
Devam Eden Projeler    

 

Renkli Tiftik Keçisinin Halk Elinde Islahı Projesi 

 

Başlama Tarihi 2011 

Bitiş Tarihi 2015 

Proje Bütçesi 87.300 

Proje Lideri Bırusk KESKİN, Veteriner Hekim 

Proje Araştırmacıları i. Mehmet Emin VURAL 

ii. Ahmet KARATAŞ 

iii. Şahin TEZ 

iv. Polat İPEK 

v. Nalan AKÇA 

Özet 

Renkli Ankara Keçileri başta Siirt olmak üzere, Batman ve Şırnak  illerinde  yetiştiriciliği 

yapılmaktadır. Esas yetiştiricilik yönü tiftik olmakla beraber et ve sütünden de faydalanılmaktadır. Ankara 

keçilerinin esas rengi krem olmakla beraber güneydoğu illerinde yetiştirilen keçilerde krem, sarı, gümüşi 

gri, kahverengi, siyah renkli keçiler ağırlıktadır. 

Bu projede Renkli Ankara keçilerinde, mevcut tiftik kalitesini koruyarak tiftik verimi ve canlı 

ağırlığın artırılması amaçlanmıştır. Proje kapsamında Ankara keçilerinin döl verimi, kırkım sonu canlı 

ağırlığı ile tiftik verimi ve tiftik kalite özelliklerinden incelik değerleri (elit sürüde) belirlenecektir. 

Oğlaklarda büyüme ve yaşama gücü ortaya konulacaktır. Proje 5 yıl olarak planlanmıştır. Projede her grupta 

elit (280 baş teke altı keçi, 20 baş teke) ve taban sürü (5700 baş teke altı keçi ve 300 baş teke) olmak üzere 

iki sürü bulundurulacaktır. Proje kontrol ve uygulama kolaylığı bulunan köylerde en az 80 baş ve üzeri teke 

altı keçisi bulunan ve projede gönüllü çalışmak isteyen yetiştiriciler tercih edilecektir.  

Elit sürülerin belirlenmesinde her işletmedeki tekelerin tiftik verimleri ve tiftik kalite özelliklerinden 

incelik değeri dikkate alınacaktır. Proje kapsamında elit sürüde ana ve baba bilgilerine dayalı soy kütüğü 

kayıtları tutulurken taban sürüde ana bilgilerine dayalı soy kütüğü kayıtları tutulacaktır. Elit sürüde ve taban 

sürüde soy kütüğü kayıtlarına ilaveten seleksiyon kriteri olarak, oğlakların doğum ağırlığı ve büyümeye 

ilişkin veriler (45. gün canlı ağırlığı ve 90. gün canlı ağırlığı) belirlenerek dişi ve erkek oğlaklarda ön 

damızlık seçimi (En az dişilerin % 40’ı, erkeklerin %10’u) yapılacaktır. İlk kırkımı takiben dişilerde canlı 

ağırlık ve tiftik verimi, erkeklerde ise tiftik kalite özellikleri de dikkate alınarak kesin damızlık seçimi 

yapılacaktır. 

 

 

Renkli Tiftik Keçisinin Halk Elinde Korunması Projesi 

 

Başlama Tarihi 2011 

Bitiş Tarihi 2015 

Proje Bütçesi - 

Proje Lideri Mehmet Emin VURAL, Veteriner Hekim 

Proje Araştırmacıları Mehmet Emin VURAL 

Özet 

Renkli Ankara Keçileri başta Siirt olmak üzere, Batman ve Şırnak  illerinde yetiştiriciliği 

yapılmaktadır. Esas yetiştiricilik yönü tiftik olmakla beraber et ve sütünden de faydalanılmaktadır. Ankara 

keçilerinin esas rengi krem olmakla beraber güneydoğu illerinde yetiştirilen keçilerde krem, sarı, gümüşi 

gri, kahverengi, siyah renkli keçiler ağırlıktadır.  

Renkli Ankara Keçilerinin her geçen gün sayıları çeşitli nedenlerle azalmaktadır. Bu proje ile bu 

keçilerin halk elinde yerinde korunması amaçlanmaktadır.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Koçeri Koyunlarının Halk Elinde Islahı Projesi 

 

Başlama Tarihi 2012 

Bitiş Tarihi 2015 

Proje Bütçesi 72.700 TL 

Proje Lideri Mehmet Emin VURAL, Veteriner Hekim 

Proje Araştırmacıları i. Ahmet KARATAŞ, Veteriner Hekim 

ii. Nalan AKÇA, Zooteknist 

iii. Birusk KESKİN, Veteriner Hekim 

iv. Şahin TEZ, Veteriner Hekim 

v. Polat İPEK, Veteriner Hekim 

Özet 

Akkaraman koyun ırkının bir varyetesi olan Karakaş ve Hamdani melezi olan Koçeri  koyunları 

Batman, Siirt, Mardin illerde yoğun olarak yetiştirilmektedir. Bölge koşullarında temel yetiştirme amacı 

kuzu üretimi ve süt verimidir.  

