina Müdürlüğü 

çalışanlarına, sepiyolit teminini sağlayan TOLSA’ya (İspanya) teşekkürlerimi 

sunarım.  

 

 

Her daim gurur duyduğum, hayatımın her döneminde maddi ve manevi 

desteklerini her zaman hissettiğim; eşim Elif MİLLİ BURÇAK, çocuklarım Ali Emir 

BURÇAK ve Çınar Eymen BURÇAK’a sevgilerimi sunarım. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

viii 

 

SİMGELER VE KISALTMALAR 
 

 

Â  Angström 

AB  Avrupa Birliği  

Al  Alüminyum 

Al2O3  Alüminyum oksit  

ADF  Asit Deterjan Fiber 

AOAC   Association of Official Analytical Chemists (Resmi Analitik Kimya Derneği ) 

As   Arsenik 

Ca  Kalsiyum  

Cd   Kadmiyum  

Cm  Santimetre  

Co  Kobalt 

cP  Santipoises (Dinamik Vizikozite Birimi) 

Cu  Bakır 

EC  European Comission (Avrupa Komisyonu) 

DP  Dressing Percentage 

EFSA   European Food Safety Authority (Avrupa Gıda Güvenliği Ajansı) 

Fe  Demir 

G  Gram  

Hg   Civa 

H2O  Su 

H2SO4  Sülfürik asit 

HSCAS  Hidrate sodyum kalsiyum alüminyum silikat 

IgG  Immunglobulin G 

K   Potasyum  

Kg  Kilogram  

m2  Metrekare 

mEq  Miliekivalan 

Mg  Magnezyum 

Mn  Manganez 

Mo  Molibden 

mm2   Milimetrekare  

Na  Sodyum 

NaB  Sodyum bentonite 

NDF  Nötral Deterjan Fiber 

NH4+  Amonyum 

Ni   Nikel 

NPN  Protein Niteliğinde Olmayan Azotlu Bileşikler 

P   Fosfor 

Pb   Kurşun  

Si  Silisyum  

SiO2  Silisyum oksit  

SİOH  Silanol 

SPSS   Statistical Package For The Social Sciences  

TSE  Türk Standartları Enstitüsü 

UYA  Uçucu Yağ Asitleri 

W  Tungsten 

Μm  Mikrometre  

%   Yüzde 



 

ix 

 

ŞEKİLLER 
 

 

 

Şekil 1.1.  Paligorskitin Fotoğrafik Görünümü (Anonim, 2011) 5 

Şekil 1.2.  Paligorskit ve Sepiyolitin Yapısı (Sanchez Del Rio ve ark., 2005) 5 

Şekil 1.3.  Sepiyolit Kayalarının Fotoğrafik Görünümü (Yalçın,2015) 6 

Şekil 1.4.  Sepiyolitin Elektron Mikroskobundaki Görünümü (Galan ve Singer, 2011) 8 

Şekil 1.5.  Sepiyolitin Kristal Yapısı (Nagy ve Bradley, 1955) 9 

Şekil 1.6.  Katkı Maddesi Olarak Kullanılan Granül Halindeki Sepiyolitin Görünümü    

(Yalçın, 2015)          

10 

Şekil 1.7.  Sepiyolitin Kimyasal Yapısı (Anonim, 2001) 12 

Şekil 2.1.  Deneme Gruplarının Yerleştirildiği Bireysel Bölmeler                                        21 

Şekil 2.2.  Bireysel Bölmelere Yerleştirilmiş Deneme Grupları                                              23 

Şekil 2.3.  Kesilen Hayvanların Karkasları                                                                     25 

Şekil 3.1.  Kontrol, Deneme 1 ve Deneme 2’ye ait Karkas Görüntüleri                                 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

x 

 

ÇİZELGELER 

 
 

 

Çizelge 1.1. Kil Minerallerinin Yapısal Özelliklerine Göre Sınıflandırılması  

(Grim, 1962) 

 

2 

Çizelge 1.2. Kil Minerallerinin Bileşim Ve Kökenlerine Göre Sınıflandırılması  

(Bates, 1959). 

 

 

3 

Çizelge 1.3. Sepiyolitin Kullanım Alanları (Galan, 1996) 15 

Çizelge 1.4. Sepiyolitin Hayvan Beslemede Kullanım  Nedenleri 16 

Çizelge 2.1. Denemede Kullanılan Konsantre Yemin Bileşimi 22 

Çizelge 2.2. Denemede Kullanılan Sepiyolitin (Exal TH, Tolsa Türkiye) Bileşimi 

 

22 

Çizelge 3.1. Denemede Kullanılan Konsantre Yemin ve Kuru Yonca Otunun Ham 

Besin Madde Miktarları ve Metabolize Olabilir Enerji (ME) Değerleri 

 

28 

Çizelge 3.2. Karma Yemlerde Farklı Düzeylerde Sepiyolit Kullanımının Kuzularda 

Canlı Ağırlık ve Canlı Ağırlık Artışı Üzerine Etkisi 

 

28 

Çizelge 3.3. Karma Yemlerde Farklı Düzeylerde Sepiyolit Kullanımının Kuzularda 

Konsantre Yem ve Kaba Yem Kuru Madde Tüketimi  ileToplam Kuru 

Madde Tüketimi Üzerine Etkisi 

 

29 

Çizelge 3.4. Karma Yemlerde Farklı Düzeylerde Sepiyolit Kullanımının Kuzularda 

Yem Dönüşüm Oranı Üzerine Etkisi 

 

30 

Çizelge 3.5. Karma Yemlerde Farklı Düzeylerde Sepiyolit Kullanımının Kuzularda 

Karkas Ağırlığı ve Karkas Randımanı Üzerine Etkisi 

 

31 

Çizelge 3.6. Karma Yemlerde Farklı Düzeylerde Sepiyolit Kullanımının Kuzularda 

Bazı   Kesim Özelliklerinin Oranları Üzerine Etkisi 

 

32 

Çizelge 3.7. Karma Yemlerde Farklı Düzeylerde Sepiyolit Kullanımının Kuzularda  

Relatif İç Organ Ağırlıkları Üzerine Etkisi 

 

32 

Çizelge 3.8. Karma Yemlerde Farklı Düzeylerde Sepiyolit Kullanımının Kuzularda 

Bazı  Karkas Parçalarının Oranları Üzerine Etkisi 

 

33 



 

xi 

 

 

 

 

 

Çizelge 3.9. Karma Yemlerde Farklı Düzeylerde Sepiyolit Kullanımının Kuzularda IgG 

ve Kan Parametreleri Üzerine Etkisi 

 

34 

     Çizelge 3.10. Karma Yemlerde Farklı Düzeylerde Sepiyolit Kullanımının Kuzularda 

Rumen Sıvısı Parametreleri Üzerine Etkisi 

 

35 

 Çizelge 3.11. Karma Yemlerde Farklı Düzeylerde Sepiyolit Kullanımının Kuzularda 

Dışkı Özellikleri Üzerine Etkisi 

35 



 

1 

 

1. GİRİŞ  
 

 

 

1.1. Kil Mineralleri 

 

 

Kil mineralleri volkanik veya sedimanter (tortul) kayaçların erozyon ürünleridir. 

Genel olarak 4 μm den daha küçük kristal yapıya sahip parçacıklardan oluşmaktadırlar 

(Murray, 2000).  

 

 

Kil minerallerinin gerek insan ve gerekse hayvanlarda bazı hastalıkların 

iyileştirilmesinde  kullanımı ilk çağlara dayanmaktadır. Doğada hayvanlar tarafından 

tüketilen kil, yemdeki antinutrisyonel faktörleri vücuttan uzaklaştırmakta ve 

gastrointestinal bozuklukları tedavi etmektedir. Kil ve kil mineralleri, insan ve hayvan 

ilaçlarında seçici absorbantların (sorbent, emici maddeler) üretilmesinde 

kullanılmaktadır (Slamova ve ark., 2011). 

 

 

 Antibiyotiklerin AB üyesi ülkelerde 2006 yılından itibaren büyümeyi teşvik 

edici olarak kullanımının yasaklanmasının hayvan sağlığı ve verimi üzerine önemli 

etkileri olmuştur. Antibiyotik kullanımıyla özellikle genç hayvanlarda iyi sağlık 

durumu sağlanıp yüksek düzeyde verime ulaşılmaktaydı. Bu nedenle antibiyotikler 

yerine yeni alternatif yem stratejilerinin ve yem katkılarının geliştirilmesi gerekli 

olmuştur. Kil mineralleri de kendine has özellikleri itibariyle uygun sağlık koşullarının 

sağlanması ve yüksek verim elde edilmesi için yem katkısı olarak kullanılabilecek 

olasılıklardan birisidir.  

 

 

 

1.1.1. Killerin Sınıflandırılması 

 

 

Yeryüzünün en yaygın materyallerinden biri olan killer genellikle sulu alüminyum 

silikat minerallerdir. Bazı kil minerallerinde alüminyumun yerini değişen oranlarda 

demir veya magnezyum almaktadır. Bazı killer tek bir kil mineralinden ibaret iken 

çoğu alüminyum silikatlar ile birlikte demir, magnezyum, sodyum, kalsiyum ve 



 

2 

 

potasyum bileşikleri gibi birkaç mineralin karışımı olarak bulunur (Galan ve Singer, 

2011).  

 

 

Kil mineralleri çeşitli şekillerde sınıflandırılabilmektedir. Grim (1962) “Clay 

Mineralogy” isimli kitabında kil minerallerini yapısal özelliklerine (Çizelge 1.1), 

Bates  (1959) ise bileşim ve kökenlerine göre (Çizelge 1. 2) sınıflandırmıştır. 

 

 

Kil minerallerinin farklı iki yapıdan oluştuğu anlaşılmıştır. Merkezinde silisyum 

iyonu, kenarlarında ise oksijen veya hidroksil iyonları bulunan birincil yapıtaşı düzgün 

dörtyüzlüdür (tetrahedron). Düzgün dörtyüzlülerin tabanları aynı düzlem üzerinde 

kalmak üzere köşelerinden altılı halkaları birleşmesiyle tetrahedron tabakası, diğer 

adıyla silika tabakası oluşmaktadır. Merkezinde alüminyum iyonu, kenarlarında 

oksijen veya hidroksil iyonları olarak bilinen ikincil yapıtaşı ise düzgün sekizyüzlüdür 

(oktahedron). Düzgün sekizyüzlülerin birer yüzleri aynı düzlem üzerinde kalacak 

şekilde köşe noktalarından birleşmek sureti ile oktahedron tabakası oluşmaktadır 

(Karademir ve Gülen, 2011). 

 

Çizelge 1.1. Kil minerallerinin yapısal özelliklerine göre sınıflandırılması (Grim, 1962). 

 

Katman Yapısı Grup Cins 

2 Tabakalı olanlar 

Kaolinit, 

a)Eş boyutlu olanlar 

b) Bir yönde uzamış olanlar 

Dikit, 

Halloysit, 

 Kaolinit, 

3 Tabakalı olanlar 

İllit, 

Smektit, 

Vermikülit,  

Bediellit, Montmorillonit, 

İllit, 

Vermikülit 

4 Tabakalı olanlar Klorit, Klorit 

Zincir yapısı olanlar Sepiyolit, Sepiyolit, Paligorskit 
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Çizelge 1.2. Kil minerallerinin bileşim ve kökenlerine göre sınıflandırılması (Bates,  

1959). 

 
Grup Bileşim Kökeni 

A. Kaolinit   Fiziksel ve kimyasal ayrışma 

Hidrotermal ayrışma 

1-Kaolinit  

 

 

Al2Si2O5 (OH)4 

Hidrotermal ayrışma 

2- Nakrit Hidrotermal ayrışma 

3- Dikit Hidrotermal ayrışma 

4- Halloysit  Hidrotermal ayrışma 

5- Anoksit Fiziksel ve kimyasal ayrışma 

6-Endellit Al2Si2O5 (OH)4 2H2O Fiziksel ve kimyasal ayrışma 

B.Smektit    

1.Montmorillonit Mg2Al10Si24(OH)12(Na, Ca) Hidrotermal ayrışma 

2.Nontronit FeSi22Al22O60(OH)12(Na2) Hidrotermal ayrışma 

3-Saponit Mg18Si22Al2O60(OH)12(Na2) Hidrotermal ayrışma 

4-Beidellit Al13Si19Al5O60(OH)12(Na2) Hidrotermal ayrışma 

5-Hektorit Li2(Al, Fe, Mg)(Si2Al2)O5OH) Fiziksel ve kimyasal ayrışma 

C-İllit    

İllit (Al4Fe4Mg6)O20(OH)4Ky(Si8-yAly) Fiziksel ve kimyasal ayrışma 

D-Klorit    

1-Atapulgit Mg5Si8O20(OH)24H2O Fiziksel ve kimyasal ayrışma  

Kimyasal çökelme 

2-Sepiyolit Mg6Si8O20(OH)4nH2O Fiziksel ve kimyasal ayrışma 

Kimyasal çökelme 

3-Alofan Al+SiO2+H2O Fiziksel ve kimyasal ayrışma 

 

Harvey ve Murray (1997) kil minerallerini yapıları ve bileşimleri bakımından 

kaolin, smektit, profilit, seramik kili, sepiyolit-paligorskit olarak sınıflandırmıştır.  

 

 

Kaolin: Kaolin grubu mineraller arasında kaolinit ve hallosit bulunmakta olup, en 

yaygın olanı kaolinitdir. Kaolin oluşumları yaygındır ancak ticari kullanılabilir 

kaynakları nispeten daha azdır. En iyi bilinen ve en yüksek kullanılabilir kaynaklar 

Güneybatı İngiltere’nin Cornwall Bölgesi, Amerika Birleşik Devletleri’nin Güney 

Karolina, Georgia Eyaletleri ve çok az oranda Brezilya’nın Amazonlar Bölgesidir. 

Kaolin özellikle kaplama kağıt ve boya sanayinde kullanılmaktadır. İki tabakalı olan 

kaolinin, montmorillonit, illit ve klorit gibi diğer kil minerallerinden ayrımında 

SiO2/Al2O3 oranı kullanılmaktadır (Pickering ve Murray, 1994).  
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Smektit: Smektit grubu kil mineralleri birkaç kil mineralinden oluşmakta olup, 

bunlardan endüstriyel olarak en önemlileri sodyum ve kalsiyum montmorillonitdir. Bu 

grup killer yumuşak sertlikte, kolloidal özellikli alüminyum hidrosilikatlardır.  

Bileşiminde % 85’in üzerinde Montmorillonit içeren killer ticari hayatta bentonit  

terimi ile ifade edilmektedir (Elzea ve Murray, 1994).  

 

 

Bentonit Avrupa Birliğinde tüm hayvan türleri için yemlerde bağlayıcı, 

topaklaşmayı önleyici ajan ve pıhtılaşma sağlayıcı olarak onaylandırılmıştır. Ayrıca, 

gıda katkısı olarak da kullanımına izin verilmektedir. Bunların dışında, hayvanlarda 

büyümeyi ve sağlığı teşvik eden bakteri ve bazı enzimler için absorbant olarak da 

kullanılmaktadırlar (EFSA, 2013).  

 

 

Profilit: Hidrotermal profilit kaynaklarının önemli bir kısmı Japonya ve Kore’de 

bulunmakta olup, dünyadaki üretiminin % 80’den fazlası bu iki ülke tarafından 

yapılmaktadır (Virta, 1991). 

 

 

Seramik kili: Genel olarak bazı mika, illit, smektit, kuartz ve diğer mineralleri içeren 

kaolinit ölçülerinde ince partiküllü doğal karışımlardır (Harvey ve Murray, 1997).   

 

 

Sepiyolit-paligorskit: Bu grup mineraller paligorskit, sepiyolit, falcondoit, kalifersit, 

loughlinit, rait, tuperssuatsiait ve yofortierit’den oluşmaktadır. Paligorskit ismi 1862 

yılında Ssaftschenkow tarafından Rusya’nın Ural dağlarındaki Paligorskit sıra dağları 

için rapor edilmiş olup, Uluslararası Mineraloji Derneği tarafından tercih edilen 

isimdir. Attapulgit ismi Lapparent (1935) tarafından ABD’nin Georgia eyaleti 

Attapulgus yakınlarında bulunan fibröz kilin isimlendirilmesi için kullanılmıştır. 

