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BAŞKANDAN

KOP Bölgesi, Türkiye’de hayvan varlığı ile ülkemiz hayvancılığında söz sahibi olabilecek büyük bir potansi-
yele sahip olan ve aynı zamanda hayvancılıkla ilgili sanayi ile de öne çıkan bir bölgedir. İklim değişikliğinin her 
sektörde olumsuz etkilerinin fazlasıyla hissedilmeye başlandığı günümüzde hayvancılıkta sürdürülebilirlik de 
çok önemli hale gelmiştir. İklim değişikliği tarımsal faaliyetlerde, bitki deseninde ve hayvanların doğal yaşam 
alanlarında (çayır ve meralarda) önemli değişikliklere yol açacak ve bu da beraberinde birçok sorunun ortaya 
çıkmasına sebep olacaktır. Yıllık yağış ortalaması ülkemiz ortalamasının çok altında olan ve su kısıtı yaşayan 
bölgemizde, kuraklığın olumsuz etkileri daha fazla hissedilecektir.

Dünyadaki son jeopolitik gelişmeler ve Covid-19 salgını, tarımsal üretimin ve hayvancılığın stratejik öne-
minin günümüzde daha fazla anlaşılmasına sebep olmuştur. Bununla birlikte gıda arz güvenliği de çok önemli 
hale gelmiştir. Bu nedenle başta toprak ve su kaynaklarının korunması ve buna bağlı olarak değişen şartlara 
uygun tarımsal ve hayvansal üretim modellerinin hayata geçirilmesi büyük önem taşımaktadır.

İdaremizin hayvancılık politikalarındaki temel amacı; başta sürdürülebilirliği sağlamak, verimliliği arttır-
mak, girdi maliyetlerini düşürmek, fiyat istikrarı sağlamak, sektörde çalışanların gelir seviyesini yükseltmek, 
arzın sürekliliğini sağlamak; bölgemizi ve ülkemizi dünyanın bu alandaki önemli ülkeleriyle rekabet edebilir 
hale getirmektir. Bu amaçla sürdürülebilir bir küçükbaş hayvancılık için, bölgenin sahip olduğu geniş mera 
alanların korunması ve iyileştirilmesine yönelik çalışmalar da dahil olmak üzere konuyla ilgili projelere İdare-
mizce önemli mali destekler sağlanmaktadır.

KOP Bölge Kalkınma İdaresi olarak kamu kurumları ve STK’larla işbirliği içerisinde yürütülen (KOP TEYAP) 
Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi ile; tarım ve hayvancılıkta altyapı yatırımlarından gerekli verimin alınabilmesi, 
modern teknolojilerle çiftçilerimizin buluşturulabilmesi, tarımsal eğitim ve yayım hizmetlerinin etkinliğinin art-
tırılması, çiftçi örgütleri önceliğinde kurum ve kuruluşların kapasitelerinin arttırılması ve yeni nesillere çiftçilik 
mesleğinin benimsetilmesi amaçlanmaktadır. Proje kapsamında, bitkisel üretimde toprak ve su kaynaklarının 
etkin ve sürdürülebilir kullanımının sağlanmasına, hayvansal üretimde verimliliğin ve kalitenin arttırılmasına 
yönelik eğitim ve yayım faaliyetleri ile proje desteği ve demonstrasyonlar gerçekleştirilmektedir.

Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığımız tarafından (KOP TEYAP) Tarımsal Eğitim 
ve Yayım Projesi kapsamında, küçükbaş hayvancılığımızın en önemli sorunlarından biri olan yavru kayıplarının 
azaltılmasına önemli katkılar sunacağı inancıyla alanında uzman akademisyenler ve teknik personel tarafından, 
görsel materyallerle birlikte pratik ve uygulanabilir bilgiler içeren “Kuzu ve Oğlak Kayıplarının Önlenmesin-
de KOYUN KEÇİ SAĞLIĞI VE YETİŞTİRİCİLİĞİ” kitabının bölgemiz ve ülkemiz üreticilerine yararlı bir kaynak 
olmasını temenni ediyorum. 

Bu eserin hazırlanmasında emeği geçen, bilgilerini ve tecrübelerini paylaşan akademisyenlere, teknik per-
sonele ve özveriyle çalışan editörlerimize teşekkür ediyorum. 

Mahmut Sami ŞAHİN

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı
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EDİTÖRDEN

Koyun-keçi işletmelerinin ekonomik başarısı, büyük ölçüde hayvan başına sütten kesimdeki yavru sayısının 
arttırılması ve üretim giderlerinin azaltılmasına bağlıdır. Karlı ve sürdürülebilir küçükbaş hayvancılık için önce-
likle büyütme döneminde ortaya çıkan yavru kayıpları önlenmelidir.

Koyun ve keçilerde doğum öncesinde ve doğumu izleyen ilk haftalarda yavru ölümleri gerçekleşmektedir. 
Bu ölümlerin bir kısmı yavru atma, diğer önemli bir kısmı ise doğum sonrası bakteriyel, viral ya da paraziter 
enfeksiyonlardan kaynaklanmaktadır. Ülkemizde kuzu ve oğlak ölüm oranlarının, kalıtsal ve çevresel faktörlere 
bağlı olarak yaklaşık %9-15 arasında olduğu belirtilmektedir. Dolayısıyla işletmelerde kuzu ve oğlak kayıpları-
nın önlenmesinde koruyucu hekimlik uygulamaları büyük önem taşımaktadır. Doğum öncesinde ve doğumu 
izleyen ilk on gün içerisinde alınacak bazı önlemler, yavruların yaşama gücüne önemli katkı sağlamaktadır. Bu 
nedenle entansif yetiştiricilik yapılan küçükbaş hayvancılık işletmelerinde; yeni doğan yavruların barındırma, 
besleme ve sağlık koruma gibi uygulamaları içeren etkili bir sürü kontrol sisteminin kurulması gerekmektedir.

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından uygulanmakta olan KOP TEYAP (KOP Tarımsal Eğitim 
ve Yayım Projesi) kapsamında geniş katılımlı bir çalışma grubu ile hazırlanan bu eserde; büyük ekonomik 
zararlara sebep olan kuzu-oğlak kayıplarının önlenmesi konusunda bölgemiz yetiştiricilerine rehberlik etmek 
ve kayıpları en aza indirebilmek amaçlanmıştır. Küçükbaş hayvancılık işletmelerinde gerekli yapısal  ve teknik 
uygulamalar incelenerek, yavru ölümlerinin azaltılmasına yönelik  konular ayrıntılı olarak ele alınmıştır.

Küçükbaş hayvancılığımıza önemli katkılar sunacağı inancıyla hazırlanan bu kitap, faydalanıcının herhangi 
bir yazılı, görsel ve sosyal medya kaynağına ihtiyaç duymadan yararlanabileceği şekilde planlanmış; sahadaki 
sorunlara, sahanın ihtiyaçları gözetilerek anlaşılabilir bir dille yazılmıştır. “Kuzu ve Oğlak Kayıplarının Önlen-
mesinde KOYUN KEÇİ SAĞLIĞI VE YETİŞTİRİCİLİĞİ” kitabı 7 bölüm halinde, 39 ayrı konu başlığı altında ve 
alanında uzman akademisyenler ve teknik personel tarafından hazırlanmıştır. 

Bu duygu ve düşüncelerle, eserin oluşturulmasına öncülük eden KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 
idari ve teknik personeline, içeriğe özveriyle katkı sağlayan akademisyenlere ve teknik personele, konu ile ilgili 
fotoğraf arşivlerini açan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) yetkili personeline, KOP bölgesi İl/İlçe 
Tarım ve Orman Müdürlüklerine, kamu ve özel küçükbaş hayvancılık işletmelerine ve meslek arkadaşlarımıza 
teşekkür ederiz.

Editörler Kurulu
Prof. Dr. Hüseyin ERDEM

Emine ÇİFTCİ

Dr. M. Kürşat IŞIK

M. Ümit YORGANCILAR
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İnsanlığın temel problemi olan yeterli ve den-
geli beslenmenin vazgeçilmez ve ikame edile-
mez çözümleyicisi hayvansal üretim ve hayvan-
cılık sektörüdür. Ekonomik ve teknolojik ilerleme 
ile ortaya çıkan değişme ve gelişimler beslenme 
problemini dünya gündemine eskisinden daha 
önemli ve acil hale getirmiştir. Hayvancılık sek-
törü üretim, beslenme, istihdam, kırsal kalkın-
ma, dengeli kalkınma ve büyüme, sektörler arası 
girdi/çıktı dengesi ve kırsal sosyoloji açısından 
çok önemlidir. Bu genel özelliklerinin yanı sıra 
koyun/keçi yetiştiriciliği, değerlendirilme imkânı 
olmayan kaynakların ekonomiye kazandırılması, 
dar gelirli ailelerin beslenme ve gelir kaynak-
larını sağlamak gibi bir özelliğe de sahiptir. Bu 
özellikleri ile koyun/keçi yetiştiriciliği bilhassa az 
gelişmiş ülkelerin küresel ölçekte rekabette öne 
çıkma ve gelir elde etmede başarı sağlayabile-
cekleri bir özel alan olabilmektedir.

Türkiye’de koyun/keçi yetiştiriciliği ve 
yakın geçmişteki değişim

Türkiye’de koyun/keçi yetiştiriciliği Cumhuriye-
tin kurulmasının hemen ardından geliştirilmesi 
için bilimsel çalışmaların yapıldığı sektörlerin 
başında gelmektedir. İlk yapılan çalışmalarda 
daha ziyade kaliteli yapağı ve et üretiminin iyi-
leştirilmesi hedeflenmiştir. İlerleyen zamanlarda 
tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yapa-
ğının sentetik rakipleri ile baş etmesi mümkün 
olmamıştır. Bundan dolayı et ve süt verimini ar-

tırma yönünde çalışmalar yapılmıştır. Bununla 
birlikte günümüzde koyun/keçi yetiştiriciliğinin 
Türkiye’de ulaştığı nokta, istenen veya hedefle-
nen düzeyin oldukça gerisindedir. Son yıllarda 
ülkemizin gündemine sıklıkla giren kırmızı et it-
hali küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin yeterince 
değerlendirilmediğinin de çok bir göstergesidir.

Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğini kırsal ve 
ulusal ekonomi açısından öne çıkaran nokta-
larından biri de hiç şüphesiz istihdama olan 
katkısıdır. Türkiye’de 2019 yılında toplam 5.097 
bin olan istihdamın %18,2’si tarım sektörün-
dedir. Bu oran 2005 yılında 5.014 bin ve kırsal 
istihdam düzeyi ise yaklaşık %25 düzeyindedir. 
Buradan da anlaşılacağı üzere kırsal istihdamın 
toplam istihdamdaki oranı azalmakla birlikte 
halen hayvancılık sektörü önemli istihdam alanı 
olma özelliğini korumaktadır. Hayvancılık sek-
törü kırsal alandaki gizli işsizliğin azaltılması ve 
önlenmesi açısından da önemlidir. Düşük gelir 
gruplarındaki insanların hem istihdamı hem de 
sermaye birikimi ve ekonomik kalkınmalarının 
öncelikli alanı durumundadır. Her ne kadar son 
yıllarda özellikle küçükbaş hayvansal üretimde 
yabancı uyruklu işgücünün belirli işleri ağırlık-
lı olarak yaptıkları bilinse de, bu sürdürülebilir 
görünmemektedir.

Türkiye’deki küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin 
önemi ve durumunu ortaya koymada dünyada-
ki gelişme ve değişmelerle birlikte değerlendi-
rilmelidir. Dünya’da koyun keçi yetiştiriciliğinin 
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durumu ve yakın geçmişteki değişimi Tablo 1’de 
verilmiştir.

Tablodan anlaşılacağı üzere Dünyada en fazla 
koyun varlığına sahip olan ülkelerin başında Çin 
Hindistan ve Avustralya gelmektedir. Koyun var-
lığı bakımından öne çıkan diğer ülkeler Nijerya 
ve Sudan’dır. Bu ülkeleri İran ve Türkiye takip et-
mektedir. İncelenen dönemde Avusturya’da ko-
yun sayısında azalma yaşanırken (%-9,4) diğer 
ülkelerde artış eğilimi söz konusudur. Örneğin 
Hindistan’da %17,9; İran’da %31,5; Türkiye’de ise 
%20,2 oranında bir artış gerçekleşmiştir. Tabloya 
dahil edilen İngiltere ve İtalya gibi gelişmiş ülke-
lerde ise sınırlı bir azalma eğilimi söz konusu ise 
de genel görünüm mevcut varlığın devam etti-
rildiği yönündedir. Dünya koyun varlığının (1,173 
milyon baş) %43,6’sı Asya kıtasında, %30’u Afri-
ka kıtasında, %11,2 si Avrupa; %7,1’i Amerika ve 
%8,1’i ise Avusturalya kıtasında bulunmaktadır. 
Yaklaşık 1,003 milyon baş olan keçi varlığının kı-
talara göre dağılımı ise yukarıda verilen sıra ile 
%55,4; %38.,7; %1,7; %3,8 ve %0,8 düzeyindedir. 
Genel anlamda dünyada koyun sayısında artış 
trendi olduğu ve bununda incelenen dönemde 
yaklaşık %11’ler düzeyinde gerçekleştiği tahmin 
edilmektedir. Çin, keçi yetiştiriciliğinde de yakla-
şık %13,5’luk bir payla ilk sırada yer almaktadır. 
Bu ülkeyi %12,9’luk payla Hindistan, % 7,5 ile de 
Nijerya izlemektedir. Türkiye ise keçi yetiştirici-

liğinde dünya sıralamasında yaklaşık %1’lik bir 
payla 22’nci sırada yer almaktadır.

Türkiye küçükbaş hayvan yetiştiriciliği

Türkiye’de ekonomik ve coğrafi şartlar kırsal nü-
fus ve istihdam oranı, bilgi birikimi ve gelenek-
sel yapı her türlü hayvansal üretim için oldukça 
uygundur. Özellikle koyun-keçi yetiştiriciliği bu 
alanda özellikli bir konumdadır. Ancak kırsal ya-
şamın sosyo-ekonomik dezavantajları ve şehrin 
cazibesi hayvansal üretimin özellikle de küçük-
baş hayvan yetiştiriciliğinin beklenen üretim ar-
tışlarını gerçekleştirmede yetersiz kaldığı, hatta 
gerilediği de açıktır. Son dönemde yükselen 
gıda fiyatları ve üretim yetersizlikleri nedeniyle 
hayvan ve hayvansal ürünlerin ithalatı sıklıkla 
gündeme gelmekte ve fiyat artışları bu şekilde 
kontrol altına alınmaya çalışılmaktadır. Yapılan 
uygulamalardan elde edilen sonuçlar ithalat 
yolu ile sektörde fiyat istikrarını sağlamanın ba-
şarılı olamadığını ortaya koymaktadır. Tüm bu 
gelişmelerin önemli göstergelerinden biri hay-
van varlığının zaman içerisindeki değişim ve ge-
lişimidir. Tablo 2’de Türkiye’de küçükbaş hayvan 
varlığının 1991-2019 yılları arasındaki gelişme 
trendi verilmiştir.

Tablo 2’den anlaşılacağı üzere Türkiye’de 
koyun varlığı 1991 yılından başlayarak azalma 
trendine girmiştir. Koyun varlığının sayısal azal-

Tablo 1. Seçilmiş ülkelerin koyun varlığında yakın dönemde yaşanan gelişme (x1000 Baş) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 Değişim %

Avusturalya 72.612 70.910 67.543 72.125 70.067 65.755 -9,4
Çin 152.770 162.238 166.668 164.079 161.388 163.490 7,0
Etiyopya 29.332 28.892 30.698 31.841 31.562 31.849 8,6
Hindistan 63.000 66.694 68.456 69.987 71.588 74.261 17,9
İran 31.421 44.732 42.620 40.030 39.998 41.304 31,5
İtalya 7.166 7.149 7.285 7.215 7.179 7.001 -2,3
Nijerya 41.284 41.632 43.419 44.504 45.721 46.893 13,6
Sudan 39.846 40.210 40.612 40.752 40.846 40.896 2,6
Türkiye 29.284 31.140 31.508 30.984 33.678 35.195 20,2
İngiltere 33.743 33.337 33.943 34.832 33.781 33.580 -0,5
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ması 24 Ocak 1980 istikrar programı ile başla-
yan piyasa ekonomisi sürecine geçisin hayvan-
cılık sektöründen başlatılmasının bir sonucudur. 
Azalmanın altında yatan bir diğer neden, 1980’li 
yılların son çeyreğinden itibaren uygulamaya 
konulan ya da benimsenen hayvansal üretimde 
büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinin öne çıkarılma-
sı, tüm destek teşvik ve önlemlerin de buna göre 
ayarlanmasıdır. Azalma trendinin 2010 yılına ka-
dar devam ettiği anlaşılmaktadır. Koyun varlığı 
2010 yılından başlayarak artış trendine girmiştir. 
Buna rağmen güncel koyun varlığı 1991 yılı ko-
yun varlığı düzeyine dahi ulaşamamıştır. İncele-
nen dönem içerisinde koyun varlığında kültür 
ırkı ve melezlerinin oransal payında sayısal aza-
lışın etkisini telafi edecek bir iyileşme sağlana-
madığı da açıktır. Koyun varlığındaki bu artışın 
artan ürün fiyatları ile baş edebilmek amacıyla 
damızlık ve kasaplık hayvan ithalatı ile sektöre 
yönelik uygulanan cazip kredi imkanlarının so-
nucunda ortaya çıkan fırsatları değerlendirmek 
isteyen girişimcilerden kaynaklandığı açıktır. 
Hayvancılık sektöründe bu tip yeni yatırımların 
hangi oranda sürdürülebilir olacağı, yapısal dö-
nüşüm ve iyileşmeyi ne oranda gerçekleştirece-
ğinin kestirilmesi de zordur.

İncelenen dönemde keçi varlığında da ben-
zer bir gelişme yaşanmıştır. Özellikle 2000’li 
yılların başında keçi sayısında hızlı bir azalma 
gerçekleşmiştir. Bu azalmaya koyun sayısında 
belirtilen nedenlere ilave olarak keçi-orman iliş-
kisinde; keçi aleyhine bir yaklaşım ile hazırlanan, 
sonra yürürlükten kaldırılan “Keçi zararlarının 
azaltılması eylem planı 2008”in etkisi keçi sayı-
sının azalışında önemli olduğu bilinmektedir.

Türkiye’de küçükbaş hayvan varlığı önemli 
oranda yerli ırklarla yürütülmektedir (Tablo 2). 
Keçi yetiştiriciliğinde kıl ve tiftik keçisi dışında, 
sayıları az olmakla birlikte, daha çok Batı Ana-
dolu kıyı şeridinde Malta ve melezlerinin, Kilis 
ve çevresinde ise Kilis melezlerinin yetiştiriciliği 
yapılmaktadır. Son yıllarda ithal edilen Saanen 
keçisi ve melezlerinin yetiştiriciliği de gelişme-
ye başlamıştır. Küçükbaş hayvansal üretimde bu 
tip girişimlerin başarısı yetiştirme tekniği, ıslah 
politikaları ve alt yapıda yaşanan sorunların çö-
zümü ile başarılı olabilir. Buna ilaveten bu giri-
şimler etkili bir süt sanayi ve organizasyonunun 
varlığı ve işleyişini de gerektirir.

Türkiye’de süt üretimi ve üretimde küçük-
baş hayvanlardan elde edilen sütün miktarı ve 

Tablo 2. 1991-2019 yılı küçükbaş hayvan varlığı ve değişimi (x1000 Baş; 1991=100) 

Yerli % Merinos % Kıl 
Keçisi % Tiftik 

keçisi % Toplam 
koyun Endeks Toplam 

keçi Endeks

1991 39590 97,92 842 2,08 9579 88,99 1185 11,01 40432 100,00 10764 100,00
1995 32985 97,61 806 2,39 8397 92,16 714 7,84 33791 83,57 9111 84,64
2000 27719 97,29 773 2,71 6828 94,82 373 5,18 28492 70,47 7201 66,90
2005 24552 97,03 752 2,97 6284 96,43 233 3,57 25304 62,58 6517 60,55
2010 22003 95,29 1086 4,71 6141 97,58 153 2,42 23090 57,11 6293 58,46
2011 23811 95,12 1221 4,88 7127 97,92 151 2,08 25032 61,91 7278 67,61
2012 25893 94,41 1533 5,59 8199 98,11 158 1,89 27425 67,83 8357 77,64
2013 27485 93,86 1799 6,14 9059 98,20 166 1,80 29284 72,43 9226 85,71
2014 29034 93,24 2106 6,76 10167 98,28 178 1,72 31140 77,02 10345 96,11
2015 29302 93,00 2206 7,00 10210 98,02 206 1,98 31508 77,93 10416 96,77
2016 28833 93,06 2151 6,94 10138 97,99 208 2,01 30984 76,63 10345 96,11
2017 31257 92,81 2420 7,19 10419 97,97 216 2,03 33678 83,29 10635 98,80
2018 32513 92,38 2682 7,62 10699 97,95 224 2,05 35195 87,05 10922 101,47
2019 34199 91,75 3077 8,25 10964 97,85 241 2,15 37276 92,19 11205 104,10
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üretilen toplam süt içerisindeki payı tablo 3’de 
verilmiştir.

Türkiye’de 1991 yılında üretilen toplam sü-
tün (10066 bin ton) %11,2’si koyundan, %3,2’si 
keçiden elde edildiği anlaşılmaktadır. 2019 yı-
lında ise üretilen toplam sütün (22878 bin ton) 
%6,65’i koyundan elde edilirken keçiden elde 
edilen sütün oransal payı %2,51’dir. İncelenen 
dönemde koyun sütü üretimi %134 oranında, 
keçi sütü %178 oranında bir artış gerçekleşti-
rirken aynı dönemde inek sütü üretimi %241 
oranında bir artış gerçekleştirmiştir. Bu artış 
hayvansal üretimde tercihin büyükbaş yetiştiri-
ciliğine çevrilmesinin bir sonucudur. Bu büyük-
baş yetiştiriciliğine yönelimin Türkiye’de yaygın 
olarak yetiştirilen koyunların verim yönleri, iste-
nilen genetik potansiyele sahip olmamaları ile 
de ilgisi vardır. Bunun yanı sıra koyun sütünün 
fiziksel ve kimyasal yapısı, içme sütün için ter-
cih edilmemesi de etkili olan bir diğer faktördür. 
Ancak bu üretim deseninde göz ardı edilmeme-
si gereken bir diğer nokta ise koyun sütünün 
peynir yoğurt gibi ürünlere dönüştürerek piya-
sa talebini karşılayabilecek özelliklerde olması-
dır. Aynı zamanda etkili bir bilgilendirme veya 

pazarlama faaliyeti ile koyun sütüne olan talep 
artışını harekete geçirecek işletmecilik faaliyet-
lerinin yeterince uygulanamayışı da diğer etkili 
faktörler arasındadır.

Türkiye’de koyun yetiştiriciliğinde et üretimi 
ve zaman içerisindeki değişimi tablo 4’te veril-
miştir.

Türkiye’de 1991 yılında kırmızı et üretimi 
457760 ton dolaylarında bildirilmiştir. Bu üreti-
min %28’i koyundan, %4,28’i ise keçiden elde 
edilmiştir. İncelenen dönemde koyun eti üretimi 
128626 tondan 109382 tona gerilemiş, diğer bir 
ifadeyle %15 oranında azalmıştır. Keçi eti üreti-
mi ise 1991 yılında 19570 tondan 16536 tona 
gerilemiştir. Oransal olarak ise toplam üretim-
deki payı %9 düzeyine gerilemiştir. Bu azalışın 
nedenleri iki farklı kategoride değerlendirilebilir. 
Bunlardan biri incelenen dönemde koyun/keçi 
varlığında meydana gelen sayısal gerileme ve 
bu gerileme sonucu üretimdeki düşüşün gene-
tik iyileşme ve bakım besleme şartlarının iyileşti-
rilmesi ile karşılanamamasıdır. Diğer önemli fak-
tör ise koyun etine olan talebin azalması, koyun 
etinin kimyasal bileşimi hakkında oluşturulan 

Tablo 3. Türkiye’de 1991-2019 yılları arası süt üretimi ve türlerin payı (x100 ton, Endeks 1991=100) 
Koyun 
Süt Endeks Keçi 

Süt Endeks Sığır Süt Endeks Toplam 
Süt Endeks Koyun 

Sütü %
Keçi Sütü
%

1991 1127 100 322 100 8616 100 10066 100 11,20 3,20
1995 934 82,89 270 83,73 9275 107,65 10479 104,11 8,92 2,57
2000 774 68,68 216 67,17 8732 101,34 9723 96,59 7,96 2,22
2005 790 70,06 250 77,70 10026 116,36 11066 109,94 7,14 2,26
2010 817 72,45 270 83,98 12419 144,13 13506 134,17 6,05 2,00
2011 893 79,19 318 98,82 13802 160,19 15014 149,15 5,95 2,12
2012 1007 89,32 367 114,01 15978 185,43 17352 172,38 5,80 2,12
2013 1101 97,66 413 128,37 16655 193,29 18169 180,50 6,06 2,28
2014 1114 98,80 461 142,98 16999 197,28 18573 184,52 6,00 2,48
2015 1177 104,42 478 148,35 16934 196,53 18589 184,67 6,33 2,57
2016 1160 102,92 476 147,86 16786 194,82 18423 183,02 6,30 2,59
2017 1345 119,28 520 161,51 18762 217,75 20627 204,92 6,52 2,52
2018 1446 128,28 558 173,38 20037 232,54 22042 218,97 6,56 2,53
2019 1521 134,95 574 178,15 20782 241,20 22878 227,28 6,65 2,51
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bilgi kirliliği ve bunun sonucu koyun eti tüke-
timinin azalmasıdır. Ancak son dönemde artan 
kırmızı et fiyatlarını kontrol altına almak ve yurt 
içi talebi karşılamak amacıyla yapılan kırmızı et 
ve et ürünleri ithalatı göz önüne alındığında; kü-
çükbaş hayvan yetiştiriciliğinin ülke ekonomisi 
açıdan ne kadar önemli olduğu ve mutlaka üre-
timin artırılması gerektiği açıkça anlaşılmaktadır.

Küçükbaş hayvansal üretimde et ve süt gibi 
ekonomik değeri yüksek hayvansal ürünlerin 
yanında, deri üretimi önemli bir paya sahiptir. 
Türkiye’de koyun sayısı azalması ile 1990’da 10,3 
milyon olan adet bazındaki koyun derisi üretimi 

2015 yılında 5 milyonun altına düşmüştür. Bu 
düşüşün sonucu olarak Türkiye koyun derisinde 
net ithalatçı pozisyona gelmiştir.

Hayvansal üretimde karlı ve verimli üretimin 
önemli noktalarından birisi de işletme ölçekle-
ridir. Kırsal alanda sermaye birikiminin yetersiz-
liği ile başa çıkılabilmesi için mevcut sermayeyi 
en verimli bir şekilde kullanarak hem işletme 
karlılığını hem de işletme verimliliğini artırmak 
gerekir. Bu noktada işletmelerin ölçekleri öne 
çıkmaktadır. Türkiye’deki küçükbaş hayvancılık 
işletmelerinin ölçekleri hakkındaki bilgiler tablo 
5’te verilmiştir.

Tablo 4. Türkiye’de 1991-2019 yılları arasında kırmızı et üretimi ve türlerin payı (Ton; 1991=100)
Koyun eti Endeks Keçi Et Endeks Sığır et Endeks Toplam Et Koyun % Keçi %

1991 128626 100 19570 100 309563 100,00 457760 28,10 4,28
1995 102115 79,00 14124 72,00 292447 94,00 408687 24,99 3,46
2000 111139 86,00 21395 109,0 354636 115,0 487170 22,81 4,39
2005 73743 57,00 12390 63,00 321681 104,0 407814 18,08 3,04
2010 135687 105,0 23060 118,0 618584 200,0 777331 17,46 2,97
2011 107076 83,00 23318 119,0 644906 208,0 775300 13,81 3,01
2012 97334 76,00 17430 89,00 799344 258,0 914108 10,65 1,91
2013 102943 80,00 23554 120,0 869292 281,0 995789 10,34 2,37
2014 98978 77,00 26770 137,0 881999 285,0 1007746 9,82 2,66
2015 100021 78,00 33990 174,0 1014926 328,0 1148936 8,71 2,96
2016 82485 64,00 31011 158,0 1059195 342,0 1172691 7,03 2,64
2017 100058 78,00 37525 192,0 987482 319,0 1125065 8,89 3,34
2018 100831 78,00 13603 70,00 1003859 324,0 1118292 9,02 1,22
2019 109382 85,00 16536 84,00 1075479 347,0 1201397 9,10 1,38

Tablo 5. Türkiye’de küçükbaş hayvancılık işletmelerinde işletme büyüklükleri 
İşletme büyüklüğü (baş) Küçükbaş İşletme içindeki % Küçükbaş hayvan sayısı %
1-4 11,0 0,3
5-9 10,3 0,7
10-19 14,0 2,0
20-49 17,7 6,1
50-149 28,5 27,0
150-299 12,3 27,6
300 + 6,2 36,3
Toplam 100,0 100,0
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Tablo incelendiğinde Türkiye’de mevcut kü-
çükbaş hayvancılık işletmelerinin %53’ünde 
1-49 baş, %28,5’inde 50-149 baş, %12,3’ünde 
150-299 baş hayvan olduğu anlaşılmaktadır. Öl-
çek büyüklüğü 300 baş ve üzeri hayvana sahip 
işletmeler ise toplam işletme sayısının sadece 
%6,2’sini oluşturmaktadır. Tablodan anlaşılaca-
ğı üzere Türkiye’deki küçükbaş hayvancılık iş-
letmeleri önemli oranda küçük ölçekli işletme-
lerden oluşmaktadır. İşletmelerin %35,3’ünün 
kendi ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik üretim 
yaptıklarını söylemek yanıltıcı olmayacaktır. Tür-
kiye küçükbaş hayvan varlığının yaklaşık yarısı 
(%54,6) 50-300 baş hayvana sahip işletmelerde 
bulunmaktadır. İşletme ölçeklerinin bu yapısı 
özellikle küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde ras-
yonel üretim ve pazarlamanın sağlanabilmesin-
de çözülmesi gereken öncelikli bir yapısal prob-
lem olarak durmaktadır.

Koyun yetiştiriciliğinde karlı ve verimli üre-
timde en önemli nokta, hiç şüphesiz çayır mera 
varlığı ve bunların kalitesidir. Üretim maliye-
tinin düşürülmesi, kaynakların etkin kullanımı 
ve küçükbaş hayvan varlığının sürdürülebilir 
olmasında çayır ve meralar oldukça önemlidir. 
Türkiye’de çayır ve meraların durumu ile yakın 
geçmişte yaşanan değişme ve gelişmeler şekil 1 
olarak sunulmuştur.

Şekil 1’den anlaşılacağı üzere Türkiye mera 
varlığı 1940’lı yıllarda 43,2 milyon hektardan 
(ha), 2020 yılı itibariyle yaklaşık 14,6 milyon ha 
gerilemiştir. Bu azalışta tarımda mekanizasyo-
nun dışında belli dönemlerde uygulanan dö-
nemsel politikalar etkili olmuştur. Belli başlıları 
arasında çiftçiyi topraklandırma kanunu, orman 
vasfına dahil edilen alanlar, istatistik hesapla-
malar ve tasniften kaynaklı azalmadır. Bu değiş-
melerden bazıları çayır mera alanlarının tarıma 
açılması, bazıları ise cins değişikliği şeklinde 
oluşmuştur. Gelinen noktada 14,6 milyon ha 
çayır mera alanı mevcuttur. Çayır ve mera alan-
larının niceliği kadar niteliği de önemlidir. Mev-
cut çayır mera alanlarının %8,1’i çok iyi kalite, 
%4,9’u iyi, %22 si orta ve %65 i ise zayıf nitelikli 
meralardan oluşmaktadır. Diğer yandan mev-
cut çayır ve meraların %38,2’si Doğu Anadolu 
bölgesinde, %35,8’i ise İç Anadolu Bölgesinde, 
%9,7’si ise Karadeniz Bölgesinde bulunmaktadır. 
Buradan da anlaşılacağı üzere Türkiye’de koyun 
yetiştiriciliğinin karlılık ve verimliliğinde oldukça 
farklı mera ıslahı, mera yönetimi ve politikasının 
uygulanmasının gerekli olduğu açıktır. Özellikle 
üretim maliyetinin düşürülmesi, işletme karlılı-
ğının artırılması ve işletme sermaye ihtiyacı gibi 
nedenlerle meralardan daha etkin yararlanmak 
için ciddi politikaların oluşturulmasına ihtiyaç 
duyulmaktadır.

Şekil 1. Türkiye’de çayır ve mera alanları ve değişimi
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Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde 
sorunlar ve çözüm önerileri

1. Islah ve işletme ölçeği
Türkiye’deki koyun varlığı, önemli oranda coğra-
fi ve iklim koşullarına daha iyi uyum sağlayabile-
cek yağlı kuyruklu koyun ırklarından oluşmakta-
dır. Genelde kombine verimli olan bu koyunların 
verim değerleri düşüktür. Bununla birlikte bazı 
ırklarda yarı entansif ve entansif şartlarda iyi sa-
yılabilecek verimler de söz konusudur. Bu nok-
tadan hareketle Cumhuriyetin ilk yıllarında me-
rinoslaştırma çabaları ile başlayan çalışmalarda 
Karacabey ve Konya merinosları ile belirli bir 
aşamaya gelinmiş ise de beklenen seviyelere 
ulaşılamamıştır. Koyun yetiştiriciliğinde et ve süt 
veriminin ön plana çıkması ya da özellikle artan 
kırmızı et talebinin karşılanabilmesi için, bu ve-
rim yönünde ıslah ve melezleme çalışmaları ile 
elde edilen ırk ve tiplerde yetiştirici düzeyinde 
istenen yaygınlaşma sağlanamamıştır. Bunun en 
temel nedenleri arasında, geliştirilen bu melez 
ırk ve tipler yeterli ekonomik teşvikler ile des-
teklenmeyince yaygınlaşma şansı bulamamış-
lardır. Son yıllarda uygulamaya konulan “Halk 
Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Ülkesel Projesi” 
kapsamında yerli koyun ırklarının verimlerini 
artırmak için ıslah çalışması yapılmaktadır. Bu 
kapsamda Türkiye’deki 27 küçükbaş hayvan ırk-
larına ait toplam 167 proje 60 ilde ıslah çalışma-
ları yürütülmektedir. Yayınlanan bazı verilerde 
gelecek için umut verici ilerlemelerin sağlandı-
ğı da bazı yazarlar tarafından bildirilmektedir. 
Örneğin Anadolu merinoslarında sütten kesim 
ağırlığında 5,9 kg/baş; pırlak koyunlarında 8,1 
kg/baş ilerleme kaydedilmiştir. Öte yandan ive-
silerde laktasyon süt veriminde 40,3 kg/baş artış 
sağlandığı, Karya Anaç koyunların canlı ağırlığı-
nın 41,9 kg’dan 49,6 kg’a çıktığı bildirilmiştir. Bu 
veriler çalışma ile yerli ırkların ıslahında bir iler-
leme sağlandığı açıkça ortaya koymaktadır. Is-
lah projesi kapsamındaki hayvan sayısı (yaklaşık 
1.000.000) düşünüldüğünde; projenin amacına 
ulaşması için mevcut eksiklik ve aksaklıkların 

giderilerek, desteklemelerin sürdürülebilir hay-
vancılığı sağlayacak şekilde devam etmesi ge-
rektiği anlaşılmaktadır. Proje kapsamında geliş-
tirilen, verimleri iyileştirilen hayvanların kasaplık 
olarak değerlendirilmesinden kaçınılarak diğer 
işletmelere satılması ve bunun mutlaka özen-
dirilmesi gereklidir. Hayvansal üretimde sürekli 
gündemde olan canlı hayvan ithalatı bu açıdan 
ciddi takip ve denetime tabi tutulmalı, ithal ko-
yunların mevcut çalışmalar için içerdiği riskler 
(baba hattı olarak kullanılmak suretiyle) asla 
göz ardı edilmemelidir. İthalat ancak çok zorun-
lu hallerde başvurulacak geçici bir çözüm olarak 
görülmelidir.

İşletmelerde karlılığı belirleyen unsurlardan 
biri de hiç şüphesiz işletme ölçeğidir. Türkiye’de 
küçükbaş hayvancılık işletmelerinde işletme öl-
çekleri sermaye maliyeti, girdi tedariki ve pazar-
lamada ölçek ekonomisinin sağlayacağı avan-
tajlardan yararlanabilecek büyüklükte değildir. 
Özellikle uzun vadede, Türkiye’nin bir yandan 
ülke ihtiyaçlarını karşılarken diğer yandan sahip 
olduğu konumdan dolayı dış satımda rekabet 
edebilir işletmeleri oluşturacak politikalar oluş-
turmalıdır. Bu amaçla işletme ölçeklerini belirli 
bir sürede orta ve büyük ölçekli yapıya kavuş-
turacak sürdürülebilir teknik ve finansal des-
teklemeler sağlanmalı ve işletme yapıları dünya 
ölçeğinde rekabet etmek zorunda kalacağı ge-
lişmiş veya pazarı ellerinde bulunduran diğer ül-
kelerin işletmeler ile aynı avantajlara sahip hale 
getirilmelidir. Kısaca sektörde işletmeler ağırlıklı 
olarak orta ölçekli bir yapıya dönüştürülmelidir. 
Bu konuda Avrupa Birliği (AB) ülkelerine bakıl-
dığında örneğin İspanya’da ortalama sürü bü-
yüklüğü 180 başın üzerindedir. Birliğe sonradan 
üye olan ülkelerde sayı 50 başın altında iken 
İrlanda’da mevcut küçükbaş hayvan varlığının 
%75’i 50-500 baş koyuna sahip işletmelerde 
bulunmaktadır. Bu AB ile rekabet edebilmek ve 
AB’nin ihtiyacı olan küçükbaş hayvansal ürünleri 
ihraç edebilmek için rekabet edebilir büyüklük-
te işletme yapılarının oluşturulmasının zorun-
luluğunu açıkça ortaya koymaktadır. Bunun ilk 
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şartı mevcut işletmelerin büyümesine katkı sağ-
layacak aynı zamanda büyümeyi teşvik edecek 
önlemleri uygulamaya koymak ve bunu sürekli 
kılmaktan geçer. İşletmeleri ölçeğin artan veri-
minden yararlanabilen ve sürdürülebilir yapıya 
dönüştürmek istenen hedeflere ulaşabilmenin 
ilk aşamasıdır.

2. Küçükbaş hayvansal üretim ve işgücü
Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği özellikle yarı eks-
tansif ve ekstansif sistemde işgücü problemi 
veya yaygın ifadesiyle sürü yönetim elemanı 
(çoban) ile gündeme gelmektedir. Yetiştirici-
lik genel anlamda küçük ölçekli ve düşük ge-
lirli hane halkalarının faaliyeti gibi kabul edilse 
de; işletmelerin orta ve büyük ölçekli yapıya 
doğru değişmesi, sürü-mera-otlatma ve insan 
döngüsünde sorunlara neden olarak yetiştirici-
liğin sürdürülebilirliğini olumsuz etkilemektedir. 
Bunun çözümü için son yıllarda sertifikalı sürü 
yöneticisi (çoban) desteklemesi yapılmaktadır. 
Bu uygulama önemlidir, ancak yeterli değildir. 
Sektörün üretim, istihdam beslenme ve çevre 
boyutları birlikte değerlendirildiğinde küçükbaş 
hayvansal üretimde istihdamın sürdürülebilir 
olması için mevcut uygulamanın mutlaka ge-
nişletilmesi gerektiği açıktır. Bunun için finan-
sal desteklemenin artırılmasının yanı sıra sosyal 
desteklemeler ile istihdam cazibeli hale geti-
rilmelidir. Örneğin emekli olma süresinde ayrı-
calık, sigorta prim avantajları vb. uygulamalar 
sosyal olarak bu istihdam alanını cazip hale ge-
tirilecek uygulamalar olarak sayılabilir. Sektörde 
entansif üretimin yaygınlaşması ile etkili sürü 
yönetimi ve bakım besleme için nitelikli elema-
na ihtiyaç olacağı açıktır. Buna yönelik olarak 
kısa süreli teorik ve pratik uygulama eğitimleri 
planlanmalı ve yürütülmelidir.

3. Pazarlama ve üretim sanayi 
entegrasyonu
Küçükbaş hayvanlardan elde edilen ürünlerin 
pazarlanabilmesindeki başarı üretim artışının ve 
sürdürülebilirliğin ön şartıdır. Bu durum çok kü-
çük marjinal geçimlik işletme dışındaki tüm iş-

letmeler için önemlidir. Pazarlamada aracı marj-
larının üretici aleyhine yükselmesi bir yandan 
nihai ürün fiyatlarının yükselmesine diğer yan-
dan üretici eline geçen fiyatın azalmasına neden 
olmaktadır. Bu noktada iki yapı öne çıkmaktadır. 
Bunlardan biri örgütlenme, diğeri ise küçükbaş 
hayvansal ürünleri işleyen sanayidir.

Hayvancılığa dayalı sanayinin gelişmesinde 
üretim kesimi ile entegre olması oldukça önem-
lidir. İyi işleyen bir sanayi, pazar garantisini oluş-
turarak üretimin sürdürülebilirliğini sağlar. Aynı 
zamanda döküm mevsimlerinde üretici aleyhine 
fiyat dalgalanmamalarının önüne geçerek sek-
törü daha karlı ve verimli bir yapıya kavuşturur. 
Küçükbaş hayvansal üretimde en önemli nokta 
bu hayvanlardan elde edilen ürünleri katma de-
ğeri yüksek ürünlere (özellikle yöresel ürünler) 
dönüştürerek, bunların hem ülke içinde hem de 
ihracatta yer bulabilmesini sağlamaktır. Bu açı-
dan hem AB ülkelerinin mevcut taleplerini kar-
şılayabilecek hem de komşu ülkelere pazarlaya-
bilecek bir pazarlama alt yapısının oluşturulması 
gerekmektedir. Bunun yolu sektörün daha önce 
belirlenen fonksiyonlarının öncelikli olarak algı-
lanması ile etkili bir destek ve teşvik sisteminin 
oluşturulması ve sanayinin bu yönde desteklen-
mesidir.

Küçükbaş hayvansal ürünlerin talebinde hay-
vanların fizyolojik özelliklerinden kaynaklanan 
dezavantajların bilgilendirme ile önüne geçil-
mesi faydalı olacaktır. Yapılan bazı çalışmalarda 
bu ürünlerin kendine özgü kokuları dolayısıyla 
tercih edilememe nedeninin yaklaşık %25’ler 
düzeyinde olduğu bildirilmiştir. Bu oran tüketi-
cilerin bilgilendirilme ve menülerde bu ürünle-
rin olması ile zamanla üstesinden gelinebilecek 
bir konumdadır. Son yıllarda yaşanan keçi sütü-
nün sahip olduğu avantaj ve özelliklerin ön pla-
na çıkması ile bebek ve çocuklarda tüketimi art-
mış ve inek sütüne alternatif oluşturabileceğini 
göstermiştir. Dolayısı ile keçi sütü ve işlenmiş 
ürünlerine piyasada önemli bir talebin olması 
üretimi cazip hale getirerek üretimde sürdürü-
lebilirliği sağlayacaktır.
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Küçükbaş hayvanlardan elde edilen etler 
günümüz sanayi tipi üretim-tüketim sürecinde 
işgücü maliyeti ve işletme açısından bir deza-
vantaja sahiptir. Bunun önüne geçebilmek için 
kamusal ağırlıklı toplu tüketim merkezlerinde 
tüketimi özendirici politika uygulamaları yapıla-
bilir. Diğer yandan üretici birlikleri, bu ürünler 
hakkındaki yanlış ve eksik bilgileri düzeltecek 
bilgilendirme kampanyaları ve bilinçlendirme 
çalışmaları yapmalı, bunun için yazılı ve görsel 
basından yararlanma yollarını denemelidirler. 
Yerel yönetimler özellikle küçük ölçekli işletme-
lerin elde ettikleri ürünleri nihai tüketiciye ulaş-
tıracak ve pazarlamayı kolaylaştırarak pazarlama 
maliyetini düşürecek pazarlama alt yapı yatırım-
ları ve imkânlarını üreticilere sağlamalıdırlar. Bu 
işletmelerde gelir artırıcı ve sektörü özendirici 
bir etki yaratabilecektir.

Küçükbaş hayvansal üretimde işletme karlı-
lığının arttırılmasında önemli noktalardan birisi 
de finansman problemidir. İşletmelerin finans-
man probleminin çözülmesi üretim maliyetinin 
azalmasını sağlayacaktır. Nitekim sermaye ye-
tersizliği nedeniyle erken kuzu kesimleri veya 
hayvanların erkenden elden çıkarılmasının iş-
letmelerin ekonomik ve mali rantabilitelerini 
olumsuz yönde etkilediği ortaya konulmuştur. 
Konya ilinde yapılan bir çalışmada; sermaye ye-
tersizliği nedeniyle kuzularını sütten kestikten 
sonra pazarlayan işletmelerde karlılık oranı % 
9,4 iken, kuzuların besiye tabi tutulduktan sonra 
pazarlanması durumunda bu oranını %21,19’a 
ulaştığı ortaya konulmuştur. Dolayısıyla etkili 
bir finansman politikasının ve özellikle döner 
sermaye ihtiyaçlarını sektörün stratejik önemi 
ve karlılık oranı ile değerlendirecek ayrı bir po-
litikanın uygulanmasının sektör için zorunluluk 
olduğu açıktır.

4. Hayvan hastalıkları
Küçükbaş hayvansal üretimde hastalıklar, üretim 
sürecinde hem üretimi azaltan hem de maliyet-
leri artıran ve işletme karlılığını olumsuz yönde 
etkileyen negatif girdi unsurudur. Şöyle ki İngil-

tere’de yapılan bir çalışmada hayvan hasatlıkla-
rının koyunculuk endüstrisine yıllık maliyetleri 
gastrointestinal sistem parazitleri için 84 milyon 
£, ayak hastalıkları için 24 milyon £, uyuz ve dış 
parazitler için 8 milyon £ olarak tahmin edilmiş-
tir. Alınacak önlemler ile hastalıkların insidan-
sının azaltılarak üretim maliyetlerinde önemli 
düşüşler sağlanacağı ortaya konulmuştur. Tür-
kiye’de koyun küçükbaş hayvan yetiştiriciliğin-
de hastalıkların ekonomik kayıplarının yanında 
özellikle AB ülkelerinde var olan talebi karşıla-
maya yönelik ihracatın yapılabilmesi açısından 
da hastalıklar ve ekonomik etkileri önemlidir. 
Bu amaçla işletmelerde etkin bir sürü sağlığı ve 
yönetimi konusunda üreticiler eğitilmeli ve bi-
linçlendirilmelidir. Küçükbaş hayvansal üretimde 
salgın hayvan hastalıklarının (özellikle dış tica-
reti sınırlayıcı özelliği olanlar) tamamen ortadan 
kaldırılabilmesine yönelik “salgın hastalıkların 
ortadan kaldırılması eylem planı” oluşturulma-
lıdır. Koyun ve keçi yetiştiriciliğinde sağlık ko-
ruma önlemlerinin başarısında ülkesel ve işlet-
me düzeyinde başarı kriterleri oluşturulmalıdır. 
Bu amaçla başarılı işletmelerin ve bölgelerin 
özendirilmesi gereklidir. Bunun ilk şartı da sınır 
güvenliği ve kontrolü ile hayvan hareketlerinin 
daha etkili ve sıkı bir şekilde kontrolüdür.

5. Örgütlenme
Hayvansal üretimde özellikle küçük ve orta öl-
çekli küçükbaş hayvan yetiştiren işletmelerin 
mevcut oligopsonik yapıda karlılıklarını etki-
leyen faktörlerin başında örgütlenme düzeyi 
ve etkinliği gelmektedir. Küçükbaş hayvansal 
üretimde örgütlenme durumu genel olarak ye-
tersizdir. Sektörün örgütlenmesi 2001 yılında 
“4631 sayılı Hayvan Islahı Kanunu” ve bu kanu-
na dayalı olarak çıkarılan ve yürürlüğe konulan 
Damızlık Koyun-Keçi Yetişicileri Birliği’dir. Buna 
dayalı olarak Türkiye’de toplam 80 adet birlik ve 
birliklerin yaklaşık 115.583 üyesi bulunmaktadır. 
Özellikle Türkiye’de var olan koyun-keçi ırkları 
ve bunların verim düzeyleri dikkate alındığında, 
birlikler etkin ve verimli çalıştığında sektöre ve 
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ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayabilirler. 
Birliklerin bunu gerçekleştirebilmeleri için ciddi 
bir finansal kaynağa ihtiyaç duydukları açıktır. 
Şu an kamusal desteklemelerden yararlanabil-
mek ve ıslah amaçlı projelerde yer almak amacı 
ile zorunlu üyelikler söz konusudur. Ancak fonk-
siyonel ve teknik başarı için zorunlu üyelikten 
ziyade birlik başarılarının etkinliği ile üyeliğin 
özendirici olmasına çalışmak asıl amaç olmalı-
dır. Örgütlenmenin sağladığı teknik, ekonomik, 
pazarlama ve tedarikteki başarıyla gönüllü üye-
liğin etkin hale gelmesi; çağdaş örgütlenmeden 
beklenen başarının elde edilmesini olanaklı kı-
lar. Bunun için birliklerin ilgili bakanlık tarafın-
dan bu anlamda kontrol ve yönlendirilmeleri 
ve finansal desteklerin bu yönde sağlanması 
gereklidir. Bu organizasyonun başarısı üyelerde 
örgütlenme bilinç ve kültürünün yerleşmesini 
de sağlar. Üyelerin birlik faaliyetlerini, hedefle-
rin gerçekleşip gerçekleşmediğini sorgulayan, 
denetleyen ve örgüt faaliyetlerine yön veren ya-
pıcı eleştirel bir örgütlenme davranışı içerisine 
girmeleri ile daha kolay olur. Dolayısıyla örgüt-
lenme cazip hale gelir. Bunun için gerekli olan 
teknik, yasal ve organizasyona ait iyileştirmeler 
ve düzenlemeler yapılmalıdır.

Küçükbaş hayvansal üretimde geliştirilmesi 
ve sektörde etkin hale getirilmesi gerekli olan 
bir diğer örgütlenme modeli ise, hiç şüphesiz 
kooperatif örgütlenmesidir. Kooperatifler; eko-
nomik bir hedefi gerçekleştirmek için üyelerin 
karşılıklı yardım dayanışma amacıyla, gerçek ve 
kamu tüzel kişiliklerinin kurduğu, sermaye ya-
pısı ve ortak sayısı değişen kuruluşlardır. Özel-
likle küçükbaş hayvancılık işletmelerinde artan 
sermaye ihtiyacının karşılanması kooperatifleri 
sektör için önemli ve zorunlu kılmaktadır. Ko-
operatifler sermaye ihtiyacının karşılanması, 
girdi tedariki ve pazarlama konusunda etkin 
faaliyette bulunacak örgütlenme biçimidir. Ko-
operatiflerin yönetim biçimindeki yanlışlıklar ve 
yetersizlikler, sermaye yetersizliği ya da kredi ve 
finansmanda etkinliğin sağlanamaması, mevzu-
attan kaynaklanan sorunlar, eğitim yetersizliği 

ve üyelerin bilinç durumu ve amaç dışı siyasi 
ve ideolojik kaygılar etkinliği azaltmaktadır. Bu 
sorunlar zorunlu olmayan hallerde kooperatif 
faaliyetlerine duyarsızlığı ve başarısızlığı getir-
mektedir. Özellikle amaç ve işleyişi farklı olan 
üretici birlikleri ile kooperatifleri birbiri ile reka-
bet eden değil, birbirini tamamlayan ve sektör-
de sinerjik etki ile ekonomik ve teknik verimliliği 
artıran bir yap acilen oluşturulmalıdır. İyi işleyen 
ve kendi alanında başarı sağlayan örgütlenme 
ve işleyişi Türkiye küçükbaş hayvancılığını daha 
karlı, verimli, sürdürülebilir ve rekabetçi bir ya-
pıda dünyaya açacak kapının iki anahtarı gibi 
düşünülmelidir.

Sonuç

Türkiye’de koyun ve keçi yetiştiriciliğinin duru-
mu ve önemini ortaya koyan “Buğday ile Koyun 
Gerisi Oyun” ifadesi; aslında bu alt sektörün üre-
tim, istihdam, beslenme, çevre koruma (anızla-
rın yakma yerine otlatılması) ihracat gibi farklı 
sosyo-ekonomik hedeflerin gerçekleştirilmesin-
de ülkemizin sahip olduğu önemli bir değeridir. 
Bu alt sektörün fonksiyonlarını yerine getirmesi 
yukarıda kısaca ortaya konulan önlemlerin hızla 
alınarak kararlılıkla uygulanması ve ülke gene-
linde küçükbaş hayvansal ürünlerin doğru ve 
net olarak bilgilendirme faaliyetlerinin yapılması 
ile mümkündür. Günü kurtaracak değil sektörü 
hedeflerine ulaştıracak ekonomik, teknik ve ör-
gütlenme düzeyinde önlemler alınarak kararlı-
lıkla uygulanmalı ve takip edilmelidir. Küçükbaş 
hayvansal üretim büyükbaş hayvansal üretimin 
alternatifi ya da tersi hiçbir zaman değildir. Her 
iki ana üretim alanı birlikte sinerji oluşturmalı-
dır. Bu alanların hem kırsal/ülkesel sorunların 
çözümünde hem de ülke refahının arttırılma-
sında vazgeçilmez unsurlar olduğu asla gözden 
kaçırılmamalıdır. Yaşanan pandeminin hatırlattı-
ğı gerçek şudur: Nitelik ve nicelik olarak gıda 
üretimi ile biyogüvenlik; insanlığının refah, mut-
luluk ve sağlığının en önemli ögesidir. Türkiye 
bu garantiyi kendi topraklarında, kendi insanı ve 
kaynakları ile mutlaka sağlamalıdır. Türkiye’nin 
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hayvansal üretimde kendi kendine yeterli olma-
sı, aynı zamanda dünyaya katkı sağlayacak du-
ruma gelmesi; hayvansal üretimi öteleyerek de-
ğil ancak ve ancak öncelikli konumuna getirerek 
mümkündür.
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KOP Bölgesine Uygun Koyun-Keçi Irklarının 
Özellikleri ve Damızlık Seçimi Kriterleri

Türkiye koyun ve keçi varlığının son yıllarda 
artış göstermesi gelecekte yaşanması muhte-
mel kırmızı et açığına bir çözüm olabilir (Resim 
1). Ülkemiz küçükbaş hayvan varlığı bakımından 
2020 yılı itibariyle 42 milyonunu koyun olmak 
üzere toplamda 55 milyon bir varlığa sahiptir. 
Küçükbaş yetiştiriciliği; modern barınakları ge-
rektirmeyen, sürü bakım ve idaresi kolay, sığır-
lara kıyasla çoklu doğum ve daha kısa gebelik 
süresi dolayısıyla hızlı çoğalabilen, çeşitli verim 
yönleriyle de insanoğlunun ihtiyaçlarını yüzyıl-
lardır karşılamaya devam eden bir yetiştiricilik 
alanıdır (Resim 2). Koyun, sığırların otlarken de-
ğerlendiremediği kısa ve cılız otlarla beslene-
rek insanoğlu için hayvansal kaynaklı proteine 
dönüştürebilen bir hayvan türüdür. Küçükbaş 
yetiştiriciliğinde koyunun KOP bölgesi için hem 
ekonomik hem de sürdürülebilir bir hayvancılık 
sektörü olduğu unutulmamalıdır. Koyun yetişti-
riciliğinde amaç, diğer hayvancılık sektörlerinde 
olduğu gibi yüksek kazanç elde etmektir. Ko-
yunlardan ekonomik değere sahip birçok hay-
vansal ve yan ürünler elde edilebilmektedir. Ör-
neğin; koyun eti, koyun sütü ve yoğurt, gübre ve 
yapağı bunlardan başlıca verimlerdendir. Et ve 
süt verimleri ile toplumların besin ihtiyacını kar-
şılamada, yapağı verimleri ile tekstil sektörüne 
hammadde temininde, elde edilen gübrelerle 
de tarımsal üretimin verimliliğini artırmaktadır. 
Bu anlamda özellikle kırsal kesimlerde yapılan 
koyun yetiştiriciliği bölge yetiştiricileri için ek 
gelir imkanı da sunabilir.

Resim 1. Keçi karkası

Resim 2. Keçi Postu

Ülkemizde 2020 yılı itibariyle keçi varlığı da 
artış göstermiş olup, 12 milyon baş varlığa ka-
dar ulaşmıştır. Bununla birlikte keçi yetiştiricili-
ğine uygun coğrafik imkanlara sahip KOP böl-
gesinde bu türün yaygınlaştırılması için daha 
fazla teşvik ve desteğe ihtiyacı vardır (Resim 3). 
Keçi yetiştiriciliği; et, süt, kıl, tiftik, deri, gübre 
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vb. çeşitli amaçlarla yapılabilmektedir. Koyunlar-
da olduğu gibi düşük maliyetlerle yapılmış bir 
barınak ile yetiştiriciliğine başlanabilir. Keçiler 
diğer çiftlik hayvanlarının değerlendiremediği 
yüksek ve dağlık bölge meralarından yararlana-
bilme kabiliyetine sahip bir hayvan türüdür. Kü-
çükbaş hayvan yetiştiriciliği birçok verim yönü 
için yapılabilse de; et verim yönlü yetiştiricilikte 
hayvanların besi performansı değerlendirilme-
sinde iki kriter önemlidir. Bunlardan biri günlük 
canlı ağırlık artışı diğeri ise yemden yararlanma 
kabiliyeti dir. Ekonomik değeri olan verimler 
üzerinde birçok çevresel ve genetik faktör etkili 
olup, örneğin küçükbaş hayvanlarda besi per-
formansını etkileyen bazı çevre faktörleri; yem 
ve su kalitesi, rasyon içeriği ve hayvanlara temin 
edilen miktarı, yemleme sıklığı, iklim ve çevre 
ısısı, hastalıklar, doğum tipi, bakım ve yönetim 
koşullarıdır. Belirtilen çevresel faktörlerin bazı-
ları için önlem alınması ya da kontrol edilmesi 
mümkün olmasına rağmen hayvanlarda verim-
leri etkileyen önemli bir faktör daha vardır ki, 
bu faktör hayvanın gerçek verim performansını 
tahmin etmemizi sağlayan genetik faktörlerdir. 
Hayvanın ırkı, cinsiyeti, hayvanın ana yaşı vb. 
faktörler yetiştirilen hayvanın verimlerini farklı 
oranlarda etkilemektedir. Örneğin koyunlarda 
döl veriminin genetik etkisi düşük, kuzularda 
doğum ağırlığı ve büyüme hızının genetik etkisi 
orta derece iken, yapağı miktarı, lüle uzunluğu, 
yapağı sıklığı gibi karakterlerin ise genetik et-
kisi oldukça yüksektir. Sonuç olarak; ekonomik 
değeri olan verimler için işletme hedeflerine ve 
çevre şartlarına en uygun hayvanın seçilmesi ve 
damızlık amaçlı seleksiyon (seçim) kriterlerinin 
belirlenmesi, yetiştiricinin daha karlı ve sürdüre-
bilir bir üretim yapmasına imkan sağlayacaktır.

Resim 3. Meraya dayalı koyun yetiştiriciliği

1. Bölgeye uygun bazı koyun ve keçi ırkları

Orta Anadolu bölgesinde bulunan Konya, Aksa-
ray, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Niğde 
ve Yozgat illerini kapsayan KOP bölgesinin iklim 
şartları ve coğrafik yapısı gibi bazı benzerlikler 
söz konusudur. Örneğin karasal iklim, yıllık yağış 
miktarının az olması, geniş ve düz arazi koşulla-
rının bulunması çevre şartlarına adapte (uyum) 
olmuş yerli koyun ve keçi ırklarının daha yaygın 
kullanımına neden olmuştur. Bölge yetiştiricisi-
nin yaygın olarak tercih ettiği bazı koyun (Tablo 
1, 2) ve keçi ırkları ile ilgili genel bilgiler aşağıda 
belirtilmiştir.

Akkaraman koyunu
Ülkemizde koyun varlığının büyük çoğunluğunu 
Akkaraman ve melezi koyun ırkı oluşturmakta-
dır. Akkaraman koyunlarının; Kangal Akkaraman, 
Karakaş ve Güney Karaman tipleri de mevcuttur. 
Kombine verim yönlü bir koyun ırkıdır. Morfolo-
jik olarak; beyaz renkli vücut yapısı, ağız, burun, 
göz, kulak ve ayaklarda siyah lekeler bulunmak-
tadır. Koçlarda baş hafif dış bükey görünümde-
dir. Bacak yapısı uzun, sağlam ve tırnaklar arazi 
şartlarına uyum sağlayabilecek nitelikte sağlam 
ve serttir. Orta irilikte bir koyun ırkı olmakla 
birlikte özellikle Sivas bölgesinde yetiştirilen 
Kangal tipi Akkaraman diğer Akkaraman tiple-
rine göre daha iri yapılıdır. Yapağısı kaba-karışık 
yapağı kalitesinde olduğundan halı yapımında 
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kullanıma uygundur. Kuyruk yağlı ve ‘’S’’ şek-
lindedir. Kuyruğun arkadan görünümü bir te-
keri anımsatır şekilde üst üste oturmuş 3 parça 
görünümündedir. Kuyruk yağının günümüzde 
tekrar ekonomik bir değer kazanması bu ırkın 
yetiştirilebilme sebeplerinden biri olabilir. Akka-
raman ırkı ile ilgili Orta Anadolu bölgesindeki 
yaşama gücü, döl ve süt verim performansları, 
besi performansı ile ilgili bilimsel çalışmalardan 
elde edilen bazı sonuçlar; Ankara bölgesinde 
Akkaraman kuzularında sütten kesim yaşının 90. 
gününde yaşama gücünün % 97.67, koyun ba-
şına düşen kuzu sayısının 1.19, doğum oranının 
ise % 85.71, kuzu doğum ağırlığının 4.5 kg, süt-
ten kesim canlı ağırlığı 25.85 kg, 180. gün canlı 
ağırlıklarının ortalama 37.88 kg olduğu bildiril-
miştir. Konya ilinde yetiştirilen Akkaraman ko-
yunlarında ortalama laktasyon süresinin 133,12 
gün, laktasyon süt veriminin ise 64,37-139,84 
kg arasında değişmekle birlikte ortalama 99,57 
kg olduğu bildirilmiştir. Akkaraman koyununun 
yüksek yaşama gücü kabiliyeti dolayısıyla KOP 
bölgesi için meraya dayalı yetiştiriciliklerde uy-
gun bir koyun ırkıdır.

Ramlıç
Ramlıç koyun ırkı ilk kez 1969 yılında Eskişehir 
Anadolu (Çifteler Harası) Tarım İşletmesi’nde, 
Dağlıç koyunları ile Rambouillet koçlarının kom-
binasyon melezlemesi sonucunda elde edilmiş-
tir. Morfolojik olarak beyaz renkli, erkeklerin ge-
nellikle boynuzlu, dişilerin ise boynuzsuz yapıya 
sahip olduğu bir koyun ırkıdır. Kuyruk yapısı 
ince ve uzun, kuyruk dip kısmı üçgen şeklinde-
dir. Dağlıç koyunlarının yaşama gücü kabiliyeti 
ve Rambouillet koçlarının ise et ve yapağı verim 
özelliklerinden faydalanılmış kombine verimli 
bir koyun tipidir. Ramlıç koyunu % 65–70 Ram-
bouillet, %30-35 Dağlıç genotipi taşımaktadır. 
Ramlıç koçları 80-90 kg canlı ağırlık (CA), dişi-
ler ise 60-65 kg CA’a ulaşabilmektedir. Ramlıç 
koyunlarında elyaf gerçek uzunluğu genel or-
talaması 8.84 cm’dir. Ramlıçlardan elde edilen 
elyafın uzunluğu Akkaraman, İvesi, Malya ve 

Anadolu Merinosunun elyaf uzunluğuna göre 
daha kısa, Morkaraman ırkına kıyasla ise daha 
yüksek olduğu bildirilmiştir. Ramlıç yapağıla-
rının elyaf ve lüle uzunluğu dolayısıyla kumaş 
üretiminde kullanılabilecek niteliktedir. Damız-
lıkta kullanım yaşı 10-14 ay, laktasyon süresi ise 
130-150 gün, laktasyon süt verimi ise 50-60 litre 
civarındadır. Kuzu verimi 1.3, yapağı verimi de 
2.5-3.0 kg arasında değişmektedir. Doğan ku-
zularda doğum ağırlığı erkeklerde 4.5, dişilerde 
ise 4.0 kg civarındadır. Ramlıçlarda günlük canlı 
ağırlık artışı (GCAA) ise ortalama 265 g’ e ulaşa-
bilmektedir.

Orta Anadolu Merinosu
Akkaraman dişileri ile Alman Et Merinoslarının 
melezlenmesiyle Konya harasında elde edilen 
Orta Anadolu Merinosu, %80 Alman Yapağı-Et 
Merinosu ve %20 Akkaraman genotipine sahip-
tir. Morfolojik olarak iri yapılı, orta büyüklükte 
baş ve genişliğe sahip kalın dudak yapısına sa-
hip, boyun kısa ve kalın, butlar etli ve dolgun 
yapağısı ince ve bir örnek elyaftan oluşmaktadır. 
Kuyruk yapısı ince, uzun ve yağsızdır. Besi per-
formansları iyi olduğu için et üretimine uygun-
dur. Konya ve çevresinde yetiştiriciliği yaygın 
olan koyun ırklarından biridir.

Malya koyunu
Malya ırkı Orta Anadolu’daki Malya Tarım İş-
letmesi’nde geliştirilmiştir. Alman-Et Merinosu 
koçlarıyla Akkaraman koyunlarının kombinas-
yon melezlemesi ile elde edilmiş yağlı kuyruklu 
koyun ırkıdır. Irk yaklaşık % 35-40 oranında Me-
rinos, % 60- 65 Akkaraman genotipine sahip-
tir. Yağlı kuyruklu koyun ırklarından olup, doğal 
aşım yeteneğine sahiptir.

Ankara keçisi
Ankara keçisi (Capra hircus angorensis)’ nin 
ana vatanı Orta Asya’dır. Türklerle birlikte Ana-
dolu’ya gelen bu keçi ırkı; 1838 yılında Güney 
Afrika Cumhuriyeti’ne, 1846 yılında ise Ameri-
ka Birleşik Devletleri’ne götürüldükten sonra 
dünyanın birçok bölgesine yayılış göstermiştir 
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(Resim 4). Ankara keçisi yani dünyada Angora 
Goat olarak bilinen bu ırk, ülkemiz için önemli 
yerli gen kaynaklarımızdan biridir. Ankara keçisi 
özellikle Orta Anadolu bölgesinde yüzyıllardır 
yetiştirilen, bölge şartlarına uyum sağlamış bir 
keçi ırkıdır. Vücut rengi aslında beyaz olmakla 
birlikte bazen kremden siyaha kadar değişen 
renk varyeteleri de bulunmaktadır. Boynuz-
lu, kulak yapısı geniş, uzun ve sarkık, geçmişte 
daha fazla ekonomik öneme sahip hayvansal 
ürün olan tiftik ile vücudu örtülü bir keçi ırkı-
dır. Genel olarak keçiler 28-35 kg, tekeler 35-45 
kg canlı ağırlığındadır. Ergin canlı ağırlıkları iyi 
bakım ve yetiştirme koşullarında 60 kg civarına 
ulaşabilmektedir. Ankara keçilerinin yoğun besi 
ve mera şartlarındaki besi performansları kıyas-
landığında gelecekte bu ırkın entansif şartlarda 
da yetiştiriciliğinin yapılabilmesinin mümkün ol-
duğu gözlenmiştir. Elde edilen karkas oranı ye-
tiştirme sistemindeki farklılığa bağlı değişmekle 
birlikte % 36-42 civarında olabilmektedir. Sen-
tetik elyafların tekstilde kullanılmasıyla birlikte 
tiftiklerin ekonomik değer ve önemi azalsa da; 
Ankara keçilerinden elde edilen tiftiğin kalitesi 
(parlaklık, dayanıklılık vb.) birçok ülkeye tekstil 

ürünlerin çeşitlendirilmesi ile ihracat edilebi-
lir niteliğini korumaktadır. Bu anlamda devlet 
desteklemeleriyle kırsal kesimde yaşayan bölge 
halkının bu keçi ırkına sahip çıkması; ülkemizin 
yerli gen kaynaklarını koruması, mevcut hayvan 
varlığının artırılması ve ırkın saflığını koruma ve 
verimliliğini artırmak adına önemli bir adımdır.

Kıl keçisi
Ülkemizde keçi yetiştiriciliğinde genellikle kıl 
keçileri tercih edilmektedir (Resim 5). Kıl keçileri 
kombine verim yönlü olup yetersiz iklim şartla-
rında yaşama güçleri oldukça iyidir. Kıl keçileri-
nin yetiştirildiği alanlar orman ve kırsal alanlar-
daki meralardır. Kıl keçisi hem genetik bir miras 
hem de birçok ırkın melezlenmesinde kullanılan 
yaşama gücü yüksek yerli keçi ırklarımızdan-
dır. Saanen ve Halep ırkı keçilerle melezlenerek 
kombine verim yerine sütçü tip özellikte de ge-
liştirilebilir. Kıl keçilerinin vücutları orta cüsseli 
olmakla birlikte yetiştirme şekli, iklim koşulları 
vb. birçok faktöre bağlı olarak canlı ağırlıkların-
da değişiklik görülmektedir. Vücutları siyah kıl-
larla kaplı olduğundan halk deyimi ile karakeçi 
olarak da bilinmektedir. Siyah renk haricinde 

Tablo 1. Akkaraman, Ramlıç, Orta Anadolu Merinosu, Malya koyununa ait vücut ölçüsü bilgileri
Vücut Ölçüleri/ Erkek-Dişi
(E-D)

Akkaraman
 (E/D)

Ramlıç
(E/D)

OAM
(E/D)

Malya
(E/D)

Cidago yüksekliği (cm) 73/65 74/70 76/68 70
Vücut Uzunluğu (cm) 72/64 75/72 88/75 68
Doğum Ağırlığı (kg) 4.7/4.4 4.5/4.0 4.4/4.1 4.0/3.6
Ergin Canlı Ağırlık (kg) 62/50 85/60-65 85-90/60 45-50
Günlük Canlı Ağırlık Artışı (GCAA) (g) 240/- - 290/235 240

Tablo 2. Dişi Akkaraman (Akk), Ramlıç (Ram), Orta Anadolu Merinosu (OAM), Malya (Ma) koyunlarına 
ait verim özellikleri

Irk Laktasyon Süt 
Verimi (kg)

Laktasyon Süresi 
(gün)

Yapağı Verimi 
(kg) Damızlık Yaşı Kuzu Verimi

Akk 50-100 140 2.2 16-18 1.2
Ram 50-60 130-150 2.5-3 10-14 1.3
OAM 60-70 150 3.6-3.8 18 1.4
Ma 35 90 2.4-2.8 18 1.1
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gri, kahverengi, mavi alaca ve kır renkli varye-
teleri de görülmektedir. Kıl keçilerinde deri koyu 
renkli olup, erkek ve dişiler genellikle boynuzlu-
dur. Dişilerde boynuz geriye doğru kıvrılmakta 
iken erkeklerde daha çok iki ayrı yöne açılan bir 
görünüm vardır. Boynuz tipi oval ve yuvarlaktır. 
Tekelerin canlı ağırlıkları genellikle 45-90 kg ve 
keçilerin canlı ağırlıkları ise 40-65 kg arasında 
değişmektedir. Kıl keçilerinin GCAA 160 g civa-
rındadır. Oğlak doğumlarında çoklu doğumlara 
pek rastlanılmaz. Ergin yaşa ulaşma süreleri 18-
20 ay arasında değişmektedir. Laktasyon verimi 
100 kg ‘a yakın, laktasyon süresi ise 180 gün ci-
varındadır.

2. Küçükbaş hayvanlarda damızlık seçimi 
kriterleri

Damızlık seçimi bir sonraki verim döneminde 
kullanılmak üzere işletme hedeflerine uygun 
kriterlerde hayvanların tespit edilmesidir. Sürü-
ye damızlık amaçlı kullanılacak tokluların işlet-
me hedeflerine göre yıl içinde dört kez olmak 
üzere farklı dönemlerde damızlık seçimi uygu-
lanmalıdır. Bu dönemler; doğum, sütten kesme, 
kırkım mevsimi ve koç katımıdır. Damızlık seçi-
mi ile sürüden ayıklama işlemi kavramları birbiri 
ile karıştırılmamalıdır. Örneğin; yaşlı, kısır, düşük 
verim, kör memeli hayvanların damızlık olarak 
kullanılmaması sürüden ayıklama işleminin bir 
sonraki nesilde genetik bir etkisinin olmaması-
dır. Nitekim damızlık olarak seçilecek hayvanla-
rın vücut yapısının verim yönüne uygun olması, 
çene bozukluğu, yarık damak vb. anomalilerin 
olmaması, ırksal özelliklerini yansıtabilmesi, kar-
deşlerinin ya da akrabalarının verim ortalama-
larının iyi olması, döl veriminin yüksek olması 
gerekir. Koyun ve keçilerde döl verimini; ırk, yaş, 
vücut yapısı, anatomik bozukluk ve hastalıklar, 
beslenme ile diğer çevresel faktörler etkilemek-
tedir. Döl veriminin sürü düzeyinde yüksek ol-
ması yetiştiricilere daha yüksek kalitede hayvan-
ların damızlık olarak seçilmesini, düşük verimli 
hayvanların ise sürüden ayıklanarak sürü verim 
performansını artırmalarına katkı sağlar. O hal-
de yetiştiriciler öncelikle kendi sürüsünün mev-
cut döl verimi performansını tespit edip, eğer 
yüksek döl verimi ortalamasına sahipse genç 
damızlıklardan daha yoğun bir seçim, damızlık 
anaç sürüden ise daha fazla sayıda düşük ve-
rimli hayvan ayıklamalıdır. Genel olarak damızlık 
anaçlar içinden çeşitli sebeplerle (yaş, hastalık 
vb.) ayıklanan koyun ve keçilerin oranı yaklaşık 
%20-30 seviyesinde değişmektedir. Damızlık 
amaçlı seçimin ilk hedefi en iyi verim perfor-
mansını gösteren hayvanları tespit ederek bu 
üstünlüğü genetik olarak bir sonraki nesile bu 
genlerin aktarılmasına imkan sağlamaktır. Da-
mızlık hayvanlar genellikle iki şekilde seçilmek-

Resim 4. Ankara keçisi (TİGEM arşivinden)

Resim 5. Kıl keçisi (Dr. Hakan Erduran arşivinden)
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tedir. Birincisi dış görünüşe göre damızlık seçi-
midir ki, bu seçim metodu gözleme dayalıdır. 
Damızlık seçimlerinde hayvanın gerçek genetik 
potansiyelini gösteremeyip hata payını artırdığı 
için pek tercih edilen bir yöntem değildir. Diğer 
seçim metodu ise daha çok verilere bağlı verim 
kayıtlarından yararlanarak yapılan damızlık se-
çimidir. Tüm damızlık seçimlerinde incelenmesi 
gerekenen önemli vücut ölçüleri; vücut uzun-
luğu, cidago yüksekliği, göğüs derinliği, göğüs 
çevresi, kalça genişliği ve incik çevresidir.

Dış görünüşe göre yapılan damızlık seçimi 
kriterleri
Sütçü tiplerde arkadan öne doğru daralan, etçi 
tiplerde vücut şeklinin dikdörtgeni anımsatır şe-
kilde olmalıdır.

Baş yapısı; verim yönü, hayvanın ırkı, yaş ve 
cinsiyet gibi faktörlere bağlı değişmektedir. Süt 
verim yönlü koyunlarda başın yapısı uzun ve 
ince yapılıdır. Etçi ırk koyunlarda ise baş burun 
ucuna doğru daralan görünüme sahiptir. Başın 
yapısı verim yönüne bakılmaksızın normal irilik-
te bir yapıda olması tercih edilir. Koçlarda baş, 
dişilere göre daha kısa ve geniştir. Ancak süt-
çü tiplerde genelde dişi ve erkeklerin baş yapısı 
benzerlik gösterebilir.

Sütçü tiplerde etçilere kıyasla kulak yapısı 
daha sarkıktır.

Damızlık amaçlı seçilecek hayvanların deri 
rengi pembe renkli olmalıdır. Hasta ya da uzun 
süre kötü çevre şartlarına maruz kalmış hayvan-
larda ise deri soluk veya mavimsi renge sahip 
olduğundan bu deri renkleri tercih edilmeme-
lidir.

Sütçü tipler genellikle uzun ve ince bacak ya-
pısına sahip iken etçi tiplerde kıkırdak dokularda 
büyüme hızlı tamamlandığından kemikler daha 
kısa ve hafiftir. Etçi tiplerde ise kemiğin hafif ol-
ması kesimde karkas oranını artıracağından ve 
karkas ağırlığının içinde kemik oranının az ol-
ması daha çok kazanca neden olacağından iste-
nen bir özelliktir.

Koçlar ve tekeler, kuvvetli ve sağlıklı olmalı, 
ırkının bütün özelliklerini göstermelidir. Saf bir 
ırka ait hayvan olmalıdır. Canlı, parlak bakışlı ve 
hareketli olmalıdır.

Koyunlar sahip oldukları yapağılarının kendi 
ırkının özelliklerini taşıması, üzerinde leke vs. 
bulunmaması gerekir.

Bacakları kısa ve düzgün olmalı, yürüyüşü 
sağlam olmalıdır. Sağrısına basıldığında çömel-
me davranışı sergileyen koçlar damızlık olarak 
seçilmemelidir. Erkek damızlıklarda ise her iki 
testisin aynı büyüklükte ve iyi gelişmiş olması 
gereklidir. Çünkü testislerin büyüklüğü ile döl 
verimi kabiliyeti arasında yüksek oranda pozitif 
bir ilişki vardır.

Verim kayıtlarından yararlanılarak yapılan 
seçim kriterleri
Damızlık koyun ve keçi seçimlerinde aranacak 
en önemli kriter döl verim performansıdır. Da-
mızlık seçiminde; ikizlik oranı yüksek ailelerden 
gelen, çoklu doğum yapmış kuzulara öncelik ta-
nımak gerekir. Ayrıca, aşım isteği göstermeyen 
ve fertilite (döllülük) oranı düşük sahip koç ve 
tekeler ile üst üste iki yıl döl tutmayan dişilerin 
damızlıktan çıkarılması gerekir.

Döl verimi kriterlerinde dikkat edilmesi ge-
rekenler; koç/teke altı koyun/keçi başına doğan 
yavru sayısı, doğuran koyun/keçi başına doğan 
yavru sayısı, doğuran koyun/keçi başına sütten 
kesilen yavru sayısı.

Süt verimi kayıtları oluşturularak koyun ve 
keçilerin numarası, ırkı, yaşı ya da doğum tarihi, 
doğum tipi, ana ve baba numarası gibi hayvana 
ait özellikler yazılarak düzenli kayıtların tutul-
ması sürü yönetiminde başarıyı sağlayacaktır.

Sonuç ve öneriler

KOP bölgesinin koyun ve keçi yetiştiriciliğine 
uygunluğu, bölge halkının teşvik edilmesi ile 
koyun işletme sayı ve kapasiteleri artırılabilme-
sini mümkün kılacaktır.
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Koyun ve keçi yetiştiriciliğinin yan gelir im-
kanlarının da bulunması sebebiyle KOP bölgesi 
hayvancılığı için alternatif gelir kaynağı olabilir.

Hayvan yetiştiricilerinin hayvanlarını yetişti-
recekleri bölge şartlarına ve yetiştirme hedef-
lerine uygun koyun ve keçi ırklarını seçmeleri 
işletme karlılığını olumlu etkileyecektir.

Ülkemiz küçükbaş hayvancılığının temel so-
runlarından biri olan çoban temininde yaşanan 
problemlere çözümler devlet destekleriyle sağ-
lanmalı, bu sayede yeterli fiziki imkanlara sahip 
fakat çobana ihtiyaç duyulan bazı kırsal kesim-
lerde hayvan varlığı artırılarak bölge hayvancılı-
ğına ve ekonomisine katkı sağlayabilir.

Küçükbaş hayvanların damızlık olarak se-
çilmesinde öncelik sürünün yüksek döl verimi 
göstermesini sağlayacak çevresel ve genetik 
faktörlerin iyileştirilmesi olmalıdır.

Yerli gen kaynaklarımızdan olan Ankara keçi-
sinin varlığını artırmaya yönelik yeni ve sürdürü-
lebilir politikaların üretilmesi gereklidir.

Sonuç olarak; KOP bölgesinde küçükbaş ye-
tiştiriciliği yaygınlaştırılarak bölge insanlarının 
küçükbaş hayvansal ürün taleplerinin karşılan-
ması adına atılacak adımlarla gelecek için gıda 
temini ve güvencesi sağlanabilir. Unutulmama-
lıdır ki insanoğlunun ihtiyaçları sınırsız fakat do-
ğanın kaynakları sınırlıdır. Bu anlamda insanoğlu 
hem bugünü hem de geleceği için sürdürülebi-
lir üretimin önemini kavramalı ve uygun eylem 
planını hazırlayarak uygulamaya koymalıdır. 
Bölgede tarım yapılmayan atıl arazilerde uygun 
koyun ve keçi ırklarının otlatılması ile yem gir-
dileri azaltılıp küçükbaş hayvancılık yetiştiriciler 
için daha ekonomik bir üretim modeli geliştiri-
lebilir. Yöreye uygun yetiştiricilik kollarında doğ-
ru damızlık seçimi yollarını kullanarak karlı ve 
sürdürülebilir bir yetiştiricilik yapmak mümkün 
olabilecektir.
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Küçükbaş Hayvancılıkta Yetiştirme Sistemleri: 
Çevre Şartları, Barınaklar

Koyun ve keçiler olumsuz çevre koşullarına 
dayanıklı türler olsa da, diğer evcil hayvanlar 
gibi sıcak, soğuk ve özellikle neme karşı duyar-
lıdırlar. Olumsuz hava şartlarının etkisi, hayvan-
larda öncelikle verim düşüşü şeklinde karşımıza 
çıkmakta ve daha sonrasında başka sağlık so-
runlarına neden olmakta ve hatta ölümlere ne-
den olmaktadır. Koyunlar sahip oldukları yapağı 
örtüsü nedeniyle, dış etkenlere sığırlara göre 
daha dayanıklıdırlar. Bu nedenle koyun barınak-
larını çok pahalı olmayan, basit düzenlemeler 
biçiminde yapmak daha ekonomik olur. Koyun-
ların ırkı, yetiştirme yönü, bölgenin iklim şartları 
göz önünde bulundurularak sürü için en uygun 
barınak yapılmalıdır.

Koyunların iklimsel çevre istekleri sıcaklık ve 
rutubetle birlikte ele alınmalıdır. Koyunlar için 
ideal sıcaklık 13-14°C ve %60-70 nemdir. Sahip 
oldukları kalın yün tabakasından dolayı soğuk-
tan ve ani sıcaklık düşmelerinden fazlaca etki-
lenmemekte, -30°C’de bile fizyolojik faaliyetle-
rini düzenli olarak sürdürebilmektedirler. Ancak 
çevre sıcaklığı 25°C’nin üstüne çıktığı zaman et, 
süt ve döl veriminin düştüğü tespit edilmiştir. 
Koyun ağıllarında iç ortam sıcaklığı 21-22°C‘yi 
geçmemeli ve bağıl nem oranı %75’in üzerine 
çıkmamalıdır. Yüksek bağıl nem, yapağının do-
ğal yapısını bozmakta ve rengini sarartmaktadır. 
Bu nedenle yapağı için yetiştirilen ırklarda ağıl 
içi bağıl nemin %55-65 arasında olması öne-
rilmektedir. Koyunculukta bağıl nemin sürekli 

olarak düşük olması da istenmez. Bağıl neminin 
sürekli % 40’ın altında olması, ortamın fazla toz-
lanmasına ve dolayısıyla koyunlarda solunum 
yolu enfeksiyonlarına yol açabilmektedir.

Koyunlardan ve keçilerden hedeflediğimiz 
verimi alabilmemiz ve karlı bir yetiştiricilik yapa-
bilmemiz için iyi bakım ve beslemenin yanında, 
hayvanları uygun ortamlarda barındırmamız da 
çok önemlidir. Bu nedenle iyi bir koyun ve keçi 
barınağının nasıl olması gerektiğini bilmemiz 
gerekir. Genel şartları uygun olmayan, rutubetli, 
havasız, sıkışık barınaklar koyunların hastalan-
masına ve verim düşüklüğüne neden olurlar. 
Koyun ağılları planlanırken soğuktan çok, sıcak-
tan korunma esası üzerinde durulmalı ve rutu-
beti yüksek olmayan bir ağıl içi ortam oluşturul-
maya çalışılmalıdır.

Küçükbaş hayvan ağıllarında havalandırma 
çok önemlidir. İklim koşullarının sert olduğu yö-
relerde, bina hacmi küçültülmekte, pencere ve 
kapı alanları azaltılmaktadır. Barınaklarda hacim 
küçülmesi pencere ve kapı alanlarında azalma 
veya kış aylarında birim alana fazla sayıda hay-
van konulması havalanmayı yetersiz duruma 
getirmektedir. İç ortamda oluşan yüksek oran-
sal nem, yapıların ömürlerini azaltmakta ve iç 
ortamdaki hijyenik koşulları da olumsuz yönde 
etkilemekte ve dolayısıyla hayvanların verimleri-
ni düşürmektedir. Ağılları inşa ederken hayvan-
lara elverişli çevre koşulları yaratarak en uygun 
üretim ortamı oluşturulmalı ve bununla birlikte 
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ağılda hayvan bakımında gerekli olan işçilikte 
rasyonellik ve iş gücü tasarrufu sağlanmasına 
yönelik planlama yapılmalıdır (Resim 1).

Bu amaçla ağıllarda;
• Kış aylarında sıcak, yazın serin olmalı, yapı 

içinde ani sıcaklık değişimleri önlenmeli,
• Yapıyı oluşturan çatı, duvar gibi yapı alan-

larında nem yoğunlaşmasının önüne geçil-
meli,

• İç ortamda oransal nem belirli limitlerde tu-
tulmalı, fazla nem ve amonyak havalandır-
ma sistemi (pencereler ve havalandırma ba-
caları) yardımıyla barınak içinden hızla dışarı 
atılmalı,

• Havalandırma sırasında hayvanlar üzerinde 
oluşabilecek zararlı hava akımları önlenmeli, 
hayvanlar hava cereyanına maruz kalmama-
lıdır. Bu amaçla pencereler yüksekte ve aşağı 
doğru açılacak şekilde yapılmalıdır.

• Yapı içinde üretim için optimum olan sıcak-
lık değerleri korunmalı, yeterli ışık ve hava-
landırma ile bol oksijenli hava sağlanabil-
melidir.

Ağıl planlamasında dikkat edilecek 
hususlar

Koyun ve keçi yetiştiriciliğinde bölgenin iklim 
koşullarına uygun olarak iyi planlanmış bir ağıl 
verimliliğin artmasında temel unsurdur. Barı-
nakları pahalı olmayan malzemelerle, basit dü-
zenlemeler şeklinde yapmak daha ekonomik 

olabilir. Ancak barınak içinde iklime bağlı de-
ğişen çevre koşulları başta olmak üzere önlem 
alınmalı ve temel gereksinimlerin karşılanması-
na özen gösterilmelidir.

Koyunlar için barınak yapımının temel amaç-
ları: Hayvanları, yem ve ekipmanları olumsuz dış 
iklim koşullarına karşı korumak, uygun bir üre-
tim ortamı oluşturmak, hayvan sayısının fazla 
olduğu işletmelerde sürünün bakım ve yöneti-
mini daha kolay yürüterek işgücü gereksinimini 
azaltmaktır.

Hayvan başına yeterli taban alanı ve havalan-
dırması olmayan rutubetli ağıllarda barındırılan 
koyun ve keçiler; ait olduğu ırktan bağımsız, ne 
kadar iyi beslenirlerse beslensinler, beklenen 
verimi veremezler. Bu çerçevede ;
• Yağmur sularının ağıl tabanına sızmasını ön-

lemek için, ağılın etrafı çok iyi drene edilme-
li ya da ağıl tabanı 20-30 cm yükseğe inşa 
edilmelidir.

• Barınak tabanı, barınağın ön tarafına doğru 
%5-7’lik bir eğimle yapılmalıdır.

• Bölgenin iklimine ve işlerin kolay görülme-
sine uygun, maliyeti düşük, kolay bulunabi-
len mümkünse geri dönüşümlü malzemeler 
kullanılmalıdır.

• Ağıllar planlanırken, soğuğa karşı korumak-
tan ziyade, sıcaktan ve rutubetten koruma 
esas alınmalıdır. Bu bağlamda iyi bir hava-
landırma sistemiyle ağıl içi ortamındaki kir-

Resim 1. Küçükbaş hayvan barınağının yatay kesiti
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li hava, nem ve fazla ısı düzenli bir şekilde 
uzaklaştırılmaya çalışılmalıdır. Ülkemizin bü-
yük bir kesimi “kapalı ağıl” tipi yerine, “açık 
ağıl” tipine uygundur. Açık ağıl tipinde, iklim 
koşullarına da bağlı olarak duvarların bir ya 
da birkaçı, kısmen ya da tamamen açık bi-
çimde yapılabilir.

• Koyunların, yazın sıcaklık stresinden korun-
ması için esintili ve doğal gölgelik alanlarda 
bulunması sağlanmalıdır. Ağaç gibi doğal 
gölgelik alanlar bulunmaması halinde, kıl 
çadırı, gölgelik file gibi malzemelerden ya-
pay gölgelikler oluşturulmalıdır.

• Koyunlar gruplar halinde bölmelerde barın-
dırılabilir. Ağıl içi düzenleme yıl içinde bir 
kaç kez değiştirilebilir. İç düzenleme sürü 
büyüklüğüne ve yetiştirme yönüne göre de-
ğişiklik gösterir.

• Geleneksel tip bir ağılda bir kişi yaklaşık 300 
koyuna bakabilir. Kuzulama döneminde ise 
bir yardımcı elemana ihtiyaç vardır.

• Sürü varlığı küçük olan işletmelerde işgücü-
nü azaltıcı düzenlemelere fazla gerek duyul-
maz. Bu tip işletmelerde yemlemeyi kolay-
laştırmak amacıyla yem yolu bırakmaya da 
gerek yoktur. Bu uygulama aynı zamanda 
kışı kısa süren ve buna bağlı olarak kış yem-
lemesinin kısa olduğu bölgeler için de ge-
çerlidir. Sürü varlığı büyük olan işletmelerde 
ise bakım ve yemleme işlerinin kolaylaştırıl-
ması için ağıl içinde yem yollarının bırakıl-
masında yarar vardır. Böylece yemleme için 
harcanan işgücü azaltılmış ve aynı zamanda 
birim taban alanına daha az hayvan konul-
muş olacaktır.

• Ağılda hayvan sayısı fazla ise portatif böl-
melerle 50 başlık; gebelik, yaş, cinsiyet gibi 
özeliklere göre gruplandırmalar yapılmalıdır.

Ağıl yerinin seçimi

Ağılın işletme içindeki konumunu belirlerken ele 
alınacak özellikler; meraya yakınlık, ağıl koku-
sunun konutlara ulaşamayacağı yer ve uzaklık, 

ağıl yerinin kısmen meyilli arazide olması, taban 
suyunun yüksek olmaması, yaz mevsiminin ha-
kim rüzgarlarına açık olması şeklinde sıralanabi-
lir. Koyun ağılları ve gezinme yerleri için yeterli 
drenaj koşullarına sahip, güneye eğimli araziler 
tercih edilir.

Koyun ağılları yapılacak yerin seçiminde 
üzerinde durulması gereken özellikler;
Yol durumu: Ağıl yeri ana ve tali yollara uygun 
uzaklıkta olmalıdır. Ağıl, ana yollara çok yakın 
olmamalı, ulaşım için uzun mesafeli tali yol ya-
pımı gibi büyük masraflara gereksinim duyul-
mamalıdır.

Su temini: İşletme çalışanları ve hayvanlar 
için yeterli içme ve kullanma suyunun en az 
masrafla temin edilebileceği araziler tercih edil-
melidir.

Elektrik temini: Elektrik altyapısının bulun-
duğu bölgeler tercih edilmeli, gerekli iletişimin 
sağlanabilmesi için telefon hizmeti sağlanmalı-
dır.

Arazi yapısı: Büyük hafriyat ve altyapı çalış-
maları gerektirecek kayalık ve engebeli arazi-
lerden kaçınılmalıdır. İyi drenajlı, yağışlarda su 
birikimi ve göllenmenin olmadığı araziler tercih 
edilmelidir.

Taban su geçirgenliği: Taban suyu yüksek ol-
mamalıdır.

Hizmet kolaylığı: Pazara yakın, hayvansal 
ürünlere olan talebin yüksek olduğu bölgeler 
tercih edilmeli, ulaşım-taşıma masrafları da dik-
kate alınmalıdır.

Bitki örtüsü ve rüzgar kıran: İşletme arazi-
si ve çevresindeki bitki örtüsü inşaat, gelişme, 
kaba yem temini gibi farklı açılardan değerlen-
dirilmelidir. Gerekli durumlarda hakim rüzgar 
yönüne ağaçlandırma ya da yapay yollarla bir 
rüzgâr kıran inşa edilmelidir.

Ağılın yönlendirilmesi: Güneşin ısıtıcı ve ku-
rutucu özelliğinden yararlanmak için ağılın açık 
yönü güneye, güney-doğuya veya doğuya bak-
malı, kapalı yönü ise kuzeye bakmalıdır.
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Yangından korunma: Olası çevre yangınla-
rından kaynaklanabilecek etkiler göz önünde 
bulundurulmalı, gerekli yapısal ve teknik önlem-
ler alınmalıdır.

İşletmenin gelecekteki büyüme durumu: 
işletmenin gelecekteki büyüme planlaması iş-
letmeler kurulmadan önce yapılmalı, olası bü-
yümelerin koşulları ve sonuçları önceden belir-
lenmelidir.

Koyun ağılının planlanmasında ele alınacak 
özellikler/ölçütler
• Koyunlarda yenileme oranı yılda %20 olma-

lıdır.
• Kuzulama oranı, koyun başına yılda 1,2 kuzu 

(ırka göre değişebilir) hesaplanmalıdır.
• Ağıllarda ergin koyun ve koç başına 2,0 m², 

toklu (6-12 aylık) başına 1,4 m², kuzu (0-6 
aylık) başına ise 0,7 m² taban alanı gereklidir.

• Sürüde doğum yapacak her 10 baş koyun 
için hayvan başına 2,5 m² alan düşecek şe-
kilde doğum bölmesi planlanmalıdır.

• Her 50 baş koyuna en az 2 m² alan düşecek 
şekilde revir planlanmalıdır.

• Koyun başına günlük su tüketimi 10 (litre/
baş/gün) hesaplanmalıdır.

• Bir aylık barındırma süresi için bir koyuna 25 
kg yataklık (sap, talaş) hesaplanmalıdır.

• Koyunlar yılda yaklaşık 750-800 kg/baş güb-
re üretirler.

• Üç aylık kış mevsimi boyunca 1,5 kuzulu ko-
yun başına depolama olan gereksinimi; 0,5 
m3 balyalı kuru ot, 0,6 m3 silaj yemi, 0,25 m3 
kesif yem ve 0,5 m3 saman olarak hesaplan-
malıdır.

• Geleneksel tip bir ağılda bir kişi yaklaşık 150-
200 koyuna bakabilir. Kuzulama döneminde 
yardımcı bir elemana gereksinim vardır.

• Ağıl genişliği en fazla 12 metre olmalıdır. 
Uzunluk barındırılacak hayvan sayısına göre 
arttırılabilir.
Genel olarak Küçükbaş hayvan ağılları birbi-

rine yakın özellikler taşımakla birlikte bazı ayı-
rımlar bulunmaktadır. Bu bağlamda;

Keçi ağılının planlanmasında ele alınacak 
özellikler/ölçütler şöyle sıralanabilir;
• Keçi sürülerinde yenileme oranı yılda % 20 

olmalıdır.
• Yavrulama oranı, keçi başına yılda 1,4 oğlak 

(ırka göre değişebilir) hesaplanmalıdır.
• Ağıl genişliği en fazla 12 metre olmalıdır.
• Uzunluk barındırılacak hayvan sayısına göre 

arttırılabilir.
• Ağıllarda her teke ve keçi için 2 m², her çepiç 

(6-12 aylık) için 1,4 m² ve oğlak (0 - 6 aylık) 
için 0,7 m² taban alanı gereklidir.

• Genelde ağıl planlanırken kapasite 2 m²/baş 
hayvan şeklinde düzenlenebilir.

• Sürüdeki dişi keçi sayısının en az % 10’u 
kadar doğum bölmesi ayrılmalıdır. Doğum 
bölmesinin alanı 2,5 m²/baş olmalıdır.

• İşletmedeki her 50 hayvan başına en az 2 m² 
alan düşecek şekilde revir planlanmalıdır.

• Keçiler için optimum sıcaklık değerleri 6 - 
18°C, doğum bölmeleri için ise 12-18°C dir.

• Keçi ağılları, iç ortam sıcaklığı 5 - 20°C ola-
cak şekilde inşa edilmelidir.

Genel olarak ağıl yapımında aşağıdaki 
hususlara dikkat edilmelidir;
• Ağıl kış aylarında sıcak, yazın serin olmalı,
• Yapı içinde ani sıcaklık değişimleri önlenme-

li,
• Yapıyı oluşturan çatı, duvar gibi yapı alan-

larında nem yoğunlaşmasının önüne geçil-
meli,

• İç ortamda oransal nem, belirli limitlerde tu-
tulmalı, fazla nem ve amonyak havalandır-
ma sistemi yardımıyla barınak içinde dışarı 
atılmalı,

• Havalandırma sırasında hayvanlar üzerinde 
oluşabilecek zararlı hava akımları (hava ce-
reyanı) önlenmeli,

• Yapı içinde üretim için optimum olan sıcak-
lık değerleri korunmalı, yeterli ışık ve hava-
landırma ile bol oksijenli hava sağlanabil-
melidir.
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Ağıl tipleri

Açık ağıllar
• Açık tipteki ağıllar, yağışı az ve drenaj koşul-

ları iyi olan yerlerde çatısız veya sundurma 
tipi basit çatılı olarak düzenlenirler.

• Açık cephenin ön tarafında iklim ve arazi ko-
şullarının uygun olması durumunda bir ge-
zinme yeri de bırakılabilir.

• Dinlenme yerinde koyunlar için 0.80-1.20 
m2, gezinme yerinde ise bu değerin yaklaşık 
iki katı alan ayrılmalıdır.

• Gezinme yerinin tabanına dışa doğru %5-10 
arasında bir eğimin verilmesi gerekir.

Sert tabanlı kapalı ağıllar
Açık ağıllarda gezinme yerinde yemin ıslanma-
sı, donması ve böylece yem kayıpları oluşabilir. 
Gezinme yeri için yeterli büyüklükte alanın bu-
lunmaması, arazi maliyetlerinin yüksek olması, 
toprak özellikleri, eğim ve iklim koşullarının uy-
gun olmaması gibi nedenlerle açık ağılların uy-
gulanması sorun yaratabilir. Bu durumda gezin-
me yeri olmayan tamamen veya kısmen kapalı 
ve sert tabanlı ağıllar kullanılabilir.

Izgara tabanlı kapalı ağıllar
Islak döşemelerde koyunlarda görülen yaygın 
ayak sorunları ve bazı bölgelerde yataklığın pa-
halı olması, ızgara tabanlı ağılların geliştirilme-
sine yol açmıştır (Resim 2).

Bu ağılların üstünlükleri:
• Yataklık kullanımı ortadan kalkar.
• Ağıl tabanının kuru kalması nedeniyle ayak 

sorunları azalır.
• İşgücü gereksinimi azalır.
• Birim alanda barındırılan hayvan sayısı artar.
• Hayvan başına düşen maliyet azalır.

Resim 2. Izgara tabanlı kapalı ağıllar

Küçükbaş hayvan ağılları genelde kerpiç, 
tuğla ve briketten yapılmasına rağmen, son yıl-
larda çadır ağılların kullanımı yaygınlaşmaktadır 
(Resim 3). Orta Anadolu’da özellikle KOP Bölge 
Kalkınma İdaresi tarafından üreticilere hibe ile 
verilen çadır ağılların duvar ve çatıları, sıcak ve 
soğuktan etkilenmeyen ve içeride nem oluşu-
munu önleyen 3 katmanlı ve yalıtımlı olup, hay-
van refahına uygun olarak tasarlanmış 100-300 
baş hayvan kapasiteli (zemin alanı 150-240 m2, 
pencere yüksekliği en az 170 cm, mahya yük-
sekliği 400-450 cm olan) portatif çadır ağıllar; 
küçükbaş hayvancılık için ucuz, taşınabilir, pra-
tik ve sağlıklı yapılardır. Havalandırma için kul-
lanılan havalandırma bacası ve pencereler ile 
hayvan refahına uygun portatif çadır ağıllar, ta-
şınabilir özellikte olup, yaylalarda kurulabilecek 
yapılardır (Resim 3, 4a,4b).

Resim 3. KOP Bölge Kalkınma İdaresinin hibe çadır 
ağılı



28 Kuzu ve Oğlak Kayıplarının Önlenmesinde Koyun Keçi Sağlığı ve Yetiştiriciliği

Bu tür ağıllar, hem meralarda betonlaşmayı 
önlemekte ve hem de özellikle yaylalara çıka-
rak göçer mera hayvancılığı yapan yetiştiricilere 
büyük kolaylıklar ve maliyet avantajları sağla-
maktadır. Küçükbaş hayvancılığımızda önemli 
bir yere sahip “göçer hayvancılığı” yapan üreti-
cilerin tercih ettiği portatif ağılların, meralardaki 
hayvanların yakınına kurulabilmesi nedeniyle, 
olumsuz hava şartlarından yavruların korun-
masına imkân sağladığı ve yavru ölümlerinin 
önlenmesine ve dolayısıyla sürü büyüklüğünün 
arttırılmasına olumlu katkılar sunduğu gözlem-
lenmiştir.

büyük sorun, gübrenin idrarla birlikte beklemesi 
ve buharlaşan amonyağın hayvanları olumsuz 
etkilemesidir. Bu nedenle ızgara altındaki atıklar, 
sıklıkla uzaklaştırılabilmelidir. Izgara zeminler 
ahşap, plastik veya betondan yapılabilir. Ahşap 
ızgara boyutları (çıta kesitleri); 4x5 cm, 5x5 cm 
ve 6x5 cm, iki çıta arası aralık 1,5-2 cm olmalıdır. 
Izgaralar 10x5 cm’lik kalaslar üzerine çakılmalı-
dır. Beton ızgaralarda boyutlar; üst genişlik 7,5 
cm ve alt genişlik 3,8 cm’dir. Açıklık ise 2,5 cm 
olacak şekilde yapılmalıdır.

Keçiler beton ızgara tabanlarda diğer ızgara 
tabanlara kıyasla daha fazla kirlenir. Izgara ta-

Resim 4a. Çadır ağıl içi Resim 4b. Çadır ağıl dıştan genel görünüm

Ağıl boyutları
Ağıl boyutlandırılmasında ele alınan ölçütler, 
genişlik, uzunluk ve yüksekliktir. Ağıl genişliği, 
barındırma sistemine ve doğal havalandırmaya 
bağlı olarak belirlenmelidir. Ağıl uzunluğunun 
belirlenmesinde kısıtlayıcı bir etmen yoktur. An-
cak arazinin durumu bir ölçüye kadar sınırlayıcı 
etki yapabilir.

Ağıl yüksekliği ise, barındırma sistemine ve 
iklim koşullarına göre belirlenir. Gübre temizliği 
traktör ile yapılacak ise en az yükseklik 2,70 m. 
olmalıdır. Sıcak bölgelerde ağıl yüksekliği yakla-
şık 3,00 m. yapılabilir. Kapılar genellikle barına-
ğın kısa kenarına yerleştirilmelidir. Kapı boyutları 
kullanılan alet ekipmana bağlı olarak değişiklik 
gösterir. Genişlik için önerilen ölçü 2,40 m’dir.

Ağılın yapısal özellikleri
Taban: Ağıl zeminlerinde en çok tercih edilen 
sıkıştırılmış toprak tabanlardır. Toprak tabandan 
beklenen, idrarı tutmaması, çamurlaşmaması, 
yani kuru olmasıdır. Küçükbaş hayvancılıkta ta-
banda ıslaklığı artıran beton zeminlerden kaçınıl-
malıdır. Yağmur sularının ağıl tabanına sızmasını 
önlemek için, ağıl etrafının çok iyi drene edilme-
si ya da tabanın 20-30 cm, yüksek inşa edilmesi 
gerekir. Ayrıca barınak tabanının, barınağın ön 
tarafına doğru %5’lik eğimli yapılması önerilir.

Maliyeti toprak zemine göre fazla, ancak 
daha sağlıklı olan altlık olarak da sap-saman 
gerektirmeyen ızgara altlıklarda kullanılabilir. 
Entansif koyunculuk yapanlar ve özellikle de 
kuzu besicileri için önerilir. Izgara altlıklarda en 
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ban topraktan 50-75 cm yukarıda olmalıdır. Bu 
yükseklik yıl boyunca gübre birikimine yeterli 
olacaktır. Gübre yılda en az bir kez temizlenir.

Duvar: Duvar malzemesi olarak taş, tuğla, 
briket ve kerpiç kullanılabilir. Malzeme seçimi, 
bölgeye ve ekonomik oluşuna göre yapılmalı-
dır. Duvar yüksekliği, barındırma sistemine ve 
iklim koşullarına bağlı olarak değişir. Koyunların 
temas ettiği duvarın yüksekliği en az bir metre 
olmalıdır. Ayrıca bu kısımlar dayanıklı malzeme-
lerden yapılmalıdır. Kimi durumlarda duvar yük-
sekliği saçak yüksekliğine kadar yapılabilir.

Çatı: Çatı genişliği 7 m’ye kadar olan ağıllar-
da tek eğimli, daha büyük genişliklerde ve çift 
eğimli (beşik) çatı tipi uygulanabilir. Çatı yapı-
mında, çatı eğimi, çatı sırtı şekli, saçak uzunluğu 
ve örtü malzemesi gibi hususlara dikkat edil-
melidir. Çatı eğimi, çatı tipine, kullanılan örtü 
malzemesine, iklim koşullarına ve uygulanan 
havalandırma yöntemine bağlı olarak değişiklik 
gösterir. Beşik çatılarda %25-40, örtü malzeme-
sine göre çatı eğimi %10-40 arasında değişe-
bilmektedir. Doğal havalandırma yönünden ele 
alındığında çatı eğiminin en az %26 olması ge-
reklidir. Bu ölçüt çatı eğiminin belirlenmesinde 
kullanılan en önemli etmenlerden biridir. Koyun 
ağıllarında değişik çatı sırtı şekilleri uygulanabi-
lir. Çatı sırtı kapalı yapılabileceği gibi açık çatı 
sırtı şekillerinden bindirme ve fenerli çatı şekil-
leri de uygulanabilir. Ağıllarda çok değişik örtü 
malzemeleri kullanılabilir. Malzeme seçiminde 
amaca uygunluk göz önüne alınmalıdır. Çatı 
örtü malzemesi olarak kiremit, eternit, alümin-
yum, galvanizli saç kullanılabildiği gibi toprak, 
saz ve kamış da kullanılabilir.

Sürü yönetim ekipmanları (seyyar padoklar): 
Koyunlarda açık alanda gecelemesini sağlamak, 
her türlü bakım ve aşı işlemlerin uygulanması-
nı kolaylaştırmak üzere, çeşitli tiplerde taşına-
bilir sürü yönetim ekipmanları geliştirilmiştir. 
Bu ekipmanlar kolay monte edilebildikleri, için 
ağıl yanında ve merada yetiştiricilere büyük bir 
kolaylık sağlamaktadır. Boyutları sürü büyüklü-

ğüne göre değişmekte, yetiştiricilerin isteğine 
göre dizayn edilebilmekte ve birçok fonksiyonu 
bir arada bulundurmaktadırlar.

Yemlikler: Yemin kaybını önleyecek ve yetiş-
tirici tarafından kolayca yapılabilecek biçimde 
olmalıdır. Yemlikler, kolayca yem konabilecek bir 
şekilde, duvar kenarlarına ya da bölmelerin orta 
kısımlarına yerleştirilmelidir. Yemliklerin sürekli 
olarak temiz tutulmasına ve yem birikiminin ol-
mamasına özen gösterilmelidir.

Kaba yem yemlikleri, yemlik yapımında ah-
şap ya da demir çubuklar kullanılabilir. Yemlik, 
koyunların kolayca yem yemelerini sağlayacak 
biçimde yapılmalıdır. Bu yemliklerde, koyun 
başına yemlik uzunluğu 45-60 cm, kuzu başına 
yemlik uzunluğu ise 30-40 cm hesaplanmalıdır. 
Koyunların yem yeme yüksekliği 30-40 cm, ku-
zuların 25-35 cm olmalıdır (Resim 6).

Resim 5. Kaba ve kesif yem için kullanılan yemlikler

Kombine yemlikler, sabit ya da taşınabilir şe-
kilde yapılabilir. Taşınabilen kombine yemlikler 
iyi havalarda ağıl dışında da kullanılabilir. Temiz-
leme kolaylığı bakımından düz altlıklı olanlar 
ve ters çevrilebilenler önerilir. Kombine yemlik-
lerde yemlik uzunluğu kuzu başına 25-30 cm, 
koyun başına 30-45 cm hesaplanmalıdır. Yemlik 
genişliği 50-100 cm olabilir.

Kesif yem yemlikleri, genellikle oluk biçimin-
de, ters çevrilebilen, kolaylıkla temizlenebilen ve 
taşınabilen şekilde yapılmalıdır. Yemlik uzunlu-
ğu kuzular için 30-40 cm, koyunlar için 40-55 
cm ve koçlar için 50-60 cm hesaplanmalıdır. 
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Yem yeme yüksekliği ise kuzular için 20-30 cm, 
koyunlar için 25-35 cm düşünülebilir. Mineral 
yem yemliği Koyunların tuz ve mineral madde 
gereksinmelerini karşılamak için kullanılır.

Suluklar: Koyunların su tüketimi; suyun sı-
caklığına, hayvanın canlı ağırlığına, rasyon ti-
pine, mevsime bağlı olarak değişiklik gösterir. 
Koyun başına günlük su tüketimi 2-8 litre ara-
sındadır. Ortalama olarak bu değer 3-5 litre alı-
nabilir. Koyun ağıllarında, yalak tipi, otomatik ve 
damla suluklar kullanılabilir. Yalak tipi suluklar 
galvanizli saç ya da betondan yapılabilir. Bu tip 
suluklarda şamandıra kullanılabilir. Tabandan 
olan yüksekliği 40 cm olmalıdır. Her 10 koyuna 
30-35 cm suluk uzunluğu düşünülmelidir. Koç-
lar, bireysel ya da grup halinde barındırılabile-
ceği gibi koyunlarla birlikte de barındırılabilir. 
Suluklar koyunların dinlenme yerlerine yerleşti-
rilmemelidir. Ayrıca suluklar, yemliklerden en az 
25-30 m uzaklıkta olmalıdır. Aksi halde ağızla-
rıyla taşıdıkları yem kalıntıları sonucu suyu kısa 
sürede kirletirler. Otomatik suluklar da vardır, 
ancak fazlaca kullanım alanı bulamamıştır.

Bölmeler: Ağıl içinde yetiştirme şekline bağlı 
olarak, sabit ya da taşınabilir çitlerle bölmeler 
yapılabilir. Doğum bölmeleri planlanırken, ağılın 
en sıcak olan, rüzgar tutmayan yerleri seçilme-
lidir. 100 dişi koyuna en az 10 doğum bölme-
si gereklidir. Doğum bölmesinin boyutları 1,2 
x1,2m. ya da 1,2 x 1,5m olabilir. Koyun ağılla-
rında kullanılan bir diğer bölme kuzulu koyun 
bölmesidir. Bunlardan başka taşınabilir çitlerle 
gebe koyunlar, kısır koyunlar, koçlar ve hasta 
hayvanlar için de ayrı bölmeler düzenlenebilir.

Yem deposu: Yemin depolanma süresine 
bağlı olarak, ağıl bölmelerinden bir ya da bir-
kaçı, ağıl çatı arası ya da ayrı bir bina deposu 
olarak planlanabilir. Ayrıca silaj için de yer dü-
şünülmelidir. Yem deposu büyüklüğünün belir-
lenmesinde koyun başına tüketilen su miktarı 
ile depolama süresi esas alınabilir. Koyun başına 
günlük kaba yem, silaj ve yoğun yem tüketimleri 
sırasıyla, 1,5-2,0 kg, 2,0-2,5 kg ve 200-500 gr’dır. 

Yataklık tüketimi ise koyunlar için yılda 55-60 
kg, esas alındığında 1.5 kuzulu koyun için yem 
depolama alan gereksinimi 0,5m3 balyalı kuru 
ot, 0,25 m3 yoğun yem, 0,6 m3 silaj ve 0,5 m3 
saman olarak hesaplanmalıdır.

Sağım yeri: Sağım yeri olarak ağıl içindeki 
bölmelerden biri kullanılabileceği gibi, ayrı sa-
ğım yeri de yapılabilir. Sağım elle yapılabildiği 
gibi, makineli sağım da uygulanabilir. Küçükbaş 
hayvancılıkta işgücünün önemli bir kısmı sağım 
için gereklidir. İşgücü gereksinimi, sağım yerle-
rinin düzenlenme durumlarına göre değişiklik 
gösterir.

Kırkım yeri: Koyunlarda kırkım, makasla 
(kırklık) veya kırkım makinası ile yapılır. Kulla-
nılan kırkım yöntemine uygun kırkım yerinin 
belirlenmesi gerekir. Kırkım yeri olarak ağıl için-
deki bir bölme olabileceği gibi, ayrı kırkım yeri 
de yapılabilir. Kırkım yeri aydınlık, temiz ve geniş 
olmalı, rüzgâr almamalıdır.

Banyoluk: Banyoluklar, yüzlek (sığ) ve derin 
banyoluk olmak üzere iki şekilde kurulabilir.

Yüzlek banyoluklar; yüzlek banyolar, ayak 
tırnaklarının dezenfeksiyonu için kullanılır. Yapı-
mı ve kullanımı kolaydır. Taşınabilir ya da sabit 
şeklide ya bağımsız olarak ya da muayene ve 
seçim yeri ile birlikte uygulanabilir. Sabit olanlar 
betondan yapılabilir. Ayak kirlerinin daha çabuk 
çözülebilmesi ve antiseptiklerin ayağa daha iyi 
nüfus edebilmesi amacıyla taban kıvrımlı ol-
malıdır. Bu kıvrım, taban betonu kurumadan 
üzerine dalgalı eternit yerleştirilerek kolaylıkla 
sağlanabilir. Yüzlek banyoluğun uzunluğu 4-7 
m, genişliği ise 30-50 cm arasında olmalıdır. De-
rinliği 15-20 cm, ilaçlı su düzeyi ise 10-12 cm 
olarak düşünülmelidir. Yan korkulukların yük-
seklikleri 8-10 cm olabilir.

Derin banyoluklar; dış parazitlere karşı mü-
cadelede büyük kolaylık sağlayan yapılardır. 
Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde dış parazitle-
re karşı en etkili ilaçlama, derin banyoluklar ile 
uygulanır. Banyo yapımı ve ilaçlamada banyo 
suyuna karıştırılacak en etkili ilacı saptamak için 
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hayvanlarda bit, kene, uyuz böceği gibi asalak-
ların kontrolü yapılır. Banyoluğa yeterli su temin 
edilmeli ve uygun bir şekilde de drenaj yapıla-
bilmelidir. Banyoluğun kapasitesi sürü büyük-
lüğüne göre belirlenir. Koyun başına yaklaşık 
2,5 litre su düşünülmeli ve hayvanın yüzdüğü 
yerdeki derinliği en az 1,2 m olmalıdır. Koyun 
veya keçilerin bu çukur veya havuzlara girmeleri 
ve tamamen yıkanmaları sağlanır. Oldukça zah-
metli olan bu sistemde su ve ilaç israfı, suyun 
kirlenmesi, fazla işgücü istemesi, yeknesak yıka-
ma olmaması gibi zorlukları nedeniyle üreticile-
rimiz bu sistemi uygulamamaktadır.

Ülkemizde son yıllarda kullanılmaya başla-
nan taşınabilir yüksek basınçlı küçükbaş hay-
van yıkama ve ilaçlama makinalarının kullanımı 
kolay ve çok pratik olup, hayvanların çok hızlı 

bir şekilde daha az su kullanarak ilaçlanması-
nı sağlamaktadır. Basınçlı, püskürtmeli yıkama 
makinesi ve banyosunun seyyar olması da kul-
lanım alanının daha geniş tutulması açısından 
büyük faydalar sağlamaktadır. Makine oldukça 
pratik ve çok az işgücü istemektedir. Bu makine 
ile hem kısa sürede verimli kullanım ve hem de 
eski yöntemlere göre daha etkili ilaçlama yapı-
labilmektedir. Paraziter mücadeleden daha iyi 
sonuçlar alınabilmesi için bu makinelerin özel-
likle kırkım sonrası kullanılması önerilmekte-
dir. Bu kapsamda KOP Bölge Kalkınma İdaresi 
tarafından proje kapsamında küçükbaş hayvan 
üreticilerine yönelik verilen küçükbaş hayvan yı-
kama makinaları üreticiler tarafından başarı ile 
kullanılmaktadır (Resim 6).

Resim 6. Küçükbaş hayvan yıkama makinası
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Koyun ve Keçilerin Beslenmesinde 
Çayır ve Meralar

Sığırlardan daha fazla et ve süt elde etmek 
için daha çok tahıllara dayalı kesif yem kullanıl-
ması gerekmektedir. Tahıllar aynı zamanda in-
san gıdasıdır. Koyun ve keçiler ise, insan gıda-
larına ortak olmadan üretken olan ve insanlara 
çok yönlü hizmet eden geviş getiren hayvanlar-
dır. Son zamanlarda otla beslenen hayvanlar-
dan elde edilen doğal et ve süt ürünleri daha 
fazla talep edilmektedir. Bu bakımdan gelecekte 
mera, otlak ve tarımsal üretime uygun olmayan 
alanların daha önemli hale geleceği söylenebilir.

Hayvanları yalnızca kaba yemle beslemenin 
onların doğasına uygun ve sağlıklı olduğuna 
ilişkin görüşler daha fazla kabul görmektedir. 
Nitekim tahılla beslenen hayvanlarla karşılaştı-
rıldığında, yüksek lifli otları yiyen hayvanlarda 
bağırsak sağlığının daha iyi, stress ve hastalıkla-
rın daha az olabileceği bildirilmektedir.

Keçilerin odunsu bitkileri otlaması, böyle-
ce yangın ihtimalini azaltması, güvenli ve çev-
re dostu bir biyolojik kontrol yöntemi olabilir. 
Keçilerin bu amaçla kullanılması aynı zamanda 
uygun maliyetlidir.

Çayır ve mera tanımları

Çayırlar; düz, taban suyu yakın, sık ve uzun boy-
lu bitki örtüsüne sahip ve genellikle otları biçile-
rek kullanılan alanlardır.

Meralar; eğimli, engebeli, taban suyu derin-
de olan, çayırlara göre daha seyrek ve daha kısa 
boylu bitki örtüsüne sahip ve genellikle hayvan 
otlatılarak yararlanılan alanlardır.

1. Doğal çayır ve meralar: Bitki örtüsü doğal 
olarak oluşmuş olan alanlardır. Ülkemizdeki ça-
yırların hemen hemen hepsi, dünyadaki çayırla-
rın da büyük çoğunluğu doğal olarak oluşmuş 
çayırlardır. Bunların bitki kompozisyonları, ot 
verimleri ve ot kaliteleri iklim koşullarına, toprak 
yapısına, toprak verimliliğine ve taban suyu du-
rumuna göre farklılık gösterir.

2. Yapay çayır ve meralar: Otlatma veya bi-
çilerek değerlendirilmek suretiyle bitkisel yem 
üretimi, toprak ıslahı, erozyonun kontrolü veya 
doğayı korumak üzere bitki örtüsü insan eliy-
le oluşturulmuş olan çayırlardır. Toprak sürülür, 
tohum yatağı hazırlanır ve hazırlanan tohum ya-
tağına bölgenin ekolojik koşullarına uygun yem 
bitkileri karışımı ekilir. Bu tip çayırlarda her türlü 
bakım ve sulama işlemleri yerine getirilerek en 
üst düzeyde verim alınmaya çalışılır ve meraya 
dayalı hayvancılık yapılabilir. Yapay çayır ve me-
ralar, sulu veya kuru koşullarda, tarla arazisin-
de veya doğal ortamlarda, uzun veya kısa süreli 
olarak oluşturulabilmektedir. Bugün dünyanın 
birçok ülkesinde uygulanan bu sistemin ülkemiz 
hayvancılığının gelişmesinde ve rasyonel bir dü-
zeye ulaşmasında yem kaynaklarının desteklen-
mesi açısından zorunlu olduğu kesindir.

Yapay çayır ve meraların, doğal çayır mera 
alanlarına göre avantajları:

Yapay çayır ve meralarda birim alandan daha 
çok yem alınır ve dolayısıyla daha çok hayvansal 
ürün elde edilebilir.
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Biçme ve otlatma şeklinde yararlanılabilir, bu 
seçenekler bitkilerin büyüme dönemine göre 
ayarlanabilir.

Ekilen bitki türleri bölgenin ekolojisine en 
uygun nitelikte olanlardan seçilir.

Toprak sürülüp ekildiğinden, üst tabakada 
biriken organik maddeler toprağa karışarak onu 
ıslah eder.

Yapay çayır ve mera alanları buğdaygiller, 
baklagiller ve diğer familyalara ait yem bitkile-
rinden oluşmaktadır. Çok sayıdaki yem bitkile-
rinin karışım halinde ve aynı ortamda birlikte 
yetiştirilmeleri hem toprak kalitesini hem de ot-
ların besin değerlerini iyileştirir.

Bölgeye uygun sürdürülebilir yapay mera 
oluşturulabilmesi için en yakın Ziraat Fakültele-
rine, Tarım İl veya İlçe Müdürlüklerine danışıla-
rak en uygun karışımlar, bunların yetiştirme ve 
bakım koşulları, otlatma, biçme ve en üst dü-
zeyde faydalanılması için neler yapılabileceği 
hakkında bilgi alınmalıdır.

Ülkemizde çayır ve meraların durumu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 verileri-
ne göre ülkemizde 14617 bin hektar doğal ça-
yır-mera arazisi bulunmaktadır. Bu alan diğer 
ülkelerin çayır-mera alanları ile kıyaslandığında 
iyi olmasına karşılık, meralarımızın bulunduğu 
ekolojik koşullar ve özellikle de uzun yıllardan 
beri süre gelen aşırı veya zamansız kullanım 
nedeni ile verimleri çok düşük düzeyde kalmak-
tadır. Türkiye’nin farklı bölgelerindeki meraların 
kuru ot verimleri 45-100 kg/da arasında değiş-
mektedir. Meraların birçoğunda bitki örtüsünün 
kapladığı alan Doğu Anadolu’daki bazı yöre-
ler hariç %20’yi geçmemektedir. Özellikle Orta 
Anadolu’daki meralar son derece tahrip edilmiş 
ve toprağını bile yerinde tutamayacak şekilde 
çıplaklaşmış durumdadır.

Meralarda cereyan eden erozyon diğer top-
rak ve su kaynaklarını da olumsuz yönde etki-
lemektedir. Özellikle ilkbahar aylarında ortaya 
çıkan ve can ve mal kayıplarına neden olan sel 

ve toprak kaymalarının nedeni, ormanların tah-
rip edilmiş ve meraların bitki örtülerinin zayıf 
olmasıdır.

Ülkemiz çayır-meralarının ağır otlatılmasının 
en önemli nedenlerinden birisi, kaba yem kay-
naklarından olan yem bitkileri tarımının istenen 
düzeye ulaşmamış olmasıdır. Ülkemizde sadece 
744.000 ha alanda yem bitkileri yetiştirilmekte-
dir ve bu alanın toplam tarım alanı içindeki ora-
nı % 3.1 civarındadır.

Koyun ve keçi yetiştiriciliğinde meralar

Türkiye genelinde koyunculuk ekstansif bir ya-
pıya sahiptir ve tüm yıl boyunca meraya dayalı 
bir besleme uygulanmaktadır. Kış ayları için ye-
terli miktarda kaba yem bulundurulmadığından 
koyunların bu mevsimde bile ulaşılabildiği sü-
rece meradan yararlandırılmasına çalışılır. Hay-
vanlara yalnız akşamları saman ve ot verilir. So-
ğuk ve karlı günlerde koyunlar dışarı çıkmazlar 
ve böyle günler fazla sürerse elde ot rezervi az 
olduğundan çok sürmeden tükenir ve hayvanlar 
aç kalma tehlikesi ile karşı karşıya kalırlar. Bu du-
rumda yağlı kuyruklu koyunlar, bu yağ rezervin-
den yararlanarak yetersiz beslenmeye bir süre 
dayanabilirler.

Koyun ve keçiler güç otlatma koşulları al-
tındaki fakir ve fakire yakın bölgeleri en uygun 
kullanan hayvanlardır. Sanayileşme, çiftçilikle 
uğraşan insanların kentlere göçmesi, verimli 
toprakların tarımsal üretime kaydırılması, kurak-
lığın ve sıcaklığın artması, dağlık bölgelerdeki 
otlakların bozulması, fakir meralarda fazla sa-
yıda hayvan otlaması en çok küçükbaş hayvan 
yetiştiriciliğini etkilemektedir.

Küçükbaş hayvanların beslenmesi için mera 
en ekonomik kaynaktır. Mera yönetimi uygun 
şekilde sürdürülürse, koyun ve keçinin optimum 
beslenme gereksinimleri karşılanabilir. Üretim 
karlılığını en üst düzeye çıkarmak için koyun ve 
keçilerin kaliteli meralarda otlatılması gerekir. 
Çünkü kaliteli meralara daha az besin takviyesi 
gerekir.
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Sindirim problemleri yaşamamak için koyun 
ve keçiler ağıldaki kış beslemesinden meraya 
geçerken veya sonbaharda meradan kuru yeme 
geçerken geçişler yavaş yavaş yapılmalı, biri 
azaltılırken diğeri çoğaltılarak enaz bir haftalık 
bir sürede geçiş yapılmalıdır.

Koyun ve keçilerin otlama özellikleri

Keçiler farklı bitkileri ve bitki kısımlarını seçme 
konusunda farklı bir yeteneğe sahiptir. Hatta 
fizyolojik olarak besin madde ihtiyaçlarının art-
tığı dönemlerde enerji ve protein bakımından 
zengin bitkileri ve bitki kısımlarını yerler. Keçi ve 
koyunların yeme yaklaşımı birbirinden farklıdır, 
Keçiler, merada yukarıdan aşağıya otlayan hay-
vanlardır, çeşitli çayır otlarını, baklagilleri ve ça-
lımsı bitkilerin yapraklarını yerler. Koyunlar daha 
kaba kısımları ve otları yemeyi tercih ederler.

Hem otsu bitkilerin hem de odunsu yabani 
otların koyun ve keçiler tarafından otlatılma-
sı biyolojik ve ekolojik kontrol açısından iyi bir 
çözüm sağlayabilir. Keçiler odunsu bitkiler için 
en etkili biyolojik araçlardan biridir. Keçiler ko-
yunlara göre çalılarla sarılmış meralara daha iyi 
uyum sağlar ve gerektiğinde tercihlerini değiş-
tirmeye daha yatkındır.

Koyunların ve keçilerin yeme davranışları, 
otlama özelliği ağızlarının anatomik yapıları ile 
ilgilidir. Keçilerin üst dudakları, dikenler arasın-
dan istedikleri yaprakları koparabilecek şekilde 
evrimleşmiştir. Meradaki bitki kalitesi, sıcaklık, 
bitki tercihleri otlama yeteneğini etkileyebilir. 
Keçiler, koyunlara göre daha acı yemlere tole-
rans gösterebilir.

Mera ot miktarı ve yüksekliği, koyun ve keçi-
lerin yem tüketimi, yemden yararlanması ve be-
sin dengesi üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. 
Çeşitli çalışmalar, ot miktarının dönüm başına 
455-545 kg kuru maddeden az olduğu zaman, 
keçilerde tüketimin azaldığını, çünkü hayvanın 
her ısırıkta ağız dolusu alamadığını göstermiş-
tir. Meranın aşırı otlatılması, sadece koyun ve 
keçilerin tüketimi üzerinde değil, aynı zamanda 

fotosentez için yeterli yaprak olmadığından ot-
ların yeniden büyümesi sürecinde de olumsuz 
etkilidir. Koyun ve keçilerin kontrollü otlatılması, 
bitki örtüsünde yararlı çayır ve baklagil otlarının 
artışına neden olurken, istenmeyen çalı türlerini 
azaltır veya değiştirir.

Bazı araştırmacılara göre, hem keçiler hem 
de sığırlar tarafından otlatılan topraklar, yalnızca 
sığırların otladığı topraklardan % 25 daha iyi ha-
sılat verir. Yabani ot kontrolü, koyun ve keçileri 
meraya birarada sokarak sağlanabilir.

Yabani otlar ve çalılar otlatma mevsiminin 
başlarında standart meralara göre protein ve 
enerji bakımından daha zengindir. Koyunlar 
yabani ot tüketiminde çok iyidir. Keçilerin ge-
nellikle çalımsı bitkileri tüketen bir tür olduğu 
düşünülür. Her ikisi de otları en besleyici du-
rumdayken koparma yeteneğine sahiptir.

Merada otlayan keçi ve koyunların temiz ve 
tatlı suya sürekli erişimleri olmalıdır. Yetişkin bir 
hayvan günde 2-4 litre su içebilir, su tüketimi 
gebeliğin sonlarında ve emzirme döneminde 
önemli ölçüde artar. Hava sıcaklığı 21 °C’yi aşın-
ca su ihtiyaçları önemli ölçüde artar ve sıcaklık 
çok düşük olduğunda azalır.

Merada beslenen koyun ve keçilere 
takviyeler

Mera beslemesinde, meradaki doğal otlardan 
mümkün olduğunca fazla yararlanmak, ilave 
kaba ve konsantre yem miktarını en düşük sevi-
yede tutmak başlıca amaçtır.

Mineral takviyesi her zaman yapılmalıdır. Ot-
layan hayvanlar için %15-30 tuz, %6-12 kalsi-
yum, %6-12 fosfor ve %1-4 magnezyum içeren 
mineral takviyesine bölgenin eksikliğine göre iz 
mineraller de eklenmelidir. İlave yem hayvanın 
verim durumu, hava koşulları ve hayvanların vü-
cut kondisyonuna göre yapılır. Süt verimi me-
raların kalitesinden ve ek yem sağlanmasından 
kesinlikle etkilenmektedir. Tahıllar vücut ağırlığı-
nın %0.5’i kadar veya daha az verilebilir. Daha 
fazlası, ot tüketimini ve sindirimini olumsuz et-
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kileyebilir. Bazı tahıl yan ürünleri de ilave yem 
olarak kullanılabilir. Örneğin soya fasulyesi ka-
bukları ve buğday değirmen yan ürünleri kaba 
yem kullanımını düşürmeden ekonomik bir şe-
kilde enerji sağlayabilir. Soya küspesi ve pamuk 
tohumu küspesi protein takviyesi olarak kulla-
nılır ve orta veya düşük kaliteli kaba yemlerin 
sindirilebilirliğini artırabilir.

Doğru oluşturulmuş yapay meralarda son-
baharda çiftleştirme, ilkbaharda kuzulatma dü-
zeninde, ek tahılla besleme en aza indirilebilir.

Meralardaki zararlı/zehirli bitkiler

Bölgelere göre meraların bitki florası farklıdır. 
Bitkilerin toksik etkileri mevsimlere, aylara göre 
değişir. Normalde hayvanlar zehirli bitkileri ta-
nır ve yemez. Bölgeye sonradan getirilen, me-
rayı tanımayan hayvanlar aç kaldıklarında, pika 
durumlarında, otlar kurutularak verildiğinde ve 
kaba yemlere karıştırılarak verildiğinde zehirli 
bitkileri yiyebilir.

Zehirli bitkiler arasında; kanarya otu, baldı-
ran, tespih bezelye, yabani haşhaş, yılan otu, 
sütleğen, manyok, zakkum, tütün, dev grana-
dilla, deve tabanı, dana ayağı, hint yağı bitki-
si, ısırgan otu, difenbahya, pıtrak, kargabüken, 
kurtboğan, müge, güzelavrat otu, intihar ağacı, 
peru zakkumu, gölevez, karamuk, sabunotu, it 
üzümü, sirken ve avokado sayılabilir. Bunlardan 
bazıları meralarda da olabilir, koyun ve keçilerde 
farklı sorunlara neden olurlar. Bazı tarım ilaçları 
da zehirlenmelere yol açabilir.

Zehirli bitkiler hayvancılıkta büyük ekonomik 
kayıplara neden olmaktadır. Bu kayıplar sadece 
hayvanın ölmesi şeklinde değildir, aynı zaman-
da sağlıklarının bozulması, veriminin azalması, 
süt kalitesinin bozulması, yavru atma, yavruların 
deforme olması ve ömrün azalması gibi sonuç-
lar da görülmektedir. Aslında bitkilerde zehir-
lenmeye sebep olan maddeler bitkilerin bakteri, 
böcek, ot yiyenlere karşı kendini koruması için 
ürettikleri metabolitlerdir.

Zehirli bitkilerden korunma

Korunma için zehirli bitkinin tanınması, bölge-
ye has funda, çalı, çayır ve mera bitkilerinin ve 
ağaçlarının bilinmesi gerekir. Kurak veya otla-
rın kıt olduğu zamanlarda, yol kenarları, ağaçlık 
alanlar veya kayalıklar gibi otlatma için planla-
nan yeni alanlara hayvanları sokmadan önce ze-
hirli bitkiler açısından kontrol edilmesi gerekir. 
Buna özellikle ilkbaharın başlarında ve yemlerin 
az olduğu yaz sonunda dikkat edilmelidir.

Küçük arazide fazla sayıda hayvan otlatma-
maya, otlaklara ot, çalı ve ağaç kırpıntılarını at-
mamaya, tatlı suya ve minerallere serbest erişim 
sağlamaya, yağmur veya çiğ düşmüş meraya aç 
hayvanları sürmemeye, aç hayvanları zehirli bit-
kilerin yakınında yatırmamaya, kuzulatmamaya, 
sulamamaya ve tuzlamamaya özen gösterilme-
lidir.

Yıl boyunca hayvanlara tuz ve fosfor takviye-
si yapılmalıdır. Yeni hayvanlar iki hafta boyunca 
tuz ve fosfor takviyesi yapmadan meraya veya 
çayırlara gönderilmemelidir. Mümkünse zehirli 
bitkilerin olduğu meralara, bitkiler en az zehirli 
olduğu dönemlerde hayvanlar sokulmalıdır. As-
lında, merada zehirli bitkiler varsa, bitkiler ölene 
kadar tüm hayvanları dışarıda tutmak en iyisidir. 
Küçük alanlardaki zehirli bitkileri kontrol etmek 
için herbisit ilaç veya mekanik uzaklaştırma kul-
lanılabilir.