Bu proje ile, hayvancılığın desteklenmesi tebliği kapsamında Açık çekirdek ve tabakalı yetiştirme 

sistemi esas alınarak, Batman ili Beşiri ilçesine bağlı köylerde, halk elinde yetiştirilmekte olan Koçeri 

Koyunlarının büyüme, ve döl verimi özellikleri bakımından ıslahı amaçlanmıştır. Sürülerin yapılanması 

Üst sürü (Çekirdek), Ara sürü (Elit) ve Alt sürü (Taban) şeklinde olacaktır. Projede üst sürü olarak 300 baş 

koyun; Ara sürü olarak 700 baş koyun; Alt sürü olarak ta yaklaşık 5300 baş koyun kullanılacaktır.  

 Bu proje ile Koçeri koyununun ekonomik verim özelliklerini artırmak, çiftçinin üstün verimli 

damızlık koç ihtiyacını karşılamak, döl verimi, süt verimi ve gelişme hızı yüksek sürülerin çoğalması 

amaçlanmıştır. Böylelikle ıslah programının etkinliği ile bölgede hem verim gücü yüksek koyun 

popülasyonu oluşturulacak hem de yetiştirici gelirinde doğrudan artışlar ortaya çıkacaktır. 

Bu hedeflere ulaşılmasıyla birlikte hem bölge hem de ülke hayvancılığının gelişmesine katkıda 

bulunulacaktır. 

 

 

 

Zom Koyunlarının Halk Elinde Islahı Projesi (I) 

 

Başlama Tarihi 2011 

Bitiş Tarihi 2015 

Proje Bütçesi 87.300 TL 

Proje Lideri Nalan AKÇA, Zooteknist 

Proje Araştırmacıları i. Şahin Tez 

ii. Ahmet Karataş 

iii. M. Emin Vural 

iv. Yavuz Han 

v. Polat İpek 

vi. Bırusk Keskin  

Özet 

Karacadağ, Diyarbakır (Merkez, Çınar, Ergani  İlçeleri) , Şanlıurfa (Siverek, Viranşehir İlçeleri) ve 

Mardin (Derik İlçesi) üçgeninde yer alan oldukça geniş bir alana yayılan, sönmüş volkanik bir dağdır. 

Karacadağ konik bir yapıda olmadığından ve yavaş yavaş yükseldiğinden bir dağ görünümünden çok 

yüksek bir yaylayı andırır.  Arazi volkanik püskürmeler sonucu şekillenen bazalt taşlarla örtülüdür. 

Bölgenin taşlık yapısından dolayı tarımsal faaliyetler sınırlı olup, bölge köylerinde yoğun olarak küçükbaş 

hayvancılık faaliyetleri yürütülmektedir. Karacadağ bölgesinin Diyarbakır İli sınırlarında kalan 

kısımlarında, çevre bölgelerde yetiştirilen Karakaş Koyunundan gerek fiziksel ve gerekse verim özellikleri 

yönünden oldukça farklılık gösteren “Zom Koyunu” yetiştirilmektedir. Zom Koyunu, Karacadağ 

Bölgesinin Alatosun Beldesi, Bayırkonak, Gümüştaş, Gözenek ve Ovabağ köyleri arasında kalan yörede 

yoğun olarak yetiştirilmektedir. 

Bu proje ile, hayvancılığın desteklenmesi tebliği kapsamında Açık çekirdek ve tabakalı yetiştirme 

sistemi esas alınarak, halk elinde yetiştirilmekte olan Zom Koyunlarının büyüme ve döl ver imi özellikleri 

bakımından ıslahı amaçlanmıştır. 

 

 

 

 

 



Zom Koyunlarının Halk Elinde Islahı Projesi (II) 

 

Başlama Tarihi 2011 

Bitiş Tarihi 2015 

Proje Bütçesi 87.300 TL 

Proje Lideri Şahin TEZ, Veteriner Hekim 

Proje Araştırmacıları i. Nalan Akça 

ii. Ahmet Karataş 

iii. M. Emin Vural 

iv. Yavuz Han 

v. Polat İpek 

vi. Bırusk Keskin 

Özet 

Karacadağ, Diyarbakır (Merkez, Çınar, Ergani  İlçeleri) , Şanlıurfa (Siverek, Viranşehir İlçeleri) ve 

Mardin (Derik İlçesi) üçgeninde yer alan oldukça geniş bir alana yayılan,  sönmüş volkanik bir dağdır. 

