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KOYUNUN VE KEÇİNİN ZOOLOJİK SİSTEMDEKİ YERİ
Alem (Kindom) Hayvan(Animalia) Tüm hayvanlar; hayvanlar alemi
Sube (Phylum) Kordalılar1 (Chordata) Hayvanlar aleminin yaklaşık 21 şubesinden birisidir ve esas

olarak omurgalılar (vertebrata, vertebrates) alt
şubesinden oluşmaktadır

Sınıf (Class) Sınıf (Mammalia) Memeliler ve sıcak kanlılar sınıfı. Meme bezlerinden belirli
bir süre süt sentezleyen hayvanlar sınıfı

Takım (Order) Çift toynaklılar 
(Artiodactyla)

Memelilerin plasentalılar alt sınıfına ait bir takım. Toplam
220 türden oluşan bu takımın, özellikle boynuzlugiller
familyasına ait türler olmak üzere birçok türü insanlar için
ticari açıdan çok önemlidir.

Familya
(Family)

Boynuzlugiller 
(Bovidae)

140 türden oluşan büyük familya bir familyadır ve sığır,
koyun, keçi, manda, bizon, antilop ve ceylan gibi insanların
uzun zamandır av ve ev hayvanı olarak faydalandığı birçok
geviş getiren (ruminat) türü içermektedir. Ruminatlar
polikodiledon tipinde plasentalıdırlar.

Cins (Genus) Koyun cinsi (Genus
Ovis)

Keçi cinsi (Genus
Capra)

Koyun cinsi: evcil ve yabani koyunları(büyük çoğunluğunu)
içermektedir. Boynuz şekilleri lateral spiraldir.

Keçi cinsi: evcil ve yabani keçileri kapsar. Erkek keçilerin
boynuzları büyük, hacimli ve büyük çoğunlukla kılıç
benzeridir.

Tür (Species) Koyun türü (Ovis aries)
Keçi türü (Capra
hircus)

Evcil koyun
Evcil keçi

Koyun ve keçinin 

taksonomisi 
(Ensminger and 
Parker 1986)
1:Kordalılar (Latince:
Chordata), Sırt 
iplikliler veya Kordatl
ar olarak da bilinir, 

bazı gruplarda 
yaşamın belirli bir 
evresinde, bazı 
gruplarda ise bütün 
yaşam süresince 
vücuda desteklik 

yapan 
bir notokorda (sırt 

ipliği), yutak 
solungaç yarıklarına, 

sırt tarafında ortası 
boş sinir şeridine ve 
kuyruğa sahip 
hayvanlar. 
Hayvanların en iyi 
bilinen grubudur. 
Yaklaşık 45.000 türü
bulunmaktadır.

https://tr.wikipedia.org/wiki/Latince
https://tr.wikipedia.org/wiki/Notokord


KOYUN VE KEÇİ ARASINDAKİ BİYOLOJİK VE DAVRANIŞSAL FARKLILIKLAR
Özellik Koyun Keçi

Kromozom sayısı 60 54

Omur(vertebra) sayısı 47-51 47-51

Burun kemiği şekli Kubbeli Düz

Alın yapısı Düz Kemerli

Kasık bölgesi deri çukurluğu(Sinus

İnguinalis)

Var Yok

Boynuz yapısı Boynuzların ön kenarları küt, boynuz kesiti daha 

yuvarlak ve üç köşeli, boynuzlarının yassı ve yana 

doğru kıvrık

Boynuzların ön kenarları keskin, boynuz kesiti 

eliptik ve iki köşelidir.

Göz altı çukuru(1) Koyunun fossa 

lacrimalis externası içindeki deri 

çukurluğu.

Göz  altı   çukuru içinde sinüs infraorbitalis bezi 

vardır.

Yok

Ayak koku bezi (Glandulae sinus

interdigitalis) (2)

Var: Koyunda ön ve arka ayaklarda spatium 

interdigitale'nin içindeki sinus interdigitalis'te 

bulunur  

-Genel olarak yok

- Roebuck (Capreolus capreolus) geyiğinde var

-Türk Kıl keçisinde rudiment olarak var(

Boynuz bezleri Yok Var(Boynuzların arka dip kısmında yer alırlar).

Sakal Yok Var

Kuyruk bezi Yok Var

Kuyruk yapısı Kuyruk genelde uzun, yağlı ve aşağıya dönüktür Kuyruk kısa, yağsız ve yukarı dönüktür

Vücut lif örtüsü Yapağı Tiftik, keşmir, keçi üst kaba kılı, kaşgora

Davranış Sakin tabiatlı, İdaresi kolaydır. Zeki, bağımsız ruhlu,çevik ve İnatçı tabiatlı, kavga 

ve savunma yetenekleri daha güçlü, idaresi zor

Sindirim tipi Ruminat Ruminant

Üreme tipi Mevsime bağı poliöstrik Mevsime bağı poliöstrik



Koyunda göz altı çukuru



Koyunda kasık bölgesi deri çukurluğu (Sinus inguinalis)



KOYUN   VE    KEÇİ ARASINDAKİ BİYOLOJİK VE 
DAVRANIŞSAL  FARKLILIKLAR (devam)

Koyunlarda tırnak arası bez, iki tırnak arasında bulunmakta ve derinin
çökmesi ile oluşmaktadır. Tüm deri katlarını, lif foliküllerini, yağ ve ter
bezlerini içerir. Pipo şeklindedir ve fötal dönemin 90-100. gününe kadar
gelişimini tamamlar. Bu bezler koku bezleri olarak kabul edilir. Salgısındaki
kimyasal feromenler yoluyla cinsel iletişime katkıda bulunur. Salgı aynı
zamanda sosyolojik ve biyolojk davranışlarda da rol oynar ve bölgesel
tespit için de kullanılır. Koyunlar bu salgıyı koklayarak yol takip ederler.
Cildin bulunduğu bölgedeki esnekliğine katkıda bulunur. Ultraviyole
ışınlarından korunmada rol oynar ve fungisidal ve bakterisidal etkileri
vardır. Yerleşim yeri ve yapısı klinik önemine katkıda bulunur. Yerinden
dolayı, interdigital sinüzit gibi enfeksiyonlara maruz kalır. Bu durum
özellikle ilkbaharda kötü hijyenik koşullardan, yüksek nem seviyelerinden
ve bez içine mekanik zarar veren yabancı maddelerin girmesinden
kaynaklanmaktadır (Yılmaz ve ark.2017).



Koyunda ayak koku bezi (Glandulae sinüs interdigitalis)



Şekil 1. Koyuna özgü olan deri 

oluşumları 

(https://www.google.com/search?q=sin

üs+inguinalis&tbm-2019). 

KOYUN   VE    KEÇİ ARASINDAKİ BİYOLOJİK VE 
DAVRANIŞSAL  FARKLILIKLAR (devam)

https://www.google.com/search?q=sin%C3%BCs+inguinalis&tbm
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Merinos koçunun vücut bölgeleri



Koyun iskelet sistemi



Ankara keçisinin vücut bölgeleri



Etçi ve erkek keçinin vücut bölgeleri



Sütçü ve dişi keçinin vücut bölgeleri



Koyun ve keçide iç organların görünümü 



Koyun ve keçide sindirim sistemi



Koyun ve keçide sindirim sistemi



Bir kuzunun önden(cranial veya anreiör) görünümü 



Bir keçinin arkadan (caudal veya posteiör) görünümü



Bir koyun ve keçide karın (ventral) bölgesinin görünümü



Bir keçide baş bölgesi



Keçi iskelet sistemi 



KOYUN VE KEÇİ ÜRÜNLERİ
Koyun ve keçi sütü Tür Kuru 

madde

Yağ Toplam 

Protein

Kazein Serum 

Proteini

Laktoz Mineral 

Madde

Kadın 12.4 3.8 1.0 0.4 0.6 7.0 0.2

İnek 12.6 3.7 3.4 2.8 0.6 4.7 0.7

Koyun 18.8 7.5 5.6 4.6 1.0 4.6 1.0

Keçi 13.2 4.5 3.6 3.0 0.6 4.3 0.8

Manda 17.5 7.5 4.3 3.6 0.7 4.8 0.8

Deve 13.4 4.5 3.6 2.7 0.9 4.5 0.8

Kısrak 11.2 1.9 2.5 1.3 1.2 6.2 0.5

Eşek 10.8 1.5 2.0 1.0 1.0 6.7 0.5

Lama 16.2 2.4 7.3 6.2 1.1 6.0 -

Tibet 

sığırı

17.7 6.7 5.5 - - 4.6 0.9

Ren 

geyiği

32.6 18.

