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KOYUN 

YETİŞTİRME 
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KOYUNCULUĞUN 
TARİHÇESİ 

Köpekten sonra evciltilmiş ilk hayvan 
türünün koyun oluşu, koyun 
yetiştiriciliğinin insanların ilk hayvansal 
üretim alanı olduğunu göstermektedir.  

Yapılan pek çok çalışmadan edinilen 
bilgiler koyunların ilk kez İ.Ö.9000 ile 7000 
yıllarında kuzey doğu Irak ve Güneydoğu 
Anadolu'da insan eli altında yetiştirilmeye 
başlandığını göstermektedir. 
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Koyunlarda evcilleştirmenin; el altında yetiştirmenin, 
avlamaya göre daha kolay olması nedeni ile başlandığı 
sanılmaktadır.  
Evciltme sürecinin başlangıcında etrafı çevrilmiş alanlarda 
tutulan dişi hayvanların yabani koçlarla çiftleştirilerek 
üremeleri ve üretilmeleri şeklinde olan yetiştiricilik daha 
sonra Neolitik dönemde değişikliğe uğramıştır.  
Bu dönemde koyunların yabani formlarından tamamen 
izole edilmelerine çalışılarak yetiştirilmelerine 
başlanmıştır.  
Koyunların çeşitli karakterler bakımından 
seçilerek yetiştirildikleri Bronz çağının, İ.Ö.3000 
yıllarına rastlayan diliminde Orta Doğu 
Ülkelerinde çeşitli koyun ırkları ortaya çıkmaya 
başlamıştır.  
Bundan sonraki yıllarda ise evcil koyunlar yabani ve 
primitif (ilkel) formlarından tamamen izole edilerek 
yetiştirilmiştirler. Süt, yapağı veya et verimlerine öncelik 
verilerek yetiştirme sonucu çeşitli koyun ırkları ortaya 
çıkmıştır. 
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DÜNYA KOYUN VARLIĞI VE DAĞILIMI 

Bugün dünyanın çeşitli bölgelerinde ve birbirinden oldukça farklı 
çevre koşullarında 200’den fazla koyun ırkı yetiştirilmektedir.  
Ayrıca mevcut çevre koşullarında en uygun performansı 
gösterebilecek yeni koyun ırklarının oluşturulmasına yönelik pek çok 
çalışma titizlikle yürütülmektedir.  
Kısaca koyunların dünya üzerinde çok geniş bir yayılma alanı 
bulduklarını söylemek yanlış olmaz. 
Bunun en önemli nedenleri; koyunların çok değişik iklim ve çevre 
koşullarında yetiştirilebilmeleri ve bitkisel üretim yapılamayan 
platolar, yağışı yetersiz, vejetasyonu zayıf geniş meralar ve nadasa 
bırakılan tarım arazilerinden çok iyi yararlanabilmeleridir.  
Bu özellikleri nedeniyle 1 milyar 80 milyon başlık dünya koyun 
varlığının %60’ından daha fazlasını oluşturan büyük bölümü yarı 
kurak ve ılıman iklim bölgelerinde, %40’ına yakın bir bölümü ise 
tropik ve subtropik bölgelerde yetiştirilmektedir.  
Kısaca dünya koyun varlığının önemli bir bölümü 35 ile 55 Kuzey, 30 
ile 45 Güney enlemleri arasında yer alan Avrupa, ön Asya, Orta 
Doğu ülkeleri, Avustralya, Yeni Zelanda ve Güney Amerika'da 
bulunmaktadır.  
En çok koyun yetiştirilen ülkeler ve koyun varlıkları ise şu şekilde 
sıralanmaktadır.  
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Çin  : 170.882.215, 
Avustralya  : 106.000.000,  
Hindistan  : 62.500.000,  
İran   : 54.000.000, 
Sudan  : 48.000.000, 
Yeni Zelanda  : 40.000.000,  
İngiltere  : 35.253.048, 
Güney Afrika  : 25.316.424,  
Türkiye : 25.201.156, 
Arjantin : 12.400.000, 
 
Türkiye bu sıralamada 9. sırada yer almaktadır.  
Birim alana düşen koyun sayısı (koyun/ha) bakımından 
ise Yeni Zelanda, Güney Avustralya ve İngiltere ilk 
sıralarda yer almaktadırlar. 
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KOYUN YETİŞTİRİCİLİĞİNİN ÖNEMİ 

Koyun yetiştiriciliği, gerek iklimi, gerek coğrafi 
yapısı nedeni ile bitkisel üretime uygun olmayan, 
yağışı az vejetasyonu zayıf mera alanları ile iklim 
koşullarının zorlaması sonucu nadas uygulanan 
bitkisel üretim alanlarındaki artıkları 
değerlendirmek suretiyle insan tüketimine uygun 
halde et, süt, yapağı, deri gibi çeşitli önemli 
ürünlere dönüştürebilen bir hayvancılık etkinliği 
olması nedeni ile gerek dünya, gerek Türkiye 
tarımında oldukça önemli bir yere sahiptir. 
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1991 yılı genel tarım sayımı geçici sonuçlarına göre 
660.977.752 dekar olan toplam köy arazilerinin 
%18.72’sini daimi çayır ve meralar, %5.50’sini nadas 
alanları, %3.27’sini tarıma elverişli olduğu halde 
kullanılmayan araziler oluşturmaktadır.  

Görüldüğü gibi toplam arazinin %27.5’ini oluşturan 
181.766.889 dekarlık bölümünü, kısaca ¼’ünden daha 
fazlasını otlatılmaya elverişli alanlar oluşturmaktadır.  

Söz konusu alanlar büyük ölçüde koyun, bunun yanında 
da keçi ve sığırlara otlatılarak değerlendirilmekte, gerek 
bitkisel üretim ile birlikte hayvancılık yapan veya yalnızca 
hayvancılıkla uğraşan yetiştirici bütçesine öte yandan da 
ülke ekonomisine önemli getiriler sağlanmaktadır. 
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Türkiye'de bugün 25.201.156 baş koyun, 
6.609.037 baş keçi, 10.069.346 baş sığır, 
103.900 baş manda mevcuttur.  
Bu sayılardan anlaşılacağı gibi koyun yetiştiriciliği 
Türkiye tarımı içerisinde önemli bir yere sahiptir.  
Koyunculuk sektörü 750.000 tonluk süt üretimi 
ile Türkiye toplam süt üretiminin %12.67’sini, 
272.000 tonluk et üretimi ile toplam et 
üretiminin %16.52’sini sağlamaktadır.  
Ayrıca bu sektör 6 milyon adet deri ve 46.000 
ton yapağı üretimi ile ülke ekonomisine önemli 
katkılar sağlamaktadır. 
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Koyun yetiştiriciliği, sahip olduğu özellikler nedeni ile 
tarım işletmeleri ve çiftçi ailelerine çok sayıda ve çeşitli 
yararlar sağlamaktadır. Söz konusu yararları şu şekilde 
sıralamak mümkündür. Koyunlar; 
a. oldukça farklı çevre koşullarında yetiştirilebilirler, 
b. et, süt, yapağı, deri, barsak ve gübre gibi çeşitli 
amaçlarla yararlanılabilecek çok sayıda ürüne sahiptirler, 
c. Bitkisel üretim yapılamayan alanların büyük 
bölümünden ve zayıf meralardan çok iyi yararlanabilirler. 
Böylece bu alanları değerlendirerek ülke ve dünya 
ekonomisi ile insan beslenmesine önemli katkı sağlarlar, 
d. bitkisel üretim ve sanayi artıkları ile kaba yemleri çok 
iyi değerlendirirler, 
e. yetiştiricilerin köy orta malı meralardan karşılıksız 
olarak yararlanmalarını sağlarlar, 
f. tarım işletmesi bünyesinde mevcut ve herhangi bir 
şekilde yararlanılamayan arazileri en iyi şekilde 
değerlendirirler,  
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g. çiftçi ailesinin boş zamanlarının daha iyi 
değerlendirilmesine katkıda bulunurlar, 
h. yetiştiricinin her an kolaylıkla paraya 
dönüştürebileceği hayvanlardır, 
i. büyükbaş hayvanlara göre ucuz olup koyun 
yetiştiriciliğine yeni başlayacakların az miktarda sermaye 
ile sürü kurmalarını kolaylaştırır. Ucuz hayvanlar olmaları 
nedeniyle çeşitli olumsuz faktörler karşısında daha az 
risklidirler, 
j. çoğunlukla büyük sürüler halinde idare edilebilmeleri 
yönetimlerini kolaylaştırır, 
k. basit ve ucuz maliyetli barınaklarda yetiştirilebilirler, 
l. nadas ve anız otlatması sırasında bıraktıkları gübre ile 
tarım arazilerinin fiziksel ve kimyasal toprak özelliklerini 
iyileştirerek daha verimli hale gelmelerini sağlarlar.  
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Evcil Koyunun Kökeni 
 

Evcil koyunların kökenini "Muflon, Arkar ve Argali" adları 
ile bilinen ve halen orijinal yetişme bölgelerinde 
yaşamakta olan yabani koyunlar oluşturmaktadır. 
Muflonun, Asya (Ovis orientalis) ve Avrupa Muflonu (Ovis 
musimon) olmak üzere iki varyetesi vardır.  
Asya Muflonuna Kafkasya'nın bazı bölgelerinde, Avrupa 
Muflonuna ise Sardunya ve Korsika adalarında bugün 
dahi rastlanmaktadır.  
Kısa kuyruklu Marş ve İskoçya koyunlarının Muflondan 
geldiği kabul edilir.  
Arkar’ın (Ovis vignei) ise birkaç alt türünden söz 
edilebilir.  
Bunlar Afgan dairevi boynuzlu koyunu (Ovis vignei blyt), 
Mavera'yı Hazar Arkal'ı (Ovis vignei arkal) ve Büyük 
dairevi boynuzlu koyundur (Ovis vignei cycloceros).  
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Bugünkü koyun ırklarının pek çoğu 
kökenini Arkal'dan almıştır.  

Merinos, Kıvırcık, Çigaya ve pek çok yağlı 
kuyruklu ırkın Arkal'dan geldiği kabul 
edilmektedir. 

Argali grubu içerisindeki en önemli alt 
türler ise Ovis ammon ve Ovis argali 
pallastır.  

Hisar, Kazak ve Kalmuk gibi oyluğu yağlı 
koyun ırkları kökenini Argali' den 
almışlardır. 
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Koyun Irklarının Sınıflandırılması 

Dünyanın çeşitli bölgelerinde, farklı yabani 
kökene sahip, çeşitli iklim ve doğa koşullarının 
etkisi yanında yetiştirilme amaçlarının farklılığı 
nedeniyle birbirinden farklı özelliklere sahip çok 
sayıda koyun ırkı meydana gelmiştir.  

Bu ırkların çeşitli özelliklerine göre 
gruplandırılarak incelenmeleri, tanımlanmaları ve 
tanınmaları açısından kolaylık sağlayacağı gibi 
konunun kavranmasını da kolaylaştıracaktır. 
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Koyun ırklarının sınıflandırılmasında çeşitli ölçütler 
dikkate alınabilmektedir.  

Bunlar arasında en çok benimsenen ve yaygın olarak 
kullanılanları; verim yönü, kuyruk yapılışı ve yapağı 
örtüsü esas alınarak yapılan sınıflandırmalardır. 

 

a. Verim yönlerine göre sınıflandırma 

    -Yapağı koyunları(Merinoslar) 

    -Yapağı-et veya et-yapağı koyunları (Alman Yapağı Et 

     Merinosu, Columbia, Targhee, Corriedale) 

    -Et koyunları (South Down, Suffolk, Lincoln, Leicester) 

    -Kürk koyunları(Karagül) 

    -Yerli koyunlar(Karaman, Dağlıç, Kıvırcık) 
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 b. Kuyruk yapılışına göre sınıflandırma 
    -Kısa kuyruklu koyunlar (KuzeyAvrupa Koyunları, Marsh 

Koyunu) 
    -Oyluğu yağlı koyunlar (Hisar, Kazak, Kalmuk) 
    -Yağlı kuyruklu koyunlar(Karaman, İvesi, Dağlıç) 
    -Yağsız uzun kuyruklu koyunlar (Merinoslar, Kıvırcık, 

Karayaka) 
 
 c. Yapağı ve kıl örtüsüne göre sınıflandırma 
    -İnce ve bir örnek yapağılı koyunlar(Merinoslar) 
    -Orta incelikte yapağılı koyunlar (Dorset, Hampshire, 

Suffolk) 
    -Uzun yapağılı koyunlar(Lincoln, Leicester) 
    -Melez (crossbred) yapağılı koyunlar (Corriedale, 

Targhee) 
    -Kaba ve karışık yapağılı koyunlar (Türkiye yerli koyunları) 
    -Kürk koyunları(Karagül) 
    -Kıl koyunları (Kamerun, Senegal) 
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Görüldüğü gibi en çok benimsenen bu üç 
sınıflandırma içerisinde en pratik olan ve koyun 
ırklarının incelenmesinde kolaylık sağlayan 
verim yönlerine göre sınıflandırmadır.  