Karacadağ konik bir yapıda olmadığından ve yavaş yavaş yükseldiğinden bir dağ görünümünden çok 

yüksek bir yaylayı andırır.  Arazi volkanik püskürmeler sonucu şekillenen bazalt taşlarla örtülüdür. 

Bölgenin taşlık yapısından dolayı tarımsal faaliyetler sınırlı olup, bölge köylerinde yoğun olarak küçükbaş 

hayvancılık faaliyetleri yürütülmektedir. Karacadağ bölgesinin Diyarbakır İli sınırlarında kalan 

kısımlarında, çevre bölgelerde yetiştirilen Karakaş Koyunundan gerek fiziksel ve gerekse verim özellikleri 

yönünden oldukça farklılık gösteren “Zom Koyunu” yetiştirilmektedir. Zom Koyunu, Karacadağ 

Bölgesinin Alatosun Beldesi, Bayırkonak, Gümüştaş, Gözenek ve Ovabağ köyleri arasında kalan yörede 

yoğun olarak yetiştirilmektedir. 

Bu proje ile, hayvancılığın desteklenmesi tebliği kapsamında Açık çekirdek ve tabakalı yetiştirme 

sistemi esas alınarak, halk elinde yetiştirilmekte olan Zom Koyunlarının büyüme ve döl verimi özellikleri 

bakımından ıslahı amaçlanmıştır. 

 

 

 

 

Karakaş Koyunlarının Halk Elinde Islahı Projesi, Proje Yürütücüsü 

 

Başlama Tarihi 2011 

Bitiş Tarihi 2015 

Proje Bütçesi 87.300 TL 

Proje Lideri Ahmet KARATAŞ, Veteriner Hekim 

 

Proje Araştırmacıları i. M.Emin VURAL 

ii. Şahin TEZ 

iii. Nalan AKÇA 

iv. Polat İPEK 

v. Brusk KESKİN 

Özet 

Akkaraman koyun ırkının bir varyetesi olan  Karakaş koyunları Diyarbakır, Van, Batman, Siirt, 

Bitlis, Bingöl, Malatya ve Elazığ komşu illerde yoğun olarak yetiştirilmektedir. Bölge koşullarında temel 

yetiştirme amacı kuzu üretimi ve süt verimidir.  

Bu proje ile, hayvancılığın desteklenmesi tebliği kapsamında Açık çekirdek ve tabakalı yetiştirme 

sistemi esas alınarak, Diyarbakır ili Çermik ilçesine bağlı köylerde, halk elinde yetiştirilmekte olan 

Karakaş Koyunlarının büyüme, ve döl verimi özellikleri bakımından ıslahı amaçlanmıştır. Sürülerin 

yapılanması Üst sürü (Çekirdek), Ara sürü (Elit) ve Alt sürü (Taban) şeklinde olacaktır. Projede üst sürü 

olarak 300 baş koyun; Ara sürü olarak 700 baş koyun; Alt sürü olarak ta yaklaşık 5300 baş koyun 

kullanılacaktır 

Bu proje ile karakaş koyununun ekonomik verim özelliklerini artırmak, çiftçinin üstün verimli 

damızlık koç ihtiyacını karşılamak, döl verimi, süt verimi ve gelişme hızı yüksek sürülerin çoğalması 

amaçlanmıştır. Böylelikle ıslah programının etkinliği ile bölgede hem verim gücü yüksek koyun 

populasyonu oluşturulacak hem de yetiştirici gelirinde doğrudan artışlar ortaya çıkacaktır.  

 

 

 

 



Diyarbakır Kıl Keçisi Halk Elinde Islah Projesi 

 

Başlama Tarihi 2012 

Bitiş Tarihi 2015 

Proje Bütçesi 171.100 TL 

Proje Lideri Polat İPEK, Uzm.Veteriner Hekim 

 

Proje Araştırmacıları i. Ahmet Karataş 

ii. Bırusk Keskin 

iii. Şahin Tez 

iv. Yavuz Han 

v. M. Emin Vural 

vi. Nalan Akça 

Özet 

Bu proje ile Hayvancılığın Desteklenmesi Tebliği kapsamında halk elinde yetiştirilmekte olan 

Diyarbakır Kıl Keçisinin saf yetiştirme yöntemi kullanılarak büyüme ve döl verimi bakımından ıslahı 

amaçlanmıştır. 