Bunun dışında  Robertson (1962) tarafından paligorskit-sepiyolit gurubu mineraller 

için önerilen diğer bir isim olan hormit Uluslararası Mineraloji Derneği tarafından 

kabul edilmemiş olmamasına karşın, attapulgit ve hormit ismi çoğu üreticiler 

tarafından ticari hayatta kullanılan isimlerdir (Galan ve Singer, 2011). Paligorskitin 

fotoğrafik görünümü Şekil 1.1’de gösterilmektedir (Anonim, 2011). 
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Şekil 1.1. Paligorskitin fotoğrafik görünümü (Anonim, 2011) 

 

Fuller’s earth terimi ise sorptif ve beyazlatıcı özellikleri olan killeri tanımlamak 

amacıyla kullanılmakta olup, paligorskit ve bazı smektit killer (özellikle kalsiyum 

montmorillonit) ayrıca Fuller’s earth olarak da adlandırılmaktadır. Bu grup minerallerin 

en önemli özellikleri uzunlamasına ipliksi biçimleridir. Minerallerin bu yapısı özellikle 

çoğu endüstriyel uygulamada kolaylıklar sağlamaktadır. Paligorskit ve sepiyolitin 

yapısı Şekil 1.2’de gösterilmektedir (Sanchez Del Rio ve ark., 2005). 

 

 

Şekil 1.2. Paligorskit ve sepiyolitin yapısı (Sanchez Del Rio ve ark., 2005).  (A ve B)  

Paligorskit ve sepiyolitin tetrahedral tabakaları. Siyah ve gri renkler zıt yönleri işaret 

eden tepe oksijenli tetrahedronları belirtmektedir. (C ve D) Paligorskit ve sepiyolitin 

tetrahedral tabakaları. Gri gölgeler oktahedral yapıya karşılık gelmektedir.(E ve F) 

Paligorskit ve sepiyolitin oktahedral tabakaları.(G veH) Paligorskit ve sepiyolitin 

şematik görünüşü.  
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1.2. Sepiyolit 

 

 

Sepiyolit ismi ilk kez 1847’de Glocker isimli araştırmacı tarafından minerolojik 

anlamda tanımlanmış olup, Yunanca "mürekkep balığı" anlamındaki kelimeden 

türetilmiştir (Can, 1992). 

 

 

 Sepiyolitin kimyasal bileşimine ilişkin ilk çalışmalar 20. yüzyılın ilk yıllarında 

yapılmıştır. Martin Vivaldi ve Cano Ruiz (1955) İspanyol sepiyolitin farklı beş tipinin 

kimyasal özelliklerini rapor etmişlerdir. Sepiyolit ve paligorskitin bileşimiyle ilgili en 

kapsamlı çalışma ise Paquet ve ark. (1987) tarafından elektron mikroskobuyla 

gerçekleştirilmiştir (Galan ve Singer, 2011). Sepiyolit kayalarının fotoğrafik 

görünümü Şekil 1.3’de gösterilmektedir (Yalçın, 2015). 

 

 
 
 Şekil 1.3. Sepiyolit kayalarının fotoğrafik görünümü (Yalçın, 2015) 

 

 Tabakalı yapısı olan kil minerallerine göre daha az rezervlerinin bulunması 

yanında kristal morfolojisi ve kompozisyonu, yüksek yüzey alanı, porozitesi, lifsi 

yapısı, düşük katyon değişim kapasitesi ve düşük miktarlarda viskozitesi yüksek 

süspansiyonlar oluşturabilmesi vs. gibi özelliklerinden dolayı geniş bir kullanım alanı 

bulunmaktadır (Galan, 1996) 

 

 

 Sepiyolit başlığı altındaki ticari killer ülkemizde lületaşı ve sepiyolitik kil olmak 

üzere iki ayrı grupta değerlendirilmektedir (Can, 1992). 
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Lületaşı: Doğada amorf, sıkı halde ve değişik boyutlarda masif yumrular şeklinde olan 

ve görünüş olarak deniz köpüğüne benzetildiği için Meerschaum olarak bilinen bu tip 

sepiyolit Fersman (1913) tarafından alfa (α)-sepiyolit olarak adlandırılmıştır (Galan ve 

Singer, 2011). Ülkemizde Eskişehir Yöresi ve Konya-Yunak civarında yaygın olarak 

bulunmakta olup, genellikle süs eşyası, biblo veya pipo yapımında kullanılan bir 

mineraldir (DPT, 2001). 

 

 

Sepiyolitik Kil: Küçük, yassı, yuvarlak partiküller veya amorf agregalar halindeki 

tabakalı sepiyolit tipi olup beta (ß)-sepiyolit olarak da bilinmektedir (Sarıiz ve 

Nuhoğlu 1992). Beta (ß)-sepiyolit, oluşum şekli, içeriği, özellikleri ve kullanım alanı 

ile α-sepiyolitten ayrılmaktadır. Ayrıca “sanayi sepiyoliti" veya "tabakalı sepiyolit" ya 

da "sedimanter sepiyolit" isimleri de bu tip sepiyolit için kullanılmaktadır (Sabah ve 

Çelik, 1998).   

 

 

Sepiyolitik kile Eskişehir İlinin Sivrihisar ve Mihalıççık ilçelerinde daha fazla 

rastlanılmaktadır (DPT, 2001). Özellikle dünyadaki sepiyolitler içerisinde Eskişehir 

İlindeki madenlerden elde edilen sepiyolitin saflık düzeyinin ve kalitesinin yüksek 

olduğu bildirilmiştir (Galan ve Singer, 2011). 

 

 

 Bunların dışında ekonomik değeri olmamakla birlikte dünyada ve ülkemizde çok 

farklı oluşum şekillerine sahip sepiyolit türleri de tanımlanmıştır. Fe-sepiyolit, ksilotil, 

Ni-sepiyolit, Mn-sepiyolit, Al-sepiyolit ve volkan-sedimanter malzemelerin 

hidrotermal alterasyon ürünü olan Al, Fe-sepiyolit bunlara örnek olarak verilmektedir 

(Bolu-Kıbrıscık, Çankırı-Orta) (DPT, 2001). 

 

 

 

1.2.1. Sepiyolitin Özellikleri 
 

 

Sepiyolit trioktahedral fillosilikatlar gibi magnezyum hidrosilikatten oluşan doğal bir 

kil mineralidir. Sepiyolit sürekli iki boyutlu tetrahedral tabaka içeren fillosilikatlardan 
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olup, sürekli bir oktahedral tabakalarının yokluğu nedeniyle diğer tabakalı 

silikatlardan ayrılır (Galan, 1996).  

 

 

 Kimyasal formülü Brauner ve Preisinger’in (1956) bildirdiği modele göre: 

 

Sepiyolit : Si
12

Mg
8
O

30
(OH)

4
(H

2
O)

4
8H

2
O  

 

 

Sepiyolitin, taban oksijen düzlemlerinden birbirine paralel biçimde bulunan 

silisyum-tetrahedral, magnezyum-oktahedral tabakalardan meydana gelen kristal bir 

yapısı bulunmaktadır. Yapısındaki tepe oksijenleri aynı yönde olan tetrahedral 

tabakalar enine her biri altı silisyum birimi üzerine ters çevrilmiş şekilde, X-eksenine 

paralel olarak uzanan şeritleri oluştururken, zıt yönde olanları ise oktahedral tabakalara 

bağlanarak x-ekseni boyunca sürekli ve y ekseni boyunca sınırlı boyutta katmanlı yapı 

oluştururlar (Galan, 1996).   

 

 

 Sepiyolitin tetrahedral ve oktahedral  tabakalarınının yerleşim şekli sonucunda 

lifsi bir yapısı vardır ve lif demeti boyunca uzanan kendine özgü dikdörtgenimsi kanal 

boşluklarına sahiptir (Vicente Rodriguez ve ark., 1994). Sepiyolitin elektron 

mikroskopunda görünümü Şekil 1.4’de gösterilmektedir. 

 

 
 

Şekil 1.4. Sepiyolitin elektron mikroskobundaki görünümü (Galan ve Singer, 2011). 

 

Şeritlerin kenarındaki oktahedral tabaka içerisindeki oksijen atomları yalnızca 

şeritlerin yan tarafındaki katyonlarla bağlantılıdır. Böylelikle koordinasyon ve yük 
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dengesi protonlar, koordinasyon suyu ve küçük bir miktar değişebilir katyonlar 

yoluyla kanallar boyunca tamamlanmaktadır. Dikdörtgenimsi kanallar içerisinde, Ca 

ve Mg+2 iyonları ile farklı miktarlarda zeolitik su bulunmaktadır. Ayrıca, formülde yer 

alan her bir yarım ünite için 4 H2O molekülü kanallar içerisinde zeolitik su olarak, 

diğer 4 tanesi ise oktahedral katyonlara bağlı olarak bulunmaktadır.  Sepiyolitin kristal 

yapısı Şekil 1.5’ de verilmiştir (Nagy ve Bradley, 1955). 

 

  
 

Şekil 1.5. Sepiyolitin kristal yapısı (Nagy ve Bradley, 1955) 

 

Sepiyolitin katyon değişim kapasitesi oldukça düşük olup, 4-40 mEq/100 g 

aralığındadır. Ancak bu değer mineralin muhtemelen kirliliğine bağlı olarak azalıp 

artabilmektedir (Galan, 1996).   

 

 

 

1.2.1.1. Mineral Özellikleri 

 

 

Sepiyolit minerali tabakalar halinde bulunması nedeniyle, fiziksel olarak toprağımsı, 

ince taneli ve kaygan görünümlüdür. Genellikle paligorskit, smektit grubu killer ile 

dolomit, manyezit ve detritik minerallerle birarada bulunmaktadır (Sabah ve Çelik, 

1998). Bunların dışında karbonat mineralleri, kuvars, feldspat, fosfatlar ile çoğu zaman 

organik maddeler de sepiyolitin yapısına girebilmektedir (Galan, 1996). 

 

 

Dolomitli sepiyolitler çoğunlukla % 50 ve daha fazla oranlarda sepiyolit 

içerirler. Organik madde içermeyenlerde sepiyolit içeriği %90'nın üzerine 

çıkmaktadır. Sepiyolit içeriğinin % 50‘nin altına düştüğü durumlarda, malzeme 
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sepiyolitli dolomit niteliğini kazanır. Ancak, ana sepiyolit seviyesindeki malzemenin 

bileşiminde sepiyolit hemen her zaman % 10 ve daha fazla oranlarda yer almaktadır 

(Yeniyol, 1992). 

 

 

 

1.2.1.2. Fiziksel Özellikleri 

 

 

Sepiyolit, organik madde içeriğine bağlı olarak genellikle beyaz, krem, gri veya pembe 

renk tonlarında olabilmektedir. Sivrihisar güneyi neojen havzasındaki bazı türlerde 

olduğu gibi, koyu kahverengi ve siyahımsı renkte de olabilmektedir. Çin’de bulunan 

sepiyolitin uzun lifsi formları ise krizotil benzeri beyaz ve açık sarı renklidir (Sabah 

ve Çelik, 1998). Katkı maddesi olarak kullanılan granül halindeki sepiyolitin 

görünümü Şekil 1.6’da gösterilmektedir (Yalçın, 2015). 

 

 
 

Şekil 1.6. Katkı maddesi olarak kullanılan granül halindeki sepiyolitin görünümü   

(Yalçın, 2015). 

 

Sepiyolitin lif uzunluğu yaklaşık olarak 100 Â, 4-5 µm uzunluğunda, 100-300 Â 

genişliğinde ve kalınlığı 50-100 Â arasındadır (Galan, 1996). Bununla birlikte bu 

liflerin uzunlukları standart olmayıp, dünyanın pek çok yerinde farklı uzunluklara 

sahip sepiyolitler bulunmaktadır. Örneğin, Çin sepiyolitlerinin lif uzunluğu bir kaç 

milimetre hatta santimetreye varmaktadır. Vallecas (İspanya) sepiyolitinin lif boyutları 

ise 8000x250x40 Â'dur (Jones ve Galan, 1988). MTA Genel Müdürlüğü tarafından 

yürütülen sepiyolit projesi kapsamında elektron mikroskobu ile yapılan tarama 

çalışmalarında Türk sepiyolitlerinin (Eskişehir ve Ankara İlleri çevresinde) lif 

uzunluğu 2-5 µm arasında bulunmuştur (DPT, 2001). 
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Sepiyolit gözenekli bir yapıdadır ve ortalama mikropor çapı 15 Â, mezopor yan 

çapı ise 15-45 Â arasında değişmektedir. Yoğunluğu 2-2,5 g/cm³ arasındadır. Çok 

gözenekli olan türlerin yoğunluğu zaman zaman 1 g/cm³’ün altına düşebilmektedir. 

Kuruduğunda yoğunluğundaki azalmaya bağlı olarak suda yüzme özelliği 

göstermektedir. Sepiyolitin kuruma sıcaklığı yaklaşık 40 ºC, erime sıcaklığı 1400-

1450 ºC arasında değişmektedir (Sabah ve Çelik, 1998).   

 

 

 

1.2.1.3.Fizikokimyasal Özellikleri 

 

 

Sepiyolit mineralinin dokusu, yüzey alanıyla ilgili özellikleri, porozitesi, kristal yapısı 

ve bileşimi, bu mineralin teknolojik amaçlı kullanımlarına esas teşkil eden 

fizikokimyasal özellikleri ile yakından ilişkilidir (Galan, 1996).  

 

 

Sorptif Özelliği 

 

 

Absorpsiyon (emme) ve Adsorpsiyon (yüzeye tutunma) kil minerallerinin yüzey 

alanıyla ilgili iki özelliğidir. Absorpsiyon sıvı moleküllerin katı emici yığınları 

içerisine penetrasyonu iken, adsorpsiyon sıvı moleküller ile katı yüzeyler arasındaki 

etkileşimi ifade etmektedir. Her iki terimde sorptif kullanımın içerisinde yer 

almaktadır (Serratosa, 1978).  

 

 

 Sepiyolitin kimyasal yapısında üç tür aktif absorpsiyon merkezinin olduğu Şekil 

1.7’de gösterilmektedir. Bunlar; (1) şeritlerin tetrahedral tabakaları üzerindeki oksijen 

iyonları, (2) yapısal şeritlerin kenarlarındaki magnezyum iyonlarına koordine olmuş 

su molekülleri, (3) lif eksenleri boyunca uzanan SiOH gruplarıdır (Serratosa, 1978).  
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Şekil 1.7. Sepiyolitin kimyasal yapısı (Anonim, 2001). 

 

Sepiyolit son derece yüksek bir absorpsiyon özelliğine sahiptir ve kendi 

ağırlığının 200-250 katı kadar su tutabilmektedir. Isıtma işlemi mikroporları yıkarak 

mineralin absorpsiyon özelliğini azaltmaktadır. Örneğin 300 oC’nin üzerinde 

ısıtıldığında, yapısal değişikliklere ve gözeneklerin tahrip olmasına bağlı olarak, 

absorpsiyon kapasitesi azalmaktadır. Sepiyolitin genleşme özelliği yoktur (Sabah ve 

Çelik, 1998).   

 

 

 Sepiyolit için sorptif uygulamaları düzenlenirken kil minerallerinin karakteristik 

özellikleri olan mikroporozite, kapillar geçirgenlik, yüzey alanı, aktif emiliş yerleri 

(özellikle silikon silanol grupları) yanında tanecik büyüklüğü, granüllerin mekanik 

gücü, yoğunluk, vizkosite gibi sıvının özellikleri ve adsorpsiyon için önem arz eden 

moleküllerin büyüklüğü, biçimi ve polaritesinin göz önünde bulundurulması 

gerekmektedir. Düşük polaritedeki çok küçük veya çok büyük moleküller kanallar 

içerisine penetre olamamaktadır (Galan, 1996). 

 

 

Su molekülleri yapısal zincirlerin kenarlarında Mg+2 iyonlarına (her bir Mg+² 

iyonu için 2 H2O molekülü) koordine olmuş bir biçimde hidrojen bağları oluşturur. 

Koordinasyon ve zeolitik su molekülleri, yüksek polariteli küçük moleküller ile yer 

değiştirebilir. Örneğin, kısa zincirli primer alkoller, zeolitik su moleküllerinin ve hatta 

koordinasyon suyu moleküllerinin yerini alabilirler. Yine katyonik reaktifler grubuna 

giren uzun hidrokarbon zincirine sahip amin türü organik maddelerle yapılan 

adsorpsiyon çalışmaları, amin moleküllerinin sadece sepiyolitin dış yüzeylerinde 

tutunmayıp aynı zamanda kanal boşluklarına da yerleştiğini ve adsorpsiyon olayının, 
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primer aminlerde, amin moleküllerinin oktahedral tabakada yer alan bağıl ve zeolitik 

su molekülleri arasında hidrojen bağı oluşturarak (Sabah ve ark., 1997), kuvarterner 

aminlerde ise Mg+2 iyonu ile NH4
+ iyonu arasındaki iyon değiştirmeden ve Van der 

Waals güdümlü zincir-zincir etkileşimlerinden kaynaklandığını göstermiştir (Kara ve 

ark., 1998 ve Sabah ve ark., 1998). 

 

 

Sepiyolit, genellikle su ve amonyum gibi polar molekülleri, polar olmayan 

bileşikleri ve nispeten daha az miktarda metil ve etil alkolleri adsorplayabilmektedir. 

