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Gökçeada, Malta Ve Türk Saanen Keçi Genotiplerinin Döl Verim 

Özellikleri Bakımından Karşılaştırılması1 

 
C.Tölü  T. Savaş 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, Çanakkale 

Bu çalışmada farklı keçi genotiplerinde kızgınlık, gebelik, aşım performansı ve davranışları ile doğumdaki 

oğlak sayısı özelliklerinin karşılaştırmalı olarak irdelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma Çanakkale Onsekiz Mart 

Üniversitesi Teknolojik ve Tarımsal Araştırma-Uygulama Merkezi’inde iki yıl süreyle yürütülmüştür. 

Çalışmada, aşımda dişi bireylerin kur davranış indeksinde önemli bir farklılık görülmezken, Gökçeada tekeleri 

diğer genotiplerin tekelerinden önemli ölçüde daha düşük kur davranış indeksine ve ejekülasyonlu atlama 

sıklığına sahip olmuştur (P≤0,05). Malta tekeleri Türk Saanen genotiplerine benzer kur indeksine ve 

ejekülasyonlu atlama sıklığına sahip olurken, önemli ölçüde daha az ejekülasyonsuz atlama gerçekleştirmişlerdir 

(P≤0,05). İlkine kızgınlık ve teke altı doğum oranları sırasıyla Gökçeada %33 ve %25, Malta %65 ve %42, Türk 

Saanen genotipinde %96 ve %64 olarak gerçekleşmiştir (P<0,0001). Teke katımı ile ilk kızgınlık ve gebelik 

arası süre ikinci yılda tüm genotiplerde uzarken Gökçeada genotipi her iki yılda da diğer genotiplerden önemli 

ölçüde daha uzun sürelere ve daha düşük dönme oranına sahip olmuştur (P≤0,05). Doğumdaki keçi başına oğlak 

sayısı Gökçeada ve Malta genotipinde ikinci yılda önemli ölçüde artarken (P≤0,05), en yüksekten en düşüğe 

sırasıyla Malta (1,9; 2,4), Türk Saanen (1,9; 1,8) ve Gökçeada (1,6; 1,8) şeklinde gerçekleşmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: Teke katımı, Kur davranışı, Gebelik, Dönme oranı, Oğlak sayısı 

 
Comparison of Gökçeada, Maltese and Turkish Saanen Goat Genotypes for 

Reproduction Traits 
 

This study aimed at comparative investigation of estrus, pregnancy, mating performance, behaviors, and kid 

yield at birth in different goat genotypes. The study was carried out at the Technological and Agricultural 

Research Centre of Çanakkale Onsekiz Mart University for a period of two years. Although the courtship 

behavior index of females did not differ, the bucks of Gökçeada had lower courtship behavior index and jumping 

frequency with ejaculation than did other genotypes (P≤0.05). Maltese bucks displayed courtship behavior index 

and mounting frequency with ejaculation similar to Turkish Saanen bucks, but had lower mounting frequency 

without ejaculation (P≤0.05). First estrus and birth rates (buck under) were 33% and 25% for Gökçeada, 65% 

and 42% for Maltese and 96% and 64% for Turkish Saanen, respectively (P<0.0001). The period between buck 

introduction and first estrus or conception increased in all genotypes in the second year of the study. Gökçeada 

had longer periods and lower return rates in both years (P≤0.05). Kid yield per goat at birth in the second year 

increased significantly in Gökçeada and Maltese genotypes and was found as Maltese (1.9; 2.4), Turkish Saanen 

(1.9; 1.8) and Gökçeada (1.6; 1.8) in the descending order.  

 

Key words: Buck introduction, courtship behavior, pregnancy, turning rate, kid yield 

 

                                                 
1Bu makale ilk yazarın doktora tezinden üretilmiştir. 

  Bu çalışma TOVAG 106 O 411 nolu proje kapsamında TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir. 
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Giriş 
Döl verimi özellikleri kızgınlıktan doğuma 

kadar olan süreçteki uygulamalardan da 

etkilenmektedir. Başarılı bir aşım sezonu 

geçirebilmek için beslemeye ilişkin koşulların 

yerine getirilmesi gerekirken, özellikle elde aşım 

ve yapay tohumlama uygulamaları için 

hayvanların kur davranışlarının bilinmesi başarıyı 

artıracaktır. Hayvan davranışları çevresel 

koşulların yeterliliğinin yanında yaygın olarak 

organizma işlevine ilişkin bir gösterge olarak 

kullanılabilmektedir (Lindsay, 1996). Kur 

davranışları bireylerin çiftleşme için hazır 

oldukları hakkında önemli sinyaller vermektedir 

(Herbert, 1972). Dişi bireylerin kızgınlık 

davranışlarına bakılarak ovulasyon zamanı 

tahmin edilebilmekte ve aşım 

düzenlenebilmektedir (Konyalı ve ark., 2005a; 

Konyalı ve ark., 2007).  

