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ÖZET 

YETĠġTĠRĠCĠ KOġULLARINDA KARYA KOYUNLARI SÜT VERĠM VE 

KUZU GELĠġME ÖZELLĠKLERĠ ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠLER 

Orkun Orhan BAYAR 

Yüksek Lisans Tezi, Zootekni Anabilim Dalı 

Tez DanıĢmanı: Prof. Dr. Orhan KARACA 

2015, 37 sayfa 

 

Bu çalıĢma, ekstansif yetiĢtirici koĢullarında Karya koyunlarının süt verimleri ile 

kuzu geliĢme özelliklerinin belirlenmesi ve aralarındaki iliĢkilerin ortaya konması 

amacıyla yapılmıĢtır. ÇalıĢmanın hayvan materyalini Aydın ilinin Söke ilçesinin 

Burunköy mahallesinde bulunan 2 iĢletmede yetiĢtirilen 112 baĢ Karya koyunu ve 

bunlardan doğan 139 baĢ kuzu oluĢturmuĢtur. Koyunların süt verim denetimlerine 

doğumu izleyen 30. Günde baĢlanmıĢ ve 21 gün aralıklarla günde 2 sağım 

yapılarak gerçekleĢtirilmiĢtir. Günlük ortalama süt verimi, laktasyon süresi ve 

laktasyon süt verimi için en küçük kareler ortalamaları sırasıyla 615,11 g, 168,01 

gün ve 103,08 kg olarak tespit edilmiĢtir. Kuzu büyüme özellikleri olarak 

incelenen doğum ağırlığı, sütten kesim canlı ağırlığı ve ortalama günlük canlı 

ağırlık artıĢı için ortalamalar ise sırasıyla 4.13 kg, 19.30 kg ve 197.35 g 

bulunmuĢtur. Koyunların süt verim ve kuzuların büyüme özellikleri arasında 

yapılan korelasyon analizleri sonucunda en yüksek fenotipik korelasyon katsayısı 

koyunların günlük ortalama süt verimleri ile kuzuların sütten kesim ağırlıkları 

arasında 0.361 olarak bulunmuĢtur. ÇalıĢmadan elde edilen sonuçlar kayra 

koyunun yetiĢtirme ve ıslahına yönelik gelecekte yapılacak çalıĢmalara destek 

olacaktır.  

 

Anahtar sözcükler: Karya koyunu, ekstansif koĢullar, süt verimi, büyüme 

özellikleri 
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ABSTRACT 

MILK YIELD OF KARYA EWES AND ITS EFFECTS ON LAMB 

GROWTH CHARACTERISTICS AT RURAL FARMS 

Orkun Orhan BAYAR 

M.Sc. Thesis, Department of Animal Sciences 

Supervisor: Prof. Dr. Orhan KARACA 

2015, 37 pages 

 

Thisstudy was carried out to determine milk yield and growth characteristics, and 

their associations in Karya sheep at extensive breeding conditions. Milk yield 

characteristics of 112 ewes and growth characteristics of 139 lambs were recorded 

in two private breeders’ Karya sheep flock in Burunköy village belong to Söke 

district of Aydın Province. Milk recording of ewes were started 30 days after birth 

and performed twice a day with three weeks intervals. Least square meansfor 

average daily milk yield, lactation length and lactation milk yield were 615,11 g, 

168,01 day and 103,08 kg, respectively. Least square means for lamb growth 

characteristic sincluding birth weight, weaning weight, and average daly gain from 

birth to we aning were found as 4.13 kg, 19.30 kg and 197.35 g, respectively. The 

highest phenotypic correlation coefficient between milk yield characteristics of 

ewes and growth charecteristics of lambs were found for correlation of average 

Daily milk yield of ewes and weaning weight of lambs as 0.361. Results obtained 

in the present study will help to future studies on breed ingand improvement of 

Karya Sheep. 

 

Keywords: Karyasheep, extensive condition, milkyield, growth characteristics 
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1.GĠRĠġ 

Tarım iĢletmelerinin bünyesinde yer alan hayvancılık faaliyetleri iĢgücünün 

dengeli olarak kullanılmasını ve bitkisel üretimle elde edilen ana ve yan ürünlerin 

daha iyi değerlendirilmesini sağlayan, iĢletmenin net gelirini artıran önemli bir 

üretim faaliyetidir (Dağıstan vd., 2008). Diğer yandan hayvancılık, dengeli ve 

sağlıklı beslenmede olduğu kadar, kırsal ve ekonomik kalkınmada da önemli 

iĢlevler yüklenmiĢtir (Aslan vd., 2001). 

Birçok ülkede hayvansal üretimde önemli bir yere sahip olan koyun, farklı çevre 

Ģartlarına uyum kabiliyeti, uzun yürüme yeteneği, yüksek adaptasyon yeteneğine 

sahip çok verim yönlü bir hayvan olması ve sürü halinde yönetilebilmesi nedeniyle 

dünyanın çeĢitli bölgelerinde yaygın olarak yetiĢtirilmektedir. Bunun yanı sıra 

besin maddelerini büyük ölçüde çayır-mer’a, anız ve nadasa bırakılan arazilerden 

sağlaması, düĢük kaliteli meraları çok iyi değerlendirmesi, bakım ve beslemenin 

kolay olması, daha az emek ve sermayeye ihtiyaç göstermesi koyunun önemini 

artırmıĢtır (Batu, 1962; Akçapınar, 1994; Yalçın, 1988; Akçapınar, 2000; 

Kaymakçı ve Sönmez, 1996; Emsen vd., 2008). 

Dünya küçükbaĢ hayvan verileri koyun ve keçi varlığı üzerinden incelendiğinde 

koyun sayısının biraz daha fazla olduğu göze çarpmaktadır. Genel olarak geliĢmiĢ 

ülkelerde koyun ve keçi sayılarının Afrika ve Asya ülkelerine göre oldukça düĢük 

düzeyde olduğu göze çarpmaktadır. Dünyada koyun yetiĢtiriciliğinin en fazla 

yapıldığı ülkeler Çin, Avustralya ve Hindistan’dır. Ülkemiz yaklaĢık 24,5 

milyonluk koyun varlığı ile dünyada 10. Sırada yer almaktadır (TUĠK, 2013). 

 

ġekil 1.1. Türkiye koyunculuğunun hayvan sayısı bakımından bazı ülkelerle 

karĢılaĢtırılması 
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Ülkemizde kimi üretim iliĢkileri ve genotipler anlamında özellikle bazı bölgelerde 

belirgin değiĢimlerin yaĢandığı gözlenmektedir. Ege bölgesi, bu bölgelerin baĢında 

gelmektedir. Bölgede koyun sayısı giderek azalmaktadır. Batı Anadolu’da son 20-

30 yıldır koyun genotiplerinde tüketici taleplerinin de etkisiyle bir değiĢim söz 

konusudur. Bölgedeki Afyon, Denizli, Isparta gibi illerden koyuncuların kıĢ ve 

bahar dönemini geçirmek üzere Aydın, Ġzmir, Manisa gibi illere göç etmesi de bu 

değiĢim sürecini hızlandırmıĢtır. Bu durum Batı Anadolu’da yer alan özellikle 

yağlı kuyruklu ırkların (ÖdemiĢ, Çine Çaparı, Dağlıç gibi) Sakız, Kıvırcık veya 

Sakız x Kıvırcık melezi koçlar ile çevirme melezlemesine tutularak ince kuyruklu 

bir forma dönüĢmesine sebep olmuĢtur. Bölgede Sakız ırkı koç kullanımına özel bir 

eğilimin olduğu da bilinmektedir. Ege bölgesinde koyun genotipleri anlamında 

meydana gelen değiĢime benzer Ģekilde Aydın yöresinde de 30-40 yıllık süreçte 

yetiĢtiriciler tarafından yapılan yoğun melezlemeler sonucunda yöresel ırklar 

(Çine Çaparı, ÖdemiĢ vb. genotipler) neredeyse tamamen devre dıĢı kalarak yerini 

Karyaırkı koyunlara bırakmıĢtır (Karaca ve Cemal., 1998; Karaca ve Cemal, 

2005a) (ġekil 1.2). Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Irk Tescil Komisyonu 

tarafından Karya Koyunu 2013 yılında milli ırk olarak tescil edilmiĢtir 

(10/09/2013 tarih ve 28761 sayılı Resmi Gazete Yerli Hayvan Irk ve Hatlarının 

Tescili Hakkında Tebliği).  