Açık çekirdek ve tabakalı yetiştirme sistemini öz alan bir yaklaşım biçimi esas alınacaktır. Buna 

göre her genotip için ayrı ayrı özel Üst Sürü(Çekirdek), Ara Sürü (Elit)ve Alt Sürü’lerin (taban) oluşumu 

sağlanacaktır. Üst ve ara sürülerin oluşturulmasında elde düzenli kayıt olmadığı için seçim doğrudan  

hayvanların form özelliklerine ilişkin gözlemler ve yetiştirici beyanları dikkate alınarak yapılacaktır. 

Öngörülen teşvik/sayı 6000 baş keçi ve 300 baş tekedir. 

 

 

 

Halk Elinde Yetiştirilen Küçükbaş Hayvanlarda Seksüel Senkronizasyon, İki Yılda Üç Kuzulatma Eğitimi 

Ve Uygulamaları Projesi 

 

Başlama Tarihi 2012 

Bitiş Tarihi 2014 

Proje Bütçesi 152.000 TL 

Proje Lideri Polat İPEK, Uzm.Veteriner Hekim 

 

Proje Araştırmacıları i. Ahmet Karataş 

ii. Mehmet Emin Vural 

iii. Nalan Akça 

iv. Şahin Tez 

v. Yavuz Han 

vi. Necattin Gönç 

Özet 

Bu çalışma Diyarbakır ili ve ilçelerinde koyun popülasyonun yoğun olduğu 4 merkezde (Sultantepe, 

Gözegöl, Gömmetaş ve Karaburçak köylerinde)  yetiştirici elinde yürütülmektedir. Çalışmanın hayvan 

materyali için her bir merkezde 25 başı dişi toklu ve 75 başı koyun olmak üzere 400 baş doğurgan koyun 

iki yılda üç kuzulatma için seçilmiştir.   

Proje içerisinde öncelikli olarak sünger uygulamasını ve dolayısıyla döl verimini birebir etkileyen 

aşağıdaki konularla ilgili eğitimler her merkezde en az 25 çiftçi hedef alınarak verilecektir: 

• Koç Katım Dönemi Bakım ve Besleme 

• Kuzu Bakım-Beslemesi ve kuzu kayıplarının önlenmesi 

• Damızlık Koç ve Koyunların seçim prensipleri, kan yakınlığı sonucu oluşan döl, süt, et cüsse 

verim kaybını azaltma yöntemleri 

• Koruyucu hekimlik uygulamaları (aşılama, paraziter mücadele, vitamin-mineral takviyesi) 

Projede yer alan koyunlarda çiftleştirmeler 2012 yılı Haziran ayı ile 2013 yılı Şubat ve Ekim 

aylarında yapılması planlanmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Diyarbakır İli Anadolu Mandasının Halk Elinde Islahı 

 

Başlama Tarihi 2011 

Bitiş Tarihi 2015 

Proje Bütçesi 112.300 TL 

Proje Lideri Yavuz HAN, Zooteknist 

Proje Araştırmacıları i. Şahin TEZ 

ii. Polat İPEK 

iii. M.Emin VURAL 

iv. Nalan AKÇA 

v. Bırusk KESKİN 

Özet 

Anadolu mandası Diyarbakır ilinin Bağlar, Bismil, Silvan, Sur ve Yenişehir ilçelerinde yoğun olarak 

yetiştiriciliği yapılanmaktadır.  

Bu proje ile, hayvancılığın desteklenmesi kapsamında Diyarbakır iline bağlı köylerde halk elinde 

yetiştirilmekte olan Anadolu Mandasının büyüme ve gelişme, süt ve döl verim  özellikleri bakımından 

ıslahı amaçlanmıştır. Amaçlanan ıslah çalışmaları sonucunda Manda yetiştiriciliğine yer veren tarım 

işletmelerinin toplam gelirlerine katkı sağlanmakla birlikte yok olma tehlikesi altında bulunan bu türün 

korunmasına da katkıda bulunulacaktır. Proje kapsamında yaklaşık olarak 2000 baş manda üzerinde 

çalışılacaktır 

 

 

 

Diyarbakır İli Halk Elinde Yetiştirilen Anadolu Mandalarında Verim ve Malakların Büyüme Özellikleri, 

β-lactoglobulin, k-casein ve Prolaktin Genleri ile Süt ve Bileşenleri Arasındaki İlişkinin Araştırılması 

 