Bu nedenle burada Türkiye koyunculuğu için 
önemli olabilecek yabancı koyun ırkları ile 
Türkiye yerli koyun ırklarına, verim yönlerine 
göre sınıflandırma yöntemi esas alınarak kısaca 
değinilecektir. 
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Yapağı Koyunları  
Bu gruba giren koyun ırkları yapağı verimi yönünde ıslah 
edilmişlerdir.  
Yapağıları ince, bir örnek parlak ve yumuşaktır.  
Yapağı ırklarının yetiştirilmesinde esas amaç mümkün olduğu kadar 
fazla miktarda kaliteli yapağı üretmektir. 
Merinos yetiştiriciliğinin başlangıcında sadece yapağı özellikleri 
bunun içerisinde de daha çok incelik üzerinde durulmuştur.  
Bu nedenle yapağı kalitesi artarken hayvanların cüssesi giderek 
küçülmüş, yapağı uzunluğu azalmıştır.  
Söz konusu bu özelliklere sahip Merinos tipine Elektoral adı 
verilmiştir.  
Daha sonra vücudun irileştirilmesi ve deri kıvrımlarının artırılmasına 
bağlı olarak deri yüzeyinin genişletilmesi yolu ile yapağı veriminin 
artırılması yoluna gidilmiştir.  
Böylece iri vücutlu ve derisi kıvrımlı Negretti Merinosu elde 
edilmiştir.  
Gerek Elektoral, gerek Negrettiler çok ince, kısa ve yüksek miktarda 
bukleli çuha yapağısı üretmekte idiler.  
Bundan sonra yapağının belli ölçülerde kalınlaşmasına göz 
yumularak lüle ve lif uzunluğu yüksek, iri cüsseli ve sadece boyun 
bölgesinde deri kıvrımları olan Tarak Yapağısı Merinosları 
geliştirilmiştir. Rambouillet bu grubun en tipik örneğidir. 
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Yapağı-Et Koyunları 

Pamuklu dokuma ve yapay lif kullanımının 
artması ve koyunlardan et üretiminin önem 
kazanması, yapağının kısmen de olsa önemini 
yitirmesine neden olmuş bunun üzerine hem 
yapağı hem de et üretimi yeterli düzeyde olan 
yapağı-et veya et-yapağı ırkları geliştirilmiştir.  
Yapağı-et ırklarında öncelikli verim yapağı; et-
yapağı ırklarında ise ettir.  
Kombine verimli bu ırklar dünya üzerinde 
oldukça geniş bir yayılma alanına sahiptirler.  
Bu bölümde önemli yapağı-et ırklarına kısaca 
değinilecektir. 
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Alman Yapağı-Et Merinosu 

Yapağı-et koyunları içerisinde en kaliteli yapağı veren, 
fakat yayılma alanı oldukça sınırlı kalmış bir ırktır.  
Bitki örtüsü zayıf bölgeler ile bakım ve besleme koşulları 
yetersiz işletmeler için uygun değildir. 
Yapağı sortimanı 56-60 'S olan Alman Yapağı-Et 
Merinoslarının, yapağı verimleri 5 kg; canlı ağırlıkları 65-
70 kg dolayındadır.  
Bakım ve besleme koşullarının yeterli olduğu hallerde 
yılın her mevsiminde kızgınlık gösterebilmektedirler.  
İkizlik oranı % 40-50 arasında değişmektedir. 
Alman Yapağı-Et Merinosları 1934-1935 yıllarında 
Türkiye'ye de getirilmiş, Kıvırcık ve Akkaramanlar ile 
melezlenerek Türk Merinosu, Anadolu Merinosu ve Malya 
ırkları elde edilmiştir.  
Söz konusu bu ırklara ilerideki konularda değinilecektir. 
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Corriedale 
Crossbred yapağı ırkları uzun yapağılı ırkların ince yapağılı ırklarla 
melezlenmesi ile elde edilmektedir. 
Corriedale, Yeni Zelanda'da yetiştirilen Merinos koyunlarının İngiliz 
etçi koyunlarından Lincoln veya Leicester ile melezlenmeleri ile elde 
edilmiştir.  
Bu koyunların yapağıları "Crossbred yapağı" olarak adlandırılır.  
Crossbred yapağı Merinos yapağısına göre daha kaba olmakla 
birlikte (50-56 'S) bir örnektir ve tekstil sanayinde 
kullanılabilmektedir. 
Corriedale koyunları etçilik özelliklerinin iyi olduğunu gösteren geniş, 
derin ve yuvarlak bir vücut yapısına sahiptirler.  
Koyunlarının ergin ağırlıkları 60-70, koçlarının 90-100 kg 
dolayındadır.  
İkizlik oranı diğer kombine ırklara göre daha yüksektir. Corriedale 
ırkı kombine verimli koyun ırkları içerisinde en fazla tanınan ve en 
geniş yayılma alanına sahip olanıdır.  
Avustralya, Amerika Birleşik Devletleri ve Arjantin başta olmak üzere 
çeşitli Güney Amerika ülkelerinde başarılı şekilde yetiştirilmektedir.  
Sürü iç güdüsü iyi bu nedenle büyük sürüler halinde yönetilmeye 
elverişli olan bu ırkın Türkiye koyunlarının ıslahında 

     yararlı olabileceği düşünülmektedir. 
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Columbia  

Amerika Birleşik Devletlerinde Rambouillet 
koyunlarının Lincoln ile melezlenmesinden elde 
edilmiştir.  

Koyunları 60-80 koçları 100-125 kg dolayındadır.  

Yapağı verimi 5-6 kg, sortimanı ise 52-56 'S’dir.  

Koyunların döl ve süt verimi yüksektir.  

Kuzularının besi yetenekleri iyi olup 5 aylık yaşta 
38-40 kg  ulaşabilmektedirler.  

Columbia koyunları da büyük sürüler halinde 
yönetilmeye elverişlidirler. 



24 



25 

Targhee 

Lincoln, Rambouillet ve Corriedale 
koyunlarının melezlenmesi ile Amerika 
Birleşik Devletlerinde elde edilmiştir.   

Columbia'dan biraz daha küçük cüsseli 
olup koyunları 60-70, koçları 80-90 kg’dır.  

Yapağı miktar ve kaliteleri ise 
Columbia'dan daha yüksektir. 
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Et Koyunları 

Dünya üzerinde et koyunu olarak tanınan ırkların hemen tamamı 
İngiltere’de yetiştirilmişler, adlarını da bu ülkenin çeşitli 
bölgelerinden almışlardır.  
İngiliz Etçi Koyun Irkları; kısa yapağılı ve siyah başlı, uzun 
yapağılı ve beyaz başlı ve dağ koyunları olmak üzere üç gruba 
ayrılırlar.  
Uzun yapağılı ve beyaz başlı İngiliz etçileri çeşitli ülkelerde kombine 
ırkların elde edilmesinde önemli rol oynamışlardır.  
Bu gruba giren Leicester, Lincoln ve Border Leicester gibi ırklar iri 
yapılı, yuvarlak, geniş ve derin vücutlu, uzun ve karışık yapağılıdır.  
Bol otlu ve düz otlaklarda yetiştirilmeye elverişli olan söz konusu 
ırkların besi özellikleri de iyidir. 
Kısa yapağılı ve siyah başlı İngiliz etçi koyunları uzun yapağılılara 
göre daha küçük yapılıdırlar.  
Et koyunu ırklarının genel özelliklerine uygun olarak geniş, derin ve 
yuvarlak vücutludurlar.  
Kuzular üstün besi ve karkas özelliklerine sahiptir.  
Bu özelliklerinden dolayı gerek saf olarak gerek yüksek döl verimli 
ırklarla çiftleştirilerek kasaplık kuzu üretiminde kullanılırlar. 
Southdown, Suffolk, Hampshire Down ve Dorset Down bu gruba 
giren önemli ırklardır. 
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Lincoln 

İngiliz koyunları içerisinde en iri cüsseli ve ağır olan ırktır. 
Koyunları 90, koçları 110-120 kg ağırlıktadır.  
Vücut uzun yapağı örtüsü ile kaplı olup etçi koyunların 
genel özelliklerine uygun şekilde derin, geniş ve 
yuvarlaktır.  
Etçi koyunlar içerisinde en yüksek yapağı verimine sahip 
olanıdır.  
Ortalama yapağı verimi 6-8 kg arasında olup yapağı 
lüleleri 25-35 cm uzunluktadır.  
Lincolnların döl verimi de oldukça yüksek olup doğuran 
100 koyundan 150 kuzu alınabilmektedir.  
Çeşitli ülkelerde geliştirilen et-yapağı ırklarının bir 
bölümünde Lincoln genotipi mevcuttur.  
Yerli koyun ırklarının ıslahında kullanılmak üzere 
Türkiye'ye de getirilmiş olan bu ırk ile yapılan melezleme 
çalışmalarından ilerideki konularda söz edilecektir. 
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Leicester 

Beyaz başlı uzun yapağılı koyun ırklarının 
elde edilmesinde önemli ölçüde 
Leicester'den yararlanılmıştır.  

İri vücutlu, 5-6 kg 48-50'S yapağı veren, 
koyunları 80-90, koçları 100-120 kg 
ağırlıkta olan bu ırk, yerli koyunların ıslahı 
amacı ile pek çok ülkede melezlemede 
kullanılmıştır. 
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Border Leicester  

Beyaz başlı ve uzun yapağılı İngiliz etçilerinden birisi olan 
Border Leicester, Leicester'e göre biraz daha küçük yapılı 
fakat daha hareketlidir.  

Etçi ırklar içerisinde döl ve süt verimi en yüksek olanıdır.  

Doğuran 100 koyundan 200 dolayında kuzu elde edilir.  

Koyunları 70-75, koçları 100 kg ağırlıkta olan Border 
Leicester koyunlar 20-30 cm uzunlukta lülelerden oluşan 
5-6 kg yapağı verirler. 

Melezlemede kullanılmak üzere çeşitli ülkelere götürülen 
bu ırk Türkiye'ye de ithal edilmiş Akkaraman ve Karayaka 
koyunları ile melezlenmiştir.  

Bu melezleme çalışmalarına daha sonra değinilecektir. 
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Southdown 

Kısa yapağılı ve siyah başlı İngiliz etçi ırklarının 
elde edilmesinde kullanılmış bir ırktır.  
Kısa fakat geniş ve derin bir vücut yapısına sahip 
olan Southdown koyunları 60-65 kg, koçları ise 
80-90 kg canlı ağırlıktadır.  
Kuzularının besi yeteneği, karkas özellikleri ve et 
kalitesi diğer ırklara göre üstündür.  
Southdown ırkı bu özellikleri nedeniyle saf olarak 
veya kullanma melezlemelerinde baba ırkı olarak 
turfanda kuzu üretimi amacıyla yetiştirilmektedir.  
Bu ırkta yapağı kısa, seyrek ve ince olup verimi 
3-5 kg arasında değişir. 
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Hampshire Down  

Özellikle besi kuzusu elde etmek amacı ile 
uygulanan melezleme çalışmalarında baba ırkı 
olarak geniş çapta kullanılmakta olan bir ırktır.  

Baş, kulaklar ve ayaklar siyah renklidir.  

Yapağı beyaz renkli kısa ve incedir.  

Kuzuları entansif beside günlük ortalama 400 g 
canlı ağırlık artışı sağlarlar. 

Pek çok ırkın etçilik özelliklerinin ıslahı amacı ile 
çeşitli ülkelere götürülen Hampshire Down 
koyunları Türkiye'ye de ithal edilmiştir. 
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ile de France  

Fransa Merinoslarının Leicester ile melezlenmesi 
sonucunda elde edilmiş, üstün etçilik niteliklerine 
sahip bir ırktır.  

Koyunları 75-80, koçları 100-130 kg ağırlıktadır.  

Doğuran 100 koyundan 140-150 kuzu elde 
edilebilmektedir.  

Türkiye'ye de ithal edilen ile de France'larla 
Akkaraman ve Anadolu Merinosları melezlenmiş 
oldukça ümit verici sonuçlar elde edilmiştir.  

Söz konusu çalışmalar halen devam 
ettirilmektedir. 
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Süt Koyunları 

Çevre koşulları sığır yetiştiriciliğine elverişli olmayan 
bölgelerde koyun ve keçi yetiştiriciliği önem kazanır.  
Bu nedenle söz konusu yerlerde üretilen sütün büyük bir 
bölümü koyun ve keçilerden sağlanmaktadır.  
Akdeniz ülkelerinin bir bölümünde ise özel peynirlerin 
üretiminde kullanılması nedeniyle koyun sütü ayrı bir 
öneme sahiptir.  
Bu ülkelerde süt koyunları küçük aile işletmelerinde 3-5 
başlık gruplar halinde yetiştirilirler.  
Ancak, peynir üretimine yönelik olarak 40-50 başlık, 
koşulların elverişli olduğu bölgelerde ise 100-300 başlık 
sürüler halinde yetiştirildikleri de görülür. 
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Küçük ve düşük gelirli tarım işletmelerinin gerek besin 
gerek önemli bir gelir kaynağı olmaları nedeni ile süt 
koyunları çeşitli ülkelerde yetiştiricilerin ilgisini çekmekte 
ve yetiştirilmektedir.  
Bu ilginin diğer bir nedeni de süt koyunu ırklarının 
genellikle döl verimlerinin de yüksek olmasıdır. 
Türkiye'de yetiştirilen koyunların hemen tamamı 
sağılmakla birlikte Sakız, İvesi ve son yıllarda geliştirilen 
Tahirova ırkları dışında kalan koyunların süt verimleri 
genellikle 30-50 kg dolayında yani oldukça düşük 
düzeydedir. 
Sakız, İvesi ve Tahirova koyunlarına Türkiye koyun ırkları 
bölümünde değinilecektir.  
Bu bölümde ise önemli süt ırklarından Doğu Friz ve 
Langhe kısaca tanıtılacaktır. 
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Doğu Friz 

Kuzey Almanya'nın Marsh adı verilen kıyı bölgesinde 
geliştirilen nemli deniz iklimine çok iyi uyum sağlamış 
olan, bu nedenle step bölgelerine yayılma olanağı 
bulamayan bir ırktır. Süt ve döl verimi yüksek olan bu 
koyunlar genellikle 3-5, bazen de 8-10 başlık küçük aile 
işletmelerinde yetiştirilirler. 
Doğu Friz koyunlarında yapağı örtüsü beyaz renklidir.  
Ortalama yapağı verimi 4 kg dolayında olup orta 
kalitedeki yapağının Sortimanı 48-50'S tir.  
Kısa kuyruklu koyunlar grubuna giren Doğu Frizlerde 
kuyruk sert kıllarla örtülüdür.  
Vücut yapısı iri olmakla birlikte süt koyunlarının genel 
özelliklerine uygun olup kemikler ince, karın, göğüs ve 
meme iyi gelişmiştir.  
Koyunlar 80-90, koçlar 100-120 kg ağırlıktadır.  
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Döl verimi yüksek olan bu ırkta ikizlik oranı çok yüksek 
olup üçüz, dördüz, hatta beşiz kuzulayan koyunlara da 
rastlanmaktadır.  
Doğuran 100 koyundan ortalama 200-230 kuzu alınır. 
Doğu Friz koyunlarının süt verimleri sağlanan koşullara 
bağlı olarak değişmekle birlikte ortalama 550-600 kg dır.  
Rekortmen hayvanlarda ise süt verimi 1200-1400 kg  
ulaşabilmektedir. 
Döl ve süt verimlerinin yüksek olması göz önünde 
bulundurularak birçok ülkede çeşitli ırkların ıslahı amacı 
ile Doğu Friz ile melezlendikleri bilinmektedir.  
Ancak bol otlu meralar ve deniz iklimine iyi uyum 
sağlamış olan bu ırk step koşullarında başarılı olarak 
yetiştirilememektedir.  
Türkiye'ye de getirilen Doğu Friz koyunları ile yapılan 
melezleme çalışmaları sonucunda elde edilen çok 
sayıdaki tip içerisinde en önemlisi Tahirova koyunudur. 
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Langhe  
Kuzey İtalya’nın sığır yetiştiriciliğine elverişli olmayan 
çalılık ve taşlık arazilere sahip kesimlerinde yetiştirilen 
Langhe koyunu iri yapılı, beyaz, kaba ve uzun yapağılı, 
süt tipi koyunların genel özelliklerine sahip bir ırktır.  
Ortalama süt verimi bakım ve besleme koşullarına bağlı 
olarak 200-300 kg arasında değişmektedir.  
Küçük aile işletmelerinde 3-5 başlık gruplar halinde 
yetiştirilirler. 
Langhe koyunlarının döl verimleri de yüksektir.  
Doğuran 100 koyundan 150-160 kuzu alınır.  
Kuzular 2-3 aylık yaşta süt kuzusu olarak 
satılmaktadırlar. 
Akdeniz iklim koşullarına iyi uyum sağlamış olan Langhe 
ırkı diğer ülkelerde fazlaca yayılma olanağı bulamamıştır.  
Buna karşılık süt kuzusu ve peynir üretimine yönelik süt 
satışından önemli gelir sağlayan Trakya, Marmara ve Ege 
koyunculuğunun ıslahında kullanılması düşünebilecek bir 
ırktır. 
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Romanov 