 

 

ġekil 1.2. Karya koyununun oluĢumu 

Kıvırcık Sakız

Karya

X
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Aydın ili koyunculuk alt yapısına iliĢkin çalıĢmalar sonucunda yetiĢtirici katılımı 

sağlanarak Adnan Menderes Üniversitesi Grup Koyun YetiĢtirme Programı 

(ADÜ-GKYP) adlı yapılanma 1994 yılında devreye sokulmuĢtur. ADÜ-GKYP 

kapsamında yapılan saha çalıĢmalarında özde yetiĢtirici sürülerini kapsayan ve 

uygun kayıt sisteminin sürdürülebilirliğini sağlamaya yönelik olarak genotipin 

tanımlanması ve geliĢtirilmesi amacıyla hayata geçirilen ve bünyesinde birçok 

AR-GE etkinliği barındıran ADÜ-GKYP yetiĢtirici istem ve beklentilerine uygun 

olarak koyunlarda döl verimi ve kuzularda geliĢme özellerinin iyileĢtirilmesini 

öngörmektedir (Karaca ve Cemal, 1998, Karaca ve Cemal, 2005b, Karaca ve ark. 

2009a; Karaca vd., 2009b). Program çerçevesinde ele alınan Karya koyununa 

yönelik bir çok araĢtırma hayata geçirilmiĢ (Altın vd., 1999; Karaca vd.,  1997; 

Karaca vd., 1998; Karaca vd., 1999a; Karaca vd.,  1999b; Karaca vd., 2000; 

Karaca ve Cemal, 2000, Yılmaz vd.,  2009a; Yılmaz ve ark. 2009b; Cemal ve ark. 

2009a; Cemal ve ark. 2009b, Karaca vd., 2009a, Karaca vd., 2009b; Yılmaz ve 

Karaca, 2004; Yılmaz ve Karaca, 2012) ve programın sahada uygulanma ve 

yaygınlaĢtırılması boyutuna daha da fazla ağırlık verilmiĢtir. Tarımsal 

AraĢtırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Tarafından 2005 yılında devreye 

sokulan “Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projeleri” kapsamına alınan Karya 

Koyunu GeliĢtirme projesi ile Denizli ve Aydın illerinde önemli sayıda yetiĢtirici 

katılımı ile daha yaygın bir etki alanı ĢekillenmiĢtir. 

Çiftlik hayvanlarının önemli ürünlerinden biri olan sütün hem doğrudan hem de 

ürünlere iĢlenmiĢ olarak tüketilmesi insan beslenmesinde büyük bir öneme 

sahiptir. Bunun yanında yeni doğan yavrunun geliĢip büyüyebilmesi için de süt 

mutlaka tüketilmesi gereken bir üründür (Doğru vd., 1997). Sütün insan ve yavru 

hayvanların beslenmesindeki önemi bünyesinde birçok temel besin maddesini 

içermesinden dolayıdır. 

Genellikle süt denildiğinde akla inek sütü gelmesine karĢın, kimi toplumlarda 

koyun ve keçi sütü üretim ve tüketimi önem taĢımaktadır. Süt koyunu 

yetiĢtiriciliği özellikle Akdeniz ve Ortadoğu ülkelerinde ulusal ekonominin önemli 

bir parçasını oluĢturmaktadır. Özellikle Fransa, Ġspanya, Ġtalya, Kıbrıs, Portekiz ve 

Yunanistan gibi Avrupa ülkelerinde son yıllarda koyunculuk alanında yapılan 

bölgesel planlamalar ile yöresel koyun ırklarının gerek süt gerekse et verim yönlü 

ıslah çalıĢmaları sonucu verimlerde büyük artıĢlar sağlanmıĢtır. Bu çalıĢmalar 

sonucu kayıt tutmada uygulamalar basitleĢtirilmiĢ, standart yöntemler 
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uygulanarak, yeni teknolojik geliĢmeler sahayla entegre edilmiĢtir (ICAR,1992; 

Boyazoğlu ve Morand, 2001; Barillet, 2001; Yerlikaya ve Karagözlü, 2008).  

Kendine özgü tat ve kokusu nedeniyle içme sütü olarak tüketicilerin nadiren tercih 

ettikleri koyun sütü kazein ve yağ oranının yüksekliği nedeniyle peynir, yoğurt, 

kazein ve tereyağı üretiminde tercih edilmektedir (Yerlikaya ve Karagözlü, 2008). 

Koyunlarda özellikle çoğuz doğum yapan ırklarda bu önem daha da artmaktadır. 

Süt gelirleri kuzu veya et satıĢ gelirinden sonra 2. sırayı almaktadır. Ülkemizdeki 

ırklar ele alındığında süt verimi anlamında öne çıkan Sakız ve Ġvesi ırklarıdır. 

Diğer ırklarda ise varyasyon çok geniĢ olmakla birlikte ortalamalar genelde düĢük 

sayılabilecek düzeydedir. Koyunlarda süt veriminin iyileĢtirilmesinin temelini 

verim denetimleri ve kayıtlar oluĢturur. Koyunların süt verim performansını 

bilmek ve buna göre seleksiyon yapmak ancak belirli aralıklarla yapılan süt verim 

kontrolleri ile mümkündür (Kaymakçı ve Sönmez, 1996).  

Koyun sütünün yetiĢtiricilikte önem taĢıdığı durumlarda, süt verimi damızlık 

seçiminde değerlendirilmesi gereken bir özelliktir. Bu anlamda da sütün miktar ve 

bileĢimini etkileyen faktörler ile genetik varyasyona iliĢkin bilgilerin elde edilmesi 

gerekir. Pazarlanabilir süt üretiminin artırılması çevre koĢullarının iyileĢtirilmesi 

ve bazı uygulamalar ile mümkündür. Bu amaçla yapılacak uygulamalardan biri de 

koyunlarda sağım süresinin uzatılmasıdır. Koyun sütünün yüksek fiyata satıldığı 

yörelerde yetiĢtiriciler koyunlarında erken sağıma baĢlamak ve pazarlanabilir süt 

miktarını artırmak istemektedirler. Bu nedenle de erken sütten kesme, yapay ve 

kalıntı sütle kuzu büyütme gibi yöntemler gündeme getirilmiĢ ve bu yöntemleri 

konu alan değiĢik araĢtırmalar yapılmıĢtır (Louca, 1972; Sönmez vd.,1976; 

Sarıcan vd.,  1979; Torun, 1987; Altın ve Çelikyürek, 1996a; Darcan ve Güney, 

1996). Ülkemizde koyunculuk gelirleri içinde kuzudan sonra süt ikinci sırada yer 

almaktadır. Süt gelirlerinin koyunculuk gelirleri içindeki payı ırkların süt verimine 

bağlı olarak %20-40 arasında değiĢmektedir (Özcan, 1989). YetiĢtiriciliği yapılan 

hayvanların süt üretim miktarları Ģekil 1.3’ te verilmiĢtir (TUĠK, 2015). 
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ġekil 1.3. Türkiye’de yıllara göre süt üretim miktarı (Ton) 

Batı Anadolu’da koyunlar doğumdan 2-3 ay sonra sağılmaya baĢlanır ve bu sürede 

üretilen sütün tamamı kuzulara emzirilir. Kuzulara emiĢtirme süresince 30-35 kg 

süt vermenin yeterli olduğu bildirilmektedir (TaĢkın, 1999). Kuzunun süt emme 

dönemindeki büyümesi, ananın süt verimi ile önemli derecede ilgilidir. Kuzu eti 

üretiminde ana hattını oluĢturan koyunlarda, döl verimi ile birlikte süt veriminin 

yüksek olması istenir. Çünkü kuzuların kesim ağırlığına daha erken ulaĢmasında 

ananın süt verimi oldukça etkilidir (Akçapınar, 2000; Mills, 1982). 

Populasyonların süt verim yeteneklerinin tanımında yas ve bakım-besleme gibi 

çevre faktörleri değerlendirmede esas alınır. Ancak bu Ģekilde koyunların gerçek 

verim yetenekleri ortaya çıkar. Damızlık seçimindeki baĢarı ancak gerçek verim 

yeteneğine göre yapılacak seçimle mümkündür. Koyunlarda süt verim özellikleri 

üzerine yas etkisinin önemli olduğu yönünde araĢtırma bulguları bulunmasına 

karĢılık, bunun aksi yönünde bildiriĢler de vardır. Ayrıca kuzulama seklinin de süt 

verim özellikleri üzerine etkili olduğu yönünde bulgular söz konusudur (Karaca 

vd., 2002). 

Koyunlarda süt verim denetimleri bireysel veya toplu olarak yapılabilir. Gerek 

bireysel, gerekse toplu yapılan denetimlerde doğumla veya sütten kesimle 

baĢlayan sağım düzeni uygulanabilir. Bireysel yapılan süt verim denetimlerinde 



6 

doğumla baĢlayan sağım düzeni bireyin gerçek verimini tahmin etmedeki 

güvenirliği nedeniyle benimsenmelidir (Kaymakçı ve Sönmez, 1996; Altın, 2001). 

