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Çiftlik hayvanları endüstrisinin yapısı 







Kantitatif genetik formulleri özeti 
Temel genetik: 
Genel öneri: Genellikle iki yönlü tablo kullanılır 
 
Sorular sorudaki probleme ilişkin verilen fenotipleri genotiplere çevir. 
 
 Döllerdeki genotip frekanslarını belirlemek için iki yönlü tablo kullan bu işlemi 
 hem döl hemde ebeveyn için yap. 
 
1-lokus model 
Hardy Weinberg eşitliği: 
Allel frekansı A1 = f(A1) = p 
Allel  frekansı A2 = f(A2) = q 
Tahmini genotip frekansı: 
A1A1: p2 

A1A2: 2pq 
A2A2: q2 

Damızlık değer A1A1: = 2* ortalama etki A1 = 2*[p*A1A1 + q*A1A2] 
Damızlık değer A2A2: = 2* ortalama etki A2 = 2*[p*A2A1 + q *A2A2] 
Damızlık değer A1A2 A1A1 ve  A2A2’ nin damızlık değer ortalaması 



Kantitatif genetik: 
Bir lokustan, birçok lokusa 

Sürekliden, süreksize değişimdir. 
Varyans unsurları (fenotipik) , Genetik , çevresel  

Terim  Sembol Anlam 

Fenotip P Gözlenen hüner 

Genetik değer G Kendindeki 

genlerin değeri 

Damızlık değer A Döllere verilen 

genlerin değeri 

Çevresel değer E Şans 



P = G + E. = A + D + E. 
VP = VA + VE 

Toplam varyans= eklemeli genetik varyans+ kalan varyans 
(not: VE aynı zamnada dominans etki içeriği) 
Kalıtım derecesi = h2 =VA/VP = damızlık değerlerindeki 
varyansın neden olduğu fenotipik varyansa oranı.= aynı 
zamanda ebeveyinlerin döllerine geçmesi gereken bekleyen 
ebevyn üstünlüğüne oranı 



Tahmini damızlık değer(TDD) 
TDD = EBVbaba = kalıtım derecesi * fenotipik sapma  
EBV = h2 . P 
EBVdöl = ½ EBVbaba + ½ EBVana 

Döllerin beklenen verimi = ortalama + EBVdöl 

Seleksiyonda sağlanan ilerleme: genetik kazancın unsurları 
Seçilenlerin oranı,Seleksiyon intensitesi (i) Seleksiyon 

farklılığı (ebeveyinlerdeki) S = i. σp 
varyasyon (σp) 
kalıtım derecesi (h2) σ 

Her generasyonda ilerleme: R = h2. σ = i.h2. σ p 

¯generasyon aralığı 
Yılda ilerleme 

R yıl= ((i m + i f   )/   (L m +  L f) )h2. σ p 

 
          
             



ÖRNEK: 
Koyunlarda yapağı ağırlığı. 
populasyon/sürü büyüklüğü 1000 koyun özellik yapağı ağırlığı: h2= 
0.3; sp= 0.4 
üreme hızı  sütten kesim hızı = 0.8 ;koç/koyun = 1/50 
bazılarında ölüm oranı (bu olgu hayvanların yaş sırasına göre 
dağılışın belirlemeyi !)güçleştirir 

Koçlar Koyunlar 

İlk doğum yılı 2 2 

Son doğum yılı 3 7 

Yılda seçilen sayısı 12 250 



Yaş YAPISI: 
İlk 

döllerin

i 

verdiği 

yaş 

2 3 4 5 6 7 Toplam 

Koç 

sayısı 

12 8 20 

Koyun 

sayısı 

250 200 180 150 120 100 1000 



Yıldaki seleksiyonda sağlanan tahmini ilerleme  

Generasyon aralığı:ilk dölleri elde edildiğinde ebeveynlerin ortalama yaşı 
Lm =(12x2 + 8x3) / 12 + 8= 2.4 yıl 
Lf = ……………= 3.99 yıl  
Seleksiyon intensitesi 
1000 koyun 0.8 x 1000 = 800 döl, 400 erkek ve  400 dişi. 
pm = 12/400 = 0.03 ; im = 2.268 
pf = 250/400 = 0.625 ; if = 0.607 
Ryıl = [(2.268 + 0.607) / (2.4 + 3.99) ]  *0.3*0.4 = 0.054 Kg yılda yapağı 
ağırlığındaki tahmini artış. 