0

10.5 8.5 2.0 2.6 1.5

Balina 37.5 22.

0

12.0 - - 1.8 1.7
Çeşitli hayvan türlerine ait
sütlerin ortalama bileşimleri
(%)



Koyun sütü

- Bileşimindeki proteinli maddelerin yaklaşık % 80'i kazeinden oluştuğu
için, kazeinli sütler gurubuna dâhildir.

- Protein, yağ ve mineral maddeler açısından zengindir.

- Bileşimindeki protein ve yağ oranının fazlalığı ile diğer sütlerden ayırt
edilmektedir.

- Kuru madde oranı inek sütünden % 50 oranında daha fazla olup,
yaklaşık %19 civarındadır. Bunun % 6 - % 8 'i süt yağı, %4 -%5'i kazein.
%4,5 -%5'i laktoz, %0,5 -%1!i albümin ve %0,9 -%1'i tuzlardan meydana
gelmektedir.

- Koyun sütünün titrasyon asitliği 8-12 SH ve yoğunluğu 1,030-
1,045g/ml arasında değişmektedir.

- Kuru maddesinin yüksek olması nedeniyle sahip olduğu kalori değeri
de yüksektir. Rengi inek sütüne oranla daha beyazdır.



- Doğal asitliği daha yüksektir ve sonradan oluşan asitlik biraz yavaş 
gelişmektedir. 

- Kendine özgü nispeten ağır bir tadı ve kokusu vardır. Bundan dolayı 
içme sütü için uygun değildir. Buna karşın kazein oranının yüksek olması 
nedeniyle peynir ve yoğurt üretiminde, yağ oranı yüksek olduğu için de 
tereyağı üretiminde tercih edilmektedir. 

- Koyun sütü yağının lesitin miktarı daha fazladır ve riboflavin açısından 
zengindir. 

- İnek sütüne göre daha fazla miktarda amino asit içermektedir. 

- C vitamini ve nikotinik asit açısından inek sütüne oranla daha fakirdir. 

- Kuru madde ve yağ oranı daha yüksek olduğundan sindirimi inek 
sütüne göre daha güçtür.

Koyun sütü (devam)



- Bileşimindeki proteinli maddelerin yaklaşık %75'i kazinden oluştuğu
için, kazeinli sütler gurubuna dahildir.

- Karoten miktarı düşük olduğu için inek sütüne göre daha beyazdır.

- Keçi sütünün titrasyon asitliği 6,4 -10 SH ve yoğunluğu 1,028 -1,41
g/ml arasındadır.

- Keçi sütünün kuru maddesi %13 -%14 arasında değişir. Bunun %4,5'i
yağ, %3,2'si protein, %4,1'i laktoz, %0,8'i mineral madde olarak
bulunmaktadır.

- Keçi sütleri A vitamini bakımından diğer sütlere oranla 2-3 kat daha
zengindir.

- Keçi sütünün yağ globül çapı küçük olduğundan yağının ayrılması
zordur ve bu nedenle geç kaymak bağlamaktadır.

Keçi sütü



- Yağ globüllerinin küçük olması, yağ ve proteinin daha homojen bir
dağılım göstermesi kolay sindirilmesine neden olur.

- Keçi sütü fazla miktarda fosfat içermektedir.

- Keçi sütü tüm dünyada fonksiyonel gıda olarak tanımlanan doğal ürünler
arasında yer almaktadır.

- Anne sütüne en yakın olan süttür ve yağ oranının diğer süt ürünlerine
göre oldukça azdır

- Keçi sütü ve inek sütünün protein içeriği hemen hemen aynı olmakla
birlikte, keçi sütünün laktoz oranı anne sütünün 3 katıdır.

- Keçi sütünün karbonhidrat oranı anne sütüne göre daha az miktardadır.

- Keçi sütü diğer sütlere oranla fazla miktarda kalsiyum ve potasyum içerir.
Keçi sütünün kalsiyum oranı, anne sütünün kalsiyum oranından 4 kat daha
fazladır. Bu özelliği de kemik ve diş sağlığında olumlu etkiler yaratır.

Keçi sütü (devam)



Koyun ve keçi süt ürünleri

Peynir: Koyun ve keçi sütü

Tereyağı: Koyun ve keçi sütü

Yoğurt: Koyun ve keçi sütü

Dondurma: Keçi sütü



Koyun ve keçi eti

Hayvan türü Kalori Yağ (g) Doymuş

yağ (g)

Protein Demir(mg)

Keçi (Kid)1 122 2.58 0.79 23 3.2

Etçi sığır 

(Beef)2

245 16 6.8 23 2.9

Kuzu (lamb)2 235 16 7.3 22 1.4

Domuz 

(Pork)2

310 24 8.7 21 2.7

Etlik piliç 

(Boriler)2

120 3.5 1.1 21 1.5

Bazı çiftlik hayvanı türlerine ait etlerin besin içerikleri



-Keçi eti bileşiminin büyük kısmını yağsız çizgili kas dokusu oluşturur ve
genel olarak, % 25-27 ham protein ve % 1 glikojen içerir.

-Keçi etinin kalitesi, diğer çiftlik hayvanı türlerine ait etlerin kalitesine
göre daha iyidir ve arjinin, lösin ve izolösin içeriğinin daha yüksektir.

- Keçi etinin kalorisi sığır, domuz ve kuzu etine göre daha düşük olup,
bu durum keçi etinin en önemli özelliklerinden birisidir.

- Keçi eti, hayvansal gıdalardan alınması gereken esansiyel amino asitler
bakımından da oldukça zengindir.

-Keçi etinin bileşiminde yaklaşık % 3 (% 1-5) düzeyinde yağ(lipit)
bulunmaktadır ve bu düzey sığır, koyun ve domuz etine göre % 50-65
daha düşüktür.

Koyun ve keçi eti (devam)



- Keçi etinde genel olarak sağlığa yararlı yağ asidi çeşitleri
bulunmaktadır. Keçi eti, kimyasal bileşiminde, diğer kırmızı etlere göre,
daha yüksek düzeylerde doymamış yağ asitleri (ki bunlar insan vücudu
için istenilen yağ asitleridir) bulunması nedeniyle kan kolesterol
düzeyine ve koroner problemlere etki bakımından daha avantajlı
durumdadır.

- Keçi etindeki sağlığa yararlı yağ asitlerinin oranı % 61-80 arasındadır.
Çoklu Doymamış Yağ Asitleri/Doymuş Yağ Asitleri oranı değişimi ve
ortalaması keçi, kuzu-koyun ve sığır etlerinde sırasıyla 0.16-
0.49(0.32),0.07-0.26 (0.19) ve 0.11-0.40 (0.25) olarak belirlenmiştir.
Keçi etinde en yüksek oranda bulunan uzun zincirli yağ asitleri ise
sırasıyla oleik asit (C18:1) (%42-51), palmitik asit (C16:0) (%20-22) ve
stearik asittir (C18:0) (%10-16).