Bu çalıĢmada, Tarımsal AraĢtırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) 

tarafından devreye sokulan “Halk Elinde Hayvan ıslahı Ülkesel Projeleri” 

kapsamında yer alan “Karya Koyunu geliĢtirme projesi” ne katılan iki yetiĢtirici 

sürüsündeki Karya ırkı koyunların YetiĢtirici koĢullarında süt verimlerinin ve bazı 

kuzu geliĢme özelliklerinin ortaya konması amaçlanmıĢtır. ÇalıĢma ile elde edilen 

bulgular damızlık seçimlerinde ve ırkın daha iyi tanımlanması yönündeki 

çalıĢmalara önemli katkılar sağlayacaktır. 
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2. KAYNAK ÖZETLERĠ 

Ülkemizde yetiĢtirilen farklı koyun ırklarında süt verim denetimleri ve kuzu 

geliĢme özellikleri arasındaki inceleyen araĢtırmalar aĢağıda özetlenmiĢtir. 

Yakan (2012) tarafından koyun ve keçilerin süt verimi özellikleri bakımından 

ırklar arası ciddi varyasyon olduğunu, sütçü ırklarda etkili bir seleksiyon, etçi 

ırklarda ise kuzularını veya oğlaklarını büyütebilme yeteneğinin tespit edilebilmesi 

önemli olup belli aralıklarla uygulanan çeĢitli süt verim denetimleriyle günlük süt 

verimi tespit edilebilmekte ve bu veriler kullanılarak çeĢitli metotlarla (Ġsveç, 

Vogel, Hollanda ve ICAR) laktasyon süt verimi tahmin edilebilmektedir. Ayrıca 

laktasyon süt veriminin gerçek değerini ortaya koyabilmek için düzeltme 

katsayıları (laktasyon süresine göre, kuzu büyütme yöntemine göre ve yaĢa göre) 

kullanılmaktadır. Koyun ve keçilerde süt verimi için kontrol yöntemleri, laktasyon 

süt verimi tahmin metotları ve laktasyon süt verimi düzeltme faktörleri hakkında 

bilgi verilmiĢtir. 

Altın (2001)’ in yaptığı çalıĢmasında ise koyunların süt veriminin tahmininde en 

uygun denetim aralığı ve doğumdan sonra denetime baĢlama zamanının 

belirlenmesi amacıyla yapılmıĢtır. Laktasyon süt veriminin tahmin edilmesinde 

Hollanda ve Ġsveç yöntemleri kullanılmıĢtır. AraĢtırmada toplam 40 baĢ 

Akkaraman ve Hamdani x Akkaraman (F1) melezi koyunda laktasyon boyunca 

günlük denetimler yapılarak sürdürülmüĢtür. Böylece hem günde tek sağım 

esasına göre koyunların gerçek süt verimleri belirlenmiĢ, hem de buna en yakın 

tahmini yapabilecek yöntemler belirlenmiĢtir. AraĢtırma sonunda koyunlarda süt 

verim denetimine baĢlama zamanının ve denetim aralığının 8 haftaya kadar 

uzatılmasıyla elde edilen sonuçların gerçek süt veriminden önemli ölçüde farklı 

olmadığı görülmüĢtür. Ayrıca günlük süt veriminin 2-4 haftalar arasında hafifçe 

azaldıktan sonra 10.haftaya kadar arttığı ve ardından düĢüĢe geçtiği ortaya 

çıkmıĢtır. 

Özder vd. (2004)’ in TĠGEM’ e bağlı Türkgeldi Tarım ĠĢletmesine bağlı üç yıl 

süreli (1997-200 yılları arası) yapılan araĢtırmasında1053 baĢ Türkgeldi tipi koyun 

ve bunlardan doğan kuzular oluĢturmuĢtur. AraĢtırma sonucunda koç altı koyun ve 

doğuran koyun baĢına düĢen kuzu sayılarına ait ortalamalar sırası ile 1,42 ve 1,51 

olarak bulunmuĢtur. Türkgeldi kuzularında ortalama doğum ve sütten kesim 
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ağırlıkları sırası ile 3,43 ve 20,04 kg olarak saptanmıĢtır. Sürüde ortalama 

laktasyon süt verimi ile laktasyon süresi sırası ile 100,62 kg ve 174,90 gündür. 

Karaca vd. (2002) tarafından Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Uygulama 

Çiftliğinde ve yakınında bulunan bir iĢletmede 85 baĢ KarakaĢ koyununun süt 

verimi ve sütün içeriği belirlenmesi amacıyla yapılan çalıĢmadır. KarakaĢ 

koyunlarının süt verim özelliklerinden laktasyon uzunluğu, günlük ortalama süt 

verimi ve laktasyon süt verimi sırasıyla 155,9±4,3 gün, 529,6±31,6 ml, 84,7±5,1 l 

olarak tespit edilmiĢtir. Süt verimi, yetiĢtirici iĢletmesinde yetiĢtirilen koyunlar, 

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Uygulama Çiftliğindeki koyunlardan 

daha düĢük bulunmuĢtur.  

Altın vd. (2003) erken sütten kesimin koyunlarda süt verim performansına ve 

kuzuların büyümesi üzerine etkisi araĢtırılmıĢtır. AraĢtırma hayvan materyalini 

Kıvırcık ve Karya tipi koyunlar ile Kıvırcık, Sakız x Kıvırcık ve Kıvırcık x Karya 

melezi kuzular oluĢturmuĢtur. ÇalıĢma bu koyunlar üzerinde yürütülmüĢtür. 

Kuzular 47 (erken sütten kesilen grup) ve 117 (doğal grup) günlük yaĢlarda sütten 

kesilmiĢtir. Erken sütten kesilen 47 adet kuzuya 117 güne kadar sınırsız olarak 

karma yem verilmiĢtir. 117 günlük sütten kesilen doğal grup ise analarını 

emmiĢler ve günlük 300 g karma yem takviyesi yapılmıĢtır. Erken sütten kesim ile 

koyunlarda pazarlanabilir süt üretiminin arttığı tespit edilmiĢ, ad libitum yemlenen 

kuzuların ise daha yüksek canlı ağırlığa ulaĢtıkları ortaya çıkmıĢtır. Bu uygulama 

ile iĢletme gelirlerinin iki Ģekilde de artabileceği ortaya çıkmıĢtır. 

Kaymakçı vd. (2002) tarafından süt verim özelliklerini belirlemek amacıyla T.C. 

Beydere Tohum Test Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğü (Beydere-Manisa) 

koyunculuk iĢletmesinde 1998-2000 yılları arasında Sönmez koyunları üzerinde 

yapılan bir çalıĢmadır. Sönmez tipi koyunlarda Elit ve Taban Sürü’ de süt verim 

özellikleri GOSV; 1.94 lt ve 1.50 lt, LS; 185.01 gün ve 152.20 gün, LSV; 395.92 lt 

ve 192.76 lt olarak tespit edilmiĢtir. 

Gökdal vd. (2000) tarafından yapılan çalıĢmada ise köylü koĢullarında yetiĢtirilen 

KarakaĢ koyunlarının süt, döl ve yapağı verimleri ile doğum, kırkım ve aĢım 

dönemi canlı ağırlıkları ve vücut ölçüleri tanımlanmıĢtır. Ele alınan süt verim 

özelliklerinden, laktasyon süt verimi, laktasyon süresi ve günlük ortalama süt 

verimi sırasıyla 59.0±3.47 l, 155.2±3.43 gün ve 376.2±20.56 ml olarak 

belirlenmiĢtir. 
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Ünal vd. (2002) tarafından yapılan araĢtırma ile Akkaraman, Sakız x Akkaraman 

F1 (SA F1), Kıvırcık x Akkaraman F1 (KA F1) ve Sakız x Karayaka G1 (SKY 

G1) koyunlarda ilk laktasyon süt verimi özellikleri incelenmiĢtir. Akkaraman, SA 

F1, KA F1 ve SKY G1 koyunlarda günlük ortalama süt verimi sırasıyla, 340,11; 

430,66; 301,87 ve 210,27 g; laktasyon süt verimi 50,52; 67,83; 44,93 ve 26,96 kg 

bulunmuĢtur. AraĢtırma sonucunda ilk laktasyon süt verimi bakımından SA F1 

genotipinin en yüksek değere sahip olduğu, bunu sırasıyla Akkaraman, KA F1, ve 

SKY G1 genotiplerinin takip ettiği görülmüĢtür. 