Bağımsız Devletler Topluluğunun önemli koyun ırklarından birisidir. 
Süt verimi 100 günlük laktasyonda 100-150 kg dolayında olup diğer 
süt ırklarına göre geri sayılabilir.  
Romanov ırkının en önemli özellikleri; yılın her mevsiminde kızgınlık 
göstermeleri ve kuzulayan 100 koyundan ortalama 200-250 kuzu 
alınabilmesidir.  
İyi yönetilen sürülerde yılda 2 veya, 2 yılda 3 kuzulatma ile bu sayı 
300-350 kuzuya kadar ulaşabilmektedir. 
Küçük cüsseli bir ırk olan Romanov'un koyunları 45-50, koçları 55-75 
kg ağırlıktadır.  
Deri kalitesi yönünde ıslah edilmiş olan bu koyunlardan yılda 2-4 
adet kaliteli kuzu derisi 50-80 kg karkas elde edilmektedir.  
Kuzuları çok erken çağda cinsel olgunluğa ulaşmakta, doğdukları yıl 
damızlıkta kullanılabilmektedirler. 
Yetersiz çevre koşullarında süt ve döl verim özelliklerini sürdürebilen 
ve kaba yemleri iyi değerlendiren Romanov koyunlarından Türkiye 
yerli koyun ırklarının ıslahında yararlanma olanakları araştırılmalıdır. 
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Kürk Koyunları 

 

Kürk koyunculuğunda gelirler; 1-7 günlük 
yaşta kesilen kuzulardan elde edilen post, 
kuzusu kesilen analardan elde edilen süt 
ve kaba karışık yapağıdan sağlanmaktadır. 
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Karagül 
Türkistan, Özbekistan, Afganistan, Iran ve Pakistan'da yetiştirilen 
başlıca kürk koyunu Karagül'dür.  
Yeni doğan Karagül kuzularının postlarını oluşturan kıllar tirbüşon, 
boru, bakla, nohut ve gül olarak adlandırılan bukleler oluştururlar.  
Bukleler kuzuların yaşları ilerledikçe bozulmaktadır.  
Yaşlı Karagül koyunlarının postları buklesizdir ve yapağı son derece 
kaba ve karışıktır. 
Karagül kuzularından elde edilen postlardan astragan adı verilen 
kürkler üretilmektedir.  
Çoğunlukla siyah renkli olmakla birlikte kahverengi ve gri renkli post 
da üretilmektedir. 
Türkiye'ye de zaman zaman Karagül koyunu getirilmiş olmakla 
birlikte yetiştiriciliğinde başarı sağlanamamıştır.  
Çünkü Karagül yetiştiriciliğinde gelirlerin büyük bölümünün 
sağlandığı postlar yüksek fiyatla satılamamış, bu nedenle de 
yetiştirici söz konusu ırka rağbet etmemiştir.  
Postların yeterli fiyat bulamamasının en önemli nedeni ise astragan 
teknolojisinin transfer edilememiş olması ve yetiştiricinin kuzuları 
küçük yaşta kesmekten kaçınmasıdır.  
Bu nedenle Karagül yetiştiriciliğinin yeniden gündeme gelmesi ve 
başarılı şekilde yetiştirilmesi kürk teknolojisinin transferi ile mümkün 
olabilecektir. 
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Türkiye Koyun Irkları 
Türkiye yerli koyun ırkları diğer tüm yerli ırklar 
gibi yüzyıllardır yetiştirildikleri bölgelerin 
koşullarına son derecede iyi uyum sağlamışlardır.  

Bu ırkların hemen tamamı kültür ırkı koyunların 
değerlendiremeyeceği fakir meralardan 
yararlanabilmekte, yetersiz bakım ve besleme 
koşulları ile yetinmektedirler.  

Yerli ırklar ayrıca uzun mesafeleri yürüme ve 
kaba yemleri iyi değerlendirme özelliğine sahip 
oldukları gibi hastalık ve parazitlere karşı da çok 
dayanıklıdırlar. 

Bu bölümde önemli Türkiye yerli koyun ırklarının 
tanıtılmasına çalışılacaktır.  
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Akkaraman 

Türkiye koyun varlığının %43-45 dolayındaki çok büyük bir 
bölümünü Akkaraman koyunları oluşturmaktadır.  
Orta Anadolu'nun hemen tamamında, kısmen Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu'da, Karadeniz Bölgesinin iç kesimlerinde, Ege ve Akdeniz 
Bölgelerinin Orta Anadolu ile sınır bölgelerinde Akkaraman 
yetiştiriciliği yapılmaktadır.  
Akkaraman koyunları, diğer yağlı kuyruklu yerli ırklarımız gibi 
yetersiz bakım ve besleme, ekstrem iklim ve diğer çevre koşullar ve 
hastalıklara karşı çok dayanıklıdırlar.  
Meranın kar ile kaplı olmadığı dönemlerde zayıf meralarda otlatılan 
Akkaraman koyunları, tahıl hasadından sonra anız alanlarını 
değerlendirirler.  
Kış boyunca sağlıksız ağıl koşullarında barındırılan ve ağırlıklı olarak 
saman yedirilen koyunlara bazı işletmelerde çok az dane yem de 
verilmektedir. 
Akkaraman koyunlarının vücutları genellikle beyazdır. Burun, göz 
çevresi ve ayaklarda siyah lekelere rastlanmaktadır.  
Yapağı kaba karışık, halı yapağısı tipinde olup yapağı verimi 1.5-2.0 
kg dolayındadır.  
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Koyunlar 40-45, koçlar 50-60 kg ağırlıktadır. Kuyruk ağırlığı 
ortalama 5-6 kg dır. 
Akkaraman sürülerinde koç katımı bölgelere göre değişmek 
üzere Ağustos ayı sonundan itibaren başlayıp Ekim ayının 
sonlarına kadar sürebilmektedir.  
Kuzular 2-3 aylık yaşta sütten kesilirler ve koyunlar sağılmaya 
başlanır.  
Süt verimi kuzunun emdiği dışında ortalama 40 kg 
dolayındadır. 
Akkaramanların kültür ırkları ile melezlemek sureti ile 
verimlerinin artırılması çalışmalarına 1930'lu yılların 
sonlarından itibaren başlanmıştır.  
Bu çalışmaların başında Alman Yapağı Et Merinosları ile 
melezleme gelmektedir (Bu çalışmaya ileride Yerli Merinoslarla 
ilgili bölümde değinilecektir). 
Daha sonra Ile de France, 1980’li yılların sonlarından itibaren 
de Dorset Down, Hampshire Down, Border Leicester, Lincoln 
ve Alman Siyah Başlı Etçi Koyunu ile melezlemelere devam 
edilmiştir.  
Etçi koyun ırkları ile yapılan bu melezleme çalışmaları henüz 
sonuçlanmamıştır.  
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Bu melezlemelerde Akkaramanların ıslahında görev 
yapacak ıslah edici tiplerin elde edilmesine 
çalışılmaktadır. 
Önceki yıllarda Gözlü Tarım İşletmesinde yürütülen bir 
çalışmada Akkaramanlar süt verimleri ıslah edilmek üzere 
İvesi ile melezlenmiştir.  
Elde edilen sonuçların umut verici olmasına rağmen bu 
çalışmanın üzerine ısrarla gidilmemiştir.  
Halbuki İvesi’nin de yağlı kuyruklu olması nedeni ile 
Akkaraman ile melezlenmesinde yapay tohumlamaya 
gerek kalmamakta ve bu nedenle melezleme çalışmasını 
yürütmek büyük ölçüde kolaylaşmaktadır.  
Ayrıca İvesi'nin çevre istekleri Akkaramanlarınkinden çok 
farklı olmadığından İvesi x Akkaraman melezlerinin 
yetiştirici koşullarına uyum şansı çok yüksektir.  
Kısaca özetlemek gerekirse, başarı şansı yüksek olan bu 
çalışmanın yeniden gündeme getirilerek süt verim 
özellikleri bakımından üstün bir tip geliştirilip Orta 
Anadolu'da yaygınlaştırılmasına çalışılmalıdır.  
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Morkaraman  
Doğu ve Kuzeydoğu Anadolu illerinden Kars, 
Erzurum, Ağrı, Muş, Bingöl, Bitlis, Van, Elazığ ve 
Erzincan'da geniş çapta yetiştirilen 
Morkaramanlar, 6-6.5 milyon başın üzerindeki 
sayıları ile Türkiye koyun varlığının yaklaşık 
%25'ini oluşturmaktadır. 
Morkaraman yağlı kuyruklu yerli ırklarımızdandır.  
Kuyruk yapısı Akkaramanlarınkine benzemekle 
birlikte daha büyük ve ortalama 6-7 kg dır. 
Yapağı, ırkın adından da anlaşılacağı gibi Mor 
rengi andıran kızıl kahverengi olup kaba karışık, 
halı yapağısı niteliğindedir.  



Morkaraman-
Devam 

Yapağı verimi ise 1.5 kg dolayındadır. 
Morkaraman koyunları 45-50 kg canlı ağırlıktadır.  
Laktasyon süt verimi kuzunun emdiği dışında ve 
bakım ve besleme koşullarına bağlı olarak 
değişmek üzere 30-40 kg kadardır.  
Diğer yerli ırklarımızın pek çoğunda olduğu gibi 
Morkaraman koyunlarının ikizlik oranı da 
düşüktür.  
Yetiştirici koşullarında % 4-8 oranında ikizlik 
görülmektedir. 
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Morkaraman-Devam 
Sütten kesildiklerinde 15-20 kg ağırlığa ulaşan 
kuzular doğdukları yılın otlatma mevsimi 
sonunda 25-30 kg a ulaşmaktadırlar.  
Kışı yetersiz barındırma ve besleme koşullarında 
geçiren bu kuzular canlı ağırlık kaybetmekte, bir 
bölümü ise kötü koşulların etkisi ile yaşamını 
yitirmektedir.  
Bir sonraki yılın otlatma mevsimi süresince ikinci 
kez meradan yararlandırılan toklular mevsim 
sonunda 40-45 kg ağırlığa ulaştırılarak 
satılmaktadır.  
Bu yetiştirme tarzının; meranın ağır biçimde 
otlatılması, barınak, ilaç, bakıcı, yem, veteriner 
masraflarının artması ve telefat nedeni ile 
ekonomik kayıpların ortaya çıkması gibi önemli 
sakıncaları vardır.  



Morkaraman-
Devam 

Bu sakıncaları ortadan kaldırmak için kuzuların 
doğdukları yılın otlatma mevsimi sonunda 35-40 
kg ağırlığa ulaştırılarak satılmaları sağlanmalıdır.  

Meranın yeterli olduğu yer ve mevsimlerde 
kuzuların ek yemlemeye gerek kalmaksızın bu 
ağırlığa ulaştırılmaları mümkündür.  

Meranın yetersiz olduğu yer ve durumlarda ise 
kuzu başına günlük 400 g ek yem ile bu 
ağırlıklara ulaşılabilmektedir.  
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Dağlıç 

 
Yağlı kuyruklu Türkiye yerli koyun ırklarındandır.  

Türkiye koyun varlığı içerisinde sayısal olarak 
üçüncü büyük grubu oluşturmaktadır.  

Yoğun olarak batı geçit bölgesinde yetiştirilmekle 
birlikte Konya'nın batı kesimlerinden, Çanakkale'nin 
dağlık bölgelerine kadar geniş bir alanda çeşitli 
yoğunlukta Dağlıç yetiştiriciliğine rastlanmaktadır. 

Dağlıç koyunları yağlı kuyruklu olmakla birlikte 
kuyruk Akkaramanlarınki kadar büyük değildir.  



Dağlıç-Devam 
 

Tek parçalı olan kuyruğun orta kısmında kuyruğu 
iki loba ayıran ve yapağı ile örtülü olmayan bir 
oyuk bulunur.  

Renk beyazdır. Ağız, göz ve ayaklarda siyah 
lekelere rastlanır.  

Yapağı kaba karışık halı yapağısı niteliğindedir.  

Koçlar boynuzlu koyunlar boynuzsuzdur.  

Ortalama ergin ağırlık 35-40 kg, süt verimi 30-40 
kg, yapağı verimi 2.0 kg dolayındadır.  
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İvesi 
İvesi; Suriye, Irak, Lübnan ve İsrail’de 
yetiştirilen, Türkiye'nin Suriye sınırındaki 
illerinde de yayılmış olan yağlı kuyruklu, 
süt verimi yüksek yerli koyun ırkıdır.  
İvesi koyunlarında kuyruk 
Akkaramanlarınkinden daha kısa fakat 
geniştir.  
Kuyruğun S şeklinde kıvrılan uç kısmı 
kuyruğu iki loba ayırmaktadır ve bu 
bölgede yapağı yoktur. 
İvesi koyunlarının vücutları beyaz; baş, 
boyun ve ayakları sarı, kahverengi veya 
siyahtır.  



Halı yapağısı tipinde olan İvesi yapağısı yerli 
yapağılar içerisinde en kaba olanlarındandır.  

Yapağı verimi 1.5-2.0 kg dolayındadır. 

İvesi koyunlarının başlıca verimi süttür.  

Yetiştirici sürülerinde ortalama süt verimi 70-
80 kg kadarken, Ceylanpınar Tarım İşletmesi 
sürülerinde ortalama 150 kg a kadar 
ulaşmaktadır.  

Bu işletmede 250-300 kg süt veren pek çok 
koyun bulunmakta, rekortmen hayvanlardan 
ise 400 kg dolayında süt alınabilmektedir. 

 

İvesi-Devam 
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İvesi koyunlarında esas verim süt olmakla 
birlikte et verim özellikleri de diğer yerli 
koyun ırklarına göre üstündür.  
Ergin koyunların canlı ağırlıkları 40-45 kg 
arasındadır.  
Devlet çiftliklerinde yetiştirilen kuzular 2 
aylık yaşta 18-21 kg, 6 aylık yaşta ise 37-
43 kg canlı ağırlığa ulaşabilmektedirler.  
Bazı besi denemelerinde erkek kuzuların 
günlük canlı ağırlık artışlarının 400 g ı 
aştığı saptanmıştır. 

