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Kıl Keçisi Erkek Oğlaklarında Besi Gücü ve Karkas Özellikleri 

 

Okan Atay, Özdal Gökdal, Vadullah Eren 
Adnan Menderes Üniversitesi, Çine Meslek Yüksekokulu 

Özet: Bu araştırma, yaklaşık 3 aylık yaşta 60 gün süreyle besiye alınan Kıl keçisi erkek 

oğlaklarının besi gücü, kesim ve karkas özelliklerinin saptanması amacıyla yapılmıştır. 

Deneme materyali 13 baş oğlağın besi başlangıç ağırlığı 14.79±0.68 kg iken besi sonu 

ağırlığı 19.72±0.98 kg, günlük canlı ağırlık artışı 0.082±0.010 kg ve 1 kg canlı ağırlık 

artışı için yem tüketimi 7.78 kg olarak saptanmıştır. Oğlaklarda kesimhane ağırlığı 

19.84±0.95 kg, sıcak karkas ağırlığı 8.93±0.49 kg, soğuk karkas ağırlığı 8.45±0.47 kg, 

karkas randımanı % 42.38±0.71, böbrek-leğen yağları ağırlığı 0.113±0.021 kg, iç yağı 

ağırlığı 0.136±0.020 kg, but ağırlığı 1.37±0.06 kg, sırt-bel ağırlığı 0.677±0.052 kg, kol 

ağırlığı 1.00±0.051 kg, omuzbaşı ağırlığı 0.278±0.025 kg, boyun ağırlığı 0.470±0.025 

kg, etek ağırlığı 0.384±0.033 kg, M. Longissimus dorsi alanı 8.36±0.80 cm2, M. 

Longissimus dorsi derinliği 2.56±0.18 cm, but oranı %32.93±0.38, sırt-bel oranı 

%15.95±0.43, kol oranı %23.94±0.33, omuzbaşı oranı %6.55±0.31, boyun oranı 

%11.31±0.41, etek oranı %9.02±0.40, böbrek-leğen yağları oranı %1.312±0.46 ve iç 

yağı oranı %1.41±0.15 olarak saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kıl keçisi, oğlak, besi gücü, karkas özellikleri 

 

Fattening Performance and Carcass Characteristics of Male Hair Goat 

Kids 

Abstract: This study was performed to determine the fattening performance and carcass 

characteristics of male Hair goat kids . A total of 13 kids at about 3 months of  age were 

fattened for 60 days. Average live weight of kids were 14.79±0.68 kg at the beginning 

of the fattening, 19.72±0.98 kg at the end of the fattening, 0.082±0.010 kg for daily live 

weight gain, 7.78 kg for concentrate consumption per 1 kg live weight gain. The 

slaughtering and carcass characteristics of Hair goat kids were found as 19.84±0.95 kg 

for slaughtering weight 8.93±0.49 kg for warm carcass weight, 8.45±0.47 kg for cold 

carcass weight, 42.38% for dressing percentage, 0.113±0.021 kg for kidney-pelvic fat 

weight, 0.136±0.020 kg for internal fat weight, 1.37±0.06 kg for leg weight, 

0.677±0.052 kg for rack-loin weight, 1.00±0.051 kg for fore-arm weight, 0.278±0.025 
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kg for shoulder weight, 0.470±0.025 kg for neck weight, 0.384±0.033 kg for flank-

breast weight, 8.36±0.80 cm2 for M. Longissimus dorsi area and 2.56±0.18 cm for M. 

Longissimus dorsi depth. The rational portions of valuable parts and fats in carcasses of 

the kids were found as 32.93±0.38, 15.95±0.43, 23.94±0.33, 6.55±0.31, 

11.31±0.41,9.02±0.40, 1.312±0.46 and 1.41±0.15% for percentages of leg, rack-loin, 

fore-arm, shoulder, neck, flank-breast, caudal fat, kidney-pelvic fat and internal fat, 

respectively. 

Key words: Hair goat, kid,  fattening performance, carcass characteristics. 