Elvan vd. (2009) tarafından Van ili Gürpınar ilçesine ait Norduz bölgesinde 

yetiĢtiriciliği yapılan Norduz koyunlarının süt verim özellikleri incelenmeye 

çalıĢılmıĢtır. Bu amaçla araĢtırmada, Akkaraman koyun ırkının bir varyetesi 

olduğu bildirilen Norduz koyunlarından süt verimi yönünden 172 baĢ koyun 

incelenmiĢtir. Ġncelenen Norduz koyunların süt verim özelliklerinden laktasyon süt 

verimi 137.24 ± 2.74 l ve laktasyon süresi ise 182.55 ± 1.33 gün olarak tespit 

edilmiĢtir. 

Koncagül vd. (2012) tarafından yapılan çalıĢmada, Norduz ırkı koyunlara ait 

laktasyon eğrilerinin tanımlanmasında kullanılan modeller karĢılaĢtırılmıĢ ve 

laktasyon eğrisini en iyi tanımlayan model kullanılarak laktasyon eğrisi 

parametreleri tahmin edilmiĢtir. Laktasyon eğrisinin doğumdan itibaren önce bir 

azalma bunu takiben laktasyon ortasına doğru bir artıĢ ve daha sonra tekrar azalma 

gösteren sinüzoidal bir Ģekil gösterdiği gözlenmiĢtir. 180-gün laktasyon süresine 

göre standardize edilmiĢ toplam süt verimi 130.9±3.24 kg olarak tespit edilmiĢtir. 

Laktasyon sırası, kuzulama yaĢı ve kuzulama ayı laktasyon süt verimi üzerinde 

önemli etkiye sahip olup, kuzulama ayı ve laktasyon sırasının laktasyon eğrisinin 

Ģekli üzerinde de önemli etkiye sahip olduğu tespit edilmiĢtir. 

Esen ve Özbey (2002) tarafından yapılan çalıĢmada, Akkaraman ve Sakız x 

Akkaraman Melezi (F1) koyunlarda çeĢitli döl ve süt verimi özellikleri 

incelenmiĢtir. AraĢtırma, Fırat Üniversitesi AraĢtırma ve Uygulama Çiftliğinde 

yürütülmüĢtür. Akkaraman grubunda 30, 60, 90, 120 ve 165.günlerdeki günlük süt 

verimi ve toplam süt verimi sırasıyla 492,5, 510,0, 492,5, 362,5 ve 135 g ve 14,13, 

29,14, 44,30, 54,95 ve 63,58 kg, Sakız x Akkaraman (F1) grubunda ise 932,50, 

965,00, 991,75, 605,00, 332,50 g ve 26,81, 55,82, 85,19, 105,18, 123,96 kg 

olmuĢtur. Laktasyon süresi Akkaraman grubunda 149,37 gün ve melez grupta 
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158,65 gün ve bulunmuĢtur. Maksimum günlük süt verimi Akkaraman’larda 75. 

gün (515,0 g), melezlerde 90. gün (991,75 g) dolaylarında gerçekleĢmiĢtir. 

Ceyhan vd. (2007) gen kaynağı olarak yetiĢtirilen Kıvırcık, Gökçeada ve Sakız 

koyunlarının döl verimi, süt verimi, canlı ağırlıkları ve kuzuların yaĢama gücü ile 

geliĢme özelliklerini araĢtırmak için yürütülmüĢtür. Kıvırcık, Gökçeada ve Sakız 

ırkı koruma altına alınan yerli koyun ırklarındandır. Kıvırcık, Gökçeada ve Sakız 

koyunlarında doğum oranı sırasıyla %79.8, %67.6 ve %74.5, kuzu verimi 1.26, 

1.24 ve 1.83, süt verimi 41.8, 51.1 ve 58.0 kg, ortalama canlı ağırlıkları, 62.60, 

51.39 ve 48.52 kg’dır. Kuzularda yaĢama gücü oranı %97, %94.7 ve %92.2 ve 

doğum ağırlığı, 4.09, 3.52 ve 3.93 kg, sütten kesim ağırlığı, 38.17, 29.25 ve 30.82 

kg, altıncı ay canlı ağırlığı, 43.14, 35.57 ve 34.64 kg, bir yaĢ canlı ağırlıkları 

49.13, 39.70 ve 37.39 kg’dır. 

Bingöl ve Aygün (2014), Hakkari Ġli Yağmurlu Köyü DemirtaĢ Mezrasında 

yetiĢtirilen 56 baĢ KarakaĢ koyunu ve bunların 2003 yılı ġubat ve Mart aylarında 

doğan 64 baĢ kuzusu üzerinde yürütülmüĢtür. AraĢtırmada kuzuların çeĢitli dönem 

canlı ağırlıkları, günlük canlı ağırlık artıĢları incelenmiĢtir. KarakaĢ kuzularında 

düzeltilmiĢ ortalama canlı ağırlıklar; doğum, 30., 60., 90.(sütten kesim), 120., 

150., ve 180. günlerde sırasıyla 3.09 ± 0.03, 7.51 ± 0.94, 10.84 ± 1.36, 15.13 ± 

1.89, 19.91 ± 2.49, 25.03 ± 3.13 ve 30.09 ± 3.76 kg; doğum-90., doğum-180. ve 

90-180. gün arasındaki günlük canlı ağırlık artıĢları ise sırasıyla, 133.82 ± 16.73, 

146.25 ± 18.28, ve 166.16 ± 20.77 g olarak bulunmuĢtur. 

Dayıoğlu vd. (1993), 43 sağmal ivesi koyununun 49 kuzusu, 113 sağmal 

Morkaraman koyunun 126 kuzusu bütün bir mer'a dönemi boyunca sağılmaksızın 

bir arada tutulmuĢtur. Mer'a dönemi sonunda kuzuların belirlenen performans 

özellikleri, 5 yıl boyunca ortalama 75 günlükken kesilen Morkaraman ve Ġvesi 

kuzularının kayıtlarıyla mukayese edilmiĢtir, Mer'a sonu canlı ağırlığı bakımından 

devamlı emzirilen Ġvesi 0-, Ġvesi 0+, Morkaraman 0+ kuzuları diğer gruplardan 

önemli derecede üstün bulunmuĢtur. Devamlı emzirtilen sürü grubuda aynı Ģekilde 

üstün performanslı bulunmuĢtur. Mer'adaki günlük ağırlık kazancında da devamlı 

emzirilen grup sütten kesilenlere göre önemli derecede üstün bulunmuĢtur. 

Koyunların süt veriminin tamamen kuzuya tahsis edilmesi kuzuların mer'adaki 

büyüme ve geliĢmelerine önemli derecede katkıda bulunmuĢtur. 
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Yılmaz vd. (2004) tarafından bu çalıĢma Akkaraman koyun ırkının bir varyetesi 

olduğu bildirilen Norduz koyunlarının süt verimini ve süt kompozisyonunu 

araĢtırmak amacıyla yapılmıĢtır. AraĢtırma, Van ili Gürpınar ilçesindeki özel bir 

koyun çiftliğinde 71 bas Norduz koyunu üzerinde yürütülmüĢtür. Norduz 

koyunlarının laktasyon süt verimi, günlük süt verimi ve laktasyon süresi sırasıyla 

125,09±0,93 kg, 695,76±5,06 g ve 179,17±0,80 gün olarak saptanmıĢtır.  
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3. MATERYAL METOT 

3.1. Hayvan Materyali 

ÇalıĢmanın hayvan materyalini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal 

AraĢtırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarafından koordine 

edilen “Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesi” kapsamında Aydın ilinde 

yürütülen “Karya Koyunu GeliĢtirme” alt projesinde yer alan ve Söke 

Burunköy’de yetiĢtiricilik yapan iki iĢletmedeki 112 baĢ Karya koyun (ġekil 3.1) 

ve bunlardan doğan 139 baĢ kuzu oluĢturmuĢtur (Çizelge 3.1).  

Çizelge 3.1. Hayvan materyalinin iĢletmelere göre dağılımı 

ĠĢletmeler Koyun (BaĢ) Kuzu (BaĢ) 

ĠĢletme-1 67 74 

ĠĢletme-2 45 65 

Toplam 112 139 

ĠĢletme-1: T.Cengiz iĢletmesi, ĠĢletme-2: T.Kiremitçi iĢletmesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 3.1.Karya koyunu 
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3.2. ĠĢletmelerin Genel Yapısı ve YetiĢtiricilik Uygulamaları 

ÇalıĢmanın gerçekleĢtirildiği iĢletmeler seçiminde iĢletmelerin hayvancılık 

geçmiĢleri, kayıtlı hayvancılık yapmaları ve sürdürülebilir olmalarına dikkat 

edilmiĢtir. 