Koyun ve keçi eti (devam)



- Keçi etinde, diğer etlere göre, kas içi ve arasında ve deri altındaki yağ
düzeyinin çok daha düşük olması nedeniyle kolesterol düzeyi de daha
düşüktür. Bu nedenle keçi eti kalp ve damar hastalıklarından korunma
açısından da önemli bir besin kaynağı olarak görülmektedir
(“kardiyovasküler hastalıklarda tedavi edici yardımcı olarak keçi sütü ve
keçi etinin kullanılması” Dr John R. Addizzo, M.D., Staten Island Tıp
Merkezi, New York)

Koyun ve keçi eti (devam)



- Keçi eti toplamda yaklaşık %70 su ve % 1 düzeyinde mineral içermektedir.
En yüksek düzeylerde bulunan mineral maddeler sırasıyla K, Na, Ca ve Fe’
dir. Oğlak etinde de en yüksek düzeyde bulunan mineral K olup, bunu
yükseklik sırasına göre Na, Mg, Ca ve Fe mineralleri izlemişlerdir. Keçi etinin
Na düzeyi, koyun ve dana etine göre yüksek iken, K ve Fe düzeyi çok daha
yüksektir. Ca düzeyi ise koyun etinden yüksek iken, dana etine yakın
değerdedir. Keçi eti vücuttaki biyokimyasal reaksiyonlar için gerekli olan K
bakımından çok zengindir. Keçi etinin, diğer kırmızı etlere oranla Fe
bakımından da oldukça zengin olması çocukların, anemi hastalarının ve
gebelerin beslenmesi açısından oldukça önemli bir durumdur. Keçi etinin Ca
bakımından zengin olması ise; büyümekte olan çocukların kemik gelişimleri
ve kemik erimesi gibi Ca yetersizliğine bağlı kemik ve diğer sistemik
hastalıklardan korunma açısından önemli olarak kabul edilmektedir. Na
içeriği bakımından dezavantajlı olmasına karşın, eşik değerin altında kaldığı
için sağlık açısından bir sorun yaratmamaktadır.

Koyun ve keçi eti (devam)



- Diğer etlerle kıyaslandığında keçi etinde B1 ve B3 vitamini daha yüksek
düzeylerde bulunmaktadır. Bu vitaminler ise, sinir sistemi ve saç deri ve
tırnak sağlığı için oldukça önemlidir.

- Yüksek seviyede miyoglobin içeren keçi kası beyaz ve kırmızı kas
liflerinin her ikisine de sahiptir ve sığır ve koyun ile aynı post-mortem
biyokimyasal reaksiyonları göstermektedir.

- Etin rengi ve pigment içeriği, özellikle miyoglobinin kimyasal durumu,
kas proteinlerinin fiziksel ve yapısal durumu ve kas içi yağlanma ile
ilişkilidir. Keçi ve koyun etinin kollejen içerikleri ve çözünebilirlikleri ve
kasın fibriler özellikleri arasında farklar vardır. Keçi etleri, koyun etlerine
göre, daha az çözünebilir yapıda olan daha yüksek oranda kollajen
içeriğine ve daha yüksek kas lifine sahiptirler. Bu nedenle keçi kası,
koyun kasına göre, daha ince miyofibril ve daha geniş miyofibril bant
yapısına sahiptir. Bu özelliklere bağlı olarak keçi eti, kuzu ve koyun etine
göre, daha koyu kırmızı renklidir.

Koyun ve keçi eti (devam)



- Keçi eti, gerek kalite gerekse kimyasal kompozisyon bakımından kuzu
etinden daha aşağı bir seviyede değildir.

- Keçi eti, koyun eti ve ürünlerine göre, daha az sulu ve daha az yağlıdır.

- Fazla meraya çıkmayan oğlaklarda kas lifleri gevşek olduğundan et
daha açık renklidir

- Organoleptik panel çalışmalarında; oğlak etinin lezzetinin, kuzu
etinden daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Keçi etinin belirgin ve
kendine has bir kokusu vardır. Ergin erkek keçi etinde cinsiyet kokusu
hissedilir derecede belirgindir. Eşey hormonlarınca testislerden ve koku
bezlerinden salgılanan maddelerden kaynaklanan koku ete sinmekte ve
keçi etinin diğer etlerden fark edilmesini sağlamaktadır. Fakat cinsel
olgunluğa ulaşmamış oğlaklarda koku bezleri fonksiyon
yapmadıklarından, bunların etleri kokmamaktadır (Şengonca, 1974).

Koyun ve keçi eti (devam)



Keçi karkası-eti









• Küçükbaş hayvan derilerinden olan koyun, kuzu, keçi ve oğlak derileri
yüzey olarak yeterli olduklarından deri üretimi için elverişlidir.
Derilerin kalınlığı derinin her yerinde aynı değildir. Bu nedenle
kullanım için derinin her yeri aynı kalınlığa getirilir. Derinin özellikleri
üzerinde besleme, iklim, barınak koşulları, yaş ve cinsiyet gibi çevre
faktörleri etki etmektedir. Sıcak ve kuru iklimlerde deri zayıf ve ince,
soğuk ve rutubetli iklimlerde deri sık dokulu ve kalın olur. Hayvan
doğal beslenme şartlarında daha değerli deri verir. Hayvan ne kadar
gençse derisi o derecede sıkı yapılı, lifleri ince, sırçası düzgündür.
Hayvanın yaşı büyüdükçe deri lifleri kalınlaşır. Deri liflerinin
molekülleri arasındaki bağlanma ve ağ yapısı artarak deri olgunlaşır,
alkalilere dayanıklı hâle gelir. Deri üzerindeki bu olgunlaşma koyun ve
keçi gibi hayvanlarda 5-7 ayda tamamlanır. Deri üzerine etki eden bir
diğer faktör de hayvanın ırkıdır. Bunun yanında kesim zamanı da deri
üzerine etkilidir. Kışın derideki lif miktarı artarken, deri maddesi azalır
(Toptaş 1993).

Koyun ve keçi derisi



• Canlı ağırlığın % 7-12’sini oluşturan deri, biyolojik önemi yanı sıra, elde
edilmesinden sonra sanayide kullanılan bir ham madde olarak
ekonomik yönden de büyük değere sahiptir. İşlenmiş deri kalitesi % 60
ham maddenin yapısal özelliklerine, % 40 oranında da sonradan
uygulanan işlemlere bağlıdır. Derinin kalitesi, deriden elde edilecek
kazancı etkilemektedir (Toptaş 1993).

• Ham derinin histolojik yapısı incelendiğinde üç tabakanın varlığı
görülmektedir. Bunlar, üst tabaka (epidermis), orta tabaka (dermis) ve
alt tabaka (hipodermis)’tir. Dermis tabakası asıl derinin bulunduğu
tabakadır yani işlentiye alınabilen kısımdır. Dermis, bütün küçükbaş
hayvan ırklarında papiller ve retiküler olmak üzere iki katmandan
oluşur. Papiller katmanı oluşturan kollagen iplik demetleri retikülere
doğru gittikçe kalınlaşarak daha büyük lif demetlerini oluşturur.
Derideki oluşumlar bütün küçükbaş hayvan derilerinde aynıdır. Ancak
oranlarında değişiklik olmaktadır (Toptaş 1993).

Koyun ve keçi derisi (devam)



• Koyun derilerinde yapağı kalitesi arttıkça deri kalitesi düşmektedir.
Yapağıları kalın ve sert olan koyun derileri, deri kalitesi yönünden
daha kıymetlidir. İnce yapağı veren Merinos koyun ırkı derilerinde ırk
özelliğine ve yüksek yağ oranına bağlı olarak deri yüzeyinde parmak
kalınlığına kadar varan katlanmalar oluşmaktadır. Çok sıkı yapağı yapısı
sebebiyle birkaç lif, aynı lif çıkış ağzından çıkmaktadır. Lif çıkış
deliklerinin büyük oluşu deri kalitesini düşürmektedir (Toptaş 1993).

• Koyun derileri fazla mukavemet istemeyen deri ürünlerinin imalatında
kullanılmaktadır. Bunlara örnek olarak giysilik verilebilir. Kuzu derileri,
kalite yönünden daha iyidir. Bunların sırçaları düzgün, yağ oranı az,
deri lifleri ince ve sıkı dokuludur. Kuzu derileri genellikle eldiven ve
giysilik deri üretiminde kullanılırlar (Toptaş 1993).