İlkine damızlıkta kullanma yaşı bireyin 

damızlık ömrü ve üreme performansı açısından 

önem taşır. Bazı keçi ırklarında ilkine damızlıkta 

kullanma yaşının 7-8 ay olduğu belirlenmiştir 

(Morand-Fehr ve ark., 2002; Tölü ve ark., 2009). 

Ancak bu tür bireylerde dönme oranının yüksek 

olabileceği belirtilmektedir (Tölü ve ark., 2007a; 

Tölü ve ark., 2007b). Yine bazı keçi ırklarında ilk 

kızgınlıkta gebe kalma oranının %90’nın 

üzerinde olduğu saptanmıştır (Şengonca ve ark., 

2002; Çam ve ark., 2003; Şimşek ve Bayraktar, 

2006). Ancak Kıl keçilerinde yapılan bazı 

çalışmalarda bu oran %79 olarak tespit edilmiştir 

(Şengonca ve ark., 2003). Ankara keçilerinde 

yapılan bir çalışmada ise gebelik oranı %87 

olarak bildirilmiştir (Güneş, 2001). Kıl ve Ankara 

keçilerinde oğlak verimleri keçi başına 0,79-1,3 

arasında iken, Malta, Kilis ve Şam  keçileri ile 

melez genotiplerin doğumda keçi başına oğlak 

verimlerinin 1,3-1,9 arasında olduğu 

bildirilmektedir (Sönmez ve ark., 1971; Sönmez, 

1974; Güney ve ark., 1995; Soysal ve ark., 2003; 

Şengonca ve ark., 2003; Keskin ve Gül, 2006; 

Özder, 2006; Şimşek ve Bayraktar, 2006).  

Bu çalışmada Gökçeada, Malta ve Türk 

Saanen genotipinin kızgınlık, gebelik, aşım 

performansı ve davranışları ile doğumdaki oğlak 

sayısı özelliklerinin karşılaştırmalı olarak 

irdelenmesi amaçlanmıştır. 

 

Materyal ve Yöntem 
Çalışma, Akdeniz iklim kuşağında yer alan 

(Türkeş, 1998) ve Çanakkale il merkezine 4 km 

uzaklıkta bulunan Çanakkale Onsekiz Mart  

 

Üniversitesi Teknolojik ve Tarımsal Araştırma-

Uygulama Merkezi (TETAM)’inde yapılmıştır. 

Merkez yaklaşık 250 da araziye sahiptir. 

Arazinin işlenebilir bölümü (yaklaşık 100 da) 

otlatma amacıyla hasıl ekimi için 

kullanılmaktadır. Arazi içerisinde (yaklaşık 30 

da) sık çalılı bir alan mevcuttur. Keçiler yağışlı 

mevsimde otsu bitkilerden, kurak mevsimde ise 

daha çok çalı merasından yararlanmaktadırlar.  

Çalışmada Gökçeada, Malta (Maltız) ve Türk 

Saanen keçi genotiplerinden yararlanılmıştır. 

Üzerinde bilimsel çalışma oldukça sınırlı olan 

Gökçeada keçilerine ilişkin ayrıntılı bilgiye Tölü 

ve ark. (2008) tarafından kaleme alınan bildiriden 

ulaşılabilir. Her bir genotipten 1-6 yaşlı kırkbeşer 

baş keçinin kullanıldığı çalışmada 2007 yılında 

6-8 aylık yaşta 3 baş ve 2 yaşında 2 baş 

Gökçeada, 6-8 aylık yaşta 2 baş ve 2-3 yaşında 4 

baş Malta, 6-8 aylık yaşta 2 baş ve 2-3 yaşında 3 

baş Türk Saanen tekesinden yararlanılmıştır. 

2008 yılında ise 1-2 yaşlı 3 baş Gökçeada, 1-3 

yaşlı 4 baş Malta ve 1-3 yaşlı 4 baş Türk Saanen 

tekesi kullanılmıştır. Aşım dönemi erkek 

hayvanlarda canlı ağırlıklar Gökçeada, Malta ve 

Türk Saanen genotiplerinde sırasıyla genç tekeler 

için 30,3, 37,1 ve 42,1 kg olurken ergin tekeler 

için 51,3, 59,4 ve 77,2 kg olarak belirlenmiştir.  