İvesi-Devam 



Gerek süt ve et verim özellikleri, gerek yetersiz 
bakım, besleme koşullarındaki performansı 
dikkate alındığında İvesi koyunlarının yağlı 
kuyruklu diğer yerli koyunların ıslahında ne denli 
büyük bir öneme sahip olduğu anlaşılır.  

Kaldı ki yapılan bazı çalışmalarda İvesi 
koyunlarının Orta Anadolu platosu ve Batı Geçit 
bölgesi iklim ve coğrafi koşullarında adaptasyon 
sorunu olmadığı da görülmüştür.  

Bu nedenle özellikle Orta Anadolu'da İvesi x 
Akkaraman melezlemesi ile süt verimi yüksek bir 
tip geliştirilmesi yetiştiriciye ve ekonomiye 
önemli kazançlar sağlayacaktır. 

 

İvesi-Devam 



74 







77 

Kıvırcık  
Trakya, Marmara ve Kuzey Ege'de 
yetiştirilen yağsız ince- uzun kuyruklu yerli 
koyun ırkıdır.  
Vücutları genellikle beyaz renkli olup 
yapağısı diğer yerli ırklarımızdan elde 
edilen yapağılara göre daha kalitelidir.  
Yapağı verimi 1.5-1.7 kg dolayındadır. 
Kıvırcık orta boy bir koyun ırkı olup 
ortalama canlı ağırlıkları 40-42 kg 
dolayındadır.  
 



Etinin son derece lezzetli olması nedeniyle 
kuzularının özellikle süt kuzusu olarak İstanbul 
piyasasında yüksek fiyatla satışı mümkün 
olmaktadır.  

Kıvırcık koyunlarının ortalama süt verimleri 75 kg 
dolayındadır.  

Kuzuları erken çağda sütten kesilerek süt kuzusu 
olarak pazarlanmakta koyunlardan sağılan süt de 
peynir üretiminde kullanılmaktadır. 

Kıvırcık-Devam  
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Karayaka 
Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yetiştirilen, 40-
45 kg canlı ağırlıkta, yağsız ince kuyruklu yerli 
koyun ırkıdır.  

Vücut genellikle beyaz renklidir.  

Yerli koyun ırkları içerisinde en kaba yapağılı 
olanıdır.  

Yapağı verimi 2 kg ın üzerindedir.  

Yapağı çok kaba olmakla birlikte yetiştirilme 
bölgesinde yün yatak yapılmak üzere yüksek 
fiyatla satılabilmektedir.  

Et lezzeti bakımından Kıvırcık tan sonra ikinci 
sırada yer alır.  

Süt verimi 40 kg dolayındadır. 
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Sakız 
İzmir’in Çeşme, Urla ve Seferihisar 
ilçelerinde 30-35 bin baş dolayında 
bulunmakla birlikte süt ve döl veriminin 
yüksekliği nedeniyle önemli olan yerli 
koyun ırkıdır.  

40-45 kg canlı ağırlıkta olan Sakız 
koyunlarında doğuran koyun başına 
ortalama kuzu verimi 1.7-2.3, süt verimi 
120-180 kg, yapağı verimi ise  1.5-2.0 kg 
arasında değişmektedir. 
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Türk Merinosu 

Yerli Kıvırcık koyunlarının Alman Yapağı Et 
Merinosu ile melezlenmesinden elde 
edilmekle birlikte, % 90 dan daha fazla 
Alman Merinosu genotipi taşımaktadır.  

Daha çok yapağı verim ve kalitesine önem 
verilerek yetiştirilmiştir.   

Bununla birlikte Kıvırcıklardan daha iri 
cüsseli ve büyüme hızı yüksektir. 



Türk Merinosu 50-55 kg canlı ağırlıkta, 50-70 kg 
süt, 60-64'S kalitesinde 3-3.5 kg  yapağı 
verimine sahip, ikizlik oranı % 10- 25 arasında 
değişen, yağsız ince uzun kuyruklu bir ırktır.  

Güney Marmara bölgesinde daha çok çevre 
koşulları nispeten iyi olan yetiştiriciler tarafından 
tercih edilmektedir.  

Bakım ve besleme koşulları yetersiz üreticilerce 
yetiştirilmesi güçtür. 

 

Türk Merinosu-Devam 
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Anadolu Merinosu 
Akkaraman koyunlarının Alman 
Yapağı Et Merinosları ile 
melezlemesinden elde edilen, % 60-
65 Merinos, % 35-40 Akkaraman 
genotipine sahip bir ırktır.  
Irkın elde edilmesinde daha çok vücut 
yapılışı ve büyüme hızı üzerinde 
durulmuştur.  
Bu nedenle yapağı verim ve kalitesi 
bakımından varyasyon oldukça 
fazladır. 
 



Anadolu Merinosu 55-60 kg canlı ağırlıkta, 2.8-
3.0 kg dolayında 55-58'S yapağı verimine sahip, 
yağsız ince kuyruklu bir ırktır.  
Süt verimleri Akkaramanlara oranla daha 
yüksektir.  
Kuzuları sütten kesimden sonra besiye 
alındıklarında 5 aylık yaşta 40 kg canlı ağırlığa 
ulaşabilmektedirler. 
Anadolu Merinosu Orta Anadolu'nun nispeten iyi 
meraya sahip kesimlerinde, bakım ve besleme 
koşulları iyi işletmeler için uygun bir ırktır. 

Anadolu Merinosu-Devam 
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Malya 

Akkaraman koyunlarının Alman Yapağı Et 
Merinosları ile melezlenmesinden elde 
edilen, % 30-35 Merinos, % 65-70 
Akkaraman genotipine sahip, yağlı 
kuyruklu olmakla birlikte kuyruk büyüklüğü 
Akkaramanlara oranla daha az olan bir 
ırktır.  
Kuyruğun belirtilen yapıda olması  nedeni 
ile koçları yağlı kuyruklu yerli koyunlarla 
doğal yolla çiftleşebilmektedirler.  
Bu nedenle Malya önemli bir ıslah edici ırk 
olarak nitelendirilebilir. 



Malya koyunlarının yapağıları beyaz renkli, uzun 
ve orta incelikte (56'S) olup ilk kırkım yapağı 
ağırlığı 2.5 kg ın üzerindedir.  

Malya koyunları Akkaramanların yetiştirildikleri 
koşullara kolaylıkla uyum sağlayabilmektedirler.  

Kuzuları saf Akkaramanlara göre sütten kesim 
çağında 3, 6 aylık yaşta 5 kg daha ağır 
olmaktadır.  

Malya koyunlarının süt verimleri de 
Akkaramanlara göre daha fazladır. 

 

Malya-Devam 
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Tahirova 
Tahirova koyunu Doğu Friz x Kıvırcık 
melezlemesi ile elde edilmiş olup % 25 Kıvırcık, 
% 75 Doğu Friz genotipine sahiptir.  
Süt verimi 250-300 kg, yapağı verimi 3-4 kg, 
doğuran koyun başına kuzu sayısı 1.6-1.8 olan 
Tahirova koyunları daha çok Güney Marmara, 
Trakya ve Ege Bölgesinde yayılma alanı 
bulmuştur.  
Koyunları 55-60, koçları 80-90 kg olan Tahirova 
koyunlarının yapağı rengi beyaz olup kuyrukları 
ince ve yapağısızdır.  
Vücut yapıları sütçü ırkların genel özelliklerine 
uygun niteliktedir.  
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KOYUN YETİŞTİRİCİLİĞİNDE  
ÜRETİM SİSTEMLERİ 

Hayvancılıkta üretim sistemini ekolojik ve 
sosyoekonomik faktörler belirler.  
Koyun yetiştiriciliğinde de işletme tipi; iklim, toprak ve 
mera koşulları, bitkisel ve diğer hayvansal üretim 
çeşit ve biçimleri ile sosyal ve ekonomik faktörlerce 
belirlenir.  
Sözü edilen bu faktörlerin etkisi ile; küçük tarım 
işletmelerinde işletmenin ihtiyacını karşılamak amacı ile 
yetiştirilen birkaç başlık koyunculuk ünitelerine karşılık, bazı 
ülke ve bölgelerde çok geniş meralarda binlerce koyundan 
oluşan büyük sürüler halinde yetiştiricilik yapılan 
koyunculuk işletmeleri bulunmaktadır.  
Bu iki uç örnek arasında yer alan, yetiştirme amaçları farklı 
ve çeşitli sayıda koyuna sahip koyunculuk işletmeleri 
mevcuttur.  



93 

Küçük Aile İşletmelerinde Koyunculuk 

Marmara ve Ege Bölgesinde sebze ve meyve üretimi 
yapan işletmelerde; işletmenin öncelikle süt, kısmen de 
et ve yapağı ihtiyacını karşılamak üzere 3-5 veya en fazla 
10-15 baş süt koyunundan oluşan koyunculuk üniteleri 
mevcuttur.  

Bu işletmelerde koyunlar bitkisel üretim artıklarını, 
işletmenin kullanılamayan arazilerini ve işletme 
yakınındaki otlu alanları değerlendirmek suretiyle 
beslenmekte ve bu kaynakları ailenin çeşitli  ihtiyaçlarını 
karşılayacak ürünlere dönüştürmektedirler.  

Küçük aile işletmeleri şeklinde yürütülen koyunculuk 
etkinliklerinin Türkiye koyunculuğu içerisindeki yeri gerek 
sayısal, gerek üretim miktarı olarak oldukça sınırlıdır.  
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Yerleşik Köy Sürüleri Şeklinde 
Koyunculuk 

Türkiye'nin koyun yetiştiriciliği yapılan tüm bölgelerinde 
rastlanan bir yetiştiricilik tarzıdır.  

Bu sistemde koyun sürüleri kış ayları dışındaki sürelerde 
köy  yakınlarındaki ortak merada, bitkisel ürün hasadının 
ardından anızda, özel mülkiyet arazilerde veya sürü 
sahipleri tarafından kiralanan arazilerde otlatılırlar.  

Her gün sabah, ücreti hayvan sahiplerince ortak olarak 
ödenen çoban tarafından köyden toplanan sürü, gün 
boyunca otlatıldıktan sonra akşam köye döner.  

Koyunlar kış aylarında, meranın karla kaplı olduğu 
dönemlerde  ağıllarda tutulurlar.  
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Bu dönemde büyük ölçüde saman ile beslenen 
koyunlara yetiştiricinin olanaklarına bağlı olarak 
değişen miktarlarda tahıl da verilmektedir.  

Köy sürüleri koyun mevcutları 8-10 baştan 100 
başa kadar değişen işletmelerin koyunlarının bir 
araya getirilmesi ile oluşan 150-300 başlık 
sürülerdir.  

Koyun sayısı 150 ile 300 arasında değişen ve 
benzer biçimde yönetilen şahıs sürüleri de bu 
gruba girmektedir. 

Köy sürüleri merada bulundukları sürece çoban 
tarafından yönetilir ve köpekler tarafından 
korunurlar.  

Yerleşik Köy Sürüleri-Şeklinde 
Koyunculuk-Devam 
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Yayla Koyunculuğu 

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde geleneksel olarak 
sürdürülen bir üretim sistemidir.  

Özellikle Karadeniz, Akdeniz ve Doğu Anadolu 
Bölgelerinde yaygın olarak uygulanmaktadır.  

Koyun sürüleri ilkbahar sonunda kurak ve sıcağın 
ovaları etkilemeye başladığı dönemde serin ve 
bol otlu yaylalara çıkarılırlar.  

3-5 ay süre ile çoban denetiminde yaylada kalan 
koyunlar sonbaharda havanın soğuması ile 
birlikte ovadaki köy veya çiftliklerine dönerler.  
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Yaylaya çıkarılan koyun sürüleri köy sürülerinden 
daha büyüktür.  

300-500 koyundan oluşan bu sürüler şahıslara 
ait olabildiği gibi, az sayıda koyunu olan 
yetiştiricilerin ortak sürüleri de olabilmektedir.  

Yetiştiriciler çoban ücretine sürüye kattıkları 
koyun sayısı ile orantılı olarak katkıda bulunurlar. 

Yayla arazisi hazineye ait olabildiği gibi köyün 
ortak malı da olabilir.  

Arazinin şahıslara ait olması halinde sürü 
sahipleri hayvanlarını kira karşılığında 
otlatmaktadırlar.  

Yayla Koyunculuğu-Devam 
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Göçer Koyunculuk 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde 
uygulanan bir koyunculuk biçimidir.  
Bu bölgelerde aynı zamanda yerleşik köy 
sürüleri ve yayla koyunculuğu üretim sistemleri 
de uygulanmaktadır. 
Göçer olarak yetiştirilen koyun sürüleri soğuk kış 
aylarında Güneydoğu Anadolu Bölgesinin alçak 
ve ılıman ovalarında otlatılırlar.  
Havaların ısınması ve Güneydoğu Anadolu 
Bölgesi meralarının kurumaya başlaması üzerine 
Doğu Anadolu Bölgesinin yüksek, serin ve bol 
otlu meralarına götürülen koyunlar kış mevsimi 
ile birlikte yeniden Güney Doğu'nun ılık 
ovalarına dönerler. 

 



Göçer koyunculuğun en önemli özelliği 
yetiştiricilerin; mensup oldukları aşiretin diğer 
aileleri ile birlikte ve 100-200 bin baş 
koyundan oluşan sürüleri ile beraber göçebe 
olarak yaşamalarıdır. 

Aşiret mensupları sürünün bulunduğu yerlerde 
kıl çadırlarda yaşarlar. Yayla koyunculuğu ile 
göçer koyunculuk arasındaki en önemli farklılık 
göçer koyunculukla uğraşanların yerleşik 
düzende yaşamamalarıdır.  

Ayrıca bu koyunculuk biçiminde, kat edilen 
mesafeler yayla koyunculuğuna göre çok daha 
uzundur. 

Göçer Koyunculuk-Devam 
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KOYUN YETİŞTİRİCİLİĞİNDE  
BAKIM VE YÖNETİM 

  Çiftleştirme 
 

Koyun yetiştiriciliğinde üretimle ilgili önemli uygulamalardan 
birisi çiftleştirmedir.  
Koyunlar genellikle belli mevsimlerde çiftleşme eğilimi 
gösterirler.  
Koyunların çiftleşme eğilimi göstermelerine kızgınlık, 
kızgınlıkların görüldüğü döneme de çiftleştirme veya koç 
katımı mevsimi adı verilir.  
Bu mevsim günün aydınlık süresi, bakım ve besleme, 
iklim ve mera koşullarına bağlı olarak, Marmara, Ege, 
Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde Haziran-
Ağustos, Orta Anadolu'da Ağustos-Eylül, Doğu Anadolu'da 
Eylül-Ekim aylarına rastlar ve yaklaşık 1.5 ay kadar sürer.  
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Özellik Erkek   Dişi  

Pubertas (ergenlik) çağı (ay)  5-6  6-10  

Damızlık çağı (erken gelişen ırklar) (ay)  7-10 7-10 

Damızlık çağı (geç gelişen ırklar) (ay) 16-18 16-18  

İki kızgınlık arası süre (gün)  - 14-19 

Davranışsal kızgınlık süresi (saat)  - 24-48  

En uygun çiftleştirme zamanı   - 
Kızgınlık baş.  