3.2.1. ĠĢletme-1 

Aydın ilinin Söke ilçesinin Burunköy mahallesinde dağlık alanda bulunan iĢletme,  

mevcut koyunlara ayrı ayrı yetecek farklı büyüklükte birbirlerine yakın mesafede 

yarı açık iki ağıla sahiptir. Kendisine ait hiçbir tarım arazisi olmadığından 

mümkün olduğunca meraya bağlı yetiĢtiricilik gerçekleĢtirmektedir. Mera 

durumuna göre bazı yıllar mera durumu daha iyi olan ve Aydın ilinin KuĢadası 

ilçe sınırlarında bulunan meralara göç etmektedir. ĠĢletme hayvanlarını doğum 

döneminde (Aralık-Nisan) yüksek ve korunaklı olan barınağında (ġekil 3.2a), 

doğum döneminin sonunda ise daha serin olan, basit sağım sisteminin bulunduğu 

(ġekil 3.2b), ulaĢımın daha kolay olduğu ve su kaynaklarına yakın olan 

barınağında barındırmaktadır (ġekil 3.3). Göç etmek durumunda kaldığında 

yetiĢtirici hayvanların bakım beslenmesini Temmuz ayından Ekim ayına kadar 

KuĢadası bölgesinde göç ettiği bölgede gerçekleĢtirmektedir. 

ÇiftleĢme döneminden önce hayvanlara flushing uygulaması amacıyla arpa verilen 

iĢletmede doğum öncesi koyunlara pamuk tohumu küspesi, mısır silajı, arpa ve 

buğday samanı verilmektedir.  

 

ġekil 3.2. ĠĢletme tarafından kullanılan barınaklar 

 

a b



14 

 

ġekil 3.3. Barınakta bulunan sağımın gerçekleĢtirildiği basit sağım ünitesi 

ĠĢletmede düzenli ve rutin olarak kayıt tutulmaktadır. Ayrıca yetiĢtirici damızlık 

seçiminde doğru karar verebilmek için bazı özel verimlerin (yapağı, et, süt vb…) 

kaydını da almaktadır. ĠĢletmede damızlık seçiminde Karya ırkının fenotipik 

özelliklerini taĢıyan kuzuların doğum ağırlığı ve sütten kesim ağırlığı gibi faktörler 

dikkate alınmaktadır. Bunun yanında damızlık seçiminde yüksek süt verimli, 

meme yapısı düzgün, adaptasyonu iyi olan ve sürü yönetimine uyan anaların 

yavruları damızlık bırakılmaktadır. Sürüde hasta, yaĢlı ve meme problemi olan 

anaç materyal her yıl düzenli olarak sürü kontrollerinde belirlenerek 

ayıklanmaktadır.  

Sürüde aĢım döneminde serbest koç katım yöntemi uygulanmakta ve koçlar 

sürekli olarak sürüde tutulmaktadır. Sürünün her yıl periyodik olarak aĢıları 

yapılmaktadır. 

ĠĢletmede doğumlar genellikle ekim ayında baĢlamakta ve yıl boyunca devam 

etmektedir. ĠĢletmede Ocak-Mart ayları arasında anaç hayvanlara mısır silajı, arpa 

ve pamuk tohumu küspesi günde iki öğün olarak verilmekte ve sonrasında 

hayvanlar merada otlatılmaktadır. Mart ayının baĢında ek yemleme tamamen 

sonlandırılarak hayvanlar sadece merada otlatılmaktadır. Nisan ayıdan itibaren ise 

gece otlatmasına baĢlanılmakta ve koyunlar akĢam sağımlarından sonra merada 

otlatılmaktadır. 

Sütten kesim dönemine kadar kuzular ağılda barındırılmakta, meraya 

gönderilmemekte ve yeme alıĢmaları sağlanmaktadır. Doğumdan sonraki 30-45 
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gün boyunca kuzular akĢamdan sabaha kadar analarını emmelerine müsaade 

edilmektedir. Bu süreçten sonra analarıyla meraya çıkmaya baĢlayan kuzulara 

hiçbir ek yemleme yapılmamakta ve 3-4 ay analarını emmelerine izin 

verilmektedir. Nisan ayının baĢlarında sağıma baĢlayan iĢletmede kuzular sütten 

kesilmekte ve 30 gün boyunca farklı bölgelerde otlatılarak analarını unutması 

sağlanmaktadır. 

3.2.2. ĠĢletme-2 

Aydın ilinin Söke ilçesinin Burunköy mahallesinde yetiĢtiricilik yapan ĠĢletme 

yılın tamamında aynı barınakta üretimini gerçekleĢtirmektedir (ġekil 3.4). 

ĠĢletmede ek yemleme sadece koç katım döneminde yapılmaktadır. Bunun dıĢında 

mevsim koĢullarının zorlaĢtığı dönemlerde imkanları doğrultusunda silaj, buğday 

samanı takviyesi yapılmaktadır.  

 

ġekil 3.4. ĠĢletmenin kullandığı ağıl 

Koyunlarda serbest koç katımı uygulanmaktadır. Doğumlar ekim ayında 

baĢlamakta ve yıl boyunca devam etmektedir. Koyunların aĢıları periyodik olarak 

yapılmaktadır. Karya ırkının fenotipik özelliklerini taĢıyan kuzulardan yüksek 

canlı ağırlık artıĢına sahip olanlar damızlık olarak seçilmektedir. Kuzular doğumu 

takip eden 30-45 gün boyunca anaları ile meraya çıkmamakta, yeme alıĢtırılmakta 

ve akĢam anaları meradan geldiğinde sabaha kadar emiĢtirilmektedir. Bu süreçten 

sonra analarıyla meraya çıkmaya baĢlayan kuzulara hiçbir ek yemleme 

yapılmamakta ve 3-4 ay analarını emmelerine izin verilmektedir. Nisan ayının 

baĢlarında sağıma baĢlayan iĢletmede kuzular sütten kesilmekte ve 30 gün 

boyunca farklı bölgelerde otlatılarak analarını unutması sağlanmaktadır. Analarını 

unutan kuzular tekrar sürüye dahil edilmektedir. 



16 

3.3. Süt Verim Denetimleri 

Ġlk süt denetimi Doğum döneminin baĢlamasından itibaren 30. Günde yapılmıĢtır. 

Kuzusu yem yemeye alıĢmıĢ (15 günü geçmiĢ) her koyun denetim kapsamına 

alınarak koyunlarda süt denetimi 21 gün aralıklarla sabah ve akĢam olmak üzere 

12 saat ara ile günde iki sağım esasına dayalı olarak yapılmıĢtır. Sağım sırasında 

yetiĢtiricinin sağdığı her koyunun sütü 10 gr hassasiyetli el kantarı ile tartılıp 

numarasıyla birlikte kayıt altına alınmıĢtır. Denetimin yapıldığı günlerde kuzular 

24 saat annelerinden ayrı tutulmuĢlardır. Bu uygulama laktasyon dönemi sonuna 

kadar devam etmiĢtir. Süt verim denetimleri koyunların denetim günü süt 

verimleri 50 gr altına düĢene kadar sürdürülmüĢtür. 

Süt verim özelliklerinin hesaplanmasında ayrıntıları aĢağıda verilen Hollanda 

yöntemi (Kaymakçı ve Sönmez, 1992) kullanılmıĢtır. Bu yöntemde bir hayvan için 

tüm denetim günlerinde ölçülen süt miktarları toplanıp denetim sayısına bölünerek 

GOSV belirlenmiĢtir. 

Laktasyon süresi (LS) aĢağıdaki formül kullanılarak elde edilmiĢtir. 

 

LS=Laktasyon süresi 

n=Denetim sayısı 

a= Denetim aralığı 

A= Kuzulama ile ilk süt verim denetimi arası süre (gün) 

Laktasyon süt verimi aĢağıdaki formül kullanılarak elde edilmiĢtir. 

 

LSV=Laktasyon süt verimi veya sağılan süt verimi (kg veya litre) 

∑   
 
 = Denetim günlerinde saptanan süt verimlerinin toplamı (kg veya litre) 

L=Laktasyon süresi 

n= Denetim sayısı 

𝐿𝑆 = 𝑛. 𝑎 −  
𝑎

2
− 𝐴  

𝐿𝑆𝑉 = (
∑  𝑖

𝑛
𝑖

𝑛
)𝐿 
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3.4. Kuzularda GeliĢme Özellikleri 

Kuzuların doğum ağırlıkları doğumu izleyen ilk 24 saat içerisinde elektronik 

baskül ile tespit edilerek diğer doğum bilgileri ile birlikte kaydedilmiĢtir. Ardından 

pazarlama yaĢına kadar kuzular izlenmiĢ ve kuzuların pazarlandığı sütten kesim 

döneminde (ortalama 3aylık yaĢ) kuzu canlı ağırlıkları 50 g hassasiyete sahip 

elektronik baskül ile belirlenmiĢtir. Elde edilen verilerden ortalama günlük canlı 

ağırlık artıĢları da hesaplanmıĢtır. 