Ancak, polar olmayan bileşiklerin adsorpsiyonu dış yüzeylerle sınırlı olup tutulan 

molekülün boyutuna ve şekline bağlıdır (Alvarez ve Perez Castell, 1982). 

 

 

Katalitik Özelliği 

 

 

Son yıllarda sepiyolit, yüksek yüzey alanı, dayanma gücü ve termal duyarlılığı 

nedeniyle katalizör taşıyıcı olarak smektit ve kaolin grubu killerden daha fazla tercih 

edilmektedir. Ayrıca birçok katalitik proseste (Hidrojenasyon, desülfürizasyon, 

denitrojenasyon, demetilizasyon vs.) Co, Ni, Fe, Cu, Mo, W, Al, Mg'un katalitik 

destekleyicisi olarak kullanılmaktadır (DPT, 2001). 

 

 

Sepiyolitte mikroporlar ve kanalların bulunmasıyla beraber uygun partikül 

büyüklüğü ve lifli yapı yüzey alanının genişliğini açıklamaktadır. Sepiyolitin  ortalama 

400 m²/g dış yüzey ve 500 m²/g iç yüzey alanı bulunmaktadır (Serna ve Van Socyoc, 

1979). Diğer killerde olduğu gibi, sepiyolitin yüzey alanı ısıl aktivasyon ve asitle 

muameleyle değiştirilebilmektedir (Vicente Rodriguez ve ark., 1994).  Sepiyolit yüzey 

alanı için en yüksek sıcaklık değeri 150 ºC’dir. Bu sıcaklık değerinde higroskobik ve 

zeolitik suyunun yaklaşık % 10’unu kaybeder. Asitle muamele yüzey alanını 

artırmaktadır. Aslında asit işlemi minerali yıkımlamakta ve lif morfolojisini koruyan 

amorf silika ürünler üretmektedir (Galan, 1996).   

 

 

 Sepiyolit partiküllerinin yüzeyindeki Silanol (Si-OH) grupları sayesinde hem 

asidik hem de bazik özellik gösterebilmektedir ve asit-baz reaksiyonlarında çift 
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fonksiyonlu katalizör olarak yer alabilmektedir (Galan, 1996). Katalizör olarak 

etkinlik gösterdiği sıcaklık dereceleri ise yaklaşık olarak 500-600 ºC‘dir (Çetişli, 

1985). 

 

 

Reolojik Özelliği 

 

 

Sepiyolitin önemli bir özelliği olan jel oluşturma kabiliyeti sayesinde diğer killere göre 

su veya diğer sıvılarla, daha düşük oranlarda yüksek viskoziteli (1000-40,000 cps/5 

rpm, Brookfield viskozimetresi) ve duyarlı çözeltiler oluşturabilmektedir (Alvarez ve 

Perez Castell, 1982). Kozmetik yapıştırıcı ve gübre süspansiyonlarında kalınlaştırıcı 

olarak sepiyolitin tiksotropik özelliğinden yararlanılmaktadır. Sepiyolit ayrıca, diğer 

killere göre tuzlu ortamlara daha fazla hassasiyeti bulunmakta ve bu nedenle özellikle 

petrol sondajlarında çamur malzemesi olarak da kullanılmaktadır. (Galan, 1996). 

 

 

 Sepiyolitin mineral örneklerinde iğne yığınları gibi görünen topaklaşmayı 

önleyici etkisi oldukça önemlidir. Sepiyolit iğneleri özel bir muameleyle tiksotropik 

edilerek uygun bir şekilde topaklaşmayı önleyebilir. Sepiyolitin özel biçimi çok sayıda 

uygulamada avantaj sağlayan bir dizi emici ve kolloidal özelliğini tanımlamaktadır 

(Alvarez ve Perez Castell, 1982). 

 

 

 

1.2.2. Sepiyolitin Kullanım Alanları  

 

 

Sepiyolit mineralinin yapısı, bileşimi ve fiziksel özellikleri endüstriyel kullanım 

alanlarını belirlemektedir. Özellikle sepiyolitin teknolojik amaçlı kullanımı, sahip 

olduğu üç temel özelliğe dayanmaktadır. Sepiyolitin minerali özelliklerine göre 

endüstride kullanım alanları Çizelge 1.3’de verilmektedir (Galan, 1996). 
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Çizelge 1.3. Sepiyolitin kullanım alanları (Galan, 1996) 

 
A. Sorptif amaçlı kullanım  

▪ Hayvan altlığı: düşük ağırlıkta olması, yüksek düzeyde sıvı ve koku emiciliği  

▪ Tarım ve böcek ilaçları taşıyıcısı  

▪ İlaç sanayinde  

▪ Su arıtma sistemlerinde  

▪ Sigara filtresi ve karbonsuz kopya kağıtlarında  

▪ Deterjan ve temizlik maddelerinde  

B. Katalitik amaçlı kullanım  

▪ Katalizör taşıyıcı  

C. Reolojik amaçlı kullanım  

▪ Toprak düzenleyici  

▪ Tohum kaplama maddesi  

▪ Gübre süspansiyonlarında  

▪ Hayvan beslemede  

▪ İlave katkı taşıyıcı  

▪ Gres kalınlaştırıcı  

▪ Kozmetiklerde  

▪ Asfalt kaplamalarında  

▪ Sondaj çamuru  

▪ Kauçuk sanayi  

D. Diğer Uygulamalar  

▪ Seramik üretiminde  

▪ Lif takviyeli çimento üretiminde  

▪ Otomotiv sanayinde (boyalarda)  

 

 

 

1.2.3. Sepiyolitin Avrupa Birliği ve Türkiye’de Kullanımı 

 

 

Hayvan beslemede yem katkı maddelerinin kullanımına ilişkin hususlar Avrupa 

Parlementosu ve Konseyi’nin 1831/2003/EC Sayılı Yönetmeliği’nin belirlediği 

kurallarla belirlenmektedir. Sepiyolit içeren yem katkıları bu yönetmelik kapsamında 

değerlendirilmektedir. 

 

 

Buna göre; sepiyolit Avrupa Birliğinde tüm hayvan türleri için bağlayıcı, 

topaklaşmayı önleyici ajan ve pıhtılaşma sağlayıcı olarak onaylandırılmıştır. 

Sepiyolitin hedef türler için güvenliğine ilişkin yapılan çalışmalar sonucunda herhangi 

bir olumsuzluk rapor edilmemiştir (EFSA, 2013). 
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Ülkemizde 1831/2003/EC sayılı Avrupa Birliği Direktifi’ne uyum kapsamında, 

“Hayvan Beslemede Kullanılan Yem Katkı Maddeleri Hakkında Yönetmelik” 

yayımlanarak yürürlüğe girmiştir (Resmi Gazete tarih ve sayısı; 18.07.2013-28.711). 

Bu Yönetmelik, yeni kullanılacak yem katkı maddelerinin onaylanmasına ilişkin usul 

ve esaslar ile yem katkı maddeleri ve premikslerin denetimi ve etiketlenmesine dair 

kuralları belirlemektedir. 

 

 

 

1.2.4. Sepiyolitin Hayvan Beslemede Kullanımı 

 

 

Sepiyolitin, sorptif özelliği, serbest akışkanlığı, topaklaşmayı önleyici özelliği, toksik 

olmayan özellikleri ve kimyasal tepkisizliği temel alınarak hayvan beslemede 

kullanımı üzerine araştırmalar halen devam etmektedir. 

 

 

 Bir katkı maddesi olarak sepiyolit hayvan besleme alanında teknolojik ve 

besleyici olarak kullanıldığı gibi çevreyi ve hayvan refahını olumlu yönde etkileyen 

katkı maddesi olarak da kullanılabilmektedir (Galan, 1996 ve Onorato ve Escribano, 

2013). Sepiyolitin hayvan beslemede kullanım nedenleri Çizelge 1.4’de verilmektedir 

(Slamova ve ark., 2011). 

 

Çizelge 1.4. Sepiyolitin hayvan beslemede kullanım nedenleri (Slamova ve ark., 2011). 

 
A. Sindirim sistemi üzerine etkileri  

▪ Hayvan sağlığına katkıda bulunan absorpsiyon/adsorpsiyon özelliklerine sahiptir.  

▪ Zararlı bileşikleri bağlayarak onların vücuttan atılmalarını sağlarlar.  

▪ Yemlerde bulunan antinutrisyonel bileşiklerin detoksifikasyonunda ve sindirim bozukluklarının 

düzelmesinde önemli rol oynar.  

 
B. Bağışıklık sistemi üzerine etkileri  

▪ Antimikrobiyel etkileri gözlenmiştir.  

▪ Diare enfeksiyonlarını önlemek için yaygın olarak kullanılır.  

C. Yem üretimi üzerine etkileri  

▪ Mikotoksinler ve ağır metaller için adsorbant olarak kullanılır.  

▪ Pelet yem üretiminde bağlayıcı olarak kullanılır.  

▪ Toksik değildir.  
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1.3. Kil ve Kil Benzeri Minerallerin Ruminant Beslemede Kullanımı 

 

 

Literatür taramalarında sepiyolitle yapılmış kuzu besisi denemelerine 

rastlanamamıştır. Ancak diğer kil ve kil benzeri minerallerle çeşitli çalışmalar 

yapılmıştır.  

 

 

Canlı hayvan yemlerinde bağlayıcı ve topaklaşmayı önleyici özellikleriyle 

teknolojik katkılar grubunda yer alan ve güvenli yem olarak kabul edilen (EFSA, 

2016) kaolinit grubu kil mineralinin Holştayn ırkı besi sığırlarının karma yemlerine % 

1 ve % 2 düzeylerinde ilavesinde, canlı ağırlığı artışı sağlanmakla birlikte günlük canlı 

ağırlık kazancı ve toplam yem kuru madde tüketimi üzerine önemli bir etkisinin 

olmadığı tespit edilmiştir (Ortiz ve ark., 2016). Araştırmacılar, kaolinit ilavesinin sıcak 

karkas ağırlığı, etin yağ oranı ve kalite sınıflandırmasına etkisinin önemsiz olduğunu 

ancak kaolinit düzeyindeki artışla orantılı olarak karkas randımanının lineer olarak 

azaldığı bilgisini rapor etmişlerdir. Ortiz ve ark. (2016) % 1 ve % 2 düzeyinde kaolinit 

ilavesinin ruminal pH ve toplam UYA düzeyine bir etkisinin olmadığını 

bildirmişlerdir. Ayrıca, 1 ve % 2 düzeyinde kaolinit ilavesinin kontrol gruplarına göre 

dışkı toplam kuru maddesi ve dışkı toplam azotu düzeyini artırdığını kaydetmişlerdir. 

 

 

Benzer şekilde, Oliveira ve ark. (2016) merinos ırkı koç karma yemlerine kil 

minerallerinden bentonit (30 g/kg) ve vermiculitin (30 g/kg) birlikte veya ayrı ayrı 

ilavesinin canlı ağırlık, canlı ağırlık kazancı ve yemden yaralanma oranı üzerine 

önemli bir etkisinin olmadığını bildirmişlerdir. Bununla birlikte araştırmacılar kil 

minerali verilen deneme gruplarında daha yüksek toplam kuru madde tüketimi 

sağlandığını rapor etmişlerdir. Ayrıca karkas randımanı ve karkas kalitesinin de 

kontrol grubuna göre daha yüksek bulunduğunu tespit etmişlerdir.  

 

 

Çolpan ve ark. (1985) merinos kuzu konsantre karma yemlerine % 3 üre (% 46 

N) ve % 2,5, % 5 ve % 7,5 düzeylerinde zeolit ilavesinin canlı ağırlık artışı üzerine 

olumsuz etki yaptığını fakat bu etkinin istatistik anlamda önem taşımadığını (P>0,05) 

bildirmişlerdir. Denemede kaba yem tüketiminin tüm gruplarda benzer olduğunu 
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ancak konsantre yem tüketiminin ise üreli ve üre + zeolit verilen deneme gruplarında 

daha düşük olduğunu gözlemlemişlerdir. Ayrıca, üre ve zeolit verilen gruplarda kan 

üre azotu düzeyinde önemli artış şekillendiği, kan amonyak azotu düzeyinde istatistik 

açıdan bir fark bulunmadığı bildirilmiştir. Deneme sonunda rumen pH değerindeki 

rakamsal farklılıklar önemsiz bulunmuştur. Rumen amonyak azotu düzeyinde düşüş 

şekillenmiştir. Sıcak ve soğuk randıman değerleri yönünden gruplar arasında önemli 

bir farklılık gözlenmemiştir. 

 

 

Deligiannis ve ark. (2005) gastrointestinal nematod yükü bulunan 24 baş kuzuda 

kil benzeri klinoptilolit mineralinin yem tüketimi ve performans üzerine etkilerini 

değerlendirmek üzere yaptıkları 62 günlük bir çalışmada, kontrol grubu ile rasyonunda 

% 3 klinoptilolit bulunan grup 15,000 L3 nematod larvası ile enfekte edilerek canlı 

ağırlık değişimleri haftalık olarak ölçülmüştür. Klinoptilolit verilen gruplarda 

kuzuların kontrol grubuna kıyasla daha fazla canlı ağırlık kazancı sağladığı 

gözlenmiştir. Kuzulardaki nematod yükünün performans üzerine önemli bir etkisinin 

olmadığı gösterilmiştir. Klinoptilolit verilmesinin toplam parazit yükünü azalttığı ve 

konsantre yem tüketiminde kontrol grubuna göre artış sağladığını (P<0,05) 

bildirmişlerdir. Araştırmacılar, klinoptilolitin güçlü iyon değişim kapasitesi özelliğiyle 

gastrointestinal sistemde fizyolojik ve biyokimyasal değişiklikler yapmasının 

nematodlar üzerinde antihelmentik etki yapmış olabileceğini rapor etmişlerdir.  

 

 

Mainah ve Adriani (2011) 13-16 kg arası 20 baş Priangan ırkı dişi kuzuya kaba 

yem olarak çayır otu (yaklaşık 4 kg/gün) ve konsantre yem (150 g/gün) vermişlerdir. 

Klinoptilolit, grup konsantre yemlerine % 0, % 2, % 4, % 6 ve % 8 düzeyinde ilave 

edilmiştir. Araştırmacılar bileşiminde % 2, % 4 ve % 6 klinoptilolit bulunan yemlerle 

beslenen kuzulardaki canlı ağırlık ve canlı ağırlık kazancının daha fazla olduğunu 

tespit etmişlerdir. Ancak toplam yem kuru madde tüketimi üzerine bir etkisinin 

bulunmadığı bildirilmiştir. Ayrıca konsantre yemde klinoptilolit düzeyinin % 6’ya 

kadar arttıkça amonyak azotunu önemli oranda etkileyerek azalmasına neden 

olduğunu, % 6 ve % 8 arasında klinoptilolit ilavesinin ise önemli oranda bir farklılık 

oluşturmadığını kaydetmişlerdir. 
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Sadeghi ve Shawrang (2008) 30 baş yeni doğan Holştayn ırkı buzağıda 

klinoptilolitin kolostrumdan immunoglobulin absorbsiyonuna etkisini irdeledikleri 

çalışmalarında, buzağıların doğumlarından itibaren deneme gruplarına 12, 24, 36 saat 

arayla 2 lt kolostrum içerisine 0,5 g/kg, 1 g/kg, 1,5 g/kg, 2 g/kg düzeylerinde 

klinoptilolit ilave edilmiştir. 24 saatlik süre sonunda IgG konsantrasyonlarının 1 g/kg 

klinoptilolit grubunda en yüksek, 1,5 g/kg, 2 g/kg klinoptilolit verilen gruplarda en 

düşük olduğu ancak 24 saatlik süre sonunda kolostruma klinoptilolit ilavesinin IgM 

konsantrasyonuna direkt etkisinin olmadığını bildirmişlerdir.  

 

 

Elitok ve Baser (2016) yeni doğan buzağılarda görülen ishal vakalarında 

sepiyolitin terapötik etkinliğinin belirlenmesi amacıyla yaptıkları çalışmalarında, 

buzağı rasyonlarına günlük tüketimlerinin % 2’si kadar sepiyolit ilavesinin 

buzağılardaki görülen ishal vakalarına istatistik anlamda önemli etkileri olduğunu 

bildirmişlerdir. Ayrıca sepiyolit verilen buzağılarda canlı ağırlık da artış olduğu rapor 

edilmiştir. Araştırmada sepiyolit katkısının buzağıların hematolojik parametrelerine 

önemli bir etkisinin olmadığı ancak olumsuz bir etkisinin de bulunmadığı 

bildirilmiştir. Ayrıca sepiyolit ilavesinde toksikasyona ilişkin enzimler ve diğer 

parametrelerde önemli bir artış şekillenmemiş aksine enzimler ve diğer yüksek 

parametrelerin normal değerlerine dönmesinde ve ishal vakalarının iyileşmesinde 

sepiyolitin önemli etkilerinin olduğu gözlemlenmiştir. Araştırmacılar elde edilen bu 

veriler ile % 3 karbonlu Türk sepiyolitinin toksik olmaması yanında ishal vakalarının 

sağaltımında önemli etkilerinin bulunduğunu rapor etmişlerdir. 