12 saat sonra 

Ortalama gebelik süresi (gün)   - 152 

Koyunlarda üreme ile ilgili bazı özellikler  
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Koyunculuk işletmelerinde koç katımı zamanını dişilerin kızgınlık 
göstermeye başlamasını; iklim, mera ve pazarlama koşulları 
belirlemektedir.  
Turfanda kuzu üretimi, peynir endüstrisi için süt elde etme, sert 
ve ılıman iklim meralarının otlatmaya hazır hale geleceği 
dönemler ve pazar istekleri göz önüne alınarak koç katımı 
zamanı belirlenir. 
Türkiye'de koçlar genellikle serbest olarak sürüye katılırlar ve 5-
6 hafta süre ile sürü içerisinde kalırlar.  
Bu yöntemde deneyimsiz koçlar için 20-25, deneyimli koçlar için 
ise 30-35 koyun hesaplanır. Yani fazla sayıda koç gereklidir.  
Bu durumda sağlanacak genotipik ilerleme sınırlı olur. Çünkü bu 
kadar fazla sayıda nitelikli koç bulunamaz.  
Ayrıca, dişilerin tohumlanmasından başka görevi olmayan çok 
sayıda koç için yıl boyunca yapılacak masraflar yüksek olur.  
Bu sistemin bir başka sakıncası da doğan kuzuların hangi koçun 
yavrusu olduğunun bilinmemesidir.  
Sonuç olarak hangi koçun döllerinin daha üstün olduğu 
anlaşılamayacağından, üstün nitelikli koçlar ve bunların dölleri 
ayırt edilemez ve bunları damızlıkta tutma imkanı olmaz.  
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Damızlıkçı işletmelerde elden aşım uygulanır.  
Koyunlar sabah meraya çıkarılmadan önce penisleri aşım 
yapamayacak şekilde bez ile örtülmüş arama koçları 
sürüye katılır.  
Arama koçlarından kaçmayan ve onların aşım 
davranışlarına izin veren koyunların kızgın oldukları 
anlaşılır.  
Kızgınlıkları belirlenerek ayrılan koyunlar uygun görülen 
koçlarla ayrı bölmelerde çiftleştirilirler.  
Bu yöntemde koç başına 60-90 koyun hesap edilir. 
Böylece hem en iyi koçlar damızlıkta kullanılabilir, hem 
de doğan kuzuların  babaları belli olur. 
Koçların doğal aşımda bir ejekülasyonda harcadığı 
sperma ile yapay tohumlama uygulanarak 5-6 koyun 
tohumlanabilmektedir.  
Böylece aşım döneminde bir koç ile 250-300 koyun 
tohumlanabilmektedir.  
Kısaca 500 başlık bir koyun sürüsüne yedekleri ile birlikte 
4 koç yeterli olur. 
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Koç ve Koyunların Aşıma 
Hazırlanması 

Koç katımından l-l.5 ay öncesinden başlamak üzere koyun 
ve koçların özel bir yemlemeye tabi tutularak aşıma 
hazırlanmaları kısırlık oranını azaltacağı gibi ikiz doğum 
oranının da artmasını sağlar.  
Koyunların koç katımından l-l.5 ay öncesinden başlanarak 
aşım mevsiminin sonuna kadar enerji ve/veya proteince 
zengin bir yemle beslenmelerine flushing adı verilir. 
Flushing ile kuzu veriminin %15-30 arasında değişen 
oranlarda artırılması mümkündür. 
Türkiye'de aşım mevsimi genellikle tahıl hasadından sonra 
anızın otlatıldığı döneme rastlamaktadır.  
Hasat sırasında dökülen ve toplanamayan başakları 
toplayan koyunlar nispeten iyi beslenmektedirler.  
Bu dönemde koyunlara ek olarak kuru yonca, yulaf ve yağlı 
tohum küspelerinden birisinden  oluşan bir yemden koyun 
başına günde 300-500 g verilmesi ikizlik oranını  önemli 
ölçüde artırır.  
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Gebelik ve Doğum 

Çiftleşen koyunlar gebe kalmadıkları taktirde ortalama 17 
günlük aralıklarla yeniden kızgınlık gösterirler. 
Gebe kalan koyunlar ise yeniden kızgınlık göstermez ve 5 
aylık gebelik süresi sonunda doğurur.  
Koyun sürülerinde % 5-8 oranında kısırlık normal sayılır.  
Kısırlık oranının yüksek olmaması için koç başına düşen 
koyun sayısı normalden fazla olmamalı, gebeliğin erken 
dönemlerinde koyunlarda şok etkisi yapacak 
uygulamalardan kaçınılmalı ve gebe koyunların bakım ve 
beslenmesine özen gösterilmelidir.  
Özellikle dölütün hızla geliştiği ve madde birikiminin son 
derece arttığı gebeliğin son 2 ayında koyunların çok iyi 
beslenmeleri gerekir.  
Bu dönemde koyunlara şişmeye (timpani) neden olacak 
yemler verilmemeli, yavaş hareket  etmeleri, yağmur ve 
rutubetli soğuktan korunmaları sağlanmalıdır.  
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Koyunculukta kuzulama öncesi ve sonrasında işletmenin 
yem kaynakları genellikle oldukça sınırlıdır.  
Bu nedenle uygulanan yetersiz yemleme kuzuların zayıf 
ve dayanıksız doğmalarına, anaların yeterli süt 
üretememelerine, yavruların iyi beslenememelerine 
dolayısıyla yüksek kuzu ölümüne ve düşük süt verimine 
neden olur.  
Yetiştirici kışlık yem stokunu bu durumu dikkate alarak 
hazırlamalı, gebeliğin son ayından itibaren mera 
dönemine kadar koyun başına 200-250 g tane yem ve 1 
kg kadar kuru ot verilmelidir.  
Böylece elde edilecek sağlıklı ve yaşama gücü yüksek 
kuzular ile, yüksek süt verimi yemleme için yapılacak ek 
masrafları karşılar. 
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Doğumlar başladığında havalar elverişli olup sürü meraya 
çıkarılıyorsa çok uzaklara götürülmemelidir.  
Çünkü sürü içerisinde doğum yapacağı tahmin edilerek 
meraya götürülmeyen koyunlar olabileceği gibi, merada 
doğuranlar da olabilecektir. 
Bu koyunların kuzuları ile birlikte ağıla getirilmeleri gerekir. 
Elverişsiz  havalarda  sürü  meraya çıkarılmaz ve koyunlar 
ağılda doğururlar.  
Doğumunun yaklaştığı tahmin edilen veya ağıl içerisinde 
doğuran koyunlar kuzuları ile birlikte doğum bölmesine 
alınmalı, yeni doğan kuzuların ağız ve burunları silinip 
vücutları mümkün olduğunca kurulanmalıdır.  
Doğumdan sonraki ilk 3 saat içerisinde atılan yavru zarlarının 
koyun tarafından yenmesine fırsat verilmemelidir.  
Doğumun bu şekilde tamamlanmasından sonra koyun ve 
kuzusu doğum bölmesinden o hafta doğuran kuzulu koyunlar 
bölmesine alınır.  
Doğum bölmesi ise temizlenerek yeni bir doğuma hazırlanır. 
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Koyunlarda doğum genellikle yardımsız gerçekleşir.  

Kuzunun normal geliş şekli ön ayaklar ve burun veya 
arka ayakların vulvadan çıkışı ile başlar.  

Bunun dışındaki gelişlerde doğuma yardım gerekebilir.  

Böyle bir durumda eller temizce yıkanıp 
antiseptiklendikten sonra müdahale yapılmalıdır.  

Yardım sırasında vulva ve uterusa girilecekse el mutlaka 
vazelinlenmelidir. 
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Kuzu Büyütme 

Doğumun ardından silinip kurulanan kuzuların doğum 
sırasında kopan göbek kordonlarının doğumdan sonraki 
ilk yarım saat içerisinde tentürdiyotlanması gerekir.  
Böylece muhtemel enfeksiyonlar önlenmiş olur. 
Doğumu izleyen en kısa süre içerisinde kuzuların 
analarını emerek yeterince kolostrum (ağız sütü) almaları 
sağlanmalıdır.  
Kolostrum ananın bağışıklığının yavruya iletilmesini 
sağlayan globulinleri içermesi nedeni ile çok önemli bir 
besindir ve en geç  doğumu izleyen 72. saate kadar 
kuzuya içirilmelidir.  
Kolostrumun kuzuda neden olacağı hafif ishalden 
korkulmamalıdır.  
Aksine, ishal; uterusta bulunduğu sırada kuzunun 
sindirim sisteminde birikmiş olan mekonyumun atılması 
açısından gerekli ve yararlıdır.  
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Doğumdan sonra anasını kaybeden, anası tarafından 
emzirilmeyen, anasının sütü yeterli olmayan veya anası ölen 
kuzuların çok sütlü koyunları emmeleri çoban tarafından 
sağlanmalıdır. 
Kuzulamaların devam ettiği süre içerisinde havaların elverişli 
olması halinde yeni doğuran koyunlar doğumdan 1 hafta kadar 
sonra kuzulu koyunlardan oluşan sürüye katılırlar ve  kuzuları ile 
birlikte ağıla yakın yerlerde otlatılırlar.  
Sürü fazla büyük değilse doğuranları ayrı bir sürü yapmaya gerek 
yoktur.  
Eğer ağıl yakınında mera yoksa ve havalar yeterince sıcak değilse 
koyunlar meraya çıkarılır, kuzular ağılda tutulur. Koyunlar akşam 
meradan döndüklerinde doğurmuş olanların kuzularını 
emzirmeleri sağlanır.  
Emiştirme adı verilen bu işlem sırasında deneyimli çobanlar 
kuzuların anaları ile kısa süre içerisinde buluşmalarını sağlarlar.  
Emiştirmeden sonra kuzular ayrı bir bölmeye konulabilecekleri 
gibi anaları ile birlikte de bırakılabilirler.  
Gece analarından ayrılan kuzuların ertesi sabah koyunlar meraya 
çıkarılmadan önce yeniden emiştirilmeleri gerekir.  
Anaları ile birlikte geceleyen kuzular ise sürü meraya çıkmadan 
önce analarından ayrılırlar.  
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Türkiye'de kuzular genellikle 2.5 ay analarını emerler.  
Koç katımı gibi doğumlar da 5-6 hafta süre ile devam 
etmektedir.  
Bu nedenle kuzuların hepsini aynı anda sütten kesmek 
doğru değildir.  
Çünkü ilk doğan kuzular ile en son doğanlar arasında 1.5 
aylık bir yaş farkı vardır.  
Bu nedenle kuzuların gelişme durumlarına göre 2 veya 3 
gruba ayrılarak 10 veya 15 gün aralıkla sütten kesilmeleri 
yerinde olur. 
Kuzular ve özellikle damızlığa ayrılanların mutlaka 
meraya çıkarılmaları, açık havada ve hareketleri 
sınırlandırılmaksızın büyütülmeleri gerekir.  
Bu nedenle kuzular 1-2 haftalık yaştan itibaren ağıla 
yakın bir meraya veya hiç değilse avluya çıkartılmalıdır.  
Sütten kesimden sonra kuzular daha uzak meralara 
götürülebilirler.  
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Kuzular 2 haftalık yaştan itibaren yem yemeye 
alıştırılmalıdır.  
Koyunlar meraya çıktıktan sonra kuzulara kaliteli kuru ot 
veya daha da iyisi kuru yonca verilir.  
Daha sonra avluya veya meraya çıkartılan kuzulara 
dönüşlerinde su içirildikten sonra karma yem verilir.  
Karma yem 3 kısım yulaf veya arpa kırması veya ezmesi 
ile 1 kısım ayçiçeği veya keten tohumu küspesinden 
oluşturulabilir.  
Yağlı tohum küspesi bulunamıyorsa 1 kısım dane yem 
kırma veya ezmesi ile 1 kısım kepek karıştırılır ve buna 
bir miktar tuz ilave edilerek kuzulara verilir.  
Başlangıçta hayvan başına 30-40 g kesif yem verilir, bu 
miktar her hafta 30-40 g olmak üzere 150-200 g a kadar 
artırılır ve bu yemlemeye 1 yaşına kadar devam edilir. 
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Kuzular 2 aylık yaştan sonra meradan yeterince yararlanmaya 
başlarlar ve meradan en iyi olasılıkla ancak kaba yem 
ihtiyaçlarını karşılayabilirler.  
Bu nedenle iyi bir büyüme sağlamak için kuzulara mera 
dönüşünde karma yem de verilmelidir. 
Damızlık olmayacak erkek kuzular sütten kesildikten sonra 
satılırlar. 
Bu kuzuların da yukarıda belirtilen şekilde hareket ettirilip, 
yemlenmeleri sütten kesim çağında daha yüksek canlı ağırlığa 
ulaşmalarını sağlar.  
Yetiştiriciler bu yaştaki kuzuları  genellikle loş ağıllarda, hiç 
dışarıya çıkartmadan kaynamış buğday ile beslemektedirler.  
Bu tip bir besleme o yaştaki kuzuların dahi yağlanmalarına 
neden olmaktadır.  
Halbuki kuzuların daha fazla et bağlayacak şekilde büyütülmeleri 
ve daha yüksek fiyatla satılması esastır.  
Sütten kesim çağına kadar uygun biçimde büyütülen damızlık 
fazlası erkek kuzular bundan sonra 2 ay süre ile yoğun bir 
besiye alınarak 16-20 kg olan ağırlıkları 30-35 kg’a kadar 
çıkarılabilmektedir.  
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Bu nedenle erkek kuzuların sütten kesim çağında 
kesilmeyip besiye alınmaları tavsiye edilir.  
Fakat besiye karar verilmeden önce pazarın talep 
ettiği karkas ağırlığı da dikkate alınmalıdır Doğu 
Anadolu Bölgesinde ise damızlık fazlası erkek kuzular 
yaklaşık  1.5  yaşa ulaştıklarında toklu olarak 
satılmaktadırlar.  
Kuzuların doğdukları yıl satılmayıp, toklu olarak 
satılmasından beklenen kazanç yapılan masrafları 
karşılamaz.  
Ayrıca kuzuların iki yıl üst üste meradan 
yararlandırılması meralarımızdaki aşırı otlatma 
sorununu daha da ağırlaştırmaktadır. 
Dişi kuzuların hemen tamamı yukarıda belirtildiği 
şekilde büyütülerek sürüden ayıklanan yaşlı, kısır ve 
düşük verimli koyunların yerine damızlık olarak sürüye 
katılırlar.  
İhtiyaç fazlası kuzular ise damızlık olarak satılırlar.  
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KOYUN YETİŞTİRİCİLİĞİNDE  
DAMIZLIK SEÇİMİ 

Damızlık seçiminin amacı; gelecek kuşaklarda, üzerinde 
durulan karakter/ler bakımından verimliliği artırmaktır.  
Bunu sağlamak için, söz konusu karakter bakımından üstün 
genotipik yapıya sahip hayvanlara döl verme şansı tanınarak 
diğerlerinin sürüden çıkarılmasına damızlık seçimi veya 
seleksiyon adı verilir. 
Damızlığa ayrılacak üstün nitelikli hayvanların belirlenebilmesi, 
bu hayvanların üzerinde durulan verimler bakımından 
performanslarının tespiti ile mümkündür.  
Bunun için ise hayvanların tek tek tanınabilmesi gereklidir.  
Küçük sürülerde hayvanlar yetiştirici veya bakıcılar tarafından 
tanınabilirlerken, büyük sürülerde bu ancak koyunların 
numaralanması ile mümkün olur.  
Numaralama; kulağa çentik açarak, plastik ve/veya metal 
numara takarak ve kulak içerisine dövme şeklinde numara 
işlenerek (tetovir) yapılabilir.  
Bu numaralama yöntemlerinden en güvenilir olanı tetovir ile 
numaralamadır. 
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Numaralanan hayvanların üzerinde durulan verimlerle 
ilgili bilgileri özel kartlara veya sürü defterine işlenir.  
Damızlık seçiminde söz konusu bilgilerden yararlanılarak 
üstün genotipik yapıya sahip olanların tahminine çalışılır. 
 