Üreme etkinliğinin yükseltilebilmesi ve 

korunabilmesi bağlamında aşım dönemi öncesi 

ve süresince ek yemleme amacı ile enerji 

yönünden zengin tahıllardan yararlanılmıştır. Bu 

amaçla 2007 yılı içerisinde Ağustos-Eylül 

döneminde standart besleme uygulamasına 

(doğal mera+1,0 kg/baş süt kesif yemi %20 HP, 

2750 ME) ek olarak 0,5 kg/baş düzeyinde 

Tritikale (%12 HP, 3200 ME) verilmiştir. 2008 

yılında ise aynı amaçla Arpa+Tritikale+Buğday 

(50:25:25)’dan oluşan karmadan hayvan başına 

0,5 kg kullanılmıştır. Bu süreç içerisinde 

hayvanlara kuru ot verilmemiştir. İlk kez 

aştırılacak olan çebiçlerde çoğuz doğumu teşvik 

etmemek için aşım öncesi ek yemleme 

uygulanmamıştır (Tölü ve Konyalı, 2006). Aşım 

dönemini takip eden gebeliğin erken süreci 

içerisinde (Eylül) doğal meraya ek olarak verilen 

süt kesif yemi miktarı kademeli olarak %50 

oranında düşürülmüş, bu şekilde söz konusu 

süreç içerisinde yüksek düzeyde besin madde 

alımının olumsuz etkilerinin önlenmesi 

amaçlanmıştır. Ekim ayı içerisinde otlatma 

koşullarına da bağlı olarak kuru ot kullanılmış, 
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bu amaçla 2007 yılı içerisinde yulaf kuru otundan 

(%7 HP, 2100 ME), 2008 yılı içerisinde de yulaf 

ve fiğ kuru otu (%12 HP, 2100 ME) karışımından 

yararlanılmıştır. Kasım ayı içerisinde, günlük 

0,2-0,3 kg’a kadar düşürülen süt kesif yemi 

miktarı 0,5-0,6 kg/baş’a kadar yükseltilmiştir. 

Tekeler “aşım dönemi” olarak 

nitelendirilebilecek Temmuz-Ekim dönemi 

dışında doğal meraya ek olarak 0,5 kg/baş/gün 

düzeyinde kesif yem (%14 HP, 2850 ME) 

karışımı ile yemlenmiş, meraya çıkamadıkları 

günlerde ek olarak yulaf kuru otu verilmiştir. 

Aşım sürecinde ise günlük 1,2 kg/baş düzeyinde 

kesif yem verilmiştir. Kesif yem olarak Tritikale, 

Buğday ve Arpa karışımı ile peletlenmiş formda 

temin edilen ticari kesif yem karışımından 

yararlanılmıştır (70:30). Ağustos ayı itibariyle 

aşım öncesi ek yemlemeye başlanmıştır. Yıl 

boyunca sürüden ayrı bir barınakta kalan tekeler 

Ağustos 15 itibariyle keçilerin barınağında ayrı 

bir bölmeye alınmışlardır. Bu tarihten itibaren 

sürü içerisine sabah meraya çıkmadan ve akşam 

ağıla dönünce bir saat süreyle arama tekeleri 

salınmıştır. Elde aşım yöntemi uygulanan 

keçilerde, sabah kızgınlık gösterenler akşam, 

akşam kızgınlık gösterenler ise ertesi sabah 

tekeye verilmiştir.  

Keçilerde aşım davranışları 2,5 x 4,0 m 

boyutlarındaki tam kapalı, yan odadan camlı bir 

bölme yardımıyla gözlem yapılan ve kameraya 

alınabilen aşım odasında gözlenmiştir. 

Kızgınlıkları arama tekesi yardımıyla tespit 

edilerek aşım odasına alınan keçilerin yanına teke 

salınmış ve 10 dk. boyunca doğrudan ve kamera 

yardımıyla aşım davranışları kayıt altına 

alınmıştır. Aşım gözlemleri yalnızca 2007 yılı 

aşım döneminde yapılmıştır. Dişi ve erkeğin kur 

davranışları toplamından kur davranış indeksi 

oluşturulmuştur. Tekenin etrafında dönme, 

arkaya bakma, teke atladığında hareketliliği, 

tekenin üzerine atlama, koklaşma ve tekenin 

cinsiyet organlarına dokunma keçinin kur 

indeksini oluştururken, anogenital bölgeye 

dokunma, flehmen, keçinin memelerine yönelim, 

keçiye ayak vurma, dil çıkarma, ejekulasyonlu 

atlama ve ejekulasyonsuz atlama sıklığı tekenin 

kur indeksini oluşturmuştur (Konyalı ve ark., 

2005a, Konyalı ve ark.,2007). 

Aşım özellikleri ve davranışlarına ait 

özellikler tekrarlı ölçümler varyans analizi 

yöntemiyle istatistiksel değerlendirmeye tabi 

tutulmuşlardır. Kullanılan istatistiksel modelde 

genotip (Gökçeada, Malta, Türk Saanen) ve aşım 

başarısı (ejekülasyonun gerçekleşip 

gerçekleşmediği) sabit faktörler olarak 

kullanılırken, canlı ağırlık kovaryant olarak yer 

almıştır. Keçinin kur davranışları indeksi, tekenin 

kur davranışları indeksi ve atlama frekansı 

değerleri normal dağılım göstermediğinden 

transforme (logaritmik) edilerek analiz 

edilmişlerdir. 

İlkine damızlıkta kullanmaya yönelik olarak 

çebiçlerde kızgınlık ve teke altı çebiç başına 

doğum oranları tespit edilmiştir. İlkine kızgınlık 

ve doğum özelliklerinin genotiplere göre 

farklılıklılarını belirlemek amacıyla 

genelleştirilmiş eşitlik kestirimi (GEE) 

yönteminden yararlanılmıştır. İkili 

karşılaştırmalarda WALD ki-kare testinden 

yararlanılmıştır. Keçilerde üreme performansı 

özellikleri olarak teke katımı-ilk kızgınlık arası 

süre, teke katımı-gebelik arası süre, teke altı keçi 

başına ilk kızgınlıkta dönme oranı, teke altı keçi 

başına gebelik oranı, teke altı keçi başına doğum 

oranı ve doğuran keçi başına oğlak sayısı 

kullanılmıştır. 