 

 

 Sepiyolitin kristal morfolojisi ve bileşimi, yüksek yüzey alanı, porozitesi, lifsi 

yapısı, düşük katyon değişim kapasitesi ve kimyasal olarak inert bir madde olması gibi 

özellikleri nedeniyle geniş bir kullanım alanı bulunmaktadır. Ayrıca yumurta tavuğu, 

broyler, domuz ve tavşanlar üzerinde yapılan yirmiden fazla çalışmada (EFSA, 2013), 

rasyonlara %2’ye kadar ki sepiyolit katkısının bu hayvan türleri için negatif etkilerinin 

bulunmadığı rapor edilmektedir. Sepiyolitin kanatlı ve domuz rasyonlarında 

performansı da olumlu yönde etkilediği belirlenmiştir. Ancak ruminantlarda 

sepiyolitin güvenli kullanım dozu ve performansa etkileri üzerine yeterli çalışma 

yapılmadığı için değerlendirmeler halen devam etmektedir. Bu araştırma karma 
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yemlerde farklı düzeylerde sepiyolit kullanımının kuzularda canlı ağırlık ve canlı 

ağırlık kazancı, yem tüketimi, yem dönüşüm oranı, karkas özellikleri (sıcak ve soğuk 

karkas ağırlıkları ile karkas randımanı), kan ve rumen sıvısı metabolitleri, dışkı kuru 

maddesi ve amonyak azotu düzeyleri üzerine etkilerini incelemek amacıyla 

yapılmıştır. Bugüne kadar, sepiyolitin kuzu besisi üzerine direk etkisini gösteren 

çalışmalara rastlanmamıştır. Bu çalışma ile kuzu rasyonlarına sepiyolit ilavesinin 

rumendeki fermentasyon üzerine olumlu bir etkisi olması durumunda sepiyolit alan 

kuzuların daha yüksek performans artışı sağladıkları gözlenebilecektir. 
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2. GEREÇ VE YÖNTEM 

 

 

 

2.1. GEREÇ 

 

 

 

2.1.1. Hayvan Materyali 

 

 

Araştırmada hayvan materyali olarak 21 baş sütten kesilmiş 3,0-3,5 aylık yaşta 

merinos ırkı melezi kuzu kullanılmıştır. Deneme bir kontrol ve iki deneme grubu 

olmak üzere toplam üç grup halinde yürütülmüştür. Denemede her bir grup yedişer 

kuzudan oluşturulmuş ve rastgele bireysel bölmelere yerleştirilmişlerdir (Şekil 2.1). 

 

  
 

Şekil 2.1. Deneme gruplarının yerleştirildiği bireysel bölmeler 

 

 

 

2.1.2. Yem Materyali 

 

 

Denemede ortalama % 16,50 ham protein ve 2,600 kcal/kg metabolize olabilir enerji 

içerecek şekilde kuzu besi yemi özel bir yem fabrikasında hazırlatılmıştır. Konsantre 

yemin (kuzu besi yeminin) bileşimi Çizelge 2.1’de verilmektedir. Kontrol grubu 

konsantre yemine sepiyolit ilave edilmemiş, birinci ve ikinci deneme grubu konsantre 

yemlerine ise sepiyolit % 1 ve % 2 düzeyinde serpme (top dressed) şeklinde ilave 

edilmiştir. Konsantre yemler her bir kuzu için yemliklere tartıldıktan sonra üzerine 

sepiyolit tartılarak koyulmuş ve karıştırılmıştır. Araştırmada Eskişehir İli Sivrihisar 
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İlçesinden çıkarılan sepiyolit (Exal TH, Tolsa, Turkey) kullanılmıştır. Denemede 

kullanılan sepiyolitin bileşimi Çizelge 2.2’de verilmektedir (Tolsa, İspanya). 

 

Çizelge 2.1. Denemede kullanılan konsantre yemin bileşimi 

 

              

        (1): Bir kg vitamin mineral premiksinde 10 .000 IU vitamin A, 4.000 IU vitamin D, 50 mg vitamin E, 50 mg 

       mangan, 65 mg demir, 85 mg çinko, 15 mg bakır, 1 mg iyot, 200 mg kobalt ve 200 mg selenyum bulunmaktadır. 
 

Çizelge 2.2. Denemede kullanılan sepiyolitin (Exal TH, TOLSA Türkiye)      

            bileşimi 

            
Sepiyolit, % 65 

Attapulgit, % 9 

Dolomit, % 18 

Kalsit, % 8 

Nem, % 8,23 

Kül, % 89,87 

Ağır metaller 

As, mg/kg 2,6 

Cd, mg/kg <1 

Pb, mg/kg 1,16 

Hg, mg/kg 0,02 

 

 

 

 

 

Yem Ham Maddesi g/kg 

Arpa 150,0 

Mısır 136,2 

Mısır DDGS (%34HP) 150,0 

Kanola küspesi (%34HP) 57,8 

Mısır gluten yemi (%19HP) 100,0 

Buğday kepeği 300,0 

Pirinç kepeği (%14HP) 50,0 

Vinas (%40HP) 15,0 

Mermer tozu 27,0 

Tuz 8,0 

Amonyum klorür 5,0 

Vitamin mineral premiksi1 

 

1,0 
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2.2. Yöntem 

 

 

 

2.2.1. Deneme Hayvanlarının Beslenmesi ve Deneme Süresi 

 

 

Hayvan Denemesi, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Eğitim Araştırma ve 

Uygulama Çiftliğinde yürütülmüştür. Denemede her biri yedişer kuzudan oluşan bir 

kontrol ve iki deneme grubu bulunmaktadır. Deneme, 22 gün alıştırma, 68 gün 

araştırma dönemi olmak üzere toplam 90 gün sürdürülmüştür. Kuzular bölmeler 

içerisinde her bir bölmeye bir kuzu olacak şekilde konulmuştur (Şekil 2.2). 

 

 
 

Şekil 2.2. Bireysel bölmelere yerleştirilmiş deneme grupları 

 

 Rasyonlar, hayvanların günlük besin madde ihtiyaçları dikkate alınarak NRC’e 

(2007) göre hazırlanmıştır. Alıştırma döneminde her gruptaki hayvanların günlük 

tüketebileceği konsantre yem miktarı belirlenmiş ve deneme süresince hayvanların 

günlük tüketebileceği miktarın %10’unu arttıracak şekilde ad libitum beslenmişlerdir. 

Konsantre yem ile kuru yonca otu ayrı ayrı sabah saat 8:00, akşam saat 16:30’ de 

olmak üzere iki öğün verilmiştir. Deneme başlangıcında konsantre yem günde 1000 g 

ile başlanmış deneme sonunda 1.400 g’a çıkarılmıştır. Kuru yonca otu ise deneme 

başlangıcında 300 g olup deneme sonunda 500 g’a çıkarılmıştır. Konsantre yem granül 

şeklinde, kuru yonca otu ise pelet formda verilmiştir. Deneme 1 ve deneme 2 

gruplarına % 1 ve % 2 düzeylerinde sepiyolit, konsantre yemle birlikte üzerine serpme 

halinde dökülerek verilmiştir. Artan yemler tartılarak günlük yem tüketimleri 

hesaplanmıştır. Hayvanların önünde devamlı temiz su bulundurulmuştur. Hayvanların 

altına altlık serilmemiştir. 



 

24 

 

2.2.2.  Kuru Yonca ve Karma Yemin Besin Madde Miktarlarının Belirlenmesi 

 

 

Denemede kullanılan yem maddelerinin ve konsantre yem karmalarının ham besin 

madde miktarları Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve 

Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı Laboratuvarlarında AOAC’de (2000) bildirilen 

yöntemlere göre NDF, ADF analizleri ise Goering ve Van Soest’e (1970) göre 

belirlenmiştir. Konsantre yem karmasının metabolize olabilir enerji düzeyinin 

hesaplanmasında TSE’nin (TSE, 1991) önerdiği formül kullanılmıştır. Yonca otunun 

metabolize olabilir enerji düzeyinin belirlenmesinde önce analizle bulunan ADF 

değerinden yararlanılarak sindirilebilir kuru madde düzeyi, daha sonra sindirilebilir 

enerji düzeyi hesaplanmış ve bu enerji düzeyi metabolize olabilir enerji değerine 

çevrilmiştir (Kiraz, 2011). 

 

 

2.2.3. Canlı Ağırlık ve Canlı Ağırlık Kazancının Belirlenmesi 

 

 

Denemenin başlangıcında hayvanlar tartılarak deneme başlangıç ağırlıkları tespit 

edilmiştir. Ortalama canlı ağırlıkların belirlenmesinde ise hayvanlar, denemenin 

ortasında (34. gün) ve denemenin sonunda (68. gün) arka arkaya iki defa sabah 

yemlemesinden önce tartılmış ve tartımlar arası farktan canlı ağırlık kazancı 

hesaplanmıştır. 

 

 

 

2.2.4. Yem Tüketiminin Belirlenmesi 
 

 

Hayvanlar bireysel yemlemeye tabi tutulmuştur. Toplam yem tüketimi, günlük olarak 

hayvanların önünde artan konsantre kuzu yemi ve pelet yonca otunun yemleme öncesi 

tartılması ile belirlenmiştir. 

 

 

 

2.2.5. Yem Dönüşüm Oranının Belirlenmesi 

 

 



 

25 

 

Denemede iki dönem olarak belirlenen tüketilen konsantre yem kuru madde miktarı, 

kuru yonca otu kuru madde miktarı ve toplam yem kuru madde miktarı aynı dönemler 

içerisinde kazanılan canlı ağırlık kazancına bölünerek yem dönüşüm oranları 

hesaplanmıştır. 

 

 

 

2.2.6. Kesim İşlemi 

 

 

Denemenin 68. gününde tüm hayvanlar bireysel olarak tartılmış ve kesilmiştir. Kesim 

İşlemi Sincan Et ve Süt Kurumu Mezbahanesinde gerçekleştirilmiştir (Şekil 2.3). 

Denemede kullanılan kuzuların TS 5273’e göre kesimi yapılmıştır. Buna göre baş ve 

ayakları ayrılmış, iç organları, böbrekleri, üreme organları, idrar kesesi ve bunların 

bağları, yemek borusu, böbrek bağları, pelvis boşluğu yağları ve kuyrukları alınarak 

kesilmiştir (TSE, 1987). 

 

  
 

Şekil 2.3. Kesilen hayvanların karkasları  

 

 

 

2.2.6.1. Karkas Ağırlığı ve Karkas Randımanının Belirlenmesi 

 

 

Kesim sonrasında karkaslar tartılarak sıcak karkas ağırlıkları belirlenmiştir. Ayrıca  ön 

soğutmaya alınmış karkaslar 0 ile +4 C arasında 24 saat muhafaza edildikten sonra 

soğuk karkas ağırlıkları  belirlenmiştir. Deri, ayak, baş, testis, iç yağı, kuyruk, kavram, 

karaciğer, kalp, böbrek, akciğer, dalak tartılarak ağırlıkları belirlenmiştir. Bu ağırlıklar 

kesim ağırlığına bölünerek oranları bulunmuştur.  
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2.2.6.2. Karkas Parçalama İşlemi 

 

 

Soğuk karkas ağırlıkları belirlenen her gruptan dört karkasın ESK Kombinasında 

Akçapınar’ın (1981) belirttiği metod ve TS 8552 (TSE, 1990) standardı gözönüne 

alınarak parçalama işlemi yapılmıştır. Karkas; but, kol, döş, gerdan ve diğerleri olmak 

üzere 5 parçaya ayrılmıştır ve ağırlıkları belirlenmiştir. Her bir parçada diseksiyon 

yapılıp, et, yağ ve kemik ağırlıkları tespit edilmiştir. 

 

 

 

2.2.7. Kan ve Rumen Sıvısı Analizleri 

 

 

 

2.2.7.1. Kan ve Rumen Sıvısı Numunelerinin Alınması 

 

 

Denemenin 65. günü sabah yemlemesi akabinde 2-4 saat içerisinde hayvanlardan kan 

ve rumen sıvısı alınmıştır. 

 

 

 Kan numuneleri vena jugularisten kanül ile 10 ml’lik cam tüplere alınmıştır. 

Numuneler oda ısısında 60 dakika tutulduktan sonra 10 dakika süre ile 2.500-3.000 

devirde santrifuj edilmiştir.  

 

 

 Rumen sıvısı burun meri sondası ile her hayvandan 50 ml olacak şekilde iki 

ayrı steril cam şişeye alınmıştır.  Şişelerden biri pH ve total uçucu yağ asitleri analizi 

için ayrılmıştır. Diğer şişe 3-4 damla % 98’lik H2SO4 ilave edilerek amonyak azotu 

konsantrasyonunun belirlenmesi için ayrılmıştır. 

 

 

 

2.2.7.2.Kan Serumunda IgG, Glukoz, Total Protein, Üre, Amonyak, Total 

Kolesterol ve Trigliserit Düzeylerinin Belirlenmesi 
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Kan serumunda IgG, glukoz, total protein, üre, amonyak, total kolesterol ve trigliserit 

düzeyleri hazır kitler kullanılarak özel bir laboratuvarda belirlenmiştir. 

 

 

2.2.7.3.Rumen Sıvısı Metabolitlerinin Belirlenmesi 

 

 

Rumen sıvısı pH’sı, içerik alındıktan sonra pH metre ile laboratuvar ortamında 

belirlenmiştir. Amonyak azotu spektrofotometre (UV-1208) yardımıyla indefenol 

mavisi yöntemi ile 546 nm dalga boyunda ölçülmüştür (McCullough, 1967). Uçucu 

yağ asitleri (asetik asit, propiyonik asit, butirik asit, isobutirik asit, valerik asit, 

isovalerik asit) gaz kromatografisi cihazında (Shimadzu GC, ShimadzuCo., Kyoto, 

Japan) Teknokroma marka (TR-151.035, TRB-FFAP 30 m x 0.53 mm x 0.50 µm) 

kolon kullanılarak belirlenmiştir (Erwin ve ark., 1961). Sonuçların oluşturulmasında 

analizler yapılmadan önce UYA standardı (SupelcoVolatile Free Acid Mix, 46.975-

U) kullanılmıştır. 

 

 

 

2.2.8. Dışkıda Kuru Madde ve Amonyak Analizi 

 

 

Denemenin son haftasında her hayvana ait dışkı numuneleri alınarak dışkıda kuru 

madde analizi (AOAC, 2000) ve amonyak azotu analizi (McCullough, 1967) 

yapılmıştır.    

 

 

 

2.2.9. İstatistik Analizler 

 

 

Gruplara ait istatistiksel hesaplamalar SPSS (Inc., Chicago, II, USA) programı ile One 

way ANOVA kullanılarak yapılmıştır. Sepiyolit katkısının artan düzeylerinin farklı 

değişkenlere etkileri polynomial contrasts kullanılarak analiz edilmiştir. Gruplar arası 

farkın önemlilik kontrolü için de Tukey Testi uygulanmıştır (Dawson ve Trapp, 2001).  
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3. BULGULAR 

 

 

 

Araştırmada kullanılan konsantre yemin ve kuru yonca otunun besin madde değerleri 

ve metabolize olabilir enerji düzeyleri Çizelge 3.1’de verilmektedir. 

 

Çizelge 3.1. Denemede kullanılan konsantre yemin ve kuru yonca otunun ham besin 

madde miktarları ve metabolize olabilir enerji (ME) değerleri. 
 

 

 Karma yemlerde farklı düzeylerde sepiyolit kullanımının kuzulardaki canlı 

ağırlık ve canlı ağırlık kazancı üzerine etkisi Çizelge 3.2’de gösterilmektedir. Deneme 

başında, 34 günlük birinci dönem sonunda ve 68 günlük ikinci dönem sonunda gruplar 

arasında canlı ağırlık bakımından farklılık gözlenmemiştir. 

 

Çizelge 3.2. Karma yemlerde farklı düzeylerde sepiyolit kullanımının kuzularda canlı 

ağırlık ve canlı ağırlık kazancı üzerine etkisi 
 

 Sepiyolit, %  

SEM 

Önemlilik (P) 

0 1 2 Lineer Quadratik 

Canlı ağırlık, kg 

0.gün 31,53 32,34 32,31 0,657 0,649 0,774 

34. gün 38,30 39,41 39,44 0,731 0,549 0,742 

68. gün 46,10 46,73 47,49 0,943 0,570 0,975 

 

 Kuzu Konsantre Yemi Yonca Otu 

Kuru madde (%) 90,91 90,21 

Ham Protein (%) 16,65 16,92 

Ham Selüloz (%) 8,40 21,54 

Ham Yağ (%) 4,23 1,52 

Ham Kül (%) 7,63 11,39 

ADF (%) 9,74 29,16 

NDF (%) 19,78 43,11 

Nişasta (%) 21,76 - 

ME, kcal/kg 2.600 2.220 
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Çizelge 3.2. (Devam). Karma yemlerde farklı düzeylerde sepiyolit kullanımının 

kuzularda canlı ağırlık ve canlı ağırlık kazancı üzerine etkisi 
 

 Sepiyolit, %  

SEM 

Önemlilik (P) 

0 1 2 Lineer Quadratik 

Canlı ağırlık kazancı, g/gün 

0-34.gün 199.26 207.88 209.77 8.572 0.638 0.862 

34-68.gün 229.22 215.17 236.80 10.466 0.809 0.444 

0-68.gün 214.24 211.53 223.28 8.998 0.717 0.719 

 
   Gruplar arasında önemli bir farklılık görülmemiştir. 