Koyun ve keçi derisi (devam)



• Keçi derisinin sırçası koyuna göre daha serttir. Papiller tabaka, deri
kalınlığının en az 1/3’ünü oluşturur ve bu tabakada deri lifleri sağlam
ve sıkıdır. Bu özelliğinden dolayı keçi derileri mekanik işlemlere
dayanıklıdır. Sırça boşluğu vermez. Keçi ırkına bağlı olarak derideki yağ
oranı % 3-12 arasında değişir. Keçi derileri, koyun ve kuzu derilerine
göre deri üretimi için daha elverişlidir. Hindistan ve Afrika keçi derileri
kalite yönünden değerlidir. Oğlak derileri eldiven, saraciye (Deri,
muşamba vb.nden yapılan bavul, çanta cüzdan, kemer vb. ürünler) ve
yüzlük deri üretiminde kullanılır (Toptaş 1993).

Koyun ve keçi derisi (devam)



Kürk: Kimi hayvanların, giyecek yapmak amacıyla işlenmiş postu.
Memeli hayvanların tüylü derisi, postu. Kürk genel olarak iki bölümden
oluşur. Kısa tüyler ve koruyucu tüyler. Bazı hayvanlarda bir de orta
seviye tüyler diyebileceğimiz bir katman daha bulunmaktır. Bütün
memeli hayvanların kürkü yoktur. Kürksüz olanlar "çıplak memeliler"
olarak da adlandırılabilir.

Karagül koyun ırkı: Dünyada kürkü için yetiştirilen en önemli koyun ırkı
Karagül’ dür. Dünyanın en eski evcil koyun ırkları arasında bulunan
karagül koyunu, M.Ö 1400 yıllarından beri yetiştirilmektedir. Anavatanı
Özbekistan’dır. Dünyada “Qaragul” olarak bilinmektedir. Türkiye’ de
Tokat civarında yetiştirilmektedir. Karagül koyununun, dünyaya 20 yy
başlarında Almanlar tarafından yayıldığı iddia edilmektedir.

• Karagül koyunu özellikle kuzularının postu (kürk=astragan) için
yetiştirilmekle birlikte etinden, sütün ve yapağısından da
yararlanılmaktadır.

Koyun kürkü



• Karagül kuzu postu çok değerlidir. Kuzuların ilk doğumlarında renleri
siyahtır. Bu durum kuzu postu için ayrı bir özelliktir. Kuzular büyüdükçe
yapağı renkleri değişir. Astragan karagül kuzu postundan
yapılmaktadır. Karagül kuzu postundan yapılan şapkalar dünyada
meşhurdur. Yalnız bu postlar 3 günlük kuzulardan elde edildiği için
hayvan severler tarafından zaman zaman tepki ile karşılanmaktadır

Koyun kürkü (devam)



Karagül koyunu



Karagül kuzusu ve astragan manto





Koyun ve keçi lifleri

Dünyada ticari olarak üretimi yapılan koyun lifi yapağı iken, keçi lifleri tiftik, keşmir, keçi üst kaba lifi ve kaşgora’ dır.

Koyun ve keçi 

türü/Irkı

Lifin ismi Üretildiği 

folikül tipi

Lif çapı(µm) Mevsimsel döküm 

durumu

Üretim bölgesi

Koyun Yapağı (wool) PF ve SF İnce Merinos 

yapağısı:13–18 µm ve 

Kaba halı yapağısı: 

36–45 µm

Yok İnce Merinos yapağısı: esas 

olarak Avustralya, Yeni 

Zelanda, Güney Afrika 

Kaba yapağı: dünya geneli

Ankara keçisi Tiftik (mohair) PF ve SF 25–35 µm Yok Güney Afrika, ABD, Arjantin, 

Türkiye, Lesotho, Avustralya, 

Yeni Zelanda

Özel keşmir 

keçisi ırkları, 

sütçü, etçi ve 

kombine keçi 

ırkları

Keşmir (cahmere) SF 13–19 µm İlkbaharda tam döküm 

var

Çin, Moğolistan, İran, 

Afganistan, Yeni Zelanda, 

Avustralya vb.

Keçi üst kaba 

lifi/kılı(goat coarse 

fiber)

PF 60-120 µm İlkbaharda düşük 

düzeyde döküm var

Dünya geneli

Keşmir üreten 

keçiler x Ankara 

keçisi

Kaşgora (Alt ince 

lif)(cashgora)

SF 19–23 µm - Yeni Zelanda ve Avustralya

Üst kaba lif (coarse 

fiber)

PF - Yeni Zelanda ve Avustralya



• Hayvanlar yedikleri yemlerdeki besin maddelerinin ancak % 45’ inden
yararlanabilirler. Yemde bulunan bitki besin maddelerinin yarısından
fazlası dışkı ile hayvan gübresine geçer. Bu nedenle bu tür gübreler
bitki için zengin bir besin kaynağıdır.

• Koyun ve keçi gübresi çiftlik gübresidirler ve organik gübre sınıfı içinde
yer alırlar. Şekil ve yapı olarak katı ve çok kurudurlar.

• İdrar katı dışkının altı da biridir; Hayvan başına günde; 4-5 kg katı
dışkı, 0,5-1 kg sıvı dışkı hesaplanır. Yıllık gübre üretimi 0,5-0,7 ton ‘
dur(Ali Yetkin 2010).

• Küçükbaş hayvan gübrelerinin besin değerleri, büyük baş hayvanlara
nazaran daha fazladır.

Koyun ve keçi gübresi



• Keçi gübresi; bünyesinde, hastalık etmenleri ve yabancı ot tohumlarını
daha az barındırması ve içerik yönünden zengin olması sebebiyle daha
kalitelidir.

• Çiftlik gübrelerinin birçok çeşidi olmasına karşın en yaygın
kullanılanlarından birisi koyun gübresidir. Koyun gübresi bitki ve
sebzeler için faydalı en zengin kaynaktır.

Koyun ve keçi gübresinin yararları

1. Bitkilerin gelişimi için gerekli besin maddelerini sağlar,
2. Toprağın yapısını tarıma uygun hale getirir,
3. Toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini düzenler,
4. Toprağın su tutma kapasitesini artırır,
5. Uygulandığı topraklar daha kolay tava gelir ve işlenmesi kolaylaşır,
6. Zengin mikro-organizma kaynağıdır. Toprakta biyolojik değişimlerin 
hızlandırılmasını sağlar.

Koyun ve keçi gübresi (devam)



Dikkat..!

• Koyun gübresinin bitkilere yararlı olabilmesi için içerdiği karbon/azot
oranı büyük önem taşımaktadır. Karbon/azot oranı yüksek olan
gübrelerden bitkiler yararlanamaz. Bu tür gübrelerin Karbon/azot
oranının 15/1 veya 20/1'e düşürülmesi gerekmektedir. Bu nedenle
koyun gübrelerinin İHTİMARI ve FERMANTASYONU ön koşuldur.

• Çiftlikten toplana gübre en az 1 yıl bekletildikten sonra kullanılmalıdır.
Bu şekilde içerdiği gaz yoğunluğundan kurtulmaktadır. Aksi takdirde
taze olan gübre, bitki ve sebzeleri yakmaktadır. Gübre ne kadar eski
ise o kadar gazdan ve zararlı kimyasallardan arınmış ve besin değeri
artmıştır.

Koyun ve keçi gübresi (devam)
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KOYUN ve KEÇİ ÜRETİM SİSTEMLERİ
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ABD koyun/keçi üretimi sistemleri:
• ABD’de koyun-keçi üretim sistemi esas olarak safkan damızlık üretim

çiftlikleri, ticari çiftlikler(tek veya birden fazla verim yönlü) organik
koyun-keçi üretimi ve bağımsız diğer birimlerden(satıcılar/bayiler)
oluşmaktadır. Bunların hepsi yerel veya ulusal bazda çalışabilirler. Süt
keçisi ve Ankara keçisi üretimi, yeni gelişen et keçi endüstrisinden
daha köklüdür.