Aşım dönemi keçi canlı ağırlığının analizi, yıl 

(2007, 2008), genotip, doğurma sırası (1, 2, ≥3) 

ve tüm etkileşimlerin yer aldığı bir model ile 

tekrarlı ölçümler varyans analizi yöntemine göre 

yapılmıştır. Aynı yöntemle analiz edilen teke 

katımı ile ilk kızgınlık arası süre ve teke katımı 

ile gebe kalana kadar geçen süre özelliklerine ait 

verileri logaritmik transformasyona tabi 

tutulmuştur. İkili karşılaştırmalarda TUKEY testi 

kullanılmıştır.  

Binomiyal dağılım gösteren dönme, gebelik 

ve doğum oranlarının analizinde genelleştirilmiş 

eşitlik kestirimi (GEE) yöntemi kullanılmıştır. 

İstatistiksel modelde yıl (2007, 2008), genotip, 

doğurma sırası (1, 2, ≥3) ve tüm etkileşimler yer 

almıştır. Oğlak veriminde ise multinomiyal 

genelleştirilmiş eşitlik kestirimi yöntemi 

kullanılmıştır. İkili karşılaştırmalarda WALD ki-

kare testinden yararlanılmıştır. Hayvanlar ilk yıl 

(2007) gebe geldiğinden ve 2006 aşım bilgileri 

bulunmadığından ilk yıla ilişkin doğum oranı 

hesaplanamamıştır. Tüm istatistik analizlerde 

SAS (1999) paket programından yararlanılmıştır. 

 

Bulgular ve Tartışma 
Keçi ve tekelere ait aşım davranışlarına ilişkin 

özellikler Çizelge 1’de sunulmuştur. Keçi kur 

indeksi bakımından genotipler arasında bir fark 

görülmezken (P=0,8638), genotipin tekenin kur 

indeksini önemli derecede etkilediği gözlenmiştir 
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(P<0,0001). Buna göre Malta (177,8) ve Türk 

Saanen genotipinin (151,4) geriye transforme 

edilmiş teke kur indeksi ortalamaları, Gökçeada 

(31,6) genotipinden önemli derecede daha 

yüksektir (P≤0,05). Bilindiği üzere tekelerde 

aşım isteği ve kur davranışlarına mevsim, canlı 

ağırlık, dişinin kur davranışları ve testosteron 

seviyesi etkilidir (Konyalı ve ark., 2005a; 

Simitzis ve ark., 2006; Todini ve ark., 2007). 

Price ve ark. (1992) koçlarda gözlenen ayak 

vurma ve anogenital bölgenin koklanması 

davranışlarının erkeğin çiftleşme öncesi 

dönemdeki istekliliğinin bir göstergesi olduğunu 

bildirmektedirler. Çalışmada keçi genotiplerinin 

dişilerde benzer kur davranışı indeksi değerine 

sahip olması buna karşılık tekelerin bu bakımdan 

farklılaşması dikkate değer bir noktayı 

oluşturmuştur. Todini ve ark. (2007), farklı ırktan 

tekelerin testosteron seviyelerinin, özellikle 

dişilerle temas ve mevsimlere göre, farklılaştığını 

belirlemişlerdir.  

 

Çizelge 1. Genotiplere göre aşım davranışlarına ilişkin en küçük kareler ortalama ( x ), standart hata 

(SE) ve P değerleri (Least square means ( x ), standard error (SE) and P-values of mating behavioral 

traits according to genotypes) 

 

Özellikler 

(Traits) 

Gökçeada 

(Gökçeada) 

Malta 

(Maltese) 

Türk Saanen 

(Turkish 

Saanen) 
P 

x  SE x  SE x  SE 

Keçinin kur indeksi
1 

(Courtship behavior index of 

doe) 

0,94 0,03 0,92 0,03 0,94 0,05 0,8638 

Tekenin kur indeksi
1 

(Courtship behavior index of 

buck) 

1,50
a
 0,10 2,25

b
 0,09 2,18

b
 0,13 <0,0001 

Ejekülasyonsuz atlama sıklığı
1 

(Mounting frequency without
 

ejaculation) 

0,57
ab

 0,13 0,43
a
 0,09 0,76

b
 0,12 0,0397 

Ejekülasyonlu atlama sıklığı
1 

(Mounting frequency with
 

ejaculation) 

0,52
a
 0,12 1,45

b
 0,12 1,41

b
 0,18 <0,0001 

Aynı satırda farklı harflerle gösterilen ortalamalar arasındaki fark önemlidir (P≤0,05); 
1
Transforme 

değer. 