İlişkili özellikler 
korelasyon = rp=(cov(x,y) / σ x σ y) 

- fenotipik gözlemler arası 
- genetik damızlık değerler oranı 
- çevre/ kalan 
Fenotipik kovaryans =  
(genetik kovaryans + çevresel kovaryans) 
İlişkili ilerleme CRy= ix rAh xh y σ py  . 
Bazen ilişkili özelliği seçmek daha iyi  
Direk ilerleme= Rx =i h2

x σ px=  



Akraba bilgilerini kullanmak 

Eklemeli genetik ilişki a= Σ   (1/2) ni + 'ni 

'aij öz kardeşler arası = 0.5 

üvey kardeşler arası = 0.25 
ebeveyn döl arası = 0.5 
akrabalı yetiştirme 
akrabalı yetiştirme katsayısı Fx = ½ aij burada I ve j bireyleri x’in ebeveynleridir.  
Pedigri soy ilişkileri kullanma Fx = Σ [(1/2)n (1+FA)]  
Burada A ortak ced,n soy ilişkilerinde generasyon sayısı, tüm generasyonlar üzerinde 
toplama 
Etkili populasyon büyüklüğü 
;Ne=4NmNf/(Nm+Nf) 
 

 

Akrabalı yetiştirme artış hızı (seleksiyon yok)  

   Δ F=1/2Ne 
 

seleksiyonda sağlanan ilerleme akrabalı yetiştirmeye karşı dengelenmeli ( ve 

risk!) 



Akrabalarda gelen bilgileri kullanma: 
Seleksiyon indeksi genel bir kavramdır 

EBV = A = b 1P1 + b2P2 + b3P3 +…… + bnPn  çeşitli kaynaklardan gelen fenotipik bilgileri 

kontrol eder 
İndex seleksiyonu ile ilerleme= i rI,A A σA 

rI,A seleksiyonda isabet (index isabeti/ EBV isabeti) 
index ve A arasındaki ilişkidir! 

BLUP  Bilgileri index biçiminde kombine eder Ama bu 

tahmim sapmasızdeır(mesela sabit etkiler,genetik 

yönelim,çeşitlendirici eşleştirme,seleksiyon  için 

düzeltmeler  
) 



çok özellikli seleksiyonda Index 
Yetiştirme hedefi: a1A1 + a2A2 + a3A3 + ... 
a = ekonomik değer, A = damızlık değeri 
Kriter indexi : bxPx + byPy + bzPz + ... 
b = ağırlık, P = Fenotipik bilgi 
Kriter özellik ve hedef özellik aynı olmayabilir 
Kriter ölçülebilir olmalıdır.hedef tüm özellikleri bir değer biçiminde içerir. 
EBV (dolar olarak) biçiminde bir index. 

Parametre tahminleri 
Unsurlar Üvey 

kardeş(HS) 

Öz kardeş(FS) 

Gruplar arası 

varyans 

.25 Va 5 Va +Vd + Vec 

Grup içi 

varyans 

.75 Va + Ve 5 Va + Ves 



MELEZLEME 
Aşağıdaki parametreler söz konusudur. 
Direk eklemeli etki. Her ırktaki genlerin oranı 
Ana eklemeli etki bunlar ana genotipine bağlıdır. 
Direk dominanslık etkisi (Heterosis) % heterosise bağlıdır. 
Ana dominanslık etkisi Dm. Depends on % heterozygosity dam 
heterozigot: saf ırklar: 0   F1= 1  ;  F2 = 0.5 geriye melez 0.5 
rotasyonlar sentetik tarzdan daha çok heterozigotluğa sahiptir.  

Genetik işaretleyiciler 
QTL ile bağlı ya da birlikte değişim söz konusu ise bu olgu QTL’ye 
genotipin ya da damızlık değer tahminine yardım eder. Bağlı/ direk 
işaretliyiciler arasında bu ayırt edicidir. Her birinin kullanımlarının farklı 
sonuca  ulaştırması söz konusudur.  
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Bir populasyonda ıslah işlemine başlanırken ilk 

kademe MEVCUT DURUMUN TESBİTİ' dir. Bunun için 

üzerinde durulan verim veya verimler bakımından 

VARYASYON tespit edilir. Böylece varyasyonun analizi 

yapılır, bu varyasyonun ne kadarlık kısmının GENOTİP, 

ne kadarlık kısmının ÇEVRE' den ileri geldiği belirlenir. 

Eğer genotipin payı yüksek ise bu kez hangi tip gen 

etkilerinin önemli olduğu (Eklemeli, eklemeli olmayan 

v.s.) belirlenir. Islah sürecinde ikinci kademe 

VARILACAK HEDEFLERİN TESBİTİ' dir. Bundan 

sonra verilerin niteliğine göre PROGRAM YAPMA gelir. 
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Kalıtım Derecesi; bireyler arasında bir özelliğin ölçülen 

değerleri bakımından gözlenen fenotipik değişkenlik içindeki 

genetik varyansın payına kalıtım derecesi denir. Bu terimin 

1800’lü yıllardan beri içerdiği anlamlar değişikliğe uğrasa da 

genellikle dar ve geniş anlamlı kalıtım derecesi terimleri ile 

ifade edilir. Eğer genetik içerik tüm gen etkilerini kapsıyorsa 

geniş, sadece eklemeli genleri kapsıyorsa dar anlamlı kalıtım 

derecesi denir. Kalıtım derecesi matematik olarak bir oran 

olduğundan pay ve paydanın değerine göre karakterden 

karaktere, populasyondan populasyona ve aynı populasyonda 

generasyondan generasyona farklılık gösterebilir. Bir bireyin 

damızlık değeri (verimi etkileyen genler bakımından sahip 

olduğu değer ) tahmininde kalıtım derecesi önemli rol oynar. 
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Damızlık Değer(Genetik Değer)= (kalıtım derecesi) .[(bireyin fenotipi) – 

(çağdaşların ortalaması)] 

 
 

DD=h2.(bireyin çağdaşlardan farkı) 
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Yıllık genetik ilerleme= [( h2.i.σp)/(GA)] şeklinde tanımlanır. 