Giriş  

Keçi, diğer çiftlik hayvanlarına göre, düşük kaliteli yemlerden daha iyi yararlanan, 

olumsuz çevre koşullarına daha dirençli olan ve gelişmekte olan ülkelerde genellikle  

eğitim düzeyi düşük, fakir kitlelerin sayılan özellikleri nedeniyle, fazla girdi 

kullanmadan  yetiştiriciliğini yaptıkları bir tür olarak dikkati çeker (Okuyan, 1985; 

Şengonca ve ark. 1988; Özder, 1997; Koyuncu ve Tuncel, 1988). Türkiye’de toplam 6.5 

milyon olan keçi varlığının %96.5’ini Kıl keçilerinin oluşturduğu ve toplam kırmızı et 

üretiminde, Kıl keçi etinin payının  % 2.93 olduğu bildirilmektedir. Keçi karkas ağırlığı 

ortalaması ise yaklaşık 18 kg’dır (Anonim, 2005). Ancak, istatistiklere girmeyen Kıl 

keçi eti üretiminin de oldukça yüksek  miktarlarda  olduğu söylenebilir. Ayrıca, bu 

yüksek karkas ağırlığı ortalaması, üretimin oğlak ağırlıklı olmadığının göstergesidir 

(Güney, 1997). Hayvansal protein açığımızın kapatılmasında mevcut türlerimizden en 

üst düzeyde yararlanmamız gerekmektedir (Düzgüneş ve Eliçin, 1986). Bunu 

gerçekleştirirken insanların keçi (oğlak) eti hakkındaki önyargılarını ortadan kaldırarak, 

olumlu yönlerini göstermek kadar, oğlaklardan et kaynağı olarak yararlanma 

düşüncesinin de geliştirilmesi ve bu yönde planlamalar yapılması gerekir (Güney, 1997; 

Morand-Fehr ve ark. 2004). Ülkemizde Kıl keçi ile ilgili  bilimsel çalışmalar  daha çok 

döl veriminin ve süt üretiminin arttırılmasına yönelik melezleme çalışmaları biçiminde 

olmuştur (Şengonca ve ark. 1988). Bu melezleme çalışmalarında elde edilen melezlerin 

besi ve karkas özellikleri ile ilgili çalışmalar az sayıda olduğu gibi, Kıl keçi oğlaklarına 

yönelik  çalışmaların da sınırlı olduğunu söylemek yanlış olmaz. Dünyada keçi karkas 

ortalamasının 12 kg’ı geçmediği düşünülürse (Güney, 1997), Türkiye’de de kaliteli keçi 

eti üretimi için oğlak eti üretiminin arttırılması gerekmektedir. Türkiye’de  

yetiştiricilerin oğlakları erken sütten kesme ya da yapay büyütme gibi bir uygulamaları 
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olmadığından oğlak eti üretimi, doğal büyütme sonunda, analarıyla meralanan 

oğlakların yaklaşık 6-7 aylıkken pazarlanmasıyla gerçekleşir. Bu şekilde  yetiştirilen 

oğlak karkaslarının ağırlığı ortalama 6-8 kg’dır (Kaymakçı ve Taşkın, 2003).  

Erken yaşta sütten kesilen Kıl keçi oğlaklarının entansif koşullardaki besi performansı 

ve karkas özelliklerine ilişkin çalışmalar yanında bunların et kalitelerinin belirlenmesine 

yönelik çalışmaların da sınırlı sayıda oluşu dikkat çekicidir. Oysa besicilikte amaçlardan 

biri de kaliteli et elde etmektir. Bu araştırmada yaklaşık üç aylık yaşta entansif besiye 

alınan Kıl keçi erkek oğlaklarının besi, kesim, karkas özellikleri ve et kalite 

özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu bildiride bunlardan  besi, kesim ve karkas 

özelliklerine ilişkin sonuçlar sunulmaya çalışılacaktır. 

Materyal ve Yöntem 

Aydın ili, Çine İlçesi Kavşit Köyü’nde kayıt altında tutulan altı keçi sürüsünde bulunan, 

4-5 yaşlı anaların tekiz erkek oğlakları araştırmada kullanılmak üzere belirlenmiş ve bu 

oğlaklar yaklaşık 2.5 aylık yaşta sütten kesilmiştir. Sütten kesimi takiben oğlaklar 

Adnan Menderes Üniversitesi Çine Meslek Yüksekokulu Araştırma ve Uygulama 

Birimi’ne getirilmiş ve burada 15 günlük bir alıştırma periyodunun ardından, yaklaşık 3 

aylık yaşta  60 gün süreyle entansif besiye alınmıştır. 

Hayvanlar 50 grama duyarlı elektronik kantarla üç gün üst üste aç karnına tartılarak, 

tartıların ortalaması besi başı ağırlıkları olarak alınmıştır (Ertuğrul ve ark. 1989). Besi 

başlangıcında ölçme bastonu yardımıyla oğlakların cidago yükseklikleri, göğüs 

derinlikleri, kürekler arkası göğüs genişliği ve vücut uzunluğu, ölçme şeridi aracılığıyla 

da göğüs ve but çevresi ölçüleri alınmak suretiyle besi başı vücut ölçüleri saptanmıştır. 