Bu bölümde koyun yetiştiriciliğinde önemli olan et, süt, 
yapağı ve döl verimlerinin ıslahında izlenecek yollar ve 
dikkat edilecek hususlara değinilecek, böylece yetiştirici 
tarafından da kullanılabilecek kriterlerin verilmesine 
çalışılacaktır. 
Koyunculuk işletmelerinin gelirleri kuzu, süt, yapağı ve 
damızlıktan çıkarılan (ayıklanan) koyunların satışından 
sağlanmaktadır.  
Üretimin amacı mümkün olan en yüksek geliri sağlamak 
olduğuna göre, koyunculuk işletmelerinde gelirlerin 
artırılmasının yolunun kuzu, süt ve yapağı üretiminin 
miktar ve niteliğinin artırılmasına bağlı olduğu anlaşılır.  
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Döl Verimi Bakımından  
Damızlık Seçimi 

Kuzu satışlarından elde edilen gelirler koyunculuk 
işletmelerinin toplam geliri içerisinde en büyük bölümü 
oluşturur.  
Bu nedenle sürüden bir yıl içerisinde elde edilip pazarlama 
çağına kadar büyütülebilen kuzu sayısının artırılmasının yolları 
aranmalıdır.  
Kuzu sayısının artırılması denildiğinde ilk akla gelen çözüm döl 
verim özelliklerinin ıslahı olmaktadır.  
Fakat döl verim özelliklerinin kalıtım dereceleri genellikle 
düşüktür.  
Kısaca bu özellikler bakımından sürüdeki hayvanlar arasındaki 
fenotipik farklılıklar büyük ölçüde çevre koşullarının etkisi 
altında bulunduğundan, söz konusu özellikler bakımından 
diğerlerinden üstün oluşları nedeni ile damızlığa ayrılan 
hayvanların genotipik olarak da üstün olmaları olasılığı azdır.  
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Koyun sürülerinde bir yılda elde edilen kuzu sayısını, 
damızlık koyunların çoğuz kuzulama özellikleri yanında 
bir yılda iki veya iki yılda üç kez kuzulama yetenekleri 
belirlemektedir.  
Yani döl verimine ilişkin özellikler bakımından yapılacak 
seleksiyonla sağlanacak ilerleme çok yavaş olur. Buna 
rağmen gerek erkek, gerek dişi damızlıkların seçiminde 
ikiz ve üçüz doğmuş kuzulara öncelik verilmesi, böylece 
döl  veriminde az da olsa ilerleme sağlanmasına 
çalışılmalıdır.  
Bu nedenle, sağlanacak ilerleme az da olsa döl verimi 
bakımından damızlık seçiminde çeşitli mevsimlerde 
kızgınlık gösterip doğurabilen, yani çiftleşme mevsimleri 
uzun olan koyunların döllerine öncelik verilmesi gerekir. 
İlk kızgınlıklarını erken yaşta gösteren ve doğdukları yıl 
damızlıkta kullanılabilecek kondisyona ulaşan kuzuların 
genellikle döl verimi de yüksek olmakta, bu nedenle 
damızlık seçiminde bu kuzulara öncelik verilmesi tavsiye 
edilmektedir. 
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Döl verimi bakımından koçların seçimi de çok büyük 
öneme sahiptir.  
Koçlar, kendi döl verimleri olmadığından dolaylı 
seleksiyondan yararlanılarak seçilirler.  
Koçların testislerinin çeşitli ölçüleri (çap, çevre, hacim, 
ağırlık  vb.) ile döllerinin döl verimi arasında oldukça 
yüksek korelasyonlar bulunduğundan seçimlerinde bu 
özelliklerden yararlanılmaktadır. 
Döl verim özelliklerinin daha çok çevre koşullarının etkisi 
altında olması, koyun yetiştiriciliğinin karlılığında bakım 
ve yönetimin önemini artırır.  
Flushing uygulanması, yılda iki veya iki yılda üç 
kuzulatma ve doğan kuzuların en az telefatla pazarlama 
çağına ulaştırılması için gerekli yönetsel önlemlerin 
alınması ve uygulanması ile kuzu satışından elde edilecek 
gelirler artırılabilmektedir.  
Döl verimindeki artışın karlılık yanında seleksiyon 
üstünlüğü ve seleksiyon entansitesinin artırılmasına 
olanak sağladığı ve böylece genetik ilerlemenin 
artırılabildiği de unutulmamalıdır. 
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Büyüme ve Et Verimi Bakımından Damızlık Seçimi  
Kuzuların doğumlarını izleyen ilk 24 saat içerisinde tartılarak 
doğum ağırlıklarının belirlenmesi gereklidir.  
Kuzular sütten kesildiklerinde tekrar tartılarak, doğum ile 
sütten kesim arasında geçen süre içerisindeki canlı ağırlık 
kazançları, bundan yararlanarak da büyüme ve gelişme 
güçleri belirlenir.  
Bu dönemdeki canlı ağırlık kazancı ayrıca ananın süt 
veriminin kabaca tahmininde de kullanılabilmektedir.  
Kuzunun cinsiyeti ve doğum tipi de (tek, ikiz, çoğuz) sütten 
kesim ağırlığını  etkilemektedir.  
Sütten kesim çağında erkek kuzular dişilere, tek doğanlar 
ise ikiz ve çoğuz doğmuş olanlara göre daha ağır 
olmaktadırlar.  
Damızlık seçimi sırasında özellikle doğum tipinin etkisi ile 
ortaya çıkan canlı ağırlık farklılıkları dikkate alınmalı ve bu 
etki istatistik yöntemlerle giderilmelidir.  
Böylece çoğuz doğmuş kuzulara da damızlık olma şansı 
verilmiş olmaktadır.  
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Sütten kesim çağından kasaplık çağa kadar olan 
büyüme hızı ve bu dönemde 1 kg canlı 
ağırlık artışı için yem tüketimi de damızlık 
seçiminde kullanılacak önemli göstergelerdir. 
Kasaplık çağa kadar performansları belirlenen 
kuzuların genel görünümü değerlendirildikten 
sonra göğüs kemiği, bel, sağrı ve kuyruk sokumu 
kavram noktaları yoklanarak karkas 
özelliklerinin tahminine çalışıldıktan sonra 
damızlık olup olmayacaklarına karar verilir.  
Hayvanların kesilip yüzüldükten, baş ve ayakları 
ayrıldıktan sonra böbrekler dışındaki iç organları 
çıkarılmış olan gövdelerine karkas adı verilir.  
Gelişme ve et verimi yönünde yapılacak 
seleksiyon ve damızlık seçiminde kuzuların 
karkas özellikleri üzerinde de önemle 
durulmalıdır. 
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Canlı ağırlıkları yüksek olan kuzuların karkas ağırlıkları da 
fazla olur.  
Fakat her ırk için optimum bir kesim ağırlığı olduğu, bu 
ağırlıktan sonra yağlanmanın hızlandığı, yağ oranı 
yükselen karkasların kalitelerinin gerilediği 
unutulmamalıdır. 
Karkas kalitesinin belirlenmesinde en önemli kriter olan 
yağlılık ile canlı ağırlık artışı ve yemden yararlanma gibi 
gelişme özelliklerinin kalıtım dereceleri genellikle düşük 
ve orta düzeydedir.  
Karkas özelliklerinin belirlenebilmesi için hayvanın 
kesilmesi gerekmektedir.  
Gerek kalıtım derecesi düşük karakterler gerek hayvanın 
kesiminden sonra belirlenebilecek karakterler bakımından 
damızlık seçiminde döl kontrolünden yararlanmak 
zorunludur.  
Bu nedenle karkas özelliklerine yönelik damızlık 
seçiminde daha ağır, but, sırt ve bel gibi değerli 
parçalarının ağırlık ve oranları yüksek, yağ oranı düşük, 
et/kemik oranı yüksek karkaslar üreten kuzuların 
babalarına öncelik verilmelidir.  
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   Süt Verimi Bakımından Damızlık Seçimi 
 

Türkiye koyun yetiştiriciliğinde süt verimi; gerek doğan 
kuzuların daha az telefatla büyütülmesi ve sütten kesim 
çağında daha yüksek canlı ağırlığa ulaştırılmasındaki önemi, 
gerek yetiştiricinin koyunculuktan sağladığı gelirler 
içerisinde ortalama %20’lik payı ile halen büyük ölçüde 
önemini korumaktadır.  
Bu nedenle hangi ırk üzerinde çalışılırsa çalışılsın süt verimi 
üzerinde önemle durulmalıdır. 
Süt verimi bakımından damızlık seçiminde hayvanların dış 
yapı özelliklerinden yararlanılabilirse de analarının ve diğer 
dişi akrabalarının verimlerinden yararlanmak suretiyle 
yapılan damızlık seçiminde isabet şansı daha yüksektir.  
Bir hayvanın süt verimi hakkındaki en kesin bilgi o hayvanın 
kontrol sağımları ile belirlenen kendi verimidir.  
Dış görünüşü ve dişi akrabalarının süt verimlerinden 
yararlanılarak damızlığa seçilen koyunların kendi süt 
verimleri belirlendikten sonra damızlıkta kalıp 
kalmamalarına karar verilir.  
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  Yapağı Verimi Bakımından Damızlık Seçimi 
 

Yapağının esas fonksiyonu koyunları kış aylarında, soğuk 
ve nemden korumaktır.  
Bu nedenle yapağı verim ve kalitesi bakımından yapılacak 
seleksiyonun yapağının bu özelliğini kısmen de olsa 
yitirmesine neden olmamasına özen göstermelidir.  
Özellikle Anadolu'nun iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun 
sert kışları dikkate alındığında bu konu önem 
kazanmaktadır.  
Sözü edilen bölgelerde yetiştirilen ve kaba karışık yapağı 
üreten Akkaraman, Morkaraman, Dağlıç gibi ırkların 
kuzuları doğduklarında primer foliküller tarafından üretilen 
ve vücutlarını büyük ölçüde soğuktan koruyan bir kıl 
örtüsüne sahiptirler.  
İnce birörnek (üniform) yapağılı ırklarda yapağının kalite 
ve değerini düşüren bu kıllar bulunmaz veya sayıları çok  
azdır. 
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Yani doğumlarını soğuk kış günlerinde ve yetersiz 
barındırma koşullarında gerçekleştiren koyunlarda 
yapağının ıslahı uğruna kuzuları soğuktan büyük ölçüde 
koruyan kaba kılların hiç değilse yeterli  miktarının 
seleksiyonla yok edilmesinden kaçınılmalıdır.  
Kaliteli yapağılar ince ve birörnek kıllardan oluşurlar.  
Birörnek yapağılar, gerek incelik gerek uzunluk 
bakımından birbirine benzer kıllardan meydana gelir.  
Bunların yanı sıra, kaliteli yapağıda renkli, kaba, medullalı 
ve kemp kıllar bulunmaz. 
İncelik, yapağının kalitesini etkileyen en önemli özelliktir.  
İnceliğin yanı sıra uzunluk, kıvrım sayısı ve randıman gibi 
özellikler de yapağının kalitesine etki eden önemli 
özelliklerdendir.  
Yapağı miktarı ve adı geçen kalite özelliklerinin kalıtım 
dereceleri genellikle yüksektir.  
Bu nedenle, yapağı verimi ve kalite özelliklerine yönelik 
ıslah çalışmaları ile kısa sürede yeterli bir ilerleme 
sağlanabilmektedir. 
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TÜRKİYE'DE KOYUN ISLAHI ÇALIŞMALARI 