 

 Karma yemlerde farklı düzeylerde sepiyolit kullanımının kuzularda konsantre 

yem ve kaba yem kuru madde tüketimi ile toplam kuru madde tüketimi üzerine etkisi 

Çizelge 3.3’de ve yem dönüşüm oranı üzerine etkisi Çizelge 3.4’de gösterilmektedir. 

Deneme süresince rasyonlara ilave edilen % 1 ve % 2 düzeyindeki sepiyolitin kaba 

yem (kuru yonca otu) kuru madde tüketimine herhangi bir etkisi gözlenmemiştir. 

Konsantre yem kuru madde tüketimi ve toplam yem kuru madde tüketiminde ise 

kontrol grubuna göre artış sağlamıştır (P<0,05).  

 

Çizelge 3.3. Karma yemlerde farklı düzeylerde sepiyolit kullanımının kuzularda 

konsantre yem ve kaba yem kuru madde tüketimi ile toplam kuru madde tüketimi 

üzerine etkisi 

 

 
Sepiyolit, %  

SEM 

Önemlilik (P) 

0 1 2 Lineer Quadratik 

Konsantre yem, g KM/gün 

0-34.gün 1048,25b 1055,50ab 1062,99a 1,837 <0,001 0,966 

34-68.gün 1256,83c 1266,86b 1280,09a 2,328 <0,001 0,455 

0-68.gün 1152,54c 1161,18b 1171,54a 1,885 <0,001 0,605 

Kaba yem (kuru yonca otu), g KM/gün 

0-34.gün 349,49 349,85 350,12 0,270 0,372 0,937 

34-68.gün 450,56 450,67 450,86 0,202 0,564 0,933 

0-68.gün 400,02 400,26 400,49 0,234 0,444 0,993 

Toplam yem tüketimi, g KM/gün 

0-34.gün 1397,74b 1405,35ab 1413,11a 1,896 <0,001 0,980 

34-68.gün 1707,39c 1717,53b 1730,95a 2,354 <0,001 0,445 

0-68.gün 1552,57c 1561,44b 1572,03a 1,928 <0,001 0,611 

 
abc: Aynı satırda farklı harflere ait veriler arasında farklılık önemlidir (P<0.05) 
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Araştırmada, karma yemlere ilave edilen sepiyolitin dozu ile konsantre yem ve toplam 

yem kuru madde tüketimi arasında pozitif lineer bir ilişki olduğu (P<0,001) 

görülmektedir. Bir kg canlı ağırlık kazancı için tüketilen yonca, konsantre yem ve 

toplam yem kuru madde tüketimi bakımından ise gruplar arasında farklılık 

gözlenmemiştir. Denemenin 66. günü konsantre yemine % 2 sepiyolit ilavesi yapılan 

grupta bir kuzu ölmüştür. Ölen hayvanın nekropsisinde, makroskobik olarak 

akciğerlerin şişkin, hiperemik, kesitinden kırmızımsı köpüklü sıvı gelmesi, traheyanın 

lumeninin kanlı köpüklü olması ve mikroskobik olarak akciğer dokusunundaki 

hiperemi ve oluşan harabiyet nedeniyle, solunum yetmezliğine bağlı ölüm teşhisi 

konulmuştur. Böylelikle ölümün yem kaynaklı olmadığı tespit edilmiştir.  

 

Çizelge 3.4.Karma yemlerde farklı düzeylerde sepiyolit kullanımının kuzularda yem 

dönüşüm oranı üzerine etkisi 
 

 

Gruplar arasında önemli bir farklılık görülmemiştir. 

 

Kuzu rasyonlarında farklı düzeylerde sepiyolit kullanımının, sıcak ve soğuk 

karkas ağırlıkları ile karkas randımanları üzerine istatistik açıdan önemli bir etkisi 

bulunmamıştır (Çizelge 3.5). Kontrol, deneme 1 ve deneme 2’ye ait karkas görüntüleri 

Şekil 3.1.’de gösterilmektedir. 

 
Sepiyolit, % 

 

SEM 

Önemlilik (P) 

0 1 2 Lineer Quadratik 

Tüketilen konsantre yem kurumaddesi, kg/kg canlı ağırlık kazancı, kg konsantre yem KM/kg CAA 

0-34.gün 5,39 5,46 5,09 0,22 0,600 0,662 

34-68.gün 5,74 6,29 5,49 0,31 0,787 0,321 

0-68.gün 5,53 5,84 5,30 0,25 0,740 0,439 

Tüketilen kuru yonca otu kuru maddesi, kg/ kg canlı ağırlık kazancı, kg kuru yonca otu KM/kg CAA 

0-34.gün 1,80 1,81 1,68 0,07 0,530 0,663 

34-68.gün 2,06 2,24 1,93 0,11 0,700 0,321 

0-68.gün 1,92 2,02 1,81 0,09 0,649 0,437 

Tüketilen toplam yem kuru maddesi, kg/ kg canlı ağırlık kazancı, kg toplam yem KM/kg CAA 

0-34.gün 7,19 7,27 6,77 0,30 0,582 0,662 

34-68.gün 7,80 8,54 7,42 0,42 0,763 0,321 

0-68.gün 7,45 7,86 7,11 0,33 0,716 0,438 
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Çizelge 3.5. Karma yemlerde farklı düzeylerde sepiyolit kullanımının kuzularda  karkas 

ağırlığı ve karkas randımanı üzerine etkisi 
 

 
Sepiyolit, % 

 

SEM 

Önemlilik (P) 

0 1 2 Lineer Quadratik 

Sıcak karkas 

ağırlığı, kg 
20,73 21,38 21,97 0,463 0,305 0,975 

Sıcak karkas 

randımanı, % 
45,02 45,88 46,24 0,473 0,320 0,807 

Soğuk karkas 

ağırlığı, kg 
20,14 20,89 21,50 0,441 0,237 0,946 

Soğuk karkas 

randımanı, % 
43,74 44,85 45,24 0,465 0,210 0,718 

 
Gruplar arasında önemli bir farklılık görülmemiştir. 
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Şekil 3.1. Kontrol, deneme 1 ve deneme 2’ye ait karkas görüntüleri  

 

 

Karma yemlerde farklı düzeylerde sepiyolit kullanımının kuzularda bazı kesim 

özelliklerinin oranları üzerine etkisi Çizelge 3.6’da, relatif iç organ ağırlıkları Çizelge 

3.7’de gösterilmektedir. Denemenin sonunda deri, baş, bacak, yağ oranlarının 

yüzdeleri ve relatif iç organ ağırlıkları bakımından deneme grupları arasındaki 

rakamsal farklılıklar istatistik anlamda önemsiz bulunmuştur (P>0,05).  
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Çizelge 3.6. Karma yemlerde farklı düzeylerde sepiyolit kullanımının kuzularda bazı 

kesim özelliklerinin oranları üzerine etkisi 

 

 
Sepiyolit, % 

 

SEM 

Önemlilik (P) 

0 1 2 Lineer Quadratik 

Deri, % 13,30 12,53 12,13 0,326 0,193 0,794 

Ayak, % 2,53 3,09 2,67 0,105 0,062 0,025 

Baş, % 6,10 5,99 5,88 0,192 0,681 0,996 

Testis, % 0,69 0,76 0,75 0,046 0,642 0,743 

İç yağ, % 1,64 2,09 2,26 0,129 0,054 0,598 

Kuyruk, % 0,96 0,80 0,93 0,054 0,757 0,229 

Kavram, % 0,44 0,35 0,53 0,047 0,433 0,205 

 

Gruplar arasında önemli bir farklılık görülmemiştir. 

 

Çizelge 3.7.Karma yemlerde farklı düzeylerde sepiyolit kullanımının kuzularda relatif 

iç organ ağırlıkları üzerine etkisi 

 

 
Sepiyolit, % 

 

SEM 

Önemlilik (P) 

0 1 2 Lineer Quadratik 

Karaciğer, % 1,99 1,93 1,90 0,052 0,556 0,933 

Kalp, % 0,41 0,45 0,42 0,010 0,552 0,093 

Böbrek, % 0,36 0,37 0,36 0,011 0,991 0,757 

Akciğer, % 1,45 1,51 1,40 0,055 0,757 0,508 

Dalak, % 0,34 0,23 0,22 0,032 0,473 0,163 

 
Gruplar arasında önemli bir farklılık görülmemiştir. 

 

Araştırmada gruplar arasında bazı karkas parçalarına ait ağırlıklar ve bunların 

oranları Çizelge 3.8’de verilmektedir. Deneme sonunda kesimi takiben ayrılan 

parçalardan but kemikli, but kemiksiz, but kemiği yüzdeleri, kol yağı, kol kemikli, kol 

kemiksiz,  kol kemiği yüzdeleri, döş kemikli, döş kemiksiz, döş kemiği yüzdeleri, 

gerdan kemikli, gerdan kemiksiz, kafes yüzdesi, pirzola, pirzola kemiği, pirzola kırıntı 

yüzdeleri bakımından gruplar arasında istatistik öneme sahip bir fark görülmemiştir 

(P>0.05). Ancak but yağı yüzdesi, gerdan kemiği oranları incelendiğinde görülen fark 

istatistik açıdan önemli bulunmuştur (P<0.05). Buna göre en düşük but yağı yüzdesi 
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% 2,83 ile % 1 sepiyolit verilen grupta, en düşük gerdan kemiği yüzdesi ise % 1,72 ile 

% 2 sepiyolit verilen grupta görülmüştür. Araştırmada karma yemlere ilave edilen 

sepiyolitin dozu ile but yağı yüzdesi arasında quadratik ve gerdan kemiği yüzdesi 

arasında ise lineer bir ilişki olduğu (P<0,05) gözlenmiştir. 

 

Çizelge 3.8. Karma yemlerde farklı düzeylerde sepiyolit kullanımının kuzularda bazı 

karkas parçalarının oranları üzerine etkisi 

 
 Sepiyolit, %  

SEM 

Önemlilik (P) 

0 1 2 Lineer Quadratik 

Kol kemikli, % 19,79 19,44 19,54 0,218 0,677 0,670 

Kol kemiksiz, % 15,17 14,83 14,68 0,234 0,447 0,867 

Kol kemiği, % 3,42 3,64 3,44 0,063 0,875 0,142 

Kol yağı, % 1,20 0,97 1,42 0,120 0,477 0,210 

But kemikli, % 33,04 32,81 32,35 0,226 0,248 0,826 

But kemiksiz, % 23,30 23,78 23,21 0,193 0,854 0,241 

But kemiği, % 5,96 6,20 5,86 0,097 0,701 0,182 

But yağı, % 3,79a 2,83b 3,28ab 0,159 0,107 0,019 

Döş boşluğu kemikli, % 19,27 19,09 20,41 0,463 0,350 0,469 

Döş boşluğu kemiksiz, % 17,92 17,98 19,23 0,450 0,272 0,556 

Döş boşluğu kemiği, % 1,35 1,10 1,19 0,054 0,204 0,141 

Gerdan kemikli, % 8,26 7,56 7,52 0,191 0,123 0,413 

Gerdan kemiksiz, % 6,22 5,62 5,79 0,176 0,342 0,319 

Gerdan kemiği, % 2,04a 1,95ab 1,72b 0,056 0,015 0,477 

Kafes, % 20,49 20,84 19,87 0,215 0,226 0,148 

Pirzola, % 13,59 14,30 13,48 0,254 0,863 0,187 

Pirzola kemiği, % 4,09 4,10 3,83 0,181 0,599 0,732 

Pirzola kırıntı, % 2,64 2,39 2,55 0,183 0,860 0,635 

 
a,b: Aynı satırda farklı harf taşıyan ortalama değerler arasındaki farklılıklar istatistiksel olarak önemlidir (P<0,05). 

 

Sepiyolit kullanımının IgG ve kan parametreleri üzerine etkisi Çizelge 3.9’da 

gösterilmektedir. Kuzu konsantre yemlerinde % 1 ve % 2 düzeylerinde sepiyolit ilavesi 

kandaki IgG düzeyini artırmıştır. Bu durumda sepiyolitin immuniteyi  olumlu 
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etkilediği anlaşılmaktadır. Sepiyolit ilavesi kan serumunda glukoz, total protein, üre, 

amonyak, total kolesterol ve trigliserit düzeyleri bakımından bir farklılık 

yaratmamıştır. Araştırmada karma yemlere ilave edilen sepiyolitin dozu ile kan IgG 

konsantrasyonu arasında pozitif lineer bir ilişki olduğu (P<0,05) görülmektedir. 

 

Çizelge 3.9. Karma yemlerde farklı düzeylerde sepiyolit kullanımının kuzularda IgG ve 

kan parametreleri üzerine etkisi 

 

 
a,b: Aynı satırda farklı harf taşıyan ortalama değerler arasındaki farklılıklar istatistiksel olarak önemlidir (P<0,05).  

 

Sepiyolit kullanımının rumen sıvısı parametreleri üzerine etkisi Çizelge 3.10’da 

gösterilmektedir. Araştırmada sepiyolit ilavesi rumen sıvısı pH’sı ve amonyak 

konsantrasyonu bakımından bir farklılık yaratmamıştır. Bununla birlikte rumen 

amonyak azotu düzeyinde matematiksel olarak bir azalma gözlenmiştir. Sepiyolit 

ilavesinde asetik asit yüzdesi haricinde diğer uçucu yağ asidi oranları ve toplam uçucu 

yağ asidi miktarında istatistik anlamda önemli bir farklılık olmamıştır. Sepiyolit 

katkısı asetik asit oranını azaltmıştır. Araştırmada karma yemlere sepiyolit ilavesi ile 

asetik asit yüzdesi arasında lineer ve quadratik bir ilişki (P<0,05) bulunmaktadır. 

 

 

 

 

 

 Sepiyolit, %  

SEM 

Önemlilik (P) 

0 1 2 Lineer Quadratik 

 

IgG, mg/dl 
132,14b 141,29a 140,50a 1,534 0,014 0,078 

 

Glukoz, mg/dl 
55,03 54,70 55,10 0,585 0,973 0,782 

Total protein, 

g/dl 5,54 5,64 5,92 0,181 0,439 0,828 

Üre-N, mg/dl 25,43 22,86 23,67 0,915 0,434 0,398 

Amonyak, 

µg/dl 
24,41 24,40 24,25 0,247 0,816 0,902 

Total 

kolesterol, 

mg/dl 

153,71 143,29 143,17 5,449 0,450 0,668 

Trigliserit, 

mg/dl 
25,00 19,57 20,67 1.151 0,108 0,164 
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Çizelge 3.10. Karma yemlerde farklı düzeylerde sepiyolit kullanımının kuzularda 

rumen sıvısı parametreleri üzerine etkisi 

 
a,b: Aynı satırda farklı harf taşıyan ortalama değerler arasındaki farklılıklar istatistiksel olarak önemlidir  (P<0,05). 

 

Kuzu dışkılarında kuru madde ve amonyak düzeyleri Çizelge 3.11’de 

verilmektedir. Dışkı kuru maddesi ve amonyak azotu bakımından gruplar arasında 

farklılık gözlenmemiştir. Ancak dışkı amonyak azotu düzeyi ile kullanılan sepiyolit 

dozu arasında lineer bir ilişki (P<0,05) bulunmaktadır. Dışkı amonyak azotundaki 

azalış, amonyağın sepiyolit tarafından bağlandığını göstermektedir.  

 

Çizelge 3.11. Karma yemlerde farklı düzeylerde sepiyolit kullanımının kuzularda dışkı 

özellikleri üzerine etkisi 

 
 

Dışkı 

Sepiyolit, %  

SEM 

Önemlilik (P) 

0 1 2 Lineer Quadratik 

Kuru madde, % 35,03 36,17 36,89 0,629 0,254 0,874 

Amonyak-N, mmol/l 1,78 1,33 1,16 0,123 0,041 0,553 

 
 Gruplar arasında önemli bir farklılık görülmemiştir. 