Merada besleme araştırmaları

Bazı çalışmalarda otlatmanın ekonomik perfor-
mansı mutlaka artırmadığı gösterilmiştir. Daha 
az otlatma yapan çiftliklerin genellikle daha faz-
la otlatanlara göre daha verimli olduğu göste-
rilmiştir. Meraların uzaklığı ve erişilememesi gibi 
engeller, doğal meraların ve çayırların aşırı otla-
tılması sonucu çevresel bozulmaya yol açacağı 
endişesi, ayrıca daha yüksek verim ve ekonomik 
performans için Avrupa’nın bazı kesimlerinde 
entansif besleme yaygınlaşmaktadır.
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Karışık yapay merada otlatılan koyunların 
rasyonundaki yonca kuru otunun miktarı azal-
dığında meradan otladıkları ot miktarı artmak-
tadır. Yalnız mera otları ile beslenen hayvanlar-
da günlük otlatma süresinin 8 saatten 22 saate 
uzatılması ile hem buğdaygil hem de baklagil 
hakim otlaklarda koyunların üretkenliği iyileş-
miştir.

Otlayan hayvanların, özellikle koyun ve keçi-
lerin rasyonu mevsime, otlatılan bitki türlerine, 
bitkilerin büyüme dönemine, iklim koşullarına 
ve yeme davranışlarına bağlı olarak değişiklik 
göstermektedir. Bu çeşitlilik, süt ve peynirde tat 
ve aromayı etkileyen moleküllerin varlığını ve 
bolluğunu etkiler. Ayrıca, otlayan hayvanlardan 
elde edilen ürünlerin sağlıklı yağ asitleri, fenol-
ler, vitamin A ve E, antioksidan bakımından ağıl-
da tutulan hayvanlardan elde edilen ürünlerden 
daha yüksek olduğu bilinmektedir.

Sütçü keçilerin süt verimi merada kalış sü-
resinden etkilenmektedir. Örneğin ilave olarak 
600 gr konsantre yem ve 400 gr kuru ot verilen 
keçiler 6 saat meraya bırakıldıklarında süt verimi 
maksimum olmuştur. Sadece 600 g konsantre 
yem eklendiğinde ve 13 saat otlatıldığında süt 
verimi en üst seviyeye çıkmıştır. Bu çalışmada 
keçiler meradan 2.3 kg kuru madde tüketmiştir. 
Yani süre kısıtlandığında daha yoğun otlayarak 
gerekli kuru madde ihtiyacını karşılayabilmekte-
dir. Emziren koyunlar 4 ve 7 saat meraya çıka-
rıldıklarında 4 saat çıkarılanların saatte 244 g, 7 
saat bırakılanların ise 166 g kuru madde tüket-
tiği belirlenmiştir.

Kıraç merada dişi hayvanlara canlı ağırlıkları-
nın %1 ve %2’si kadar takviye konsantre yem ve-
rildiğinde, fazla konsantre yem verilen keçilerde 
meradan ot tüketimi ve sindirilebilirliği olumsuz 
etkilenmiştir. Koyunlarda bunun aksine en faz-
la ot tüketimi ve sindirimi yüksek konsantre ile 
elde edilmiştir.

Meraların su içeriği tüketimi etkiler. Örneğin 
bitkilerde kuru madde %10’un altına düşerse 
tüketim baskılanır. Hayvanların iyi tüketebilme-

si için bitkilerin kuru madde içeriği %12.5-19.0 
arasında olmalıdır.

Koyunlarda sürekli otlatılan beyaz üçgül ile 
İngiliz çimi karşılaştırıldığında, koyunların beyaz 
üçgülü daha çok tükettiği görülmüştür. Çünkü 
meranın üst kısımlarında üçgülün yapraklarına 
daha kolay erişilebilir ve daha kolay tüketilebilir. 
Lif içeriği de daha düşük olduğundan işkembe-
den geçiş hızı daha fazladır. Bu durum bütün 
baklagiller için geçerli değildir. Bazılarında yo-
ğun tanen içeriği tüketimi azaltabilir.

Bazı ülkelerde yapay koyun otlaklarının yöne-
timi için kılavuzlar hazırlanmıştır. Mera yüksekli-
ği yıl boyunca korunmakta, gerekirse biçilmek-
tedir. İlkbaharda mümkün olan en kısa sürede 
4 cm yüksekliğe ulaşmak, Mayıs ve Haziran ay-
larında 6 cm’yi aşmasını önlemek ve yaz sonu-
na kadar 6 cm yüksekliği sürdürmek hedeflenir. 
Emziren koyunlar, bitkilerin bu yüksekliklerinde 
otlatıldığında süt verimlerini maksimum düzeye 
arttırmaktadır. Sonbaharda mera yüksekliğinin 
yaklaşık 8 cm’ye çıkmasına izin verilebilir. Daha 
sonra ise kışın soğuktan zararın en aza indiril-
mesi için 3 cm’ye kadar otlatılmalıdır. Mera ilk-
baharda çok kısaysa, süt verimindeki azalmayı 
önlemek için konsantre yem takviyesi gerekir.

Ülkemizde doğal çayırlarda yürütülen bazı 
besi çalışmalarında, kuzuların günde 105 g, 122 
g ve 157 g gibi canlı ağırlık kazandıkları belir-
lenmiştir. Kaliteli körpe yapay meralarda otlayan 
kuzularda günde 300 g‘dan fazla canlı ağırlık ar-
tışı sağlanabilirken, olgun meralarda yetişkin bir 
koyun mevcut ağırlığını bile koruyamamaktadır.
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Koyun-Keçi Sütü

Süt geniş anlamda dişi memeli hayvanların 
doğumdan sonra meme bezlerinde oluşturduk-
ları biyolojik sıvı olarak tanımlanabilir. Türk Gıda 
Kodeksi Çiğ Süt ve Isıl İşlem Görmüş İçme Sütler 
Tebliği’nde ise ‘’Bir veya daha fazla inek, keçi, 
koyun ve manda sağılmasıyla elde edilen, 40 
°C’nin üzerine ısıtılmamış veya eşdeğer etkiye 
sahip herhangi bir işlem görmemiş, kolostrum 
dışındaki meme bezi salgısı’’ şeklinde tanımlan-
mıştır. Süt, canlıların gelişmesi ve yaşamlarını 
sürdürebilmeleri için ihtiyaç duyulan hemen he-
men bütün besin unsurlarını içerir. Bu nedenle 
hayvanların evcilleştirilmelerinden itibaren in-
sanlar tarafından en çok tüketilen gıdalardan 
biri olmuştur. Tüm memeli hayvanlardan süt 
elde edilebilmekle birlikte süt denildiğinde akla 
ilk olarak dünyada üretim ve tüketim miktarı en 
yüksek olan inek sütü gelmektedir. Diğer türler-
den elde edilen sütler ise tür adıyla anılmakta-
dır (koyun sütü, keçi sütü, deve sütü, eşek sütü 
gibi).

Türkiye 2019 yılında Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK) verilerine göre 37.276.050 baş koyun ve 
11.205.429 baş keçi varlığına sahiptir. Yine aynı 
yıl sağılan 19.836.985 baş koyundan toplam 
1.521.456 ton süt, sağılan 5.471.086 baş keçiden 
ise 577.209 ton süt elde edilmiştir. Sağılan hay-
van başına süt üretimleri ise koyunlarda ortala-
ma 77 kg, keçilerde ise 105 kg olarak hesaplan-
maktadır. Oransal olarak bakıldığında Türkiye’de 
üretilen toplam sütün yaklaşık %9’u koyun ve 
keçiden sağlanmaktadır. Dünyada ise 1.2 milyar 

baş koyun ve 1 milyar baş keçi bulunduğu tah-
min edilmektedir. Koyun ve keçi sütlerinin üre-
timindeki payları ise dünya genelinde sırası ile 
%1,3 ve %2,1 olduğu bildirilmektedir.

Türkiye’de Akkaraman, Morkaraman, Dağlıç, 
Kıvırcık, Sakız, Merinos, Karayaka, Karagül, İvesi, 
Hemşin, Tuj, Malya, Türktahirova, Herik, Acıpa-
yam, Bafra, Sönmez ve Polatlı koyun ırklarının 
yetiştiriciliği yapılmaktadır. Kıl keçisi, Ankara ke-
çisi ve Kilis keçisi ülkemize ait keçi ırklarıdır. Ay-
rıca Saanen, Alman Alaca Asil Keçi, Alman Beyaz 
Asil, Toggenburg ve Damascus kültür ırkları ola-
rak bulunmuş melez ırkların oluşturulmasında 
kullanılmıştır. Ayrıca Türkiye’de saf olarak Saa-
nen ırkının yetiştiriciliği de yapılmaktadır. Akke-
çi, Bornova, Balcalı, Toros Alaca keçisi ise ülke-
mizde yetiştiriciliği yapılan melez ırklar arasında 
yer almaktadır.

Düşük sermaye ve sınırlı arazi gereksinimi ile 
litre başına daha yüksek kar marjı gibi pozitif 
yönlerinden dolayı koyun ve keçi sütü üretimi 
giderek artan hayvancılık kolları arasında yer al-
maktadır. Sağlıklı bir toplum oluşturmak, kırsal 
kalkınmayı desteklemek, istihdam olanağı sağ-
lamak ve kırsal nüfusun göçünü yavaşlatmak 
için küçükbaş hayvancılık bir araç olarak kulla-
nılabilir.

Süt; özellikle inek, koyun, keçi sütleri, insan 
beslenmesinde en sık kullanılan besinlerdir. Keçi 
sütü, dünya süt üretimi açısından inek, manda 
ve koyun sütlerinden sonra dördüncü sırada 
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yer almaktadır. Üretilen keçi sütünün, özellik-
le bireysel tüketim amacıyla kullanılmasından 
dolayı, resmi istatistiklerin gösterdiğinden çok 
daha fazla olduğu düşünülmektedir. Akdeniz 
bölgesinde bulunan Fransa, Yunanistan, İspanya 
ve İtalya gelişmiş süt keçisi endüstrisine sahip 
başlıca ülkeler arasındadır. Diğer çiftlik hay-
vanlarına kıyasla keçi sütü üretimindeki artışın 
dört temel nedeni vardır. Bunlar; ev içi tüketim 
amacıyla düşük sayıdaki hayvanla üretim yapıl-
ması, birçok gelişmiş ülkede keçi sütü ürünleri-
ne, özellikle peynirlere ve yoğurda uzmanların 
artan ilgisi, inek sütü alerjisi ve diğer gastroin-
testinal problemleri olan kişilerin rahatsızlığı ve 
keçi sütünün yüksek oligosakkarit ve nükleotit 
içeriğiyle ilişkili potansiyel sağlık yararları üze-
rine yapılan araştırmaların artması olarak özet-
lenebilir.

Keçinin özellikle zor çevresel ve iklimsel ko-
şullara uyum sağlama yeteneğinin yüksek ol-
ması nedeniyle, yetiştiriciliği birçok ülkede yay-
gın olarak yapılmaktadır. Ayrıca girdi maliyetinin 
düşük olması sebebiyle özellikle az gelişmiş ve 
gelişmekte olan ülkelerde hayvansal üretim için 
de önemli bir kaynaktır. Avrupa ülkelerinde ge-
nellikle yüksek süt verimine sahip keçi ırkları ye-
tiştirilmektedir. Bunlar içerisinde en bilineni Sa-
anen ırkıdır. Çeşitli ülkelerde yerli ırkların verim 
özelliklerinin geliştirilmesine yönelik melezleme 
çalışmalarında Saanen ırkı kullanılmaktadır. Ül-
kemizde de yerli ırklarımızdan olan kıl keçileri-
nin süt verimlerini ıslah etmek amacıyla kulla-
nılmıştır.

Keçi sütü dünyaca bilinen ünlü peynir çe-
şitlerinin yapımında kullanılan özel bir süttür. 
Başta Fransa olmak üzere çeşitli Akdeniz ülke-
lerinde keçi sütü, peynir üretiminde ekonomik 
ve teknolojik açıdan önemli bir noktadadır. Tür-
kiye’de de özellikle küçük, aile tipi yetiştiricilik 
yapan çiftliklerde elde edilen keçi sütü peynir, 
tereyağı, yoğurt ve dondurma gibi ürünlere dö-
nüştürülerek veya içme sütü olarak satışa su-
nulmaktadır. Koyun da yine et ve yün üretimi 

gibi farklı amaçlar için yetiştiriciliği yapılan bir 
tür olması nedeniyle resmi olarak kayıt altına 
alınan koyun sütü üretiminin gerçek rakamdan 
çok daha düşük olduğu tahmin edilmektedir. 
Ayrıca koyun ve keçi sütleri inek sütüyle karış-
tırılarak süt ürünlerine dönüştürülmekte ve bu 
ürünler de piyasaya sunulmaktadır. Koyun sütü 
besin ögeleri bakımından inek sütünden daha 
zengin olmasına rağmen kendine has, biraz ağır 
bir tat ve kokuya sahip olduğundan dolayı nadi-
ren içme sütü olarak tüketilmektedir. İçme sütü 
olarak tüketilecekse sulandırılması önerilmek-
tedir. Özellikle kazein düzeyinin yüksek olması 
nedeniyle peynir, yoğurt ve kazein üretiminde 
sıklıkla kullanılmaktadır. Yağ miktarının da fazla 
olması nedeniyle tereyağı üretiminde de tercih 
edilmektedir. Pıhtılaşması için daha fazla renne-
te ihtiyaç duymasına rağmen, koyun sütü kre-
masından elde edilen tereyağları daha yumuşak 
bir yapıda olmaktadır.

Koyun sütü üretimi hızlı bir şekilde artış gös-
terse de, hayvancılık açısından bakıldığında, 
mevsimsellik nedeniyle inek ve keçi sütü kadar 
yüksek üretim verimine sahip değildir. Dolayısı 
ile orta ve küçük ölçekli koyun sütü çiftlikleri, süt 
ürünlerinde işlenmek üzere yeterli miktarda süt 
biriktirmenin bir yolu olarak çiğ sütü dondur-
maktadır. -27 °C’de dondurulmuş koyun sütü, 
12 aya kadar depolama süresinde protein sta-
bilitesini korumaktadır. Bununla birlikte, yüksek 
kaliteli koyun sütünün muhafaza edilmesi için, 
hızla dondurulması ve -20 ° C’nin altındaki sı-
caklıklarda saklanması gerektiği vurgulanmak-
tadır.

Dişi memeli hayvanlardan sütün üretimi veya 
salgılanmasına laktasyon adı verilmektedir. Lak-
tasyon süresi keçilerde ırk ve çevresel koşullara 
bağlı olarak 200-350 gün arasında değişmekle 
birlikte ortalama 305 gün olmaktadır. Keçi sütü-
nün bileşimi oldukça değişkendir ve ırk, beslen-
me ve çevresel faktörler ile laktasyon periyodu, 
doğum sayısı ve mevsimden önemli düzeyde 
etkilenmektedir.
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Vücut ağırlığı ile süt verimi arasında pozitif 
bir korelasyon olduğu bilinse de yapılan araş-
tırmalarda süt verimindeki değişimin sadece 
%10’luk bir bölümünün vücut ağırlığı ile açıkla-
nabileceği ifade edilmektedir.

Süt verimini etkileyen bir diğer faktör yaştır. 
Yaş ve vücut ağırlığının beraber değişmesinden 
dolayı etki düzeyleri benzerdir. Keçilerde süt 
verimi dört ila sekiz yaş arasında pik seviyesine 
ulaşmaktadır.

Meme bezi bağlantıları da süt verimini etki-
lemektedir ve meme bezi hacmi ile süt verimi 
arasında pozitif bir ilişki bulunmaktadır.

Yavrulama dönemi süt verimini etkileyen 
önemli bir faktördür. Yılın ilk aylarında (ocak, 
şubat, mart) başlayan laktasyondan elde edilen 
verim yıl sonunda (ekim, kasım, aralık) başla-
yandan daha düşük olmaktadır.

Süt verimini etkileyen bir diğer önemli faktör 
beslemedir. Meme bezinde laktoz üretimi için 
glikoza ihtiyaç duyulmaktadır, dolayısı ile yem 
alımındaki azalma süt veriminde hızlı bir düşüşe 
sebep olmaktadır.

Ortam sıcaklığı da süt verimini etkilemekte-
dir. Örneğin yapılan bir çalışmada -0,5 °C’de sa-
ğılan hayvanlardan elde edilen verimin 20 °C’de 
sağılanlardan %30 daha düşük olduğu bildiril-
miştir. Tablo 1’de koyun ve keçi sütünün yüzde 
kaba kimyasal bileşimi gösterilmiştir.

Tablo 1. Koyun ve keçi sütünün yüzde kaba 
kimyasal bileşimi
Unsur Koyun sütü (%) Keçi sütü (%)

Rutubet 81,7 86,9

Yağ 6,9 4,0

Laktoz 4,8 4,6

Protein 5,6 3,6

Kül 1,0 0,9

Süt genel olarak emülsiyon, kolloidal süs-
pansiyon ve gerçek çözelti gibi suda çeşitli dis-
persiyon durumlarında bulunan protein, yağ, 

laktoz ve minerallerin dengede bulunduğu bir 
karışımdır. Koyun sütü inek sütüne göre daha 
viskoz bir yapıya sahiptir ve sahip olduğu yük-
sek immünolojik aktivite sayesinde sağımdan 
sonraki ilk saatlerde mikroorganizma çoğalma-
sına karşı daha dirençlidir. Elde edildiği hayvana 
özgü bir kokuya sahiptir ve opak beyaz renk-
tedir. Koyun sütü mükemmel kalitede protein, 
kalsiyum, fosfor ve lipid kaynağıdır. Her biri yak-
laşık benzer miktarlarda bulunan protein, yağ ve 
karbonhidrat bileşenleri arasında iyi bir denge 
bulunmaktadır. Yüksek bir besin içeriğine rağ-
men kalori düzeyi düşüktür. Yağ ve protein inek 
sütüne kıyasla kuru maddenin daha fazla kıs-
mını oluşturmaktadır. Yağ ve protein düzeyinin 
inek sütünden yüksek olmasından dolayı peynir 
üretiminde randıman daha iyidir.

İnek ve keçilerde olduğu gibi koyun sütü-
nün bileşimi de beslenme, ırk, doğum sayısı, 
mevsim, laktasyon periyodu, sürü yönetimi ve 
çevresel koşullardan etkilenmektedir. Bu unsur-
lar içerisinde ana faktörlerden bir tanesi ırktır. 
Özellikle yüksek verimleri nedeniyle yetiştiri-
ciliği yapılan ırklara ait sütler daha düşük kuru 
madde içeriğine sahip olmaktadır. Yağ ise aynı 
ırk ve bireyler içerisinde proteine oranla daha 
fazla değişkenlik göstermektedir.

Doğum sonrası erken dönemde koyun ko-
lostrumu yaklaşık %13 yağ, %12 protein, %3,3 
laktoz ve %0,9 mineral içeriği ile %29 toplam 
kuru madde oranına sahip olmaktadır. Laktas-
yonun ilk haftalarında yağ ve protein düzeyi 
azalır, ardından laktasyonun sonuna kadar, ve-
rimin de azalmasıyla, kademeli olarak artar. Yedi 
aylık laktasyon periyodunun sonunda yağ dü-
zeyi %8,1-10, protein düzeyi de %6,8-8,9 gibi 
yüksek değerlerde olabilir. Laktoz içeriği ise 
laktasyon boyunca daha stabil olsa da laktas-
yonun sonunda keskin bir düşüş gösterir. Koyun 
sütünün özgül ağırlığı (1,030-1,045), viskozite-
si ve titre edilebilir asitliği inek sütünden daha 
yüksek olmakla birlikte refraktometre indisi ve 
donma noktası daha düşüktür. Koyun sütünün 
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asitliğinin yüksek olması, daha yüksek protein 
içeriğine sahip olması ile ilişkilidir. Keçi sütünün 
toplam kuru madde, yağ, ham protein, laktoz ve 
kül içeriği ile yoğunluğu inek sütüne benzerdir. 
Ancak koyun sütünde olduğu gibi refraktomet-
re indisi ve donma noktası inek sütünden dü-
şüktür. Ayrıca inek sütünden daha yüksek özgül 
ağırlık (1,028-1,041), viskozite ve titre edilebilir 
asitlik değerlerine sahiptir. Kilis keçisi sütünün 
%12,6 kuru madde, %4,15 yağ, %3,2 protein ve 
%0,8 mineral içerdiği, kıl keçisi sütünün ise %15 
kuru madde, %5,5 yağ, %4,5 protein, %4,1 lak-
toz ve %0,8 kül içeriğine sahip olduğu bildiril-
mektedir.

Keçi ve koyun sütlerinin kazein yapısı ben-
zerdir. Ancak miktar bakımından farklılık gös-
terirler. Koyun sütünde %4,18 oranında kazein 
bulunurken, keçi sütünde bu %2,81’dir. Koyun 
sütünün k-kazein glikopeptidleri inek sütü ile 
benzer polisakkarit fraksiyonlarına sahipken 
keçi sütü αs-1 kazein içermez. Bu durum da inek 
sütü alerjisi bulunan kişilerin keçi sütü tüke-
timlerine olanak tanır. Koyun sütünde bulunan 
kazein miselleri inek sütündekilere oranla daha 
yüksek düzeyde kalsiyum içerir, daha yüksek 
β-kazein/ αs-kazein oranına sahip olduğundan 
dolayı rennet enzimine karşı daha duyarlıdır. 
Dolayısı ile pıhtılaşma inek sütünden daha kısa 
sürede tamamlanır. Sterilizasyon sıcaklığında 
sütün koagülasyona karşı gösterdiği direnç ısıl 
kararlılık olarak tanımlanmaktadır. pH, tuz den-
gesi ve kazein miselleri ile serum proteinleri 
arasındaki etkileşimlerden etkilenen ısıl kararlı-
lık, koyun ve keçi sütlerinde inek sütüne oranla 
daha düşüktür. Keçi sütünün UHT sterilizasyon 
uygulamasına karşı duyarlı olmasında pH düze-
yi, çözünür protein derişimi, fosfor ve çözünmüş 
kalsiyum miktarındaki farklılığın bu duruma ne-
den olduğu düşünülmektedir. Koyun sütünün 
laktoz düzeyinin ortalama %4,8, keçi sütünün 
ise inek sütüne benzer şekilde ortalama %4,6 
olduğu bilinmektedir. İnek sütüne oranla koyun 
sütünün yağ ve protein içeriği belirgin biçim-

de daha yüksek iken laktoz bakımından farklı-
lık daha azdır. Dolayısı ile laktozun koyun sütü 
toplam kuru maddesindeki oranı (%22-27) inek 
sütünden (%33-40) daha düşüktür.

Yağ sütün en değişken unsurudur ve önemli 
kısmını yağ asitlerinin esterleri olan trigliserid-
ler oluşturur. Koyun ve keçi sütlerinde bulunan 
yağın en önemli özelliklerinden biri yağ globül 
çaplarıdır. Küçükbaş hayvan sütlerinde bulunan 
küçük yağ globüllerinin oranı inek sütünden 
daha fazladır. Ortalama değerlere bakıldığında 
en küçük ortalama yağ globül çapına koyun 
sütünün sahip olduğu bunu keçi sütünün takip 
ettiği bildirilmiştir. Dolayısı ile küçükbaş hayvan 
sütleri, inek sütüne göre daha kolay sindirile-
bilmektedir. Kısa zincirli yağ asitleri konsant-
rasyonunun yüksek olması keçi sütünü diğer 
sütlerden ayırmaktadır. Özellikle “keçi aroma-
sı” ile ilişkilendirilen kaproik, kaprilik ve kaprik 
yağ asitlerini yüksek oranda ihtiva etmektedir. 
Koyun sütü ise orta zincirli yağ asitleri ile tekli 
ve çoklu doymamış yağ asitlerini inek sütünden 
daha fazla içerir.

Koyun sütü inek ve keçi sütlerine oranla 
daha fazla düzeyde bütirik ve konjuge linoleik 
asit içeriğine sahiptir. Keçi sütü inek sütünden 
daha fazla düzeyde kalsiyum, fosfor, potasyum, 
magnezyum ve klor içerirken sodyum ve kükür-
dü daha az oranda yapısında bulundurmaktadır. 
Keçi sütü, klor ve fosfor düzeyinin yüksek olması 
nedeniyle diğer tür sütlerden ayrılmaktadır. Çö-
zünür ve kolloidal fazlarda bulunan kalsiyum, 
fosfor ve magnezyum inek ve keçi sütlerinde 
benzerken, koyun sütünde daha düşük çözü-
nürlüğe sahiptir. Keçi sütü inek sütünden sıra-
sı ile %13 ve %134 daha fazla kalsiyum ve po-
tasyum içerir. Koyun sütü inek ve keçi sütlerine 
oranla daha fazla demir içerse de, bu mineralin 
biyoyararlanımının keçi sütünde daha yüksek 
olduğu bildirilmektedir. Vitamin A bakımından 
koyun ve keçi sütleri inek sütünden daha zen-
gindir. Keçiler β-karotenin tamamını A vitamini-
ne dönüştürdüğü için keçi sütü inek sütünden 
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daha beyaz algılanmaktadır. Koyun ve keçi süt-
leri B grubu vitaminleri, özellikle de niasini yük-
sek oranda içerirler. Ancak keçi sütü folik asit ve 
E vitamini yönünden fakirdir. Ayrıca inek sütü ile 
kıyaslandığında folik asit ve B12 vitamini yönün-
den oldukça yetersiz olan keçi sütü ile beslen-
melerde “keçi sütü anemisi” rahatsızlığı ortaya 
çıkabilmektedir. Keçi sütü histidin, metiyonin, 
treonin ve prolin amino asitleri yönünden zen-
gin iken valin, tirozin, serin, izolösin, glutamik 
asit ve arjinin yönünden ise fakirdir. Keçi sütü 
peynir mayası ile koyun ve inek sütüne göre 
daha hızlı pıhtı vermektedir. Yağ globül çapları 
daha küçük olduğundan dolayı sindirimi daha 
kolay olmakla birlikte bu durum yağın ayrılma-
sına ve kaymak bağlamanın geç olmasına ne-
den olmaktadır.

Koyun sütünün içme sütü olarak kullanımı 
yaygın değildir. Genellikle tek başına veya keçi 
ve inek sütleri ile karıştırılarak çeşitli ürünlere 
dönüştürülerek tüketilmektedir. Bu ürünlerin 
başında peynir gelmektedir. Özellikle Ege böl-
gesinde ve Çanakkale civarında üretimi yapılan 
Ezine peynirinin üretiminde keçi, koyun ve inek 
sütleri karışımı kullanılmaktadır. Bunun dışında 
koyun ve keçi sütleri çiğ olarak veya pastörize 
edilerek tek başlarına da peynir üretiminde kul-
lanılabilmektedirler. Ancak birçok ülkede, özel-
likle brusellozis riski nedeniyle çiğ koyun ve keçi 
sütlerinden peynir üretimi yasaklanmıştır.

Koyun sütünün daha fazla elde edildiği yaz 
aylarında “kış yoğurdu” olarak bilinen yoğurt 
çeşidi Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde üretilmek-
te ve elde edilen bu ürün kış mevsiminde tü-
ketilmektedir. Koyun sütünden üretilen kış yo-
ğurtlarının kaba kimyasal bileşimi (kuru madde, 
kül gibi) ile pıhtı sıkılığı ve yapışkanlığının inek 
sütü kullanılarak üretilenlere göre daha yüksek 
olduğu bilinmektedir.

Keçi sütü kullanılarak üretilen ürünlerin bir 
tanesi dondurmadır. Besleyici ve antialerjenik 
özellikleri ve kremsi organoleptik özellikleri ne-
deniyle özellikle çocuklar ve diğer tüketiciler için 

keçi sütünden üretilen dondurmalar alternatif 
bir gıdadır. Keçi sütünden üretilen dondurma-
lar genellikle vanilya veya çikolata ile aromalan-
dırılmaktadır. Keçi sütü dondurma üretiminde 
inek sütünden sonra, yumuşak ve spesifik erime 
özelliklerine sahip, tüketiciler tarafından en ka-
bul edilebilir hammaddedir. Ülkemizde de Kah-
ramanmaraş tipi dondurma üretiminde sıklıkla 
keçi sütü kullanılmaktadır.

Koyun ve keçi sütlerinin mikrobiyolojisi ve 
halk sağlığı açısından önemi hakkında inek sü-
tüne oranla daha az çalışma ve bilgi bulunmak-
tadır. Ancak bu tür süt ve ürünleri de özellikle 
ev tipi üretiminin daha fazla yapıldığı gelişmek-
te olan ülkelerde, inek sütüne benzer şekilde 
halk sağlığı ve kalite sorunlarına sahiptir. Sütün 
elde edildiği hayvanın herhangi bir hastalığının 
bulunmadığı ve sütün hijyen kurallarına dikkat 
edilerek sağıldığı durumlarda pratikte süt ste-
ril olarak kabul edilir. Ancak sağımdan hemen 
sonra gerekli hijyenik şartlar sağlanmadığında 
süt kolaylıkla kontamine olmaktadır. Toplama 
tanklarından alınan taze süt örneklerinin, dü-
şük mikrobiyal kaliteye sahip olduğunu göste-
ren, ortalama 105-106 kob/ml düzeyinde canlı 
mikroorganizma içerdiğini bildiren araştırmalar 
mevcuttur. Bu durum hijyen anlayışının yetersiz 
olduğu özellikle kırsal ve aile tipi işletmelerinin 
daha fazla olduğu ülkelerde daha yüksek sevi-
yelere ulaşabilmektedir. Hijyenik koşullarda elde 
edilen sütler daha iyi mikrobiyolojik kaliteye sa-
hip olurken, koyun sütünün özellikle yüksek yağ 
içeriğinin kullanılan alet ekipmanların temizli-
ğini güçleştirdiği ve kontaminasyonlara neden 
olabileceği de bilinmektedir. Klinik mastitisin en 
yaygın etkeni olan Staphylococcus aureus hasta 
hayvanlardan elde edilen sütün en yaygın kon-
taminantıdır. Ayrıca Pasteurella haemolytica da 
koyun sütünde bulunabilecek bir diğer yaygın 
patojen mikroorganizmadır. Ayrıca klinik ve su-
bklinik mastitis enfeksiyonlarında diğer strep-
tokoklar ve diğer bazı mikroorganizmalar da 
bulunabilmektedir. Mastitis vakalarından elde 
edilen birçok S. aureus suşunun enterotoksije-
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nik olduğu ve bu durumun halk sağlığını riske 
attığı bilinmektedir.

Sütte bulunabilecek bir diğer patojen Liste-
ria monocytogenes’dir. Bu tür kontaminasyon-
larda sütte herhangi bir organoleptik değişiklik 
meydana gelmediği için potansiyel bir risk oluş-
turmaktadır. Diğer yaygın görülen etkenler ara-
sında Mycobacterium tuberculosis, Brucella me-
litensis (Malta humması, yavru atma hastalığı), 
ve Coxiella burnetii (Q humması) bulunmaktadır.

Koyun sütü üretiminde dikkat edilecek 
önemli noktalar aşağıda sıralanmıştır;
• Hayvanlar mümkün olduğu kadar temiz tu-

tulmalı ve meme çevresindeki tüy ve yapa-
ğılar uzaklaştırılmalıdır,

• Memeler, özellikle de meme başları sağım-
dan önce temizlenmelidir,

• Her sağımdan sonra sağım ekipmanlarının 
temizlik ve dezenfeksiyonu büyük bir titiz-
likle yapılmalıdır,

• Süt sağıldıktan hemen sonra soğutulmalı ve 
kullanılana kadar 5 °C’nin altındaki bir sıcak-
lıkta muhafaza edilmelidir.
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Koyun-Keçi Eti

Koyun ve keçi yetiştiriciliği, Türkiye’de sade-
ce bir üretim sektörü değil, tarihsel süreçte de 
kültürümüzün bir parçası haline gelmiştir. Tür-
kiye’de hemen her bölgede yetiştirilen koyun 
türü, ırk çeşitliliği bakımından (örneğin Akkara-
man, Morkaraman, Dağlıç, Karacabey merinosu) 
ruminantlar içerisinde diğer türlere önemli bir 
üstünlük sağlamaktadır. Keçi yetiştiriciliği tüm 
bölgelerde gerçekleştirilmekle birlikte, Akdeniz, 
Ege, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerin-
de, dağlık ve ormanlık alanlarda, küçük aile iş-
letmeleri şeklinde yapılmaktadır.

Günümüzde koyun ve keçi verimlerinde ırk-
lar arası farklılıklar çoğalmış, buna bağlı olarak 
ırklar farklı verim yönleri dikkate alınarak ıslah 
edilmiş/edilmektedir. Başta koyunlar olmak üze-
re koyun ve keçiler verimlerine göre etçi, sütçü 
ve yapağıcı ırklar olmak üzere 3 grupta toplana-
bilmektedir.

Et verimi, koyun yetiştiriciliğinin en önemli 
verimidir. Dünya genelinde etçi ırklarla yapılan 
koyun yetiştiriciliğinde gelirin yaklaşık %80-85’i, 
süt ve kombine verimli ırklarla yapılan yetişti-
ricilikte ise gelirin yarısı et veriminden sağlan-
maktadır. Koyunlardan elde edilen etin büyük 
bir kısmını kuzu eti, geri kalan kısmını toklu ve 
koyun eti oluşturmaktadır. Keçi karkasları da yaş 
ve cinsiyetlerine göre oğlak, çebiç, seis, gezdan, 
erkeç, kısır ve teke olarak ayrılmaktadır. İngilte-

re, Almanya, Fransa, Amerika Birleşik Devletleri 
gibi gelişmiş ülkelerde kuzu eti üretimi, Akdeniz 
ülkelerinde ise süt kuzusu eti üretimi önemli bir 
yere sahiptir. Son yıllarda tüm dünyada önemli 
hale gelen kuzu eti talebini karşılamada büyü-
me performansı, yemden yararlanma kabiliye-
ti ve karkas kalitesi önem teşkil etmektedir. Bu 
amaçla genotip ve çevre şartlarının iyileştirilme-
si gereklidir. Ayrıca et verimi yönlü yapılan bü-
tün çalışmaların, tüketicilerin talep ve beklen-
tisi doğrultusunda gerçekleştirilmesi, arz talep 
dengesinin sürekli irdelenmesi, taleplerin bilim-
sel çerçevede değerlendirilerek en üst düzeyde 
karşılanması koyun-keçi yetiştiriciliğiyle pazar/
market bağlantısının sürekli olarak sağlanması 
gerekmektedir.

Koyun-keçi varlığı ve kırmızı et 
üretimindeki payı

Türkiye’de et ve ürünlerine olan talep; hızlı nü-
fus artışı ve sosyo-ekonomik gelişmelere bağ-
lı olarak artmaktadır. Bu talebe rağmen, kırsal 
kesimdeki istihdam açısından vazgeçilmez olan, 
koyun-keçi yetiştiriciliğinin kırmızı et sektörüne 
katkısı, büyükbaş hayvancılığa göre daha dü-
şüktür.

Türkiye’de kırmızı et üreminde kullanılan 
büyük baş ve küçükbaş hayvan sayıları incelen-
diğinde (Tablo 1), koyun ve keçi varlığında sa-
yısal olarak bir azalma trendine girildiği, özel-



46 Kuzu ve Oğlak Kayıplarının Önlenmesinde Koyun Keçi Sağlığı ve Yetiştiriciliği

likle 2000’li yıllarda koyun varlığında geçmiş 
dönemlere göre %50 düzeyinde, keçi varlığında 
da yaklaşık %80 düzeyinde azalma gerçekleşti-
ği görülmektedir. 1970 yılına göre, 2020 yılında 
koyun sayısında %18’lik bir artış, keçi sayısında 
%36’lık bir azalma gözlemlenmiştir.

Dünyada kırmızı et üretiminin %30’u sığırlar-
dan, %5’i ise küçükbaş hayvanlardan karşılanır-
ken, günümüzde Türkiye’de kırmızı et üretiminin 
çok büyük bir kısmını sığır eti oluşturmaktadır. 
Türkiye’de 1990’lı yıllara kadar kırmızı et üreti-
minde koyun ve keçi eti payının dünya geneline 

göre oldukça yüksek olduğu ancak son yıllar-
da gerek koyun ve keçi eti üretimindeki azalış 
gerekse sığır eti üretimindeki artışa bağlı olarak 
bu payın giderek düştüğü, 1991 yılında % 31.78 
olan oranın 2010 yılında %26.95’e, 2010 yılında 
%20.32’ye, 2020 yılında ise %10.47’ye gerilediği 
gözlemlenmektedir (Tablo 2).

Türkiye’de toplam kırmızı et üretimi geçmiş 
yıllara göre önemli düzeyde artmış, 2005 yılında 
408 bin ton olan kırmızı et üretimi, 2020 yılında 
ise 1 milyon 201 bin ton olarak gerçekleşmiştir 
(Tablo 3). Bu gelişmeye karşın koyun ve keçi eti-

Tablo 1. Türkiye’de 1970-2020 yılları arasında hayvan varlığında meydana gelen değişme ve gelişmeler 
(1970=100)

Yıllar
Toplam 
Sığır 
Varlığı

Sığır 
Endeks 
(%)

Toplam 
Koyun 
Varlığı

Koyun 
Endeks 
(%)

Toplam Keçi 
Varlığı

Keçi 
Endeks 
(%)

Toplam 
Manda 
Varlığı

Manda 
Endeks (%)

1970 12756000 100,00 36471000 100,00 19483000 100,00 1117000 100,00
1980 15984000 125,31 48630000 133,34 19043000 97,74 1031000 92,30
1990 11377000 89,19 40553000 111,19 10977000 56,34 371000 33,21
2000 10761000 84,36 28492000 78,12 7201000 36,96 146000 13,07
2010 11369800 89,13 23089691 63,31 6293233 32,30 84726 7,59
2020 18426219 144,45 42712580 117,11 12350811 63,39 188771 16,89

Tablo 2. 1991-2019 yılları arasındaki kırmızı et üretim parametrelerinin karşılaştırılması (ton)
1991 % 2000 % 2010 % 2019 %

Toplam 466 780 100 491 49 100 780 718 100 1 201 469 100
Sığır 309 564 66.31 354 636 72.1 618 584 79.9 1 075 479 89.5
Koyun 128 626 27.55 111 139 22.6 135 687 17.37 109 383 9.10
Keçi 19 570 4.23 21 395 4.35 23 060 2.95 16 536 1.37
Manda 8803 1.88 4047 0.82 3387 0.43 73 0.006
Diğer 217 0.33 282 0.05 0 0.0 0 0.0

Tablo 3. Türkiye’de 1991-2020 yılları arasında kırmızı et üretimi (1991=100).

Yıllar Sığır Eti 
Miktarı(ton) Endeks Koyun Eti 

(ton) Endeks Keçi Eti 
(ton) Endeks Toplam Kırmızı Et 

(ton)* Endeks

1991 309563 100 128626 100 19570 100 457760 100
1995 292447 94 102115 79 14124 72 408687 89
2000 354636 115 111139 86 21395 109 487170 106
2005 321681 104 73743 57 12390 63 407814 89
2010 618584 200 135687 105 23060 118 777331 170
2015 1014926 328 100021 78 33990 174 1148936 251
2020 1075479 347 109382 85 16536 83 1201469 381
*: Manda eti dahil
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nin kırmızı et üretimi içerisindeki payı (%10,47) 
düşmüştür. Tablo 3 incelendiğinde koyun eti 
üretiminin 2005 yılında önceki yıllara göre yak-
laşık %50’lere varan düşüşler gösterdiği, 2010 
yılında tekrar eski seviyelerine ulaştığı ancak 
2015 yılından itibaren tekrar düşmeye başladı-
ğı görülmektedir. Keçi eti üretimi ise 2010-2015 
yılları arasında önemli artışlar göstermesine 
rağmen 2020 yılı verileri 1991 yılındaki seviye-
lerin oldukça aşağısına düşmüştür.

Kırmızı et üretim miktarındaki artışta, hayvan 
sayısındaki artışın yanı sıra özellikle sığır yetişti-
riciliğinde birim hayvan başına düşen verimde-
ki artışın da etkisi çok büyüktür. Koyun ve keçi 
yetiştiriciliğinde hayvan sayısındaki azalmanın 
yanı sıra birim verimlilik konusundaki çalışma-
larla, karkas ağırlığında Dünya ortalamasının 2 
kg üzerine çıkılmasına karşın, gelişmiş ülkelerin 
3-4 kg gerisinde bulunulmaktadır.

Erken kuzu kesimlerinin et kayıplarındaki 
rolü

Sığır etine olan bağımlılığın azaltılması için özel-
likle kuzu eti üretiminin arttırılması gereklidir. 
1980 yılından 1993 yılına kadar et verimliliğin-
de meydana gelen %16,6’lık artış, başlıca erken 
kuzu kesiminin önlenmesiyle ile ilgili çalışmala-
rın katkısından ve ayrıca kuzu başına elde edilen 
et verimindeki artıştan kaynaklanmaktadır.

Temel amaçlarından biri sağlıklı kuzu ve kuzu 
eti üretimi olan koyun yetiştiriciliğinde erken 
kuzu kesiminin başlıca sebebi, kuzuların anne 
sütünü harcamasıdır. Bundan dolayı anne sütünü 
ikame edecek beslenme tekniklerinin uygulama-
ya konulması ve bu konuda işletmeleri destekle-
yecek kredilerin uygulanması gerekmektedir.

Koyun-keçi eti ve beslenmede önemi

Et, tarih boyunca insanlar için önemli bir gıda 
maddesi olmuştur. Günümüzde ülkelerin geliş-
mişlik ve kalkınma düzeylerinin belirlenmesin-
de kişi başı et tüketim miktarları ölçüt olarak 
kullanılmaktadır. Koyun ve keçi eti; insanların 
büyümesi, gelişmesi, sağlığını korunması ve 
sağlıklı nesiller yetiştirilebilmesi için ihtiyaç du-
yulan yüksek biyolojik değerliliğe sahip protein, 
esansiyel amino asitler, lipit, B grubu vitaminler, 
başlıca demir olmak üzere iz elementleri barın-
dıran önemli bir besin maddesidir. Bunun yanı 
sıra koyun ve keçi etlerinde yeterli miktarda bu-
lunan Konjuge Linoleik Asitin başta kanser, di-
abet, kalp-damar hastalıkları olmak üzere pek 
çok hastalığın oluşmasını engellediği bilimsel 
çalışmalarla ortaya konulmuştur.

Koyun eti kimyasal bileşiminde %73 rutubet, 
19,5 protein, %5 yağ ve %1,5mineral madde 
bulunmaktadır. Keçi eti kimyasal bileşimi %74,2-
76,0 rutubet, %20,6- 22,3 protein, %0,6-2,6 yağ 
ve %1,1 mineral maddeden oluşmaktadır. Koyun 
ve keçi etinin sığır ve kanatlı etiyle kıyaslaması 
yapıldığında (Tablo 4), birçok özellik bakımın-
dan sığır ve kanatlı etinden çok büyük farklılık-
lar arz etmediği, hatta keçi etinin kalori, yağ ve 
doymuş yağ asiti miktarı ile kolesterol değerleri 
bakımından en üstün et olduğu görülmektedir.

Koyun etinin bileşiminde bulunan yağ, kalp 
damar hastalıklarını önleyen, diyabete karşı di-
renç oluşturan, çocukların zihin ve beden ge-
lişiminde rol alan Omega-3 yağ asitlerini içer-
mektedir. 100 g koyun eti günlük selenyum 
ihtiyacımızın %20’sini karşılamaktadır. İçerdiği 
magnezyum, bakır, fosfor ve potasyum gibi 

Tablo 4. Farklı tür etlerin bazı beslenme değerleri
Pişirilmiş Et (85 g) Kalori (kcal) Yağ (g) Doymuş yağ (g) Kolestrol (mg) Protein (g) Demir mg)
Koyun 175 8.1 2.9 78.2 24 1.4
Keçi 122 2.8 0.79 63.8 23 3.2
Tavuk 162 6.3 1.7 76.0 25 1.5
Sığır 179 7.9 3.0 73.1 25 2.9
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makro mineraller insan sağlığı üzerinde olumlu 
etkilerinin yanı sıra etin duyusal kalitesinin ko-
runmasında da görev almaktadır. Koyun eti bir-
çok vitamin açısından da değerli bir ettir. 100 
g koyun eti günlük B12 vitamin ihtiyacımızın ya-
rısından fazlasını karşılamaktadır. Ayrıca koyun 
eti A vitamini gibi yağda çözünen vitaminler yö-
nünden önemli bir besin maddesidir.

Keçi eti büyüme ve gelişmede rol oynayan 
esansiyel aminoasitleri (örneğin lizin, izolöysin) 
ve aneminin önlenmesinde görev alan demi-
ri dana ve koyun etine oranla daha fazla içer-
mektedir. Ayrıca keçi etleri daha az kabuk yağı, 
kaslar arası yağ ve iç yağı içerirler. Bununla bir-
likte kardiyovasküler ve metabolik hastalıkların 
önlenmesinde önemli görevi olan çoklu doyma-
mış yağ asitlerinin keçi etinde yüksek olduğu bi-
linmektedir. Keçi etinin duyusal özellikleri koyun 
eti gibi cins, yaş, cinsiyet ve diyet faktörlerinden 
etkilenmektedir. Genel olarak keçi eti, benzer 
yaş ve cinsiyetteki koyunlara göre daha koyu 
kırmızı bir renge sahiptir. Keçi etinin, diğer rumi-
nantlardan elde edilen kırmızı etlere göre, kaba 
tekstüre ve karakteristik lezzete sahip olduğu 
belirtilmiştir. Duyusal analizlerde keçi etinin ko-
yun etinden daha özgün lezzete sahip olduğu 
ancak yağ içeriğinin az olması nedeniyle gev-
reklik ve sululuk bakımından, daha az yumuşak 
ve sulu olduğu belirtilmiştir.

Karkasta et, yağ ve kemik oranları kalite açı-
sından önemlidir. Kaliteli karkaslarda, et oranı-
nın yüksek, yağ ve kemik oranının düşük olması 
beklenir. Aynı yaş ve cinsiyetteki farklı ırk koyun 
ve keçi karkasları karşılaştırıldığında (Tablo 5); 
keçi karkaslarının koyun karkaslarına göre daha 
az kabuk yağı içermesine karşın daha fazla ke-

mik miktarına sahip olduğu, et oranları bakı-
mından keçi karkaslarının daha fazla oranda et 
içerdiği gözlenmektedir.

Karkasların parçalanmasında genelde koyun 
ve keçiyi beş parçaya (But, Kol, Sırt-Bel, Boyun, 
Boşluk) bölen yöntem sıklıkla uygulanmaktadır. 
Bu bağlamda aynı yaş ve cinsiyetteki farklı ırk 
koyun ve keçi karkaslarının geleneksel olarak 
yapılan karkas parçalaması neticesinde ortaya 
çıkan parçaların karkastaki oranı, kabuk yağı, et 
ve kemik miktarı bakımından önemli farlılıkların 
olduğu görülmektedir (Tablo 6).

Türk mutfağında koyun-keçi eti

Türk mutfağının önemli bir bileşeni olan koyun 
eti, genellikle kebap, ızgara ve tencere yemek-
leri şeklinde tüketilmektedir. Koyun etinin sırt, 
kaburga ve but kısmı ızgara olarak değerlen-
dirilirken; gerdan, kol ve incik yemeklik; boşluk 
kıyma; kuyruk yağı ise çeşitli yemeklerin bile-
şiminde lezzet kaynağı olarak kullanılmaktadır. 
Kuzu eti, Anadolu mutfağında en çok haşlama 
kuzu, kuzu fırın veya tandır olarak tercih edilir.

Keçi eti; kıyma, kuşbaşı, haşlamalık et, pirzo-
la ve tandırlık et şeklinde tüketilmektedir. Keçi 
sucuğu ve erkeç pastırması değişik bölgelerde 
üretilen keçi eti ürünleridir.

Koyun-keçi eti tüketimine karşı tüketici 
algısı

Et endüstrisinin geleneksel üretime dayalı bir 
endüstri olmaktan, tüketici odaklı bir endüstri 
olmaya dönüştüğü açıktır. Bu, tüketici biliminde 
geliştirilen metodolojilerin bugün olduğundan 
daha yaygın olarak kullanılması gerektiği anla-
mına gelir. Koyun ve keçi eti tüketimini arttırmak 

Tablo 5. Farklı ırk koyun ve keçi karkaslarının et, kemik ve kabuk yağı oranları
Parametre Dropper koyunu Damara koyunu Boer keçisi Yerli keçi
Kabuk yağı 10.4 10.3 2.88 1.26
Toplam et 75.4 69.96 76.56 74.15
Toplam kemik 14.46 19.72 20.56 24.59



49Koyun-Keçi Eti

için ilk önce duyusal özelliklere odaklanılmalı ve 
duyusal özelliklere uygun haritalama teknikle-
riyle tüketicinin beklentileri ortaya çıkarılmalıdır. 
Duyusal özelliklerin geliştirilmemesi, tüketici ya-
nıtının olumsuz olma riskini artırır.

Tüketici koyun etinin duyusal kalitesinde, 
öncelikle tat ve koku gibi lezzeti oluşturan bile-
şiklerin yanı sıra sululuk, gevreklik ve görünüm 
(renk, yapı) gibi diğer unsurlardan etkilenmek-
tedir. Özellikle merada beslenen koyunlardan 
elde edilen etlerin pişirilmesiyle oluşan belirli 
uçucu bileşikler [(2- etil- 3,6- dimetilpirazin ve 
2- pentilpiridin) ve (4- metilfenol, 4- metilno-
nanoik asit ve 3- metilindol)] koyun etine özgü 
tipik kokuyu meydana getirmektedir. Ortaya çı-
kan koku nedeniyle tüketicilerin büyük bir kıs-
mında koyun etinin tüketimine karşı isteksizlik 
oluşmaktadır. Ayrıca, koyunların kanola ve diğer 

yağ bakımından zengin yemlerle beslenmesiy-
le etlerinde tipik koyun eti kokusunun gelişti-
ği gözlenmiştir. Benzer şekilde keçi etinde de 
rumen bakterileri tarafından sentezlenen tek 
ve dallı zincirli yağ asitleri, geviş getirme işlevi 
gerçekleştiğinde başlar ve mera açısından zen-
gin diyetler ette yüksek miktarda oluşumuna 
yol açarak keçi etinin tadı ve aromasının tüketici 
nezdinde olumsuz olarak algılanmasına sebep 
olur.

Koyun etinin tüketiciler arasında tercih edil-
memesinin bir diğer nedeni, diğer kırmızı etlere 
kıyasla daha gevrek yapıda olmasıdır. Koyun eti-
nin gevrekliği, etin elde edildiği bölgedeki ince 
myofibrillerin yoğunluğundan etkilenmektedir. 
Ayrıca kastaki yüksek kollajen içeriği koyun eti-
nin diğer kırmızı etlere kıyasla daha gevrek bir 
yapıda olmasına neden olur.

Tablo 6. Farklı ırk koyun ve keçi karkas parçalarının et, kemik, kabuk yağı ve karkasa oranları

Dropper koyunu Damara koyunu Boer
keçisi

Yerli
keçi

Boyun

Toplam 10.0 10.14 10.38 10.44
Kabuk yağı 7.78 8.44 0.88 1.56
Et 76.19 74.04 79.85 71.88
Kemik 16.03 17.52 19.23 26.57

Kol

Toplam 15.68 16.64 19.75 20.04
Kabuk yağı 5.58 6.84 3.19 1.98
Et 74.33 68.9 74.96 72.82
Kemik 20.1 24.25 21.85 25.2

Karın (boşluk)

Toplam 20.45 16.89 19.38 21.5
Kabuk yağı 10.2 12.61 4.39 1.34
Et 78.27 73.58 81.52 68.83
Kemik 11.53 13.81 14.1 29.83

Sırt-Bel

Toplam 21.83 23.59 20.39 16.6
Kabuk yağı 10.4 11.54 3.84 2.33
Et 71.08 65.68 69.46 78.74
Kemik 18.53 22.79 26.7 18.93

But

Toplam 32.05 32.75 30.1 31.48
Kabuk yağı 6.43 10.55 1.76 1.07
Et 77.05 70.53 78.06 76.19
Kemik 16.53 18.93 20.1 22.74
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Ankara’da keçi etine karşı tüketici algısının 
araştırıldığı anket çalışmasında tüketicilerden 
%82,2’si keçi eti ve et ürünlerini tüketmediğini, 
keçi eti tüketmeyenlerin %27,8’i tüketim alış-
kanlığı olmadığını belirtmişlerdir. Keçi eti ve 
ürünlerini tüketmeyen bireylerin %35,3’ü piya-
sada olması halinde deneyeceğini, %10’u ise et-
teki rahatsız edici kokunun giderildiği taktirde 
tüketeceğini belirtmiştir. Tüketicilerin %92,6’sı 
keçi eti ve et ürünlerinin tanıtımını yetersiz bul-
duklarını bildirmişlerdir. Katılımcılar arasında 
yaşlı olanların (51-65 yaş) yağsız et tercihinden 
dolayı keçi etine yöneldikleri saptanmıştır. Bir 
başka çalışmada, kendine özgü kokusu sebebiy-
le toplumda bir ön yargı oluşsa da kolay pişen 
ve yağsız olan keçi etine bazı yörelerde talebin 
her geçen gün arttığı tespit edilmiştir.

Koyun-keçi eti üretim ve tüketimini 
artırmada yapılması gerekenler

Koyun ve keçi yetiştiriciliğine uygun bir ülke olan 
Türkiye’de kırmızı et tüketiminde ilk akla gelen 
sığır etidir. Kırmızı et üretiminde koyun ve keçi 
varlığı göz ardı edilerek ya da ikinci plana alı-
narak kırmızı et üretim ve tüketiminin gelişmiş 
ülkelerin standartlarına getirilmesi olası değil-
dir. Dolayısıyla kırmızı et tüketiminde sığır etine 
olan talebin, koyun ve keçi etine de gösterilmesi 
için üretim ve tüketimi artıracak çok kapsamlı 
faaliyetlerin üretici ve tüketici nezdinde gerçek-
leştirilmesi gerektirmektedir. Bu amaçla başlıca:

Entansif besiciliğin artırılması; Türkiye’de sığır 
yetiştiriciliğinde entansif besicilik son yıllarda 
önemli artış göstermiş, koyun yetiştiriciliğinde 
de kısmen başlamıştır. Ancak keçi yetiştiriciliğin-
de birçok faktöre (örneğin örgütlenme, pazar ve 
sermaye yetersizliği) bağlı olarak yaygın yapıla-
mamaktadır.

Çoban uygulaması; Koyun ve keçi yetiştiri-
ciliğinde büyük sürüler halinde uygulanacak 
entasif besicilikte son yılarda yaşanan en bü-
yük problemlerden birisi çoban yetersizliğidir. 
Çünkü çoban basit bir işçi değildir. Hayvanların 

güdülmesi, suya götürülmesi, kötü havalarda 
ağıla alınması ve yemlenmesi, hasta hayvanların 
fark edilerek ayrılması, koç katımı, doğum, pa-
razit mücadelesi, banyo yaptırılması, sağım ve 
kırkımda üreticinin en büyük yardımcısıdır.

Kesim potansiyelinin artırılması; Kesim po-
tansiyeli, bir populasyonda genetik ilerlemeye, 
sürü genişliği ve komposizyonuna herhangi bir 
zarar vermeden, sürünün verimini etkilemeden, 
bir yılda kesilecek kasaplık hayvan oranına de-
nir. Kuzey Amerika ve Avrupa’da koyunculukta 
kesim potansiyeli %60-70, Türkiye’de ise %17-
18 düzeyindedir.

Islah çalışmaları; Bu çalışmalara sadece tek-
nik olarak yaklaşılmış ve geliştirilen yeni tiplerin 
yetiştiriciler tarafından kabullenilip yaygınlaş-
masını sağlayacak ekonomik bir çaba sarf edil-
memiştir.

Erken kuzu kesimlerinin önlenmesi; Kuzu ba-
şına elde edilen et verimindeki artışta oldukça 
önemli paya sahiptir.

Mera ıslah çalışmaları; Türkiye’de son elli yıl-
da koyun ve keçi başına düşen mera alanlarında 
önemli miktarda azalmalar olmuştur. 1936 yı-
lında 44,3 milyon hektar olan mera arazisi 2013 
yılında 10.10 milyon hektara düşmüştür. Aynı 
zamanda meraların ot verimleri ve kalitesi de 
düşmüştür.

Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan 
Hareketlerinin Kontrolü; Sağıtımdan daha ziya-
de hastalıklarla mücadelede koruyucu hekimlik, 
aşılamalarda mali destekler, kaçak kesimlerin 
önlenmesi, kesimhaneler ve mezbahaların ulus-
lararası standartlara uygun şekilde yapılandırıl-
ması gerekmektedir.

Et ürünlerine işlenme oranının arttırılması; 
Türkiye’de üretilen etin yaklaşık %10-15’i ürüne 
işlenirken gelişmiş ülkelerde bu oran %30-40 
arasında değişmektedir. Koyun ve keçi etlerini 
et ürünlerinin üretiminde kullanmak, sektöre 
ayrıca bir katma değer kazandıracaktır. Böylece 
daha yoğun tipik koyun kokusuna sahip olan 
yaşlı koyun etlerini ve daha sert tekstüre sahip 
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olan yaşlı keçi etlerini et ürünlerinin üretiminde 
kullanmak üreticiler için etkili bir strateji olabilir. 
Nitekim günümüzde birçok ülke, çeşitli et ürün-
lerinin (örneğin sosis, sucuk) üretiminde koyun 
ve keçi etinden yararlanmakta ve kendilerine 
özgü geleneklerle bu ürünlerin hazırlanmasını 
ve tüketimini sağlamaktadır. İskandinav ülkele-
rinde, geleneksel yöntemlerle kürlenmiş koyun 
ve keçi eti ürünleri bulunmaktadır. Avrupa’da 
yaşlı koyun ve keçilerden elde edilen etler çeşitli 
kürleme ve kurutma işlemleri sonrasında “Ceci-
na de castron (İspanya)” ya da “Violino di capra 
(İtalya)” üretiminde kullanılmaktadır. Brezilya’da 
keçi ve koyun etinden elde edilen “Carne de sol” 
adıyla bilinen köfte yerel halk tarafından olduk-
ça yaygın olarak tüketilmektedir.

Endüstriyel tipte et sanayinin oluşumu; Türki-
ye’de kesim yapıp endüstriye ayrılan eti kemiksiz 
ve üretime hazır nitelikte sunan işletmeler çok 
az olduğundan, et entegre tesisleri mutlaka bir 
kesimhane ile birlikte düşünülmelidir. Entegre 
tesisin canlı hayvan alımları çoğu kez çevre hay-
van besicilerinden olmaktadır. Ancak besicilerin 
hem standart ve kaliteli mal getirememesi hem 
de tesisin istediği miktarda hammaddeyi sağla-
yamaması, tesisleri sözleşmeli besicilik yapmaya 
veya toplam ihtiyacın belirli kısmını kendi besi-
hanelerinden sağlamaya itmiştir. Bu durum ni-
telik ve nicelik açısından daha kaliteli ve daha 
fazla miktarda et üretimini teşvik etmiştir. En-
düstriyel tipte et sanayii sayesinde karkaslar 
daha verimli bir şekilde işlenerek kayıp en aza 
inecektir. Ayrıca çeşitli işlenmiş et preparatları ve 
et ürünleri tüketiciye ulaşacaktır.

Sonuç

Türkiye’de sadece bir üretim sektörü değil kül-
türümüzün de bir parçası olan koyun ve keçi 
yetiştiriciliğinin geliştirilmesi ve koyun-keçi eti 
üretim ve tüketiminin artırılması geleneksel 
üretime dayalı bir endüstriden, tüketici odaklı 
bir endüstriye gerekmektedir. Dolayısıyla koyun 
ve keçi eti üretim ve tüketimi artırmaya yönelik 

geçmişten günümüze uygulanan çok kapsamlı 
faaliyetler yalnızca üretici değil tüketici nezdin-
de de gerçekleştirilmeli, tüketici beklentilerinin 
karşılanması sağlanmalıdır.
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Yapağı-Tiftik

Yapağı

Yapağı: koyunların vücudunu kaplayan ve sürek-
li uzayan, onları soğuk, sıcak, yağmur, kar, rad-
yasyon gibi her türlü dış etkenlere karşı koruyan 
doğal lif tabakası olarak tanımlanmaktadır. Ya-
pağı, her birinin kökü olan, canlı, nefes alabilen, 
nano-teknolojik (kalınlığı 50 mikrondan ince 
olan her şey nano-teknolojinin alanına girer) ve 
akıllı birer lif tanesinin milyonlarcasından oluşur 
ve canlılığını kırkıldıktan sonra da çok uzun süre 
devam ettirir. Yapağı lifinin yapısında, bir can-
lının vücudunda olması gereken bütün hayati 
elementler mevcuttur. Yapağı; koyunlardan yıl-
da en az bir defa kırkılmak suretiyle ya da deri 
işlenirken tabakhanelerde elde edilir.

Yapağı kirinin fiziksel bileşimi; % 50 yün, % 50 
diğer maddelerdir. Yapağının elenmesiyle elde 
edilen kir, yün kırıntıları, gübre tozu, hormon, ter 
gibi vücut salgılarının tuzları %40 ı teşkil eder. 
Yapağı kirinden, bitkiler için çok yarayışlı, emsal-
siz bir gübre elde edilir. İçindeki mineral mad-
deler, bitkilerin her dönemde ihtiyaç duyduğu 
miktar ve oranlardadır.

Yağıltı adını verilen, yapağı liflerini kaplayan 
% 8-15’lik kısımdan yün yağı olarak bilinen la-
nolin elde edilir (Resim 1). Lanolin, tıbbi amaç-
larla, ilaç bileşimlerinde, kozmetik sanayinde 
metal endüstrisinde kullanılır. Yerli koyunlarımı-
zın yünlerinde, azımsanmayacak oranda lanolin 
bulunmakta, ancak ülkemizde üretilmemekte ve 
ihtiyacın tamamı yurtdışından karşılanmaktadır. 

Akkaraman koyununun yapağısındaki lanolin 
oranı %8 oranında 150 g, Anadolu Merinosunda 
ise %11 oranında 350 g lanolin vardır.

Resim 1. Yapağıdan elde edilen lanolin

Yapağının tozu ve lanolin ayrıldıktan sonra 
geriye yün kalır. Yün yıkanarak hallaç makinesin-
de atılıp taranarak, kalınlık, mukavemet, esnek-
lik, boya tutma gibi özelliklerine göre, tekstil, 
halı, kilim veya keçe yapımı için ayrılır.

Keratin; yünü oluşturan keratin isimli prote-
in kısmı da çok değerli bir moleküldür. Çeşitli 
yöntemlerle ayrıştırılarak, tıpta, ilaç sanayi, koz-
metikte ve doğrudan bitki besini-gübre olarak 
kullanılır.

Yün

Yün kendi başına, kapladığı dokuları sıcak, so-
ğuk ve fiziksel etkilere, radyasyon ve elektronik 
sinyallere karşı koruyan bir yalıtım malzemesidir. 
Giysilerde, ev tekstilinde ve yalıtımda kullanılan, 
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sunduğu konfor ve sağlık bakımından eşsiz bir 
doğal malzemedir (Resim 2).

Resim 2. Yapağı ve yün eşsiz doğal bir malzemedir.

Koyun yününün özellikleri

• Koyun yünü büyüyen, doğal, canlı ve akıllı 
bir liftir,

• Nefes alır,
• Nemi tutar bırakır,
• Yanmaz, yakmaz,
• Bilinen en iyi yalıtım malzemesidir,
• Sinyal ve radyasyon emicidir,
• Dinlendiricidir ve rahat uyku sağlar,
• Isıyı dengeleyicidir,
• Yağmuru ve suyu çekmez,
• Alerjik değildir ve alerjik ortamların oluşma-

sına fırsat vermez,
• Çok uzun ömürlüdür,
• Defalarca kullanılabilir,
•  Millidir, yerlidir, çevrecidir.

Yünün özellikleri

Isı Yalıtımı
• Yünün iletkenliği çok düşük olduğu için ısı-

yı bir yüzünden diğerine geçirmez. Koyun 
yünü yalıtımının uygulandığı yapılarda ısı 
yalıtımının yanı sıra, sıcaklık yazın 8 derece 

serin, kışın ise 10 derece daha sıcak bulun-
muştur.

Yangına karşı mukavemet
• Tutuşma ısısı 560-600°C olup, yangın anın-

da yüksek ısılara ulaşıldığında içerdiği yük-
sek orandaki oksijen ve nitrojen, zehirli gaz 
çıkarmadan kömürleşir ve yangına karşı bir 
bariyer görevi yapar. Tutuşma derecesi do-
ğal yöntemlerle 2000ͦ dereceye kadar çıka-
rılabilmektedir.

Akustik (ses ve titreşim) yalıtımı özelliği
• Yünün akustik yalıtım özelliği mükemmeldir, 

gürültünün azaltılmasında ses yalıtkanı ola-
rak yarar sağlar.

• Günümüzde çevremizdeki cihazların, araç ve 
gereçlerin çıkardığı, duyabildiğimiz ve duya-
madığımız sesler, beden ve ruh sağlığımız 
çok olumsuz etkilemektedir. Yünün günlük 
hayatımızda daha fazla yer alması sayesinde 
bu olumsuz etkileri azaltmamız mümkündür.

Havayı temizleme özelliği
• Yalıtımı koyun yünüyle yapılmış olan bina-

lardaki hava, daha temiz ve solunabilir hal-
dedir. Yün, kötü kokuları da emer.

• Betonarme binalarda beton katmanlarının, 
zehirli ve kanserojen bir gaz olan formalde-
hit salgıladığı bildirilmektedir. Koyun yünü 
zehirli gazları emer.

• Betonarme binalarda ortaya çıkan hasta 
bina sendromuna yol açan formaldehit, nit-
rojen dioksit ve sülfür dioksit gazlarını çok 
kısa sürede emip bünyesinde bağladığı bil-
dirilmektedir

• Nemli ortamlarda, hava sirkülasyonu ve ısı 
alışverişi iyi planlanarak, yünden doğal bir 
hava filtresi sistemi gibi yararlanmak müm-
kündür.

Nem kontrol özelliği
• Yün bu özelliği vasıtasıyla, ıslanmadan ve 

yapısı bozulmadan, nemi bünyesinde toplar 
ve yoğuşmayı önler.
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• Kendi ağırlığının % 35-40’ı kadar nem çeker-
ken, 1 kg yün bulunduğu ortama yaklaşık 7 
derece ısı bırakır ve çiy damlalarının oluşma-
sını önler.

• Nemi bırakırken ise ortamdan ısı alarak se-
rinletir. Kendi ürettiği ısıyla kurur,

• Enerji harcamadan, ısı kaybı olmadan rutu-
betin uzaklaştırılması için en ideal uygula-
madır. Yün havadaki rutubeti çekerken sal-
dığı ısı, rutubetin yoğunlaşarak küf mantar 
oluşumunu da engeller.

İnsan sağlığına etkisi
• Bir tekstil ve yalıtım malzemesi olarak yünün 

insan sağlığına ve doğaya hiçbir olumsuz 
etkisi yoktur. Teması ve uygulanması güven-
lidir, deri ya da solunum alerjisine yol açmaz. 
Maskesiz, eldivensiz, koruyucu kıyafetsiz ta-
şınması ve yerleştirilmesi kolaylıkla yapılır.

• Sağlıklı uyku için, yün ve sentetik yorganla 
uyuyan kişilerin kalp atışı ve terleme para-
metrelerinin karşılaştırıldığı bir deneyde, 
yün yorganla uyuyan kişinin kalp ritmi ve 
terleme oranının daha sağlıklı olduğu gö-
rülmüştür. Yün yorgan daha sağlıklı ve din-
lendirici bir uyku sağlar.

Süzme, filitreleme özelliği (Resim 3)
• Koyun yünü, denizlerdeki petrol kirliliğinin 

önlenmesinde uzun yıllardır bariyer ve arıt-
ma filtresi olarak kullanılmaktadır.

• Atık su arıtma sistemlerinde kurşun vb ağır 
metallerin yanı sıra bakteriyel bulaşmaların 
fiziksel olarak arıtılması için defalarca kulla-
nılabilen bir filtrasyon malzemesidir.

Resim 3. Atık suların arıtılması ve içme suyu 
kalitesinin yükseltilmesi için yün filtreler 
kullanılmaktadır.

Yün çevre dostudur, ekonomiktir.
• Yün yalıtkan üretilirken, sentetiklere göre % 

85-90 daha az enerjiye ihtiyaç vardır.
• 1 ton koyun yünü yalıtım malzemesinin üre-

timi için 15 kW enerji yeterlidir. Böylece at-
mosfere 6 kg daha az CO2 salınmakta, hava 
kirliliği ve ozon tabakasını incelten sera gaz-
larının salınması önlenmektedir.

Yünün dayanıklılığı
• Doğru kullanımla, yünün ömrüne süre biç-

mek neredeyse imkânsızdır.
• Tarihteki ilk halı M.Ö 3. YY da Türk Hakanının 

Pazırık Kurganında bulunan halıdır (Resim 
4). Yapılan incelemede, yün liflerinin canlılı-
ğını ve bütün özelliklerini sürdürdüğü tespit 
edilmiştir.
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Resim 4. Yün kaynaklı ürünlerin ömrü çok uzundur.

• Yün halılar yoğun kullanımda bile yapı ve 
özelliğini kaybetmezken, mineral yününden 
yapılan halıların çok kısa zamanda aşındığı, 
performansını yitirdiği bilinmektedir.

• Yün eşyaların üretimi sırasında hiçbir kısmı 
atılmaz, döşenmesi, kesilmesi kolaydır, hiç-
bir parçası boşa gitmez.

• Doğal maddelerle muamele edilerek kemir-
gen, böcek küf, mantar gibi zararlılara karşı 
dayanıklılığı artırılır

• Güvenlik amaçlı olarak, yün keçenin kurşun 
geçirmeme özelliğinden dolayı, kıyafetlerde 
ve araçlarda da kullanılmıştır.

• Fiziksel olarak çok sağlam yapıda oluşu ne-
deniyle, güç ve hareket aktarımında, yapı 
bölümlerinin bir arada tutulmasında, sarma, 
çekme gibi destek uygulamalarında kullanıl-
maktadır.

• Günümüzde elektromanyetik kirlilik insanla-
rın sağlığını tehdit eder boyutlara ulaşmıştır. 
Yün iyi bir sinyal ve radyasyon önleyicidir 
(Resim 5).
Koyun yününün diğer yalıtım malzemeleriyle 

karşılaştırmasının sunulduğu aşağıdaki tabloda 
(Tablo 1), yünün üstün özellikleri görülmektedir.

Tablo 1. Yalıtım malzemesi olarak koyun ve 
diğer yalıtım malzemeleri

Yerli ve çevreci bir malzeme olan yün, yalıtım 
malzemesi olarak da değerlidir ve bunun ör-
nekleri vardır (Resim 6, Resim 7). Ayrıca modern 
ofislerde sağlıklı ve doğal malzeme, görsel gü-
zellikle birleştirilerek daha yaşanılabilir mekan-
lar oluşturmada da kullanılmaktadır (Resim 8).

Resim 5. Yün iyi bir sinyal ve radyasyon önleyicidir.
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Keçi kılı

Orta Anadolu Bölgesinde önemli sayıda keçi de 
yetiştirilmekte ve geçim kaynağı olmaktadır. Ko-
yun yününde olduğu gibi keçi kılının da kıymeti 
yeterince bilinmemektedir.

Dünyada insanlar tarafından keçi kılı koyun 
yününden daha erken zamanlarda kullanılmaya 
başlanmıştır. Kaşmir gibi çift katmanlı, üst kat-
manı kalın, alt katmanı yumuşak, kıl keçi gibi ta-
mamen sert veya tiftik keçisi (Moher) gibi ince 
ve yumuşak keçi kılı çeşitleri vardır. Sert kıllar 
barınak ve eşya yapımı ya da çileci felsefi akım-
larda gömlek-kıyafet, yumuşak kıllar ise giysi 
olarak kullanılmıştır.

Tarih boyunca keçi kılından yapışmış kıya-
fetleri kullanmak genel olarak bir tevazu veya 
fakirlik göstergesi olarak görülmüştür. Zengin 
toplumlarda keçi kılı perde veya yer sergisi ola-
rak kullanılmıştır. Muhtemelen ilk evcilleştirilen 
hayvan türlerinden olan keçi, orman ve çöl gibi 
alanlarda beslenme avantajına sahipken, soğuk 
ve yağmurlu bölgelerde koyun yetiştiriciliği ter-
cih edilmiştir. Koyunlar üzerindeki ıslah çalış-
maları daha fazla yoğunluk kazanarak çok farklı 
koyun ırkları ortaya çıkarılmıştır. Rahatlıkla depo 
edilebilen vücut ve kuyruk yağı, su ve enerji ih-
tiyacını zor zamanlarda karşılayabildiği için, ko-
yun yetiştiriciliği daha kolaylıkla yaygınlaşmıştır. 
Keçi yetiştiriciliği ise, daima daha güzel otlaklara 
yaylalara, otun ve suyun daha bol ve taze oldu-
ğu alanlara konar-göçer yaşamayı tercih eden 
Yürük ayaklı göçerler tarafından bilhassa tercih 
edilmiştir. Yazları serin olan yaylalarda, kışları ise 
sıcak veya ılık kışlaklarda geçiren Yörükler giyim 
ve ev eşyalarını, kendileri dokumuşlardır.

Keçi besleyen Yörükler, kıldan yapılmış çadır-
larda, diğerleri ise keçeden yapılmış çadırlarda 
oturmuşlardır. Kıl çadır, Ortadoğu gibi sıcak ik-
limlerde sık göç eden kabileler tarafından hafif 
oluşu ve sağladığı koyu gölge nedeniyle daha 
çok tercih edilmiştir. Tarihsel bir dini şahsiyet 
olan, Anadolu’ya malolmuş Aziz Pavlos’un bir 

Resim 6. İç ve dış cepheden yalıtım malzemesi 
olarak yünün kullanımı

Resim 7. Dört mevsim yaşanılabilen keçe evler

Resim 8. Modern ofislerde yünün estetik olarak 
kullanımı
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kıl çadır ustası olduğu bilinmektedir. Ortaçağ 
Avrupasında keçi kılı hem giysi hem de tah-
ta ayakkabıyı tamamlayıcı olarak kullanılmış-
tır. Halen Avrupa, yılda 1000 ton keçi kılı ithal 
etmekte, fırça, tela yapımı ve yapı malzemesi 
komponenti imalatında kullanılmaktadır (Resim 
9). Ülkemizde ise keçi kılı çadır, ev tekstili, ip ya-
pımı gibi daha ziyade yerel ürün tarzı ürünlerde 
değerlendirilmektedir. Keçi kılı olarak tiftik veya 
moherin ilginç bir tarihi ve öyküsü vardır. Tiftik 
keçisi kılı mutasyona uğrayarak koyun yününe 
benzer bir yapıya bürünmüştür. Bu değişimin 
biyolojik olarak nasıl gerçekleştiği halen bir sır-
dır. Sadece Orta Anadolu’da yetişen tiftik keçi-
si Orta Asyadan göçle Anadolu’ya gelmiştir. Kıl 
kalitesi olarak kaşmire yakın olması ama vücu-
dunun tamamının kaliteli moherle kaplı oluşu, 
kimi zaman Orta Anadolu’nun güneşten aldığı 
özel bir radyasyon–güneş ışığına bağlanmakta-
dır. Avrupa’da 18-19. yüzyılda peruk yapımında 
kullanılmış, giderek artan talebi karşılamak için 
Anadolu’daki kıl keçilerle yoğun bir melezleş-
tirme çalışması başlatılarak yıllık ihracat 600 
tondan 5000 tona çıkarılınca tiftik kalitesi düş-
müştür. Bunun üzerine yurt dışına satışı yasak 
olan canlı tiftik keçisi (Resim 10), gizlice Güney 
Afrika’ya götürülüp orada çoğaltılmaya çalışıl-
mış ama hiçbir zaman Anadolu Tiftiği kalitesine 
ulaşamamıştır.

Keçiler de her yıl yaz başında kırkılarak Tif-
tik-Moher tekstilde, kıl keçi kılı (Resim 11) ise ça-
dır–aba-hamam kesesi gibi yerel ürün yapımın-
da kullanılmakta, maalesef ülkesel ve bölgesel 
olarak olması gereken değere ulaşamamaktadır.

Resim 9. Kıl keçisi kılından bazı ürünler

Resim 10. Tiftik keçisi

Resim 11. Kıl keçisi
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Küçükbaş Hayvancılıkta Sürü Yönetimi

Kayıt tutma ve verim denetimi

Bir küçükbaş hayvan işletmesinde yüksek dü-
zeyde verim almak ve bu verimleri her generas-
yonda ya da her yıl artırabilmek için öncelikle 
sürüdeki hayvanları iyi tanımak zorunludur. Bu 
nedenle çok basit de olsa verim denetimleri ya-
pılmalı ve kayıtları tutulmalıdır. Verim kayıtları 
yapılan düzenli verim denetimleri ile uygun def-
terlere, kartlara ya da bilgisayara işlenir.

Damızlıkçı işletmelerde, aşım, doğum, sağlık, 
büyüme ile ilgili özellikleri belirlemek için çeşitli 
dönemlerdeki canlı ağırlıklar, süt ve yapağı gibi 
verimlere ilişkin kayıtlar tutulur.

Yetiştiriciliğin amacı ve düzeyine göre dü-
zenlenen kartlarda dikkat edilecek hususlar;
• Kartlar bir üretim yılı ya da bir damızlık dö-

nemini içine alacak kapsamda, genişlikle 
düzenlenmelidir. Örneğin süt verim denetim 
kartı, koyunun bir üretim yılı içinde ya da 
damızlıkta tutulduğu sürece laktasyonlarına 
ait verimleri işleyebilecek genişlikte olmalı-
dır.

• Kartlar basit olarak düzenlenmelidir. Kart-
ların işlenmesi genellikle teknisyenler ya da 
usta bakıcı tarafından yapılır. Bu nedenle 
kartlarda saptanması gereken ölçüler, onla-
rın anlayacağı düzeyde olmalıdır.

• Kartlar standartlara uygun, bir örnek olmalı-
dır. Örneğin çeşitli amaçla tutulmuş kartlar-
da koyunların kimlikleri aynı sırayla belirtil-
melidir.

• Kartlar düzgün ve okunaklı bir şekilde işlen-
melidir.
Damızlık küçükbaş işletmelerinde tutulan 

başlıca kayıtlar şunlardır;
Aşım kartı: Aşım ya da koç/teke katımında 

kullanılan koçun/tekenin hangi dişileri aştığını, 
kaç defa aştığını, doğum tarihlerini ve yavru 
sayılarını ve sonuçlarını kayıt etmeğe yarayan 
bir karttır. Bu karttan yararlanarak hayvanların 
döl verim düzeyleri saptanır. Kartta aşım yapan 
koçun/tekenin kulak numarası, ırkı, yaşı ya da 
doğum tarihi, aşım yılı ve şekli, aşım başlangıç 
tarihi ve sonu işaretlenir.

Süt verim denetim kartı: Deneme sağımla-
rında saptanan süt verimleri kayıt edilir. Bu ka-
yıtlardan yararlanarak laktasyon süt verimi ya da 
sağılan süt verimleriyle laktasyon süreleri sap-
tanır. Süt verim denetim kartında koyunların/
keçilerin kulak numarası, ırkı, yaşı ya da doğum 
tarihi, ikizlik durumu, ana ve baba numarası gibi 
özellikler yazılır.

Damızlık koç/teke kartı: Damızlık kartlarında 
damızlığa ayrılmış olan koç/tekelerin doğum-
dan itibaren canlı ağırlık artışları ve diğer ölçüt-
leri, döl verim sonuçları ile koyunlarda yapağı 
verimiyle ilgili özellikleri kayıt edilir. Bu şekilde 
damızlık olarak değerlendirilecek hayvanların 
verim özellikleri bir kartta görülebilir. Ayrıca 
ana-babalarına ait verim düzeyleri ve numaralar 
da gözlemlenir. Damızlık koç/teke kartında koç 
veya tekenin kulak numarası, ırkı, doğum tarihi 
ya da yaşı, ikizlik durumu gibi özellikleri yazılır.
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Pedigri (Soy Kütüğü) kartı: Soy kütüğü kart-
larında damızlığa ayrılmış koyun veya keçilerin 
kendi verimleri, bunlara ek olarak 1., 2., 3. kuşak 
öncesi atalarının verimleri toplu olarak bulunur

Pedigri kayıtlarına göre damızlık seçimi

Bir hayvanın geçmiş generasyonlarındaki ak-
rabalarını ve çeşitli verim özelliklerini gösteren 
belgeye Soy kütüğü (pedigri) denir. Kayıt tu-
tulmayan sürülerde damızlık seçimi hayvanın 
verimlerine dayandırılmayacağından ancak 
subjektif bir yöntem olarak kalır ve bu durum 
arzulanan verim artışını sağlamaz. Pedigri hem 
erkek ve hem de dişi hayvanlar için tutuldu-
ğundan bunlardan yararlanarak kendi verimle-
ri tespit edilmeyen erkek damızlıkları seçmek 
mümkün olmaktadır. Pedigri kayıtları dişi damız-
lıkların seçiminde de önemli bir vasıtadır. Bu su-
retle çok erken çağda hayvanların damızlık olup 
olamayacağına karar verilebilir. Böylece gene-
rasyonlar arası süre kısaltılmış olur. Öte yandan 
işletme, damızlık olmayacak hayvanları en kısa 
zamanda elden çıkartarak masraftan kurtulmuş 
olur. Soy kütüğü kartlarında damızlığa ayrılmış 
koyunların kendi verimleri, bunlara ek olarak bir 
kaç kuşak öncesi atalarının verimleri toplu ola-
rak bulunur.

Dış yapıya bakarak yapılan damızlık seçi-
mindeki başarı, istenilen verim ve bu verimin 
dış görünüşten anlaşılmasındaki isabete bağlı-
dır. Dış yapıya bağlı damızlık seçiminde başarı 
%15-20’dir. Yapağı verim özellikleri dış yapıdan 
anlaşılabilirse de, süt verimi ve döl verimi gibi 
kabiliyetleri dış yapıdan anlamak hemen hemen 
imkânsızdır. Bu yüzden damızlık seçimindeki 
başarıyı arttırmak için mutlaka verim kayıtları-
nın tutulması ve damızlık seçiminin bu kayıtlara 
dayandırılması gerekir. Hayvanları kayıt ettiği-
miz bilgisayar programları veya defter ve kart-
larda; hayvan için soy kütüğü tablosu, hayvanın 
kulak numarası, çeşitli verim özellikleri ve diğer 
tamamlayıcı bilgiler bulunur (Resim 1, 2). Verim 
yönü ne olursa olsun damızlık hayvanlarda ara-
nacak en önemli özellik döl verimidir. Damızlık 

seçiminde; ikizlik oranı yüksek ailelerden gelen, 
ikiz veya üçüz doğmuş kuzu/oğlaklara öncelik 
tanımak gerekir. Ayrıca, aşım isteği gösterme-
yen ve iyi dölleme yeteneğine sahip olmayan 
erkekler ile üst üste iki yıl döl tutmayan dişile-
rin damızlıktan çıkarılması gerekir. Bu konularda 
karar verebilmek içinde kartlarda ilgili kayıtların 
bulunması gerekir. Damızlık erkekler için de ayrı 
kart açılarak bunların kendilerine ve döllerine 
ilişkin verimler işlenir.

Resim 1. Küçükbaş işletmelerinde tutulan başlıca 
kayıtlar

Resim 2. Bilgisayar sistemi ile tutulacak kayıtlar

Damızlık seçimi (seleksiyon)

Koyun yetiştiriciliğinde verim denetimlerine da-
yalı bir damızlık seçimi (seleksiyon) başarının 
sürdürülmesi için gereklidir. Sürüde verim artı-
şı, bu şekilde olanaklıdır. Aksi durumda sürüde 
verimsiz koyunlar alıkonacak ve verimlilik düşe-
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cektir. Seçimde dikkat edilecek başlıca noktalar 
şunlardır;
1.  Kuzu veriminin kalıtım derecesi yani kalıt-

sallığı düşüktür. Bu nedenle bireylerin kendi 
verimleri yanında akrabalarının göstermiş 
oldukları değerler de göz önüne alınır. Dişi 
ve erkek kuzuların kuzu verimi yönünden 
seçiminde, ikiz ya da çoğuz doğmuş olma-
ları yanı sıra analarının ve akrabalarının kuzu 
verimlerine bakılmalıdır.
Anaçların kuzu verimi yönünde seçiminde, 

ilk iki kuzulama sonuçlarına bakılarak ikiz do-
ğurmuş olanlara şans tanımalı, ayrıca ikizliği 
yüksek ana-babadan gelmeleri de göz önünde 
tutulmalıdır. Koçların kuzu verimi yönünden se-
çiminde ise, ikiz ya da çoğuz doğmuş olmaları 
yanı sıra analarının ve/ya da dişi akrabalarının 
ikizliğine de bakılmalıdır.
2.  Büyüme hızı ya da canlı ağırlıkla ilgili özellik-

lerin kalıtsallığı, orta, orta-yüksek ve yüksek 
olarak kabul edilir ve yaşla birlikte yükselir. 
Büyüme hızı açısından dişi ve erkek kuzula-
rın seçiminde en uygun dönemler üçüncü 
ya da dördüncü aydaki ağırlıklarıdır. Bunu 
yanında, yemden yararlanma yeteneği üze-
rinde de durulabilir.

3.  Koyunlarda süt verim özelliklerinin kalıtsallı-
ğı ise, orta düzeydedir. Seçimde ele alınabi-
lecek ölçütler, günlük ortalama süt verimleri, 
sağımdaki en yüksek süt verimi ya da yıllık 
sağılan süt verimleri olabilir. Dişi tokluların 
seçiminde de analarının süt verimlerine ba-
kılır.

4.  Yapağı verim özelliklerinin kalıtsallığı yük-
sek düzeydedir. Yapılacak seçimde, ilk kırkım 
ağırlığını dikkate almak yeterlidir.

5.  Koyun ıslahında genellikle iki ya da üç özel-
lik birlikte ele alınır. Bu nedenle seçim yapı-
lırken verimler arasındaki ilişkiler göz önün-
de tutulmalıdır. Üzerinde durulan verimler 
arasındaki ilişkiler olumlu ise sürü ıslahında 
hızla sonuç alınabilir.
Koyun yetiştiriciliğinde;

• Büyüme hızı ve canlı ağırlık ile kuzu verimi 
arasında olumlu,

• Sütten kesim ağırlığı ile birinci yaş canlı ağır-
lığı arasında olumlu,

• Günlük ortalama süt verimiyle birinci sağım-
daki süt verimi arasında olumlu,

• Süt verimiyle canlı ağırlık arasında çok dü-
şük düzeyde olumsuz,

• Kirli yapağı verimi ile canlı ağırlık arasında 
düşük düzeyde olumlu

• Testis çapı ile sperma verimi ve dişi akraba-
larının kuzu verimleri arasında olumlu ilişki-
ler vardır.

6.  Seçim yapılırken verimler ile koyunların vü-
cut yapısı arasındaki ilişkiler de bilinmelidir.

• Sütçü koyun ırkları, genellikle yüksek bacak-
lı, uzun vücutlu, ince ve uzun kemikli olurlar. 
Meme yapıları bezeldir ve geniş bir meme 
aynasına sahiptirler.

• Et ve et-yapağı tipi koyun ırkları ise derin 
vücutlu, geniş ve dolgun sağrılı, sütçü ırkla-
ra göre daha iri kemikli ve daha kısa bacaklı 
olurlar.

7.  Seçilecek kuzu, koyun ve koçlar ait olduğu 
ırkın en iyi örnekleri olmalıdır. Kalıtsal kusur-
ları olmamalıdır (Resim 3).

8. Seçimde ele alınan verimlerin ekonomik 
önem dereceleri de göz önünde tutulmalı-
dır. Örneğin, kuzuların büyüme hızı ve kuzu 
veriminin ekonomik değeri, yapağı verimin-
den en az 5-6 kat daha fazladır. Bu nedenle, 
seçimde en yüksek düzeyde yarar sağlamak 
için ele alınan verimlerin önceliği ve önem 
derecesi dikkate alınmalıdır.

9. Koçlar seçilirken yukarıda belirtilen özellik-
lere ek olarak, testislerinin birbirine eşit ve 
büyük, aşım isteklerinin yüksek olmalarına 
özen gösterilmelidir. Bu özelliklere sahip 
koçların sperma verim özellikleri en yüksek 
düzeydedir ve çiftleştikleri koyunların gebe 
kalma olasılıkları yüksektir. Diğer yandan 
böylesi koçların kızlarının da kuzu verimleri 
yüksek olur.



66 Kuzu ve Oğlak Kayıplarının Önlenmesinde Koyun Keçi Sağlığı ve Yetiştiriciliği

Resim 3. Kulak küpeli Karaman ırkı koyun

Ayıklama (reforme etme)

Hastalık ve yaşlılık gibi nedenlerle hayvanların 
bir bölümünün sürüden uzaklaştırılması işlemi-
ne ayıklama denir. Sürüde damızlık seçimi ile 
birlikte her yıl ayıklama yapılmalıdır. Ayıklamada 
göz önüne alınan hususlar;
• Topallık, ayak bozukluğu, alt ya da üst çene-

nin kısa olması gibi kalıtsal kusurlara sahip 
olan hayvanlar ile zayıf doğan, hızlı gelişme-
yen ve sakatlananlar damızlık dışı bırakılır.

• Bir yıl kısır kalmış koyunlar/ keçiler, canlı 
ağırlığı yüksek ise bunlara bir yıl daha üreme 
şansı verilebilir. Bununla birlikte, iki yıl üst 
üste kısır kalan dişiler damızlıktan çıkartılır.

• Doğum yaptığı halde yavrularına iyi bakma-
yan, yavruları zayıf doğan ve hızlı gelişme-
yen dişiler sürüden çıkartılır.

• Çabuk kuruya çıkan ve/ya da süt verimleri 
düşük olan koyunlar/keçiler ayıklanır.

• Çabuk hastalanan ve düşük yapan koyunlar/
keçiler damızlıkta tutulmaz.

• Uzun süre Vücut Kondisyon Skoru (VKS) 1,5 
altında veya 4,25 üstünde olanlar ayıklanır.

• Yaşlanan koyunlar/keçiler sürüden ayıklanır. 
Bu yaş sınırı ırka göre değişmekle birlikte 
5-8 yaş olarak kabul edilir. (Etçi ırklar 5-6 
yaşına kadar, sütçü ırklar 7-8 yaşına kadar 
damızlıkta kullanılabilirler).

• Dişleri kullanılmaz halde çürümüş, dökül-
müş veya kırılmış olanlar sürüden uzaklaş-
tırılırlar.
Damızlıklardan yüksek verim almak için sürü-

nün kompozisyonu; %25’i 1,5 yaşlılardan, %25’i 
1,5-2,5 yaşlılardan, %50’si 3 yaş ve üzeri yaşlı 
hayvanlardan oluşmalıdır. Ayrıca her yıl yaklaşık 
%20 oranında damızlık vasfını kaybeden hay-
vanlar ayıklanarak yerlerine damızlık özelliği iyi 
olan genç hayvanlar ikame edilmelidir. Sürüde 
yıllık toplam ölüm ve mecburi kesim oranları; 
kuzu-oğlakta %5, toklu-çebiç ve yetişkin ko-
yun-keçilerde ise %2’yi geçmemelidir.

Uygun ırk seçimi

Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde her bölge, 
yöre ya da işletme için kullanılan ırklar aynı ol-
maz. Bu durum, hayvanların içinde yaşadıkları 
iklim, coğrafi yapı, otlatma koşulları ve yetişti-
ricilik amaçlarına göre değişmektedir. Koyun 
ırkları arasında, duyarlılık, otlatma alışkanlıkla-
rı, sürü koyunculuğuna uygunluk gibi özellikler 
açısından ayrımlar vardır. Örneğin Sakız ırkı Tür-
kiye’de Ege Bölgesinin kıyı yörelerinde yetiştiri-
lirken, ırkın Orta Anadolu Bölgesi’nde başarıyla 
yetiştirilmesi olası değildir. Buna karşılık Orta 
Anadolu Bölgesi’nde adapte olmuş Akkaraman 
koyunları da beklenen verimlerini, Orta Anadolu 
bölgesinde ve karasal iklimde gösterir. Benzer 
şekilde Kilis keçileri Güneydoğu Anadolu böl-
gesinde, Kıl keçileri ise dağlık bölgelere adapte 
olmuşlardır.

Küçükbaş hayvan türlerinin doğaya bağımlı-
lığının yüksek düzeyde olması nedeniyle dünya 
genelinde çok sayıda ırkın oluşmasına sebep 
olmuştur. Yüksek verimli ırklar saf olarak ori-
jinlerine uygun bölgelerde yetiştirilebilir veya 
bölgeye adapte olmuş yerli ırklarla melezleme 
ve ıslah çalışmaları yapılarak üretim potansiyeli 
yüksek olan farklı ekolojilere uyumlu yeni ırkla-
rın geliştirilmesi devam etmektedir. Bu nedenle 
bir ırk seçimi yapılırken, bölgenin koşullarına 
uyum göstermesi yanında verimlilik düzeyinin 
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sürdürülmesine de özen gösterilmelidir. Uygun 
ırk seçimi, başarılı bir yetiştiriciliğin ilk adımıdır.

Sürü büyüklüğü ve hayvancılığa başlangıç 
zamanı

Sürü büyüklüğüne, ağıl kapasitesi, yetiştiricilik 
şekli, mera miktarı ve yem bitkisi ekilişi, kaba ve 
kesif yem temini, sermaye, çobanlık yapabilecek 
insanların sayısı, yeteneği ve bilgi durumu, elde 
edilecek ürünlerin fiyatları ve pazarlama olanak-
ları gibi etmenler etkilidir.

Koyunculuğa başlangıç zamanı özellikle ilk 
defa başlayacaklar ve deneyimi yetersiz olanlar 
için önemlidir ve başarıyı belirler. Koyunculuğa 
küçük bir sürüyle başlamak ve deneyim artıkça 
büyütmek en doğru yoldur. Yazın son aylarında, 
kuzular sütten kesildikten sonra ve koç katımın-
dan önce koyunculuğa başlamak en uygun za-
man olarak kabul edilebilir. Yılın bu mevsiminde 
uygun fiyatlarla seçme koyun almak olasıdır. 
Ayrıca kuzulama mevsimine kadar, deneyim 
kazanmak ve işe alışmak için yeter zaman ka-
zanılmış olacaktır. Aynı durum keçi yetiştiriciliği 
içinde söz konusudur. Özellikle süt verimi yük-
sek ırklarda keçi yetiştiriciliği yapmak için sa-
ğım, pazarlama ve işgücü ihtiyacı göz önünde 
bulundurulmalıdır. Genelde ekstansif (meraya 
dayalı) yapılan küçükbaş hayvan yetiştiriciliğin-
de kalifiye çoban bulma en büyük sorun olarak 
görülmektedir.

Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde başarılı ol-
manın koşullarından birisi de, yüksek verim ni-
telikli damızlıklarla başlangıç sürüsünü oluştur-
maktır. Bu durum özellikle koç/teke seçiminde 
önem kazanır. Bir koyun/keçi kendi kalıtsal özel-
liklerini birkaç yavrusuna aktarırken, bir koç/
teke aşım yöntemine göre değişmekle birlikte 
en az 30-40 baş yavruya özelliklerini aktarabilir.
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Kuzu ve Oğlak Yetiştiriciliğinde Refah 
Uygulamaları

Refah hayvanların zihinsel ve fiziksel rahatlı-
ğını içermesinin yanında, hayvanın çevre şartları 
ile (barınak, iklim şartları, vb) başa çıkması ve 
fizyolojik dengesini koruması (yeterli beslen-
me ve sağlık) kabiliyetini de içeren bir terimdir. 
Bu terim ilk defa Avrupa’da hayvan hakları ola-
rak ortaya çıkmış ve ilerleyen yıllarda giderek 
önemli bir konu haline gelmiştir. Hayvan refahı, 
hayvanların içinde bulunduğu ortamda hissetti-
ği duyguyu ve göstermiş olduğu davranışlarıyla 
ilgili olduğundan ölçülmesi zordur. Bu yüzden 
hayvanların davranışlarındaki değişiklikler sağ-
lık, üretim veya refah sorunları olarak değerlen-
dirilebilir. .

Yüksek refah standartları altında yetiştiri-
len hayvanlardan elde edilen gıdanın kalitesi 
de yüksektir. Bu nedenle geleceğe dönük hay-
vansal üretim stratejilerinin; hayvan refahının 
arttırılması, çiftlik düzeyinde hayvan refahının 
izlenmesini sağlayacak sistemlerin geliştirilmesi 
ve düşük hayvan refahına bağlı ekonomik ka-
yıpların azaltılması için potansiyel risklerin ta-
kibi temelinde yatırım planlamalarını içermesi 
gerekmektedir.

Hayvan refahı kavramı, literatürde ilk kez 
1964’te hayvanların kötü yaşam standartlarına 
tepki olarak oluşturulan İngiliz Komitesi tarafın-
dan yayınlanan Brambell Raporu’nda yer almış-
tır. “Brambell Raporu” ile formel bir disiplin ola-
rak kabul edilmeye başlanan hayvan refahıyla 
birlikte refahın ölçümü ve refah göstergeleri de 

uluslararası düzeyde tartışma konusu olmuştur. 
“Brambell Raporu”nda yer alan 5 temel özgür-
lük alanı şunlardır:
1.  Hayvanlar açlık ve susuzluk çekmemeli, te-

miz suya ve sağlıklı uygun yeme erişebilme-
lidir.

2.  Hayvanlar, rahatsızlık durumundan uzak ol-
malı, insancıl şekilde korunmalı ve rahat bir 
dinlenme alanı sağlanmalıdır.

3.  Önleme veya hızlı tedavi ile hayvanlar ağrı, 
yaralanma ve hastalıklardan uzak tutulmalı-
dır.

4.  Hayvanlar, yeterli alana ve imkânlara sahip 
olmalı ve kendi türündeki hayvanlarla temas 
kurmalıdır.

5. Hayvanlar korku ve sıkıntıdan uzak olmalı, 
aksi takdirde tedaviye tabi olmalıdır.
Bu beş temel özgürlük alanı içerisinde bu-

lunduğu dönemde hayvanların maruz kaldığı 
kötü refah koşullarını ortadan kaldırmak ama-
cıyla ortaya atılmış ve konunun önemine dikkat 
çekilmiştir.

Bütün bu tanımlamalar dikkate alınarak re-
fah ‘tüm hayvanlara doğal davranışlarının tüm 
hallerini göstermelerine imkân verecek şartların 
sağlanması olarak’’ tanımlanabilir. Bu konuda 
çalışan kurul (Brambell Komitesi), hayvan refahı-
nın hayvanın zihinsel ve fiziksel durumunu, yaşa-
dığı çevrede rahatsızlık duymadan ve hayvanın 
duygularını kapsayacak şekilde tanımlanması 
gerektiğini vurgulamıştır. Günümüzde hayvan 
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refahı veteriner hekimlik etiğinin en önemli so-
runlarından biri haline gelmiştir. Hayvan refahı 
konusu veteriner hekimlerin, fizyologların, dav-
ranış bilimcilerinin ve etolojistlerin ortak çaba-
ları sonucunda yeni ve farklı bir çalışma alanı ve 
bilimsel nitelikli bir disiplin olarak gelişmektedir. 
Bu alan, hayvanların biyolojik ve psikolojik ihti-
yaçlarıyla ilgili temel gerçeklerin belirlenmesini 
ve hayvan davranışlarının daha iyi anlaşılmasını 
amaçlamakta ve pratikteki önemi evcil hayvan-
ların yaşamlarının iyileştirilmesine katkı sağla-
maktır. Hayvan refahı, hayvanın yaşam kalitesini 
yansıtan bir tanımlamadır. Tam anlamıyla zihin-
sel ve fiziksel sağlık durumunu, mutluluğunu ve 
uzun yaşam gibi özellikleri içerir. Geniş anlamda 
hayvan refahı şöyle tanımlanabilir: “Hayvanların 
bakımı, beslenmesi, barındırılması, yetiştirilmesi, 
nakliyesi, kesimi, tedavisi ya da bilimsel araştır-
malarda kullanımı sırasında ağrı, acı ve ıstırap-
tan uzak sağlık, mutluluk ve iyilik hallerinin sağ-
lanmasıdır.”

Hayvan refahının değerlendirmesinde fark-
lılıklar bulunmakta olup, bu farklılıkların en 
önemli nedeninin refahının ilk başta parça parça 
değerlendirilip (stres fizyolojisi, hayvan davra-
nışları, hayvan bilimi) daha sonra bir bütün ola-
rak değerlendirilmesi gerektiğinin anlaşılması-
dır.

Koyun ve keçi refahı

Koyun ve keçi refahı ile ilgili çalışmalar, hayvan-
ların fizyolojik özellikleri ve üretim sistemleri ne-
deniyle yavaş gelişmiştir. Koyun ve keçiler kırsal 
hayvanlar olarak değerlendirildiğinden, refahla-
rına ve üretme performanslarına zarar verme-
den olumsuz çevre koşulları ve yetersiz yönetim 
uygulamalarıyla çok iyi başa çıktıkları düşünü-
lerek genellikle abartılmıştır. Ayrıca, bu türlerin 
yaygın olarak merada yetiştirilmesi herhangi 
bir refah değerlendirmesine ihtiyaç duymadığı 
inancına neden olmuştur. Dolayısıyla hayvan-
ların davranışlarının kısıtlanmadığı ve biyolojik 
döngülerine insan müdahalesinin az olduğu 
düşünülmüştür.

Bu düşünceler son yıllarda, hızlı bir şekilde 
değişime uğramıştır. Bunun nedenleri şu şekilde 
sıralanabilir:
• Özellikle yüksek verimli sütçü ırklarda ya-

rı-yoğun yetiştirme sistemlerinin kademeli 
olarak yayılması,

• Hayvansal ürünlerin üretim döngüsünün 
etik yönler de dahil olmak üzere kalitesi ve 
sürdürülebilirliği hakkında daha fazla tüke-
tici endişesi,

• Sağlıkla ilgili refah ve yetiştirme uygulama-
ları açısından ulusal ve Avrupa yönetmelik-
lerinin talep ettiği kalite standartlarına uy-
gun, sürü karını artırma ihtiyacı.
İyi hayvan refahı, yüksek kaliteli ve sağlık-

lı çiftlik hayvanı üretimi için bir ön koşuldur. 
Hayvan refahını destekleyen çevre ve yönetim 
koşullarının sağlanması yalnızca tüketiciler ve 
genel halk tarafından beklenmez, aynı zamanda 
sisteme uygun performans ve karlılık seviyeleri-
ne ulaşılması ile de ilgilidir. Bu nedenle hayvan 
refahı değerlendirmesi üretken, verimli ve sür-
dürülebilir üretim sistemlerinin temellerinden 
biridir.

Avrupa Komisyonu, yasal çerçeveyi basitleş-
tirmek ve hayvan yetiştiricilerinin rekabet gü-
cünü artırmak için bilime dayalı hayvan refahı 
göstergelerinin kullanılmasını vurgulamaktadır. 
Hayvan temelli önlemlere dayanan ilk refah de-
ğerlendirme protokolleri; Çiftlik hayvanları için 
Welfare Quality® projesi tarafından geliştiril-
miştir. Bu proje, hayvan refahının tüm yönlerini 
kapsamak için gerekli olduğu düşünülen, hay-
vanların ihtiyaçlarının dört ilke ve on iki kriter 
ile ilişkili olduğu bir şema geliştirmiştir (Şekil 1). 
Bu yaklaşım, çiftlik düzeyinde refah değerlen-
dirmesi üzerine gelecekteki araştırmalar için bir 
temel oluşturmuştur.

Avrupa Komisyonu, önceki projelerde henüz 
kapsanmayan ticari açıdan önemli hayvancılık 
türlerinde ağrı dahil olmak üzere hayvana da-
yalı göstergelerin geliştirilmesini, bütünleşti-
rilmesini ve yaygınlaştırılmasını talep etmiştir. 
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2011 yılında AWIN (Hayvan Refahı Göstergeleri) 
projesi koyun, keçi, at, eşek ve hindilerin hay-
van refahını iyileştirme genel amacı ile destek-
lenmiştir. Bu hayvan türleri, daha az çalışıldıkları 
için zordur ve bu nedenle, iyi doğrulanmış refah 
göstergeleri hakkında genellikle daha az bilgi 
mevcuttur. Ayrıca, bu hayvanların yaşadığı tarım 
sistemlerinin ve ortamlarının heterojenliği de-
ğerlendirmeyi daha da zorlaştırabilir. Ağrı, çoğu 
kez hayvan refahı değerlendirmelerinde eksik 
olan ve hayvan refahı sorunları ortaya çıktığında 
genellikle kilit rol oynayan bir alan olduğundan, 
AWIN ayrıca ağrının tanınması ve değerlendiril-
mesine özel bir vurgu yapmıştır.

Küçükbaş hayvanlarda refahı çiftlik düzeyin-
de değerlendirmek amacıyla sığırlar için bilim-
sel olarak onaylanmış bir protokol olan Hayvan 
İhtiyaçları İndeksi (ANI 35 L) türevli bir protokol 
geliştirilmiştir. Bu protokol, İtalya’da akademis-
yenler ve sertifikasyon kuruluşlarının temsilcile-
rinin iş birliği ile geliştirilmiştir. Daha sonra ilave 
araştırma grupları, koyun ve keçi refahını değer-
lendirmek için ANI 35 L protokolünden türetil-
miş modelleri kullanmaya devam etmiştir.

İtalya’nın Toskana bölgesindeki farklı üretim 
sistemlerinde (organik, geleneksel, biyodina-
mik) yetiştirilen süt keçilerinin refah durumunu 
değerlendiren, ANI 35 L protokolünde ve bu 

protokolden türetilmiş yöntemlerde beklendiği 
gibi, her çiftlik için toplam bir puan elde etme-
nin kritik önem taşımadığını düşünerek yeni bir 
refah değerlendirme yöntemi geliştirmiştir. Bu 
amaçla ANI 35 L protokolünün ilk dört katego-
risinde (hareket olanağı, sosyal iletişim, zemin, 
ışık ve hava) dikkate alınan birçok parametreyi 
birleştirmiş; yapı ve ekipman durumu ile hayvan 
sağlığından oluşan iki yeni kategori eklemiştir. 
İngiltere-Çiftlik Hayvanları Refahı Tavsiye Kurulu 
tarafından koyun ve keçi barınaklarında yeterli 
havalandırma oranları ve aydınlatma önerilmek-
tedir.

Otlatılan koyun ve keçilerde refah

Sürü halinde yönetilen hayvanların refahı büyük 
ölçüde göz ardı edilmiş olsa da, bu sistemlerdeki 
refahın iyi olduğu algısı gerçeği yansıtmamak-
tadır. Otlatılan koyun ve keçiler, refahları konu-
sunda birçok problemle karşı karşıya kalabilirler. 
Bunların başlıcaları beslenme stresi, yetersiz su 
temini, iklimsel değişiklikler, paraziter hastalıklar 
ve topallıklardır.

Akdeniz bölgesinin çoğunda yayılmacı ko-
yun ve keçi yetiştiriciliği, gündüz otlatma, gece 
boyunca barınma, konsantre yem ve saman ile 
karakterize edilmektedir. Bu tip üretim sistem-
lerinde hayvanlar, fizyolojik ve davranışsal iş-

Şekil 1. Welfare Quality® Refah İlkeleri ve Kriterleri.
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levlerini en iyi şekilde yerine getirmelerine izin 
veren bir ortam içinde hareket etmekte özgür-
dür. Ancak otlama, ot miktarı ve kalitesindeki 
mevsimsel değişiklikler nedeniyle hayvan refa-
hını olumsuz etkileyebileceği için otlayan hay-
vanlar genellikle geçici olarak beslenme stresine 
maruz kalmaktadırlar. Beslenme stresi çiftleşme 
mevsiminde ortaya çıkarsa üreme performansı 
olumsuz yönde etkilenebilir. Koyun ve keçi ye-
tiştiriciliğinin daha yaygın olduğu bölgelerde, 
ilkbaharın sonları ve yazın protein içeriğindeki 
belirgin azalma rumen fermentasyonunun ve 
protein sentezinin değişmesi nedeniyle beslen-
me dengesizliği oluşturabilir. Bu durum, hayvan 
refahını tehlikeye atarak süt yağı ve protein içe-
riğini de olumsuz yönde etkiler. Keçiler, aşırı lifli 
bitki örtüsüne sahip fakir çayırlarda, kötü hava 
koşullarında ve sınırlı bir süre ile otladıklarında, 
süt verimleri azalabilir. Yetersiz beslenen koyun-
lar metabolik stresten dolayı sütteki somatik 
hücre sayısında artış görülebilir.

Yetersiz su temini; yem alımında azalma, rek-
tal sıcaklık ve solunum hızında artış, kanda ve 
sütte üre artışı ile strese yol açarak hayvan refa-
hını etkilemektedir. Bunların dışında, canlı ağır-
lıkta ve süt veriminde azalmaya, yeni doğanların 
ölümüne, aborta da neden olmaktadır.

Parazit yönünden tedavi edilmemiş olanlar 
otlamak için daha az zaman harcarlar, enfekte 
olmayan koyunlardan daha az aktiftir ve ot alı-
mını azaltmışlardır. Endoparazitik istilaların er-
ken aşamalarında koyunlar huzursuzluk, anor-
mal yatma davranışı, yapağı bölgesini sürtmeye 
çalışması ve yanlarını ısırmaya çalışması gibi ra-
hatsız edici davranış kalıpları sergilerler.

Koyun ve keçilerin aşırı iklim koşullarına, 
özellikle yüksek ortam sıcaklıklarına dirençli ol-
duklarına inanılmaktadır (Resim 1, 2). Koyunlar-
da, süt veriminde yazın, laktasyonun sonlarında 
meydana gelen fizyolojik düşüş, yüksek sıcak-
lıkların süt üretimi üzerindeki olumsuz etkisini 
genellikle tamamen veya kısmen gizler. Hayvan-
ların 30 derece üzerindeki bir sıcaklıkta zaman 
geçirmelerinde rektal sıcaklıkta belirgin bir ar-
tış, metabolizma aktivitesinde değişiklik ve süt 
veriminde azalma olduğunu ifade edilmektedir. 
Yine bu tip bir durumda, şiddetli mineral denge-
sizliği (esas olarak magnezyum, potasyum, kal-
siyum ve fosfor), süt kazein ve yağ içeriklerinde 
azalma (esas olarak uzun zincirli ve doymamış 
yağ asitleri) ile birlikte bağışıklık sisteminin de 
önemli oranda düştüğü söylenmektedir. Günün 
en sıcak saatlerinde hayvanlara gölgelik bir alan 
sağlanması ve beslenme zamanının değiştiril-

Resim 1. Koyun sürüsü Resim 2. Keçi sürüsü
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mesi ile yüksek sıcaklıkların emziren koyunlar 
üzerindeki azaltılabilmektedir.

Meralarda refahın sağlanması için;
• Yayla olanağı olan yerlerde ve uygun iklim-

lerde küçükbaş hayvanları yaylalara götürü-
nüz (Resim 3).

• Şubat sonu ve Mart başı gibi meraya çıkarı-
lan sürülerde kuzu ve oğlakları soğuk stre-
sinden koruyunuz.

• Ortak meradan yararlanan farklı koyun veya 
keçi sürülerini birbiri ile temas ettirmeyiniz. 
Meralarda, otlatma kapasitesinin üzerinde 
hayvan otlatmayınız. Merada temiz ve taze 
su bulundurunuz.

• Meranın yetersiz kaldığı dönemlerde ve 
özellikle gebeliğin son dönemlerinde kesif 
yem takviyesi yapınız.

• Merada veya açık alanlarda doğumlar an-
cak bölgesel atmosferik şartlara iyi adapte 
olmuş ırklardan koyun ve keçiler için uygun-
dur, diğer ırklar için doğuma müsaade et-
meyiniz.

Resim 3. Yaylalarda keçilerin otlaması

Barındırılan koyun ve keçilerde refah

Kapalı yetiştirme, genellikle koyun ve keçi ba-
rınaklarında yoğun barındırma ve uzun süreli 
dışkı birikimi ile karakterizedir. Bu nedenle hay-
van başına yeterli alan, dikkatli altlık yönetimi ve 
mikro iklim faktörlerinin (sıcaklık, bağıl nem ve 
hava kalitesi açısından) titizlikle izlenmesi koyun 
ve keçi barınaklarında çok önemlidir.

Laktasyondaki koyunların performansını ve 
refahını sürdürebilmek için ağılda havalandırma 
oranının koyun başına ortalama 45 m3/saat ve 
yaz aylarında da yaklaşık 65 m3/saat olması ge-
rekmektedir. Hayvan refahı ve sağlığı için yeterli 
doğal havalandırma ve aydınlanmanın sağlan-
ması ve pencere/taban oranının ≥ %10 olması 
gerektiği bildirilmiştir.

Koyun ve keçi sürülerinin bir kısmı kalıcı ola-
rak barınakta bulundurulmasına rağmen, çoğu 
sadece geceleri ve otlatmanın mümkün olma-
dığı dönemlerde (düz ve kotlu arazilerde yaz 
ayları, iç tepe alanlarında kış ayları) barınakta 
bulunmaktadır (Resim 4). Hangi durum olursa 
olsun barınak ölçülerinin doğru olması ve uy-
gun yönetim uygulamalarının benimsenmesiyle 
ilişkili iyi hijyen koşullarının sürdürülmesinin her 
iki sistem türünde de önemlidir. Ne yazık ki ko-
yun ve keçiler çoğu zaman kötü tasarlanmış ve 
uygun ölçülere sahip olmayan bir barınaklarda 
yetiştirilmektedir.

Resim 4. Meraya çıkmayan kuzular

Ağıllarda refahın sağlanması için;
• Ağılları çığ ve sel riski olan veya aşırı rüzgâr 

alan yerlere yapmayınız.
• Ağılları hayvanlara gerekli konforu sağlaya-

bilecek şekilde dizayn ediniz.
• Küçükbaş hayvanlar yüksek neme karşı ol-

dukça hassastır. Yüksek nem içeren koşul-
lar koyun ve keçilerin refahını ve sağlığını 
olumsuz etkiler.

• Küçükbaş hayvanları kirli, tozlu ve zararlı 
gazları içeren havaya maruz bırakmayınız 
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Ağıl içi nem oranının kolayca yükseldiği kış 
mevsiminde ağıl içindeki nemi iyi bir hava-
landırma ile uzaklaştırınız. Barınaklarda ye-
terli hava değişimini sağlayabilecek kapasi-
tede bir havalandırma sistemi kullanınız.

• Ağıllarda optimum sıcaklık, nem ve hava 
kalitesini sağlamak için iyi bir havalandırma 
yapılmalıdır. Hava kalitesinin hızla bozulma-
ması için ağıl zemini kuru ve temiz tutulma-
lıdır. Ağıl zeminin ıslanmasını önlemek için 
iyi bir zemin yalıtımı ve drenajı yapılmalıdır.

• Küçükbaş hayvanları mümkün olduğun-
ca kötü hava şartlarından koruyunuz. Kötü 
hava şartlarının zararlı etkilerini giderici veya 
azaltıcı tedbirler alınız.

• Yağışlı mevsimlerde ağıl içine soğuk hava, 
kar veya yağmur suyu girişini önleyecek 
tedbirleri alınız, yetişkin koyun ve keçiler ile 
kuzu ve oğlakları kuru tutunuz ve hayvanla-
ra bol kuru altlık sağlayınız.

• Küçükbaş hayvanların rahatça yatıp dinlene-
bilmesi için ağıl zeminini kuru ve temiz tutu-
nuz, bu alanda bol yataklık kullanınız.

• Hayvanlara yeterince kaliteli yataklık (0,5-0,7 
kg/hayvan) bulunan dinlenme alanları sağ-
landığında koyun ve keçiler doğal yatma ve 
dinlenme davranışlarını sergiler, hayvanların 
süt ve döl verimi yükselir.

• Hayvan gruplarının ayrı ayrı barındırıldığı 
durumlarda her bir grubun kullandığı ekip-
manı, diğer grupta da kullanmadan önce te-
mizleyiniz ve dezenfekte ediniz.

• Çiftlikte nakil araçları için hayvanları yükle-
me ve boşaltma rampaları yapınız. Rampa 
ve rampa koridorunun yan duvarlarını yek-
pare malzemeler ile kapatarak koruma sağ-
layınız.

• Nakil işleminin en önemli stres yapıcı aşa-
ması çiftlikteki koyun ve keçilerin nakil 
araçlarına yüklenmesi aşamasıdır. Koyun ve 
keçilerin nakil araçlarına yüklenmesi ve bo-
şaltılması işlemlerinin en az stres oluşturacak 
şekilde yapılabilmesi için kullanılması gere-

ken rampalarda hayvanların diğer hayvanları 
veya insanları görmemesi sağlanmalıdır.

• Ağıllarda ve hayvan bölmeleri içinde küçük-
baş hayvanları sıkışık şekilde barındırmayı-
nız.

• Sıkışık bir şekilde barındırılan koyun ve ke-
çiler doğal davranışlarını (sosyal ve konfor 
davranışları gibi) sergileyebilme bakımından 
oldukça fazla kısıtlanmaktadır. Hayvanlar 
yapamadıkları doğal davranışlarını bu ko-
şullarda da yapmaya gayret gösterdiği için 
sergileyebildikleri davranışlar doğal dav-
ranış formundan farklıdır ve ortaya çıkan 
davranışlar genellikle anormal davranışlar-
dır. Keçiler koyunlara göre daha hassastır ve 
entansif yetiştirme koşullarında daha fazla 
strese girerler.

• Alan sınırlandırma ve bölümlendirme ama-
cıyla hayvanları yaralayabilecek çitleri kul-
lanmayınız.

• Küçükbaş hayvanların çitlere takılması, düş-
mesi veya yaralanmasına izin vermeyiniz. 
Bölümlendirme için dikenli tel veya örgü çit-
ler kullanınız.

• Küçükbaş hayvanları sürekli karanlıkta veya 
sürekli aydınlıkta tutmayınız.

• En ideal fotoperiyot 16 saat aydınlık ve 8 
saat karanlıktır. Ancak her durumda günde 
en az 8 saat aydınlatma yapılmalıdır. Aydın-
latmada mümkün olduğunca doğal ışık ter-
cih edilmelidir.

• Ağıllarda aydınlatma, besleme ve havalan-
dırma için kullanılan otomatik sistemlerin 
arızalanması veya aksaması olasılığına karşı 
kesin tedbirler alınız.

• Alarm sistemi her ay en az bir kez kontrol 
edilmeli ve sistemin çalışır durumda oldu-
ğundan emin olunmalıdır.

• Ağıllarda sürekli ya da ani gürültü oluşumu-
na izin vermeyiniz.

• Gürültü hayvanlarda strese neden olur ve 
hayvan refahını düşürür

• Koyun ve keçileri sadece kontrol için veya 
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veteriner hekim muayenesi için yakalayınız 
ve zapt ediniz. Hayvanların sevk ve idare-
si ile zapt-ı raptı sırasında hayvanlara zarar 
veren ekipmanları (elektrikli üvendire, sopa, 
zincir, vs.) kullanmayınız.

• Bu tip ekipmanların kullanımı hayvanlarda 
yaralanma, ağrı, acı ve ızdıraba neden olur, 
hayvanlarda korku, kaygı ve stres oluşturur.

• Koyun ve keçileri yakalarken, bir kolunuz ile 
hayvanın boynunun altından diğer kolunuz 
ile hayvanın but bölgelerinden kavrayınız 
(Resim 5). 

Resim 5. Koyunun tutulması

• Koyunlar yapağılarından, keçiler de kılların-
dan tutulup kaldırılmamalı ve çekiştirilme-
melidir. Hayvanlar kuyruk, kulak, boynuz 
veya bacaklarından tutularak kaldırılmamalı 
ve sürüklenmemelidir.

• Veteriner ilaçları, dezenfektanlar veya diğer 
tıbbi malzemeler ile süt ve kolostrum gibi 
hassas gıdaları saklamak için işletmede so-
ğutucu bulundurunuz.

Kuzu ve oğlak büyütme

• Kuzu ve oğlak büyütmede refahın sağlan-
ması için;

• Gebeliğin özellikle son 6 haftasında gebe 
koyun ve keçileri dengeli yemlerle ve yete-
rince besleyiniz.

• Kuzu ve oğlaklara ilişkin biyolojik atıkları 
kontrollü şekilde uzaklaştırınız.

• Ölü doğan kuzu ve oğlaklar ile doğum son-
rası açığa çıkan biyolojik atıklar Tarım ve 
Orman İl Müdürlüğü talimatlarına uygun 
şekilde uzaklaştırılmalıdır. Ölüm nedenleri 
de dahil olmak üzere ölü kuzu ve oğlaklara 
ilişkin kayıtlar tutulmalı ve bu kayıtlar sak-
lanmalıdır.

• Kuzu ve oğlakların annelerini karıştırmaması 
ve annelerinden uzak kalmaması için grup 
büyüklüğünü küçük tutunuz, anne-yavru 
ilişkisini izleyiniz.

• Yeni doğan kuzu ve oğlaklara ilk 4 saat için-
de ve daha sonra yeterince kolostrum (ağız 
sütü) içiriniz. Yeteri kadar kolostrumu acil 
durumlar için hijyenik koşullarda depolayı-
nız. İhtiyaç karşılanamadığında, anne dışın-
daki koyun ve keçilerden de kolostrum ala-
rak yavrulara içiriniz.

Resim 6. Kuzuların kolostrum alması

• Kolostrumun miktarını ve kalitesini kontrol 
ediniz. Her kuzu ve oğlağın sağlığı, zindeliği 
ve refahı için ideal miktarda süt alabildiğin-
den emin olunuz. Çoklu doğumlarda anne-
lerin süt miktarlarını da kontrol ediniz. Sütün 
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tüm kuzu ve oğlaklara yetmediği durumlar-
da süt veya süt ikame sıvı mamalar ile kuzu 
ve oğlakların beslenmesini destekleyiniz.

• Kuzu ve oğlakları ilk 2 hafta sadece süt 
ikamesi sıvı mamalarla besleyiniz ve daha 
sonra süt ve sıvı mama miktarını azaltırken 
katı yem miktarını arttırarak hayvanları katı 
yeme alıştırınız.

• Kuzu ve oğlaklar ilk 2 hafta günde 2-4 öğün 
süt ile beslenmeli, 3 ve 4. haftalarda katı 
yem tüketimini teşvik etmek için sıvı besle-
me kademeli olarak azaltılmalıdır. İlk hafta-
dan itibaren kuzulara yeşil ot veya diğer taze 
lifli gıdaya ve yeterli kalitede suya erişme 
olanağı sağlanmalıdır. Sütten kesilen genç 
hayvanlar kademeli olarak konsantre yeme 
alıştırılmalıdır.

• Suni kuzu besisi için kuzuları otomatik bes-
leme ekipmanına alıştırınız, besleme ekip-
manın hijyenini sağlayınız.

• Kuzulu koyun ve oğlaklı keçi bölmelerinde 
çevre sıcaklığı ve nem değerlerini optimum 
seviyede tutunuz. Zemine bol altlık seriniz 
ve sakin ve rahat bir dinlendirme sağlayınız.

• Annelerinden ayrılan kuzu ve oğlakları, his-
settikleri stres ve rahatsızlığı azaltmak için 
küçük gruplar halinde ve rahat kuzu ve oğ-
lak bölmelerinde barındırınız. Sosyal stresi 
ve saldırgan davranışları önlemek için oğlak 
ve kuzuları yaş ve ırklarına göre gruplandı-
rınız. Barındırma yoğunluğunu düşük tutu-
nuz.

• İşletmede veya merada olası doğal afet du-
rumlarında hızla uygulamaya konulacak bir 
acil durum planı oluşturunuz.

• Acil durum planı, sel baskınlarında hayvan-
ların ulaşabileceği daha yüksek alanların 
hazırlanması, hızlı hayvan tahliyesi planı, 
fonksiyonel ve yeterli kapasitede yangın 
söndürücülerin hazır bulunması gibi tedbir-
leri içermelidir.

• Sütten kesim işleminin kuzu ve oğlaklar için 
çok stresli olması nedeniyle bu dönemde 
strese neden olan işlemler yapmayınız.

• Sütten kesime kadar kuzu ve oğlaklara veri-
len kaba ot ve konsantre yem miktarı arttı-
rılmalıdır.

• Aşı programını özenle uygulayınız ve bağı-
şıklık sisteminin iyi gelişebilmesi için genç 
hayvanlara dengeli beslenme ve egzersiz 
olanağı sağlayınız.

İyi hayvan sağlığı idaresine ilişkin hayvan 
refahı standartları

Sürü sağlığını izleme
• Etçi koyun ve keçilerin sağlık ve refah duru-

munu her gün en az bir kez kontrol ediniz.
• Kuzu ve oğlakları sık sık kontrol ediniz.
• İşletmenin güçlü ve zayıf yönlerine göre 

hayvan refahı ve hayvan sağlığı yönünden 
risk analizi yapınız ve sürü sağlık ve refah 
programları kullanınız.

• Sürünün takip edilebilmesi için kuzu ve oğ-
laklarda numaralama veya kimliklendirme 
yapınız.

Sürü sağlığı ve refahı programları
• Modern ve verimli küçükbaş hayvan yetişti-

riciliği için sürü sağlığı ve refahı programla-
rını uygulayınız.

• Aşılamalar veya önleyici uygulamalar gibi 
koruyucu sağlık tedbirlerini içeren planlı bir 
sürü sağlık programı uygulayınız,

• Sağım işlemini koyun ve keçilerde korku, 
kaygı ve stres oluşturmayacak şekilde yapı-
nız.

• Mastitis koruma programı uygulayınız. Mas-
titis gibi meme dokusunun hastalanmasını 
önlemek için sağım hijyenine ve sağım ma-
kinalarının doğru çalışmasına özen gösteril-
melidir. İyi sağım uygulamaları izlenmelidir. 
Yılda en az bir kez kez makinasının bakım ve 
onarımı yapılmalıdır. Sağımhanenin olmadı-
ğı işletmelerde temiz yerlerde sağım yapıl-
malıdır. Hijyene dikkat edilmelidir.

• Sağım ünitelerinin temiz, sağım ekipmanı-
nın hijyenik ve sağımcının eğitimli olmasını 
sağlayınız.
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Veteriner hekim muayenesi
• Hasta hayvanların refahı yüksek olamaz. Kü-

çükbaş hayvanları genetik özelliklerine, sağ-
lık ve refahına zarar vermeden yetiştiriniz. .

• Hasta veya yaralı koyun ve keçilere derhal 
Veteriner hekim muayenesini sağlayınız. Te-
daviye cevap vermeyen hayvanlar için der-
hal yeniden Veteriner hekime başvurunuz.

• Gerekli olması durumunda, hasta veya yaralı 
hayvanlar kuru ve bol altlık bulunan hasta 
hayvan bölmelerine veya revirlere alınmalı-
dır.

• İşletmeye yeni gelen hayvanlar için karan-
tina uygulayınız. İşletmeye yeni gelen hay-
vanlar en az 3 hafta süreyle karantinada tu-
tulmalıdır.

• Hastalık ve tedavilerin kayıtlarını tutunuz.
• Temizlik ve hijyen, ektoparazit (dış parazit) 

ve rodent (kemirgen) mücadelesi yapınız.

Suni tohumlama, doğum, sezaryen ve güç 
doğum refahı
• Doğal aşım yöntemiyle çiftleştirilecek olan 

koç ve koyunların farklı ırklardan olması 
durumunda her iki hayvanın kuyruk yapı-
sı (yağlı kuyruklu veya ince uzun kuyruklu), 
mizaç ve çiftleşme davranışlarına dikkat edi-
niz, koç ve koyunlarda stres oluşumuna izin 
vermeyiniz.

• Genç dişi koyun ve keçileri erken yaşta ve 
henüz olgunlaşmadan tohumlamayınız.

• Yeterli büyüme ve beden gelişimi gösterme-
miş hayvanlar damızlıkta kullanılmamalıdır..

• Hayvanların sağlıklı koşullarda, en az stres, 
ağrı ve acı ile doğum yapması için gerekli 
tedbirleri alınız.

• Küçükbaş hayvanlar doğum yapmaları için 
bol altlık serili doğum bölmelerine alınmalı, 
yeni doğan kuzu ve oğlaklar ile anneleri te-
miz ve bol altlıklı alanlarda barındırılmalıdır.

Sürü sağlığı uygulamalarında hayvan 
refahı
• Sürü sağlığı ve refahı programının uygulan-

masında görev yapacak hayvan bakıcılarının 

bu konuda bilgisinin ve tecrübesinin olma-
sını sağlayınız.

• Düzenli bir parazit kontrol programı uygu-
lanmalıdır. Sürü köpekleri de endoparazit (iç 
parazit) kontrol ve tedavi programına alın-
malıdır.

• Sinek, kene veya bit gibi dış parazitlere karşı 
koyun ve keçilere veteriner hekim tarafından 
önerilen koruyucu bir tedavi uygulanmalıdır.

• Topallık çok önemli bir hayvan refahı prob-
lemidir. Topallığı önlemek için temiz ve yu-
muşak barınak zemini sağlayınız, yeterli 
hareket imkânı ve düzenli ayak bakımını da 
içeren topallığı önleme programı yürütünüz.

• Ağılların girişini ve avluyu kuru tutunuz.
• Çamur ve dışkı karışımını içeren ıslak zemin-

ler ayak ve tırnaklarda enfeksiyona neden 
olmaktadır. Ayrıca yapağı ve kılların kirlen-
mesine de neden olmaktadır.

• Kuzu ve oğlak refahının temeli iyi bir anne 
bakımıdır. İyi annelik kabiliyeti olmayan ko-
yun ve keçilerin kuzu ve oğlaklarını takip 
ediniz, onlara gerekli bakım ve desteği sağ-
layınız.

• Hasta ve yaralı hayvanları tespit ediniz ve 
derhal gerekli bakımı ve veteriner hekim te-
davisini sağlayınız.

• Günlük kontroller ile hasta ve yaralı hayvan-
lar mümkün olduğunca çabuk belirlenip te-
miz ve bol altlık serili hasta hayvan bölmele-
rine veya revire alınmalıdır.

• Koyun ve keçi sürülerinden hastalık, sakat-
lık veya düşük verim gibi nedenler ile hay-
van ayıklamanın bir refah problemi oluş-
turmasına izin vermeyiniz, ayıklama oranını 
mümkün olduğunca az tutunuz. Ayıklamada 
özellikle ayak, eklem ve diş problemi olan 
hayvanları dikkate alınız.

• Düşük hayvan refahı koşullarında stres ile 
başa çıkamayan hayvanlar ile anormal dav-
ranışlar sergileyen hayvanları ayıklayınız ve 
daha sonra bu hayvanlara iyi bir veteriner 
hekim bakımı sağlayınız veya kesime sevk 
ediniz.
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• Kastrasyon (kısırlaştırma) işlemi sürüde sos-
yal stres ve saldırganlık gibi refah problem-
lerinin çözümü için yapılabilir. Bu işlem 7 
günlük yaştan önce yapılmalıdır.

• Modifikasyonlar ve cerrahi işlemler ancak en 
az stres, ağrı ve ızdırap oluşturacak koşullar-
da yapılabilir. Bu işlemlerin veteriner hekim 
tarafından ve anestezi ile yapılmasını sağla-
yınız. Koyunlarda sistematik olarak kuyruk 
kesimi yapmayınız.

• Boynuzsuzlaştırma ve kastrasyon (kısırlaş-
tırma) işlemi cinsel olgunluk yaşından sonra 
satılacak olan kuzularda yapılmalıdır.

Altlık refahı
Hayvan refahının temelini oluşturan faktör-
lerden birisi de canlıların doğal davranışlarını 
gösterebilmelerine olanak sağlanması ve buna 
uygun şartların oluşturulmasıdır. Hayvanlar do-
ğal davranışlarından olan dinlenme davranışını 
genellikle beslenme ve sağım gibi etkinliklerin 
sonunda gösterirler. Dinlenme davranışına ay-
rılan sürede gözlenen bir azalma canlıyı strese 
sokmaktadır. Dinlenme sıklıkla yatma davranışı 
olarak karşımıza çıkar. Bu nedenle koyun keçiler 
için yatabilecekleri bir zemine ihtiyaç vardır.

Zemin tercihi yapılırken dikkat edilmesi ge-
reken bazı noktalar bulunmaktadır. Bunlar; kon-
forlu ve rahat bir alan sunması, yaralanmalara 
neden olmaması ve canlı vücudunda kirliliğe 
yol açmaması, ıslak ve nemli olmaması, temiz ve 
kuru olmasıdır. Bu niteliklere sahip bir altlık kul-
lanımı yatma davranışı isteğini arttıracak, ayak 
hastalıklarını ve stresi azaltacak dolayısıyla hay-
van refahını olumlu yönde etkileyecektir.

Koyun keçi ağıllarında tercih edilen zemin 
materyallerine sıkıştırılmış toprak, beton, ızga-
ralı sistem, kauçuk, saman örnek olarak verilebi-
lir. Bu sistemlerden ızgaralı sistemler kauçuk ve 
saman ile kıyaslandığında daha ekonomik, dışkı 
ve idrarın tutunamaması sayesinde daha temiz 
olmakta ancak refah açısından dinlenme davra-
nışını olumsuz yönde etkilemektedir. Türkiye’de 
genellikle beton ve sıkıştırılmış toprak tercih 

edilmektedir. Bazı işletmelerde ise beton zemin 
üzerine sap saman ilavesi yapılmaktadır.

Maliyet olarak diğer seçeneklere göre daha 
fazla olan kauçuk zeminin dinlenme davranışını 
teşvik etmesi, ayak hastalıkları insidansını azalt-
ması ve refahı arttırması gibi etkileri bulunmak-
tadır. Kauçuk, koyun/keçiler tarafından yatmak 
için daha fazla tercih edilen bir malzemedir. 
Izgaralı sistemde ise daha fazla ayakta durarak 
vakit geçirmeyi tercih ederler.

Koyun-keçilerin nakil refahı
Hayvancılık işletmelerindeki önemli aktiviteler-
den biri olan nakil işlemi, hayvanın refahını etki-
leyen ve üzerinde stres yaratan önemli etmen-
lerden biridir.

Hayvan nakilleri hayvan refahı, hayvan-insan 
sağlığı ve hayvancılık ekonomisi bakımından 
oldukça önemlidir. Uygun şartlarda yapılmayan 
nakiller hayvanlarda ölümlere yaralanmalara, et 
kalitesinin düşmesine sebep olarak ekonomik 
kayıplara yol açmaktadır. Halk sağlığı açısından 
da hayvan nakillerinin dikkatlice incelenmesi 
gerekmektedir. Kontrolsüz hayvan hareketleri ve 
hayvan pazarlarının şap, brusella, tüberküloz ve 
diğer bulaşıcı hastalıkların yayılmasında etkisi 
olduğu unutulmamalıdır.

Hayvanlar da nakilin iyi planlanması, hayvan-
ların refahını etkileyen en önemli unsurdur. Bu 
noktada;
• Nakil için hayvanların hazırlanması,
• Naklin hangi ulaşım aracı ile yapılacağına 

karar verilmesi,
• Nakil süresinin tahmini,
• Nakil aracının hazırlanması ve bakımı,
• Nakil için gerekli belgelerin hazırlanması,
• Nakil için kullanılacak araçta hayvanlara ye-

terli alanın planlanması,
• Nakil esnasında hayvanların gözlenmesi, 

dinlendirilmesi, su ve yem ihtiyaçlarının kar-
şılanması amacıyla mola yerlerinin belirlen-
mesi,

• Nakledilecek hayvanlarda hastalık kontrol-
lerinin yapılması gibi konuların dikkate alın-
ması gerekir.
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Yükleme ve boşaltma sırasında kullanı-
lan rampanın açısı da refah açısından oldukça 
önemlidir. Rampaların açısı koyunlar için 26o’den 
daha fazla olmamalıdır.