Türkiye'de koyun ıslah çalışmaları genelde melezleme programları 
şeklinde yürütülmüş ve yürütülmektedir.  
Ancak ilk bakışta belirlenen hedeflere ulaşmada hızlı ve kolay bir 
yol olarak görülen bu yöntemin, bölgelere uygun ırk seçimi, 
melezleme programının tüm ayrıntıları ile hazırlanması ve 
yürütülmesi, programın uygulanışı sırasında ortaya çıkacak 
engellerin ve belirlenen olumsuzlukların en kısa sürede ortadan 
kaldırılması ve melezlemede kullanılacak yöntemin belirlenmesi 
gibi hususlara gerekli özenin gösterilmemesi yüzünden beklenen 
başarıya ulaştığı söylenemez.  
Zaten 1934 yılında başlayan ve günümüze kadar sürdürülen 
melezleme çalışmaları sonucunda koyun populasyonunun ancak 
%4’lük bir bölümünün kültür ırk ve melezlerinden oluşması ve 
elde edilen yeni tiplere yetiştiricinin fazla rağbet etmemesi bu 
çalışmalarda beklenen başarının sağlanamadığının bir 
göstergesidir.  
Buna rağmen Türkiye'de koyun ıslahı bakımından hiç bir şey 
yapılmadığının söylenmesi de yanlış olur.  
Bugüne kadar yapılan ve halen yürütülmekte olan koyun ıslah 
çalışmalarını yapağı, et ve süt yönünde yapılan çalışmalar olmak 
üzere üç başlıkta toplamak mümkündür.  
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   Yapağı Verimi Yönünde Islah Çalışmaları 
Türkiye koyun ıslahı çalışmalarının başlangıcını 1934 yılında 
başlayan "Kıvırcıkların Alman Yapağı-Et Merinosları ile 
melezlenerek Merinos'a çevrilmesi" çalışması oluşturur.  
Bu çalışmanın ilerleyen yıllarında, bakım ve beslemede artan 
Merinos kanına uygun bir iyileştirme yapılamaması, buna bağlı 
olarak kuzu telefatının artması, Kıvırcık kuzularının et lezzetinin 
melezlerde sürdürülememesi, kuzuların analarını daha uzun süre 
emmeleri tavsiyesine bağlı olarak sağılan süt miktarının azalması 
ve koyunların mevsimlik göçlere dayanamaması gibi nedenlerle 
yetiştirici umduğunu bulamamış; sonuç olarak da 20 yıla yakın bir 
sürede hedeflenenin ancak %20’si kadar melez döl elde 
edilebilmiştir.  
Bununla beraber halen bölgede bir Merinos yetiştiriciliğinden söz 
edilebilmektedir. 
Ülkenin kumaş yapağısı ihtiyacının Marmara Bölgesinde 
karşılanamayacağı anlaşılınca Merinoslaştırma çalışmaları 1950’li 
yılların başlarında Orta ve Doğu Anadolu'ya kaydırılmıştır.  
Orta Anadolu'da da Marmara bölgesinde olduğu gibi çevirme 
melezlemesi yönteminin uygulanmasına bağlı olarak ortaya çıkan 
olumsuzluklar yetiştiricilerin melezlere tepki göstermesine neden 
olmuştur.  
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1950’li yıllarda Fakültelerimizin o zamana kadar ilgili 
bakanlıkça yürütülen koyun ıslah çalışmalarına katılmaları ile 
yeni görüş ve hedefler benimsenmiştir.  
Bu doğrultuda Malya ve Ulaş Tarım İşletmelerinde 
Akkaramanlardan seleksiyon ile iyi kalitede halı yapağısı elde 
etme çalışmaları başlatılmış, Merinoslaştırma çalışmalarında 
uygulanan çevirme melezlemesinden vazgeçilerek melez 
materyalin kendi aralarında yetiştirilmesi ve bölgeye uygun 
yeni tiplerin geliştirilmesi benimsenmiştir. 
Bu çalışmalar sonucunda biri %35-40 Merinos genotipli yağlı 
kuyruklu "Malya" koyunu, diğeri % 75-80 Merinos genotipli, 
ince- uzun kuyruklu "Anadolu Merinosu" olmak üzere bölge 
ve yetiştirici koşullarına uygun iki yeni tip geliştirilmiştir.  
Konya harasında G2 ve G3 düzeyindeki Merinos melezlerinin 
kendi aralarında yetiştirilmeleri ile elde edilen "Konya 
Merinosu" da bu grup içerisinde değerlendirilebilir. 
Doğu Anadolu'da uygulanan MerinosxMorkaraman 
melezlemesinde ise yeni tipler geliştirme yönünde 
çalışılmamıştır. 
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   Et Verimi Yönünde Islah Çalışmaları 
 

Yerli ırklarımızın et ve et-yapağı verimi yönünde ıslahı 
amacı ile yararlanılan başlıca ırklar Rambouillet, ile de 
France, Texel, Border Leicester, Dorset Down, Hampshire 
Down, Lincoln ve Alman Siyah Başlı Etçi koyunudur. 
Koyunlardan elde edilen gelirlerin artırılmasında et 
veriminin önemli payı olduğu gerçeğinden hareketle, 
1970’li yıllarda Kıvırcık ve Türk Merinoslarının etçilik 
özelliklerinin ıslahı amacı ile Texel, Orta Anadolu 
koyunculuğunun ıslahı amacıyla ile de France ırklarından 
koç ve koyunlar ithal edilmiştir.  
Texel'lerin tamamı yeterli sayıda F1 dölü dahi elde 
edilemeden ne olduğu kesin olarak belirlenemeyen bir 
hastalık nedeni ile elden çıkmıştır.  
İle de France ırkı ile yapılan çeşitli melezleme 
denemelerinin hemen tamamından döl ve et verimi ile 
yaşama gücü bakımından olumlu sonuçlar alınmasına 
rağmen ilgili bakanlıkça bu ırktan yararlanmayı amaçlayan 
bir uygulamaya gidilmemiş ve mevcut ile de France 
materyali de elden çıkmıştır. 
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Bu arada Rambouillet'lerin Alman Merinoslarına göre Orta Anadolu 
koşullarına daha uygun olacağı düşünülerek bu ırktan küçük bir 
parti getirilmiş ancak ilgili bakanlık Orta Anadolu'ya yeni bir ırkın 
karıştırılmasını uygun görmediğinden çalışmalar İç-Batı Anadolu 
bölgesine kaydırılmış ve Dağlıç ile melezleme yoluna gidilmiştir.  
Sonuçta %65-70 Rambouillet, %30-35 Dağlıç genotipi taşıyan 
"Ramlıç" adlı yeni bir et-yapağı tipi geliştirilmiştir.  
Üniversitelerimizin uzun yıllardır savunduğu Türkiye 
koyunculuğunun uygun yörelerde etçilik yönünde geliştirilmesi 
gerektiği görüşünün Tarım Bakanlığınca da benimsenmesinin 
ardından nihayet 1986 yılında Border Leicester, Dorset Down, 
Hampshire Down, Lincoln, Alman Siyah Başlı Etçi koyunu ve ile de 
France ırklarından koç ve koyunlar ithal edilerek çeşitli yerli ırklarla 
melezlenmelerine başlanmıştır.  
Bu çalışmalardan elde edilen sonuçlardan bir yargıya varmak için 
zaman  henüz erken sayılabilir.  
Elde edilen ara sonuçlar ümit verici olmakla birlikte karşılaşılan 
aksaklıkların kısa sürede ortadan kaldırılması ve çalışmaların 
belirlenen hedefler doğrultusunda inatla sürdürülmesini sağlayacak 
bir örgütlenmeye acilen gidilmemesi halinde benzer çalışmalarda 
önceki yıllarda karşılaşılan olumsuzluklar yeniden yaşanabilir. 
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   Süt Verimi Yönünde Islah Çalışmaları 
 

Türkiye'de koyun sütü yetiştiriciler için önemli bir gelir 
kaynağı oluşturma niteliğini hala korumaktadır.  
Türkiye'nin koyun sütü üretimi toplam süt üretiminin 
%12.7’sini oluşturmakta ve sağılan koyun başına 
ortalama 45 kg süt düşmektedir. 
Süt verimi yönünde yapılan ıslah çalışmalarını ikiye 
ayırmak mümkündür.  
Bunlardan birincisi, İvesi, Sakız ve İmroz gibi süt verim 
yönlü ırkların saf yetiştirme ve seleksiyonla ıslahı, ikincisi 
ise melezlemedir. 
Türkiye yerli ırklarından İvesi süt veriminin yüksekliği ile 
tanınan en önemli ırktır.  
Ceylanpınar Tarım İşletmesinde 45 bin baş İvesi koyunu 
mevcuttur.  
Bu işletmede oluşturulan elit sürülerde ortalama süt 
verimi 175-205 kg’a ulaşmıştır.  
Adı geçen işletmenin sağılan tüm koyunlarının ortalama 
süt verimi ise 100 kg dolayındadır.  
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İvesi ırkının yüksek süt verimi yanında iri bir cüsseye sahip bulunması 
ve yağlı kuyruklu olması bu ırkın diğer yağlı kuyruklu ırkların ıslahında 
kullanılmasına yol açmıştır.  
Akkaraman, Morkaraman ve Dağlıç ırklarının İvesi ile melezlenerek 
ıslahı çalışmalarından oldukça ümit verici sonuçlar alınmıştır. 
Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümünce Acıpayam Tarım 
İşletmesinde yürütülen bir melezleme çalışması sonucunda 130-150 kg 
süt veren ve kuzuları 3 aylık yaşta 40 kg a ulaşan "Acıpayam" tipi 
geliştirilmiştir.  
Acıpayam koyunu, İvesi x Dağlıç melezi (F1) koyunların Doğu Friz x 
İvesi melezi (F1) koçlarla çiftleştirilmesi yolu ile elde edilmiştir. 
Türkiye'de mevcudu 30 bin baş dolayında olan Sakız koyunu yetiştirici 
koşullarında 210-220 kg süt vermektedir.  
Mevcudu bu denli az olan bir ırkta herhangi bir yönde ıslah çalışması 
yapmanın fazla bir önemi yoktur.  
Bu nedenle söz konusu ırktan diğer ırkların süt ve döl verimlerini ıslah 
edici olarak veya döl verimi yüksek etçi analarının elde edilmesinde 
yararlanılması gereklidir.  
Zaten gerek İvesi x Akkaraman, gerek Sakız x Dağlıç melezlemeleri 
yetiştiriciler tarafından kontrolsüz olarak yapılmakta ve elle mevcut 
koyun sürüsünden olabildiğince yüksek gelir sağlamanın yolları 
aranmaktadır. 



133 

Türkiye koyunlarının melezleme ile süt verimlerinin ıslahı 
çalışmalarının çoğunluğunu Doğu Friz ile yapılan 
melezlemeler oluşturmaktadır.  
Bu ırktan yararlanarak elde edilen yeni tiplerden birisi az 
önce değinilen Acıpayam koyunu, diğerleri ise Tahirova, 
Sönmez ve Türkgeldi koyunlarıdır.  
Bu tiplerin tümü süt ve döl verimi yüksek, kasaplık kuzu 
üretimine uygun hayvanlardır.  
Tahirova koyunu Doğu Friz x Kıvırcık G1 melezlerinin 
kendi aralarında yetiştirilmesi ile elde edilmiştir.  
Kuzey Ege ve Güney Marmara yetiştiricisi tarafından 
kolaylıkla benimsenen Tahirova koyununa alışılmamış 
derecede yüksek talep vardır. 
Sönmez koyunu, Sakız x Tahirova ve Tahirova x Sakız 
F1 melezlerinin yeniden Tahirova koçlara verilmesi ile, 
Türkgeldi koyunu ise Tahirova x Kıvırcık 
melezlemesinden elde edilen G1 döllerinin kendi 
aralarında yetiştirilmesi ile elde edilmişlerdir.  
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TIRNAK KESİMİ 
Uzun süre meraya çıkmayan koyun ve keçilerin tırnakları 
uzayarak hayvanın hareketini güçleştirir ve çeşitli duruş 
bozukluklarına neden olabilir.  
Ayrıca, özellikle erkek hayvanların arka ayak tırnaklarının 
uzaması aşımda büyük güçlükler yaratır.  
Bu nedenle, koyun ve keçiler zaman zaman elden 
geçirilerek uzayan tırnakları kesilmelidir.  
Tırnak kesme, tırnak bıçağı ve makası aracılığıyla yapılır.  
Keskin bir bıçak ile de tırnak kesimini kolaylıkla yapmak 
mümkündür.  
Tırnak kesiminde dikkat edilmesi gereken konu, canlı 
tırnak dokusunun zedelenmemesi ve tırnağa rahat 
yürümeyi sağlayabilecek düzgün şeklin verilmesidir. 
Herhangi bir şekilde canlı dokunun yaralanması halinde 
en kısa zamanda kanama durdurulmalı ve yaralı kısım 
tentürdiyotlanmalıdır. 
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Tırnak kesme sırasında hayvanlar elden geçirilirken 
görülecek diğer yara ve apseler de antiseptiklerle 
dezenfekte edilmelidir. 
Tırnağı kesilecek koyun, arka bacakları ve oturak 
yumruları üzerine şekil 1’de görüldüğü gibi oturtularak, 
tırnak kesimini yapacak kişinin dizleri arasına sıkıştırılmak 
suretiyle tutulur.  
Koyunu bu şekilde oturtmak için onun sol yanında 
durulur.  
Sol el ile çenesinin altından tutulur.  
Bu sırada sağ el sağrı üzerinde tutulmalıdır.  
Koyunun sıkıca tutulan çenesi sağ omzuna doğru  

bükülürken sağ el ile sağrıya bastırılarak kolayca  
oturması sağlanır. 
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Daha sonra ayak, tırnağa çok yakın bir yerden tutulur.  

Başparmak iki tırnağın arasına sokularak tırnak kesimine 
başlanır (Şekil 2).  

Tırnakların çok derin kesilmesi halinde kanama olabilir.  

Bu durumda kanayan yer tentürdiyotlanmalıdır. 

Tırnak kesiminde budama makası da kullanılabilir.  

Bu durumda makasın kesici ağzının tırnağın iç tarafında 
olması ve dış tarafa doğru hareket ettirilerek tırnağı 
kesmesi sağlanmalıdır. 
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KUYRUK KESME 

Yağsız ince uzun kuyruklu koyun ırklarının kuzularında 
uygulanan bir yöntemdir.  
Kuyruk kesmenin birçok yararı vardır.  

1. Uzun kuyruk, gübre ve idrar ile bulaşarak sinek 
larvalarının gelişmesine elverişli bir ortam yaratır. Kuyruk 
kesme ile bu sakınca ortadan kaldırılmış olur. 

2. Gübre ve idrar ile bulaşan kuyruk but bölgesini 
bulaştırarak yapağı randımanının ve yapağının sararma 
ve mukavemetinin azalması nedeniyle de kalitesinin 
düşmesine neden olur. 