 

 Sepiyolit, %  

SEM 

Önemlilik (P) 

0 1 2 Lineer Quadratik 

pH 6,21 6,23 6,17 0,033 0,633 0,539 

Amonyak-N, 

mmol/l 
12,52 11,16 10,68 0,454 0,108 0,638 

Toplam UYA, 

mmol/l 
78,14 77,86 79,66 0,951 0,559 0,622 

Asetik asit, 

mmol/l 
45,95 43,04 43,88 0,577 0,116 0,110 

Asetik asit,  

% 
58,82a 55,30b 55,16b 0,514 0,001 0,035 

Propiyonik asit, 

mmol/l 
16,05 18,11 18,37 0,609 0,125 0,479 

Propiyonik asit, % 20,48 23,25 22,93 0,619 0,098 0,221 

İzobütirik asit, 

mmol/l 
0,967 0,863 0,952 0,037 0,825 0,233 

İzobütirik asit, % 1,24 1,11 1,20 0,050 0,725 0,304 

Bütirik asit, 

mmol/l 
11,96 13,01 13,08 0,321 0,163 0,469 

Bütirik asit, 

% 
15,35 16,71 16,49 0,432 0,286 0,398 

İzovalerik asit, 

mmol/l 
0,891 0,930 1,062 0,065 0,328 0,745 

İzovalerik asit, % 1,15 1,19 1,35 0,086 0,399 0,768 

Valerik asit, 

mmol/l 
2,316 1,903 2,313 0,130 0,939 0,145 

Valerik asit,  

% 
2,95 2,44 2,88 0,147 0,781 0,140 
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4. TARTIŞMA 
 

 

 

Bu çalışma, farklı düzeylerde sepiyolit içeren rasyonların kuzularda canlı ağırlık, canlı 

ağırlık kazancı, yem tüketimi, yemden yararlanma oranı,  karkas özellikleri, kan ve 

rumen sıvısı parametreleri, dışkı kuru maddesi ve amonyak azotu düzeyleri üzerine 

olan etkilerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir.  

 

 

 

4.1.Canlı Ağırlık ve Canlı Ağırlık Kazancı  

 

 

Gruplarda canlı ağırlık ve canlı ağırlık kazancında karma yemlere ilave edilen sepiyolit 

dozuna paralel olarak artış görülse de gruplar arasında istatistik açıdan bir fark 

bulunmamıştır (Çizelge 3.2).  

 

 

Çalışma bulgularımıza benzer olarak Gowda ve ark. (2007) kuzu konsantre yem 

rasyonlarına silikat minerali ve adsorbant olarak 5 g/kg hidrate sodyum kalsiyum 

alüminyum silikat (HSCAS) ilave edilen gruplarda 105 günlük deneme süresince canlı 

ağırlık kazancının kontrol grubuna kıyasla % 6,6 daha az olmasına karşın bu farklılığın 

istatistik olarak önemli olmadığını bildirmişlerdir. Oliveira ve ark. (2016) merinos ırkı 

koç rasyonlarında yağ absorbantı olarak bentonit (30 g/kg) ve vermiculitin (30 g/kg) 

ayrı ayrı ve birlikte kullanılmasının,  Murray ve ark. (1990) merinos ırkı koyun karma 

yemine 25 g/kg bentonit ilavesinin canlı ağırlık ve canlı ağırlık kazancı üzerine önemli 

bir etkisinin bulunmadığını bildirmişlerdir.  

 

 

Aynı şekilde, farklı düzeylerde klinoptilolit mineralinin ilavesinin bazı 

araştırmalarda, besi sığırlarında (Köknaroğlu ve ark., 2006; McCollum ve Galyean, 

1983 ve Sherwood ve ark., 2006)  ve kuzularda (Toprak ve ark., 2016) canlı ağırlık ve 

canlı ağırlık kazancı üzerine önemli bir etkisinin bulunmadığı rapor edilmiştir. Mohri 

ve ark. (2008) Holştayn ırkı yeni doğan buzağıların kolostrum ve sütüne  % 2 

düzeyinde klinoptilolit ilavesi ile canlı ağırlık ve canlı ağırlık kazancı azalma eğilimi 

gösterirken gruplar arasında önemli bir fark gözlemlememişlerdir. Mohri ve ark. 
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(2008) gastrointestinal sistemde amonyum rezervuarı olarak görev alan klinoptilolitin 

ancak uzun süreler kullanılması durumunda azotun daha etkin sindirilmesi neticesinde 

daha fazla canlı ağırlık kazancı olabileceğini rapor etmişlerdir.  

 

 

Yapılan çalışma bulgularından farklı olarak, Petkova ve ark. (1983) 

rasyonlarında % 4 zeolit bulunan kuzularda kontrol grubuna göre günlük canlı ağırlık 

kazancının  % 19,3, Pond (1984) ise Suffolk ırkı kuzu rasyonlarına % 2 zeolit 

ilavesinde % 11,5 daha fazla canlı ağırlık kazancı sağlanacağını rapor etmişlerdir. 

Pond (1984) zeolitin ruminal fermantasyon ve amonyak tutulumunu etkileyerek 

etkisinin protein oranı yüksek ancak rumendeki parçalanma oranı düşük olan yemlerle 

birlikte verilmesi durumunda arttığını rapor etmiştir. Bunların yanı sıra Pajovic ve ark. 

(1998) süt emen buzağıların, diğer araştırmacılar (Norouzian ve ark. 2010; Stojkoviç 

ve ark., 2005 ve Stojkoviç ve ark., 2012) kuzuların karma yemlerine zeolit ilavesinin 

ortalama canlı ağırlık ve canlı ağırlık kazancını olumlu etkilediğini rapor etmişlerdir.  

Araştırmacılar (Stojkoviç ve ark., 2005 ve Stojkoviç ve ark., 2012) zeolitin bağlayıcı 

özelliği ile vücut için zararlı bileşikleri (mikotoksin, ağır metaller, amonyak vs.) 

bağlayarak emilimini azalttığını bildirmişlerdir. 

 

 

Yapılan çalışma bulgularından farklı olarak Walz ve ark. (1998)  Suffolk ırkı 

kuzu konsantre yemlerine % 0,75 NaB ilavesinin kontrol grubuna göre daha fazla canlı 

ağırlık kazancı sağladığını kaydetmişlerdir. Walz ve ark. (1998)  bu durumu bentonitin 

katyon değişim kapasitesine bağlamışlar, bentonitin rumende parçalanma özelliği 

düşük olan yemlerle birlikte verildiğinde rumendeki amonyak konsantrasyonunu 

azaltarak yem proteini ve bakteriyel proteinin ince bağırsaklara geçişini artırdığını 

rapor etmişlerdir.  

 

 

Yazdani ve ark. (2009) ortalama 250 kg canlı ağırlığındaki 27 baş Holştayn ırkı 

besi sığırları ile yaptıkları 210 günlük çalışmada karma yemlere  % 2,5 ve % 5 

düzeyinde klinoptilolit ilavesinin canlı ağırlık kazancını kontrol grubuna göre daha 

fazla artırdığını bildirmişlerdir. Yazdani ve ark. (2009) canlı ağırlık kazancını buğday 



 

38 

 

ağırlıklı rasyonlarla beslemede rumen pH’sının aşırı düştüğü durumlarda 

klinoptilolitin tamponlama etkisiyle olabileceği şeklinde açıklamışlardır.  

 

 

 

4.2.Yem Tüketimi, Yemden Yararlanma Oranı  

 

 

Deneme süresince sepiyolit katkısının kuzularda konsantre yem ve kaba yem (kuru 

yonca otu) kuru madde tüketimi ile toplam yem kuru madde tüketimine etkisi Çizelge 

3.3’de, yem dönüşüm oranı üzerine etkisi Çizelge 3.4’de, gösterilmektedir. 

Denememizde konsantre yem kuru madde tüketimi ve toplam yem kuru madde 

tüketiminde karma yemlerde sepiyolit düzeyinin artışına göre lineer bir artış 

görülmektedir (P<0,05). Sepiyolitin % 1 ve % 2 düzeyinde ilavesi kontrol grubuna 

göre konsantre yem ve toplam yem kuru madde tüketiminde artış sağlamıştır (P<0,05). 

Denemede % 2 sepiyolit ilave edilen grup % 1 sepiyolit verilen ve kontrol grubuna 

göre daha fazla konsantre yem ve toplam yem kuru madde tüketimi sağlamıştır. 

Araştırmada, karma yemlere ilave edilen sepiyolitin dozu ile konsantre yem ve toplam 

yem kuru madde tüketimi arasında pozitif lineer bir ilişki olduğu (P<0,001) 

görülmektedir. Ancak 68 günlük ikinci dönem sonunda, bir kg canlı ağırlık kazancı 

için tüketilen yonca, konsantre yem ve toplam yem kuru madde tüketimi bakımından 

gruplar arasında farklılık gözlenmemiştir. 

 

 

Benzer şekilde, Walz ve ark. (1998) kuzu konsantre yemlerinde % 0,75 NaB 

bulunmasının konsantre yem kuru madde tüketimini artırdığını kaydetmişlerdir. 

Bunun nedeni olarak sodyum bentonit ile birlikte rasyonda rumende parçalanma 

özelliği düşük olan yemlere daha fazla yer verilmesi gerektiğini rapor etmişlerdir. 

Norouzian ve ark. (2010) kuzu rasyonlarına % 3 düzeylerinde klinoptilolit ilavesinin 

kontrol grubu ve rasyonunda % 1,5 klinoptilolit bulunan gruba göre daha fazla toplam 

kuru madde tüketimi sağladığını gözlemlemişlerdir. Kuzu karma yemlerine % 0,5, 

(Stojkoviç ve ark., 2005 ve Stojkoviç ve ark., 2012) ve Brown Swiss ırkı sığır karma 

yemlerine % 1 (Köknaroğlu ve ark., 2006) düzeyinde zeolit ilavesinin toplam yem 

kuru madde tüketimini artırdığı bildirilmiştir. 
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Yapılan çalışmamızın bulgularına ters olarak, besi sığırı karma yemlerine 

(McCollum ve Galyean, 1983; Sherwood ve ark., 2006 ve Yazdani ve ark., 2009) ve 

dişi kuzu konsantre yemlerine (Mainah ve Adriani, 2011) farklı düzeylerde 

klinoptilolit ilavesinin toplam yem kuru madde tüketimi üzerinde bir etkisinin 

bulunmadığı bildirilmiştir. Aynı şekilde Holştayn ırkı süt sığırı (Dschaak ve ark., 

2010), kuzu (Ghaemnia ve ark., 2010) ve keçi (Erwanto ve ark., 2011) karma 

yemlerine farklı düzeylerde zeolit ilavesinin toplam yem kuru madde tüketimi üzerine 

kayda değer önemli bir etkisinin bulunmadığı kaydedilmiştir. Gowda ve ark. (2007) 

kuzu konsantre yemlerine adsorbant olarak 5 g/kg HSCAS ilavesinin toplam yem kuru 

madde tüketimi üzerinde bir etkisinin olmadığını bildirmişlerdir. Ortiz ve ark. (2016) 

ise Holştayn ırkı besi sığırı karma yemlerine % 1 ve % 2 düzeyinde kaolinit ilavesinin 

toplam yem kuru madde tüketimi üzerine bir etkinin olmamasını yemlerin duedenuma 

geçiş hızındaki artıştan olabileceğini rapor etmişlerdir. 

 

 

Yapılan çalışma bulgularına benzer şekilde bazı araştırmacılar (McCollum ve 

Galyean, 1983; Norouzian ve ark. 2010; Toprak ve ark. 2016 ve Yazdani ve ark., 2009) 

besi sığırları ve kuzu karma yemlerine farklı düzeylerde klinoptilolit, Gowda ve ark. 

(2007) kuzu konsantre yemlerine adsorbant olarak 5 g/kg HSCAS, Oliveira ve ark. 

(2016) merinos ırkı koç karma yem rasyonlarına bentonit (30 g/kg) ve vermiculitin (30 

g/kg) birlikte veya ayrı ayrı ilavesinin yemden yararlanma üzerine önemli bir etkisinin 

bulunmadığını bildirmişlerdir.  

 

 

Yapılan çalışma bulgularından farklı olarak, kuzu karma yem rasyonlarına 

(Stojkoviç ve ark., 2005 ve Stojkoviç ve ark., 2012) % 0,5, besi sığırı karma yemlerine 

(Köknaroğlu ve ark., 2006) % 1 düzeyinde zeolit ilavesinin yemden yararlanma 

oranını iyileştirdiğini gözlemlemiştir. Bunun nedenini NPN bileşiklerinin 

parçalanması sonucu oluşan amonyağın zeolit tarafından adsorbe edilerek ruminasyon 

sırasında ağızda çiğneme sırasında tükrükteki Na ile NH4
+’un yer değiştirmek suretiyle 

yavaş salınımı ve böylece rumen amonyak konsantrasyonunun sabit tutulmasına ve 

rumende mikrobiyel protein sentezi için uygun bir ortam oluşmasına bağlamışlardır.  
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4.3. Karkas Ağırlığı ve Karkas Randımanı 

 

 

Karma yemlerde farklı düzeylerde sepiyolit kullanımının kuzularda sıcak karkas 

ağırlığı ve karkas randımanı üzerine etkisi Çizelge 3.5’ de gösterilmektedir. Sepiyolit 

ilavesi sıcak ve soğuk karkas ağırlıkları ile karkas randımanları düzeyinde artış 

sağlasada denemenin sonunda istatistik anlamda önemli bir etkisi bulunmamıştır. Deri, 

ayak, baş, testis, iç yağ, kuyruk ve kavram oranlarının yüzdeleri ve relatif iç organ 

ağırlıkları bakımından deneme grupları arasındaki rakamsal farklılıklar istatistik 

bakımdan önemsiz bulunmuştur (Çizelge 3.6, Çizelge 3.7). Araştırmamızda sepiyolit 

katkısında kan üre düzeyi ve ruminal amonyak düzeylerinde istatistik anlamda bir 

farklılık oluşturmaması sonucu ile bu ürünlerin metabolik aktivitelerinden sorumlu 

karaciğer ve böbreklerin ağırlıklarında bir değişiklik olmaması birbirinini 

desteklemektedir. Deneme sonunda kesimi takiben ayrılan parçalardan but kemikli, 

but kemiksiz, but kemiği yüzdeleri, kol yağı, kol kemikli, kol kemiksiz,  kol kemiği 

yüzdeleri, döş kemikli, döş kemiksiz, döş kemiği yüzdeleri, gerdan kemikli, gerdan 

kemiksiz, kafes yüzdesi, pirzola, pirzola kemiği, pirzola kırıntı yüzdeleri bakımından 

gruplar arasında istatistik öneme sahip bir fark görülmemiştir (P>0.05) (Çizelge 3,8). 

Bununla birlikte but yağı yüzdesi, gerdan kemiği oranları incelendiğinde görülen fark 

istatistik anlamda önemli bulunmuştur (P<0.05). En düşük but yağı yüzdesi % 2,83 ile 

% 1 sepiyolit verilen grupta, en düşük gerdan kemiği yüzdesi ise % 1,72 ile % 2 

sepiyolit verilen grupta görülmüştür. Araştırmada karma yemlere ilave edilen 

sepiyolitin dozu ile but yağı yüzdesi arasında quadratik ve gerdan kemiği yüzdesi 

arasında ise lineer bir ilişki olduğu (P<0,05) gözlenmiştir.  

 

 

Benzer sekilde, besi sığırı karma yemlerinde (McCollum ve Galyean, 1983; 

Pond, 1984 ve Sherwood ve ark., 2006) ve kuzu rasyonlarında (Deligiannis ve ark., 

2005) klinoptilolit ilavesinin sıcak karkas ağırlığı ve karkas randımanı üzerine önemli 

bir etkisinin olmadığı gözlemlenmiştir. 

 

 

Yapılan çalışma bulgularından farklı sonuçların da elde edildiği çalışmalarda 

bulunmaktadır. Yazdani ve ark. (2009) Holştayn ırkı besi sığırı karma yemlerine % 5 
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klinoptilolit ilavesinde % 2,5 ilave edilen grup ve kontrol grubuna göre sıcak karkas 

ağırlığının daha yüksek bulunduğunu bildirmişlerdir (P < 0,05). Karkas randımanı 

değerlendirildiğinde, etin yağ oranı ve kalite sınıflandırmasında gruplar arasında 

önemli bir farklılık bulunmadığı, ancak karkas randımanının kontrol grubunda daha 

yüksek olduğunu gözlemlemişlerdir. Aksine, Oliveira ve ark. (2016) merinos ırkı koç 

karma yemlerine bentonit (30 g/kg) ve vermiculitin (30 g/kg) birlikte veya ayrı ayrı 

ilavesiyle karkas randımanının kontrol grubuna göre daha yüksek bulunduğunu rapor 

etmişlerdir.  