Çiftlik Hayvanları Refah Komitesi (FAWC) ta-
rafından nakil araçlarında hayvan başına ayrıl-
ması gereken minimum alanın hesaplanmasın-
da;

A = 0.021xW0.67

eşitliğinin kullanılması tavsiye edilmektedir.
Eşitlikte A: bir hayvana ayrılması gereken mi-

nimum zemin alanı (m2); W0.67: Hayvanın canlı 
ağırlığı (kg); 0.021: Sabit değerdir.

Yükleme yoğunluğuna tür, yaş, canlı ağırlık, 
cinsiyet, gebelik durumu, nakil süresi, çevre sı-
caklığı, koyunlarda yapağı uzunluğu, sığırlarda 
ve koyunlarda boynuz gibi faktörler etkili ol-
maktadır. FAWC tarafından nakil süresi 4 saatten 
daha az olan ve yapağısı kırkılmamış kuzuların 
naklinde hayvan başına ayrılan alanın belirlen-
mesinde Buchenauer Eşitliği (A =0.025 W0.67) 
tavsiye edilmiştir.

Hayvan başına 0.25 m2 lik bir alan ayrılan ku-
zular (35 kg), geviş getirebilir ve eğer yol düz-
günse yatma eğilimi gösterirler. Açıkta yetişti-
rilen koyunlar nakil boyunca ağılda yetiştirilen 
koyunlardan daha az geviş getirmektedir (30–
40 kg; 0.2 m2/koyun) ve koyunun nakil sırasında 
yatmasında önceki deneyimlerinin de önemli 
rol oynadığı belirtilmektedir. Koyunlar 24 saate 
kadar süren nakillerde fiziksel olarak daha az et-
kilenmektedirler.

Nakil sırasındaki soğuk hava şartlarını ge-
nellikle hayvanlar tolere edilebilirken, ortamın 
yüksek sıcaklığı ölüm oranlarını arttırmaktadır. 
Kabul edilebilir sıcaklık değerleri koyunlardaki 
yapağının uzunluğuna bağlı olarak kırkılmış ko-
yunlar için 20.8-40.8 0C, kırkılmamış koyunlarda 
ise 21.8- 25.8 0C olarak kabul edilmektedir.

Koyunların naklinde tek, iki veya üç katlı; sı-
ğırların naklinde ise tek ve iki katlı kasaya sahip 
araçlardan yararlanılmaktadır. Araçların tek katlı 

olması tercih edilir. Eğer çok katlı araçlarla nakil 
yapılması gerekiyorsa katların yüksekliği önem 
taşımaktadır. Nakil esnasında hayvanların, nor-
mal pozisyonlarında ayakta duracağı koşullar 
oluşturulmalıdır. Koyun ve sığırlarda normal 
pozisyonda vücudun en yüksek noktası, başın 
üst tarafıdır. Koyunlarda başın üst tarafı ile ta-
van arasındaki mesafe, yapay havalandırma uy-
gulanan araçlarda 15 cm, doğal havalandırma 
uygulananlarda ise 30 cm olmalıdır. Dolayısıyla 
yapay havalandırma yapılıyorsa nakil aracı üç 
katlı olabilir.

Bir haftalık yaştan küçük kuzu ve oğlakların, 
100 km altındaki mesafelerde nakledilebileceği 
bildirilmektedir. Sütten kesilmemiş hayvanlarda 
9 saat, koyun ve keçilerde ise 14 saatlik yolcu-
luğun ardından bir saatlik mola verilmesi gerek-
mektedir.

Yavru kayıplarının azaltılmasına yönelik 
yapılabilecek uygulamalar

Hayvancılıkta karlılık ve sürdürülebilirlik için ve-
rim düzeyini artırırken yavru kayıplarını azalt-
mak çok önemlidir. Çevresel ve kalıtsal faktörler 
nedeniyle meydana gelen yavru ölümleri ülke-
mizde %9.5-14.43 arasında değişmektedir. Do-
ğum öncesi/sonrası ve doğum sonrası yedinci 
gün ile sütten kesmeye kadar geçen dönem 
arasındaki ölümlerin yüksek olması anomaliler, 
hastalıklar, hipotermi ve açlık olarak sıralanabi-
lir. Bunların dışında yavru ölümlerinde barınak 
sisteminin de etkisi bulunmaktadır. Ülkemizde 
bulunan aile tipi işletmelerde genellikle bütün-
leşik ağıl sistemi kullanılmakta olup; bu sistem 
hijyen, sağlık, barınak ve refah yönünden olduk-
ça yetersizdir. Bu tip ağıllar hayvanları kötü hava 
şartlarından yeterli düzeyde koruyamadığından 
yavru ölümleri de daha fazla olmaktadır.

Yavru ölümlerinin önlenmesi için işletmeler-
de bir takım düzenlemeler yapılmalıdır. Yeni do-
ğan yavru için ilk 48 saat çok önemlidir. Çünkü 
ölümlerin % 49’u bu dönemde görülmektedir. 
Bu nedenle doğum bölmeleri oluşturulmalı, ilk 
6-12 saat içinde yavruya kolostrum içirilmelidir.
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Yavruların barındırıldığı yerlerde temiz ha-
vanın varlığı ve düzenli havalandırmanın sağ-
lanması hastalıkların önlenmesinde, hijyenin 
sağlanmasında oldukça önemlidir. Yine yavru 
bölümlerinde onlar için tasarlanmış ısıtma, ay-
dınlatma ve beslenme sistemleri bulunmalıdır.

Resmi Gazete 22 Kasım 2014 tarih ve 
29183 Sayılı Yönetmelik kapsamında 
koyun–keçi refahı konusunda aşağıda 
standartlar getirilmiştir.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından Çiftlik 
Hayvanlarının Refahına İlişkin Genel Hükümler 
Hakkında Yönetmeliğin amacı; ürün ve hizme-
tinden yararlanılan hayvanların, gelişmesi, uyu-
mu ve evcilleşme durumları ile fizyolojik, eto-
lojik ihtiyaçları ve davranışları dikkate alınarak 
bakıldıkları ve yetiştirildikleri koşulların asgari 
standartlarını belirlemektir.

Personel
Çiftlik hayvanlarının bakımı; uygun kabiliyet, 
bilgi ve mesleki yeterliliğe sahip yeterli sayıda 
personel tarafından gerçekleştirilir.

Bakanlık, hayvanların bakımından sorumlu 
olan bakıcı ile işletme sorumlularına hayvan re-
fahı konularında eğitim kursları düzenler.

Kontrol
Hayvan sahibi veya bakıcısı tarafından sıklıkla 
dikkat edilmesinin gerekli olduğu yetiştirme sis-
temlerinde barındırılan çiftlik hayvanlarının re-
fahlarının sağlanması amacıyla, günde en az bir 
kere kontrol edilir. Bunun dışındaki sistemlerde 
bakılan ve yetiştirilen çiftlik hayvanları ise her-
hangi bir mental veya fiziksel acıdan kaynakla-
nan olumsuzluğun önlenmesi için yeterli olacak 
aralıklarla kontrol edilir.

Çiftlik hayvanları için, herhangi bir zamanda 
kontrol edilebilmelerine imkân tanıyan sabit ya 
da taşınabilir yeterli düzeyde aydınlatma sağla-
nır.

Hasta ya da yaralı olabilecek herhangi bir 
çiftlik hayvanının gecikmeksizin uygun bir şekil-
de tedavisi veteriner hekime yaptırılır. Söz ko-

nusu tedaviye cevap vermeyen hayvanlar için; 
derhal veteriner hekime yeniden başvurulur. 
Gerekli olması durumunda, hasta ya da yaralı 
hayvanlar kuru, rahat, altlığı olan uygun bir ayrı 
bölmede izole edilir.

Kayıtların tutulması
Çiftlik hayvanlarının sahipleri ya da bakıcıla-
rı; çiftlik hayvanlarının bulunduğu işletmeler-
de, hayvanlara uygulanan tüm tedaviler ile her 
kontrolde tespit edilen ölüm sayılarına ilişkin 
kayıtları tutar.

Söz konusu kayıtlar, en az üç yıl süreyle mu-
hafaza edilir. Bu kayıtlar denetim sırasında veya 
yetkili otorite tarafından talep edilmesi duru-
munda sunulur.

Hareket özgürlüğü
Çiftlik hayvanlarının türüne, edinilen tecrübeye 
ve bilimsel bilgilere uygun olarak hareket öz-
gürlüğü alanları sağlanmalıdır. Bu alanlarda, ge-
reksiz yere acı veya yaralanmaya neden olacak 
unsurlar bulundurulmaz.

Çiftlik hayvanlarının devamlı veya düzenli 
aralıklarla bağlanması ya da hareketinin kısıtlan-
masının söz konusu olduğu durumlarda, hayva-
nın fizyolojik ve etolojik ihtiyaçlarına uygun ye-
terli bir alan sağlanır.

İşletmeler ve işletme içi düzenlemeler
İşletmelerin inşası için kullanılan malzeme ve 
özellikle hayvanların temasta bulunabileceği 
donanımı içeren bölmeler; hayvanlara zarar ver-
meyecek şekilde, tam olarak temizlenmeye ve 
dezenfekte edilmeye elverişli olması gerekir.

Çiftlik hayvanlarının yaşadığı bölümler; her-
hangi bir zorluk olmadan yatabileceği, dinlene-
bileceği, ayağa kalkabileceği, dışkı ve idrar ya-
pabileceği bir şekilde inşa edilir.

Çiftlik hayvanlarının bulunduğu işletmelerde 
alet ve donanımlar; çapraz bulaşmayı ve hastalık 
taşıyıcı organizmaların oluşmasını engellemek 
amacıyla, düzgün bir şekilde temizlenip dezen-
fekte edilir. Dışkı, idrar ve yem artıkları ile sa-
çılmış yemler ise; kokuyu asgariye indirgemek, 
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sinek veya kemirgenler için cazip olmasını en-
gellemek amacıyla gerekli sıklıklarda temizlenir.

Çiftlik hayvanlarının emniyeti için yapılan 
işletme içi düzenlemeler ve tesisatlar; hayvan-
larda yaralanmaya veya acı çekmelerine sebep 
olabilecek herhangi bir keskin kenar ya da çı-
kıntılar olmayacak şekilde inşa edilir. Zemin 
ise sert, düz ve dayanıklı yüzeyden yapılmış ve 
yaralanmaları engellemek üzere, kaygan olma-
yacak şekilde, hayvanların boyutu ve ağırlığına 
uygun olmak zorundadır. Yatma alanının rahat 
ve temiz olması gerekir. Hayvanların tür ve yaş-
larına uygun altlıklar kullanılır.

İşletme binalarının yalıtımı, ısıtma ve hava-
landırması; hava dolaşımı, toz seviyeleri, sıcaklık, 
göreceli hava rutubeti ve gaz konsantrasyonları 
hayvanlar için zararlı olmayan sınırlar içerisinde 
tutulur.

İşletme binalarında barındırılan hayvanlar; 
sürekli karanlık ya da yapay aydınlatmada, ye-
terli dinlenme süresi verilmeden bulundurula-
maz. Davranış ve fizyolojik ihtiyaçlarını karşıla-
mak üzere, farklı iklim şartları için uygun doğal 
ya da suni aydınlatmaya imkân tanıyan tertibat 
düzenlenir. Mevcut doğal ışığın hayvanın fizyo-
lojik ihtiyaçlarının karşılanmasında yetersiz ol-
ması durumunda, en azından doğal ışık süresine 
eşdeğer bir süre için uygun olan 8 saatlik suni 
aydınlatma sağlanır.

İşletme binalarında barındırılmayan çiftlik 
hayvanları
İşletme binalarında barındırılmayan çiftlik hay-
vanları, gerekli ve mümkün olması durumunda; 
olumsuz hava koşullarından, yırtıcı hayvanlar-
dan ve sağlıkları için risk teşkil eden unsurlardan 
korunur ve günde en az bir kere kontrol edilir.

Otomatik ya da mekanik donanımlar
Çiftlik hayvanlarının sağlığı ve refahı için gerekli 
olan tüm otomatik ve mekanik donanımlar gün-
de en az bir kere kontrol edilir. Sorunların tespit 
edilmesi durumunda, bunlar derhal giderilir. So-
run giderilene kadar, hayvanların sağlığının ve 

refahının güvenceye alınması için özellikle alter-
natif besleme metotları kullanılır ve yeterli bir 
ortam sağlanmak üzere, uygun önlemler alınır.

Yapay bir havalandırma sisteminin kullanıldı-
ğı ve bu sistemin bozulması durumunda, hay-
vanların sağlığının ve refahının korunması için 
yeterli düzeyde havanın yenilenmesini temin 
edecek bir destekleyici sistem kurulur. Bu bo-
zulma ile ilgili olarak hayvanların bakıcısını uyar-
mak üzere bir alarm sistemi temin edilir. Alarm 
sistemi düzenli aralıklarla test edilir.

Yem, su ve diğer maddeler
Çiftlik hayvanları sağlıklarının sürdürülmesi ve 
besin ihtiyaçlarının karşılanması için; yaşlarına, 
ağırlıklarına, davranışlarına ve fizyolojik ihtiyaç-
larına göre uyarlanmış yeterli miktarlarda uygun 
bir yemle beslenir. Hiç bir hayvana, gereksiz yere 
acı çektirecek ya da yaralanmalarına yol açabile-
cek her türlü maddeyi ihtiva eden gıdalar ya da 
sıvılar verilemez.

Tüm hayvanların, fizyolojik ihtiyaçlarına uy-
gun olan aralıklarda kolayca yeme erişebilme 
imkânı sağlanır.

Tüm hayvanların yeterli miktarlarda, taze 
suya erişimi sağlanarak günlük sıvı alımı ihtiyaç-
ları giderilir.

Beslenme ve içme suyu donanımı; gıdanın 
ve suyun kontamine olmasını engelleyecek ve 
hayvanlar arasındaki rekabetin zararlı etkilerini 
asgariye indirgeyecek şekilde tasarlanarak inşa 
edilir ve yerleştirilir.

Tedavi, koruma ya da ıslah amaçlı olmak üze-
re Bakanlıkça kullanımına izin verilen maddeler 
dışında herhangi bir başka madde uygulana-
maz. Bilimsel çalışmalar ya da edinilen tecrü-
be ile söz konusu maddenin etkisinin hayvanın 
sağlığı ya da refahına zararlı olmadığı gösteril-
medikçe izin verilmez.

Uygun olmayan müdahaleler
Hayvanlara tedavi amaçlı olmayan müdahaleler 
yapılmaz.
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Üreme usulleri
Çiftlik hayvanlarında, acı duymalarına ve ya-
ralanmalarına neden olan veya neden olması 
muhtemel, doğal ya da suni üreme prosedür-
leri uygulanamaz. Yönetmeliğin bu maddesi; 
hayvanların minumum ya da kalıcı düzeyde acı 
çekmelerine ya da yaralanmalarına yol açabile-
cek veya yaralanmalarına sebep olmayacak mü-
dahalelerin gerekli olduğu bazı prosedürlerin 
uygulanmasına, Ulusal hükümlerce izin verildiği 
taktirde engel değildir.

Bir hayvan, genotipi ve fenotipi gereği sağlı-
ğına ve refahına zarar verilmemesi şartıyla bakı-
labilir veya yetiştirilebilir.

İdari yaptırımlar
Bu Yönetmeliğe aykırı davrananlar hakkında 
5996 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre ida-
ri yaptırımlar uygulanır.

Hayvan refahı, sadece hayvancılık işletmele-
rini ilgilendiren bir konu olmayıp refahın iyileşti-
rilmesi ile birlikte işletmelerin yanında piyasada 
ve toplumda da olumlu ekonomik etkilere sa-
hiptir.

İyileştirilmiş hayvan refahının hayvancılık 
işletmelerindeki en önemli ekonomik etkileri 
hayvan ölüm oranını azaltması, hayvan sağlığını 
iyileştirmesi ve hastalıklara karşı direnci güçlen-
direrek ilaç kullanımını azaltmasıdır. Yapılan ça-
lışmalarda iyi refah koşullarının ekonomik etkin-
liğe en önemli katkısının hayvan ölüm oranının 
azaltması olduğunu ortaya konulmuştur

Sonuç ve öneriler

Dünya’da hayvan refahı son dönemde tartışılan 
konulardandır ve ülkeler ulusal mevzuatlarında 
yer vermektedir ya da yer vermeye başlamakta-
dır. Nitekim ABD ve AB’nin hayvan refahı ile ilgili 
yasaların ilk belirleyicisi olmaları ve Türkiye’de 
de son dönemlerde mevzuatta uyumun sağlan-
ması dikkat çekicidir. Yetiştiricilik aşamasındaki 
refaha yönelik yasal mevzuatların çıkarılması, 
dış ticarette hayvan refahı uygulamalarının ko-

şul olarak getirilmesi, tüketicilerin bilinçlenme-
ye başlaması itici güç olarak hayvan refahını 
pozitif etkileyecek en önemli faktörlerdir. An-
cak, hayvan refahı uygulamalarının sonuçla-
rını değerlendirmeye yönelik önemli sorunlar 
yaşanmaktadır. Bu sorunların giderilebilmesi 
için ülkelerde mevzuat değişimleriyle birlikte, 
uygulama ve denetimin de aktif olması gerek-
liliği ortaya çıkmaktadır. Diğer yandan, hayvan 
refahını ekonomik ve sürdürülebilirlik açısından 
ele alan araştırma ve çalışmaların azlığı dikkati 
çekmektedir. Gelişmiş ülkelerde bile tüketicile-
rin hayvan refahı algısının gelişmesine rağmen, 
alışverişlerde hayvan refahını yeterince dikkate 
almamaları dikkat çekicidir. Bu durum, tüketici 
cephesinin iç pazarda itici güç olmasını olumsuz 
etkilemektedir. Bu kapsamda gıda ürünlerinde 
etiketlemenin geliştirilmesi ve hayvan refahına 
uyulup uyulmadığının da etiket üzerinde yer al-
ması önemlidir. Hayvan refahının iyileştirilmesi 
sürecinde bir diğer önemli aktör politika belirle-
yicilerdir. Politika belirleyiciler, çiftçileri bilinçlen-
dirici yerinde eğitim programları ve yeni politika 
araçları geliştirilmeli; ekonomik teşvikler ve para 
cezaları uygulanmalıdır. Ek olarak, üreticilerin 
ekstra ücret beklentisi, gıda pazarlama zincirle-
rinde güvence altına alınarak iyileştirilmiş hay-
van refahının sürdürülebilirliği sağlanmalıdır.

Sonuç olarak, hayvan refahı ile sürdürülebi-
lirlik ve ekonomi ilişkisini ülke ve bölge bazın-
da dikkate alacak multidisipliner araştırmaların 
desteklenmesinin gıda güvencesi açısından son 
derece önemli olduğu ortaya çıkmaktadır.

Hayvancılığı gelişmiş ülkeler hayvansal üre-
timde ve ticarette, hayvan sağlığı yanında hay-
van refahı açısından da standartlar getirmek-
tedir. Dünyadaki gelişmelere paralel olarak 
Türkiye’de de son yıllarda hayvan refahı ile ilgili 
yaklaşımlar gündeme gelmiştir. Bir hayvanın re-
fahı, içinde bulunduğu ortam ve sürü yönetimi 
uygulamalarının uyum içinde olması ile yakın-
dan ilişkilidir. Hayvanların refahını artırmak için 
“çiftlik hayvanları için rahatlık” ilkeleri öncelik-
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li olarak ele alınmalı ve yapılacak uygulamalar 
buna göre yönlendirilmelidir. Hayvancılık iş-
letmelerinde yapılacak tüm uygulamalar hem 
hayvanlar hem de insanlar üzerinde en az stres 
oluşturacak şekilde planlanmalıdır.
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Koyun-Keçilerde Bakım ve Beslenmenin Önemi

Yıl boyunca değişen besin gereksinimleriyle 
birlikte, başarılı bir sürü performansı için koyun 
ve keçileri düzenli ve dengeli beslemek hayati 
önem taşımaktadır. Hayvanların besin gereksi-
nimleri, üretim döngüsü boyunca önemli ölçü-
de değişiklik gösterir. En iyi verim performan-
sı ve sağlığı sağlamak için beslemenin hayvan 
vücudundaki etkilerinin bilinmesi ve göz ardı 
edilmemesi gerekmektedir. Koyun ve keçilere yıl 
içerisinde gösterdikleri farklı fizyolojik durum-
larına göre doğru miktarda ve türde yem sun-
mak, kârlı bir yetiştiriciliğin esasıdır. Kuzu-oğlak 
kayıplarının önlenebilmesi, verimli ve ekonomik 
bir koyun-keçi yetiştiriciliğinin yapılabilmesi için 
hayvanlarımızı yıllık rutin fizyolojik döngülerin-
de nasıl beslenmesi gerektiğini bilmek amacı-
mıza ulaşmada yegâne yolumuzdur.

Beslenme ve üreme

Beslenme, koyunların üreme performansını pu-
berta başlangıcından yaşamları boyunca üre-
tilen toplam kuzu sayısına kadar etkileyen ana 
faktörlerden biridir. Koç katım ve gebeliğin ilk 
3 ayında beslenme gereksinimleri, özellikle 
hayvanların kaçınılmaz olarak kilo verdiği geç 
gebelik ve emzirme döneminin aksine oldukça 
düşüktür. Özellikle damızlık koyunların, yaşam-
ları boyunca farklı fizyolojik dönemlerde vücut 
rezervleri döngüsel değişiklikler (kilo kaybı yada 
artışı) göstermesinden ötürü etkili ve verimli 
bir üreme döneminin geçirebilmesi için koyun 
ve keçilerin vücut kondisyon skoru (VKS)’nun 

sürekli takibi ile vücut rezervlerinin izlenmesi, 
farklı fizyolojik evrelerdeki hayvanların doğru 
beslenmesi için önemli bir araçtır.

Beslenme ve puberta (ergenlik)

Koyun-keçilerde üreme mekanizması, puberta 
ile başlar. Puberta ne kadar erken ortaya çıkarsa, 
doğumdan ilk kuzulamaya kadar olan verimsiz 
dönem o kadar kısa olur. Vücut ağırlığı puber-
ta yaşını etkileyen ana faktördür. Irklar arasında 
farklılıklar olmasına rağmen dişi kuzular, yetiş-
kin vücut ağırlığının %60’ına ulaştığında genel-
likle ergenliğe ulaşmaktadır.

Büyüme periyodundaki koyun-keçilerdeki 
besleme, dişi kuzu ve oğlaklarda pubertanın 
zamanlamasını etkimektedir. Yaşamlarının ilk 2 
ayında yavaş büyüme gösteren kuzular, iyi bes-
lenmiş ve tatmin edici büyüme oranına sahip 
dişi kuzulara göre verimi ve üretkenliği daha az-
dır. Buna karşılık, meme dokusu oluşumunun en 
yüksek olduğu puberta öncesi dönemde, aşırı 
beslenerek çok hızlı büyüme gösteren kuzular-
da üreme aktivitesi üzerinde olumsuz etkilerle 
birlikte aşırı vücut yağ birikimini teşvik eden 
yumurtalık bozukluklarının gözlenme ihtimali 
artmaktadır. İlerleyen süreçte bu tarz yetiştirilen 
koyunların ayrıca süt üretimi de düşük olabil-
mektedir.

Sütten kesme döneminden (~45.-60. gün) 
çiftleşmeye veya 12 aya kadar bazal kuru ot ras-
yonuna veya kuru ot ve merada otlatmaya gün-
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de 200-500 g oranında ilave edilen konsantre 
yemin, genellikle dişi kuzuların üreme verimli-
liğini artırdığı belirtilmektedir. Koyun-keçiler-
de görülen pubertaya ulaşmadaki gecikmeler, 
büyüme sırasında enerji ve protein eksikliği ile 
ilişkilidir. Üreme aktivitesini başlatmak için ge-
rekli olan vücut ağırlığı eşiğine geç ulaşılması, 
dişi kuzuların normalden daha geç pubertasa 
erişmesine neden olur.

Beslenme, dişi kuzuların büyümesini ve pu-
bertanın başlangıcını, yalnızca hayvanlara sağ-
lanan besin miktarıyla ilgili olarak değil, aynı 
zamanda bitkilerin yapısında barındırdıkları an-
ti-besinsel etki üzerinden de etkilerler. Örneğin 
yeraltı üçgülünde (Trifolium subterraneum) bu-
lunan genistein ve biokanin gibi bazı fitoöstro-
jenler hayvanlarda anabolik bir etki gösterebilir.

Beslenme ve yumurtlama oranı

Yumurtlama oranı, yani koyun başına salınan 
yumurta hücresi (oosit) sayısı, potansiyel kuzu 
sayısını temsil etmektedir. Her yumurta hücresi 
(oosit), mutlaka bir kuzu ile sonuçlanmaz. Fakat 
daha yüksek yumurtlama oranları sayesinde 
daha yüksek ikiz kuzulara sahip olma olasılığı ve 
dolayısıyla daha fazla et ve süt üretimi anlamına 
gelmektedir.

Beslenme, yumurtlama hızına farklı şekiller-
de etki etmektedir. Koyun-keçilerin canlı ağırlığı, 
vücut kondisyonu ve çiftleşmeden önceki son 
haftalardaki beslenme şekli yumurtlama hızında 
belirgin değişikliklere neden olabilecek faktör-
lerdir.

Flushing olarak bilinen bu uygulama basit bir 
ilave yemleme metodu olarak bilinmektedir. Koç 
katımı öncesi flushing besleme ile koyun-keçi-
lerin canlı ağırlık ve çiftleşme sırasındaki vücut 
kondisyon durumunu etkilemesi ile FSH etkisi-
ne yanıt veren ve olgunluğa erişmelerine olanak 
tanıyan 2 mm’den büyük çapa sahip folikül sa-
yısını etkilemektedir. Flushing tekniği, bu sürece 
başlamış olan foliküller üzerinde etkili olmak-
tadır. Flushing besleme sayesinde hayvanlara 

sağlanan ‘ekstra’ yem arzının yumurtlama hızını 
kontrol eden bir mekanizmayı etkilediği düşü-
nülmektedir.

Flushing (koç katım öncesi beslenme, 
ilave yemleme)
Koyunlarda doğumları toplulaştırmak, çoklu 
doğum oranını artırmak ve koç katım süresini 
kısaltmak için aşımdan önce başlayan ve aşım-
da da sürdürülen ek yemlemeye flushing adı 
verilmektedir. Temel prensip, hayvanlara, içgü-
dülerine yönelik olarak, gebe kaldıkları taktirde 
gebeliklerini sürdürebilecekleri, yeteri kadar süt 
sentezleyebilecekleri ve yavrularını büyütebile-
cekleri güvenceyi vermektir. Bu güvence hay-
vanların hormonal durumlarında bir seri deği-
şikliğe neden olmaktadır.

Flushing basit bir yemleme metodu olarak 
gözükse de, sahada çok zaman başarısızlıklarla 
karşılaşılmaktadır. Standart bir flushing uygula-
ması ile her zaman iyi sonuç almak söz konusu 
değildir. Koç katım öncesi yapılan yemlemenin 
etkinliği, hayvanın yaşı, ırkı, kondüsyonu, flus-
hing yapma zamanı, meraların durumu, yem-
lemenin süresi ve miktarı gibi birçok faktöre 
bağlı olarak değişmektedir. Bu nedenle flushing 
yapılmasına karar vermede ve koç katım öncesi 
yapılacak yemlemenin süresi ve zamanı ile ve-
rilecek yem miktarının belirlenmesinde bu gibi 
faktörlere dikkat edilmelidir. Aksi taktirde gerek-
siz ve karşılığı alınamayacak bir masraf ve işçilik 
söz konusu olabilir.

Aşım dönemi beslemesi yaklaşık 4-6 haftalık 
bir süreyi kapsamaktadır. Bu süre içinde koyun 
başına verilen günlük yem miktarı ortalama 1.5 
kg’a yakın kuru otla birlikte 200-600 g tane yem 
veya karma yem olabilmektedir. Ancak koyunlar 
koç katımı sırasında, çayır ve merada yayılıyor-
larsa ayrıca ot vermeye gerek olmadan sadece 
karma yem verilebilir.

Hayvanların ölçülebilir özellikte beslenme 
durumunu gösterir bir ölçüm bulunmamakta-
dır. Canlı ağırlık ölçümleri ırklar düzeyinde olsa 
da hayvanın yaşı, yapağı durumu, vücut iriliği 
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gibi faktörler nedeniyle gerçeği yansıtmayabilir. 
Bu nedenle beslenme durumunu en iyi anlama 
şekli hayvanların vücut kodisyon skorlarının dü-
zenli olarak takip edilmesi ile anlaşılmaktadır. 
Hayvanlara uygulanan flushing süresi de hay-
vanların VKS’na bağlı olarak değişir.

Keçi beslemede ise özellikle meraların ye-
terli olduğu bölgelerde genel bakışta spesifik 
bir besin maddesinin noksanlığı görülmüyorsa 
flushing uygulamasına gerek yoktur. Eğer keçi-
lerin yayılım yaptığı meralar veya tükettiği kaba 
yemler, keçiden istenen performansı sağlayacak 
oranda besin maddesine sahip değilse, koyun-
larda olduğu gibi ilave yemlemeye ihtiyaç duyu-
lur. Keçilere ilave yem olarak verilecek konsantre 
yemlerde %16-20 oranında protein bulunması 
her dönemdeki keçiler için yeterli olmaktadır. 
Keçilerde flushing’in ihtiyaç duyulması halin-
de aşımdan önce ve sonra 30’ar gün ilave yem 
verilebilir. Etçi keçilerde ise çoklu fötus olasılığı 
ve düşük canlı ağırlıkta doğumun olmasından 
dolayı ilave yemleme yapılması pek fazla tav-
siye edilmez. Burada dikkat edilmesi gereken 
nokta, yapılan ilave yemlemenin yetiştiriciye 
gelir olarak geri dönüp dönmediğinin iyi hesap 
edilmesidir. Sütçü anaç keçilerin beslenmesinde 
ise laktasyon stresiyle çok zayıflamış olan keçile-
rin kaba yemlerine ilave konsantre yemler veya 
tahılların katılmasıyla hayvanlar aşıma hazırlan-
malıdır. Başka bir deyişle ilave yemleme VKS’si 
düşük, çok zayıf keçilerin kondisyonlarının dü-
zeltilmesi içinde uygulanabilir. Bu durumlar dı-
şında ilave yemlemenin özel olarak uygulanma-
sına gerek yoktur.

Koç katım öncesi yapılan ilave yemlemenin 
etkinliği, hayvanın yaşı, ırkı, kondüsyonu, flus-
hing yapma zamanı, meraların durumu, yemle-
menin süresi ve miktarı gibi birçok faktöre bağlı 
olarak değişmektedir:
• Yaşlı hayvanların toklulara göre flushing’e 

daha iyi cevap verdiği bilinmektedir. Sürüsü 
genç olan ya da tamamen toklulardan olu-
şan işletmelerde flushing uygulamasından 
beklenen cevap alınmamaktadır.

• Üreme kabiliyeti yüksek profilik ırklarda flus-
hing uygulamasından elde edilen başarı en 
düşük düzeydedir. Buna karşılık sezona bağ-
lı kızgınlık gösteren ve çoklu doğum oranı 
düşük olan hayvanlar flushing’e daha iyi ce-
vap vermektedirler.

• Üreme sezonunun başlangıcı ve sonu flus-
hing’ten en iyi cevap alınan zamanlardır.

• Flushing, laktasyon ya da yetersiz besle-
meye bağlı olarak zayıflamış, kondüsyonu 
düşmüş hayvanlarda başarılı şekilde uygu-
lanırken yüksek kondüsyonlu hayvanlarda 
flushing uygulaması etkisiz kalmaktadır. 
Özellikle kondüsyonu 5 üzerinden 2 puan 
olan hayvanlarda daha etkili olmaktadır. 
Hayvanların kondisyonu flushing süresi ile 
de ilişkilidir. Kondüsyon ne kadar düşük ise 
süre o kadar uzatılmalıdır. Kondisyonu 1,5 
olan koyunlarda süre 9 hafta iken, 2 olan sü-
rülerde 6 hafta, 2,5 olan sürülerde 4 hafta 
ve kondisyon skoru 3 olan sürülerde 2 hafta 
yeterli olmaktadır.

• Flushing uygulaması süresince sabit miktar-
da yem verilmesi söz konusu olsa da gide-
rek artan oranda bir yemleme yapmak daha 
etkili olmaktadır. Örneğin günde 200 g ile 
başlayıp tedrici olarak artırarak 600 g’a çık-
mak uygulamanın başarısını artırmaktadır.

• Uygulama ek konsantre yem vermekle ya-
pılabileceği gibi kaliteli bir merada otlata-
rak da gerçekleştirilebilir. Kaliteli bir merada 
hayvanların üç haftada yarım, altı haftada 
ise bir kondüsyon puanı kazanmaları müm-
kün olmaktadır.

• Verilecek ek yem miktarı hayvanların kon-
düsyonuna bağlı olarak değişmektedir. 
Günlük 200 g ila 600 g arasında bir miktar 
tercih edilebilir. Koyunlar için geliştirilen bir 
besi karma yemi kullanılabileceği gibi buğ-
day, mısır gibi bir tane yem de kullanılabilir. 
Arpa ve yulaf östrojenik etkileri dolayısıyla 
koç katımı başladıktan sonra daha düşük 
oranlarda kullanılabilir.

• Kızgınlığın uyarılmasının yanı sıra oluşan 
gebeliklerin devamı açısından da koç katı-
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mı süresince ek yemlemeye devam edilmesi 
erken embriyonik kayıpları azaltacaktır. Koç 
katımı başladıktan sonra östrojenik etkili 
bitkilerin verilmesi ya da bu tür bitkilerin bu-
lunduğu meralarda otlama gebeliğin oluş-
masına mani olmaktadır.

• Sonuç olarak; doğumları toplulaştırmak, 
çoklu doğum oranlarını artırmak gibi amaç-
larla flushing (ilave yemleme) uygulaması 
yapacak işletmelerin koç katım öncesi 1-2 
ay öncesi kondisyon skorlarını tespit ederek 
flushing stratejisini belirlemeleri gerekmek-
tedir.

Beslenme ve gebelik

Erken gebelik
Gebelik süresince özellikle erken dönemde pla-
sental gelişim üzerine embriyonik ölümlerin 
olmaması için yeterli ve dengeli beslenmenin 
etkileri oldukça fazladır. İyi üreme dönemi geçi-
rilmek isteniyorsa bu erken gebelik döneminde 
de koyunların ihtiyaçları doğrultusunda beslen-
mesi gerekir. Çünkü çoğu kayıp gebeliğin ilk 
ayında meydana gelir. Gebeliğin ilk 3 haftasında 
hem enerji eksikliği (beslenme düzeyi < YP’nın 
%50’si) hem de fazlalığı (beslenme düzeyi = 
YP’nın %200’ü) embriyonik mortaliteyi indük-
leyebilmektedir. Özellikle çoklu yumurtlamalar-
da görülen ölüm oranları tekli yumurtlamalara 
göre daha yüksek olmaktadır.

Son yıllarda, aşırı beslenmenin özellikle uzun 
süreli olması halinde yetersiz beslenmeden 
daha çok embriyonik ölümlere yol açtığı belir-
lenmiştir. In vitro deneylerde de gözlemlendiği 
gibi aşırı besleme, hem yüksek glikoz konsant-
rasyonunun neden olduğu embriyonik geli-
şim üzerindeki doğrudan etkiden hem de kan 
progesteron konsantrasyonundaki azalmanın 
dolaylı etkisinden erken embriyonik ölümlere 
sebebiyet verebilmektedir. Karaciğerin ağırlı-
ğı ve aktivitesi, yem tüketimindeki artışa bağlı 
olarak artar ve daha yüksek progesteron kata-
bolizmasına neden olur. Progesteron konsant-

rasyonundaki azalma, korpus luteadan artan 
progesteron salgılanmasıyla dengelenmez. 
Koyunlarda döllenmeden sonraki 11-12 gün 
(implantasyon aşaması) embriyonun hayatta 
kalması oldukça önemlidir. Bu dönemde embri-
yolar plazma progesteron konsantrasyonundaki 
azalmaya karşı çok hassastır. Dolayısıyla bu dö-
nemdeki koyunların yem ihtiyaçlarının dengeli 
sağlanması oldukça önem arz etmektedir.

Azotlu bileşiklerin ruminantların beslen-
mesindeki etkisi ile ilgili olarak, özellikle sı-
ğırlarda, yüksek kan üre konsantrasyonlarının 
fertilite üzerindeki olumsuz etkileri bulunmak-
tadır. Rumende üretilen fazla amonyaktan ka-
raciğerde sentezlenen yüksek kan ve süt üre 
konsantrasyonları, genellikle rasyonda protein 
fazlalığı veya rumende parçalanabilir protein 
ile fermente edilebilir enerji arasındaki denge-
sizlikten kaynaklanmaktadır. Ruminantlardaki 
erken embriyonik ölümlerin çoğu rasyonlarda-
ki bu dengesizliğin bir sonucu olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Özellikle rumende aşırı miktarda 
üretilen amonyak, uterus ortamının pH değe-
rini değiştirerek reprodüktif verimliliği olumsuz 
yönde etkilemektedir.

Yüksek üre konsantrasyonunun enerji eksikli-
ği ile ilişkili olduğu yüksek süt verimli ineklerde, 
özellikle laktasyonun ilk 2 ayında olumsuz etki-
lere neden olduğu gözlemlenmiştir. Buna karşı-
lık, sağılan koyunlarda bu olgunun altında farklı 
bir mekanizma yatmaktadır. Geleneksel yetişti-
ricilikte çiftleşme, laktasyonun son aşamasında 
veya besin gereksinimlerinin düşük olduğu ve 
koyunların pozitif veya sıfır enerji dengesinde 
olduğu kuru dönemde gerçekleşir. Böylelikle 
sığırların yaşadığı bu problem koyunlarda pek 
fazla görülmemektedir.

Gebe koyunlarda plasentanın gelişimi (ge-
beliğin 30.-100. günü) önemlidir. Çünkü kuzu 
doğum ağırlığındaki varyasyonun üçte ikisi pla-
senta ağırlığındaki varyasyonlardan kaynaklan-
maktadır. Bu hassas dönem, plasentanın kuzu-
nun doğum ağırlığının %10’una eşit bir ağırlığa 
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ulaşana kadar hızla büyüdüğü gebeliğin ikinci 
ve üçüncü aylarını kapsar. Beslenmenin plasen-
tal gelişim üzerindeki etkisi, koyunun canlı ağır-
lığı, VKS ve yaşı ile ilişkilidir. Çiftleşme sırasında 
vücut kondisyonu iyi olan yetişkin koyunlarda, 
gebeliğin ortasındaki yetersiz beslenme, daha 
fazla plasental gelişme ile sonuçlanırken, koç 
katım sırasında VKS çok kötü olan koyunlarda 
ise daha düşük plasental büyüme gözlenmiştir.

Bazı araştırmalar, gebeliğin sonlarında yeterli 
bir beslenme planının, kuzuların doğum ağırlığı 
üzerinde olumsuz etkiler olmaksızın, gebeliğin 
ortasındaki kilo kaybını etkili bir şekilde tela-
fi edebileceğini göstermiştir. Bununla birlikte, 
koyunun 100 günlük gebelikteki canlı ağırlığı 
ile kuzunun doğum ağırlığı arasında güçlü ko-
relasyonlar bulunmuştur. Gebeliğin 30. ve 100. 
günleri arasındaki koyunun canlı ağırlığındaki 
iyi yöndeki değişiklikler, kuzu doğum ağırlığını 
%48-80 oranında etkilemektedir.

Gebeliğin ortasında yetersiz beslenen ko-
yunların kuzu doğum ağırlıklarında ise herhan-
gi bir azalmaya neden olmaması, gebeliğin son 
döneminde yeterince beslenmeleri şartıyla ko-
yunun vücut rezervlerini harekete geçirme ka-
pasitesi ile açıklanabilir.

Gebeliğin son 2 ayında, hem orta hem de 
geç gebelikte aşırı beslenen koyunlarda daha 
düşük fetal sağkalım gözlemlenmiştir. Bu dö-
nemdeki aşırı besleme iştah kaybına neden 
olarak “yağlı karaciğer” sendromuna ve gebelik 
toksemisine neden olabilmektedir. Bu dönemde 
enerji kaynağından ziyade amino asitler, yeter-
siz beslenmenin olumsuz etkilerini azaltmak için 
gebeliğin ortasında oldukça önemlidir.

Gebeliğin son aşaması (3.-5. ay)
Geç gebelikte (90-145. gün) beslenme, kuzu 
doğum ağırlığını ve canlılığını, kolostrum mik-
tarını, kuzulama güçlülüğünü, annelik yeteneği-
ni, koyun ölüm oranını ve sonraki kuzu büyüme 
oranlarını etkilemektedir. Bu nedenle kuzulama 
öncesi son 6-8 hafta boyunca uygun besleme 
hayati önem taşımaktadır.

Yem gereksinimleri, gebe koyunun VKS ve 
yavru sayısı gibi bir dizi faktöre bağlı olarak de-
ğişmektedir. Geç gebelikte enerji ve protein ge-
reksinimleri, ikiz gebe koyunlar için potansiyel 
olarak ikiye katlanarak hızla artmaktadır. Ancak 
kuzular büyüdükçe, rumen alanı azalmakta ve 
yem tüketimi %30 oranında azalabilmekte, bu 
da koyunun tüm besin ihtiyaçlarını tek başına 
yemden karşılamasını zorlaştırmaktadır.

Gebeliğin son aylarında ilave konsantre 
yemleme, büyük ölçüde, yemin türüne ve ka-
litesine göre ve ayrıca entansif ya da ekstansif 
besleme tipine bağlı olarak da değişmektedir. 
Özellikle entansif beslenen koyunların kuru ot 
veya samanla beslendiği yerlerde, yem enerji, 
protein, mineral ve vitaminler açısından dengeli 
bir beslenme olmayacağından bir miktar kon-
santre yemlemeye ihtiyaç duyulmaktadır. Çünkü 
gebeliğin son aşamalarında fetüsun büyüme-
si ile koyunların yeterli düzeyde yem tüketme 
yetenekleri engellenmektedir. Dolayısıyla ilave 
konsantre yemleme ile gebe koyunların besin 
ihtiyaçları karşılanabilir. Diğer taraftan sürekli iyi 
beslenen ve kondisyonu yüksek olan hayvanlara 
ise ek yemleme yapmanın önemli bir etkisi gö-
zükmemiştir.

Beslenme ve doğum sonrası ilk dönem
Koyunlarda en yüksek süt üretimi yaklaşık kuzu-
lamadan sonraki ilk 6-8 haftalık dönemde ger-
çekleşir ve erken laktasyon döneminde koyunun 
beslenmesi bu üretimi en üst düzeye çıkaracak 
şekilde ayarlanmalıdır. Bu dönemde dengeli ve 
yeterli bir besleme, en yüksek düzeyde süt elde 
etmeye yardımcı olurken süt üretimiyle koyu-
nun vücudundaki besin maddesi kaybını da en 
az düzeye indirir. Ayrıca analarından yeterli mik-
tarda süt emen kuzular, bu sayede hızlı gelişim 
gösterirler.

Kuzulamadan sonra koyunların enerji ve pro-
tein ihtiyaçları %30 – 55 oranında artar. Bu ih-
tiyaçlar yeteri kadar sağlanamazsa canlı ağırlık 
kaybı, düşük süt verimi, yavrularla ilgilenmeme 
ve kuzuların büyüyememesi gibi durumlar or-
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taya çıkabilir. Özellikle çoklu doğumlarda artan 
protein ihtiyaçları için rasyona takviye yapılma-
lıdır. Yeterli miktarda yonca gibi protein değeri 
yüksek bitkiler temin edilemiyorsa, değişik pro-
tein kaynakları hayvanların rasyonlarına mutla-
ka eklenmelidir. Her kuzu için anne koyunlara 
genel olarak 200-350 g kesif yem veya 300-450 
g tahıl verilebilir. Koyunlar kuzu sayılarına göre 
(ikiz, üçüz) gruplandırılarak beslenirlerse az veya 
çok yemleme olasılıkları da giderilmiş olur.

Sütçü keçilerde; yüksek miktarda ve içeriği 
değişmeyen, 9-10 ay süren bir süt verimi bek-
lendiğinden beslenmelerinde ilave konsant-
re yemlere gerek duyulur. Sütçü keçilerin kuru 
madde tüketimleri canlı ağırlıklarının % 2.5’i 
kadardır. Bu miktar içerisinde, yaşama ve verim 
payı ihtiyaçlarının karşılanması gereklidir. Etçi 
keçilerde ise; laktasyon başlangıcında yüksek, 
4. aydan itibaren azalan süt verimi, oğlak bü-
yütmeye yeterli olacağından ilave yemlemeye 
gerek duyulmaz.

Erken yaşta koç katılacak tokluların 
beslenmesinde dikkat edilecek noktalar;
Geleneksel yetiştiricilikte koyunlara ilk koç ka-
tımı genelde hayvanlar 1,5 yaşına ulaştığında 
gerçekleştirilir. Bu çoğunlukla ilkbaharda do-
ğumu olan hayvanların ertesi yıl son baharda 
yapılacak koç katım zamanına denk gelmek-
tedir. Böylece sürüde farklı koç katımı ve farklı 
kuzulama sezonları ile uğraşılmadan daha kolay 
bir yetiştiricilik yapılmış olur. Bu uygulamanın 
birçok yararı bulunmaktadır. Hayvanlar bu yaşa 
kadar yeterli büyüklük ve canlı ağırlığa ulaşır-
lar, hiçbir müdahale olmadan kızgınlığa gelirler, 
normal bir gebelik ve doğum süreci geçirirler. 
Kısırlık oranları düşüktür. Güç doğum oranları 
az olur, kaliteli bir kolostrum üretirler ve süt ve-
rimleri ile kuzularının doğum ağırlıkları normal 
sınırlar içerisinde olur. Çoğunlukla meraya ya da 
kaba yemlere dayalı bir beslenme ile yetiştirme 
maliyeti asgaride tutulmaya çalışılır. Aslında bu 
kadar avantajı olan bu uygulamadan vazgeçil-
memesi gerekir. Ancak, erken ergenleşen koyun 

ırklarına sahip olanlarla bir an önce sürüsünü 
büyütmek isteyen yetiştiriciler daha erken yaş-
larda koç katımı yapabilmektedirler. Yine ıslah 
sürülerinde genetik ilerlemeyi hızlandırmak için 
mümkün olduğunca küçük yaşta yavru elde 
edilmeye çalışılmaktadır.

Genç hayvanlara erken koç katılması ile ilgili 
en önemli kriterlerden birisi canlı ağırlıktır. Ergin 
canlı ağırlığın 2/3’üne ulaşan hayvanların to-
humlanabileceği bildirilmektedir. Örnek vermek 
gerekirse ergin ağırlığı 60 kg olan ırklarda bu 
rakam 40 kg kadardır. Doğum ağırlığı yaklaşık 4 
kg olan bir toklunun, 7 aylıkken 40 kg olabilmesi 
için günlük ortalama 170 g, 8 aylıkken bu ra-
kama ulaşabilmesi için 150 g kadar canlı ağırlık 
alması yeterlidir. Bu ölçülerde bir büyüme sağ-
lanabilmesi için, kuzuların aşırı beslenmesine 
gerek yoktur. Genç hayvanların yağlanmaya yol 
açacak kadar yüksek düzeyde beslenmesi, iler-
deki süt ve döl verimini olumsuz etkilemektedir.

Ancak sözü edilen optimum büyümeyi sağ-
layamayacak kadar kötü şartlarda olan hayvan-
larda erken yaşta koç katımı çok ciddi olumsuz-
luklara neden olabilmektedir. Erken yaşta gebe 
bırakılan genç toklular bir taraftan büyümeye 
devam etmektedir. Bu nedenle bu gibi hayvan-
ların hem büyüme hem de gebelikle ilgili besin 
madde ihtiyaçları karşılanmalıdır. Bu hassasiyeti 
sağlayamayacak işletmelere kesinlikle erken koç 
katımı önerilmemektedir.

Erken koç katılacak toklulara, koç katım ön-
cesi ek yemleme yapılması ile ilgili yapılan bir 
çalışmada, zaten yukarıda da belirtildiği gibi 
sürekli büyüme gösterebilecek şekilde beslenen 
hayvanlar olmasına rağmen koç katımından 2-3 
hafta önce sürekli kaliteli meralarda otlatılarak 
büyümesi daha da hızlandırılan hayvanlarda döl 
verim performansında iyileşme sağlanmıştır.

Beslenme ve koçların verimliliği
Koçların beslenmesi ve üreme ilişkisi iyi bir ye-
tiştiricilik için göz ardı edilmemelidir. Koçların 
sperma miktarı ve kalitesi ile sperma üretimini 
etkileyen faktörlerin bilinmesi bu açıdan büyük 



91Koyun-Keçilerde Bakım ve Beslenmenin Önemi

önem taşımaktadır. Bu faktörler arasında bes-
lenme birincil rol oynamaktadır. Bir sürüde koç-
ların koyunlara oranı genellikle yaklaşık 1:30–
1:40’tır. Bu nedenle, ortalama bir koyun sürüsü 
düşünüldüğünde 20’den fazla koç barındıran 
çiftlik bulmak oldukça zor olabilmektedir. Çift-
leşme mevsimi dışındaki koçlar genellikle kısır 
koyunlar, yedek kuzular vb. hayvanlar ile birlikte 
tutulurlar. Bu nedenle bu süre zarfında damızlık 
koçlar için özel bir diyet mevcut değildir.

Koçların bakım gereksinimleri koyunlara 
göre %10-15 daha fazladır. Sperma miktarını ve 
kalitesini arttırmak için hangi tedavi uygulanır-
sa uygulansın, tahmini koç kullanım tarihinden 
en az 7-8 hafta öncesinden müdahale edilmesi 
gerekir.

Beslenme, koçun spermatozoa üretme kapa-
sitesini etkileyebilecek ana faktörlerden biridir. 
Testis, hem olumsuz hem de olumlu beslenme 
etkilerine karşı çok hassastır ve sonuç olarak 
boyutu hızla değişebilen bir organdır. Testis bo-
yutu ve dolayısıyla günlük sperm üretimi, vücut 
ağırlığı varyasyonlarına göre değişir. Besin de-
ğeri yüksek (flushing yemleme) rasyonlarla bes-
lenen koçlarda vücut ağırlığındaki %32’lik bir 
artış, testis hacminde %67’lik bir artışa neden 
olmaktadır.

Otlayan koçlarda testis aktivitesi, yani testis 
hacmi ve hormonal sekresyonu, ilkbahar-yaz 
başında, yem durumu ve canlı ağırlığın en yük-
sek değerlere ulaştığı zaman başlamasına rağ-
men cinsel aktivite ve sperma üretimi sonbahar-
da maksimuma ulaşmaktadır.

Testis boyutunun yanı sıra besleme ile sper-
ma üretiminin etkinliği de değişmektedir. Besle-
me sonucu sperma üretimindeki varyasyonların, 
testis kütlesindeki varyasyonlardan daha büyük 
olduğu gösterilmiştir. Örneğin, testis boyutunda 
%25’lik bir artış, sperm üretiminde %81’lik bir 
artışa karşılık gelmektedir.

Günlük sperma üretimi koçların sindirilebilir 
enerji veya protein alımıyla ilişkili olarak değiş-
mektedir. Özellikle, rumen fermentasyonunda 

üretilen uçucu yağ asitlerinin plazma konsant-
rasyonu, koçların üreme kapasitesinde önemli 
bir faktördür.

Aslında koçların yemlerine koç katım öncesi 
fazladan protein takviyesi, enerji takviyesine na-
zaran pek bir katkısı olmamaktadır. Sonuç ola-
rak, koçların üreme parametreleri (skrotal çevre 
ve testis hacmi varyasyonları) sadece sindirile-
bilir enerji alımından kolayca etkilenmektedir. 
Çoğu araştırmacı, sperma üretimini iyileştirmek 
için yüksek protein alımının gerekli olmadığı ko-
nusunda hemfikirdir.

Koçların katıma (aşıma) hazırlanması
Koçların döl verimi performansı büyük oranda 
beslemeye bağlıdır. Sağlıklı ve iyi beslenmiş, 
üreme performansı yüksek koçlar daha aşım 
mevsiminin başlangıcında çok sayıda koyuna 
aşım yaparak gebe bırakabilir, düşük perfor-
manslı koçlarla bu süre uzar, hatta aşım veya 
döllenmenin gerçekleşememesi ihtimali bile or-
taya çıkar.

Koçları katıma hazırlarken aşımdan 2 ay 
önce başlayıp aşım dönemi boyunca kaliteli 
kaba yem ya da tükettiği kaba yem veya yayı-
lıma ilave olarak 300 g’a kadar ilave tane yem 
verilmelidir. Tekelerde ise aşımdan 2 hafta kadar 
öncesinden başlamak yeterli olmaktadır. Aşım 
sırasında ise koç ve tekelere tane yem miktarı 
500-1000 g’a kadar çıkarılabilir. Aşım sırasında 
koç ve tekelerin özellikle akşamları özel olarak 
güçlü bir şekilde beslenmesi, gündüzleri aşım 
esnasında yeme zaman ayırmayacaklarından 
gereklidir. Aşım sezonunun sonunda koçların 
sürüden ayrılması ve farklı yerde tutulması ye-
rinde olur. Böylece, gereksiz güç sarf etmeleri 
ve gebe koyunları rahatsız etmeleri önlenerek, 
kış mevsimine, kondisyonları düzelmiş olarak 
girmeleri sağlanır.

Beslenme ve kuzu sağlığı
Kuzuların yetiştirilmesinde dört önemli aşama 
vardır:
• Yeni doğan kuzuların bakımı ve kolostrum 

dönemi,
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• Süt emme,
• Sütten kesme,
• Damızlık olarak kullanılma durumuna kadar 

geliştirme dönemi şeklinde bölümlendirile-
bilir.

Yeni doğan kuzuların bakımı ve kolostrum 
dönemi
Yeni doğan kuzunun ilk olarak yeni doğan bakı-
mına ihtiyacı vardır. Doğum şekillendikten sonra 
mutlaka gebelik sırasında kuzunun ağzı ve/veya 
burun deliklerinde biriken amniyotik sıvının te-
mizlenmesi gerekir. Kuzu mümkünse baş aşağı 
konumda dikey olarak tutularak elle temizleme 
işlemi yapılmalıdır. Amniyotik sıvıyı çıkarmak 
için kuzunun kuru temiz ve emici bir bezle kuru-
lanması gerekir. Kuzu daha sonra hava cereyan-
larından koruyan ayrı bir bölmeye ve 20-22°C 
sıcaklıktaki bir ortama alınmalıdır. Ana hayvan-
dan ya da başka bir koyundan mutlaka kolost-
rum sağlanmalıdır.

Yeni doğan kuzuda beslenmeyi düşünürken 
özellikle enerji tüketimi ile ilgilenilmelidir. Prote-
in ve diğer besinler elbette büyüme için gerekli-
dir, ancak enerji ihtiyacı yaşamın ilk birkaç günü 
hayatta kalabilmesi için oldukça önemlidir. Yeni 
doğan kuzu, vücudunda depolanmış yağ ve kar-
bonhidrat şeklinde daha düşük enerji rezervine 
sahip olmasından dolayı kuzularda enerji kıtlığı 
büyük oranda hayati öneme sahiptir. Yetişkin 
koyunda toplam enerji rezervleri vücut ağırlığı-
nın %10-15’i iken yeni doğmuş bir kuzuda sa-
dece yaklaşık %3’ünü oluşturmaktadır. Kuzunun 
vücut ağırlığına oranla yetişkin koyuna göre çok 
daha fazla deriye sahip olması ve haliyle orantılı 
olarak daha fazla ısı kaybetmesinden dolayı da 
yeni doğan kuzu, vücut ağırlığı bazında yetişkin 
koyunlardan daha fazla enerjiye ihtiyaç duyarlar.

Kuzunun yaşamın ilk saatlerinde kolostrum 
ile beslenmesi birçok sebepten dolayı büyük 
önem taşır ve kolostrumun verilmesine en az 
18-36 saat devam edilmelidir. Kolostrum, meme 
bezinin ilk salgısıdır ve üretimi normal olarak 
doğumdan önce bazen de hamileliğin son haf-

tasında da olsa başlamaktadır. Emzirme başla-
dıktan 4 veya 5 gün sonra süt tamamen nor-
male dönüşmektedir. Kolostrum, yeni doğan 
kuzunun beslenmesinde yüksek besin içeriği ile 
iyi bir enerji sağlayan gıda olması, belirli mine-
rallerin (özellikle magnezyum) varlığı nedeniyle 
lakzatif bir etkiye sahip olması ve yoğun miktar-
da maternal antikorlar içererek hastalığa karşı 
kuzularda bir bağışıklığın şekillenmesini sağla-
ması ile oldukça önemli bir besin kaynağıdır.

Yeni doğan kuzuların patojen mikroorganiz-
malara karşı bağışıklık kazanması durumu ko-
lostrumda bulunan maternal antikorların (γ-glo-
bulinler) varlığı nedeniyle oluşmaktadır. Bu 
antikorlar, doğum sonrası yaşamının ilk saatle-
rinde mide düzeyinde sindirilmeden doğrudan 
bağırsak tarafından emilebilmektedir. Genç hay-
vanlarda yaşamın ilk 6 saatinde absorpsiyon hızı 
son derece hızlıdır ve 36-48 saat sonra tamamen 
durana kadar giderek azalır. Bunun nedeni, di-
ğer tüm proteinler gibi globulinin de ilk 2 gün-
den sonra mide seviyesinde sindirilmesindendir. 
Kolostrum yeni doğan kuzunun yaşamının ilk 2 
gününde vazgeçilmezdir. Koyunlarda plasenta, 
maternal antikorlara karşı geçirgen olmadığın-
dan pasif bağışıklık uterusta kazanılamaz. Yeni 
doğan kuzunun aktif bağışıklığı gelişene kadar 
doğum sonrası mutlaka kolostrum içirilerek pa-
sif bağışıklığın şekillenmesi sağlanmalıdır. Ayrıca 
kolostrumun lakzatif etkinliği ile fetal dönem-
de kuzunun bağırsaklarında dışkı ve katabolik 
maddeler şeklinde biriken mekonyumun vücut-
tan uzaklaştırılması oldukça önemlidir.

Kuzu tüm emzirme dönemi boyunca anne 
sütü ile besleniyorsa, kolostrum günde beş veya 
altı kez ad-libitum verilebilir. Anne sütü yerine 
süt ikamesi konmuşsa biberondan günde üç 
kez verilmesi yeterlidir. Bu durumda, her sütün 
miktarı hayvanın vücut ağırlığının %4-5’i kadar 
olmalıdır.

Doğumu izleyen ilk günlerde anasız kalan 
kuzulara doğum yapmış başka bir koyunun ko-
lostrumu mutlaka sağlanmalıdır. Eğer başka bir 
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koyundan kolostrum bulma ihtimali yok ise ya-
pay kolostrum (süt, yumurta sarısı ve antibiyo-
tiklerden formüle edilmiş bir karışım) hazırlana-
rak verilebilir.

Süt emme dönemi
Yaşamın ilk birkaç haftasında bir kuzunun bes-
lenmesi için ihtiyaç duyduğu tek şey annesinin 
sütüdür. Bu aşama normalde 5 veya 6 hafta 
sürer. Kuzu, yalnızca veya neredeyse yalnızca 
sütle beslenir. Bu süt anneden veya diğer ko-
yunlardan temin edilebilir veya bir süt ikame 
yemi olabilir. Kuzular doğumdan hemen sonra 
katı yiyecekleri kemirmeye başlamasına rağmen 
yaşamının bu aşamasında diğer yem türlerini 
sindiremezler. Kuzular 4 ila 6 haftalık oldukla-
rında, besin alımlarının yüzde 50’sini anne sütü 
dışındaki kaynaklardan alıyor olabilirler.

Eğer kuzulara bir süt ikame yemi kullanıla-
caksa, en azından kuzunun yaşamının ilk 10 
günü boyunca mutlaka içinde kazein içermeli-
dir. Özellikle bitkisel proteinler bu dönemde çok 
daha az sindirilebilir. Ayrıca süt ikame yemle-
rinde, nişasta miktarı kuru maddenin %10’unu 
geçmemelidir. Geçerse, ciddi ve hatta bazen 
ölümcül ishale neden olabilen bağırsak bozuk-
luklarına neden olabilmektedir.

Creep besleme (beşik yemlemesi)
Sağlıklı kuzular kuru yemlere ilgi duymaya bir-
kaç günlükken başlarlar. Koyun sütü, kuzular 30 
ila 45 günlük olana kadar besin gereksinimle-
rinin çoğunu sağlar. 10 günlükken kuzular az 
miktarda katı yem tüketmeye başlarlar, ancak 
koyun sütünün mevcudiyetine bağlı olarak, süt-
ten kesime kadar katı yem alımı düşüktür. Katı 
yem alımını artırmak için beşik yemlemesi iyi 
bir besleme metodudur. Mümkün olduğunca, 
kuzuları doğumdan sonra en kısa sürede (7-10 
günlükken) creep beslemeye başlatmak gere-
kir. Anneleriyle beraber merada yayılan veya 
barınakta tutulan kuzulara ayrı olarak creep 
yemi verilmesi durumunda daha hızlı büyüme 
ve canlı ağırlık artışı sağlanır. Bu amaçla sade-

ce kuzuların rahatça girip çıkabileceği bölmeler 
hazırlanarak, besin değeri yüksek kaba ve/veya 
konsantre yemler kuzuların tüketimine konul-
maktadır. Kuzuların rumen fonksiyonu bu sa-
yede erken gelişmektedir. Beşik yemlemesinde 
kaba yem olarak iyi kaliteli baklagil otları tercih 
edilmelidir. Konsantre yem içerisinde yüksek 
kaliteli yağlı tohum küspelerinin yanında mısır, 
yulaf, melas ve kepek gibi yem maddelerini de 
kapsamalıdır. Ham protein (%14-16), vitamin ve 
mineral içerikleri uygun miktarda olmalıdır. Ku-
zular, “kuru madde” bazında günlük vücut ağır-
lıklarının ortalama %3.8-4.2’sini tüketmektedir-
ler. Kuzularda kuru madde tüketimi büyümenin 
önemli bir belirleyicisidir.

Creep beslemenin (beşik yemlemesi) avantaj-
ları;

Özellikle beşik yemleme ile zayıf ve ikiz, üçüz 
kuzuların daha hızlı büyümesi sağlanır. Kuzular 
pazar ağırlığına daha erken yaşta ulaşacakları 
için daha değerli satılırlar.

Kuzular beşik yemlemesi ile kuru yemlere 
daha çabuk alıştırılırsa, annelerinin performansı 
da bu sayede daha çabuk düzelmektedir.

Creep diyetlerinin özel olarak formüle edil-
miş pelet yemlerle uygulanması daha kolaydır.

Creep yemleri maliyeti yüksek olsa da, az 
miktarda tüketildiği halde yüksek verimli yem 
dönüşümünden dolayı yapılan ilave masraf bu 
şekilde dengelenmektedir.

Beşik yemlemesi ile sütten kesmenin oluştu-
racağı stres azaltılmaktadır.

Sütten kesme dönemi

Sütten kesme, kuzuların süt diyetinden katı 
yemlere geçtiği geçiş dönemidir. Kuzuların ye-
terli miktarda yem tüketmesi koşuluyla, 18-22.5 
kg’lık kuzuların erken sütten kesilmesi başarılı 
olabilir. Bazı üreticiler kuzuları 60 günlük olduk-
larında sütten keserler. Hangi sistem kullanılırsa 
kullanılsın, sütten kesme sırasında hayvanın bü-
yüme hızı yavaşlar ve bazen durur, hatta tersine 
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döner. Süt ikame yemiyle (mama) beslenenler 
12-15 kg, 25-30 günlük olduklarında sütten ke-
silebilirler.

Annesini rahat bir şekilde emebilen kuzular 
daha uzun süre (8-10 hafta) süt emmeye de-
vam edebilir. Bu şekilde beslenen kuzuların süt 
emme dönemi sonunda ortalama canlı ağırlık-
ları 20-25 kg kadar olmaktadır.

Sütten kesme döneminin stresini azaltmak 
için kuzulara kaliteli yemler verilmesi tercih edil-
melidir. Erken sütten kesilen kuzulara ise özel-
likle ad-libitum %18 HP içeren yemlerle takviye 
yapılmalıdır.

Damızlık olarak kullanma dönemi
Kendi erkek ve/veya dişi hayvanlarını yetiştiren 
bir koyunculuk işletmesinde, sürülerine ika-
me sağlamak için kuzuların beslenmesi büyük 
önem taşımaktadır. Yer değiştirme oranı, üret-
ken yaşamlarının sonuna geldikleri, hastalıklı 
veya diğer çeşitli nedenlerle itlaf edilenlerin ye-
rini almak için yetiştirilmesi gereken hayvanla-
rın yüzdesidir. Yenileme oranı yetişkin dişilerin 
%25’i (1/4)’dir.

Değiştirme oranı ırktan ırka ve kullanılan çift-
çilik sisteminin tipine göre değişir. Temel olarak, 
üretken bir yaşam süresindeki ortalama doğum 
sayısı ile ters orantılıdır.

İlerde damızlık olarak kullanılacak dişi ve koç 
adaylarının rasyonları yeterli lif (%30-32 NDF) 
içermelidir. Rasyon yeterli düzeyde enerjiyi içer-
melidir. Genellikle rasyondaki fazla lifle bağlan-
tılı olan enerji eksikliği, dişi koyunun büyüme 
hızını ve dengeli gelişimini azaltabilir. Hayvan-
ların ilk kızgınlık ve dolayısıyla ilk doğum geci-
kebilir. Damızlık olarak kullanılması düşünülen 
koyun-keçilerin rasyonlarında genellikle kon-
santre yemlerin aşırı kullanımı sonucu rasyon-
daki aşırı enerji, hayvanın çok şişman olmasına 
neden olabilir. Bu hayvana zarar verebilir ve aşırı 
yağ birikintileri ve kuzulama zamanında zorluk-
larla birlikte üreme yaşamı ve yumurtalık işlevi 
üzerinde olumsuz etkilere neden olabilir. Ras-

yon doğru miktarda protein içermelidir (KM‘nin 
%18-20‘si HP). Protein eksikliği büyüme hızını 
azaltır.

Uygulamada kuzular, sütten kesimden ilk 
doğuma kadar ideal olarak canlı ağırlık ve yaş 
açısından homojen olan üç gruba ayrılmalıdır;
• 1,5–2 aydan 3-4 aya kadar, saman ve kon-

santrelerle beslenir.
• 3-4 aydan 10 aya kadar, mera otu ve kon-

santreler ile beslenir.
• 10 aydan ilk doğuma kadar saman, mera 

otu ve konsantrelerle beslenir.

Beslenme ve süt kalitesi

Süt koyunlarında da diğer geviş getiren hay-
vanlarda olduğu gibi beslenme sütün kalitesi-
ni etkileyen önemli bir faktördür. Beslenme, süt 
yağı ve toplam protein (N × 6.38) sentezini ve 
salgılanma oranlarını doğrudan etkiler ve ay-
rıca mineral ve vitamin konsantrasyonlarını da 
etkileyebilir. Koyunlara verilen aromatik bileşik-
ler veya zehirli maddeler süte geçebilir. Beslen-
me sütün somatik hücre sayısını ve mikrobiyal 
konsantrasyonunu da etkileyebilir. Bu nedenle 
beslenme, sütün pıhtılaşma özellikleri, peynir 
verimi, olgunlaşma süresi, peynirin muhafaza 
edilebilirliği ve lezzeti dâhil olmak üzere sütün 
işleme performansının tüm yönlerini etkilemek-
tedir.

Çoğu koyun sütü peynir yapmak için kul-
lanıldığından, her bir litre sütten peynir verimi 
esas olarak yağ ve protein konsantrasyonlarına 
bağlıdır. Süt proteininin peynir verimine yağdan 
daha fazla katkı sağladığı bilinmektedir.

Beslenmenin yağ ve protein konsantrasyon-
ları üzerindeki etkilerine bakıldığında süt yağı, 
rasyondaki nötral deterjan lif (NDF) konsantras-
yonu ile pozitif ilişkilidir. Lif olmayan karbonhid-
ratlar (NFC), protein konsantrasyonu ile pozitif 
bir korelasyon gösterirken sütteki yağ konsant-
rasyonu ile negatif bir korelasyon gösterir. Yem-
de bulunan yağ, sütün yağını arttırırken sütteki 
protein konsantrasyonunu düşürmektedir. Ko-
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yun-keçilerde süt verimi ile yağ ve protein kon-
santrasyonları ters orantılıdır.

Beslenme, sütteki yağ konsantrasyonunu ve 
yağ asitleri içeriğini etkiler. Yağ konsantrasyonu 
(%) normalde diyetteki NDF konsantrasyonu ile 
pozitif olarak ilişkilidir. Bununla birlikte, rasyon-
da daha yüksek bir NDF yüzdesi, süt üretiminde 
bir düşüş ve buna bağlı olarak süt yağı konsant-
rasyonunda artış ile birlikte, kuru madde tüke-
timi (KMT) ve sindirilebilirliğinde bir azalmaya 
neden olacaktır. Düşük NDF içeren bir rasyonu-
nun tüketilmesi, özellikle rumen asidozunu te-
tiklemesiyle yetersiz rumen fermantasyonu so-
nucu süt veriminde ve yağ konsantrasyonunda 
bir düşüşe neden olacaktır. Bu sorunu önlemek 
için önerilen NDF seviyeleri rasyondaki KM’nin 
%30-32’sinin altına düşmemelidir. Rasyonda 
bu seviyenin üzerinde bir NDF seviyesi çiğne-
me aktivite süresinde bir artış olsa bile süt yağı 
konsantrasyonunda daha fazla bir artış göster-
mediği gözlemlenmiştir. Rasyonun kaba yem 
seviyesinin yanında kalitesi, yapısal karbonhid-
ratların bileşimi, lifli parçacıkların yoğunluğu ve 
boyutu da süt yağını etkilemektedir. Koyunların 
lif parçacıklarının uzunluğundaki azalmaya karşı 
sığırlardan daha az duyarlı olduğu bildirilmiştir.

Süt yağı, rasyondaki yağ çeşiti, miktarı, alı-
nan yağın kalitesi, tampon maddelerin kullanımı 
ve besleme sıklığı gibi diğer faktörlerden etkile-
nebilmektedir. Genel olarak, koyun rasyonlarına 
KM’de %4-5’ine kadar olan ilave yağ takviyeleri, 
süt yağında artışlara neden olur. Rasyondaki by-
pass olmayan daha yüksek yağ konsantrasyon-
ları, rumende mikrobiyal aktivitede bir düşüş 
nedeniyle süt yağında depresyona yol açar. Süt 
koyunlarında by-pass karakterindeki yağların 
kullanımları sütün yağ konsantrasyonunu artır-
maktadır. Ayrıca by-pass yağ kullanımına bağlı 
olarak süt protein konsantrasyonunda da bir 
miktar azalma görülmektedir.

Yüksek verimli koyunların rasyonu genellikle 
yüksek düzeyde konsantre yem içermesinden 
dolayı günde bir kez yerine günde üç kez yapı-

lan yemlemeyle, ruminal pH’daki dalgalanmala-
rın azalmasının bir sonucu olarak daha fazla yağ 
içeriğine sahip süt üretildiği gözlemlenmiştir.

Sütün protein içeriği, rasyondaki enerji, pro-
tein ve lipid konsantrasyonlarından ve ayrıca 
protein ve lipidin kalitesinden etkilenir. Sütteki 
proteinin besleme ile manipüle edilmesi yağdan 
çok daha zordur. Süt protein konsantrasyonu, 
rasyonun enerji içeriği ile pozitif (özellikle ras-
yon enerjisi çözünür karbonhidratlardan sağ-
landığında) ilişkilidir. Bunun nedeni iki şekilde 
açıklanabilir. Birincisi, rumende nitrojen kulla-
nımının artmasıyla rumen amonyak miktarının 
azalması sonucu ruminal mikroorganizmaların 
gelişimi için iyileştirilmiş koşullar mikroorga-
nizmaların sayısını haliyle mikrobiyal proteinin 
artması ile süt proteini artmış olur. İkincisi ise 
rumende artan propiyonik asit üretimi, gluko-
neogenez için artık gerekli olmayan non-esan-
siyel amino asitlerin miktarını artırarak meme 
bezi tarafından proteine dönüştürülmesi ile süt 
proteini artmış olur.

Genel olarak, rasyon HP konsantrasyonu süt 
verimini etkiler, ancak süt protein yüzdesini et-
kilemez ve dolayısıyla protein verimi artar. Bu-
nunla birlikte, koyunlar genellikle düşük kaliteli 
yemlerle beslendiğinde ortaya çıkan yetersiz 
rasyon HP’i sütteki protein içeriğini azaltır. Ras-
yon HP’i ve süt protein yüzdesi arasındaki nega-
tif bir ilişki de rasyonda rumende parçalanabilen 
aşırı proteinin bir sonucu olarak karşımıza çık-
maktadır. Bu ise mikrobiyal protein sentezinde 
ve ince bağırsağa amino asit akışında bir azal-
ma ile ilişkilendirilmiştir. Öte yandan, üre gibi 
yem katkı maddeleri ile beslenme rumende aşırı 
amonyak üretimine bağlı olarak süt protein içe-
riğini azaltabilir.

Rasyona ilave yağ eklenmesi veya by-pass 
yağların ilavesi, sütteki protein içeriğini azalta-
bilir. Altta yatan mekanizma tam olarak anlaşı-
lamamasına rağmen; bakteriyel protein sentezi 
için rumende fermente edilebilir enerjinin daha 
düşük mevcudiyetine veya meme bezinin insü-
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line daha düşük yanıt vermesine bağlı olarak şe-
killendiği düşünülmektedir. Koyunlarda rasyona 
ek rumende parçalanamayan protein (RUP) tak-
viyesi, sadece meranın HP’i düşük olduğunda 
süt protein içeriği üzerinde etkiler göstermiştir.

Sütteki yağ ve protein miktarını artırmak 
için;
• Rumen bakteri fermantasyonunu optimize 

etmek ve maksimum süt ve süt bileşenleri 
üretimine izin vermek için, rasyonlar hem 
kalite hem de rumende parçalanabilirlik açı-
sından dengeli bir enerji/protein oranına sa-
hip olarak ayarlanmalıdır.

• Rasyonlarda minimum lif seviyesi %30-32 
NDF olmalıdır.

• Rasyon lifinin bir kısmı (en az üçte biri), se-
lüloz fermantasyonu ve optimal ruminal 
pH seviyelerinin devamı için yeterli partikül 
uzunluğuna (2-3 mm) sahip olmalıdır.

• Düşük lifli-yüksek konsantre yem içeren 
yoğun rasyonlar kullanıldığında ruminal 
pH’daki hızlı değişimleri önlemek için gün 
boyunca besleme sıklığı arttırılmalıdır. Özel-
likle rumende kolayca fermente ediliyorsa, 
idrardaki nitrojen kayıplarını azaltmak için 
aşırı proteinden kaçınılmalıdır.

• Süt üre konsantrasyonu (MUN), protein tü-
ketiminin bir göstergesi olarak rutin bir şe-
kilde izlenmelidir.

Sütteki somatik hücre ve bakteri sayısını 
azaltmak için;
• Koyunları mastitise yatkın hale getirebilecek 

ani rasyon değişikliklerinden kaçınılmalıdır.
• Meme bezinin doğal bağışıklık cevabını 

uyarmak için rasyona vit A ve vit E takviyele-
ri yapılmalıdır.

• Kötü tat ve kokuları süte geçebilecek mad-
deler içeren yem maddelerini koyun ve keçi-
lerin rasyonuna kullanmaktan kaçınılmalıdır.

• Anormal fermantasyona uğramış silaj gibi 
fermente yemleri kullanmaktan kaçınılma-
lıdır.

• Rasyonda kullanılacak yem maddeleri, doğ-
ru bir şekilde hasat edilmeli ve depolanma-
lıdır.
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Koyun-Keçi İşletmelerinde Kuzu-Oğlak Büyütme 
Döneminde Olması Gereken Yapısal ve Teknik 

Uygulamalar

Türkiye’de koyun ve keçi yetiştiriciliğinin bü-
yük bir bölümü bölgelere göre farklılık göster-
mekle birlikte genellikle meraya dayalı ekstansif 
olarak yapılmaktadır. Geleneksel olan bu yön-
temde koyunlar çoğunlukla meradan yararlanır-
ken, keçiler ise ormana yakın bölgelerdeki ağaç 
yaprakları, meraları ve bazı orman bitkilerini 
kullanırlar. Ancak kış mevsimi ile birlikte gerek 
koyunlar gerekse keçiler 2-3 ay kadar ağılda ba-
kılıp, beslenirler. Bu süre içinde hayvanlara biraz 
arpa ile kuru ot veya saman verilir. Çevre şartla-
rının uygun olduğu günlerde koyun ve keçiler 
yine meraya bırakılırlar ve meraları kullanırlar. 
Geleneksel olarak yapılan bu yetiştirme tipinde 
koyun ve keçiler gün uzunluğunun azalmaya 
başladığı dönemlerde doğal, sınıf usulü ve elde 
aşım sıfat yöntemlerinden biriyle tohumlanmak-
ta, yaklaşık 5 ay süren gebelik döneminin ardın-
dan aralık ayının sonundan başlayıp mart ayına 
kadar süren dönemde kuzulama ve oğlaklama 
dönemi gerçekleşir. Yılda bir defa kuzulatma ve 
oğlak elde etme uygulanan bu yöntemde, ko-
yun ve keçilerin doğumuna yapay olarak müda-
hale edilmez ve genelde doğumlar koyunların 
ve keçilerin tutulduğu ağılda gerçekleşir.

Ülkemizde karasal iklimin görüldüğü alanlar-
daki meralar ilkbaharda yeşerir ve yaklaşık 2 ay 
içinde sararır ve kurur. Bu dönemde hayvanlar 
için meralar oldukça yeterlidir. Doğumların da 
bu döneme denk getirilmesi istenir. Ancak ya-
zın ve sonbaharda anızlar ve kuruyan meralarla 

beslenen koyun ve keçilerin kışın ise beslenme 
imkanları oldukça sınırlıdır. Yetersiz bakım ve 
besleme şartlarında yetiştirilen koyun ve keçi-
ler, kıştan çıktıklarında zayıf ve hastalıklara karşı 
dayanıksız kalmaktadırlar. Bu durum, koyun ve 
keçilerin genetik yapılarının elverdiği düzeyde 
ürün vermesini engellemekte, verimlerin düşük 
olmasına sebep olmakta, hatta çeşitli bakteriyel 
ve paraziter hastalıkların ölümler yapmasına ze-
min hazırlamakta ve önemli ekonomik kayıplara 
yol açmaktadır.

Türkiye’nin Akdeniz, Marmara, Ege, ve İç Batı 
Anadolu bölgelerinde et ve süt üretimi yapan 
koyun ve keçi işletmelerinde genellikle entan-
sif ve yarı entansif yetiştiricilik yapılmaktadır. Bu 
tip işletmelerde doğum faaliyetlerine müdahale 
olabilmekte ve iki yılda üç defa yavru alınabil-
mektedir. Bu tip yetiştirme sisteminde koyun ve 
keçiler çoğunlukla ağılda tutulmaktadır.

Gerek ektansif, gerekse entansif ya da yarı 
entansif koyun ve keçi işletmelerinin ekonomik 
başarısı, büyük ölçüde koyun/keçi başına sütten 
kesilen ya da pazarlama çağına kadar yaşaya-
bilen yavru sayısının arttırılmasına diğer taraf-
tan üretim giderlerinin azaltılmasına bağlıdır. Bu 
yüzden bir koyun ve keçi yetiştiricisi için kuzulu-
ma ve oğlaklama döneminde gerçekleştirilecek 
yapısal ve teknik uygulamalar oldukça önem ta-
şımaktadır.

Türkiye’deki yerli koyun ırklarımızın halk elin-
de ıslahına yönelik çalışmalar, koyun ve keçi 
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yetiştiriciliğindeki ekonomik kayıpların erken 
dönemde ortaya çıkan kuzu ve oğlak ölümle-
rinden kaynaklandığını göstermektedir. Dünya-
da erken dönemde ortaya çıkan kuzu ve oğlak 
ölümlerinin % 6-13 arasında değiştiği bilinmek-
tedir. Ancak Türkiye’de sağlıklı bir istatistiki bilgi 
olmadığı için, bu oranın bir hayli fazla olduğu 
düşünülmektedir. Bununla birlikte, kuzu ve oğ-
lak ölümlerinin çoğu doğumdan sonraki 5-7 
içerisinde meydana gelmektedir. Bu ölümlerin 
nedenleri gebeliğin son dönemindeki bakım 
ve besleme şartlarının yetersizliğinden başlayıp 
süt kesimi dönemine kadar olan bakım besleme 
şartlarının yetersizliğinden kaynaklanmaktadır. 
Yapılan araştırmalar kuzu ve oğlak ölümlerinin 
barınma, hayvan refahına yönelik yetersizlikler, 
hastalıklar, bakım ve besleme gibi faktörlerden 
kaynaklandığını göstermiştir. Türkiye’de erken 
dönemde ortaya çıkan kuzu ve oğlak ölümle-
rinin büyük bir bölümünün hastalıklardan kay-
naklandığı görülmektedir. Bu bölümde daha 
çok bu hastalıkların önlenmesi için korucuyu 
hekimliği ön plana çıkaran uygulamalardan 
bahsedilmiştir. Bir koyun-keçi işletmesinde do-
ğumdan itibaren sütten kesim dönemine kadar 
yapılması gerekenler aşağıdaki konu başlıkları 
içinde ele alınmıştır.

Doğum öncesi dönemde ve doğumda 
yapılacak uygulamalar
Hangi yetiştirme tipi olursa olsun koyun ve ke-
çilerin doğumlarını genelde ağılda gerçekleş-
tirmesi istenir. Doğumlar başlamadan önceki 
günlerde ağılın kullanıma hazır hale getirilmiş 
olması gerekmektedir. Doğum öncesi dönemde 
ağıllar temizlenmeli, dezenfekte edilmeli, toz ki-
reç serpilerek temiz ve kuru yataklık serilmelidir. 
Ağılın dezenfeksiyonu özellikle kuzu ve oğlak-
larda ortaya çıkacak olan hastalıkların önlenme-
si için oldukça önemlidir. Dezenfeksiyon işlemi 
için en etkili yöntemlerden biri fumigasyon yön-
temidir. Bu uygulama ağılın içindeki hayvanlar 
dışarı alındıktan sonra yapılmalıdır. Aksi takdir-
de dezenfeksiyon uygulanması esnasında orta-

ya çıkan zehirli gazlar hayvanlara zarar verir. Fu-
migasyonla ağılın dezenfeksiyonu yapılmadan 
önce ağılın bütün kapı ve pencereleri kapatıl-
malıdır. Her m2 taban alanı için 42 mI formalin 
+ 21g potasyum permanganat olacak şekilde 
hesaplandıktan sonra fumigasyon işlemi başla-
tılmalıdır. Dezenfeksiyonu yapacak olan kişinin 
uygun kıyafet ve maske takması ve uygulamayı 
gerçekleştirdikten sonra süratle ağıldan dışarı 
çıkması gerekir. Ağıl içinde dezenfekte edilecek 
alan için hesaplanan potasyum permanganat 
miktarları ağılın içerisine eşit aralıklarla fumi-
gasyon kaplarına konulduktan sonra uygula-
mayı yapacak olan kişi, her bir kap için hesap-
lanan formol miktarlarını kaplarda aynı oranda 
bulunan potasyum permanganatların üzerine 
dökerek uygulamayı gerçekleştirir. Uygulama-
dan bir gün sonra ağılın kapı ve pencereleri 
açılarak ağılın yeterli miktarda havalandırılması 
sağlanır. Bu uygulama, ağılın en uç noktalarında 
bile yerleşmiş olan zararlı hastalık yapıcı sporlu 
mikroorganizmaların bile yok edilmesine katkı 
sağlayacaktır.

Türkiye’de hayvan türlerine göre geleneksel 
yöntemlerle yapılmış barınaklar incelendiğinde 
hayvan refahı açısından en uygun olanı ağıllar-
dır. Ancak ağıllarda yetersiz havalandırma ve 
metrekareye konacak koyun–keçi ve kuzu-oğlak 
sayısının fazla olmasından dolayı kapasite aşı-
mı söz konusudur. Ekstansif yetiştiricilik yapılan 
ağıllarda koyun ve keçiler başlangıçta yattıkları 
yerde doğum yaparken, entansif yetiştiricilik ya-
pan işletmelerde genellikle doğum, doğum böl-
melerinde gerçekleştirilir. Doğum bölmelerinin 
bireysel ya da grup şeklinde ihtiyacı karşılayacak 
yeterli büyüklükte olmasına dikkat edilmelidir. 
Bireysel doğum bölmelerinin 2 m x 1.5 m ölçü-
lerinde olması yeterlidir. Daha genel bir ifadeyle 
ana koyun-keçi sayısının %10’u kadar bireysel 
doğum bölmesi gerekir. Doğum bölmelerinin 
ağıl içindeki yerleşim tarzı da oldukça önemlidir. 
Doğum bölmelerinin iş gücünü de göz önünde 
bulundurarak ağılın içinde ayrı ve izole bir yer-
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de olması gerekir. İşletmede doğumlar için bir 
toplulaştırma yapılmışsa, gerekli olan doğum 
bölmesi sayısının normalin üç katına kadar artı-
rılması uygun olur.

Ağılda yeterli havalandırmanın olduğuna 
emin olunmalı, özellikle doğum, kuzulama ve 
oğlaklama bölmelerinde bu noktaya çok daha 
fazla önem verilmelidir. Yetiştiricilerin çoğu kış 
aylarında ağılın birçok noktasını çok sıkı kapat-
makta, bu da ortamda amonyak gazı birikimine 
ve solunum problemlerinin ortaya çıkmasına 
neden olmaktadır. Genelde ağıl içindeki do-
ğum bölmelerinde kuzu ve oğlaklar için en uy-
gun çevre koşullarını sağlamak yerine, sürünün 
konforunun ön planda tutulmak istenmesi bu 
bölmelerdeki işleyişin gözden kaçırılmasına ne-
den olmaktadır. Doğum bölmeleri içindeki hava 
gereksiniminin (hava dolaşım hızı), 0.02- 0.09 
m3s-1 olması sağlanmalıdır. Bununla birlikte 
bölmeler içine rüzgârla hava girişi mutlaka ön-
lenmelidir. Doğumların kış aylarında gerçekleş-
mesi ve ağıl içinin çok soğuk olması durumun-
da, bölme çevresinin panellerle kapatılması da 
yerinde bir uygulama olur.

Türkiye’de gerek koyun gerekse keçi yetiştiri-
ciliği geleneksel olarak meraya dayalı olarak ya-
pılmakta ve doğumlarda ağıl içerisinde yattıkları 
yerde gerçekleşmektedir. Kuzulama ve oğlakla-
ma başladıktan sonra koyun ve keçiler bireysel 
ya da gruplar halinde kuzulama ve oğlaklama 
bölmelerine alınırlar. Ancak koyun ve keçilerin 
ayrı bölmelere taşınması doğum sürecini uza-
tabilir ve başka komplikasyonlara neden ola-
bilir. Bu komplikasyonların önüne geçmek için 
kuzulama ve oğlaklama bölmelerine taşımadan 
önce doğumların tamamlamasına izin vermek 
gerekir. Bu sayede kuzulama ve oğlaklama böl-
melerinin daha kuru kalması ve çoklu doğum 
durumlarında kuzu ve oğlakların yaralanması 
önlenebilir. Kuzulama ve oğlaklama bölmeleri 
en az 4x4 m büyüklüğünde, çoklu doğum du-
rumunda da bu bölmeler 6x6 m büyüklüğünde 
olabilir. Her 10 gebe koyun-keçi için bir kuzula-

ma ve oğlaklama bölmesine ihtiyaç duyulmak-
tadır. Bu durum çoklu doğumların sürüde fazla 
sayıda olması veya yoğun kuzulama ve oğlakla-
ma dönemleri sırasındaki ihtiyaca göre de ayar-
lanabilir. Bölmelerin çevresi yeni doğan kuzu ve 
oğlakların hayatta kalması ve sağlığı bakımın-
dan son derece önemlidir. Beton zeminler, nemli 
ve soğuk olmaları yüzünden yeni doğan kuzu 
ve oğlaklarda zatürreye ve soğuktan donmaya 
neden olabilirler. Bu tip zemine sahip ağıllar için 
tabanın kireçlenmesi ve saman altına rende ta-
laşı konulması tavsiye edilebilir.

Kuzulama ve oğlaklama dönemi başlamaya 
yakın dönemde günde birkaç sefer olacak şe-
kilde ağıllara ziyaret yapılarak gebe koyun ve 
keçilere doğum esnasında zamanında yardım 
edilerek kuzu ve oğlak ölümlerindeki kayıplar 
azaltılabilir. Normal gerçekleşen doğumlarda 
koyunlar ve keçiler rahatsız edilmeden bıra-
kılmalıdır. Doğum normal ise 45 ila 60 dakika 
içinde doğum gerçekleşir. Normal bir doğumda 
ilk önce ön bacaklar görünür ve bu andan iti-
baren 30 ile 45 dakika içinde doğum tamam-
lanmalıdır. İlk kuzu veya oğlak doğduktan sonra, 
çoklu doğumlar genel olarak 30 dakika içinde 
gerçekleşir. Bu sürelerin aşılması durumunda 
koyun ve keçilere doğurması için yardım edil-
melidir. Yardım etmeden önce, yardım eden kişi 
koyun veya keçinin vulvasını yumuşak sabun 
ve suyla yıkamalıdır. Aynı zamanda uterusta bir 
başka yavrunun var olup olmadığından emin 
olunmalıdır. Kuzular ve oğlaklar doğum gerçek-
leşir gerçekleşmez arka ayaklarından baş aşağı 
olacak şekilde tutulur, üst solunum yollarındaki 
sıvılar boşaltılır ve yavruların rahat nefes alması 
sağlanır. Güç doğum durumlarında kesinlikle bir 
veteriner hekime başvurulmalıdır.

Doğum sonrası dönemde kuzu ve 
oğlakların bakımı
Doğumdan sonraki ilk 24 ile 48 saatlik dönem, 
koyunlar-kuzular, keçiler-oğlaklar için oldukça 
kritik bir dönemdir. Bu dönemde gerek kuzu-
ların gerekse oğlakların annelerine alışması ve 
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bağlanması işlemi gerçekleşir ve yeni doğanlar 
bu dönemde annelerini tanımayı öğrenirler. Ko-
yun ve keçilerde doğum gerçekleştikten hemen 
sonra anneler yavrularıyla birlikte işletme yö-
netimi tercihine göre bazı durumlarda doğum 
bölmelerine bazı durumlarda ise kuzulama-oğ-
laklama bölmelerine alınırlar. Bu bölmelerine 
taşındıktan sonra yapılacak ilk iş kuzu ve oğ-
lakların göbek kordonunun uygun bir şekilde 
kesimi ve dezenfeksiyon işlemidir. Enfeksiyon 
bulaşma riskini azaltmak için kordon, karın böl-
gesinin 3-4 cm altından kesilir ve içinde % 7’lik 
iyot solüsyonu bulunan bir kaba daldırılarak de-
zenfeksiyon işlemi tamamlanır. Bu işlem, göbek 
kordonu vasıtasıyla bulaşacak hastalıkları önle-
meye yardımcı olur ve aynı zamanda göbek de-
liğinin kurumasını sağlar. Doğum ve kuzulama 
bölmeleri sık sık bakıcı tarafından ziyaret edil-
meli, anne ve yavrularının daha yakından takip 
edilmesi gerekmektedir. Doğumdan sonraki ilk 
günlerde kuzu ve oğlakların anneleriyle olan 
durumları yakından izlenmelidir. Sağlıklı kuzu-
lar ve oğlaklar mutludur, kalkarken esnerler ve 
emerken kuyruklarını sallarlar. Zayıf bir görü-
nüm, açlığın göstergesi olabilir. Özellikle çoklu 
doğumlarda anne koyun ve keçilerin yeterince 
sütünün olup olmadığı kontrol edilmelidir. Ka-
bızlık yeni doğan kuzu ve oğlaklarda bir sorun 
olabilir. Dışkı kuru ve mat ise anüs bölgesi ala-
nının nemli bir bezle temizlenmesi bu sorunun 
aşılmasını sağlayacaktır.

Kolostrum, koyun ve keçilerin doğumdan 
sonraki 18 saate kadar ürettiği süttür. Yeni do-
ğan kuzu ve oğlak için önemli bir besin değeri-
ne sahiptir. Ayrıca yeni doğan kuzu ve oğlakların 
belirli hastalıklara karşı korunmasını ve onların 
sıcak tutulması için enerji sağlayan temel an-
tikorları içermektedir. Yeni doğan kuzu ve oğ-
laklar, nispeten düşük enerji rezervleri ve vücut 
ağırlıklarına göre geniş vücut yüzey alanları ne-
deniyle hipotermiye duyarlıdır. Bu yüzden kuzu 
ve oğlakların, doğumdan sonraki 30 ila 60 da-
kika içinde yeterli kolostrum almaları gerekir. 

Ayrıca kolostrum içerisindeki antikorların ilk 
24-36 saatte bağırsak duvarını geçebileceği ve 
yavrunun kan dolaşımına katılabileceği akıldan 
çıkarılmaması gereken bir husustur. Dolayısıy-
la bu antikorların absorbe edilmesi doğumdan 
sonraki ilk birkaç saat içinde en yüksektir.

Koyun ve keçi yetiştiricilerinin doğumdan 
sonraki ilk dönemde karşılaştıkları en önemli 
olayların başında doğan yavruların sağlıklı ve 
canlı tutulması gelmektedir. Kuzu ve oğlakların 
doğumdan sonraki ilk 2-3 saati içinde yeterli 
kolostrum almaları ile yaşama gücü artırılabilir. 
Bundan dolayı da kuzu ve oğlakların doğumdan 
sonraki ilk 24 saat içinde canlı ağırlıklarının % 
10’u kadar kolostrum almaları gerekmektedir. 
Koyun ve keçilerin doğum öncesi dönemde en-
terotoksemi gibi hastalıklara karşı aşılanmala-
rı sayesinde bu tip hastalıklara karşı antikorlar 
kolostrum içinde bulunduğu için de oldukça 
önemlidir. Ayrıca kolostrum yapısındaki mag-
nezyum nedeniyle mekonyumun dışarı atılma-
sını sağlayan laksatif bir etkiye de sahiptir. Viral 
artritli keçilerin oğlaklarının annelerini emmele-
rine kesinlikle izin verilmez. Çünkü bu tip oğlak-
lar doğduklarında sterildir. Eğer emişmeye izin 
verilirse oğlak enfekte olur. Virus taşımayan an-
neden elde edilmiş dondurulmuş kolostrumun 
sıcak bir su içerisinde çözdürülerek vücut sıcak-
lığına getirilmesi ile oğlak biberonla beslenir.

Doğum yapmış koyun ve keçilerin memeleri 
balmumu tıkaçları ile tıkanmış olabilir. Bunu çı-
karmak için meme uçlarına el masajı yapılır. Bazı 
durumlarda, emiyormuş gibi görünen kuzu ve 
oğlaklar bu tıkaçlar nedeniyle süt alamayabilir. 
Bu durumdan emin olunmalı ve memeden süt 
gelip gelmediği kontrol edilmelidir. Kuzu ve oğ-
lakların emdiklerinden emin olmak için durum 
yakından takip edilmeli ve izlenmelidir. Emziri-
len kuzu ve oğlakların yeterli miktarda beslenip 
beslenmediği sol açlık çukurluğunun palpas-
yonla muayenesi ile anlaşılabilir. Kuzulamadan 
önce meme bölgesindeki kılların temizlenme-
si özellikle uzun yapağılı koyunlarda kuzuların 
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memelere erişme kabiliyetini artıracaktır. Kuzu 
ve oğlakların emme refleksi güçlü olduğu için 
ağızlarının meme başıyla temas ettirilmesi em-
zirmeyi başlatmak için çoğu durumlarda yeterli 
olur. Ancak bazı durumlarda meme başının elle 
sıkılarak süt salgısının gelmesi sağlanmalıdır. 
Yeni doğan kuzu ve oğlaklar yardım edilmesine 
rağmen bazı durumlarda annelerini ememeye-
bilir. Bunun sebepleri arasında kuzu ve oğlakla-
rın zayıf, hiportermiye (vücut sıcaklığı normalin 
altına düşmüş) girmiş ya da anneleri tarafından 
reddedilmiş olmaları gösterilebilir. Bazı durum-
larda kolostrumun kuzu ve oğlak tarafından 
alınabilmesi için mide sondası ile beslenme ge-
rekebilir. Ancak böyle durumlarda sütün akci-
ğerlere kaçmamasına özen gösterilmeli, kuzu ve 
oğlaklar canlı ağırlıklarının kilogramı başına 20 
cc kolostrum almalıdır.

Kuzu ve oğlakların anneleriyle doğum, kuzu-
lama ve oğlaklama bölmelerinde kalma süresi 
büyük ölçüde doğum yapan koyun ve keçilerin 
oranına ve mevcut bölmelerin sayısına bağlıdır. 
Güçlü ve sağlıklı tekiz kuzu ve oğlaklar doğum-
dan sonraki 24-36 saat içinde, ikiz kuzu ve oğ-
laklar ise 48 saat içinde bölmelerden alınabilir-
ler. Üçüz veya zayıf doğan kuzu ve oğlaklar ise 
üç ya da daha fazla gün bu bölmelerde kala-
bilirler. Anne ve yavruların, bölmelerde tutulma 
sürelerinin uzaması, yavruların ishal ve zatürree 
yakalanma olasılıklarını artırmakta, bu nedenle 
de bölmelerden mümkün olduğunca çabuk çı-
karılmalıdırlar. Bölmelerden çıkarıldıktan sonra 
entansif işletmelerde kuzu ve oğlaklar annele-
riyle birlikte başka bölmeler alınırken ve eksantif 
işletmelerde ağılın içeresinde anneleriyle birlikte 
tutulurlar ve yaklaşık bir ay sonra annelerinden 
ayrı bir bölmeye alınırlar. Süt üretimi için yapı-
lan koyun ve keçi yetiştiriciliğinde ise; amaç süt 
üretimi olduğu için, koyun ve keçiler 7 aya kadar 
sağılır, kuzu ve oğlaklar annelerini belirli süre-
lerde emebilir. Bu dönemde kuzu ve oğlaklara 
ihtiyacı kadar süt, emme kovaları veya biberon 
vasıtasıyla verilir. Sivas gibi bazı illerde ise koyun 

ve kuzular sütten kesim dönemine kadar gün-
düzleri merada, geceleri ise sürekli anneleriyle 
birlikte ağılda tutulurlar.

Kuzu ve oğlakların doğum, kuzulama ve oğ-
laklama bölmelerinden çıkarılmadan önce iş-
letmelerde bazı bilgilerin kayıt altına alınması 
gerekmektedir. Kuzu ve oğlakların doğumdan 
sonraki ilk 24 saat içerisinde doğum ağırlığının 
dijital bir tartı alınması ve tanımlanması için ku-
lak küpesi takılmalı ve kayıt edilmelidir. Doğum 
ağırlığı, yavrunun sağlığının yerinde olup olma-
dığını gösteren önemli göstergelerden biridir. 
Bu yüzden kuzu ve oğlakların doğum ağırlıkla-
rının türe ve ırka uygun normal sınırlar içinde 
olup olmadığı kontrol edilmeli ve düşük doğum 
ağırlığına sahip kuzu ve oğlaklar yeterince bes-
lenip beslenmediği açısından özellikle kontrol 
edilmelidir. Ayrıca bu tip kuzu ve oğlakların hi-
potermiye grip girmediklerini tespit etmek için 
beden ısıları bir termometre yardımıyla ölçülür.

Güç doğumlar, açlık, hipotermi ve hastalıklar 
gibi faktörler yeni doğan kuzu ve oğlak ölümle-
rinin başlıca sebepleri arasındadır. Bu nedenle, 
kuzulama ve oğlaklama zamanında güçlü yöne-
tim uygulamaları, koyun ve keçi işletmelerinin 
ekonomik getirisi için oldukça önemlidir. Bazı 
durumlarda ana ölebilir, mastitis olabilir veya 
diğer başka nedenlerden dolayı yavru anneden 
kolostrumu alamayabilir. Bu gibi durumlarda 
vücut sıcaklığının düşmesi ve açlık erken kuzu 
ve oğlak ölümlerine neden olan iki önemli prob-
lem olup, doğan yavrularda % 5-20 kayıplara 
neden olabilir. Hipotermiye maruz kalmış kuzu 
ve oğlaklarda vücut sıcaklığı 37.5 C°’ nin altına 
düşmekte ve yeni doğanlarda üşüme-titreme 
düşük vücut sıcaklığı ile karakterizedir. Kuzu ve 
oğlakların vücut sıcaklığını korumak için ortam-
da kaybettiği ısı kadar ısı üretmesi gerekmek-
tedir. Eğer yavrular bunu gerçekleştiremezse 
vücut sıcaklığı düşmeye başlar ki bu durumdan 
ufak cüsseli kuzu ve oğlaklar iri olanlara göre 
daha fazla etkilenir. Hipotermiye maruz kalmış 
kuzu ve oğlaklar bir alana alarak kullanılacak 
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ısıtıcılar ile ısınmaları sağlanmalı ve mümkün ol-
duğunca çabuk süt verilmelidir. Vücut sıcaklığını 
artırmak için zayıf kuzu ve oğlaklarda uygulana-
cak bir diğer yöntem ise 20-50 cc %5’lik deks-
troz solüsyonun yavrunun boyun bölgesinden 
deri altına verilmesidir. Kuzu ve oğlakların kapalı 
bir ortamda büyüme ve gelişmeleri daha yavaş 
olur. İklim koşulları uygun olduğu takdirde, ağıl 
dışında meralarda tutulması ve güneşin bol ol-
duğu bir ortam büyüme hızını belirgin derecede 
artıracaktır.

Erken dönemdeki kuzu ve oğlaklarda en çok 
kayıplara hastalıklar sebep olmaktadır. Bu has-
talıkların başında ishal, enterotoksemi, pnömo-
ni, orf (ektima), beyaz kas hastalığı, piyetene 
bağlı topallık ve paraziter hastalıklar gelmek-
tedir. İshal çoğunlukla stres, kirli barınaklar ve 
sular, ıslak altlıklar ve aşırı kalabalıktan kaynak-
lanır. İshale neden olan mikroorganizmalar ge-
nellikle sağlıklı hayvanların dışkısında bulunur 
ve uzun süre ağılda yaşayabilir. İshal olan kuzu 
ve oğlaklar, bölgeyi ciddi şekilde kirletebilir ve 
diğer hayvanları enfekte edebilir. İshalin bulaş-
ması, kirli ekipmanları yalamak veya ağız yoluyla 
yutma yoluyla gerçekleşir. Aynı yaştaki çok sayı-
da hayvanın birbirine yakın barındırılmamasına 
dikkat edilmelidir. Ayrıca kuzulama ve oğlakla-
madan 4-6 hafta önce gebe koyun ve keçilerin 
enterotoksemiye karşı aşılanmaları ve kolost-
rum vasıtasıyla kuzu ve oğlakların bu hastalığa 
karşı yeterli düzeyde antikor almalarıyla hasta-
lığın önüne geçilebilir. Parazitlerden kaynakla-
nan ishaller için antiparaziter ilaçlar verilmelidir. 
Doğum, kuzulama ve oğlaklama bölmelerinde-
ki altlıklar sık sık değiştirilmeli ve hayvanların 
önünde sürekli temiz su bulunmalıdır.

Kuzu ve oğlaklarda enterotoksemi adı verilen 
dizanteri türü hastalık çok sayıda kuzu ve oğla-
ğın ölümüne sebep olabilmektedir. Bu hastalığa 
yakalan kuzu ve oğlakların çoğu semptom gös-
termeden ölebilir. Hastalık 3-12 haftalık yaştaki 
kuzu ve oğlakları etkiler, yakalananlar annelerini 
emmeyi bırakır ve kötü kokulu, kanlı ishal ger-

çekleşir ve birkaç gün içinde ölürler. Bu hastalık 
gebeliğin son üçte birlik bölümünde, başlangıç-
ta bir ay arayla ve daha sonra yılda bir olmak 
üzere 2 kez aşılama ile önlenebilir. Şayet anne-
ler aşılanmamışsa kuzu ve oğlaklara doğumdan 
hemen sonra antiserum uygulanması oldukça 
faydalı olacaktır. Meralarda otlayan veya tahılla 
beslenen kuzu ve oğlaklar risk altında olduğu 
için kuzu ve oğlakları bir meradan başka bir me-
raya hemen taşımak, kayıpları azaltmaya yar-
dımcı olabilir.

Ağıl içerisindeki aşırı derecede amonyak bi-
rikimi ve yetersiz havalandırmadan kaynaklanan 
pnömoni kuzu ve oğlakları olumsuz etkilemekte 
ve ekonomik kayıplara sebep olmaktadır. Yeter-
siz kolostrum alımı, stres ve yetersiz besleme de 
pnömoni olgularını artıran etmenlerdir. Kuzu ve 
oğlaklarda pnömoniye sebep olan mikroorga-
nizmalar pastörella ve mikoplazmalardır. Pnö-
moni vakalarıyla karşılaşmamak için ağılın ve 
özellikle doğum, kuzulama ve oğlaklama böl-
melerinin havalandırması iyi yapılmalı, nemden 
kaçınmak için altlıklar sık sık değiştirilmeli ve 
yerleşim sıklığına dikkat edilmelidir. Ağıl içeri-
sindeki 45 ppm üzerindeki amonyak düzeyleri 
kuzu ve oğlakların büyümesini olumsuz etki-
leyebilir ve onların pnömoniye yakalanmaları-
nı kolaylaştırır. Pastörella etkenlerinden dolayı 
oluşmuş pnömoni olgularında ekonomik olma-
dığı için tedavi ile uğraşılmaz ve sürünün elden 
çıkarılması ve yenilenmesi gerekebilir.

Kuzu ve oğlakların düzenli emmesini etkile-
yebilen bir diğer hastalık halk arasında orf adı 
verilen ektima virüsünden kaynaklanan has-
talıktır. Bu hastalıkta ağız bölgesinde yaralar 
oluşur ve yavrular annelerini ememezler. Ağız 
bölgesindeki lezyonlar tüm ağız, baş derisini, 
ağzın içini kaplayacak şekilde yayılabilir ve hatta 
yemek borusunu enfekte edebilir. Bu gibi du-
rumdaki kuzu ve oğlaklar emmeyi bırakırlar ve 
açlıktan ve susuzluktan ölebilirler. Doğumdan 
3 gün sonraki aşılamayla hastalık kontrol altına 
alınabilir. Aşı, enjeksiyonla değil, deride çizilerek 
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yapılır. Aşılama sırasında ellerinizi korumak için 
eldiven giyilir. Aksi takdirde aşı kazara insan de-
risine çiziklerden, küçük yaralardan girerse ağrılı 
bir lezyona neden olabilir. Aşı sürünüzde bulu-
nan Orf virüsünün türüne bağlı olarak iyi çalışa-
bilir veya daha az etkili olabilmektedir.

Türkiye’de meralar bakır ve selenyum ele-
mentleri bakımından fakirdir. Selenyumun ve E 
vitaminin eksikliği kuzu ve oğlaklarda beyaz kas 
hastalığına neden olmaktadır. Beyaz kas hasta-
lığı, birkaç haftalık kuzu ve oğlakların arka ba-
caklarında sertliğe ve omuriliğinde bükülmeye 
neden olur. Beyaz kas hastalığının önlenmesi 
için, Veteriner hekim önerisiyle Vit E-selenyum 
enjeksiyonları yapılır. Selenyum takviyeli yalama 
taşları koruyucu olarak yıl boyunca sürüde kul-
lanılabilir. Yine kuzu ve oğlaklarda ortaya piye-
ten hastalığına bağlı topallıkların önlenmesinde 
ağıl tabanın kuru tutulması ve yağışlı havalarda 
kuzu ve oğlakların meraya çıkarılmaması yerin-
de bir uygulama olur. Ayrıca kuzu ve oğlakla-
rın iç ve dış paraziter mücadelesinin de erken 
dönemde yapılması gerekir. Kuzu ve oğlaklarda 
boynuz köreltme, kuyruk kesimi ve kastrasyon 
gibi uygulamalar stres ve oluşabilecek kompli-
kasyonları önleme bakımından mümkün oldu-
ğu kadar erken yapılır.

Kuzu ve oğlak büyütmede farklı yöntemler 
kullanılmaktadır. Doğal büyütmede kuzu ve oğ-
lakların doğumdan sütten kesime kadar anala-
rını emmeleri yanında kaliteli kaba yem ve kesif 
yemle beslenerek büyütülürler. Doğal büyütme-
de kuzu ve oğlaklar ya sütten kesilinceye kadar 
analarıyla birlikte ağıl ve merada bulundurulur 
ya da sütten kesime kadar ağılda barındırılır. An-
cak analar meradan dönünce yanlarına bırakılır 
(Resim 1). Otlakta kuzu büyütmede ise, kuzu-
ların sütten kesime yaşına kadarki gelişme du-
rumuna ve meranın besleme kapasitesine göre 
değişir. Sütten kesim yaşı ya da ağırlığı, yetiştir-
me yönüne de bağlıdır. Koyunların sağılmadığı 
ülkelerde ya da yerlerde kuzular 3-3.5 ay süreyle 
analarını emerler ve 30-35 kg sütten kesim ağır-

lığına ulaşabilirler. Bu dönemde aynı zamanda 
meranın durumu dikkate alınarak kesif yem de 
verilebilir. Koyunların sağıldığı işletmelerde ise 
emiştirme süresi en fazla 1.5 - 2 ay sürer.

Resim 1. Annelerinden ayrılmış 30 günlük Akkara-
man ırkı kuzular

Sonuç ve öneriler

Kuzu ve oğlaklarda erken dönemde ortaya çı-
kan kayıpları aşağıdaki uygulamalar ile birlikte 
azaltmak mümkündür.

Doğumdan önceki dönemde ağılın temiz-
lendikten sonra dezenfeksiyonu işlemi ile kuzu 
ve oğlaklarda patojen mikro organizmalardan 
kaynaklanan hastalıkların önlenmesi sağlanabi-
lir.

Doğum, kuzulama-oğlaklama bölmelerinde 
hijyen, çevre şartlarının kontrolü, yeni doğan 
sağlığı ve refahı açısından oldukça önemlidir. 
Bu bölmelerin zeminin kuru ve drenajının çok 
iyi olması gerekir. Ayrıca bu bölmelerde sık sık 
altlık değişimi, havalandırma ve yerleşim sıklığı 
gibi hususlara dikkat edilmesi kuzu ve oğlaklar-
da yaşama gücünü artıracaktır.

Doğumdan sonra kuzu ve oğlakların gö-
bek kordonun iyot solüsyonu ile dezenfeksiyo-
nun yanında, beyaz kas hastalığının önlenmesi 
amacıyla selenyum, bakır ve E vitamini takviyesi 
yapılması oldukça önemli uygulamalardır. Ayrı-
ca kuzu ve oğlakların gerekli olan aşılarının ve 
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antiparaziter ilaçlarının yapılması yine kuzu ve 
oğlaklarda hastalıklar sebebiyle ortaya çıkacak 
kayıpların azaltılması ve kontrol altına alınması 
bakımından oldukça önemlidir.

Doğumdan sonra kuzu ve oğlakların yeterli 
miktarda kolostrum almaları onların bağışıklık 
sistemini güçlendirecek ve onları hastalıklara 
karşı koruyacaktır. Kuzu ve oğlaklarda açlık ve 
soğuk şokundan kaynaklanan ölümler, yavrula-
rın doğumu izleyen ilk 6-12 saat içinde yeterli 
kolostrum almaları ile azaltılabilir.

Bulaşıcı hastalık görülmesi durumunda sağ-
lam hayvanlar, hasta hayvanlardan ayrılmalı, 
hasta kuzu ve oğlaklara ağıldan ayrı bir yerde 
bakılmalı ve hasta hayvanlar tedavi olduktan sü-
rüye dahil edilmelidir.
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Mikotoksinlerin Kuzu-Oğlak Kayıplarına Etkisi

Mikotoksinler

Mikotoksinler yem, yem hammaddeleri ve ta-
rımsal gıdalarda Aspergillus, Penicillium ve Fu-
sarium gibi ipliksi mantarlar (küf) tarafından 
üretilen toksik (zehirli) maddelerdir. Mikotok-
sin oluşturan mantarlar toprakta bulunur ve 
toprakla temas eden her tarafa yayılır. Yem ve 
gıdalarda mantarların gelişmesi (küflenme) ve 
miktoksin üretebilmesi bazı şartların varlığında 
mümkündür. Bunlar rutubet, oksijen, ısı ve süre 
(3-10 gün) gibi şartlardır ve mikotoksin üreti-
mi için bunların hepsinin bir arada bulunması 
gerekir. Bazı mikotoksinler ürünler henüz tarla-
da iken sentezlenirken, harmanda, taşıma, yem 
hazırlanma ve yem ve yem hammaddelerinin 
depolanması aşamalarında da oluşabilmekte-
dir. Hayvanlar mikotoksinle kontamine (kirlen-
miş) yemleri aldıklarında latent, akut, subakut 
ve kronik tipte zehirlenmeler ve hatta bazen 
de ölümler görülebilir. Mikotoksin zehirlenmesi 
hayvanlarda daha çok kronik tipte seyreder ve 
üretici tarafından fark edilmeksizin ciddi verim 
kayıplarına ve hastalıklara karşı direncin azal-
masına neden olur. Yoğun olarak küflenmiş yem 
ile yüksek düzeylerde toksin alındığında ise akut 
zehirlenmeler görülebilir.

Hayvan yetiştiriciliği için mikotoksinlerin 
önemi; bunların protein sentezini engellemesi 
nedeniyle canlı ağırlık kazancının ve yemden 
yararlanmanın azalması, vücudun savunma sis-
temini baskılaması, DNA’ya bağlanması ve bir-

çoğunun kanserojenik, mutajenik ve teratojenik 
özellikte olması ile ilgili olup hayvancılığın tüm 
sektörleri, insan sağlığı ve ülke ekonomisi (verim 
kaybı, ihracat-ithalat) açısından ciddi önem arz 
eder. Küflü yem tüketen hayvanların et, süt, yu-
murta gibi ürünlerinde mikotoksin kalıntılarına 
rastlanması nedeniyle halk sağlığı açısından da 
ciddi bir sağlık sorunu oluştururlar. Beslendikleri 
yem türü itibariyle özellikle kanatlılar mikotok-
sinlere daha fazla maruz kalsalar da, bu konu 
hayvancılığın tüm sektörlerini ve kuzu-oğlak ye-
tiştiriciliğini de önemli derecede etkilemektedir.

Mantarlar 500’den fazla mikotoksin sentez-
leyebilmektedir. Ancak mikotoksinlerin yaklaşık 
30’unun toksik özelliklere sahip olduğu bilin-
mektedir. İnsan ve hayvan sağlığı ve tarımsal 
ekonomi yönünden önemli olan ve “Türk Gıda 
Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği” ve “Yemlerde 
İstenmeyen Maddeler Hakkında Tebliği”nde 
gıda, yem ve yem hammaddelerinde üst limitleri 
(MRL) belirlenmiş olan mikotoksinler; aflatoksin, 
okratoksin, fumonisin, zearalenon, deoksiniva-
lenol, ergot (çavdar mahmuzu) ve patulin’dir. Bu 
listede yer almasalar da T-2 toksin de sindirim 
sistemi üzerindeki etkilerinden dolayı önemli 
görülmektedir. Yem, yem hammaddeleri, gıda-
larda en yaygın bulunan ve en çok gündemde 
olan mikotoksin aflatoksinlerdir; zira aflatok-
sinler diğerlerine göre daha hızlı sentezlenir ve 
daha toksiktir. Uygun üreme şartları olduğunda 
aflatoksinler ve okratoksinler daha çok depoda, 
diğerleri ise ürün tarlada iken üretilebilmektedir.
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Mikotoksinlerin oluşumu
Mikotoksin üreten mantarların kaynağı toprak 
olduğu için mantar sporları tozlarla, rüzgârla ve 
böceklerle her yere yayılır. Sporların bulundu-
ğu ortamdaki şartlar mantar gelişimine uygun 
olursa sporlar aktif hale geçip mikotoksin ürete-
bilir. Bu küflerin mikotoksin sentezleyebilmeleri 
için aşağıdaki şartların hepsinin bir arada bu-
lunması gerekmektedir. İleride de bahsedileceği 
gibi ürünleri korumak ve mikotoksin oluşumunu 
engellemek için de bunlardan en az birinin aşa-
ğıda verilen sınırların altında tutulması gerek-
mektedir.
• Rutubet (Nem): Dane yem, yem hammad-

desi ve tarımsal gıdalarda %12’nin üstü, 
kuru otlarda %15’in üstünde ve/veya depo 
nispi rutubetinin ise %50 üstü olması.

• Sıcaklık: Genellikle 20 ila 30 oC arası çoğu 
mantarların gelişimi için idealdir. Ancak 10 
ila 40 oC arasında üreyebileceği unutulma-
malıdır.

• Oksijen: Küf üremesi için gereklidir.
• Besin: Mısır, pirinç, buğday, arpa, yulaf gibi 

tahıllar ve bunlardan elde edilen yem ve gı-
dalar, fındık, fıstık, ayçiçeği, badem gibi yağ-
lı tohumlar ile incir, baharatlar, ayrıca kaba 
yemlerden silaj ve kuru otlar vd.

• Süre: Mikotoksin çeşidine göre 3 ila 10 gün 
arasında değişmektedir.
Ayrıca ürünlerdeki mekanik hasar, ortamın 

pH’sı (4-8) ve diğer mantarların ortamda bulun-
ması da mikotoksin sentezinde etkili faktörler-
dendir.

Mikotoksinlerin kuzu-oğlak kayıplarına 
etkisi
Kanatlılar başta olmak üzere hayvan yetiştirici-
liğinin tüm sektörlerini olumsuz etkileyen mi-
kotoksinlerin kuzu-oğlak kayıplarına da etkisi 
büyüktür ve bu kayıplar aşağıdaki şekillerde 
meydana gelebilir:

Koyun ve keçilerin uterus (rahim) kaslarını 
doğrudan kasarak aborta (atık) neden olarak,

Teratojenik etkileri nedeniyle kuzu ve oğlak-
larda fötal (doğum öncesi) dönemde yetersiz ve 
eksik organ gelişimi, organ bozukluları, gelişme 
geriliği ile gelişmemiş veya ölü doğumlara se-
bep olarak,

Mikotoksinle bulaşık yemleri tüketen hay-
vanların sütlerine geçen toksinlerin kuzu-oğlak 
savunma sistemlerini baskılaması sonucu do-
ğum sonrası onların kolaylıkla enfeksiyonlara 
yakalanmasında neden olarak,

Doğum öncesi ana hayvana yapılan aşılar-
dan beklenen bağışıklık materyalleri (antikor) 
yeterince şekillenemez. Ağız sütü ile kuzu ve 
oğlakların ana hayvandan yeterince antikor ala-
mamaları sonucunda da yavrunun bağışıklığın 
yetersiz kalması ve hastalıklara ve özellikle is-
hale yakalanma riski artar. Sonuçta kuzu/oğlak 
kayıpları kaçınılmaz olur.

Uterus kaslarını doğrudan kasarak aborta 
neden olan mikotoksinler zearalenon ve ergot 
alkololidleridir. Teratojenik etki ile organ bozuk-
luklarına neden olanlar ve vücudun savunma 
sistemini baskılayanlar ise aflatoksinler, okta-
toksinler, T-2 toksin, penisillik asit, rubratoksin 
ve sitrinin’dir. Bu toksinlerin özellikleri ve etkileri 
Tablo 1’de özetlenmiştir.

Korunma/kontrol ve öneriler
Mikotoksinler sinsi seyreden zehirlenmelerdir. 
Sürekli ve düşük miktarlarda alınan toksinlerin 
vücutta yaptığı bozukluklar da yavaş yavaş artar 
ve uzun vadede ciddi sonuçlara neden olur. Fark 
edildiğinde de maalesef etkili bir tedavisi yoktur. 
Kontamine yemi değiştirmenin dışında yapılabi-
lecekler sınırlıdır. Bu yüzden tarımsal gıdalarda, 
yem ve yem hammaddelerinde henüz mikotok-
sin oluşmadan önce önemlerin alınması gerek-
mektedir. Üretimden tüketime kadar olan süreç-
teki küçük bir ihmal, diğer bir deyişle ürünlerin 
ekiminden tüketilene kadarki koruma zincirinin 
halkalarından birinin kopması tüm emeği boşa 
çıkarabilir. Mikotoksinlerden korunma hasat ön-
cesi “iyi tarım uygulamaları” ile başlayıp hayva-
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Tablo 1. Kuzu/oğlak kayıpları için önemli görülen mikotoksinler, üreten mantarlar ve insan ve hayvanlarda 
neden oldukları toksik etkiler. 

Mikotoksin Üreten mantar Sentez 
dönemi Ürün çeşidi Toksik etkileri ve yaptığı bozukluklar

Zearalenon Fusarium Tarla

Tahıllar, mısır, 
arpa, yulaf, silaj, 
pancar posası, 
saman, kuru ot

Üreme ile ilgili problemlere yol açar. Döl 
tutmama, siklus bozuklukları, prolapsus, 
vulvo-vajinit, uterus kaslarında kasılma 
sonucu ABORT (atık)

Ergot Alkoloidleri
(Ergotamin vd.) Claviseps Tarla

Tahıllar, Sorgum 
(Çavdar Mah-
muzu / Kör diğer 
isimleri)

Uyku, uyuşukluk, damarlarda daralma, 
vücudun uç bölgelerinde koyu renk ve 
kuru gangren, damar endotel hücrelerin-
de hasar, nörotoksisite (sinir hasarı), ute-
rus kaslarında kasılma sonucu ABORT

Aflatoksinler Aspergillus
Penicillium Depo

Tahıllar ve tahıl 
ürünleri, yemler, 
yağlı tohumlar ve 
küspeleri, baha-
ratlar, hindistan 
cevizi, mısır silajı

Karaciğer hasarı ve karaciğer kanseri, 
gelişme hızı ve verimde azalma, sarılık, 
kanama, abomazum ülseri, ishal, savun-
ma sisteminin baskılanması, böbrekte 
hasar, TERATOJENİK ETKİ (Yavruda 
organ eksiklik ve / veya bozuklukları, 
prematüre / ölü doğumlar)

Okratoksinler Aspergillus
Penicillium Depo

Arpa ve diğer 
tahıllar, yağlı to-
humlar, incir, kuru 
üzüm, kurutulmuş 
et ve meyveler, 
şarap, otlar

Böbrek ve karaciğer hasarı, iştah kaybı, 
bulantı, kusma, ishal, savunma sistemi 
baskılanması, kanserojenik etki, TERA-
TOJENİK ETKİ

Penisillik asit Aspergillus
Penicillium Tarla Tahıllar, mısır, 

kaba yemler
Cilt kanseri, kanamalar, TERATOJENİK 
ETKİ

Rubratoksinler Penicillium Tarla - 
Depo

Tahıllar, baklagil-
ler, yağlı tohumlar

Aflatoksinlere benzer etkiler, karaciğer 
hasarı, kanama, TERATOJENİK ETKİ

Sitrinin Aspergillus 
Penicillium

Tarla - 
Depo

Tahıllar, mısır, 
arpa, karma 
yemler

Sinirsel belirtiler, ishal, gelişme geriliği, 
karaciğer ve böbrek hasarı, miyopati, 
ödem, karaciğer kanseri, testosteron ve 
kolesterol seviyesinde düşüş, mutajenite, 
TERATOJENİK ETKİ

Trikotesenler
(T 2 Toksin, Deo-
ksinivalenol vb.)

Fusarium 
Sefalosporium 
Trikoderma

Tarla - 
Depo

Tahıllar, yem-
ler, silaj, pancar 
posası, baklagiller, 
fıstık, meyve-sebze

Dermatit, cilt nekrozu, kanamalar, kemik 
iliği ve kan ile ilgili bozukluklar, ağız 
ve sindirim kanalı lezyonları (aboma-
zum ülseri), hematopoetik sisteme etki, 
yemi reddetme, kanatlı yumurta kabuk 
kalitesinin bozulması, savunma sistemi 
baskılanması, TERATOJENİK ETKİ
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nın tüketimine kadar takip edilmesi gereken bir 
süreçtir. Tarlada, hasatta, taşımada, depolarda, 
yem fabrikası, yemin taşınması, çiftlik deposun-
da/silolarda küf üremesi ve mikotoksin sentezi 
için gerekli olan yukarıda yazılı şartlar aynı anda 
bir arada bulunmamalı ve “en azından birinin sı-
nırlandırılması” gerektiği unutulmamalıdır.

Mikotoksin oluşumunu en aza indirmek, 
halk sağlığını ve hayvan sağlığını korumak ve 
hayvansal üretimi geliştirmek amacıyla ülkeler 
yasal olarak yem, yem hammaddesi ile bitkisel 
ve hayvansal gıdalarda bulunmasına müsaa-
de edilen üst sınırlar (MRL) belirlenmişlerdir. 
MRL düzenlemeleri kapsamında ülkemizin tabi 
olduğu düzeyler AB ile uyumlu olup, Tarım ve 
Orman Bakanlığı tarafından Türk Gıda Kodeksi 
Bulaşanlar Yönetmeliği ve Yemlerde İstenmeyen 
Maddeler Hakkında Tebliğ olarak düzenlenmiş-
tir. Ülkemizde Tarım ve Orman Bakanlığı bünye-
sinde “Kalıntı İzleme Planı” ile 2003 yılından beri 
mikotoksinler ve diğer bulaşanların periyodik 
kontrolleri yapılmaktadır.

Ürünlerde görülen küf, renk değişikliği, yu-
muşama, ekşime, çürüme, koku ve tat değişikli-
ği mantar üremesini gösterir. Ürünlerdeki küflü 
görünüş ile üretilen mikotoksin miktarı arasında 
her zaman doğru orantı yoktur. Ürünlerde eğer 
mantar üremişse yani küflü görünüş varsa mut-
laka az veya çok “mikotoksin vardır” denebilir. 
Ancak, mantar üremiş ürünlerden küfler bir şe-
kilde uzaklaştırılıp temizlenmişse “mikotoksin 
yoktur” denilemez. Bu durumda toksin varlığı 
ve düzeyi, bilimsel analiz yöntemleri (kromatog-
rafi) ile tespit edilebilir. Elde edilen laboratuvar 
analiz sonuçlarını ilgisiz kişilerle paylaşılmamalı, 
sadece uzman kişilerle paylaşarak çözüm için 
hemen uygun adımları atmak esas olmalıdır. 
Sonuçların değerlendirilmesinde ve ürünlerin 
kullanılabilirliğinde ürünlerde mikotoksin bu-
lunması yeterli değildir. Önemli olan tespit edi-
len düzeyin Bakanlığın ilgili yönetmelikle belir-
lediği üst sınırları (MRL) aşıp aşmamasıdır. Aştığı 
durumlarda derhâl yem değiştirilmeli ve yeni 

yem hazırlanmalıdır. Yeni hazırlanan yem kolay 
sindirilebilir, yeterli protein, düşük yağlı ve A, D, 
E, K vitaminleri, esansiyel amino asitleri düzeyi 
nispeten yüksek olmalıdır. Kontamine yemler ise 
uygun yöntemlerle değerlendirilmeli ve ekono-
miye kazandırılmalıdır.

Mikotoksinlerle bulaşık yemlerin değerlen-
dirilmesinde, yemlerde bulunan mikotoksinlerin 
hayvanlar tarafından alındıktan sonra mide-bar-
sak kanalında bağlanması (adsorpsiyon) ve 
böylece toksik etkilerinin önlenmesi/azaltılması 
yöntemi tercih edilen en etkili yaklaşımdır. Bu 
yöntem, 1990’lı yıllardan itibaren hem deneysel 
olarak hem de sahada hayvanların mikotoksinle-
rin toksik etkilerinden korunmasında veya böyle 
yemlerin ekonomik olarak değerlendirilmesin-
de uygulanmaktadır. Yemlerdeki mikotoksinleri 
bağlamak için çoğunlukla bentonitler, klinopti-
lolit, montmorillonit, sepiolit ve diğer zeolitler 
ve hidrate Na-Ca aluminosilikat gibi killer ile bu 
killerin ekmek mayası hücre duvarı yapıları (glu-
komannan vb) ve bitkisel kaynaklı maddeler ile 
bunların kombinasyonları olan “toksin bağlayıcı-
lar” kullanılmaktadır. Yine kondanse tanen, aktif 
kömür ve sentetik polimerler de bu kapsamda 
değerlendirilen adsorbanlardır. Bunlardan kille-
rin daha çok aflatoksinler için, maya hücre duva-
rı yapılarının ise diğer mikotoksinleri bağlamada 
etkili olduğu bildirilmekte ve mümkünse bula-
şık yemlere her ikisinin kombinasyonunu olan 
ürünlerin katılması önerilmektedir. Kontamine 
yemlerin mutlaka temiz yemlerle seyreltilerek 
mikotoksin düzeylerinin izin verilen düzeylere 
çekilmesi ve ardından bu yemlere uygun toksin 
bağlayıcıların tavsiye edilen miktarlarda katıla-
rak hayvanlara verilmesi önerilmektedir. Toksin 
bağlayıcıların–ileride toksin oluşabilir düşüncesi 
ile – yemlerin hazırlanma aşamasında katılması 
da düşünülebilir.

İşletmelerde veya taşıma esnasında yem veya 
yem hammaddeleri yağmur, taban suyu gibi se-
beplerden dolayı nem aldığında 48 saat içinde 
ya hayvanlara yedirilmesi ya da kurutulması ge-
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rekmektedir. Zira 48 saatten sonra küf üremesi 
ve mikotoksin sentezi (öncelikle aflatoksinler) 
başlamaktadır. Silajlarda Laktobasillerin kolay-
lıkla üremesi için gerekli asit ortam sağlanması, 
sıkıştırmanın tam yapılması ve paket silajların 
delik olmaması gerekmektedir. Silajların açılıp 
kapatılması pH dengesizliği yapacağı için öneril-
memekte ve sürekli açık kalması istenmektedir. 
Açık silajlardan yem alınırken kepçe ve dirgen 
gibi boşluk oluşturarak oksijen girişini kolay-
laştıran araçlar kullanılmamalı, döner keser gibi 
keserek alınmalı ve böylece hava girmesi önlen-
melidir. Gözle görülen küflü kısımlar en az 40-50 
cm derinden temizlenmelidir. Depolamada yağ-
mur ve taban suyu tüm yemler için risk faktör-
leridir. Yem ve yem hammaddelerinin depolan-
masında mümkünse metal silolar kullanılmalıdır. 
Çuval yemlerin muhafazasında çatısı izole edil-
miş depolar kullanılmalı ve altına tahta ızgaralar 
konarak zeminle bağlantısı kesilmelidir. Nem 
düzeyi yüksek ve küflenme riski bulunan yem 
hammaddelerinden yem hazırlanırken mantar 
üremesinin önlenmesi için antifungal organik 
asitlerin (asetik, propionik, formik, sorbik asit ve 
bunların Na-K tuzları) katılması önerilir.

Küflü ekmekler başta olmak üzere küflü gı-
dalar, küflü lokanta ve sofra artıkları süte ve 
yavruya geçen mikotoksinden dolayı özellikle 
sağmal ve gebe hayvanlara verilmemelidir. Ül-
kemizde bu konu maalesef ihmal edilmektedir. 
Süte geçen kanserojenik, teratojenik ve immu-
nosupresif özellikteki toksinler düşünüldüğün-
de hem halk sağlığı (örn. Hamileler, bebkler vd.) 
hem de kuzu-oğlak kayıpları açısından önem 
arz etmektedir.

Kuzu-oğlak kayıplarının önlenebilmesi için 
mikotoksinlerin her aşamada sürekli izlenebi-
lirliği sağlanmalıdır. Sağlıklı bir toplum, sağlıklı 
bir nesil, ekonomik bir tarım, marka ürünleriyle 
ihracat hedeflerine ulaşmış bir Türkiye için il-
gili tüm birimlere (üniversite, veteriner kontrol 
enstitüleri, özel laboratuvarlar, üretici, tüketici, 
veteriner hekim, ziraat-gıda mühendisleri, ihra-

cat-ithalatçı, nakliyeci ve tedarik zinciri ve çiftlik-
lerdeki tüm çalışanlar) ciddi sorumluluklar düş-
mektedir. Mikotoksin oluşumunun önlenmesi 
bağlamında sektörün tüm bileşenlerine yönelik 
sürekli eğitim programlarının yanı sıra yem fab-
rikaları, veteriner hekim, bitkisel ve hayvansal 
üreticileri ile analiz laboratuvarı arasındaki iş 
birliğinin sağlıklı ve sürekli bir şekilde devam et-
mesi önerilir.

Ürünlerde mikotoksinin mümkünse hiç oluş-
maması, eğer varsa da bunun yönetmeliklerde 
belirlenen limitlerin altında olması gerekmek-
tedir. Özellikle son 20 yıllık süreçte mikotoksin-
lerden korunma yönünde konunun tüm pay-
daşlarınca gösterilen gayretler, farkındalık ve 
ilerlemeler ümit vericidir. Ancak yem hammad-
delerinin küresel piyasada serbestçe dolaşabil-
diği günümüzde bu hassas konuda daha alına-
cak çok yol vardır.
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Yıllık Kuzu-Oğlak Verimini Artırma Yolları

Prof. Dr. Mehmet Emin TEKİN 1

Keçi yetiştiriciliğinde süt veriminin önemli bir 
yeri vardır ve keçi yetiştiricileri süt ve süt ürün-
lerinden hatırı sayılır bir gelir elde ederler. An-
cak, koyunculuk işletmelerinde en önemli gelir 
kuzu satışlarından elde edilir. Koyun sütü, İvesi 
gibi bazı ırklar hariç tutulursa, ya hiç sağılmaz 
ve kuzuların emzirilmesinde kullanılır ya da iş-
letmenin kendi ihtiyacı kadar sağılır ve neredey-
se sütten bir gelir elde edilmez. Tabi ki bunun 
istisnaları vardır. Son yıllarda bazı koyunculuk 
işletmeleri süt sağım sistemleri kurarak ticari 
şekilde süt sağımı yapmaktadırlar. Yapağıdan 
ise bir gelir elde edilmemektedir. Günümüzde 
koyun yapağısı, kaliteli Merinos yapağıları ha-
riç, para etmemektedir ve koyunların kırkımı, bir 
gelir elde etmekten ziyade, hayvanların rahatla-
tılması amacına yönelik gibidir. Bu yüzden, yıllık 
kuzu/oğlak verimi işletmelerin ekonomisi için 
hayati önem taşımaktadır. Dolayısıyla bir ko-
yunculuk işletmesinin en büyük geliri, damızlık 
fazlası kuzu satışlarından sağlanmaktadır.

İşletmeler yetiştiricilik planlamalarında, koç 
altı koyun başına yıllık kuzu verimini yüksek 
tutacak tedbirler almalıdır. Bir işletmenin yıllık 
kuzu veriminin ölçüsü, bir yılda koç altı koyun 
başına ne kadar kuzu üretildiğidir. Koç altı ko-
yun demek, işletmenin üretim sezonu sonunda, 
kurallarına uygun şekilde yaptığı ayıklama ve 
seleksiyon sonucunda (yani, verimi düşükleri, 
sakatları ve satılacak olanları sürüden çıkarıp 
yeni dönemde tohumlamaya uygun olanları 

seçtikten sonra) bir sonraki yılda kuzu elde et-
mek üzere tohumladığı veya tohumlamaya uy-
gun diye ayırdığı koyunlardır. Bu koyunlar bir yıl 
süreyle işletmede tutulacak ve her türlü giderleri 
karşılanacaktır. Bu yüzden işletme için önemlidir 
ve bu durum hesaba katılarak kuzu verimi he-
saplanır. Yani bir koyunculuk işletmesinde, “bir 
yılda bakıp beslediğim koyun başına ne kadar 
kuzu elde edebiliyorum?” temel sorudur.