Burada h2 terimi kalıtım derecesini; i sembolü seleksiyon 

yoğunluğu (intensite,standardize edilmiş seleksiyon 

üstünlüğü); (σp) sembolüne fenotipik standart sapmayı, GA 

sembolü ise generasyon aralığını gösterir. Kalıtım derecesi 

seleksiyondaki isabet derecesi ile doğrudan ilişkilidir.Bu 

terim fenotiplerine bakarak emsallerinden  üstün diye 

gelecek genarasyonlar için seçilenlerin gerçekden genetik 

olarakda üstün olup olmadığı konusundaki isabeti ifade 

eder 
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Yukarıdaki şekil bir verim özelliğnde gözlenen 

değişkenliğn genel  genotip, fenotip ,çevre koşulları unsurları 

arasındaki ilişkilerin Gerçek verim Kabiliyeti ve Damızlık 

değeri nasıl belirlediğini şematize etmektedir, 

 

Özellikle tekrarlanan verimler için fenotipik varyansın 

unsurları genetik değer hem eklemeli gen etksini hem de 

eklemeli olmayan tesirleri içerir. Oysa Damızlık değer sadece 

eklemeli gen tesirlerini içerir. Gerek verim kabiliyeti değerİ 

sürekli çevre tesirleri ile genlerin eklemeli tesirlerinin 

birlikte etkisini gösterir.  
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İstatistiki olarak seleksiyondaki isabet derecesi bir bireyin 

genotipi ile onun seleksiyonda kullanılan akrabalarının fenotipik 

ortalaması arasındaki korelasyonla ifade edilir.  

 

Bir bireyin muhtemel damızlık değeri (MDD) ise bir bireyin 

genotipinin akrabalarının fenotipik ortalaması üzerine regrasyon 

katsayısı ile birey veya akrabaları için seleksiyon üstünlüğünün 

çarpılması suretiyle elde edilir.  

 

Bir bireyin Muhtemel Damızlık Değeri (MDD) belli bir 

özellik için ortalamadan sapmalar şeklinde ifade edilir ve 

aşağıdaki şekilde belirlenir.  

 

MDD = POrt + b1 (Pi –POrt)  
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Tekrarlama Derecesi; Tekrarlanan verimler arasındaki 

korelasyon katsayısı olup kalıtım derecesi hesaplarında genetik 

varyansın aynı bireyin tekrarlanan kayıtlarında (mesela aynı 

hayvanın birinci, ikinci üçüncü, . . . ,n’inci) laktasyon verimleri 

arasındaki benzerlik derecesinden hesaplanır. Tekrarlama 

derecesi aynı bireyin farklı zamanlarındaki ölçümler 

arasındaki korelasyon katsayısı olduğunda tekrarlanan 

özelliklere arasındaki uyumu ifade eder. Çünkü bu hesaplarda 

aynı bireyin genotipinin farklı zamanlarda değişmemesi için 

söz konusu olduğundan, bu ölçümler arasındaki değişkenlik 

çevre faktörlerin etkisini yansıtır. 

  

TEKRARLANAN VERİMLERDE SÜREKLİ ETKİLİ 

SABİT ÇEVRE FAKTÖRÜ VE GENOTİPİN BİRLİKTE 

ETKİSİ HAYVANLARIN İLERİ DÖNEM TEKRARLANAN 

VERİMLERİ (POTANSİYEL VERİMLERİ)Nİ OLUŞTURUR 
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Tekrarlama derecesi adı verilen bu ölçüt bir bireyin iki 

dönemine ilişkin verimi arasındaki birlikteliği ölçen bir 

ölçüdür. Bu nedenle bu katsayısı 0-1 arasında bir değer alır. 

Sözgelimi süt veriminin tekrarlama derecesi 0.67 bu 

laktasyonda elde edilen verim değerinin bir sonrakı 

tekrarlanan laktasyonda ayni verimi tekraralama olasılığı 

yüzde 67 dir anlamına gelir.Tekrarlama derecesi (1) ise bu 

durum ineğin her dönem aynı verimi verme olasılığının % 

yüz olduğunu gösterir. Eğer bu değer 0 ise ineğin ardışık 

verimlerinin aynı (benzer) olma olasılığı 0 demektir 

.Tekrarlama derecesi aşağıdaki şekilde formüle edilir.  

 

re = [(VA+VD+VI+VEP) / (VA+VD+VI+VEP+VET)]  
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