 

 

Ortiz ve ark.(2016) Holştayn ırkı besi sığırı karma yemlerine % 1 ve % 2 

düzeyinde kaolinit ilavesinde, kaolinit düzeyindeki artışla orantılı olarak karkas 

randımanındaki lineer azalmayı, kaolinitin yoğunluğuna bağlı olarak olarak absorbe 

olmadan sindirim kanalında birikimi nedeniyle olabileceği şeklinde bildirmişlerdir. 

Aynı şekilde, Toprak ve ark. (2016) kuzu karma yemlerinde % 2 düzeyinde mikronize 

zeolit bulunmasının sıcak karkas ağırlığı ve karkas randımanını etkilemediğini, % 3 ve 

üzerindeki ilavenin ise negatif etki yaptığını (P<0,01) rapor etmişlerdir. Çolpan ve ark. 

(1985) merinos kuzu konsantre karma yemlerine üre ile birlikte farklı düzeylerde zeolit 

ilavesinde sıcak ve soğuk karkas ağırlıklarındaki azalışın istatistik yönden önemli 

olduğunu bildirmişlerdir. Sıcak ve soğuk randıman değerleri yönünden gruplar 

arasında önemli bir farklılık gözlenmemiştir. 

 

 

 

4.4. Kan ve Rumen Sıvısı Metabolitleri 

 

 

Karma yemlerde farklı düzeylerde sepiyolit kullanımının kuzularda IgG ve kan 

parametreleri üzerine etkisi Çizelge 3.9’da gösterilmektedir. Sepiyolit verilen 

gruplardaki kan serum IgG konsantrasyonu kontrol grubuna göre daha yüksek                

(P < 0,05) bulunmuştur. Denemenin 66. günü konsantre yemine % 2 sepiyolit ilavesi 

yapılan grupta bir kuzu ölmüştür. Ölümün yem kaynaklı olmadığı tespit edilmiştir. 

Dolayısıyla konsantre yemlerine sepiyolit ilavesi kuzulardaki ölüm oranını 

etkilememiştir. Denememizdeki en önemli bulgu, kuzu konsantre yemlerinde % 1 ve 

% 2 düzeylerinde sepiyolit kullanımının kan serumundaki IgG düzeyini artırmasıdır. 
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Bulgular kil minerallerinin kan serumundaki IgG düzeyine etkilerini bildiren çalışma 

sonuçları (Fratric ve ark., 2005 ve Pourliotis ve ark., 2012) ile uyum içerisindedir. Bu 

durumda sepiyolitin immuniteyi de olumlu etkilediği anlaşılmaktadır. 

 

 

Fratric ve ark. (2005) kolostruma 5 g/lt klinoptilolit ilavesinin yeni doğan 

buzağıların kan IgG konsantrasyonunu önemli miktarda artırdığını rapor etmişlerdir. 

Fratric ve ark. (2005) deneme sonucunda yüksek miktarda maternal antikor alan 

buzağıların yetersiz miktarda alanlara göre doğum sonrası septisemiye yakalanma 

riskinin önemli miktarda azaldığını bildirmişlerdir. Stojkoviç ve ark. (2005) kuzu 

karma yemlerine % 0,5 zeolit ilavesinde kontrol grubuna kıyasla ishal vakalarının 

görülmediğini, bunun sebebini zeolitin vücut için zararlı bileşikleri (mikotoksin, ağır 

metaller, amonyak vs.) bağlayarak emilimini azaltması şeklinde olabileceğini 

kaydetmişlerdir. Elitok ve Baser (2016) yeni doğan buzağıların rasyonlarına günlük 

tüketimlerinin % 2’si kadar sepiyolit ilave ettikleri 30 günlük çalışmalarında, sepiyolit 

verilen deneme gruplarında kontrol grubuna göre ishal vakalarının daha az görüldüğü 

bildirilmiştir. Araştırmacılar, ikinci haftadan itibaren kan IgG düzeyindeki artışın 

immunoglogulinlerin bağırsaklardan emilim oranındaki artıştan kaynaklandığını 

bildirmişlerdir.  

 

 

Pourliotis ve ark.’nca (2012) yeni doğan Holştayn ırkı buzağılarda 12, 24, 36 

saat arayla 2 lt kolostrum ve sonrasında günde iki kez süt içerisine 10 günlük süre 

boyunca 1 g/kg ve 2 g/kg düzeylerinde klinoptilolit ilave edilmiştir. Deneme sonunda 

klinoptilolit verilen gruplarda Escherichia coli’ye karşı oluşan kan serumundaki 

antikor düzeyinin kontrol grubunda daha yüksek bulunduğu, ishal insidansında da 

azalış şekillendiği bildirilmiştir. Deneme süresince toplam 10 buzağı da ishal vakası 

görülmüş olup en yüksek ishal insidansıda kontrol grubunda gözlemlenmiştir. Benzer 

şekilde, Sadeghi ve Shawrang (2008)  yeni doğan Holştayn ırkı buzağıların 

kolostrumlarına 1g/kg zeolit ilavesinin ishal insidansını ve olumsuz etkilerini 

azaltması nedeniyle en uygun kullanım dozu olduğu ancak pasif immuniteyi 

artırmadığını rapor etmişlerdir. Bu dozun üzerindeki kullanımların ise pasif immunite 

ve ishal vakalarını olumsuz etkilediğini, bu olumsuz etkinin klinoptilolitin katyon 
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değişim özelliğinden dolayı abomasum pH’sını ve ince bağırsaktaki ozmotik basıncı 

artırması nedeniyle olabileceğini rapor etmişlerdir. 

 

 

Ancak çalışma bulgularından farklı olarak Gowda ve ark. (2007) kuzu konsantre 

yemlerine adsorbant olarak 5 g/kg HSCAS, Bampidis ve ark.’da (2014) 16 baş 

Holştayn ırkı sığır karma yemlerine paligorskit ilavesinin immunglobulin 

konsantrasyonlarında önemli bir farklılık oluşturmadığını rapor etmişlerdir. Mohri ve 

ark. (2008) 30 baş yeni doğan buzağı ile yaptıkları bir çalışmada kolostrum ve süt 

içerisine % 2 düzeyinde klinoptilolit ilavesinin gama, beta ve IgG konsantrasyonuna 

önemli bir etkisinin bulunmadığını bildirmişlerdir.  

 

 

Yapılan denememizde sepiyolit ilavesinin kan serumunda glukoz 

konsantrasyonuna istatistik anlamda önemli bir etkisi gözlemlenmemiştir (Çizelge 

3.9). Benzer şekilde, Ghaemnia ve ark. (2010) kuzu rasyonlarına  % 3, % 6 ve % 9 

düzeylerinde zeolit ilavesinin plazma glukoz konsantrasyonunda önemli bir farklılık 

oluşturmadığını ancak artan miktarda zeolit ilavesi ile birlikte düşme eğilimi 

gösterdiğini tespit etmişlerdir. Bampidis ve ark. (2014) Holştayn ırkı sığır karma 

yemlerine 10 g/kg paligorskit,  Yalçın ve ark. (1988) Karacabey merinos kuzusu karma 

yerlerine üre ile birlikte farklı düzeylerdeki zeolit katkısının serum glukoz 

konsantrasyonunu etkilemediğini rapor etmişlerdir..  

 

 

Yapılan deneme sonucunda kan serumunda toplam protein konsantrasyonu 

bakımından gruplar arasında bir farklılık bulunmadığı görülmüştür (Çizelge 3.9). 

Yapılan çalışma bulgularına benzer şekilde Mohri ve ark. (2008) yeni doğan 

buzağılarda % 2 klinoptilolit, Gowda ve ark. (2007) kuzu konsantre yemlerine 

adsorbant olarak 5 g/kg HSCAS, Bampidis ve ark. (2014) Holştayn ırkı sığır karma 

yemlerine paligorskit ilavesinin serum toplam protein düzeyini etkilemediğini 

bildirmişlerdir.  

 

 

Yapılan çalışma bulgularından farklı olarak Toprak ve ark. (2016) kuzu karma 

yemlerine % 2 düzeylerinde mikronize zeolit ilavesinin kan serumundaki toplam 

file:///D:/tez-ender/RUMİNANT/Toprak%20ve%20alıntıları/GHAEMNIA-kuzu-zeolit-ruminal%20fermantasyon-performans.pdf
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protein konsantrasyonunu etkilediğini (P<0,05), özellikle % 3 mikronize zeolit ilavesi 

ile toplam serum proteininin lineer bir artış gösterdiğini kaydetmişlerdir. 

 

 

Yapılan bu denemede kuzu konsantre yemlerine % 1 ve % 2 sepiyolit ilavesinin 

kan serumunda üre azotu konsantrasyonunda bir değişiklik yapmadığı 

gözlemlenmiştir (Çizelge 3.9). Benzer şekilde, Gowda ve ark. (2007) kuzu konsantre 

yemlerine adsorbant olarak 5 g/kg HSCAS, Bampidis ve ark. (2014) Holştayn ırkı sığır 

karma yemlerine paligorskit ilavesinin kan serumunda üre azotu konsantrasyonunda 

önemli bir farklılık oluşturmadığını rapor etmişlerdir. Aynı şekilde (Kardaya ve ark., 

2012; Pond, 1984 ve Toprak ve ark., 2016) yapılan çalışmamıza benzer bir şekilde 

zeolit ilavesinin kan üre azotu üzerine negatif bir etkisinin olmadığını rapor 

etmişlerdir. 

 

 

Buna karşılık Ghaemnia ve ark. (2010) zeolitin katyon değişim kapasitesi 

özelliği nedeniyle kuzu rasyonlarına % 9 düzeylerinde ilavesinin kan üre azotu 

miktarını önemli derecede azalttığını tespit etmişlerdir (P<0,05). Araştırmacılar, 

özellikle zeolit ilavesinin protein metabolizmasını değiştirerek kan üre azotu miktarını 

azaltıp proteinlerin ince bağırsaklara geçişinin artmasına neden olduğunu 

bildirmişlerdir. 

 

 

Yapılan denemede Çizelge 3.10’de görüldüğü üzere kontrol grubunda ruminal 

amonyak düzeyinin sepiyolit verilen gruplara göre yüksek olmakla birlikte, sepiyolit 

ilavesinin rumen amonyak azotu konsantrasyonu üzerine önemli bir etkisi 

bulunmamıştır. Bu durum rumendeki fazla amonyağın sepiyolit tarafından 

bağlandığını göstermektedir. Benzer şekilde McCollum ve Galyean (1983) besi 

sığırlarında karma yemlere % 1,25, % 2,5 ve % 5 düzeylerinde klinoptilolit ilavesi 

yapılan gruplar arasında % 5’lik ilavenin en düşük rumen amonyak azotu 

konsantrasyonuna sahip olduğunu bildirmişlerdir. Mainah ve Adriani (2011) dişi kuzu 

konsantre yemlerine  % 6 düzeyinde  klinoptilolit ilavesinin rumendeki fazla olan 

amonyak azotunu bağlamak için gerekli maksimum doz olarak rapor etmiş olup, aşırı 

file:///D:/tez-ender/RUMİNANT/Toprak%20ve%20alıntıları/MC%20COLLUM-sığır-clinoptilolite-rumende%20acidite%20artışı.pdf
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amonyak azotunu bağlamak için gereğinden fazla klinoptilolit kullanılması 

durumunda ise rumendeki mikrobiyal protein sentezinin azalacağını kaydetmişlerdir.  

 

 

 Bununla birlikte Murray ve ark. (1990) koyunlara verilen pelet formundaki 

konsantre yem ve kıyılmış formdaki kaba yemden oluşan rasyonlara bentonit 

ilavesinin rumen amonyak azotu konsantrasyonuna bir etkisinin olmadığını 

bildirmişlerdir. Bosi ve ark. (2002) ise Holştayn ırkı süt sığırı karma yemlerine 10 g/kg 

klinoptilolit ilavesinin rumen amonyak azotu konsantrasyonu üzerinde önemli bir 

farklılık oluşturmadığı bilgisini vermişlerdir. Grabherr ve ark. (2009) Holştayn ırkı süt 

sığırı karma yemlerine (% 60 konsantre yem, % 40 kaba yem) 10 g/kg KM ve 20 g/kg 

KM zeolit ilavesinin amonyak azotu düzeyini artırmasına rağmen, farklılığın istatistik 

açıdan önemli olmadığını rapor etmişlerdir. Aynı şekilde Dschaak ve ark. (2010) 

Holştayn ırkı süt sığırı karma yemlerine (% 57 kaba yem, % 43 konsantre yem) % 1,4 

zeolit, Erwanto ve ark. (2011) etawa ırkı melezi erkek keçi karma yemlerine % 2, % 4 

ve % 6 amonyak emdirilmiş zeolit ilavesinin rumen amonyak konsantrasyonunu 

etkilemediğini bildirmişlerdir. Erwanto ve ark. (2011) zeolitin rumendeki amonyak 

düzeyini yavaş yavaş artırarak rumendeki protein sentezini olumlu etkilediğini ve 

rumen mikroorganizmalarını amonyağın toksik etkisinden koruduğunu rapor 

etmişlerdir. 

 

 

Yapılan bu denemede Çizelge 3.10’da görüldüğü üzere kontrol grubunda rumen 

sıvısı pH düzeyi 6,21, % 1 sepiyolit ilave edilenlerde 6,23 ve % 2 sepiyolit ilave 

edilenlerde 6,17’dir. Deneme süresi sonunda % 2 sepiyolit ilavesi ile rumen sıvısındaki 

pH düzeyinde bir düşüş şekillenmekle birlikte sepiyolit ilavesinin istatistik açıdan 

önemli bir etkisi bulunmamıştır. 

 

 

Yapılan çalışma bulgularına benzer şekilde, McCollum ve Galyean (1983) besi 

sığırlarında karma yemlere % 2,5 ve % 5 düzeylerinde klinoptilolit ilavesinin rumen 

pH’sını düşürdüğünü kaydetmişlerdir. Bu durumu klinoptilolit ilavesinin ruminal 

fermantasyonda yapmış olduğu değişimle açıklamışlardır. Klinoptilolit iyon değişim 

kapasitesi özelliğiyle amonyak salınımını yavaşlatmakta ve böylece yemleme 

file:///D:/tez-ender/RUMİNANT/Toprak%20ve%20alıntıları/MC%20COLLUM-sığır-clinoptilolite-rumende%20acidite%20artışı.pdf
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sonrasında rumende aşırı amonyak birikimini azaltarak optimal bir rumen ortamı 

sağlamaktadır. Bu durum rumen fermantasyonunu ve hayvan performansını olumlu 

etkilemektedir. Aynı şekilde sepiyolit ilavesiyle de rumen amonyak azotu düzeyinde 

matematiksel olarak bir azalma gözlenmiştir. Bu durum rumendeki fazla amonyağın 

sepiyolit tarafından bağlandığını göstermektedir. Yine Kardaya ve ark. (2012) 

kuzulara zeolit ve üre emdirilmiş zeolitin rumen fermantasyonuna etkisini 

araştırdıkları çalışmalarında, zeolit verilen grupta en düşük ruminal pH görülmüş ve 

bu durumu zeolitin amonyağı bağlayan katyon değişim kapasitesine bağlamışlardır. 

 

 

Bosi ve ark. (2002) Holştayn ırkı süt sığırı karma yemlerine 10 g/kg klinoptilolit, 

Grabherr ve ark. (2009) Holştayn ırkı süt sığırı karma yemlerine 10 g/kg KM ve 20 

g/kg KM zeolit ilavesinin rumen sıvısı pH değerinde önemli bir farklılık oluşturmadığı 

bilgisini vermişlerdir. Dschaak ve ark. (2010) Holştayn ırkı süt sığırları ile yapılan 12 

haftalık çalışmada karma yemlere (% 57 kaba yem, % 43 konsantre yem) % 1,4 zeolit 

ilavesi ile ruminal pH’nın artma eğilimi göstermekle birlikte, istatistik anlamda önemli 

bir farklılık oluşturmadığını rapor etmişlerdir. Ayrıca zeolit ilavesinin rumendeki 

fermentasyon üzerine herhangi bir etkisini gözlemlememişlerdir. Erwanto ve ark. 

(2011) keçi karma yemlerine % 2, % 4 ve % 6 amonyak emdirilmiş zeolite, Ortiz ve 

ark. (2016) Holştayn ırkı besi sığırı karma yemlerine % 1 ve % 2 düzeyinde kaolinit 

ilavesinin ruminal pH üzerine bir etkisinin bulunmadığını bildirmişlerdir.  

 

 

Yapılan çalışmalardan farklı olarak Aitchison ve ark. (1986) ortalama 42 kg 

ağırlığında dişi koyunları sekizinci günden itibaren sadece tahıl oranı yüksek pelet yem 

ile beslediklerinde denemenin altıncı günü sonuna kadar ruminal pH düzeyi yönünden 

bentonit verilmesinin önemli bir farklılık yaratmadığı, sekizinci günden itibaren ise 

bentonit verilen grubun kontrol grubuna göre rumen pH düzeyinin önemli miktarda 

yüksek bulunduğu rapor edilmiştir. Aitchison ve ark. (1986) deneme sonunda bentonit 

ilavesinin özellikle yüksek karbonhidrat içerikli rasyonla geçişte ki adaptasyon 

süresince fermantasyonu azaltarak ve rumen pH’sının hızlı bir şekilde düşmesini 

azaltarak avantajlı yönlerinin olabileceğini rapor etmişlerdir. Ayrıca Ghaemnia ve ark. 