Bir koyunculuk işletmesinin ticari kapasite-
sini veya yıllık gelirini hesaplamada, “koç altı 
koyun başına yıllık et üretimi ne kadardır?” so-
rusu da önemlidir ve aynı hesaplamanın başka 
bir yaklaşımla yapılmasıdır. Bir işletmede koç altı 
koyun başına yıllık et üretimi yüksek olmalıdır. 
Bu hesaplamalar ve işletmenin yetiştiricilik plan-
laması, tüketici isteklerine göre kaliteli et üreti-
mi yapacak şekilde olmalıdır.

Sürünün yıllık et üretim performansının 
ölçülmesi

Koyunlardan elde edilen süt ve yapağı verimini 
hesaplamak ve sürünün bu anlamdaki perfor-
mansını ölçmek kolaydır. Doğrudan sağım veya 
kırkım sonucunda elde edilen ürünlerin, kilog-
ram veya litre cinsinden miktarı ve ne kadar pa-
raya çevrilebildiği performansın bir ölçüsüdür. 
Ancak yaşayan bir hayvanın (koç altı koyun veya 
damızlık anaç koyun) et üretim kapasitesinden 
veya performansından söz ederken dolaylı bir 
ölçüm kullanılmaktadır ki; o da koç altı koyun 
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başına, kasaplık edilecek veya damızlıkta kulla-
nılacak kuzu sayısı ve bunların canlı ağırlığıdır. 
Basitçe söylemek gerekirse, sürüdeki her koç 
altı koyunun bir yılda ürettiği kuzu canlı ağırlı-
ğıdır. Kuzu canlı ağırlığının ölçüsü ise, en azın-
dan üç aylık yaşta ve sütten kesilmiş veya ideal 
olarak sütten kesim sonrası besiye de alınan ve 
kasaplık etmeye uygun beş aylık yaştaki kuzula-
rın canlı ağırlığıdır. Bunu örnekler ile açıklayalım:

ÖRNEK 1:
Yüz (100) koç altı koyunu olan bir işletme dü-
şünelim. Bu işletmede 93 koyun doğum yapmış 
ve 104 kuzu elde edilmiş olsun. Yedi koyun kı-
sır kalmış ve 11 koyun ikiz doğurmuş ise böyle 
bir sonuç çıkar. İşletmede, sütten kesilmiş ve beş 
aylık yaşa kadar yaşamış 101 kuzu (3 tanesinin 
değişik nedenlerle beş aylık yaş öncesinde ölmüş 
olduğunu düşünelim) ve bu kuzuların ortalama 
ağırlığı 40 kg olsun. Bu sürünün yıllık et üretim 
performansı:

101 x 40 = 4040 / 100 = 40,40 kg canlı ağırlıktır.

Karkas randımanını koyunlar için %50 alırsak 
20,20 kg karkas (kemikli et) ağırlığı elde edilir. 
Yani bu sürünün et üretim performansı 20,20 
kg’dır denir.

Bu sürü nasıl bir sürüdür? Analiz edelim.
Sürüde %93 olan doğum oranını normal bir 

sonuç olarak kabul ederiz. Ancak, koç altı koyun 
başına kuzu verimi 1,01 olup oldukça düşüktür 
ve sonucu da önemli şekilde etkilemektedir. Di-
ğer yandan, sonucu etkileyen faktörlerden biri 
olan sürünün yaşama gücü %97’dir ve oldukça 
iyi denilecek bir düzeydir. Sürüde büyüme hızı-
nın (kuzuların günlük canlı ağırlık artışı ortala-
ması) 245 g olduğu anlaşılıyor ve bu da iyi veya 
orta denilecek bir düzeydir.

ÖRNEK 2:

Yine 100 koç altı koyunu olan bir başka işletme-
de 93 koyun doğum yapmış ve 128 kuzu elde 
edilmiş olsun (Burada da 7 koyun kısır, 35 koyun 
ikiz doğurmuş olduğu hesaplanıyor). Sütten ke-
silmiş ve beş aylık yaşa kadar yaşamış 125 kuzu 
(3 tanesi ölmüş) ve bu kuzuların ortalama canlı 
ağırlığı 36 kg olsun. Bu sürünün yıllık et üretim 
performansı:

125 x 36 = 4500 / 100 = 45,00 kg canlı ağırlık 
ve karkas randımanını %50 alınca, koç altı koyun 
başına 22,50 kg karkas ağırlığıdır.

Bu sürüyü analiz ettiğimizde, doğum oranı-
nın %93 ve normal, koç altı koyun başına kuzu 
veriminin 1,25 ve daha iyi, ikizliğin nispeten yük-
sek olduğu, yaşama gücünün %97 ve iyi olduğu 
ancak, büyüme hızının 220 g olduğu ve düşük 
olduğu anlaşılmaktadır. Sürünün ikizlik düzeyi 
iyi olmasına rağmen, büyüme hızı düşük olduğu 
için koç altı koyun başına et üretimi –bir önceki 
örneğe göre iyi olsa da- istenen düzeyde değil-
dir. İki sürüye ait sonuçlar Tablo 1’de verilmiştir.

Tablo incelendiğinde, birinci işletmede koyun 
başına 20,2 kg karkas üretilirken, ikincide 22,50 
kg karkas üretilmiştir. İkinci sürünün et üretimi, 
kendi açısından yeterli olmasa da birinciye göre 
daha yüksektir. Her iki sürüde doğum oranı ve 
kuzu yaşama gücü aynı olduğu halde aradaki 
farkın sebebi, ikinci sürüde ikizliğin yüksek ol-
masıdır. İkinci sürüde büyüme hızı önemli şe-
kilde düşük olmasaydı (en azından önceki sürü 
kadar olsaydı (245 g) aradaki fark ikinci lehine 
açılacak ve et üretimi daha yüksek (28,13 kg) 
olacaktı. Buna göre sürü yönetimlerinin yapma-
sı gereken şey; birinci sürüde ikizliği arttırmaya 
yönelik, ikinci sürüde ise büyüme hızını yükselt-
meye yönelik tedbirler almaktır.
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Tablo 1. İki İşletmenin et üretim performansı

İncelenen Özellikler 1. Sürü 2. Sürü

Koç altı koyun sayısı, baş 100 100

Doğum oranı, % 93 93
Koç altı koyun başına kuzu 
verimi, baş 1,01 1,25

Yaşama gücü, % 97 97
Büyüme hızı (Günlük Canlı 
Ağırlık Artışı), g 245 220

Koç altı koyun başına kar-
kas üretimi, kg 20,2 22,5

Bu sonuçları etkileyecek faktörler nelerdir?
• Döl verimi (koç altı koyun başına ortalama 

kuzu verimi)
• Kuzu yaşama gücü
• Büyüme kabiliyeti ve besi performansı

Bunlar iki şeye bağlı olarak değişir:
• Genotip (Yetiştirilen koyun ırkı, koyunun ge-

notipi);
• Çevre (Bakım-besleme şartları, sürü yöneti-

mi, sağlık koruma).
Bu durum şöyle formüle edilir:

Verimdeki değişim = Genetik değişim + Çevresel 
değişim

Hangi hayvansal verim olursa olsun, veri-
min yüksek veya düşük oluşunda, genel olarak 
iki sebep aranır. Bunlardan birincisi hayvanın 
genetik yapısıdır ki, bu genotip veya ırk olarak 
adlandırılır. Diğeri ise genetik yapının dışındaki, 
bakım besleme şartları, sürü yönetimi ve hasta-
lıklar gibi her türlü çevresel etkidir. Aşağıda bu 
konular örnekler ile açıklanmaktadır.

I- Irk, genotip
Koç altı koyun başına kuzu verimi genel ola-

rak döl verimi olarak adlandırılır ve bu hem ge-
netik yapının hem de çevre şartlarının etkisinde-
dir. Döl verimini iki şey şekillendirir; bunlardan 
birisi doğum oranı diğeri de ikizlik oranıdır. 
Doğum oranı daha çok çevre şartlarından etki-
lenen bir sonuçtur, ırklara göre değişmez. An-

cak ikizlik öncelikle ırka bağlı bir sonuç olmakla 
birlikte, çevreye göre de değişir; yani iyi bakım 
beslemeyle ikizlik oranı artabilir. İkizlik açısından 
örnek verecek olursak, Türkiye yerli ırklarından 
Akkaraman ırkında ikizlik (koyun başına kuzu 
verimi olarak) 1,10-1,20 iken, Sakız ırkında 1,80-
2,20’dir. Her iki ırkta alt sınır ile üst sınır arasın-
daki fark bakım besleme şartlarına bağlıdır. Ama 
Akkaraman ırkını ne kadar iyi şartlarda yetiştir-
sek de hiçbir zaman Sakız ırkının alt seviyesi-
ne bile ulaşılamaz, bu ırk özelliğidir. Dünyadan 
başka örnekler de verilecek olursa, Almanya’nın 
Doğu Frizya koyunu, Finlandiya’nın Fin koyunu 
ve Rusya’nın Romanov koyunu ikizlik kabiliyet-
leri yüksek olan dünyaca ünlü koyun ırklarıdır. 
Adaptasyon sorunu olmayan her koyun ırkında 
doğum oranı aşağı yukarı aynıdır. Ancak doğum 
oranının yüksek veya düşük olmasında sürü yö-
netimi, yani çevre şartları oldukça etkilidir. Ko-
yunların flaşing beslemesi ve barınak şartları, 
sürünün sevk ve idaresi doğum oranını etkiler.

Yaşama gücü de ırklara göre değişir; genel 
olarak yerli ırkların yaşama gücü kültür ırklarına 
göre yüksektir. Ancak bu aslında değişen çevre-
ye adaptasyona bağlı olduğu için daha çok çev-
re şartlarına bağlı bir sonuçtur. Yani başka ülke-
lerden getirilen kültür ırklarında yerli ırklarımıza 
göre daha düşük yaşama gücü olması, misafir 
ırkın, değişen çevrede yaşadığı strese bağlıdır. 
Türkiye şartlarında yaşama gücü Akkaraman 
ırkında yüksek, Sakız ve Doğu Frizya ırklarında 
düşüktür. Özellikle burada iki yerli ırk olan Ak-
karaman ile Sakız arasındaki fark genetik yapıya 
yani ırk faktörüne bağlıdır.

Büyüme hızı da ırka göre değişir; genel ola-
rak etçi ırklarda, örneğin Merinos’ta günlük 
canlı ağırlık artışı veya belli bir sürede ulaşılan 
canlı ağırlık yüksek, Akkaraman’da veya İvesi’de 
düşüktür. Büyüme hızı çevre şartlarına göre de 
değişir. Örneğin Merinos iyi çevre şartında yük-
sek performans gösterirken kötü çevre şartında 
performansı düşer. Akkaraman ırkı da iyi şartlar-
da normalin üstünde performans sergileyebilir.
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Kuzu veriminin kalıtsal olarak arttırılması
Kalıtsal olarak iyileştirmek demek genetik ya-
pının iyileştirilmesi, onun bir ırk özelliği olarak 
kalıcı hale getirilmesi demektir. Genetik yapının 
iyileştirilmesi için insan eliyle yapılabilecek iki 
şey vardır. Bunlardan biri seleksiyon diğeri me-
lezlemedir. Eğer yetiştirilen ırkın saflığını koru-
mak gerekiyorsa, genetik iyileştirmenin tek yolu 
seleksiyondur. Basitçe söylemek gerekirse, plan-
lı ve uzun süreli olarak sürü içinden iyilerin seçi-
mi ve damızlığa ayrılması, kötülerin ayıklanması 
ve damızlık dışı edilmesidir. Kuzu verimi yüksek 
olanların seçilmesi ile bir yere kadar ikizlik art-
tırılabilir. Sınırlı bir iyileşme sağlanabilir. Ancak 
melezleme ile kısa sürede ve daha yüksek sevi-
yede ikizlik arttırılabilir. Ama melezleme yapmak 
demek sürünün saflığının bozulması, yeni ge-
notiplerin ortaya konması demektir. Öncelikle 
buna karar verilmelidir. Mevcut sürünün saflığını 
korumak çok önemli değilse melezleme yapma 
yoluna gidilebilir. Burada basitçe yapılması ge-
reken, kuzu verimi yüksek olan bir ırk ile düşük 
olanın melezlenmesidir. Örnek verilecek olursa 
Sakız x Kıvırcık, Sakız x İvesi, Sakız x Karayaka ve 
Sakız x Akkaraman melezlemelerinde, ilk kuşak 
koyunlarda ikizlik ve süt verimi artmıştır. Bafra 
Koyunu, Sakız x Karayaka melezlemesi ile elde 
edilmiştir.

Hem kuzu verimi hem de kuzu yaşama gü-
cünün yüksek olması için, koyunların döl verimi 
kabiliyetinin ve süt verimlerinin yüksek olması 
gerekir. Koyun başına üretilen kuzu canlı ağır-
lığının yüksek olması ve kaliteli karkas üretmek 
için de, koçların büyüme ve besi kabiliyetlerinin 
iyi olması, karkas kalitesinin iyi olması gerekir.

Koyunlarda döl verimini kısa sürede artırma-
nın yolu, döl verimi düşük olan bir ırkı döl ve-
rimi yüksek olan bir ırkla bir veya birkaç kuşak 
melezlemektir. Sakız x Akkaraman, Romanov 
X Akkaraman, Sakız x Karayaka (Bafra) melez-
lemeleri buna örnektir. İkinci yol, saf yetiştirme 
ve seleksiyondur. Bu yöntemde kuzu verimi için, 
kendisinin ve akrabalarının (anası, kardeşi) ikiz-

lik durumuna göre seçim yapılır. Süt verimi için 
de aynı yol izlenir.

Koçların seçimi büyüme hızına ve yemden 
yararlanma kabiliyetine göre yapılır. Irkın saflığı 
korunmak istenirse, melezleme yapılmaz, başka 
ırkın koçları sürüye sokulmaz.

Seleksiyon çalışmaları sonunda, verimler bel-
li bir seviyeye (Irkın müsaade ettiği seviye) kadar 
yükseltilebilir. Daha fazlası olamaz. Örneğin ko-
yun başına kuzu verimi 1,2’den 1,3’e çıkarılabilir, 
1,4 veya 1,5 vb olmaz. Ancak melezleme ile bu 
seviyelerin de üzerine ulaşılabilir.

II- Çevre (Bakım-besleme şartları ve sağlık 
koruma tedbirleri)
Koyun başına yıllık kuzu verimini artırmak için 
iyi bir ırka sahip olmak yeterli değildir. Öncelikle 
iyi bir ırkla çalışmanın yanında, iyi bakım-besle-
me şartları sağlanmalı, koyun ve kuzular ihtiyaç-
ları karşılanacak şekilde beslenmelidir. Barınak 
şartları hayvanların sağlığına ve refahına uygun 
şekilde olmalıdır. Yani, İyi bakım-besleme de iyi 
bir sağlık koruma ve hijyenik ortam sağlama ile 
desteklenmelidir. Bunların detaylarına aşağıda 
yer verilmiştir.

Koyun ve keçi yetiştiriciliğinde, başta yıllık 
kuzu/oğlak verimini artırmak olmak üzere, diğer 
verimlerin de artması için üç kritik bakım döne-
minden söz edilir. Bunlar:
• Tohumlama zamanı,
• Gebeliğin son 1,5 aylık dönemi,
• Laktasyonun ilk dönemidir.

Bu üç dönemde koyunların bakımı, bilimsel 
verilere göre iyi yapılırsa, o işletmede özellikle 
koç altı koyun başına kuzu verimi yüksek olur.

Tohumlama zamanı besleme
Tohumlama zamanı beslemeye Flaşing denil-
mektedir. Bir besleme yöntemidir ve Flaşing 
beslemesine sıfattan (tohumlamadan) üç hafta 
önce başlanır ve sıfat boyunca (gebe kalanlar 
hariç) devam edilir. Flaşing beslemesi için, mera-
ya veya verilen kaba yeme ilave olarak, hayvan 
başına 300-400 g konsantre yem verilmelidir. 
Flaşingin amacı kondisyonu iyileştirerek ovu-
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lasyonu (yumurtlamayı) kamçılamak ve kuzu 
sayısını arttırmaktır. Uygulamanın başarılı olma-
sı için koyunların sıfat öncesinde zayıf kondis-
yonda olmaları gerekir. Aksi halde yağlanmadan 
dolayı ters bir etki oluşur. Tohumlama zamanı 
koyunlar ile birlikte koçların da iyi ve özel bes-
lenmesi gerekir. Koçlara enerji ve proteince yük-
sek gıdalar verilmelidir.

Gebelik dönemi koyunların beslenmesi
Gebeliğin ilk 3,5 aylık döneminde ilave bir yem-
leme gerekmez, koyunlar mera beslemesi ile 
beslenebilir. Yaşama gücünü karşılayacak dü-
zeyde bir besleme yeterlidir. Gebeliğin son 1,5 
aylık döneminde flaşingte olduğu gibi ilave yem 
verilir. Bu dönemde, ana karnındaki kuzu artan 
bir hızla büyür ve dolayısıyla koyunun ihtiyacı 
artar. İlave yemleme hem koyunun kondisyo-
nu hem kuzunun büyümesi için gereklidir. Bu 
besleme, doğumdan sonra da kuzunun yaşama 
gücü ve koyunun süt verimini olumlu etkiler. Ve-
rilecek konsantre yem yüksek enerjili, vitamin ve 
mineral takviyeli, en az %14 proteinli olmalıdır. 
Önce, hayvan başına günlük 125-350 g ile baş-
lanır. Doğuma bir ay kala 500-600 g’a, kuzulama 
döneminde 750-1000 g’a çıkartılır.

Kuzulama ve bu dönemde besleme
Koyunlara Iaktasyonun ilk 1,5-2 ayı boyunca ila-
ve yem verilmelidir. Bu dönemde koyun başına 
günlük 1000 g konsantre yem verilmelidir. İkiz 
veya üçüz doğum yapanlara daha fazla (1500 
g) yem verilmelidir. Böyle yapılırsa koyunun süt 
verimi yüksek olur, emzirmeden dolayı perfor-
mansı düşmez. Dolaylı olarak kuzuların büyüme 
hızı ve yaşama gücü yüksek olur.

Sağlık koruma
Hayvancılıkta sürü sağlığını korumak yıllık ve-
rimlerin yüksek olması için önemli bir koşuldur. 
Bütün hekimliklerde sağlık koruma tedaviden 
önce gelir. Özellikle ekonomik değeri için ye-
tiştirilen çiftlik havanları hekimliğinde sağlık 
koruma daha çok önemlidir. Koyun ve keçi ye-
tiştiriciliğinde, bölgede yaygın olan hastalıklar 
bilinmeli ve onlarla ilgili aşılamalar konusunda 

zamanında önlemler alınmalıdır. Bunun yanın-
da ağıl ve mera hijyenine özen gösterilmelidir. 
Kuzuların süt emme dönemindeki yaşama gü-
cünü en çok bakım-besleme şartları ve bulaşıcı 
hastalıklar etkiler. Kuzuların aşılarının yapılması 
ile yaşama gücünü yüksek tutmak ve neticede 
sürünün yıllık kuzu verimi performansını artır-
mak mümkündür. Gebeliğin son döneminde 
iyi bakılan koyunların kuzularının yaşama gücü 
yüksek olur. Çünkü kuzu yüksek canlı ağırlıkta 
doğmuştur, anasının sütü de boldur. Bir bireysel 
veya salgın hastalık olmadığı sürece sütten ke-
sime kadar bu kuzu yaşamını korur. Zayıf doğup 
iyi süt ememeyen kuzuların yaşama şansı daha 
düşüktür.

Çok sayıda kuzu elde etmek ve kuzu yaşama 
gücünü yüksek tutmak için belirli dönemlerde 
koyunlara ilave yem vermek yeterli değildir.

Başka ne yapılmalıdır?
Özellikle gebeliğin son döneminde koyunların, 
gerek ağılda gerekse merada itina ile sevk ve 
idaresi yapılmalıdır. Barınak şartlarının hijyenik 
ve havadar (sağlığa uygun) olmasına dikkat 
edilmelidir. Yedirilen yemlerin kontrol edilmesi 
ve besin kalitesi yanında sağlığa uygun olması-
na özen gösterilmelidir.

Bu şartların hepsi yerine getirilirse beklenen 
sonuçlara ve hedeflere teorik olarak ulaşılabilir. 
Gerçek sonuçların alınması biraz da bilgi biri-
kimi ve sürü yönetimi tecrübesine bağlıdır. Ya-
pılan iş bilimsel veriler doğrultusunda yapılırsa 
sonuç almak zor değildir.

Bu konulara dikkat edilmesi durumunda, iş-
letmedeki her koç altı koyun başına yıllık karkas 
üretiminin önemli miktarda artması mümkün-
dür.

Baştaki örneklere dönülecek olursa;
Sürüde ırk ve genotip iyileştirmesi yapılmış-
sa, barınak ve mera şartları sağlığa ve üretime 
uygunsa, özellikle kritik dönemlerde koç ve ko-
yunların besleme ilaveleri yapılmışsa ve sağlık 
koruma tedbirleri alınmışsa beklenen sonuçlar 
nasıl olur?
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ÖRNEK 1 (birinci sürü):
Yüz (100) koç altı koyunu olan bir işletme idi. Bu 
işletmede 97 koyun doğum yapmış ve 115 kuzu 
elde edilmiş olsun (yani alınan tedbirler ile do-
ğum oranı ve ikizlik artmış olsun). Sütten kesil-
miş ve beş aylık yaşa kadar yaşamış 113 kuzu 
mevcudu olsun (yine alınan tedbirler ile yaşama 
gücünün daha iyi olduğunu varsayıyoruz). Kuzu-
ların ortalama canlı ağırlığı yine 40 kg olsun. Bu 
sürünün yıllık et üretim performansı:

113 x 40 = 4520 / 100 = 45,20 kg canlı ağırlık;

karkas randımanını %50 alınca 22,6 kg karkastır.

Bu sürüde ne değişti? Aşağıdaki tablodan iz-
leyelim.

Önce Sonra
Doğum oranı 93% 97%
Koç altı koyun başına kuzu 
verimi 1,01 1,13

Yaşama gücü 97% 98%
Büyüme hızı (GCAA) 245 g 245 g
Koç altı koyun başına karkas 
ağırlığı 20,2 kg 22,6 kg

Sonuç: 22,6 – 20,2 = 2,4 kg
Sadece döl verimindeki bir iyileşme ile koyun 

başına yıllık 2,4 kg’lık bir et üretimi artışının ger-
çekleştiği görülmektedir.

ÖRNEK 2 (ikinci sürü):
Birinci sürüye göre ikizlik oranı nispeten yüksek 
olan, ancak büyüme hızı düşük olan bir sürü idi. 
Büyüme hızı da iyileştirilebilirse sonuç ne olur?

Yüz (100) koç altı koyunu olan bu işletmede 97 
koyun doğum yapmış ve 132 kuzu elde edilmiş 
olsun (alınan tedbirler ile doğum oranı artmış, 
ikizlik aynı olsun). Sütten kesilmiş ve beş aylık 
yaşa kadar yaşamış 129 kuzu mevcudu (yaşama 
gücü aynı) ve bu kuzuların ortalama canlı ağır-
lığı da 40 kg olsun. Bu sürünün yıllık et üretim 
performansı:

129 x 40 = 5160 / 100 = 51,60 kg canlı ağırlık;

karkas randımanını %50 alınca 25,80 kg karkas-
tır.

Bu sürüde ne değişti? Aşağıdaki tablodan iz-
leyelim.

Önce Sonra
Doğum oranı 93% 97%
Koç altı koyun başına kuzu 
verimi 1,25 1,29

Yaşama gücü 97% 97%
Büyüme hızı (GCAA) 220 g 240 g
Koç altı koyun başına karkas 
ağırlığı 22,5 kg 25,8 kg

Sonuç: 25,8 – 22,5 = 3,3 kg
Sadece doğum oranı ve büyüme hızındaki 

bir iyileşme ile koyun başına yıllık 3,3 kg’lık bir 
et üretimi artışının gerçekleştiği görülmektedir.

Yıllık kuzu verimini artırmanın başka yolu 
var mıdır?
Koyun başına yıllık kuzu verimini, dolayısıyla 
koyun başına kuzu canlı ağırlığı ve et üretimi-
ni artırmanın bir başka yolu da yılda iki veya iki 
yılda üç kuzulatma yöntemidir. Bazı tekniklerin 
kullanılmasına paralel olarak bakım-besleme 
şartları iyileştirilerek bu metot da uygulanabilir. 
Bu yöntemin başarısı için İyi bir sürü yönetimi, 
bilgi ve tecrübesi ve bakım besleme şartlarının 
iyi olması gerekir. Konunun detayları ilgili yayın-
lardan öğrenilebilir.
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Kuzu-Oğlak Bakım-Besleme ve 
Yönetimi

Ana ve yavruları için doğumdan sonraki ilk 
24-48 saat en kritik saatlerdir. Bu süre boyunca, 
ana ve yavru arasında kuvvetli bir bağ oluşur ve 
birbirlerini tanımaya başlarlar. Öncelikle doğum-
lar doğum bölmesinde olmalıdır. Doğum böl-
mesinde altlık serilmeli, temiz ve kuru olmalıdır. 
Bölme sıcaklığının ise 12-18°C olması arzu edilir. 
Hayvanların doğum bölmelerinde kalma süresi 
büyük ölçüde doğum yapan koyunların oranına 
ve mevcut bölmelerin sayısına bağlıdır. Güçlü ve 
sağlıklı tek doğan kuzular doğumdan sonraki 
24-36 saat içinde, ikiz kuzular ise 48 saat içinde 
bölmelerden çıkarılabilirler. Bölmeler, bakıcının 
bu zaman zarfında koyun ve kuzuları rahatlıkla 
gözleyebileceği şekilde düzenlenmelidir. Üçüz 
veya zayıf doğan kuzular ise üç ya da daha fazla 
gün bölmede kalmaları gerekebilir. Ana ve yav-
ruların, bölmelerde tutulma sürelerinin uzaması, 
yavruların ishal ve zatürreye yakalanma olası-
lıklarını artırmakta, bu nedenle de bölmelerden 
mümkün olduğunca çabuk çıkarılmalıdırlar. Böl-
melerden çıkarıldıktan sonra üç dört koyun ve 
onların kuzuları bir arada tutulur. Bu hem on-
ların ortama alışmalarına yardımcı olur hem de 
terk edilmiş veya reddedilmiş kuzuların belirlen-
mesi yönünden avantaj sağlar. Birkaç gün sonra 
ise koyunlar daha büyük gruplara katılabilirler. 
Bu esnada göbek kordonundan enfeksiyon bu-
laşma riskini azaltmak ve kordonunu kurutmak 
için karın bölgesinin 3-4 cm altından kesilir ve 
%2-7 iyot çözeltisi sürülür. Bölmelerden çıkarıl-

madan önce koyunlar ve kuzularla ilgili bilgiler 
kaydedilmelidir. Kuzuların tanımlanması için ge-
rekli işaretlemeler (kulak küpesi, boya vb.) bu 
zaman içinde yapılmış olmalıdır.

Ağız sütü (kolostrum)
Ağız Sütü (Kolostrum), doğumdan hemen sonra 
memeden salgılanan, renk ve bileşim bakımın-
dan normal sütten oldukça farklı bir sıvıdır. İkinci 
ve sekizinci sağımlar arasındaki süt, yapısının gi-
derek normal süt haline dönüşmesi ve absorb-
siyonunun yeterince sağlanamaması nedeniyle 
“transit süt” olarak tanımlanmaktadır. Kolostrum 
yaklaşık 48 saat içinde transit süt, 72 saat içinde 
de normal süt halini almaktadır. Ağız sütü, yeni 
doğan yavrunun hayatta kalması ve sağlığı için 
önemli olan besin maddelerini yüksek seviyede 
içermektedir. Büyüme ve gelişmeyi destekleyen 
yağ ve protein gibi besin maddelerince zengin-
dir. Bunlar özellikle doğumdan sonraki ilk 24-48 
saat içinde bağırsakların gelişmesine yardımcı 
olur.

Yeni doğan kuzu-oğlaklar enfeksiyöz ve pa-
raziter hastalıklara karşı son derece duyarlıdır. 
Kolostrum normal süte göre 2 katı kuru mad-
de, 3 katı mineral ve 5 katı protein içerdiği gibi 
yüksek oranda; kuzu/oğlağın acil ihtiyacı olan 
vitaminler, enerji, büyüme faktörleri, hormonlar 
ve hastalıklardan korunmasına yardım eden ba-
ğışıklık maddelerine (IgG) sahiptir. Bu değerler, 
doğumdan sonraki ilk 2 saatte ki ağız sütünde 
en yüksek orandadır. Kuzu ve oğlaklar doğum-
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dan hemen sonra 2-3 saat içerisinde doğumdaki 
ağırlıklarının %10-20’si kadar miktarda (250-300 
ml) mutlak suretle kolostrum almaları gereklidir.

Kaliteli kolostrumun yeni doğan kuzu-oğlak 
bağırsağından emilimi yüksek, kalitesiz olanın 
ise emiliminin düşük olduğu unutulmamalıdır. 
Hasta koyun-keçilerin kolostrumu, antikor ve 
besin maddeleri yönünden fakir olacağı için yeni 
doğan yavruyu hastalıklardan yeterince koruya-
mayacaktır. Bazı koşullarda ana ölebilir, masti-
tis olabilir veya diğer başka nedenlerden dolayı 
yavru anadan kolostrumu alamayabilir. Bu du-
rumdaki kuzu-oğlakların aynı zamanda doğum 
yapan koyun/keçileri emmesi sağlanmalı (Resim 
1) veya depolanmış kolostrumla beslenmelidir. 
Yetiştiricilerinin doğum döneminde karşılaştık-
ları en önemli nokta yeni doğan yavruları sağlık-
lı ve canlı tutmaktır. Kuzular/oğlaklar kolostrum-
daki antikorları yeterince absorbe edebilmeleri 
için ilk 24 saat içinde bu sütü almış olmaları ge-
rekir. Antikorlar büyük protein molekülleridir ve 
ilk 24-36 saatte bağırsak duvarını geçebilir ve 
yavrunun kan dolaşımına katılırlar. Bu antikorla-
rın absorbe edilmesi doğumdan sonraki ilk bir-
kaç saat içinde en yüksektir. Bundan dolayı da 
kuzuların doğumdan sonraki ilk 24 saat içinde 
ağırlıklarının %10’u kadar kolostrum almalarıdır.

Koyunların doğum öncesi enterotoksemi 
ve tetanos gibi hastalıklara karşı aşılanmala-
rı sayesinde bu tip hastalıklara karşı antikor-
lar kolostrum içinde bulunur. Buna ek olarak 
kolostrum yapısındaki magnezyum nedeniyle 
mekonyumun atılmasını sağlayan ishal etkisine 
de sahiptir. Yeni doğanların kolostrum gerek-
sinimi öncelikle vücut ısısını koruyabilmek için 
ihtiyaç duyduğu enerji miktarına bağlı olarak 
değişmektedir. Kötü hava koşullarında yavru-
lar üşümeye karşı korunmak için daha fazla ısı 
üretmektedirler. Kuzular açık ortamda (rüzgar-
lı ve yağmurlu 5-10 °C’ de) doğduklarında, ilk 
18 saat içinde her 500 g’lık vücut ağırlığı için 
yaklaşık 95 g kolostruma ihtiyaç duyarlar. Buna 
karşın kapalı ortamda (rüzgarsız ve kuru) 5-10 

°C’ de doğduklarında ilk 18 saat içinde her 500 
g’lık vücut ağırlığı için yaklaşık 80 g kolostruma 
ihtiyaç duyarlar. Belirtilen bu miktarlar normal 
koşullarda yeni doğan kuzuları E. coli enfeksiyo-
nuna karşı da korunmak için yeterlidir.

Resim 1. Koyun ve kuzunun emişmesi

Yaklaşık 200-300 ml kolostrum yavru için ye-
terince antikor içermektedir. Son araştırmalar 
koyunlarda kolostrumun miktar ve kalitesine 
farklı faktörlerin etkisi olduğunu ortaya koy-
muştur. Genç analar daha az süt üretmelerine 
bağlı olarak daha az kolostrum üretmektedirler. 
Diğer taraftan meme başlarının şekli kolostrum 
miktar ve kalitesi hakkında bilgi verebilmektedir. 
Şöyle ki; küçük meme başlı ve yavaş kolostrum 
akışı olan koyunlar özellikle çoklu doğum yap-
tıklarında yeterli kolostrum üretemeyecekle-
rinden dolayı bu tip anaların kuzuları yakından 
takip edilmeli ve yeterli kolostrum alıp almadık-
larından emin olunmalıdır. Yeni doğan yavrular 
hastalık oluşturucu etkenlerin olmadığı bir or-
tamda kolostrum almadan da yaşayabilir. Ancak 
bu yavruların kolostrum almadıklarından dolayı 
diğerlerine göre hastalığa yakalanma riski ve 
ölüm oranları daha yüksek olacaktır. Yavrular-
da enfeksiyonlara karşı hassasiyetin en az 6-8 
haftalık olana kadar devam etmesinden dolayı 
yeterli kolostrum alımı tüm kuzu ve oğlaklar için 
önemlidir.

Her ihtimale karşı birden fazla doğum yapmış 
sağlıklı koyun-keçilerden kaliteli kolostrum sa-
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ğılarak, buzdolabında saklanmalıdır. Kolostrum 
24 saatte kadar 4°C buzdolabında bekletilebilir. 
Kolay çözülebilmesi için yassı bir kapta 200-250 
g’lık porsiyonlar halinde derin dondurucuda 
(-18ºC) antikor seviyesini kaybetmeden 1 yıla 
kadar saklanabilir. Derin dondurucu sıcaklığı 
sürekli kontrol edilmeli, çözülmüş kolostrumlar 
kesinlikle tekrar dondurulmamalıdır. Dondurul-
muş kolostrum; 40-45°C‘lik ılık suda çözdürüle-
rek, kuzu-oğlaklara vücut ısısında (39,5 °C) kg 
canlı ağırlığa 50 ml içirilmelidir.

Kuzu/oğlak büyütmede ilk uygulamalar
Kuzular/ oğlaklar üşüdüklerinde çevrelerine kar-
şı ilgileri azalır ve yardımı reddederler. Bu gibi 
durumlarda korunmuş bir alana alarak kullanı-
lacak ısıtıcılar ile ısınmaları sağlanmalı ve müm-
kün olduğunca çabuk süt verilmelidir. Eğer bunu 
reddederlerse ananın meme başından yavrunun 
ağzının içine süt sağılır. Bunu da reddederlerse 
plastik şırınga ağzına ince plastik boru bağlanıp 
yemek borusundan midesine uzatılarak süt veri-
lir. Bu uygulamada sütün akciğerlere kaçmama-
sına dikkat edilmelidir. Vücut sıcaklığını artırmak 
için zayıf kuzularda uygulanacak yöntem 20-50 
ml %5’lik dekstroz solüsyonunun yavrunun bo-
yun bölgesinden deri altına verilmesidir. Yeni 
doğanların kapalı bir ortamda büyüme ve ge-
lişmeleri daha yavaş gerçekleşir. İklim koşulları 
uygun olduğu taktirde, ağıl dışında otlaklarda 
tutulması ve güneşin bol olduğu bir ortam ge-
lişme hızını belirgin derecede artıracaktır.

Kuzu/oğlaklarda yaşama gücü üzerinde etkili 
olan faktörler,
1.  Yavrunun doğum ağırlığı,
2.  Doğum tipi (ikizlik, üçüzlük) (Resim 2)
3.  Annenin bakım-beslenmesi ve yaşı,
4.  Cinsiyet,
5.  Mevsim (aşırı sıcak veya soğuklar ölüm 

oranlarını artırmaktadır.)
Örneğin yaşam gücü üzerinde en etkili faktör 

olan doğum ağırlığı 1,7 kg’ın altında olan kuzu-
larda ölüm oranı % 94‘e çıkarken, ortalama 3,4 
kg doğum ağırlığına sahip kuzularda bu değer 
% 8,1‘e inmektedir.

Resim 2. İkiz doğum yapan koyun

Doğumu takiben kolostrum alınmaması du-
rumunda, kuzu-oğlaklarda hipotermiye (vücut 
ısısı düşüşü) bağlı kayıplar meydana gelebil-
mektedir. Yetersiz kolostrum aldığından şüphe 
edilenlere (düşük vücut ısısı, boş karın), bibe-
ronla veya sonda yardımı ile kolostrum besle-
mesi yapılmalıdır.

Yeni doğan kuzu-oğlaklarda ısı stresi; orta-
mın sıcaklığı, rüzgar hızı ve ıslaklığın bir bileş-
kesi olarak ortaya çıkmaktadır. Kuzu-oğlakların, 
boyutlarına ve enerji rezervlerine göre termore-
gülatör yetenekleri zayıftır, bu da onları soğu-
ğa karşı fazla hassas yapmaktadır. Yeni doğan 
kuzu-oğlakların ısı üretimi ile doğum ağırlığı 
arasında güçlü bir paralellik bulunmaktadır. Bir 
başka ifadeyle doğum ağırlığı düşük kuzu-oğ-
laklar, hipotermiye yüksek olanlara göre çok 
daha fazla yatkınlardır. Yapılan araştırmalarda;
• Anaçların bakım-beslenmesi; yavrunun do-

ğum ağırlığını, süt miktarını, ana-yavru ba-
ğını, kuzu büyümesini ve kuzu ölümlerini % 
85’ e varan oranda etkilediği,

• Aynı sürüdeki kuzularda ikiz kuzu kayıpla-
rının, tekiz doğanlara göre genellikle 2-2,5 
kat daha fazla olduğu, çoklu doğum sayısı 
artıkça kayıpların artığı,

• Doğumun aşırı sıcak veya soğuk dönemlere 
rastlanılması halinde, yavruların yaşam gü-
cünün azaldığı ortaya konmuştur.
Kuzular, 1 aylık yaşa kadar yüksek risk altın-

da olduğu için bu süreçte çok iyi takip edilmeli, 
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temiz, kuru ve havadar bir ortamda sürekli doy-
duklarından emin olunmalıdır. Aksi durumda 
sürüde yüksek oranda ölümün yanı sıra gelişme 
geriliği (kavruk) gösteren kuzu sayısı artacak-
tır. Buna göre bir kuzunun 30 günlük beslenme 
programı Tablo 1’de sunulmuştur.

Yakma (kuzunun başka bir koyuna 
alıştırılması)
Bazen koyunlarda yavruyu reddetme ve emzir-
meme gibi analık isteğinin kaybolması şeklinde 
anormal davranışlar görülebilir. Doğum yapmış 
hayvanlar genellikle ilk günlerde yem yerken 
veya otlar iken yavrularından çok fazla uzaklaş-
mazlar. Bazen kendiliğinden bir koyun öksüz bir 
kuzu veya oğlağı besler ve kendi yavrusuymuş 
gibi onlara sahiplenir. Genelde koyun ve keçiler 
başka yavruları kabul etmez ve emzirmez. Öksüz 
kuzular ve oğlakları yavrusunu kaybetmiş anala-
ra alıştırma ve kabullendirme (emzirme) yapılır. 
Bazı durumlarda anası ölmüş kuzuların ya da 
ikiz doğumlarda ana hayvan kuzularını besleye-
mez ise, kuzunun başka bir koyuna alıştırılması 
söz konusu olabilir. Bu işe yakma denir. Yakma-
da bir süre güçlükle karşılaşılır. Güçlük daha çok 
koyundan gelir. Koyunun kuzuyu reddetmeme-
si, kendi öz yavrusu imiş gibi kabul etmesi için 
başlıca şu işlemlere başvurulur;
• Kuzu ve yakılacak koyun dar bir bölmeye 

alınır. Bir süre sonra koyun kuzuya alışır ve 
emmesine izin verir.

• Koyunun sütü öksüz kuzunun başına, vücu-
duna ve kendi burnuna sürülür. Koyun ku-
zuyu kokladığında kendi yavrusu olduğunu 
sanır, yavruyu yadırgamaz.

• Ölü kuzunun postu öksüz kuzunun sırtına 
bağlanır.

• Koyunun yavrusu doğar doğmaz ölmüş ise 
koyunun sonu öksüz kuzuya sürülür.

• Koyunun kuyruk arkası öksüz kuzuya iyice 
sürülür ve kokusu yavruya sindirilir.
Özellikle çobanların çoklu doğum yapan ko-

yunların kuzularını ve öksüz yavruları tespit ede-
rek zaman geçirmeden başka koyunlara yakma 
işlemi yapması gereklidir.

Kuzu-Oğlak besleme
Kuzularda geviş getirme (ruminasyon) bir hafta-
lık yaşta başlamakta ve üçüncü haftanın başında 
bütün kuzular geviş getirebilmektedir. Kuzuların 
önlerine 6-7 günlük olduktan sonra iyi kalite-
li kuru yonca ve kuzu yemi konularak yemeye 
alıştırılmalıdırlar.

Kuzular, doğum ağırlığının en az 4 katı can-
lı ağırlığa ulaşmadan, sütten kesilmemelidir. Bu 
canlı ağırlık yaklaşık 12-13 kg’a tekabül eder. 
Kuzular yaklaşık 80-90 gün oğlaklar ise 60-70 
gün süreyle analarını emmelidirler (Resim 3).

Tablo 1. Kuzuların 30 günlük beslenme programı
Besleme dönemi
(gün)

Her öğündeki
miktar (ml)

Günlük besleme
sayısı (adet)

Günlük alınan
süt miktarı (ml)

1 (kolostrum) 100 3 300
2-7 150 5 750
8-14 240 4 960
15-21 330 4 1320
22-28 440  3  1320
29-sütten kesim 475 2  950
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Resim 3. Sütten kesilmiş iki aylık kuzular

Kasım’dan-Şubat ayının başlarına kadar do-
ğan kuzularla, baharda doğan kuzuların yemle-
me programları farklıdır. Kışın doğan kuzulara 
fazla miktarda yem verilmesi gerekirken, bahar-
da doğan kuzular meralardan yararlanabilirler. 
Kışın doğan kuzuların bir haftalık olmasından 
itibaren kaliteli kaba ve kesif yemlere rahatça 
ulaşması sağlanmalıdır. Kullanılan kesif yemin % 
18-20 protein içermesi, selüloz düzeyinin düşük, 
enerji düzeyinin yüksek olmasına dikkat edilme-
lidir. Kuzu büyütme yemleri % 16’dan az protein, 
içermemelidir. Kuzular 25-30 kg’ı geçince pro-
tein oranı % 14’e düşürülebilir. Kuzuların rumen 
faaliyetleri tümüyle gelişmediğinden, üre gibi 
kimyasal bileşimler sindirilemez ve zehirlenme-
ler ortaya çıkabilir. Bu nedenle özelikle sığırlar 
için üretilen besi ve süt yemleri kuzu-oğlaklara 
verilmemelidir.

Kuzuların kemik gelişimi için gerekli olan kal-
siyum, rasyona %1 oranda kireç taşı veya mer-
mer tozu katılarak sağlanabilir. 2/1 Ca/P oranı 
doğru sağlanamazsa oluşan idrar taşları kuzu-
larda ölümlere yol açabilir.

Kuzu/oğlak yaşam alanları;
• Zemin her zaman temiz ve altlıklı olmalı, 

taze ve temiz su sürekli bulundurulmalıdır,
• Kuzuların tutulacağı alan, anaç koyunlara 

yakın olmalıdır,
• Barınağın aydınlık olması için güneşten ye-

terince yararlanmalı, gerekiyorsa yapay ışık 
kaynağı kullanılmalıdır,

• Kuzuların sütten kesim öncesinde olumsuz 
çevre koşullarına karşı, hassas oldukları unu-
tulmamalıdır. Yemlik ve suluklar fazla derin 
olmamalı

• Yarı otomatik yemlikler oğlaklar için uygun-
dur

• Yemlikler ve suluklar günde iki kez kontrol 
edilmeli

• Açık yemlikler kullanıldığında oğlaklar, kimi 
zaman yemliklerin içine girerek idrar ve dışkı 
yaparlar. Bu durum aynı zamanda yem kay-
bına neden olur. Kirlenmiş yemler oğlaklar 
tarafından tüketilmez.
Doğum sonrası ölümlerin çoğu, doğumu iz-

leyen ilk 25 gün içerisinde kötü beslemeye bağlı 
olarak ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle aşımın 
iki hafta öncesinden başlayıp doğum ve sütten 
kesmeye kadar koyunların beslenme rejiminde 
ani değişiklikler yapılmamalı, besleme kısıtla-
masına gidilmemelidir.

Kuzu-Oğlak büyütme yöntemleri

a. Doğal (normal) büyütme
Doğal büyütme kuzuların doğumdan sütten ke-
sime kadar analarını emmeleri yanında kaliteli 
kaba yem ve kesif yemle beslenerek büyütül-
meleridir. Doğal büyütmede kuzular ya sütten 
kesilinceye kadar analarıyla birlikte ağıl ve me-
rada bulundurulur ya da sütten kesime kadar 
ağılda barındırılır. İkinci durumda kuzular ana-
lar merada dönünce yanlarına bırakılır. Otlakta 
kuzu büyütmede, sütten kesim yaşı kuzuların 
gelişme durumuna ve meranın besleme kapasi-
tesine bağlı olarak değişir. Sütten kesim yaşı ya 
da ağırlığı yetiştirme yönüne de bağlıdır. Koyun-
ların sütü için sağılmadığı ülkelerde ya da yer-
lerde kuzular 3-3.5 ay süreyle analarını emerler 
ve 30-35 kg olduklarında sütten kesim ağırlı-
ğına ulaşmışlardır. Bu dönemde aynı zamanda 
meranın durumu dikkate alınarak kesif yemde 
verilebilir. Koyunların sağıldığı işletmelerde ise 
emiştirme süresi en fazla 2.5-3 ay sürer. Göçer 
koyunculukta kuzuların büyütülmesi sadece ana 
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sütü ve meraya dayanır. Kuzuların ağılda barın-
dırılması ve mera dönüşü analarıyla birarada 
bulundurulması entansif koyun yetiştiriciliğinde 
uygulanır. Bu şekilde kuzular 3-4 haftalık iken 
kesif yem besleme düzenine sökülür. Burada iki 
yöntem uygulanabilir: Kuzular yarım gün anasız, 
yarım günde analarıyla birlikte barındırılır. Ana-
ların yanında bulunacakları zaman koyunların 
gündüz ya da gece otlatmalarına göre değişir. 
Sadece kuzuların bulunduğu zamanlarda ku-
zulara arttırılarak kesif yem ve temiz su verilir. 
İkinci yöntemde ise analarının geçemeyeceği, 
ancak kuzuların geçebileceği bölmeler hazırla-
nır. Kuzuların kendi bölmelerinde kesif yem ve 
temiz su bulundurulur. Kuzuların daha hızlı kesif 
yem yemeyi öğrenmeleri için birinci yöntem en 
iyisidir. Ancak kuzuları analarının yanından ayır-
mak için daha fazla işçiliğe gereksinme duyulur.

b. Erken sütten kesme
Erken sütten kesme, kuzular için normal sayı-
lan emiştirme süresinden önce sütten kesilme-
si ya da analarının yanından ayrılması işlemidir. 
Bu işleme başlıca iki ana amaç için başvurulur: 
Birincisi, yılda birden çok kuzulatma yapan ve 
koyunculuğun daha çok kuzu üretimine yönelik 
olduğu işletmelerde koyunları sonraki koç ka-
tımına hazırlamaktır. Bu yüzden kuzular anala-
rının yanından erken ayrılır. Koyunların kuruya 
çıkması sağlanır ve daha sonra uygulanacak 
besleme düzeniyle aşım kondisyonuna getirilir. 
İkincisi ise kuzuların erken sütten kesimi ile süt 
üretimine (pazarlanabilen süt) kısa sürede geç-
mektir. Erken sütten kesimde kuzular 1-1,5 ay-
dan fazla emiştirilmezler. Sütten kesim ağırlığı 
da doğum ağırlıklarının en az 3-4 katı olmalıdır. 
Bu ağırlık yaklaşık 12-13 kg olarak kabul edile-
bilir. Sütten kesilen kuzuların yaşama gücünün 
yüksek olması ve sağlıklı gelişmesi için iyi nite-
likli kaba yem ve kesif yemle beslenmesi gerekir.

c. Yapay büyütme (kuzuların anasız 
büyütülmesi)
Yapay büyütme, kısaca kuzuların ağız sütünü 
emdikten sonra analarının yanından ayırarak 

büyütülmesi olarak tanımlanabilir. Bu yöntemin 
uygulamasında temel koşul, yapay besinlerle 
büyütmenin ekonomik olmasıdır. Bu uygulama-
da bir iş birimine düşen kuzu sayısı arttırılarak 
iş verimliliği de yükseltilebilir. Yapay büyütme-
ye ikizlik oranının yüksek, koyun/keçi sütünün 
iyi değerlendirildiği işletmelerde pazarlanabilen 
süt miktarını arttırmak için de başvurulabilir. Ya-
pay büyütmede üç evre (faz) vardır:
1.  Sıvı besinle besleme
2.  Sıvı besin+kesif yemle besleme (geçiş döne-

mi)
3.  Kesif yemle besleme

Yapay büyütmenin ilk evresinde kuzular sıvı 
besinlerle beslenirler. Sıvı besin, ana sütüne 
besin maddeleri içeriği açısından benzer ya da 
eşdeğer olan, ancak ana sütünden daha ucuza 
sağlanabilen maddelerdir. Bunlar;
a.  Yapay süt,
b.  İnek ve/veya keçi sütleri,
c.  İnek+koyun sütü, inek+keçi sütü ya da ko-

yun+keçi sütü karışımları olabilir.
Genel bir ilke olarak kuzuların yapay sütle 

büyütülmesi işlemine ağız sütünü emmelerin-
den sonra başlanır. Ağız sütü almaları için 1-2 
günlük süre yeterlidir. Kuzular/oğlaklar 1-2 gün-
lük iken ağız sütünü emdikten sonra yapay sütle 
biberonla beslenmeye alınmaları gerekir. Yapay 
süte alışmaları gün olarak yaşlandıkça zorlaşır. 
Yapay sütle büyütmede, önemli konulardan biri 
de yapay süt verme süresidir. Bu sürenin müm-
kün olduğunca kısa olması istenir. Kuzulara 
yapay sütle beslenme süresi üzerinde yapılan 
süreye bakmaksızın belli bir canlı ağırlığa ula-
şan kuzular sütten kesilmektedir. Burada canlı 
ağırlık sınırları ırklara bağlı olarak 13-16 kg ara-
sında değişmektedir. Genel bir uygulama ola-
rak 3 hafta süreyle kuzulara içebildikleri kadar 
yapay süt+3 hafta süreyle günde kuzu başına 
yarım litre süt ve yiyebildiğince kesif yem veril-
mesi (geçiş dönemi) önerilmektedir. Yapay sütle 
beslemeden sonra kuzular meraya çıkarılacak-
sa süre 7-8 haftaya çıkarılmakta, ancak merayla 
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birlikte kesif yem de verilecekse süre 5 haftaya 
kadar indirilmektedir.

Yapay sütle beslenen kuzular kesif yeme ya-
vaş yavaş alışırlar. Bu nedenle yapay süt aşama-
lı olarak azaltılır. Kuzuların yapay büyütülmesi, 
yapay sütün dışında diğer hayvan sütleriyle de 
olasıdır. Bu durumda kuzuların gelişmesini ge-
riletmeyecek düzeyde inek ve keçi sütleri ya da 
bu sütlerin koyun sütüyle karışımları verilebilir.

d. Kalıntı sütle büyütme
Bu yöntemde kuzular normal gelişmelerini ta-
mamlayıncaya kadar insanların koyundan maki-
ne ya da elle alamadığı (sağamadığı) ve meme-
de bıraktıkları sütle beslenirler. Buna kalıntı sütle 
büyütme denir. Makine ya da elle sağılamayan 
memedeki kalıntı süt, kuzuları normal olarak 
büyütecek düzeydedir. Yöntem başlıca iki şekil-
de uygulanabilir:

Tek sağım + Bir öğün kuzu emiştirme: Kuzu-
ların ağız sütünü 1-2 gün süreyle emmesinden 
sonra tek sağım+bir öğün kuzu emiştirme uy-
gulamasına başlanır. Tek sağımdan sonra kuzu-
lar ana yanına bırakılır. Sağım sabah yapılıyorsa 
kuzular akşama kadar analarını emerler ya da 
anaları meradan dönünce emişlerine izin verilir, 
sonra ayrılır. Sağım akşam yapılacaksa; koyun-
lar otlak dönüşü önce sağılır, sonra kuzular ana 
yanına bırakılır. Kuzular sabaha kadar analarıyla 
birlikte kalabilirler. Ancak, koyunlar meraya çı-
karılırken ayrılır. İkiz doğuran melez kültür ırk-
larında ya da yerli ırklarda bu yöntem uygulanır.

Çift sağım+emiştirme: Bu yöntemde ise ku-
zuların 1-2 gün süreyle ağız sütü emmelerine 
izin verilir. Daha sonra koyunlar sabah ve akşam 
sağılırlar. Sağımı takiben kalıntı sütü emmek 
üzere kuzular analarının yanına 20-30 dakika 
süreyle bırakılır. Bol sütlü ve genellikle tek do-
ğum yapan koyunlarda bu şekil uygulanabilir.
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Kuzu ve Oğlakların Beslenmesinde 
Başlangıç Yemlerinin Önemi

Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde doğum-
dan sonra sütten kesilinceye kadar kuzu ve oğ-
lakların beslenmesi en önemli aşamalardan bi-
risidir. Özellikle ilk 21 gün ve arkasından sütten 
kesme aşamasına kadar olan besleme strateji-
leri karlı ve sürdürülebilir bir hayvancılığın sağ-
lanmasında en önemli faktördür. Sütle besleme 
aşamasında sıvı gıdalarla yapılan beslemenin 
eksikleri özellikle başlangıç yemleri ile takviye 
edilmesi gerekmektedir. Başlangıç yemleri aynı 
zamanda işkembe gelişimini de başlattığı için 
hayvanın kısa sürede ruminant olma özelliğini 
kazanmasında etkildir. Türkiye şartlarında baş-
langıç yemlerinin hazırlanması, üretilmesi ve 
hayvanlara yedirilmesi konusu henüz tam ola-
rak uygulanamamaktadır. Kuzu ve oğlaklarının 
beslenmesinde başlangıç yemlerinin etkilerini 
araştıran az sayıda çalışma olduğu için buza-
ğı besleme üzerine yapılan araştırma sonuçları 
dafa çok dikkate alınmaktadır.

Başlangıç yemine başlama zamanı

Kuzu ve oğlakların doğum sonrası kısa süre 
içerisinde katı yem tüketmelerinin başlanması, 
sindirim sisteminin gelişmesi ve hızlı bir şekil-
de metabolik faaliyetleri düzenlemesi için ol-
dukça önemlidir. Doğum sonrası ilk 3-8 haftalık 
dönemde ön midelerin gelişmesi tüm vücu-
dun gelişiminden 4-8 kat daha hızlıdır. Süt içen 
hayvanlarda yüksek miktarda sıvı beslemesinin 
avantajları 3. haftadan sonra ortadan kalkmak-
tadır. Rumenin fiziksel ve metabolik olarak geli-

şimi, tükrük bezlerinin aktif hale gelmesi, gevi-
şin başlaması, sindirim sistemi ile karaciğer ve 
dokular düzeyinde büyümenin gerçekleşmesi 
katı yemlere geçişi kolaylaştıran ve tüketim mik-
tarını artıran faktörlerdir.

Süt içenlerde sıvı gıdalar özofagal oluk saye-
sinde işkembeye geçmeden doğrudan 4. mide 
olan abomasuma akarlar. Sadece süt ve benzeri 
sıvı gıdalarla uzun süre beslenen hayvanlarda 
ön midelerin gelişimi yavaşlamakta, işkembe 
içerisindeki çıkıntılar olan papillaların gelişi-
mi gecikmektedir (Resim 1). Başlangıç yemleri 
gibi katı yemler ise rumen ve retikuluma girer 
ve fermente olmaya başlarlar. Bunların erken 
dönemde hayvana tükettirilmesi rumenin te-
mel mikroorganizma yapısının kuruluşunu sağ-
layarak mikrobiyel sindirimi teşvik etmektedir. 
Başlangıç yemleri bütirik ve propiyonik asit gibi 
uçucu yağ asitlerinin fermentasyonla üretimini 
artırmaktadır. Bunun sonucunda mukozal doku, 
özellikle de papillaların gelişmesi ve son ürün-
lerin daha hızlı emilimi sağlanmaktadır. Koyun-
larda laktasyonda elde edilen sütün %50’si ilk 
2-3 haftada, %75’i ise 56 günde üretilmektedir. 
Başlangıç yemi tüketmeyen kuzuların 56 gün-
de sütten kesilmesiyle 18.3 kg canlı ağırlık elde 
edilirken, %20 ham protein ve 3.0 Mcal/kg ME 
içeren başlangıç yemi tüketen kuzularda 24.5 kg 
canlı ağırlık elde edilmesi sütten erken dönem-
de kesilirken yüksek canlı ağırlık elde edilmesi 
açısından başlangıç yemlerinin önemini ortaya 
koymaktadır.
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Kuru madde tüketiminin az olduğu ilk 3 haf-
talık sürede hayvanlar nişasta veya sukroz ve 
maltoz gibi diğer karbonhidratları sindirebilme 
yeteneğine sahip olmadıkları için karbonhidrat 
kaynağı olarak laktoz veya glikoz ve galaktoz 
gibi basit şekerler kullanılmaktadır. Başlangıç 
yemlerindeki şekeri sindirebilecek sukraz ve 
nişastayı sindirebilecek amilaz gibi enzimler 
genellikle 3. haftadan sonra salgılanmaktadır. 
Protein sindirimi, ince barsaklarda ilk olarak 
pankreatik proteazlar (tripsin, kemotripsin) daha 
sonra da pankreas ve ince barsak mukozasından 
salgılanan peptidazlar ile devam etmektedir. 
Yeni doğanlarda yağların sindirimi çoğu pank-
reatik lipaz sayesinde ince barsaklarda meyda-
na gelmektedir. Amilaz, kemotrypsin, lipaz ve 
ribonukleaz gibi pankreatik enzimler henüz ye-
terince üretilmedikleri için bitkisel ve hayvansal 
protein içerikli mamalar ve başlangıç yemlerini 
kuzuların yeterli düzeyde sindirebildikleri söy-
lenemez. Bu nedenle 3. haftaya kadar tam süt 
veya süte dayalı mamalarla besleme bundan 
sonra ise sütün bir kısmının yerine bitkisel pro-
teinlere dayalı mamalar ile rumeni geliştirecek 
ve fermantasyonu teşvik edecek sindirilebilirliği 
yüksek başlangıç yemlerine geçiş önerilmekte-
dir. Hayvan 4-6 haftalık yaşa ulaştığında rumen-
de fermantasyonu gerçekleştirecek anaerobik 
mikroorganizma çeşitliliği artarak laktik asit, 

nişasta ve proteini yıkımlayan bakteri türlerinin 
sayısında artış görülmektedir. Selüloz ve selüloz 
komponentlerini içeren lifli maddeleri değerlen-
diren bakteri populasyonu ise zaman içerisinde 
artmaktadır. Kuzu beslemede başlangıç yemle-
rinin ikinci haftadan itibaren yedirilmesi tavsiye 
edilmekle birlikte tüketimleri 3-4 haftaya kadar 
artmamaktadır. Türkiye koyunculuk işletmele-
rinde de yetiştiriciler ishal problemleri ile kar-
şılaştıklarını söyleyerek başlangıç yemlerine ge-
nellikle 3. haftadan sonra geçiş yapmaktadırlar.

Sütten kesme üzerine başlangıç 
yemlerinin önemi

Türkiye’de koyunculuk işletmelerinde sütten 
kesme işlemine dair genel bir kriterin dikka-
te alınmamaktadır. Kuzu ve oğlakların sütten 
kesme kriterlerini belirlemek amacıyla yapılmış 
fazla araştırma da bulunmamaktadır. Hayvan 
sahipleri genellikle kuzunun yaşı ve annenin süt 
verimini dikkate alarak kuzularını sütten kes-
mektedirler. Koyuncular koyun sütünden fayda-
lanmak ve erkek hayvanlarını erken dönemde 
besiye almak için genelikle 2-2.5 aylık dönem 
aralığında erken sütten kesmektedir. Bazı işlet-
melerde de sütten kesme 3-4 ay aralığına ka-
dar uzatmaktadır. Kuzuların sütle beslenmesi 
çoğunlukla devamlı veya günün belirli zaman 
dilimlerinde annelerini emme şeklinde gerçek-

Resim 1. Sıvı besleme ile birlikte tane yem beslemesi yapılan ve yapılmayan buzağılarda rumen papilla gelişimi.
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leşmektedir. Başlangıç yemlerinin tüketimi ise 
genellikle ad libutum serbest olarak sağlanmak-
tadır. Anne sütü tüketiminin azalmasına bağlı 
olarak başlangıç yemi tüketimi artış göstermek-
tedir. Kuzu veya oğlağın sütten kesim sonrası 
katı yemleri yeterince sindirmesi ve değerlen-
dirmesi için mutlaka yeterli rumen gelişimini 
sağlayacak miktarda başlangıç yemi tüketmesi 
dikkate alınmalıdır. Lezzetli ve sindirilebilirliği 
yüksek olan başlangıç yemlerinin sütten kesim 
öncesi dönemde fazla miktarda yedirilmesiy-
le elde edilen yüksek performans sütten kesim 
sonrasında da devam etmektedir. Kalitesiz veya 
uygun olmayan besin madde içerikli buzağı 
başlangıç yemleriyle yapılan beslemelerde pa-
rakeratozis, asidozis, rumenitis ve papillalarının 
yapısının bozulması gözlenmektedir.

Buzağıların sütten kesim kriteri olarak yaştan 
ziyade başlangıç yemi tüketiminin temel alın-
ması önerilmektedir. Son dönemlerde ise bu-
zağılarda sütten kesim yaşının belirlenmesinde 
sabah yemlemesini takiben kan alınarak yapılan 
testte 100 µmol/L BHBA çıkması da kriter olarak 
alınmaktadır. Aynı kan parametresi kuzu ve oğ-
lakların sütten kesilme zamanının belirlenmesi 
için de kullanılabilir.

Sütten kesme dönemi; açlık, düşkünlük ve 
stresli bir dönemle birleşik olarak davranış de-
ğişikliklerinin gözlenmektedir. Çoğu hayvanda 
büyüme azalmakta ve sağlık problemleri göz-
lenmektedir. Sütten kesme sonrası besleme ve 
gruplandırma uygulamalarına 1-2 hafta sonra 
geçilmesi oldukça önemlidir. Sütten kesme sı-
rasındaki besin madde tüketimindeki azalma 
immun sitemin de zayıflamasına yol açmakta-
dır. Kuzuların sütten kesme aşamasında başlan-
gıç yemlerini tüketmelerine en az 15 gün kadar 
devam ettirilmesi ve bu süre içerisnde büyütme 
veya besi yemlerine geçişlerinin orantılı olarak 
yaptırılması hayati öneme sahiptir. Sütten kesim 
nedeniyle büyütme yemlerine hemen geçiş stre-
si daha da artırarak hayvanların büyüme perfor-
mansı ve sağlıklarını olumsuz etkilemektedir.

Erken dönemde buzağılara kaba yem ve-
rilmesi sütten kesme aşamasında tüketilen süt 
miktarını azaltmakta, başlangıç yemi tüketimini 
ise arttırmaktadır. Kuzularda da süt emme dö-
neminde başlangıç yemleriyle birlikte kaliteli 
kaba yemlerin kuzuların önlerinde hazır bulun-
durulması özellikle sütten kesme sonrası canlı 
ağırlık artışının devam ettirilmesini sağlayabilir, 
sağlık problemlerini önleyebilir.

Başlangıç yemlerinin kimyasal 
kompozisyonu

Kuzu, oğlak ve buzağı başlangıç yemlerinin kim-
yasal kompozisyonunda ham protein, NDF ve 
ADF olmak üzere 3 önemli kriter üzerinde durul-
maktadır. Kuzularda başlangıç yeni ham protein 
düzeylerinin %17 ile %19 arasında olduğu araş-
tırmalarda sütten kesme süresinin 35 ile 76 gün 
arasında olduğu görülmektedir. Kuzu-buzağı 
başlangıç yemlerindeki ham protein içeriğinin 
8-10 haftalık yaşa kadar %18-20 arasında, yem 
maliyetinin önemli olduğu durumlarda %16’dan 
düşük olmaması gerekmektedir. Sütten kesme 
dönemi kısaltılacaksa başlangıç yeminin ham 
protein içeriği daha yüksek tutulmalıdır (Davis 
ve Drackley 1998).

Kuzu ve oğlakların başlangıç yemlerinin 
enerji ve protein düzeylerinin ayarlanmasında 
bir diğer faktör de yavru sayısıdır. Annenin kuzu 
başına verebileceği süt miktarı da düşünülerek 
başlangıç yemlerinin besin madde düzeyleri 
dengelenmelidir. Kuzunun ilk 21 günde besin 
maddeleri açısından yetersiz beslenmesi ilerle-
yen zaman dilimlerinde veya kesim zamanına 
kadar kolay kolay telafi edilememektedir. Bu 
durum özellikle ikiz ve daha fazla çoklu doğum-
daki kuzular için geçerlidir. Süt emme dönemin-
de günlük 200 g canlı ağırlık kazanan kuzuların 
150 g kazananlara göre sütten kesim sonrası 
daha iyi performans göstermektedir. Başlangıç 
yemlerinin enerji ve protein düzeyinin 8 haftalık 
yaşa kadar yüksek tutulmasının büyüme oranını 
artıracağı, pubertas ve ilk doğum yaşını kısalta-
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bileceği ileri sürülmektedir. Bu dönemde enerji 
ve protein tüketiminin artması dişilerde meme 
paranşim dokusunu artırmaktadır. İleride bu 
durumun süt verimine olumlu etki etmesi için 
paranşim dokusunun yağlandırılmamasına da 
dikkat edilemlidir.

Başlangıç yemlerinin içeriği ve kalitesinin 
ayarlanmasında koyunun ırkı ve verim özellikleri 
de dikkate alınmalıdır. Son dönemde Türkiye’ye 
önemli sayıda sütçü koyun ırklarının girdiği bi-
linmektedir. Koyun sütü fiyatının oldukça yük-
sek olması nedeniyle kuzuların mama veya inek 
sütüyle beslenmesi düşünülebilir. Mama ve katı 
yemlerle beslenen sütçü koyun ırklarının kuzula-
rında büyümenin düşük ve bağışıklık sisteminin 
zayıf olduğu bildirilmektedir. Koyunların laktas-
yonun ilk 90 günü ortalama günlük süt verimi 
ve süt yağı oranı Akkaraman ırkında yaklaşık 0.5 
kg ve %6,37, Sakız melezlerinde ise 1 kg’a yakın 
ve %4,81 bulunmuştur. Yabancı ırklarda da bu 
oranlar değişiklik göstermektedir. Koyun sütü-
nün inek sütüne göre kuru madde, protein ve 
yağ oranlarının yaklaşık 2 katına yakın olması 
nedeniyle, inek sütü ve mama ile besleme du-
rumunda dikkate alınacak nokta başlangıç yem-
lerinin özellikle enerji ve protein düzeyi yüksek 
olanları seçilmelidir. Mamaların laktoz içeriklerin 
oldukça yüksek olması da (yaklaşık %40) kuzu-
lar açısından sakıncalı olabilir. Anadolu’da bazı 
bölgelerde koyun besleme uygulamalarında 
kuzuların belirli saat aralıklarında annelerini em-
melerine müsaade edilmektedir. Kuzuların gün-
de 9 saat anneleriyle birlikte kalmalarıyla tüm 
gün kalmaları arasında farklılık bulunmamıştır. 
Bu nedenle yemliklerde devamlı olarak bulun-
durulacak kaliteli başlangıç yemleri kuzuların 
büyümelerini daha iyi teşvik edebilir.

Türkiye şartlarında başlangıç yemlerindeki 
lifli maddelerinin önemli br kısmı un sanayii yan 
ürünlerinden sağlamaktadır. Kepekler, razmol ve 
bonkalite önemli lif ve enerji kaynaklarıdır. Bu-
zağı başlangıç yeminin NDF içeriği %15-25, ADF 
içeriği % 6-20 arasında olabilir. Başlangıç yemi-

nin ADF içeriğinin düşük olması, yemin yüksek 
düzeyde konsantre yem içerdiğini ve rumen 
asidozuna sebep olabileceğini göstermektedir. 
Çok yüksek ADF içeriği ise enerji içeriği ve sindi-
rilebilirliğinin düşük olduğunu göstermektedir.

Kuzu başlangıç yemlerinde yaklaşık %0.8-0.9 
Ca ve %0.6-0.7 P olması hayvanların gelişme-
si açısından yeterli görülmektedir. Tane yemler 
ve bunların kepek gibi yan ürünleriyle yüksek 
düzeyde beslemede aşırı fosfor tüketimi nede-
niyle böbrek ve idrar yollarında taş oluşumuna 
oldukça fazla rastlanılmaktadır. Bunun için yem-
lerde Ca:P oranı 2:1 olacak şekilde kalsiyum kay-
nağı ilavesi gereklidir.

Başlangıç yemlerinde kullanılabilecek 
yem maddeleri ve etkileri

Başlangıç yemleri genellikle %40-60 kadar tane 
yem ve yan ürünleri, %30-40 küspe, %1-2 düze-
yinde ise vitamin-mineral içermektedir.

Tane yemler başlangıç yemin enerjisinin 
önemli bir kısmını sağlamaktadır. Mısır başlan-
gıç yemlerinin çoğunda yüksek miktarda kul-
lanılan tane yem kaynağıdır. Yüksek düzeyde 
yemlerde kullanılan mısır ekonomik olmasının 
yanı sıra rumende yıkımlanması diğer tane yem-
lere göre daha düşük, ince barsaklarda sindirimi 
daha fazladır. Buzağı başlangıç yemlerinde mısı-
rın %25 oranında kullanılması sonucunda arpa, 
yulaf ve buğdaya göre yem tüketimi ve canlı 
ağırlık artışı daha yüksek bulunmuştur. Tane mı-
sır dışında mısırdan elde edilen mısır germ unu, 
mısır kepeği, DDGS ve mısır glüteni gibi yan 
ürünler Türkiye şartlarında üretilen ticari başlan-
gıç yemlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Arpa başlangıç yemlerinde kullanılabilecek 
bir diğer tane yem kaynağıdır. Arpa rumende 
hızlı fermente olan yem sınıfındadır. Yapılan ça-
lışmalarda, arpanın lezzet bakımından en fazla 
tercih edilen tane yem olduğu, arpayı buğday 
ve tritikalenin takip ettiği belirlenmiştir.

Yemlik buğday başlangıç yemlerinde kulla-
nılmakla birlikte Türkiye’de üretilen ticari baş-
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langıç yemlerinde un ve bulgur sanayi yoluyla 
elde edilen kepek, razmol, bonkalite, bulgur ke-
peği, bulgur unu, DDGS ve germ gibi yan ürün-
ler tane buğdaya göre daha fazla kullanılmakta-
dır. Bu yan ürünlerde nişasta, yağ, protein, B ve E 
vitamin düzeyleri yan ürünlere ve işlenmelerine 
göre değişmektedir. Yem fabrikalarında başlan-
gıç yeminin enerji içeriğinin artırılması için pi-
rinç kepeği de kullanılmaktadır. Pirinç kepeğin-
de yaklaşık %14-18 düzeyinde bulunan yağın 
acılaşmamış olmasına dikkat edilmelidir.

Lezzetli, hacimli ve iyi bir selüloz kaynağı 
olan yulafın başlangıç yemlerinde kullanılması 
tavsiye edilmektedir. Yulafın başlangıç yemin-
de %25 oranında kullanılması aynı oranda arpa, 
buğday ve mısıra göre buzağılarda ishal sıklığını 
artırması dikkate alınmalıdır.

Henüz işkembe faaliyetleri gelişmemiş olan 
ve daha çok ince barsak sindiriminin önemli ol-
duğu kuzu ve oğlaklarda kullanılan protein kay-
naklarına dikkat edilmeli ve yetiştirici tarafından 
satın alınan ticari yemlerde bu konu sorgulan-
malıdır. Soya küspesi başlangıç yemlerinde pro-
tein kaynağı olarak en çok tercih edilen yem 
kaynağıdır. Isı uygulamalarının soya küspesini 
sindirimini değiştiren ana faktörlerden birisidir. 
Soyada ısıtma ile tahrip edilen tripsin inhibitö-
rü ile conglisinin ve beta conglisinin gibi aler-
jik maddeler hayvanlarda ishal oluşturmaktadır. 
Başlangıç yemlerinde ayçiçek küspesi dışında 
keten tohumu küspesi ve kanola küspesi gibi 
protein kaynaklaının kullanılması da yaygındır. 
Ayçiçeği küspesinin başlangıç yemlerinde kulla-
nımı yaygın olmakla birlikte içeriğindeki kabuk 
oranının yüksekliği sindirimi engellemede temel 
faktörlerden birisidir. Alkol elde edildikten sonra 
kalan mısır, buğday ve arpa gibi tane yemlerden 
elde edilen DDGS başlangıç yemlerinde %25’e 
kadar kullanılan, protein ve yağ içeriğinden zen-
gin, lif oranı yüksek bir yan üründür.

Son dönemlerde yetiştiricilerin yem mali-
yetini düşürmek için başlangıç yemleri yerine 
ticari büyütme yemlerini kullandıklarına şahit 

olunmaktadır. Bu yemlerin içeriğinde başlangıç 
yemlerinde kullanılan yem maddelerine göre 
daha düşük kaliteli kaynaklar kullanılmaktadır. 
Özellikle protein kaynağı olan küspelerin yete-
rince kaliteli olmaması, içeriğinde bir kuzunun 
sindirim sistemine zarar verecek ve hayvanların 
gelişmelerini engelleyebilecek çok sayıda an-
ti-nutrisyonel faktör bulunması ishal gibi ciddi 
pronlemlere yol açabilmektedir. Türkiye şart-
larında büyütme yemlerinde pamuk tohumu 
küspesi kullanımı yaygındır. Özellikle ilk 3 haf-
talık hayvanlarda PTK içeren yemlerle besleme 
sonucunda yaygın ishallere rastlanabilmektedir. 
Pamuk tohumu küspesinde gossipol içeriğinin 
200 ppm’i geçmesi ve üretilen PTK’lerinin kali-
tesindeki yetersizlikler nedeniyle sindirimindeki 
düşüklük yeme bağlı ishal vakalarının gözlen-
mesine sebep olabilir. Özellikle yem fiyatlarının 
yüksek olduğu dönemlerde sorgulanması fazla 
olan üre ve diğer NPN kaynakları süt emen ku-
zuların başlangıç yemlerinde kulanılmamalıdır. 
Bu kaynakların gelişmekte olan hayvanlarda 
çok kullanılması tavsiye edilememekle birlikte, 
sütten kesimin yapıldığı ve rumenin kısmen ge-
liştiği 10-12 haftalık yaştan sonra yemlere katı-
labilirler. Yemlerin enerji ve protein düzeylerinin 
düşüklüğünün yanı sıra sindirimlerinin de kötü 
olması hayvanların bağışıklık sisteminin çökme-
sine ve birçok enfeksiyöz hastalığın görülmesi-
ne yol açmaktadır. Bu hayvanlarda özellikle ak-
ciğer problemleri yaygın olarak gözlenmektedir. 
Bağışıklık sisteminin aktif olması için hayvanla-
rın beslenmelerinin iyi dengelenmesi gerektiği 
hiçbir zaman unutulmamalıdır.

Kuzu ve oğlak başlangıç yemlerinde melas 
tozlanmayı azaltmak ve lezzeti artırmak için 
katılmaktadır. Bu amaçla yetiştiriciler yemler-
de gerek renk ve koku gerekse kıvam kontro-
lü yaparak melas içeriği yüksek olan yemlerin 
daha fazla tüketileceği ve değerlendirileceğine 
inanarak kaliteli olduklarını ileri sürmektedirler. 
Melasın iştah artırdığı doğru olmakla birlikte 
%5’ten fazla kullanılması içerdiği potasyum ve 
tuzlar nedeniyle dışkıyı yumuşatabilir. Melas 
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içeriğinde yüksek miktarda bulunan kükürtlü 
bileşiklerin polioencephali oluşturabileceği de 
unutulmamalıdır.

Kurutulmuş peynir altı suyu ve süt tozu baş-
langıç yemlerinde erken dönemde katı yeme 
alıştırmak ve prebiyotik etki elde etmek amacıy-
la kullanılmaktadır. 

Başlangıç yemlerine enerji tüketimini artır-
mak amacıyla yağ katılabilmektedir. Ruminant 
yemlerinde hidrolize hayvansal yağ, mısır, soya 
ve ayçiçek ham yağları, bu yağların rafinasyo-
nu ile elde edilen asitleştirilmiş soap stock ve iç 
yağ gibi serbest yağlar ile yağ asitlerinin kalsi-
yum sabunları yağ kaynağı olarak kullanılabil-
mektedir. Buzağılarda başlangıç yemlerine kuru 
maddede %5’den fazla yağ ilave edilmesi kuru 
madde tüketimini baskılamaktadır.

Başlangıç yemleri yeterli miktarda vitamin ve 
mineral içermelidir. Kuzu başlangıç yemlerinde 
bakır toksisitesine dikkat edilmeli, kuru madde-
de en yüksek tolere edilen bakır düzeyi 15 mg/
kg olarak ayarlanmalıdır. Bakır zehirlenmesi ırk-

lara göre değişmekte en fazla Texel ırkında göz-
lenmektedir. Bakır eksikliğinin de enzootik atak-
si ve osteokondrozis gibi problemlere yol açtığı 
unutulmamalıdır.

Kuzularda beyaz kas hastalığı da en fazla 
gözlenen problemlerden birisidir. Bunu önle-
mek için başlangıç yemlerinde 0.3 ppm selen-
yum bulmasına dikkat edilmelidir.

İdrar taşlarını engellemek için ayrıca yem-
lerdeki tuz oranı yükseltilmeli, A vitamini dü-
zeyi artırılmalıdır. Her ne kadar yem tüketimini 
azaltsa da idrar taşlarını önlemek için özellikle 
yüksek fosfor içeren yemlere amonyum kloritin 
%0.5 düzeyinde katılması da rutin bir uygulama 
haline dönüşmüştür.

Son yıllarda başlangıç yemlerine %10-25 
düzeyinde öğütülmüş veya parçalanmış kuru 
ot veya uygun olan başka bir selüloz kaynağı-
nın ilave edilmesi tavsiye edilmektedir. Bakla-
gil veya baklagil-çayır otu karışımları başlangıç 
yemlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Pa-
muk tohumu kapçığı, şeker pancarı posası, buğ-

Tablo 1. Türkiye şartlarında yaygın olarak kullanılan yem maddeleriyle hazırlanabilecek kuzu ve oğlak 
başlangıç yemi örnekleri*
Yem maddeleri %
Mısır 34.0 40.8 19.1 50.0
Arpa 10.7 - 30.0 13.4
Buğday - - - -
Bonkalite 10.0 10.0 - -
Razmol 10.0 6.1 10.0
Buğday kepeği - - - -
Soya küspesi 1.9 10.0 8.9 20.0
Ayçiçeği küspesi 10.0 24.8 10.8 10.0
Kolza küspesi 10.0 - 10.0
Mısır glüteni 5.0 - - -
Melas 4.0 4.0 5.0 4.0
Bitkisel yağ 2.0 2.0 3.6 -
Kireç taşı 2.1 2.0 2.1 1.7
Tuz 0.25 0.25 0.25 0.25
Vitamin-mineral karması 0.10 0.10 0.10 0.10
Dikalsiyum fosfat (DCP) 0.02 - - 0.58
* Kuru madde %88, metabolik enerji 2800 kcal/kg, ham protein %18, Ca %1, P %0.5 olarak dengelenmiştir.
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day kepeği, kurutulmuş tane yem endüstrisi yan 
ürünleri, soya kabuğu ve yulaf kabuğu da yaygın 
olarak kullanılan alternatif selüloz kaynaklarıdır.

Başlangıç yemlerinde fiziksel özelliklerin 
önemi

Başlangıç yemlerinin fiziksel formu ya da par-
tikül büyüklüğü, o yemin kalitesi hakkında da 
bazı önyargılar oluşturmaktadır. Yemlerinin fi-
ziksel formu Türkiye’nin farklı bölgelerinde hay-
van sahiplerinin tercihlerine göre çeşitlilik gös-
termekte; toz, pelet, granül veya kaba partiküllü 
formdaki yemlerin tercihi bölgeler hatta iller 
arasında değişmektedir. Buzağı başlangıç yem-
lerinde partiküllerin en az %50’sinin 1.2 mm’den 
daha büyük olması tavsiye edilmektedir. Partikül 
büyüklüğü rumen fonksiyonlarının erken gelişi-
mi, yem tüketimi ve günlük canlı ağırlık artışını 
etkilemektedir. İnce öğütülmüş yemlerle besle-
nen hayvanlarda amilolitik bakterilerin sayısında 
artış gözlenirken, öğütülmemiş olanlarda selü-
lotik bakteri sayısında artış oluşmaktadır. Yemin 
öğütülmesi rumen emilim kapasitesini artıran 
yüzey alanının daha düşük olmasına sebep ol-
maktadır. Başlangıç yemlerinin çok ince öğü-
tülmesi, yem tüketiminin azalmasına ve yemin 
rumen papillaları arasına girerek parakeratozis 
oluşumuna yol açabilmektedir. Bazı ülkelerde 
yemlerin çok ince öğütülmesi nedeniyle pelet 
yem yapımından vazgeçilmiştir.

Türkiye şartlarında kuzu başlangıç yemleri 
yerine, bazı yetiştiriciler büyütme yemi kullan-
maktadırlar. Hatta bazı yetiştiricilerin sütten 
kesim dönemine yaklaştıkça mısır ve arpanın 
bütün olarak kullanıldığı toklu besi yemlerine 
geçtiklerine şahit olunmaktadır. Bu konudaki 
çalışmaların büyük bölümü buzağılar üzerinde 
yapılmıştır. Yemlerde bütün halde kullanılan mı-
sır ve arpa ruminasyon etkisi göstermektedir. Bu 
yemlerle artan tükrük salgısıyla birlikte tampon 
etkili maddelerin rumene geçişi de artarak yo-
ğun konsantre yemlerin asidozis oluşturma ris-
kini azaltmaktadırlar. Son zamanlarda özellikle 

süt içen buzağılarda başlangıç yemlerine ilave 
edilen msır tanelerinin de buna benzer etkile-
rin elde edildiğine dair bilgiler bulunmaktadır. 
Tüm bu olumlu etkileri de olsa henüz emme 
veya sıvı besleme aşamasında olan yaklaşık 10 
kg canlı ağırlıktan düşük olan kuzular için tüm 
tane yemler işlenmiş formda olmalıdır. Çünkü 
küçük boyutlu yemler lezzetli olmakta ve daha 
fazla tüketimi artırmaktadırlar. Canlı ağırlığı yak-
laşık 25-30 kg olan hayvanlarda ise mısır mutla-
ka öğütülerek kullanılmalıdır. Bu canlı ağırlıktan 
sonraki kuzular için tüm tane yemler öğütülme-
den kullanılabilir. Mısırın arpa ve buğdaya göre 
daha etkili olduğu belirlenmekle birlikte, büyü-
meyi desteklemek açısından protein düzeyinin 
daha düşük olduğu dikkate alınmalıdır. Mısır ve 
arpanın bütün olarak kullanılması durumunda 
başlangıç yemini oluşturan diğer yem madde-
leri ve katkıların %30-40 ham protein içermesi 
gerekmektedir.
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Kuzu-Oğlak Kayıplarında İşletme 
Hatalarının Rolü

Küçükbaş hayvancılığın ülke ekonomisin-
deki yeri, gelişmişlik düzeylerine bağlı olarak 
sağlamış olduğu üretim değeri yanında sos-
yo-ekonomik ölçekteki kazanımları bakımından 
önemini hiçbir dönemde kaybetmemiştir. Bu 
bağlamda, küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde iş-
letmelerin karlılığı ve sürdürülebilirliğin sağlan-
ması için sürü sağlığının ve refahının korunması 
ile kuzu/oğlak ölümlerinin azaltılması, sürünün 
gelecekteki verimliliğinin garanti altına alınması 
açısından önemlidir.

Küçükbaş hayvancılık işletmelerinde elde 
edilen her sağlıklı yavru, işletmelerin başarı öl-
çüsü olarak değerlendirilmektedir. Bu nedenle 
küçükbaş hayvancılığın daha verimli hale ge-
tirilmesi için, öncelikle işletmelerin koşulları 
iyileştirilmeli, yetiştiricilerin farkındalıkları arttı-
rılmalı ve hayvan kayıtlarının tutulmasının öne-
mine ilişkin bilinç yükseltilmelidir. Sürü yönetimi 
kaynaklı kuzu/oğlak kayıplarının önlenmesinde, 
önemle üzerinde durulması gereken hususlar 
tespit edilmeli ve işletmelerde gerekli tedbirler 
alınmalıdır. Bu doğrultuda küçükbaş hayvancılık 
işletmelerinde başarıya etki eden faktörler sıra-
sıyla aşağıda özetlenmiştir.

Irk ve damızlık hayvan seçimi

Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde, başlangıç sü-
rüsü oluşturulurken bölge ve işletme şartlarına 
uygun ırk tercihinin ve yüksek verimli sağlıklı 
damızlık hayvan seçiminin yapılması, mevcut 
imkanlara göre sürü büyüklüğünün oluşturul-

ması ve yetiştiriciliğe başlangıç zamanı başarıyı 
etkileyen faktörlerdendir. İşletmeye uygun da-
mızlık hayvan için ırk tercihi yapılırken, seçilecek 
ırkın bölge iklim şartlarına adaptasyonu, verim 
özellikleri, yetiştirme koşulları ve yetiştiricinin 
beklentileri göz önünde bulundurulmalıdır. 
Damızlık seçimi ise tercih edilen ırktan soy ve 
verim kayıtları bulunan sağlıklı hayvanların seçi-
midir, sürünün verim düzeyinin arttırılması bakı-
mından önemlidir.

Sürüde her yıl aşım döneminden önce, süt-
ten kesmeden ve kırkım işleminden sonra düşük 
verimli, yaşlı ve vücut kusuru (sakatlık ve kalıt-
sal kusur) bulunan damızlık niteliğini kaybetmiş 
hayvanların sürüden çıkarılması amacıyla ayıkla-
ma işlemi yapılmalıdır. Ayıklama işlemi ile sayısı 
azalan damızlık sürü büyüklüğünün korunma-
sında, aynı sürü içinden genç hayvanların ya da 
gerekirse güvenilir işletmelerden yeni hayvanla-
rın alınması gerekmektedir. İşletmeler öncelikle 
kendi bünyelerinde hayvan varlığını ve verimini 
artırmalıdır. Ancak kan yakınlığının (akrabalığın) 
artmasına bağlı verimlerde gerileme, ölü ve sa-
kat doğumlar artabileceğinden, belirli aralıklarla 
aynı ırktaki başka sürüden alınacak koç-tekeler-
le kan tazelemesi yapılmalıdır. Seçilecek genç 
hayvanlarda; yetiştirilen ırkın genel özelliklerini 
taşıması ve ortalama verim değerine sahip ya 
da daha üstün olması, sağlıklı ve sağlam kons-
titüsyonlu olması, sakatlık ve kalıtsal kusurları 
olmaması ya da meydana getirecek genleri ta-
şımaması, ırkının vücut özelliklerini göstermesi, 
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yapısal bozukluğunun olmaması istenir ve ve-
rim özellikleri yönünden bireysel, daha sonra 
da akraba verimleri incelenir. Sürüde yüksek 
düzeyde verim almak ve arttırmak için verim ve 
pedigri kayıtlarının kontrolü sağlanmalı, dış yapı 
özellikleri ile birlikte değerlendirilerek seçim ya-
pılmalıdır.

Koç-teke katımı (sıfat, aşım)

Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde doğum za-
manı bölgelere ve ırklara göre değişiklik gös-
termekte olup, koç-teke katımı yavruların doğ-
ması gereken zamana göre (İklim, yem, mera, 
pazar şartları vb.) düzenlenmektedir. Yetiştiri-
cilikte birim ana hayvandan çok sayıda sağlıklı 
kuzu ve oğlak elde edilmesi amaçlanmaktadır. 
Yavru verimine ırk, yaş, vücut kondisyonu, çevre 
şartları, hastalıklar, bakım-besleme, hayvanların 
en uygun zamanda çiftleştirilmesi gibi faktörler 
etki etmektedir. Katımda başarı ölçüsü olarak 
yüksek gebelik oranı ve katım süresinin kısalığı 
baz alınmaktadır. Katımda vücut kondisyonu ve 
uygun beslenme programı önemli bir husus-
tur. Uygun bir kondisyon için katım öncesi ve 
sırasında hayvanlara ek yemleme (flushing) ya-
pılması faydalıdır. Aşımdan önce koç/tekelerin 
gerekli bakım ve sağlık kontrolleri yapılarak ku-
suru bulunan hayvanlar ayıklanmalıdır. Aşım için 
gerekli çevresel şartlar sağlanmalıdır ve aşım 
bilgileri mutlaka kaydedilmelidir.

Gebelik ve doğum

Yetiştiricilikte devamlılığı sağlayan yavrunun 
kaybedilmesi, işletmelerde ekonomik zarara 
neden olmaktadır. Bu nedenle gebelik süresi ile 
doğum sırası ve sonrasında, anne ve yavru ba-
kımına özen gösterilmesi ve olumsuz etkilerin 
önlenmesi gerekmektedir.

Gebe hayvanların hareket ettirilmesi faydalı 
olmakla beraber fazla yürütme, koşturma, atlat-
ma, sıkıştırma, nakil gibi zorlayıcı hareketlerde 
bulundurulmamalıdır. Özellikle anne karnında 
yavrunun hızla büyüdüğü ve memenin geliştiği 

periyot olan gebeliğin son döneminde; yavru-
nun yeterli ağırlıkta doğması, annenin yavrusu 
için yeterli süt üretmesi ve güçlü kalması için 
(özellikle çoğul gebelikte) yeterli ve dengeli 
beslenmesi gerekmektedir. Ayrıca gerekli yem, 
vitamin ve mineral takviyeleri de yapılmalıdır. 
Donmuş, küflü ve bozulmuş gıdalarla besleme 
yapılmamalıdır. Doğum için geniş, havadar, sı-
cak, aydınlık, kuru, cereyansız bölmelerden olu-
şan doğum yeri hazırlanmalı, dezenfekte edil-
meli ve temiz, kuru ve bol altlık serilmelidir. Bu 
bölmeler bireysel veya grup bölmeler şeklinde 
olabilmektedir. Eğer barınakta doğum için sabit 
doğum bölmeleri yoksa bir tarafa geçici doğum 
bölmeleri hazırlanmalıdır. Hayvanlar için yeterli 
yemlik ve suluklar bulundurulmalıdır. Doğumda 
lazım olabilecek malzemeler hazır bulundurul-
malıdır. Doğuma 1-2 gün kala gebe hayvanlar 
doğum bölmesine alınıp belirli aralıklarla kont-
rol edilmelidir. Zor ve riskli doğumlarda vete-
riner hekim tarafından müdahale edilmeli ve 
böylece doğum sırasında oluşabilecek kuzu/
oğlak kayıpları önlenmelidir.

Yavruya yeterli ilgi ve süt sağlanabilmesi açı-
sından yavru ve anne sağlığının korunması için, 
doğumdan sonraki dönemde de annenin bakım 
ve beslenmesine önem verilmeli, gerekli takvi-
yeler sağlanmalıdır.

Kırkım, banyo, ayak bakımı

Kırkım, hayvanları sıcak havalarda rahatlatarak 
sağlığını korumak ve verimini artırmak ile tifti-
ğin/yapağının pazarlanarak gelir elde edilmesi 
amacıyla yapılmaktadır. Kırkım zamanı iklime 
bağlı olarak bölgesel farklılık göstermekle be-
raber, genel olarak yılda bir kez, kimi bölgelerde 
ise iki kez yapılmaktadır. Kırkım işlemi, hava ko-
şullarına bağlı olup yapağı gömleğindeki yağın 
ortaya çıktığı sıcaklık döneminde yapılır. Ayrı-
ca doğum ve sağım zamanında da hayvanlara 
kırkım yapılmamalıdır. Kırkımdan önce yerin, 
aletlerin ve hayvanların hazırlanması ve yeterli 
sayıda deneyimli kırkımcı bulunması gerekmek-
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tedir. Kırkım için hayvanlar bir gün önceden aç 
bırakılmalıdır. Kırkım yeri temiz, kuru, rüzgar-
sız, gölgelikli, aydınlık, yeterli genişlikte, tabanı 
sağlam ve düz olmalıdır. Kırkımda işgücü ve za-
man tasarrufu, yaralanma ihtimalinin az olması, 
verim ve kalitenin artması gibi avantajlarından 
ötürü makine kullanımı önerilmektedir. Üstün 
nitelikte ürün almak için yapağı gömleğini bir 
bütün halinde kırkmak ve uygun koşullarda 
saklamak gerekmektedir. Kırkım sırasında ya-
ralanma meydana gelmişse bölge dezenfekte 
edilmelidir. Kırkılan hayvanlar yağmur, rüzgar ve 
soğuktan korunmalıdır.

Hayvanlarda dış parazitler, verim düşüklüğü-
ne sebep olması ve hastalık etkenlerini taşıması 
açısından son derece önemlidirler ve bunlarla 
mücadelede en etkili yöntem koruyucu hekim-
liktir. Bu kapsamda hayvan sağlığı ve refahı açı-
sından banyo, çok önemli bir unsurdur. Banyo 
işlemi sıcak havalarda günün erken saatlerin-
de, soğuk havalarda ise hava ısındıktan sonra 
yaptırılmalıdır. Öncesinde hayvanlara ilaçlı suyu 
içmemeleri için yem ve su verilmelidir. Banyo-
dan sonra üstlerindeki su akıtılıp ağıla alınmalı, 
soğuktan korunmalı, kuruduktan sonra meraya 
çıkartılmalıdır. İlacın suya uygun dozda katılma-
sı ve homojen bir şekilde karışması gerekmek-
tedir. Hayvanların tüm vücut bölümlerinin suyla 
temas etmesi sağlanmalıdır. Sonrasında hay-
vanlar zehirlenme ihtimaline karşı kontrol altın-
da tutulmalıdır. Bu kapsamda çeşitli banyoluklar 
bulunmakla beraber, son zamanlarda sudan, 
ilaçtan, zamandan ve iş gücünden tasarruf sağ-
layan taşınabilir makineler üretilmiştir (Resim 1). 
Bu makinelerin büyük sürülerde veya bir bölge-
deki küçük sürülerde ortak olarak kullanılması 
ekonomik olabilmektedir. Çoban köpeklerine de 
banyo yaptırılması unutulmamalıdır.

Ayak hastalıkları; hayvan verimine, refahına 
olumsuz etki etmekte ve ekonomik kayıplara 
neden olmaktadır. Ayak hastalıklarının oluşu-
muna birçok faktör etki etmekle birlikte korun-
mada özellikle ağıl hijyenine ve düzenine, zemin 

yapısına, beslemeye ve ayak bakımına önem ve-
rilmesi gerekmektedir.

Sağım

Sağım, genellikle mevsimsel bir iş olup sabah 
erken ve öğleden sonra olarak günde iki defa, 
belli aralıklarla yapılmaktadır. Ülkemizde kü-
çükbaş işletmelerinin çoğunlukla küçük ölçekli 
olması ve süt verimlerinin yüksek olmaması ne-
deniyle sağım el ile yapılmakta ve fazla iş gücü 
gerektirmektedir. Sağımcı maliyeti ve iş gücü-
nün arttığı durumlarda, büyük ölçekli sürülerde, 
uzun laktasyon dönemine sahip ırklarda ve yük-
sek verimli hayvanlarda makineli sağım öneril-
mektedir. Birçok sağım sistemi ve tekniği bulun-
makla beraber sağıma ve hayvan sayısına göre 
işin iyi planlanması gerekmektedir. Ayrıca sağım 
ve süt hijyeninin sağlanması, insan ve hayvan 
sağlığı ile süt/süt ürünleri verimi ve kalitesi açı-
sından önemlidir. Sağımdan önce sağımı yapıla-
cak hayvanlar kontrol edilmeli, hasta olanlar ay-
rılmalı ve bu hayvanların sütleri tedavi süresince 
kullanılmamalıdır. Sağım esnasında hayvanlarda 
korku oluşturabilecek sert davranışlardan ka-

Resim 1. Taşınabilir küçükbaş hayvan ilaçlama 
makinesi
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çınılmalı ve sakin bir ortam sağlanarak ayrı bir 
bölmede sağım yapılmalıdır. Süte olumsuz etki 
etmemesi için hayvanlara kokmuş, küflenmiş, 
bozulmuş yemler verilmemeli, sağım ortamın-
da zararlı gazların bulunmaması açısından ye-
terli havalandırma ve altlık sağlanmalıdır. Sağım 
işleminde memenin, sağım makinelerinin, süt 
kaplarının ve sağımcının temizliğine dikkat edil-
melidir. İlk süt dışarı alınmalıdır. Sağımdan son-
ra yabancı maddelerin uzaklaştırılması için elde 
edilen süt hemen süzülmeli ve soğutulmalıdır.

Bakım, besleme, barınak

Yetersiz çevresel şartları hayvanlarda verim ka-
yıplarının yanı sıra yavru ölümlerine de neden 
olmaktadır. Karlı bir yetiştiricilikte hayvan refahı 
ve sağlığı için ağılın konumu ile ağıl içinin di-
zaynı önemlidir. Ağıllarda hayvanlar yaş, cinsi-
yet, gebelik, sağlık vb. durumlara göre sabit 
veya portatif bölmelerle gruplandırılmalı ve bu 
hayvanlar için yeterince alan hesaplanmalıdır. 
Hayvan sayısına göre yeterli sayıda, boyutta, 
konumda suluk ve yemlikler bulundurulmalıdır. 
Hayvanlar, yeterli ve dengeli rasyonlarla (yem-
lerle) beslenmelidir. Yemler uygun koşullarda 
depolanmalı ve hayvanlara kontamine olmuş, 
bayat, bozulmuş, küflenmiş yemler verilmeme-
lidir. Ağılda her daim rahat, temiz ve kuru altlık 
bulundurulmalıdır. Ağılda yeterli havalandırma 
ile optimum sıcaklık ve nem koşulları sağlanma-
lıdır. Ani ortam, hava ve yem değişikliklerinden 
kaçınılmalıdır. Hayvanların doğal ışıktan yeteri 
kadar faydalanması sağlanmalı ve yeterli olma-
dığı durumlarda suni aydınlatma oluşturulma-
lıdır. Ağıldan dışkı, idrar, yem artıkları, yabancı 
maddeler uzaklaştırılmalıdır. Ağıl ve içerisindeki 
alet-ekipmanlar belirli aralıklarla temizlenip de-
zenfekte edilmelidir. Ağıl girişlerinde hayvanlar 
için ayak banyolukları ve insan girişleri için ki-
reçli/dezenfektanlı paspaslar bulundurulmalıdır. 
Ağılda kötü kokuya, vektörlere (kemirgen, sinek 
vb. için pencere ve kapıların tellenmesi) ve has-
talıklara sebep olacak etkenlere fırsat verilme-

melidir. Hayvanlara kötü muamele edilmemeli 
ve sakin bir ortam sağlanmalıdır. Meralarda ge-
çirilen zaman içerisinde de hayvanlara imkanlar 
dahilinde uygun şartlar sağlanmalıdır.

Otlatma yönetimi

Meralar, işletmelerde en büyük gideri oluşturan 
kaba yemin kaynağını oluşturması, hayvanların 
dengeli beslenmesine katkı sağlaması ve hay-
vanlar için doğal ortam imkanı oluşturması açı-
sından sürdürülebilir küçükbaş hayvancılığın en 
önemli konularındandır. Meralardan, vejetasyon 
bozulması ve altyapı eksiklikleri neticesinde is-
tenilen verim elde edilememektedir.

Hayvanlar meraya çıkarılmadan önce gözden 
geçirilmeli, hasta olanlar ayrılmalı ve uzun tır-
naklar kesilmelidir. Sürüdeki tüm hayvanların ve 
çoban köpeklerinin aşılamaları ve paraziter ilaç-
lamaları yapılmalıdır. Yemleme yönetiminde ağıl-
dan meraya veya meradan ağıla geçişler alıştırı-
larak yapılmalıdır. Otlar üzerinde çiğ bulunması 
nedeniyle sabah erken saatlerde hayvanlar me-
raya salınmamalıdır. Hayvanlar meraya çıkarılma-
dan önce sulanmalıdır. Hayvanların iyi yayılması-
na ve meranın her yerinin aynı oranda bir örnek 
otlatılmasına özen gösterilmelidir. Hayvanların 
gölge ve su imkanı bulunan yerlerde dinlenme-
lerine olanak sağlanmalıdır. Meranın yetersiz kal-
dığı durumlarda ek yemleme yapılmalıdır.

Meradan ve hayvandan yüksek oranda verim 
alabilmek için çobanın merayı iyi tanıması, sü-
rüye ve otlatma yönetimine hakim olması ge-
rekmektedir. Meralarda zehirli otların tanınması, 
zehirlenme belirtilerinin anlaşılması ve vakaların 
tedavisi zor olduğundan korunma önlemlerinin 
alınması konularında da çobanlar önemli rol oy-
namaktadır. Zehirli bitkiler hayvan ölümlerine 
neden olmakla birlikte hayvan sağlığı ile hay-
vansal ürünlerin kalite ve verimine de olumsuz 
etki etmektedir. Zehirlenmelere karşı alınabile-
cek önlemlerden bazıları;
• Hayvanların meraya aç çıkarılmaması,
• Aşırı ve kontrolsüz otlatma meralarda isten-

meyen bitkilerin oluşmasına sebep oldu-
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ğundan mera amenajmanı kurallarına uyul-
ması,

• Zehirli bitkilerin tanınarak meralardan te-
mizlenmesi veya önlem alınması,

• Riskli bölgelerin işaretlenmesi,
• Hayvanların zehirli bitkilerin yetiştiği, bazı 

bitkilerin ise zehirli oldukları ya da toksik et-
kisinin fazla olduğu dönem ve durumlarda 
meraya çıkarılmaması,

• Zehirlenme belirtileri olduğu anda sürünün 
bölgeden uzaklaştırılması ve Veteriner he-
kim tarafından müdahale edilmesidir.

Sürü yöneticisi (Çoban)

Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde sağlıklı, ve-
rimli ve karlı bir sürünün devamlılığını sağlamak 
için kilit nokta çobandır. İşletmelerde eğitimli, 
deneyimli, çalışkan, işini seven ve güvenilir ço-
banın bulunması sürü yönetiminde önemli bir 
unsurdur. (Resim 2).

Resim 2. Sürünün sevk ve idaresinde önemli kişi: 
Çoban (TİGEM Ceylanpınar TİM)

Çobanların sürü yönetiminde;
• Sürünün meraya çıkartılması ve otlatılması 

ile olumsuz hava şartları, yırtıcı hayvanlar, 
zehirli bitkiler, yaralanmalar, hastalıklar vb 
risklere karşı korunması,

• Hayvanların özelliklerine ve kritik dönemlere 
göre bakımı, beslemesi ve barındırılması,

• Hayvanların davranış, vücut ve sağlık kont-

rolü, verim takiplerinin yapılması ve ilgili ka-
yıtların tutulması,

• Kırkım, banyo, sağım, tırnak kesimi, kastras-
yon, kuyruk kesimi işlemleri,

• Ağıl ve ekipmanların temizliği ve bakımı,
• Aşılama ve paraziter mücadele,
• Hayvan sağlığının korunması ve hastalıkların 

tedavisi,
• Ayıklama, damızlık seçimi, katım, doğum iş-

lemleri,
• Sürü sahibinin ve teknik personelin bilgi-

lendirilmesi gibi konularda direkt veya ilgili 
teknik personele/elemana yardımcı olarak 
görevleri bulunmakta olup kendilerini geliş-
tirmeleri hususunda uygulamalı meslek eği-
timlerinin sağlanması gerekmektedir.

İşletmelerde kuzu-oğlak gelişimi ve 
sağlığında etkili faktörler

Küçükbaş hayvancılık işletmelerinde görülen 
kuzu ve oğlak kayıpları, refah probleminin ve 
ekonomik kaybın en önemli göstergesidir. Yavru 
ölümlerinin önlenmesine yönelik öncelikli konu-
lar arasında işletmelerde planlı ve kontrollü sürü 
yönetiminin uygulanması, hayvan refahının ar-
tırılması ve hayvan sağlığının korunması yer al-
maktadır. Kuzu ve oğlak kayıplarının çoğunlukla 
doğum esnasında şekillendiği görülmektedir. 
Bu nedenle yeni doğan yavruyu yaşatabilmek 
için doğum döneminde sistemli bir yol izlenme-
lidir. İşletmelerde sorunlu kuzu ve oğlakların er-
ken tanısında ve müdahalesinde, şartlara uygun 
doğum bölmesinin bulunması ile bu dönemde 
gözetimin iyi yapılması, kuzu ve oğlak bölme-
leri, yeterli ve deneyimli personel gibi faktörler 
büyük önem taşımaktadır. Ayrıca yetersiz ba-
kım-besleme, barındırma, bağışıklığın yeterince 
gelişmemesi, göbek kordonu bakımı, hastalıklar 
ve doğmasal kusurlar gibi faktörler kuzu/oğlak 
kayıplarında etkili olmaktadır.

Kuzu ve oğlakların bakım ve beslemesi

Kuzu/oğlak gelişimi ve sağlığı üzerinde, etkili 
bakım ve besleme yöntemleri hayvancılıkta en 
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önemli faktörlerdendir. Özellikle yeni doğan 
kuzu ve oğlakların çevreye karşı oldukça hassas 
olmaları nedeniyle bu dönemde yapılan bakım 
ve besleme hataları hayvanların gelişimini, ve-
rimlerini ve gelecekteki sağlıklarını olumsuz 
yönde etkilemektedir. Yeni doğan yavruların 
temel bakım ve beslenme ilkeleri; hayvanların 
sağlıklarını korumak, refahını artırmak, büyü-
melerini teşvik etmek ve gelecekteki verimlerini 
garanti altına almak olmalıdır.

Doğum sonrası ilk 24-36 saat içerisinde anne 
ile yavru arasındaki güçlü bir bağın kurulması, 
kuzu ve oğlak ölümlerinin önlenmesinde bü-
yük öneme sahiptir. Doğum sonrası dönemde, 
kötü bakım şartları, suyun kısıtlı verilmesi, ye-
tersiz hava sirkülasyonu, yemlerin ve yemlik, 
suluk gibi ekipmanların kontamine olması, ıslak 
altlık ve yetersiz besleme gibi nedenler hasta-
lıkların ortaya çıkma riskini ve aynı zamanda 
mevcut olan hastalığın şiddetinin arttırmaktadır. 
Özellikle doğum sonrası ilk saatlerde yavruların 
kolostrum alması, göbek bölgesi hijyeninin sağ-
lanması ve iyi bakım besleme şartları yeni do-
ğan yavruların yaşama gücünü etkilemektedir.

Yeni doğan kuzu ve oğlaklarda göbek böl-
gesi bakım ve hijyenine özen gösterilmemesi 
göbek bölgesi enfeksiyonlarının oluşmasına ne-
den olmaktadır. Göbek bölgesi enfeksiyonları-
nın önlenmesinde doğumdan hemen sonra ve 
devamında yavrunun göbek bölgesinin antisep-
tik solüsyonlarla temizlenmesi önemlidir.

İşletmelerde yeni doğan kuzu ve oğlaklara 
kolostrumun vaktinde ve yeterli miktarda veril-
memesi işletmelerde görülen en önemli hatalar-
dandır. Kolostrum, immunglobulin bakımından 
zengin ve yüksek miktarda vitamin, enerji ve 
protein içeren önemli bir besin maddesidir. Yeni 
doğan kuzu ve oğlaklarda bağışıklık sisteminin 
gelişmesi ancak yeterli seviyede kolostrum alın-
masıyla sağlanmaktadır. Kolostrumun doğum 
sonrası ilk 2-3 saat içinde alınması, yavruda ge-
lişebilecek hipotermi, hipoglisemi ve dehidras-
yonun önlenmesi açısından oldukça önemlidir. 

Bu nedenle yaşanabilecek yavru kayıplarının 
önlenmesi için yüksek kaliteli kolostrumun yeni 
doğan kuzuya ve oğlağa olabildiğince erken ve-
rilmesi yaşamsal önem taşımaktadır.

Kuzu ve oğlak ölümlerinde, yavrunun do-
ğum ağırlığının çok düşük olması, yavrunun aç 
kalmasına sebep olan anne sütünün olmama-
sı, memelerin tıkalı olması ve annenin yavruyu 
reddetmesi gibi nedenler etkili olmaktadır. Bu 
bağlamda, sütle besleme ve katı gıdaya geçiş 
sürecinde yavrular ilk 1-2 aylık süre içerisinde 
sabah ve akşam olmak üzere günde en az iki 
defa annelerini emmeleri sağlanmalıdır. Kuzu ve 
oğlaklar süt emme döneminde sağlık, genel du-
rum ve beslenme açısından günde en az 4 kez 
gözlemlenmelidir. Süt emme dönemleri boyun-
ca annelerinin yavrularına yeterli miktarda süt 
sağlayıp sağlayamadıkları kontrol edilmelidir. 
Ayrıca yetiştiriliş amaçlarına, ırka ve işletme ya-
pısına bağlı olarak değişen sürelerde yavruların 
sütle veya sütün yerine geçebilen mamalarla 
beslenmeleri önemlidir.

Koyun ve keçi işletmelerinde annelerin süt 
veya et ırkı olmasına ve işletmenin bakım ko-
şullarına göre yavrularını 10–12 hafta boyunca 
sütle beslenmesi sağlanabildiği gibi, 4–8 hafta-
lık yaşta da sütten kesilebilmektedir. Sütten ke-
sim dönemi kuzu ve oğlaklar için oldukça zor 
bir dönemdir. Yapılan araştırmalar ve deneyim-
ler, kuzuların yaklaşık % 20’sinin sütten kesim-
den önce öldüğünü ve bu kayıpların % 80’inin 
yaşamın ilk 10 gününde gerçekleştiğini göster-
mektedir. Bu dönemde yavruların annelerinden 
ayrılmaları ve anne sütü alamamaları hayvanlar-
da stres yaratmakta ve sağlığını olumsuz etkile-
mektedir.

Bu nedenle, kuzu ve oğlak ölümlerini ve 
bundan kaynaklı işletme verim kayıplarını önle-
yebilmek için, doğum öncesi ve sonrası anne-
nin bakımı ve beslemesi, doğumdan itibaren ise 
yavruların sütten kesim ve sonrası dönemde ba-
kımı, besleme yöntemleri ve barındırma koşul-
larının iyileştirilmesi hususu önem taşımaktadır.
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Kuzu ve oğlakların barındırılması

Küçükbaş hayvansal üretimin sürdürülebilir ol-
ması için, yeni doğan yavruların barındırma, 
bakım-besleme ve sağlık-koruma gibi uygu-
lamalarına yetiştiriciler tarafından gerekli öze-
nin gösterilmesi gerekmektedir. Kuzu ve oğlak 
ölümlerinin özellikle doğumu izleyen ilk üç haf-
tada çok sık görülmesi, genelde ağıl içi çevre 
koşullarındaki ani değişikliklerden kaynaklı ol-
duğu belirtilmektedir. İyi tasarlanmış barınaklar, 
küçükbaş hayvansal üretimde başarılı olmanın 
en önemli koşullarından biridir (Resim 3-6).

Doğumlarda bireysel doğum bölmeleri veya 
grup düzeyinde doğum bölmeleri yaygın olarak 
kullanılmaktadır. Bireysel ya da grup düzeyinde-
ki doğum bölmelerinde hijyene, zeminin kuru 
ve drenajının çok iyi olmasına dikkat edilmeli, 
bölmeler hayvan hareketlerini kısıtlamayacak 
şekilde tasarlanmalıdır.

Resim 3. Izgaralı tabanda kuzular

Resim 4. Kuzuların otomatik biberonla beslenmesi

Ayrıca hayvancılık işletmelerinde yavrula-
rın bakıldığı özel büyütme bölmeleri (yavruluk) 
barındırmada büyük önem taşımaktadır. Bu 
bölmeler, emiştirme döneminde anne sütünün 
yanı sıra ek yemleme imkanı da sağlamaktadır. 
Yavruluklarda özel olarak tasarlanmış besleme 
(biberonlar, emzikli kovalar ve otomatik mama 
makineleri), ısıtma ve havalandırma sistemleri 
de bulunmalıdır.

Kuzu ve oğlakların barındırıldığı ortamların 
havalandırılmasında, doğal (geleneksel) ve me-
kanik (fanlı) havalandırma sistemleri ile alternatif 
olarak basınçlı hava kanallı (borulu) havalandır-
ma sistemleri uygulanmaktadır. Doğum dönemi-
nin kış aylarında gerçekleşmesi ve ağıl içinin çok 
soğuk olması durumlarında bölme çevresinin 
panellerle kapatılması önerilmektedir. Yavru ya 
da hasta hayvanların ısıtılmasında emniyet bakı-
mından kontrol sistemleri bulunan ısıtıcı lamba-
ların (standart ve kızılötesi ampullerin) asılarak 
kullanılması tavsiye edilmektedir. Ayrıca elektrikli 
yelekler, sıcak hava üfleyen fanlar (ısıtma fanı), 
yalıtımlı ve ısıtmalı kutular yavru hayvanların ısı-
tılmasında kullanılan ekipmanlar arasındadır.

Sağlık ve koruma

Hastalıklarla mücadelede en önemli sorun hay-
vancılığın yapısal özelliklerinden kaynaklan-
maktadır. Hayvanlarda stresin, sağlık ve refah 
üzerindeki olumsuz etkisini en aza indirmek için 
sürü yönetimi sağlık-koruma ile birlikte ele alın-
malıdır. Kuzularda ve oğlaklarda doğal bağışıklık 
sisteminin daha düşük/duyarlı olması nedeniy-
le, aşılama ya da koruyucu hekimlik uygulama-
larıyla ek koruma sağlanmaktadır.

Etkin sağlık-koruma programının oluşturul-
ması için;
• Biyogüvenlik tedbirlerinin alınması,
• Dönemsel olarak yapılan aşılar ve yeter-

li gözlem ile düzenli tutulan bireysel sağ-
lık-koruma kayıtları ve bununla birlikte işlet-
menin yönetimi

• Hastalıklarla mücadele,
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• Otlatma yönetimi,
• Ağılların ve ekipmanların kullanımı ve te-

mizliği,
• Gübrenin ağıl ya da merada etkin bir şekilde 

kontrolü ve değerlendirilmesi
• Hayvanların bakım, besleme, barındırma ve 

sağlık sorunları ile sorunların çözümüne yö-
nelik eğitim ve yayım faaliyetlerinin yaygın-
laştırılması önem taşımaktadır.

Kaynaklar
Akçapınar H, 2000. Koyun Yetiştiriciliği, Yenilenmiş 2. Baskı, An-

kara: İsmat Matbaacılık.
Anonim, 2021a. Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinin Anahtarı 

“Çoban”. Prof. Dr. Mehmet Koyuncu Uludağ Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, Bursa. Erişim tarihi, 07 
Mayıs 2021. Erişim adresi, http://turkiyekoyunkeci.org/tr/
TeknikBilgiler//.

Anonim, 2021b. Erişim tarihi, 07 Mayıs 2021. Erişim adresi, htt-
ps://www.tarimorman.gov.tr/Konular/ Hayvancilik/Kucuk-
bas-Hayvancilik/Koyun-Yetistiriciligi.

Anonim, 2021c. Erişim tarihi, 07 Mayıs 2021. Erişim adresi, htt-
ps://www.tarimorman.gov.tr/Konular/ Hayvancilik/Kucuk-
bas-Hayvancilik/Keci-Yetistiriciligi.

Anonim, 2021e. Kırsal Dezavantajlı Alanlarda Tarımsal-Kırsal 
Kalkınmaya Yönelik Model Geliştirilmesi ve Elma, Kiraz, 
Üzüm ve Çilek Meyvelerinde Değer Zinciri Analizi Araş-
tırma ve Etüt Projesi T.C. Kalkınma Bakanlığı/Konya Ovası 
Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı//Küçükbaş Hay-
vancılık Üretici Rehberi.

Anonim, 2021f. Kuzu ve oğlakların beslenmesi. Erişim tarihi, 06 
Haziran 2021. Erişim adresi, https://www. www.haytar.net.

Cobb R, 2004. Preparing for successful lambing seasons. Eri-
şim tarihi, 06 Haziran 2021. Erişim adresi, http://livesto-
cktrail. illinois.edu/sheepnet/ paperDisplay.cfm?Conten-
tID=6728,.

Kandemir Ç, Alkan İ, Yılmaz Hİ, Ünal HB, Taşkın T, Koşum N, 
Alçiçek A, 2015. İzmir yöresinde küçükbaş hayvancılık iş-
letmelerinin coğrafik konumlarına göre genel durumu ve 
geliştirilme olanakları. Hayvansal Üretim, 56(1), 1-8.

Kara Ç, 2015. Kuzu ve oğlak beslenmesi. II. Koyun & Keçi Sağ-
lığı ve Yönetimi Sempozyumu, s.150-159, 15-18 Nisan 
2015, Marmaris, Türkiye.

Kaymakçı M, 2002. Koyun Yetiştiriciliği El Kitabı. İzmir, İzmir İli 
Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Yayınları No: 3.

Krishnamoorthy U, Moran J, 2011. Rearing Young Ruminants 
on Milk Replacers and Starter Feeds. FAO Animal Produc-
tion and Health Manual No. 13, Rome, Italy.

Omrak H, 2019. Koyun kırkma küçükbaşlarda sağlıklı gelişimin 
olmazsa olmazı. Türk Tarım Orman Derg, 263, 90-92.

Özel A, Acar R, 2019. Çiftlik Hayvanlarının Otlama Alışkanlıkları 
ve Meralardaki Zehirli Bitkilerin Hayvanlar Üzerine Etkileri, 
Konya, T.C. Kalkınma Bakanlığı/Konya Ovası Projesi Bölge 
Kalkınma İdaresi Başkanlığı.

Pugh D G, 2002. A Text Book of Sheep and Goat Medicine. 1st 
Ed USA: WB Saunders.

Pulina G, Bencini R, 2004. Dairy sheep nutrition. UK Walling-
ford: CABI publishing.

Semerci A, Çevik AT, 2016. Türkiye’de Küçükbaş Hayvan Yetiş-
tiriciliğinin Genel Durumu. M K U Ziraat Fak Derg, 21, 2.

Taşkın T, 2014. Yetiştirme pratikleri. Koyun-Keçi Genetik Islah 
Çalıştayı, s. 79-93, 11-13 Haziran 2014, Uşak.

Taşkın T, Savaş T, Ataç F, Daş G, 2005. Süt Keçisi Yetiştiriciliğin-
de Sağlık-Koruma Üzerine Bir Organizasyon Modeli. Süt 
Keçiciliği Ulusal Kongresi, s.146-153, 26-27 Mayıs 2005, 
Bornova, İzmir.

Ünal H, Taşkın T, Kandemir Ç, 2018. Küçükbaş Hayvancılıkta 
Yavru Ölümlerinin Azaltılmasına Yönelik Barındırma ve Ye-
tiştirme Uygulamaları. J Anim Prod, 59(2), 55-63.

Yılmaz O, 2014. Elde aşım ve babalık testleri. Koyun-Keçi Ge-
netik Islah Çalıştayı, s. 137-163, 11-13 Haziran 2014, Uşak.

Yurdakul İ, 2018. Sivas Bölgesi Koyunlarında Ayak Hastalıkları 
Prevalansının Araştırılması. Atatürk Üniversitesi Vet Fak 
Derg, 13(1), 77-83.

Resim 5. Hayvan refahı gözetilerek dizayn edilmiş büyütme 
bölmesi

Resim 6. Özel büyütme bölmesi



Koyun-Keçilerde 
Dölverimi, 
Sağım ve 
Biyoteknolojik 
Uygulamalar

BÖLÜM  3



3.1. Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinde Döl Veriminin İyileştirilmesinde 
Uygulanabilen Biyoteknolojik Yöntemler

 Prof. Dr. Tevfik TEKELİ 
Doç. Dr. Hasan ALKAN

3.2. Koyun ve Keçilerde Üremenin Denetlenmesi
 Prof. Dr. Mehmet GÜLER 

Arş. Gör. Dr. Fatma SATILMIŞ

3.3. Koyun-Keçilerde Gebeliğin Belirlenmesi
 Prof. Dr. Hüseyin ERDEM

3.4. Koyun-Keçilerde Doğum ve Doğuma Yardım Girişimleri
 Prof. Dr. Hüseyin ERDEM 

Arş. Gör. Ö. Faruk YEŞİLKAYA

3.5. Koyun-Keçilerde Sağım
 Prof. Dr. Hüseyin ERDEM 

Doç. Dr. Kübra KARAKAŞ ALKAN



1 Prof. Dr. Tevfik TEKELİ, Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji AD., ttekeli@selcuk.edu.tr
2 Doç. Dr. Hasan ALKAN, Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji AD., hasanalkan@selcuk.edu.tr
3 Doç. Dr. Kübra KARAKAŞ ALKAN, Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji AD., 

kubra.alkan@selcuk.edu.tr

Prof. Dr. Tevfik TEKELİ 1   Doç. Dr. Hasan ALKAN 2
Doç. Dr. Kübra KARAKAŞ ALKAN 3

Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinde Döl Veriminin 
İyileştirilmesinde Uygulanabilen Biyoteknolojik 

Yöntemler

Hayvan yetiştiriciliğinde hayvansal üretimin 
sürekliliği ve verim artışı, hızlı ve sürdürülebilir 
bir üreme performansının sağlanması ile müm-
kündür. Küçükbaş hayvan endüstrisinde hayvan 
başına verimin artırılması ve yüksek verimli yav-
ruların elde edebilmesi için, genetik materyalin 
iyileştirilmesi, erkek ve dişi genotipin yaygın-
laştırılması gerekmektedir. Bu amaçla küçükbaş 
hayvan yetiştiriciliğinde, sürekli gelişen yeni bir-
çok reprodüktif biyoteknolojik yöntem/yardım-
cı üreme teknikleri kullanılmakta ve küçükbaş 
hayvanların üretiminde ve yönetiminde önemli 
rol oynamaktadır. Bu teknikler sayesinde hayvan 
ıslahını hızlandırmak, hayvanların verim düzey-
lerini artırmak, yeni gen kaynaklarını güvenilir 
bir şekilde elde etmek mümkün olabilmektedir.

Günümüz küçükbaş hayvan yetiştiriciliğin-
de genetik ilerleme hızının artırılmasını sağla-
yan ve yardımcı üreme teknikleri olarak bilinen 
biyoteknolojik yöntemler; suni tohumlama, 
embriyo transferi, östrus senkronizasyonu ve 
süperovulasyon, multiple ovulasyon-embriyo 
transfer (MOET), in vitro embriyo üretimi ola-
rak bilinen laparoskopik ovum pick-up, in vitro 
maturasyon, in vitro fertilizasyon, in vitro kültür, 
intrasitoplazmik sperm enjeksiyonu, spermanın 
dondurulması, oositlerin ve embriyoların don-
durulması, sperm ve embriyoda cinsiyet tayi-
ni, embriyonun bölünmesi, klonlanma, nükleer 

transfer, gen transferi/transgenik hayvan üreti-
mi ve daha birçok teknikleri kapsamaktadır.

Ancak, bu tekniklerin tamamı saha koşulla-
rında yaygın olarak kullanılmamaktadır. Küçük-
baş hayvanlarda, genetik iyileştirme ve genetiğin 
yaygınlaşmasını sağlamak için en çok kullanılan 
biyoteknolojik yöntemler suni tohumlama, sü-
perovulasyon, östrus senkronizasyonu ve emb-
riyo transferidir. Bu yöntemler daha basit, daha 
kolay uygulanabilir, maliyetleri daha düşük ve 
sonuçları daha başarılıdır. Diğerleri ise, genetik 
açıdan üstün ve değerli hayvanların etkili olarak 
çoğaltılması için büyük bir potansiyele sahip ol-
masına rağmen, bu teknolojilerin uygulanması, 
daha donanımlı ve gelişmiş laboratuvar koşulla-
rına ihtiyaç duyulması ve yöntemin her aşaması 
sırasında karşılaşılan olumsuz bazı faktörler ne-
deniyle kullanımları sınırlı olarak kalmıştır.

Suni tohumlama

Hayvan yetiştiriciliğinde genetik ıslah ve verim 
artışı amacıyla en yaygın kullanılan ve ilk geliş-
tirilen biyoteknolojik yöntem suni tohumlama-
dır. Küçükbaş hayvanlarda serviksin yapısının 
suni tohumlama için uygun olmaması nedeniyle 
inekler kadar yaygın olarak kullanılmamaktadır.

Koyun ve keçilerde suni tohumlama saye-
sinde; hayvan ıslahı daha kolay yapılabilmekte, 
damızlık değeri yüksek koç ve tekelerden aza-
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mi düzeyde faydalanılmakta, sürüde çok sayıda 
koç ve teke besleme külfeti ve maliyeti ortadan 
kalkmakta, sperma muayenesi yapılarak kalite-
li sperma kullanımı mümkün olmakta, sperma 
sulandırıcısına antibiyotik katılarak mikrobiyal 
bulaşmalar önlenebilmekte, her koyunun to-
humlandığından emin olunabilmekte, cinsiyeti 
önceden belirlenmiş sperma kullanılarak dişi 
hayvan sayılarında artış sağlanabilmekte ve bi-
limsel çalışmalara olanak sağlanması mümkün 
olabilmektedir.

Küçükbaş hayvanlarda suni 
tohumlamanın başarısını etkileyen 
faktörler

Gebelik oranları; ırk, yaş, mevsim, teknisyen, di-
şilerin döl verimi performansının yanı sıra sper-
manın genital kanalda bırakıldığı yere göre de 
farklılıklar göstermektedir. Küçükbaş hayvanlar-
da servikal kanal dar ve birtakım kıvrım ve en-
gellere sahiptir. Tohumlama kateterinin serviks 
boyunca ilerletilebilmesi ve uterusa geçişinin 
sağlanabilmesi güç veya olanaksızdır. Sperma-
nın uterusa bırakılamaması nedeniyle yüksek 
gebelik oranları elde edilememektedir. Sperma-
nın genital kanalın derin kısımlarına bırakıldığı 
yöntemlerle gebelik oranlarında artış sağlan-
maktadır.

Koç ve teke sperması boğa spermasına göre 
donmaya karşı daha duyarlı olup spermanın fer-
tilitesi soğutma sıcaklığına paralel olarak düş-
mektedir. Suni tohumlama amacıyla kullanılan 
spermanın taze, soğutulmuş veya dondurulmuş 
olup olmaması suni tohumlamanın başarısını 
etkilemektedir. Taze sperma ile yapılan tohum-
lamalar sonrası en yüksek, dondurulmuş-çözül-
müş sperma ile yapılan tohumlamalar sonrası 
görece daha düşük gebelik oranları elde edil-
mektedir.

Suni tohumlama uygulama yöntemleri

Koyun ve keçilerde suni tohumlama amacıy-
la vaginal, servikal, laparoskopik intrauterin ve 

transservikal tohumlama teknikleri kullanılmak-
tadır. Koyun ve keçilerde vaginal ya da servikal 
tohumlamalar ile başarılı gebelik oranları elde 
edilmesine rağmen, donmuş - çözdürülmüş 
sperma için en ideal yöntemin intrauterin to-
humlama yöntemi olduğu belirtilmektedir. Ko-
yunlarda intaruterin suni tohumlama iki şekilde 
uygulanır. Birisi transservikal diğeri ise laparos-
kopik suni tohumlamadır.

Transservikal suni tohumlama

Uygulanabilir bir yöntem olmasına rağmen her 
dişi hayvanda uygulayabilmek mümkün değil-
dir. Transservikal suni tohumlama, özel tutucu 
serviks pensleri yardımıyla serviksin vulvadan 
dışarı çekilerek, serviksin girişinden, sperma-
nın daha derin olarak verilmesi şeklinde yapılır. 
Ancak, uygulama açısından diğer tohumlama 
tekniklerine göre daha zahmetli ve zaman alıcı 
olup, gebelik oranı daha düşüktür.

Laparoskopik suni tohumlama

Laparoskopik suni tohumlama, bir ekip tarafın-
dan laparoskopi ekipmanları kullanılarak lokal 
anestezi altında uygulanır. Keçilerde lokal anes-
teziye ilave olarak analjezi gerekebilir. Laparos-
kopik intrauterin tohumlama ile özellikle don-
muş sperma ile yapılan tohumlamalarda daha 
yüksek gebelik oranları (%60-65) elde edilmek-
tedir. Ancak iş gücü ve zaman kaybı, kullanılan 
malzeme ve ekipmanın fazla ve pahalı olması, 
uygulanma zorluğu ve uygulama sırasında hay-
vanın maruz kaldığı stres nedeniyle koyun ve 
keçilerde yaygın uygulanmamaktadır.

Embriyo nakli

Embriyo transferi, verici (donör) hayvanın geni-
tal kanalından toplanan (in vivo) veya laboratu-
var koşullarında elde edilen (in vitro) embriyo-
ların taze olarak ya da çözdürme sonrası aynı 
türden taşıyıcı dişi hayvanlara naklidir. Bu yön-
tem özellikle yüksek verimli hayvanlardan elde 
edilen embriyoların kullanılmasına olanak sağ-
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laması nedeniyle küçükbaş hayvan yetiştiricile-
ri tarafından da talep gören biyoteknolojik bir 
yöntemdir. Ancak küçükbaş hayvanlarda eko-
nomik değerlerin sığırlara göre düşük olması, 
embriyoların elde edilmesi ve transferinde cer-
rahi yöntemlerin uygulanması bu tekniğin kulla-
nımını kısıtlamaktadır.

Embriyo transferi sayesinde genetik ilerleme 
sağlanır, yüksek verim özelliklerine sahip bir di-
şiden pek çok yavru elde edilebilir, embriyolar 
dondurularak uzun süre saklanabilir ve istenil-
diği anda taşıyıcılara kolaylıkla nakledilebilir. 
Üstün genetik özelliklere sahip donmuş emb-
riyoların ithalatı canlı hayvana göre daha kolay 
ve maliyeti daha düşük olmakta, hastalıkları ta-
şıma riski ortadan kalkmaktadır. Ayrıca ithal edi-
len embriyoların o ülke veya bölgede bulunan 
taşıyıcı hayvanlara transfer edilmeleri sonrası 
doğan yavruların yerli anneler sayesinde lokal 
immünite (bağışıklık) kazanması da bir diğer 
avantajlı yönüdür.

Embriyo naklinin aşamaları

Embriyo transferi; verici ve taşıyıcı hayvanların 
seçimi, senkronizasyonu, verici hayvanın süpe-
rovulasyonu ve tohumlanması, verici hayvandan 
embriyoların elde edilmesi ve değerlendirilme-
si, gerekli hallerde embriyoların kısa ya da uzun 
süreli saklanması, taşıyıcı hayvanlara transferi ve 
hayvanların doğuma kadarki bakımı aşamala-
rını kapsar. Tüm aşamalar önemlidir ve her bir 
aşama gerektiği şekilde uygulanmazsa gebelik 
sağlanamaz ya da düşük gebelik oranlarıyla kar-
şılaşılır.

Embriyo vericileri yüksek verimli, damızlık 
değeri yüksek, üreme sorunları olmayan hay-
vanlardır. Taşıyıcı hayvanlar ise, verimleri düşük 
olsa da sağlıklı, kızgınlık döngüleri düzenli olan 
ve ucuza temin edilen dişi hayvanlardır.

Verici ve taşıyıcı hayvanların seçimi: Veri-
ci hayvanlar, yüksek verimli, genetik potansiyeli 
yüksek, döl verimi sorunu bulunmayan, normal 
ve düzenli östrüs sikluslarına sahip, kalıtsal veya 

enfeksiyöz bir hastalık taşımayan, metabolik 
ve beslenme sorunları bulunmayan, pazar payı 
yüksek hayvanlar olmalıdır. Taşıyıcı hayvanlar 
ise, verimleri düşük olsa da fertilite sorunu bu-
lunmayan, sağlıklı ve düzenli siklus gösteren 
hayvanlar olmalıdır.

Verici ve taşıyıcı hayvanların senkronizas-
yonu: Koyun ve keçilerde verici ve taşıyıcı hay-
vanlar arasındaki senkronizasyon derecesinin 
birbirine çok yakın olması (maksimum 12 saat 
fark) gerekir. Alıcılar eğer sürü içinden seçile-
cekse verici ile aynı anda doğal östrus gösteren 
hayvanlar arasından seçilebilir. Alıcı hayvanların 
senkronizasyonu amacıyla progestagen ve pros-
taglandinler kullanılabilir. Koyun ve keçilerde 
en çok tercih edilen yöntem; koyunlarda 12-14 
gün, keçilerde 14-18 gün süreyle progesteron/
progestagen tedavisinin ardından uygulamanın 
bitiminden 36 saat önce luteolitik dozda pros-
taglandin verilmesi şeklindedir.

Progesteronun östrusu baskı altında tut-
ma özelliği bulunmaktadır. İntravajinal sünger, 
CIDR veya subkutan implant şeklinde uygula-
nır. İntravaginal süngerlerin vaginada enfeksi-
yona neden olma ve vagina duvarına yapışma 
gibi komplikasyonlar oluşturmaları nedeniyle 
subkutan implantlar veya CIDR daha çok tercih 
edilir. Bu yöntemde, progesteron/progestagen 
içeren vajina içi sünger ya da aparat (CIDR) ko-
yunlarda (12-14) keçilerde (14-18) gün sürey-
le vajina içerisinde bırakılır. Uygulamanın sona 
ermesiyle birlikte tüm hayvanlar kısa bir zaman 
dilimi içinde topluca östrus gösterir.

Süperovulasyon: Ovaryumlarda aynı anda 
çok sayıda follikül gelişiminin ve ovulasyonların 
uyarılmasıdır (Resim 1). Süperovulasyon teda-
visi uygulanan verici hayvanlarda follikül sayısı 
(ort. 4-18), ovulasyon oranı ve transfer edilebilir 
embriyo sayıları büyük değişkenlik göstermek-
tedir. Süperovulasyon uygulama protokolle-
rindeki son gelişmeler, tedavi edilen donörler 
arasında bulunan bu değişkenliği önleyeme-
mektedir. Süperovulasyon tedavisine cevabın 
değişkenlik göstermesi, cevabının yüksek ol-
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masına rağmen fertilizasyonun zayıf olması ve 
erken luteal regresyon gibi nedenlerle süpero-
vulasyon embriyo transferinin en önemli ancak 
hala en sorunlu aşamalarından biridir.

Resim 1. Süperovulasyon uygulaması sonrası uterus 
yıkama günündeki ovaryum görüntüsü

Koyun ve keçilerde verici hayvanların sü-
perovulasyonu için gebe kısrak serum gona-
dotropini (PMSG) veya follikül uyarıcı hormon 
(FSH) gibi hormonlar kullanılmaktadır. Süpero-
vulasyon amacıyla PMSG kullanılıyorsa tek, FSH 
kullanılıyorsa, hormonun yarılanma ömrünün 
kısalığı nedeniyle 2-3 günlük bir dizi enjeksiyon 
gereklidir.