Different letters in the same row indicate significance, P<0.05; 
1
Transformed value. 

 

Genotiplerin ejekülasyonsuz (P=0,0397) ve 

ejekülasyonlu (P<0,0001) atlama sıklıkları 

arasında istatistiksel olarak önemli bir fark 

oluşmuştur. Geriye transforme edilmiş 

ortalamalar incelendiğinde Gökçeada genotipinin 

ejekülasyonsuz atlama sıklığının 3,7 kez ile 

Malta (2,7 kez) ve Türk Saanen (5,8 kez) 

genotipinin arasında yer aldığı görülmektedir. Bu 

özellik bakımından Malta ile Türk Saanen 

arasındaki fark önemliyken (P≤0,05), diğer 

genotiplerin ortalamaları arasındaki farklar 

önemsizdir (P>0,05). Ejekülasyonla biten atlama 

sıklığı bakımından ise Gökçeada genotipinin 

belirgin biçimde diğer iki genotipten düşük 

olduğu görülmüştür (P≤0,05). Bu bulgulara göre 

Gökçeada tekelerinin düşük bir “aşım 

performansı” gösterdiği söylenebilir (Çizelge 1). 

Ancak Gökçeada keçilerinin diğer genotiplere 

nazaran daha az dönmeleri, oluşturulan teke kur 

indeksinin en azından genotipler bazında gebe 

bırakma performansı göstergesi olarak 

değerlendirilemeyeceğini göstermektedir 

(Çizelge 2). Malta ve Türk Saanen tekelerinin 

“aşım performansları” birbirlerine benzemekle 

birlikte, Malta genotipinin özellikle daha düşük 

ejekülasyonsuz atlama sıklığı genotip açısından 

olumlu bir performans olarak görülebilir. Ancak 

genotipler arası yapılan değerlendirilmelerde, 

tekelerin sayı ve yaşlarının dikkate alınmasında 

yarar bulunmaktadır. Zira erkek hayvanların aşım 

performansları yaşlara göre önemli düzeyde 
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farklılıklar göstermektedir (Kridli ve Said, 1999; 

Simitzis ve ark., 2006).  

Gökçeada, Malta ve Türk Saanen 

genotiplerinde 2007 yılı doğumlu çebiçler için 

aşım canlı ağırlıkları sırasıyla 19,6 kg, 20,4 kg ve 

29,5 kg olarak tespit edilirken, ilkine kızgınlık 

oranları ve teke altı doğum oranları sırasıyla 

Gökçeada genotipinde %33 ve %25, Malta 

genotipinde %65 ve %42, Türk Saanen 

genotipinde ise %96 ve %64 olarak 

gerçekleşmiştir. Bu oranlar genotiplere göre 

önemli düzeyde farklılaşmıştır (P<0,0001). Türk 

Saanen genotipi yüksek değerleri ile Gökçeada 

ve Malta genotipinden önemli düzeyde 

farklılaşırken (P≤0,05), Gökçeada ve Malta 

genotipleri arasında istatistiksel olarak anlamlı 

bir farklılık belirlenmemiştir (ilkine kızgınlık 

oranı: P=0,0801; doğum oranı: P=0,2195). 

Çebiçlerin aşım canlı ağırlıkları 2007 yılındaki 

aşım dönemi keçilere ait canlı ağırlıklarının yine 

Gökçeada, Malta ve Türk Saanen genotipleri için 

sırasıyla %48, %43 ve %50’si kadar olduğu 

görülmüştür. Türk Saanen genotipinin diğer 

genotiplere göre damızlıkta kullanma bakımından 

daha iyi bir performansa sahip olduğu 

söylenebilir. Tölü ve ark. (2009) dört yıllık canlı 

ağırlık verilerini değerlendirdikleri 

çalışmalarında, Türk Saanen genotipinde 

çebiçlerin aşımda ergin canlı ağırlığının 

%55,6’sına ulaştıklarında (34,5 kg) başarılı bir 

gebeliğin sağlandığını belirlemişlerdir. Benzer 

şekilde Morand-Fehr ve ark. (2002), süt keçisi 

yetiştiriciliğinde dişilerin 7-8 aylık yaşta, ergin 

canlı ağırlıklarının %55’ine ulaştıklarında 

damızlıkta kullanılabileceğini belirtmektedirler. 

Çalışmada aşım döneminde çebiçlerin, başarılı 

bir gebelik için bildirilen aşım canlı ağırlığı 

ortalamasına ulaşamadıkları görülmektedir. Bu 

bakımdan en geride kalan genotip Malta genotipi 

olmasına rağmen Gökçeada genotipinden daha 

yüksek bir kızgınlık oranına sahip olmuştur 

(P=0,0801). Türk Saanen genotipinin ilkine 

kızgınlık yaşı bakımından önemli bir üstünlüğü 

olduğu görülmektedir (P≤0,05). Genotipin bu 

üstünlüğü, süt verimi yönünde özelleşmiş olması 

ve erken gelişen bir ırk olduğundan (Gall, 2001; 

Spath ve Thume, 1997) kaynaklanabilir. 