3.5. Ġstatistik Analiz 

Sistematik çevre etmenlerinin etkilerinin ortaya konabilmesi için verilere varyans 

analizi uygulanmıĢtır. Ġstatistiksel değerlendirmeye esas oluĢturan matematik 

modelde süt verim özellikleri için iĢletme, doğum tipi ve koyun yaĢı kesikli etmen 

olarak yer almıĢtır. Kuzularda geliĢme özellikleri için iĢletme, doğum tipi, ana 

yaĢı, doğum tipi ve cinsiyet kesikli etmen olarak, doğum ağırlığı ve sütten kesim 

yaĢı ise sürekli etmen olarak yer almıĢtır. Özelliklere ait varyans analizleri ve en 

küçük kareler ortalamaları SAS (SAS,1999) istatistik paket programında bulunan 

GLM prosedürü, korelasyon katsayıları aynı programdaki CORR prosedürü 

kullanılarak hesaplanmıĢtır. DüzeltilmiĢ verilerin hesaplanmasında aĢağıdaki 

matematik modeller kullanılmıĢtır. 

GeliĢme özelliklerinin düzeltilmesinde kullanılan matematik model; 

            − [𝑎             (  −  ̅)    (  −  ̅)] 

Yijkld=DüzeltilmiĢ değer 

ai=i. cinsiyetin etki payı (i=erkek ve diĢi) 

bj=j. iĢletmenin etki payı (j=T. Cengiz, T. Kiremitçi) 

ck=k.doğum tipinin etki payı (k=Tek, Ġkiz ve üzeri) 

dl=l. Ana yaĢının etki payı (l=2, 3, 4, 5 ve 6≥) 

ß1=doğum ağırlığının regresyon katsayısı 

ß2=yaĢın regresyon katsayısı 

Xi=i.hayvanın doğum ağırlığı 

    doğum ağırlığının genel ortalaması 
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Süt verim özelliklerinin düzeltilmesinde kullanılan matematik model; 

            − [𝑎       ] 

Yijkld=DüzeltilmiĢ değer 

ai=i. iĢletmenin etki payı (j=T. Cengiz, T. Kiremitçi) 

bj=j. yaĢın etki payı (l=2, 3, 4, 5 ve 6≥) 

ck=doğum tipinin etki payı (k=Tek, Ġkiz ve üzeri) 
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4. BULGULAR VE TARTIġMA 

Ele alınan araĢtırmada geliĢme özelliklerinin veri düzeltilmesinde kullanılan etki 

payları çizelge 4.1’ de gösterilmiĢtir. 

Çizelge 4.1. GeliĢme özelliklerinin veri düzeltilmesinde kullanılan etki payları  

 
Doğum Ağırlığı SKCA OGCAA 

Cinsiyet 
   

DiĢi -0.150 -0.400 -6.410 

Erkek 0.150 0.410 6.400 

ĠĢletme 
   

T. Cengiz -0.18 -0.14 -1.410 

T. Kiremitçi 0.18 0.14 1.400 

Doğum Tipi 
   

Tek 0.550 1.350 16.460 

Ġkiz -0.550 -1.340 -16.470 

Ana YaĢı 
   

2 -0.200 -2.690 -30.320 

3 -0.010 0.740 10.000 

4 0.360 0.990 9.900 

5 -0.450 -0.040 -1.360 

6≥ 0.320 1.020 11.760 

ß1 - 1.230 1.990 

ß2 - 0.171 -0.560 

Genel Ortalama 4.13 19.3 197.35 

SKCCA: sütten kesim canlı ağırlık, OGCAA: Ortalama günlük canlı ağırlık 

artıĢı. 

Süt verim özelliklerinin veri düzeltilmesinde kullanılan etki payları ise çizelge 4.2’ 

de verilmiĢtir. 
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Çizelge 4.2. Süt verim özelliklerinin veri düzeltilmesinde kullanılan etki payları 

ĠĢletme GOSV (g) LS(gün) LSV (kg) 

ĠĢletme-1 -6.240 20.250 9.150 

ĠĢletme-2 6.240 -20.260 -9.150 

YaĢ    

2 -101.510 -7.400 -20.890 

3 64.970 -2.660 6.200 

4 36.850 6.480 11.470 

5 -33.000 6.830 -1.670 

6 32.700 -3.280 4.880 

DT    

Tek -17.210 -1.720 -3.660 

Ġkiz 17.210 1.710 3.660 

Genel 615.11 168.01 103.08 

GOSV: Günlük ortalama süt verimi, LS: Laktasyon süresi, LSV: Laktasyon süt 

verimi 

Ele alınan süt verim özelliklerine iliĢkin değerler çizelge 4.3’de verilmiĢtir. 

Çizelge 4.3. Süt verim özelliklerine ait tanımlayıcı istatistikler 

DeğiĢken N    Sx VK (%) Min. Maks. 

GOSV (g) 112 622.10 168.80 27.13 190.00 1040.00 

LS (Gün) 112 169.87 31.00 18.25 102.00 223.00 

LSV (kg) 112 105.22 31.67 30.09 30.76 173.53 

 

Genel bir değerlendirme yapıldığında günlük ortalama süt verimi ve laktasyon süt 

verimi bakımından elde edilen yüksek varyasyon katsayısı hayvanlar arasında 

önemli bir varyasyonun olduğuna iĢaret etmektedir. Yüksek varyasyona sahip bu 

iki özellik için iĢletmeler arasında da önemli bir varyasyon olduğu dikkati 

çekmektedir (ġekil 4.1, ġekil 4.2 ve ġekil 4.3). 
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ġekil 4.1. Günlük ortalama süt veriminin (GOSV) iĢletmelere göre dağılımı 

 

ġekil 4.2.Laktasyon süt veriminin (LSV) iĢletmelere göre dağılımı 
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ġekil 4.3.Laktasyon süresinin (LS) iĢletmelere göre dağılımı 

Ele alınan süt verim özelliklerinden günlük ortalama süt verimi ve laktasyon süt 

verimi bakımından ortaya çıkan geniĢ varyasyon iĢletmelerin bakım, besleme, 

hayvancılık geçmiĢleri ve alt yapı imkanları göz önüne alındığında doğal bir sonuç 

olarak karĢımıza çıkmaktadır. 

Süt verim özelliklerine iliĢki en küçük kareler ortalamaları ve standart hataları 

Çizelge 4.4’de verilmiĢtir. 
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Çizelge 4.4. Süt verim özelliklerine iliĢkin en küçük kareler ortalama ve standart 

hataları 

 Faktörler N GOSV (g) LS (Gün) LSV (kg) 

ĠĢletme   P=0.791 P=0.000 P=0.033 

ĠĢletme-1 67 608.87±31.976 188.26±4.91 112.23±5.742 

ĠĢletme-2 45 621.35±27.984 147.75±4.297 93.93±5.025 

YaĢ   P=0.018 P=0.476 P=0.016 

2 17 513.6±43.697 160.61±6.709 82.19±7.847 

3 25 680.08±37.818 165.35±5.807 109.28±6.791 

4 19 651.96±37.92 174.49±5.822 114.55±6.809 

5 8 582.11±62.797 174.84±9.642 101.41±11.276 

6≥ 43 647.81±34.098 164.73±5.236 107.96±6.123 

DT   P=0.373 P=0.563 P=0.292 

Tek 80 597.9±22.483 166.29±3.452 99.42±4.037 

Ġkiz 32 632.32±30.551 169.72±4.691 106.74±5.486 

Genel 112 615.11±18.68 168.01±2.868 103.08±3.354 

 

Günlük ortalama süt verimi ve laktasyon süt verimi bakımından özellikle 1 nolu 

iĢletmede bulunan hayvanlar diğer iĢletmedekilerden daha yüksek bir performansa 

sahip olmuĢlardır. Laktasyon süresi bakımından da bu iĢletmede gözlemlenen 

değer diğerlerine göre yüksek olarak karĢımıza çıkmaktadır. GerçekleĢtirilen 

çalıĢmada Karya ırkı koyunlardan elde edilen süt verim özelliklerinden özellikle 

laktasyon süt verimi ve laktasyon süresi değerleri Kıvırcık koyunlara yönelik 

yapılan bazı çalıĢmalardaki değerlerden yüksek olmuĢtur (Sönmez ve Kaymakçı, 
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1987; Kaymakçı ve Sönmez, 1996; Altınel vd., 2000; Karaca vd.,  1999; Yılmaz 

ve Altın, 2004; Ceyhan vd.,  2007). Sonuç, Karya ırkının oluĢumuna Sakız ırkının 

katkı sağladığı göz önüne alındığın gayet doğal bir durum olarak karĢımıza 

çıkmaktadır.   

