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yõlõnda başlanan Aydõn ili koyunculuk alt yapõsõna ilişkin 
çalõşmalar sonucunda yetiştirici katõlõmõ sağlanarak 
hayata geçirilen õslah programõdõr. Koyun yetiştiricileri 
ile gönüllü işbirliği ve dayanõşmayla ortaya çõkan bu 
yapõ, yöresel desteklerle güçlenerek iki ayrõ seleksiyon 
planõnõn devreye girmesini sağlamõştõr. Birincisi, döl 
verimi yüksek, endüstriyel üretime uygun sentetik bir 
koyun tipi (Karya) oluşumunu öngörmektedir. Diğeri ise 
yöresel Kõvõrcõk sürülerinin gelişme özellikleri 
bakõmõndan õslah edilmesi amacõna yöneliktir. 

ADÜ-GKYP; Çine, Koçarlõ, İncirliova ilçeleri 
ile Aydõn merkezde yer alan 20 yetiştiricinin 
katõlõmõyla gönüllü bir işbirliği ortamõnda 
oluşturulmuştur. Çine Meslek Yüksekokulu ve Ziraat 
Fakültesi bünyesinde oluşturulan üst sürüler,  
yetiştirici sürüleri, bilgi işlem, ekipman ve laboratuar 
donanõmõyla önemli bir koyun õslahõ uygulama ve 
araştõrma altyapõsõ şekillenmiştir.  

 
Karya koyunlarõ 

Karya koyunu, Aydõn yöresinde son yõllarda 
yetiştiriciler tarafõndan yöresel Çine Çaparõ õrkõnõn, 
Sakõz ve Kõvõrcõk koçlarõyla sistemsiz geriye 
melezlenmesi sonucu oluşmuştur. Başlangõçta Çine 
Tipi olarak anõlan bu koyun tipinin geliştirilmesine 
yönelik sistemli melezleme ve seleksiyon 
çalõşmalarõ da sürdürülmektedir. Vücut rengi beyaz 
olmakla birlikte göz etrafõ, kulak uçlarõ ve ayaklar 
genellikle siyah renktedir. Döl ve süt verimleri 
Kõvõrcõk ve Çine Çaparlarõndan yüksektir. 

 
Yumurtlama sayõsõ : 2.3 
Doğumda kuzu sayõsõ 

ADÜ-GKYP Üst Sürüsü 
Yetiştirici sürüleri 

 
: 
: 

 
1.8 
1.3 

Kuzu doğum ağõrlõğõ : 3.9 kg 
Laktasyon süresi : 180 gün 
Günlük ortalama süt verimi : 500 ml 
Laktasyon süt verimi : 90 litre 

 
Kõvõrcõk koyunlar 

Bakõm besleme koşullarõ daha yetersiz olan 
özellikle dağlõk yörelerdeki işletmelerde yetiştirilen 
Kõvõrcõk koyunlarõn yerli Çine Çaparõndan çevirme 
melezlemeleriyle elde edildiği sanõlmaktadõr. 

 
Yapõlanma Çalõşmalarõ 

Oluşum sürecinin yedinci yõlõnda olan ADÜ-
GKYP bünyesinde çalõşmalar her geçen yõl daha da 

geliştirilerek sürdürülmektedir. Üye yetiştiricilerle 
karşõlõklõ güven ve işbirliğine dayalõ bir iletişim söz 
konusudur. 

Yetiştiricilerin nitelikli damõzlõk koç ihtiyaçlarõ 
ADÜ-GKYP Üst Sürülerinden karşõlanmaktadõr. Buna 
karşõlõk yetiştirici sürülerindeki nitelikli dişiler de üst 
sürülere aktarõlmaktadõr.  

Programa gönüllü olarak destek sağlayan üye 
yetiştiricilerin sürüleri sürekli denetlenmekte ve dağõtõlan 
kayõt formlarõna yetiştiriciler verim kayõtlarõnõ 
işlemektedirler. Oluşturulan Üst Sürülerde ise daha 
ayrõntõlõ kayõt ve uygulamalar yapõlmaktadõr. Karya 
koyunlarõnda döl ve süt verim özelliklerinin, Kõvõrcõk 
koyunlarda ise gelişme özelliklerinin iyileştirilmesine 
yönelik çalõşmalar ön plandadõr. Yaklaşõk 1000 baş 
koyunda kuzulama sayõsõ, yaşama gücü ve bir kõsmõnda 
gelişme özelliği kayõtlarõ düzenli alõnmaktadõr. 