Embriyoların toplanması: Embriyolar öst-
rus ve tohumlama sonrası 3-7. günlerde, genel 
anestezi altında uterus veya oviduktun uygun 
bir yıkama sıvısıyla yıkanmasıyla operatif olarak 
toplanırlar (Resim 2). Koyunlarda güç olmak-
la birlikte keçilerde embriyoların transservikal 
yolla elde edilmeleri daha kolaydır ve operatif 
olmayan yıkama yöntemi keçilerde daha başarı-
lıdır. Embriyolar, 3. günde veya daha erken dö-
nemde ovidukt’tan 4. gün ve sonraki günlerde 
ise uterustan toplanabilir. Embriyoların uterus-
tan toplanması daha kolay ve bu dönemde top-
lanan embriyoların yaşama gücü daha yüksektir. 
Embriyolar laparoskopik yöntemle de elde edi-
lebilir. Bu yöntem, cerrahi yönteme göre daha 
az travmatik olması ve hayvanın birçok kez kul-
lanılabilmesine olanak sağlaması bakımından 
gelecek için daha yaygın kullanılacak bir yön-
tem olarak görülmektedir.

Embriyoların transfer edilmesi: Günümüz-
de embriyoların alıcı hayvanlara transfer edil-
melerinde laparoskopik, laparotomik ve trans-
servikal yöntemler kullanılmaktadır (Resim 3). 
Embriyonun alıcılara transferinde en yüksek ba-
şarı oranı cerrahi ve laparoskopik transfer yön-
temleriyle elde edilir. Operatif olmayan yöntem-
le embriyolar suni tohumlamaya benzer şekilde 
gerçekleştirilir.

Resim 2. Koyun ve keçilerde embriyoların toplanması için operasyon hazırlığı ve uterusun laparatomik yıkan-
ması
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Resim 3. Laparatomik embriyo transferi

Embriyoların in vitro üretilmesi

Embriyo transferinin; in vivo embriyo üretimine 
bağlı olması, cerrahi yöntemle verici bir dişinin 
travmatize olması nedeniyle maksimum üç kez 
embriyo üretiminde kullanması ile sınırlı kalma-
sı, araştırmacıları alternatif teknikler geliştirme-
ye zorlamıştır. Laparoskopik veya ultrasonog-
rafik (OPU-Ovum pick up) yöntemlerle, canlı 
hayvandan elde edilen oositlerin in vitro fertili-
zasyonu sonrası in vitro embriyo üretilebilmesi 
hayvanlarda genetik ilerleme için bir potansiyel 
oluşturmaktadır. Bu yöntem cerrahi yöntem ile 
embriyo toplanmasına göre daha az travmatik 
olduğundan, fertil yaşam boyunca dişi hayvanın 
birçok kez kullanılabilmesine olanak sağlamak-
tadır.

İn vitro embriyo üretimi (IVP): İn vitro 
embriyo üretimi oositlerin toplanması, olgun-
laştırılması, fertilizasyonu ve embriyonun kül-
türü gibi aşamalardan oluşur. Bu teknikte, oo-
sitler mezbahada kesilmiş koyun ve keçilerin 
ovaryumlarından delme-puncture, aspirasyon, 
dilimleme teknikleri ya da canlı hayvandan la-
paroskopik folikül aspirasyon yöntemi ile elde 
edilir. Elde edilen oositler, önce oosit yıkama 
medyumu ve in-vitro olgunlaştırma medyu-
munda yıkanarak petri kutularına aktarıldıktan 
sonra uygun koşullara sahip bir inkubatörde 24 

saat inkube edilir. Daha sonra, fertilizasyon aşa-
ması spermatozootlerin ya petri kapları içeri-
sinde oositlerin yanına bırakılması ya da mikro-
enjeksiyon yöntemi kullanılarak spermatozoitin 
oositin içine mikroenjektör yardımıyla enjekte 
edilmesi ile gerçekleştirilir. Fertilizasyonu taki-
ben embriyolar kültür medyumuna aktarılır ve 
7-8 gün kültüre edilir.

Embriyoların dondurularak saklanması

Embriyonun dondurulması, en önemli biyo-
teknolojik yöntemlerden biridir. Dondurulmuş 
sperma ile sadece babadan gelen genetik özel-
liklerden yararlanılırken, embriyonun dondu-
rularak muhafaza edilmesi ve transferi sonra-
sı hem anne hem de babadan gelen genetik 
özelliklerden yararlanılmaktadır. Embriyoların 
dondurulması sayesinde; senkronizasyona ge-
rek duyulmaz, hastalıklardan korunulabilir, üs-
tün niteliklere sahip embriyoların dondurularak 
farklı bölgelere taşınmaları mümkün olabilir ve 
nesli tükenmekte olan küçükbaş hayvan ırkları-
nın korunması sağlanabilir. Embriyoların don-
durularak saklanmasında, embriyoyu o andaki 
haliyle korumak ve çözdürüldüğünde gelişimine 
kaldığı yerden devam etmesini sağlamak amaç-
lanır. Küçükbaş hayvanlarda embriyolar üç farklı 
yöntemle dondurulur. Bunlar; geleneksel ya-
vaş dondurma (slow-freezing), hızlı dondurma 
(rapid-freezing) ve vitrifikasyon yöntemleridir. 
Başlangıçta embriyoların dondurulmasında ka-
demeli soğutmayı gerektiren yavaş dondurma 
yöntemi kullanılmıştır. Son yıllarda ise embri-
yoların dondurulma işleminde hızlı dondurma 
yöntemlerinin yanı sıra özellikle vitrifikasyon 
yöntemi oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır.

Arzu edilen cinsiyette yavru üretimi

Hayvan yetiştiriciliğinde doğacak yavrunun cin-
siyetini önceden seçmek ve istenen cinsiyete ait 
spermatozoitler kullanılarak tohumlama yap-
mak büyük önem taşır. Damızlık hayvan yetiş-
tiricileri, sürünün büyümesi açısından dişi yav-
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ru, kasaplık hayvan yetiştiricileri ise erkek yavru 
arzu ederler. Cinsiyetin önceden belirlenmesi 
amacıyla geliştirilen yöntemler fertilizasyon ön-
cesi ve sonrası olmak üzere iki ana grupta ele 
alınır. Fertilizasyon öncesi X ve Y kromozomları-
nın ayrıştırılmasında Flov Sitometri yöntemi kul-
lanılır. Bu yöntemle %90 oranında istenilen cin-
siyette yavru elde edilebilir. Ancak pahalı olması, 
cinsiyeti belirlenmiş sperma üretiminin uzun 
zaman alması ve yetişmiş eleman gerektirmesi 
gibi nedenlerle fazla kullanım alanı bulamamış-
tır. Fertilizasyon sonrası embriyoda cinsiyet be-
lirlenmesine yönelik yöntemler arasında ise PCR 
(protein zincir reaksiyonu) yöntemi, kullanım 
kolaylığı, doğruluk derecesi ve uygulama mali-
yeti bakımından diğerlerinden daha avantajlıdır. 
Cinsiyeti belirlenmiş spermanın normal sper-
maya göre satış fiyatının yüksek ve fertilizasyon 
oranının düşük olmasının sahada kullanımını sı-
nırlandırmaktadır. Bu yöntem küçükbaş hayvan-
larda henüz uygulamaya aktarma olanağı yete-
rince bulunmayan bir biyoteknolojik yöntemdir.

Gen transferi veya transgenik hayvan 
üretimi

Transgenik hayvan üretiminde; rekombinant 
DNA molekülü, tek hücreli embriyonun (zigot) 
bir pronukleusuna doğrudan mikroenjeksiyon 
yolu ile verilerek, organizmada bulunmayan bir 
proteinin güvenli olarak ve fazla miktarda üre-
tilmesi mümkün olabilmektedir. Bu teknoloji ile 
sadece aktarılması arzu edilen gen/genler emb-
riyoya aktarılabilmektedir. Böylece, genlerin ak-
tarıldığı embriyoların daha sonra alıcı hayvana 
transfer edilmeleriyle elde edilen transgenik 
hayvanlar istenilen özellikleri genotiplerinde 
gösterebilmektedir.

Transgenik hayvan üretimi ile; verim, kalite ve 
hastalıklara direncin artırılmasının yanı sıra hay-
vanların büyüme performansının iyileştirilmesi 
ya da değiştirilmesi (laktozsuz düşük yağlı süt, 
besin değerinin artırılması gibi), çeşitli döl ve-
rim parametrelerinin iyileştirilmesi, hastalıklara 

karşı direncin artırılması, transgenik hayvanların 
organ vericisi haline getirilmesi amaçlanmakta-
dır. Küçük ruminantlarda ve özellikle keçilerde 
transgenik hayvan üretimi, sığırlardan yaklaşık 
dört kat daha başarılıdır.

Klonlama

Klonlama, yüksek genetik yapıya sahip bir hay-
vanın tamamen aynı genetik kopyalarının asek-
süel olarak oluşturulması tekniğidir. Nükleer 
transfer tekniği ile de elde edildiği için somatik 
hücre çekirdek aktarımı olarak da adlandırılır. 
Embriyonun bölünmesiyle de oluşturulabilme-
sine rağmen, embriyoların birden fazla bölüm-
lenmesi ile üretilen klon hayvanların hayatta 
kalma şansını büyük ölçüde azalır. Klonlanan ilk 
memeli 1996 yılında Dolly adlı bir koyun olup, 
keçilerde de 1999 yılında gerçekleştirilmiştir.

Klonlama ile yüksek verimli hayvanları hızlı 
bir şekilde çoğaltmak mümkündür. Ancak, klon-
lama yoluyla hayvan üretimi yüksek maliyetli 
olup başarı oranı düşük olmaktadır. Klon ko-
yunların çoğunda plasental anomaliler, doğum 
öncesi ve sonrası dönemlerde büyük oranda 
ölümler gözlendiği belirtilmektedir. Bunun ya-
nında; araştırma, nesli tükenen hayvanların ço-
ğaltılması, gen kaynaklarının korunması, insan 
sağlığı ve hastalıkların sağaltımı gibi konularda 
bu teknikten yararlanılmaktadır.

Major genlerden yararlanma

Son yıllarda küçükbaş hayvanlarda, birtakım 
karakterler üzerinde büyük etkiye sahip majör 
genler belirlenmiştir. Koyunlarda Booroola geni 
ve diğer majör döl verimi genleri ovulasyon 
oranı ve yavru sayısını etkilemektedir. Keçilerde 
yine memeden süt akışını etkileyen bir majör 
genin varlığı ortaya konulmuştur. Bu gene sahip 
keçilerin süt akış oranı, %84 daha yüksek bulun-
muştur. Sürüde, major genlerden yararlanmayı 
hedefleyen ıslah programlarında melezleme ve 
birlikte yapılan seleksiyonla hızlı bir genetik iler-
leme sağlamak mümkün olabilmektedir.
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Koyun ve Keçilerde Üremenin 
Denetlenmesi

Dünyada, artan nüfusa paralel olarak hay-
vansal kaynaklı ürünlere ihtiyaç ve talep de 
artmaktadır. Bu nedenle nüfus artışı ile birlikte 
hayvancılık politikalarının geliştirilmesi gerek-
mektedir. Koyun ve keçi diğer hayvan türlerine 
göre daha fazla ve hızlı yayılma özelliğine sahip-
tir. Bu özellikleri sayesinde tüm dünyada koyun 
ve keçi yetiştiriciliği yapılmaktadır. Ülkemizde 
son 10 yıl içerisinde yaklaşık 55 milyon (43 mil-
yon koyun ve 12 milyon keçi) küçükbaş hayvan 
varlığına ulaşılmıştır.

Koyun ve keçi ilk evcilleştirilen hayvanlar-
dandır. Mevsime bağlı üreme özelliği gösterirler. 
Ancak hayvanların evcilleştirilmesi mevsimsel 
üreme özelliklerini değiştirmeye etkili olama-
mıştır. Bu tür hayvanların üreme mevsimi hem 
kuzey yarım kürede hem de güney yarım kü-
rede günlerin kısalmaya başladığı dönem ola-
rak bilinmektedir. Türkiye’nin bulunduğu kuzey 
yarım küre için üreme mevsimi, yaz sonu-son-
bahar başı ya da sonbahar-kış başına denk gel-
mektedir.

Hayvancılıkta üretim ve karlılığını etkileyen 
en önemli faktörün üreme olduğu her kesim ta-
rafından kabul edilmektedir. Üreme performan-
sı genetik ve çevresel faktörlerde (barınma, bes-
lenme ve sağlık yönetimi) değişiklikler yapılarak 
artırılabilir. Bu nedenle küçükbaş hayvancılıkta 
üreme ile ilgili birçok girişim yapılmaktadır. Bu 
girişimlerin esası yılda birim hayvandan daha 
fazla sayıda yavru almaktır.

Üremenin denetlenmesi

Koyun-keçiler 6-9 aylık yaşta seksüel olgunluğa, 
9-15 yaşta ise yetiştirme olgunluğuna erişirler. 
Seksüel ve yetiştirme olgunluğu arasında geniş 
aralık olmasının sebebi, doğum mevsimi farklılı-
ğı ve anöstrüs (seksüel dinlenme dönemi) süre-
cinin varlığından kaynaklanmaktadır.

Koyun ve keçilerde üremede planlama ya-
pılmasının birçok amacı bulunmaktadır. Bun-
lar; mevsimsel talep (fiyat veya talep yüksek 
olduğunda et ve süt sağlanabilmesi), sürüde-
ki kuzu varlığının ve doğumların devamlılığını 
sağlamak, genetik özellikleri korumak, üreme 
performansını ve et-süt üretimini artırmaktır. 
Bu nedenle koyun ve keçi yetiştiriciliğinde daha 
az maliyetle ya da maliyeti artırmadan yeni 
teknolojiler kullanılarak verimliliği artırmak he-
deflenmektedir. Bu hedeflere ulaşabilmek için 
teknolojik yöntemlere ilaveten doğal yöntemler 
ve çeşitli hormonlar kullanılarak da üremenin 
kontrolü yapılabilmektedir. Üremenin denetlen-
mesi ile hayvanlarda kızgınlıklar toplulaştırılarak 
döl verimi artırılabilmektedir.

Üremenin denetlenmesi ile; mevsime bağ-
lı siklus gösteren koyun-keçiler üreme sezo-
nu dışında da gebe kalabilir. Bu şekilde üreme 
mevsiminde gebe kalamayan hayvanlar tespit 
edilerek sezonu boş geçirmeleri önlenir, üreme 
mevsiminin süresi kontrol edilir ve kuzular daha 
erke yaşta seksüel olgunluğa erişir.
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Koyun ve keçilerde üremenin denetlenmesi 
hem doğal hem de medikal (hormonal) yön-
temlerle yapılabilmektedir. Üremenin denet-
lenmesi için tercih edilen yöntemler dönemsel 
olarak farklılık göstermektedir.

Koyun ve keçilerde üremenin 
denetlenmesi amacıyla kullanılan doğal 
yöntemler

Üremenin denetlenmesi için tercih edilen doğal 
yöntemler arasında; koç/teke etkisi, ışık ayarla-
ması, bakım ve besleme koşulları, laktasyonun 
sonlandırılması, çevre ısısının ayarlanması ve fe-
romon (koku) etkisi yer almaktadır.

Koç/teke etkisi
Bu doğal uyarım yönteminden faydalanabilmek 
için koç/tekenin dişi hayvanlar tarafından en 
az 4-6 hafta görülmemesi kokularını almama-
sı gerekmektedir. Bunun için genellikle koçun/
tekenin 1-2 kilometre uzakta bulunması gerek-
tiği bildirilmektedir. Koçun/tekenin sürüden ayrı 
tutulması yönteminden sonra sürüye ilk olarak 
arama koçları/tekeleri katılmalıdır. Arama koçu/
tekesi damızlık olarak kullanılmayacak hayvan-
lara önlük giydirilerek sürüye katılması işlemidir. 
Arama koçu/tekesi, koyun ve keçilerin kızgın-
lıkları başlamadan kontrollü bir şekilde sürüye 
katılmalı ve ortalama 14-17 gün içerisinde sürü-
den çıkarılmalıdır. Arama hayvanlarının sürüden 
çıkarılmasından sonra gerçek koç/teke sürüye 
katılır. Bu sayede arama hayvanları ile sakin ge-
çen ve aşım istenmeyen kızgınlık dönemi atlatı-
larak bir sonraki kızgınlıkta damızlık koç/teke ile 
aşımlar gerçekleştirilir. Ayrıca koç/teke etkisin-
den faydalanılırken koyun ve keçinin de kendi 
içerisinde gruplandırılması faydalı olacaktır. Ol-
gun ve ilk defa koç/teke gören koyun ve keçiler 
birlikte bulundurulduğunda koçun/tekenin ilk 
tercihi olgun hayvanlar olmaktadır. Bu durum 
gebelik oranlarını etkilememesi açısından dik-
kate alınmalıdır.

Fotoperiyot (periyodik ışık) uygulaması
Koyun ve keçiler mevsime bağlı kızgınlık göste-
ren hayvanlar olduğundan ışık uygulamaları ile 
kızgınlık göstermeleri sağlanabilir. Fotoperiyot 
uygulamalarının esası gün ışığı alma sürelerinde 
kısıtlama veya ayarlama yapılmasıdır. Özellikle 
sezon dışı siklus uyarımlarında fotoperiyot uy-
gulamasından yararlanılabilir. Koyun ve keçilerin 
seksüel siklusları çevre ısısı değişimlerinden de 
etkilenmektedir.

Flushing (enerji desteği) uygulaması
Döl verimini önemli ölçüde etkileyen faktörler-
den biri beslenmedir. Folliküler gelişim ve ovu-
lasyon (yumurtlama) beslenme yetersizliğine 
oldukça duyarlıdır. Yetersiz beslenme sonucun-
da negatif enerji dengesi oluşmaktadır. Koyun 
ve keçilerde enerji yetersizliğinde ise seksüel 
sikluslar görülmemekte ya da sakin geçmekte-
dir. Bu durumda da döl verimini olumsuz etkile-
nerek düşmektedir. Bu nedenle hayvanlar koç/
teke katımından 3-4 hafta öncesinde enerjice 
zengin (flushing) beslemeye tabi tutulurlar. Bu 
uygulama ile hayvanlarda döl verimlerinde ar-
tış sağlanmaktadır. Çiftleşme döneminde vücut 
kondüsyon skoru iyileşen hayvanların kuzula-
ma oranlarının da yüksek olduğu bilinmektedir. 
Flushing uygulaması aynı zamanda doğum son-
rası görülen ilk seksüel siklus döneminin daha 
erken oluşmasına da yardımcı olmaktadır.

Laktasyonun sonlandırılması
Koyun ve keçilerde gebeliğin son dönemi ve 
doğum sonrası prolaktin hormon seviyesi yük-
sek seyreder. Hayvanların doğum sonrası tekrar 
gebe kalması için hem prolaktin seviyelerinin 
düşürülmesi hem de vücut kondüsyon skorla-
rının doğum öncesi seviyeye ulaşması gerekir. 
Bu nedenle hayvanlar doğum sonrası ilk hafta 
enerjice az yem ile beslenerek süt verimi azal-
tılır, daha sonra ise enerjice yüksek yem içeriği 
ile beslenerek doğum öncesi vücut kondüsyon 
skoruna ulaşılır. Sonrasında hayvanlara seksüel 
senkronizasyon uygulamaları yapılarak östrüse 
gelmeleri sağlanabilir.
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Feromonlar
Feromonlar idrar, dışkı ve vücut salgı sitemleri 
ile dışarıya verilen kimyasal uyarım sistemleridir. 
Koç/teke ile uzun süre (4-6 hafta) ayrı tutulan 
koyun ve keçiler feromonların etkisi ile üreme 
mekanizmaları uyarılmaktadır.

Koyun ve keçilerde üremenin 
denetlenmesi amacıyla kullanılan medikal 
(hormonal) yöntemler
Koyun ve keçilerde üremenin denetlenmesi 
amacıyla yapılan seksüel senkronizasyonlarda 
progestagenler, prostaglandin F2α ve analogla-
rı, melatonin, gonadotropinler (PMSG, GnRH ve 
LH etkili hormonlar) kullanılabilir.

Progestagenler ve analogları
Koyun ve keçilerde progestagenler ve analog-
larının kullanım amacı seksüel siklusun kızgınlık 
sonrasını taklit etme prensibine dayanmaktadır. 
Böylelikle uygulanan progestagenler korpus lu-
teum gibi etki oluşturarak hipofiz ön lobundan 
gonadotropinlerin salınımını baskılamaktadır. 
Progestagenlerin etkisi azaldığında ya da kay-
nak ortadan kaldırıldığında hayvanlarda östrüs 
ve ovulasyon şekillenir. Ancak uygulama sonrası 
etkinliği devam eden progestagen kaynakları-
nın uterus (rahim) ve oviduckt (yumurtlama ka-
nalı) üzerine etkisinin devam etmesinin üreme 
performansını düşürdüğü bildirilmektedir. Bu 
nedenle uygulama sonrası progestagen etkinli-
ği tamamen ortadan kalkan yolların tercih edil-
mesi önerilmektedir. Progestagenler; vagina içi 
(sünger, CIDR), kulak altı implant ve ağız yoluyla 
alınan tablet şeklinde uygulanabilmektedir. Pra-
tikte mevcut ve en çok kullanılan progestagen 
preperatları arasında medroxyprogesteron ase-
tat (MAP), flurogeston asetat (FGA) ve megest-
rol asetat (MA) yer almaktadır. Bunların etkinlik-
leri uygulama şekillerine göre 1-4 saat içerisinde 
başlamaktadır. Progestagenler kullanılacakları 
döneme göre farklı hormonlarla kombine edi-
lebilmektedir.

Prostaglandinler ve analogları
Koyun ve keçilerde üremenin kontrolünde kul-
lanılan alternatif bir metot da prostaglandin 
türevlerinin kullanılmasıdır. Prostaglandinler 
büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar için iyi bir 
kızgınlığa getirme ilacıdır. Prostaglandinler yu-
murtalıklarda mevcut olan korpus luteumu or-
tadan kaldırır ve bir sonraki kızgınlık siklusunun 
başlamasını uyarır. Prostaglandinlerin en önemli 
avantajı kas içi olarak uygulanabilir olmasıdır. Bu 
özelliği ile sürü içerisinde rutin işleyişi bozma-
dan ve ekstra bir ekipmana ihtiyaç duyulmadan 
hızlı bir şekilde uygulanabilir. Ancak prostaglan-
dinler sadece üreme mevsiminde kullanıldığın-
da beklenen etkisini gösterir.

Melatonin
Koyun ve keçiler mevsime bağlı kızgınlık gös-
termektedir. Yani gün ışığının kısalmaya başla-
dığı dönemde karanlık etkisiyle epifiz bezinden 
melatonin salınımı gerçekleşir. Melatonin de 
beyindeki hipotalamustan pulzatif olarak gono-
datropinlerin salınımını başlatır. Koyun ve keçi-
lerde aynı etki üreme sezonu dışında melatonin 
uygulamasıyla da sağlanabilmektedir. Melato-
ninin yaygın olarak kulak altı implant şeklinde 
uygulama alanı bulmaktadır (Resim 1).

Resim 1. Assaf koyununa kulak altı implant uygu-
lanması ve sezon dışı doğan kuzular

Gonadotropinler
Koyun ve keçilerde kullanılan gonadotropinler 
arasında PMSG (eCG), GnRH ve LH etkili hor-
monlar yer almaktadır.
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PMSG (eCG)
Koyun ve keçilerde vagina içi progestagenler, 
genelde PMSG ile kombine edilerek kullanıl-
maktadır. PMSG üreme sezonunda daha çok ol-
mak üzere, üreme sozonu dışında ve geçiş dö-
neminde de uygulanabilmektedir. Ayrıca PMSG 
doza bağlı olarak ovulasyon sayısını artırarak 
çoğul gebelik elde etmek amacıyla da kullanıl-
maktadır.

GnRH ve LH etkili hormonlar
GnRH ve LH etkili hormonlar ilk tercih edilen 
yöntem olmamakla birlikte üreme sezonu dı-
şında yapılan uygulamalarda ovulasyon şansını 
artırmak için kullanılmaktadır.

Koyun ve keçilerde üreme 
denetlenmesinin yapıldığı dönemler
Koyun ve keçilerde üremenin denetlenmesi 
amacıyla üreme sezonuna geçişte, üreme sezo-
nunda, erken postpartum (doğum sonrası) ve 
prepubertal (ergenlik öncesi) dönemde uygula-
ma yapılabilmektedir.

Üreme sezonuna geçişte yapılan 
uygulamalar
Koyun ve keçilerde üreme sezonu dışından üre-
me sezonuna geçiş döneminde koç etkisi, fo-
toperiyot ve flushing gibi doğal yöntemlerden 
yararlanılmaktadır. Ayrıca bu geçiş döneminde 
melatonin, progesteron, progesteron+PMSG, 
melatonin+progesteron, melatonin+progeste-
ron+PMSG veya progesteron+PMSG+PGF2α 
(Resim 2, 3) hormonları kullanılarak medikal 
yolla üremenin denetlenmesi gerçekleştirilebi-
lir. Genellikle üreme sezonuna geçiş döneminde 
yapılan uygulamalarda gözlenen ilk östrüslerin 
daha sakin olduğu ancak 17-24 gün sonrasında 
şekillenen östrüslerin ise daha belirgin şekillen-
diği bildirilmektedir.

Resim 2. Senkronizasyon amacıyla kullanılan 
progesteronlu süngerin vagina içi uygulanması

Resim 3. Senkronizasyon amacıyla kullanılan PMSG

Üreme sezonunda yapılan uygulamalar
Üreme sezonunda hayvanlarda yapılan uygula-
maların çoğunluğu doğumların toplulaştırılması 
amacıyla yapılmaktadır. Bu amaçla intravaginal 
progesteron uygulamaları sıklıkla tercih edil-
mektedir. Ayrıca progesteron sonrası PMSG uy-
gulamaları da hem ovulasyon oranını hem de 
yavru sayısının artırması nedeniyle kullanılmak-
tadır. Ayrıca üreme sezonunda hayvanlarda kor-
pus luteum bulunması mümkün olduğundan 
PGF2α ile de kombine edilebilir.
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Erken postpartum (doğum sonrası) 
yapılan uygulamalar

Doğum sonrası erken dönemde emzirme veya 
sağım nedeniyle prolaktin hormonu yüksek dü-
zeyde seyreder. Prolaktin hormonu kızgınlıkların 
başlamasında ve düzenli sürdürülmesinde rol 
oynayan gonadotpinlerinler adı verilen hormon-
ların salınımını baskılar. Bu nedenle postpartum 
dönemde kızgınlıklar doğal olarak görülmez. 
Normal üreme sezonunda gebe kalan ve so-
nuçta doğum yapan hayvanlar fizyolojik olarak 
doğru zamanda dinlenme dönemine girer. An-
cak sezon dışı üremenin denetlenmesi yapılan 
hayvanların doğumları ise normal üreme sezo-
nunda olur. Bu hayvanların sezonda tekrar gebe 
kalabilmeleri için laktasyonun sonlandırılması 
gerekmektedir. Bu amaçla beslenmede düzen-
lenmeler yapılabilmektedir. Ayrıca gebelik dö-
neminde ışık alımının azaltılması doğum sonrası 
ilk östrüslerin görülmesini öne çekebilmektedir. 
Erken postpartum dönemde uterus involüsyo-
nu (doğum öncesi hale gelmesi) tamamlanana 
kadar hormon uygulanması önerilmemektedir.

Prepubertal dönemde yapılan 
uygulamalar

Bu dönemde yapılan uygulamalar ile hayvanla-
rın üreme mevsimleri 2-3 ay öne çekilebilmek-
tedir. Ayrıca iyi beslenerek veya hormonal tedavi 
uygulanarak gelişimleri yavaş olan hayvanların 
üreme mevsimine kadar pubertasa erişmeleri 
sağlanabilir. Bu amaçla prepubertal dönemde 
progesteron ve PMSG uygulamaları yapılmak-
tadır. Yapılan uygulamalar ile koyun ve keçilerin 
üreme mevsimini boş geçirmemeleri sağlanabi-
lir.

Üremenin denetlenmesinde koç ve 
tekelerin yönetimi

Koç ve tekenin seçimi ve idaresi iyi bir sürü yö-
netimi için oldukça önemlidir. Koç ve tekeler 
genotip ve fenotip olarak sağlam ve hastalıktan 
ari olmalıdır. Aşım sezondan en az 8 hafta ön-

cesinde tüm aşılamaları ve kontrolleri yapılarak 
stres faktörleri ortadan kaldırılmalıdır. Üreme 
mevsiminde yeni alınmış koç veya tekeler müm-
kün olduğunca karantina sürecini tamamlama-
dan sürüye katılmamalıdır. Erkek havanlar, dişi-
lerin aksine tüm yıl boyunca çiftleşme eğilimi 
gösterebilir. Ancak en verimli dönemleri üreme 
sezonuna denk gelmektedir. Bu nedenle sezon 
dışı çiftleştirme gerçekleştirileceğinde koç ve 
teke öncesinden hazırlanarak performansları 
yükseltilmelidir. İyi bir beslenme ve medikal uy-
gulamalar erkek hayvanlar için de tercih edilen 
yöntemler arasında yer almaktadır.

Üremenin denetlenmesinin avantajları

Koyun ve keçilerde üremenin denetlenmesi ile; 
doğum mevsimi değiştirilebilir, doğumların ida-
resi kolaylaşır, bir örnek yavru elde edilebilir, 
sürüde meydana gelen problemler daha hızlı 
değerlendirilebilir, hayvanların beslenme proto-
kollerinin kontrolü sağlanabilir, sürünün idaresi 
ve iş yükü dağılımı kolaylıkla kontrol edilebilir.

Sonuç olarak üremenin denetlenmesi ama-
cıyla yapılan girişimler ile modern ve bilinçli 
bir yetiştiricilik yapılabilir. Bu sayede döl verimi 
arttırılabilir, mevcut kayıplar azaltılabilir. Ancak 
sürü sağlığı ve döl verimi ile ilgili yapılacak gi-
rişimlerde Veteriner hekim desteği alınmalıdır. 
Sürüye uygulanacak yöntem, zaman ve sürenin 
belirlenmesinde bu gereklidir.
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Koyun-Keçilerde Gebeliğin Belirlenmesi

Koyun-keçilerde doğal aşım/suni tohum-
lama ile birlikte başlayan gebelik süreci, 150 
günün sonunda bir veya daha fazla yavrunun 
doğumuyla sona ermektedir. Bu süreçte hay-
vanların gebeliğinin olup olmadığı; gebeliğin 
olduğu durumlarda kaç yavruya gebe oldu-
ğu, gebeliğin kaç günlük/aylık olduğu ve hat-
ta yavruların cinsiyeti merak uyandırmaktadır. 
Gebeliğin olmadığının belirlendiği durumlarda 
ise “neden gebeliğin olmadığının” tespiti arzu 
edilmektedir. Koyun-keçilerde bu ve benzeri so-
ruların cevabının verilebildiği yaklaşık 30 farklı 
yöntem bulunmaktadır.

Türkiye’de küçükbaş hayvan (koyun-keçi) iş-
letmeleri genellikle meraya dayalı işletmelerdir. 
Bu işletmelerde aşımlar koç/teke sürü içerisine 
katılarak yaptırıldığı için doğal aşım tarihleri 
kaydedilmemektedir. Kayıt bilgisi olarak sadece 
koçun/tekenin sürüye giriş ve/veya sürüden çı-
kış tarihi bilinmektedir. Dolayısıyla gebelik mu-
ayenesinde kullanılacak yöntemin gebe olan 
veya olmayan hayvanları belirli bir zaman ara-
lığında yüksek doğrulukla belirlemesi ve saha 
şartlarında kolay uygulanabilir olması gereklidir.

Koyun-keçi işletmelerinde hayvanların gebe-
lik durumu, gebelik dönemi ve yavru sayısı gibi 
parametreler doğru olarak tespit edildiğinde 
dölverimi ile ilgili kayıplar minimize edilir. Ayrıca 
gebelik bulgusu, hayvanın ekonomik değerini 
(damızlık/kasaplık) de belirleyen bir parametre-
dir.

Koyunlarda gebeliğin başlaması ve 
sürdürülmesi

Kızgınlığa doğal veya hormonal uygulamalarla 
gelmiş koyun-keçiye doğal aşım/suni tohum-
lama yapıldığında eğer döllenme gerçekleşirse 
gebelik başlamıştır. Döllenmeyi takiben gebe-
liğin sürdürülebilmesi için hem ana hayvan ve 
hem de ana rahmindeki embriyo için çok zorlu 
bir süreç başlamıştır.

Koyun ve keçilerde 150 gün olan gebelik sü-
resini aslında 3 bölüme ayırabiliriz :
• Birinci dönem: Aşım ve döllenme sonra-

sı koyunda ilk 17 gün, keçide ilk 21 günlük 
dönemdir. Bu dönem sonunda döllenme 
gerçekleşmiş olmasına rağmen gebelik sür-
dürülemediyse hayvan tekrar kızgınlığa gel-
mektedir.

• İkinci dönem: Birinci dönemin sonunda eğer 
koyun/keçi kızgınlığa gelmemiş ise gebe 
kaldığı düşünülebilir. Gebe olduğu düşünü-
len hayvanlarda bu ikinci dönem; koyunda 
17-34. günler, keçide ise 21-42. günler arası 
dönemdir. Bu dönem süresinde de gebelik 
sürdürülemediyse, hayvanlar tekrar kızgınlı-
ğa gelmektedir.

• Üçüncü dönem: İkinci dönem sonuna kadar 
kızgınlığa gelmemiş dolayısıyla gebe olduğu 
düşünülen veya gebelik muayenesi ile gebe 
olduğu belirlenen hayvanlarda, doğumun 
gerçekleşeceği 150 güne kadar (koyunda 
34-150 gün, keçide 42-150 gün) yine yav-
ru kayıpları şekillenebilir. Bu yavru kayıpları 
“yavru atıkları” olarak değerlendirilmektedir.
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Ancak burada şunu belirtmek gerekir ki; 
aşım/suni tohumlamalar sonrası kızgınlığa gel-
memiş olan hayvanları “gebe” olarak değer-
lendirmemek gerekir. Çünkü hayvanların gerek 
yumurtalıklarında ve gerekse rahimlerinde mey-
dana gelen patolojik durumlarda da hayvanların 
kızgınlığa gelmesi önlenmektedir. Dolayısıyla 
sahip olduğumuz hayvanların gebe olup olma-
dıklarının tespitine yönelik teknik destek alın-
malıdır.

Koyunlarda gebelik tanı yöntemleri
Gebelik, ana hayvanda bir takım fiziksel, fizyolo-
jik ve psikolojik değişimlere neden olur. Örneğin 
ana hayvanda gebelik sağlanmış ve devam etti-
riliyorsa ilk değişiklik; yeniden kızgınlığın görü-
leceği beklenen zamanda kızgınlığın görülme-
mesidir. Aynı şekilde gebeliğin oluşmasıyla ana 
rahminde yavrunun tutunması, korunması ve 
beslenmesi için yavru zarları şekillenir. Plasenta 
adı verilen bu zarlar, gebelikte şekillenen ve do-
ğumdan sonra atılan geçici bir yapıdır.

Koyunlarda uygulanan gebelik tanı yöntem-
leri ile gebe olanlar belirlendiği gibi, çoğul ge-
belikler, gebelik yaşı ve gerektiğinde yavrunun 
cinsiyeti de belirlenebilmektedir. Bu bulgular 
bakım ve beslemede gerekli özenin gösteril-
mesine, yavru atığı ve metabolizma hastalıkları 
gibi sorunlarla karşılaşılmadan gebeliklerin sür-
dürülmesine olanak verir. Gebe olmadığı belir-
lenen hayvanlara ise, tekrar gebe kalmaları için 
olanak sağlanır. Gebe kalamayan hayvanlarda 
şekillenebilecek hidrometra (rahimde su toplan-
ması) veya piyometra (rahimde irin toplanma-
sı) gibi patolojik sorunların tespiti ve tedavileri 
sağlanır. Bu bulgular da aşım sezonu kısa süren 
koyun-keçiler için önemlidir.

Koyun-keçi işletmeleri kendi işletme altyapı-
ları ve sürü yönetim düzenlerine göre gebelik 
muayenesi stratejilerini oluşturmalı ve uygu-
lamalıdırlar. Örneğin bazı koyunculuk işletme-
lerindeki sürülerde sadece gebeliğin tespiti 
önemli iken; bazılarında ise yavru sayısı ve emb-
riyonik kayıpların belirlenmesi de gereklilik arz 

etmektedir. Dolayısıyla her koyun-keçi işletme-
sinin gebelik muayenesinden beklentisi farklıdır. 
Ancak modern yetiştiricilikte, kontrollü üreme-
nin yapıldığı sürülerde, sezon dışında yapılan 
kızgınlığa getirme uygulamalarında, koçun veya 
tekenin kıymetli veya sayıca az olduğu durum-
larda, embriyo transferi/suni tohumlama yapı-
lan hayvanlarda erken gebelik tanısına büyük 
önem verilir ve bununla ilgili iş planları hazır-
lanır. Bununla birlikte erken gebelik tanısı sürü 
içerisinde koçun veya tekenin serbestçe dolaştı-
ğı, sürüden ayrı tutulmadığı işletmelerde önem-
senmemektedir. Çünkü herhangi bir patolojik 
sorun olmadığı sürece kızgınlığa gelen hayvana 
aşım yapılacağı ve dolayısıyla izleyen aşımlarda 
gebe kalacağı düşüncesi vardır. Süt üretiminin 
ön planda olduğu koyun-keçi işletmelerinde ise 
laktasyon söz konusu olduğu için erken gebelik 
tanısı ayrı bir önem taşır. Çünkü bu sayede iki 
yılda 3 kuzulama mümkün olabilir.

Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde erken ge-
belik tanısı, gebe olmadığı belirlenen hayvan-
lara gebe kalmaları için gerekli planlamanın 
yapılması, kasaplık veya diğer verim özellikleri 
(örneğin yapağı) yönünden değerlendirilmesine 
olanak sağlar. Diğer yandan tekli, ikiz veya üçüz 
gebeliklerin belirlenmesiyle hayvanın ihtiyacına 
göre besleme programlarının düzenlenmesini 
de sağlar. Bu sayede yavru atıkları veya meta-
bolizma hastalıkları gibi hem yavru hem de ana 
sağlığı korunulmuş olur. Gebeliklerin belirlen-
mesi hayvan kesimlerinin de önüne geçilmesini 
sağlar. Bu sayede ekonomik kazanımlar sağlanır.

Küçük ruminantlar sürü hayvanı olduğundan 
gebelik tanısı amacıyla kullanılacak yöntemin 
ucuz, basit, saha şartlarında kolay uygulanabi-
lir ve yüksek oranda doğru sonuç vermesi arzu 
edilir. Bu amaçla çok sayıda yöntem olmakla 
birlikte çoğunun ekonomik, pratik ve saha şart-
larında uygulanabilir olmaması, erken gebelik 
tanısına olanak vermemesi, doğru tanı oranının 
düşük olması, uygulanan yöntemin ana hayvan 
ve yavruya zararlı etkilerinin olabilmesi, hemen 
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sonuç vermemesi, bazı yöntemlerin uygulana-
bilmesinin uzmanlık gerektirmesi, bazı yöntem-
lerin donanımlı laboratuara gereksinim göster-
mesi nedeniyle uygulanması sınırlıdır.

Koyun-keçilerde gebelik muayenesi 
yöntemleri
Koyun ve keçilerde gebelik tanısı amacıyla uy-
gulanabilecek yöntemler aşağıda listelenmiştir:
• Radyografi
• Ultrasonografik yöntemler
• Endokrinolojik (hormonal) muayeneler
• Gebelik proteinlerinin analizi
• Fetal elektrokardiyogram
• Rektal-abdominal palpasyon
• Elle palpasyon
• Meme sekresyonu
• Vücut ağırlığının artması
• Sakral refleks
• Arama koçları ve tekeleri
• Vaginal biyopsi
• Kaudal uterus arterinin genişlemesi
• Laparotomi ve peritonoskopi
• Vaginal smear
• Servikal mukusun viskozitesi
• Serviko vaginal mukus arborizasyon testi
• Servikal mukus kaynatma testi
• İdrar kreatin/kreatinin oranı
• Kan şekeri seviyesi
• İmmunolojik testler
• Antikolostrum testi

Bu yöntemler içerisinde hem erken hem de 
rutin gebelik tanı yöntemi olarak gerçek zaman-
lı olarak tanımlanan ultrasonografik muayene 
yöntemi en sık başvurulan yöntem olarak öne 
çıkmaktadır.

Koyun ve keçilerde ultrasonografik 
muayene ile gebeliğin belirlenmesi
Dünyada 2000 yılından günümüze kadar görün-
tüleme sistemleri ve dijital teknolojide ve önem-
li gelişmeler olmuştur. Örneğin ultrasonografik 
muayene hayvancılık sektöründe 1980’li yıllar-
da kullanılmaya başlanmış ve artık günümüzde 
hayvancılık sektöründe vazgeçilemez bir mua-

yene yöntemi haline gelmiştir. Özellikle real-ti-
me ultrasonografik muayenenin hemen sonuç 
vermesi, güvenilirliğinin yüksek olması, saha 
şartlarında uygulanmasının pratik olması, ana 
hayvan/embriyo/fetüs/operatör/çevreye zararlı 
bir etkisinin olmaması gibi nedenler çok büyük 
avantaj sağlamaktadır.

Ultrasonografik muayene ile hayvanlarda 
gebeliğin olup olmadığının belirlenmesinden 
başka; yavrunun canlı olup olmadığı, gebeliğin 
erken veya geç döneminde yavru sayısı, yavru-
nun cinsiyeti ve gebelik yaşı gibi yetiştiricilikte 
önemli parametrelerin elde edilmesi sağlanır. 
Koyunlarda yavru sayısının belirlenmesi, gebe-
liğin daha iyi yönetimi için önemlidir. Özellikle 
gebeliğin son 1-1,5 aylık döneminde uygun 
besleme rejiminin uygulanması hem ana hay-
van sağlığı hem de rahimdeki yavruların yeterli 
gelişimi ve iyi bir doğum ağırlığı için önemlidir. 
Çünkü yetersiz besleme veya gıda alımının azal-
ması zayıf yavruların doğumuna, gebelik tokse-
misine neden olabilmektedir. Bu nedenle yeterli 
ve dengeli rasyonla beslenme programının uy-
gulanmasıyla; gebelik toksemisinin önlenmesi, 
uygun doğum ağırlığının sağlanması ve çoğul 
gebeliklerde yavruların yaşayabilirliğinin artırıl-
ması mümkündür. Ayrıca güç doğum insidan-
sı da dengeli besleme ile düşürülebilir. Bunun 
yanında ultrasonografik muayene ile ölü veya 
mumyalaşmış yavrular, hidrometra (rahimde su 
toplanması) veya piyometra (rahimde irin top-
lanması) gibi patolojik durumlar da tespit edile-
bilmektedir. Ayrıca gerekli durumlarda cinsiyet 
tayini, gebelik yaşı ve rahim dönmeleri de belir-
lenebilmektedir.

Gebelik muayenesi amacıyla uygulanacak 
ultrason cihazının tipi ve teknik özellikleri Vete-
riner hekimin vereceği karara bağlıdır (Resim 1). 
Bu amaçla teknik olarak Veteriner hekim aşağı-
da belirtilen yöntemlerden herhangi birisini iş-
letme şartlarına ve kullanacağı ultrasonun tipi-
ne göre koyun-keçilerde uygulayabilir :
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• Ayakta transrektal
• Sırtüstü transrektal
• Ventral transabdominal
• Sağ inguinal
• Sol inguinal
• Transvaginal

Resim 1. Saha şartlarında kullanılabilecek özellikte 
şarjlı, portatif ve LCD ekran ultrason

Transrektal muayenelerde hayvanın sağlık-
lı bir şekilde zaptı raptının sağlanması gerekir. 
Aksi taktirde hayvan muayeneden zarar göre-
bilir. Bu amaçla koyun muayene masası en iyi 
seçenektir (Resim 2). Ayakta inguinal bölgeden 
ultrasonografik muayeneler ise çok seri bir şe-
kilde yapılabilir (Resim 3)

Resim 2. Koyun muayene masası

Resim 3. Koyunda sağ inguinal muayene bölgesi

Veteriner hekimin kullanacağı ultrasonun 
teknik özelliği olarak prob tipi (Resim 4) ve 
frekansı da yapılacak muayenede önemlidir. 
Bu amaçla kullanılacak frekanslar (MHz: Mega 
Hertz):
• 3.5 MHz
• 5 MHz
• 6 MHz
• 7.5 MHz

Resim 4. Ultrasonlarda önemli parça “prob”tur.

Veteriner hekim muayene edeceği hayvanla-
rın muhtemel gebelik günlerine veya muayene 
amacına göre uygulayacağı yöntemi oluştura-
cak olursa;
• Gebelik tanısı amacıyla;

• Transrektal muayenede aşım sonrası 23. 
gün
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• Transabdominal muayenede aşım son-
rası 30. gün

• Yavru sayımı amacıyla;
• Transrektal muayenede aşım sonrası 30. 

gün
• Transabdominal muayenede aşım son-

rası 44. günden itibaren yapabilir.
Yapılacak muayenelerde doğru veya yanlış 

tanı sonuçlarını etkileyen faktörler aşağıda sı-
ralanmıştır. Buna göre muayenelerden önce bu 
durumun kritiği yapılmalı ve sonuçlar değerlen-
dirilmelidir :
• Muayene edilecek hayvanın ırkı
• Muayene edilecek hayvanın yaşı
• Ultrasonun sahip olduğu frekans
• Ultrasonun sahip olduğu prob türü
• Muayene edilecek hayvanın gebelik günü 

(Resim 5-14)*
• Muayene edilecek hayvanın muayene böl-

gesi
• Muayeneyi yapanın Veteriner hekimin de-

neyimi
Sonuç olarak ultrasonografik muayene, mev-

cut gebelik tanı yöntemleri içerisinde en uygun 
yöntem olduğu yapılan çalışmalarla tespit edil-
miştir.

Resim 5. 18 günlük tekli gebelik

Resim 6. 22 günlük tekli gebelik

Resim 7. 22 günlük üçüz gebelik

Resim 8. 26 günlük tekli gebelik



164 Kuzu ve Oğlak Kayıplarının Önlenmesinde Koyun Keçi Sağlığı ve Yetiştiriciliği

Resim 9. 26 günlük ikiz gebelik

Resim 10. 30 günlük tekli gebelik

Resim11 . 30 günlük ikiz gebelik

Resim 12. 34 günlük tekli gebelik

Resim 13. 34 günlük ikiz gebelik

Resim 14. 34 günlük gebelikte yavru zarları

*Ultrason görüntüleri Prof. Dr. Hüseyin Erdem arşividen
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Koyun-Keçilerde Doğum ve Doğuma 
Yardım Girişimleri

Türkiye’de koyun-keçilerin aşım sezonu, gün 
ışığı süresinin azaldığı sonbaharda başlamakta 
ve kışın sona ermektedir. Bu zaman aralığında 
sürüde koçun/tekenin bulundurulması (koç/teke 
katımı), sürüdeki koyunların/keçilerin büyük bir 
kısmının gebe kalmasıyla sonuçlanır. Gebe kalan 
koyun/keçi, ortalama 150 günlük süre sonunda 
herhangi bir sorun yaşanmadıysa doğurmaktadır.

Gebe kalan koyun ve keçilerde birtakım fi-
ziksel ve psikolojik değişiklikler gözlenir (Tab-
lo 1). Örneğin gebeliğin ikinci yarısından son-
ra karın bölgesinde genişleme söz konusudur. 
Ayrıca memenin ayrım çizgisinin kaybolduğu, 
doğumdan 48 saat önce vücut ısısının 0.5 0C 
derece düştüğü, doğumdan yaklaşık 24 saat 
önce memede ağız sütü (kolostrum) bulunduğu 
gözlenir. Doğumların çoğu koyunlarda günün 
06.30-14.30 saatleri arasında, keçilerde günün 
14.00-16.00 saatleri arasında gerçekleşmektedir.

Doğum, fizyolojik olarak üç döneme ayrıl-
maktadır:

Doğumun birinci dönem olan rahim ağzı-
nın (serviks) açılması ortalama 3-6 saat (2-12 
saat) sürmektedir. Rahim ağzı, rahim (uterus) 
kasılmaları ile açılmaktadır. Yavru ise uygun po-
zisyona dönerek rahim içinden rahim ağzına 
doğru yönelmektedir. Bu süreçte gebelik süre-
since rahimi dış ortamdaki mikroorganizmalar-
dan koruyan ve servikal tıpa adı verilen sarımsı, 
yapışkan karakterdeki madde vulvadan aşağıya 
doğru sarkar. Aynı zamanda hayvan sürüden 
ayrılır, huzursuzdur, sürekli yatar pozisyondadır. 
Yine bu dönemde sık sık idrar ve dışkılama gibi 
dış belirtiler görülmektedir.

Doğumun ikinci dönemi olan yavrunun çıkışı 
ise ortalama 1 saat içerisinde tamamlanmakta-
dır. Bu süreçte şiddetli karın ve rahim kasılmaları 
ile yavru doğum kanalından geçerek vulvadan 

Tablo 1. Koyun ve keçilerde yaklaşan doğumun belirtileri 
Koyun Keçi
Meme gelişimi Meme gelişimi
Ağız sütü üretimi Ağız sütü üretimi
Kuyruk kökünün çökmesi Kuyruk kökünün çökmesi
Vulvada ödem Kanamanın sıklığının artması
Vulvadan az miktarda temiz akıntı İştahsızlık
Huzursuzluk Vulvada ödem
Doğum için yer arama Vulvadan az miktarda temiz akıntı
Sürüden ayrılma Huzursuzluk
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dışarıya doğru çıkmaktadır. Kuzu ve oğlakların 
çoğu (yaklaşık %90’ı) anteriyor presentasyonda 
(önden geliş) kanala girmektedir. Posterior pre-
sentasyon (arkadan geliş) doğumlar da normal 
bir pozisyon olup müdahale edilmeden doğu-
mu gerçekleşebilmektedir. Özellikle yavrunun 
kanala girmesi ve kafasının annenin yavru kana-
lının yukarısına teması ile güçlü ıkınmalar mey-
dana gelir. Bu kasılmalar sonucu içeriden itilen 
yavrunun vaginaya ulaşması ile yavru zarları sı-
rayla yırtılır. Birinci yavru kesesinin yırtılmasıy-
la doğum kanalı kayganlaşır ve bu kayganlıkta 
doğum gerçekleşir. Doğumun ikinci döneminin 
kısa süreli fakat sık sık takip edilmesi sağlıklı 
kuzu/oğlak alınması için gereklidir.

Doğumun üçüncü ve son dönemi ise 2-3 
saatte tamamlanmaktadır. Bu dönemde yavru 
zarlarının (plasenta) rahimden atılımı gerçekleş-
mektedir. Bu dönemde karın ve rahim kasılma-
ları azalarak devam etmektedir. Yavrunun çıkışı 
ile anne rahatlamakta ve yavru ile ilgilenmeye 
(kuzu/oğlak yalama, emzirme) başlamaktadır 
(Tablo 2). Yavru zarlarının atılımı 12 saat içeri-
sinde gerçekleşmemiş ise izleyen saatlerde de 
atılamaz. Bu durumda gerekli müdahaleye baş-
lanmalıdır.

Güç doğum; doğumun fizyolojik ve hormo-
nal olarak başlamasına rağmen, anne veya yav-
ruya bağlı nedenlere bağlı olarak fizyolojik süre 
içerisinde tamamlanamaması veya müdahale 

olmadan gerçekleşememesi olarak tanımlan-
maktadır. Koyun ve keçilerde doğum kanalının 
anatomik yapısı nedeniyle güç doğum olgula-
rı nadir görülmekle birlikte (%3-5) ölüm oranı 
oldukça yüksektir. Güç doğumlar ve sonrasında 
ana ve yavrularda her zaman büyük riskler söz 
konusudur. Bu nedenle güç doğum vakalarına 
hızlı, zamanında ve doğru bir şekilde müdahale 
edilmelidir.

Koyun-keçilerde karşılaşılan güç doğum 
vakalarının büyük çoğunluğu yavrunun geliş 
bozukluklarından, geri kalan kısmı ise doğum 
kanalının darlığı veya kanal tıkanıklığından, iri 
yavrulardan, anomalilerden ve diğer nedenler-
den kaynaklanmaktadır (Tablo 3). Bu nedenlere 
ilave olarak vücut kondisyon skorunun yüksek 
olması (aşırı yağlanma), selenyum, bakır, iyot, 
kalsiyum, potasyum ve vitamin A eksikliklerinde 
de güç doğum olasılığı oldukça yüksektir.

Koyun ve keçilerde yukarıda belirtilen ola-
ğandışı durumlarda, süreç uzadığında veya 
geciktiğinde doğum gerçekleşmez. Özellikle 
doğumun ikinci döneminde yavrunun doğum 
kanalından kurtulamadığı durumlarda acil mü-
dahale gerekmektedir. Doğumun ikinci döne-
minin, ilk doğumunu yapan koyunlarda 2 saat, 
yaşlı koyun ve keçilerde ise 1 saatten daha fazla 
sürmesi teknik bir müdahaleyi gerektirir. Bu-
nunla birlikte doğuma müdahale için acele edil-
memeli. uygun görülen bir zamanda müdaha-

Tablo 2. Koyun ve keçilerde doğumun dönemlerinin süreleri
Koyun Keçi
1. Dönem 1. Dönem
3-6 saat
(Toklularda daha uzun, yaşlı koyunlarda ise daha kısa 
sürer)

1-8 saat
(İlk doğumunu yapan keçilerde 12 saate kadar sürebi-
lir)

2. Dönem 2. Dönem
Ortalama 1 saat
(Çoğul doğumlarda yavrular arasında 10-60 dk süre 
normaldir)

Genellikle <2 saat
(Çoğul doğumlarda yavrular arasında 15-30 dk süre 
normaldir)

3. Dönem 3. Dönem
Ortalama yavru çıkışını takiben 15-20 dk sonra pla-
senta atılır.

Ortalama yavru çıkışını takiben 15-20 dk sonra pla-
senta atılır.
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le edilmelidir. Pratik olarak doğuma ne zaman 
müdahale edileceği “30 dakika kuralı” ile belir-
lenebilir. Buna göre;
• Güçlü kasılmaların başlaması ve yavru zarları 

yırtılmasını takiben 30 dakika beklenmeli,
• Eğer bu süreçte yavrunun ilerlemesi normal 

ise 30 dakika daha beklenmeli,
• Yavrunun çıkışını takiben çoğul gebelik kont-

rolü için bir 30 dakika daha beklenmelidir.

Güç doğum nedenleri

Prolapsus vagina
Prolapsus vagina gebeliğin son zamanına yakın 
veya doğumdan hemen sonra vaginanın dışa-
rıya çıkmasıyla karakterize bir olgudur. Her iki 
durumda da dışarıya çıkan kitle Veteriner hekim 
tarafından antiseptikli solüsyonlarla temizlenir, 
yırtılma varsa dikilir ve çıktığı yere red edilir. 
Tekrar oluşmaması için vagina içerisine aparat 
yerleştirilir veya vulva dikişi atılır. Doğum önce-
si meydana gelen ve yukarıdaki şekilde tedavi-
si yapılan olgularda, doğumun başlama süreci 
takip edilmelidir. Çünkü vaginaya yerleştirilen 
aparat veya vulva dikişi yavrunun çıkışını en-
geller ve dolayısıyla doğum gerçekleşmez. Bu 

nedenle doğumun başladığı tespit edildiğinde 
aparat çıkarılmalı veya vulva dikişi alınmalıdır.

Ringwomb (Rahim ağzının yavrunun çıkacağı 
kadar açılmaması)

Ringwomb olgularında rahim ağzı ancak 3-5 cm 
(iki-üç parmak) genişliğinde açılmaktadır. Özel-
likle ilk doğumunu yapanlarda görülme olasılığı 
yüksektir. Güç doğumların %15-32’sinin nede-
ni rahim ağzının yeterli açılamamasına bağlıdır. 
Bu vakalarda medikal tedavi denenmesine kar-
şın istenilen sonuçlar elde edilememektedir. Bir 
diğer tedavi seçeneği olan rahim ağzının elle 
masaj yapılarak açılması girişimlerinde de başa-
rısız olunmaktadır. Bu nedenle doğum başladığı 
halde doğumun sonuçlanmadığı ve yapılan mu-
ayenede rahim ağzının yeterli açılmadığı tespit 
edilmişse; en iyi seçenek sezaryen operasyonu-
dur.

Uterusun torsiyonu (burulması) ve 
deviasyonu (normal yerinin değişmesi)

Koyun ve keçilerde uterusun burulması veya ye-
rinin değiştiği olgularıyla nadiren karşılaşılır. An-
cak her iki durumda da acil müdahale edilmesi 
gereklidir. Uterus burulması, rahimin uzun ekse-

Tablo 3. Koyun ve keçilerde güç doğumun özel nedenleri ve müdahale seçeneği
Koyun ve keçilerde güç doğumun özel nedenleri Müdahale seçeneği
Doğum için gerekli olan itici güç 
kayıpları

-Primer- Sekonder uterus (rahim) tembelliği
-Karın kontraksiyonların yetersizliği -Medikal tedavi

Doğum kanalına bağlı nedenler

-Kemik Dokuya Bağlı Nedenler

-Sezaryen operasyonu

-Yumuşak dokuya bağlı nedenler Özellikle 
Ringwomb (rahim ağzının yavrunun çıkacağı 
kadar açılmaması)

-Uterusun burulması (torsiyon) ve yer değiş-
tirmesi (deviasyon)

Yavrunun geliş bozuklukları -Yavru düzeltilip alınabilir

Doğum kanalı-yavru orantısız-
lıkları

-İri yavrular
-Yavru anomaliler

-Yavru düzeltilip alınabilir
- Sezaryen operasyonu

Yavru ölümleri -Fötotomi
-Sezaryen operasyonu
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ni etrafında değişik derecelerde bükülmesidir. 
Uterusun değişik derecelerde burulması doğum 
kanalını daraltmakta veya tamamen kapatmak-
tadır. Bu durumda doğum başlamış olmasına 
rağmen yavru çıkışı görülmemektedir. Veteriner 
hekim yapacağı vaginal muayene ile uterus bu-
rulması, burulmanın yönü ve tahminen derecesi-
ni tespit edebilir. Tedavi olarak burulmanın dere-
cesi 180 dereceden az ise burulma düzeltilerek 
yavru çıkarılabilir. Tavsiye edilmeyen diğer bir 
yöntem ise burulmanın yönüne göre koyun/keçi 
yan tarafı üzerine yere yatırılır. Dışarıdan düz bir 
tahta yardımı ile karına baskı uygulanarak uterus 
sabitlenir, bu işlem sırasında koyun/keçi burul-
manın tersi istikametinde döndürülerek burul-
ma düzeltilebilmektedir. Burulmanın dışarıdan 
veya içeriden düzeltilmediği durumlarda zaman 
geçirilmeden sezaryen operasyonu yapılmalıdır. 
Bu ana ve yavru sağlığı açısından çok önemlidir. 
Uterusun yer değiştirmesi ise özellikle yaşlı ve 
ileri gebe koyun-keçilerde prebupik tendo adı 
verilen, göğüs kafesini pelvis kemiğine bağlayan 
ligamentin kopmasında veya ventral fıtık olgu-
larında karşılaşılmaktadır. Bu iki durumda da 
doğum gerçekleşmez. Doğumun geçekleşmesi 
için gerekli olan karın kasılmaları yoktur veya 
zayıflamıştır. Doğumun gerçekleşme ihtimalinin 
olmadığı bu gibi durumlarda Veteriner hekim 
müdahalesi hem ana hem de yavru sağlığı ba-
kımından önemlidir. Veteriner hekimin yaptığı 
vaginal muayenede rahim ağzının daraldığı ve 
yavrunun karın bölgesinin altına doğru yer de-
ğiştirdiği tespit edilir. Müdahalede önce yavru-
nun bulunduğu yerden daha yukarıya doğru yer 
değiştirmesi sağlanmalıdır. Bu iki şekilde yapıla-
bilir. Birincisi bir yardımcı ana hayvanı karnından 
kavrayarak kaldırmasıyla sağlanabilir. İkincisi 
hayvan yere karnı üzerine yatırılarak sağlanabilir. 
Her iki şekilde de Veteriner hekim yavruya ula-
şabildiği için doğum başarıyla tamamlanır.

Rahim tembelliği (kasılmaların olmaması)

Rahim tembelliği, rahim kasılmalarının yeter-
li şiddette olmamasını ifade eder. Bu duruma 

kalsiyum eksikliklerinde, gebelik toksemisinde 
veya buna benzer diğer metabolik ve enfeksi-
yöz hastalıklarda daha fazla karşılaşılır. Rahim 
kasılmalarının yetersizliğine bağlı olarak doğu-
mun gerçekleşmesine iki şekilde rastlanır.
• Birincisinde doğum kanalı açılmıştır, ancak 

kasılma olmadığı için doğum gerçekleşmez. 
Bu durumda gerekli temizlik yapıldıktan 
sonra el ile doğum kanalı kontrol edilir ve 
yavru zarı yırtılır. Sonuçta yavru kendiliğin-
den veya küçük bir yardımla çıkarılabilir.

• İkicisinde ise durum farklıdır ve doğumu en-
gelleyen bir durum (doğum kanalına bağlı 
nedenler, yavrunun geliş bozuklukları, fe-
topelvik orantısızlıklar gibi) söz konusudur. 
Başlangıçta yeterli ve şiddetli kasılmalar var-
dır, ancak yukarıdaki nedenlere bağlı olarak 
doğum gerçekleşmediği için hayvan yorgun 
düşer ve kendini bırakır. Müdahalede gerekli 
temizlik yapıldıktan sonra el ile doğum ka-
nalı veya yavruya bağlı neden ortadan kaldı-
rılarak doğum gerçekleştirilir.

Yavrunun geliş bozuklukları

Koyun ve keçilerde güç doğumların en sık karşı-
laşılanı yavrunun geliş (presentasyon) ve duruş 
(postür) bozukluklarıdır. Özellikle duruş bozuk-
luklarıyla yaygın olarak karşılaşılmaktadır. Duruş 
bozuklukları arasında ise özellikle başın ve boy-
nun sağa-sola bükülmesi güç doğumlara ne-
den olmaktadır. Geliş bozukluğuna bağlı olarak 
doğumun gerçekleşememesi, yavrunun yav-
ru sularının akciğerlere kaçması ve buna bağlı 
olarak boğulma nedeniyle yavrunun kaybına 
neden olabilmektedir. Bahsedilen durum özel-
likle arkadan gelişte (posteriyör presentayon) 
kuyruk veya kalçanın pelvise takılması ve yav-
runun uzun bir süre doğum kanalında kalması 
sonucu görülmektedir. Bu nedenle arkadan ge-
lişte ayakların vulvada görüldükten sonra ilerle-
menin olmaması veya tek bir ayağın görülmesi 
durumunda Veteriner hekim vakit kaybetmeden 
müdahale etmelidir.
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Koyun ve keçilerde karın veya sırt ile geliş 
(transversal presentasyon) nadir olarak görül-
mektedir. Karın veya sırt ile geliş çoklu gebelik-
lerde iki yavrunun aynı anda kanala girmesi du-
rumunda görülebilir. Karın veya sırt ile gelişlerin 
görülmesi nadir olsa da doğumun kendiliğin 
gerçekleşmesi olağan değildir. Veteriner hekim 
bu durumda vaginadan yavruyu itme-çekme 
hareketi ile doğru geliş pozisyonuna getirerek 
yavruyu çıkarabilir.

Koyun ve keçilerde pozisyon bozukluğuna 
bağlı güç doğumlar; çoklu gebeliklerde iki yav-
runun kanala birlikte girmesi durumunda veya 
duruş bozukluğu ile komplike olduğunda mey-
dana gelmektedir. Bu durumda vakit kaybedil-
meden doğum kanalı kayganlaştırılarak yavru/
yavrular dorsal pozisyona çevrilip çıkartılmalıdır. 
Koyun ve keçilerde en sık duruş bozuklukları 
ile (başın yana bükülmesi, ön bacakların geriye 
bükülmesi, arka bacakların bükülmesi) karşıla-
şılmaktadır. Böyle bir durumla karşılaşıldığında 
öncelikle doğum kanalı iyice kayganlaştırılmalı, 
daha sonra itme-çekme hareketi ile yavrunun 
bükülen kısmı düzeltilerek yavru dışarıya alın-
malıdır.

Doğum kanalı-yavru arasındaki 
orantısızlıklar

Erken gebe bırakılan koyun ve keçiler (toklu/
çebiç) tam olarak gelişimini tamamlayamadık-
ları için pelvik çapları nispeten dar olmaktadır. 
Aynı zamanda ilk gebeliklerde yavru sayısının az 
olması (özellikle tek yavru) veya yavrunun erkek 
olması durumlarında bireysel olarak iri yavru ile 
karşılaşılabilir. Ayrıca iri ırk koç/teke ile melez-
leme iri yavru durumu söz konusu olmaktadır. 
Bu durumlarda doğum kanalı-yavru orantısızlığı 
veya normalden iri yavrular güç doğuma neden 
olmaktadır. Bu tür güç doğum vakaları ile kar-
şılaşıldığında yeterli kayganlaştırıcı ve traksiyon 
(çekme) için uygun aletler ile yavru çıkarılabilir. 
Yavrunun canlı olduğu durumda sezaryen ope-
rasyonu düşünülmelidir.

Sonuç olarak; güç doğumlar hem ana hay-
van hem de yavru hayvanın sağlığını olumsuz 
olarak etkileyen bir durumdur. Sürdürülebilir bir 
hayvancılıkta ana hayvanın yeniden gebe kal-
ması, yavrunun ise sağlıklı bir şekilde büyüyerek 
sürüye katılması esastır. Bu nedenle işletmeler-
de verimliliğin artırılması, ekonomik kayıpların 
azaltılması amacıyla doğum/güç doğum/do-
ğuma müdahale gibi konularda teknik destek 
alınmalıdır.
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Koyun-Keçilerde Sağım

Sağım, bir hayvanın doğumdan sonra me-
melerinde sentezlenen sütün belirli zaman ara-
lıkları ile alınması işlemi olarak tanımlanmakta-
dır. Türkiye’de evcil hayvanlardan (inek, manda, 
koyun, keçi) üretilen sütün 2019 verilerine göre 
%6,63’ü koyunlardan, %2,51’i keçilerden elde 
edilmiştir. Bu hayvanlardan elde edilen süt-
lerden katma değeri daha yüksek süt ürünleri 
üretilmekte ve pazarlanmaktadır. Bununla bir-
likte Türkiye’de küçükbaş hayvancılığın küçük 
ölçekli, meraya dayalı ve yerel ırklarla yapılması, 
endüstriyel üretimin yavaş ilerlemesine neden 
olmuştur. Ancak son yıllarda süt verim özellikleri 
yüksek olan bazı ırkların Türkiye’de de yetiştirici-
liğinin yapılması, sağım teknolojisinin de geliş-
mesine olanak sağlamıştır.

Sütün üretildiği organ hayvanın memesidir. 
Meme fizyolojik bir organdır. Ayrıca çok iyi kan 
dolaşım sistemine ve sinirsel ağa sahiptir. Bu ne-
denle sağım işleminde özellikle makineli sağım 
uygulanıyorsa, sağım kurallarına titizlikle uyul-
malı ve ihmal edilmemelidir. Çünkü sağım ma-
kinesinin mekanik bir alet, memenin hassas bir 
fizyolojik organ olduğu asla unutulmamalıdır.

Sağım çeşitleri

Türkiye’de koyun-keçi yetiştiriciliği genelde ge-
leneksel yöntemlerle yapıldığından sağım işlemi 
mevsimsel olarak gerçekleştirilmektedir. Genel-
likle kuzuların sütten kesilmesi sonrası kısa süre-
li olarak günde bir veya 10-12 saatte bir olmak 

kaydıyla günde iki kez yapılmaktadır. Sağım sü-
releri hayvanın ırkına göre değişmekle birlikte 
ortalama 2-4 ay sürmektedir. Sütçü ırk hayvan-
larda ise bu süre 6-7 aya kadar çıkabilmektedir.

Hayvancılık işletmelerinde en önemli faali-
yetlerden birisi, işletmedeki mevcut hayvanların 
sağımıdır. Sağım, işletme bazlı düşünüldüğün-
de mevcut hayvan sayısı ve verim düzeylerine 
göre belirlenmektedir. Buna göre elle sağım, 
taşınabilir makineli sağım ve otomatik sağım 
sistemlerinden birisi uygulanmalıdır. Türkiye’de 
küçükbaş hayvancılık işletmeleri önemli oran-
da küçük ölçekli işletmelerden oluşmaktadır. 
Küçükbaş hayvan varlığının yarısından fazlası 
(%54,6) hayvan sayısı 50-300 baş hayvana sahip 
işletmelerde bulunmaktadır. Bu işletmelerde sa-
ğım genellikle elle veya seyyar sağım makineleri 
ile gerçekleştirilmektedir. Buna karşın son yıllar-
da artan sütçü ırk koyun ve keçi ithalatı sayesin-
de Türkiye’de de büyük işletmeler kurulmakta 
ve bu işletmelerde otomatik sağım ünitelerinin 
kullanımı tercih edilmektedir.

Elle sağım

Elle sağım basitçe, meme başına toplanan sü-
tün parmaklar yardımıyla aşağıya doğru dalgalı 
basınç oluşturarak dışarı çıkartılması işlemidir. El 
daha sonra gevşetilerek meme başına tekrar süt 
dolması sağlanır. Bu uygulama daha sonra bir-
birini izleyen periyotlar halinde yapılarak sütün 
tamamen meme dokusundan boşalması sağ-



172 Kuzu ve Oğlak Kayıplarının Önlenmesinde Koyun Keçi Sağlığı ve Yetiştiriciliği

lanmaktadır. Bu uygulamanın herhangi bir mali-
yeti bulunmamakla birlikte, sağım yapan kişinin 
çabuk yorulması ve her sağımda belirli sayıda 
hayvan sağabilmesi nedeniyle entansif yetiştiri-
cilik yapılan işletmelerde bu yöntem ile sağım 
işlemin gerçekleştirilebilmesi oldukça zordur. 
Yapılan araştırmalarda hayvan başına ortalama 
1,5 litre süt veren işletmelerde bir sağımcının 
saatte 20-40 hayvan sağabildiği tespit edilmiş-
tir. Ayrıca bu yöntemde memede bir miktar süt 
kalabilmekte ve buna bağlı mastitis olguları ile 
karşılaşılmaktadır.

Makinalı sağım

Koyun-keçilerde makineli sağım, özellikle süt 
verim özellikleri yüksek olan, hayvan sayısı faz-
la olan işletmelerde daha yaygın olarak kulla-
nılmaktadır. Koyun ve keçilerde makinalı sağım 
taşınabilir ve otomatik sistemler ile yapılabilir. 
Bu sistemlerin işletmelere kurulmasında sürü 
büyüklüğü, sağım süresi ve sağılan hayvanın ırkı 
gibi birçok faktör etkili olmaktadır. Özellikle bü-
yük işletmelerde hayvanların günlük süt verim-
lerini takip ve kayıt etmek amacıyla otomatik sa-
ğım sistemleri (Resiml 1) tercih edilebilmektedir. 
Daha küçük işletmelerde ise taşınabilir sağım 
makinaları (Resim 2) kullanılmaktadır. 

Resim 1. Otomatik sağım sistemleri

Resim 2. Taşınabilir sağım makinesi

Makinalı sağım sistemlerinde, hayvanların 
sağım üniteleri farklılık gösterebilir. Bu konuda 
3 farklı sağım yerleşimi uygulanmaktadır.
I.  Sağım ağırda gerçekleştirilir, hayvanlar pa-

ralel olarak bağlanır ve sağım arkadan ger-
çekleştirilir.

II.  Sağım ayrı bir ünitede gerçekleştirilir, hay-
vanlar doğrusal olarak bağlanır.
a.  Hayvanlar paralel olarak bağlanır ve sa-

ğım arkadan gerçekleştirilir.
b.  Hayvanlar balıksırtı olarak bağlanır ve 

sağım yandan gerçekleştirilir.
c.  Hayvanlar baş aşağı yönde bağlanır ve 

sağım yandan gerçekleştirilir.
III.  Sağım ayrı bir ünitede gerçekleştirilir ve 

hayvanlar döner (rotary) sistemde bağlanır.
a.  Hayvanların kafaları kilit sisteminde ve 

paralel olarak tutulur, sağım arkadan ve 
dışarıdan bir bölümden gerçekleştirilir.

b.  Hayvanlar baş aşağı tutulur, sağım içeri-
den veya yandan dışarıdan gerçekleştiri-
lir.

Yukarıda belirtilen I ve II numaralı sağım üni-
telerinde taşınabilir sağım makinalarının kul-
lanımı daha uygundur. Türkiye şartlarında da 
özellikle aile tipi işletmelerde sağım makinaları 
ile sağım yapılacak ise, bu iki sağım ünitesinin 
tercih edilmesi önerilmektedir. Bununla birlik-
te bazı sağım ünitelerinde hayvanların rahat 
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ve kolay bir şekilde sağım ünitelerine girmeleri 
sağlamak amacıyla sağım esnasında yemleme 
yapılmaktadır.

Koyun ve keçi sağım sistemleri prensip ola-
rak ineklerde kullanılan sağım sistemleri ile 
benzerlik göstermektedir. Koyun ve keçi sağım 
sistemlerinde de vakum pompası, vakum regü-
latörü, vakum tankı, süt ve hava hortumları, pul-
zatör, süt pençesi, sağım balığı, iç lastikler, sütü 
depolayan ünite (kova veya tank) gibi parçalar 
bulunmaktadır. Vakum pompası, sağım makina-
sının düzgün ve sağlıklı çalışabilmesi için; süt ve 
havanın hareket ettiği ve sistemin büyüklüğü-
ne göre gerekli olan sabit basınçta (vakumda) 
bir hava debisi üretmektedir. Sağım sisteminin 
büyüklüğüne göre aşağıda belirtilen formüllere 
göre sağım makinasının her başlığı için gerekli 
basınç hesaplanmaktadır.

<10 başlık = 150 + 80 L/dk
>10 başlık = 950 + 45 L/dk
Koyun ve keçilerde kullanılan sağım maki-

nalarının olması gereken özellikleri Tablo 1’de 
verilmiştir. Bir pulzasyon siklusu; sağım evresi 
ile dinlenme ve masaj evresinden oluşmakta-
dır. Pulzasyon denildiği zaman, sağım başlığı 
içindeki iç lastiğin pulzatörün etkisiyle yaptığı 
ritmik şişme/sönme hareketi anlaşılmaktadır. 
Pulzasyon siklusu; dinlenme ve sağım evreleri-
nin tamamlanmasının dakika ile belirlenmesiyle 
ölçülmektedir.

Koyun ve keçilerde ineklerden farklı olarak iki 
meme başı bulunduğu için, doğal olarak iki adet 
memeye uygun sağım başlıkları bulunmakta 
(Resim 3) ve bu yapılar çoğunlukla silikon/kau-

çuk malzemeden yapılmış iç lastikleri içermek-
tedir. Bu başlıkların ağırlıkları koyun ve keçilere 
uygun şekilde azaltılmış, boy ve ağızlık çapları 
da küçültülmüştür.

Resim 3. Koyun (a) ve keçilerde (b) sağım sırasında 
sağım başlıklarının görünümü

Sağım hijyeni

Koyun ve keçi sütü üretiminde sağım esnasında 
ineklerde olduğu gibi hijyen kurallarına uyulma-
sı oldukça önemlidir. Çünkü temel hijyen kural-
larına uygun olarak sağılan hayvanlardan elde 
edilen sağlıklı ve kaliteli sütler içerikleri itibari 
oldukça değerlidir. Bu nedenle temiz koyun ve 
keçi sütü üretimi için son derece titiz ve dik-
katli bir üretim süreci gereklidir. Bu hem birim 
hayvandan daha fazla süt elde edilmesi hem de 
meme sağlığı bakımından da gereklidir. Bir sa-
ğım işleminde aşağıda belirtilen kurallara sıra-
sıyla ve titizlikle uyulmalıdır.

1. Sağım öncesi hazırlık

Sağım yapacak olan kişinin ilk olarak kendi hij-
yenine dikkat etmesi ve sağım konusunda önce-
den bilgilendirilmesi gerekmektedir. Eğer müm-

Tablo 1. Küçükbaş hayvanlarda sağım makinalarının özellikleri
Keçi Koyun

Aralık Tavsiye edilen Aralık Tavsiye 
edilen

Vakum seviyesi (kPa) 35-41 39-45 35-51 39-45
Pulzasyon hızı (adet/dk) 60-90 85 60-180 112-120
Pulzasyon oranı (dinlenme/sağım) 50:70 50:50 30:70 – 60:40 50:50
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künse daha önce sağım işlemi gerçekleştirmiş 
tecrübeli kişiler tarafından seçilmesi gerekmek-
tedir. Sağım öncesi mastitislerin belirlenmesi 
konusunda bilgisinin olması veya bu konuda 
sağımcının eğitilmesi meme sağlığı bakımından 
çok önemlidir. Kaliteli ve sağlıklı süt elde ede-
bilmek için hayvanların meme sağlığı oldukça 
önemlidir.

Sağım yapan kişi mutlaka tek kullanımlık 
önlük ve eldiven giymelidir. Hem kendi sağlığı 
hem de hayvandan hayvana geçebilecek olan 
bulaşıcı ve çevresel hastalıkların bulaşmasının 
önlenmesi gerekmektedir. Çünkü sağım es-
nasında sağımcının elleri ile meme dokusuna 
teması oldukça fazladır. Özellikle bulaşıcı mas-
titis etkenlerinin (S. aureus) elleriyle bulaşması 
oldukça fazla risk oluşturmaktadır. Ayrıca sağım 
ünitesinin (sağımın yapıldığı yer) yeterince ha-
valandırmasının bulunması ve yıkanabilir özel-
liklere sahip olması önerilmektedir.

2. Ön daldırma ve memenin temizliği

Sağım öncesi meme başlarının temizlenme-
si, enfeksiyon kaynağı patojenlerin meme do-
kusuna girişini engellemek amacıyla oldukça 
önemli bir basamaktır. Meme başlarının temiz-
lenmesi için sağım öncesi daldırma solüsyonla-
rı (pre-dipping) (Resim 4) kullanılabilmektedir. 
Sağım öncesi daldırma solüsyonu (klorheksidin, 
iyot, nisin, quaternary amonyum vb.) olarak 
%0,5’lik iyot solüsyonları tercih edilmektedir. Her 
bir meme başı bu solüsyona ayrı olarak daldırıl-
malı ve en az memenin ¾’lük kısmı bu solüsyon 
ile temas etmelidir. Temas sonrası mikropları öl-
dürebilmesi için bu solüsyonun en az 30 saniye 
meme başında kalması gerekmektedir. Bu iş-
lemler sonrası meme başları uygun materyal ile 
silinerek hızlıca kurulanması önerilmektedir. Bu 
aşamalar özellikle bulaşıcı mastitis problemi gö-
rülen sürülerde mutlaka uygulanmalıdır. Çünkü 
memelerin ıslak kalması bakterilerin çoğalması 
için uygun ortam hazırladığı için meme başla-
rının kurulanması en önemli basamaklardan 
bir tanesidir. Meme başlarının kurulanmasında 

tek kullanımlık kuru kağıt havlular veya sterili-
ze edilmiş bez havlular kullanılabilmektedir. Bu 
amaçla kullanılan materyaller birkaç hayvan-
da aynı anda kullanılmamalıdır. Çünkü mastitis 
görülme olasılığı yüksek olan sürülerde çapraz 
buluşma görülebilmektedir. Bununla birlikte 
yapılan araştırmalarda sağım öncesi daldırma 
solüsyonlarının uygulanmasının, sütte bakteri 
sayısını 5-6 kez ve listeria enfeksiyonu görülme 
riskini ise 4 kez azalttığı tespit edilmiştir.

Resim 4. Sağım öncesi uygulanan daldırma (pre-dip-
ping) solüsyonu

3. Ön sütün muayenesi

Koyun ve keçilerde de ineklerde olduğu gibi 
mastitislerin tespit edilmesinde ön sütün mua-
yenesi oldukça önemli bir aşamadır. Bu muaye-
ne esnasında her iki memeden de ilk süt strip-
cup adı verilen siyah zeminli ve yatay açılı özel 
bir kaba alınarak var olan klinik mastitisler tespit 
edilmeye çalışılmaktadır. Buradaki amaç masti-
tis şekillendiğinde sütte ortaya çıkan pıhtı, renk 
değişikliği, flakon ve kan gibi durumları tespit 
ederek mastitisleri en hızlı şekilde belirlemek-
tir. Bu sayede mastitisler erken aşamada tespit 
edilerek hem hayvanların tedavisine başlanıl-
makta hem de enfekte sütün tank sütüne ka-
rışması engellenerek toplum sağlığı da koruma 
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altına alınmaktadır. Ayrıca ön süt muayenesi için 
meme başlarına uyarım yapılması oksitosin sa-
lınımına neden olarak sütün meme içi kanallara 
aktarılması sağlanmaktadır. Bu nedenle koyun 
ve keçilerde sağım öncesi ön sütün muayene-
sinin yapılması kesinlikle yapılması gerekmek-
tedir. Ayrıca bu işlem memedeki mevcut sütün 
tamamının alınmasını da sağlar.

4. Sağım başlıklarının takılması

Sağım başlıklarının hayvanların meme başlarına 
hızlıca takılması oldukça önemlidir. Hatta me-
meye ilk dokunuştan sonra 1 dakika içerisinde 
sağım başlıklarının takılması önerilmektedir. Bu 
aşamada sağım pençesinin hayvanın memesinin 
altına gelecek şekilde meme başlıklarının çap-
razlama yerleşmemesine dikkat ederek sağım 
başlıklarının memeye tam oturacak şekilde yer-
leştirilmesi gerekmektedir. Ayrıca sağım başlık-
larının takılması sırasında hayvanın meme altına 
sürülmeden önce sağım başlıklarının ortadan 
toplanarak ayaklara ya da bacaklara değmemesi 
sağlanmalıdır. Bununla birlikte sağım esnasında 
başlıkların hava emmemesine de özen gösteril-
melidir.

5. Sağım

En ideal sağım süresi, sağım için hazırlıklar 
başladıktan ve memeye ilk dokunuş gerçekleş-
tikten sonra maksimum 5-6 dakika içerisinde 
tüm sağım işlemlerinin bitmesi en ideal sağım 
süresidir. Çünkü memeye dokunma işleminin 
gerçekleşmesiyle birlikte oksitosin salınımı uya-
rılmaktadır. Salınan oksitosinin memede sütün 
boşaltılması için etki süresi de 5-6 dakikadır. 
Meme dokusu kurulandıktan sonra eğer sağım 
işleminin başlaması gecikir ise oksitosin etkisi-
ni giderek kaybetmektedir. Bu nedenle sağım 
esnasında dikkatli, titiz ve hızlı olmak oldukça 
önemlidir.

Sağım esnasında sağım başlıklarının pozisyo-
nu ve hayvanın canının yanıp yanmadığı kontrol 
edilmelidir. Eğer sağım başlıkları sağım başlıkları 

bitmeden düşüyor ise sağım ekipmanları mut-
laka kontrol edilmelidir. Ayrıca sağım başlıkları 
bazen huysuz hayvanlar tarafından tekmelene-
rek düşürülmektedir. Bu gibi durumlarda sütün 
tamamen bitip bitmediği kontrol edilmelidir. 
Ayrıca bazı durumlarda sağım bitmesine rağ-
men sağım başlıkları memeden uzaklaştırılma-
dığı için aşırı sağım gerçekleşmektedir. Bu ne-
denle sağım boyunca sürekli olarak hayvanların 
izlenmesi gerekmektedir. Aşırı sağımları engel-
lemek amacıyla sağım süresi 5 dakikayı geçtik-
ten sonra memede süt kalıp kalmadığı kontrol 
edilebilir. Çünkü aşırı sağım uygulamaları da 
meme başında hasara neden olarak mastitise 
yakalanma riskini artırmaktadır. Bununla birlikte 
vakum ve pulzasyon ayarlarının kontrol edilmesi 
gerekmektedir. Ayrıca sistemin periyodik olarak 
teknik servis bakımı yapılmalıdır.

Sağımhanelerde sağımcı sayısının belirlen-
mesi de sağım için önemli bir kriterdir. Çünkü 
sağımcı sayısı, sağımın sağlıklı ve zamanında 
yapılmasında oldukça etkilidir. Sağımhane başı-
na sağımcı sayısının belirlenmesinde; sağımha-
nenin uzunluğu, sağılan hayvan sayısı ve sağım 
için ayrılan süre oldukça önemli bir kriterdir. Sa-
ğım süresinin tespit edilmesinde bazı genel kri-
terler izlenebilir. Buradaki temel nokta memenin 
hazırlanmaya başlaması ile sağım sonrası dal-
dırma arasında geçen süreler sağım zamanına 
etki etmektedir.
• Sağım öncesi memenin hazırlanması, daldır-

ma, silme ve ön süt muayenesi gibi işlemler 
30-60 saniye içerisinde bitirilmelidir.

• Meme başlıklarının takılması 10-15 saniye 
içerisinde tamamlanmalıdır.

• Sağım bittikten sonra ise 15-20 saniyede 
meme başlıkları uzaklaştırılmalı ve sağım 
sonrası daldırma işlemi uygulanmalıdır.
Bu bilgiler doğrultusunda bir sağımcının ko-

yun başına en az 60-90 saniyeye ihtiyacı bulun-
maktadır. Ortalama koyun başına bir sağımın 
2-4 dakika sürdüğü düşünülür ise, toplamda 
hayvanın sağımının 5-6 dakika içerisinde ta-
mamlanması gerekmektedir.
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6. Sağım başlıklarının çıkarılması

Sağım bittiği fark edildikten sonra sağım baş-
lıklarının meme başından hızlıca uzaklaştırılması 
gerekmektedir. Bu işlem olabildiğince nazikçe 
gerçekleştirilmeli ve hayvana acı verici olma-
malıdır. Meme başları uzaklaştırıldıktan sonra 
memede süt kalıp kalmadığı kontrol edilmeli-
dir. Çoğu sağım sisteminde sağım başlıklarının 
ayrılması süt gelmesi bitince otomatik olarak 
yapılır. Otomatik başlık uzaklaştırma sistemi 
olan işletmelerde fabrika ayarları esas alınma-
lı ve manuel uzaklaştırmaya zorunlu bir durum 
olmadıkça geçilmemelidir. Manuel uzaklaştır-
maya geçmek çoğu zaman uzun süre vakum 
uygulanması sonucu meme başında kalınlaşma 
ve meme aşı ucunda siğil benzeri çıkıntıları te-
tikleyebilmektedir.

7. Sağım sonrası daldırma

Sağım sonrası açık olan meme başı kanalın-
dan zararlı bakterilerin içeri girişini engellemek 
amacıyla sağım sonrası daldırma solüsyonları 
(klorheksidin, gliserin+sulfonik asit, hidrojen 
peroksit, iyot) uygulanmalıdır. Bu solüsyonların 
içerisine sağım sonrası memenin yumuşatılması 
ve onarılması için gliserin gibi kimyasallar ilave 
edilebilmektedir.

Sağım sonrası meme başının en az 2/3’lik kıs-
mının daldırma solüsyonu ile kaplanması gerek-
mektedir. Tercihen memenin tamamen daldırıl-
ması daha uygundur. Bununla birlikte daldırma 
yerine püskürtme tarzında sıvıların uygulanması 
da kullanılabilmektedir.
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Koyun ve Keçilerde Önemli Hastalıklar

Çiftlik hayvanlarının enfeksiyöz ve enfeksiyöz 
olmayan hastalıkları; et, süt ve yapağı kalitesin-
de bozulma yanında ölümlere de yol açtığı için 
önemli ekonomik kayıplara neden olur. Koyun 
ve keçi işletmelerinde hastalıkların erken teşhisi, 
tedavinin hemen başlatılarak hastalığın yayıl-
masının önlenmesine yardımcı olur. Koyun ve 
keçiler, diğer çiftlik hayvanlarına göre tedaviye 
daha sınırlı cevap verir. Bu nedenle, hastalığın 
tedavisinden ziyade önlenmesi daha önemlidir.

1. Enfeksiyöz olmayan (non-enfeksiyöz) 
hastalıklar

Koyun ve keçi sürülerinde non-enfeksiyöz has-
talıklar olarak işkembenin gazlı şişkinlikleri (ru-
minal timpani), ruminal asidozis, gebelik tok-
semisi, hipokalsemi, idrar taşları gibi metabolik 
ve beslenme hastalıkları, vitamin (A, B, D ve E 
vitaminleri), mineral (kalsiyum, fosfor, magnez-
yum) ve iz element (bakır, kobalt, selenyum) ek-
siklikleri, zehirlenmeler (tarım ilaçları, yılan ısırı-
ğı) ve travmalar sayılabilir. Kuzu ve oğlaklardaki 
non-enfeksiyöz hastalıklar, doğumdan sonraki 
ilk bir hafta içinde ölümlerin en önemli sebebi-
dir. Kuzu ve oğlak ölümlerinin en önemli neden-
leri; annenin yavruyu kabul etmemesi, yetersiz 
beslenme, açlık, hipotermi (düşük vücut ısısı), 
güç doğum, erken doğum ve doğmasal kusur-
lardır. Non-enfeksiyöz hastalıkların çoğu, sürü 
yönetimindeki hatalarla ilgilidir.

Karnın gazlı şişkinlikleri (ruminal timpani; 
işkembede gaz oluşumu)

Ruminal timpani ya da karnın gazlı şişkinliği, iş-
kembe ve börkeneğin köpüklü ya da köpüksüz 
fermentasyon (sindirim) gazları ile aşırı şişkin-
liğini ifade eden non-enfeksiyöz bir hastalıktır. 
Hayatı tehdit eden bir durumdur ve hayatta kal-
ma için zaman çok kritiktir. Sol karın bölgesinde 
şişkinliğe sebep olan gaz, işkembedeki yemlerin 
parçalanması sırasında doğal olarak üretilir ve 
tipik olarak geğirme (erütasyon; ruktus) yoluyla 
atılır.

Küçük ruminantlarda gazlı şişkinlikler; kö-
püklü şişkinlik (primer ruminal timpani), serbest 
gaz şişkinliği (sekonder ruminal timpani) ve 
şırdanın şişkinliği (abomazal timpani) şeklinde 
görülebilir. Hem köpüklü hem de serbest gaz 
şişkinliği, tam gelişmiş bir rumeni olan herhangi 
bir hayvanda görülürken, abomazal şişkinlik sa-
dece biberonla beslenen gençlerde görülür.

Mera şişkinliği olarak da adlandırılan köpük-
lü gaz şişkinlikleri, özellikle ilkbahar ve sonba-
harda hızlı büyüyen yeşil bitkilerin yenilmesi 
ya da hayvanların baklagil tarlalarına girerek 
beslenmesi nedeniyle görülür. Yonca ve yük-
sek proteinli baklagiller gibi kolay sindirilen 
yiyecekler alındıktan hemen sonra çok hızlı bir 
şekilde parçalanır ve işkembede aşırı gaz olu-
şumuna yol açarlar. Üretilen bu gaz köpüklüdür 
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ve rumen pH’sında hızlı değişikliğe sebep ola-
rak işkembe sıvısının viskozitesini (akışkanlığın 
azalması) artırır. İşkembe akışkanlığında azalma, 
köpükteki küçük kabarcıkların birleşmesini en-
geller. Bu durum, büyük kabarcıkların oluşumu-
nu ve parçalanmasını önler. Köpükte hapsolan 
gaz miktarı arttıkça, işkembe ve öncelikle hay-
vanın sol tarafı şişer. İşkembe genişledikçe, iç 
organlara baskı yapar, kan akışı kısıtlanır ve so-
luk alıp-verme güçleşir. Derhal müdahale edil-
mediği takdirde, hayvan solunum ve dolaşım 
yetmezliğinden ölür.

Tahıl şişkinliği olarak ta adlandırılan serbest 
gaz şişkinlikleri, tıkanma veya fonksiyonel bo-
zukluklar sonucu ruktusun (geğirme) engellen-
mesi durumunda ortaya çıkar. Apse, tümör ve 
yumrulu bitkiler (patates, elma, pancar) gibi tı-
kanmaya sebep olan durumlarda ruktus engel-
lenerek işkembede gaz birikir. Yan pozisyonda 
(lateral pozisyon) yatan ruminantlar gazı uygun 
şekilde çıkaramaz ve işkembede gaz birikir. Bu 
nedenle, hayvanlar derhal göğüs üstü pozisyo-
na getirilmelidir. Aşırı tahıl yenilmesi ve bazı has-
talıklara bağlı ruktusun engellenmesi de serbest 
gaz şişkinliğine sebep olabilir. Tahıl şişkinliği, 
işkembenin tahıllara adaptasyonu sağlanmadan 
aşırı miktarlarda tahıl verilmesine bağlı orta-
ya çıkar. İşkembenin pH’sı düşer ve kasılmalar 
azalır. İşkembedeki kasılmaların azalması ile gaz 
dışarı atılamaz ve birikerek şişkinliğe sebep olur.

İşkembede, köpüklü ya da serbest gaz şiş-
kinliklerinin klinik belirtileri aynıdır. Kısa süre 
içerisinde fark edilmez ise genellikle ani ölümle 
sonuçlanır. Klinik bulgular olarak; sol karın du-
varında şişkinlik, iştahsızlık, ağrı, hareket etme-
de isteksizlik, solunum güçlüğü ve müdahale 
edilmezse ölüm görülür (Resim 1). İşkembede 
gazlı şişkinlikler, sadece birkaç hayvan düzeyin-
de olabildiği gibi çok sayıda hayvanda da görü-
lebilir. Bu hastalıktan korunmada, sürü yönetimi 
önemlidir. Hastalar vakit kaybedilmeden bir he-
kim tarafından tedavi edilmelidir.

Resim 1. Karnında gazlı şişkinlik bulunan bir koyu-
nun üstten görünümü

Rumen asidozu (arpalama, tohmalama, 
aşırı tane yem tüketilmesi, laktik asidoz)

Rumen asidozu, nişastadan zengin buğday ve 
arpa gibi kolay fermente olabilen tahıl veya pe-
letlerin çok miktarda ani tüketiminden kaynak-
lanır. Bu hastalık, hızlı büyüyen meralarda ve 
yüksek kaliteli silajla beslenen hayvanlarda da 
meydana gelebilir. Bu tip yemlerin bağırsaklar-
da hızla fermente olması sonucu aşırı miktarda 
laktik asit üretimi, işkembenin (rumen) pH’sını 
düşürür. Bu tip gıdaların alımından sonraki 24-
36 saat içinde klinik bulgular ortaya çıkar. Hafif 
etkilenen koyun ve keçilerde, iştah halen devam 
ederken, depresyon, ishal ve gazlı şişkinlik gö-
rülebilir. Daha şiddetli etkilenenlerde ise iştah-
sızlık, dehidrasyon (sıvı kaybı), körlük, yatma, 
rumen hareketlerinin durması ve diş gıcırdatma 
belirlenebilir. Bazı hayvanların ayaklarında has-
sasiyet gelişerek, ayaklarını sık sık aşağı yukarı 
hareket ettirir. Hastaların bir kısmı 2-3 gün için-
de ölürken, diğerleri yavaş yavaş iyileşir. İyile-
şenlerde genellikle kronik topallık (laminitis) 
görülür.

Asidozis, uygun beslenme yönetimleri ile ön-
lenebilir. Hastalığın tedavisinde tohmalamaya 
neden olan besinler, rasyondan hemen uzaklaş-
tırılır, kaliteli kaba yem veya samanla beslenme-
ye başlanır. Konsantre yemler rasyona kademeli 
olarak eklenerek adaptasyonları sağlanır. Ayrıca 
tahılların kırılmadan veya öğütülmeden veril-
mesi asidoz riskini azaltır.
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2.Enfeksiyöz hastalıklar

Kontagioz (bulaşıcı) pustular dermatitis 
(ektima; orf)
Ektima ya da Orf (Contagious pustular dermati-
tis), çoğunlukla kuzu ve oğlakları etkileyen viral, 
bulaşıcı ve zoonotik (insanlara bulaşabilen) bir 
hastalıktır. Hastalığın etkeni Poxviridae ailesinden 
Parapoxvirus’tür. Enfeksiyon, çoğunlukla kuru, di-
kenli otlak ve samanların deriyi yaralaması sonu-
cu vücuda girer. Hastalıkta ölüm oranı %1 olması-
na rağmen, bulaşma %90’lara ulaşabilir. Özellikle 
bağışıklık sisteminin zayıf olması, sekonder en-
feksiyonlar veya stres ölüm oranını arttırır.

Hastalıkla ilgili lezyonlar genellikle ağız ve 
dudakların birleşim yerlerindedir (Resim 2) ve 
burun ucuna doğru yayılır. Bazen yüz, göz ci-
varı, genital organlar (Resim 3) ve ayaklarda 
(Resim 4) da görülebilir. Lezyonlar başlangıçta 
kızarık papüller şeklindedir. Papüller daha sonra 
kabuklanarak siğil görünümünü alır. Lezyonlar 
gittikçe büyüyüp birleşerek karnabaharı andı-
rır. Şiddetli vakalarda diş etleri, damak ve dilde 
etkilenebilir. Ayakta gelişen lezyonlar topallığa 
sebep olur. Süt emen kuzu ve oğlaklar hastalığı 
annenin memelerine de bulaştırabilir.

Ektima öldürücü bir hastalık değildir, ancak 
yaygın olduğu bölgelerde ekonomik önemi var-
dır. Erişkin koyun ve keçiler kendiliğinden iyile-
şebilirken, kuzu ve oğlaklarda ölümcül olabilir. 
Hastalığın direkt bir tedavisi yoktur. Tespit edildi-
ğinde hastalar sağlamlardan ayrılmalı ve bulun-
dukları ortam dezenfekte edilmelidir. Sekonder 
enfeksiyonların önlenmesi için antibiyotik, bağı-
şıklık sistemi güçlendiricileri, yangı gidericiler ve 
rezorbtif etkili ilaçlar kullanılır. Bazı durumlarda, 
lezyonlara antiseptik, ağrı kesici ve yumuşatıcı 
özellikteki pomatlar uygulanabilir. Ağızda lez-
yon bulunanlarda, iştahsızlık görülebileceğin-
den, taze, yumuşak ve yeşil gıdalar verilmelidir. 
Hastalıktan korunmada aşılama önemlidir. Aşı-
lama için arka bacağın iç kısmına iğneyle 0.5-1 
cm’lik 3-4 çizgi atılır ve 2-3 damla aşı damlatılıp 
bir kaç saniye bekletilerek uygulanır.

Resim 2. Dudaklarda şekillenen ektima lezyonları

Resim 3. Genital bölgede şekillenen ektima lezyon-
ları

Resim 4. Ayakta şekillenen ektima lezyonları
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Koyun ve keçi çiçeği

Koyun-keçi çiçeği, yüksek ateş, göz-burun akın-
tısı ve deride veziküllerle (içi sıvı dolu kesecik) 
karakterize oldukça bulaşıcı bir hastalıktır. Çi-
çek lezyonları yaygın olarak deride görülme-
sine rağmen, şiddetli durumlarda, akciğer ve 
mide-bağırsaklarda da bulunabilir (Resim 5). 
Hastalığın etkeni Capripox virüsleridir. Merinos 
ve Avrupa koyun ırkları diğer ırklara göre daha 
hassastır. Yine keçi ırkları da, duyarlılık açısından 
farklılık gösterir. Bulaşma direkt temasla gerçek-
leşir. Bulaşmada hastaların solunum damlacıkla-
rı, burun salgıları, tükürükleri veya derilerinden 
dökülen kurumuş kabuklar rol oynar. Ayrıca vi-
rüsler kıyafet ve ekipmanlar aracılığıyla kolaylık-
la taşınabilir. Sinekler bulaşmaya aracılık edebi-
lirler. Capripox virüsleri çok dirençlidir. Ağıllarda 
6 ay, enfekte yapağı, deri ve kıl üzerindeki kuru 
kabuklarda ise 3 ay süreyle canlı kalabilir.

Çiçek hastalığı, kuzu ve oğlaklarda yetişkinle-
re göre daha şiddetli seyreder. Hastalık ani ateş, 
burun ve gözlerden akıntı, tükürük salgısında 
artış, iştahsızlık ve hareket etmede isteksizlikle 
başlar. Derideki lezyonlar 1-2 gün içinde ortaya 
çıkar ve tüm deriye yayılır, ancak en çok yüz, ku-
lak, göz kapakları (Resim 6), koltuk ve kuyruk altı 
bölgesinde belirgindir (Resim 7). Lezyonlar kıza-
rıklıkla başlar ve iki hafta içerisinde papül (sert 
şişlikler), vezikül (içi sıvı dolu kesecikler), eksu-
dasyonlu püstüle (içinde irin bulunan kabartılar) 
dönüşür. Daha sonra bu püstüller kabuklaşır. 
Burun delikleri, ağız ve vulva mukozasında da 
lezyonlar görülebilir. Akciğerlerin etkilendiği 
durumlarda solunum güçlüğü görülür. Deri lez-
yonları başladıktan yaklaşık iki hafta sonra ölüm 
oranı pik yapar. Sürüdeki ölüm oranı %50’lere 
kadar ulaşabilir.

Koyun-keçi çiçeği ihbari mecburi ve tazmi-
natlı bir hastalıktır. Hastalığın etkili bir tedavisi 
yoktur ve iyileşme yavaştır. Hastalıktan korun-
mada en etkin yol aşılamadır. Aşı 6-12 haftalık 
kuzu ve oğlaklara deri altı olarak uygulanabilir. 

Hastalığın görüldüğü bölgelerde 2 yılda bir tek-
rar edilmelidir.

Resim 5. Akciğerde çiçek lezyonları

Resim 6. Göz çevresinde çiçek

Resim 7. Arka bacaklarda çiçek lezyonları
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Koyun-keçi vebası (peste des petits 
ruminants; PPR)

Koyun ve keçilerin yüksek ateş, nekrotik stoma-
tit, ishal, solunum problemleri ve bazen ölüm ile 
seyreden bulaşıcı, viral bir hastalığıdır. Hastalığa 
Paramyxoviridae ailesinden Morbillivirus’ler se-
bep olur. Hastalığın görülme oranı koyunlarda 
daha yüksektir. Ancak keçilerde daha şiddetli 
seyreder. Bulaşmada direkt yakın temas, burun, 
göz akıntıları, salya ve dışkı önemlidir.

Genç hayvanlar ve keçilerde, perakut form 
yaygındır, kuluçka süresi genellikle daha kısadır 
ve çoğunlukla ölümle sonuçlanır. Perakut form 
ani iştahsızlık, yüksek ateş, depresyon, solunum 
güçlüğü ile başlar ve kısa sürede ölüme neden 
olur. Ölüm oranı % 100’e ulaşabilir. Hastalığın 
diğer formunda (subakut) başlangıçta, 3-5 gün 
sürebilen depresyon, iştahsızlık ve yüksek ateş 
(41 °C) vardır. Seröz burun ve gözyaşı akıntısı, 
yavaş yavaş mukopurulent hale gelir. Ağız boş-
luğundaki eroziv lezyonlar, nekrotik hale dönü-
şebilir (Resim 8). Bu nekrotik lezyonlar, şiddetli 
vakaların dil ve diş etlerinde kepek serpilmiş 
(kazeöz birikinti) gibi bir görüntü verir. İlerleyen 
dönemlerde solunum güçlüğü, öksürük ve ishal 
gelişir. Hastalar, giderek kilo kaybeder ve niha-
yetinde ölür.

Koyun keçi vebası ihbari mecburi bir hasta-
lıktır ve karantina uygulaması gerektirir. Spesifik 
bir tedavisi olmamasına rağmen, hafif enfek-
siyonlar 10-15 gün içinde iyileşebilir. Sürüdeki 
hayvanların bağışıklık sistemini güçlendirmeye 
yönelik uygulamalar, ölüm oranını azaltabilir. 
Hastalıktan korunmada en etkili yol aşılamadır. 
Aşılama sonrası bağışıklık 21 günde oluşur ve 1 
yıl süreyle koruma sağlar. Bu nedenle hastalığın 
yaygın olduğu bölgelerde yılda bir kez aşılama 
önerilir. Aşılı ana hayvanlardan doğan kuzu ve 
oğlaklar 4-6 aylıkken, aşısız ana hayvanlardan 
doğan kuzular 2-3 aylıkken aşılanmalı ve 3-6 ay 
sonra aşı tekrar edilmelidir.

Resim 8. Vebalı bir kuzuda nekrotik ağız lezyonu

Kazeöz lenfadenitis (pseudotuberkülosis, 
çatlak, cırtlak, çıban)

Kazeöz lenfadenitis, deri altı lenf yumruları ile 
özellikle akciğerler ve diğer iç organlarda apse-
lerle karakterize, kronik ve zoonoz bir hastalıktır. 
Hastalığa Corynebacterium pseudotuberculosis 
bakterisi neden olur. Koyunlarda, keçilere göre 
daha yaygındır. Ölüm oranı düşük olmasına rağ-
men, deri-yapağı kalitesinde bozulma, et ve süt 
veriminde azalmaya neden olduğundan eko-
nomik öneme sahiptir. Hastaların apse, burun 
akıntıları ve dışkıları çevreyi (yemlik, suluk, ahır 
zemini) enfekte eder. Bulaşma genellikle kon-
tamine olan kırkım, banyo ve kastrasyon ekip-
maları, enjektör, yemlik ve suluklar aracılığıyla 
gerçekleşir.

Hastalık genellikle deri ve deri altı lenf dü-
ğümlerinde yeşilimsi-krem renkli apselerle ka-
rakterizedir (Resim 9, Resim 10). Bu hastalık, 
başta akciğerler olmak üzere diğer iç organları 
da etkileyebilir. Akciğerlerdeki apseler uzun sü-
reli solunum problemlerine neden olur. Daha az 
olarak abdominal lenf düğümlerine yayılarak 
kilo kaybına, merkezi sinir sistemine yayılarak 
nörolojik belirtilere ve meme bezlerine yayılarak 
mastitise sebep olabilir.
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Resim 9. Kazeöz lenfadenitisli bir koyun

Resim 10. Kazeöz lenfadenitisli bir koyunda kesim 
sırasında açılan bir lenf yumrusu

Tedavi edilecek hayvanlar sağlıklılardan ayrıl-
malı ve müdahaleleri yapılmalıdır, ancak hastalı-
ğın etkili bir tedavisi yoktur. Kendiliğinden açılan 
ya da tedavi amacıyla boşaltılan apseler anti-
septikli solüsyonlarla (% 3’lük iyot solüsyonları 
veya % 2’lik klorheksidin solüsyonu) yıkanmalı 
ve içerisine antiseptikli gazlı bez yerleştirilmeli-
dir. Tedavi sırasında kullanılan bazı malzemeler, 
yakılarak ya da derin şekilde gömülerek çevre-
nin enfekte olması engellenmeye çalışılır.

Hastalığın kontrolü ve önlenmesi için hasta-
lar belirlenmeli ve sürüden çıkartılmalıdır. Ahır 
ve kontamine olmuş ekipmanlar uygun şekilde 
temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir. Hastalık 
için ticari aşı mevcuttur. Sütten kesilmiş 3 aylık-
tan büyük kuzulara 4 hafta ara ile 2 kez yapıl-
malı ve yıllık olarak tekrarlanmalıdır. Aşılamalar, 

enfekte sürülerde hastalığın görülme sıklığını 
azaltsa da, tamamen ortadan kaldırmaz. Hasta-
lığın yoğun olduğu bölgelerde yılda iki kez aşı-
lama tavsiye edilir.

Koyunlarda pulmoner adenokarsinom 
(jaagsiekte)

Koyunların pulmoner adenokarsinomu aynı za-
manda jaagsiekte veya koyun akciğer kanseri 
olarak da bilinir. Bu hastalık, koyunların bulaşı-
cı retroviral bronşioloalveolar karsinomudur ve 
nadiren keçilerde de görülebilir. Hastalık bazı 
koyun ırklarında daha yaygındır. Fakat, bu gene-
tik yatkınlığın sebepleri bilinmemektedir. Has-
talıkta ölüm oranı, enfeksiyon alındıktan sonra 
yıldan yıla düzenli olarak artar ve sonradan de-
receli olarak azalır. Hastalık, enfekte burun akın-
tıları ile direk temas veya bulaşık yem ve suların 
alınması sonucu bulaşır.

Pulmoner adenokarsinom, sinsi seyreder ve 
klinik bulgular sadece tümör oluşan hayvanlar-
da ortaya çıkar. Bu hastalığın inkübasyon süresi 
2 yıldan daha uzundur. Bu nedenle, yaygın ola-
rak 2-4 yaşlı koyunlarda görülmesine rağmen, 
doğduklarında etkeni alan kuzularda da görü-
lebilir. Klinik bulgular olarak şiddetli solunum 
güçlüğü, hızlı solunum, çabuk yorulma, burun 
akıntısı, öksürük ve kilo kaybı vardır. Sekonder 
enfeksiyonlar gelişmedikçe ateş ve iştahsızlık 
görülmez. Bazı koyunlar arka bacaklarından yu-
karıya kaldırıldıklarında (el arabası testi), hasta-
lığın karakteristik klinik bulgusu olan burundan 
temiz berrak bir sıvı gelir. Hastalığın etkili bir 
tedavisi veya aşısı yoktur. Klinik bulgular görül-
dükten sonra ortalama 2 ay içinde ölümle so-
nuçlanır. Hastalıktan korunmak için enfekte ko-
yunlar sürüden çıkartılmalı, sürüye hasta hayvan 
girişine engel olunmalıdır.

Maedi-Visna hastalığı

Maedi/Visna virüs, Retriviridae ailesinin lentivi-
rus virüs soyundadırlar. Hastalığa koyun ve keçi-
ler duyarlıdır. Maedi daha çok koyunlarda, Visna 
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ise keçilerde yaygındır. Ancak her iki hastalık 
birlikte de seyredebilir. Maedi/Visna hastalığı 
meme, eklem, solunum sistemi ve sinir sistemi 
problemlerine neden olur. Maedi özellikle solu-
num sistemi (öksürük, solunum güçlüğü) başta 
olmak üzere meme (memede sertleşme) ve ek-
lemleri (topallık) etkilerken, Visna sinir sistemini 
etkileyerek arka bacaklarda güçsüzlük, anormal 
duruş, sallantılı yürüyüş, dönme ve felç gibi bul-
gulara sebep olur. Her iki hastalık sürüde çok 
yavaş ilerler. Etkeni almış sürülerde hastalığın 
görülmesi aylar ya da yıllar sürebilir. Bu nedenle 
genellikle 2 yaşın üzerindeki hayvanlarda gö-
rülür ve hastalarda gittikçe ilerleyen kilo kaybı 
mevcuttur. Hastalık sürüdeki diğer hayvanlara 
solunum yoluyla bulaşabilir. Hasta hayvanlar, 
virüsü ömür boyu taşıdıklarından, sürüye en-
feksiyonun yayılmasında önemlidir. Anneden 
yavruya ağız sütü ve süt yoluyla bulaşır. Ancak 
intrauterin (ana hayvan karnında) ve sperma yo-
luyla bulaşma da mümkündür.

İhbari mecburi bir hastalık değildir ve hasta-
lığın tedavisi yoktur. Hastaların sürüden çıkarıl-
ması ya da itlafı önerilir. Hastalığın görüldüğü 
sürülerde kontrol amacıyla doğumdan sonra 
anne ve yavrular hemen ayrılmalı, hasta hay-
vanların sütü kuzu ve oğlaklara verilmemelidir. 
Bu nedenle, kuzu ve oğlakların ısıl işlem görmüş 
veya pastörize sütle beslenmesi tavsiye edilir. 
Hastalığı sürüden elimine etmek için 1 yaşın 
üstündeki tüm hayvanlara 6 ay aralıklarla 3 kez 
test yapılmalı, pozitif olan hayvanlar sürüden çı-
kartılmalıdır. Enfekte sürülerde 5 yıl boyunca yıl-
da 1 kez test yapılmalıdır. Yıllık yapılan bu test-
lerde bir hayvanın pozitif çıkması durumunda, 6 
aylık aralıkla tarama testi yapılmalıdır. Sürüdeki 
pozitif ve negatif hayvanlar ayrılmalı aralarında 
en az 1,8 metre mesafe bırakılmalı ve ortak kul-
lanılan ekipmanlar dezenfekte edilmelidir. Bu 
uygulamalar pahalı olsa da sürüden hastalığın 
elimine edilmesinde etkilidir.

Keçilerin artritis-ensefalitisi (caprine 
arthritis ensefalitisi; CAE)

Keçilerde birçok organı etkileyen kronik bir has-
talıktır. Caprine artrit ve ensefalit virüsü, Retro-
viridae ailesinden bir lentivirüs’tür. Bu virüs ek-
lemler, meme bezleri, akciğerler ve beyini hedef 
alır. Bu organ ve dokular ile ilgili klinik bulgular 
görülür. Hastaların çoğunda ilerleyen kilo kay-
bı mevcuttur. Erken yaşta enfekte olan keçilerin 
çoğunda aylar ya da yıllar sonra hastalık gö-
rülür. Oğlaklara hasta keçilerin ağız sütü ya da 
sütlerinin verilmesi bulaşmada en önemli yol-
dur. Ayrıca bulaşmada hasta keçilerin burun göz 
akıntıları ile temas ve çiftleşme etkilidir. Bunun 
yanında intrauterin bulaşmada görülür.

Bu hastalıkta, sinirsel bulgular ile birlikte 
solunum ve eklem problemleri, memede sert-
leşme ve ilerleyen kilo kaybı görülür. Bununla 
birlikte enfekte hayvanların çoğunda klinik bul-
gular yoktur. Enfeksiyonun en yaygın belirtisi, 
yetişkin keçilerde görülen ilerleyici topallıktır. 
Hastalıkta en çok ön bacaklardaki diz eklemle-
ri etkilenir (Resim 11). Bu hastalığa bağlı sinir-
sel bulgular, çoğunlukla 2-4 aylık oğlaklarda 
görülür. Başlangıçta zayıflık, arka bacaklarda 
güçsüzlük, dengesizlik ve tutuk yürüyüş vardır. 
Bulgular zamanla felce kadar ilerleyebilir. Başta 
eğilme, dönme ve vücutta kasılmalar da görüle-
bilir. Akciğerleri etkilenen yetişkin keçilerde so-
lunum güçlüğü ve kuru öksürük dikkat çekicidir. 
Genellikle doğumdan sonra memede sertlik ve 
şişkinlik görülmesine rağmen sütün kalitesi et-
kilenmez.

Hastalığın etkili bir tedavisi yoktur, ancak 
bireysel bazda destekleyici tedaviler fayda sağ-
layabilir. Hastalar, sürünün diğer kısmı için en-
feksiyon kaynağıdır. Bu nedenle hastaların sü-
rüden çıkartılması önerilir. Enfekte sürülerde 
doğumdan sonra anne ve yavrular hemen ay-
rılmalı, hasta hayvanların sütü kuzu ve oğlakla-
ra verilmemelidir. Kuzu ve oğlakların ısıl işlem 
görmüş veya pastörize sütle beslenmesi tavsiye 
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edilmektedir. Hastalığı elimine edilmesi için 1 
yaşın üstündeki tüm hayvanlara 6 ay aralıklarla 
3 kez test yapılmalı, pozitif olan hayvanlar sürü-
den çıkartılmalıdır. Enfekte sürülerde 5 yıl bo-
yunca yılda 1 kez test yapılmalıdır. Bu testlerde 
bir hayvanın pozitif çıkması durumunda dahi 6 
aylık aralıklı tarama testi yapılır. Sürüdeki pozitif 
ve negatif hayvanlar ayrılmalı aralarında en az 
1,8 metre mesafe bırakılmalı ve ortak kullanılan 
ekipmanlar dezenfekte edilmelidir. Bu uygula-
malar pahalı olsa da sürüden hastalığın elimine 
edilmesinde etkilidir.

Resim 11. Ön bacaklardaki diz eklemlerinde şişlik

Rift vadisi humması (rift vadisi ateşi, kuzuların 
enzootik hepatitisi)

Rift vadisi humması, koyun ve keçilerde yavru 
atmaya ve genç hayvanlarda da ölümlere ne-
den olan, sivrisinekler aracılığıyla bulaşan viral 
bir hastalıktır. Etkeni Bunyaviridae ailesinden 
Phlebovirus’dür. Bu hastalığa insanlar da duyar-
lıdır. Hastalık insanlara, enfekte hayvanların kan, 
doku ve organlarına temas, atık yavrulara temas 
ve sivrisinek ısırıkları ile bulaşır. İnsanlarda gribe 
benzer bir hastalık tablosuna sebep olur. Hasta-
lık genellikle bol yağış alan, ılıman iklimli bölge-
lerde görülür.

Hastalık kuzu ve oğlaklarda çok şiddetli sey-
reder ve genellikle ölümcüldür. Hastalarda ateş 

(42°C), sancı, halsizlik, iştahsızlık ve hareket et-
mede isteksizlik vardır. Bazı kuzularda kanlı is-
hal görülebilir. Kuzularda ölüm oranı yüksektir 
(%90-100) ve kuzular 2-3 gün içerisinde ölür. 
Erişkin hayvanlarda hastalık hafif seyreder, ölüm 
oranı (%10- 30) düşüktür, ancak gebe hayvanlar-
da yavru atmaya sebep olduğundan önemlidir. 
Erişkinlerde yavru atıklarının yanında ani ölüm, 
kötü kokulu ishal ve sarılık görülebilir. Bazı hay-
vanlar ise herhangi bir hastalık bulgusu göster-
mez. Sürüde yavru atmalar ve yeni doğanlarda 
ölümlerin görülmesi hastalıktan şüphelendirir.

Rift vadisi humması ülkemizde çok görülme-
mesine rağmen ihbari mecburi bir hastalıktır. 
Hastalığın yaygın olarak görüldüğü ülkelerde 
koruyucu amaçla aşılar kullanılmaktadır. Bu ül-
kelerde 6 aylık kuzuların aşılanması ömür boyu 
bağışıklık sağlamaktadır. Hastalığın önlenme-
sinde sivrisinek mücadelesi önemlidir.

Wesselsbron hastalığı

Wesselsbron hastalığı, sivrisinek kaynaklı bir fla-
vivirüs enfeksiyonudur. Bu hastalık, Afrika kıta-
sında yaz ve sonbahar aylarında şiddetli yağış 
alan, rutubetli bölgelerde yoğun olarak görül-
mektedir. Yeni doğan kuzu ve oğlaklar hastalığa 
daha duyarlıdır. Hastalık, yeni doğanlarda 1-3 
günlük bir inkübasyon süresinden sonra ateş, 
iştahsızlık, halsizlik, sarılık ve solunum güçlüğü 
gibi belirtilerle ortaya çıkar ve 72 saat içerisin-
de ölüm meydana gelebilir. Ölen kuzu ve oğ-
laklarda hafif veya şiddetli derecede sarılık ve 
karaciğerde büyüme belirlenir. Yetişkin koyun 
ve keçilerde ise genellikle belirtisizdir, ancak 
yavru atma ve anomalili (kusurlu) yavru do-
ğumlarına sebep olabilir. Wesselsbron hastalı-
ğı ile Rift vadisi humması bazı ortak özelliklere 
sahiptir ve bazen birlikte seyredebilir. Bununla 
birlikte, Wesselsbron hastalığı genellikle daha 
hafif seyreder. Ölüm, yavru atma ve karaciğer-
deki tahribat, Rift Vadisi hummasına göre daha 
düşüktür. Bu virüs insanları sivrisinek ısırması 
ya da enfekte hayvanların organlarına temas 



187Koyun ve Keçilerde Önemli Hastalıklar

vasıtasıyla enfekte edebilir. İnsanlarda hafiften 
şiddetliye kadar değişen, ölümcül olmayan grip 
benzeri semptomlar görülür. Kuzular genellikle 
canlı Rift vadisi humması ile kombine, virüs aşı-
ları ile aşılanır. Gebe koyunların aşılanması, yav-
ru atma ve anomalili yavru doğumlarına sebep 
olduğundan önerilmez. Hastalığın kontrolünde 
sivrisinek mücadelesi yapılmalıdır.

Cache Vadisi virüsü (Cache Valley Virüsü)

Cache Vadisi virüsü, küçük ruminantlarda doğ-
masal kusurlara ve üreme problemlerine neden 
olan Bunyaviridae ailesinden arbovirüs’tür. Bu 
virüs, sivrisinek aracılığıyla bulaşmakta ve Ku-
zey Amerika koyun endüstrisindeki, büyük üre-
me kayıplarının en yaygın nedeni olarak kabul 
edilmektedir. Cache Vadisi virüsü, yavru atma, 
erken doğum, ölü ya da güç doğum ve kısır-
lığa sebep olabilir. Ana rahminde enfekte olan 
yavrular eklem, omurga ve beyinde çeşitli dere-
celerde bozukluğa sahip olarak doğarlar. Ano-
malili doğan kuzu ve oğlaklarda kaynamış ek-
lemler, kavisli ya da bükülmüş omurga, ince ve 
az gelişmiş kaslar ve geniş bir kafatasına sahiptir 
(Resim 12). Anomalili doğan yavrular genellikle 
ölüdür. Canlı doğan yavrular ise genellikle ha-
yatta kalamayacak kadar zayıftır ve doğumdan 
hemen sonra ölürler. Oysa enfekte ve anomalili 
yavru doğuran annelerde hiçbir klinik belirti ya 
da lezyon görülmez. Bu durum sürüdeki taşıyı-

cı hayvanların belirlenmesini zorlaştırır. Şimdiye 
kadar, hastalığa yönelik herhangi bir aşı veya te-
davi yöntemi yoktur. Bu hastalık zoonotiktir ve 
insanlara sadece sivrisinek vasıtasıyla bulaşır.

Kuzu difterisi

Kuzu difterisi, genellikle 1-4 aylık kuzularda Fu-
sobacterium necrophorum bakterisinin neden 
olduğu ağız, yutak ve gırtlakta nekrotik lezyon-
larla karakterize öldürücü bir hastalıktır. Bu bak-
teri aynı zamanda uygun göbek kordonu bakı-
mı yapılmayan kuzularda karaciğer apselerine 
sebep olabilir. Hastalık keçilerde de görülebilir. 
Hastalığın ortaya çıkmasında yetersiz beslenme, 
sekonder enfeksiyonlar ve özellikle hijyenik ol-
mayan barınaklardaki hayvanların, ağız bölge-
sinde bulunan yara ve sıyrıklar (diş çıkarma, ha-
talı ilaç uygulamaları sırasında meydana gelen 
yaralar) önemlidir. Bu hastalığın görülmesinde 
bakım, besleme, kalabalık ve hijyenik şartların 
kötü olması gibi yönetim hataları önemli rol 
oynar. Hastalıktan etkilenen kuzularda yüksek 
ateş, halsizlik, kirli salya akıntısı vardır. Aşırı salya 
akıntısından dolayı, çene altındaki kıllar ıslak ve 
keçeleşmiş olarak görünür. Hastalıkta en önemli 
belirti dil, yanak, damak ve diş etlerinde gri-sa-
rımtırak renkli difterik lezyonlardır. Hayvanların 
nefesi kötü kokuludur, ağız bölgesindeki ağrı ve 
hassasiyetten dolayı iştahsızlık ve kilo kaybı gö-
rülür. Akciğerler etkilenmiş hastalarda, akciğer 
apselerine bağlı solunum problemleri (öksürük, 
güç solunum) belirlenebilir. Böyle hastalar, ge-
nellikle tedaviye cevap vermez. Tedavide ço-
ğunlukla antibiyotikler, yangı gidericiler ve ağız 
antiseptikleri kullanılır. Hastalığın önlenmesin-
de, hastalar sağlamlardan derhal ayrılmalı, yem, 
su olukları ve ortak kullanılan ekipmanlar iyice 
temizlenerek dezenfekte edilmelidir. Hastalıktan 
korunmada barınak hijyenine, iyi bakım ve bes-
lemeye dikkat edilmedir. Yine yeni doğan kuzu 
ve oğlakların uygun göbek bölgesi bakımları 
yapılmalıdır.

Resim 12. Anomalili yavru atma
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Paratüberkülozis (paratuberculosis)

Paratüberküloz, Mycobacterium avium ssp pa-
ratuberculosis tarafından sebep olunan, ilerle-
yici kilo kaybı, zayıflama ve nihayetinde ölüm-
le karakterize kronik, bulaşıcı bir hastalıktır. Bu 
hastalık aynı zamanda Johne’s hastalığı olarak 
da bilinir. Mikroorganizma dışkı, süt, semen ve 
idrarda bulunur. Hastalık, başlıca enfekte yem 
ve suların alınmasıyla oluşur. Enfeksiyona has-
sasiyet, en fazla neonatal dönemde yani ilk 30 
gündedir. Ancak hastalık bulguları, genellikle 2 
yaşına kadar görülmez. Hastalığı taşıyan hay-
vanlar, hiçbir belirti göstermeksizin dışkılarıyla 
sürüyü enfekte edebilir. Klinik hastalık, çoğun-
lukla doğum, yetersiz beslenme, aşırı süt verimi 
ve diğer hastalıklarla ilişkilidir.

Hastalık yavaş ilerler ve belirtiler genellikle 
iki yaşın üzerindeki koyun ve keçilerde görülür. 
En belirgin bulgusu, ölümle sonuçlanan ciddi 
kilo kaybıdır. Sığırlarda sürekli veya aralıklı is-
hal görülürken, koyun ve keçilerde ishal yaygın 
değildir. İshal genellikle sadece hastalığın son 
aşamasında görülebilir. İshal gelişen hayvanlar-
da protein kaybından dolayı çene altında ödem 
gelişir. Kronik hastalarda zamanla yünde dökül-
me ve süt veriminde azalma görülür. Enfekte 
hayvanlar son aşamaya kadar yeme ve içmeye 
devam eder. Klinik hastalığın başlangıcından 
ölüme kadar geçen süre ortalama 6-12 hafta-
dır. Ölen hayvanların bağırsakları, kalınlaşmaya 
bağlı olarak beyin kıvrımları şeklini alır (Resim 
13). Hastalığın etkili bir tedavisi yoktur. Hastalı-
ğın kontrolünde hastalar sağlamlardan ayrılma-
lı, temizlik ve dezenfeksiyona dikkat edilmelidir. 
Paratüberküloz hastalığından korumak için özel 
olarak hazırlanan inaktif aşı mevcuttur. Bu aşı 
hastalığın görüldüğü işletmelerde dışkıyla mik-
roorganizmanın saçılışını azaltarak koruma sağ-
lamaktadır.

Resim 13. Paratüberkülozlu koyunda bağırsaklarda 
kalınlaşma

Resim 14. Bağırsaklarda beyin şeklinde kıvrımlı 
görünüm
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Koyun ve Keçilerde Metabolik Profil Testinin 
Değerlendirilmesi

Yüksek verimli sürülerde, iyi yönetim (mana-
gement) ön planda olmalı, sağlık ve beslenme 
durumu yakından izlenmelidir. Sürü sağlığı ve 
yönetimi, metabolik profil testleri ile izlenebilir. 
Metabolik profil terimi, yüksek verimli sürüler-
de, metabolik ve beslenme bozukluklarını de-
ğerlendirmek ve önlemek için yararlı olan bazı 
biyokimyasal parametrelerinin analizini ifade 
eder. Metabolik profil testinde, uygun paramet-
relerin seçimi yanında doğru bir analiz, sürünün 
beslenme durumu yanında, enfeksiyöz ve me-
tabolik hastalıkları hakkında bilgi sahibi olmak 
için de son derece önemlidir. Bu testler, ilk kez 
1970’li yıllarda sütçü sığırlarda kullanılmış ve 
daha sonra orijinal teste bazı modifikasyonlarla 
yaygınlaşmıştır.

Koyun ve keçilerin beslenme durumlarını 
kan glikoz, fruktozamin, insülin, esterleşmemiş 
yağ asitleri (NEFA), beta-hidroksibutirik asit ve 
kolesterol düzeyleri yansıtırken, karaciğerin du-
rumu ise bazı enzimler ve protein ölçümleri ile 
değerlendirilir. Çiftlik hayvanlarında en kritik 
periyod, gebeliğin son dönemi ile laktasyanun 
ilk dönemi arasındaki geçiş (transition) periyo-
dudur. Bu dönemde, fetüsün gereksinimleri, ko-
lostrum ve süt üretimi için önemli ölçüde besin 
maddesi ve enerji ihtiyacı vardır. Netice olarak, 
geçiş dönemindeki koyun ve keçilerde önemli 
metabolik ve endokrin değişiklikler meydana 
gelir.

Geçiş döneminde, glikoz ve aminoasitlerin 
çoğu, fetal-plasental birimlere ve meme bezi-

ne yönlendirilir. Böyle bir transfer, önemli ölçü-
de yüksek enerji ihtiyacını yansıtır. Ancak, geçiş 
dönemi fizyolojik olarak kuru madde tüketimi-
nin azaldığı döneme rast gelir ve negatif enerji 
balansı (NEB) gelişir. Negatif enerji balansı pe-
riyodu sırasında, enerji ihtiyacının karşılanması 
için yağlar parçalanır ve kana esterleşmemiş yağ 
asidi (NEFA) salınımı artar. Kana salınan yağ asit-
lerinin önemli bir kısmı, karaciğer tarafından alı-
nır ve enerji elde edilmesinde kullanılır. Bir kısım 
yağ asidi de trigliserit olarak tekrar esterleştiri-
lerek karaciğerde birikir ve karaciğer yağlanma-
sına sebep olur. Sürü sağlığı açısından, meta-
bolik profil testleriyle metabolik ve endokrin 
değişikliklerin önceden belirlenerek önlemleri-
nin alınması oldukça önemlidir. Metabolik profil 
testi, hayvanlardaki değişimin gözlenebilmesi 
için haftalar ya da aylar gerektiren diğer gös-
tergelerden daha hızlı olma avantajına sahiptir.

Küçük ruminantlarda biyokimyasal testler 
ne zaman gereklidir?

Koyun ve keçilerde, gebeliğin son dönemi ve 
laktasyonun ilk dönemi oldukça zorlu bir sü-
reçtir. Bu dönemde artan besin maddesi ihtiya-
cını karşılamak zordur ve vücut rezervlerinden 
karşılanmaya (mobilizasyon) çalışılır. Küçük ru-
minantların metabolik yanıtı ve üretimini (canlı 
kuzu doğumu), beslenme ve gebelik durumu 
(tek ya da ikiz) etkiler. Bir sürünün verimliliğine 
tesir eden 3 faktör;
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1. Rasyonun kompoziyonu veya yeni bir bile-
şenin eklenmesi,

2. Gebeliğin son ve laktasyonun ilk dönemi 
(transition periyod) ve

3. Entansif beslenmeden organik sisteme ge-
çiş gibi çiftlik modelinde değişiklik, labora-
tuvar testleri ile izlenmelidir.

Ölçülecek biyokimyasal parametrelerin 
seçimi ve bizim için hangisi önemlidir?

Herhangi bir klinik ya da beslenme değişikli-
ği durumda, tüm biyokimyasal parametrelerin 
analizi yapılmaz. Bu nedenle, ölçülecek biyo-
kimyasal parametreler, öncelikli probleme göre 
gruplanır. Metabolik profil; genel panel, musku-
ler panel, hepatik (karaciğer) panel, renal (böb-
rek) panel ve sindirim hastalıkları paneli şeklin-
de değerlendirilir.

Sürünün sağlık ve beslenme durumu yanın-
da, yaygın sağlık sorunlarının değerlendirilme-
sinde genel panele bakılır. Bu amaçla, koyun 
ve keçi sürülerinde, kan glikoz, kan üre-nitro-
jen (BUN), kreatinin, aspartat aminotransferaz 
(AST), gamma-glutamiltransferaz (GGT), alkalin 
fosfataz (ALP) ve kreatin kinaz (CK) enzim ak-
tiviteleri ile total protein (albümin ve globülin), 
sodyum (Na), potasyum (K), kalsiyum (Ca), fos-
for (P) ve magnezyum (Mg) konsantrasyonları 
ölçülür. Ayrıca, esterleşmemiş yağ asitleri (NEFA) 
ve beta-hidroksibütirat (BHB) konsantrasyonla-
rının ölçümü de tavsiye edilir.

İskelet ve kalp kasındaki lezyonlar hakkın-
da fikir edinmek amacıyla muskuler ya da kas 
paneline bakılır. Bu panelde, CK ve AST enzim 
aktiviteleri ile BUN ve kreatinin konsantrasyon-
ları ölçülür. Bununla birlikte, kan selenyum kon-
santrasyonu ve glutasyon peroksidaz (GSH-Px) 
aktivitesi ölçümü de yapılabilir. Kardiak troponi 
isoformları (c-TnT ve c-Tnl) kalp kasının değer-
lendirilmesinde oldukça spesifiktir. C-TnT beyaz 
kas hastalığında kullanılır ve miyokardial iske-
mide hassas bir belirteçtir.

Hepatik panel’de AST, GGT ve LDH enzim ak-
tiviteleri ölçülür. Bu enzim aktiviteleri, hepatosit-
lerde yüksektir. Enzim aktiviteleri yanında, diğer 
parametreler olarak da, kan üre nitrojen (BUN), 
bilirubin, glikoz, total protein ve albümin kon-
santrasyonları ölçülür. Bu panelin temel amacı, 
diğer türlerde olduğu gibi karaciğer hasarı hak-
kında fikir verir. Karaciğer hasarında AST, ALT 
ve LDH enzim aktivitelerinin spesifiteleri zayıf-
tır. Oysa, ornithin karbomoyl transferaz (OCT), 
sorbitoldehidrogenaz (SDH) ve glutamat dehid-
rogenaz (GLD) enzim aktivitelerinin, karaciğer 
spesifik olduğu değerlendirilir. Rutin testlerde 
GLD daha sık kullanılır. GLD aktivitesine bakıl-
madığı durumlarda, diğer muhtemel sebepler 
elimine edildikten sonra AST (ALT değil) enzim 
aktivitesi, bir belirteç olarak kullanılabilir. Bu 
enzim aktiviteleri, karaciğer hasarı durumunda, 
hızla ve aşırı şekilde yükselir. Örneğin, karaciğer 
hasarına sebep olan karaciğer kelebeklerinin 
safra kanallarına ulaşmadan önceki fasiolozis 
olguları, bakır zehirlenmesi, kobalt yetersizli-
ği (beyaz karaciğer hastalığı) ve sporidesmin 
toksikasyonu (sarı kocabaş hastalığı; fasial eg-
zama) gibi hastalıklarda enzim aktiviteleri aşırı 
şekilde yükselebilir. Koyunların tüm hepatobiliar 
bozukluklarında, plazma gama-glutamiltransfe-
raz (GGT) aktivitesi ve bilirubin konsantrasyonu 
yükselir. Alkalin fosfotaz aktivitesinin karaciğer 
ile ilişkisi zayıftır. Ancak şiddetli gebelik tokse-
misi vakalarında artar.

Renal panel’e, böbrek fonksiyonları ve renal 
hastalıkların teşhisine yardımcı olunması ama-
cıyla bakılır. Bu panel’de kreatinin, kalsiyum, fos-
for, total protein ve albümin ölçümleri yapılır. 
Ayrıca renal hastalıklarda, idrar analizleri (uri-
nalysis) de önemlidir.

Ruminantlarda sindirim sistemi paneli, sade-
ce gastrointestinal hastalıkların teşhisinde değil, 
aynı zamanında rasyonun kompozisyonundaki 
değişiklikleri değerlendirmek için de yapılır. Bu 
panel’de, total protein (albümin ve globülin), 
sodyum, potasyum, klor ve asit baz balansına 
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bakılır. Eğer mümkünse, serum L- ve D-laktat 
düzeyine de bakılır.