Safkan koyun ve keçi üretim çiftlikleri: Safkan çiftlikler belirli bir koyun
ve keçi ırkını üretmek ve ırk kalitesini ve bütünlüğünü korumayı
amaçlamaktadır. ABD’de et, süt ve lif üretiminde kullanılan birçok
safkan ırk bulunmaktadır. Safkan koyun ve keçiler ticari keçilerden
genellikle daha pahalıdır ve sürülerinin kalitesini artırmak için ticari
faaliyet gösteren üreticiler tarafından satın alınırlar. Safkan koyun ve
keçi üreticileri, ayrıca popüler 4-H pazarında potansiyel bir gelir
kaynağına sahiptir



Ticari koyun- keçi üretim çiftlikleri: ABD'deki et, süt veya lif üreten keçi
çiftliklerinin çoğunluğu, iç tüketime yönelik olarak faaliyet
göstermektedirler. Ticari Ankara keçisi çiftlikleri genellikle et ve süt
keçisi çiftliklerine göre daha fazla sayıda keçiye sahiptir ve Ankara
keçileri genellikle mera koşullarında yetiştirilmektedir. Üreticilerin /
çiftlik sahiplerinin çoğu, keçilerini diğer çiftliklerden veya açık
artırmalardan satın alırken, bazıları kendi hayvanlarını üretmektedir.
Satılan keçi ırkı, yaşı, kilosu, cinsiyeti ve rengi, farklı etnik gruplar için
önemli faktörlerdir ve et keçileri satılırken göz önünde bulundurulması
gerekmektedir.

• Damızlık fazlası hayvanları, diğer üreticilere satmak, başka bir
pazarlama sistemidir. Ticari çiftliklerde de daha pahalı ve üstün
kaliteli koyun- keçi üretmek için seleksiyon yapılabilir ve damızlık stok
oluşturulabilir.

ABD koyun/keçi üretimi sistemleri (devam): 



• Çok amaçlı üretim yapan çiftliklerde et, lif veya süt üreten keçiler aynı zamanda 
ormanlarda ot ve bitki örtüsünü kontrol etmek amacıyla da 
değerlendirilmektedir. İki (et ve lif), üç (et, lif ve süt), dört (et, lif, süt ve ot-bitki 
örtüsü kontrolü) verim yönlü çalışan işletmelerinde  dikkatli bir ekonomik 
değerlendirme gerekmektedir. Dikkatli bir planlama ile lif, süt, et veya bitki 
örtüsü yönetimi için üretim yapan iki veya daha fazla verim yönlü bir melez 
işletme kurma ve yönetme potansiyeli vardır. Koyun/Keçi çiftçileri ayrıca, 
çeşitlendirmek, nakit akışlarını artırmak ve üretim riskini yaymak için bitkisel 
ürünler üretebilirler.

Organik koyun/keçi üretimi: Et ve süt üretimi için organik koyun/keçi 
yetiştiriciliği, ABD'de popülerlik kazanmakta, çiftliklerin toplam gelir ve 
değerlerini artırmaktadır. Organik olarak yetiştirilen hayvanlar yoğun talep 
görmektedir. Ancak, USDA Organik Programına göre, organik olarak üretilen 
hayvanların, gebeliğin son üçte birinden itibaren belirli USDA organik 
standartlarına göre yönetilmesi gerekmektedir. Hayvan yemleri, % 100 organik 
olmalıdır. Vitaminler ve mineral takviyeleri gibi besinler kabul edilebilir olsa da, 
bir organik hayvansal üretim ünitesinde hormonların ve antibiyotiklerin 
kullanımına izin verilmez.

ABD koyun/keçi üretimi sistemleri (devam): 



AB’de koyun-keçi üretimi sistemleri:

• AB ülkelerinde iklim değişikliği, koyun/keçi üretim sistemlerinde
çeşitliliği artırmaktadır ve dağlık ve ovalık alanlarda
yetiştiricilik/otlatma olmak üzere iki ana sistem hakim durumdadır.

• Avrupa’da bazı ülkelerde özellikle yayla ve dağlık bölgelerde marjinal
koşullar altında koyun-keçi yetiştiriciliği(otlatması) hakim olup, bu
alanlarda üretimi sürdürebilmek için hayvan başına birkaç hektar alan
gerekmektedir.

• Ovalık alanlarda küçük sürüler ile yoğun otlatma yapılmaktadır ve
hektar başına birkaç koyun-keçi bulunmaktadır.

• Birçok Avrupa ülkesinde, küçükbaş süt endüstrisinin gelişimi üstün süt
keçisi ırkları ile sağlanmıştır. Avrupa'daki koyun/keçi üretim sistemleri,
her bölgedeki doğal koşullarla yakın bir uyum içindedir ve bu nedenle
tarımda sürdürülebilir kalkınma kriterlerinin çoğunu yerine
getirmektedir.



• Avrupa’da üretilen keçi sütünün keçi sütünün % 75'inden fazlası
Akdeniz Bölgesinde üretilmekte ve keçi ürünlerinin çoğu (et, süt ve
post) burada kullanılmaktadır. Bu bölgede geçimlik tarımdan,
ürünlerin pazarlanmasına doğru olan gelişme, daha uzmanlaşmış
üretim sistemlerinin ortaya çıkmasına yol açmıştır.

• Keçi sektöründe süt ana üründür. Bunu sırasıyla et, deri ve lif üretimi
izlemektedir. Keçi sütü, genellikle niş ürün olarak kabul edilir ve açık
pazarlarda daha az görülür. Kişi başına düşen keçi eti tüketimi son 40-
50 yılda oldukça düşük düzeylerde istikrarlı bir şekilde azalmıştır.
Ancak, nüfustaki etnik değişiklikler, çok sayıda göçmen olan ülkelerde
keçi eti talebinin artmasına neden olabilir.

AB’de koyun-keçi üretimi sistemleri (devam):



• Dünyada koyun-Keçi üretim sistemleri daha geniş hayvancılık
sistemlerinden evrimleşmiştir.

• Biyofiziksel çevre ve mevcut üretim kaynakları, üretim sistemlerinin
oluşturulması ve yoğunlaştırılmasında özellikle önemlidir ve
yetiştirilebilecek mahsul türünü ve hayvansal üretim için elde edilecek
yem kaynaklarını büyük ölçüde belirlemektedir.

• Gelişmekte olan ülkelerde, ana hayvancılık sistemleri 4 sınıfa
ayrılabilir.Bunlar:1- Topraksız üretim sistemler (esas olarak agro-
pastoralizm=tarımsal göçebelik), 2-Karma ürün bazlı sistemler, 3-
Endüstriyel/Entansif sistemler, 4-Çiftlik tabanlı sistemlerdir.

• Bu sistemlerin her birisi Asya, Güney Afrika Bölgesi (SSA), Orta Asya
(CA), Batı Asya ve Kuzey Afrika (WANA) ve Latin Amerika ve Karayipler'
de (LAC) bulunmaktadır. Diğer sistemler söz konusu bölgelerin
çoğunda yaygın olsa da, agro- pastoralizm sistemi Afrika' ya daha
özgüdür.

Küresel düzeyde koyun/keçi üretim sistemleri: 



• Agro-pastoralizm terimi; ailelerin göçebe olduğu ve yerleri ve
geçimleri geniş otlak alanlarına bağlı olan hayvansal üretimi veya
karma tarımsal hayvancılık sistemlerini tanımlamak için
kullanılmaktadır. Agro-pastoralizm, gelecekteki olasılıkla daha yoğun
karma ürün - hayvan sistemlerine geçecek olan pastoralizmden
gelişmiştir.

• Çiftlik tabanlı sistemler, esasen <150 mm / yıl yağış alan, kronik
kuraklıklar ve minimum yem kaynakları ile karakterize geniş kapsamlı
sistemlerdir. Bu sistemler, genellikle kapsamlı göçebe ve sınır ötesi
sistemlerle de ilişkili halindedir. Örneğin, Pakistan’da, Balochistan
eyaletinde, mevcut 35.7 milyon hektar arazinin % 93'ü koyun ve
keçilerin yem ihtiyacının % 60'ını sağlayan mera alanlarıdır. Bu
meraların ortalama kuru madde verimi yaklaşık 0.5 MT / ha ve taşıma
kapasitesi 0.5 - 1.5 hektar/koyundur.