Koyunlarda kõzgõnlõklarõn hormonal uygulama 
ile toplulaştõrõlmasõ ve benzeri bazõ pratik uygulamalar 
kimi yetiştirici sürülerinde uygulamaya aktarõlmõştõr. 
Yapõlan hormonal uygulamalar sonucunda kõzgõnlõklar 

A 



başarõlõ bir şekilde toplulaştõrõlmõş ve doğumlar istenen 
dönemde gerçekleştirilerek uygulamanõn sağladõğõ 
avantajlar yetiştirici koşullarõnda ortaya konmuştur. 
Yetiştiricilerin de bu tip uygulamalara oldukça ilgili 
olduklarõ gözlemlenmiştir.  

Seçilen kimi yetiştirici sürülerinde de döl 
veriminin genetiğine yönelik araştõrmalar çerçevesinde 
Sakõz õrkõ koçlarla yöresel Kõvõrcõk koyunlar 
melezlenmektedir.   

Koyun yetiştiricileri arasõ koordinasyon ve bilgi 
alõş verişini geliştirmek amacõyla çeşitli dönemlerde 
toplantõlar yapõlmaktadõr. Ayrõca, yetiştiricilerin etkin 
katõlõmõyla her yõl Kõrkõm Şenliği düzenlenmektedir.  

 Araştõrma projeleri yaşama geçirilirken, hem 
projelerin gereği hem de yetiştirici koşullarõnõ iyileştirici 
ve sahayla entegrasyonu güçlendirecek uygulamalar 
özenle yapõlmaya çalõşõlmaktadõr. Başlõcalarõ aşağõdaki 
gibi sõralanabilir. 
! Numaralama ve kayõt tutma 
! Yetiştirici koşullarõnda üremenin denetimi 

uygulamalarõ 
! Yetiştirici koşullarõna uygun damõzlõk koç sağlama 
! Bazõ sürülerde melezleme çalõşmalarõ 
! Yetiştirici sürülerinin tanõtõmõ 

 
Devam Eden Araştõrma Projeleri 

! Kõvõrcõk ve Sakõz Melezi Koyunlarda Döl 
Veriminin Islahõ Üzerinde Araştõrmalar. DPT. 

! Koçarlõ Yöresi Koyunlarõnda Genetik Islah 
Araştõrmalarõ Temel Yönelim Projesi. ADÜ 
Ziraat Fakültesi, Çine Meslek Yüksekokulu, 
Koçarlõ Sosyal Yard. ve Day. Vakfõ. 

! Yetiştirici Koşullarõnda Koyunlarda 
Kõzgõnlõklarõn Senkronizasyonunun Verimliliğe 
Etkileri. ADÜ-GKYP 

! Koçarlõ Yöresi Kõvõrcõk Koyunlarõnda Döl 
Verimi Üzerine Araştõrmalar. TÜBİTAK.  

! Farklõ Dönemlerde Sütten Kesmenin 
Koyunlarda Süt Verimi ve Kuzularda Gelişme 
Özelliklerine Etkisi. ADÜ Araştõrma Fonu. 

 
Geleceğe Yönelik Öngörüler 

! Çağdaş bir õslah organizasyonu çerçevesinde 
yetiştirici koşullarõna uygun nitelikli damõzlõk 
akõşõnõ gerçekleştirerek, bölge koyunculuğunu 
geliştirmek. 

! Endüstriyel üretime uygun genetik materyal 
oluşturmak. 

! Genetik değişim süreci içerisinde önemli 
görülen materyalleri koruma altõna almak. 

! Hayvancõlõkta õslah çalõşmalarõnõn hõzõnõ 
arttõrmaya yönelik olarak çeşitli biyoteknolojik 
uygulamalarõn yapõlabileceği bir altyapõyõ 
devreye sokmak. 

 

İlgili Birimler            : 
ADÜ Çiftlik Hayvanlarõ Islahõ Araştõrma ve 

Uygulama Merkezi (Koordinasyon) 
ADÜ Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü (Altyapõ) 
 
 
Koordinatör: 

Prof. Dr. Orhan Karaca 
Tel : 0-256-7727023 (125) 
Fax : 0-256-7727233 
E-mail : karaca_o@yahoo.com 
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