Beslenme durumu, serum kalsiyum ve inor-
ganik fosfor düzeylerine direk tesir eder. Bu pa-
rametreler, kısır koyunlara göre, tek ya da ikiz 
yavru taşıyanlarda daha düşüktür. Fakat, ikiz ve 
üçüz yavru taşıyanlar arasında önemli bir fark 
yoktur. Diğer türlerde olduğu gibi küçük rumi-
nantlarda da, iz minerallerin karaciğer ve serum 
konsantrasyonları arasındaki korelasyon düşük-
tür. Rasyona izelement takviyesi durumunda, 
bazen indirek belirteçler kullanılabilir. Örneğin 
rasyona çinko ilave edildiğinde, serum ALP kon-
santrasyonu artar. Bakır ilavesi durumunda ise 
kuzularda, süperoksit dismutaz ve seruloplaz-
min düzeyi artar.

Kan örneklerinin toplanması ve 
görülebilecek problemler

Dünyada çok sayıda koyun türü ve üretim sis-
temleri vardır. Bu nedenle, biyokimyasal para-
metreler farklılık gösterebilir. Sürü sağlığını de-
ğerlendirmek amacıyla metabolik profil testinin 
yorumunda, en yakın hayvan popülasyonunun 
uluslararası reverans değerleri baz alınarak kı-
yaslanır. Ancak, birçok parametre, sürünün yetiş-
tirme ve gıda tedariki koşullarına göre referans 
değerlere uymayan değişiklikler gösterebilir.

Kan analizlerinde, yeni doğan (preruminant) 
kuzular hariç, tek mideli diğer türlerde olduğu 
gibi “açlık ya da tokluk” etkisine bakılmaz. Yine 
mevsimin etkisi ve gebelik durumu gibi kafa ka-
rışıklığına sebep olacak faktörlerin ayırımı zor-
dur. Böyle durumlarda, farklı referans aralıklar 
dikkate alınmalıdır. Kan analizleri, numune top-
lama koşullarından da büyük ölçüde etkilenebi-
lir. Laboratuvar testleri ile ilgili önemli problem-
ler, genellikle örnek alma tekniği ve saklanması, 
örneklerin işlenme prosedürü ya da prosedürle 
ilgili yanlış anlamalardır.

Sağlıklı bir ölçüm için nasıl bir örnek alına-
cağı (tam kan, antikoagulantlı ya da antikoagu-
lantsız) veya antikoagulant tercihi önemlidir. Kan 

parametrelerinin ölçümü için alınan numuneler, 
nadiren kısa süre içerisinde işlenir. Bu nedenle, 
örneğinin hangi amaçla alındığı ve korunma 
teknikleri kritiktir.
• Koyunlarda biyokimyasal analizler için EDTA 

veya sitrat’lı kandan elde edilen plazma ye-
rine, serum kullanılması tavsiye edilir.

• Ölçülecek parametre için plazma kullanıl-
ması gerekiyorsa, hemen santrüfüj edilme-
si ve kolayca ayrılmasından dolayı heparinli 
kan tercih edilir.

• Kandan serum örneği isteniyorsa, alınan 
örnek, herhangi bir işleme tabi tutulmadan 
yaklaşık 2 saat oda ısısında bekletilmeli ve 
tamamen pıhtılaştıktan sonra serumları ay-
rılmalıdır. Bu amaç için cam şişe veya amaca 
uygun özel olarak kaplanmış plastik şişeler 
kullanılır.

• Serum bakır (Cu) konsantrasyonu, pıhtılaş-
ma sırasında kısmen kaybolacağından, plaz-
ma Cu konsantrasyonuna göre daha düşük-
tür.

• Koyunlarda, kırmızı kan hücreleri daha kı-
rılgan (frajil) olduğundan hemoliz riski yük-
sektir. Hemoliz riski, selenyum yetersizliğin-
de daha da artar.

• Spektrofotometrik metodlarla ölçüm yapıla-
cak ise hemolizli, ikterik ve lipemik örnekler, 
genellikle hatalı sonuçlar verir.

• Hemolizli serum ya da plazma, laboratuvar 
testlerinden bilirubin ve lipidler için en yay-
gın sorundur.
Hatalı ve değişken sonuçlar, test tekrarına, 

yanlış yorumlamaya, yanlış tanıya ve potansiyel 
olarak da hastalarda yanlış müdahalelere yol 
açabilir.
• Tam kanda, hücre içi potasyum konsantras-

yonu yüksek olduğu için ölçülmez. Örnek-
lerin doğru işlenmesi, özellikle hemolizli ol-
maması ve uygun saklama koşulları, enerji 
metabolitleri, kan gazları ve pH için oldukça 
kritiktir.

• Ölçülecek parametrelerin stabilitesi, oda 
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sıcaklığında değişiklik gösterir. Özellikle 
glikoz konsantrasyonunun doğru şekilde 
değerlendirilmesi için örnekler alındıktan 
hemen sonra işlenmeli ve serum, pıhtıdan 
ayrılmalıdır.

• Serum glikoz konsantrasyonu, oda sıcaklı-
ğında düşük, fosfor ve kreatinin konsantras-
yonları da yüksek belirlenir.

• Çoğu parametre, buzdolabı ısısında (4 οC) 
24-36 saat stabil kalır. Bu nedenle, serum 
veya plazma, en kısa sürede buz ya da so-
ğuk paketlerle laboratuvara gönderilmelidir.

• Test edilecek örnekler uzun süre depolanıp, 
sonra ölçümleri yapılacaksa, hemen dondu-
rulmalıdır.

• Yetersiz ya da az örnek depolama, ölçülecek 
parametrelerin konsantrasyonlarını belirgin 
şekilde etkiler ve hatalı sonuç elde edilmesi-
ne neden olur.

• Örneklerin dondurulması, pek çok para-
metrede minumum değişikliğe sebep olur. 
Bununla birlikte, örneklerin birden fazla 
dondurulup çözdürülme, bazı parametre-
leri özellikle de enzim aktivitelerini etkiler. 
Çok uzun süreler saklanacak numuneler, -70 
οC’de depolanmalıdır. Ancak, böyle bir im-
kan yoksa, örnekler -20 οC’de 90 gün boyun-
ca saklanabilir.

Sürü sağlığı programlarında metabolik 
profilin kullanımı

Metobolik profil testleri, sürünün sağlık ve bes-
lenme durumu hakkında fikir sahibi olmaya 
yarayan bir yöntemdir. Bu yöntemle, sürünün 
verimliliği etkilenmeden önce bazı üretim has-
talıkları ve beslenme durumu tespit edilebilir. 
Koyun ve keçi sürülerinin sağlık durumları, ge-
belik sırası ve sonrasında canlı kuzu ya da oğlak 
doğurmalarına göre değerlendirilir. Bu nedenle 
kanın biyokimyasal analizi, hastalıkların erken 
teşhisi ve beslenme durumunun değerlendiril-
mesinde önemli bir rol oynar.

Sürünün metabolik profili çıkarılarak refe-
rans aralıkları belirlenir. Bu durumda, sürü içe-

risinde hasta ya da verim düşüklüğü gösteren 
hayvanların sonuçlarının yorumlanması kolayla-
şır. Çoğu bozukluk, bazı kan parametrelerinde 
önemli değişikliklerle karakterizedir. Hematolo-
jik parametrelerin değerlendirilmesinde, çeşitli 
kaynaklardaki referans değerlerden faydalanılır. 
Ancak, verim (süt ya da et), ırk, beslenme du-
rumu, cinsiyet, yaş, laktasyon ya da gebelik du-
rumu gibi ayrıntıları kapsamadığı için sürünün 
serum biyokimyasal parametrelerini yorumla-
mada sınırlı kullanım alanına sahiptir. Bir koyun 
ve keçi sürüsünün, benzer hayvan popülasyon-
larındaki uluslararası referans değerleri dikkate 
alınarak, sürüye özel referans aralıkları belir-
lenmeli ve doğrulanmalıdır. Bu durum, özellik-
le sürü sağlığı yönetiminde önemlidir. Çünkü, 
çeşitli biyokimyasal parametrelerde, coğrafik 
bölge, ırk, verim düzeyi, sürünün yetiştirme ve 
besinlerin tedarik koşulları, kaynaklarda verilen 
referans aralıklarının dışında değişikliklere se-
bep olabilir. Yine aynı zamanda, kuzu ve oğlak-
ların serum/plazma biyokimyasal parametreleri 
yorumlanırken, yaşa bağlı değişikliklerin dikkate 
alınması önemlidir. Ruminantlarda, yetişkin ve 
yeni doğan biyokimyasal parametrelerin refe-
rans değerleri farklıdır.

Sürü bazlı metabolik hastalıklarda, metabolik 
profilin yorumlanması ile bireysel hastalıklarda-
ki laboratuvar testlerinin yorumlanması farklıdır. 
Ölçülen bir parametre, sürünün önceden belir-
lenen ortalama değerinin altında ya da üstün-
de ise hastalıkla ilişkili bir sonuç olarak değer-
lendirilir. Örneğin, metabolik profilde, doğum 
öncesi yüksek NEFA ve doğum sonrası da BHB 
konsantrasyonu, ketozis ya da gebelik toksemisi 
için risk faktörleridir. Düşük kan şekeri konsant-
rasyonu, beyin-omurilik sıvısındaki azalmış gli-
koz konsantrasyonu ile de önemli ölçüde ilişki-
lidir. Yine, kan şekeri fetüs tarafından kullanılan 
ana metabolittir. Bu nedenle, koyun ve keçilerde 
gebeliğin son döneminde, fetüs veya fetüsle-
rin hızlı büyümesine bağlı enerji gereksinimini 
gösterir. Karaciğer kelebeği enfeksiyonlarında 
(fasiyoloz) kan glikoz düzeyi düşer ve beta-hid-
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roksibutirat konsantrasyonu da artar. Koyun-
ların beyaz karaciğer hastalığında, kan glikoz, 
kolesterol ve üre konsantrasyonları düşük be-
lirlenir. İnsanlarda ve tek mideli hayvanlarda, 
kan fruktozamin düzeyine hipogliseminin bir 
belirteci olarak bakılmasına rağmen koyunlarda 
hipoproteinemi durumunda da düşer. Ancak, 
koyunlarda fruktazamin ölçümü, pek fazla ter-
cih edilmez. Doğumdan hemen sonraki düşük 
kalsiyum konsantrasyonu, subklinik hipokalse-
mi için bir risk göstergesidir. Serum üre-nitrojen 
(SUN ya da BUN) ve idrar pH’sı, sürünün protein 
durumunu ve anyonik tuz tepkisini değerlendir-
mek için potansiyel göstergelerdir.

Metabolik profil testinde altın standart, bir 
popülasyonun büyük kısmının biyokimyasal pa-
rametrelerinin ölçümü olmalıdır. Bir sürünün re-
ferans aralığını belirlemek için genellikle sağlıklı 
en az 60 hayvanın kullanılması önerilir. Bir sürü-
nün referans aralığının belirlenmesinde, benzer 
koşullardaki (yaş, cinsiyet, fizyolojik durum vs) 
hayvanların seçilmesi önemlidir. İstatiksel olarak 
bir popülasyon hakkında fikir sahibi olmak için 
en az 8 numune olmalıdır ve iyi bir analiz için 
12-13 numune değerlendirilmelidir. Ancak, bir 
popülasyonun en iyi şekilde karakterize edilme-
si için örnekleme sayısının çok daha fazla olması 
gerekir. Klinik olarak bir sonucun kararında %95 
güvenilirlik yerine %75 güvenilirlik de makul sa-
yılır.

Sonuç olarak, sürünün metabolik profil testi 
ile sağlık, beslenme ve verim düzeyleri değer-
lendirilir. Bu test sayesinde, sürünün sağlığı ve 
beslenme durumu hakkında fikir sahibi oluna-
rak verim, sağlık ve doğurganlık (fertilite) etki-
lenmeden önce müdahale edilebilir. Orta bü-
yüklükteki sürülerde, her zaman ders kitapları 
ya da çeşitli kaynaklardaki referans değerler, sü-
rünün gerçek koşullarını yansıtmaz. Bu nedenle, 
koyun ve keçi sürülerinde kendi referans değer-
lerinin çıkarılması tavsiye edilir. Böylece çiftçiler, 
sürünün sağlık, doğurganlık ve verimle ilişkili 
beslenme durumu hakkında bilgi sahibi olur.

Kaynaklar
Ahmed HM, Wilkens MR, Ganter M, Breves G, 2021. Serum 

parameters related to mineral homeostasis and energy 
metabolism in ewes kept on different dietary magnesi-
um supply during the transition period. Res Vet Sci, 134, 
19-26.

Antinovic, Novoselec J, Speranda M, Steiner Z, Cavar S, Pavlovis 
N, Lendic KV, Mioc B, Pacinovski N, Klir Z, 2017. Monito-
ring of blood metabolic profile and milk quality of ewes 
during lactation in organic farming. Mljekarstvo, 67(4), 
243-52.

Boudebza A, Arzour-Lakhel N, Abdeldjelil MC, Dib A.L, Lakh-
dara N, Benazzous H, Benlatreche C, 2016. Blood bioche-
mical parameters in Ouled Djellal ewes in periparturient 
period. Der Pharma Chem, 8(18), 406-10.

Braun JP, Trumel C, Bezile P, 2010. Clinical biochemistry in she-
ep: A selected review. Small Rumin Res, 92, 10-18.

Cal-Pereyra L, Benech A, Gonzales-Montana JR, Dibarrat JA, Da 
Silva S, 2015. Martin A. Changes in the metabolic profile 
of pregnant ewes to an acute feed restriction in late ges-
tation. N Z Vet J, 63(3), 141-46.

Carcamo JG, Arias-Darraz L, Alvear C., Williams P, Gallardo MA, 
2019. Effect of diet and type of pregnancy on plasma me-
tabolic response in shhep and its further effect on lamb 
performance. Trop Anim Health Prod, 51, 1943-52.

Castillo C, Abuelo A, Hemandez J, 2016. Usefulness of metabo-
lic profiling in assessment of the flock’s health status and 
productive performance. Small Rumin Res, 142, 28-30.

Moghaddam GH, Olfati A, Metabolic profile in crossbreed 
ewes in late pregnancy. Proceedings of the 15th AAAP Ani-
mal Science Congress, 26-30 November 2012, Thamma-
sat University, Rangist Campus, Thailand.





1 Prof. Dr. Mutlu SEVİNÇ, Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları AD., msevinc@selcuk.edu.tr

Prof. Dr. Mutlu SEVİNÇ 1

Koyun ve Keçilerin Metabolik Hastalıkları

Küçük ruminantlarda beslenme, bağışıklık 
sistemi üzerine direk etkilidir. Koyun ve keçiler-
de metabolik ve enfeksiyöz hastalık riski, sığır-
lardaki gibi geçiş döneminde (transition peri-
yod; doğumdan 3 hafta önce ve 4 hafta sonra) 
kısmen daha yüksektir. Bu dönemdeki enerji ve 
mineral gereksinimi, gebelik veya süt verimin-
den dolayı önemli ölçüde artar. Fizyolojik olarak 
yem tüketiminin azalması da, geçiş dönemine 
rast gelir ve genellikle negatif enerji balansı 
(NEB) gelişir. Bu dönemde, aşırı besin madde-
si gereksiniminden dolayı “Üretim hastalıkları” 
olarak bilinen hastalıkların görülme sıklığı ar-
tar. Gebelik ve laktasyon döneminde, koyun ve 
keçilerin rasyonlarına yeterli besin maddesi ve 
vitamin takviyesi, bağışıklık sistemini güçlendirir 
ve meme sağlığı üzerine de olumlu tesir eder. 
Süt, et ya da yapağı üretimi yapılan sürülerde; 
gebelik toksemisi, laktasyonel ketozis, hepatik 
lipidozis, beyaz karaciğer hastalığı, hipokalsemi, 
hipomagnezemi ve beyaz kas hastalığı gibi has-
talıklar özel dikkat gerektiren önemli problem-
lerdir. Koyun ve keçi üretimi yapılan çiftliklerde, 
metabolik hastalıkların kontrolü ve önlenmesi 
için sürü sağlığı yönetimi gibi bütüncül bir yak-
laşım önemlidir.

Koyun ve keçilerin metabolik ve beslenme 
hastalıkları

Koyun ve özellikle keçiler, zor şartlarda fırsatçı 
davranış göstererek en iyi besin maddelerini 
seçebilen hayvanlardır. Buna rağmen, gereksi-

nimlerinin karşılanamadığı durumlarda, negatif 
enerji balansına (NEB) bağlı metabolizmaları 
bozulur. Metabolik homeostazisi bozulan yük-
sek verimli koyun ve keçilerde, gebelik tokse-
misi, hipokalsemi, hipomagnezemi, poliensefa-
lomalasi, vitamin E/selenyum eksikliği ve beyaz 
karaciğer hastalığı gibi problemler verim, üreme 
ve sağlığı olumsuz olarak etkiler.

Koyun ve keçilerde gebelik toksemisi

Gebelik toksemisi ya da “ikiz kuzu hastalığı” 
(“twin-lamb disease), gebe koyun ya da keçile-
rin metabolik bir bozukluğudur. Hastalığa, ge-
beliğin son dönemindeki anormal yağ ve enerji 
metabolizması sebep olur. Gebelik toksemisine 
bireysel ya da sürü bazında, gebeliğin son dö-
nemi ya da laktasyonun ilk 4 haftasında rastla-
nır. Hastalık yaygın olarak tek ya da çok yavru 
taşıyanlarda, gebeliğin son 6 haftasında ve yük-
sek süt verimli keçilerde de, laktasyonun ilk 4 
haftasında görülür. Keçilerin gebelik toksemisi, 
laktasyonel ketozis’den daha yaygın bir durum-
dur.

İkiz kuzu hastalığının belirtilerinin erken fark 
edilmesi, rasyonun enerji içeriğinin artırılması 
ve hazırlayıcı faktörlerin ortadan kaldırılmasın-
da önemlidir. Bu hastalıkta, kötü besleme (den-
gesiz rasyon veya yetersiz mera), iştahsızlığa 
sebep olan hastalıklar ve diğer stres yaratıcı 
durumlar etkilidir. Çok fetüs’lü (yavru) anneler, 
tek fetüs taşıyanlara göre daha fazla enerjiye ih-
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tiyaç duyarlar. Enerji ihtiyacının artması yanında, 
yavruların büyümesine bağlı rumen kapasitesi 
de azalır. Bu durum, gebeliğin son haftalarında 
daha ciddi bir hal alır. İştahsızlık olmasa dahi, 
rumen kapasitesinin azalmasına bağlı uygun 
miktarda yem tüketilemez.

Sağlıklı ve iyi beslenen koyun veya keçiler, 
birçok dış faktöre tahammül edebilir, ancak 
kronik olarak yetersiz beslenenler risk altında-
dır. Yağmur, kar fırtınası ya da aşırı sıcaklık gibi 
sert hava koşulları, yetersiz ya da kötü kaliteli su 
veya kaba yemler yem tüketimini düşürür. Ayrı-
ca gebeliğin son dönemindeki koruyucu amaçlı 
aşılamalar, ani yem değişiklikleri ve transport da 
iştahı geçici olarak azaltır. Koyun ve keçilerde iş-
tahsızlığa sebep olan diğer faktörler olarak diş 
bozuklukları, yaşlılık, gelişme geriliği (cılız yapı), 
peripartum hipokalsemi, topallık, caprine arth-
ritis ensefalitis (CAE), gastrointestinal parazitler 
ve paratüberküloz (Johne’s hastalığı) gibi hasta-
lıkların eşlik etmesi sayılabilir. Çok düşük vücut 
kondüsyon skoruna (BCS <2.5) sahip hayvanlar, 
yetersiz yağ ve kas rezervine sahiptir ve böyle 
hayvanlar, dengeli beslenseler dahi hastalık riski 
artar. Çok yağlı hayvanlarda (BCS >4.5), düşük 
kuru madde tüketimine bağlı keton cismi üreti-
mine predispozedir.

Sütçü keçiler, laktasyonun ilk döneminde, 
enerji gereksinimlerini karşılayamadıkları tak-
dirde depo vücut yağları parçalanır ve karaci-
ğer yağlanması görülür. Keçiler vücut ağırlıkla-
rına kıyasla, sığırlara göre daha çok süt üretir 
ve negatif enerji balansı 6-8 hafta sürebilir. Bu 
dönemde, enerji takviyesi yapılmayan keçilerde 
iştahsızlık, süt veriminde düşme, dengesizlik, 
kabızlık ve solunum havasının aseton kokması 
gibi laktosyenel ketosis bulguları görülür. Epi-
demiyolojik şartlar, anamnez ve klinik bulgular 
ketosizi düşündürür. İdrar ve sütte keton cisim-
lerinin varlığı ile kan beta hidroksibutirat kon-
santrasyonunun artması, tanıyı kesinleştirir.

Sürü içerisinde gebelik toksemisi’nin seyri 
değişkendir ve genellikle 3-10 gün içerisinde 

gelişir. Bu hastalıkla ilgili çok ani başlangıçlar, 
genellikle aşırı stres ya da üreticilerin ilgisizliği 
ile ilişkilidir. Hastalar ilk olarak tane yem tüke-
timini reddederken, bunu sonra silaj ve daha 
sonra da kaba yem tüketiminin azalması takip 
eder. Hastalarda depresyon, zayıflama ve sürü-
nün gerisinde kalma gözlenir. Hastalık, sürünün 
yakın takibi ile kolayca tanınabilir. Gözden ka-
çan ve ilerlemiş vakalarda, anormal yürüyüş ve 
duruş, körlük, yıldız sayma, şiddetli depresyon, 
yatma ve koma gibi nörolojik belirtiler vardır. Bu 
belirtilerin bazıları, uzun süreli hipoglisemi ve 
beyinde meydana gelen nekroza atfedilir. Has-
talığın ayırıcı teşhisinde poliensefalomalasi, pe-
ripartum hipokalsemi, toksik mastitis, aşırı tane 
yem tüketme (asidozis), listeriozis ve kurşun ze-
hirlenmesi dikkate alınmalıdır.

Klinik ve subklinik gebelik toksemisinde hi-
poglisemi, ketonemi ve ketonüri tutarlı bir bul-
gudur. Ancak, hastalığın şiddeti ile ilgili fötüs ya 
da fötüslerin ölümüne bağlı ortadan kalkar ve 
hiperglisemi görülebilir. Serum glikoz ile β-hid-
roksibutirat düzeyleri arasında ters orantı vardır. 
Serum β-hidroksibutirat konsantrasyonu, sürü 
düzeyinde hayvanların beslenme durumlarını 
değerlendirmek amacıyla tarama testi olarak 
kullanılabilir. Beslenme durumunun değerlen-
dirilmesinde, serum β-hidroksibutirat düzeyi 
<0.70 mmol/L’den düşükse normal, 0.80- 1.6 
mmol/L ise orta düzeyde, 1.6-3.0 mmol/L şid-
detli beslenme yetersizliği ve >3.0 mmol/L ise 
gebelik toksemisi olarak değerlendirilir.

Sinirsel belirtiler göstermeyen, ancak hafif 
depresyon ve iştahsızlık görülen gebe hayvan-
lar, uygun tedaviye yanıt verir. Böyle hastalara 
koruyucu tedavi olarak minimum 3 gün, günde 
iki kez (BID) 60 mL propilen glikol (600 mg/mL) 
verilir. Daha ciddi vakalarda ise hekim tarafın-
dan agressif tedavi yapılır. Ayrıca en kısa sürede 
doğum ya da yavru atma uyarılır. Bu uygulama, 
daha ekonomik ve daha az stresli olduğu için 
tercih edilen bir yöntemdir. Erken doğan yav-
ruların hayatta kalma olasılığı, gebelik süresi-
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ne göre değişir. Hastalıktan ciddi şekilde etki-
lenmiş keçilerde, ölüm riski yüksektir. Hastada 
sezeryan kaçınılmaz ise öncelikle uygun bir sıvı 
tedavisi ile stabilizasyon sağlanmalıdır. Sistemik 
antibiyotik uygulaması yapılır. Hastaların bakı-
mına özen gösterilmeli, iştahın en kısa sürede 
geri kazanılması için kaliteli kaba yem verilme-
sine özen gösterilmelidir. Hastada sekonder bir 
hastalık varsa derhal müdahale edilmelidir. Ge-
rekirse nonsteroid-antienflamatuvar ilaçlar kul-
lanılabilir.

Gebelik toksemisi, tedaviden ziyade önlen-
mesi gereken bir hastalıktır. Bu hastalık, ge-
nellikle hatalı yönetim hastalığıdır. Bu hastalık, 
bireysel vakalardan ziyade sürü düzeyinde bir 
problem olarak değerlendirilmelidir. Sürü içeri-
sinde bir koyun ya da keçide gebelik toksemisi 
görülmesi, muhtemelen sürüdeki diğer hayvan-
ların da risk altında olduğunu gösterir. Böyle 
riskli sürülerde, hazırlayıcı faktörlerin ve özellik-
le beslenme yetersizliğinin giderilmesi amacıyla 
enerji ve protein yoğunluğu yüksek bir rasyon 
(%35 dane yem ve %65 kaba yem) tavsiye edilir.

Periparturient hipokalsemi (Milk fever)

Parturient paresis ya da lambing disease (Do-
ğum felci ya da Kuzulama hastalığı), çoğunluk-
la doğum öncesi ya da sonrası görülen hipo-
kalsemi ile karakterize akut ya da subakut bir 
hastalıktır. Periparturient hipokalsemide, kan 
kalsiyum düzeyinin düşmesine bağlı düz veya 
çizgili kaslarda felç ve depresyon gözlenir. Has-
talık, kötü yönetim ile yakın ilişkilidir. Yaşlı hay-
vanlarda, kalsiyum emilimi ve mobilizasyonun 
azalmasına bağlı duyarlılık fazladır. Koyun ve 
keçilerdeki hipokalsemi, ineklerde doğumdan 
kısa süre sonra görülen “milk fever ya da süt 
humması”nın aksine, doğumdan önce (fetal is-
kelet mineralize olduktan birkaç hafta sonra) ve 
doğumdan sonraki 2 haftaya kadar görülebilir. 
Bu hastalığın görülme sıklığı %5’in altındadır ve 
yüksek oranlarda görülür. Diğer yandan, sütçü 
koyun ya da keçi işletmelerinde, kuzulamadan 

sonra daha sık rastlanır ve genellikle süt verimi-
nin en yüksek olduğu döneme rast gelir. Koyun 
sütündeki kalsiyum konsantrasyonu, inek sütü-
nün iki katıdır. Laktasyonun ilk döneminde, 3 
litre ve üzerinde süt üreten koyun ve keçilerde, 
yüksek kalsiyum ihtiyacı vardır.

Klinik bulgu olarak başlangıçta, sürünün ge-
risinde kalma, kas titremeleri ve sert bir yürüyüş 
gözlenir. Hastalar, çoğunlukla hiperestezik tavır 
sergilerler. Bu bulgular görüldükten kısa süre 
sonra, duyarsızlık gelişir ve yatar pozisyonda 
kalırlar. Kas kasılmalarındaki azalma, kabızlık, 
işkembede tembellik ve gaz oluşumuna sebep 
olur. Hastalık ilerlediğinde, depresyon derinleşir 
ve komaya kadar ilerler. Kulaklar soğur, ancak 
rektal ısı genellikle normal sınırlar içerisinde kalır.

Sürü içerisinde hipokalsemi ve gebelik tok-
semisi birlikte seyredebilir. İki hastalık arasın-
daki ayırıcı tanı zordur, ancak kan kalsiyum ve 
β-hidroksibütirat konsantrasyonlarına bakılarak 
doğru tanı konabilir. Hastalığın tedavisi en kısa 
sürede hekim tarafından yapılmalıdır. Komplike 
olmamış hipokalsemi vakaları, damar içi kalsi-
yum uygulamasına hızlı cevap verir ve teşhisin 
doğrulanmasına da, izin verir. Kalsiyum, yavaş 
uygulanmalı, kalp vurum hızı ve ritmi izlenmeli-
dir. Uygulanma sırasında aritmi belirlenirse der-
hal kesilmelidir. Kalsiyum irritan özelliklere sahip 
olduğundan deri altı verilecek miktar, eşit olarak 
ikiye bölünür ve vücudun farklı iki yerine uygu-
lanır. Özellikle yüksek verimli hastalarda, nüksle-
rin önlenmesi için 24 saat sonra uygulama tek-
rarlanabilir. Böyle bir tedaviye yanıt vermeyen 
hastalarda, tanı yeniden gözden geçirilmelidir. 
Karaciğer fonksiyonları bozulmuş gebelik tok-
semili ve hipokalsemik vakalarda, damar içi kal-
siyum verilmesi ölümcül olabilir.

Hastalığa karşı etkili önleyici stratejiler, süt 
sığırcılığında bilinen bilgiler üzerine inşa edilir. 
Süt sığırcılığında olduğu gibi koyun ve keçilerde 
de, yemlerdeki Ca, P ve Mg düzeyleri, rasyonun 
anyon/katyon dengesi ve sürünün metabolik 
profilleri düzenli olarak takip edilmelidir.
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Hipomagnezemi (Çayır tetanisi)

Meradaki koyun ve keçilerde, özellikle ilkbahar 
ya da sonbahar aylarında otlağın düşük mag-
nezyum (Mg) içeriğinden dolayı hipomagneze-
mi önemli bir sorundur. Oysa, sütçü koyun ve 
keçilerde, yaygın olarak kapalı beslenme yapıl-
dığından nadiren gözükür. Hastalık kompleks 
bir etiyolojiye sahiptir ve Mg kullanılabilirliği 
ve emilimini diyet magnezyum içeriği yanında 
diğer birçok faktör de etkiler. Diyetin yüksek 
potasyum (yonca samanı veya haylaj) ve düşük 
sodyum içermesi önemli risk faktörüdür. Koyun 
ve keçilerin magnezyum rezervlerini mobilize 
etme yetenekleri sınırlıdır. Bu yüzden, gereksi-
nimleri için rasyonla günlük alınım önemlidir.

Hipomagnezemide bazı nörolojik bulgular 
ve tetani yaygındır. Böyle hastalarda, klinik bul-
gu olarak duyarlılık artışı, sendeleme, tremor, 
çırpınma, ağızda köpürme ve amaçsız hareket-
ler gözlenir. Kronik hipomagnezemi vakaların-
da, büyümede yavaşlama, düşük süt verimi ve 
durgunluk belirlenirken, subklinik vakalarda iş-
tahsızlık, süt veriminde düşme, tedirginlik, hafif 
ataksi, gürültü ya da yakalama çabaları sırasın-
da çırpınmalar görülebilir. Yerde yatan ve nöbet 
geçiren hastaların acil tedavisi gerekir. Hastalara 
hemen müdahale edilmezse, nörolojik belirti-
lerden saatler sonra ölebilirler. Hipomagneze-
mi genellikle hipokalsemiyle birlikte seyreder. 
Tedavide, Ca ve Mg’un ayrı ayrı verilmesinden 
ziyade kombine olan solüsyonları tercih edilir. 
Tedaviye cevap hızlıdır, ancak nüksler yaygındır. 
Bu nedenle, tedaviden 12-24 saat sonra subku-
tan bir uygulama tavsiye edilir. Bir sürüde, klinik 
ya da subklinik vakalar görülürse, rasyona 7 gr/
hayvan olacak şekilde magnezyum oksit ilave 
edilmesi tavsiye edilir.

Hastalıktan korunmanın en iyi yolu, otlağa 
çıkmadan önce magnezyum içeriği bakımın-
dan zengin mineral takviyeleridir. Bu mineraller, 
lezzetli değildir. Bu nedenle, yeterli miktarlarda 
tüketildiğinden emin olunmalıdır. Düşük potas-

yum alımı, magnezyum emilimini artırır. Ancak, 
merada otlayan hayvanlarda mümkün değil-
dir. Sodyum eksikliği, artan potasyum alımıyla 
aynı sonuçlara sahiptir. Bu nedenle, meradaki 
hayvanlar için önemli bir risk faktörüdür. Mag-
nezyum ve sodyum klorür içeren yalama taşları, 
sodyum eksikliğini önleyebilir ve magnezyum 
alımını artırabilir.

Raşitizm

Raşitizm, özellikle genç kuzu ve oğlaklarda, aşırı 
ve uzun süreli D vitamin eksikliğine bağlı kal-
siyum ve fosfor metabolizmasının bozulması 
sonucu kemiklerin yumuşaması ve zayıflaması 
ile karakterize bir hastalıktır. Hastalıkta, fosfor 
bakımından yetersiz besleme ve D vitamin ek-
sikliği önemli rol oynar. Yem ve suların yüksek 
miktarlarda oksalat, flor, kurşun ve aliminyum 
içermesi, bağırsaklardan kalsiyum emilimini en-
geller ve raşitizm’e sebep olur. Bu hastalık, kış 
aylarında kapalı ağıl şartlarında tutulan kuzu ve 
oğlaklarda daha çok görülür.

Raşitizm’li kuzu ve oğlaklarda zayıflık, geliş-
me geriliği, yürümede isteksizlik, tutuk yürüyüş 
veya topallık, eklemlerde şişlik ve ağrı, ayaklar-
da eğilme, fıçı ya da O bacak, diş bozuklukla-
rı, kemiklerde kırılma eğiliminin artması, sırtta 
kamburluk ve son dönemde yerde yatma gö-
rülür. Klinik bulgulara göre tanı kolaydır. Klinik 
bulgular yetersiz ise tanıya radyografi yardımcı 
olur. Kemik deformasyonlarının görülmesi ile 
beyaz kas hastalığından ayırt edilebilir.

Raşitizm’li hastaların kemiklerinde defor-
masyon gelişmemişse prognoz iyidir. Ancak, 
deformasyon geliştiğinde düzelme imkansızdır. 
Sütten kesilmiş kuzu ve oğlaklara iyi kaliteli kuru 
ot ve kuru yonca verilmeli ve güneş ışınlarından 
yeterince faydalanmaları sağlanmalıdır. Kuzu ve 
oğlaklara 3-4 hafta aralıklarla A ve D vitamin 
kombinasyonları uygulanmalıdır. Hayvanlara 
kaba yem olarak kuru ot ve kuru yonca verilme-
li, Ca/P oranı 1/1 ya da 2/1 oranında olmalıdır.
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Osteomalasi (kemik erimesi)

Osteomalasi, yüksek verimli yaşlı koyun ve ke-
çilerde, uzun süreli fosfor noksanlığına bağlı 
görülen metabolik bir bozukluktur. Hastalıktan, 
koyun ve keçiler nadiren etkilenir. Primer fosfor 
noksanlığına, fosfor bakımından fakir topraklar, 
kurak mevsimlerde yetişen bitkiler, rasyonda 
protein noksanlığı ve hatalı gübreleme sebep 
olur. Sekonder fosfor noksanlığına ise A ve D 
vitamin yetersizliği ve parazitusmus sebep ola-
bilir.

Osteomalasik koyun ve keçilerde, verim ve 
kondüsyon kaybı, kısırlık, gıda niteliğinde ol-
mayan maddeleri yalama, yürüyüş bozuklukları, 
özellikle ön ayaklarda topallık, sırtta kambur-
luk, hareket etmede isteksizlik, ayağa kalkma-
da güçlük, kemiklerde ağrı, yerde yatma isteği 
ve mat kıl örtüsü gözlenir. Bu hastalığın tanısı, 
anamnez, klinik ve laboratuvar bulguları yanın-
da, radyografik olarak da kemik yoğunluğunun 
azalması ile konur.

Tedavide, kas içi ya da derialtı fosfor ve ADE 
vitamin enjeksiyonları yapılabilir. Yemlere dikal-
siyum fosfat ve disodyum fosfat katılır. Rasyo-
nun protein oranı artırılır. Korunmada Ca, P ve D 
vitamin bakımından zengin yemler verilir. Ca/P 
oranı 1/1 ya da 2/1 olmalıdır. Hayvanların önle-
rine fosfor içeren yalama taşları konmalıdır.

İdrar taşları (urolithiasis)

Kastrasyon yapılan, burdurulan ya da enenen 
koç ve tekelerin idrar yolları, idrar taşları nede-
niyle tıkanma eğilimindedir. Taş oluşumu, erkek 
ve dişilerde eşit orandadır. Kastrasyon, üretra-
nın daralmasına sebep olduğu için kısırlaştırılan 
erkeklerde, idrar taşları daha problemlidir. Sü-
rünün, fosfor (>%0.6) ve magnezyum (>%0.2) 
bakımından zengin, kalsiyum bakımından fakir 
konsantre yemlerle beslenmesine bağlı oluşan 
idrar taşları, genellikle kalsiyum fosfat ve stru-
vit (magnezyum fosfat) tipindedir. Hastalığın 
görülmesinde susuzluk, idrar yolu enfeksiyon-

ları, uzun süre idrar pH’sının alkaliye kaymasına 
sebep olan durumlar, A vitamin eksikliği ve D 
vitamini fazlalığı etkilidir. Bu hastalığa, Kurban 
Bayramı öncesi aşırı konsantre yemle beslenen 
erkek hayvanlarda daha çok rastlanır.

Ürolitiazisli hastalarda, klinik bulgu olarak 
sık sık idrar yapma pozisyonu alıp hiç idrar ya-
pamama ya da birkaç damla kanlı idrar yapma, 
prepisyum bölgesinin kuru olması ve çoğu kez 
köpek oturuşu pozisyonu alma, sürüden ayrıl-
ma, iştahsızlık, huzursuzluk, uzun süre göğüs 
üstü yatma, kalp ve solunum sayısında artış gö-
zükür. Hastalıktan, karın bölgesinde şişkinlik ve 
ödem yanında prepisyum girişinde kuruluk ve 
kum benzeri partiküllerin saptanması şüphe et-
tirir. Taş oluşumu çoğunlukla üretranın ucunda 
oluştuğunda, penis dışarı çıkarılıp muayene edi-
lir. Bu bölge kesildiğinde, idrar rahatça akar ve 
tanı kesinleştirilir. Kesenin yırtılması durumun-
da, karın boşluğundan alınan sıvının kreatinin 
konsantrasyonu serumdan daha yüksektir.

Tam tıkanıklıklarda, genellikle 48 saat içeri-
sinde üretra ve idrar kesesi yırtılır. İdrar kesesi 
yırtıldığında, üremi ve depresyondan dolayı 
prognoz kötüdür. Kısmi tıkanıklıklarda spazmo-
litik ve analjezikler uygulanabilir. Üratranın ucu 
tıkandığında, penis dışarı çıkarılıp ucu kesilir. Bu 
sırada 0.03-0.1 mg/kg acepromazine damar içi 
olarak kullanılır. Bu uygulama gençlerde başa-
rılıdır. Hastalıktan korunmada konsantre yemle 
birlikte iyi kaliteli kaba yem ve çayır otu veril-
melidir. Ayrıca hayvanların önünde daima yeter-
li miktarda temiz su ve soğuk havalarda ılık su 
bulunmalıdır.

Bakır eksikliği (enzootik ataksi)

Enzootik ataksi, primer olarak rasyondaki bakır 
(Cu) eksikliğinden, sekonder olarak da rasyonun 
fazla miktarda molibden (Mo), sülfür ve demir 
(Fe) içermesinden kaynaklanır. Ayrıca kalsiyum 
karbonat, çinko, kurşun ve kadmiyum da, bakır 
eksiliğine yol açar. Bu hastalık, primer olarak 
fazla yağış alan kumlu toprağa sahip bölgeler-
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de, sekonder olarak da, bataklık, gübrelenmiş 
ve kireçli toprağa sahip bölgelerde gözükür. En-
zootik ataksi, koyunlarda yaygınken, keçilerde 
ise nadirdir. Hastalık, ilkbahar ve yaz aylarında 
merada otlayan hayvanlarda daha çok gözükür. 
Yem ve suların molibden, sülfür ve demir tuzları 
içermesi, bakır metabolizmasını bozar. Bununla 
birlikte, koyun ve keçilere selenyum (Se) uygu-
lanması, bakır absorbsiyonunu artırır.

Hastalığa gençler, merinos koyunlar ve sütçü 
keçiler duyarlıdır. Meradaki otların kuru madde-
sinde Cu düzeyi <3 mg/kg ise risktir ve >5 mg/
kg olmalıdır. Kumlu topraklar ve aşırı yağış alan 
bölgelerde hastalık çok gözükür.

Enzootik ataksi’li kuzu ve oğlaklar, canlı ve 
yeme karşı isteklidir. Aşırı bakır eksikliği, gebe 
koyunlarda ölü doğum ya da konjenital forma 
sahip kuzu doğumlarına (Swayback) sebep olur. 
Konjenital form ile doğan kuzularda, zayıf kon-
düsyon, annenin memesini bulamama, ayağa 
kalkamama, sternal pozisyonda yatma, emme 
sırasında başın titremesi (tremor), bazen körlük 
ve spastik paraliz gözlenir. Kronik bakır eksik-
liğine sahip annelerden doğan, ancak normal 
gözüken kuzu ve oğlaklar, 1-4 ay içerisinde arka 
ayaklarda ilerleyen güçsüzlük, kas tonusunda 
ve reflekslerde azalma, atrofi, inkordinasyon ve 
ataksi bulguları gösterir. Özellikle oğlaklarda 
tremor ve baş sallama, yürürken zorlanma, kalp 
ve solunum sayısında artış belirlenir. Eklemlerde 
aşırı fleksiyon, karpal eklemler üzerinde durma, 
arka ayaklarda güçsüzlük ve yere düşme görü-
lür. Koyunlarda yapağı kalitesi bozulmuş, siyah 
kıllarda depigmentasyon sonucu kırçıllaşma ya 
da beyazlaşma, anemi, ishal, infertilite, süt veri-
minde azalma, uzun kemiklerde kırılma eğilimi-
nin artması gibi bulgular gözükür.

Bölgenin özellikleri ve klinik bulgular has-
talıktan şüphe ettirir. Kesin tanı, plazma ya da 
serumda bakır düzeyinin bakılması ile konur. 
Kuzulardaki hastalık border disease, hipotermi, 
septisemi ve beyaz kas hastalığı ile karışabilir.

Hastalığın konjenital formunun prognozu 

kötüdür ve birkaç gün içerisinde ölüm görülür. 
Daha büyük kuzularda hastalık 3-4 hafta süre-
bilir ve yaşama oranları daha yüksektir. Hayatta 
kalanlarda, arka ayaklarda ataksi ve atrofi kalıcı 
olabilir. Hayvanlara oral olarak Cu preparatları 
verilebilir. Kuzu ve oğlaklara %1 bakır sülfat so-
lüsyonundan 2 haftada bir 15-30 mL sütle karış-
tırılarak içirilebilir. Hastalığın gecikmiş formunda 
bakır glisinat, bakır methionat veya bakır edetat 
uygulanabilir.

Gebe koyun ve keçilere doğumdan 10 haf-
ta önce bakır içeren kapsüller yutturulur. Kas içi 
olarak gebelere bakır heptonate (25 mg bakır 
içerecek şekilde) ve kalsiyum edetat ya da bakır 
glisinat (45 mg bakır içerecek şekilde) derialtı 
(subkutan) olarak da uygulanır. Kuzu ve oğlak-
lara 2-3 haftalıktan itibaren Cu preparatları ve-
rilmelidir.

Kobalt eksikliği (beyaz karaciğer hastalığı)

Koyun ve keçilerin kobalt eksikliğinde, rumende 
mikroorganizmalar tarafından yeterince B12 vita-
mini sentezlenemez ve beyaz karaciğer hastalığı 
görülür. Volkanik ve kumlu topraklarda kobalt 
eksiktir. Düşük kobalt içeren topraklarda yetişen 
otların yetersiz kobalt içermesi kobalt eksik-
liğine sebep olur. Toprak pH’sının >6.5 olması 
ve meradaki otların kuru maddesinin 0.07 mg/
kg’dan az kobalt içermesi, klinik beyaz karaciğer 
hastalığına sebep olur. Sığırlara göre koyunlar 
ve özellikle de kuzular çok duyarlıdır. Koyunların 
günlük kobalt gereksinimi, rasyon kuru madde-
sinde 0.08 mg/kg ve kuzuların da 0.1 mg/kg’dır.

Kobalt eksikliğinde, metilmalonil CoA ve me-
tilmalonik asit (MMA) artar. Karaciğerde MMA 
kısa zincirli yağ asitlerine dönüşerek karaciğer-
de birikir ve beyaz karaciğer hastalığına sebep 
olur. Beyaz karaciğer hastalığında iştahsızlık, 
kondusyon skorunda düşme, uyuşukluk ve iler-
leyen zayıflama görülür. Ayrıca, şiddetli göz yaşı 
akıntısı, mukozalarda solgunluk, kötü yapağı ka-
litesi, kısırlık, gebelerde ölü doğum ve süt veri-
minde düşme görülür. Akut hastalıkta, sekonder 
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hepatik ensefalopati sonucu uyuşukluk, depres-
yon, başı bir yere dayama ve amaçsız hareket-
ler gibi nörolojik belirtiler yanında iştahsızlık, 
ışığa hassasiyet ve ishal, kronik durumlarda ise 
ilerleyen bir zayıflama gözlenir. Hasta koyun ve 
keçilerde, bağışıklığın baskılanmasından dolayı 
klostridial hastalıklar ve pasteurellozis’e daha sık 
rastlanır. Klinik bulgu gösterenlerde, plazma ve 
karaciğerde vit B12 düzeylerine bakarak hastalı-
ğın teşhisi konur.

Koyun ve keçilere kas içi olarak B12 vitamin 
enjeksiyonları ve oral olarak da kobalt sülfat 
verilir. 1 mg Vit B12 enjeksiyonu, 14 hafta kadar 
etkilidir. Problemli bölgelerde, 3 aylık kuzu ve 
oğlaklara aylık kobalt içeren premiksler verilme-
lidir.

Çinko (Zn) eksikliği

Koyun ve keçilerde, çinko (Zn) eksikliğine, ras-
yonun yetersiz Zn içermesi ya da kullanımını 
engelleyen durumlar sebep olur. Rasyonun aşırı 
miktarlarda kalsiyum, bakır ve sülfür, içme su-
larının da kadmiyum, demir ve molibden içer-
mesi Zn kullanımını engeller. Çinko eksikliğine 
sebep olan diğer faktörler, toprak pH’sının >6.5 
olması, nitratlı ve fosfatlı gübrelerin çok kullanıl-
ması, meranın körpe bitkiler içermesi, rasyonun 
yüksek fosfor içeren mısır, soya, arpa ve yulaf 
gibi tahıllardan zengin olması sayılabilir. Çinko 
insülin, glukagon ve diğer hormonlarla ilişkilidir. 
Ayrıca keratinizasyon, kalsifikasyon, yara iyileş-
mesi ve seksüel gelişimde de rol oynar.

Tekeler çinko yetersizliğine daha duyarlıdır. 
Çinko yetersizliğinde yapağı ya da kıl kalitesin-
de bozulma, deride kalınlaşma ve kırışıklık, yüz, 
ayak ve skrotumda parakeratoz, kuzularda yün 
yeme, büyümede gecikme, aşırı tükürük salgısı, 
eklemlerde şişlik, göz ve tırnak çevresi derisin-
de lezyonlar görülebilir. Erkeklerde, testis geli-
şiminde yetersizlik ve sperm üretimde bozulma 
gözükür. Klinik bulgular hastalıktan şüphe etti-
rir. Kesin tanı kan serumu, kıl ve rasyonda çinko 
tayini ile konur. Uyuzdan, kaşıntı ve kızarıklığın 

şiddetli olmaması yanında, deri kazıntısı ile ayırt 
edilir.

Koyun ve keçilere oral ya da parenteral Zn 
bileşikleri verilir. Hasta koyunlara kas içi olarak 
200 mg ve kuzulara da 50 mg Zn uygulanması 
klinik düzelme sağlar. Genel olarak yeme 1 gr/
kg/gün çinko sülfat ilavesi oldukça etkilidir.

İyot (I) eksikliği

Bazı bölgelerdeki toprak ve suda, iyot mikta-
rı düşüktür. Aşırı yağış alan kalsiyumca zengin 
kumlu topraklarda yetişen bitkilerle beslenen 
koyun ve keçilerde iyot yetersizliği gözlenir. 
Rasyonun 100 gram kuru maddesinin 30 mik-
rogramdan az iyot içermesi, iyot eksikliğine 
neden olur. İyot emilimini kalsiyum, potasyum, 
arsenik, flor ve ribidiumun gibi bazı mineral ve 
iz minaraller önler. Guatrojenik özelliği olan bit-
kiler ise tiroid bezinde iyot kullanımını engeller. 
Diğer ırklara göre iyot eksikliğine merinos ko-
yunlar daha duyarlıdır ve klinik bulgular daha 
şiddetlidir.

İyot eksikliğinde, büyümede yavaşlama, ve-
rim düşüklüğü, tiroid bezinde büyüme, yavru 
atma, ölü doğum, düzensiz kızgınlık, eşin (ete-
nenin) atılamaması ve libidoda azalma belirlenir. 
İyot eksikliği kılsız ya da zayıf yavru doğumları-
na sebep olabilir. İyot eksikliği olan bölgelerde, 
klinik bulgular hastalıktan şüphe ettirir.

Hasta kuzu ve oğlaklara oral olarak 20 mg 
potasyum iyodür verilir. Problemli bölgelerde 
gebe koyunlara doğuma 2 ay ve son bir ay kala 
2 kez oral olarak 250 mg potasyum iyodür ve-
rilir.

Koyun ve keçilerde vitamin eksikliğinin 
sebep olduğu hastalıklar

Vitaminler, normal büyüme ve metabolizma için 
gerekli organik bileşiklerdir. Canlı metabolizma-
sı için hayatidir ve biyokimyasal reaksiyonlarda, 
kofaktör ya da koenzim olarak görev yaparlar. 
Hemen hemen tüm vitaminler oksidasyon, ısı ve 
ışıkta çeşitli derecelerde tahrip olurlar. Yemlerin 
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işlenme şekli ve depolanması, vitamin düzey-
lerini etkileyebilir. Niasin ve D vitamini dışında 
çoğu vitamin, hayvanlarda sentezlenmez. Oysa, 
C vitamini, primat ve kobaylar dışında diğer 
birçok hayvanda sentezlenebilir. Bu yüzden, ru-
minant ve ruminant dışındaki türlerde, hemen 
hemen tüm vitaminler esansiyeldir. Koyunlarda 
gebeliğin 120 ve 140. günlerinde ADE vitamin 
enjeksiyonlarının, polimorf nükleer lökositlerin 
antioksidan kapasitesini artırdığı ve enerji ba-
lansına olumlu tesir ettiği belirlenmiştir.

Besin maddeleri çeşitli düzeylerde vitamin 
içerir. Örneğin konsantre yemler B vitamini içe-
rirken, otlaklar iyi karoten kaynağıdır. Otlaklar, 
suda ve yağda eriyen vitaminlerin çoğu bakı-
mından iyi kaynaktır. Yeterli düzeyde prekürsör 
olması halinde, rumen bakterileri, hemen he-
men tüm vitaminleri sentezleyebilir. Canlılarda, 
bazı vitamin ya da prekürsörlerinin yetersizliği, 
çeşitli hastalıklara sebep olur. Bununla birlikte, 
özellikle yağda çözünen vitaminler olmak üze-
re aşırı vitamin alımları (4-20 kat), hayvanlar için 
zararlıdır. Bu nedenle aşırı vitamin alımlarından 
da kaçınılmalıdır.

Koyun ve keçilerde thiamin (B1 vitamin) ye-
tersizliği, kendi etrafında dönme, başın titreme-
si, yıldız sayma (başın yukarıya bakması), körlük 
ve kas titremeleri ile karakterize poliensefa-
lomalasi’ye sebep olur. Riboflavin (B2 vitamin) 
eksikliği, gözlerin ışığa karşı hassasiyeti (foto-
fobi) yanında kaşıntı, göz yaşı akıntısı, görme 
yetersizliği, iştahsızlık, büyümede yavaşlama, 
depresyon, sinir dejenerasyonu ve embriyonik 
anormalliklere sebep olur. B12 vitamin eksikliği, 
hipoglisemi ile sonuçlanır. Çünkü, B12 vitamini, 
proprionatı glikoza dönüştürmede gerekli bir 
vitamindir. Niasin (Niacin), B kompleks vitamin-
lerinin bir komponentidir. Koyun ve keçilerde 
yetersizliği halinde anoreksi, enteritis ve kemik 
bozuklukları görülür.

Kolin (Choline) yetersizliği, karaciğer yağlan-
ması yanında karaciğer yağ dejenerasyonu (he-
patik steatosis), büyümede yavaşlama ve nöro-
lojik disfonksiyonlara sebep olur.

Kseroftalmia (Xerophthalmia) ve keratoma-
lasia (keratomalacia), vitamin A yetersizliğinden 
(hipovitaminozis A) kaynaklanan hastalıklardır. 
Primer A vitamin eksikliği, rasyonda beta ka-
roten eksikliğinden ve sekonder olarak da beta 
karoten kullanımını engelleyen durumlardan 
kaynaklanır. Bu vitamin, embriyonun hayatta 
kalma ve görme fonksiyonunda esansiyeldir. A 
vitamin prekürsörü beta-karoten, peroksit ser-
best radikalini stabilize eder ve düşük oksijen 
konsantrasyonunda bir antioksidandır. A vita-
min ihtiyacını, yüksek ateş, laktasyon, yüksek 
dış ortam sıcaklığı ve enerji yetersizlikleri artırır. 
Primer hipovitaminosis A’ya, yeterince yeşil ot 
alamayanlar veya rasyonda karoten düşüklüğü, 
kötü kaliteli kuru meralar, yemlerin yüksek ısı, 
nem ve ışığa maruz kalması ve pelet yemlerle 
beslenme sebep olur. Sekonder hipovitaminosis 
A ise rasyonla uzun süre bitkisel ve diğer sin-
dirilebilir yağların alınması, rasyonda doymamış 
yağ asit yüksekliği, klorlu naftalin bileşikleri ile 
zehirlenme, nitrat ve nitrit zehirlenmesinde gö-
rülür.

Yeni doğanlarda, düşük depolama kapasite-
sinden dolayı hipovitaminöz A daha çok görü-
lür. Ancak koyunlarda, sığırlara göre daha nadir 
gözlenir. Çünkü koyunlarda, beta-karotenin, vi-
tamin A‘ya dönüşümü daha iyidir. Hipovitami-
nozis A, kuru meralarda otlayan ya da uzun süre 
kapalı ağıllarda kalan koyun ve keçilerde göz-
lenir.

A vitamin noksanlığında, gece körlüğü, iş-
tahsızlık, zayıflık, kuru, kaba yapağı kalitesi ve 
kepeklenme, tırnaklarda düzensiz büyüme, 
reprodukdif fonksiyonlarda azalma ve enfeksi-
yonlara duyarlılık gözlenir. Şiddetli noksanlıklar-
da, tam körlük, pupillalarda genişleme, pupilla 
ödemi, retinada ödem, hemoraji ve keçilerde 
korneada ülserler gözlenebilir. Tanı anamnez, 
beslenme şartları ve klinik bulgulara göre konur. 
Hipovitaminoz A olaylarında günde 440 IU/kg 
parenteral veya iki ayda bir 3000-6000 IU/kg A 
vitamini verilir.
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Vitamin E ve Selenyum eksikliği 
(beyaz kas hastalığı)

Vitamin E ve selenyum (Se) eksikliği, muskuler 
distrofi ya da nutrisyonel myodejenerasyon ola-
rak da bilinen beyaz kas hastalığına sebep olur. 
Hastalıktan daha çok 6 aylığa kadar olan kuzu 
ve oğlaklar etkilenir. Ancak, 2-6 haftalık hayvan-
larda en yaygındır. Oğlakların çok fazla vit E ve 
Se gereksinimi vardır. Bu nedenle, hastalığın ku-
zulara göre oğlaklarda daha çok görüldüğüne 
inanılır.

Merada beslenen koyun ve keçilerde selen-
yum, kapalı ve ağıl şartlarında beslenenlerde de 
E vitamin eksikliği önemlidir. Yeterli selenyum 
alımı durumunda da, E vitamin eksikliği görü-
lebilir. Çorak topraklardaki sülfat fazlalığı, bitki-
lerde Se eksikliğine sebep olur. İlkbaharda hızla 
büyüyen bitkilerde Se düzeyi düşüktür. Bitkile-
rin ya da rasyonun yüksek miktarlarda kalsiyum, 
sülfür, bakır gibi mineralleri içermesi, Se absorp-
siyonunu azaltır. Nitrat doymamış yağ asitleri ve 
sülfatlar, Se kullanımını engelleyebilir. E vitamin 
eksikliği ise rasyonun yüksek miktarlarda doy-
mamış yağ asitleri içermesi (yağlı tohum küs-
peleri, bitkisel yağlar ve balık unu), uzun süre 
beklemiş kuru otlar, tahıl oranı yüksek rasyon-
larla besleme, rumen pH’sının düşük olması gibi 
durumlarda görülür. Safra asitleri, vit E emilimi 
için gereklidir. İnce bağırsak fonksiyonlarının 
bozulması, vit E absorpsiyonunu azaltabilir. Vi-
tamin E gereksinimini, rasyonda C vitamini ve 
karoten eksikliği veya nitratların fazlalığı artırır.

Beyaz kas hastalığı, konjenital, subakut (iske-
let kası) ve perakut (kardiak) formlarda gözlenir. 
Konjenital form nadirdir ve doğumdan hemen 
sonra ölüm görülür. Subakut form, en sık rast-
lanılandır. Hayvanlarda tutuk yürüyüş, hareket 
etmede isteksizlik, kambur duruş, kasların pal-
pasyonunda (özellikle arka bacak) şişlik, ağrı ve 
sertleşme hissedilir. Diafram ve interkostal kaslar 
etkilendiğinde, güç solunum, abdominal solu-
num ve kalp frekansında artış belirlenir. Hastalar 
1-2 gün içerisinde ayağa kalkamaz ve sterno-

abdominal pozisyonda yatar. Harekete zorlanan 
oğlaklarda meleme ve bağırma gözlenir. Pera-
kut ve kardiak formda, solunum frekansında 
artış (60-72), solunum güçlüğü, köpüklü burun 
akıntısı (akciğer ödemi), taşikardi (150-200/dak) 
ve aritmi, ayağa kalkma çabası, normal vücut ısı-
sı, yerde lateral pozisyonda yatma ve harekete 
zorlandığında ani ölüm görülür. Tanıda, kuzu ve 
oğlakların yaşı, anamnez ve klinik bulgular has-
talığı düşündürür. Kesin tanı nekropsi ile konur. 
Beyaz kas hastalığının subakut iskelet kası for-
mu, sağaltımla 2-5 gün çerisinde iyileşir. Pera-
kut-kardiak form, tedavi edilseler dahi 6-12 saat 
içerisinde ölüm görülür. Gebelerde Se eksikliği-
ne bağlı yavru atıkları görülebilir.

Kuzu ve oğlaklara doğumdan hemen sonra 
vit-E ve selenyum kombinasyonları, deri altı ya 
da kas içi olarak uygulanır. İlaç, hastalara gün 
aşırı birkaç kez uygulanır. Korunma için bütün 
koyun ve keçilerin yemlerine vitamin E ve selen-
yum eklenir. Vitamin E ve selenyum takviyesi, 
meradaki koyunlara yalama taşı veya sularına 
tuz halinde karıştırılarak yapılır. Hastalığın sık 
olarak görüldüğü bölgelerde, koruyucu amaç-
la gebe koyunlara doğumdan 1-2 ay önce 0.07 
mg/kg sodyum selenit ve 3 mg/kg vit E uygu-
lanır. Kuzu ve oğlaklara ise yeni doğduklarında 
ve 3-4 hafta sonra olmak üzere iki kez tedavi 
dozunun yarısı uygulanır.
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Koyun ve Keçilerin Ayak Hastalıkları

Koyun ve keçilerin ayak hastalıklarında rol 
oynayan hazırlayıcı faktörler

Koyun ve keçilerin ayak hastalıklarının etiyolo-
jisinde, hastalığın asıl yapıcı etkenleri dışında 
birçok bakteri sinerjik etki gösterir. Ayrıca çevre-
sel etkenler, konakçı hayvanın genetiği, konakçı 
immunitesi, beslenme, hayvan yoğunluğu, farklı 
işletme uygulamaları, yetiştiricilerin hassasiye-
ti, ısı ve yağış miktarındaki değişim gibi birçok 
etken tarafından kontrol edildiği için oldukça 
komplekstir. Bu nedenlerden dolayı koyun ve 
keçilerin ayak hastalıklarının etiyolojisinde ha-
zırlayıcı ve yapıcı faktörler önemli rol oynar. Ko-
yun ve keçilerin ağıllarında temizlik koşullarına 
uyulmaması, aşırı rutubet, ıslaklık, kirli ve çamur 
altlıklı ortamlar enfeksiyöz ayak hastalıklarına 

zemin hazırlar (Resim1, 2). Özellikle koyun ve 
keçi yetiştiriciliğinin geleneksel usullerle yapıl-
dığı işletmelerde fazla sayıda hayvanın birlikte 
barındırılması, düzenli ayak ve tırnak bakımının 
yapılmaması ve buna bağlı bozuk tırnak yapıla-
rının oluşması enfeksiyöz ayak hastalıkları için 
hazırlayıcı faktörlerdendir. Hayvanların otladık-
ları çayır ve meraların taşlı, çakıllı ya da ıslak ve 
yumuşak olması, boynuz tırnakta aşırı uzama 
ve tırnakta oluşan kırılma ile çatlamalar enfek-
siyöz etkenlerin canlı dokulara girişini kolay-
laştırır. Koyun ve keçilerde ayak hastalıklarının 
gelişmesinde iklim ve mevsimsel değişiklikler, 
özellikle de ilkbahar ve sonbahardaki bol yağış-
lar hastalık için önemli bir hazırlayıcı etkendir. 
Günlük ısının ortalama 10 0C ve aylık 100 kg/m2 

ve daha yukarısında yağış alan bölgelerde ayak 

Resim 1-2. Ayak hastalıklarında nedenlerinin belirlenmesi, tedavi ve korumada anahtar rolü oynar (Prof. Dr. 
Fahrettin Alkan arşivinden).
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hastalıklarının görülme sıkılığı ve yaygınlığı çok 
daha fazladır. Koyunların ırk özellikleri de ayak 
hastalıklarına duyarlılık yönünden farklılık gös-
terebilir. Merinos ırkı gibi koyunların, iri yapılı 
ve ağır olmaları, ayak ve tırnak üzerine binen 
yükün fazla olmasına ve bu bölgelerde yapısal 
bozuklukların daha sık gelişmesine neden ola-
bilmektedir.

Hayvan hareketlerinin kontrol altında bulun-
durulmaması, sevk ve idarelerindeki yanlışlar 
ile nakiller sırasında oluşan stres ve çevresel et-
kenler de hazırlayıcı faktörlerdendir. Sağlıklı bir 
ayak yapısı ve boynuz tırnak gelişimi için kal-
siyum, fosfor, çinko, bakır, demir, selenyum ve 
magnezyum gibi iz minerallere ihtiyaç vardır. 
Koyun ve keçiler bu ihtiyaçlarını genellikle gün-
lük rasyonlarından veya meralardan karşılarlar. 
Ancak koyun ve keçilerin otlatıldıkları meraların 
veya rasyonlarının bu iz minerallerden yetersiz 
ya da dengesiz olması veya hatalı beslenmesi; 
ayak sağlığını, dolayısıyla tırnak sağlamlığını 
olumsuz etkiler. Çünkü iz mineraller sağlıklı tır-
nak gelişimi ve tırnak arası deri bütünlüğünün 
sağlanmasında önemli etkilere sahiptir.

Koyun ve keçilerde en sık karşılaşılan 
ayak hastalıkları

Ayak çürüğü (Piyeten-Footrot)
Anadolu’da, yetiştiriciler arasında “ne onduran 
ne de öldüren adeta süründüren aksaklık” has-
talığı olarak da bilinir. Hastalık havasız ortamda 
çok hızlı çoğalan Fusobacterium necrophorum 
ve Dichelobacter nodosusun ortak etkileriyle 
oluşur. Fusobacterium necrophorum tırnak ara-
sı derisi ile sınırlı kötü koku ile karakterize sulu 
bir yangı oluştururken, Dichelobacter nodosus 
proteolitik enzim salgılayarak epidermal do-
kuyu yıkımlar. Zamanla parmaklar arası deri ve 
canlı tırnakdaki yangı, irinli ve nekrotik bir özel-
lik kazanır. Tırnaklar arasındaki deride başlayan 
hastalık zamanla parmaklar arası derinin, can-
sız tırnak birleşim yeri ve ökçelere doğru ilerler. 
Cansız tırnak, değişik düzeylerde canlı tırnaktan 

ayrılır ve bulaşıcı karakterli bir hastalık tablosu 
gelişir. Canlı tırnakta gelişen yangı ve nekroz za-
manla tendo, ligament, eklem ve ayak kemikle-
rine ulaşarak; hastalığın klinik seyrinin daha da 
şiddetlenmesine ve kronik topallıkların ortaya 
çıkmasına neden olur. Ayak çürüklü koyun ve 
keçilerde lezyonlar ön, arka ya da dört ayakta 
birden görülebilir. Hastalık tek ayakta gelişirse 
hayvan o ayağını sürüyerek ya da askıda tutarak 
yürümeye çalışır (Resim3, 4). Lezyonlar her iki 
ön ayakta ise hayvanlar ön dizleri ile yürüme-
ye çalışırlar. Bu hayvanların ön dizleri üzerinde, 
başlangıçta kıllarının döküldüğü ve keratozis 
şekillendiği, ileri dönemlerde ise nekrotik özel-
likte dekubitis yaralarının geliştiği gözlenir. Eğer 
koyun ve keçilerin dört ayağı hastalıktan etki-
lenmiş ise, bu hayvanların ayağa kalkamadıkları, 
yardımla kaldırılsalar dahi sürüyü takip edeme-
dikleri ve yatma isteklerinin olduğu gözlenir. 
Otlama ya da yem tüketme işlevlerinde belirgin 
bir azalma dikkati çeker. Bu koyun ve keçilerde 
dikkati çeken bir topallık vardır ve sürüyü takip 
edemezler. Zamanla şiddetli ağrı, ateş, anemi ve 
kilo kaybı gibi genel durum bozuklukları yanın-
da, abortus ve döl tutmama problemleri ortaya 
çıkar.

Hastalığın tanısında; birden çok koyun ve 
keçide lezyonların parmaklar arası deride baş-
laması, cansız tırnağın, parmaklar arası bölge ve 
ökçelere doğru canlı tırnaktan zamanla ayrılma-
sı, orta veya şiddetli derecede birden çok ayak-
ta topallığın görülmesi, tiksindirici pis kokunun 
hissedilmesi ve kahve-gri renkte irin akıntısının 
görülmesi önemli ip uçları verir (Resim 5, 6).

Tırnak arası derinin hastalığı-yanmış veya 
haşlanmış ayak hastalığı

(İnterdigital Dermatitis-Scald/Strip)
Koyun ve keçi yetiştiricileri arasında haşlanmış 
ya da yanık ayak hastalığı (İnterdigital Derma-
titis) olarak da bilinir. Hastalığın etkeni havasız 
ortamda hızla çoğalan Fusobacterium necrop-
horumdur. Aslında Fusobacterium necrophorum 
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tipik olarak sindirim sisteminin doğal mikroflo-
rasında bulunur ve belirli uygun koşullar (ha-
zırlayıcı faktörler) oluştuğunda hastalığı başla-
tır. Bazı kaynaklara göre hastalık iyi huylu ayak 
çürüğü (bening footrot) veya ayak çürüğünün 
(piyeten; footrot) başlangıç aşaması olarak da 

değerlendirilir. Bu hastalıkda yangı, tırnak arası 
(interdigital) derisi ile sınırlıdır ve lezyon tırnak 
arası deri ile cansız tırnak arasında gelişir. Haş-
lanmış ya da yanık ayak hastalığında, hazırlayı-
cı faktörlerin (ıslak, nemlilik vb) etkisiyle tırnak 
arası deri bütünlüğü bozulur. Hastalık etkeni 

Resim 3-4. Piyetenli koyunlarda tipik klinik basış. Ayaklarındaki ağrıdan dolayı ön dizleri üzerinde yürümeye 
çalışırlar (Prof. Dr. Fahrettin Alkan arşivinden).

Resim 5-6. Piyetenin kronik formuna ait ayağın klinik görünümü. Piyetende ön diz eklemleri üzerinde yürüme-
ye bağlı olarak gelişen hiperkeratozis (Prof. Dr. Fahrettin Alkan arşivinden).
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buradan içeri girerek tırnak arası derisiyle sınırlı 
bir lezyon oluşturarak hastalığı başlatır. Tırnak 
arası deride; kızarıklık, epidermal yıkımlanma, 
kabuklanma, kepeklenme ile birlikte kırmızımtı-
rak veya beyaz-gri renk değişimler dikkati çeker. 
Bu hastalığa yakalanan hayvanlarda hafif topal-
lık semptomları görülür. Daha sık kuzu ve oğlak-
larda görülmekle birlikte diğer yaş guruplarında 
da ortaya çıkabilir. Zamanında tedaviye başlan-
maz ise özellikle ayak çürüğü ve ayak apsesi gibi 
hastalıkların gelişmesine zemin hazırlar.

Hastalığın tanısında şu kriterler bizlere yol 
gösterebilir. Daha sık kuzu ve oğlaklarda görü-
lür. Hafif veya orta derecede topallık yapar. Can-
sız tırnak sağlam, parmaklar arası bölge ıslak ve 
kızarıktır. Parmaklar arasındaki kıllarda dökülme 
ve parmaklar arası deri solgun, beyaz, gri koku-
suz döküntü materyali ile örtülüdür (Resim 7, 8).

Ayak derisi bulaşıcı hastalığı (digital 
dermatitis-contagious ovine digital 
dermatitis/ Contagious Caprine Digital 
Dermatitis)
İlk kez 1997 yılında İngiltere’de koyunlarda gö-
rülen ve koyun ile keçilere şiddetli topallığa yol 
açan enfeksiyöz yeni bir ayak hasatlığıdır. Bu ta-
rihe kadar bulaşıcı digital dermatitis, koyun ve 
keçilerde kronik ayak çürüğü (piyeten) olarak 
tanımlanmıştır. Hastalık cansız tırnak ile ayak 
derisi birleşim yerinde (koroner bant) kıl kaybı, 
erozif ve ülseratif bir yangıyla başlar. Bu yangı 
zamanla cansız tırnağın sırt duvar (dorsal) ve dış 
(abaksial) kenar altında ilerleyerek duyarlı canlı 
tırnak katlarını (laminaları) etkiler ve boynuz tır-
nak üretiminin kalite ile miktarında yetersizliğe 
neden olur. Canlı ve cansız tırnak atrofiye uğrar 
ve cansız tırnak değişik düzeylerde canlı tırnak-

Resim 7-8. İnterdigital dermatitisli kuzunun ön diz eklemi üzerinde duruş pozisyonu. Tipik klinik görünüm. 
İnterdigital dermatitiste cansız tırnak sağlam, tırnak arası deride; kızarıklık, kabuklanma ile birlikte kırmızımtrak 
veya beyaz-giri renk değişimler dikkati çeker (Prof. Dr. Fahrettin Alkan arşivinden).
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dan ayrılır. Buna bağlı olarak tırnağın eksungu-
lasyonu (düşmesi- yerinden çıkması) görülür.

Bu hastalığın epidomiyolojisi hakkında çok 
az bilgi vardır. Bazı sürülerden hastalık etkeni 
olarak Fusobacterium necrophorum ve Diche-
lobacter nodosus izole edilirken, diğer sürüler-
den spirochaete türleri izole edilmiştir. Ancak 
yaygın görüş hastalık etkeninin yeni bir spiroc-
haete (Treponema) olduğudur. Bu etkenler aynı 

zamanda insanlarda periodontitis ve sığırlarda 
digital dermatitisin de nedenidir.

Koyun ve keçilerin ayak derisinin bulaşıcı 
hastalığında karakteristik klinik semptomlar; her 
yaş ve birden çok hayvanda bir veya birden çok 
ayakta ortaya çıkan şiddetli ve sürekli topallık-
tır. Digital dermatitisin hastalığın tanısında lez-
yonun, cansız tırnak ile ayak derisinin birleşim 
yerinde başlaması (koroner bant) ve bu yerden 

Resim 9-10. Digital dermatitiste lezyon cansız tırnak ile ayak derisi birleşim yerinde (koroner bant) erozyon, 
ülser, proliferasyon ve fistülleşme ile karakterizedir. Keçide ayağındaki digital dermatitisin tipik klinik görünümü 
(Prof. Dr. Fahrettin Alkan arşivinden).
Resim 11. Ayak apsesine bağlı şiddetli ağrıdan dolayı koyunun ayağını askıda tutuluşu tipiktir. Ayak apsesinde 
fistül ve irin akıntısı ile karakterize klinik görünümü (Prof. Dr. Fahrettin Alkan arşivinden).

Resim 12-13. Ayak apsesine bağlı şiddetli ağrıdan dolayı koyunun ayağını askıda tutuluşu tipiktir. Ayak apsesinde 
fistül ve irin akıntısı ile karakterize klinik görünümü (Prof. Dr. Fahrettin Alkan arşivinden).
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lezyonların ilerlemesi oldukça önemlidir. Yine 
hastalığın bulaşıcı olması, ayak derisi ile boynuz 
tırnağın birleşme yerinde (koroner bant) ayrılma 
ve üzerinde ki kıllarda dökülme ile kanlı-grimsi 
renkte akıntı dikkati çeker. Hastalık kronik dö-
nemde ise lezyonlu parmaklarda küçülme çok 
belirgindir. Bu koyun ve keçiler adeta tek par-
maklı gibi yere basmaya çalışır (Resim 9, 10, 11).

Ayak apsesi (Foot Abscess)
Ayak apsesi daha çok ayak eklemi enfeksiyonu 
(Fusobacterium necrophorum, Cornebakterium 
spp, Arcanoacter pyogenes) olarak da ifade edil-
mektedir. Hastalık genellikle bir ayakta görülür, 
ancak ayağın tüm yapılarını kapsar. Birçok sürü-
de sporadik vakalar halinde görülmekle birlikte, 
zaman zaman sürü problemi olarak da karşımı-
za çıkar. Klinik olarak ökçe ve topuk eklemi hiza-
sındaki irin odakları ile karakterizedir. Zamanla 
irinli odakları kendiliğinden açılır ve içerisinden 
pis kokulu kanlı purulent akıntı gelen fistüllere 
dönüşür. Bu aşamada topallık şiddetlidir. Hasta-
lık erken dönemde sağaltılmaz ise kronik forma 
dönüşür. Bu dönemde özellikle ayak kemik ve 
eklemlerinde geriye dönüşümsüz (irreverzibil) 
değişiklikler meydana gelir. Ayakta bu durum ile 
karşılaşıldığında damızlık değer dikkate alınarak 
ya parmak amputasyonu yapılır ya da kesime 
sevk edilir. Bu hastalığın tanısında; daha çok 
bireysel ve topallığın çok şiddetli olması, topuk 
eklemi ve çevresindeki deride ısı artışı, şişkinlik 
ve irin akıntısı ile bazı vakalarda beyaz çizgide 
ayrılma önemli ip uçları verir (Resim 12, 13).

Beyaz çizgi hastalığı (White Line Diseases-
Shelly Hoof)
Beyaz çizgi; ayak tabanı (taban cansız tırnak-so-
lea ungulae) ile cansız tırnak sırt duvarı (dorsal 
paries ungulae) arasında bağlantıyı sağlayan 
fibroz doku özelliğinde anatomik bir oluşum-
dur. Aslında beyaz çizgi hastalığı boynuz tırnak 
kalitesiyle yakın ilişkilidir. Hastalık beyaz çizgiyi 
oluşturan fibroz dokunun herhangi bir nedenle 
zayıflaması ve yıkımlanması ile buradan taş, ça-
kıl, kum ve odun kıymığı gibi yabancı cisimlerin 

penetre olması ile başlar. Ancak hastalığa yaka-
lanan koyun ve keçilerde hemen topallık oluş-
maz. Yabancı cisimlerin penetrasyonu ile sırt 
cansız tırnak duvarının yan tarafı ile taban cansız 
tırnak ayrılır. Buradan nüfuz eden enfeksiyon et-
kenleri derin dokularda yangı başlatarak beyaz 
çizgi hastalığını oluştur. Beyaz çizgide başlayan 
enfeksiyon, zamanla koroner bant ve ökçelere 
doğru ilerler ve bu yerlerde irinli fistüllere dö-
nüşür. Böylece beyaz çizgi hastalığı, beyaz çizgi 
apsesi ya da ökçe apsesi olarak da adlandırılır 
ve şiddetli topallığa neden olur. Beyaz çizgideki 
yüzeysel ayrılmalar herhangi bir klinik sempto-
ma (topallığa) neden olmaz. Aslında beyaz çizgi 
hastalığı koyun ve keçilerde son derece yaygın-
dır. Ancak klinik semptomların ortaya çıkması 
zaman alır. Bu nedenle hastalık, sürülerde spo-
radik vakalarmış gibi değerlendirilir. Genellikle 
üç yaş ve üzeri hayvanlarda, daha sık olarak da 
ön ayak medial tırnakta görülür. Bu nedenler-
den dolayı hastalığın tanısında beyaz çizgi çok 
dikkatli muayene edilmelidir (Resim 14).

Resim 14. Beyaz çizgi hastalığında tipik klinik görü-
nüm.

Parmak ucu-ökçe granulomu (Strawberry 
Footrot-Toe Granuloma)

Ökçe bölgesi ya da ayak tabanı parmak ucu 
bölgesinde şiddetli ve derin travmalar sonrası 
gelişen proliferatif üremeler ile karakterize ka-
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namaya meyilli, çilek-böğürtlen görünümlü lez-
yonlara granuloma denir. Daha çok taban par-
mak ucu bölgesinde gelişir. Bazen tüm tabanı 
kapsayabilir. Etiyolojisinde gereğinden fazla ve 
hatalı tırnak kesimi etkin rol oynar. Bu durumda 
sürüdeki koyunların birçoğunda topallık görü-
lür. Bazen digital dermatitis veya bulaşıcı inter-
digital dermatitisin bir komplikasyonu olarak da 
gelişebilir. Klinik olarak çilek-böğürtlen görünü-
münde ve aşırı vasküler olduğundan en ufak te-
masta kanar. Zamanında tedaviye başlanmaz ise 
kronik şiddetli topallıklara yol açar. Hastalığın 
tanısında, klinik görünüm yanında anamnezde 
sürülerdeki koyun ve keçilere yakın zamanda 
tırnak kesimi yapılıp yapılmadığının sorgulan-
ması oldukça önemlidir.

Laminitis (Arpalama)

Koyun ve keçilerin canlı tırnaklarında özellikle 
lammellalarda başlayan subakut, akut, kronik 
ve subklinik seyirli diffuz ve aseptik bir ayak 
hastalığı olarak tanımlanır. Havanlarda ruminal 
asidozise neden olan faktörler (hatalı besleme) 
sonucu toksemi gelişir ve ayağın kan dolaşımı-
nı bozarak laminitise yol açar. Süt sığırlarında, 
rumen asidozu ile laminitis arasında pozitif bir 
korrelasyon vardır. Aynı durum koyun ve keçiler 
için de geçerlidir. Hayvanlarda konsantre yem 
tüketiminin artması ve kaba yem tüketiminin 
azalması, rumen kaynaklı asidozu tetikler. Bu 
durum özellikle entansif (kapalı) etçi ve sütçü 
koyun ve keçi yetiştiriciliği yapılan işletmelerde 
öne çıkar. Tanıda anamnez ve sürülerde ayaklar-
da bir lezyon görülmeksizin dikkati çeken yay-
gın topallık semptomlarının görülmesi önemli 
bir kriterdir.
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Koyun ve Keçilerin Ayak Hastalıklarında Tanı ve 
Tedavi Yöntemleri ile Koruyucu Önlemler

1. Ayak hastalıklarına bağlı ekonomik 
kayıplar

Türkiye’de yapılabilecek en ucuz maliyetli hay-
vancılık sektörü koyun ve keçi yetiştiriciliğidir. 
Çünkü ülke, koyun ve keçi yetiştiriciliğine uygun 
kültürel alt yapı ile coğrafi konum ve iklim ko-
şullarına sahiptir. Ancak koyun ve keçi yetiştiri-
ciliği işletmelerindeki en ciddi problemlerden 
biri ayak hastalıkları ve bunlara bağlı oluşan 
ekonomik kayıplardır. Bunun için koyun ve keçi 
yetiştiriciliği işletmelerinde, ayak hastalıklarına 
karşı hem doğru hem de en ekonomik koruyu-
cu önlemler uygulanmalıdır. Aksi takdirde iyi bir 
sürü verimliliği ve ekonomik gelir elde etmek 
hayalden öteye geçemez. Ülkemizde koyun ve 
keçi yetiştiriciliği yapılan işletmelerde ayak has-
talıklarından kaynaklanan ekonomik kayıplara 
ilişkin net veriler bulunmamaktadır. Sadece İn-
giltere’de piyetene bağlı ekonomik kayıpların 
yıllık ortalama 24 milyon sterlin, Avusturalya’da 
ise koyun başı ekonomik kaybın 6.75-14.35 do-
lar olduğu bildirilmiştir.

Verim özelliklerinin azalmasına bağlı 
ekonomik kayıplar
Canlı ağırlık artışında azalma ve kilo kaybı (kar-
kas verimi ve değerliliğinin düşmesi), sağılma 
(laktasyon) süresinin kısalması, süt miktarında 
düşme, ilaç kullanımına bağlı olarak sütün kul-
lanılamaması, döl veriminde azalma ve aşım 
yapamama, kızgınlığın gecikmesi ve gebe kala-
mama, düşük yapma (abort) ve erken doğum-

lar, yapağı ile kıl miktar ve kalitesinde azalma, 
ölümler veya zorunlu elden çıkarma oluşturur.

Tedavi ve bakım giderleri
Ekstra işçilik ve iş gücü kaybı, zaman kaybı, ilaç 
giderleri ve tedavi amaçlı Veteriner Hekim hiz-
metleri oluşturur.

2. Koyun ve keçilerin ayak hastalıklarında 
tanı

Koyun ve keçilerdeki ayak hastalıklarının tanı ve 
ayırıcı tanısının (diferansiyel diagnoz) yapılması; 
tedavi ve koruyucu önlemlerin bir bütün olarak 
ele alınması noktasında önemlidir. Ayrıca, erken 
ve doğru tanı koyun ve keçi refahının sağlan-
ması bakımından önem arz etmektedir (Resim 
1, 2). Eğer bir koyun ya da keçi yetiştiriciliği iş-
letmesinde, sürü problemi olacak düzeyde (%2 
ve daha fazla) topallık varsa, topallığı bir bütün 
olarak ele almak ve nedenlerini net olarak be-
lirlemek gerekir. Bu nedenle topallıkların sürü-
deki yoğunluğu ve yaygınlığı oldukça önemlidir. 
İşletmelerde; topallığın tipi-yaygınlığı, kaç ko-
yun-keçi ve kaç ayak topallıyor, topallık nereden 
kaynaklanıyor, topallık akut mu kronik mi sey-
rediyor gibi sorular net bir şekilde cevaplandı-
rılmalıdır. Yine aynı sürüde birkaç ayak hastalığı 
bir arada seyredebilir. Ancak burada esas amaç 
topallığın hangi hastalıktan kaynaklandığını 
bulmak ve doğru tanıya gitmek olmalıdır. Bu-
nun için sürüdeki topallıklar önce bireysel ele 
alınmalı daha sonra sürü bazında değerlendi-
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Resim 1-2. Ayak hastalıklarının tanısında işletme bir bütün olarak ele alınmalıdır. Ayak hastalıklarında lezyon-
lardan swap alımı (Prof. Dr. Fahrettin Alkan arşivinden).

Resim 3-4. Aşırı uzamış deforme tırnağın kesilmesi (Prof. Dr. Fahrettin Alkan arşivinden).

rilmelidir. Ayrıca işletme ve sürü yönetimi kont-
rol edilmeli ve her işletmede sürü topallık takip 
programları düzenli olarak uygulanmalıdır. Bu 
amaçla koyun ve keçilerin hareketlerine duyar-
lı hareket puanı ölçekleri, sensörler, reaksiyon 
kuvveti ölçüm platformları, 3D ve termografik 
kameralar vb. gibi en son teknolojik yöntemler-
den de yararlanılabilir. Ayakta topallığa neden 
olan interdigital dermatitis; footrot, beyaz çizgi 
hastalığı ve ayak apsesi ile karışabilir. Koyun ve 
keçilerin bulaşıcı digital dermatitisi ve parmak 

ucu granuloması ise, lezyonun gelişim yeri ne-
deniyle farklı klinik görünümde olup diğer ayak 
hastalıkları ile karışmaz.

3. Ayak hastalıklarında güncel koruyucu 
yöntemler ve tedavi girişimleri

Koyun ve keçi yetiştiriciliği yapılan her işletmede 
topallık kayıt sistemi düzenli olarak uygulanma-
lıdır. Bunun için koyun ve keçilere özgü topallık 
takip sistemi aşağıda sunulmuştur (Tablo1, 2).
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Tırnak kesimi
Koyun ve keçileri gerek ayak hastalıklarından 
korumak gerekse tedavi etmek amacıyla yapılan 
tırnak kesimi ile ilgili birbiriyle çelişen görüşler 
vardır. Koyun ve keçilerde hatalı tırnak kesimi, 
ayakta telafisi mümkün olmayan (parmak ucu 
granulomu vb) kalıcı hasarlara yol açabilir. Hatta 
sık sık tırnak kesmek ayak hastalıklarını önleme-
diği gibi enfeksiyöz ayak hastalıkların bulaşma-
sına da zemin oluşturur. Bu nedenlerden dola-
yı koyun ve keçilerde tırnak kesimi pek tavsiye 
edilmez. Ancak pratikte tırnak kesimi; gevşek, 
aşırı uzamış, yıkımlanmış yani deforme olmuş 
boynuz tırnağı uzaklaştırmak, hastalık tanısını 
doğru yapabilmek için lezyonlu bölgeyi açığa 
çıkarmak ve topikal olarak kullanılacak ilaçların 
etkinliğini arttırmak için yapılabilir (Resim 3,4).

Aşı uygulamaları
Koyun ve keçilerin ayak hastalıklarına karşı anti-
kor oluşturarak, hastalığın gelişimini önlemeye 
yönelik en önemli girişim aşı uygulamalarıdır. 

Günümüzde sadece piyeten (footrot) ve inter-
digital dermatitisi önlemeye yönelik monovalan 
veya multivalan aşılar üretilmektedir. Piyetenin 
tek suş tarafından oluşturulduğu tespit edilen 
bölgelerde monovalan aşılar kullanılır. Ancak 
pratikte daha çok D. nodosus’un 10’lu serotipini 
içeren aşılar tercih edilmektedir. Aslında hasta-
lığa neden olan etkenin genomu belirlenmeli 
ve bunun antijenine yönelik aşı çalışmaları ile 
programları yapılmalıdır. Böylece aşının, hem 
tedavi edici hem de hastalığa karşı koruyucu et-
kisi daha spesifik hale getirilmiş olur. Enfeksiyöz 
ayak hastalıklarında, enfeksiyonun ana kaynağı-
nı enfekte koyun ve keçi ayakları oluşturur. Aşı-
lanmamış koyun ve keçiler hastalık etkenlerine 
karşı antikor üretemezler. Bu nedenle aşısız ko-
yun ve keçiler enfeksiyöz ayak hastalığına karşı 
hep duyarlı kalırlar. Aşılama programı bölgeden 
bölgeye farklılık gösterebilir. Aşılama programı; 
hastalığın ortaya çıkma, nakil, sıcak ve yağışlı 
havalar ile koyunların kapalı ağıllarda barındı-
rıldıkları dönemler gibi kriterler dikkate alınarak 

Tablo 1. Koyunlarda Topallık Puanlama (Skorlama) Sistemi.
Topallık skoru Yorum (Tanım)
0: Sağlıklı Ağırlığını dört ayağı üzerine eşit dağıtır ve ritmik düzenli yürür.
1: Hafif topal Adımları dengesizdir ancak hastalıktan hangi ayak/ayakların etkilendiği belli değildir.

2: Orta derecede topal Adımları dengesizdir, adım uzunluğu kısalabilir ve hastalıktan etkilenen ayak/ayaklar 
belirlenebilir.

3: İleri derecede topal

Hayvanda ciddi anlamda yürüme problemi vardır. Hayvan hissettiği ağrıdan dolayı 
yürürken sık sık durur, ön dizleri üzerinde hareket etmeye çalışır veya yatar. Hastalık-
tan etkilenen ayak/ayaklar belirgindir. Hayvan yürürken veya ayakta iken genellikle 
ayağını havada askıda tutar.

Tablo 2. Keçilerde Topallık Puanlama (Skorlama) Sistemi.
Topallık skoru Yorum (Tanım)
0: Sağlıklı Ağırlığını dört ayağı üzerine eşit dağıtır ve ritmik adımlarla düzenli yürür.

1: Hafif topal Ağırlığını ayaklarına dağıtabilir ve serbestçe hareket edebilir ancak etkilenen bacağın-
da gevşeklik vardır.

2: Orta derecede topal Ağırlığını etkilenen ayakları üzerine hafifçe verir ve yürümekte güçlük çeker. Lezyonlu 
bacağında belirgin gevşeklik vardır. Adımları hafif kaz-ördek yürüyüşüne benzer.

3: İleri derecede topal Hastalıktan etkilenen ayağı üzerine hiç yük veremez ve yürümekte çok zorlanır. Yürü-
yüşü kaz yürüyüşü şeklinde ya da ön dizleri üzerinde çökerek hareket etmeye çalışır.
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hazırlanmalıdır. Aşı sürüdeki tüm hayvanlara uy-
gulanmalı ve 4-6 hafta arayla tekrar edilmelidir 
(Resim 5). Bu uygulama ile sürünün yaklaşık 6 ay 
boyunca hastalığa karşı direnci sağlanmış olur 
ve yeni enfeksiyöz ayak hastalığı riski azalır.

Resim 5. Piyetene karşı hem koruyucu hem de tedavi 
amaçlı aşı uygulaması (Prof. Dr. Fahrettin Alkan ar-
şivinden).

Antibiyotik kullanımı
Koyun ve keçilerin ayak hastalıkların sağaltımın-
da gerek paranteral gerekse lokal sprey tarzında 
geniş spektrumlu antibiyotikler (oksitetrasiklin, 
amoksisilin, penisilin, streptomisin, spektinomi-
sin, linkomisin, tilmikosin vb) 3-5 gün süreyle 
yaygın olarak kullanılır. Ancak antibiyotik uy-
gulamalarında hayvanların besi, gebelik ve lak-
tasyon durumu dikkate alınmalıdır. Koyun ve 
keçilerin interdigital bölgesindeki yüzeysel deri 
enfeksiyonlarında enjektabl antibiyotik yerine 
geniş spektrumlu lokal antibiyotikli spreylerin 
kullanılması önerilmektedir. Ayrıca birçok ayak 
hastalığında homeopatik bir ilaç olan Thera-
nekron da 3-5 ml dozunda antibiyotiklerle bir-
likte 1-3 gün süreyle kullanılabilir. Koyunların 
enfeksiyöz nitelikli ayak hastalıklarının sağaltı-
mında antibiyotikli ayak banyolarının kullanımı; 
pahalı olmaları ve etkisiz hale kolay gelmeleri 
problemlerinden dolayı pek tercih edilmemek-
tedir.

Ayak banyosu
Koyun ve keçileri ayak hastalıklarından hem 
korumak (profilaktik) hem de tedaviye (küratif) 
yardımcı önlemler arasında ayak banyolarının 
ayrı bir önemi vardır. Çünkü doğru uygulanan 
ayak banyosu, ayak enfeksiyonlarını kontrol et-
mede oldukça etkili bir yoldur. Bunun için ağıl 
ve barınakların girişine ya da sağım ünitelerinin 
çıkışına; ayak ve tırnak sağlamlılığını artırmak, 
enfeksiyöz ayak hastalıklarını kontrol altına al-
mak ve çevreyi enfekte etmesini önlemek için 
hayvanların yürüyerek içinden geçtikleri veya bir 
müddet içinde tutuldukları, içi ilaçlı sıvı bulunan 
havuzlar yapılır. Ayak banyosu amacıyla formal-
dehit %3-5, kreolin %3-5, çinko sülfat %10-20 ve 
bakır sülfat %5 yoğunlukta kullanılır. Ayak ban-
yosunun konsantrasyonu ayakla ilgili topallığın 
spesifik nedenine ve enfeksiyonun ciddiyetine 
bağlıdır. Bunlar içerisinde en yaygın kullanılan 
formaldehit ve çinko sülfat ayak banyolarıdır. 
Formalin ayak banyoları, ucuz ve etkilidir. Ancak 
toksik etkisi ile hayvan ve insan sağlığı üzerin-
deki olumsuz etkileri nedeniyle formalin kulla-
nımı sınırlıdır. Çinko sülfat ayak banyoları, etkili 
ve ağrısız bir tedavi olarak yaygın bir şekilde 
kullanılır. Organik madde varlığında da etkinliği 
devam eder. Ancak etkinlik sağlayabilmesi için 
yürütme yerine solüsyon içerisinde 5-30 daki-
ka bekletme gerekliliği ve çinko sülfatın azalan 
çözünürlüğü (yüzey aktif maddelerin eklenmesi 
gerekir) kullanımı noktasında dezavantaj oluş-
turur. Bakır sülfat ayak banyosu olarak etkili ve 
ucuzdur. Çözünürlüğü tatmin edicidir ve orga-
nik madde varlığında aktif kalır. Boynuz tırnağı 
sertleştirir. Uygun şekilde uygulanmaz ve hay-
vanlar tarafından tüketilirse toksikasyona yol 
açabilir. Standart ayak banyosu prosedürü üç 
ardışık aşamadan oluşur. Başlangıçta, temiz bir 
su banyosu yoluyla hayvanların ayaklarındaki 
çamur ve dışkı artıklarının temizlenmesi gerekir. 
Sonra ikinci aşamada hayvanların dezenfektan 
(doldurulmuş) içeren ayak banyosu solüsyo-
nundan geçişini ifade eder. Bu aşamanın süresi, 
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kullanılan antiseptiğe ve lezyonun ciddiyetine 
bağlıdır. Üçüncü aşama, hayvanların ayak ban-
yosu sonrası tırnaklar kuruyana kadar sert ve 
temiz zeminde bekletilmesi işlemidir, yani ku-
rutma işlemidir. İçinden yürünerek geçilen ayak 
banyo havuzları, kapıları olan bir koridor şeklin-
de inşa edilmelidir. Hayvanların gerekli süre bo-
yunca ayak banyosu solüsyonunda tutulmasını 
kolaylaştırmak için etrafı çit ile sınırlandırılmalı-
dır. Ayak banyo solüsyonu en az 5-6 cm derin-
likte, 2,5 metre uzunlukta ve 1 metre genişlikte 
olmalıdır. Boyutlar hayvan sayısı ve ayak banyo-
su sıklığına göre ayarlanabilir. Ayak banyosunun 
uygulama sıklığı ve süresi, uygulama amacına 
göre düzenlenmelidir (Resim 6).

Resim 6. Hatalı planlanmış ve yapılmış ayak banyo 
havuzu (Prof. Dr. Fahrettin Alkan arşivinden).

Çiftlik biyogüvenliği
Sürüye yeni katılacak koyun ve keçiler ayak 
banyosundan geçirildikten sonra en az 15 gün 
süreyle izole bir yerde karantina altında bulun-
durulmalıdır. Karantina süresince tüm koyun ve 
keçilerin hareketleri dikkatlice gözlenmelidir. 
Ancak bu uygulama bile interdigital dermatiti-
sin gelişmesini engellemeyebilir. Çünkü etken F. 
necrophorum obligatördür ve ortamda sürekli 
bulunur. İnterdigital dermatitise karşı doğal bir 
direnç oluştuğuna dair kanıtlanmış bir bilgi de 
yoktur. Bu nedenle interdigital dermatitisli ko-

yun ve keçiler, piyetene karşı da duyarlı hale 
gelebilir. Yine gerçek anlamda koyun ve keçile-
rin bulaşıcı digital dermatisinin epidemiyolojisi 
hakkında kesin bilgi yok denecek kadar azdır. 
Bunun için özellikle enfeksiyöz ayak hastalıkla-
rına karşı spesifik eradikasyon ve biyogüvenlik 
programlarının kullanımı sınırlıdır. Sonuç olarak 
özellikle enfeksiyöz ayak hastalıklarını önlemek 
ve sürü sahiplerine spesifik tavsiyelerde bulun-
mak pek mümkün olmamaktadır.

Eradikasyon

Koyun ve keçilerin enfeksiyöz ayak hastalıklarını 
eradike etmek mümkün olabilir. Ancak yılın bü-
yük bir kısmını yağışlı geçiren bölgeler ve sürü 
hareketliliğinin kontrol altına alınamadığı yerler 
başta olmak üzere genellikle zordur. Enfekte 
hayvanların tedavi edilmesi, kronik enfektelerin 
işletme dışı bırakılması ve yeni hayvanlara ka-
rantina uygulanması eradikasyon programının 
temelini oluşturur. Eradikasyonun amacı sürüde 
enfeksiyöz ayak hastalığına sebep olabilecek 
tüm koşulları ortadan kaldırmak olmalıdır. Başa-
rılı bir eradikasyon programı için birçok ön koşul 
vardır.

Küçükbaş hayvancılık işletmelerinde ayak 
hastalıkları ile ilgili sorunlar görülmeye başlan-
dığında, sorunun çözümüne yönelik değerlen-
dirmelerin yapılması gerekir (Tablo 3).
• Sürüdeki enfeksiyöz ayak hastalığı doğru 

teşhis edilmeli,
• Sürüdeki bulaşma mekanizması öğrenilmeli,
• Sürü için hazırlanan program mevsimsel dü-

zenin işleyişi dikkate alınarak uygulanmalı,
• Veteriner hekim enfeksiyöz ayak hastalıkla-

rına karşı program yapma bilgi ve tecrübesi-
ne sahip olmalı,

• Enfeksiyöz ayak hastalığının varlığı kabul 
edilmeli,

• Eradikasyon programının zaman alıcı ve ma-
liyetli olduğu bilinmeli,

• Programın başında yüksek prevalanslı sü-
rülerde eradikasyonun en az iki veya daha 
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fazla yıl alabileceği bilinmeli,
• Eradikasyon sadece reenfeksiyona karşı ko-

runmuş koyun ve keçilerde uygulanmalıdır.

Eradikasyon metodları
• Tüm sürünün elden çıkarılması,
• Enfekte hayvanların elden çıkarılması,
• Enfekte hayvanların tespiti ve tedavisi,

İşletme dışı bırakma
Eradikasyon ve kontrol programlarında tedavi-
ye cevap vermeyen koyun ve keçiler işletmeden 
uzaklaştırılması gerekmektedir. Pedigrili hay-
vanlarda uzaklaştırma işlemi gen kaybı yönün-
den zor bir durum olabilir. Ancak kronik enfekte 
hayvanların başlıca iki zararlı yönü vardır. Bun-
lardan ilki devamlı enfeksiyon kaynağı olmaları 
ve diğeri ise genetik olarak yatkın oldukları için 
yavrularının da genetik yatkınlığının muhteme-
len bulunabileceğidir.

4. Ayak hastalıklarında kabul görmüş 
güncel tedavi yöntemleri

Koyun ve keçilerdeki ayak hastalıklarının profi-
laksisi ve küratif sağaltımına yönelik programlar, 
işletme çalışanları ile iş birliği içinde işletme-
lerinin alt yapı ve teknik imkanları göz önüne 
alınarak hazırlanmalıdır. İşletmede uygulanacak 
programın başarısı için çalışanların motivasyonu 
yüksek tutulmalıdır. Koyun ve keçilerdeki topal-
lığa bağlı ekonomik kayıplar ve tedavi sürecinin 
yol açacağı giderler yetiştiricilere ve sürü sahip-
lerine ayrıntılı bir şekilde izah edilmelidir. Ağıl 
ve barınaklar uygun şekilde düzenlenmeli ve 
hayvanlar uzun süre hareketsiz bırakılmamalıdır. 
Hayvan sayısı işletme kapasitesinin üstünde ol-
mamalıdır. Kalıtsal olarak niteliksiz hayvanlar sü-
rüden çıkartılmalı, sürüye yeni katılan koyunlar 
en az 15 gün karantina altına alınmalıdır. Bunlar 
için ağıl ve barınakların temiz ve kuru olmasının 

Tablo 3. Koyun ve keçilerin ayak hastalıklarında uygulanacak bir program.
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yanında yeterli büyüklükte, yürüyüş ve gezinti 
alanlarına sahip olmalıdır. Sürü içerisinde topal-
lıklar önce bireysel olarak ele alınmalı daha son-
ra tüm sürü bazında değerlendirilmelidir. Hasta 
ve topallayan hayvanlar sürüden ayrılmalı ve 
hastaların tedavisine odaklanılmalıdır.

Tedavide; paranteral ve lokal tedavi yön-
temleri birlikte uygulanmalıdır. Paranteral ve 
lokal antibiyotik uygulamalarının yanında, tüm 
sürüye ayak banyosu uygulanmalıdır. Hayvan-
lar ayak banyosu uygulandıktan sonra en az 30 
dakika kuru bir zeminde bekletilmeli ve sağlıklı 
olanlar hemen ıslak meralara gönderilmemeli-
dir. Genellikle, formalin (%3-5) solüsyonu için-
den yürünerek geçilen ayak banyosu; çinko sül-
fat (%10-20) solüsyonu ise içinde bekletilerek 
uygulanan ayak banyosu şeklinde olmalıdır. Bu 
ayak banyosu içerisindeki bekletme süresi 2 da-
kikadan az 1 saatten çok olmamalıdır. Ayak ban-
yosu uygulamaları 2-3 günde bir tekrar edilmeli 
ve ayaklardaki lezyonların durumuna göre 2-6 
hafta sürdürülmelidir. Çünkü ayak banyolarının 
hem tedavi edici hem de hastalığı engelleyici 
etkisi vardır.

Bağışıklığı uyarmak için tüm sürü aşı progra-
mına alınmalıdır. Enfeksiyon riski devam ederse, 
aşı 6 ayda bir tekrar edilmelidir. Koyun ve keçi-
lerin otladıkları herhangi bir merada ayak has-
talığı görülmüş ise o mera kontamine sayılmak-
tadır. Bu meralar en az 15 gün süreyle hayvan 
otlatmaya kapatılmalıdır. Bir meranın otlatılması 
bittikten sonra diğer meraya geçilmelidir. Yani 
meralar dönüşümlü kullanılmalıdır. Tüm bu uy-
gulamalara rağmen prognozunda iyiye gitme 
ya da iyileşme göstermeyen kronik topallıklı 
hayvanlar ya da sürünün tamamı kesime sevk 
edilmelidir. Bu uygulama enfeksiyon döngüsü-
nü kırmanın yanında daha ileri düzeyde oluşa-
bilecek ekonomik kayıpları da önler.

Sonuç olarak, koyun ve keçilerdeki ayak 
hastalıkları dünya çapında bir problemdir ve 
tamamıyla eradike edilemez. Fakat kontrol al-
tına alınabilir. Tüm bunlara rağmen, koyun ve 

keçilerdeki ayak hastalıkları ve bunlara bağlı 
olarak ortaya çıkan topallıkların ekonomik bo-
yutu henüz yeterince anlaşılmamış ve sürekli 
ötelenmiştir. Buna neden olarak da, ayak has-
talıklarının multifaktöriyel bir etiyolojiye sahip 
olması ve işletme sahiplerinin ayak hastalıkla-
rını önlemeye yönelik girişimleri ekstra yük ve 
ek masraf olarak görmeleridir. Ancak koyun ve 
keçi işletmelerinde düzenli ayak bakımı ile ayak 
hastalıklarının erken tanı ve sağaltımı yapılabi-
lir. Bu sayede ekonomik kayıplar asgari düzeye 
çekilebilir.

Ayak hastalıklarına yaklaşımda temel 
ilkeler

• İşletme yönetimi Veteriner Hekimlerle sü-
rekli iş birliği içinde olmalı,

• Hasta sahip ve bakıcıları ayak hastalıkları 
hakkında bilgilendirilmeli ve eğitilmeli,

• Koyun ve keçi hareketleri ve nakilleri kontrol 
altına alınmalı,

• Hayvanlar sistemik ve metabolik hastalıklar 
yönünden kontrol edilmeli,

• Karantina programları etkin kullanılmalı,
• Mera ve otlaklar birer ay süreyle dönüşümlü 

kullanılmalı,
• Düzenli ayak ve tırnak bakımı yapılmalı,
• Düzenli ayak banyosu uygulanmalı,
• Ağıl ve barınaklarda hijyenik koşullara uyul-

malı,
• Şüpheli ya da hastalıklı koyunlar sürüden 

ayrılmalı,
• Gerekli durumlarda rasyona iz mineral ilave 

edilmeli,
• Periyodik aşı uygulanmalı.
• Sürüde ayak hastalığı görüldüğünde imkan 

dahilinde uygulanabilecek bir program Tab-
lo 4’de verilmiştir.
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Tablo 4. Koyun ve keçilerin ayak hastalıklarında uygulanacak farklı bir program.
Durum İlgi Uygulama

1

Kronik topallığa sahip ya 
da sık sık topallık gösteren 
koyun ve keçilerin sürüden 
elemine edilmesi.

Bu hayvanlar sürekli enfeksiyon 
kaynağı oluşturacağından sürüden 
elemine edilmesi sürü direncini 
artırır.

Sürüdeki ayak hastalıklı koyun ve ke-
çiler tedaviye alınır ve ikinci kontrolde 
prognozu iyiye gitmeyenler sürüden 
elemine edilir.

2
Sürüye yeni katılacak koyun 
ve keçilerde etkin karantina 
uygulanması.

Sürüye yeni katılan ve mevcut 
hayvanların hastalığını minimize 
ederek aşılama ve yönetimsel prog-
ramlar için zaman kazandırır.

İşletmede etkin bir karantina programı 
hem sürüye yeni katılanlara hem de 
hasta olanlara uygulanır (en az 15 gün 
karantina).

3
Klinik olarak topallayan 
vakalara hemen tedaviye 
başlanması.

Bireysel topallığı tedavi etmek ve 
hastalığın diğerlerine bulaşmasını 
engellemek.

Basit topallık skorlama sitemi kulla-
narak sürüde topallayan hayvanlar 
belirlenir ve etkin tedavi uygulanır.

4
Hastalığın işletme ve çev-
reye yayılmasının engellen-
mesi.

Yakın temas bulaşma riskini 
artırdığından zemin üzerinden 
hastalığın hayvandan hayvana 
geçişini önler.

İşletme ve hayvanlara uygulama yapı-
lan yerlerdeki zeminlerin iyileştirilmesi 
için gerekenler belirlenir ve uygulanır.

5 Yılda en az iki sefer aşı 
programının uygulanması.

Sürüde hem bağışıklık oluşturur 
hem de riskli zamanlarda ekstra 
koruma sağlar.

Aşılama programını hastalık riskinin 
yüksek olduğu zamanlara göre planla 
ve yılda iki kez aşılama yapılır.
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Koyun-Keçilerde Meme Sağlığı ve Mastitis

Süt, hayvansal ürünler arasında dengeli ve 
sağlıklı beslenme için gerekli olan önemli bir 
protein kaynağıdır. Dünyada tüketilen süt ürün-
lerinin %95’inden fazlası sığır sütünden elde 
edilmesine rağmen, son yıllarda koyun ve keçi 
sütü üretimi de giderek artış göstermiştir. Özel-
likle küçükbaş hayvanlardan elde edilen süt ve 
süt ürünleri, bu konuda iyi organize olmuş Fran-
sa, İtalya, İspanya ve Yunanistan gibi Akdeniz ve 
Orta Doğu ülkelerinde ciddi ekonomik kazanım 
sağlamaktadır. Bununla birlikte Türkiye’de de 
son yıllarda süt üretimi amacıyla koyun ve keçi 
yetiştiriciliği giderek popülarite kazanmıştır.

Ulusal süt konseyinin 2019 verilerine göre, 
2018 yılında dünya genelinde 864 milyon ton 
süt üretilmiştir. Bu sütün 161 milyon tonu ko-
yun, keçi ve mandadan elde edilmiştir. Ülkemiz-
de ise süt üretimin %90’ını inek sütü, %6,63’ünü 
koyun ve %2,51ini ise keçi sütü oluşturmakta-
dır. Türkiye’deki küçük baş hayvan sayısı son 10 
yıl içerisinde ortalama %15 artış göstererek 55 
milyon olmuştur. Bu artışa paralel olarak sağılan 
küçükbaş hayvan sayısı ve süt üretimi de %23 
oranında artış göstermiştir. Türkiye’de son 10 
yılda hem hayvancılık hem de süt ürünleri sek-
törüne yönelik ciddi destekleme politikaları ge-
liştirilmiştir. Desteklemeler ile üretilen süt mik-
tarının kayıt altına alınması da artmıştır. Ayrıca 
entegre hayvancılık tesislerin kurulması da süt 
üretimin artışında etkili olmuştur.

Süt üretimi amacıyla yetiştirilen küçükbaş 
hayvanların da en önemli sorunlarından birisi 

ineklerde olduğu gibi mastitistir. Mastitis; bak-
teri, virüs ve mantar gibi mikroorganizmaların 
meme dokusuna yerleşmesi sonucu ortaya çı-
kan meme bezinin yangısıdır. Koyun ve keçi-
lerde görülen mastitis vakaları; hayvan refahını 
bozması, kontrol ve tedavisinin zor olması, cid-
di ekonomik kayıplara (antibiyotik kullanımı ve 
uygulama sonrası sütün dökülmesi, süt verimi-
nin ve kalitesinin azalması, hayvanların kesime 
gitmesi) sebep olması nedeniyle koyun ve keçi 
sürülerinde önemli hastalıklar arasında yer al-
maktadır.

Koyun ve keçilerde mastitis

Halk arasında ‘’meme ağrısı’’ olarak da bilinen 
mastitis, koyun ve keçilerde ciddi ekonomik 
kayıplara neden olan bir meme hastalığıdır. 
Koyun ve keçilerde mastitisler klinik ve subkli-
nik olmak üzere iki farklı formda görülür. Klinik 
mastitislerde; meme dokusunda kızarıklık, şişlik, 
ağrı ve ateş, sütte pıhtı, peynirleşme ve genel 
durumda ise huzursuzluk, durgunluk, iştahsız-
lık ve depresyon durumları görülebilmektedir. 
Ayrıca klinik mastitis vakalarında ilerleyen sü-
reçte gangren ve toksemi tabloları da ortaya 
çıkabilmektedir. Subklinik mastitis olgularında 
ise; meme dokusunda ve genel durumda her-
hangi bir değişiklik söz konusu değildir. Bununla 
birlikte sütün yapısında herhangi bir değişiklik 
olmamasına rağmen sütün içerisinde mikroor-
ganizmalar bulunmaktadır. Koyun ve keçiler-
de görülen klinik mastitisler genellikle bireysel 



226 Kuzu ve Oğlak Kayıplarının Önlenmesinde Koyun Keçi Sağlığı ve Yetiştiriciliği

olarak ortaya çıkmakta ve sürülerde görülme 
olasılığı %5’ten azdır. Subklinik mastitisler ise 
sürünün genelini etkileyebilmekte ve sürünün 
%5-30’unda görülebilmektedir.

Koyun ve keçi mastitislerinin etiyolojisi

Koyun ve keçilerde, şekillenen mastitis vakaları-
na çoğunlukla bakteri, virüs ve mantarlar neden 
olmaktadır. Ancak yapılan çalışmalarda mas-
titislerin büyük bir çoğunluğunun bakteriyel 
kaynaklı olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlik-
te mastitise neden olan birçok patojen bulun-
masına rağmen koyun ve keçilerde mastitislere 
neden olan en önemli etkeninin Staphylococcus 
aureus olduğu bildirilmektedir. Ayrıca daha dü-
şük oranda olmakla birlikte Streptococcus, Ente-
robacteriaceae, Corynebacteria türleri, Pseudo-
monas aeruginosa, Mannheimia haemolytica, 
lentivirüs (Visna-Maedi) ve Aspergillus fumiga-
tus, Serratia marcescens, Burkholdelia cepacia 
da koyun ve keçilerde mastitise neden olabil-
mektedir (Resim 2).

Staph. aureus, hem bireysel hem de sürü ge-
nelinde mastitislere sebep olabilmektedir. Em-
ziren koyunlarda görülen mastitislerin %40’ını 
ve sağım uygulanan hayvanlarda ise %80’ini 
bu etken oluşturmaktadır. Bu bakteri hem kli-

nik (akut gangrenöz mastitis) hem de subklinik 
mastitislere neden olmaktadır. Ayrıca akut va-
kalarda hayvanın genel durumun bozulmasına 
ve subklinik olgularda sütün pastörizasyonunu 
etkileyen toksin salınımına neden olmaktadır 
(Resim 1). 

Koagulaz negatif stafilokok türleri ise çoğun-
lukla subklinik mastitislere neden olmaktadır. 
En yaygın görülen bakteri ise Staphylococcus 
epidermidis’tir. Bununla birlikte Staph. xylosus, 
Staph. chromogenes, Staph. simulans ve Staph. 
caprae bakterileri de koyun ve keçilerde mas-
titislere neden olmaktadır. Koyun ve keçilerde 
subklinik mastitislere neden olan etkenler Şekil 
1’de verilmiştir.

Ülkemizde süt kesen olarak da bilinen My-
coplasma agalactia birçok mastitiste izole edi-
len meme içi enfeksiyon etkenidir. Mikoplazma 
enfeksiyonları süt veriminde önemli ölçüde 
düşüşe neden olmaktadır. Ayrıca mikoplazma 
enfeksiyonları sürüde mastitis dışında klinik art-
rihtis, pnömoni ve konjuktivitis oluşturması ve 
bu nedenle sürüden çıkarılan hayvan sayısını 
artırmasıyla ciddi ekonomik kayıplara neden ol-
maktadır.

Streptococcus spp. sporadik bir patojendir 
ve küçük ruminantlarda kötü barınma koşulla-

Resim 1. Gangrenli mastitisi olan bir koyunun meme lobu
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rı nedeniyle oluşan mastitislerin çoğunda izole 
edilirler. Klinik mastitislerdeki insidansının %20
-%30 olduğu rapor edilmiştir. Ayrıca mastitis ol-
gularında nadir izole edilen diğer bakteriler ara-
sında Clostridium spp, Listeria monocytogenes, 
Escherichia coli, Enterobacter türleri, Klebsiella 
türleri ve Pasteurella multocida yer almaktadır.

Koyun ve keçilerde bakterilerin haricinde vi-
rüslerinde mastitis oluşturduğu bilinmektedir. 
Bunlar arasında lentivirüs (maedi visna virüsü) 
yer almaktadır. Lentivirüslerin meme içi enfek-
siyonlara neden olduğu ancak nadiren klinik 
semptom oluşturmaktadır. 

Koyun ve keçilerde mastitise duyarlılık 
oluşturan risk faktörleri
Koyun ve keçilerde barınakların durumu ve te-
mizliği, hayvanın yaşı, sağım şekli ve kullanılan 
malzemeler, besleme hataları, memenin anato-
mik yapısındaki bozukluklar, süt verim miktarı, 
genetik faktörler, hayvanın genel sağlık durumu, 
doğum sayısı, laktasyon dönemi ve sayısı; me-
menin hastalanmasına zemin oluşturan faktör-
lerdir.

Şekil 1. Koyun ve keçilerde görülen subklinik mastitis etkenleri

Resim 2. Mastitisli bir koyunda meme lobu



228 Kuzu ve Oğlak Kayıplarının Önlenmesinde Koyun Keçi Sağlığı ve Yetiştiriciliği

Mastitislerin sınıflandırılması
Mastitisler, memede ve sütte yaptığı değişik-
liklere göre klinik (gözle görülen) ve subklinik 
(gözle görülmeyen) olmak üzere 2 şekilde sınıf-
landırılır. Klinik (perakut, akut, subakut ve kro-
nik) mastitislerde memede ve sütte yangısel de-
ğişiklikler gözlenir. Ancak subklinik mastitislerde 
meme dokusunda patojenler olmasına rağmen 
memede ve sütte gözle görülebilir değişiklik 
fark edilmez.

Mastitislerin tanısı
Koyun ve keçilerde mastitislerin teşhisi için; kli-
nik muayene, bakteriyolojik muayene ve sütün 
muayenesi (California Mastitis Test-CMT ve So-
matik Hücre Sayımı) yapılmaktadır.

Klinik muayene: İnspeksiyon ve palpasyon-
la yapılan muayene oldukça önemli ve basittir. 
Klinik muayene ile mastitislerde; memede şişme, 
ağrıma, renk değişimi, lenf yumrularında şişme, 
rektal ısıda artma, etkilenen meme dokusunun 
yanındaki bacakta topallık ve sütte anormallik 
tespit edilebilir.

Bakteriyolojik muayene: Mastitislerde etkili 
ve doğru tadavi için bakteriyolojik muayene en 
etkili yöntemdir. Bu teknik ile mastitise neden 
olan etkenlerin izolasyonu sağlanarak kimlikle-
ri belirlemektedir. Ayrıca bakteriyolojik muaye-
ne ile sürü bazında uygulanan mastitis kontrol 
programlarının maliyeti düşürülmektedir. Çünkü 
bakteriyolojik muayenede tüm hayvanlar yerine 
klinik olarak hasta olan hayvanlardan örnekleme 
yapılarak sürü profilini ortaya çıkarabilmektedir. 
Bu durum sürü sağlığı yönetimini ekonomik ve 
pratik hale getirmektedir.

California Mastitis Test (CMT): Bu test bi-
reysel ya da sürü bazındaki süt örneklerinde 
somatik hücre sayısı hakkında indirekt olarak 
sonuç vermektedir. California Mastitis Test her 
ortamda uygulanabilen ucuz, pratik ve oldukça 
hızlı bir tekniktir. Testin prensibi; kullanılan de-
terjanlı indikatörler ile süt içerisindeki bakteri 
miktarını (az veya çok) belirlemektir. Kullanılan 

indikatörler lökositlerin hücre duvarındaki yağ-
ları parçalayarak çekirdekteki DNA’lar ile birle-
şerek jel oluşturur. Oluşan jel miktarı somatik 
hücre sayısı ile orantılı olarak artmaktadır. Ca-
lifornia Mastitis Test için en doğru zamanın sa-
ğım öncesi olduğu bildirilmektedir. Böylece ko-
yun ve keçilerde CMT özellikle subklinik olmak 
üzere mastitislerin teşhisinde kullanılmaktadır.

Somatik Hücre Sayısı (SHS): Somatik hüc-
reler vücudun savunma sistemini oluşturan ela-
manlardır. Bu hücreler fizyolojik olarak süt içeri-
sinde belirli bir miktarda bulunmaktadır. Ancak 
sayılarındaki artış bir enfeksiyon ve derecesinin 
göstergesidir. Somatik hücre sayıları bazen hay-
vanların laktasyon dönemi, laktasyon sayısı, süt 
örneklerinin alınma şekli ve muhafazasına göre 
de artış göstermektedir. Bu nendenle enfekte 
ve sağlıklı memeleri birbirinden ayırmak için 
SHS sayımı yapılmaktadır. Normalde sağlıklı 
meme loblarında SHS’nın ˂ 0,1x106 olduğu gö-
rülmektedir. Somatik hücre sayısının ˃0,1x106 ve 
˂0,5x106 arasında olması istenir ve kabul edile-
bilir değer olarak bildirilir. Bu değer üzerindeki 
sayılar mastitis olarak değerlendirilir. Somatik 
hücre sayısındaki artış süt veriminde azalmaya 
neden olmaktadır.

Koyun ve keçilerin mastitislerinde tedavi 
yaklaşımları

Koyun ve keçilerde mastitiste yapılan tedavi 
protokolleri henüz yeterli değildir. Bununla bir-
likte mastitisler tedavi edilmediği sürece ciddi 
ekonomik kayıplara neden olabilmektedir. Bu 
nedenle mastitis için gerekli tedavi ne kadar er-
ken yapılır ise o kadar etkili olmaktadır. Küçük 
ruminantlarda özellikle laktasyon döneminde 
etkili bir tedavi için ilk semptomlar gözlendi-
ğinde hemen tedaviye başlanmalıdır. Laktasyon 
dönemindeki tedavilerin erkenliği memede olu-
şan lezyonları en aza indirmeyi ve meme sağlı-
ğını geri kazanmayı hızlandırır. Mastitis tedavi-
lerinde genellikle klinik semptomlar ile birlikte 
bakteriyolojik iyileşmeyi de beklemek gereklidir. 
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Çünkü patojen bakteriler meme bezinde çoğa-
larak yıkımlanmalara ve apse odaklarının oluşu-
muna neden olabilir. Etkili bir tedavinin amacı 
çevredeki bakteri sayısını en aza indirmek ve sü-
rüye bulaşmasını engellemek olmalıdır.

Küçük ruminantlarda, klinik mastitislerin te-
davisi için antibiyotik kullanımı önerilir. Doğru 
ve etkili bir antibiyotik kullanımı için enfeksi-
yona neden olan patojenler belirlenmelidir. Bu 
nedenle sütün bakteriyolojik olarak incelen-
mesi gereklidir. Ancak süt numunesinden yapı-
lan bakteriyolojik sonuçların beklenmesi klinik 
vakaların tedavisi için zaman kaybına neden 
olabilir. Bu nedenle klinik süreci kontrol edebil-
mek için tedaviye hemen başlamalıdır. Sürünün 
bakteriyolojik profili daha önce yapılan örnek-
lemelerden biliniyorsa buna göre antibiyotik 
seçilmeli ya da geniş spektrumlu antibiyotikler 
tercih edilmeli ve tedaviye en az 7-10 gün süre 
ile devam edilmelidir. Klinik mastitislede ilk ola-
rak beta laktam ve florokinolon grubu antibiyo-
tikler tercih edilebilir. Mastitislerin tedavisi için 
tercih edilen antibiyotikler etkene ve hastalığın 
seyrine göre paranteral, meme içi ve parante-
ral+meme içi yolla uygulanabilmektedir. Genel-
likle klinik mastitislerde meme içi ve paranteral 
olarak antibiyotik kullanlırken, subkliniklerde 
meme içi uygulamalar tercih edilir.

Mastitislerde hayvanlara destekleyici tedavi-
ler de önerilmektedir. Nonstreoid antienflama-
tuvarlar, klinik bulguları azaltması nedeniyle kul-
lanılabilir. Ayrıca destekleyici olarak vitamin-E, 
selenyum ve sıvı tedavisi yapılabilir.

Mastitis tedavisinde başarısızlık nedenleri

Mastitis tedavisinde başarısızlığa neden olan 
faktörler; sürecin yönetimine, ilaca, mastitisi 
oluşturan patojene ve meme dokusuna bağlıdır.

Yönetimsel faktörler arasında; yanlış tanı, 
tedaviye geç başlanması, yanlış destekleyici te-
davi, tedavi süresi, doz yetersizliği, hatalı anti-
biyotik uygulama yolu, meme içi uygulamaların 
steril yapılmaması, süper-enfeksiyon ve klinik 

olarak iyileşen hastalarda bakteriyolojik iyileş-
me tamamlanmadan tedavinin sonlandırılması 
yer alır.

İlaca bağlı faktörler arasında; hatalı antibiyo-
tik seçimi, antibiyotiğin yarılanma ömrünün kısa 
olması, antibiyotiğin yeterli konsantrasyona ula-
şamaması, ilaçların biyo-yararlanımının kısa sür-
mesi ve ilaçların hatalı kombine edilmesi yer alır.

Patojene bağlı faktörler; bakterilerin hücre içi 
yerleşmesi, bakterilerin yoğunluğu ve kullanılan 
antibiyotiklere direnç gelişmesidir.

Memeye dokusuna bağlı faktörler arasında 
ise; fiziksel tıkanıklık nedeniyle antibiyotiğin za-
yıf dağılımı, meme dokusunda nekroz, travma 
ve irritasyonlar yer almaktadır.

Mastitisten korunma

Mastitisten korunabilmek için genel sürü yöne-
timinin iyi idare edilmesi gerekir. Bunun için;
• Padok ve sağım üniteleri sık sık dezenfekte 

edilmeli,
• Ahır havalandırması iyi olmalı,
• Sürüdeki hayvan sayısı ayarlanmalı,
• Altlıkların hijyenine dikkat edilmeli
• Sağım sitemleri sık sık kontrol edilmeli,
• Ekipmanların bakımı periyodik olarak yapıl-

malı,
• Sağıma ilk önce sağlıklı hayvanlar alınmalı
• Sağım makinesinin ekipmanları (pulzasyon 

sayısı/oranı, vakum seviyesi, sağım başlıkları 
ve lastikleri) kontrol edilmeli

• Sağım süresine dikkat edilmeli. Sağım son-
rasında memeler boşaltılmalı ve dezenfekte 
edilmeli,

• Meme için uygun dezenfektanlar (klorexi-
din, gliserol, hidrojen peroksit vb.) tercih 
edilmelidir.

• Her sağım sonrasında makinelerde temizle-
nerek dezenfekte edilmelidir.
Mastitislerin önlenmesi için meme başının 

hem sağım öncesi hem de sağım sonrası dezen-
feksiyonu önerilmektedir. Yapılan uygulama ile 
yeni meme içi enfeksiyon oluşumu önlenebilir. 
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Ayrıca dezenfeksiyon uygulamaları mevcut bir 
enfeksiyon durumunda patojenlerin azalmasına 
yardımcı olmaktadır.

Koyun ve keçilerde mastitis kontrolünde 
kuru dönem tedavisi önerilir. Kuru dönem teda-
visi için ineklerde kullanılan preparatlar dozla-
narak kullanılabilir. Kuru dönem dönem tedavisi 
ile; laktasyonda var olan ve tedavi edilemeyen 
mastitisler tedavi edilebilir, kuru dönemde olu-
şan ve oluşabilecek mastitisler önlenir.

Meme sağlığının günlük takibi için strip kap 
kullanılmalıdır. Strip kap ile sağım öncesi sütün 
ön muayenesi yapılarak klinik olarak mastitisler 
erken teşhis edilebilir. Ayrıca iyi bir takip için pe-
riyodik aralıklarla CMT ve bakteriyolojik muaye-
ne de yapılmalıdır.

Mastitisten korunmak için çevresel mikro-
organizmalar azaltılmalıdır. Bu nedenle klinik 
olarak hasta olan hayvanlar sürüden ayrılarak 
tedavi edilmelidir. Kronik mastitisli ve tedaviye 
cevap vermeyen hayvanlar ise kesime sevk edi-
lerek bulaşma engellenmelidir.

Beslenme mastitis kontrol programlarında 
oldukça önemlidir. Hayvanlara özellikle gebeli-
ğin son dönemi ve laktasyonun başında immun 
sistem destekleyicilerinin takviye edilmesi mas-
titisten korunmaya yardımcı olmaktadır.

Aşı uygulamaları, mastitis kontrol progra-
mında yer almaktadır. Ancak aşı uygulamaları-
nın mastitisi önleyiciliği hakkında veriler yeter-
sizdir. Ülkemizde genellikle S. aureus, KNS ve 
koliform bakterilerin oluşturduğu mastitislerden 
korunmak için aşı uygulamaları yapılmaktadır. 
Aşılar inaktif ve canlı olarak uygulanabilmekte-
dir. İnaktif bazı S. aureus aşılarının yeni meme içi 
enfeksiyon oluşumunu önlediği bildirilmektedir. 
Ancak bazı araştırıcılar mastitis aşılarının sadece 
klinik semptomları ve hastalık süresini azalttığı-
nı belirtmektedirler. Aşı uygulamalarının masti-
tis kontrol programları ile birlikte kullanılması 
etkinliklerini artırmaktadır.

Sonuç olarak; koyun ve keçilerde iyi meme 
sağlığı ve mastitis kontrolü için iyi bir sürü yö-

netimine ihtiyaç vardır. Sürü yönetiminin doğru 
ve düzenli yapılması hayvan sağlığı ve refahını 
korumaktadır. Böylece ciddi ekonomik kayıpla-
rın önüne geçilebilmesi mümkündür.
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Koyun ve Keçilerde Ani Ölümle 
Seyreden Hastalıklar

Koyun ve keçilerde ani ölümle seyreden has-
talıkların, Dünya ve ülkemizde ishalle seyreden 
hastalıklar ve solunum yolu hastalıklarından 
sonra en fazla ekonomik kayba neden olduğu 
ortaya konmuştur. Ani ölümlerin temel nede-
ni; enfeksiyöz etkenlerin sepsise (endotoksemi, 
ekzotoksemi) neden olarak çoklu organ hasarı 
oluşturmasıdır. Koyun ve keçilerde ani ölüm-
lere, nadiren olsa da zehirlenmeler yol açabil-
mektedir. Hayvanlarda çoklu organ hasarında, 
veteriner hekimlerin hastayı tedavi şansı hemen 
hemen yoktur. Koyun ve keçilerde ani ölümlere 
çoğunlukla enfeksiyöz hastalıklar sebebiyet ver-
diğinden, bu hastalıklara karşı koruyucu önlem-
lerin alınmasında en değerli korunma yöntemi 
de aşılamadır. Yetiştiricilerin, işletmelerindeki 
koyun, keçi, kuzu ve oğlaklardaki ani ölümlerde 
ilk yapacağı işlem, zaman kaybetmeden kamu 
veya serbest veteriner hekime konuyu bildir-
mesi ve hekimden çözüm istemesi en doğru ve 
akılcı yaklaşım olur. Geç kalmak ölümlerin daha 
fazla artmasına neden yol açabilir

Koyun, keçi, kuzu ve oğlaklarda ani ölümlere 
neden olan enfeksiyöz hastalıklar; klostridiyal 
enfeksiyonlar (çelerme, kara hastalık, botilis-
mus), şap hastalığı (kuzu ve oğlaklarda), antraks 
(şarbon) ve akut faciolozis’dir (kelebek hastalı-
ğı, koyunlarda). Ani ölümlerin diğer nedeni de 
zehirlenmelerdir. Dış parazitlere karşı uygulanan 
organik fosforlu ve klorlu bileşikler, pestisitler 
ve üre zehirlenmesi koyun ve keçilerde ani veya 
kısa süre içinde ölüme yol açabilmektedir.

Koyun ve keçilerde ani ölümle seyreden 
enfeksiyöz hastalıklar

Klostridiyal hastalıklar
Klostridiyal enfeksiyonlar, koyun, keçi, kuzu ve 
oğlaklarda en fazla ani ölümlere sebebiyet ve-
rerek önemli ekonomik kayba neden olurlar. Bu 
etkenlerin salgılamış oldukları toksinler, çoklu 
organ hasarına neden olarak perakut (12-24 
saat içinde) ölümlere yol açmaktadır. Klostridi-
yal etkenler, insan ve hayvanların bağırsakların-
da, toprak ve suda yaygın olarak bulunmaktadır. 
Koyun ve keçilerin bağırsak florası bozulduğun-
da veya dokularda aneorobik ortam oluştu-
ğunda klostridiyal etkenler hızla çoğalarak alfa, 
beta, iota ve epsilon toksinleri (zehirli madde) 
salgılarlar. Bu toksinler kana karışarak kalp, be-
yin, karaciğer, akciğer ve böbreklerde önemli 
hasar oluştururlar. Klostridiyal enfeksiyonların 
ani ölüme yol açmasından dolayı, tedavi şansı 
yoktur. Bu yüzden, klostridiyal enfeksiyonlardan 
korunmada en önemli yöntem aşılamadır. Özel-
likle klostridiyal etkenlere karşı annelere uygu-
lanan aşılar, yeni doğan kuzu ve oğlakların bu 
hastalıklara korunmasında çok önemli etki sağ-
ladığı asla unutulmamalıdır.

Enterotoksemi (Çelerme)

Çelerme olarak bilinen enterotoksemi, gram 
pozitif spor oluşturan anaerobik basil olan Cl. 
perfringens’in toksinleriyle oluşan, en çok koyun 
ve keçilerde perakut seyirli, sporodik, öldürücü 
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bakteriyemi ve toksemi ile karakterize bir has-
talıktır. Çelerme, dünyanın hemen hemen her 
yerinde görülür; koyun, keçi, kuzu ve oğlaklarda 
ani ölümlere neden olur. Bu bakteriler 12 farklı 
toksin üretirler. Bu toksinler oldukça öldürücü 
özelliğe sahiptirler. Bu yüzden, hastalıktan ko-
runma en etkili yöntem aşılamadır. Koyun ve 
keçilerde uygulanacak aşılar en az 8 ve üzeri 
klostridial tipe etkili olması gerekir.

Klostridium perfringens türleri, sağlıklı koyun 
ve keçilerin bağırsaklarında saprofit olarak bu-
lunan bir bakteridir. Normal şartlarda hastalık 
oluşturmazlar. Bağırsak florası bozulduğunda 
ve hareketlerinin azaldığı durumlarda, bu bak-
teri süratle çoğalarak toksin üreterek hayvan-
ların ölümüne sebebiyet verirler. Koyun ve ke-
çilere tahılların (arpa, buğday ve çavdar) fazla 
miktarda verilmesi, ani yem değişiklikleri, küflü 
ve bozuk yemlerin verilmesi, donmuş yemlerin 
(kış ayında dışarıdaki depolanan pancar posa-
sı) verilmesi hastalığın çıkışında hazırlayıcı fak-
törlerdir. Hastalık özellikle hayvanların hasat 
tarlalarında otlatılmaya başlandığı dönemlerde 
meydana gelir. Bununla birlikte, ilkbaharda çiğ 
düşmüş meralarda otlayan koyunlarda sıklıkla 
ortaya çıkar. Bağırsaklarda bakteriler tarafında 
üretilen toksinler barsak mukozasında şiddet-
li kanlı enteritis (Resim 1) ile birlikte karaciğer, 
akciğer, kalp, böbrek ve beyinde yoğun hasarlar 
oluşturarak ani ölümlere yol açarlar.

Hastalığın belirtisi
Hastalık, en çok 3-8 haftalık kuzularda ve özel-
likle besi durumu iyi olan koyunlarda görülür. 
Hastalığa daha çok ilkbahar-yaz mevsiminde, 
özellikle meradan anıza geçiş hasat tarlalarında 
yayılan koyunlarda daha fazla rastlanır. Enfeksi-
yon, kısa süre içinde ölümle sonuçlanır. Özellik-
le, besi durumu iyi olan hayvanlar akşam sağlıklı 
iken, sabahleyin ölü olarak bulunurlar. Hastalı-
ğın belirtileri; aniden başlayan zıplama, kendi 
etrafında dönme, ağızda köpürme ve solunum 
güçlüğüdür. Hayvan yere düşer, çırpınır (Resim 
2) ve birkaç saat içinde ölür. Bu belirtilerden do-
layı, hastalık halk arasında zehirlenme anlamına 
gelen “çelerme” diye isimlendirilmiştir.

Hastalıktan korunmada alınacak önlemler
Yetiştiricilerin hastalıktan korunmada alacakları 
önlemler aşağıda sıralanmıştır:
• Hayvanlara tahılların (arpa, buğday ve çav-

dar) fazla miktarda verilmemesi,
• Ani yem değişikliği yapılmaması,
• Küflü ve bozuk yemlerin verilmemesi,
• Donmuş yemlerin (kış ayında dışarıdaki de-

polanan pancar posası) verilmemesi,
• İlkbaharda çiğ düşmüş meralarda koyun ve 

keçilerin otlatılmaması,
• En değerli önlem ise, yetiştiricilerin Veteri-

ner hekime müracaat edip hayvanların bu 
hastalığa karşı aşılanmasını sağlamaktır. Ko-
yun ve keçilere aşılama, mümkünse hasat 
mevsiminden 1 ay önce yapılmalıdır.