Küresel düzeyde koyun/keçi üretim sistemleri (devam):



Dünyada yukarıda verilen 4 ana hayvancılık sistemi içinde  4 farklı tipte 
koyun-keçi üretim sistemi bulunmaktadır:

a) Kırsal alanlarda topraksız üretim sistemi

b) Eksantif sistemler

c) Ekilebilir tarla üretim sistemleri ile birlikte yapılan sistemler (ortak 
ve ekilebilir otlatma sistemleri ve yem hasadı ve taşınması vb.)

d) Ağaçsı bitkileri otlatmaya yönelik sistemlerle entegre sistemler

e) Entasif sistemler

Küresel düzeyde koyun/keçi üretim sistemleri (devam):



a) Kırsal alandaki topraksız üretim sistemleri (Agro-pastoralizm
sistemleri): Bu sistemde yetiştiricilerin toprakları/arazileri yoktur. Bu
sistem, oldukça eksantiftir ve kaynaklar - fakir göçebeler, sınırsız ya da
tarım işçileri ve küçük ruminantlar, sığırlar ve develer ile mevsimsel
göçler ile ilişkilidir. Yüksek sıcaklık, yetersiz su, kuraklık ve kronik yem
sıkıntısı gibi sorunların çözümü için farklı iyileştirici uygulamalar içerir.
Bu sistem, Pakistan ve Hindistan başta olmak üzere kurak ve yarı kurak
bölgelerde çok yaygındır. Ayrıca Güney Asya'daki Hindu - Kush Himalaya
bölgesinde de bulunurlar. Koyun/Keçi hareketleri, azalan yem ve su
kaynakları ve piyasa olanakları tarafından belirlenen yıllık döngüleri
takip eder. Aynı zamanda fakirler için de bir yaşam tarzıdır. Bu sistemler
için ortak olan iki sorun aşırı otlatma ve çevresel bozulmadır.

b) Eksantif sistemler: Koyun/keçi üretim sistemleri arasında, eksantif
sistemler birçok bölgede en yaygın olanlarıdır.

Küresel düzeyde koyun/keçi üretim sistemleri (devam):



c) Ekilebilir tarla üretim sistemleri ile birlikte yapılan sistemler: Bu
sistemlerde koyun-keçi yetiştiriciliği, genellikle tarla üretim sistemleri ile
birlikte yapılmaktadır. Ortak ve ekilebilir otlatma sistemleri vardır ve
yem hasadı ve taşınması vb. süreçler birlikte yapılmakta ve
değerlendirilmektedir.

d) Ağaçsı bitkileri otlatmaya yönelik sistemlerle entegre sistemler:
Bu sistemlerin genellikle önemsenmemesine karşın, dünyada birçok
bölgede ekilebilir arazilerin pek çok alanda azalması ve bitkisel gıda
ürünlerine duyulan ihtiyaç, bu silvo-pastoral sistemin gelişmesini
teşvik etmektedir. Örneğin, keçi üretimi ile palmiye yağı üretimi
başarılı bir şekilde entegre edilebilmektedir.

• Silvo-pastoral sistem; ağaçları, yemleri ve evcil hayvanların
otlatılmasını karşılıklı olarak yararlı bir şekilde birleştiren bir
uygulamadır. Çeşitli tarımsal ormancılık biçimlerinden birisidir ve
otlatma ilkelerine başvurulur.

Küresel düzeyde koyun/keçi üretim sistemleri (devam):



• Eksantif sistemler: Bir hayvansal üretim sisteminde
kullanılan/tüketilen yem kabalaştıkça, mera ’ya doğru gidildikçe,
sistem eksantifleşmekte, dane ve/veya fabrika yemine doğru
gidildikçe ise entasifleşmektedir. Türkiye’de göçer, yaylacılık ve küçük
aile işletmeleri olmak üzere 3 farklı eksantif koyun/keçi üretim sistemi
görülmektedir

• Göçer sistem: Mevsimin etkisine bağlı olarak çok uzak bölgelerdeki
yem kaynaklarından yararlanmak amaçlanır. Göçer sistemde koyun ve
keçicilik yapan aile sayısı yok denecek kadar azalmıştır. Koyun göçer
sistemine örnek olarak yazın Van ilinin yayla ve meralarından
yararlanan ailelerin, Kışın Urfa ili mera ve anızlarına dönmeleri
gösterilebilir. Keçi göçer sisteminin en önemli örneğini ise esas olarak
Kışın Mersin ilinde bulunan Sarı Keçili aşiretinin, yazın Karaman
yaylalarına göçmeleridir. Göçer sistemde hayvanlar yürüyerek ve
dolaysıyla otlatılarak götürülür. Son yıllarda kamyonlar da kullanılmaya
başlamıştır. Esas yem kaynağı mera, çayır, anız ve çalılık vb. kaba yem
kaynaklarıdır. Bu sistem bitme aşmasına gelmiştir.

Türkiye’de koyun-keçi üretim sistemleri



• Merkezi sistem: Esas olarak yaylacılık ve küçük aile işletmeleri
şeklinde gerçekleşmektedir.

• Yaylacılık: Merkez köydür. İlkbaharda yaylara yürüyerek ve/veya
kamyonla göçülür ve sonbaharda tekrar köye dönülür.

• Küçük aile işletmeleri: Koyun ve keçi sayısı çok azdır. Tarım toprağı
yoktur ve ya azdır. Hayvanların beslenmesi için köy uzak ve yakın
merasından, anızdan, ormanlık ve çalılık alanlardan yararlanılır.

• Entansif sistem: Türkiye’de entansif sistemde koyun/keçi üretimi
yapan işletme sayısı çok düşük düzeylerdedir. Trakya, Marmara ve Ege
bölgesi başta olmak üzere entansif sistemde üretim yapan süt keçisi
işletmeleri bulunmaktadır.

• Organik sistem: Sayıları düşük düzeylerde de olsa Türkiye’de organik
sistemde süt ve et üretimi yapan koyun ve keçi işletmeleri
bulunmaktadır.

Türkiye’de koyun-keçi üretim sistemleri (devam)



KAYNAKLAR
1. Bahadır, A., Yakışık, M. 1988. Yerli kıl keçisinde sinus interdigitalis'in (sinus biflexe)

morfolojisi. Uludag Univ Vet Fak Derg, 7 (1988), pp. 87-92.

2. Cottle, D.J. 1991. Wool Growth. In: Australian Sheep and Wool HandBook(1991)(Etidet
by D.J. Cootle). Inkata Press. Melbourne.

3. Çalışlar, T. 1971. Sinus interdigitalis’in morfolojik özellikleri. Ankara Univ Vet Fak Derg
1971; 18: 38-40 (article in Turkish with an English

4. Ensminger, M.E. and Parker, O.R. 1986. Sheep and Goat Science. 5. Edition. The
Interstate. Printer and Publıshers, Inc. Danville, IIinois.

5. Ebert, R.A. and Solaiman, S.G. 2010. Animal Evaluation. In: Goat Science and
Production (Ed:Sandra G.Solaiman).

6. Sezgin ve ark. 2007. Süt Teknolojisi Kitabı (Ed:Prof.Dr.Atilla Yetişmeyen)

7. Toptaş, A. 1993. Deri Teknolojisi, T.C. İstanbul Üniv. Tek. Bil.Yük.Okulu Erdiz Masa Üstü
Yayıncılık, İstanbul, 1993.

8. Yetkin, M.A. 2010. Organik gübreler ve önemi. T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Tarım
Müdürlüğü Yayını. Samsun.

9. Yılmaz, B., Yılmaz, R., Demircioğlu, İ., Arıcan, İ. 2017. Morphological and histological
structure of the interdigital gland in Awassi sheep (Ovis aries). Turk J Vet Anim Sci
(2017) 41: 380-386.



KÜÇÜKBAŞ HAYVAN YETİŞTİRME

Prof. Dr. Gürsel DELLAL

KOYUN ve KEÇİDE ÜREME, SÜT, ET ve LİF 
ÜRETİMİNİN BİYOLOJİK KONTROLÜ

(4. HAFTA)



• Koyun ve keçide üreme süreçleri

• Üremenin mevsime bağlılığı ve foto periyot

• Pubertas

• Kızgınlık döngüsü, kızgınlık, çiftleşme

• Gebelik, doğum ve doğum sonrası dönem

• Postpartum,mevsimsel ve laktasyona bağlı anöstrus, 

KOYUN ve KEÇİDE ÜREME, SÜT, ET ve LİF ÜRETİMİNİN 
BİYOLOJİK KONTROLÜ



• Koyun ve keçide üreme süreçlerinin endokrin kontrolü

• Döl verimi yüksek olan koyun ve keçi ırkları

• Koyun ve keçilerde üremenin denetimi(kızgınlık senkronizasyonu, 
yapay tohumlama, süperovulasyon, embriyo aktarımı vb.)