Genotiplere göre yıllar bazında üreme 

özelliklerine ilişkin ortalamalar ve istatistiksel 

değerlendirme sonuçları Çizelge 2’ de 

özetlenmiştir. Yıllar arasında farklılık 

göstermeyen keçilerin aşımdaki canlı ağırlıkları 

bakımından küçükten büyüğe doğru Gökçeada, 

Malta ve Türk Saanen genotipleri şeklinde 

sıralandığı görülmüştür (P≤0,05). Bu değerlere 

göre Gökçeadalar küçük, Maltalar orta, Türk 

Saanenler ise iri cüsseli keçiler olarak 

tanımlanabilir. Teke katımından ilk kızgınlığa 

kadar geçen süre özelliği yıl ve genotiplere göre 

önemli ölçüde farklılaşmıştır (P<0,0001). Teke 

katımı ile ilk kızgınlık gösterme arası süre, 

genotiplere göre ilk yıl ortalama 9,9 ile 29,5 gün 

arasında gerçekleşirken, ertesi yıl bu süreler 23,8 

ile 43,2 güne yükselmiştir (Çizelge 2). Bu 

bakımdan Gökçeada genotipinde birinci yıldan 

ikinci yıla 1,4 kat, Malta genotipinde 1,6 kat, 

Türk Saanen genotipinde ise 2,8 kat artış 

gözlenmektedir. Söz konusu özellik bakımından 

ilk yıl büyükten küçüğe doğru Gökçeada, Malta, 

Türk Saanen şeklinde (P≤0,05), İkinci yıl ise 

diğer genotiplerle farkı istatistiksel açıdan önemli 

olmak üzere, Gökçeada genotipi yine en uzun 

süreye sahip olmuştur (P≤0,05). Konyalı ve ark. 

(2005b) enerjice zengin yemlenen Türk Saanen 

keçilerinde intravajinal sünger uygulamasının 

kızgınlıkların toplulaştırılmasına yönelik 

etkilerini araştırdıkları çalışmalarında, teke 

katımı ile ilk kızgınlık arası sürenin uygulama 

grubunda 12,2 gün, kontrol grubunda ise 14,1 

gün sürdüğünü bildirmişlerdir. Şam keçilerinde 

teke katımı-ilk kızgınlık arası süre özelliğinin de 

ele alındığı bir çalışmada yalnızca teke etkisi ile 

ortalama 52,4 saat sonra ilk kızgınlığın 

görüldüğü bildirilmektedir (Keskin, 2003). Bu 

çalışmada arama tekelerinin sürekli sürüyle 

gezmemeleri tam bir teke etkisinin 

görülmemesinde etkili olmuş olabilir. Aşım 

döneminde yıllar arasında uygulama farklılıkları 

olmasa da özellikle iklim koşulları bakımından 

önemli farklar görülmüştür (Anonim, 2009). Zira 

2008 yılının çok daha kurak olmasına karşın 

ağustos ve ekim aylarında, 2007 yılının aynı 

aylarına göre ciddi bir yağış gerçekleşmiştir 

(sırasıyla 34,1 mm ve 32,2 mm). Ayrıca yukarıda 

belirtilen her iki çalışmada da sürüde yapay 

yollarla kızgınlığı teşvik edilen gruplar 

mevcuttur. Bu gruplarda dişilerde görülen 

kızgınlıklar teke etkisi grubundaki keçileri 

uyarmış olabilir. Zira teke etkisine ek olarak 

sürüde kızgınlık gösteren dişilerin bulunması da 

diğer dişilerin kızgınlık göstermesini uyarıcı bir 

faktördür (Avdi ve ark., 2004; Luna-Orozco ve 

ark., 2008). 
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Çizelge 2. Genotiplerin yıllara göre üreme özelliklerine ait en küçük kareler ortalama ( x ) ve standart 

hata (SE) değerleri (Least square means ( x ) and standard error (SE) of genotype reproductive 

behavioral traits according to years) 

Özellikler 

(Traits) 

Yıl 

(Year) 

Gökçeada 

(Gökçeada) 

Malta 

(Maltese) 

Türk Saanen 

(Turkish Saanen) 

x  SE x  SE x  SE 

Aşımda keçi canlı 

ağırlığı, kg (Live 

weight of doe at 

mating, kg) 

2007 40,5
a
 1,17 46,7

b
 1,10 53,5

c
 1,30 

2008 43,3
a
 1,41 49,3

b
 1,24 53,7

c
 1,10 

Teke katımı- 

ilk kızgınlık, gün 

(Buck introduction-first 

estrus, day) 

2007 29,5
Aa

 1,84 15,0
Ab

 1,73 9,9
Ac

 1,74 

2008 43,1
Ba

 2,17 23,8
Bb

 1,96 27,4
Bb

 1,63 

Teke katımı- 

gebelik, gün (Buck 

introduction-

conception, day) 

2007 31,1
Aa

 2,59 18,4
Ab

 2,38 14,8
Ab

 2,33 

2008 43,2
Ba

 2,88 30,0
Bb

 2,80 30,9
Bb

 2,29 

Dönme oranı
*1 

(Return 

rate) 