Ele alınan tüm süt verim özellikleri bakımından 2 nolu iĢletmede elde edilen 

değerler diğer iĢletmeye göre düĢük olması sonucunda günlük ortalama süt verimi 

dıĢındaki diğer özellikler (LS ve LSV) için iĢletmeler arası ayrım istatistik olarak 

çok önemli olmuĢtur (P<0.01). 

Koyun yaĢı bakımından günlük ortalama süt verimi ve laktasyon süresi 

değerlendirildiğinde ideal yaĢın 3 yaĢ grubu olduğu dikkati çekmektedir. Günlük 

ortalama süt veriminin yaĢla birlikte azaldığı ancak laktasyon süresinin uzadığı 

önemli bir bulgu olarak karĢımıza çıkmaktadır. Ancak yapılan istatistik analizlerde 

yaĢ gruplarının etkisi günlük ortalama süt verimi ve laktasyon süt verimi üzerine 

önemli olmuĢtur (P<0.01). Yapılan analizlerde oldukça yüksek süt verim 

performansına sahip hayvanların bulunduğu görülmektedir. YaĢ gruplarında 6 yaĢ 

ve üzeri koyun sayısının 43 baĢ olduğu görülmektedir. Bunun sebebi ise, iĢletme 1 

sürüsündeki koyunları yetiĢtiricinin sevdiği koyunlarını ölene kadar bakmasından 

kaynaklanmaktadır. 

Çizelge 4.5. Farklı genotipteki koyunlarda yapılan çalıĢmalar ve süt verimleri 

hakkındaki özetleyen bazı bilgiler 

    GOSV LS LSV Genotip 

  Bizim ÇalıĢma 617 167 102 Karya 

  

  

  

Ünal vd. (2002). 

 

 

 

340.11 144.8 50.52 Akkaraman 

430.66 154.63 67.83 

Sakız X 

Akkaraman 

301.87 145.40 44.93 

Kıvırcık X 

Akkaraman 

210.27 123.50 26.96 

Sakız X 

Karayaka 

  

  

Altın ve Çelikyürek (1996). 

 

380.7 167.9 65.5 KarakaĢ 

360 147.8 56.9 

HAMDANĠ 

X 

KARAKAġ 

   Karaca vd. (2003) 529.6 155.9 84.7 KarakaĢ 

   Özder vd. (2004).  -  174.90  100.62  Türkgeldi 

 

 Altın (2001).  359.1  173.3 62.32   Akkaraman 

    Altın (2001).  332.7  144.8  50.65 

 Hamdani X 

Akkaraman 
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Bu çalıĢmada Karya koyunlarının süt verim özelliklerinden günlük ortalama süt 

verimi, laktasyon süresi, laktasyon süt verimi değerleri sırasıyla 615 g, 168 gün ve 

103 ltolarak elde edilmiĢtir. Elde edilen bu değerler Akkaraman, Sakız X 

Akkaraman, Kıvırcık x Akkaraman ve Sakız x Karayaka koyunlarında süt verimi 

sırasıyla 340, 430;301; 210 g olarak bildirilmiĢtir. Aynı ırklarda laktasyon süresi 

sırasıyla 144, 154, 145 ve 123 gün olarak laktasyon süt verimi ise 50,67, 44 ve 26 

lt olarak bildirilmiĢtir (Ünal vd., 2002). Bu değerler, çalıĢmadan elde edilen 

bulgular ile karĢılaĢtırıldığında Karya ırkının bu özellikler bakımından yüksek 

gözlem değerleri ortaya koyduğu çizelgede açıkça görülmektedir. 

Kuzu geliĢme özelliklerine iliĢkin basit istatistikler Çizelge 4.6’ da verilmiĢtir. 

Çizelge 4.6. Kuzu geliĢme özelliklerine ait tanımlayıcı istatistikler standart hataları 

DeğiĢken N    Sx VK (%) Min. Maks. 

DA(kg) 139 4.27 0.869 20.33 1.54 6.19 

SKA(kg) 139 19.81 4.965 25.07 10.15 30.55 

SKY(gün) 139 77.31 19.380 25.07 21 102 

DA: Doğum Ağırlığı, SKA: Sütten Kesin Ağırlığı, SKY: Sütten Kesim YaĢı 

Tüm özellikler bakımından basit istatistikler irdelendiğinde varyasyon 

katsayılarının genel yüksek olduğundan bahsedilebilir. Elde edilen veriler 

incelendiğinde doğum ağırlığı, sütten kesim ağırlığı ve sütten kesim yaĢına ait 

ortalama değerlerin sırasıyla 4.27, 19.81 ve 77.31 olduğu gözlemlenmektedir. 

Yörede sütten kesim yaĢının 90 gün civarında olduğu göz önüne alındığında elde 

edilen 77 günlük yaĢta sütten kesim ağırlığı bu değere göre düĢük olarak 

değerlendirilebilir. Ancak çalıĢmaya dahil edilen her iki iĢletmede de süt üretimi 

ön planda olduğundan bu iĢletmelerde kuzuların diğer iĢletmelere göre nispeten 

daha erken sütten kesildiği ve analardan süt verimi için daha uzun süreyle 

yararlanıldığı söylenebilir.  

Kuzu doğum ağırlığı, sütten kesim canlı ağırlığı ve günlük ortalama canlı ağırlık 

artıĢlarına iliĢkin en küçük kareler ortalamaları ve standart hataları Çizelge 4.7’de 

verilmiĢtir. 
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Çizelge 4.7. Kuzularda geliĢme özelliklerine iliĢkin en küçük kareler ortalama ve 

standart hataları 

 Faktörler  N 
DA 

(kg) 

SKCA 

(kg) 

OGCAA 

(g) 

ĠĢletme 
 

P=0.053 P=0.759 P=0.811 

ĠĢletme-1 74 3.95±0.119 19.16±0.586 195.94±7.624 

ĠĢletme-2 65 4.31±0.100 19.44±0.488 198.75±6.352 

Ana YaĢı 
 

P=0.003 P=0.005 P=0.019 

2 17 3.93±0.173 16.61±0.878 167.03±11.415 

3 32 4.12±0.141 20.04±0.682 207.35±8.873 

4 26 4.49±0.130 20.29±0.624 207.25±8.121 

5 16 3.68±0.193 19.26±0.964 195.99±12.532 

6≥ 48 4.45±0.129 20.32±0.618 209.11±8.037 

Doğum tipi 
 

P=0.000 P=0.001 P=0.001 

Tekiz 77 4.68±0.086 20.65±0.442 213.81±5.743 

Ġkiz 62 3.58±0.094 17.96±0.535 180.88±6.951 

Cinsiyet 
 

P=0.009 P=0.141 P=0.076 

DiĢi  70 3.98±0.085 18.90±0.420 190.94±5.458 

Erkek 69 4.28±0.083 19.71±0.393 203.75±5.105 

Reg (Linear) 
  

P=0.005 P=0.721 

Doğum Ağırlığı 
  

1.230±0.426 1.985±5.536 

 
  

P=0.000 P=0.006 

YaĢ (gün) 
  

0.171±0.015 -0.561±0.200 

Genel 139 4.13±0.062 19.30±0.299 197.35±3.889 

DA: Doğum ağrılığı, SKCA: Sütten kesim canlı ağırlığı, OGCAA: Ortalama 

günlük canlı ağırlık artıĢı 

Sürülerde kuzu doğum ağırlığına iliĢkin genel ortalama 4.13 kg olarak 

bulunmuĢtur. Kuzu doğum ağırlığı bakımından ana yaĢları, doğum tipi ve 

cinsiyetler arası ayrım çok önemli bulunmuĢtur (P<0.01). Bunun yanı sıra 

iĢletmelerin doğum ağırlığı üzerine etkisi önemsiz olmuĢtur. Doğum ağırlığı 

bakımından eĢey ayrımı ve doğum tipi için elde edilen değerler incelendiğinde 

erkek olanlar ve tek doğanların diğerlerine göre daha ağır olduğundan söz 

edilebilir. Ele alınan kesikli etmenlerden doğum tipi ve cinsiyet beklenildiği gibi 
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sütten kesim ağırlığı ve ortalama günlük canlı ağırlık artıĢı üzerine istatistiki 

olarak çok önemli olmuĢtur (P<0.01). 