Başlama Tarihi 2013 

Bitiş Tarihi 2014 

Proje Bütçesi 85.500 TL 

Proje Lideri Yavuz HAN, Zooteknist 

Proje Araştırmacıları Yavuz HAN, Zooteknist 

Özet 

Bu çalışmada Diyarbakır ilinde Anadolu Mandası Halk Elinde Islah çalışmaları çerçevesinde 

yetiştirilen sürülerin süt ve döl verimlerinin belirlenmesi ve sürüde doğan bir kısım malakların büyüme 

özelliklerinin incelenmesi hedeflenmektedir. Ayrıca, süt proteinleri β-lactoglobulin, k-casein ve prolaktin 

geni bakımından poliformizmine bakılarak süt verimi ile ilişkisi ile uygulanacak seleksiyon ve ıslah 

çalışmalarına katkı yapma olanakları araştırılmış olacaktır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Biten Projeler 
 

1.İvesi Koyunlarının Süt Veriminin Artırılması Projesi (GAPTAEM’e devredildi) 

 

Başlama Tarihi 2005 

Bitiş Tarihi 2009 

Proje Bütçesi TL 

Proje Lideri Dr.Bekir ANKARALI, Zooteknist 

Proje Araştırmacıları GAPUTAEM 

Mehmet Emin VURAL, Veteriner Hekim 

Ahmet KARATAŞ, Veteriner Hekim 

Polat İPEK, Veteriner Hekim.  

Nalan AKÇA, Zooteknist 

Özet 

. Bu çalışma 2005-2009 yılları arasında Güneydoğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsünde, 

yetiştirilmekte olan İvesi Koyun sürüsünün  ıslah edilmesi süt ve döl veriminin artırılması amacıyla 

yapılmıştır.Araştırmada kuzuların çeşitli dönem canlı ağırlıklar ı, günlük canlı ağırlık artışları; koyunların 

süt ve döl verim özellikleri ve bunlar üzerine cinsiyet, doğum tipi, ana yaşı gibi çevre etmenlerinin etkileri 

de incelenmiştir. 

Koyunların genel olarak gebelik, kısırlık, kuzulama, ikizlik ve yaşama gücü oranlarının sırasıyla % 

80.10, % 18.85, % 78.60, % 10.30 ve % 94.83 ; Koç altı koyun başına kuzu sayısı, doğuran koyun başına 

kuzu sayısı, gebelik üretkenliği 0.87, 1.10, 422,57; Koçaltı koyun başına sütten kesilen veya satılan kuzu 

sayısı, doğuran koyun başına, sütten kesilen ya da satılan kuzu sayısı  0.82, 1.05 olarak bulunmuştur.  

Kuzu doğum ağırlık ortalamalarının yıllara göre 2005 yılı 4.7±0.04, 2006 yılı 4.6±0.05, 2007 yılı 

5.0±0.04, 2008 yılı 4.9±0.04, 2009 yılı 4.7±0.06; Cinsiyete göre erkekler 5.0±0.03 dişiler 4.6±0.03;  

Doğum tipine göre tekiz doğanlarda 4.9±0.02 ikiz doğanlarda 4.3±0.04; Ana yaşına göre de 2 yaşlı 

analardan doğanlar 4.7±0.04 3 yaşlı analardan doğanlar 4.8±0.05, 4 yaşlı analardan doğanlar 4.9±0.05, 5 ve 

üstü yaştaki analardan doğanlar 4.8±0.04, genel ortalama olarak 4,81±0,02  olarak bulunmuştur.  

Kuzuların 90. gün ağırlıklarının en az, en çok ve ortalama değerleri sırasıyla 7.48 , 39.27, 23.3±0.15 

kg Doğum-90. gün canlı ağırlık artışları, 51.33, 362.22, 205.9±1,53 gr olarak bulunmuştur.  

2004-2009 yılları arasında Laktasyon süreleri (LS) sırasıyla 127.54±0.74, 156.59±1.22, 

127.20±1.10, 115.47±1.01, 162.21±1.41 ve 149.10±1.54 laktasyon süt verimleri (LSV) ise 108.98±2.98, 

144.31±3.47, 110.75±2.55, 128.82±2.95, 164.41±3.56 ve 157.27±3.74 olarak bulunmuştur.  

En düşük Laktasyon süresi 2007 yılında görülmüş bunu sırasıyla 2006, 2004, 2009, 2005 ve 2008 

yılları izleşmiştir. Koyun yaşına göre laktasyon süresi en düşük 4 yaşlılarda bulunmuş, bunu sırasıyla 5, 3, 

ve 2 yaşlı koyunlar izlemiştir. 