KOYUN ve KEÇİDE ÜREME, SÜT, ET ve LİF ÜRETİMİNİN 
BİYOLOJİK KONTROLÜ (devam)



• Koyun ve keçide laktasyonun biyolojisi 

• Koyun ve keçide meme bezinin anatomisi ve histolojisi

• Koyun ve keçide laktasyon= glaktopoez + sütün indirilmesi

• Koyun ve keçide laktasyonun hormonal kontrolü

• Koyun ve keçide laktasyon ile ilişkili diğer biyolojik süreçler(gebelik, 
postpartum, lif ve et üretimi vb.)

• Koyun ve keçide laktasyon eğrileri

KOYUN ve KEÇİDE ÜREME, SÜT, ET ve LİF ÜRETİMİNİN 
BİYOLOJİK KONTROLÜ (devam)



• Koyun ve keçide et üretiminin biyolojisi

• Koyun ve keçide büyüme ve gelişme

• Koyun ve keçide büyüme ve gelişme ile et üretimi arasındaki ilişkiler 

• Koyun ve keçide büyü ve et üretiminin hormonal kontrolü

• Koyun ve keçide büyüme eğrileri

KOYUN ve KEÇİDE ÜREME, SÜT, ET ve LİF ÜRETİMİNİN 
BİYOLOJİK KONTROLÜ (devam)



• Koyun ve keçide lif üretiminin biyolojisi

• Koyun ve keçi lif folikülleri, oluşum 

• Koyun ve keçi lifleri(yapağı, tiftik, keşmir, kaşgora, keçi üst kaba kılı)

• Koyun ve keçi lif foliküllerinin ve liflerinin oluşum ve büyüme süreçleri

• Koyun ve keçi liflerinin dokusal, kimyasal ve fiziksel özellikleri

• Koyun ve keçi liflerinin büyüme ve döküm süreçlerinin hormonal
kontrolü

KOYUN ve KEÇİDE ÜREME, SÜT, ET ve LİF ÜRETİMİNİN 
BİYOLOJİK KONTROLÜ (devam)



KÜÇÜKBAŞ HAYVAN YETİŞTİRME

Prof. Dr. Gürsel DELLAL

KOYUN ve KEÇİDE ÜREME, SÜT, ET ve LİF 
ÜRETİMİNİN ÇEVRESEL ISLAHI

(5. HAFTA)



• Koyun ve keçide üreme veriminin çevresel ıslahı

• Koyun ve keçide dişi ve erkek üreme özellikleri(genel)

• Koyun ve keçide dişi ve erkek hayvanda üreme verimi

• Koyun ve keçide üreme verimini etkileyen çevre faktörleri

• Koyun ve keçide üreme verimini artırmaya yönelik çevresel 
uygulamalar

KOYUN ve KEÇİDE ÜREME, SÜT, ET ve LİF ÜRETİMİNİN 
ÇEVRESEL ISLAHI



• Koyun ve keçide fotoperiyot ve üreme ilişkileri 

• Koyun ve keçide üremenin fotoperiyodik kontrolü

• Koyun ve keçide üremenin denetiminde eksogen hormon 
uygulamaları (melatonin, progestagen,PGF2a,Gn-RH vb.)

• Koyun ve keçide yıla isabet eden  ovulasyon ve doğum sayısını 
artırmaya yönelik uygulamalar

• Koç ve teke etkisi 

KOYUN ve KEÇİDE ÜREME, SÜT, ET ve LİF ÜRETİMİNİN 
ÇEVRESEL ISLAHI (devam)



• Koyun ve keçide üreme verimini artırmaya yönelik besleme 
uygulamaları

• Gebelik, çiftleşme (flusing) ve pubertas döneminde yapılan besleme 
uygulamaları 

KOYUN ve KEÇİDE ÜREME, SÜT, ET ve LİF ÜRETİMİNİN 
ÇEVRESEL ISLAHI (devam)



KÜÇÜKBAŞ HAYVAN YETİŞTİRME

Prof. Dr. Gürsel DELLAL

(6. HAFTA)

KOYUN ve KEÇİDE ÜREME, SÜT, ET ve LİF 
ÜRETİMİNİN ÇEVRESEL ISLAHI



• Koyun ve keçide süt,et ve lif veriminin çevresel ıslahı

• Koyun ve  keçide süt , et ve lif üretiminin biyolojik özellikleri(genel)

• Koyun ve keçide süt , et ve lif üretimi üzerinde etki gösteren çevresel 
faktörler

• Koyun ve keçide süt , et ve lif üretiminin fotoperiyodik kontrolü

• Koyun ve keçide süt , et ve lif üretimi ile besleme arasındaki ilişkiler

• Koyun ve keçide süt , et ve lif üretimi ile su miktarı ve kalitesi 
arasındaki ilişkiler

• Koyun ve keçide süt , et ve lif üretimi ile mera arasındaki ilişkiler

KOYUN ve KEÇİDE ÜREME, SÜT, ET ve LİF ÜRETİMİNİN 
ÇEVRESEL ISLAHI



• Koyun ve keçide süt, et ve lif üretimini etkileyen işletme dışı faktörler 
(iklim, coğrafya, yükseklik, basınç vb.)

• Koyun ve keçide süt, et ve lif üretimini etkileyen işletme içi faktörler 
(barınak ve ekipman özellikleri, sıcaklık ve nem düzeyi , stok oranı, 
ışıklandırma, havalandırma vb.)

• Koyun ve keçide süt, et ve lif üretimini etkileyen hayvana ait faktörler 
(yaş, cinsiyet, doğum tipi, laktasyon sayısı, doğum ve süttem kesim 
ağırlığı  vb.)

KOYUN ve KEÇİDE ÜREME, SÜT, ET ve LİF ÜRETİMİNİN 
ÇEVRESEL ISLAHI (devam)



• Koyun ve keçide süt, et ve lif üretimi ile stres arasındaki ilişkiler

• Akut ve sürdürülebilir stres kaynakları ve etkilerinin azaltılmasına 
yönelik uygulamalar 

• Koyun ve keçide süt, et ve lif üretimi ile hayvan refahı arasındaki 
ilişkiler(genel)

KOYUN ve KEÇİDE ÜREME, SÜT, ET ve LİF ÜRETİMİNİN 
ÇEVRESEL ISLAHI (devam)



KÜÇÜKBAŞ HAYVAN YETİŞTİRME

Prof. Dr. Gürsel DELLAL

KOYUN ve KEÇİDE ÜREME, SÜT, ET ve LİF 
ÜRETİMİNİN GENETİK ISLAHI

(7. HAFTA)



• Koyun ve keçide üreme ve süt üretimini kontrol eden  genetik süreçler

• Koyun ve keçide üreme ve süt üretiminin poligenik ve tek gen kalıtımı

• Koyun ve keçide üreme ve süt üretiminin genetik  
parametreleri(kalıtım derecesi, tekrarlanma derecesi ve genetik 
korelasyonlar)

KOYUN ve KEÇİDE ÜREME, SÜT, ET ve LİF ÜRETİMİNİN 
GENETİK ISLAHI



• Koyun ve keçide üreme ve süt üretiminin genetik ıslahında uygulanan 
yollar (Say yetiştirme ve melezleme)

• Seleksiyon uygulamaları 

• Tek ve birden fazla özellik için uygulanan seleksiyon yöntemleri

• Dolaylı seleksiyon yöntemleri

KOYUN ve KEÇİDE ÜREME, SÜT, ET ve LİF ÜRETİMİNİN 
GENETİK ISLAHI (devam)