Sütten kesim ağırlığı ve ortalama günlük canlı ağırlık artıĢı üzerine istatistik 

modelde kullanılan kesikli etmenlerden ana yaĢı ve doğum tipinin etkisi önemli 

olmuĢtur. Bu iki özelliğin ana yaĢı ile birlikte doğru orantılı olarak artması kayda 

değer bir bulgu olarak karĢımıza çıkmaktadır. Yine bu özellikler bakımından 

cinsiyet sütten kesim ağırlığı ve ortalama günlük canlı ağırlık artıĢı bakımından 

yapılan değerlendirmede analiz modelinde yer alan sürekli etmenlerden yaĢın 

etkisi istatistik olarak önemli olmuĢtur (P<0.01). Sürekli etmen olarak kullanılan 

doğum ağırlığı ise sadece sütten kesim ağırlığı üzerine etkili olmuĢtur (P<0.01). 

Karya kuzulara ait doğum ve sütten kesim ağırlıkları sırasıyla 4.13, 19.30 kg 

olarak elde edilmiĢtir. Türkgeldi Tarım iĢletmesinde yetiĢtirilen Türkgeldi tipi 

kuzularda yapılan çalıĢmada doğum ağırlığı ve sütten kesim ağırlıkları sırasıyla 

3.43, 20.04 kg olarak bildirilmiĢtir (Özder vd., 2004). Benzer Ģekilde Akkaraman, 

Sakız ve Kıvırcık koyunlarında yapılan baĢka bir çalıĢmada doğum ağırlığının 

sırasıyla 4.71, 4.71 ve 4.69 kg olduğu; sütten kesim ağırlığının ise sırasıyla 23.69, 

22.89, 21.84 kg olarak bildirilmiĢtir (Akçapınar, 2000).  

Bu durum Karya ırkı ve Türkgeldi koyun tiplerinin birbirlerine yakın değerler 

sergilediğini ancak doğum ağırlığı ve sütten kesim ağırlığı bakımından 

Akkaraman, Sakız ve Kıvırcık ırklarından bir miktar düĢük değerler ortaya 

koyduğunu göstermektedir. 

Çizelge 4.8.DüzeltilmiĢ süt verim özellikleri ve kuzu geliĢme özellikleri arasındaki 

fenotipik korelasyon katsayıları 

 
GOSV LS LSV OGCAA DA 

LS 0,059
NS

 
    

LSV 0,889
***

 0,471
***

 
   

OGCAA 0,332
***

 0,047
NS

 0,292
***

 
  

DA 0,066
NS

 -0,150
NS

 0,007
NS

 0.000
NS

 
 

SKA 0,361
***

 0,041
NS

 0,312
***

 0,962
***

 0.000
NS

 

NS=önemsiz, ***=P<0.01 
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DüzeltilmiĢ süt verim özellikleri ve kuzu geliĢme özellikleri arasındaki fenotipik 

korelasyon katsayıları bakımından yapılan değerlendirmede günlük ortalama süt 

verimi ile laktasyon süt verimi, ortalama günlük canlı ağırlık artıĢı ve sütten kesim 

ağırlığı arasında pozitif yönde ve önemli korelasyon katsayıları elde edilmiĢtir 

(P<0.01). Laktasyon süt verimi ile sütten kesim canlı ağırlığı arasındaki 

korelasyonda pozitif ve önemli olmuĢtur (p<0.01).Ancak doğum ağırlığı ile tüm 

özellikler arasında fenotipik korelasyon katsayıları önemsiz olmuĢtur.  

Bafra koyunlarında yapılan bir araĢtırmada da günlük süt verimi ve günlük canlı 

ağırlık artıĢı arasında pozitif ve önemli fenotipik korelasyon katsayısı (0.570) elde 

edilmiĢtir(Ünal vd., 2008). 

Sütten kesim canlı ağırlığı üzerine süt verim özelliklerinin kısmi regresyon 

katsayılarına iliĢkin bilgiler çizelge 4.9’ da verilmiĢtir. 

Çizelge 4.9. Sütten kesim canlı ağırlığı üzerine süt verim özelliklerinin kısmi 

regresyon katsayıları 

Model  ̂  β1 β2 β3 R
2
 P 

 ̂   ̂   ̂     ̂     ̂    9.004 0,016 0,036 -0,056 0.140 0.000 

 ̂ =Sabit, βi=Regresyon katsayısı,R
2
=Tahminleme gücü, x1=Günlük ortalama süt 

verimi(GOSV), x2=Laktasyon süresi (LS), x3=Laktasyon süt verimi (LSV) 

OluĢturulan linear regresyon modelleri istatistik olarak önemli olmuĢtur 

(P<0.001). Ancak model için elde edilen tahminleme gücü değerinin oldukça 

düĢük olması ele alınan günlük ortalama süt verimi, laktasyon süresi ve laktasyon 

süt verimi değerlerinin kuzularda büyüme özelliklerinin tahminlenmesinde etkin 

bir Ģekilde kullanılamayacağını ortaya koymaktadır. 
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5. SONUÇ 

ÇalıĢmada Tarımsal AraĢtırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü tarafından 

devreye sokulan “Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projeleri” kapsamında yer 

alan “Karya Koyunu GeliĢtirme Projesi”nde bulunan iki yetiĢtirici iĢletmesinde 

yetiĢtirilen Karya koyunların süt verim performansları ortaya konmuĢtur. Yörede 

kuzu verimi ön planda olduğundan süt uzun bir süre kuzular tarafından 

tüketilmektedir. Ancak bölgede belirli bir dönem günde tek sağım, kuzuların 

satılması ile günde iki sağım yapılarak elde edilen süt peynir yapımında 

kullanılmaktadır. Bu nedenle ön planda olmayan süt üretimi ancak ürüne 

iĢlendikten sonra yetiĢtiriciler bakımından ekonomik olarak bir anlam ifade 

etmektedir. Her ne kadar süt verimi ön planda olmasa da gerçekleĢtirilen 

çalıĢmadan elde edilen bulgular Karya ırkı koyun populasyonun diğer yerli ırklar 

arasında özel bir konuma sahip olabileceğini de ortaya koymaktadır. 

GerçekleĢtirilen çalıĢmada Karya koyunlarının süt verim ve kuzu geliĢme 

özellikleri bakımından geniĢ bir varyasyona sahip olduğu aynı bölgede çalıĢma 

yapılmasına rağmen iĢletmeler arası hatta iĢletme içerisinde bile ayrımların olduğu 

dikkati çekmektedir. Bu durum iĢletmelerdeki hayvanların genetik yapılarına, 

yaĢlarına, bakım besleme ve yetiĢtirme pratiklerindeki farklılıklara atfedilebilir. 

Diğer yandan var olan bu varyasyon önemli bir ıslah potansiyeline de iĢaret 

etmektedir. 

Ülke koyunculuğu bakımından Karya koyunlarının süt verim yeteneklerinin, diğer 

ırklar bağlamında benzer olduğu ortaya konmuĢtur. Bu durum özellikle döl verimi 

bakımından Türkiye yerli koyun populasyonu içerisinde önemli bir yer sahip 

Karya koyunların süt verimlerinin de azımsanmayacak düzeyde olduğunun önemli 

göstergelerinden biridir.  

Diğer yandan yetiĢtiriciler tarafından en çok önemsenen döl verimi ve 

pazarlanabilir kuzu üretiminin yanı sıra sütten de gelir elde edebileceği ortaya 

konmuĢtur. GerçekleĢtirilen bu çalıĢmanın daha fazla yetiĢtiricide uygulamaya 

konulması ile populasyonun süt verim özelliklerine yönelik bilgiler daha somut 

olarak ortaya konabilecektir.  

Ülke koyunculuğu içerisinde milli ırk olarak tescillenen karya koyunu, yetiĢtirici 

koĢullarında süt verimi ve kuzu geliĢimi iliĢkilerini inceleyen yapılan ilk 
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çalıĢmadır. Bu çalıĢma sonucunda üreticilerin kuzularını erken sütten kesmeye 

yönelik çabaları da artacaktır. YetiĢtiriciler koyunlarını belli baĢlı dönemlerde 

sağmaktan vazgeçip koyunun süt verdiği dönemlerde günlük ve düzenli olarak 

koyunu sağması, yetiĢtiricilerimizin hayvanlarının daha sağlıklı ve ekonomik 

açıdan sürdürülebilirliğinin önemini artırmıĢtır. Her sağılan koyun aslında günlük 

bireysel muayene olarak esas alındığından koyunların bireysel olarak ortaya 

çıkabilecek sorunları kısa sürede çözüme ulaĢtırılmıĢtır. 

ÇalıĢmadan elde edilen bulgular Karya koyununun döl verimi, süt verimi ve kuzu 

geliĢme özellikleri bakımından ülkemizdeki yerli koyun populasyonları 

bakımından önemli bir konuma sahip olduğunu ve etkili bakım-besleme 

uygulamaları ve alt yapı koĢullarının iyileĢtirilmesi süt verim özelliklerini öz alan 

seleksiyon uygulamaları ile süt verim ve kuzu geliĢme özelliklerinin 

iyileĢtirilebileceği olasıdır.  
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