Laktasyon süt verimi en düşük 2 yaşlı koyunlarda bulunmuş bunu sırasıyla, 5, 3, ve 4 yaşlı koyunlar 

izlemiştir. Laktasyon süt veriminin yıllara göre dağılımı incelendiğinde en düşük 2004 yılında bulunmuş, 

bunu sırasıyla 2006, 2007, 2005, 2009 ve 2008 yılları izlemiştir. Laktasyon süt verimi 2007 yılında düşük 

görünmesine karşın 180 güne standarlaştırıldığında en yüksek değeri almaktadır. Bunu sırasıyla 2009, 

2008, 2005, 2006 ve 2004 yılları izlemektedir.  

Sonuç olarak gerek seleksiyon gerekse ana süt verimleri yüksek test adayı koçların kızlarının 

sağılması neticesinde laktasyon süt verimi ve 180 gün laktasyon süt verimi proje başlangıcından sonuna 

doğru belli bir ilerleme kat edilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. İvesi Koyunlarının Halk Elinde Islahı (GAPTAEM’e devredildi) 

 

Başlama Tarihi 2006 

Bitiş Tarihi 2012 

Proje Bütçesi 978.200 YTL 

Proje Lideri Mehmet Emin VURAL, Veteriner Hekim 

Proje Araştırmacıları GAPUTAEM 

Ahmet KARATAŞ, Veteriner Hekim 

Polat İPEK, Veteriner Hekim.  

Özet 

Bu çalışma 2006-2010 yılları arasında Şanlıurfa İlinde, halk elinde yetiştirilmekte olan İvesi 

Koyunlarının ıslah edilmesi süt ve döl veriminin artırılması amacıyla yapılmıştır. Araştırmada kuzuların 

çeşitli dönem canlı ağırlıkları, günlük canlı ağırlık artışları; koyunların süt verim özellikleri incelenmiştir.  

Kuzu doğum ağırlık ortalamalarının cinsiyete göre elit sürülerde erkeklerde 4.8 dişilerde 4.4, ara elit 

ve taban sürülerde 3.7-3.6 olarak bulunmuştur. Doğum tipine göre incelendiğinde elit sürülerde tekiz 

doğanlarda 4.9 ikiz doğanlarda 4.0,üçüz doğanlarda 2.6,  ara elit sürülerde tekiz doğanlarda 3.8 ikiz 

doğanlarda 2.8 üçüz doğanlarda 1.9, taban sürülerde tekiz doğanlarda 3.7 ikiz doğanlarda 3.0 üçüz 

doğanlarda 2.4 dördüz doğanlarda 1.87 olarak bulunmuştur. 90.gün canlı ağırlıklarının ortalamaları erkek 

ve dişilerde elit sürülerde 23.4 ile 20.6 ara elit sürülerde 20.2–19.0 taban sürülerde 21.0–19.6 olarak 90. 

Gün CAA ise elit sürülerde  228.4-196.2 ara elit sürülerde 172.2-91.8 taban sürülerde 182.4-170.3 olarak 

bulunmuştur 

Elit sürülerde genel ortalamada laktasyon süreleri, laktasyon süt verimleri ve günlük ortalama süt 

verimi sırasıyla LS 139.5 ± 0.66; LSV 133.1 ± 1.29;  GOSV ise 955.0 ± 8.35olarak bulunmuştur. Ara Elit 

Sürülerde  bu değerler sırasıyla 157,5 ± 0,99, 111.2 ± 1.26,  716.8 ± 7.56, Taban sürülerde 183.5 ± 0.52, 

121.5 ± 0.85, 668.4 ± 4.45 olarak bulunmuştur.  

Kırkım sonrası ergin canlı ağırlıklar cinsiyete göre elit sürüde dişiler 50.2 erkekler 77.8, ara elit 

sürülerde 53.21ve 80.7, taban sürülerde 53.0 ve 75.3 genel ortalamada ise 52.5 ve 77.4 olarak bulunmuştur. 

Cidago yüksekliği cinsiyete göre elit sürüde dişiler 67.5 erkekler 75.02, ara elit sürülerde 66.0 ve 77.6, 

taban sürülerde 65.6 ve 73.9 genel ortalamada ise 66.1 ve 75.2 olarak bulunmuştur. Göğüs çevresi elit 

sürüde dişilerde 90.3 dişilerde 100.2, ara elit sürülerde 88.0 ve 99.4, taban sürülerde 89.4 ile 97.3 genel 

ortalamada 89.1 ile 98.6 olarak bulunmuştur. Vücut uzunluğu elit sürüde dişiler 69.1 erkekler 74.6, ara elit 

sürülerde 67.9 ve 74.4, taban sürülerde 68.0 ve 73.8 genel ortalamada ise 68.2 ve 74.1 olarak bulunmuştur.  