Besi süresince araştırmanın hayvan materyalini oluşturan oğlaklara kuru maddesi %90, 

Ham Proteini 167.7 g/kg, Ham kül 60.9 g, Ham yağ kg da 24.4 g, 2407 ME /Kcal/kg 

içeren ve Çine Yem A.Ş. tarafından üretilen ince formda karma yem ad-libitum olarak 

ve oğlak başına günlük 100 gram da kıyılmış kaliteli kuru yonca otu verilmiştir. 

Oğlakların önlerinde sürekli temiz içme suyu bulundurulmuştur. Oğlaklar besi süresince 

her 14 günde bir aç karnına tartılarak canlı ağırlık ve canlı ağırlık artışları, verilen ve 

kalan yemler tartılarak yem tüketimleri hesaplanmıştır. Besi süresi sonunda yukarıda 

tanımlandığı gibi besi sonu vücut ölçüleri alınmış, aç karnına besi sonu canlı ağırlıkları 

tartmak suretiyle belirlenmiştir. Daha sonra 24 saat aç bırakılan oğlaklar kesimin hemen 

öncesinde tartılarak kesimhane ağırlıkları saptanmıştır. Kesim ve karkas parçalama 
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işlemleri Ege-Et A.Ş. entegre tesislerinde gerçekleştirilmiştir. Kesim sonrasında baş, 

dört ayak, post, yürek + ciğerler (takım), iç yağı ve sıcak karkas ağırlıkları 10 grama 

duyarlı terazi ile tartmak suretiyle kaydedilmiş ve karkaslar +4 °C’de çalışan soğuk 

hava deposunda 24 saat süreyle dinlendirilmiştir. Bu süre sonunda soğuk karkas, 

böbrek, böbrek-leğen yağları, testis ve kuyruk ağırlıkları saptanmış, karkas uzunluğu 

ölçme şeridi ile ölçülerek kaydedilmiştir. Daha sonra karkaslar omurga boyunca iki 

simetrik parçaya ayrılarak sol yarım karkas ağırlığı saptanmış ve parçalama işlemleri sol 

yarım karkas üzerinde yapılmıştır. Sol yarım karkaslar but, sırt-bel, omuzbaşı, boyun, 

kol ve etek olmak üzere parçalara ayrılarak (Colomer-Rocher ve ark. 1987) her bir parça 

10 grama duyarlı teraziyle tartılmış ve kaydedilmiştir. Elde edilen verilerden karkas 

randımanı, soğutma yitimi, yan ürünler, çeşitli organların % oranları ve karkas 

parçalarının % oranları hesaplama yolu ile bulunmuştur (Ertuğrul ve ark. 1989). Sol 

yarım karkastan 12.-13. omurlar arasındaki bölgeden alınan Musculus longissimus dorsi 

(göz kası) kesit alanları aydinger kağıdına çizilmiş ve planimetre ile alanı ölçülmüştür. 

Ayrıca, göz kası derinliği ölçülerek kaydedilmiştir.   

Elde edilen veriler en-küçük kareler metodu (SAS, 1998) ile değerlendirilmiştir. 

Oğlaklardan elde edilen veriler değerlendirilirken oğlak yaşına göre standardizasyon 

işlemi uygulanmıştır. 

Bulgular ve Tartışma 

Denemeye alınan Kıl keçisi oğlaklarından elde edilen besi başı ve besi sonu vücut 

ölçülerine ilişkin değerler Çizelge 1’de ve Kıl keçisi erkek oğlaklarında besi süresince 

çeşitli dönemlerdeki canlı ağırlık, toplam canlı ağırlık artışı ve çeşitli dönemler arası 

günlük ortalama canlı ağırlık artışlarına ilişkin değerler Çizelge 2’de verilmiştir.  
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Çizelge 1. Kıl keçisi oğlaklarında besi başı ve besi sonu vücut ölçüleri 

Vücut Ölçüsü  n X ±SX  (kg) En Az (kg) En Çok (kg) 