• Melezleme yöntemleri

• Islah melezlemesi

• Çevirme melezlemesi

• Kombinasyon melezlemesi

• Kullanma melezlemesi

KOYUN ve KEÇİDE ÜREME, SÜT, ET ve LİF ÜRETİMİNİN 
GENETİK ISLAHI (devam)



• Koyun ve keçide üreme ve süt üretiminin çevresel ıslahına yönelik 
ulusal ıslah stratejileri

• Ulusal ıslah stratejilerinde yer alan paydaşlar

KOYUN ve KEÇİDE ÜREME, SÜT, ET ve LİF ÜRETİMİNİN 
GENETİK ISLAHI (devam)



KÜÇÜKBAŞ HAYVAN YETİŞTİRME

Prof. Dr. Gürsel DELLAL

KOYUN ve KEÇİ SEKTÖRÜ ve 
SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM

(8. HAFTA)



• ÖĞRENCİ PROJELERİNİN VERİLMESİ

• Koyun ve keçi ürünleri üretim değer zinciri

• Koyun sütü üretim değer zinciri

• Koyun eti üretim değer zinciri

• Yapağı üretim değer zinciri

• Koyun ve keçi ürünlerinin işlenmesi

• Koyun ve keçi ürünleri tüketici algısı

• Koyun ve keçi ürünlerinin pazarlanması

KOYUN ve KEÇİ SEKTÖRÜ ve SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM



• Sürdürülebilir koyun ve keçi üretimi

• Koyun ve keçi çiftliklerinin ekonomik, teknik ve sosyo-kültürel yapısı

• Koyun ve keçi meralarının ve su kaynaklarının yönetimi

• Koyun ve keçi çiftliklerinde iş gücü temini ve yönetimi

• İklim değişikliği ve koyun ve keçi sektörü

KOYUN ve KEÇİ SEKTÖRÜ ve SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM 
(devam)



• Koyun ve keçi çiftliklerinde çevre yönetimi(genel)

• Koyun ve keçi çiftliklerinde gübre ve atık yönetimi

• Keçi üretimi ve orman ilişkileri

• Koyun ve keçi örgütleri

KOYUN ve KEÇİ SEKTÖRÜ ve SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM 
(devam)



• Alternatif koyun ve keçi üretim sistemleri

• İyi koyun ve keçi üretim uygulamaları

• Organik koyun ve keçi yetiştiriciliği

• Tarıma elverişsiz alanlarda(dağlık, orman, kurak vb.) koyun ve keçi 
üretimi

• Eko-tarım ve eko-turizm amaçlı koyun ve keçi üretimi

KOYUN ve KEÇİ SEKTÖRÜ ve SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM 
(devam)



KÜÇÜKBAŞ HAYVAN YETİŞTİRME

Prof. Dr. Gürsel DELLAL

KOYUN ve KEÇİ ÜRETİM ÇİFTLİKLERİNİN 
PLANLANMASI

(9. HAFTA)



• Fizibilite ve planlama yapmaya ilişkin temel bilgiler

• Planlama tipleri: doğrusal ve doğrusal olmayan planlama, bölgesel 
planlama (kırsal vb.), bireysel çiftliklerin planlanması.

• Fizibilite analizinde gerekli olan girdiler: saha anketleri, sektör analizi, 
devlet ve STK verileri vb.)

• Tüketici algı analizi

KOYUN ve KEÇİ ÜRETİM ÇİFTLİKLERİNİN 
PLANLANMASI



• Planlamada gerekli olan bilgiler

• İşletmenin kurulacağı bölgeye ve lokasyona ait  bilgiler: 

• Toprak yapısı, su miktarı ve kalitesi, mera kapasitesi ve özellikleri, 

• Enerji kaynakları, ulaşım imkanları, bitkisel üretim deseni (özellikle 
yem bitkileri) vb.

KOYUN ve KEÇİ ÜRETİM ÇİFTLİKLERİNİN 
PLANLANMASI (devam)



• İşletmenin planlanmasında gerekli olan bilgiler: 

• Üretim hedefi/ yönü ( damızlıkçı ve ticari/et, süt, lif, kombine)

• Üretim kapasitesi

• Kullanılacak ırk(lar) ve biyolojik özellikleri

• Hedeflenen büyüme oranı/kapasite artırımı

• Yararlanılacak yem tipi ve kaynaklarının belirlenmesi

KOYUN ve KEÇİ ÜRETİM ÇİFTLİKLERİNİN 
PLANLANMASI (devam)



• Büyüme hedefi ve üretim süreçlerine göre gerekli olacak yem ve su 
miktarının ve mevcut kapasitenin hesaplanması

• Enerji kaynaklarının yönetimi

• Gübre yönetimi (günlük ve yıllık gübre üretimi ve değerlendirme 
yolları)

• Diğer atıkların yönetimi

KOYUN ve KEÇİ ÜRETİM ÇİFTLİKLERİNİN 
PLANLANMASI (devam)



• Koyun ve keçi barınakları hakkında genel bilgiler

• Koyun ve keçi barınaklarının planlanması için gerekli yapısal ve teknik 
bilgiler

• Koyun ve keçi barınaklarında kullanılan ekipmanlar(sağım, yemleme, 
sulama, üreme, kuzu ve oğlak büyütme vb) 

KOYUN ve KEÇİ ÜRETİM ÇİFTLİKLERİNİN 
PLANLANMASI (devam)



KÜÇÜKBAŞ HAYVAN YETİŞTİRME

Prof. Dr. Gürsel DELLAL

SAHA ve ÇİFTLİK ZİYARETLERİ

(10. HAFTA)



• Tarımsal İşletmeler Genel Müdürlüğü Polatlı Tarım İşletmesi 
Koyunculuk Birimi’nin ziyareti

• Öğrencilere işletme ve bölge hakkında bilgi verilmesi

• İşletme ziyareti (ağılların, mandıranın ve bitkisel üretim alanların 
gezilmesi)

• İşletmenin ve koyunculuk biriminin yönetimi hakkında bilgi alınması

• Öğrencilerin hazırladıkları soruları sormaları

SAHA ve ÇİFTLİK ZİYARETLERİ



KÜÇÜKBAŞ HAYVAN YETİŞTİRME

Prof. Dr. Gürsel DELLAL

SAHA ve ÇİFTLİK ZİYARETLERİ

(11. HAFTA)



• Özel keçi sütü üretim çiftliğinin ziyaret edilmesi

• Öğrencilere işletme ve bölge hakkında bilgi verilmesi

• İşletme ziyareti (çiftliğin ve bitkisel üretim alanların gezilmesi)

• İşletmenin yönetimi hakkında bilgi alınması

• Öğrencilerin hazırladıkları soruları sormaları

SAHA ve ÇİFTLİK ZİYARETLERİ



KÜÇÜKBAŞ HAYVAN YETİŞTİRME

Prof. Dr. Gürsel DELLAL

SEKTÖRLE BULUŞMA

(12. HAFTA)



• Koyun sektörü paydaşlarının temsilcileri ve öğrencilerin katılacağı 
toplantı ve seminer

• Keçi sektörü paydaşlarının temsilcileri ve öğrencilerin katılacağı 
toplantı ve seminer

SEKTÖRLE BULUŞMA



KÜÇÜKBAŞ HAYVAN YETİŞTİRME

Prof. Dr. Gürsel DELLAL

ÖĞRENCİLERİN PROJE SUNUMLARI

(13. HAFTA)



• Bölgesel planlamaya yönelik projeler

• Koyunculuk işletmelerinin planlanmasına yönelik projeler

• Keçicilik işletmelerinin planlanmasına yönelik projeler

ÖĞRENCİLERİN PROJE SUNUMLARI



KÜÇÜKBAŞ HAYVAN YETİŞTİRME

Prof. Dr. Gürsel DELLAL

ÖĞRENCİLERİN PROJE SUNUMLARI

(14. HAFTA)



• Bölgesel planlamaya yönelik projeler

• Koyunculuk işletmelerinin planlanmasına yönelik projeler

• Keçicilik işletmelerinin planlanmasına yönelik projeler

ÖĞRENCİLERİN PROJE SUNUMLARI