Resim 1. Enterotoksemili bir kuzuda bağırsaklar-
da gazlı kanlı  görünüm (Arş. Gör. Dr. Merve İder 
arşivinden)

Resim 2. Enterotoksemili bir kuzuda sinirsel bulgu 
(Arş. Gör. Dr. Merve İder arşivinden)
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Enfeksiyöz nekrotik hepatit 
(Kara hastalık)

Nekrotik hepatit, koyunlarda ani ölüme neden 
olan bir bakteriyel hastalıktır. Hastalığın etke-
ni Clostridium novyi tip B’dir. Hastalığın oluşu-
munda karaciğer kelebeklerinin ve karaciğer 
kistlerinin (Resim 3) çok büyük rolü vardır. Nor-
malde toprakta bulunan Cl. novyi etkenleri yem 
ve sularla alınır, barsak mukozasını geçerek kan 
yoluyla karaciğere yerleşir. Safra yollarında bu-
lunun kelebekler karaciğerde hasar oluştururlar. 
Hasarlı karaciğerde Cl. novyi etkenleri aktif hale 
dönüşerek yoğun toksin üretirler. Bu toksinler, 
başta karaciğer olmak üzere hayati öneme sa-
hip böbrek, kalp ve beyinde hasar oluşturarak 
ani ölüme neden olurlar. Bu hastalık halk ara-
sında “kara hastalık” bilinir. Kara hastalık ismi 
verilmesinin sebebi ölen hayvanların derisi yü-
züldüğünde derinin iç kısmının siyahlaşmasıdır.

Hastalığın belirtileri
Hastalık, mayıs ve ekim ayları arasında besi du-
rumları iyi olan koyunlarda ani ölümlerle kendini 
gösterir. Hızlı seyirlidir. Hayvan aniden durgun-
laşır, sürünün gerisinde kalır, yürüyemez, yere 
düşer ve kalkamaz. Bu dönemde, beden ısısı 
40-42 ºC’ye çıkar. Bazı koyunlarda çene altında 
ödem gözlenebilir.

Resim 3. Bir koyunda karaciğer kisti  
(Prof. Dr. Kemal Çiftçi arşivinden)

Hastalıktan korunma alınacak önlemler
• Yetiştiriciler hastalıklardan korunmada ala-

cağı tedbirler;
• Koyunlara karaciğer kelebeğine karşı anti-

paraziter ilaç kullanılması,
• Hayvanları durgun su ve göletlerde sulama-

dan kaçınılması,
• Veteriner hekime müracaat edip hayvanla-

rın bu hastalığa karşı aşılanmasını sağlamak 
olmalıdır.

Botilismus
Botulismus, insan ve hayvanlarda dil, çiğneme, 
yutma ve iskelet kaslarında yumuşak felçle ka-
rakterize nöroparalitik hastalıktır. Hastalığa in-
san, sığır, koyun, at, kanatlılar ve balıklar çok 
duyarlı olmasına karşın, domuz, köpek ve kedi-
lerde daha az duyarlıdırlar. Botulismus, hayvan-
larda yüksek oranda ölüme neden olduğundan 
ciddi ekonomik kayba yol açmaktadır. Botulis-
mus toksinleri, insan ve hayvan hayatını tehdit 
eden biyolojik silah olarak kullanılabilmektedir.

Hastalığa neden olan klostridai etkenler; 
Clostridium botulinum, Clostridium baratii ve 
Clostridium butyricum’dur. Cl. botilinum A, B, C, 
D ve G toksinlerini, Cl. baratii ve Cl. butyricum 
E ve F toksinlerini salgılar. Çiftlik hayvanların-
da en fazla hastalık yapanlar toksinler B, C ve 
D’dir. Etken doğada çok yaygın olarak bulunan 
sporlu, gram pozitif bir mikroorganizmadır. Bak-
teri, aneorob ve alkali ortamda, kokuşma duru-
munda bulunan organik maddelerde (kadavra, 
kokuşmuş, bozulmuş, çürümeye yüz tutmuş 
hayvansal maddelerde, dumanlandırılmış sosis, 
jambon gibi besinlerde, çürümüş slaj ve benzeri 
gibi yiyeceklerde), bozuk silaj ve sularda (özel-
likle lağım sularında) aktif forma dönüşüp hızla 
çoğalarak ekzotoksin salgılar. Oral, yara ve solu-
num yolu ile alınan ekzotoksinler insan ve hay-
vanlarda hastalık oluştururak kısa sürede ölüme 
neden olur. Hastalığın oluşumunda protein ve 
mineral madde (özellikle P, Cu, Mn, Co) noksan-
lığı bağlı meydana gelen pikanın büyük önemi 
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vardır. Pikalı hayvanlar merada rastladıkları ka-
davra artığı kemik ve benzeri maddeleri yalama 
ve yemeleri sırasında toksinleri alırlar. Hastalığa 
en fazla yaz sonu ve sonbahar aylarında rast-
lanır. Son yıllarda botilismus Trakya, Doğu ve 
Güney Anadolu, İç Anadolu ve Batı Karadeniz 
(Bolu) bölgesinde sıklıkla gözlenmektedir. Son 
4-5 yıldır Konya bölgesinde sığır ve koyun işlet-
melerinde ciddi ölümlere yol açtığı gözlemlen-
miştir. Ülkemizdeki botulismus’un görülmesini 
hayvan kadavraları ve bozulmuş yeşil yemlerde 
etkenlerin salgıladıkları toksinlerin yem veya 
sularla hayvanlar tarafından alınmasına bağlan-
maktadır. Çok az (<30 ng) miktardaki botilismus 
toksini kısa süre içerisinde çok sayıda çiftlik hay-
van ölümlerine neden olduğu tespit edilmiş ol-
ması, bu konuda Veteriner hekim ve üreticilerin 
daha dikkatli olmalarını gerektirmektedir. İnsan 
ve hayvanlarda botilimus toksinlerin kısa süre 
içinde ölüme yol açmasının nedeni, solunum 
sağlayan kaslarda felç oluşturarak asfeksiye se-
bep olmasıdır.

Hastalığın belirtisi
Hastalığın ilk belirtisi çiğneme ve yutmada gö-
rev alan kaslarda felç oluştuğundan hayvanın su 
ve yemi yutamamasıdır. Bu yüzden, ağızda aşırı 
tükrük ve yiyecek birikimi dikkati çeker. Hayvan 
yemini güçlükle alır, çiğneyemez ve yemi ağ-
zından düşürür. Dil gevşemiş ve ağızdan dışarı 
doğru sarkmıştır, ağız kolaylıkla açılabilir ve ağız 
içinde yutulmayan lokmalara rastlanabilir. 12-24 
saat içinde hayvanda felç gelişir ve ölür (Resim 
4). Hastalığa hiçbir medikal tedavi etkili değildir. 
Hastalığın önlenmesinde en etkin yöntem aşı-
lamadır. Botilismus şüpheli koyun ve keçilerin 
etleri tüketime sunulmamalıdır.

Resim 4. Botilismuslu bir koyunda felç tablosu 
(Arş. Gör. Dr. Merve İder arşivinden)

Hastalıktan korunma alınacak önlemler
Yetiştiricilerin ilk yapacağı işlem; hayvanlarda 
dil, çenede ve vücutta yaygın bir felç ve kısa 
süre içinde ölüm şekillenen vakalar olduğunda 
zaman kaybetmeden veteriner hekime müraca-
at edip teknik destek istemesidir.

İkinci yapılacak işlem ise hastalıktan korun-
mak için bazı tedbirlerin alınmasıdır. Bunlar;
• Hayvanları güvenli ve kaliteli yemle besle-

mek
• Yemleri uygun yerlerde depolamak,
• Ölen hayvan leşlerinin yem veya suyu kon-

tamine etmesini engellemek için mümkün 
olduğunca meralardaki kadavralar ortadan 
kaldırılıp gömmeleri,

• Tavuk dışkısının hayvanların otladığı meraya 
atılmasını önlemek,

• Hastalıktan korunmada en etkin yol aşıla-
madır. Hastalık çıkan işletmelerde bütün 
hayvanlar derhal aşılanmalıdır. Aşılar veteri-
ner hekim tarafından yapılmalıdır.

Akut fasiolazis (Karaciğer kelebeği)

Durağan su ve göletlerden sulanan koyunlar 
karaciğer kelebeği hastalık riski çok yüksektir. 
Hastalığın etkeni Fasciola hepatica (Resim 5) ve 



237Koyun ve Keçilerde Ani Ölümle Seyreden Hastalıklar

Facsiola gigantica’dır. Karaciğer kelebeği, ko-
yunların karaciğer ve safra kanalında şiddetli 
hasar oluşturarak ölüme neden olur. Koyunlar, 
göğüs üzerine yatmış ve burunları toprağa te-
mas etmiş halde ölü bulunurlar. Ölen koyunların 
otopsileri yapıldığında, karın bölgesinde sıvı ve 
safra kanalında yoğun şekilde karaciğer kelebe-
ği gözlenir. Aslında karaciğer kelebeği subakut 
veya kronik seyirlidir, çoğunlukla koyunlarda 
verim kaybına neden olur. Ancak genç koyun-
larda yoğun karaciğer kelebeği, akut dönemde 
ani ölümlere neden olduğu ortaya konmuştur. 
Akut fasiolozise bağlı ani ölümler 2 nedene 
bağlamaktadırlar. Birinci neden olarak kele-
beklerin karaciğerde yoğun hasar oluşturması, 
ikinci neden olarak ise karaciğerde bulunan Cl. 
Novyi tip B’nin vejatatif forma dönüşerek toksin 
salgılaması ve sonuçta çoklu organ yetmezliği 
oluşturmasıdır.

Hastalıktan korunma alınacak önlemler
Yetiştirici, koyunları mümkün olduğunca durgun 
su ve göletten sulamamalı,
• Merada otlayan bütün koyun ve keçiler her 

yıl belirli zamanlarda (4 ayda bir kez) karaci-
ğer kelebeği ve iç parazitlere etkili antipara-
ziter ilaçlarla ilaçlamalıdır.

• Hayvanlara antiparaziter ilaçlamayı ilkba-
harda meraya çıkarken yapmalıdır.

• Yaz sonları ve sonbahar aylarında hayvanlar 
tehlikeli meraya (taban suyu yakın çayırlar, 
suyu çekilmeye yüz tutmuş bataklık meralar, 
su birikintileri ve göllerin kenarları) sokul-
mamalıdır.

• Karaciğer kelebeği ve iç parazitlere karşı 
koyunlara uygulanacak ilaçları veteriner he-
kimlerin önerisi doğrultusunda vermelidir.

Antraks (Şarbon)

Koyun, keçi ve sığırlarda ani ölümlere neden 
olan ve aynı zamanda insanlara da bulaşabilen 
hastalıklardan biri de antraksdır. Hayvanlarda-
ki antraks, halk arasında “dalak veya şarbon” , 
insanlarda antraks “karaçıban ve kasap çıbanı” 
olarak bilinmektedir. Hayvanlarda antraksa, halk 
arasında dalak hastalığı denmesinin sebebi, bu 
hastalığın dalakta büyümeye neden olmasıdır. 
Hastalığın etkeni gram pozitif, hareketsiz, spor-
lu ve kapsüllü bir mikroorganizma olan Bacillus 
anthracis’dır. Bu bakteriler sporlu hale geldiğin-
de çevre şartlarında 50-60 sene canlılığını ve 
enfekte etme özelliğini muhafaza edebilirler. 
Bu yüzden, antraks görülen işletmelerde 5-10 
yılda antraks tekrardan hayvanlarda görülme 
olasılığı oldukça yüksektir. Antrakslı hayvanların 
farkına varılmadan otopsileri yapıldığında veya 
ölümden sonra hayvanların ağız, burun ve anal 

Resim 5. Karaciğerde erişkin fasciola hepatica’nın makroskopik görünümü (Vet. Hekim Serpil Çelik arşivinden)
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deliklerden gelen kanın hava ile temasında ba-
siller spor verirler. Bu sporlar uzun süre hastalık 
yapma özelliğini korurlar.

Hastalığın belirtileri
Koyun ve keçilerde ilk klinik belirtiler; iştahsızlık, 
yüksek ateş (>41 °C), solunum güçlüğü, sende-
leme, ayakta duramama ve titremedir. Hayvanlar 
belirtilerin ortaya çıkmasından çok kısa bir süre 
sonra hemen ölürler. Ölen hayvanların, ağız, bu-
run (Resim 6) ve anüsünde kanlı bir sızıntı göz-
lenir. Ölen hayvanlar kısa süre içinde karında gaz 
birimine bağlı şişerler. Bazen akşam sağlıklı olan 
koyun ve keçiler sabah ölü bulunurlar. Kesilen 
hayvanların kanı siyah renktedir ve pıhtılaşmaz. 
İnsanlar, hasta hayvanları kesip yüzmek, etini ye-
mek veya bu hayvanların deri ve yünlerini işle-
mek suretiyle hastalığa yakalanırlar.

Resim 6. Antrakslı bir koyundan ağız ve burundan 
kan gelmesi (Prof. Dr. Kemal Çiftçi arşivinden)

Tedavi
Koyun ve keçiler ani olarak öldükleri için hasta 
hayvanın uygun tecrit yerine ve tedaviye alınma 
şansı olmamaktadır.

Hastalıktan korunma alınacak önlemler
• Antraks’tan ölen hayvanların, 2 metre derin-

liğinde çukur kazılıp üzerine sönmemiş kireç 
dökülerek gömülmesi gerekir. Asla antraks’lı 
hayvanlar kesilip yüzülmemeli ve otopsi ya-
pılmamalıdır. Ölen hayvan leşleri köpeğe ye-
dirilmemelidir. Köpeğinde antraks olmasına 
neden olmanın yanında, bakterilerin ortama 
saçılarak bölgeyi kontamine edilmesine ze-
min hazırlayabilir.

• Antraks’lı veya antraks şüphesili kesilen hay-
vanın eti yenmez. Çünkü antraks insanlara 
da bulaşabilen bir hastalıktır.

• Ölen hayvanların bulunduğu bölge ve işlet-
me zaman kaybetmeden uygun antiseptikle 
dezenfekte etmelidir.

• Yetiştiriciler, hayvanlarda antraks’tan şüphe 
ettiğinde veteriner hekime baş vurmalıdır. 
Serbest veteriner hekim antraks tanısı koy-
muş veya şüphe etmişse en yakın kamudaki 
veteriner müdürlüklerine ihbar etmesi gere-
kir. Veteriner Müdürlüklerinin yapmış oldu-
ğu incelemede antraks tanısı konan işletme-
ler karantinaya alınmalıdır.

• Hiç vakit geçirmeden işletmedeki sağlıklı 
koyun ve keçilere antraks aşısı yapılmalıdır. 
Aşı yılda bir kez 2-3 yıl tekrar yapılması ge-
rekir.

• Hastalık, insanlara bulaşabildiğinden ant-
raks’lı hayvanı kesen veya etine dokunan 
insanlar en yakın sağlık ocağına müracaat 
ederek, doktorun önerileri doğrultusunda 
antraks’a yönelik tedavi olmasında fayda 
vardır.
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Şap hastalığı
Şap, tüm çift tırnaklı (sığır, manda, koyun, keçi, 
deve) hayvanların akut seyirli, çok bulaşıcı bir 
viral hastalığıdır. Hastalık, yüksek ateş, ağızda 
ve tırnak aralarında veziküller ve erozyonlar-
la karakterizedir. Dünyanın her yerinde zaman 
zaman büyük salgınlara neden olur. Hastalığa 
en duyarlı hayvan sığır olmakla birlikte koyun 
ve keçilerde de görülür. Kültür ırkı sığırlarda ve 
genç hayvanlarda hastalık daha şiddetli seyre-
der. Hastalık süt, et kaybı ve ölümler sonucu 
büyük ekonomik kayıplara neden olur. Şap has-
talığı buzağı, kuzu ve oğlaklarda kalpte hasar 
(myokarditis) oluşturması sonucu ani ölümlere 
neden olmaktadır.

Hastalığın etkeni
Hastalığın etkeni, Picornaviridae familyasının 
aphtovirus’dur. Virusun, immünobiyolojik özel-
likleri birbirinden farklı 7 serotipi vardır. Bu sero-
tipler A, O, C, Sat-1, Sat-2, Sat-3 ve Asia 1 tipleri 
olarak isimlendirilmiştir.

Bulaşma
Hastalık temas, bulaşık yem ve sular ve göçmen 
kuşlarla yayılır. En önemli hastalık kaynağı akut 
hasta hayvanlardır. Virus salyada bir gün; kan, 
süt, dışkı ve idrarda yalnızca birkaç gün bulunur. 
Özellikle, akut dönemlerde sekret ve ekskretler-
de bol miktarda virusa rastlanır. Ölen hayvanla-

rın kadavraları da bulaşmada etkili olmaktadır. 
Virusla kontamine materyal, meralar, yemler, su-
lar, rüzgarlar, hastalığı almış çift tırnaklı yabani 
hayvanlar ve hayvan bakıcılarının, hastalığın bir 
bölgeden başka bölgelere yayılmasında önemli 
rolleri vardır. Panayır, pazar ve göçler gibi hayvan 
hareketleri, hastalıklı bölgeden hayvan ürünleri-
nin çıkartılması, nakil araçları ve göçmen kuşlar, 
şap virusunun bir ülkeden diğer bir ülkeye, hat-
ta deniz aşırı ülkelere yayılmasına sebep olurlar.

Hastalığın belirtisi
Şap hastalığı koyun ve keçilerde genellikle ha-
fif seyirlidir. Şap hastalığı sığırlarda ağızda ve-
zikül oluştururken; koyun, keçi, kuzu ve oğlak 
her zaman ağızda veziküler (Resim 7) lezyon 
oluşumu daha az gözlenir. Çoğunlukla bu hay-
vanlarda veziküler lezyonlar ayak ve tırnak ara-
larında oluşur ve topallığa neden olurlar. Koyun 
ve keçilerin şap hastalığı ayaklarda oluşturduğu 
lezyonların topallığa neden olmasından dola-
yı, halk arasında “dabak hastalığı” olarak bilinir. 
Hastalık koyun ve keçilerde çok fazla ölüme 
neden olmaz. Ancak süt emen kuzu ve oğlak-
lardaki virüs kalpte yoğun hasara (miyokarditis, 
Resim 8) neden olarak ani ölümlere sebebiyet 
vermektedir. Kuzu ve oğlaklarda ölüm oranı % 
40-80 arasındadır. Bazen kuzu ve oğlaklarda be-
yaz kas ile şap hastalığı birlikte seyir ettiğinde 
ölüm oranı % 90-100 kadar ulaşabilir. Şap has-

Resim 7. Kuzuda şap hastalığında kalpte miyokardi-
tis (Prof. Dr. Kemal Çiftçi arşivinden)

Resim 8. Ağızda veziküler oluşumlar (Prof. Dr. Ke-
mal Çiftçi arşivinden)



240 Kuzu ve Oğlak Kayıplarının Önlenmesinde Koyun Keçi Sağlığı ve Yetiştiriciliği

talığında kalpte hasar gelişen kuzu ve oğlaklar 
6-12 saat için sendeleyerek yere düşer, ciddi so-
lunum güçlüğü tablosu ile birlikte bağıra bağıra 
öldükleri gözlemlenir. 

Hastalıktan korunma alınacak önlemler
• Yetiştiricilerin alacağı ilk önlem olarak şap 

hastalıklı koyun ve keçileri sağlamlardan ayı-
rarak farklı bir yerde tutulmasını sağlamaktır.

• Hayvanların kaldığı barınakları ve gübre yı-
ğınlarını iyi şekilde antiseptikle dezenfekte 
etmelidir.

• Hastalığın yaygın olduğu ülkelerde en 
önemli korunma yöntemi aşılamadır. Veteri-
ner hekimler şap hastalığına karşı koyun ve 
keçileri aşılaması gerekir. Şap hastalığı ko-
yun ve keçilerde fazla ölüme neden olmaz, 
ama kuzu ve oğlaklarda çok fazla ölüme yol 
açar, medikal tedavi şansı da yoktur. Şap 
hastalığına bağlı kuzu ve oğlak ölümlerini 
önlemenin en ideal yöntemi; annelere şap 
aşısı yapılmasıyla olduğu unutulmamalıdır. 
Aşının koruyuculuğu 4-6 aydır. Bu yüzden 
şap aşısı 6 ayda tekrarlanması gerekir.
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Koyun ve Keçilerde Hastalıklardan Korunmada 
Koruyucu Hekimlik ve Aşılama Stratejileri

Koyun ve keçileri hastalıklardan korumada 
koruyucu hekimliğin önemi çok büyüktür. Hay-
vansal üretimin temel amacı; az girdi ile daha 
fazla kar elde etmektir. Bir işletmede fazla ka-
zanç sağlamanın yolu, işletmede tutulan hay-
vanların sağlıklı olmasından geçer. İşletmelerde 
sağlıklı hayvanların yetiştirilmesi; iyi çiftlik yö-
netimi, koruyucu hekimlik ve biyogüvenlik ted-
birlerin alınması ile olur. Planlı hayvan sağlığı ve 
üretim programı, genellikle sürü sağlığı olarak 
bilinir. Sürü sağlığı, sürüdeki koyun ve keçilerin 
sağlıklarının sürdürülebilirliği için düzenli olarak 
koruyucu önlemlerin alınmasıdır. Sürdürülebilir 
düzeyde hayvan sağlığı ve hayvansal üretimi 
gerçekleştirmenin yolu, istekli yetiştirici ve sürü 
sağlığı konusunda yeterli bilgi ve donanıma sa-
hip olan veteriner hekimler sayesinde olur. Sürü 
sağlığının yönetiminde yetiştirici ile veteriner 
hekimin iş birliği içinde olması çok önemlidir. 
Yetiştiriciler, koyun ve keçi ilgili problemlerde 
veteriner hekimle irtibat halinde olmalı, hekimin 
tavsiyeleri doğrultusunda problemlere çözüm 
bulmalıdır. Yani yetiştirici koyun ve keçilerle il-
gili hastalıklarda vakit kayıp etmeden veteriner 
hekime baş vurmalıdır. Asla kendileri hastalara 
tedavi amacıyla ilaç uygulamaları yapmamalı-
dır. Yetitiriciler, bilinçsiz ve akılcı olmayan ilaçları 
hayvanlara uygulamaları tedavi etmeden daha 
çok, zarar verebileceğinin farkında olmalıdır. 
Zira yetersiz doz ve kısa süre uygulanan antibi-
yotiklere karşı mikroorganizmalar direnç kaza-
nır. Bu durum antibiyotiklerin hastalıkların teda-
visinde başarısız olmasına zemin hazırlar.

Sürü sağılığı yönetiminde, veteriner hekim-
ler genel olarak tedavi edici imajından ziyade, 
danışman görevini üstlenen kişi konumuna 
gelmelidir. Sürü sağlığı programında öncelikli 
amaç; yetiştiriciye maksimum ekonomik dönü-
şü sağlayacak en verimli hayvan sağlığı ve üre-
timini gerçekleştirmektir. Her zaman var olması 
gereken amaç ise hayvan sağlığı ve üretimini en 
yüksek düzeyde tutmayı sürekli hale getirecek 
ve geliştirecek yeni metotların araştırılıp uygu-
lanması olmalıdır.

Bir işletme veya sürüde sağlıklı koyun ve 
keçi nasıl yetiştirilebilir ?
• İyi sürü sağlığı yönetimi
• Dengeli ve kaliteli besleme
• Koruyucu hekimlik
• İşletmelerde iyi biyogüvenliğin sağlanması 

ile olur.
İyi bir sürü sağlığı yönetimi, hayat boyu ve-

rimliliği uzun sağlıklı hayvanlardan güvenilir gı-
daların elde edildiği, ekonomik ve karlı bir üre-
tim için, bakım ve besleme ve benzeri konuların 
belirli bir sırayla, planlı bir şekilde ve belirli bir 
disiplinle yapılmasından ibarettir. Bu konuda 
serbest ve kamuda çalışan veteriner hekimler 
yetiştiricileri bilinçlendirmek için hizmet içi eği-
timleri vermelidir.

Koyun ve keçileri hastalıklardan korumanın 
ilk basamağı; hayvanları dengeli ve kaliteli bes-
lemeden geçer. Hayvanların fizyolojik ihtiyaçla-
rına uygun bakım ve besleme koşullarını yerine 
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getirmek beslenmede alınacak tedbirlerin en 
önemlisidir. Ülkemizde koyun ve keçiler çoğun-
lukla meraya dayalı beslenirler. Koyun ve keçiler 
ilkbahar, yaz ve sonbahar dönemlerinde besin 
ihtiyaçlarını meradan karşılarlar. Mera kalitesi 
iyi olduğu sürece koyun ve keçilerin beslenme-
si yeterlidir. Ancak koyun ve keçiler, genellikle 
merada beslenme şansı olmadığı kış mevsimin-
de ciddi beslenme yetersizliği ile karşı karşıya 
gelirler ki bu dönemde koyun ve keçiler gebe-
dirler. Gebe hayvanlar, en çok dengeli ve kaliteli 
beslenmeye gereksinim duyarlar. Bu dönemdeki 
beslenme yetersizlikleri, hayvanları hastalıklara 
karşı hassasiyeti artırmanın yanı sıra, cılız ve dü-
şük kilolu yavru doğumuna yol açarlar. Düşük 
ağırlıklı ve cılız kuzu ve oğlaklar enfeksiyonlara 
karşı dirençsiz olurlar. Hafif bir enfeksiyonlarda 
bile sürüde ciddi kuzu ve oğlak ölümleri meyda-
na gelir. Koruyucu hekimliğin temeli, sürü veya 
işletmelerdeki koyun ve keçilerin hastalanması-
nı önlemektir. Yani hayvanların sağlıklı bir şekil-
de yaşamlarını devam ettirmeleri sağlamaktır.

Koruyucu hekimliğin hedefi, koyun ve keçi-
leri çok fazla verim kaybına ve ölümlere neden 
olan bulaşıcı hastalıklardan korumak olmalıdır. 
Koyun ve keçileri bulaşıcı hastalıklardan koru-
manın en önemli yolu; hayvanların zamanında 
aşılanması ve işletmelerin biyogüvenliğinin en 
iyi şekilde sağlanması ile olur.

Biyogüvenliğin asıl hedefi, koyun ve keçi iş-
letmelerinde hastalık risk analizi iyi planlaması 
ve bunlar karşı tedbirlerin hızlı alınmasının sağ-
lanması olmalıdır.

Bu tedbirler; (1) Salgın hastalıklara karşı ha-
zırlıklı olmak, (2) İşletmede bulaşıcı hastalık çık-
tığında hastalığı azaltacak tedbirleri kısa sürede 
almak, (3) İşletme çalışanlarına bulaşıcı hasta-
lıkla ilgili eğitim vermek ve (4) Salgın hastalık 
durumunda en yakın veteriner müdürlüğünü 
haber vererek karantina işlemlerin başlamasını 
sağlamaktır.

Koyun ve keçi işletmelerinde başarılı sürü 
sağlığı programları 3 temele göre dizayn 
edilir;
• İstekli hayvan yetiştirici,
• Sürü sağlığı yönetimi bilen ve bu konuda 

deneyim ve donanıma sahip olan Veteriner 
hekim,

• Sürü ve işletmelerde düzenli kayıt sisteminin 
olması ile olur.
Hayvancılık işletmelerinde kârlı bir üretim, 

ancak sağlıklı sürülerle elde edilebilir. Sürünün 
sağlıklı olması ve sürü sağlığının sürekli olarak 
korunması üretimde başarının en önemli altın 
kuralıdır. Sürü sağlığı kontrol programı, uygun 
damızlık koyun ve keçi seçiminden başlayarak 
sürü gözlemi, düzenli kayıt tutulması ile birlikte 
sağlık yönetimi uygulamalarını içine alan geniş 
kapsamlı bir programdır. Uygun ahır sitemle-
rinin oluşturulması, damızlık seçimi, bakım ve 
besleme programı, yetiştiricilik uygulamaları ve 
sürü yenileme ile hastalıkların kontrolü, sürü di-
rencinin artırılması ve aşılama kapsamında bi-
yogüvenlik uygulamaları bu programın temel 
yapı taşlarıdır.

Sağlık yönetim programı düzenli sağlık kont-
rolleri ve sürü gözlemi ile başlar. Sürüdeki has-
talıkların kontrolü ve kabul edilebilir sınırlarda 
tutulması, sürüye bulaşıcı hastalıkların girişinin 
önlenmesi ve sürü direncinin artırılması için ya-
pılacak uygulamalardan en önemlisi aşılamadır. 
Bir işletmedeki koyun ve keçilerin aşılama prog-
ramı yıllık olarak veteriner hekim tarafından 
planlanmalıdır. Koyun ve keçileri sürekli yapıl-
ması gereken aşılar vardır, bazen de sıklıkla gö-
rülmeyen hastalıklar örneğin şarbon (antraks) 
veya koyun vebası (PPR) görüldüğünde yapılan 
aşılar mevcuttur. Yetiştiriciler, koyun ve keçilerde 
verim kaybını ve ölümü azaltmanın en iyi yolu-
nun dengeli ve kaliteli beslenme ve iyi planlan-
mış aşılama ile olacağını bilmelidir.
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Koyun ve keçilerde hastalıklardan 
korunmada aşılama niçin önemlidir?
Sağlıklı koyun ve keçi yetiştiriciliğinde hastalık-
lardan korunmada alınacak en önemli tedbirler-
den biri aşılama programının iyi yönetilmesidir. 
Aşılama, hayvanları bulaşıcı (salgın) hastalıklar-
dan korumada en etkin yöntemdir. Aşı ile oluş-
turulan bağışıklık ile hayvanlarda bazı hastalık-
lara karşı belirli süre korunma sağlanmaktadır. 
Tüm hayvanlar, mikroorganizmalarla dolu bir 
çevrede yaşamaktadır. Bu yüzden, her zaman 
hastalıklarla karşı karşıyadır. Bu mikroorganiz-
maların çoğu zararsız olmasına karşın, azım-
sanmayacak bir kısmı da hayvanlarda hastalık 
oluşturabilme yeteneğine sahiptirler. Hayvanlar, 
nesillerini sağlıklı bir şekilde sürdürebilmeleri 
için, her an karşı karşıya oldukları zararlı mikro-
organizmalardan korunmaları gerekir. Hayvan-
lar, mikroorganizmalardan korunmak için çeşitli 
savunma mekanizmalarına sahip olarak yaratıl-
mıştır. Ancak, bu savunma mekanizmaları has-
talıklardan korunmada her zaman yeterli değil-
dir. Özellikle kuzu ve oğlaklar doğdukları zaman 
hemen hemen hastalıklara karşı savunmasızdır. 
Annelerinin ağız sütü (kolostrum) kuzu ve oğ-
lakları hastalıklardan koruyan maddeler yönün-
den oldukça zengindir. Bu sebeple, kuzu ve oğ-
laklar zamanında ve yeterince ağız sütü alması 
gerekir. Koyun ve keçilerde hastalıklara karşı 
koruyuculuğu yüksek ağız sütünün oluşabilmesi 
için belirli hastalıklara karşı gebeliklerinde aşıla-
malarının yapılması gerekir.

Koyun ve keçilerde hastalıklardan 
korunmada önemli en etkin yol olan 
bağışıklık nasıl kazanılabilir?
Bağışıklık, çoğunlukla doğal koşullarda geçirilen 
enfeksiyonlarla veya yapay olarak uygulanan 
aşılarla kazanılabilir. Ayrıca, bağışıklık vücudun 
savunma sistemin aktif olarak çalışması ile ka-
zanılabildiği gibi, önceden hazırlanmış bağışık-
lık maddelerinin hayvanlara verilmesi ile de ka-
zanılabilir. Bu açılardan bakıldığında, bir hayvan 
doğal aktif yolla, yapay aktif yolla, doğal pasif 

yolla ve yapay pasif yolla bağışıklık kazanabilir. 
Hayvanlar doğal bağışıklığı çevredeki hastalık 
yapan mikroorganizmlarla karşılaştıklarında ka-
zanırken, yapay aktif bağışıklığı aşılama ile kaza-
nırlar. Doğal aktif bağışıklık 7-10 gün içinde olu-
şur, en etkili ve en uzun süreli bağışıklık şeklidir. 
Aşılama yoluyla kazanılan yapay aktif bağışıklı-
ğın etkinliği ve süresi, yine mikroorganizma tip-
lerine göre değişebilmekle beraber daha kısadır. 
Aşılara karşı oluşan bağışıklık 2-3 hafta içinde 
oluşur. Bu yüzden, koyun ve keçilerin aşılama 
programı iyi planlanmalıdır. Veteriner hekimler 
uygulamış oldukları aşıların koruyuculuk süresi 
hakkında bilgi sahibi olması gerekir. Koruyucu-
luk süresi bitimine yakın aşılar tekrar edilmelidir. 
Yeni doğan yavrular, ağız sütünden bağışıklı-
ğı kazanır, bu bağışıklığa doğal pasif bağışıklık 
denir. Doğal pasif bağışıklığın koruma süresi 
oldukça azdır. Kuzu ve oğlaklar doğduğunda 
belirli hastalıklardan korumak için deri altı uy-
gulanan antiserumlar (hiperimmun serum) ya-
pay pasif bağışıklık oluştururlar ki, bunların da 
koruyuculuk süresi kısadır.

Koyun ve keçilerde uygulanan aşılamaların 
faydası nedir?
1.  Aşılar, hayvanların savunma sistemini uya-

rarak hastalıklardan korunmasını sağlar ve 
böylece hastalıkların görülme oranını azal-
tır. Bu sayede koyun ve keçi ölümleri önemli 
oranda azalır.

2.  Aşılama ile hayvanlar belirli hastalıklardan 
korunur, bu sayede tedavi masrafları, süt 
verimi ve gebe kalmamaya bağlı verim ka-
yıplarını en aza indirgeyerek yetiştiricinin 
büyük ekonomik kazanç elde edebilmesine 
katkı sağlanır.

3.  Hayvanlardan insanlara bulaşan brusella, 
şarbon ve benzeri hastalıkların önlenme-
sinde koyun ve keçilere yapılan brusella ve 
şarbon aşısının önemli etkisi vardır. Yani in-
san sağlığını korumada hayvanlara yapılan 
aşıların önemli katkısı vardır. İnsan ve hay-
vanları bulaşıcı hastalıklardan korumada en 
etkili yol aşılama olduğu unutulmamalıdır.
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Koyun ve keçilere aşılama stratejisi nasıl 
olmalıdır? Hangi aşılar yapılmalı ve ne 
zaman uygulanmalıdır?
Aşı biyolojik madde olmasında dolayı, koyun ve 
keçilere aşı uygulamaları kamu veya serbest ve-
teriner hekim tarafından yapılması zorunludur. 
Veteriner hekim olmayan şahısların aşı yapması 
yasaktır. Veteriner hekimler koyun ve keçilerde 
aşılama stratejisini iyi planlanması gerekir. Aşı 
sağlıklı koyun, keçi, kuzu ve oğlaklara uygula-
nır. Hasta hayvanlara aşı uygulanmaz. Özellikle 
canlı aşılar, mecbur kalınmadıkça gebe hayvan-
lara doğuma 1.5 ay kala yapılmamalıdır. Çün-
kü canlı aşıların teratojen etkileri olduğundan 
yavrularda anomaliye sebebiyet verebileceği 
unutulmamalıdır. Özellikle canlı aşılar koyunlara 
koç katım öncesi uygulanması daha doğru olur. 
Veteriner hekim, koyun ve keçi işletmelerinde 
aşılama programı hastalık risk dönemine göre 
planlanmalıdır. Bazı aşılar her yıl yapılması gere-
kirken, bazı aşıların hastalık görülmesi (örneğin 
Antraks, koyun vebası, pseudotüberküloz, keçi 
ciğer ağrısı) durumunda yapılması gerekir.

Sonuç olarak; koyun ve keçi sağlığı açısından 
kaliteli ve dengeli beslenme, koruyucu hekimlik 
ve aşılama vazgeçilmez öneme sahiptir. Aşılama 
çalışmalarında hedeflenen başarıya ulaşılabil-
mesi için; doğru aşının seçilmesi, doğru aşılama 
tekniğinin kullanılması, doğru zamanda aşı ya-
pılması ve bütün duyarlı hayvanların aşılanması 
gerekmektedir.

Hayvan hareketlerinin ve özellikle doğu yö-
relerimize yurtdışından hayvan girişinin tam 
olarak kontrol edilememesi sonucu zaman za-
man salgınlar yaşanmaktadır. Aşılama prog-
ramının yetersiz olarak uygulanması veya hiç 
uygulanmaması sonucu hem ülkemiz ekono-
misi hem de yetiştiricilerimiz açısından büyük 
ekonomik kayıplar oluşmaktadır. Her yetiştirici 
mutlaka bir veteriner hekime başvurarak bu-
lunduğu bölgedeki bulaşıcı hastalıklar hakkında 
bilgi almalı ve mutlaka bir aşılama programı is-
temelidir. Aşılamaların düzenli olarak yapılması 

bugün ülkemizde görülen birçok bulaşıcı has-
talığın kontrol ve önlenmesine yardımcı olacağı 
unutulmamalıdır.

Resim 1. Koyunculuk işletmesinden görüntü (Prof. 
Dr. Mahmut Ok arşivinden)

Resim 2. Kış mevsiminde bir koyunculuk işletmesin-
de görüntü (Prof. Dr. Mahmut Ok arşivinden)

Resim 3. Koyunculuk işletmesinden bir görüntü 
(Prof. Dr. Mahmut Ok arşivinden)
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Resim 4. Kış mevsiminde koyunculuk işletmesinde 
koyunların yem tüketim görüntüsü  
(Prof. Dr. Mahmut Ok arşivinden)

Resim 5. Koyunculuk işletmesinde Assaf koyunların 
görüntüsü (Prof. Dr. Mahmut Ok arşivinden)
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Koyun ve Keçilerde Görülen Önemli 
Dış Parazitler

Kuzu ve Oğlaklarda Myiasis

Diptera takımında bulunan bazı sinek larvaları-
nın insan ve hayvanların doku veya doğal boş-
luklarında parazitlenmesi ve çeşitli bozukluklar 
oluşturmasına myiasis (miyaz) ismi verilir. Myia-
sis sinek hastalığı olarak bilinmektedir. Myiasise 
sebep olan sineklerin erişkin ve larva formları 
insan ve hayvan sağlığına zarar vermekte, ayrı-
ca Lucilia sericata türü sineklerin birinci ve ikinci 
dönem steril larvaları Maggot Terapi adı altında 
beşeri ve veteriner hekimlikte kullanılmaktadır 
(Resim 1-2). Miyaz sineklerinin erişkinleri me-
kanik vektörlük yaparken, larvaları doku ve or-
ganlarda patolojik bozukluklara sebep olmakta 
ve bu durum nadiren ölümle sonuçlanmaktadır. 
Türkiye’de en çok miyazise yaz ve sonbahar ay-
larında rastlanmaktadır.

Zorunlu, istemli ve rastlansal olmak üzere üç 
çeşit myiasis vardır.

Zorunlu myiasis: Biyolojilerini tamamlamak 
için sinek larvaları konakların organ ve dokula-
rında bulunmak zorundadır. Oestrus ovis kuzu 
ve oğlakların burun boşluğunda yaşamaktadır.

İstemli myiasis: Diptera takımındaki bazı si-
nek larvaları canlı insan ve hayvanlarda gelişe-
bildiği gibi, hayvan kadavralarında, bozulmuş 
et ve sakatatlar üzerinde de gelişebilirler. Lucilia 
sp., Calliphora sp. ve Sarcophaga sp. (Resim 1).

Rastlansal myiasis: Yumurta ve larvaların dik-
katsizlik sonucu tesadüfen besinlerle alınması 
şeklinde açıklanabilir. Muscina sp. ve Fannia sp.

Türkiye’de çok yaygın olarak bulunan Lucilia 
sericata koyun yara myiasisin en yaygın etkeni 
olarak bilinmektedir. İnsanlarda ve hayvanlar-
da deri myiasise sebep olan yeşil sinek olarak 
da bilinen Lucilia sericata yumurtalarını kadav-
ra veya açıktaki yaralara bırakır. Lucilia sericata 
türü sinek larvalarının sadece ölü dokular ile 
beslenmesi ve yarayı temizlemesi Maggot Deb-
ridman Tedavisi (MDT) Biyocerrahi = Biyoterapi 
= Larva Tedavisi olarak bilinmektedir (Resim 2).

Maggot Debridman Tedavi’sinde sadece 
nekrotik dokulara saldıran yeşil sineklerin ge-
nellikle I. ve II. dönem steril larvaları kullanıl-
maktadır. Larvaların salgıladıkları enzimler yara-
nın dezenfeksiyonunu ve doku granülasyonunu 
uyarırlar. Larvalar canlı doku ile nekrotik dokuyu 
birbirinden ayırıp nekrotik dokuları yaradan te-
mizlemekte, nekrotik dokudan gelen kötü ko-
kuyu ve ağrıyı azaltmakta, ayrıca yarayı salgıla-
dıkları antibakteriyel maddeler ile dezenfekte 
ederek mikroorganizmaları ortadan kaldırabil-
mektedir.

Maggot sağaltımı günümüzde antibakteri-
yel ilaç erişiminin sınırlı olduğu derin yaralarda, 
aylarca antibiyotik tedavisine cevap vermeyen 
yaralarda, kötü huylu diabetic ayak ve basınç ül-
serlerinde başarı ile kullanılmaktadır.

Sineklerin çoğalmasında aşağıdaki 
faktörler etkilidir:
Sıcaklık; Yüksek ısı ve rutubet yapağılara sinekle-
rin yumurtalarını bırakmaları için uygun ortamdır.
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Resim 2. Lucilia sericata yumurta kümeleri, larva-I, larva-II (Prof. Dr. Uğur Uslu arşivinden)

Resim 1. Lucilia sericata; Erişkin sinek, Pupa, III. Dönem larva, II. Dönem larva I. Dönem larva Yumurta sterili-
zasyonu (Prof. Dr. Uğur Uslu arşivinden)

Yağış; Uzun yapağılı ırklarda yağışlar yapağı-
nın ıslak kalmasına ve kokuşmasına sebep ol-
maktadır.

Konağın ırkı; Merinos ırkı koyunların yapağı 
lülesinin sık ve uzun olması, yağışlardan sonra 
nemli yapağı myiasis oluşmasında önemlidir.

İshal; İshalle hayvanların arka kısımlarındaki 
yapağıların ıslak ve pis kokulu olması sinekleri 
cezbetmektedir.

Yaralar; Kırkım sırasında hayvanların vücutla-
rında bulunan yaralar sinekleri çekmektedir.

Hayvan leşleri; Ölen hayvanların leşleri sinek-
leri cezbetmekte ve sayılarını arttırmaktadır.

Primer sineklerden Lucilia sericata yumur-
talarını ıslak ve nemli bölgelere bırakır. Larvalar 
salgıladıkları proteolitik enzimleri ile deriyi dele-
rek ve eriterek sıvı hale getirirler. Sekonder sinek 
larvalarının da katılması ile ortam daha da kötü-
leşir. Bakterilerin de işe karışmasıyla hayvanlar 
septisemiden ölebilirler.

Deri myiasisi dışkı ile bulaşık olan perianal 
bölgede görülür. Vücut sıcaklığında ve solunum 
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sayısında ani artış vardır. Hayvanlar anemik olup 
canlı ağırlık artışında azalma görülür. Hayvan-
larda stres sonucu fertilite kaybı ve tedavi edil-
mezlerse toksemiden ölüm oluşabilir. Larvaların 
olduğu bölge ıslak ve pis kokulu olup, yünler 
koyu renkli ve hayvanlar iştahsızdır. Deri myia-
sisi ayrıca yün ve kilo kaybı ile deri kalitesinde 
azalmaya ve %30 oranında mortaliteye de ne-
den olmaktadır.

Genç hayvanlar yaşlı hayvanlara, koyunlar 
diğer hayvanlara göre daha fazla myiasise ya-
kalanmaktadır. Larvaların çıkarmış olduğu en-
zimler ve bölgede oluşan toksik maddelerin 
emilmesi sonucu şayet hayvanlar tedavi edil-
mezlerse intoksikasyon, septisemi, şok ve se-
konder bakteriyel enfeksiyonlar sonucu ölümler 
meydana gelebilir.

Deride bulunan yaralarda larvaların görül-
mesiyle tanı konur. Mücadele larvalara karşı 
yapılmaktadır. Larvaların bulunduğu bölgedeki 
kıllar kesilip larvalar uzaklaştırılır. Bölgeye Dia-
zinon veya Coumaphos gibi insektisitler uygu-
lanabilir.

Ergin miyaz sineklerle mücadele etmek ge-
rekir. Fakat bu sinekler meskenlere girmedikle-
ri için mücadelesi zordur. Bu yüzden çevredeki 
hayvan leşlerini ve çöplükleri ortadan kaldırarak 
sinek popülasyonu sayısında önemli derecede 
azalma sağlanabilir.

Hayvanların üzerinde bulunan canlı larvalar 
ile mücadele etmek gerekir. Yara üzerindeki lar-
valar toplanmalıdır. Özellikle sık lüleli koyunlar-
da ishalden veya yağışlardan sonra yapağının 
ıslanması veya kokuşması, primer myiasis ajanı 
olarak Lucilia sericata sineklerini cezbetmekte-
dir. Bu dönemde hayvanların korunaklı kapalı 
yerlerde tutulması gerekmektedir. Hayvanlarda 
ishale sebep olan mide bağırsak kıl kurtları ile 
mücadele etmek gerekir.

Sık lüleli kuzularda ishal tedavisinin ve yapağı 
rutubetinin düşük olması son derece önemlidir. 
Hayvanların düzenli olarak yünlerinin kırkılması, 
yaralarının acilen tedavi edilmesi, kastrasyonun 

serin mevsimlerde uygulanması ve kuyruk kesi-
mi yaralarının temiz ve kontrol altında tutulması 
gerekmektedir. Ayrıca dirençli hayvan ırkları ter-
cih edilmelidir.

Çiftlikteki bütün hayvanlar yılda bir veya iki 
defa insektisit ilaçlarla ilaçlanmalıdır. Butlar ara-
sında kalan uzun kılların temizlenmesi önemli-
dir. İnsektisit uygulamaları koruyucu amaçla ya-
pılabilir. Larvaları öldüren ve kalıcı özelliği uzun 
olan organik fosforlu ilaçlar 10-16 hafta süre 
etkili olduğu için tercih edilebilir.

Deri myiasise neden olan sinekler genel du-
rumu kötü ve bakımsız olan insanlarda Ophthal-
momyiasis ve Nasomyiasise sebep olabilmekte-
dir.

Kuzu ve oğlaklarda Oestus ovis 
enfestasyonu

Zorunlu myiasise sebep olan Oestus ovis sinek-
leri kuzu ve oğlakların ağız ve burun çevresine 
larvalarını fırlatarak bırakırlar ve bu larvalar bu-
run boşluklarına, alın sinuslarına ve bazen de 
beyine kadar gidebilir. Larvaların yaptığı hastalık 
cavicol myiasis olarak isimlendirilir. Oestrus ovis, 
insanlarda nadir olarak opthalmomyiasis ve na-
somyiasis’e sebep olmaktadır.

Hayvanlarda iştah azalması, zayıflama, solu-
num güçlüğü, hırıltılı solunum, diş gıcırtdatma, 
baş sallama, burnu duvarlara ve yere sürtme, sü-
rünün gerisinde kalma gibi semptomlar görülür. 
Enfeste hayvanların burunları şiş olup, mukus 
akıntısı vardır. Zamanla bu akıntıda kan çizgile-
ri veya mukoprulent bir akıntı görülür. Larvalar 
beyine kadar ulaşmışsa merkezi sinir sistemi bo-
zuklukları, kendi etrafında dönme ve birkaç gün 
sonra da ölüm görülebilir (Resim 3).

Larvaların sinuslarda ölmesi sonucunda aler-
jik reaksiyonlar, bakterilerin işe karışmasıyla ap-
seler ve hatta ölümler görülebilir. Bu sinekler 
hayvanları rahatsız ederek otlamalarını engel-
lerler. Oestrus ovis sinekleri hayvan bulamadığı 
zaman ise, larvalarını insanların göz, dudak ve 
ağız çevresine yakın olarak bırakırlar. Gözde ka-
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taral konjunktivitis, ophthalmomyiasise ağızda 
stomatitise sebep olurlar.

Burun boşluklarında, conhalarda ve hatta 
beyinde larvaların görülmesi ile teşhis konulur. 
Tedavi amacı ile verilen ilaçlar ile yere düşen lar-
valar tespit edilir (Resim 4).

Cavical myiasisden korunmak için kuzu ve 
oğlakların yaz sonu ve sonbahar aylarında ilaç-
lanması önemlidir. Yaz ilaçlaması yeni L1’lere 
karşı uygulanırken kışı konakta geçiren L3’lere 

karşı ise kış ilaçlaması gerekir. Avermectinler, 
Rafoxanide ve Trichlorfon tedavi ve korunma 
amacı ile uygulanabilir.

Kuzu ve oğlaklar sineklerin aktif olarak uçuş-
tukları öğle saatlerinde ağıllarda tutulmalıdır.

Ostrus ovis sinekleri larvalarını insanların 
gözlerine, burunlarına ve ağız boşluklarına bı-
rakabilirler.

Resim 3. Oestrus ovis’li bir kuzu, 2. ve 3. Dönem larvaları (Prof. Dr. Uğur Uslu arşivinden)

Resim 4. Meatus nasi medialisde, nasal boşluklarda ve beyinde bulunan Oestus ovis larvaları (Prof. Dr. Uğur Uslu 
arşivinden)
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Kuzu ve Oğlaklarda Bit Enfestasyonu

Dünyada 5000’den fazla bit türü tanımlanmıştır. 
Bitler genellikle konak seçici ve sabit parazitler-
dir. Bitler zorunlu parazit olup tüm yaşamlarını 
konak üzerinde geçirmekte, konaklarından ay-
rılınca kısa süre içinde ölmektedirler. Bitlerden 
ileri gelen enfestasyona bitlenme, pediculosis 
denilmektedir. Kuzu ve oğlaklarda çiğneyici 
(Mallophaga) bitler tüy veya kılları yiyerek bes-
lenirken, kan emici (Anoplura) bitler kan emerek 
beslenen önemli ektoparazitlerdir. Bitler genel-
de verim düşüklüğü ve büyük ekonomik kayıp-
lara sebep olmaktadır.

Genç hayvanlar bit enfestasyonlarına daha 
duyarlıdırlar. Bitlere en fazla yetersiz beslenme 
ve stres altındaki az gelişmiş kuzu ve oğlaklarda 
rastlanmaktadır. Genç koyunlarda (1-12 aylık) 
bit enfestasyonu daha fazla görülmektedir. Dişi 
bitler ortalama 30 gün yaşamaktadırlar. Mal-
lophaga ve Anoplura dizi bölümünde yer alan 

türler enfestasyona yol açmaktadırlar. Kuzu ve 
oğlaklarda çiğneyici ve kan emici bit türleri Tab-
lo1’de gösterilmiştir.

Mallophaga bitleri (çiğneyici bitler)

Çiğneyici bitler yapağı yiyen bit olarak bilinmek-
tedir. Kırmızı başlı koyun biti Bovicola ovis (Re-
sim 5) boyun ve sırt bölgesini tercih etmekte ve 
hızlı hareket etmektedirler. Genç hayvanlar daha 
duyarlı olup, sadece hayvan üzerinde bulunur-
lar ve merada ve ağılda bulunmazlar. Sadece te-
masla kuzudan kuzuya geçerler. Bovicola caprae 
(Resim 6) özellikle tiftik keçilerinde önemlidir ve 
deriye yakın olarak bulunur.

Çiğneyici bitler kan emen bitlere göre daha 
çok patojen olup, çok aktif hareket ettikleri için 
deride devamlı bir irritasyona neden olmakta-
dırlar. Kuzu ve oğlaklarda şiddetli irritasyona 
bağlı kaşıntı, huzursuzluk, yapağıda dökülme, 
keçeleşme görülmektedir.

Resim 5. Bovicola ovis (orijinal) 

Resim 6. Bovicola caprae B. limbata B. crassipes 
(orijinal)

Tablo 1. Kuzu ve oğlaklarda çiğneyici ve kan emici bit türleri
Koyun Keçi Çiğneyici Bitleri Koyun Keçi Kan Emici Bitleri

Mallophaga Yaygın İsmi Konak Anoplura Yaygı İsmi Konak
Suborder Ischnocera Family Linognathidae
Bovicola ovis Koyun Koyun Linognathus africanus Africa Mavi Bit Koyun, Keçi
B. caprae Keçi Keçi Koyun L. ovillus Yüz ve Vücut Biti Koyun
B. crassipes Argora keçi Keçi L. pedalis Koyun Ayak Biti Koyun
B. limbata Argora keçi Angora Keçi L. stenopsis Keçi Kan Emici Bit Keçi
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Bovicola ovis tüm dünyada koyunlarda gö-
rülmektedir. Hayvanların boyun ve sırt bölgesin-
den bütün vücuda yayılabilmekte, yapağılarla 
beslenmesi sonucunda yapağı kalitesinin düş-
mesine, yapağının sarı renk almasına ve mikta-
rının azalmasına, kaşıntıya, kondüsyon ve üre-
tim düşüklüğüne sebep olmakta, kaşıntıya bağlı 
olarak sürtünme ve derinin kalınlaşmasına ne-
den olmaktadır (Resim 7). B. ovis deride noduler 
hipersensitivite reaksiyonuna bağlı lezyonların 
gelişmesine yol açarlar. Yara ısırıklarından sızan 
serumlar ve kirlenmiş yapağı myiasis sinekle-
ri için cazip hale geldiğinden, enfekte kuzular 
myiasise predispoze hale gelmektedirler. Kuzu 
ve oğlaklar dinlenemez, otlayamaz ve yeterince 
beslenemezler. Strese bağlı ağırlık kaybı şekil-
lenmektedir.

Resim 7. Kuzu ve oğlaklarda yapağılar arasında 
bulunan bit enfestasyonları (orijinal)

Anoplura bitleri (kan emen bitler)

Yüz ve vücut biti Linognathus ovillus ve ayak biti 
L. pedalis (Resim 8) koyunların önemli ektopa-
razitleridir. Afrika mavi biti L. africanus (Resim 
9) koyun ve keçi üzerinde bulunmakta olup, L. 
stenopsis ve L. oviformis bu ailede bulunan diğer 
türlerdir. Anoplura’lar kan emen bitler olup çok 

yavaş hareket etmekte ve daimi parazit olarak 
bilinmektedirler.

Resim 8. L. ovillus ve L. pedalis

Resim 9. Linognathus africanus (orijinal)

Bit popülasyonu kuzu ve oğlakların genel 
sağlık durumuna ve besi performansına bağlı 
olarak değişmektedir. Sağlıksız ve yetersiz bes-
lenmede bit enfestasyonu hızlı gelişmektedir. 
En fazla bit popülasyonuna bahar döneminde 
hijyenik olmayan koşullarda tutulan kötü vücut 
kondüsyonlu kuzularda rastlanmakta, koyunlar 
kuzulama döneminde enfestasyona daha du-
yarlı olmaktadırlar. Bitlerin etkileri yoğunlukla 
ilgilidir. Sonbaharda koyunlarda Bovicola ovis 
yoğunluğu 4.000 civarında bulunurken bu sayı 
ilkbaharda 400.000’e ulaşabilir. Bovicola cinsi 
bitler kan emen bitlere göre daha patojen ola-
rak bilinmektedir.

Linognathus soyunda bulunan bitlerin ağız 
yapıları sokucu ve emici ağız yapısına sahip ol-
dukları için beslenmek amacıyla konaklardan 



253Koyun ve Keçilerde Görülen Önemli Dış Parazitler

kan emerler ve gerçek bit olarak bilinmektedir-
ler. Bitler kan emdikleri için, ağır enfestasyon-
larda anemiye ve bacaklarda ödemlere neden 
olmakta, kuzu ve oğlakların gelişmesinde dur-
gunluk ve ölümlerine yol açmaktadır. Hayvan-
larda huzursuzluk, iştahsızlık, zayıflama, deride 
irritasyon, kıl dökülmesi ve kaşıntı görülmek-
tedir. Hayvanların kaşıntı ve irritasyon sonucu 
tüylerini yalayıp vücutlarını duvarlara sürttükle-
ri, deride yaralanmalar ve kanamalara sebep ol-
dukları, yaralardan bakterilerin girmesi sonucu 
yangısal reaksiyonlara sebep olabilirler.

Koyunlarda yüz biti veya mavi koyun biti Li-
nognathus ovillus ve ayak biti L. pedalis yaygın 
olarak bulunmaktadır. Koyunlarda L. pedalis’in 
ayaktaki irrtasyonu sonucu topallığa yol açabil-
mekte ve laminitis oluşabilmektedir. L. pedalis 
genç hayvanlarda ayak, bacak ve scrotumda kü-
meler halinde bulunurlar.

Çok sayıda bit hayvanlardan kan emmesi 
ile şiddetli anemiye neden olmaktadır. Sonuç-
ta ağırlık artışı durmakta ve yapağı verimi düş-
mektedir. Özellikle kuzu ve oğlaklarda yoğun-
luğa bağlı olarak ölümlere sebep olmaktadırlar. 
L. stenopsis bakımsız ve stres altındaki genç oğ-
lakların sırtlarında yaşamakta ve oldukça yüksek 
patojeniteye neden olmakta ve ölümle sonuçla-
nabilmektedir.

Kan emen bitler toksinleri ile kıl köklerinin 
felcine ve kıl dökülmesine yol açmakta deriyi 
deldikleri yerde portantre görevi görmekte ve 
deride sekonder enfeksiyonlara sebep olmakta-
dır.

Bitler ancak yakın temas ve bulaşık araçlarla 
bir konaktan diğerine geçmektedirler. Zayıf ve 
bakımsız hayvanlarda ve enfekte barınaklarda 
bulaşmaya sık rastlanmaktadır. Çoğunlukla her 
bit türü kendine özgü bir konakta parazitlen-
mektedir.

Bit enfestasyonuna en fazla kış aylarında ve 
ilkbaharın başlarında rastlanmakta yaz ayların-
da ise en düşük seviyede görülmektedir. Yaz ay-
larında yün ve kılların kırkımı, güneş ışınlarının 

öldürücü etkisinden dolayı, ergin bitlerin ve ge-
lişme dönemlerinin sayılarında azalma olmak-
ta, açık alanda kuzu ve oğlaklar seyrek olarak 
bulunduğu ve nem oranı da düşük olduğu için 
bulaşma da seyrek olmaktadır. Hayvanların kır-
kımı takiben bit popülasyonunda ortalama %50 
oranında azalma tespit edilmiştir.

Az sayıda bit direk güneş ışınına maruz kal-
mayan kuytu ve nemli vücut kısımlarında, kış 
popülasyonunun kaynağını oluşturmaktadır. Yaz 
aylarında dengeli beslenmede bitlerin üremesi 
üzerine olumsuz etki etmektedir. Kötü beslen-
me ve kronik hastalıklar bit enfestasyonlarının 
oluşmasına sebep olmaktadır. Bit enfestasyonu 
en çok Akkaraman ırkında bulunduğu, keçilerde 
ise en fazla kıl keçilerinde rastlandığı tespit edil-
miştir. Bitlerin ömürleri ortalama bir-iki aydır. 
Konaklarından ayrıldıkları zaman birkaç günden 
fazla yaşayamazlar. Bitler konaklarının ölümün-
den kısa süre sonra konaklarını terk ederler.

Kuzu ve oğlaklarda makroskobik muayenede 
kılların deriye yakın kesimlerinde tüy veya kıllar 
üzerinde özellikle koyu tüylü hayvanlarda beyaz 
fıçı şeklinde kapaklı yumurtaları, nimfleri ve er-
gin bitleri görerek teşhis konabilir.

Bitler daimi parazit oldukları için konaklarını 
terk ettikleri zaman kısa sürede ölmektedir. Bu 
nedenle sadece hayvanların ilaçlanması yeterli-
dir. Kuzu ve oğlak bitlerine karşı ya paranteral 
yada banyo ve püskürtme şeklinde ilaç uygula-
ması gerekmektedir. Kan emen bitlere karşı kışın 
paranteral uygulama yapılması önerilmektedir.

Bitler için farklı ektoparazit formulasyonları 
hazırlanmış olup bunlar banyo, yıkama, püs-
kürtme ve toz şeklinde kullanılmaktadırlar (Re-
sim 10). Tedavi 2-3 hafta ara ile tekrarlanmalıdır 
(Tablo 2).

Kuzu ve oğlakların bit enfestasyonlarından 
korunmak için iyi beslenmesi özellikle yiyecek-
lerine B2 vitamini ilave edilmelidir. Enfeste kuzu 
ve oğlakların tedavi edilmesi, hijyen durumuna 
dikkat edilmesi ve barınak şartlarının uygun du-
ruma getirilmesi gerekmektedir.
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Enfeste hayvanlarla temasın engellenmesi ve 
sürü halinde yaşayan hayvanların birbiriyle çok 
yakın temas halinde olmamaları önemlidir. Bit en-
festasyonu mevsimsel bir özellik gösterdiği için kış 
girmeden önce kuzu ve oğlakların ilaçlanması du-
rumunda kış enfestasyonu artmadan önlenebilir.

Koyunlarda yün kırkımı enfeste hayvanların 
üzerindeki bit sayısını %30-50 oranında azalt-
maktadır. Halk sağlığı yönünden ise koyun ve 
keçi bitleri zoonotik öneme sahip değillerdir.

Kuzu ve oğlaklarda bit mücadelesinde dikkat 
edilecek hususlar:
1. Stratejik ilaçlama enfestasyonun düşük ol-

duğu sonbahar aylarında uygulanmalıdır.
2. İlaçlamadan önce tüm hayvanların yünleri-

nin kırkılması gerekmektedir.
3. Tüm sürünün ilaçlanması şarttır.
4. Uygulanan ilaçların uzun süre yapağıda kal-

ması sağlanmalıdır.

Kuzu ve Oğlaklarda Kene Enfestasyonları

Hayvanları ve insanları enfeste eden ve onlara 
çeşitli şekillerde zarar veren keneler başlıca üç 
ailede incelenmektedir. Dünya genelinde İxo-
didae ailesinde 720, Argasiadae ailesinde 186 
ve Nuttalliellidae ailesinde ise 1 olmak üzere 
toplam 907 kene türü bulunmaktadır. Keneler 
kutuplar hariç dünyanın hemen hemen her böl-
gesinde görülebilmektedir. Türkiye’de de koyun, 
keçi, kuzu ve oğlaklarda yaygın bir şekilde kene 
enfestasyonları görülmektedir. Kuzu ve oğlak-
larda şekillenen kene enfestasyonları büyük bir 
önem taşımaktadır. Çünkü üzerinde kene bulu-
nan hayvanlarda kansızlık şekillenmekte, geliş-
me geriliği görülmekte ayrıca kenelerin taşımış 
olduğu bazı hastalıklar nedeniyle ölümler görü-
lebilmektedir.

Tablo 2. Bit tedavisinde kullanılan ilaçlar
Etken Madde Dozu Uygulama Şekli
Phoxim %0,1 Banyo ve püskürtme
Propetamfos+Cypermethrin % 0.2 Banyo ve püskürtme
Diazinon % 25.2 Banyo ve püskürtme
Trichlorfon % 0.2 Banyo ve püskürtme
Fenvalerate 100 L suya 100 ml Banyo ve püskürtme
Deltamethrin 50 L suya 100 ml Banyo ve püskürtme
Permethrin % 0.0125-0,1 Püskürtme
Flumethrin %0,1 Banyo
Ivermectin 0,2 mg/kg S.C.
Doramectin 0,2 mg/kg S.C. veya I.M.

Resim 10. Kuzu ve oğlaklara bit tedavisinde uygulanan sprey tarzında uygulama
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İxodidae keneleri 
(mera keneleri, sert keneler)

Bu ailede yer alan keneler halk arasında sert 
keneler, mera keneleri, şiltli keneler, sakırga, ku-
rubudak ve yavsı olarak bilinmektedir. İxodidae 
ailesindeki kenelerden Boophilus, Haemaphysa-
lis, Hyalomma, Rhipicephalus, Dermacentor ve 
Ixodes soyunda yer alan türler ülkemizde görü-
lürken, Amblyomma ve Anocentor soylarındaki 
türler ise görülmemektedir (Resim 10-15).

Resim 10. Hyalomma a. excavatum

Resim 11. Ixodesricinus

Resim 12. Haemaphysalisparva

Resim 13. Rhipicephalus spp.

Resim 14. Dermacentor marginatus

Resim 15. Boophilus annulatus

Mera keneleri ilkbahar, yaz ve sonbahar ay-
larında aktif iken, kış aylarında ise inaktif olarak 
yaşamlarını sürdürmektedirler. Altı aydan üç 
yıla uzayabilen uzun bir süre yaşam sürelerine 
sahiptirler. İxodid keneler yazın meraya çıkan 
hayvanlarda daha sık olarak görülmektedir. Ixo-
des türleri Mart-Haziran; Rhipicephalus türleri 
Nisan-Eylül; Hyalomma türleri Nisan-Ekim; Ha-
emaphysalis türleri ise Kasım-Şubat arasındaki 
dönemlerde aktiftirler. Dermacentor ve Boophi-
lustürleri ise dört mevsim aktivif olup yılın bü-
tün dönemlerinde görülebilmektedir.
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Keneler konaklarını ve kan emecekleri böl-
geyi seçerler. Kan emmiş bir dişi 3 cm’ye kadar 
ulaşabilir. Emilen kan miktarı vücut ağırlığının 
200-600 katına ulaşabilir. Larvanın doyması için 
geçen süre 3-5 gün, nimfin 4-8 gün ve erginin 
5-20 gün arasında değişmektedir. Erkek keneler 
daha kısa süre kan emerler ve buna bağlı ola-
rak emdikleri kan miktarı da azdır. Dişi keneler 
kan emip çiftleştikten sonra kuytu yerlere (top-
rakların yarık ve çatlaklarına, ağaç kabukları ve 
taşların altına) beslenme durumu ve türe göre 
2000-20.000 arasında değişen sayılarda yumur-
ta bırakırlar. Yaşam döngülerinde yumurta, lar-
va, nimf ve ergin olmak üzere 4 farklı gelişme 
dönemi bulunmaktadır. Mera keneleri bir, iki ve 
üç farklı konak da gelişme göstermektedirler.

Mera keneleri insan ve hayvanlara patojen 
etkenleri nesilden nesile bulaştırmaktadır. Kene-
ler kan emme sırasında irkiltiye neden olmakta, 
deride açılan küçük yaralanmalara bağlı olarak 
sekonder enfeksiyonlar meydana gelmekte ve 
miyasis etkenleri için uygun bir zemin hazırla-
maktadırlar. Kenelerin kan emdikleri sırada sal-
gılamış oldukları tükürük nedeniyle konağın im-
mun sistemini baskılamakta, alerjik reaksiyonlar, 
felçler (Dünya’da %10), zehirlenme tabloları, 
ödem ve yangı meydana gelmektedir. Yoğun 
kene varlığında ise anemi ve özellikle küçük 

hayvanlarda ölümlere neden olmaktadır. Kene-
lerin asıl zararlı etkileri birçok bakteriyel, viral, 
protozoer, riketsial, spiroketal ve helmint has-
talık etkenlerine mekanik ve biyolojik vektör-
lük yaparak küçük ruminantlara bulaştırmaları 
sonucu ortaya çıkmaktadır. Kuzu ve oğlaklarda 
mera kenelerine bağlı olarak kaşıntı, iştahsızlık, 
huzursuzluk, hiperkeratoz, ülser ve gençlerde 
gelişme geriliği görülmektedir (Tablo 3).

Hayvanlar üzerinde kenelerin varlığını ortaya 
koyabilmek için kılların ve yapağının aralanarak 
çıplak gözle veya bir büyüteç kullanılmak sure-
tiyle çok dikkatli bir şekilde incelenme gerek-
mektedir. Kenelerin tutunmak için en çok tercih 
ettikleri kulak içleri, kasık bölgeleri, genital or-
gan bölgeleri, sternum ve anüs etrafı gibi vü-
cut bölgeleri titiz bir şekilde kontrol edilmelidir. 
Diğer taraftan meskenler ve ağıllarda keneleri 
görmek suretiyle de tanı konulabilmektedir.

Hiç bir şekilde hayvanlar üzerindeki kenelere 
çıplak elle dokunulmamalıdır. Ayrıca kenelerin 
üzerine benzin, mazot ve gaz yağı gibi madde-
ler dökülerek çıkarılmaya çalışılmamalı ve kene-
ler öldürülmemelidir. Şayet kenede virüs varsa 
elde bulunan çatlaklardan virüs insana bulaşa-
bilir. Hayvanlar üzerinde görülen keneler sadece 
insektisit ve akarisit uygulamak suretiyle öldü-
rülmelidir. Hayvanlarda kene kovucu ilaçlar baş 

Tablo 3. İxodid kenelerle nakledilen bazı hastalıklar

Anaplasmosis A. ovis Boophilus, Dermacentor, Rhipicephalus, 
Hyalomma, lxodes, Ornithodorus türleri Koyun, Keçi

Theileriosis
T. hirci Hyalomma spp. Koyun, Keçi

T. ovis Rhipicephalus spp., Hyalomma spp. Koyun, Keçi

Babesiosis
B. ovis R. bursa Koyun, Keçi

B. motasi R. bursa, Haemophysalis spp. Koyun, Keçi

Tularaemia Frarıcisealla
tularensis Çeşitli kene türleri İnsan, Koyun

Crimean-Congo 
haemorrhagic fever Bunyaviridae Birçok kene türü, Tükiye’de temel vektörü H. 

marginatum
İnsan, Koyun, 
Keçi

Tick-borne 
encephalitis Flaviviridae lxodes spp. İnsan, Koyun

Louping ill Flaviviridae I. ricinus Koyun
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ve bacaklarına uygulanabilir ayrıca plastik şerit-
lere emdirilerek kulak ve boynuzlara takılabilir. 
Mera kenelerinden korunabilmek amacıyla kuzu 
ve oğlaklar meraya çıkarılmadan önce ve yaz 
boyunca bir ay aralıklarla akarisitlerle ilaçlanma-
lıdır. Ayrıca kuzu ve oğlak ağıllarının deltameth-
rin ve sipermetrin gibi akarisitlerle ilaçlanması 
gerekmektedir. Mesken keneleri için kenelerin 
saklanabilecekleri duvarlardaki yarık ve çatlak-
ları kapatılmalıdır.

Kene mücadelesinde dikkat edilmesi gere-
ken en önemli nokta ekolojik dengenin bozul-
mamasıdır. Ayrıca mücadele esnasında insan ve 
hayvan sağlığına da zarar verilmemelidir. Kene 
sayısını azaltabilmek amacıyla hayvanlar belirli 
periyorlarla akarisit ilaçlarla ilaçlanmalıdır. Kene-
lerin çok geniş bir yaşam ortamlarının bulunma-
sı nedeniyle mücadelede çevre ilaçlamasının çok 
fazla bir önemi bulunmamaktadır. Bu nedenle 
çevre ilaçlaması sadece insanlara bulaşmasının 
önlenebilmesi amacıyla sadece piknik ve mesire 
alanları gibi dar alanlarda uzman kişilerin öne-
risi doğrultusunda kontrollü olarak uygulan-
malıdır. Kene mücadelesinde en etkili yöntem 
periyodik olarak uygun akarisit ilaçla kuzu ve 
oğlakları ilaçlamaktır. Avermektinler (ivermektin, 
doramektin) sadece tek konaklı kenelere etkili 
olup iki ve üç konaklı kenelere etkileri çok dü-
şük düzeylerdedir. Sert kenelerin kendileri için 
uygun olmayan dönemlerde bile 300 gün kadar 
canlılıklarını sürdürebilmektedirler (Tablo 4).

İnsanlar kenelerden korunmak için;
İnsan kene temasının önlenmesi ve kişisel ko-
runma den son derece önemlidir. Bunun için en 
etkili yöntemlerden bir tanesi insektisit/akarisit 
emdirilmiş elbiselerin giyilmesidir. Sprey tarzın-
da uygulanan sentetik pretroitli insektisitler ke-
nelere karşı çok etkili bir koruma sağlamakta ve 
temas halinde kenelerin ölümüne sebep olmak-
tadır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından 
önerilen %0.5 Permethrin giysilere püskürtme 
şeklinde uygulanabilir. Ayrıca kene bulunma ih-
timali olan yerlere gitmekten kaçınılmalıdır. Eğer 
kenelerin bulunma ihtimali olan kırsal bölgelere 
gidilecekse çıplak ayak ve kısa elbiseler giyilme-
meli, açık renkli, uzun kollu kapalı giysiler giyil-
meli, pantolon paçaları çorapların içene sokul-
malıdır. Bunların yanında kenelerin insanların ve 
hayvanların üzerine gelmelerini engellemek için 
böcek kovucu (repellent) ilaçlar uygulanabilir. 
Bu ilaçlar hem cilde sürülerek hem de elbiselere 
emdirilerek uygulanabilmektedir (Resim 16).

Risk grubunda yer alan kişiler kan ve vücut sı-
vılarından korunmak için eldiven, gözlük, önlük 
ve maske kullanmalıdır. İnsanlar riskli bölgelere 
gitmeleri halinde vücutlarını ve elbiselerini her 
iki saate bir keneler yönünden kontrol etmeli-
dir. Ayrıca eve dönüldüğünde tüm vücut kene 
yönünden kontrol edilmelidir. Kenelerin hastalık 
etkenini bulaştırmadan vücuttan uzaklaştırılma-
sı büyük bir önem taşımaktadır. Bu nedenle in-
sanlar, üzerlerinde kene bulunduğunu fark etti-

Tablo 4. Kene mücadelesi ve üzerinde kene bulunan hayvanların tedavisi amacıyla kullanılan bazı ilaçlar
Etken Madde Dozu Uygulama Şekli
Phoxim %0,025'lik Banyo ve püskürtme
Diazinon %0,05'lik Banyo ve püskürtme
Malathion %0,5-1'lik Banyo ve püskürtme
Trichlorfon %0,2 veya %2'lik Banyo ve püskürtme
Amitraz %0,025'lik Banyo ve püskürtme
Fenvalerate %0,01'lik Banyo ve püskürtme
Deltamethrin %0,0025-0,003'lük Banyo ve püskürtme
Ivermektin %1'lik 0,2 mg/kg S.C
Doramektin %1'lik 0,2 mg/kg S.C veya I.M.
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ği anda bunları en hızlı şekilde uzaklaştırmalıdır. 
Kene çıkarma işlemi sırasında alkol, eter vb gibi 
maddeler kene üzerine asla dökülmemeli, yakıl-
mamalıdır (Resim 17).

Keneler, ince uçlu bir pens yardımıyla veya ip 
kullanılarak deriye tutunduğu yerin en yakın kıs-
mından tutulmak suretiyle çok dikkatli bir şekil-
de çıkarılmalıdır. Takiben kenenin çıkarıldığı yer 
bir antiseptik solüsyonla dezenfekte edilmeli 
veya sabunlu su ile iyice yıkanmalıdır.

Kene aşıları, R. (Boophilus) microphilus’un, 
BM86 antijenleri ile hazırlanmış rekombinant 
kene aşıları başarılı bir şekilde uygulanmaktadır.

Halk sağlığı açısından keneler: Keneler hem 
hayvanlardan hem de insanlardan kan emebil-
mektedir. Keneler Kırım Kongo kanamalı ateşi, 
Lyme hastalığı, Tick-borneencephalitis, babesi-
osis, tularaemia gibi pek çok hastalık etkenine 
vektörlük yapmaktadırlar.

Kırım Kongo kanamalı ateşi hayvanlarda in-
sanlara nazaran daha yaygın, ancak, herhangi 
bir belirti göstermeden seyretmektedir. İnsan-
larda ise sporadik vakalar veya epidemiler şek-
linde görülebilmektedir.

İnsanlara bulaşma yolları:
İnsanlara hastalığın bulaşmasında keneler 
önemli bir rol oynamaktadır. Bulaşma hasta-
lık etkeni olan virüsü taşıyan kenelerin ısırması 
veya bu kenelere temas edilmesi, kenelerin ezil-
mesi, hasta insanların kan veya vücut sıvılarına 
korunmasız olarak dokunulması, vücudunda 
hastalık virüsü bulunan hayvanların kan veya 
vücut sıvılarına temas edilmesi şeklinde gerçek-
leşmektedir (Resim 18).

Keneler çoğaltıcı konaklardır. Keneler virüsü 
yumurtalarına geçirir, diğer kenelere bulaştırır. 
Evcil ve yabani hayvanlar virüsü ancak 7-10 gün 
kadar barındırmasına karşın, virüs kenelerde 

Resim 16. Kenelerden korunma şekilleri

Resim 17. Doğru ve yanlış kene çıkarma işlemi
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ömür boyu (1-1.5 yıl), hatta nesiller boyu (ta-
ransovaryal+transstadial geçiş) kalmakta ve ço-
ğalabilmektedir.

Günümüzde vektör potansiyeli kanıtlanmış 
dördü Hyalomma soyundan olmak üzere, 7 
kene türü vardır. Bu türlerden; Hyalomma mar-
ginatum marginatum ile Hyalomma anatolicum 
anatolicum’un Avrasya’nın farklı bölgelerinde, 
Hyalomma marginatum rufipes’in ise Afrika’da 
Kırım-Kongo virüsünün ana vektörleri oldukları 
kabul edilmektedir (Resim 19-20).

Resim 19. Hyalomma m. marginatum dişi (Orijinal) 

Resim 20. Hyalomma m. marginatum erkek

Argasidae keneleri (mesken keneleri, yumuşak 
keneler)

Argasidae ailesindeki kenelerin sert taba-
kaları olmadığı için bunlara yumuşak keneler, 
mesken kenesi ve kış kenesi adı verilmektedir. 
Ornithodorus lahorensis ve Otobius megnini 
önemlidir. Pulvillusları olmadıkları için düz yü-
zeylere tırmanamazlar. Ornithodorus lahorensis 
toprak renginde koyun kenesi veya kış kenesi 
olarak tanınır. İnsanlardan da kan emen bir tür 
olup sonbahar ve kış (Kasım-Mart) aylarında 
görülür. Gelişmelerinde yumurta, larva, nimf 

Resim 18. İnsanlara kenelerin bulaşma yerleri ve risk altındaki kişiler



260 Kuzu ve Oğlak Kayıplarının Önlenmesinde Koyun Keçi Sağlığı ve Yetiştiriciliği

ve ergin dönemleri bulunmaktadır. Çiftleştikten 
sonra dişi kene 1-1.5 ay sonra 300-500 yumurta 
yumurtlar. Biyolojik çember iki ayda tamamlan-
maktadır. Kan emmek için geceleri aktif olup, 
gündüzleri duvarların yarık ve çatlaklarına sak-
lanırlar. Bu keneler memeli ve insanlardan kan 
emerler. O. lahorensis10-20 yıl hiç kan emme-
den yaşayabilmektedir. Kulak kenesi olarak bili-
nen Otobius megnini ise Türkiye’de nadir olarak 
görülmektedir.

Ornithodorus lahorensis koyunlarda kene 
felcine neden olmaktadır. Türkiye’de önemli 
olup tükürüğü toksiktir. Sonbahar dönemin-
de koyunların meralardan ağıllara alınması ile 
Ornithodorus lahorensis’lerin sebep oldukları 
akut toplu ölümler görülmektedir. Theileria ovis, 
Anaplasmaovis, bazı Rickettsia, Q-humması, tu-
laremi ve Trypanosoma etkenlerini nakledebilir-

ler. Otobius megnini konaklarından kan emerek 
irritasyona ve yangıya neden olmaktadır.

Kıl ve yapağılar aralanarak çıplak gözle veya 
bir büyüteç ile dikkatli bir şekilde incelenerek 
kene varmı yok mu anlaşılabilir. Meskenlerde 
keneleri görerek tanı konulabilmektedir. Argasid 
keneler özellikle sonbahar ve kış aylarında çıktığı 
için banyo ve püskürtme şeklindeki ilaçlar uygu-
lanmaları doğru değildir. Bu yüzden avermek-
tinler kullanılır. Mesken kenelerinde pulvillus 
bulunmadığı için ağıl düz duvarlarına tırmana-
mazlar. Bu kenelerden korunmak için duvarların 
tabanından itibaren yarım metre naylon çekile-
rek ve kalıcı etkili bir akarisit kullanılarak yapılan 
ilaçlamalar oldukça etkilidir. Ayrıca ağıl içlerinde 
tavuk yetiştirilmek suretiyle biyolojik mücadele 
de yapılabilir. Bu tür keneler için Tablo 4 ve Tablo 
5’te bulunan akarisit ilaçlar kullanılabilmektedir.

Tablo 5. Ektoparazit mücadelesinde kullanılan ilaçlar ve dikkat edilecek noktalar
Etken Madde Ektoparazit Türü Uygulama Şekli
Karbomatlı Bileşikler
Carbaryl Bit, Pire, Kene, Sinek, Akar Serpme toz, püskürtme
Propoxur Sinek Püskürtme
Pyrethroidler

Permethrin Bit, Pire, Kene, Sinek, Uyuz Püskürtme, banyo, serpme toz, dökme, kulak 
küpesi

Cypermethrin Bit, Kene, Sinek, Uyuz Kulak küpesi, dökme, Püskürtme, damlatma
Flumethrin Bit, Kene, Uyuz, O. ovis, M. ovinus Dökme, banyo, püskürtme
Fenvalerate Bit, Pire, Kene, Sinek, Uyuz, M. ovinus Banyo, püskürtme, kulak küpesi
Deltamethrin Bit, Pire, Uyuz, Sinek, M. ovinus Dökme, banyo, püskürtme
Organik Fosforlu

Malathion Bit, Pire, Kene, Sinek, Akar Serpme toz, banyo (koyun % 0.005’lik),
püskürtme 3 hafta ara ile tekrar

Phoxim Bit, Pire, Kene, Uyuz Banyo, püskürtme ve dökme
Propetamphos Bit, Kene, Uyuz, M. ovinus Banyo, püskürtme
Trichlorpfon Bit, Pire, Kene, Uyuz, Sinek, O. ovis Dökme, Banyo, Püskürtme, oral
Tetrachlorvinphos Bit, Pire, Kene, Uyuz, Sinek Püskürtme, serpme toz, küpe

Coumaphos Bit, Pire, Kene, Akar Banyo, püskürtme, dökme, damlatma serpme 
toz

Chlorfenvinphos Bit, Kene, Akar, Sinek, M. ovinus Püskürtme, damlatma, Kulak küpesi

Diazinon Bit, Kene, Uyuz, Sinek, M. ovinus Banyo (bit ve kene), püskürtme (kene), 
damlatma



261Koyun ve Keçilerde Görülen Önemli Dış Parazitler

Kaynaklar
Aktaş M, 2015. Ixodida (Keneler). In: Arthropodoloji, 1. Baskı. 

Ed: Karaer Z, Dumanlı N, Ankara: Medisan, s. 67-82.
Altay K, Dumanlı N, Aktaş M, 2012. A study on ovinetick-borne 

hemoprotozoan parasites (Theileria and Babesia) in the 
East Black Sea Region of Turkey. Parasitol Res, 111(1), 149-
153.

Anderson GS, 2000. Minimum and maximum development ra-
tes of some forensically important Callophoridae (Dipte-
ra). J Forensic Sci, 45, 824–832.

Aydın MF, Aktaş M, Dumanlı N, 2012. Tick infestations of sheep 
and goats in the Black Sea region of Turkey. Kafkas Univ 
Vet Fak Derg, 18, 17–22.

Bakırcı S, Aktaş M, Vatansever Z, Aydın L, 2017. Keneler (Aca-
rina: Ixodidae/Argasidae) vektörlükleri ve mücadelesi. In: 
Vektör Artropodlar ve Mücadelesi. Ed: Özbel Y, İzmir: Tür-
kiye Parazitoloji Derneği Yayın, p. 427-466.

Bowman AS, Nuttal P, 2008. Ticks, Biology, Diseasesand Cont-
rol. UK: Cambridge University Pres.

Brisou P, Menard G, 2000. External ophthalmo myiasis by Oest-
rus ovis from a beach in Var. Med Trop, 60 (1), 64-66.

Capinera JL, 2008. Encyclopedia of Arthropodology. Springer 
Science Busines Media BV, 3775-3804.

Delhaes L, Bourel B, Pinatel F, Cailliez JC, Gosset D, Camus D, 
Dei-Cas E, 2001. Human nasal myiasis due to Oestrus ovis. 
Parasite, 8(4), 289-296.

Deniz A, Yukarı BA, 2016. Deri ve deri altı dokularda görülen 
artropod hastalıkları. Myiasis. Veteriner Hekimliğinde Pa-
razit Hastalıkları, Türkiye Parazitoloji derneği Yayın No: 24, 
İzmir.

Dik B, 2013. Veteriner Entomoloji Ders Kitabı. Konya: Selçuk 
Üniv Vet Fak Yayın Ünitesi.

Dinçer Ş, 1997. İnsan ve hayvanlarda Myiasis. In: Arthropod 
Hastalıkları ve Vektörler, 1. Baskı. Ed: Özcel M, Daldal N, 
İzmir: Ege Üniversitesi Basımevi, s. 169-264.

Dumanlı N, Altay K, Aktas M, 2016. Tick sand tick-borne disea-
ses. Manas J Agr Vet Life Sci, 6(2), 45-54.

Dumanlı N, Erdoğmuş Z, Köroğlu E, Angın M, Yılmaz H, 1999. 

Elazığ yöresi koyunlarında bulunan bit (Mallophaga ve 
Anoplura) türleri. F Ü Sağlık Bil Derg, 6 (1-2), 67-73.

Durden LA 2002. Lice (Phthiraptera). In: MedicalandVeterinar-
yEntomology. Ed: Durden LA, Mullen GR. San Diego: Aca-
demicPress p. 45 –65.

Experience. Some Yellow Design Sdn. Bhd. Kuala Lumpur, Ma-
laysia.

Fleischmann W, Grassberger M, Sherman R, 2004. Maggot 
Therapy.: A handbook of Maggot-Assisted Wound Hea-
ling. Thieme Verlag Shuttgart.

Foreyt WJ, 2001. Veterinaryparasitology. In: Reference Manual, 
5th ed, Oxford: Blackwell Publishing.

Gökçen A, Sevgili M, 2004. Prevalence and larval burden of 
Oestrus ovis in Awassi sheep from the Sanlıurfa region of 
Turkey. Indıan Vet J, 81, 1168-1169.

Iça A, 2016. Kene Enfestasyonu. In: Veteriner Hekimliğinde 
Parazit Hastalıkları, 1. Baskı. Ed: Özcel MA. İzmir: Türkiye 
Parazitoloji Derneği Yayın p. 1010-1019.

İnci A, Düzlü Ö, 2009. Vektörler ve Vektörlerle Bulaşan Hastalık-
lar. Erciyes Üniversitesi Vet Fak Derg, 6(1), 53-63.

İnci A, Düzlü Ö, Yıldırım A, 2015. Phthiraptera (Bitler). In: Arth-
ropodoloji, 1. Baskı. Ed: Karaer KZ, Dumanlı N. Ankara: 
Medisan Yayıncılık. s.137-158.

Küçükyağlıoğlu A, 2019. Konya yöresinde sığır, koyun ve keçi-
lerde ektoparazitlerin belirlenmesi ve yaygınlığı. Doktora 
Tezi, Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Konya.

Mehlhorn H, 2008. In: Encyclopedia of Parasitology, 3rd ed. 
New York: Springer-Verlag Berlin Heidelberg, p. 214-216.

Mumcuoğlu KY, Özkan, AT, Uslu U, Çolak B, 2019. T.C. Sağlık Ba-
kanlığı Sakarya İl Müdürlüğü, Sakarya Üniversitesi Eğitim 
Araştırma Hastanesi Geleneksel Tamamlayıcı Tıp Merkezi, 
Maggot (Larva) Terapi Eğitim Sertifika Programı Kitapçığı.

Murray, MD, 1982. External parasites of sheep and goats. World 
Anim Sci. Sheep and goats Production, Elsevier.

Nair HKR, Ahmad NW, Lim H, 2008. Maggot Debridement The-
rapy, The Malaysıan

Niven DR, 1985. Sheep body lice: economic effects, life cycle-
andcontrol. Queensland Agricult J 111(3),131-132.

Okursoy S, 1998. Kuzularda Bovicola ovis’in Diazinon (Neocidol 

Makrosiklik Laktonlar

Ivermectin

Kan emen bit, pire, sinek, miyaz 
larvaları, tek konaklı keneler, Argasidae 
keneleri, Sarcoptes, Psoreptes, O. ovis, 
M. ovis

Enjeksiyon derialtı, dökme, topikal uygulama

Doramectin
Kan emen bit, pire,sinek miyaz lavaları, 
tek konaklı keneler, Argasidae keneleri, 
Sarcoptes, O. ovis, M. ovis

Enjeksiyon derialtı ve kas içi, dökme, topikal 
uygulama

Eprinomectin Bit, tek konaklı keneler, Sarcoptes, 
Chorioptes, O. ovis, M. ovis

Enjeksiyon derialtı, topikal uygulama, oral 
uygulama

Moxidectin Bit, tek konaklı keneler, Sarcoptes, 
Psoreptes, O. ovis, M. ovis Enjeksiyon derialtı, dökme, topikal uygulama

Formamidinler
Amitraz Bit, Kene, Uyuz, M. ovinus Banyo, püskürtme, damlatma



262 Kuzu ve Oğlak Kayıplarının Önlenmesinde Koyun Keçi Sağlığı ve Yetiştiriciliği

600 EC solusyon) ile tedavisi. Vet Hek Der Derg, 69 (1-2), 
40-42.

Özkoç Ü, 1990. Arthropod Enfestasyonları. In: Koyun ve Keçi 
Hastalıkları ve Yetiştiriciliği, 1. Baskı. Ed: Aytuğ CN, Yalçın 
BC, Alaçam E, Türker H, Özkoç Ü, Gökçen H. İstanbul: Mat-
baası.

Papadopoulos E, Prevot F, Diakou A, Dorchies P, 2006. Com-
parison of infection rates of Oestrus ovis between sheep 
and goats kept in mixed flocks, Vet Parasitol, 38, 382-385.

Roberts LS, Janovy J, 1996. In: Foundations of Parasitology, 5th 
ed. USA: Times Mirror Higher Education Group Inc.

Scott PR. 2009. Koyun Hastalıkları. Çeviri Ed: Tahsin Yeşildere, 
Oktay Deprem, İstanbul: Nobel Matbaacılık.

Taşcı S, Topcu A, 1989b. Van yöresi koyunlarında bit (Mallopha-
ga ve Anoplura) türleri ve bunların mevsimsel aktiviteleri. 
A Ü Vet Fak Derg, 36 (2), 467-476.

Taşcı S, Topcu A, 1989a. Van yöresi keçilerinde Phthiraptera 
(bit) türleri ve bunların mevsimsel aktiviteleri. A Ü Vet Fak 
Derg, 36 (2), 503-525.

Urquhart GM, Armour J, Duncan J L, Dunn AM, Jennings FW, 
1996. In: Veterinary Parasitology, 2nd ed. UK: Blackwell 
Science Ltd, p. 141–205.

Uslu U, Balevi T, Uçan US, Ceylan O, Uslu A, 2017. Effect of 
Parenteral Administration of Vitamin B to Goats on Per-
formance, Lice (Phthiraptera) Infestations and Cellular Im-
munity. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 23(5), 715 - 720.

Uslu U, 2018. Sterile Lucilia sericata Larvae Production in Labo-
ratory. 1.st International Traditional and Complementary 
Medicine Congress” on 19 - 22 April 2018, İstanbul - Tur-
key.

Uslu U, Dik B, 2006a. Prevalence and Intensity of Oestrus ovis 
in Akkaraman Sheep in the Konya Region of Turkey. Med 
Vet Ent, 20, 347 – 349.

Uslu U, Dik B, 2006b. Cavicol myiasis caused by too many Oest-
rus ovis (Linnaeus, 1761. Diptera: Oestridae) larvae in a 
sheep. Acta Parasitol Turcica, 30, 133-135.

Uslu U. 2013. Parasitic Diseases in Sheep and Goats Lice in-
festation. In: Parasitic Diseases in Veterinary Medicine Vo-
lume 2, Turkey Parasitology Association, p. 1013 - 1020.

Wall R, Shearer D, 2001. Veterinary Ectoparasites. In: Biology, 
Pathologyand Control, 2nd ed. Oxford: Blackwell Science 
Ltd.

Williams RE, 2010. Veterinary Entomology. In: Livestockand 
Companion Animals. Florida: CRC Press Taylor & Francis 
Group, p. 43-46.

Zumpt F, 1965. Myiasis in Man and Animal in the Old World. 
London: Butterworths.



1 Prof. Dr. Uğur USLU, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD.,  
uuslu69@gmail.com

Prof. Dr. Uğur USLU 1

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi

Kırım-Kongo kanamalı ateşi 1944 ve 1945 
yılı yaz aylarında Batı Kırım steplerinde görül-
müş Kırım Kanamalı ateşi olarak isimlendirilmiş-
tir. 1956 yılında aynı belirtiler Kongo’da çıkmış 
hastalığa Kongo ateşi adı verilmiştir. 1969 yı-
lında her iki hastalığın da aynı olduğunun an-
laşılması üzerine hastalık Kırım-Kongo kanamalı 
ateşi (KKKA) adıyla anılmaya başlamıştır. KKKA, 
Bunyaviridae ailesine bağlı Nairovirus soyundan 
virüslerin sebep olduğu zoonotik karakterli bir 
enfeksiyon hastalıktır.

Keneler dünyada kutuplar hariç her bölge-
de ve Türkiye’de de yaygın olarak görülmektedir 
(Resim 1). Keneler bakteriyel, viral, protozoer, ri-
ketsial, spiroketal ve helmint hastalık etkenleri-
ne mekanik ve biyolojik vektörlük yapmaktadır. 
Ülkemizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi ilk defa 
2002 yılında görülmüştür. Sağlık Bakanlığının 
yaptığı çalışmalarla Ağustos 2003’te hastalığın 
adı konmuştur.

Resim 1. Türkiye’de KKKA’nın görülme yerleri

Keneler, theileriosis, babesiosis, anaplasmo-
sis gibi hastalıklar hayvanlar için, Kırım-Kongo 

kanamalı ateşi, Lyme borreliosis (LB), Tick-borne 
encephalitis (TBE) gibi hastalıklar da insan sağlı-
ğı için önemlidir. Kırım-Kongo kanamalı ateşinin 
Anadolu’daki yayılışıyla da ilişkili tek kene türü 
H. m. marginatum olarak göze çarpmaktadır 
(Resim 2-3).

Resim 2. Hyalomma m. marginatum dişi (Orijinal) 

Resim 3. Hyalomma m. marginatum erkek (Orijinal)

Kırım Kongo kanamalı ateşi hayvanlarda in-
sanlara nazaran daha yaygın, ancak, herhangi 
bir belirti göstermeden seyretmektedir. İnsan-
larda ise sporadik vakalar veya epidemiler şek-
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linde görülebilmektedir. İnsanlarda başlangıç 
semptomu olarak; sıklıkla ani başlayan ateş, 
baş ağrısı, aşırı halsizlik, yorgunluk, eklem ve 
kas ağrısı, karın ağrısı, bulantı, kusma ve ishal 
şeklinde görülmektedir. Başlangıç bulgularını 
takiben kanama bulguları takip etmekte (deri 
altında kanama, burun kanaması, diş eti kana-
ması gibi) ve ciddi ve ağır seyreden olgularda 
hastalığın ilerleyen dönemlerinde şok, santral 
sinir sistemi fonksiyon bozukluğu, koma, kara-
ciğer yetmezliği, böbrek yetmezliği ve solunum 
yetmezliği görülmektedir.

Hastalığın kuluçka süresi

Kene tarafından ısırılma durumunda genellikle 
1-3 gün, en fazla 9 gün; enfekte kan, doku veya 
vücut sıvısına temas durumunda ise 5-6 gün, 
en fazla 13 gün sonra belirtiler ortaya çıkmaya 
başlar.

Kenelerin insanlara bulaşma yolları

İnsanlara hastalığın bulaşmasında esas rol ke-
nelere aittir. Bulaşma hastalık etkeni olan virüsü 
taşıyan kenelerin ısırması veya bu kenelere te-
mas edilmesi, kenelerin ezilmesi, hasta insanla-
rın kan veya vücut sıvılarına korunmasız olarak 
dokunulması, vücudunda hastalık virüsü bulu-
nan hayvanların kan veya vücut sıvılarına temas 
edilmesi şeklinde gerçekleşmektedir.

Keneler çoğaltıcı konaklardır. Keneler virüsü 
yumurtalarına geçirir, diğer kenelere bulaştırır. 
Evcil ve yabani hayvanlar virüsü ancak 7-10 gün 
kadar barındırmasına karşın, virüs kenelerde 
ömür boyu (1-1.5 yıl), hatta nesiller boyu (ta-
ransovaryal+transstadial geçiş) kalmakta ve ço-
ğalabilmektedir.

Kırım Kongo kanamalı ateşi virüsü 30 kadar 
kene türünden izole edilmiştir. Ancak, bu du-
rum, hiç bir zaman söz konusu 30 türün gerçek 
vektör olduklarını göstermez. Bir kenenin vektör 
olduğunun söylenebilmesi için bunun larva ve/
veya nimf döneminde kan emdiği viremik bir 
konaktan virusu alabilmesi ve gömlek değiştir-

dikten sonra, erişkin döneminde bunu duyarlı 
konaklara verebilmesi gerekmektedir. Aynı şe-
kilde, erişkin döneminde enfekte konaklardan 
kan emen bir dişi kenenin virusu yumurtalarına 
aktarabilmesi de vektörlük işareti olarak kabul 
edilmektedir.

Günümüzde vektör potansiyeli kanıtlanmış 
dördü Hyalomma soyundan olmak üzere, 7 
kene türü vardır. Bu türlerden; Hyalomma mar-
ginatum marginatum ile Hyalomma anatolicum 
anatolicum’un Avrasya’nın farklı bölgelerinde, 
Hyalomma marginatum rufipes’in ise Afrika’da 
Kırım-Kongo virüsünün ana vektörleri oldukları 
kabul edilmektedir

Vektörlük potansiyeli kanıtlanmış keneler-
den; Hyalomma marginatum marginatum, Hya-
lomma anatolicum anatolicum ve Dermacentor 
marginatus ülkemizde de yaygın olarak bulun-
maktadır. Ancak, hastalığın Balkanlar, Kırım ve 
Kafkaslarda olduğu gibi, Anadolu’daki yayılışıyla 
da ilişkili tek kene türü şimdilik H. m. margina-
tum olarak göze çarpmaktadır.

Korunma ve kontrol

Korunma ve kontrolde kişisel korunma önlem-
leri ve kene popülasyonunun azaltılmasına yö-
nelik genel önlemler uygulanmalıdır. Bu amaçla;
• Kenelerin yaşama alanlarından uzak durul-

malıdır.
• Kene çıkarma işlemini uzman bir hekim ta-

rafından yapılması gerekir.
• Kan ve vücut sıvılarından korunmak için el-

diven, gözlük, önlük ve maske kullanılmalı-
dır.

• Riskli bölgelerde çıplak ayak ve kısa elbise-
ler giyilmemeli, açık renkli, uzun kollu kapalı 
giysiler giyilmeli, pantolon paçaları çorapla-
rın içene sokulmalıdır (Resim 4).

• İnsanlar riskli yerlerden eve geldiklerinde 
tüm vücut kene yönünden kontrol edilme-
lidir.

• Dünya Sağlık Örgütü (WHO) %0.5 Permeth-
rin’i giysilere püskürtme şeklinde önermek-
tedir.



265Kırım Kongo Kanamalı Ateşi

• Nano teknolojiyle kumaşa emdirilen haşere 
kovucular parazitleri ortalama yüzde 87 ora-
nında azaltabilmektedir.

• Böcek kovucu ilaçlar insanlar ve hayvanlar 
üzerine uygulanabilir.

• Kenelerin hastalık etkenini bulaştırmadan 
uzaklaştırılması büyük önem taşımaktadır.

• Kene çıkarma işleminde alkol, eter gibi mad-
deler kene üzerine asla dökülmemelidir.

• Keneler, ince uçlu bir pens yardımıyla veya ip 
kullanılarak deriye tutunduğu yerin en yakın 
kısmından tutulmak suretiyle çok dikkatli bir 
şekilde çıkarılmalıdır (Resim 5-6).

• Kenenin çıkarıldığı yer bir antiseptik solüs-
yonla dezenfekte edilmeli veya sabunlu su 
ile iyice yıkanmalıdır.

• Kene sayısının azaltılması başlıca hedeftir. 
Kene mücadelesinde en etkili yöntem peri-
yodik olarak uygun akarisit ilaçla hayvanlar 
yaz boyunca bir ay aralıklarla ilaçlanması 
gerekir.

• Sınırlı ve sıkı kontrollü çevre ilaçlaması ola-
rak ağılların deltamethrin ve sipermetrin 
gibi akarisitlerle ilaçlanması gerekmektedir.

• Hayvanlar üzerindeki kenelere çıplak elle 
dokunulmamalı ve öldürülmemelidir.

• Biyolojik mücadelede, parazitoitler, ento-

mopatojen nematodlar, bakteriler, funguslar 
ve kuşlar kullanılabilir.

Resim 5. Doğru ve yanlış kene çıkarma işlemi

Resim 6. İple kene çıkarma tekniği

Tanı ve tedavi

Hastalığın teşhisi klinik bulgular, kene sokma 
hikayesi, laboratuar bulguları ve testlere göre 
yapılır. Tedavide destek tedavisi (Kan replasma-
nı, solunum-dolaşım desteği vb.), antiviral ilaç 
(Ribavirin) kullanılabilir. Hastalığa karşı aşı çalış-
ması yürütülmekle birlikte henüz koruyucu bir 
aşı geliştirilememiştir.

Resim 4. Kenelerden korunma şekilleri
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Koyun-Keçilerde Önemli İç Paraziter Hastalıklar ve 
Mücadele Yöntemleri

Koyun keçi yetiştiriciliğinde karşılaşılan para-
ziter hastalıklar verim düşüklüğü ve ekonomik 
kayıplara neden olması bakımından önemli bir 
yere sahiptir. Bu hastalıklardan sıklıkla karşılaşı-
lan ve önemli olan helmint hastalıkları trema-
tod, sestod ve nematod hastalıkları başlıkları 
altında incelenecektir.

Trematod (kelebek) hastalıkları

Fasciolosis
Fasciolosis karaciğer kelebekleri olarak bilinen 
Fasciola hepatica ve F. gigantica türlerinin ne-
den olduğu zoonoz özellikte bir enfeksiyondur. 
Genç kelebekler karaciğer parankiminde, erişkin 
kelebekler safra kanalında bulunur. Halk arasın-
da ‘yaprak kelebeği’ olarak bilinen F. hepatica 
zeytin yaprağına benzer (Resim 1). F. gigantica 
daha uzun olup halk arasında ‘yılan kelebeği’ 
olarak bilinir.

Resim 1. F. hepatica (sol), F. gigantica (sağ) olgunları

Karaciğer kelebekleri gelişimlerinde su sü-
müklülerini arakonak olarak kullanırlar. Burada 
gelişen parazit, sümüklüyü terk eder ve otlara 
yapışır. Hayvanlar bu otları yiyerek enfekte olur. 
Hastalık mera enfeksiyonu olup ara konak olan 
sümüklülerin aktif olduğu ilkbahar ve sonba-
harda daha çok görülür. Genç hayvanlar daha 
duyarlıdır. Akut dönemde genç kelebeklerin ka-
raciğer dokusundaki göçü sırasındaki yaptıkları 
tahribata bağlı olarak ani ölümler görülebilir. 
İştahsızlık, kilo kaybı, çene, karın altı ve bacak-
larda ödem, gebelerde yavru atma görülür. Ya-
pağı matlaşır ve kırılıp koparak dökülmeye baş-
lar. Kronik dönemde en önemli belirti anemidir. 
Ölüm nadiren görülür.

Akut dönemde hastalığın teşhisi zordur, hay-
van başını toprağa koyarak dizleri üzerinde yat-
mış bir şekilde bulunur. Kesin teşhis veteriner 
hekim tarafından dışkıda parazit yumurtalarının 
mikroskopta, nekropside karaciğerdeki genç 
kelebeklerin görülmesiyle yapılır.

Hasta olan hayvanların tedavisi meraya çı-
karılmadan önce, merada otlama sürecinde ve 
barınağa alındıktan sonra yapılmalıdır. Rafoksa-
nid ve triklabendazol genç ve ergin kelebekle-
re etkilidir. Diamfenetid genç kelebeklere karşı 
yüksek etkilidir. Albendazol, klosantel ve oksik-
lozanid sadece ergin kelebeklere karşı etkilidir. 
Hastalığın kontrolünde ara konak su sümüklü-
leriyle mücadele önemlidir. Bu amaçla bakır sül-
fat ve sodyum klorür kullanılabilir. Bunun için en 
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uygun zaman mayıs ve eylül aylarıdır. Koyun ve 
keçilere koruyucu amaçla ilkbahar ve sonbahar-
da ilaçlama yapılmalıdır.

Dicrocoeliosis

Dicrocoeliosis koyun ve keçilerde görülen Dic-
rocoelium dentriticum (Resim 2) ve D. hospes 
türlerinin neden olduğu paraziter bir hastalıktır. 
Halk arasında ‘kum kelebeği’ olarak bilinen pa-
razitlerin vücutları yarı saydam ve lanset şeklin-
dedir. Koyun ve keçilerin safra kanallarına yer-
leşir.

Resim 2. Dicrocoelium dentriticum

Parazitler gelişmelerinde kara sümüklülerini 
ve karıncaları ara konak olarak kullanırlar. Dış-
kıyla dışarı atılan yumurtalar kara sümüklüleri 
tarafından alınarak gelişimlerini burada devam 
ettirir. Daha sonra sümüklüden atılan parazitler 
karıncalarda gelişimlerini tamamlar. Hayvanlar 
otlarla birlikte parazit taşıyan karıncaları yiyerek 
enfekte olur.

Hastalık kronik seyirli olup daha çok sonba-
har sonu ve kışın görülür. Genellikle klinik belirti 
görülmez. Kesin teşhis veteriner hekim tarafın-
dan dışkıda parazit yumurtalarının mikroskopta 
görülmesiyle yapılır., ekropside ise karaciğerde 
kelebekler görülerek yapılır.

Hastalığın tedavisinde Fasciolosis’te kulla-
nılan ilaçlar yüksek dozlarda kullanıldığında 
etkili olur. Triklabendazolun kum kelebeklerine 
etkileri zayıftır. Hastalıktan korunmada koyun 
ve keçiler belirli aralıklarla (ilkbahar başında ve 

sonbaharda) ilaçlanmalıdır. Ayrıca sabahın erken 
saatlerinde hayvanlar enfekte meralarda otlatıl-
mamalıdır. Sümüklülerle mücadele (bakır sülfat, 
sodyum klorür) ve karınca yiyen hayvanlar kulla-
nılarak yapılan mücadele de korunmada olduk-
ça önemlidir.

Paramphistomiosis

Koyun ve keçilerde paramphistomiosise neden 
olan türler Paramphistomum cervi ve P. mic-
robothrioides’dir. Erişkin parazitlerin vücutları 
tombul yapıdadır, taze iken pembe renkleriyle 
nar tanesine benzerler. Gençleri hayvanın ince 
bağırsağın başlangıç kısmında, erişkinleri iş-
kembe ve ikinci mideye yerleşir (Resim 3).

Resim 3. Paramphistomum spp. (1), Rumen papil-
lalarında bulunan Paramphistomum spp.’lerin taze 
iken görünümü (2)

Fasciola türlerinin biyolojisine benzer. Hasta-
lık daha çok mayıs-eylül aylarında görülür. Genç 
hayvanlar daha duyarlıdır. Patojen etkilerin gö-
rüldüğü akut dönemde duedonumda bulunan 
genç parazitler ülser ve kanamalara neden olur. 
En önemli klinik belirti sulu, pis kokulu ve bazen 
de kanlı olabilen ishaldir. İştahsızlık, kilo kaybı, 
akciğer ödemi ve özellikle ilk otlama sezonun-
daki kuzularda akut salgınlara bağlı olarak kısa 
sürede ölümler görülebilir. Kronik dönemde kli-
nik belirti gözlenmez.

Hastalığın tanısı veteriner hekim tarafından 
akut dönemde dışkıda pembe-beyaz renkli 
genç parazitlerin görülmesiyle, kronik dönemde 
ise dışkıda yumurtaların mikroskopta görülme-
siyle konulur.
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Tedavi daha çok klinik belirti gösteren hay-
vanlarda genç parazitlere karşı tercih edilme-
lidir. Bu amaçla oksiklozanid ve niklozamid 
kullanılabilir. Ayrıca levamizol ve oksiklozanid 
kombinasyonu iki gün ara ile iki kez uygulandı-
ğında oldukça etkilidir. Hastalıktan korunmada 
özellikle sütten yeni kesilmiş kuzu ve oğlakların 
sümüklülerin yoğun olabileceği bataklık alanlar-
da otlatılmamasına dikkat edilmelidir.

Sestod (şerit) hastalıkları

Monieziosis
Koyun ve keçilerin incebağırsaklarına yerleşen 
en yaygın tür Moniezia expansa’dır (Resim 4).

Resim 4. Moniezia spp.

Parazitler gelişmelerinde arakonak olarak 
akarları kullanırlar ve kışı bu akarların vücutla-
rında geçirirler. Akarlar gölge ve nemli yerleri 
sevdiklerinden güneşli saatlerde toprağa gömü-
lürler. Bu sebeple bulaşma daha çok sabah ve 
akşam saatlerinde gerçekleşir. Hayvanlar otlarla 
birlikte bu akarları aldıklarında enfekte olurlar.

Hastalık daha çok mayıs-temmuz aylarında 
ortaya çıkar. İlk otlama sezonundaki kuzu ve oğ-
laklarda görülür. Yaşlı hayvanlarda ise daha hafif 
seyreder. Şiddetli enfeksiyonlarda bir yaşından 
küçük hayvanlardaki en önemli klinik bulgu si-
nirsel belirtilerdir. Kendi etrafında dönme, çır-
pınma, diş gıcırdatması, zayıflama ve pis kokulu 
ishal görülür.

Klinik olarak ishal ve zayıflama ile birlikte ve-
teriner hekim tarafından dışkıda parazit yumur-
talarının ve gebe halkaların görülmesiyle yapılır.

Tedavide niklozamid, praziquantel, reso-
rantel ve benzimidazol bileşikleri kullanılabilir. 
Hayvanlar bir aylık olduğunda koruyucu amaçla 
nisan ve mayıs aylarında periyodik ilaçlamaya 
başlanmalı ve üç gün süreyle meraya çıkarılma-
malıdır. Ayrıca ahır hijyeni ve ahırdaki hayvanla-
ra kuru ot verilmesi oldukça önemlidir.

Cysticercosis

Cysticercosis karnivorların (kedi-köpek) ince-
bağırsaklarında bulunan Taenia hydatigena’nın 
larval formu tarafından oluşturulan bir sestod 
enfeksiyonudur. Halk arasında ‘su kesesi’ olarak 
bilinen Cysticercus tenuicollis koyun ve keçilerin 
karın boşluğunda karaciğer ve iç organ zarları-
na yapışık olarak bulunur. Ceviz büyüklüğünde, 
beyaz renkte, içi su dolu keselerdir.

Köpeklerin dışkısıyla atılan yumurtaların 
merada otlayan ara konak koyunlar tarafından 
alınmasıyla enfeksiyon meydana gelmektedir. 
Alınan yumurtalar bağırsaklardan karaciğere, 
daha sonra karın boşluğuna gelerek kistleri şe-
killendirir.. Hasta hayvanlarda genellikle klinik 
belirti gözlenmez. Ağır enfeksiyonlarda karaci-
ğer harabiyeti olabilir. Kuzularda aşırı kanamaya 
bağlı olarak ölümler görülebilir.

Hastalığın teşhisi veteriner hekim tarafından 
yapılan nekropside su keseciklerinin görülme-
siyle yapılır. Canlı hayvanlarda klinik belirti gö-
rülmediğinden tedavi etkili ve ekonomik olma-
maktadır.

Coenurosis
Coenurosis karnivorların incebağırsaklarında 
bulunan Taenia multiceps’in larval formu tara-
fından oluşturulan bir sestod enfeksiyonudur. 
Koyun ve keçilerin beyin ve omuriliklerinde 
gelişen Coenurus cerebralis ince çeperli, şeffaf, 
içinde invagine olmuş çok sayıda skoleks içeren, 
berrak sıvı ile dolu kese şeklinde kistik yapılardır. 
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Coenurus gaigeri; Coenurus cerebralis’e benzer, 
keçilerin kas arası bağ dokusu, derialtı bağdo-
kusu ve merkezi sinir sisteminde gelişir.

Karnivorların dışkısıyla atılan yumurtalar; 
koyunlar tarafından otlarla birlikte alınır, ince-
bağırsaklardan kan yoluyla beyin ve omuriliğe 
giderek Coenurus cerabralis’leri oluşturur. Son 
konak karnivorlar bu larvaları yiyerek enfekte 
olurlar.

Akut dönemde çok sayıda yumurta ile en-
fekte olan kuzularda onkosferlerin beyin doku-
sundaki göçü sırasında akut travmatik menin-
goensefalit oluşur ve kısa sürede ölüm görülür. 
Az sayıda yumurta ile oluşan kronik enfeksiyon-
larda kistin yaptığı basınçtan dolayı klinik semp-
tomlar yavaş şekillenir. Kistin yerleştiği yere ve 
büyüklüğüne göre görme bozuklukları, dönme 
hareketleri, koordinasyon bozukluğu ve kilo 
kaybı gibi semptomlar ortaya çıkar. Parazitler 
omuriliğe yerleştiğinde arka ayaklarda felç şe-
killenir.

Dönme hareketlerinin ortaya çıkmasıyla has-
talıktan şüphe edilir ancak benzer semptomlar 
gösteren diğer hastalıklardan (Listeriosis, sıçra-
ma hastalığı) ayırt edilmelidir. Hastalığın kesin 
tanısı veteriner hekim tarafından nekropside 
merkezi sinir sistemindeki larvaların görülme-
siyle yapılır.

Hastalığın tedavisi çok zordur. Erken dönem-
de yüksek dozlarda kullanılan albendazol, me-
bendazol ve praziquantel uygulamalarından iyi 
sonuçlar alınmıştır. Ancak tedavi ekonomik ol-
madığından hastalık saptanır saptanmaz hayva-
nın kesime sevk edilmesi önerilmektedir. Sürüde 
hastalığın yaygın görülmesi sürü köpeklerinde 
Taenia enfeksiyonunu akla getirmelidir. Hasta-
lıktan korunmada enfekte köpeklerin tedavisi 
oldukça önemlidir. Ayrıca enfekte koyun be-
yinlerinin köpeklere yedirilmeyip yakılarak veya 
gömülerek yok edilmesi gerekir.

Hidatidosis (Kist hidatid)

Kist hidatid Echinococcus cinsine bağlı sestod-
ların larva formu tarafından oluşturulan tüm 
dünyada büyük önem taşıyan zoonoz hasta-
lıklardan birisidir. Parazitin olgun formu olan 
Echinococcus granulosus karnivorların ince ba-
ğırsağında yaşar. Parazitin larva formu olan kist 
hidatidler koyun ve keçilerin başta karaciğer ve 
akciğer olmak üzere çeşitli organ ve dokularına 
yerleşirler. Bu kistler ince çeperli ve içi berrak bir 
sıvı ile dolu kese şeklindedir.

Karnivorların dışkısıyla atılan yumurtaların 
koyun ve keçiler tarafından otlarla birlikte alın-
masıyla enfeksiyon meydana gelir. Alınan yu-
murtalar ince bağırsaklardan kan ve lenf yoluyla 
başta karaciğer ve akciğer olmak üzere çeşitli 
organlara giderek yerleşir ve kistler oluşur.

Hayvanlarda genellikle klinik belirti görül-
mez. Ağır enfeksiyonlarda kistin geliştiği organa 
ve büyüklüğüne göre sarılık, karın bölgesinde 
şişkinlik, öksürük, solunum güçlüğü ve kaşeksi 
gibi belirtiler ortaya çıkar.

Hastalığın önemli bir klinik belirtisi olmadı-
ğından canlı hayvanlardaki tanısı zordur. Kesin 
tanı veteriner hekim tarafından yapılan nekrop-
side kistlerin görülmesiyle konulur.

Tedavi pratik ve ekonomik olmadığından 
tercih edilmemektedir. Benzimidozoller yüksek 
dozlarda ve uzun süreli kullanıldığında kist-
lere belli oranda etkilidir ancak ekonomik ol-
madığından rutin tedavide önerilmemektedir. 
Hastalığın kontrol altına alınmasında enfekte 
köpeklerin iki ay aralıklarla periyodik olarak 
ilaçlanması önemlidir. Ayrıca kistli organların 
köpeklere yedirilmeyip yakılarak veya gömüle-
rek yok edilmesi gerekmektedir.

Nematod (yuvarlak kurt) hastalıkları

Ostertagiosis
Ostertagia türleri koyun ve keçilerin abomazu-
muna (dördüncü mide) yerleşir ve ‘kahverengi 
mide kurdu’ olarak da bilinir. Kuzularda salgınla-
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ra neden olan önemli türler Ostertagia circum-
cincta ve O. trifurcata’dır.

Hastalık etkeni parazit direkt gelişir. Dışkıyla 
dışarı atılan yumurtalar, dış ortamda uygun şart-
larda gelişir. Hayvanlar tarafından otlarla birlikte 
alınan bu parazitler abomazum bezlerine girer 
ve gelişimlerini tamamlayarak erişkin hale gelir.

Meraya çıkan kuzular hastalığa daha du-
yarlıdır. Hastalık keçilerde daha şiddetli seyre-
der. Yaz sonu veya sonbahar başında meradan 
alınan larvalar Tip I ostertagiosis’e neden olur. 
‘Yaz ostertagiosisi’ olarak da bilinen hastalık 
Haziran-Ekim aylarında ortaya çıkar. Hasta olan 
hayvanlarda kilo kaybı, durgunluk, iştahsızlık 
ve ishal görülür. Hayvanların arka tarafları kirli 
görünümdedir. Kış sonu veya ilkbaharda hibo-
biyotik larvaların neden olduğu hastalık ‘Kış os-
tertagiosisi’ olarak adlandırılır. Tip II ostertagio-
sis olarak da bilinir. Nadiren görülen bu tipteki 
ostertagiosis daha çok Ocak-Nisan aylarında 
ortaya çıkar. En önemli klinik belirti kilo kaybı 
ve ishaldir.

Canlı hayvanlarda kesin tanı uzun süren iş-
tahsızlık ve kilo kaybı gibi klinik belirtiler, gram 
dışkıdaki yumurta miktarı ve dışkı kültüründe 
larvaların özelliklerine göre veteriner hekim ta-
rafından yapılır.

Tedavide kullanılacak ilaçlar abomazumda 
bulunan larvalara da etkili olmalıdır. Koyunların 
abomazum mukozası sığırınkine göre daha ince 
olduğundan thiabendazol ve levamizol bu inhi-
be larvalara kolaylıkla temas eder. Albendazo-
le, oxfendazole ve ivermectin normal dozlarda 
kullanıldığında erişkinlere ve inhibe larvalara da 
etkili olur. Hastalıktan korunmada güvenli mera 
kullanımı çok önemlidir. Bu amaçla mera rotas-
yonu (hayvan türleri arasında ve genç-erişkin 
hayvanlar arasında) ve meranın dinlendirilmesi 
önemlidir. Bahar aylarında doğum sırasında ko-
yunlar da periparturiyent yükselme (doğum ya-
pan laktasyondaki dişiler dışkılarıyla yüksek sa-
yıda yumurta çıkararak merayı kontamine eder) 
olayını engellemek için bu hayvanlara gebeliğin 
4. haftasında ilaç uygulanmalıdır.

Haemonchosis

Haemonchus contortus koyun ve keçilerin abo-
mazumunda yerleşir. Koyunların en patojen pa-
razitlerinden birisidir. Genç hayvanlar daha du-
yarlıdır. Özellikle yaz aylarında ılıman iklimli ve 
nemli bölgelerde daha çok görülür.

Hastalık etkeni parazit direkt gelişir. Dışkıyla 
dışarı atılan yumurtalar, dış ortamda gelişerek 
otlara yapışır. Hayvanlar tarafından otlarla birlik-
te alınan bu parazitler abomazum bezlerine girer 
ve ağzı kapsüllerindeki delici lanset sayesinde 
kan emerler. Gelişimlerini tamamlayarak erişkin 
hale geldiklerinde mukoza yüzeyine gelirler.

Parazitin en önemli zararlı etkileri genç eriş-
kinlerin kan emmesine bağlı şekillenen anemi-
dir. Akut dönemde anemi, hipoproteinemi, çene 
altı ödemi, iştahsızlık ve koyu renkli dışkı görü-
lür. Şiddetli enfeksiyonlarda aşırı kan kaybına 
bağlı olarak ani ölümler görülebilir. Kronik ha-
emonchosis klinik olarak en yaygın formu olup 
anemi, iştahsızlık, gelişme geriliği, yapağı kalite-
sinde bozulma gibi semptomlar görülür.

Hastalığın teşhisi tedavisi ve kontrolü Oster-
tagiosis’de belirtildiği gibidir.

Dictyocaulosis

Dictyocaulus filaria, koyun ve keçilerde soluk 
borusu ve bronşlara yerleşerek bronşitise neden 
olan en patojen türdür. Bu tür beyaz renkli ve 
yorgan ipliği görünümündedir. Özellikle meraya 
ilk defa çıkan hayvanlar duyarlıdır.

Hastalık etkeni parazit direkt gelişir. Dişi pa-
razitlerin çıkardıkları yumurtalar akciğerden ağı-
za ve oradan da yutularak dışkıyla dışarı atılır. 
Hayvanlar otlarla birlikte bu parazitleri alarak 
enfekte olur. .

Klinik olarak öksürük ve burun akıntısı en sık 
görülen semptomlardır. Kronik ateş, iştahsızlık 
ve solunum güçlüğü görülür. Hastalığın teşhisi 
veteriner hekim tarafından taze dışkıda larva-
ların veya nekropside erginlerin görülmesiyle 
yapılır.
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Erişkin ve larva dönemlerine karşı ivermektin, 
moksidektin, eprinomektin etkilidir. Albendazol, 
febantel ve levamizol tüm gelişme dönemlerine 
karşı etkilidir.
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Küçükbaş Hayvanlarda Akılcı İlaç Kullanımı

Toplumların sosyo-kültürel gelişimi hayvan-
sal gıda talebindeki artışa paralel olarak gıda 
güvenliği ve kalitesine olan ilgi ve kaygıyı da 
artmıştır. Bu kaygıya, hayvan üreticisi güvenli 
ve kaliteli ürünün sağlıklı hayvandan elde edi-
lebileceği görüşüyle cevap vermiştir. Sağlıklı 
hayvan, iyi yönetim, koruyucu hekimlik ve bi-
yogüvenlik gibi unsurları ihtiva eden sürü sağlı-
ğı programıyla yetiştirilebilir. Belirtilen program 
en iyi şekilde mesleki donanıma sahip veteriner 
hekim iş birliğiyle yürütülür. Bu programın hay-
van işletmelerinde, başarılı ve ekonomik bir gir-
di sağlayacak şekilde yürütülmesinde ilaçların 
akılcı kullanımı da büyük önem arz eder.

Akılcı (rasyonel, doğru) ilaç kullanımını daha 
teknik bir tanımla ifade etmek mümkünse de 
kolay anlaşılabilir şekilde “bir ilacı doğru hayvan 
tür ve ırkında, uygun hastalıkta, ilacın prospek-
tüsünde belirtilen doz ve uygulama yolunda, 
hayvanın fizyolojik durumunu gözeterek (yaş, 
gebelik, süt verme evresi, kasaplık etme zama-
nı vb), hayvanda ilaç yan etkisine ve ekonomik 
kayba neden olmadan (ürün/verim kaybı, gelişi-
min engellenmesi, yavru atma) kullanım’’ olarak 
tanımlanabilir. Tanımdan anlaşılacağı gibi akılcı 
ilaç kullanımı veteriner hekim gözetimi ve iş bir-
liği ile sağlanabilir.

Koyun ve keçi gibi çiftlik hayvan yetiştiricili-
ğinde kullanılan ilaçların büyük bir çoğunluğu-
nu antibakteriyel, antiparaziter ve antiprotozoal 
ilaçlar oluşturmaktadır. Bu ilaç gruplarında yer 

alan ilaçların çoğunun koyun, keçi ve buzağı 
gibi küçük hayvanlarda kullanımına özgü ticari 
ürünleri yoktur. Bu ilaçlara ihtiyaç duyulduğun-
da, veteriner hekim sığır gibi diğer hayvan tür-
leri için mevcut ilaçları kullanmayı tercih eder. 
Bu durum etiket dışı ilaç kullanımı olarak ifade 
edilir. Veteriner hekim bir tür için mevcut ilacın 
diğer bir türde nasıl (hangi dozda, hangi yolla, 
hangi sürede) kullanılacağı ve hangi durumla-
ra dikkat edeceğini bilir. Çünkü veteriner he-
kim hayvan fizyolojisini, ilacı ve ilacın hayvan 
vücudundaki davranışı konusunda temel bilgi 
ve deneyime sahiptir. Aynı durum buzağı, kuzu 
ve oğlak gibi diğer küçük hayvanlar için de ge-
çerlidir. Belirtilen ilaç grupları dışında, küçük 
hayvanlarda diğer ilaç grupları çok fazla kulla-
nılmaz. Zehirlenme, ishal ve sıvı-elektrolit bo-
zukluklarının gözlendiği klinik olgular gibi diğer 
hastalıkların tedavisinde veteriner hekim tecrü-
be ve deneyimle ihtiyaç halinde yine etiket dışı 
ilaç kullanımına başvurabilir.

İlaçlar, hastalıkların tedavisinde (terapötik), 
önlenmesinde (profilaktik) ve kontrolunda (me-
tafilaktik) kullanılmaktadır. İlaçların akılcı kulla-
nımı, hayvan (tür, ırk, fizyoloji), hastalık (etken, 
mekanizma) ve ilaçla (doz, istenmeyen etki, 
vücuttan atılma süresi, gıda üretim işlemlerine 
etkisi) ilgili faktörleri göz önünde tutmayı ve he-
kim-hayvan sahibi arasındaki sağlam iş birliğini 
gerektirir.
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İlaçların hastalıkların tedavisinde 
kullanımı

Başarılı bir tedavi, doğru teşhis ve akılcı ilaç kul-
lanımıyla sağlanır. Bu hekimin bilgi ve deneyi-
mi ve hayvan sahibinin yardımıyla olur. Koyun 
ve keçi gibi küçükbaş hayvanların bireysel veya 
sürü tedavisine başlamadan önce hekim hasta 
sahibi ile hastalığın tedavi edilebilirliği, tedavi 
şekli, tedavi maliyeti, tedavi süresi, hayvan sahi-
binin tedaviyi sürdürebilme yeteneği, hayvanın 
sürüden ayrılması, hayvanın kıymeti (damızlık), 
kesime sevk edilme ve hayvanın itlafının gerek-
liliği gibi faktörleri değerlendirmelidir. Koyun ve 
keçiler için ruhsatlanmış ilaç sayısı az olduğun-
dan ilgili hastalık için ilaç temini göz önünde tu-
tulmalıdır. Gerektiğinde hekim diğer hayvanlar 
için mevcut ilaçları keçi ve koyuna uyarlayarak 
kullanabilir. Bazı ilaçlar, gıda üretenlerde, gebe-
lerde, sağım yapılanlarda (laktasyonda) kasap-
lık edileceklerde (kesimi yapılacak) ve damızlık 
hayvanlarda kullanılmaz. Tüm bu faktörler te-
davide kullanılacak ilaç seçiminde göz önünde 
bulundurulmalıdır. Hayvan sahibi hekimin be-
lirttiği dozda, kullanım sıklığında ve süresinde 
ilacı kullanmalıdır. Belirtilen şekilde kullanıldığı 
halde tedavi sağlanmadığı ve istenmeyen bir 
durum olduğunda ise hekimine haber verme-
lidir. Hayvan sahibi, hekim ilacı reçete etmeden 
önce sürüde veya tedavi edilecek hayvanda 
daha önce bir ilaç ve aşı uygulanmışsa, hayvan 
gebe, laktasyonda, damızlık olarak kullanılacak-
sa veya kasaplık edilecekse hekimine belirtmeli-
dir. Hayvan sahibi sürü veya hayvanlarını sürekli 
gözleyip hayvan davranışlarındaki değişiklikleri 
(iştahsızlık, durgunluk, süt veriminde azalma, 
aşırı uyarı, davranış değişikliği, geviş getirme 
durumu, diş gıcırdatma, burun ucu terlemesi) 
izlemeli ve hekimini mümkün olduğunca erken 
bilgilendirmelidir. Çünkü tedaviye erken başlan-
ması tedavinin başarı oranını artırırken, verim 
kaybı ve tedavi maliyetini azaltır. Ayrıca, hayvan 
sahibi işletmesindeki ani ve bireysel olarak or-
taya çıkan ölümlerin bir zehirlenme olduğunu 

bilip hemen hekimini aramalıdır. İshal, buzağı 
ve kuzu gibi yeni doğan hayvanlar başta ol-
mak üzere uygun şekilde tedavi edilmediğinde 
ölümlere neden olur. Hasta sahibi ishalle seyir 
eden hastalıklarda hemen hekime başvurmalı-
dır.

İlaçların hastalıkların önlenmesinde 
kullanımı

İlaçlar bazı hastalıklara karşı koruyucu olarak 
kullanılabilirse de, gıda üreten çiftlik hayvanla-
rında bu amaç için kullanılması pek önerilmez. 
Ekonomikliğin temel alındığı çiftlik hayvan ye-
tiştiriciliğinde korunma, ilaçla tedaviden önce 
gelir. Korunma, ilaçla değil aşı ve biyogüvenlik 
uygulamalarıyla sağlanmalıdır. Biyogüvenlik 
hastalık etkeni ile hayvanın temasını önleme 
olarak tanımlanabilir. Biyogüvenlik uygulamaları 
veteriner hekim öneri ve tavsiyeleri doğrultu-
sunda yürütülmelidir.

Bazı haşaratlar (sinek, kene, fare, pire, bit) 
belirli hastalıkların gelişimi ve bulaşmasına ne-
den olduğu gibi, hayvanlarda önemli verim 
kayıplarına da neden olurlar. Koruyucu hekim-
likte bu zararlılardan korunmak için hayvan 
barınaklarının belirli periyotlarda uygun ilaçlar-
la ve uygun tekniklerle ilaçlanması gerekir. Bu 
uygulama veteriner hekim bilgi ve gözetiminde 
yapılmalıdır. Gizli hırsızlar olarak tanımlanan ve 
hayvanın yeminden, veriminden ve sağlığından 
çalan iç ve dış parazitlerle mücadele çok önem-
lidir. Bu parazitlerle mücadele mutlaka veteriner 
hekim iş birliğinde yapılmalıdır. Veteriner hekim 
parazitlerle mücadelede kullanılacak ilaçların 
seçiminde ilaç (etkisi, dozu, uygulama yolu), 
parazit (evresi, direnci, yerleşim yeri), hayvan 
(yaş, gebelik, laktasyon dönemi, kasaplık edil-
me zamanı), mevsim (yaz, ilkbahar) ve beslen-
me tipi (mera) gibi çeşitli faktörleri göz önünde 
bulundurur. Zirai mücadelede kullanılan haşarat 
ilaçları hayvanlarda kesinlikle kullanılmamalıdır. 
Belli beslenme rejimindeki hayvanlara belirli 
ilaç grupları önerilmez. Özellikle koyun yetişti-
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riciliğinde, bekçi köpeklerin şeritler yönünden 
kontrol ve düzenli ilaçlanması önemlidir. İç pa-
razitlerin varlığına yönelik olarak düzenli testler 
(dışkı muayenesi) yapılmalıdır. Sürü sağlığının 
korunmasında dikkat edilmesi gereken diğer 
bir husus; yeni alınan hayvanlar sürüye hemen 
katılmamalı, 4 hafta ayrı tutulup bu sürede pa-
raziter kontroller yapılmalı ve diğer hastalık-
lar yönünden dikkatlice izlenmelidir. Koyun ve 
keçi süt sağım ekipmanları bir hayvandan diğer 
hayvana geçerken ve tüm sağım sonunda de-
zenfekte edilip temiz su ile durulanmalıdır. Bu 
işlemle hem hastalık yayılımı önlenir ve hem de 
süte dezenfektan bulaşması önlenerek sütün 
ekonomik değeri artırılır. Küçükbaş hayvancılık 
işletmelerinde gübre sürünün yem ve su kay-
naklarından uzak yerde depolanmalıdır.

İlaçların hastalıkların kontrolünde 
kullanımı

Sürüde bazı bakteriyel ve paraziter hastalıkların 
yayılmasını önlemek için değişik uygulamalar 
(hasta hayvanların ayrılması, ağır ve kronik has-
taların itlafı) yapılmakla birlikte tüm hayvanların 
ilaçlanması da gerekebilir. Bu durumda hekim 
tedavi etkinliğini artırmak ve tedavi maliyetini 
azaltmak için kullanacağı ilacı belirlerken çeşitli 
kriterleri göz önünde bulundurur. Bu kriterler: 
etkenin ilaca duyarlılığını belirlemede kullanılan 
kültür ve antibakteriyel ilaç duyarlılık testleri, 
hayvanların durumu (laktasyon, gebelik, kasap-
lık edilme) ve mevcutsa sürü takip programında-
ki verilerdir. Bu konuda işletme sahibi veteriner 
hekime yardımcı olmalıdır. Koruyucu hekimlikte 
sürü takip programının kullanımı önemlidir. Bu 
programdaki sürüye ait hastalık, ilaçlama, aşıla-
ma, ilaç yan etkisi, kültür ve antibiyogram test-
lerine ait veriler acil ilaç kullanımlarında faydalı 
olur. Özellikle bakteriyel hastalıklarda sürüye ait 
kültür ve antibiyogram verileri önemlidir.

Küçükbaş hayvanlarda ilaç uygulama 
yolları

Tüm türlerde olduğu gibi küçükbaş hayvanlar-
da ilaçlar ağız, deri, kas içi, deri altı ve damar 
içi uygulanabilir. İlaç uygulamaları veteriner 
hekimin direktifleri doğrultusunda yapılmalıdır. 
Özellikle keçi ve koyunlarda kas kitlesi zayıf ol-
duğundan, sağrı bölgesinde kas içi yapılan ilaç-
lar siyatik sinire zarar verebilir. Bu durum kalıcı 
olabilen topallıklara neden olabilir. Koyun ve 
keçide kas içi ilaçlar boyun bölgesinden deri altı 
ilaç uygulamaları ise koltuk altı, kaburga üstü, 
boyun ve omuz arkası bölgelerinde yapılmalı-
dır. Boyun bölgesinden yapılan enjeksiyonlar 
karkas ve deri kalitesi yönünden de önemlidir. 
Bu yolla uygulanan ilaçlar en fazla 5 ml olma-
lıdır. İvermektin gibi iç ve dış parazitlere etkili 
ilaçlar topikal (pour on, dökme) olarak koyun 
ve keçide kullanımı önerilmemektedir. Tek kul-
lanımlık enjektörler kullanılmalı, enjektör iğnesi 
sürü ilaçlamasında hayvanlar arasında bulaş-
mayı önlemek için en fazla 10-15 hayvanda bir 
değiştirilmelidir. İlaç uygulamalarında ekipma-
nın temizliğine itina gösterilmelidir. Küçükbaş 
hayvanlarda ilaçlı yemler de kullanılmaktadır. 
İlaçlı yemler kullanılırken mutlaka kullanım ta-
limatına uyulmalıdır. Dış parazitlere karşı ilaç 
kullanımı zorunluluk dışında kırpma döneminde 
yapılmalıdır. Kırpma döneminde ihtiyaç halinde 
15 gün arayla ilaçlama yapılabilir. Kırpma esna-
sında deride apse ve farklı lezyonlar gözlenirse 
hekimle iletişime geçilmelidir. İlaçlama banyo 
şeklinde uygulanacaksa, banyo sıvısındaki ilaç 
konsantrasyonu doğru hesaplanmalı ve hekim-
den yardım alınmalıdır. Kuzu ve oğlaklara farklı 
uygulama yapılmalıdır. Yeni doğanların derileri 
ince olduğundan emilim fazla olacağından ze-
hirlenme ve ölümler gözlenebilir. İlaçlama, yapı-
lan parazit testleri doğrultusunda olmalıdır. Bu 
konuda hekimle iş birliği yapılmalıdır.
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İlaç kullanırken hayvanın tür, ırk ve yaşı 
önemli midir?