3. Kuyruk kesme ile koyunların çiftleşme ve kuzulamaları 
kolaylaştırılmış olur. Bu da koyunların üretkenliğini artırır. 

4. Kuyruk kesimi ile koyunların dış görünüşleri güzelleşir. 
5. Kuyruk kesimi kuzuların pazar fiyatlarını artırır. Çünkü 

kuyruk değersiz bir karkas bölümüdür. 
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Kuyruk kesimi, kuzular 2 haftalık yaşa ulaşmadan 
yapılmalıdır.  
İri ve güçlü doğmuş kuzularda kuyruk kesimi doğumu 
izleyen ilk 24 saat içinde yapılabilir.  
Zayıf doğan kuzuların kuyruk kesiminden önce birkaç 
gün kendilerini toparlaması beklenmelidir. 
Kuyruk kesimi 2 haftalık yaştan sonra da yapılabilir.  
Fakat bu durumda yara daha büyük olacağından 
iyileşmesi güçleşir.  
Ayrıca, kuzu büyüdükçe kuyruk kesiminde kanama da 
artar. 
Kuyruk kesimi 3. ile 4. kuyruk omurları arasından (kuyruk 
sokumunun 3 cm kadar aşağısından) yapılır.  
Kuyruk kesimi doğru olarak yapılırsa fazla kanama olmaz.  
Çünkü kuyrukta büyük atar veya toplardamar bulunmaz 
ve omurilik buraya kadar uzanmaz. 
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Kuzuların kuyruklarının tavsiye edilenden daha kısa kesilmesi 
halinde rektal bölgedeki sinirler zedelenir veya kopar.  
Bu durumda da rektal prolapsus (rektumun dışarı fırlaması) 
ortaya çıkar.  
Bu nedenle, kuyruğun caudalinde bulunan kıvrımın ucundan 
kesilmesi tavsiye edilir. 
Kuyruk kesimi, yetiştiricinin tercihine göre kanlı veya kansız 
yöntemlerle yapılır.  
Bu yöntemler aşağıda görüldüğü gibi sıralanabilir. 
A. Kanlı Yöntemlerle Kuyruk Kesme 
1. Yardımcı tarafından tutulan kuzunun kuyruğunun bıçak ile kesilmesi, 
2. Yardımcısız olarak bıçak ile kuyruk kesme, 
3. Emaskulatör yardımı ile kuyruk kesme, 
4. Burdizzo pensi yardımı ile kuyruk kesme, 
5. Budama makası ile kuyruk kesme, 
B. Kansız Yöntemlerle Kuyruk Kesme 
1. Lastik halka (elastratör) ile kuyruk kesme,   
2. Kızdırılmış kıskaç ile kuyruk kesme. 
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3.1. Kanlı Yöntemlerle Kuyruk Kesimi 
3.1.1. Yardımcı Tarafından Tutulan Kuzunun Kuyruğunun 
Bıçak İle Kesilmesi 
Kuzu, yardımcı tarafından şekil 4’de görüldüğü gibi tutulur.  
Kuyruk, kesimi yapacak kişi tarafından kuyruk sokumunun 
yaklaşık 4-5 cm altından tutularak derisi kuyruk sokumuna 
doğru sıyrılır.  
Daha sonra, bıçak ile kuyruk sokumundan yaklaşık 3 cm 
kadar aşağıdan ve omurlar arasından kesim yapılır (şekil 5). 
Daha önce kuyruk sokumuna doğru sıyrılan deri serbest 
bırakılıp yarayı kapatması sağlanır.  
Yara üzerine tentürdiyot dökülür.  
Kesilen deri bir araya getirilerek mümkünse bir agraf atılır. 
Eğer kesilen noktada aşırı kanama gözlenirse kesilen yer 
parmaklar arasında sıkıştırılarak kan akışının durması 
sağlanır.  
Yara üzerindeki kan pıhtılaştığında bu işleme son verilir (şekil 
6). 
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3.1.2. Yardımcısız Olarak Bıçak ile Kuyruk Kesme 
Kesimi yapacak kişi ayakta durur ve kuzuyu boynu veya 
göğüs kafesinden, kuyruğu kendi önünde kalacak şekilde 
bacakları arasına alır (şekil 7).  
Sol el ile kuyruk yatay konumda tutulur.  
Sağ eldeki bıçak kuyruğun alt tarafına ve kuyruk sokumuna 
yaklaşık 3 cm uzağa ayarlandıktan sonra kuyruk kesimi 
yapılır.  
Kesilen yer parmaklar arasında sıkıştırılarak kanama 
önlenmelidir. 
Anlatılan her iki yöntemde de aşırı kanama ile 
karşılaşılabilir.  
Bu durumda, kuyruk bir iple bağlanarak kanama 
durdurulmalıdır.  
Bağlanan ip 1 saat kadar sonra çözülmelidir.  
Kuyruk kesiminden bir süre sonra meydana gelebilecek 
muhtemel kanamalara karşı önlem alabilmek için kuzular 
sürekli olarak izlenmelidir. 



143 

3.1.3. Emaskulatör Yardımı ile Kuyruk Kesme 
Emaskulatör, aslında boğa ve aygırların kastrasyonunda 
kullanılan bir alettir.  
Bu alet, bir kesici kenar bir de ezici kenara sahiptir.  
Aletin kullanılması sırasında ezici kenarın kuzu tarafında 
olmasına dikkat edilmelidir.  
Böylece kan damarlarının kuyruğun kuzu tarafında kalan 
kısmındaki uçları ezilmiş olur.  
Emaskulatör kuyruğa geçirildikten sonra kolunu yavaşça 
bastırılmak suretiyle kuyruk kesilir (şekil 8).  
Kesimden sonra emaskulatör 5-10 saniye kadar kuyrukta 
tutularak kanın pıhtılaşması sağlanır.  
Daha sonra kesilen yere tendürdiyot sürülür. 
Bu yöntemde kanama olasılığı azalmışsa da, dokulardan 
bir kısmı ve omurgada ezilmeler söz konusu olacağından 
iyileşme süresi uzundur.  
Ayrıca emaskulatör keskin bir bıçaktan çok daha pahalıdır.  
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3.1.4. Burdizzo Pensi Yardımı İle Kuyruk Kesme 
Burdizzo pensi de aslında kastrasyonda kullanılan bir 
alettir.  
Burdizzo pensi ağızları keskin değildir.  
Pens aracılığı ile kuyruğun kesileceği bölge sıkıştırılarak 
kesimden sonra kanama olmaması sağlanır.  
Kuyruk burdizzo pensinin sıkıştırdığı yerin hemen 
arkasından kesilir (şekil 9).  
Pens, kesimden sonra 5-10 saniye kadar gevşetilmeyerek 
olası kanamalar önlenmiş olur. 
Bu yöntemde, kanama söz konusu değilse de 4 haftadan 
büyük yaştaki kuzulara uygulanamaz.  
Çünkü büyük kuzuların kuyruklarının burdizzo pensi ile 
yeterince sıkıştırılması oldukça güçtür. 
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3.1.5. Budama Makası İle Kuyruk Kesme 

Budama makasının ağzı eğri olduğundan kuyruğun 
şekline iyi uyum sağlar ve kesim bu nedenle kolay yapılır. 

Kuzu, yardımcı ile veya yardımcısız olarak yapılan kuyruk 
kesimlerinde olduğu gibi tutulur.  

Budama makası ile kuyruğun daha önce anlatılan 
yöntemlerde açıklanan bölgesinden kesim yapılır (şekil 
10). 

Kesimden sonra tentürdiyotlanan kuyrukta kanama söz 
konusu ise, kesilen yer parmaklarla sıkıştırılarak kanın 
pıhtılaşması sağlanır. 



146 



147 

3.2. Kansız Yöntemlerle Kuyruk Kesme 
3.2.1. Elastratör (Lastik halka) ile Kuyruk Kesme 
Elastratör, hem kuyruk kesme hem de kastrasyonda 
kullanılan bir alettir. 
Esnek fakat çok güçlü ve dar bir lastik halka elastratör 
yardımıyla kuyruğun girebileceği şekilde açıldıktan sonra 
kuyruğa geçirilir.  
Lastik halka yardımıyla kuyruğun kesileceği nokta 
boğulur ve elastratör çıkarılır.  
Lastik halka kuyruktaki kan dolaşımını durdurur.  
Lastik halkanın boğduğu bölge 1-2 hafta içinde kopar.  
Bu yöntem kansız olmasına karşın, lastik halka kuyruk 
uyuşana kadar geçen bir kaç saat içinde kuzuya acı 
vermektedir.  
Bu sırada kuzunun kendini yere atması, sürekli yatıp 
kalkması, zıplaması ve melemesi normaldir (şekil 11).  
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3.2.2. Kızdırılmış Kıskaç ile Kuyruk Kesme 
Bu yöntem ile kuyruk kesimi, kuzuların izlenmesinde 
güçlük çekilen büyük sürüler için çok elverişlidir.  
Bu yöntem doğru uygulandığı taktirde kuyrukta kanama 
olmaz.  
Ayrıca, kuyruğun kesilen kısmı dağlanmış ve dezenfekte 
edilmiş olur. 
Kesimde kullanılacak kıskaç kızarıncaya kadar ısıtılır.  
Yardımcı tarafından bıçak ile kuyruk kesiminde olduğu 
gibi tutulan kuzunun kuyruğu kızgın kıskaç ile 
sıkıştırılarak kesilir. 
Kuyruk kesilirken kuzunun yanmasını engellemek için 
kıskaç ile kuzunun vücudu arasına yanmayı engelleyecek 
bir engel koyulur (Şekil 12).  
Bu yöntem fazlaca ekipman gerektirirse de kuyruk kesimi 
güvenli bir şekilde yapılabilmektedir.  
Ayrıca, kesimden sonra kanama olup olmadığını 
saptamak için kuzuların izlenmesi gerekmemektedir. 
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Hangi yöntemle olursa olsun kuyruk kesiminden sonra 
kuzular temiz ve bol yataklıklı bir bölmeye alınmalıdır.  
Böylece enfeksiyon olasılığı azaltılmış olur.  
Kuzular bu bölmede kuyrukları iyileşinceye kadar 
dinlendirilmelidir.  
Kuzuların bulunduğu bölme fazla kalabalık olmamalıdır.  
Kalabalık bölmelerde kuzular birbirlerine çarparak 
kuyruklarının kanamasına neden olabilirler. 
Kuyruk kesiminin güneşli ve sıcak günlerde yapılması 
yaraların iyileşmesini kolaylaştırır.  
Yaralara sineklerin yumurta bırakma olasılığı varsa, sinek 
kovucu bir madde kullanılması veya sinek mücadelesi 
yapılması gerekir. 
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Eğer tetanoz olasılığı varsa, 200-300 ünite tetanoz 
antitoksini deri altı veya kas içi olarak verilir.  
Kas içi enjeksiyon but veya kola yapılır. İğne adaleye 
batırıldıktan sonra enjektörün pompası hafifçe geri 
çekilir, enjektör içine kan geldiği görülünce iğne hafifçe 
geri çekilerek enjeksiyon yapılır.  
Enjeksiyon deri altı yapılacaksa kuzu arka ayakları 
üzerine oturtulur ve ön ayaklarından birisi yukarıya doğru 
çekilir.  
Antitoksin, koltuk altındaki yapağısız bölgeden deri altı 
olarak verilir.  
Enjeksiyonun yapılacağı yer daha önce izopropil alkol ile 
temizlenmiş olmalıdır.  
Enjeksiyondan sonra alkol ile temizlenen iğne bir başka 
kuzuya yapılacak enjeksiyonda kullanılabilir. 
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OĞLAKLA BOYNUZ KÖRELTME 

Boynuzlu keçiler güzel görünümlü olmalarına rağmen, 
günlük işlemleri zorlaştırması nedeniyle keçilerin 
boynuzlu olmaları istenmez. 
Keçilerin boynuzlu olması, yetiştirici ve ailesi için tehlikeli 
olmaları anlamına gelir.  
Tekelerin zaman zaman ve özellikle çiftleşme 
mevsiminde bakıcılarına saldırdıkları görülür.  
Bu hayvanların boynuzlu olması çok daha tehlikeli 
olmalarına neden olur.  
Boynuzlu tekeler insanlar için olduğu kadar sürü içindeki 
diğer hayvanlar için de tehlikelidir.  
Bu nedenle keçilerde boynuz köreltme uygulanmaktadır. 
Oğlaklarda boynuz köreltme 3-4 günlük yaşta 
yapılmalıdır.  
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Doğumdan hemen sonra oğlakların ileride boynuzlu mu 
yoksa boynuzsuz mu olacakları boynuz düğmelerine 
bakılarak saptanır.  
Boynuzsuz oğlakların başlarındaki kıllar çok düzgündür.  
Boynuzlu oğlakların boynuz düğmeleri üzerindeki kıllar 
ise düzgün değildir. 
3-4 günlük yaşa ulaştıklarında oğlakların boynuz 
düğmeleri tekrar gözden geçirilmeli, hatta boynuzun 
çıkacağı yerdeki kıllar bir makasla dikkatlice kesilerek 
boynuz düğmelerinin varlığı araştırılmalıdır.  
Kılları temizlenen, kesilen kısmın ortasında Şekil 13’de 
görüldüğü gibi kılsız bir alan görülürse oğlakta boynuz 
köreltme uygulanmalıdır.  
Son olarak, sözü edilen bu noktalara işaret parmağı 
sürülür.  
Bu noktalar kaygan ise oğlağın boynuzsuz kaygan 
değilse boynuzlu olduğuna karar verilir. 
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4.1. Kimyasallarla Boynuz Köreltme  
Boynuzu köreltilecek oğlak şekil 14’de görüldüğü gibi ya 
ayaklar arasında tutulur ya da bu işlem için özel olarak 
yapılmış sandık içerisine konulur.  
Boynuz düğmesi etrafına kalın bir tabaka vazelin sürülür.  
Vazelin, boynuz köreltmede kullanılacak kimyasal 
maddenin göz ve kulaklara zarar vermesini önler.  
Daha sonra kimyasal madde boynuz düğmesi üzerine 
sürülerek köreltme işlemi tamamlanır. 
Boynuz köreltme işleminden sonra oğlak 30 dakika süre 
ile serbest bırakılmaz.  
Böylece, oğlağın boynuz köreltmede kullanılan maddeyi 
diğer hayvanlara veya kendi göz ve kulaklarına sürmesi 
ünlenmiş olur. 
Boynuz köreltmede sodyum veya potasyum hidroksit 
kullanılmaktadır. 
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4.2. Dağlayarak Boynuz Köreltme 
Boynuz köreltmede kullanılacak demir kor haline gelinceye 
kadar ısıtılır.  
Daha önce anlatıldığı şekilde boynuz düğmesi etrafındaki 
tüyleri kesilen ve şekil 14’deki gibi tutulan oğlakların boynuz 
düğmesi etrafı kızgın demirle dağlanır (Şekil 15).  
Dağlama sırasında kızgın demirin çok bastırılmaması ve 
kaydırılmaması gerekir.  
Ayrıca, demirin yeterince ısıtılmış olması çok önemlidir.  
Aksi taktirde hem oğlağın canı acıtılmış hem de boynuz 
köreltilmemiş olur. 
Dağlama ile boynuz köreltmeden sonra oğlağın başında iki 
adet iç içe halka görülür (Şekil 16).  
Dıştaki halka dağlama sonucu ortaya çıkmıştır. İçteki halka 
ise boynuz düğmesinin kendisidir.  
Boynuz köreltme sırasında boynuz kökünün herhangi bir 
bölümü köreltilememişse bu noktadan biçimsiz bir boynuz 
gelişmesi söz konusudur.  
Bu gibi durumlarda, köreltilemeyen kısmın en kısa zamanda 
dağlanması gereklidir. 
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5. OĞLAKLARDA KOKU BEZİ KÖRELTME  
Boynuz köreltme sırasında erkek oğlakların koku bezleri de kolaylıkla 
köreltilebilir.  

Böylece, erkek hayvanların hoşa gitmeyen karakteristik kokuları 
büyük ölçüde önlenmiş olur. 

Tekelerin sürüden ayrılmadığı durumlarda veya çiftleşme 
mevsimlerinde söz konusu koku keçilere de siner.  

Keçilerin sağımı sırasında bu koku süte geçer ve sütün kalite ve 
değerini düşürür. 

Oğlakların koku bezleri boynuz düğmelerinin hemen arkasındadır ve 
boynuz düğmelerine göre birbirlerine daha yakındır (Şekil 17-18). 