  

 

3. Halk Elinde Yetiştirilen Karacadağ Zom Koyununu  Döl Ve Süt Verimi İle Büyüme, Gelişme ve Dışyapı 

Özelliklerinin Belirlenmesi Projesi 

 

Başlama Tarihi 2009 

Bitiş Tarihi 2012 

Proje Bütçesi 95.575 TL 

Proje Lideri Nalan AKÇA, Zooteknist 

Proje Araştırmacıları GAPUTAEM 

Ahmet KARATAŞ, Veteriner Hekim 

Mehmet Emin VURAL, Veteriner Hekim 

Polat İPEK, Veteriner Hekim 

Özet 

Bu çalışma 2010-2011 yılları arasında Diyarnakır İli, Çınar İlçesine bağlı Bayırkonak köyünde, halk 

elinde yetiştirilmekte olan Zom Koyununun morfolojik, fizyolojik düzeyde araştırılması, verim 

özelliklerinin incelenmesi, tanımlanması hedeflenmiştir. Araştırmada kuzuların çeşitli dönem canlı 

ağırlıkları, günlük canlı ağırlık artışları; koyunların süt verimi, ergin dönem canlı ağırlığı, vücut ölçüleri ve 

döl verim özellikleri incelenmiştir. 

Araştırma sonucunda elde edilen dölverimi özelliklerinden, ikizlik oranı % 16.63, sütten kesime 

kadar yaşama gücü % 93.81, Kuzulama oranı % 95.73, kısırlık oranı % 4.27, doğuran koyun başına kuzu 

sayısı 1.17, doğuran koyun başına sütten kesilen kuzu sayısı 1.09  ve gebelik üretkenliği 489.62 olarak 

bulunmuştur. 

Erkeklere ait sağrı yüksekliği, cidago yüksekliği, sırt yüksekliği, göğüs derinliği, göğüs çevresi, 

incik çevresi, göğüs genişliği ve vücut uzunluğuna ait ortalama değerlerin sırasıyla 75.5, 76.2, 73.5, 34.4, 

99.8, 8.9, 21.1 ve 66.1 cm olarak, dişilere ait sağrı yüksekliği, cidago yüksekliği, sırt yüksekliği, göğüs 

derinliği, göğüs çevresi, incik çevresi, göğüs genişliği ve vücut uzunluğuna ait ortalama değerlerin 

sırasıyla  67.9, 67.9, 67.8, 39.9, 94.7, 7.9, 18.2 ve 60.2 cm olarak bulunmuştur. Koç ve Koyunlara ait 



ortalama, en az ve en çok vücut ağırlığı değerleri sırasıyla 48.3, 32.6, 65.8;70.4, 63.4, 81.6 kg olarak 

ölçülmüştür. 

Süt verimi ile ilgili özelliklerden laktasyon süresi, laktasyon süt verimi ve günlük ortalama süt 

verimi sırasıyla 192.1 gün, 111.2 kg ve 581.4 g olarak bulunmuştur. 

Cinsiyete göre, en az, en çok ve ortalama doğum ağırlıkları sırasıyla dişilerde 2.20, 6.18 ve 4.0 kg, 

erkeklerde 2.11, 7.70, 4.4 ve genel ortalamada 2.11, 7.70 ve 4.2 kg, ; ortalama 30., 60., 90., 120., 150. ve 

180. gün canlı ağırlıkları sırasıyla 8.6, 15,6, 20.8, 24.9, 26.3 ve 34.1 kg; Genel olarak en az, en çok ve 

ortalama sütten kesim yaşı 61, 101 ve 85.7 gün, sütten kesim canlı ağırlığı ise yine aynı sırayla 8.9, 39.7 ve 

23.2 olarak bulunmuştur. 

 

4.İvesi Kuzularının Entansif Besisinde Kırmızı Mercimek, Buğday Samanı Ve Karışımlarının Besi 

Performansı, Bazı Kan Ve Karkas Parametreleri Üzerine Etkileri Projesi 

 

Başlama Tarihi 2011 

Bitiş Tarihi 2011 

Proje Bütçesi 60.000 TL 

Proje Lideri Polat İPEK, Uzm.Vet.Hek. 