Besi Başı Vücut Ölçüleri 
Cidago Yüksekliği 13 53.31±1.15 44.0 59.0 
Vücut Uzunluğu 13 50.31±0.78 45.0 55.0 
KAGG* 13 13.13±0.40 10.5 15.9 
Göğüs Derinliği 13 19.99±0.31 17.5 22.0 
Göğüs Çevresi 13 61.00±1.34 54.0 68.5 
But Çevresi 13 44.11±0.67 39.0 47.0 
Besi Sonu Vücut Ölçüleri 
Cidago Yüksekliği 13 59.23±0.81 55.0 65.5 
Vücut Uzunluğu 13 57.0±1.01 52.0 62.5 
KAGG 13 14.92±0.42 13.0 19.0 
Göğüs Derinliği 13 23.73±0.61 20.0 28.0 
Göğüs Çevresi 13 68.62±1.64 60.0 79.0 
But Çevresi 13 57.35±1.18 49.5 68.0 
*Kürekler arkası göğüs genişliği 

Çizelge 2. Kıl keçisi oğlaklarının çeşitli dönem canlı ağılıkları , canlı ağırlık artışları ve günlük  
              ortalama canlı ağırlık artışları 
Özellikler n X ±SX  (kg) En Az (kg) En Çok (kg) 

Çeşitli dönem canlı ağırlıkları 

Besi Başı Ağırlığı  13 14.79±0.68 10.83 17.92 
14. gün 13 15.47±0.68 12.40 19.60 
28. gün 13 16.06±0.75 12.00 20.85 
42. gün  13 17.74±0.75 14.30 23.85 
60. gün (BSCA) 13 19.72±0.98 14.90 26.45 
Çeşitli dönemler arası toplam canlı ağırlık artışları 
0-14. gün 13 0.678±0.324 -1.38 2.07 
0-28. gün 13 1.270±0.479 -0.98 3.27 
0-42. gün 13 2.946±0.506 -0.17 5.93 
0-60. gün (TCAA) 13 4.927±0.657 0.60 8.53 
Çeşitli dönemler arası günlük ortalama canlı ağırlık artışları 
0-14. gün 13 0.048±0.022 -0.098 0.148 
0-28. gün 13 0.046±0.026 -0.035 0.117 
0-42. gün 13 0.070±0.011 -0.004 0.141 
0-60. gün 13 0.082±0.010 0.010 0.142 
BSCA: Besi sonu canlı ağırlığı, TCAA: Toplam canlı ağırlık artışı 

Çizelge 2’de görüldüğü gibi besi başı ağırlık ortalaması 14.79±0.68 kg olan oğlakların 

60 günlük besi süresince toplam canlı ağırlık artışları 4.93±0.66 kg ve günlük canlı 

ağırlık artışları ortalama 0.082±0.010 kg olarak gerçekleşmiştir. Damascus x Kıl keçisi 

melezi tek ve ikiz erkek oğlaklarda yapılan  bir çalışmada ortalama günlük canlı ağırlık 

artışı (gcaa) sırasıyla 0.153 ve 0.106 kg olarak saptanmıştır (Kor, 1991). Öztürk ve ark. 

(1993) yaklaşık 12 aylık Ankara keçisi erkek çepiçlerini 90 gün süreyle entansif besiye 

almışlar ve ortalama gcaa’nın 0.82 kg olarak gerçekleştiğini bildirmişlerdir. Buna 

karşılık sütten kesim çağında (4 aylık) besiye alınan Ankara keçisi oğlaklarında 71 

günlük besi sonunda gcaa 0.136 kg olarak gerçekleştiği bildirilmiştir (Daşkıran ve 

Ertuğrul, 1994). Entansif besiye alınan kıl keçisi oğlaklarıyla, köy koşullarında 

yetiştirilen kıl keçisi oğlaklarının kesim ve karkas özelliklerinin karşılaştırıldığı bir 

çalışmada ortalama gcaa sırasıyla 0.128 ve 0.027 kg bulunmuştur (Aydın ve Arık, 
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1999).  Çoban (2002), Ankara Keçileri’nde kastrasyonun besi ve karkas özellikleri 

üzerine etkisini ortaya koymak amacıyla yaptığı araştırmada, sütten kesilmiş oğlaklarla, 

16 aylık çepiclerde 84 gün süreyle yapılan beside erkek oğlakların, kastre oğlakların, 

erkek çepiçlerin ve kastre çepiçlerin gcaa ortalamalarını sırasıyla 0.055, 0.037, 0.130 ve 