(2010) kuzu karma yemlerine farklı düzeylerde zeolit, Karatzia ve ark. (2011) gebe 

olmayan Holştayn ırkı süt sığırı karma yemlerine 200 g klinoptilolit ilavesi ile 
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rumendeki pH düzeyinin kontrol grubuna göre istatistik açıdan daha yüksek 

bulunduğunu ifade etmişlerdir. 

 

 

Murray ve ark. (1990) koyun rasyonlarına 25 g/kg bentonit ilavesinin pelet 

formundaki konsantre yemlerde rumen pH düzeyini azaltırken, kıyılmış formdaki kaba 

yem rasyonlarında rumen pH düzeyini kısmi artırdığını rapor etmişlerdir. Bu durumu 

yüksek protein içeren rasyonlara bentonit ilave edilmesinin rumendeki amonyak 

konsantrasyonunu stabilize ederek mikrobiyel fermentasyonu artırması sonucunda 

olabileceği şeklinde açıklamışlardır. 

 

 

Ruminal fermantasyonun en önemli göstergelerinden birisi rumende üretilen 

UYA’dır. Yapılan denemede karma yemlerde farklı düzeylerde sepiyolit ilavesi ile 

asetik asit oranı azalmış diğer uçucu yağ asidi oranları ve toplam uçucu yağ asidi 

miktarı etkilenmemiştir (Çizelge 3.10).  

 

 

Yapılan denememize benzer şekilde, süt sığırı, besi sığırı, koç ve kuzu karma 

yemlerine kil ve kil benzeri minerallerin ilavesinin toplam UYA düzeyinde, asetat, 

propiyonat ve bütirat konsantrasyonlarında önemli bir farklılık oluşturmadığı 

kaydedilmiştir (Bosi ve ark., 2002; Kardaya ve ark., 2012; Oliveira ve ark., 2016 ve 

Ortiz ve ark., 2016).    

 

 

Farklı yapıdaki kil minerallerinin ilavesinin rumendeki UYA kompozisyonuna 

etkisi literatürler arasında farklılıklar göstermektedir (Aitchison ve ark., 1986; 

Dschaak ve ark., 2010; Grabherr ve ark., 2009; Karatzia ve ark., 2011 ve McCollum 

ve Galyean, 1983). McCollum ve Galyean (1983) besi sığırı karma yemlerine % 2,5 

klinoptilolit ilavesinin diğer gruplara göre en düşük asetat ve en yüksek propiyonat 

oranı oluşturduğunu bildirmişlerdir. Aitchison ve ark. (1986) ortalama 42 kg 

ağırlığında dişi koyunlardan sekizinci günden itibaren sadece tahıl oranı yüksek pelet 

yem ile beslenenenlerin bentonit ilavesi sonucunda toplam UYA düzeyinde önemli 

oranda düşüş şekillendiği ve asetik asit: propiyonat oranında ise kayda değer bir 

farklılık bulunmadığını rapor etmişlerdir. Grabherr ve ark. (2009) Holştayn ırkı süt 

file:///C:/Users/erkam/AppData/Roaming/Microsoft/Word/RUMİNANT/Toprak%20ve%20alıntıları/MC%20COLLUM-sığır-clinoptilolite-rumende%20acidite%20artışı.pdf
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sığırı karma yemlerine (% 60 konsantre yem, % 40 kaba yem) 10 g/kg KM ve         20 

g/kg KM zeolit ilave edilmesinin toplam UYA düzeylerinde önemli bir farklılık 

yaratmamakla birlikte, asetik asit düzeyi ve asetik asit: propiyonat oranının deneme 

gruplarında kontrol grubuna göre daha yüksek, propiyonat düzeyinin daha düşük, 

bütirat düzeyinin ise etkilenmediğini ayrıca valerat düzeyinin 20 g zeolit verilen grupta 

en düşük olduğunu bildirmişlerdir. Dschaak ve ark. (2010) Holştayn ırkı süt sığırları 

ile yapılan 12 haftalık çalışmada karma yemlere (% 57 kaba yem, % 43 konsantre yem) 

% 1,4 zeolit ilavesinin toplam UYA düzeyinde azalma eğilimi göstermekle birlikte, 

oransal olarak asetat, propiyonat, butirat ve asetat: propiyonat oranını etkilemediğini 

rapor etmişlerdir. Yine Karatzia ve ark. (2011) gebe olmayan Holştayn ırkı süt sığırı 

karma yemlerine günde 200 g klinoptilolit ilavesinin toplam UYA düzeyine önemli 

bir etkisinin bulunmadığını, ancak oransal olarak önemli derecede etkilediğini, asetat 

düzeyinin önemli oranda artarken, propiyonat ve valerat düzeyinin azaldığı bilgisini 

vermişlerdir. 

 

 

Yapılan çalışma bulgularından farklı olarak, Erwanto ve ark. (2011) etawa ırkı 

melezi erkek keçi karma yemlerine % 6 düzeyinde amonyak emdirilmiş zeolitin 

rumendeki toplam UYA oranını önemli miktarda artırdığını bildirmişlerdir. Walz ve 

ark. (1998) Suffolk ırkı kuzu konsantre yemlerine % 0,75 NaB ilavesinin kontrol 

grubuna göre toplam UYA oranını artırdığını, ayrıca asetat ve propionat düzeyi 

düşerken butirat düzeyini artırdığını gözlemlemişlerdir. Murray ve ark. (1990) 

koyunlara verilen kıyılmış formdaki kaba yem rasyonlarına 25 g/kg bentonit ilavesinin 

toplam UYA oranına bir etkisi bulunmaz iken pelet formdaki konsantre yem 

rasyonlarına bentonit ilavesinin toplam UYA ve asetat oranını artırdığını ve 

propiyonat oranını azalttığını rapor etmişlerdir. Araştırmacılar bu durumu 

fermantasyon sonucunda enerji tutulumu etkinliğindeki azalış neticesinde olabileceği 

şeklinde açıklamıştır.  
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4.5. Dışkı Kuru Maddesi ve Amonyak Azotu Düzeyleri 

 

 

Kuzu dışkılarında kuru madde ve amonyak düzeyleri Çizelge 3.11’de 

gösterilmektedir. Yapılan bu denemede en yüksek dışkı kuru maddesi (%) ve amonyak 

azotu (mmol/lt) düzeyi % 2 sepiyolit verilen grupta görülmekle birlikte sepiyolit 

ilavesi dışkı kuru maddesi ve amonyak azotu bakımından gruplar arasında farklılık 

yaratmamıştır. 

 

 

Yapılan deneme sonucunda elde edilen bulgulara benzer şekilde besi sığırları 

(McCollum ve Galyean, 1983) ve süt sığırı (Grabherr ve ark., 2009) karma yemlerine 

klinoptilolit ilavesinin dışkı kuru maddesi düzeyine önemli bir etkisinin olmadığını 

rapor etmişlerdir. Sherwood ve ark. (2006) besi sığırı karma yemlerine % 1,2 

klinoptilolit ilavesinin dışkı toplam azot düzeyi üzerine önemli bir etkisinin 

bulunmadığını bildirmişlerdir. Aynı şekilde, Toprak ve ark. (2016) kuzu karma 

yemlerine mikronize zeolit ilavesinin dışkı kuru maddesini ve toplam azot miktarını 

etkilemediğini kaydetmişlerdir. 

 

 

Ancak yapılan çalışma bulgularından farklı olarak, Aitchison ve ark. (1986) 

koyun karma yemlerine 40 kg/ton bentonit ilavesinin kontrol grubuna göre dışkı azot 

düzeyini artırdığını gözlemlemişlerdir. Ortiz ve ark. (2016) ise Holştayn ırkı besi sığırı 

karma yemlerine % 1 ve % 2 düzeyinde kaolinit ilavesinin kontrol gruplarına göre 

dışkı toplam kuru maddesi ve dışkı toplam azotu düzeyini artırdığını kaydetmişlerdir. 
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5. SONUÇ VE ÖNERİLER 
 

 

 

Kuzu rasyonlarına % 1 ve % 2 sepiyolit ilavesinin canlı ağırlık, canlı ağırlık kazancı, 

yem tüketimi, yemden yararlanma oranı, karkas özellikleri, kan ve rumen sıvısı 

metabolitleri, dışkı kuru maddesi ve amonyak azotu düzeyleri üzerine olan etkilerinin 

incelendiği bu çalışmada, 68 günlük besi sonunda canlı ağırlık ve canlı ağırlık kazancı 

bakımından gruplar arasında istatistik farklılıklar görülmemiştir. 

 

 

Konsantre yem kuru madde tüketimi ve toplam yem kuru madde tüketimi 

rasyonlarda sepiyolit düzeyinin artışına göre lineer bir artış göstermiştir (P<0,05). 

Kaba yem (kuru yonca otu) kuru madde tüketimine herhangi bir etkisi gözlenmemiştir. 

Bir kg canlı ağırlık kazancı için tüketilen yonca, konsantre yem ve toplam yem kuru 

madde tüketimi bakımından gruplar arasında farklılık gözlenmemiştir. 

 

 

Araştırmada sepiyolit katkısının sıcak karkas, soğuk karkas ağırlıkları ile sıcak 

ve soğuk karkas randımanları üzerine istatistik açıdan önemli bir etkisi bulunmamıştır. 

Deri, baş, bacak, yağ oranlarının yüzdeleri ve relatif iç organ ağırlıkları yönünden 

deneme grupları arasındaki rakamsal farklılıklar istatistik bakımdan önemli 

bulunmamıştır. But yağı yüzdesi, gerdan kemiği oranları incelendiğinde görülen fark 

istatistik anlamda önemli bulunmuştur (P<0,05). 

 

 

Kuzu konsantre yemlerinde % 1 ve % 2 düzeylerinde sepiyolit kullanımı kan 

serumu IgG düzeyini artırmıştır. Kan serumunda glukoz, total protein, üre, amonyak, 

kolesterol, trigliserit düzeyleri ile ruminal pH ve amonyak konsantrasyonu bakımından 

bir farklılık yaratmamıştır.  

 

 

Rumen toplam uçucu yağ asidi içerisinde asetik asit oranını azaltmıştır. 

Rumende diğer uçucu yağ asidi oranları ve toplam uçucu yağ asidi miktarı sepiyolit 

katkısından etkilenmemiştir.  
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Sepiyolit katkısı dışkı kuru maddesi ve amonyak azotu bakımından gruplar 

arasında farklılık yaratmamıştır. 

 

 

Sepiyolit ilavesinin rumen amonyak konsantrasyonu üzerine önemli bir etkisi 

bulunmamakla birlikte, kontrol grubunda ruminal amonyak düzeyinin sepiyolit verilen 

gruplara göre yüksek olduğu görülmüştür. Bu durum rumendeki fazla amonyağın 

sepiyolit tarafından bağlandığını göstermektedir. Araştırmamızda, sepiyolit katkısı 

amonyağın toksisitesinin önlenmesi ve rumendeki fermantasyon için uygun ortam 

oluştursa da bu etki performansa yansımamıştır. Bu durum araştırmada hijyenik, 

kontrollü ve dengeli bir beslenmeye bağlı şekillenmiş olabilir. Hijyenik, dengeli ve 

yeterli beslenme yapılamayan saha şartlarında sepiyolit katkısının olumlu etkisi 

gözlenebilir. 

 

 

Bununla birlikte, kuzu konsantre yemlerinde % 2 düzeyine kadar sepiyolit 

kullanımının immuniteyi artırdığı görülmüştür. Bu sonuç sahada kuzu besiciliğinde 

ekonomik yararlar sağlayabilir. Ayrıca Türkiye’nin yüksek sepiyolit rezervlerine sahip 

olması da önem taşımaktadır. Bu nedenle sepiyolitin farklı düzeylerinin, farklı 

koşullarda ve farklı rasyon bileşimleri ile yapılacak çalışmalar sayesinde ülkemiz 

kaynaklarından olan sepiyolitin daha iyi değerlendirilmesi sağlanabilir. 
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ÖZET 

 

 

 
Kuzu Rasyonlarına Sepiyolit İlavesinin Performans ile Kan ve Rumen Sıvısı 

Metabolitleri Üzerine Etkileri 

 

Bu araştırma kuzu rasyonlarına sepiyolit ilave edilmesinin performans, karkas özellikleri, kan 

ve rumen sıvısı metabolitleri üzerine etkilerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. 

 

Araştırma, 22 gün alıştırma, 68 gün deneme olmak üzere toplam 90 gün sürdürülmüştür. 

Toplam 21 baş sütten kesilmiş 3.0-3.5 aylık yaşta kuzu her biri 7 kuzudan oluşan bir kontrol 

grubu ve iki deneme grubuna ayrılmıştır.  Kuzulara bireysel olarak pelet yonca otu ve 

konsantre yem verilmiştir. Birinci ve ikinci deneme grubu konsantre yemlerine top dressed 

olarak % 1 ve % 2 sepiyolit ilave edilmiştir. Kontrol grubu konsantre yemine sepiyolit ilave 

edilmemiştir. Gruplar arasında canlı ağırlık, canlı ağırlık kazancı, sıcak ve soğuk karkas 

ağırlıkları ile karkas randımanları bakımından farklılık gözlenmemiştir. Sepiyolitin % 1 ve % 

2 düzeyinde ilavesi kontrol grubuna göre deneme gruplarının konsantre yem ve toplam yem 

kuru madde tüketiminde artış sağlamıştır (P<0.05). Bir kg canlı ağırlık kazancı için tüketilen 

yonca, konsantre yem ve toplam yem kuru madde tüketimi bakımından gruplar arasında 

farklılık gözlenmemiştir. Kontrol ve deneme grupları arasında but yağı yüzdesi, gerdan kemiği 

oranları bakımından istatistik anlamda farklılıklar önemli bulunmuştur (P<0.05). Relatif iç 

organ ağırlıkları sepiyolit katkısından etkilenmemiştir. Karma yemlere sepiyolit ilavesi dışkı 

kuru maddesi, dışkı amonyak azotu, kan serum parametreleri ve rumen sıvısı metobolitleri 

düzeylerini etkilememiştir. Kan serum IgG düzeyi sepiyolit ilavesi ile artmıştır. 

 

Sonuç olarak, konsantre yemlere top dressed olarak sepiyolit ilavesi herhangi bir 

olumsuzluğa yol açmamıştır. Ayrıca sepiyolit ilavesinin immuniteyi olumlu yönde 

etkilemesinin sahada kuzu besiciliğinde ekonomik yarar sağlayabileceği kanısına varılmıştır. 

 

Anahtar Sözcükler: Kan metabolitleri, Kuzu, Performans, Rumen sıvısı                                             

Metabolitleri, Sepiyolit 
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SUMMARY 

 

 

 
Effects of Dietary Sepiolite Supplementation on Performance and Blood and Rumen 

Fluid Metabolites in Lambs 

 

This research was conducted to determine the effects of dietary sepiolite supplementation on 

performance, carcass characteristics, blood and rumen fluid metabolites in lambs.  

 

 This experiment was conducted during 90 days, of which the adaptation and 

experimental period were 22 days and 68 days, respectively. A total of 21 weaned lambs, 

which were 3.0-3.5 months old were allocated into one control group and two experiment 

groups each of which contains 7 lambs. Pelleted alfalfa and concentrated feeds were given to 

lambs individually. Concentrated diets of the 1. and 2. experiment groups were suplemented 

with % 1 and % 2 sepiolite as top dressed. Sepiolite were not included in diet of the control 

group. No differences were observed in body weight, body weight gain, weights for hot and 

cold carcasses and carcass yield between the groups. The inclusion of % 1 and % 2 sepiolite 

in diets increased the consumption of concentrated diet and total dry matter (P < 0.05) in 

experiment groups when compared with the control group. There were no differences among 

the groups in terms of consumption of dry matter of alfalfa, concentrated diets and total dry 

matter required for one kg body weight gain in lambs. There were statistical differences 

(P<0.05) between control and experiment groups on percentage of fat and gerdan bone ratios. 

Relative weights of internal organs were not affected by sepiolite supplementation. Dietary 

sepiolite supplementation did not affect the level of faeces dry matter and ammonia nitrogen, 

blood parameters and rumen fluid metabolites. Blood serum IgG levels were increased with 

sepiolite supplementation. 

 

It was concluded that sepiolite supplementation in concentrated diets as top dressed did 

not have any negative effects and also it may have economic benefits due to stimulating 

immunity in lambs fattening in the field. 

 

Keywords:  Blood parameters, Lamb, Performance, Rumen Fluid Metabolites, Sepiolite 
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