Her ilaç her hayvan tür ve ırkında kullanılmaz. 
İlaçların etkisi hayvan tür ve ırkına göre değişir. 
Hekim bu farklılıkları iyi bilir ve ilacı ve dozunu 
ona göre belirler. Keçiler, koyun ve sığırlara göre 
ilaçları vücutlarından daha hızlı ve çabuk atar-
lar. O yüzden keçilerdeki doz ve kullanma sıklığı 
diğer türlerden farklıdır. Diğer türlerde tedavi 
dozlarında yan etki oluşturmayan bir ilaç, başka 
bir türde ölüme neden olabilir. İlaçları vücudun-
dan genelde daha çabuk atan keçide bazı ilaçlar 
(tilmikosin) ölüme neden olabildiği için kullanıl-
maz. Koyunlar bakıra ve bir protozoan ilacına 
(monensin) karşı diğer türlerden daha duyarlı-
dır. Koyunlar ayrıca hastalık belirtilerini açıkça 
göstermezler. Bazı keçi ırkları arasında ilaç du-
yarlılık farkı vardır; örneğin Ankara keçisi bir pa-
razit ilacına (levamizol) karşı diğer keçi ırklarına 
göre daha hassastır. Afrika cüce keçisi diğer ırk-
lardan ilaçlara daha duyarlıdır. Yaş, ilaçların etki-
sini değiştiren önemli bir faktördür. Bu neden-
le yeni doğan ve genç hayvanlarda ilaç dozları 
daha düşüktür. Koyun ve keçi de ilaç atılımında 
önemli olan böbrek fonksiyonları 4-6 haftada 
normal düzeye yaklaşır. Kuzu gibi genç hayvan-
lar parazitlerden daha çok etkilenirler. Veteriner 
hekim ilaçların hayvanlarda kullanımına yönelik 
yasal düzenlemeleri takip ettiğinden sağlık risk-
leri ve ekonomik kayıpların oluşumunu önler.

İlaçlar nasıl saklanmalıdır?

İlaçlar hayvanların erişemediği, güneş almayan, 
istisnası yok ise oda ısısında, fazla kuru ve rutu-
betli olmayan ve zirai mücadele ilaçlarıyla aynı 
yerde saklanmamalıdır. İlaçlar kullanılırken raf 
ömrü mutlaka kontrol edilmelidir. Miadı geçmiş 
ilaçlar kullanılmamalıdır. Daha önce kullanılan 
enjeksiyon şeklindeki ilaçların rengindeki deği-
şiklik varsa (kararma) kullanılmamalıdır. Genel-
likle renkli şişelerdeki ilaçlar ışığa duyarlı oldu-
ğundan karanlık yerde tutulmalıdır.

İlaçlar birbiriyle ve gıda ile etkileşir mi?

Bir ilaç diğer bir ilaçla ve gıda ile vücutta etki-
leşime girebilir. Sonuçta, etkileşimler ilaçların 
etkinliğinde artma ve azalmaya yol açarak is-
tenmeyen etkilere (zehirlenme, ölüm, tedavide 
başarısızlık) neden olabilir. Bazı ilaçların bazı 
vitaminlerle eş zamanlı olarak kullanımına bağ-
lı ölüm bildirimleri vardır. Ayrıca bazı yem çe-
şitleriyle bazı ilaçlar arasında da istenmeyen 
etkileşimler vardır. Hayvan sahibi bu konularda 
veteriner hekimle iletişim içinde olmalıdır. Ay-
rıca hayvan işletmesinin bulunduğu bölgedeki 
toprak, su ve bitkilerdeki çeşitli doğal element 
azlığı ve fazlalığının ilaç etkileşimine ve hayvan 
sağlığına etkisi göz önünde bulundurulmalıdır. 
Meşelik alanlar keçiler için tanen zehirlenmesi 
için bir risk olabilir. Tarımda, çevrede uzun süre 
kalabilen yabani ot ilaçlarının kullanımı ve bu 
alanlarda beslenen özellikle koyunlarda yavru 
atmalara neden olabilmektedir. Bazı bölgelerde 
selenyum, bakır, çinko ve demir gibi element-
lerin topraktaki azlığı ve fazlalığı hayvanların 
tükettiği bitkilere de yansımaktadır. İlaç etkile-
şimleri tedavi sürecini olumsuz etkileyerek eko-
nomik kayba neden olurlar. Aşılar, antibiyotik ve 
diğer ilaçlarla birlikte yapılmamalıdır. Eş zamanlı 
yapılma alerji oluşma ve hayvansal üründe ka-
lıntı şekillenme riskini artırır. Ayrıca ilaçlar aşıla-
rın etkinliğinde azalmaya neden olabilir. Çoğu 
aşı için kesim için bekleme süresi 21 gündür. 
Hayvanlarda vitamin ve mineral kullanımı işlet-
menin bulunduğu bölge, beslenme şartları ve 
hayvanların genel durumu dikkate alınarak ve 
hekimle iş birliği yapılarak kullanılmalıdır. Has-
ta sahibi iki hekimin reçetesini aynı anda tatbik 
etmemelidir.

İlaçların istenmeyen etkileri nelerdir?

Yan etkisi olmayan hiçbir ilaç yoktur. İnsanlarda 
olduğu gibi hayvanlarda da ilaçlar çeşitli yan et-
kilere neden olur. İlaçlar doğru kullanıldığında 
bu istenmeyen etkileri daha az az ortaya çıkar. 
İlaçlar hayvanlarda iştahsızlık, ishal ve süt veri-
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minde azalmadan ölüme kadar değişebilen çe-
şitli yan etkilere neden olabilirler. Bazı yan etkiler 
kalıcı olabilir. Yavruda organ-doku bozuklukları 
(çift baş, yarık dudak, beş ayaklılık vb) gebelik-
teki yanlış ilaç kullanımına bağlıdır. Hayvanlarda 
da insanlarda olduğu gibi acil müdahale gerek-
tiren ilaç alerjileri gözlenebilir. Hayvan türlerin-
de alerjilerin tedavileri farklıdır. İlaç yan etkileri 
hayvan sağlığını ve verimini olumsuz etkileyerek 
ekonomik kayba neden olur.

Hayvan sahibinin ilaç yan etkileriyle ilişkili 
bilmesi gereken diğer önemli bir husus; özel-
likle kuzu, oğlak gibi genç hayvanlar dahil ol-
mak üzere tüm hayvanlara koruyucu amaçla 
antibakteriyel, antiparaziter ve antiprotozoal 
ilaçlar kullanırken hekim görüşü alınmalıdır. Bu 
ilaç grupları hayvanların sindirim fonksiyonu-
nu gerçekleştiren ve diğer mikroorganizmalara 
karşı hayvanın korunmasında önemli olan ru-
men (mide) florasını bozarak hayvan sağlığı ve 
verimini olumsuz yönde etkiler.

Daha çok ilaçların prospektüsünde belirtil-
diği gibi kullanılmama, etiket dışı ilaç kullanımı 
ve hekim önerisi dışında kullanıma bağlı olarak 
hayvansal ürünlerde (süt, et) ilaç kalıntısı bulu-
nabilir. Bu ilaç kalıntıları hem ekonomik kayıplara 
neden olurken hem de insan sağlığını olumsuz 
etkiler. Sütteki ilaç kalıntıları peynir ve yoğurt 
yapımında kullanılan kültürleri baskılar ve bazı 
insanlarda ölümle sonuçlanabilen alerjilere ne-
den olabilir. Hayvansal ürünlerdeki ilaç kalıntıları 
gıda üretiminde kullanılan ısı işlemlerinden çok 
az etkilenirken bir kısım ilaçlar hiç etkilenmezler.

Sonuç olarak, hayvan sağlığının etkin bir 
şekilde sürdürülmesi, tedavinin başarısı, ilaca 
bağlı istenmeyen etkilerin oluşmaması, sağlıklı 
ve kaliteli hayvansal ürün üretimi ve ekonomik 
kayıpların önlenmesi için ilaçların akılcı kullanı-
mını gerektirir. Akılcı ilaç kullanımı ise veteriner 
hekim kontrolünde ve hayvan sahibinin yardı-
mıyla sağlanabilir.

Kaynaklar
Appendix: Drugs for goats. Erişim Tarihi, 18 Mart 2021. Eri-

şim adresi, https://onlinelibrary.Wiley.com/ doi/pdf/10. 
1002/9781119073543.app1.

Fajt VR, 2011. Drug laws and regulations for sheep and goats. 
Clin North Am Food Anim Pract, 27(1), 1-21.

Hennessy DR, Sangster NC, Steel JW, Collins GH, 1993. Compa-
rative pharmacokinetic behaviour of albendazole in sheep 
and goats. Int J Parasitol, 23(3), 321-325.

Hoffman TW, Roeber DL, Belk KE, LeValley SB, Scanga JA, Sofos 
JN, Smith GC, 2015. Producing consumer products from 
sheep:The sheep safety and quality assurance program.

Kaya S, Pirinçci İ, Bilgili A, 2000. In: Veteriner Uygulamalı Farma-
koloji. Ed: Bilgili A. 1st ed. Ankara: Medisan.

Kütahya ÖZ, Traş B, 2021. Vitaminler ilaçaların etkisini değiştirir 
mi? Türkiye Klinikleri Vet Bil.

 Mzyk DA, Gehring R, Tell LA, Vickroy TM, Riviere JE, Ragan G, 
Baynes RE, 2017. Considerations for extralabel drug use in 
calves. J Am Vet Med Assos, 250, 11(1), 1275-1282.

Özdemir Z, Traş B, 2018. Sütte antibiyotik kalıntılarının belirlen-
mesinde kullanılan hızlı test kitleri ve güvenilirlikleri. Dicle 
Ünv Vet Fak Derg, 11(1), 48-54.

Riviere JE, Papich MG, 2009. In: Veterinary Pharmacology and 
Therapeutics. Eds: Papich MG, 9st Ed, USA: Wiley-Bla-
ckwell.

Smith MC, Sherme DM, 2009. Appendix A: Formulary of some 
drugs used in goats and suggested dosages.

Traş B, Üney K, 2016. İlaç ve dozaj rejimi seçiminde tür ve ırk-
lardaki farmakodinamik temelli ilaç-cevap farklılıkları. Tür-
kiye Klinikleri Vet Bil, 7(1), 30-39.

Traş B, Üney K, 2011. Sığırlarda antibakteriyal ilaçların doğru-a-
kılcı kullanımı ve antibakteriyal ilaçlarla tedavide başarısız-
lık nedenleri. Türk Vet Hek Bir Derg, 3-4, 81-100.

Traş B, Üney K, Çetin G, 2012. Antibakteriyal ilaçların akılcı kul-
lanımı. Türkiye Klinikleri Vet Bil Derg, 3(3), 8-16.

Traş B, Elmas M, 2005. Klinik Farmakokinetik. Konya: Selçuk 
Üniversitesi Basımevi.

Yazar E, 2021. Veteriner İlaç Rehberi, 4. Baskı, Ankara: Atlas Ki-
tabevi Ltd Şti.





Koyun-Keçilerde 
Önemli Yavru 
Atıkları

BÖLÜM  5



5.1. Koyun-Keçilerde Yavru Atıklarına Neden Olan Bakteriyel Hastalıklar
 Prof. Dr. H. Hüseyin HADİMLİ 

Vet. Hekim Esra ARSLAN 
Vet. Hekim Adam Bashir Tawor ELDOW

5.2. Küçükbaş Hayvanlarda Yavru Atıklarına Sebep Olan Viral Hastalıklar
 Prof. Dr. Oya BULUT

5.3. Koyun-Keçilerde Yavru Atıklarına Neden Olan Paraziter Hastalıklar
 Prof. Dr. Özlem DERİNBAY EKİCİ



1 Prof. Dr. Hasan Hüseyin HADİMLİ, Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji AD. hhadimli@selcuk.edu.tr
2 Veteriner Hekim Esra ARSLAN, Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji AD. vet.hekimesraaslan@gmail.com
3 Veteriner Hekim Adam Bashir Tawor ELDOW, Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji AD. adam.tawor@gmail.com

Prof. Dr. H. Hüseyin HADİMLİ 1    Vet. Hekim Esra ARSLAN 2
Vet. Hekim Adam Bashir Tawor ELDOW 3

Koyun-Keçilerde Yavru Atıklarına Neden 
Olan Bakteriyel Hastalıklar

Koyun ve keçi yetiştiriciliğini olumsuz yönde 
etkileyen başlıca problemlerden biri yavru atma 
(abortus, atık) lardır. Abortus; kuzu kaybının ya-
nısıra enfeksiyöz etkenlerin tedavi ve aşılama 
giderleri, süt verimi kaybı, damızlık değeri kaybı 
ve infertilite gibi zararları oluşturmaktadır. Ay-
rıca, abortus etkenlerinin çoğunluğunun zoo-
noz olması yüzünden halk sağlığı açısından da 
önemlidir.

Ülkemizde koyun ve keçilerde atıklara se-
bep olan bakteriyel etkenlerin başında Brucella 
melitensis, Campylobacter fetus, Chlamydophila 
abortus, Coxiella brunetii, Leptospira ssp, Liste-
ria monocytogenes ve Salmonella Abortusovis 
gelmektedir. Bununla birlikte, gebe hayvanlarda 
septisemiye neden olan bazı bakteriyel etkenler 
de (Trueperella pyogenes, Bacillus spp., Escheri-
chia coli, Staphylococcus spp.) plasentayı işgal 
eder ve sporadik olarak zaman zaman atıklara 
sebep olabilirler. Ancak atık vakalarının önem-
li bir kısmının sebebi tespit edilememektedir. 
Çünkü bazı etkenlerin izolasyonu hem zordur 
ve hem de birçok teşhis laboratuvarının teknik 
donanımı yetersizdir.

Çeşitli hastalıklar koyunlarda atıklara sebep 
olabilir. Erken ve doğru bir teşhis atıkların ön-
lenmesinde ve etkili bir tedavi için önemlidir. 
Birçok vakada, doğru bir şekilde tedbirler alınır-
sa atıklar önlenebilir. Atıklar görüldüğünde, atık 
förus ve plasental membranlar, teşhis için soğuk 
zincir içerisinde saklanmalı ve teşhis laboratua-

rına gönderilmelidir. Donmuş ya da bozulmuş/
çürümüş bir atık fötus ve plasental membran-
lardan teşhis yapmak oldukça güçtür. Atık ya-
pan koyunlar vakit geçirilmeksizin sürüden izole 
edilmeli, kontamine alan temizlenmeli ve de-
zenfekte edilmelidir.

Koyun ve keçi brusellozu; Brucella melitensis 
(biovar 1, 2 ve 3) koyun ve keçilerde brusello-
za sebep olan ana etkendir. Bununla birlikte, B. 
abortus ve B. suis tarafından oluşturulan spora-
dik enfeksiyonlar da gözlenmektedir. Dünyada 
yaygın olan B. melitensis Akdeniz bölgesinde 
endemiktir. Kuzey ve Orta Avrupa, Güney-Batı 
Asya ve Yeni Zelanda olduğu gibi Kuzey Ameri-
ka’nın (Meksika hariç) etkenden ari bölge oldu-
ğuna inanılmaktadır.

Koyun ve keçiler; atıklar, plasentaları, yeni 
doğan yavruları, vajinal akıntıları yalayarak veya 
bu maddelerle kontamine olmuş yemleri tüke-
terek sürü içerisindeki diğer hayvanları enfekte 
edebilir. Yakın temas ve ahır havasındaki etken-
lerin solunması ile de hastalık bulaşabilir. Ayrıca, 
sağımcılar, sağlıksız sağım uygulamaları yoluyla 
enfeksiyonu yayabilirler.

Klinik olarak; gebeliğin son döneminde atık-
lar, plasentanın geç atılması, zayıf yavruların 
doğması, mastitis ve nadir olarak artritis, sütte 
ve idrarda organizmaların saçılması gibi semp-
tomlarla karakterizedir. Diğer belirtiler arasın-
da zayıf yavruların ölümü, düşük sütten kesim 
ağırlığı, azalmış süt verimi, orşit ve epididimitis 
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ve düşük doğum randımanı (koyunlarda daha 
yaygındır) bulunur. Daha önce enfekte olmuş 
sürülerde hiçbir belirti gözlenmeyebilir veya ara 
sıra atık şekillenebilir. Koyunlar genellikle yalnız-
ca bir kez atık yaparlar, ancak doğum esnasında 
bakterileri saçmaya devam ederler. Sürüye yeni 
katılan hayvanlarda atıklar gözlenir. Keçilerde 
etken kalıcıdır ve bakterileri yaşamları boyunca 
süt ile saçabilirler. Sağlıklı asemptomatik taşıyı-
cılar enfeksiyon kaynağını oluştururlar.

Teşhis; Atık materyalden, post-mortem uzak-
laştırılan organlardan veya meme sekresyonla-
rından etkenin izolasyonu, doku ve organlardan 
moleküler metotlar ile etkenin varlığının tespiti 
yada brusella antijenlerine karşı spesifik hücre-
sel yada serolojik olarak yapılabilmektedir. B. 
melitensis, tüm dünyada en ciddi zoonozlardan 
birisi olup, insanlar için de hayli patojendir.

Koyunlarda B. melitensis enfeksiyonu sığır-
larda B. abourtus enfeksiyonuna çok benzemek-
tedir. Brusellanın bulaşmasında; atıklar, koyunlar 
tarafından atılan/çıkarılan plasenta, fötal sıvılar 
ve vaginal akıntılardır. Aynı zamanda, brusella-
nın saçılması/yayılması meme sekresyonları ve 
semen ile yaygındır.

Koyun ve keçilerde brusellozisin tedavisi 
yoktur ve kesinlikle yapılmamalıdır. Hastalıktan 
korunmak için kuzu ve oğlaklar B. melitensis Rev 
1 konjuktival veya enjektabl aşı ile aşılanmalıdır. 
Kuzu ve oğlaklar 3-6 aylık iken aşı uygulanma-
lıdır ve 2. dozu koç katımından önce tekrar uy-
gulanmalıdır.

Koyunların enzootik abortusu; Koyunlarda 
enzootik abortus hastalığının etkeni Chlamy-
dia abortus olup, koyunların yanısıra keçi, sığır, 
domuz ve insanda da abort yapabilmektedir. 
Oluşturduğu ekonomik kayıplar ve kontrolü-
nün güçlüğü yanında zoonotik olması hastalı-
ğın önemini artırmaktadır. Koyunlar genellikle 
oro-faringeal ve solunum yoluyla enfekte olur-
lar. Enfeksiyonun ana kaynağı abort yapan veya 
doğum öncesi enfekte koyunların gebeliği, va-
ginal akıntı ve dışkıdır.

Enfekte hayvanlar gebeliğin sonuna, etken 
plasental dokulara yerleşinceye kadar hastalığa 
ait belirtileri göstermezler. Abortlar 90. günden 
itibaren görülebilir ve bu dönemde örneklerden 
etkenin izole edilme oranı yüksektir. Kuzulama 
dönemi uzun süren sürülerde koyunların enfek-
te olma riskleri yüksektir. Klinik olarak, koyunlar-
da gebeliğin son 5 haftasında görülen abortlar 
veya erken doğan (günsüz) kuzulama ile karak-
terizedir. Klamidyalar pembe göz, poliartrit ve 
pnömoniye de sebep olabilir.

Enfeksiyonun ilk görüldüğü sürülerde atık 
oranı %30’a kadar çıkabilmekte, kontrol ön-
lemleri alınmadığı takdirde sonraki yıllarda yıl-
lık insidensi %5-10 arasında devam etmektedir. 
Enzootik abort yapan hayvanlarda bir sonraki 
dönemlerde abortları önleyecek kadar güçlü bir 
bağışıklık gelişir. Bununla beraber, bu hayvanlar 
sürekli enfekte olup bir sonraki östrus veya ku-
zulama döneminde etkeni çevreye bulaştırırlar.

Bir sürüde Enzootik abortus tespit edilmişse 
antibiyotikler uygulanmalıdır. Özellikle gebeli-
ğin 2. ve 4. aylarında uygulanan antibiyotikler 
sürüde yavru atıklarını durdurmaktadır. Bu ne-
denle, sürüde gözlenen yavru atıklarının doğru 
teşhisi önemlidir. Ticari olarak 2 farklı Enzootik 
abortusun aşısı (inaktif ve canlı aşı) mevcuttur, 
aşılar koç katımından 8 ve 4 hafta önce kas içi 
veya deri altı yolla uygulanmalıdır. Her iki aşıda 
hastalığın kontrol edilmesinde önemli bir role 
sahiptir ve yavru atıklarının azalmasına katkıda 
bulunurlar.

Campylobacter atıklarına Campylobacter 
fetus, subsp. fetus sebep olmaktadır. Ayrıca, C. 
jejuni, C. coli ve C. lari suşları da atıklara sebep 
olabilmektedir. Enfeksiyöz atıkları oluşturma-
sı açısından 3. sıradadır ve son yıllarda önemi 
nisbeten artmıştır. Mikroorganizma, atılma/atık 
zamanında membranlar, uterus sıvıları ve fötus 
ile çevreye saçılmaktadır. Bulaşma, koyunlar en-
fekte membranları veya sıvıları ya da Campylo-
bacter türleri ile kontamine yemleri tükettikleri 
zaman oluşmaktadır. Atık materyalin ve enfek-
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te koyunların doğru bir şekilde uzaklaştırılma-
sı/etkisizleştirilmesi önemlidir, çünkü çevrenin 
kontaminasyonuyla enfeksiyon kolaylıkla sürü-
ye yayılabilmektedir. Enfeksiyon erken gebelik 
döneminde oluşmuşsa, rahimdeki fötüs (yav-
ru) absorbe edilmektedir. Enfeksiyon eğer ge-
beliğin ortasında oluşmuşsa, 10-20 gün sonra 
atık şekillenmektedir. Gebeliğin son döneminde 
oluşan enfeksiyonlarda ise günsüz doğum veya 
zayıf kuzu doğumu ile sonuçlanmaktadır. Has-
talık çoğunlukla bir ya da iki atık ile başlamakta, 
kısa sürede atıkların sayısı artmaktadır.

Genelde, bir sürüde Campylobacter türleri-
nin bulaşmasını takiben sürünün %20’sinde atık 
görülmektedir. Bununla birlikte, bazı salgınlarda 
koyunların %80-90’ında atıkların olduğu belir-
tilmektedir. Enzootik atıklarda olduğu gibi, en-
fekte olmuş yetişkin koyunlarda uzun süren bir 
bağışıklık şekillenir ve ileri yıllarda Campylobac-
ter türlerine bağlı bir atık şekillenmeyecektir ve 
nadir olarak vibrio atıkları gözlenecektir. Ancak 
enfekte sürüye yeni katılan koyunlar olursa, %5-
10 oranında atıkların olması beklenmelidir.

Teşhis, taze atık fötus ve plasental memb-
ranlardan mikroorganizmanın identifikasyonu 
ile olmaktadır. Vibriozis aşısı mevcuttur ve çoğu 
sürüde hastalığı etkili bir şekilde önlemektedir. 
Atık vakaları çoğunlukla acil aşılama ve sürü 
bazında 5 mg/kg oksitetrasiklin veya klortetra-
siklinin 5-7 gün yemle verilerek ile durdurula-
bilmektedir. Bununla birlikte bir sürüde campy-
lobacter atıkları görüldüğünde antibiyotiklerin 
kullanılması atıkların önlenmesinde yetersiz ka-
labilir.

Campylobacter türlerinin oluşturduğu yavru 
atıklarının azaltılması veya önlenmesi için Cam-
pylobacter türlerinden (özellikle C. fetus subsp. 
fetus) hazırlanan inaktif otojen aşılar veya tica-
ri aşılar kullanılmaktadır. Aşılar koç katımından 
3-4 hafta öncesinde hayvanlara uygulanmalı 
ve 60-90 gün sonra tekrar edilmelidir. Aşı, ko-
yunların koltuk altı bölgesine deri altı yolla uy-
gulanmaktadır. Aşılama, sürüde C. fetus subsp. 

fetus’a en fazla maruz kalma ile Campylobacter 
ile ilişkili neonatal kuzu ölümlerini ve hastalığın 
yayılmasını önlemektedir.

Salmonella atıklarına çeşitli salmonella tür-
leri (Salmonella Montevideo, S. Dublin, S. Typ-
himurium ve S. Abortusovis) sebep olmaktadır. 
Stres ve alınan salmonella türlerinin miktarına 
bağlı olarak gebe koyunlarda abortlar şekillene-
bilir. Eğer, enfeksiyon şekillenmişse, çoğunlukla 
gebeliğin son ayında oluşmaktadır. Enfekte ko-
yun ve kuzuların çoğunda ishal vakaları gözlen-
mektedir. Enfeksiyonda metritis, peritonitis, ve/
veya septisemiden ölümler görülebilmektedir. 
Sığır ve kanatlılar ile karşılaştırıldığında koyun-
larda salmonella enfeksiyonlarının insidensinin 
daha düşük olduğu söylenebilir. Buna karşın en-
fekte sürülerde, gebe koyunların %70’inden faz-
lasında atıklar görülebilir. Enfeksiyon, genellikle 
bir sürüye klinik semptom göstermeyen taşıyıcı 
koyun ve keçiler ile gelmektedir. Aynı zamanda, 
sürü içerisinde endemik enfeksiyonun bulun-
ması da önemlidir. Bazı salmonella enfeksiyon-
larının bulaşmasıda yem, su, enfekte memeliler, 
kemirgenler ve yabani kuşlarla olmaktadır. Sü-
rüde salmonellozis çoğunlukla gizli seyreder, 
klinik belirtileri görüldüğünde antibiyotik te-
davisi ve hijyen pratikleri gibi kontrol tedbirleri 
sınırlı katkı sağlamaktadır.

Koyun ve keçilerde salmonella enfeksiyonları 
ve abortlarının antibiyotiklerle radikal tedavisi 
mümkün değildir. Tedavi sonrasında, etken ko-
nakçıdan tam olarak uzaklaştırılamaz ve zaman 
zaman dışkı ile saçılım söz konusudur. O neden-
le, koruyucu tedbirlerin alınması daha anlamlı-
dır. Koyun ve keçilerde salmonella türlerinin se-
bep olduğu hastalık ve atıkların önlenmesi için 
çeşitli salmonella türlerinden hazırlanmış aşılar 
kullanılabilir. Aşılama ile salmonellozisin önlen-
mesi mümkündür ve bazı serotiplerine (Salmo-
nella Montevideo, S. Dublin, S. Typhimurium, 
S. Abortusovis) karşı hazırlanan aşılar tavsiye 
edilmektedir. Özellikle salmonella atıkları için 
Salmonella Abortusovis ile hazırlanan inaktif bir 
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aşı mevcuttur. Gebe koyunlar, koruyucu olarak 
doğumlarına iki ay kala aşılanmalıdır. Aşı uygu-
lanmadan önce yavru atma vakaları varsa ge-
rekmedikçe aşı uygulanmamalıdır. Aşı sağlıklı 
koyun ve keçilere 21 gün ara ile 2 kez uygulan-
malıdır.

Q Ateşi, Coxiella burnetii, Q ateşinin etiyolojik 
etkenidir, insanlarda da büyük salgınlara neden 
olabilen dünya çapında zoonotik bir hastalıktır. 
C. burnetii çok çeşitli canlı türleri enfekte edebi-
lir, ancak enfeksiyonlar evcil geviş getiren hay-
vanlarda daha yaygındır. Bunlar arasında keçi, 
koyun ve sığırlar, patojenin birincil rezervuarla-
rıdır ve insanlarda en sık enfeksiyon kaynağıdır. 
Hayvanlardaki enfeksiyonların çoğunlukla pato-
jenin çevreden solunmasıyla meydana geldiği 
düşünülmektedir. Hastalık genellikle asempto-
matik seyretmekle birlikte semptomları genel-
likle gebe hayvanlarda görülür ve konakçılar 
arasında büyük ölçüde farklılık göstermektedir. 
Gebe keçi ve koyunlarda, ana klinik belirtiler ge-
beliğin son evresindeki atıklardır. Enfekte hay-
vanlarda atıkların şekillenmesi, çevreye çok sa-
yıda C. burnetii’nin atılmasına neden olur.

C. burnetii’nin etrafa saçılması aralıklı olabil-
mekte, doğum sonrası dönemlerde artabilmek-
te, türler arasında farklılık gösterebilmekte ve 
örnek türüne göre değişkenlik gösterebilmek-
tedir. Keçilerin vajinal mukusundaki C. burnetii 
daha az, ancak sütlerinde daha fazla olduğu 
tespit edilmiştir.

Bir sürüde atıkların görülmesinin sonrasın-
da, patojenin yayılmasını azaltmak ve hastalığı 
kontrol altına almak için sıkı tedbirlerin alınması 
gerekir: Q ateşli enfekte hayvanların itlafı, zo-
runlu aşılama, hijyen tedbirleri ve tank sütünde 
etkenin varlığının belirlenmesi. Bununla birlikte, 
salgın enfeksiyonlarına bağlı kronik vaka sayısı 
önemlidir. Bu nedenle, Q ateşi önemli bir halk 
sağlığı tehdidi olduğundan hastalığın teşhisinin 
yapılması, terapötik etkenlerle tedavisi ve et-
kili aşıların geliştirilmesi ile hastalığın görülme 
sıklığı azaltılabilir. C. burnetii enfeksiyonunun 

kontrolü için koyun ve keçiler, inaktif C. burnetii 
aşıları ile aşılanabilir. Aşılamanın amacı etkenin 
saçılımını ve atık riskini azaltmaktır.

Leptospirosis, Koyun ve keçiler genellikle sı-
ğır ve diğer çiftlik hayvanlarına göre leptospi-
rozis etkenlerine daha dayanıklıdır. Hastalığın 
sebep olduğu atıklar daha çok gebeliğin son 
ayında meydana gelmektedir. Atık yapmış ko-
yunların kanlarından serolojik testle teşhis teyit 
edilebilir. Korunmada 5’li leptospirozis aşısı ile 
yıllık aşılama yapılmalıdır. Aynı zamanda, sığır-
lar ve diğer hayvanlar ile koyunların temasından 
kaçınılmalıdır. Sürüde etkili bir kemirgen kontro-
lü önemlidir. Çünkü leptospiroz türlerinin yayıl-
masında enfekte kemirgenler önemli rol oynar.

Koyun ve keçilerde leptospirozun kontrolü, 
taşıyıcıların ve diğer enfeksiyon kaynaklarının 
belirlenmesi ve tedavisi, enfekte hayvanların 
karantinası ve sürüde özlenen serovarları içeren 
ticari aşılarla sistematik bağışıklama gibi önlem-
leri içerir. Ayrıca sürüye yeni katılacak hayvanlar, 
sürüye girmeden önce test edilmeli ve gerekirse 
antibiyotiklerle tedavi edilmelidir.

Antibiyotik tedavisi, taşıyıcılık durumunu 
ortadan kaldırmak için belirleyici bir araçtır ve 
sürüde leptospirozun etkili bir şekilde kontro-
lüne yol açabilir. Aşılama ve oksitekrasiklin veya 
klortetrasiklin kombinasyonu ile leptospirozis 
vakaları kontrol edilebilir.

Aşılama, leptospirozun kontrolünde önem-
li bir rol oynar ve sürüde klinik semptomların 
(örneğin düşükler) oluşumunu önemli ölçüde 
azaltabilir. Bununla birlikte, aşılar (bakterinler), 
hayvanların enfeksiyonunu veya böbrek taşıyı-
cılarının gelişmesini engelleyemez. Böylece aşı-
lanmış hayvanlar, diğer hayvanlar ve çevre için 
bir enfeksiyon kaynağı olarak kalabilir. Leptospi-
rozda kazanılmış bağışıklık serotipe özgü oldu-
ğundan, aşılamanın korunması, çapraz immüni-
te olmaksızın yalnızca aşı içerisindeki homolog 
serovarlarına karşıdır. Bu nedenle, her sürüde 
enfeksiyona sebep olan serovarın belirlenmesi, 
hastalığın kontrolü için çok önemlidir.
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Listeriosis; Silaj hastalığı, dönme hastalığı ve 
meningoensefalit olarak da adlandırılan Liste-
riosis, Listeria monocytogenes’den kaynaklanır. 
Hayvanlarda, kuşlarda, balıklarda, kabuklularda 
ve insanlarda görülen, septisemi ve ensefalitin 
ağırlıklı olarak bulaşıcı ve ölümcül bir hastalık-
tır. Listeriyoz, dünya çapında sporadik veya sal-
gın bir biçimde ortaya çıkar. Çoğu zaman hay-
vanlarda enfeksiyon subkliniktir ancak şiddetli 
formlar da ortaya çıkabilir. Hastalık septisemi, 
ensefalit, menenjit, meningoensefalit, atık, ölü 
doğum, perinatal enfeksiyonlar ve gastroenterit 
ile karakterizedir.

Hastalığın etkeni kötü fermente edilmiş mı-
sır silajında canlı kalabilir ve üreyebilir. Etken, 
beyin ve merkezi sinir sistemi problemleri yanı 
sıra atıklara da sebep olmaktadır. Koyun yetiş-
tiricileri özellikle düşük pH’lı silaj yapmaya dik-
kat etmelidirler. Kokuşmuş yada bozulmuş silaj 
ile kesinlikle koyun ve keçiler beslenmemelidir. 
Atıklar görüldüğünde, tetrasiklin grubu antibi-
yotiklerile sürü tedavisi problemlerin insidensi-
nin azaltılmasına yardımcı olabilir.

Listeriyozu önlemeye yardımcı olmak için 
bozulmuş yem ve samanı kullanılmamalıdır. Atık 
durumunda, atık yapan koyun ve keçiler izole 
edilmeli ve atık olmuş fetuslar ve plasentalar 
etken izolasyonu için teşhis laboratuarına gön-
derilmelidir.

Listeriosis tedavisi zor bir hastalıktır, çünkü 
L. monocytogenes hemen hemen tüm hücre 
tiplerini istila edebilir. Tedavi süresi enfeksiyon 
düzeyine göre değişebilir. Çiftlik hayvanlarında 
ve insanlarda listeriyozun tedavisi için antibi-
yotikler uzun zamandan beri kullanılmaktadır. 
Genellikle koyun ve keçide tedavi, nörolojik be-
lirtilerin ortaya çıkmasından hemen sonra veya 
kronik formda çok az değere sahiptir. Profilaktik 
olarak sülfonamidler, penisilin ve tetrasiklin kul-
lanılabilir. Bununla birlikte, bağışıklığı zayıflamış 
konakçıdaki iyileşme oranı düşüktür. Koyun ve 
keçiler için ticari bir aşı mevcut değildir.

Atıkların önlenmesi ve kontrolü

Beklenmedik atık durumları ile karşılaşıldı-
ğında, enfeksiyöz mikroorganizmanın saçılma 
veya yayılma riskini en aza indirmek için bazı 
genel uygulamalar hemen yapılmalıdır.
• Kedi dışkı kontaminasyonu ve hayvanlar için 

sağlanan yem ve su kontrol edilmeli;
• Yemleme ve sulama ekipmanları dezenfekte 

edilmeli;
• Atık belirtileri gösteren koyunlar ayrılmalı ve 

sürü dışında ayrı bir yerde barındırılmalı;
• Enfekte plasenta ve fötus uygun bir şekilde 

(yakılmalı ya da gömülmeli) uzaklaştırılmalı;
• Normal ahır zemini üzerinde koyun ve keçi-

ler beslenmemeli;
• İlk kuzulayan koyunlar ayrı bir yerde barındı-

rılmalı ve sürüde bulundurulmalı;
• Enfekte bir sürüden teşhis metotları ile ne-

gatif bile olsa kesinlikle hayvan alınmamalı;
• Bir enfekte sürüde atık yapan koyunların sa-

yısını azaltmak için aşılamalar yapılmalı ve 
gerekirse tedavi uygulanmalıdır.
Atık görülen sürülerde, diğer yıllarda atıkla-

rın önlenmek ve bir bağışıklık geliştirmek için, 
atığa sebep olan mikroorganizmaların belir-
lenmesi gerekmektedir. Teşhis, klinik bulgular 
ve sürü geçmişinin laboratuar yoklamaları ile 
kombine edilmesine dayanmaktadır. Atık türleri 
arasında ayırım yapabilmek için teşhis laboratu-
arlarına veya veteriner hekimlere doğru örnek-
lerin (fötus, yavru zarları, fetal mide içeriği, kan 
veya serum) gönderilmesi önemlidir. Doku ör-
nekleri soğuk zincir içerisinde ve dışarıya sızdır-
mayan taşıyıcılar içerinde gönderilmelidir. Sürü 
içinde birden fazla etken bulunabileceğinden 
ve tedavi, kontrol ve önleme stratejileri formüle 
edilirken bu tür bilgiler çok önemli olduğundan, 
salgın boyunca gözlenen atıklardan materyalin 
toplanması önemlidir.

Atıkların kontrolünde; zorunlu hijyen tedbir-
leri ve atık yapan koyunların ayrılması gerek-
mektedir. Enfekte fötus, yavru zarları ve altlık 
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uygun bir şekilde (yakarak ve gömerek) uzak-
laştırılmalıdır. Bütün atık yapan koyunlar ya da 
bunlara ait vaginal akıntılar ivedilikle sürüden 
izole edilmelidir. Atık yapan koyunlar, dişi ku-
zular için süt anne (ya da bunların sütleri kuzu 
beslemede kullanılmamalı) olarak kullanılma-
malıdır. Geçmişinde atık görülen işletmelerden/
sürülerden kesinlikle damızlık alınmamalıdır. 
Koyunlarda atık yapan bazı etkenlere karşı in-
sanlar duyarlıdır. Kuzulama esnasında ve za-
yıf kuzuların taşınmasında dikkatli olunmalıdır. 
Kontamine materyalin uzaklaştırılmasında/ber-
taraf edilmesinde plastik eldivenlerin ve diğer 
koruyucu elbiselerin kullanılması gerekmekte-
dir. Atık yapan sürülerde pastörize edilmemiş 
süt veya süt ürünleri tüketilmemelidir.

Yavru atıkları, gebe koyun ve keçilerin gebe-
lik sırasında yavrularını kaybetmesi, zayıf veya 
deforme olmuş yavruları doğurmasıdır. Koyun 
ve keçilerde atıklara sebep olan bakteriyel et-
kenlerin birçoğu için ayrı ayrı ve kombine aşılar 
mevcuttur: Örneğin, enzootik abortus, brusella, 
salmonella aşıları bu şekildedir. Atık vakalarında, 
aşılama ve antibiyotiklerin kullanılması kayıpla-
rın azaltılmasına yardımcı olabilir. Aşılamalar, 
koç/teke katım öncesinde yapılmalıdır. Her bir 
sürü için risk faktörleri belirlidir ve önleme stra-
tejileri de belirlenmelidir.
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Küçükbaş Hayvanlarda Yavru Atıklarına Sebep 
Olan Viral Hastalıklar

Günümüzde et, süt, yapağı ve deri üretimi 
başta olmak üzere birçok amaç için yetiştirilen 
küçükbaş hayvanlar, ekonomik açıdan ülkemize 
katkılar sunmaya devam etmektedir. Gıda sek-
töründe büyük bir paya sahip olan küçükbaş 
hayvan işletmelerindeki hayvan sayısını arttır-
mak amacıyla ülkemizde birçok program uygu-
lanmakta ve bu sayılarda gözlenen düşüşlerin 
sebebini belirlemek için araştırmalar yapılmak-
tadır. Küçükbaş hayvan sektöründe karşılaşılan 
ve ekonomik açıdan önemli kayıplara neden 
olan viral enfeksiyonlar arasında; Şap (Foot and 
Mouth Disease/FMD), Mavidil (Bluetongue di-
sease/BT), Küçük Ruminant Vebası (Peste des 
Petits Ruminant/PPR), Border Disease (BD), Sch-
mallenberg, Visna Maedi (VM), Louping ill, Ekti-
ma, Scrapie, Akabane ve Çiçek (Pox) gibi hasta-
lıklar yer almaktadır.

Border Disease enfeksiyonu

Küçükbaş hayvan sürülerinde reprodüktif sis-
tem hastalıklarına ve önemli ekonomik kayıp-
lara neden olan sınır hastalığı anlamına gelen 
Border Disease (BD) enfeksiyonu, ilk kez 1959 
yılında İngiltere ve Galler sınır bölgesinde tespit 
edilmiştir. Küçük ruminantların BD enfeksyonu-
nun yagınlığı bölgeden bölgeye ya da ülkeden 
ülkeye değişmekle birlikte %5-50 arasında göz-
lendiği bildirilmektedir. Enfeksiyon gebe keçi-
lerde de yüksek oranlarda abort ve embriyonal 
ölüm olayları ile karakterizedir. BD enfeksiyonu 

sığırlarda gözlenen Bovine Viral Diarrhea (BVD) 
enfeksiyonu ile yakın ilişki içerisindedir. Pesti-
viruslar, enfeksiyonun patogenezinde oldukça 
önemli rolü olan iki biyotipe sahiptirler. Sitopa-
tojen (cp) ve nonsitopatojen (ncp) olarak ifade 
edilen bu biyotipler enfeksiyonun seyrini etkile-
mektedir.

Border Disease enfeksiyonunun bulaşma-
sında Persiste Enfekte (PI) olarak ifade edilen 
hayvanlar çok önemli bir rol oynamaktadır. 
Gebe koyunlar eğer gebeliğinin 60-85. günle-
rinden önce virusun nonsitopatojen biyotipi ile 
transplasental (plasenta aracılığıyla) olarak en-
fekte olursa, henüz immun sistemi gelişmemiş 
yavrularda virusa karşı bir immun yanıt şekil-
lenmez ve kuzular bu virusu taşıyarak doğarlar. 
Persiste enfekte olarak ifade edilen bu hayvan-
lar ömür boyu virus taşıyıcısı olarak kalırlar ve 
yaşamları boyunca enfeksiyon kaynağı olarak 
bilinirler. Eğer bu PI hayvanlar yaşamlarının bir 
döneminde bir de sitopatojen biyotip ile enfek-
te olurlarsa, bu hayvanlarda Mucosal Disease 
gelişir ve bu hayvanlar için ölüm kaçınılmaz olur. 
BDV ile geçici viremik hayvanlar ya da PI hay-
vanların sekret ve ekskretleri etkenin naklinde 
rol oynamaktadır.

Akut enfeksiyonların yüksek ateş, şiddetli ve 
uzun süreli lökopeni, iştahsızlık, göz kapakla-
rında iltihaplanma, burun akıntısı, nefes darlığı 
ve ishal ile birlikte genç hayvanlarda % 50’lere 
varan ölüme neden olduğu gösterilmiştir. Ma-
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ternal enfeksiyonların başlangıcında, enfeksiyon 
klinik belirtisiz ya da ılıman geçebilir ancak fö-
tus için durum daha ciddi bir hal alabilir. Fetal 
ölüm (yavrunun ana rahminde ölmesi), gebeli-
ğin herhangi bir aşamasında meydana gelebilir, 
bununla birlikte gebeliğin erken dönemlerinde 
enfekte olmuş fötuslarda daha yaygındır (Resim 
1). Yavrulama zamanı yaklaştıkça, daha büyük 
yaştaki yavru atıkları, ölü doğumlar ve küçük, 
zayıf yavruların erken doğumları görülecektir. 
Atık yavru genellikle mumifiye (mumyalaşma) 
olmaktadır. Yavruda meydana gelen bozuklar 
sonucu merkezi sinir sistemi (beynin su topla-
ması) ve iskelet sistemi (omurga eğriliği ve deve 
bacaklı yavru doğumları) etkilenmektedir. Etki-
lenen hayvanlarda arthrogryposis (eklemlerde 
bozukluk), çene eklemlerinde bozukluklar ve 
Hairy Shaker (deri ve yünlerinde bozukluklar) 
manzarası gözlenebilmektedir. Arka bacak-
larda hafiften şiddetli dereceye kadar değişen 
tremorlar (titreme), baş, kulak ve kuyrukta da 
görülebilmektedir. Yavrulardaki temel morfolo-
jik değişiklikler uterus beslenme yetersizliğine 
bağlı olarak gelişme geriliğini de içeren kısa za-
yıf kemikli bir vücut yapısı ve normalden daha 
az kemikleşme ile karakterizedir. Normalde ko-
yunların yünleri düz ve parlak görünümlüdür. 

Yünlerin ‘’Hairy Shaker’’ adı verilen şekle dönüş-
mesi, primer kıl folliküllerinin sayılarında artışla 
birlikte kıl foliküllerinin içinde özün azalması ve 
sekonder kıl folliküllerininin sayısında azalma 
meydana gelmesinin bir sonucudur. Eklemler-
deki bozukluklar ve omurga eğrilinden dolayı 
güç doğum olayları ile karşılaşılabilir. Enfeksi-
yondan etkilenen kuzular yünlerinin anormal, 
karışık kaba görünümü nedeniyle sağlıklılardan 
kolay ayırt edilir. Kuzular acıklı bir şekilde me-
lerler. Eğer bu kuzular ayakta durabilirlerse bile, 
annelerinin memelerini ararken ayaklarındaki 
şiddetli titremeler nedeniyle süt ememezler. Bu 
nedenle bu yavrulara anne sütü biberon yardı-
mıyla verilmelidir.

Border Disease enfeksiyonu sinirsel belirtiler 
ve atık ile karakterize bir çok paraziter ve bak-
teriyel hastalıklarla karışabilmektedir. Kesin teş-
hisin yapılabilmesi için gerek virusu gerekse bu 
virusa karşı oluşan antikorları taşıyan hayvanları 
belirleyebilen laboratuvar yöntemlerine ihtiyaç 
vardır. Enfeksiyonun yayılmasında çok önemli 
bir yeri olan persiste enfekte hayvanların belir-
lenebilmesi ancak 3-4 hafta arayla yapılan çift 
örnekleme ile mümkündür. İlk örnekleme ile 
BDV antijenleri yönünden pozitif bulunan hay-
vanlar 3-4 hafta sonra yapılan 2. örneklemede 

Resim 1. Border Disease hastalığında anomalili yavru doğumları (Prof. Dr. Mahmut Ok arşivinden)
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de antijen pozitif bulunursa, PI olarak kabul edi-
lir. Enfeksiyona ait klinik belirtilere sahip gebe 
hayvanlar ve bu hayvanlardan doğan yavrular 
mutlaka sağlıklı hayvanlardan ayrı tutulmalıdır. 
Bazı ülkelerde ise PI hayvanların ayırt edilmesi-
ni takiben, gebelik öncesi damızlık hayvanların 
aşılanması benimsenmiştir. BDV enfeksiyonu 
yönünden PI yani taşıyıcı olan yavruların eğer 
yaşama şansları varsa enfeksiyonu yayma po-
tansiyelleri nedeniyle kesime sevk edilmeleri 
tavsiye edilir.

Border Disease enfeksiyonları için günümüz-
de ticarileştirilmiş bir aşı bulunmamaktadır. Ül-
kemizde sığırlarda gözlenen BVD enfeksiyonu 
için kullanılan aşılar, sığırları aşılamak için kul-
lanılan dozun yarısı veya dörtte biri oranında 
hayvanlara uygulanmaktadır. Ayrıca BDV’nin 
yayılmasında önemli rolü bulunan kaçak hayvan 
hareketlerinin de denetim altına alınması enfek-
siyonun kontrolü için oldukça önemlidir.

Mavidil enfeksiyonu

Küçükbaş hayvanlarda gözlenen Mavidil enfek-
siyonunun etkeni Reoviridae ailesinde yer alan 
Orbivirus cinsi içerisinde bulunan Mavidil virusu 
(MDV)’dur. Etkenin günümüze kadar tespit edil-
miş 29 adet alt tipi bulunmaktadır. Virus Culi-
coides cinsi sokucu sinekler (vektör) vasıtasıyla 
bulaşır. Hastalığa karşı koyunların yanı sıra sığır, 
keçi ve yabani keçilerde duyarlıdır. Sperma ile 
bulaşma mümkündür. Ülkemizde ‘’İhbari Mec-
buri Hastalıklar’’ kategorisinde değerlendiril-
mektedir. Yakın temasla bulaşma minimumdur. 
Vektörler virusu bulaştırma yeteneğine sahiptir. 
İatrojenik bulaşma da bildirilmektedir. Yani aşı-
lama esnasında aynı iğne ucunun değiştirilme-
den kullanılması ile virus bir canlıdan diğerine 
rahatlıkla bulaşabilmektedir. Mevsimsel bir en-
feksiyondur. Enfeksiyon Culicoides’lerin uçuşma 
dönemlerinin en yoğun olduğu ilkbahar-yaz 
döneminde özellikle yağmurlu mevsimlerde, 
geceleri alçak ve rutubetli yerlerde daha sık 
meydana gelmektedir. Ayrıca sığırlar belirgin bir 

hastalık belirtisi göstermeksizin virusu vücut-
larında14 haftaya kadar) taşırlar ve hastalığın 
küçükbaş hayvanlara bulaşmasında önemli rol 
oynarlar. Virus kimyasallara ve dezenfektanlara 
karşı dayanıksızdır.

Hastalık yüksek ateş, iştahsızlık, gangrenli 
burun akıntısı, meme derisi, göz kapağı, ağız ve 
genital mukozalarda yangılar, dil ve ağız bölge-
leri ile mukozalarında erozyon ve bu mukoza-
ların yerinden kalkması, tırnaklarda kızarıklık, 
şişkinlik ve buna bağlı gelişen topallık ile sey-
redebilmektedir. Hayvanlarda solunum sayısı 
artabilir, dudak emme hareketi ile baş sallama-
sı tipik klinik belirtiler olarak gözlenebilir. Yine 
hayvanlarda dil ve dudaklarda oluşan ödem 
kulakları da içine alacak şekilde yüzün tamamı-
na yayılabilir. Ağız çevresinde kırmızı ya da mor 
renkli peteşiyel kanamalar görülebilir. Hastalığa 
ismini veren dilin renginin koyu maviye dönüş-
mesi, şişmesi ve sarkması enfeksiyona yakala-
nan hayvanlarda gözlenen tipik bir klinik belirti-
dir (Resim 2-3). Dilin şişmesi nedeniyle solunum 
güçlükleri yaşanabilir. Genç hayvanlarda ishal 
ve diğer belirtilerin başlamasından 8-10 gün 
içerisinde ölüm gözlenebilir. Gebe hayvanlarda 
Mavidil enfeksiyonu yavru ölümü, yavru atımı, 
veya doğumsal anomalili (cücelik, körlük, sağır-
lık, arthrogryposis hidranensefali, çene kısalığı 
uzunluğu vb.) yavru doğumları ile sonuçlanabil-
mektedir. Merinos ırkı koyunların enfeksiyona 
daha duyarlı olduğu bildirilmektedir. Keçilerde 
ise klinik belirtiler daha ılıman geçmektedir.

Mavidil enfeksiyonundan etkilenen klinik 
semptomlara sahip olan hayvanlarda etkili bir 
tedavi programı yoktur. Bu nedenle hastalık-
tan korunmak için çeşitli önlemler alınmalıdır. 
Hastalıkla mücadelenin esasını, karantina, hasta 
hayvanların imhası ve sokucu sineklerle müca-
dele ile birlikte aşılama programları oluşturmak-
tadır. Enfeksiyondan etkilenen hayvanlar müm-
kün olduğu kadar az hareket ettirilmeli, hasta 
hayvanlar için yumuşak besinler, su ve gölge 
yerler sağlanmalıdır. Etkilenen hayvanlar non-



290 Kuzu ve Oğlak Kayıplarının Önlenmesinde Koyun Keçi Sağlığı ve Yetiştiriciliği

kortikosteroid anti-inflamatuvar ilaçlar ile tedavi 
edilerek, inflamasyon azaltılabilir ve daha az acı 
çekmesi sağlanabilir. Klinik bulgular yani hasta-
lığın belirtileri ve otopsi bulguları yol gösteri-
ci olsa da kesin teşhis için mutlaka laboratuvar 
testleri gereklidir.

Dünya üzerinde kullanılan her serotip için 
spesifik canlı attenue ve ölü aşılar mevcuttur. Ül-
kemizde Etlik Veteriner Kontrol Araştırma Ens-
titüsü tarafından hazırlanan Mavidil virusu se-
rotip-4’ü içeren canlı mavidil aşıları mevcuttur. 
Bunun dışında inaktif mavidil aşılarıda bulun-
maktadır. Bu aşılar gebe hayvanlara rahatlıkla 
uygulanabilmektedir. Aşılar ilkbahar ve kırkım-
dan 3-6 hafta önce uygulandığında daha fazla 
bağışıklık sağlar. Aşılama 2,5-3 aylıktan büyük 
hayvanlara uygulanmalıdır. Aşılama genellikle 
eğer bölgede mavidil enfeksiyonu ile ilgili vaka-
lar sık görülürse yapılmaktadır. Firmadan firma-
ya değişmekle birlikte bu aşıların koruyuculuğu-
nun 6 ay ile 1 yıl arasında değiştiği bilinmektedir. 
Mavidil hastalığını geçiren hayvanlar 2 yıl kadar 
bağışıklık kazanır. Bu hayvanlar ağız sütü (ko-
lostrum) aracılığı ile bağışıklıktan sorumlu anti-
korlarını yavrularına da geçirebilirler. Bu şekilde 
yavrular 6 aya kadar bağışık kalırlar. Bu nedenle 

eğer anne hastalığı daha önceden geçirdi ise 6 
aylıktan küçüklere aşı yapılmaması tavsiye edilir. 
Eğer hayvanlar suni tohumlama merkezlerinde 
damızlık amacıyla kullanılacaksa belirli periyot-
larda Mavidil virusu yönünden negatif oldukla-
rının teyit edilmesi gerekmektedir. Çünkü virus 
sperma aracılığıyla da bulaşabilmektedir.

Akabane enfeksiyonu

Akabane hastalığı, küçükbaş hayvanlarda abort, 
ölü doğum, mumifiye yavru doğumu ve AH 
(Arthrogryposis-Hydranencephali) sendromu 
ile seyreder. Bulaşma Aedes, Culex, Anopheles 
ve Culicoides cinsi sokucu sinekler vasıtasıyla 
meydana gelir. Enfeksiyondan küçükbaş hay-
vanların yanı sıra sığırları da etkilemektedir. Kü-
çükbaş hayvanların enfeksiyona yakalanma ora-
nı virusun suşuna bağlı olarak %15-80 arasında 
değişmektedir. Hastalık ilk kez 1959 yılında Ja-
ponya’da Culicoides’lerden izole edilmiştir ve 
ismini Japonya’da yer alan bir bölgeden almıştır. 
Hastalık 1940-1950’li yıllarda büyük salgınlara 
neden olmuş ve buna bağlı olarak çok sayıda 
hayvan ölümlerine sebep olmuştur. Enfeksiyon 
daha çok Japonya, Türkiye, Avusturalya, İsrail, 
Suriye, Ortadoğu, Güney Afrika ve bazen Asya 

Resim 2. Keçilerde Mavidil enfeksiyonunda dilin şiş-
mesi (Vet-Rehberi Prof. Dr. Veysi Aslan arşivinden)

Resim 3. Koyunda Mavidil enfeksiyonunda dilin şiş-
mesi (Dr. Ahmet Sait arşivinden)
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ülkelerinde de bildirilmiştir. Etken Bunyaviridae 
ailesinde bulunan Orthobunyavirus alt grubun-
da yer alır. Enfeksiyon tropik ve subtropik böl-
gelerde ve sinek populasyonunun fazla olduğu 
ılıman mevsimlerde daha çok görülmektedir. Et-
kenin naklinde vertikal bulaşma (anneden yav-
ruya) epidemiyolojik açıdan çok önemlidir. Yani 
virus plasenta vasıtasıyla yavruya geçebilmekte 
ve konjenital bozukluklara neden olabilmekte-
dir. Fötusta bozuklukların gelişmesi gebeliğin 
dönemi ile ilgili olup kritik dönem hayvanlarda 
gebeliğin 28-56. günleri arasında (özellikle 28-
36. günlerde) değişiklik göstermektedir.

Akabane enfeksiyonu yetişkin hayvanlarda 
hatta gebe hayvanlarda herhangi klinik belirti 
göstermeden seyretmektedir. Ancak gebe hay-
vanlarda virus maternal kan dolaşımı yolu ile 
fötusa kadar ulaşır ve fötusta bazı deformasyon-
lara neden olur. Gebe hayvanlarda yavru atma, 
erken doğum, ölü doğum, güç doğum ve canlı 
doğan yavrularda bazı doğumsal anormallikler 
(AH/ Arthogrypozis-Hydraencephali sendromlu 
yavru doğumu) gözlenebilir. Canlı doğanlarda 
Merkezi Sinir Sistemi (MSS) ve kas dejenerasyon-
ları, boyunda bükülme, omurga eğriliği, kambur 
görünüm, körlük, sağırlık, emme azlığı/yavaşlığı, 
felç ve denge bozuklukları görülebilir (Resim 4). 
Fötusta ya da yeni doğanlarda görülen lezyon-
lar ise arthrogripozis (eklemlerde bozukluklar)- 
hydraencephaly (beyin yarı küresinin tamamen 
kaybolması ve içinin sıvı dolu boşlukla dolması), 
akciğerlerin büzülmesi ve iskelet kaslarında za-
yıflama, göbek kordonu enfeksiyonu, katarakt 
şeklinde gözlenmektedir. Yeni doğan yavrular 
küçük zayıf, güçsüzdür ve ayakta duramazlar.

Enfeksiyonun tanısında hayvanlarda gözle-
nen klinik tablolar bir ip ucu verebilir. Gebe hay-
vanlarda meydana gelen abort vakaları, ölü ya 
da güç doğumlar ve canlı doğan hayvanlarda 
gözlenen doğumsal anormallikler özellikle AH 
sendromlu yavru doğumları Akabane enfeksi-
yonundan şüphenilmesi için önemli bulgulardır. 
Ancak kesin teşhis içi mutlaka bir laboratuvar 
tetkiğine ihtiyaç duyulmaktadır.

Resim 4. Akabane anomalisi  
(Dr. Ahmet Sait arşivinden)

Hastalığın spesifik bir tedavisi yoktur. Bu 
nedenle en önemli yol risk altındaki hayvanları 
hastalıktan korumaktır. Virusun bulaşmasında 
aktif rol oynayan vektörlerle mücadele ve aşı-
lama başlıca korunma yöntemleridir. Vektörler-
le mücadelede sinek populasyonlarının yoğun 
olarak görüldüğü su birikintileri ve bataklıkların 
ekosisteme çok zarar vermeden insektisitlerle 
ilaçlanması tavsiye edilmektedir. Ancak bu uy-
gulamaların uzun vadede enfeksiyonun kontro-
lü için yeterli olmadığı bildirilmektedir. Akabane 
hastalığının gözlendiği tropikal ya da subtropi-
kal bölgelerde yaşayan hayvanların özellikle si-
neklerin uçuşma saatlerinde ve geceleri kapalı 
yerlerde muhafaza edilmesi gerekebilir. Ayrıca 
gebeliğinin riskli döneminde bulunan hayvanla-
rın vektörlerle temasının kesilmesi için önlemler 
alınabilir. Akabane hastalığının olumsuz etkileri, 
vektörlere maruz kalmadan önce duyarlı hay-
vanların aşılanmasıyla kontrol edilebilir. Günü-
müzde Japonya ve Güney Kore’de çeşitli canlı 
ve inaktif aşılar şu anda kullanılmaktadır. İnaktif 
aşılar, gebe hayvanlara güvenle uygulanabil-
mektedir. Bununla birlikte, Japonya ve Kore’de 
aşı suşları ile doğum sonrası beyinde iltihap-
lanmaya neden olan viruslar arasında antijenik 
farklılıklar olduğuna dair raporlar vardır ve bu 
nedenle bu suşlar için yeni aşıların geliştirilmesi 
gerektiği tavsiye edilmektedir.
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Schmallenberg hastalığı

Schmallenberg enfeksiyonu ilk kez 2011 yılının 
kasım ayında Almanya’nın Schmallenberg böl-
gesinde süt veriminde azalma ve ateş ile ilgili 
semptomlara sahip sığırlarda tespit edilmiştir. 
2012 yılında Hollanda’da yeni doğan kuzularda 
bazı doğumsal anormallikler gözlendikten son-
ra bu hayvanların beyin dokularında Schmallen-
berg virusu (SBV) izole edilmiştir. Etken Bunya-
viridae ailesinin Orthobunyavirus alt grubunda 
yer alır. Schmallenberg enfeksiyonu koyun ve 
keçilerde asemptomatik seyrederken, özellikle 
gebe hayvanlarda şekillenen transplasental (an-
neden yavruya plasenta yoluyla) geçişle yavruya 
nakledilmektedir. Bu transplasental geçiş sonu-
cu hayvanlarda yavru atma, ölü yavru doğum-
ları, özellikle iskelet ve sinir sistemini etkileyen 
doğumsal anormallikler belirlenmiştir (Resim 5). 
Almanya-Hollanda sınır bölgesinde ilk kez orta-
ya çıkan vakaların daha sonra kuzeybatı Avru-
pa’nın büyük çoğunluğuna hızlı bir şekilde ya-
yıldığı bildirilmiştir. Enfeksiyon daha önce yine 
aynı bölgede ortaya çıkan ruminantların Mavi-
dil (BTV serotip-8) enfeksiyonuna klinik olarak 
çok benzediği için başlangıçta iki enfeksiyon 
birbirleri ile karıştırılmıştır. Belçika, Danimarka, 
Almanya, Fransa, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, 
İspanya ve Birleşik Krallığı hastalıktan etkilen-
miş, Türkiye’de de yapılan çalışmalar sonucu en-
feksiyonun varlığı ortaya konulmuştur.

Resim 5. Schmallenberg 
(Vet. Rehberi-Prof. Dr. Veysi Aslan arşivinden)

Bulaşma direkt olarak bir hayvandan diğeri-
ne temas yolu ile olmamaktadır. Schmallenberg 
virusu (SBV)’nun anneden yavruya vertikal yol-
la geçişinin yanı sıra vektör olarak kabul edilen 
Culicoides (C. obsoletus complex, C. punctatus., 
C. dewulfive, C. chiopterus) sokucu sinek türle-
rinin bulaşmada aktif rol oynadığı bildirilmiştir. 
SBV hayvanların semenlerinde de tespit edilmiş 
ancak bulaşmada rol oynayıp oynamadığı hak-
kında henüz bir bilgi mevcut değildir.

Schmallenberg enfeksiyonu yetişkin koyun 
ve keçilerde çoğunlukla subklinik (klinik belir-
tisiz) olarak seyreder. Enfekte gebe koyun ve 
keçilerde doğumsal anormallikler ile beraber 
yavru atma ve ölü doğum olayları gözlenmek-
tedir. Kuzu ve oğlaklarda transplasental (anne-
den yavruya plasenta aracılığıyla nakil) enfeksi-
yonların sonucu olarak artrhogrypozis (anormal 
eklemler), hydroencephaly (kafatasında sıvı bi-
rikmesi), yavruların çene yapısında bozukluklar, 
ankiloz (eklem sertleşmesi), skolyoz (deforme 
omurga) ve tortikolis (boynun bükülmesi) gibi 
belirtilerle karşılaşılabilmektedir. Ölü doğan 
yavrularda omurilik kanalının kapanmadığı ya 
da damak yarıklarının gözlendiği durumlara da 
rastlanılabilir. Yavru atıklarının yanı sıra mumifiye 
fötus (mumyalaşmış yavru) gibi olgular da sık-
lıkla görülür. Bu arada, kas-iskelet sistemi kusur-
ları ikiz gebelik durumunda tek tip değildir. İkiz-
lerden biri doğumsal bozukluklar gösterirken, 
diğeri herhangi bir bozukluk veya klinik belirti 
olmaksızın sağlıklı doğabilir. SBV enfeksiyonu 
zoonoz değildir. Enfeksiyonu atlatan koyunlarda 
ilk enfeksiyondan 2 yıl sonra SBV’ye karşı nötra-
lizan antikorlar tespit edilmiş ve bu annelerden 
doğan yavruların en az 4-6 ay kadar maternal 
antikorlara sahip oldukları bildirilmiştir.

Enfeksiyonun özellikle yetişkin hayvanlarda 
klinik belirti göstermeksizin seyretmesi nede-
niyle teşhisi zordur. Ancak transplasental enfek-
siyonlarda gözlenilen AH sendromu (eklemlerde 
şekillenen bozukluklar / beyin veya beyinciğin 
küçülmesi veya beyin boşluğuna sıvı birikimi) 
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gibi doğumsal MSS ve kas-iskelet bozuklukları 
nedeniyle hastalıktan şüphelenilebilir. SBV’nin 
klinik özellikleri ile diğer viral enfeksiyonlar ara-
sındaki benzerlikler nedeniyle SBV şüphesini 
doğrulamak için virolojik ve /veya serolojik ta-
nıya ihtiyaç vardır.

Günümüzde bazı Avrupa ülkeleri virusu izole 
edip özelliklerini belirledikten kısa bir süre sonra 
aşı ile ilgili çalışmalara başlamışlardır. Bu aşıların, 
yavruda meydana gelen doğumsal anormallik-
leri, erken doğum veya ölü doğumun önlen-
mesi dahil olmak üzere klinik hastalığı etkili bir 
şekilde önlediği bildirilmektedir. Avrupa’da şu 
anda 3 inaktif aşı sığırlar ve koyunlar üzerinde 
uygulanmaktadır. Yapılan deneysel çalımalarda 
aşılamadan 2 hafta sonra inaktif aşının uyarı-
mı sonucu bağışıklığın başladığı gösterilmiştir. 
Bu aşıların etkinliği aşıdaki virusun titresine ve 
üretim için kullanılan hücre hatlarına bağlı ola-
rak değişebilmektedir. Yine Avrupa’da modifiye 
canlı ve subunit aşı teknikleri ile ilgili çalışmalar 
devam etmektedir.

Hastalığın kontrol altına alınabilmesi için ya-
pılacak en önemli mücadele yöntemlerinden bi-
risi etkenin bulaşmasında rol oynayan vektörle-
re karşı alınacak tedbirlerdir. Örneğin çiftleşme 
zamanının vektörlerin yoğun olduğu dönemler 
haricinde ayarlanmasının enfeksiyonun kontro-
lünde etkili olduğu bildirilmektedir. Sivrisinek 
yoğunluğunun pik yaptığı akşamüstü vakitlerin-
de insektisit kullanımı ve yaşam alanlarının si-
neklerden korunması için geliştirilen sistemlerle 
(sinek ağları, sinekkapanları, ilaçlama vb.) birlik-
te hastalık kontrol altına alınabilir.
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Koyun-Keçilerde Yavru Atıklarına Neden 
Olan Paraziter Hastalıklar

Toxoplasmoz

Toxoplasma gondii enfeksiyonu dünya çapında 
insanlarda ve hayvanlarda yaygın olarak görül-
mektedir. İlk kez 1908’de tanımlanan Toxoplas-
ma gondii, dünya çapında bir dağılıma sahiptir 
ve tüm sıcakkanlı hayvanları enfekte edebilir. 
Hastalığın etkeni Toxoplasma gondii’dir. Son 
konak kedi ve kedigiller, arakonak ise kedi da-
hil tüm sıcakkanlı hayvanlar ve insandır. İnsanlar, 
az pişmiş etten doku kistlerini yiyerek veya oo-
kistlerle (hastalığın etkeni) kontamine içecekle-
ri tüketerek veya yanlışlıkla ookistleri çevreden 
alarak enfekte olurlar. Kediler ise genellikle kistli 
etleri yiyerek enfeksiyona yakalanırlar.

Hastalığın yayılmasında rolü olan en önemli 
faktörler ara konakçılardaki doku kistleri ile kedi 
dışkısıyla etrafa saçılan ookistlerdir. Koyun, keçi 
gibi otla beslenen hayvanlarda ookistler bulaş-
mada oldukça önem arz eder.

Toxoplasmozun konağa geçişi iki yolla olur. 
Bunlardan birincisi ya gebelik döneminde anne-
den plasenta yoluyla yavruya geçer (kongenital 
toxoplazmoz) ya da doğumdan sonra (sonradan 
kazanılan toxoplazmoz) meydana gelir. Toxop-
lasma gondii ile daha önceden enfekte olmamış 
hayvanlarda bulaşma eğer gebelik esnasında 
olursa, etkenler plasentadan yavruya geçerek 
kongenital toxoplazmoza neden olurlar. Bu tür 
enfeksiyonlarda lezyonların önemli bir kısmı 
merkezi sinir sisteminde görülür. En sık gözle-
nen lezyon, retinokorioditistir. Bu enfeksiyon-

da retinada yangı ve nekroza rastlanır. Etkenin 
oluşturduğu enfeksiyonlar çoğunlukla asemp-
tomatik olarak gözlenirken, insan ve koyunlarda 
kongenital enfeksiyonların rolü büyüktür.

T. gondii, Yeni Zelanda, Avustralya, Birleşik 
Krallık, Norveç ve ABD’de enfektif küçükbaş 
hayvan abortlarının ana nedenlerinden biri ola-
rak kabul edilmektedir. Koyun ve keçiler gebey-
ken birincil enfeksiyon geçirdiklerinde klinik 
toksoplazmoz oluşur. Hastalık koyun ve keçi-
lerde sporlanmış ookistlerin alınmasıyla başlar. 
Dört gün sonra mezenterik lenf nodüllerinde 
trofozoitler şekillenir. Bu dönemde hayvanlarda 
ateş yükselir ve yaklaşık 12. güne kadar devam 
eder. Etkenler tüm vücuda dağılarak doku kistle-
ri içinde bradizoit formuna dönüşürler. Hayvan 
gebe ise enfeksiyon uterusa geçer. Gebeliğin er-
ken dönemlerindeki (45-55. günler) enfeksiyon 
genellikle fötüsün ölümü ile sonuçlanır. Sonraki 
dönemde (90. gün) abort meydana gelir. Gebe-
liğin son döneminde ise (120. güne kadar) kıs-
men bağışıklık şekillendiği için klinik bulgu gö-
rülmez, enfekte ve bağışık yavrular doğar.

Koyunlarda toxoplazmoza bağlı oluşan yav-
ru atıkları, gebeliğin ikinci döneminde şekil-
lenen enfeksiyonlarda görülür. Bu dönemde 
yavru atıkları ile birlikte ölü doğum, mumyalaş-
mış yavru, zayıf yavru doğumu da gözlenebilir. 
Gerek koyunlarda gerekse keçilerde plasenta 
üzerindeki dokularda oluşan lezyonları çıplak 
gözle görmek mümkündür. Keçilerde enfeksiyo-
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nun akut döneminde etkenlere sütte rastlamak 
mümkündür. Bu nedenle bu sütlerin pastörize 
edilmeden içilmesi insanlar açısından da enfek-
siyon kaynağı olabilir. Aynı zamanda etkenlere 
spermada da rastlamak mümkündür. Kuzu ve 
oğlaklardaki en belirgin farklılık mumyalaşmış 
yavrulardır. Bu mumyalaşmış yavrular çikolata 
renkli küçük bir minyatür şeklindedir. Beyinde 
primer ve sekonder lezyonlar gelişir. Abort ge-
çirmiş olan koyunlar bir yıl sonra normal yavru 
doğururlar.

Hastalığın klinik olarak teşhisi hemen hemen 
imkansızdır. Bu amaçla serolojik ve alerjik test-
lerden yararlanılır. Bu amaçla Veteriner hekimin 
alacağı numuneler laboratuvara gönderilir. Ayrı-
ca Veteriner hekim tarafından Toxoplasmin Deri 
Testi de uygulanabilir.

Tedavide Veteriner hekim tarafından deko-
kuinat uygulanabilir. Korunmada, hayvan yem-
lerinin bulunduğu yerlere kedi girişinin önlen-
mesi, aynı zamanda kedi dışkılarının yem ve 
sularına karışmasının önlenmesi gerekir. Yeni 
Zelanda, İngiltere ve İrlanda’da Toxovax isim-
li canlı aşı uygulanmaktadır. Bu aşı koyunlarda 
sorunsuz bir şekilde uygulanırken, keçiler için 
önerilmemektedir.

Neosporoz

Etken, zorunlu bir hücre içi protozoon olan Ne-
ospora caninum’dur. Biyolojik döngüsü tam bi-
linmemekle birlikte Toxoplasma gondii’ye çok 
benzemekle birlikte farklı enfeksiyonlara neden 
olmaktadır. Toxoplasma gondii koyun ve keçiler 
için önemli bir etken sayılırken, Neospora cani-
num da sığırlarda aborta neden olur. Sığırların 
dışında koyun ve keçilerde de yavru atıklarına 
neden olabileceği ve rahimdeki yavrunun enfek-
te olduğu bildirilmiştir. Etkenin son konağı evcil 
köpeklerdir. Ara konakları ise sığır, koyun, keçi 
ve geyiklerdir. Koyun ve keçilerde, N. caninum 
enfeksiyonu ile ilgili saha çalışmaları sınırlıdır ve 
yaygınlığı testlere ve örnekleme alanına bağlı 
olarak büyük ölçüde değişiklik gösterir. Neospo-
ra caninum ilk defa İngiltere’de tespit edilmiştir.

Hastalığın tanısında serolojik, immunohis-
tokimyasal ve moleküler teknikler kullanılmak-
tadır. Tedavisinde Veteriner hekimin önereceği 
ilaçlar kullanılmaktadır. Hastalıktan korunma 
amacıyla ise köpeklerin atık yavruları, yavru zar-
larını yemesine engel olunmalı, koyun keçi yem-
lerinin köpek dışkısı ile bulaşıklılığı önlenmelidir.

Sarcosporidioz (Sarcocystidae)

Sarcocystis türleri tüm dünyada yaygın olarak 
bulunurlar. Etkenler zorunlu hücre içi parazi-
tidirler ve heteroksen gelişme gösterirler. Son 
konakları karnivorlar (kedi-köpek) ve insan, ara 
konakları ise memeli hayvanlar, sürüngenler, 
kanatlılar ve insanlardır. Koyunlarda Sarcocysto-
zise neden olan türler, S. tenella, S. arieticanis, 
S. gigantea ve S. medusiformis’dir. Keçiler ise 
S. capracanis türü ile enfekte olurlar. S. tenella 
ve S. arieticanis’in doku kistleri mikroskobik, S. 
gigantea ve S. medusiformis’in doku kistleri ise 
makroskobiktir ve gözle görülebilir.

Arakonaklar, kesin konakçının dışkılarıyla atı-
lan etkenleri alarak enfeksiyona yakalanırlar. Ko-
yunlarda enfeksiyona neden olan S tenella, ateş, 
anemi, anoreksi, abort, ataksi ve ölüme neden 
olmaktadır. Keçilerde ve oğlaklarda ise yüksek 
oranda etkenin alınmasının akut ve öldürücü 
seyrettiği bildirilmiştir.

Hastalığın tanısı Veteriner hekim tarafından 
hayvanlardaki klinik belirtilere göre ve çevredeki 
kedi-köpeklerin muayenesi ile konulabilir.

Korunmada ara konaklarla son konakların 
teması kesilmelidir. Ara konakların yemlerine 
antikoksidiyal ilaçların ilave edilmesi enfeksiyo-
nu önleyebilir. Veteriner hekim önerileri dikkate 
alınır.

Babesioz (piroplazmoz, kene humması)

Hastalığın etkeni
Etken, Babesidae ailesine bağlı, Babesia so-
yundaki kenelerdir (Resim 1-3). Etkenler doğal 
enfekte kenelerin konaklarından kan emmesi 
sonucu nakledilirler. Hastalığın gelişmesinde, 
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enfekte kene kan emmek için konağa tutunur 
ve tükrük bezindeki etkeni konağa verir. Etken 
konağın eritrositlerine girerek burada çoğalır-
lar. Enfekte eritrosit parçalandıktan sonra ser-
best kalan etkenler sağlam eritrositlere girerek 
çoğalmaya devam ederler. Vektör kenedeki 
gelişim ise şu şekilde açıklanabilir; vektör kene 
enfekte konaktan kan emerken emilen kan ke-
nenin bağırsağına gelir ve burada kanda bulu-
nan etkenler çoğalmaya devam eder. daha son-
ra kenenin hemolenfine geçerek ovaryumlara 
geçer. Böylelikle enfekte kenenin yumurtalarıyla 
larvalara etken aktarılmış olur, bu şekildeki nakil 
transovaryan nakil olarak adlandırılır. Transtadi-
al olarak ise, keneler bir gelişme döneminde al-
dıkları etkeni bir sonraki dönemde naklederler. 
Yani larva döneminde alınan etken nimf döne-
minde, nimf döneminde alınan etken ergin dö-
nemde nakledilebilir. Bu nakil şekli transtadial 
nakil olarak adlandırılır. Erişkin dönemde etkeni 
alan kene paraziti nakledemez. Koyun ve keçi-
lerde babesioza neden olan türler, Babesia ovis, 
B. motasi ve B. crassa’dır. Etkenin vektörlüğünü 
Rhipicephalus bursa, Rh. turanicus, Rh. evertsi, 
Hyalomma anatolicum excavatum, Ixodes rici-
nus ve I. persulcatus yapar.

Resim 1. Rhipicephalus bursa

Resim 2. Rhipicephalus turanicus

Resim 3. Hyalomma a. excavatum

Akut babesiozda yüksek ateş (40-41.5 ºC), 
anemi, hemoglobinuri ve ikterus gibi spesifik 
bulgular gözlenir. Bunun yanı sıra, gebe hayvan-
larda abort şekillenir. Ayrıca, zayıflık, depresyon 
gibi genel semptomlar da gözlenebilir. B. ovis 
enfeksiyonlarında kuzularda şiddetli enfeksi-
yonlar gözlenebilir.

Hastalığın tanısı, Veteriner hekim tarafından 
alınmış perifer kandan yapılan Giemsa ile bo-
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yanmış sürme frotilerde mikroskopta etkenlerin 
görülmesiyle konulur. Kesin tür teşhisi için de 
serolojik ve moleküler tekniklerden faydalanılır.

Hastalığın tedavisinde imidocarb dipropio-
nat kullanılır. Koruyucu olarak da koyun babesi-
ozuna karşı imidocarb dipropionat kullanılabilir. 
Hastalık kenelerle nakledildiği için kene müca-
delesi korunmada oldukça önem arz eder.

Theilerioz

Etken, Theileridae ailesine bağlı, Theileria so-
yundaki türlerdir. Bu türler zorunlu hücre içi pa-
razitler olup koyun, keçi, sığır gibi hayvanların 
eritrositleri içerisinde halka, yüzük, oval, batone, 
yuvarlak gibi formlarda bulunurlar. Diğer form-
ları ise lenf yumruları ve dalak başta olmak üze-
re lenfosit, monosit hücrelerinde bulunurlar.

Hastalığın Yayılma Yolları ve Belirtileri

Etkenler Ixodidae ailesinde bulunan keneler-
le nakledilirler. Hayat siklusları ixodid kenelerle 
koyun, keçi, sığır gibi omurgalı konaklarda ge-
çer. Larva ve nimf döneminde enfekte konaktan 
kan emen keneler, kanla birlikte eritrosit için-
deki etkenleri de alırlar, bu etkenler piroplasm 
form olarak adlandırılırlar. Kenelerin bağırsa-
ğında biyolojik evrelerini geçiren etkenler tük-
rük bezlerine geçerek burada çoğalırlar ve kan 
emme esnasında duyarlı konağa nakledirler. 
Yani theilerioz transtadial olarak nakledilir. Du-
yarlı konaklara kan emme ile nakledilen etkenler 
yaklaşık bir haftada konağın lenf düğümlerine 
gelerek çoğalır ve şizontları oluşturur. Etkenler 
daha sonra kan yolu ile eritrositlere girerek pi-
roplazmik formları oluştururlar. Koyun ve keçi-
lerde enfeksiyona neden olan türler, Theileria 
lestoquardi, Th. sp. China, Th. separata ve Th. 
ovis’tir.

Patojen Theileria türlerinin neden olduğu 
akut enfeksiyonlar çoğunlukla ölümle sonuçla-
nır. Apatojen türlerde klinik bulgu şekillenmez. 
Akut formda ilk şekillenen klinik bulgu, yüksek 
ateştir. Lenf yumruları büyür, mukozalarda sol-

gunluk göze çarpar. İlerlemiş olaylarda sarılık 
gözlenebilir. Süt verimi düşer, çene altı ödemleri 
gözlenir. Sıklıkla geçici olan bir hemoglobinuri 
şekillenir. Özellikle Th. lestoquardi enfeksiyonla-
rında gebe hayvanlarda abortlar görülür.

Hastalığın tanısı, Veteriner hekim tarafından 
perifer kandan yapılan Giemsa ile boyanmış 
sürme frotilerde eritrosit içerisindeki piroplazm 
formların (oval, yuvarlak), ve lenf punksiyonu 
yapılarak hazırlanan frotilerde lenfositlerde şi-
zontların görülmesiyle konur.

Hastalığın tedavisinde buparvaquon uy-
gulanır. Bundan başka parvaquon, primaquin 
phosphate, halofuginone lactate da kullanıla-
bilmektedir. Etiyolojik tedavinin yanında semp-
tomatik tedavi de uygulanmalıdır. Sekonder 
enfeksiyonları önlemek amacıyla oksitetrasiklin 
kullanılabilir. Sıvı tedavisi uygulanabilir. Korun-
mada kene mücadelesi oldukça önemlidir. Ke-
nelerin aktif olduğu dönemlerde hayvanlar uy-
gun akarisitlerle, uygun aralıklarla ilaçlanmalıdır.

Anaplazmoz (Rickettsiales)

Hastalığın Etkeni
Anaplazmoz, tropik ve subtropik iklim kuşağın-
da yer alan ülkelerde yaygın olarak görülen ve 
rickettsiales dizisinde anaplasma cinsinde bulu-
nan türlerin neden olduğu bir enfeksiyondur.

Etkenler, Dermacentor, Amblyomma, Rhi-
picephalus, Ixodes, Hyalomma ve Ornitodoros 
türü kenelerle biyolojik, Tabanid, Stomoxys spp. 
ve çeşitli sivrisinek türü gibi kan emen sineklerle 
de mekanik olarak taşınırlar. Hastalığın bulaş-
masında enfekte cerrahi alet ve ekipmanlar da 
büyük önem taşır.

Anaplasma etkenlerinin biyolojisinde, vek-
tör kenelerle omurgalı konak rol oynar. Etkenler 
Ixodid kenelerle transstadiyal olarak aktarılır.

Enfeksiyonun akut döneminde yüksek ateş, 
sarılık, solunum güçlüğü, iştahsızlık ve gebe 
hayvanlarda abort şekillenir. Perakut formda ge-
nellikle birkaç saat içinde ölüm şekillenir. Hasta 
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hayvanların kanı sulu ve açık renktedir. Enfek-
siyonun kronik döneminde anemi ve zayıflama 
şekillenir ve genellikle birkaç hafta içinde iyileş-
me başlar ve preimmunisyon şekillenir. A. ovis’ 
in neden olduğu keçilerdeki anaplasmozda, pa-
tojen olmayan, düşük bir ateş ile ancak belirli 
durumlarda, klinik olarak şiddetli bir karakteri 
olabilen subklinik hastalık tablosu oluşturabil-
diği bildirilmiştir. A. marginale ile subklinik en-
feksiyonlar hem koyunlarda hem de keçilerde 
kaydedilmiştir. A. playts ve A. bovis koyun ve 
keçilerde subklinik olarak seyretmektedir.

Anaplasma etkenlerinin teşhisinde; Veteriner 
hekim tarafından alınan ve Giemsa ile boya-
nan kan frotilerinin mikroskopta incelenmesiyle 
mümkündür. Kesin teşhis, serolojik ve moleküler 
yöntemlerle yapılabilir.

Hastalığın tedavisinde yaygın olarak kulla-
nılan ilaçlar, tetrasiklinler (tetracycline, hydro-
chloride, chlortetracycline, oxytetracycline ve 
doxycycline), gloxazone ve imidocarbdır. Yapı-
lan çalışmalarda etkenlerin rifampine de duyar-
lı olduğu bildirilmiştir. Tedavi edilen kuzularda 
kilo almada artış ve genel durumda iyileşme 
gözlenmiştir.

Hastalığın kontrolünde, akarisit uygulama-
ları, cerrahi alet ve ekipmanların sterilizasyonu, 
antibiyotik kullanımı, canlı ve cansız aşılarla ba-
ğışıklığın uyarılması ve artropod mücadelesini 
içermektedir. Bulaşmanın az olduğu bölgeler-
de aşılamada, Anaplasma türlerinin daha az 
patojen izolatlarını içeren canlı aşılar kullanıl-
maktadır. A.centrale’den elde edilen canlı aşılar 
dünyada yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Ko-
runmaya yönelik bir diğer seçenek ise, koyunları 
ve 6-7 haftalık oluncaya kadar kuzularını kene 
bulunmayan, çitlerle çevrili otlaklarda tutmak 
olacaktır. Yerli gebe koyunlarda% 90’a varan yo-
ğun abort oranları yaygın olarak görüldüğü için, 
gebe hayvanlar hiçbir zaman kenelerle enfeste 
bölgelere taşınmamalıdır.
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Koyun-Keçi İşletmelerinde Biyogüvenlik

Biyogüvenlik; çiftlik hayvanlarına, ürünlere, 
çevreye ve insanlara zarar verebilecek veya on-
ları olumsuz etkileyebilecek hastalık patojenleri-
nin girişini ve yayılmasını önlemek için tasarlan-
mış bir dizi yönetim uygulamasıdır. Genel olarak 
biyogüvenlik, bir nüfusu ulusal, bölgesel ve çift-
lik düzeyinde zoonoz ve bulaşıcı hastalıklardan 
korumaya yönelik her türlü önlemdir.

Koyun ve keçi biyogüvenliğine genel bakış

Koyun ve keçilerde birçok hastalık riski vardır. 
Üreticiler, hayvanlarını potansiyel olarak etkile-
yebilecek birçok yaygın hastalığın farkındadır. 
İşletmelerindeki bazı hayvan gruplarında hasta-
lık görülebilirken diğer gruplarda görülmediği 
ya da yakın bir bölgede hastalık varken kendi iş-
letmelerinde hastalık olmadığı durumlar olabilir. 
İşte bu tip deneyimler sağlıklı ve doğru biyogü-
venlik prosedürlerinin uygulanmasının bir sonu-
cudur. Çünkü biyogüvenlik prosedürleri doğru 
uygulandığı zaman bir hastalığın çiftlikteki farklı 
hayvan grupları arasında yayılma riskini ve aynı 
zamanda, çiftlikte bulunan hayvanlara hastalık 
getirilmesi olasılığını da azaltır.

Yakınınızda bulunan bir çiftlikte veya böl-
genizdeki başka bir çiftlikte görülen hastalığın 
çiftliğinize girmesini önlemenin tek yolu bi-
yogüvenliktir. Biyogüvenlik sadece hastalıkların 
çiftliğinize girmesini değil aynı zamanda çiftliği-

nizde var olan hastalıkların ortadan kaldırılması-
na veya kontrol edilmesine de yardımcı olabilir.

Biyogüvenlik neden önemlidir?

Biyogüvenlik proaktiftir ve bir çiftlik veya sürü-
de hastalığa neden olabilecek ajanların bulaş-
masını sınırlayarak sürünün sağlığını korumak 
için rutin, günlük çiftlik içi faaliyetlere odaklanır. 
Bulaşıcı ajanlar genellikle organik maddelerde 
veya tarım alanlarında sıklıkla bulunan geniş bir 
yelpazede bir yerden başka bir yere taşınabilir.

Biyogüvenlik, enfeksiyöz ajanların mevcut 
olabileceği varsayımıyla hastalık riskini azaltma-
ya odaklanır, böylece hayvan sağlığının iyileşti-
rilmesine, günlük üretimde iyileşmeye, üretim 
maliyetinde tasarruflara ve karlılığın arttırılma-
sına katkıda bulunur.

Biyogüvenlik uygulamaları ayrıca çiftçiler, ai-
leleri ve çalışanları için zoonotik hastalığa maruz 
kalma riskini en aza indirebilir ve çiftlikte üstle-
nilen belirli faaliyetlerin potansiyel olarak doğa-
sında bulunan gıda güvenliği risklerini azaltabilir.

Biyogüvenlik uygulamalarına uyulmadığında 
zoonoz karakterli hastalıklar ya da maddi kayıp-
lar görülebilmekte ve akabinde karantina ön-
lemleri gibi uzun süreli yaptırımlar zorunlu hale 
gelmektedir. Bunları önleyebilmenin yolu; basit 
biyogüvenlik uygulamalarının doğru ve kararlı 
bir şekilde işletmede yaptırılmasıdır.
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Enfekte olmamış sağlıklı hayvanların 
korunması

Enfekte hayvanları ve kontamine olmuş ma-
teryalleri sağlıklı hayvanlardan uzak tutmak, 
biyogüvenliğin en önemli ve etkili kısımların-
dandır. Enfekte hayvanlar ve kontamine mater-
yalleri, enfekte olmamış sağlıklı hayvanlardan 
uzak tutmak için bazı yöntemler vardır. Bunlar:
• Kapalı sürünün muhafaza edilmesi. Bu 

mümkün değilse, sadece sağlıklı görünen ve 
son 30 gün içinde bir Veteriner Hekimi tara-
fından kontrol edilen hayvanların satın alın-
ması ve en az 30 gün sürüden ayrı tutulması,

• Patojenler araçlar, giysiler ve ekipmanlar ile 
bulaşabileceğinden, işletmeye olan erişimin 
çalışanlar ve servis personeli ile kısıtlanması,

• Yalnızca belirli kişilerin, araçların ve ekip-
manların temiz tarafta bulunmasına izin ve-
rilen bir hat oluşturulması,

• Çalışanlarınıza ve Veteriner Hekimi’ne hay-
vancılık işletmeleri ziyaretleri arasında 24-48 
saatlik bir bekleme süresinin uygulanması,

• Mümkün olduğu kadar hayvanlarınızın işlet-
me dışındaki diğer hayvanlar (kemirgenler, 
vahşi hayvanlar, vb.) ile arasındaki temasın 
önlenmesi,

• Haşereler patojenleri bulaştırabileceğinden 
bunların kontrol altına alınmasını sağlaya-
cak uygulamaların yapılmasıdır.

Biyogüvenlik planının hazırlanması

Biyogüvenlik planlamasında yer alan başlıkların 
sadece bir tanesinin uygulanması tüm hasta-
lıkları önlemeye yeterli değildir. Aynı zamanda 
bir çiftlikte “Yapılması Gerekenler” de değildir. 
Bunlar, herhangi bir çiftliğin ihtiyaçlarına uygun 
kendi biyogüvenlik önlemlerini geliştirmek için 
üzerinde durabileceği yönergelerdir. Tüm çift-
likler, bu yönergeleri dikkate alarak kendilerine 
uygun önlemleri uygulamalıdır. Bu önlemlerin 
çiftlikteki tüm personele bildirilmesi ve zaman 
zaman gözden geçirilip revize edilmesi de zo-
runludur.

Uygulanması gerekenler aşağıda başlıklar al-
tında toplanmıştır.
I.  Çiftlikteki hayvanlar, insanlar ve araçların ha-

reketi
1.  Hayvancılık

1.1 Yeni hayvanların tanıtımı
1.2 Çiftlik hayvanlarının yeniden girişi
1.3 Çiftlik hayvanlarının taşınması

2. Besleme
3. İnsanlar
4. Araçlar
5. Ekipman ve Malzemeler
6. İstenmeyen girişler

II:  Çiftlik içinde genel biyogüvenlik
1. Çiftlik düzeninin diyagramının oluşturul-

ması
2. Tesis yönetimi
3. Çevre ve iç çit
4. Yem, Su ve Yatak Yönetimi
5. Hayvan Sağlığı Yönetimi
6. Ekipman ve araçların yönetimi
7. Tesislerin ve çiftlik ekipmanlarının temiz-

lenmesi/dezenfeksiyonu
8. Karkas ve atık yönetimi
9. Mera yönetimi
10. Personel yönetimi
11. İzleme ve kayıt tutma
12. Hastalık Salgınları için Müdahale Planı
13. Hayvan refahı ve biyogüvenlik

Genel stratejiler

• Veteriner Hekimi’nizden gelen bilgiler doğ-
rultusunda verimli ve etkili bir sağlık planı 
oluşturulmalı ve uygulanmalıdır. Aşılar ve 
paraziter mücadele dahil olmak üzere sağlık 
prosedürleri için yazılı bir çalışma prosedürü 
hazırlanmalıdır.

• Tüm hayvanlar topallık, iştahsızlık, tükürük, 
uyuşukluk veya ani ölüm dahil olmak üzere 
hastalık belirtileri açısından günde en az bir 
kez gözlemlenmelidir.

• Tek tek hayvanların veya tüm koyun ve keçi-
lerin, hastalık belirtileri görülürse Veteriner 
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Hekimi tarafından dikkatle incelenmesi sağ-
lanmalıdır. Açıklanamayan hayvan ölümleri 
meydana gelirse nekropsi yapılması önem-
lidir. Hastalık sorunlarının nedeni belli değil-
se, biyolojik numuneler bir teşhis laboratu-
varına gönderilmelidir.

• Hayvan kamyonları ve römorkları, gübre 
yükleyicileri ve yayıcılar, traktörler gibi ekip-
manlara ve hastalığı bir bölgeden diğerine 
kolayca yayabilecek diğer fomitlere dikkat 
edilmelidir. Her yüklemeden sonra kullanı-
lan ekipmanlar iyice temizlenmelidir.

Hayvanlar

• Mümkünse sürü kapalı tutulmalıdır (yani sü-
rüye yeni hayvanlar getirilmemelidir).

• Her bir hayvan kimliklendirilmelidir.
• Tüm hayvanlar için doğru kayıtlar tutulmalı 

ve bu kayıtlar güncellenmelidir. Tutulan ka-
yıtlar hayvanın kaynağı (doğum veya satın 
alma), aşılar, test geçmişi, klinik belirtiler, te-
daviler, ölüm nedeni veya itlaf vb. gibi bilgi-
leri içermelidir.

• Veteriner Hekimi tüm hayvan sağlığı karar-
larına dahil edilmelidir.

• Hayvanlar hastalık belirtileri açısından gün-
lük olarak izlenmelidir.

• Olağandışı hastalık veya belirtiler fark edilir-
se Veteriner Hekimi derhal bilgilendirilme-
lidir.

• Farklı hastalıklar/durumlar için ne yapılaca-
ğına ilişkin bir sistem oluşturulmalıdır.

• Veteriner Hekimi yardımıyla sürü düzeyinde 
bağışıklığın iyileştirilmesi amacıyla bir aşıla-
ma prosedürü geliştirilmelidir.

• Meraya alınan hayvanlar için sağlıklı bir bes-
lenme alanı sağlandığına dikkat edilmelidir.

• Kırkım veya tırnak kesimi uygulamalarının 
hastalık yaymasına izin verilmemelidir. Kır-
kım makinesinin kullanması için çiftlikte kır-
kım yüzeyi (halı, kontrplak vb.) sağlanmalıdır. 
Kırkımcının başka çiftliklerde kullandığı ken-
di yüzeyini kullanmasına izin verilmemelidir. 
Zemin koşullarının yetersiz olması enfekte 

olmayan hayvanların ayaklarına zarar vere-
bilir. Tırnak kesiminden sonra atık temizli-
ğinin etkin ve tam bir şekilde yapılmaması 
hayvan sağlığını olumsuz etkileyerek enfek-
siyöz etkenlerin girişine olanak sağlayabilir.

Sürüye yeni katılan hayvanlar

• Kapalı bir sürü korunmalı, sürü içinde büyü-
tülmeli veya yeni hayvan ekleme sıklığı ve 
sayısı en aza indirilmelidir.

• Tüm yeni hayvanlar için izolasyon veya ka-
rantina tesisleri belirlenmelidir.

• Yeni hayvanlar izole edilmeli veya yerleşik 
sürüye sokmadan önce en az üç hafta bo-
yunca izole edilmelidir.

• Bilinen ve güvenilir sürü sağlığı programları 
ile satın alımlar tek bir kaynakla sınırlandırıl-
malıdır. Satıcıdan sürü sağlığı bilgileri yazılı 
bir şekilde istenmelidir. Pazarlardan hayvan 
satın almanın çiftliğinize hastalık getirme 
riski olduğu unutulmamalıdır.

• Hayvan karantinadayken klinik belirtile-
ri gözlemlenmelidir. Yeni hayvanlar yaygın 
hastalıklar için test edilmelidir. Negatif bir 
testin hastalıktan kurtulmayı garanti ede-
meyeceği unutulmamalıdır.

• Yeni hayvanlar taşımadan önce aşılanmalı-
dır.

Sürüdeki hayvanlar

Kuzular/Oğlaklar
• İshal, genç hayvanlarda yaygın bir sorundur. 

Yavrulama alanı minimum stok yoğunluğu 
ile mümkün olduğunca kuru ve temiz tutul-
malıdır.

• Yavruların kirli ortamlara (çamur ve gübre) 
maruz kalması en aza indirilmelidir.

• Doğumdan sonraki ilk birkaç saat içinde 
yeni doğanların gözlemlenmesi sağlanma-
lıdır.

• Kolostrum sağlanmalıdır.
• Yavrulara uygun bir beslenme düzeni sağ-

lanmalıdır.
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• Yavruların aşılanması sağlanmalıdır.
• Kayıtlar; doğum tarihi, baba, teşhisler, teda-

viler, prosedürler vb. gibi bilgileri içerecek 
şekilde tutulmalıdır.

• Satın alınan yavruların sürü ile aynı ortamda 
bulunmasına izin verilmemelidir.

Sütten Kesilmiş Yavrular
• Solunum yolu hastalığı sütten kesilenlerde 

sorun olabilir. Koksidiyoz, yaygın olan başka 
bir klinik hastalıktır.

• Stressiz ve güvenilir bir sütten kesme ortamı 
sağlanmalıdır.

• Temiz ve taze su kaynağı sağlanmalıdır.
• İyi bir mineral takviyesi sağlanmalıdır (tuz ve 

diğer önemli makro ve iz mineraller).
Yetişkinler
• İyi bir mineral takviyesi sağlanmalıdır (tuz ve 

diğer önemli makro ve iz mineraller).
• Üremeden önce yaklaşık 3,5 vücut kondüs-

yon skoru korunmalıdır.
• Doğumdan bir ay önce aşı yapılmalıdır.
• Tedavi edilen veya hasta olan hayvanların 

yakın gözlem altında tutulabileceği belirlen-
miş bir ağıl veya alan oluşturulmalıdır.

• Tüm tedaviler kaydedilmeli ve önerilen ka-
lıntı süreleri takip edilmelidir.

• Uygulanabilir bir beslenme düzenine sahip 
olunmalı, önce sağlıklı hayvanlar, en son 
hasta ve tedavi görmüş hayvanlar beslen-
melidir.

• Kronik hastalığa sahip hayvanlar belirlen-
melidir.

Temizlik ve dezenfeksiyon

Hayvan barınaklarının, araçlarının ve ekipman-
larının (botlar ve giysiler dahil) temizlenmesi ve 
dezenfekte edilmesi, sürünüze hastalık bulaş-
masını en aza indirmek için çok etkili bir yoldur. 
Hayvancılık işletmeleri arasında ve kendi işlet-
meniz içinde taşınan her şey temizlenmelidir. 
Üretim alanları düzenli olarak temizlenmeli ve 
ekipmanlar her kullanımdan sonra temizlenme-
lidir.

Doğru temizliğin sağlanması için:
• Organik maddeleri ve kalıntıları çıkarmaya 

yardımcı olmak için temizlemeden önce yü-
zeylere deterjan ve köpükleştirici maddeler 
uygulanmalıdır.

• Durulamak için sıcak su kullanılmalı ve 
mümkünse yüksek basınçla durulanmalıdır.
Temizledikten sonra tüm yüzeylerin tama-

men kuruması beklenmeli ve temizlenmiş tüm 
yüzeylere doğrudan bir dezenfektan uygulan-
malıdır. Dezenfektanların seçimi ve/veya kulla-
nımı, aşındırıcı özellikler ve güvenlik, etki me-
kanizması, organik madde varlığı ve patojenler 
dahil birçok faktöre bağlıdır. Patojenlerin belirli 
bir dezenfektan bileşiğinin etkisine dirençli hale 
gelmesini önlemek için her seferinde aynı de-
zenfektan kullanılmamalıdır.

Çalışanlar

• Tüm çalışanlar için düzenli sağlık kontrolleri 
uygulanmalıdır.

• Çalışanlar sürü sağlığı konusunda ve iyi hay-
van işleme teknikleri konusunda eğitilmeli-
dir. İyi hayvancılık, hayvanların hastalığa kar-
şı bağışıklığının korunmasına yardımcı olan 
olumlu bir ortama katkıda bulunur.

• Tüm çalışanlar hastalık belirtilerini tanımak, 
şüpheli faaliyetler için denetçiyi uyarmak ve 
biyogüvenlik planı dahilindeki prosedürleri 
anlamak ve takip etmek için eğitilmelidir.

• Çalışan hareketliliğinin (giysi, bot, ekipman, 
hayvanlar vb.) çiftlikteki en büyük biyogü-
venlik risklerinden biri olduğu konusunda 
çalışanlar bilgilendirilmelidir.

• Çiftlik dışında aynı türden teması olan çalı-
şanlar, hastalık taşıma konusunda uyarılma-
lıdır.

• Çalışanların temiz kıyafet ve bot giymesi zo-
runlu olmalıdır.

• Temiz giysiler için günlük botların ve ellerin 
düzenli olarak yıkanmasını sağlayacak pro-
tokoller oluşturulmalıdır.

• Çalışanların sağım yaparken, hasta hayvan-
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lara bakarken, doğumlara yardım ederken, 
ölü doğumlar veya ölü hayvanlarla uğraşır-
ken eldiven takmaları zorunlu olmalıdır.

• Çalışanların, hastalığın daha duyarlı hayvan-
lara yayılmasını azaltmak için temizden kir-
liye, gençten yaşlıya ve sağlıklıdan hastaya 
belirli bir sırayla hayvan grupları üzerinde 
çalışmaları istenmelidir.

• “Yüksek riskli alanlarda” çalışanların bu alan-
larda kalmalarını veya bu alanlardan ayrıl-
madan önce kıyafet ve ayakkabılarını değiş-
tirmeleri sağlanmalıdır.

Ziyaretçiler

Ziyaretçiler, çiftliğinizi ziyaret eden rutin ola-
rak planlanmış kişileri (Veteriner Hekimi, nakli-
yeciler, yakıt/yem teslimatları, vb.) ve rutin ol-
mayan kişileri (turlar, satış görevlileri, diğer canlı 
hayvan sahipleri ve düzenleyici personel) içerir.
• Önceden onayınız olmadan çiftliğinize hiç 

kimse girmemelidir.
• Tüm ziyaretçiler bir kayıt defteri imzalamalı-

dır. Tarih, isim, organizasyon, telefon numa-
rası, ziyaret nedeni ve çiftlik hayvanlarıyla en 
son ne zaman iletişim kurduğu gibi bilgiler 
eklenmelidir. Bu liste, bir salgını kontrol altı-
na almak için gerekirse araştırmacılar tara-
fından kullanılacak önemli bilgileri içermek-
tedir.

• Ziyaretçilerinizle ilişkili risk düzeyi değerlen-
dirilmelidir. Hayvanları var mı? Çiftlik ziya-
retleri var mı? Hayvanlarınızla yakın temas 
kuracaklar mı? Yakın zamanda başka bir ül-
keden döndüler mi?

• Ziyaretçiler, görevleri için gerekli olan be-
lirli alanlarla sınırlandırılmalıdır. Ziyaretçileri 
çiftlikteyken uymaları gereken kurallar hak-
kında bilgilendirmek amacıyla posterler asıl-
malıdır.

• Ziyaretçilerin çiftliğe yanlarında yiyecek 
maddeleri getirmelerine izin verilmemelidir.

• Ziyaretçilere işletmeyi ziyaret etmeden önce 
ve sonra yeni tek kullanımlık çizmeler, temiz 

lastik çizmeler sağlanmalı veya ayakkabıla-
rını/botlarını uygun dezenfektanla fırçalayıp 
dezenfekte etmeleri sağlanmalıdır.

• Hayvanlarla temas kuracak ziyaretçiler temiz 
tulum giymelidir.

• Ziyaretçiler hayvan alanlarına girmeden 
önce ve sonra ellerini sabunla iyice yıkama-
lıdır.

Sonuç ve öneriler

Bİyogüvenlik koyun keçi işletmeleri açısından 
sürüye hastalık etkenlerinin bulaşmasını önle-
yebilecek en önemli korunma yollarından biri-
sidir. Bu bulaşmalar direkt veya endirekt şekilde 
olabilir. Bahsedilen biyogüvenlik yöntemlerin-
den ve alınabilecek önlemlerden işletmeniz için 
doğru ve uygulanabilir bir plan yapılması hasta-
lık yapıcı etkenlerin işletmeye girişini ve yayılışı-
nı önemli ölçüde azaltacaktır. Dolayısıyla daha 
kârlı ve sağlıklı bir üretim anlayışının da temeli 
atılmış olacaktır. Aynı zamanda son yılların po-
püler konusu olan gıda güvenliği de sağlanmış 
hale gelecektir.

Bu planların hazırlanmasında hedefler be-
lirlenmeli ve hedefler doğrultusunda hareket 
edilmelidir. Hastalık oluşturabilecek risk faktör-
lerinin, hastalıkların yayılış yollarının, bulaşma 
şekillerinin ve yayılmasının da bu hedeflerin 
içinde yer alması gerekir. Biyogüvenlik tek ba-
şına bir işletmede uygulandığında tam başarı 
sağlayabilecek bir yöntem değildir. Ancak bölge 
de bulunan işletmelerin hepsinin biyogüvenlik 
planlarını hazırlayıp uygulaması başarıya ulaştı-
rır. Ülkemizde kanuni olarak hayvancılık işletme-
lerini kapsayacak yaptırımlar bulunmadığı için 
bu konuda daha aktif ve daha düzenli yapılan 
çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu tip yap-
tırımların hazırlanmasının ve uygulanmasının 
salgın ve zoonoz hastalıklarla başa çıkılmasında 
önemli bir rol oynayacağı düşünülmektedir.
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Kuzu-Oğlak Ölümlerinde Numune Alma ve 
Gönderme Kriterleri

Gelişen ve değişen dünyada insanoğlunun 
geçmişten günümüze önemli ve değişmez so-
runlarının başında güvenilir gıda gelmektedir. 
Hayvansal ürünlerin insan beslenmesindeki tar-
tışılmaz gereksinimi hayvan sağlığının önemini 
arttırmaktadır. Hayvan sağlığı tesis edilemedi-
ğinde hayvan hastalıkları nedeni ile hayvancı-
lık sektöründe ciddi verim kayıpları oluşmakta, 
insan sağlığı olumsuz etkilenmekte, hayvan ve 
hayvansal ürünlerden insanlara geçen (zoonoz) 
hastalıklar nedeniyle toplum sağlığı ciddi olarak 
tehdit altında kalabilmektedir. Hayvan sağlığının 
güvence altına alınamadığı bir ortamda insan 
sağlığını korumak ve gıda güvenilirliğini temin 
etmek mümkün değildir.

Hayvan yetiştiriciliğinde bazen nedeni açık-
lanamayan verim kayıpları, hastalıklar ve ölüm-
ler görülmektedir. Yetiştiriciler için buna neden 
olan etkenlerin bulunması, hem verim kaybı 
hem de hayvan kaybının önlenmesi açısından 
çok önemlidir. Kayıplara neden olan hastalık-
ların tespit edilmesi halinde hızla tedaviye baş-
lanması hastalıktan etkilenen hayvan sayısını 
azaltmaktadır. Hayvan hastalıklarında, Veteriner 
Fakülteleri ve Veteriner özel klinikleri danışabi-
leceğimiz iyi birer kaynaktır. Bunların yanında 
görev ve yetkisi kanunlarla belirlenmiş, daima 
yetiştiricinin yanında yer alan ve hastalıkların 
bulaşmasını engelleyen Tarım ve Orman Bakan-
lığı’nın taşra teşkilatı içerisinde yer alan Tarım ve 
Orman İl ve İlçe Müdürlükleri bulunmaktadır. Bu 

kurumlarda görevini yürütmekte olan Veteriner 
hekimler özellikle salgın hastalıklarda ve ihbarı 
mecburi hastalıklarda aşılamalar yardımıyla ko-
ruyucu hekimlik uygulamaları yapmaktadır. Ye-
relde bulunan Veteriner hekimler de hastalıktan 
şüphe edildiği zaman hastalıktan etkilenen hay-
vanları incelemek ve uygun tedaviyi belirlemek 
için ilk temasa geçilecek kişiler olmalıdır.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın “Bulaşıcı Hay-
van Hastalıkları ile Mücadelede Uygulanacak 
Genel Hükümlere İlişkin Yönetmelik ve İhbarı 
Mecburi Hayvan Hastalıkları ve Bildirimi”ne iliş-
kin yönetmelikleri çerçevesinde, bulaşıcı hay-
van hastalığı ya da sebebi belli olmayan hayvan 
ölümlerinden haberdar olan hayvan sahipleri ve 
bakıcıları durumu yetkili otoriteye ihbar etmek 
zorundadır. Bir yerde bulaşıcı hayvan hastalığı-
nın çıktığı ihbar edildiğinde, resmi Veteriner he-
kim hastalık çıkan yere gelinceye kadar o yerdeki 
idari makamlar, belediye veya köy ihtiyar heyeti 
ölen hayvanları resmi Veteriner hekimin mua-
yenesi için muhafaza altına alır. Hasta hayvanlar 
ayrı bir yerde, sağlıklı hayvanlar başka bir yerde 
bulundurmalıdır. Hasta hayvanların bulunduğu 
yere giriş ve çıkışlar önlenmeli, hastaların temas 
ettiği ve hastalara ait her çeşit ekipman, hayvan 
yemi vb. ürünlerin dışarıya çıkarılması yasaklan-
malıdır.

Yetiştiricilerimiz ahıra (işletmeye) girdiği za-
man ölü hayvan veya hayvanlar bulabilirler. Bu 
durumda hastalığın durumuna göre yayılması 
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önlenemez ve hızlı bir şekilde hayvandan hay-
vana hatta bölgeye bulaştığı gözlemlenebilir. Bu 
gibi durumlarda hastalık etkenlerinin ve neden-
lerinin daha iyi anlaşılması için özel veya resmi 
Veteriner hekimler ile temasa geçilmelidir. Vete-
riner hekimler tarafından bölge Veteriner Kont-
rol Enstitülerine numune gönderilerek analiz 
yaptırılmaktadır. Türkiye’de yedi adet bölge Ve-
teriner Kontrol Enstitüsü bulunmakta olup hiz-
met verdiği bölge ve iller Tablo1’de belirtilmiştir.

Hastalık kontrolleri ve mücadele yöntemleri 
zaman mefhumu gözetilmeden 24 saat esasına 
göre çalışmalar yürütülür. Hastalık kontrolleri ve 
mücadele etkinliğinin araştırılması gibi iş ve iş-
lemler yürütülürken anlık ve kaliteli saha verisi-
ne ulaşmak büyük önem taşıdığından, sorumlu 
personele ilgili hayvan ve hastalık hakkında ge-
rekli bilgilendirme yapılması çok önemlidir. Bun-
dan dolayı işletme sahibi yetkili Veteriner hekim 
gelene kadar hayvanların ölüm şekilleri, hay-
vanlara en son yapılan tedavi ve aşılar, ölümler 
şekillenmeden önceki hayvanlarda göze çarpan 
semptomlar, kaç hayvanın öldüğü, yemlerde 
son zamanlarda yapılan değişiklikler, işletmeye 

en son ne zaman yeni hayvan girişi olduğu, en 
son hangi alanda otlama yapıldığı, işletmeye 
yapılan ziyaretler, başka işletme ve hayvan pa-
zarlarına yapılan ziyaretler gibi konularda bilgi 
sahibi olmalı varsa tutulan kayıtları bildirmelidir.

Sürüde hayvan ölümleri şekillendiği zaman 
ilgili Veteriner hekim tarafından vakit kaybet-
meden otopsi yapılması (ölü hayvanın incelen-
mesi) ve gerekli örneklerin doğru zaman, doğru 
örnek şeklinde alınarak doğru zamanda enstitü 
müdürlüklerine göndermesi, hastalığın yayılma-
ması ve koruyucu önlemler almak için önemli-
dir. Ancak zaman zaman yetiştiricilerin ihbarda 
gecikmesi veya ölü hayvanı kendisinin enstitü 
müdürlüklerine götürmeye çalışması hastalıkla-
rın teşhis ve mücadelesinde olumsuzluklara yol 
açmaktadır. Hastalığın ihbarının gecikmesi du-
rumunda ölü hayvanda incelenecek bulgular ve 
dokular bozulacağı için hastalığın belirlenmesi 
gecikecektir. Kokuşmuş numunelerin bakteriyo-
lojik muayenesi mümkün değildir.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın “Veteriner bi-
yolojik numunelerinin alınması, nakledilmesi, 
ithalatı, ihracatı ve laboratuvar şartlarına dair 

Tablo 1. Türkiye’deki Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlükleri ve hizmet bölgeleri
ENSTİTÜ ADI İLLER

Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Mü-
dürlüğü Etlik/Ankara

Ankara, Bartın, Bolu, Çankırı, Çorum, Eskişehir, Ka-
rabük, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşe-
hir, Yozgat, Zonguldak ve bazı analizlerde tüm iller

Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü/İstan-
bul

Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Düzce, Edirne, 
İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Yalova

Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü/
İzmir Aydın, Denizli, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla, Uşak

Konya Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü Afyonkarahisar, Aksaray, Antalya, burdur, Isparta, 
Karaman, Konya, Niğde

Adana Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü Adana, Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, 
Kilis, Mersin, Osmaniye, Şanlıurfa

Samsun Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü Amasya, Giresun, Ordu, Rize, Samsun, Sivas, Sinop, 
Tokat, Trabzon

Erzurum Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü Ağrı, Ardahan, Artvin, Bayburt, Erzincan, Erzurum, 
Gümüşhane, Iğdır, Kars

Elazığ Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Hakkari, 
Malatya, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak, Tunceli, Van

ŞAP Enstitüsü/Ankara Tüm iller
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yönetmeliği kapsamında laboratuvara gönderi-
lecek numune; amacına uygun, kalite, hacim ve 
miktarda olmalıdır. Yurt içinde bir Veteriner he-
kim tarafından laboratuvara gönderilen numu-
nelerin beraberindeki bilgi formlarında numu-
nenin alındığı yer, miktarı, numunenin içeriği, 
numunenin hayvandan alınması halinde hayvan 
sahibinin adı-soyadı, adresi ve iletişim bilgileri, 
ilgili hayvan türü, klinik bulgular/semptomlar, 
anamnez bilgisi, şüphe edilen hastalıklar ve is-
tenilen laboratuvar muayene bilgileri bulunması 
gerekmektedir. Gönderilen numune laboratu-
var tarafından işleme alınabilmesi için uygun 
şartlarda ve sürede ulaştırılması ve numuneler, 
biyogüvenlik ve biyoemniyet önlemleri kapsa-
mında alınıp nakledilmelidir.

Numunelerin ölümler olduktan 12-24 saat 
içerisinde laboratuvara ulaştırılması çok önemli-
dir. Alınacak örnekler taze kadavradan ve ölüm-
den sonra en geç 2 saat içinde alınmış olmalı, 
bakteriyel analizler için mümkünse steril malze-
me (makas, pens, numune kapları) kullanılmalı, 
steril kap yok ise her bir numune ayrı poşetler-
de olmalıdır. Mutlaka hastalığın seyri, anamnezi, 
aşı bilgisi vs. içeren protokol eklenmeli ve ama-
ca uygun olarak seçilen örneklerin kokuşmamış 
olması ve laboratuvara uygun şartlarda (soğuk 
zincirde) ulaştırılması gerekmektedir. Hayvan-
lardan insanlara bulaşabilecek zoonoz hastalık 
riski göz önünde bulundurularak numune alı-
nırken çevre ve alıcıya bulaşmaması için özen 
gösterilmelidir.

Hastalık ihbarı ve marazi maddenin Bölge 
Veteriner Kontrol Enstitü Müdürlüklerine ulaştı-
rılmasında yaşanan sıkıntılar hastalıklarla müca-
deleyi olumsuz yönde etkilemektedir. Bu çerçe-
vede, hayvan hastalıkları ile mücadelenin etkin 
bir şekilde yapılabilmesi için, hastalık şüphesi ile 
alınan marazi maddelerin, yetkili otorite tarafın-
dan alınıp, enstitü müdürlüklerimizin numune 
gönderme kriterleri göz önünde bulundurula-
rak ilgili enstitü müdürlüklerine gönderilmesi 
gerekmektedir. Enstitü Müdürlüklerinin bünye-

sinde yer alan bakteriyoloji, viroloji ve parazi-
toloji laboratuvarlarında uygulanan metotlar ve 
teknikler ile hastalıkların nedenlerini bulmak ve 
önlemek çok daha hızlı ve doğru olabilmektedir.
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Küçükbaş Hayvancılık İşletmelerinde 
Değerlendirme ve Kontrol Listesi

Kârlı koyun yetiştiriciliği, koyunların ihtiyaçla-
rını karşılamak ve genel olarak koyunlara stressiz 
bir hayat sağlamakla mümkündür. Koyunculuk-
la ilgili Dünya’daki gelişmeler ve mevcut bilgiler, 
yetiştiricilere her yıl satılabilecek kuzu sayısını ve 
ağırlığını artırma konusunda yardımcı olmakta-
dır. Bir işletmenin karlılığını ve sürdürülebilirliği-
ni artırmak için öncelikle sürüdeki gebelik oranı, 
kuzuların yaşama gücü, canlı ağırlık artışı ve ko-
yun başına sütten kesilmiş satılabilir kuzu sayısı 
gibi birçok bilginin belirlenmesi, kaydedilmesi 
ve kullanılması gerekir.

Sürünün ve yetiştiricinin performansını iz-
lemek için belirli temel kayıtlar tutulmalıdır. Bu 
kayıtlar, işletmenin gidişatının ortaya konulma-
sına, işletmedeki sorunların tespiti ve çözülme-
sine, gelecekle ilgili planların hazırlanmasına ve 
karlılığın artırılmasına önemli katkılar sağlaya-
caktır.

Her işletmenin özellikleri ve şartlarının farklı 
olduğu düşünüldüğünde her işletme için uygun 
ve mükemmel bir koyun yetiştirme sisteminden 
bahsedilemez. Örneğin, bir sürü için ideal kuzu-
lama zamanı; mevcut tesislere, işgücüne, finans 
kaynaklarına, koyunun ırkına ve genetiğine, me-
ranın varlığına, yem depolarına ve kuzu satış 
zamanına göre değişebilir. Ancak yine de her 
işletme, sürünün sağlığını koruyacak ve refahını 
artıracak uygulamaları yapmalı, salgın hastalık-
lar için aşı ve parazitler için ilaç uygulamaların-
dan vazgeçmemelidir.

Bir koyunculuk işletmesinde yıl boyu yapı-
lacak işlerin listesi ve çalışma takvimi genellikle 
yapılmaz. Planlama yapmak sadece yapılacak 
işi belirlemek değildir, o işi yapmak için ihtiyaç 
duyulacak nakit, eleman, mekân ya da zamanın 
ihtiyaç duyulduğunda yeterli miktarda elde ol-
masını sağlamaktır.

Bir işletmede aynı anda sadece bir iş yapıl-
maz, gelecekte yapılacak işlerin de nakit, ele-
man, malzeme ve iş akışı gibi hazırlıkları ger-
çekleştirilir. Bir işin doğru zamanda, kolay, hızlı 
ve tam olarak gerçekleştirilebilmesi için zaman 
zaman yapılanların sonucu ve yapılacakların ha-
zırlıkları gözden geçirilmelidir. Bu amaçla her iş-
letmede yıl boyu yapılacak işler için bir takip ve 
kontrol listesi bulunmalıdır.

Bu çalışmada, koyunculuk işletmelerinde 
kullanılabilecek değerlendirme ve kontrol lis-
teleri hazırlanmaya çalışılmıştır. Bu liste; bir ko-
yunculuk işletmesinde bir yıl boyunca yapılması 
gereken uygulamaları hatırlatıcı niteliktedir. So-
ruların hem öğretici hem de merak uyandırarak 
konuyu incelemeye teşvik edici şekilde hazır-
lanmasına çalışılmıştır. Hazırlanan bu sorulara 
işletme sahibinin ya da yöneticisinin vereceği 
her “evet” cevabı, koyun yetiştiriciliğinde başarı-
lı olmayı sağlayacak bir bilgiye sahip olduğunu 
ya da o işi uyguladığını göstermektedir. Her yıl 
bu listedeki sorulara verilecek “evet” cevapları-
nın sayısındaki artış işletmedeki ilerlemenin bir 
ölçüsü ya da ispatı olarak kabul edilebilir.
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Bu kontrol listesi, bir koyunculuk işletmesini 
genel olarak değerlendirme ve olası sorunları 
tespit amacıyla hazırlanmıştır ve tespit edilecek 
sorunların çözümü ile ilgili herhangi bir öneri 
içermemektedir. Bu çalışmanın bir başka amacı 
da; bir koyun yetiştiriciliği işletmesinde tam ola-
rak yapılanları onaylamanın yanı sıra, “işletme 
körlüğü” nedeniyle önemsenmeyen, yapılma-
yan, eksik yapılan ya da yanlış yapılan uygula-
malara dikkati çekmektir.

Kontrol Listesi

1. Sağlık
• Ağılınıza girmeden önce ayak ve araç de-

zenfeksiyonu yapıyor musunuz?
• Sürüye dışarıdan yeni katılacak koyunları 

ana sürüden 30 gün ayrı tutmak için karan-
tina ağılınız var mı?

• Ağılınıza yeni aldığınız ya da ödünç alarak 
getirdiğiniz alet ve malzemeleri temizliyor 
ve dezenfekte ediyor musunuz?

• Hasta ya da tedavi edilen hayvanları ana sü-
rüden ayrı tutmak için reviriniz var mı?

• Koyunlarda düzenli olarak parazit kontrolü 
(dışkıda, deride vb) yaptırıyor musunuz?

• Koyunlarda düzenli olarak dış parazitler için 
banyo uygulaması yapıyor musunuz?

• Ölen koyun ve kuzuları, atık kuzuları, hasta-
lıklı iç organları ve eşleri köpeklere verme-
den toprağa gömüyor musunuz?

• Köpeklerinizde ve çevrenizdeki diğer köpek-
lerde parazit mücadelesi yapıyor musunuz?

• Sürünüzde uyguladığınız aşı programınız 
var mı?

• Gebe koyunlara gebeliğinin ilk 4 ayı içinde 
kampilobakter aşısı yaptırıyor musunuz?

• Doğumlar başlamadan 1 ay önce koyunla-
ra klostridiyum, şap ve enterotoksemi aşısı 
yaptırıyor musunuz?

• Koyunlarınıza anız otlatmaya başlamadan 
önce enterotoksemi aşısı yaptırıyor musu-
nuz?

• Sürünüze yılda en az bir kere tırnak muaye-

nesi ve bakımı yaptırıyor musunuz?
• Her gün belirli zamanlarda normal davranış 

göstermeyen koyunları belirlemek için sürü-
yü izliyor ve dinliyor musunuz?

• Sağlıklı koyunların vücut sıcaklığının 39 ⁰C, 
solunum sayısının dakikada 10-20 ve kalp 
atışının dakikada 70-90 olduğunu biliyor 
musunuz?

2. Uygulamalar
• Çevre ısısı 15 ⁰C’yi geçince koyunlarınızın 

yapağısını kırkıyor musunuz?
• Kırkım yapılmadan önce koyunları akşam-

dan aç bırakıyor musunuz?
• Doğumlar başlamadan önce meme bölge-

sindeki çakıldakları ve sarkan kirli yapağıları 
kırkıp uzaklaştırıyor musunuz?

• Kuzularınızı doğum, sütten kesme, kesim, 
satış gibi dönemlerde tartıyor musunuz?

• Sürünüzdeki koyunlarda belirli dönemlerde 
vücut kondisyon puanlaması yapıyor musu-
nuz?

• Ağılınızı hırsızlardan ve yırtıcılardan koruya-
cak tedbirleri alıyor musunuz?

• Koç katımı döneminden önce koçları en az 
6 hafta süreyle, kokuları ve sesleri koyunla-
ra ulaşamayacak kadar uzakta barındırıyor 
musunuz?

• Sürünüze kan katmak amacıyla dışarıdan 
damızlık koç alıp kullanıyor musunuz?

• Sürünüzden elde ettiğiniz kuzuların damız-
lık değerlerini hesaplıyor musunuz?

• Her yıl koç altı koyunlarınızın %25-30’u ka-
darını sürüden çıkarıp yerine damızlık dişi 
toklu katarak sürünüzü yeniliyor musunuz?

• Koç katımı sonrasında sürünüzde gebelik 
muayenesi yaptırıyor musunuz?

• Koyunları koruma veya gütme amacıyla kö-
pek yetiştiriyor musunuz?

• Koyunların dişlerine bakarak yaşlarını tah-
min edebiliyor musunuz?

• Yeni doğan kuzuların göbek kordonunu 
iyotlu bir antiseptikle dezenfekte ediyor 
musunuz?
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• Yeni doğan kuzuları, anasının yalayıp temiz-
lediğinden emin oluyor musunuz?

• Yeni doğan kuzuların ilk 1 saat içinde en az 
200 ml, sonraki her 4 saatte bir yaklaşık 200 
ml ağız sütü emdiğinden emin oluyor mu-
sunuz?

• Küçük, zayıf veya anasını ememeyen kuzu-
lara biberon, enjektör ya da sondayla ağız 
sütü içiriyor musunuz?

• Yeni doğan kuzuları ilk 24 saatte 25-27 ⁰C’lik 
sıcaklıktaki bölmelerde barındırıyor musu-
nuz?

• Yeni doğan kuzulara Vitamin E - selenyum 
enjeksiyonu yaptırıyor musunuz?

• Küçük, zayıf ve kambur duran kuzuların vü-
cut ısısını ölçerek kontrol ediyor musunuz?

• Genç ve küçük kuzuları daha yaşlı ve iri ku-
zulardan ayrı mı bakıp besliyorsunuz?

• Kuzuları 3 ay süreyle annelerini emdikten 
sonra sütten kesiyor musunuz?

• Kuzularınızı aralıklı emdirerek ve alıştırarak 
mı sütten kesiyorsunuz?

• Kuzuları sütten kestikten sonra koyunlarınızı 
sağarak sütünü pazarlıyor musunuz?

• Erkek kuzularınızı 3 aylık yaştan sonra dişi 
kuzularla ve koyunlarla karıştırmadan ayrı 
gruplar halinde barındırıyor musunuz?

3. Barındırma
• Ağılınız meyilli bir arazide mi bulunuyor?
• Ağılınızın kuzeyi kapalı ve girişi güneyde mi-

dir?
• Koyunların gezinti alanı ağıl kapalı alanının 

2 katı kadar mı?
• Sürünüzü aşırı sıcak, aşırı soğuk, ıslaklık ve 

cereyandan koruyor musunuz?
• Ağılın iç ısısı yaz-kış 8-15 ⁰C ler arasında mı?
• Koyunların üzeri kuru ve temiz mi?
• Ağıl tabanınız kuru mu?
• Her yıl ağıl tabanını temizliyor musunuz?
• Her yıl ağılınızın duvarlarını bit, pire, kene, 

sinek vb haşarat için ilaçlıyor musunuz?
• Sıcak mevsimlerde günün sıcak saatlerinde 

sığınabilecekleri gölgelik, sundurma ya da 
ağıl var mı?

• Ağılınızda yetişkin bir koyuna 1.5 m2 ve ku-
zulu bir koyuna 2.0 m2 barınma alanı sağlı-
yor musunuz?

• En az 1.0 X 1.2 m ebadında, koç altı koyun 
sayısının %15’i kadar sayıda, kuzulatma ve 
yakma bölmeleriniz var mı?

• Kuzusunu besleyemeyen ya da ölen koyu-
nun kuzusunu başka koyunlara yakıyor mu-
sunuz?

• Koyunların barınağı yemlik ve sulukları her 
zaman görebilecekleri şekilde aydınlatılmış 
mı?

• Yemliklerin ve sulukların temizliğini her gün 
kontrol ediyor musunuz?

• Koyunların barınağına girdiğinizde öksür-
meden derin nefes alabiliyor musunuz?

• Koyunların barınağına girdiğinizde serinlik 
hissediyor musunuz?

• Ağılınızda mahya aralığı yeterli genişlikte 
mi?

• Koyunların barındırıldığı yerin fazla havalan-
dırıldığını mı düşünüyorsunuz?

4. Besleme
• Koyunlarınız için rasyon hazırlatıyor ya da 

hazırlıyor musunuz?
• Kış beslemesi için hazırladığınız rasyon ve 

hayvan sayınıza göre yeterli kaba ve kon-
santre yemlerinizi önceden temin ediyor 
musunuz?

• Yeni yem verdiğinizde tüm koyunlar ya da 
kuzular aynı anda yem yiyebiliyor mu?

• Yemliklerdeki yemlerin kuru ve temiz olma-
sına dikkat ediyor musunuz?

• Koyunlarınızın önlerine koyduğunuz tuz ve 
mineral takviyelerinin sadece koyunlar için 
olanlarını kullanmaya dikkat ediyor musu-
nuz?

• Koyunlarınızın önünde istediklerinde içebi-
lecekleri taze, temiz, kışın ılık ya da yazın se-
rin su bulunduruyor musunuz?

• Koyunların içtikleri suların kimyasal ve mik-
robiyolojik analizlerini yaptırıyor musunuz?
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• Koyunlarınıza yedireceğiniz kaba yemleri 
kapalı bir alanda mı depoluyorsunuz?

• Köpek, kedi, kuş ve fare gibi hayvanların 
yem depolarına erişimine engel oluyor mu-
sunuz?

• Koyunların tahıl ve konsantre yem depoları-
na erişmelerini engelleyecek tedbirleri alıyor 
musunuz?

• Koç katımından 2-3 hafta önce başlayarak 
yaklaşık 6 hafta süreyle koç altı koyunların 
yemlerine tahıl ekliyor musunuz?

• Doğumlar başlamadan 1 ay önce başlayarak 
gebe koyunlara ek yemleme yapıyor musu-
nuz?

• Gebeliğin son 1 ayında gebe koyunları ya-
kalamak, tutmak ve sıkıştırmaktan kaçınıyor 
musunuz?

• Gebe koyunları nakletmekten, ıslatmaktan, 
donmuş, küflü ve bozuk yemlerle beslemek-
ten ve çok soğuk su içirmekten kaçınıyor 
musunuz?

• Doğumdan sonraki ilk ayda emziren koyun-
lara ek yemleme yapıyor musunuz?

• Ağıldan meraya ve meradan ağıla geçişte 
alıştırma dönemine dikkat ediyor musunuz?

• Sürüyü meraya çıkarmadan önce varsa sa-
bah çiğinin kalkmasını bekliyor musunuz?

• Sürüyü meraya çıkarmadan önce suluyor 
musunuz?

• Mera su kaynaklarına uzaksa tankla sulama 
gibi tedbirler alıyor musunuz?

• Yem değişikliğini kademeli olarak yaklaşık 
8-10 günde mi yapıyorsunuz?

• Kuzular 1 haftalık olduklarında önlerinde 
sürekli kuzu başlangıç yemi bulundurup sü-
zek yemleme uyguluyor musunuz?

• Dişi kuzuların beslenmesinde; cüsse olarak 
büyümeleri ancak yağlanmamaları için kaba 
yeme ağırlık veriyor musunuz?

• Koyunlar yemini yedikten sonra yemlikleri 
sürekli samanla (ot samanı, yonca samanı, 
baklagil samanı) ya da TMR ile dolu tutuyor 
musunuz?

• Gebe dişi tokluları diğer gebe yetişkin ko-
yunlardan ayrı mı besliyorsunuz?

• Meranızdaki hangi otların zehirli olduğunu 
biliyor musunuz?

• Koyunların yemediği otların merayı işgal et-
memesi için istenmeyen ot mücadelesi ya-
pıyor musunuz?

5. Döl verimi
• Sürünüzdeki koç altı koyunların en az %95 i 

gebe kalıyor mu?
• Kısır koyunları sürüden çıkarıyor musunuz?
• İkiz doğuran koyunları damızlık olarak seçi-

yor musunuz?
• Hızlı büyüyen erkek kuzuları koç adayı kuzu 

olarak seçiyor musunuz?
• Damızlık koçlarda bulaşıcı hastalık kontrol-

leri için kan analizi yaptırıyor musunuz?
• Damızlık koçların sperma analizini yaptırıyor 

musunuz?
• Damızlık koçları, skrotum çevresini ölçerek 

mi seçiyorsunuz?
• Koçlarınızı “aşım isteği” ve “aşım kapasitesi” 

yönünden değerlendiriyor musunuz?
• Koç katımı öncesi koçları, özellikle arka ayak-

ları ve üreme organları olmak üzere, genel 
sağlık kontrolünden geçiriyor musunuz?

• Koç katımı öncesi, yaşlı ve dişleri eksik olan, 
meme problemi olan, önceki doğumda ku-
zuluğu dışarı çıkan veya kuzusunu iyi bes-
leyemeyen koyunları sürüden çıkarıyor mu-
sunuz?

• Koç katımı döneminde ve sonrasındaki 3-4 
haftalık dönemde koyunların strese girme-
mesi için kırkım, aşılama, tırnak bakımı, aşı-
lama veya yem değişikliği gibi uygulamalar-
dan kaçınıyor musunuz?

• Koç katımı öncesi ve devamında koçların vü-
cut kondisyonunu takip ederek özel rasyon-
la besliyor musunuz?

• Doğumlar başlamadan önce ihtiyaç duya-
bileceğiniz; ısıtıcı lambalar, kurulama bez-
leri, saç kurutma makinesi, doğuma yardım 
araçları, ilaçlar ve sıcak bölmeler gibi hazır-
lıkları yapıyor musunuz?
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• Doğumlar öncesinde kuzusunu almayan ko-
yunlar için yeterli sayıda 1x1,2 m ebatlarında 
kuzu yakma bölmeleri yaptırdınız mı?

• Sürünüzdeki kuzu ölüm oranı, ilk 10 günde 
%1 den az ve sütten kesinceye kadar %5 
den az mı?

• Doğum başladıktan 1 saat sonra koyunlara, 
2 saat sonra dişi toklulara, eğer doğurama-
mışlarsa yardım ediyor musunuz?

Sonuç ve öneriler

Bu çalışmada listelenen konular ya da sorular 
zamana ve değişen şartlara göre çoğaltılabi-
lir. Yetiştiricilerin sorun yaşadıkları ya da önem 
verdikleri konularla ilgili soruları bu listeye ek-
leyerek kontrol listesini geliştirmeleri ve özel-
leştirmeleri daha başarılı sonuçlar verecektir. 
Bu listenin birkaç ayda bir gözden geçirildiğin-
de “Evet” cevaplarının sayısının artması, koyun 
yetiştiriciliği konusunda ilerleme sağladığınızı 
gösterecektir. “Hayır” cevabı verilen soruların 
nedenlerinin araştırılması ve sayısının azaltıl-
ması için gösterilecek gayret, koyunculuk işlet-
melerinin sürdürülebilirliğini kolaylaştıracak ve 
karlılığını artıracaktır.

Bir yetiştiricinin sahip olduğu koyunculuk 
işletmesini, en azından yılda bir defa, dışarıdan 
bir uzman kişi ya da kuruma, bu listeyi kullana-
rak değerlendirme yaptırması, kendisinin nor-
mal gördüğü bazı yanlışların farkına varılarak 
giderilmesine önemli katkılar sağlayabilir.

İşletmede tespit edilen sorunların çözümü 
için bir veteriner hekim, zooteknist ya da uz-
mandan yardım almaları özellikle tavsiye edilir. 
Bu kontrol listesindeki yanlış yorumlama ve uy-
gulamadan kaynaklanabilecek sonuçlardan ya-
zarlar sorumlu değildirler.
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