2007 0,12
a
 0,09 0,21

ab
 0,09 0,32

b
 0,08 

2008 0,11
a
 0,10 0,41

b
 0,09 0,31

b
 0,08 

Gebelik oranı
* 

(Conception rate) 

2007 0,84 0,07 0,89 0,06 0,93 0,06 

2008 0,94 0,08 0,82 0,07 0,84 0,06 

Doğum Oranı
*  

(Birth rate) 

2007 - - - - - - 

2008 0,84 0,07 0,86 0,07 0,93 0,06 

Oğlak Verimi
** 

(Kid yield) 

2007 1,6
Aa

 0,11 1,9
Ab

 0,09 1,9
b
 0,08 

2008 1,8
Ba

 0,09 2,4
Bb

 0,08 1,8
a
 0,08 

Aynı satırda farklı küçük harflerle gösterilen genotip ortalamaları arası fark önemlidir (P≤0,05). 

Different small letters in the same row for genotype indicate significance, P<0.05 

Aynı sütunda farklı büyük harflerle gösterilen genotip içi yıl ortalamaları arası fark önemlidir 

(P≤0,05). 

Different small letters in the same column for year within genotype indicate significance, P<0.05 

*Teke altı keçi; **Doğuran keçi başına, ham ortalama ve standart hatası; 
1
 İlk kızgınlıkta, (P≤0,10). 

*Buck under doe; **Mean and standard error on kidding doe; 
1
 First estrus, (P≤0.10). 

 

Teke katımı-ilk kızgınlık arası süre 

özelliğindeki istatistiksel anlamda önemlilik 

ilişkileri, teke katımı-gebelik arası süre 

özelliğinde de benzer şekilde gerçekleşmiştir (yıl 

P=0,0023; genotip P=0,0013). Yıllar ve 

genotipler bazında ortalamada 14,8 gün ile 43,2 

gün arasında değişen teke katımı ile gebelik arası 

sürenin, doğal olarak teke katımı ilk kızgınlık 

süresine benzer bir yönelim gösterdiği, aradaki 

farkın ise genotiplere ait dönme oranlarından 

kaynaklandığı söylenebilir. Daha önce Türk 

Saanen genotipi için verilen ortalama teke katımı 

gebelik arası süre 25,2 gündür (Konyalı ve ark., 

2005b). 

Yıllar arasında istatistiksel anlamda fark 

görülmeyen dönme oranı bakımından (P=0,1360) 

her iki yılda da bu oran Gökçeada keçilerinde, 

diğer genotiplere göre düşük olarak 

gerçekleşmiştir (P≤0,10). Dönme oranı 

bakımından ilk yıl Türk Saanen genotipi, ikinci 

yıl ise Malta genotipi en yüksek değere sahip 

olmuştur. Gökçeada keçilerinin kızgınlıkları 

günlerin daha da kısaldığı östrus dönemine denk 

geldiği söylenebilir. Muhtemelen bu nedenle 

Gökçeada keçilerinde ilk çiftleştirmede döl tutma 

oranı diğer iki genotipe nazaran daha yüksek 

gerçekleşmiştir.  

Teke altı keçi başına gebelik oranı üzerine yıl 

ve genotip etkisinin önemsiz olduğu görülmüştür 

(P=0,2724; P=0,2123). Teke altı keçi başına 

doğum oranı bakımından da genotipler arasında 

önemli bir fark gözlenmemiştir (P=0,4511). Bu 
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çalışmada saptanan gebelik ve doğum oranları 

farklı genotiplerin kullanıldığı çalışmalarda 

bildirilmiş değerlerle uyumludur (Şengonca ve 

ark., 2002; Şengonca ve ark., 2003; Şimşek ve 

ark., 2006). 

Doğuran keçi başına oğlak verimi bakımından 

yıllar (P=0,0363) ve genotipler (P=0,0331) 

bakımından farklılıkların önemli olduğu 

saptanmıştır. Buna göre Gökçeada ve Malta 

genotiplerinde 2008 yılında, 2007 yılına göre 

doğuran keçi başına oğlak sayıları daha yüksek 

olarak gerçekleşmiştir (P≤0,05). Genotipler 

bakımından ise ilk yıl Gökçeada genotipi en 

düşük değere sahipken (P≤0,05), Malta ve Türk 

Saanen genotiplerinin oğlak verimleri benzer 

olarak gerçekleşmiştir (P>0,05). İkinci yıl ise 

Gökçeada ve Türk Saanen genotipleri benzer bir 

oğlak verimi göstermiş (P>0,05), Malta 

genotipinin oğlak verimi ise diğer genotiplerden 

yüksek olmuştur (P≤0,05). Oğlak verimi ilk 

yıldan ikinci yıla Gökçeadalarda %12,5 (1,6; 

1,8), Maltalarda %26,3 (1,9; 2,4) oranında 

artarken Türk Saanen (1,9; 1,8) genotipinde 

önemsiz bir düşüş görülmüştür. İlk yıl işletmeye 

gebe olarak gelen Gökçeada ve Malta keçileri, 

yarı entansif yetiştirme sisteminde Türk 

Saanenler ile aynı koşullarda yetiştirilmeye 

başlanmışlardır. Süt verimleri daha düşük olan 

Gökçeada ve Malta genotiplerinde (Tölü ve ark., 

2007c), aşım öncesi ek yemleme, muhtemelen 

“flushing” etkisi göstererek ovüle olan yumurta 

sayısını yükseltirken, Türk Saanenler bu 

dönemdeki ek yemlemeden süt verim düzeylerini 

muhafaza etmek yönünde yararlanmış olabilirler. 