Proje Araştırmacıları Diyarbakır Et Balık Kurumu 

Özet 

Proje, GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’ne ait Tektek İstasyonunda bulunan ağıllarda 

yürütülmüştür. Denemede 3 aylık yaşta sütten kesilmiş, benzer yaşta ve ortalama 19.18±0.76 kg canlı 

ağırlıktaki 30 baş İvesi ırkı erkek kuzu üç grup halinde besiye alınmıştır. Denemede kullanılacak kuzuların 

besi başı canlı ağırlıkları aç karnına tartılarak belirlenmiştir. Daha sonra her grubun ortalama ağırlığı 

benzer olacak şekilde deneme gruplarına rasgele dağıtılmışlardır. Denemenin kurulmasını izleyen her iki 

haftada bir aynı gün ve saatte kuzuların çeşitli vücut ölçüleri, canlı ağırlık ve yem tüketim değerleri tespit 

edilmiştir.  

Denemede kullanılan rasyonlar aşağıdaki şekilde ayarlanmıştır:  

R1:  Buğday Samanı (BS - ad libitum) + Kuzu Büyütme Yemi (KBY - ad libitum),  

R2: Kırmızı Mercimek Samanı (KMS-ad libitum) + Kuzu Büyütme Yemi (KBY-ad libitum),  

R3: %50 Buğday Samanı + %50 Kırmızı mercimek samanı (BS+KMS - ad libitum) + Kuzu 

Besi Yemi (KBY - ad libitum).  

Konsantre yem olarak karma yem fabrikasında üretilen standart kuzu büyütme yemi kullanılmıştır. 

Deneme 56 gün sürdürülmüştür. Denemenin başında, ortasında ve bitiminde kan parametreleri için alınan 

kan örnekleri santrifüj edilerek -20° C’de derin dondurucuda saklanmıştır. Deneme sonucuna göre: 

grupların canlı ağırlık, canlı ağırlık kazançları, yem tüketimi, yemden yararlanma oranları, çeşitli organ 

ağırlıkları, serum mineral içeriği, çeşitli vücut ölçüleri arasındaki farklılıklar istatiksel ola rak önemsiz 

bulunmuştur. En iyi yemden yararlanma oranı R3 rasyonunu (%50 buğday samanı + %50 kırmızı 

mercimek samanı) tüketen gruptan elde edilirken, bunu sırasıyla R2 (kırmızı mercimek samanı) ve R1 

(buğday samanı) grupları izlemiştir. 

Bu araştırma ile sütten kesilmiş ivesi ırkı erkek kuzuların, entansif beslemede gerek kaba ve gerekse 

karma yem tercihlerini sağlıklarını ve performanslarını olumsuz etkilemeden sorunsuz bir şekilde 

ayarlayabildikleri tespit edilmiştir. Kaba - karma yem oranları ayarlanmaksızın kuzulara tercihli olarak 

verildiğinden dolayı hayli yüksek “asidoz tablosu” beklentisine rağmen sağlık yönünden herhangi bir 

olumsuzluk gözlenmemiştir.  

Mercimek samanı tüketen grubun canlı ağırlık, canlı ağırlık artışı, kesim ağırlığı, sıcak karkas 

ağırlığı, soğuk karkas ağırlığı, çeşitli vücut ve testis ölçüleri bakımından diğer gruplara göre avantaj 

sağladığı görülmektedir.  

Yapılan ekonomik analiz sonucu kuzu başına gelir bakımından mercimek samanı tüketen (II.) grup 

diğer gruplara göre 3.08 TL ve 9.39 TL daha avantajlı olduğu görülmüştür. 

Araştırma sonucunda bahsedilen avantajlar göz önüne alındığında bölgede yoğun olarak üretimi 

yapılan mercimek samanının kuzu eti üretimi bakımından entansif küçükbaş hayvan beslemesinde 

kullanılması önerilebilir. 

 

 

 

 

 

 

 



1. Güney Karaman ve Zom Koyunlarının Filogenetik Yapılarının Moleküler Tekniklerle Belirlenmesi  

Projesi  

 

Başlama Tarihi 2012 

Bitiş Tarihi 2013 

Proje Bütçesi 68.500 

Proje Lideri Mehmet Emin VURAL,Veteriner Hekim 

Proje Araştırmacıları GAPUTAEM 

Ahmet KARATAŞ, Veteriner Hekim 

Şahin TEZ, Veteriner Hekim 

Özet 

Bu çalışma ile Güney Karaman ve Zom koyunların filogenetik yapıları ile yabani koyunlar ve mtDNA soyları 

arasındaki filogenetik ilişkiler belirlenecektir. Ayrıca, bu çalışmanın Zom ve Güney Karaman koyunlarında gen 

dizi bilgilerinin Gen Bankasında depolanması, koyunlar üzerinde yapılan filogenetik çalışmalara, hayvan ıslahı, 

biyoçeşitlilik ve ulusal gen koruma çalışmalarına katkı sağlaması amaçlanmaktadır                     

         

 