Kıl keçilerinde döl veriminin düşük olduğu 

(doğuran keçi başına 0,79 ile 1,18 oğlak) 

(Sönmez, 1974; Özder, 2006; Şengonca ve ark., 

2003; Şimşek ve ark., 2006), Saanen x Kıl keçisi 

melezlerinde oğlak veriminin arttığı (doğuran 

keçi başına 1,3) bilinmekle birlikte (Şengonca ve 

ark., 2003), araştırmada Gökçeada genotipinin 

keçi başına oğlak veriminin (1,6; 1,8) Kıl 

keçilerinden daha yüksek olduğu saptanmıştır. 

Kilis keçilerinde bu değer 1,2-1,5 arasında 

(Güney ve ark., 1995; Soysal ve ark., 2003), Şam 

keçilerinde 1,6-1,9 arasında bildirilmiştir (Keskin 

ve Gül, 2006). Sönmez ve ark. (1971) Malta 

keçilerinde oğlak verimini keçi başına 1,847 

olarak vermişlerdir. Blundell (1995) ise, Malta 

adasındaki Maltız keçilerinin oğlak verimlerinin 

keçi başına 1,8 civarında olduğunu belirtmiştir. 

Sönmez ve ark. (1973) Malta keçilerinde döl 

veriminin Saanen genotipinden daha yüksek 

olduğunu bildirmektedirler. Gerçekten bu 

çalışmada da, iyi bakım ve besleme koşullarında 

Malta keçisinin oğlak verimlerinin, oğlak verimi 

yüksek olarak bilinen Türk Saanen genotipinden 

belirgin bir şekilde daha yüksek olduğu 

gözlenmiştir. Bu durum, besleme çevresinin 

iyileştirilmesiyle Malta keçilerinin döl verimini 

ne derece arttırabileceğini göstermektedir. Ayrıca 

Malta genotipinin dünyada yaygın olarak 

yetiştiriciliği yapılan bazı keçi ırklarına göre de 

çok daha yüksek oğlak verimine sahip olduğu 

görülmektedir. Amoah ve ark. (1996), farklı keçi 

ırkları üzerinde yaptıkları çalışmalarında keçi 

başına doğumdaki oğlak verimlerini Saanen, 

Alpin, Nubian ve Toggenburg için sırasıyla 1,7, 

1,7, 2,0 ve 1,6 tespit etmişlerdir. Silva ve ark., 

(1998) Meksika’da Alpin keçilerinde yaptıkları 

çalışmalarında, keçi başına doğumdaki oğlak 

veriminin 1,50-1,91 arasında değiştiğini 

belirtmektedirler. Dickson-Urdaneta ve ark. 

(2000) Venezüella’da entansif koşullarda 

yaptıkları çalışmalarında ise Alpin ve Nubian 

keçilerinde keçi başına oğlak veriminin 1,25-1,53 

arasında olduğunu ve Nubian keçilerin daha 

yüksek verime sahip olduğunu belirtmektedirler. 

Dünya’daki süt tipi ırklara ait oğlak verimleri 

değerlendirildiğinde, Malta keçisinin oğlak 

verimi çok yüksek, Türk Saanen genotipinin ise 

yüksek olduğu söylenebilir. 

 

 

Sonuç  

Çalışmada dişilerin aşım davranışlarının 

benzer seviyelerde olduğu genotiplerde, 

Gökçeada tekeleri düşük aşım davranışlarıyla 

diğerlerinden farklılaşmıştır. Türk Saanen 

genotipinin diğer genotiplerden daha erken 

dönemde cinsi olgunluğa erişerek damızlıkta 

kullanıldığı görülmüştür. Tam bir teke etkisinin 

görülmediği çalışmada keçilerin teke katımından 

sonra uzun sayılabilecek sürelerde kızgınlık  

 

 

gösterdiği belirlenmiştir. Gebelik ve doğum 

oranları bakımından genotiplerin birbirlerine 

yakın değerlere sahip olduğu görülürken 

Gökçeada genotipinin daha geç kızgınlık 

gösterdiği ancak daha az döndüğü dikkati 

çekmiştir. Oğlak verimleri Gökçeada ve Türk 

Saanen genotipinde oldukça iyi durumda olup 

Malta genotipinin özellikle ikinci yıldaki oğlak 

verimi olağanüstüdür. 
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