0.094 kg olarak saptamıştır. Saanen ve Bornova erkek oğlaklarında yapılan bir 

çalışmada 56 günlük besi sonucunda ortalama gcaa sırasıyla 0.161 ve 0.132 kg olarak 

bildirilmiştir (Koşum ve ark. 2003). Karaca (2004) tarafından Akkeçi oğlaklarında 

yapılan bir çalışmada 45., 60. ve 75. günde sütten kesilen  gruplar 27 kg ağırlığa 

ulaşıncaya kadar entansif besiye alınmış ve bu gruplarda gcaa sırasıyla 0.218, 0.207 ve 

0.189 kg olarak bildirilmiştir.Kıl keçisi ve Saanen x Kıl keçisi (F1) melezleri üzerinde 

yapılan bir çalışmada 98 günlük besi süresince oğlakların ortalama gcaa sırasıyla 0.123 

ve 0.108 kg olarak saptanmıştır (Şimşek ve Bayraktar, 2007). Bu çalışmada, ortalama 

günlük canlı ağırlık artışı için elde edilen bulgular yukarıda bildirilen kıl keçisi 

oğlakları, kıl keçisi melez oğlakları ve diğer ırklarla yapılan çalışmalardan genellikle 

düşük çıkmıştır. Denemenin oldukça sıcak koşullarda yapılmış olması ve besi süresinin 

kısa oluşu gibi faktörler buna neden olarak gösterilebilir. Çizelge 2’de deneme süresinin 

sonlarında canlı ağırlık artışının artma eğiliminde olduğu görülmektedir. 

Kıl keçisi oğlaklarında besi süresince ortalama günlük yem tüketimi ve 1 kg canlı 

ağırlık artışı için yem tüketimine (yemden yararlanma değeri) ilişkin değerler Çizelge 

3‘te görülmektedir.  

Çizelge 3. Kıl keçisi oğlaklarında çeşitli dönemlerdeki ortalama günlük yem tüketimi ve 1 kg    

                  canlı ağırlık artışı için yem tüketimi 

Dönemler (gün) Günlük Yem Tüketimi 1 kg canlı ağırlık artışı için yem tüketimi 

0-14 0.37 7.61 
0-28 0.42 9.36 
0-42 0.48 7.97 
0-60 0.57 7.78 

Çalışmada Kıl keçisi erkek oğlaklarının günlük yem tüketimi 0.57 kg ve yemden 

yararlanma değeri 7.78 kg olarak belirlenmiştir. Kıl keçi ve Alman Alaca ırkları 

arasında melezlemelerden elde edilen birinci geriye melez erkek oğlaklarda yapılan bir 

çalışmada yemden yararlanma değeri 3.60 kg olarak bulunmuştur (Güney ve ark. 1990). 

Ankara keçisi çepiçlerinde yapılan bir çalışmada  yemden yararlanma değeri 10 kg 

olarak saptanmıştır (Öztürk ve ark. 1993). Ankara  keçisi oğlaklarında yapılan bir 

çalışmada hayvan başına günlük  yem tüketimi 0.806 ve yemden yararlanma değeri 

6.069 olarak bildirilmişitir (Daşkıran ve Ertuğrul, 1994). Koyuncu ve Tuncel (1996) Kıl 
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keçisi x Ankara keçisi F1 melezlerinde yemden yararlanma değerini 6.356 olarak 

saptamışlardır. Ankara keçisi oğlaklarında yapılan bir başka çalışmada yemden 

yararlanma değeri 11.861 olarak bildirilmiştir (Çoban, 2002). Akkeçi erkek oğlaklarında 

45, 60 ve 75 günde sütten kesilenlere ilişkin yemden yararlanma değeri sırasıyla 3.26, 

3.60 ve 3.46 olarak saptanmıştır (Karaca, 2004). Rasyondaki farklı protein miktarlarının 

Şam keçisi çebiçlerinde besi performansına etkisinin araştırıldığı bir çalışmada  11 

aylıkken besiye alınan çepiçlerde yemden yararlanma değeri, yüsek proteine sahip     

yemle beslenenlerde 8.22, düşük proteinle beslenenlerde 11.44 olarak saptanmıştır 

(Keskin ve ark. 2001). Yemden yararlanma değerini, Aydın ve Arık (1999) Kıl keçisi 

oğlaklarında 7.35,  Koşum ve ark. (2003) Saanen ve Bornova erkek oğlaklarında 

sırasıyla 4.82 ve 4.96, Şimşek ve Bayraktar (2007), kıl keçisi ve Saanen x Kıl keçisi 

melezlerinde sırasıyla 8.83 ve 10.27 olarak bildirilmiştir.  Bu çalışmada elde edilen 7.78 

değeri Güney ve ark.(1990), Daşkıran ve Ertuğrul (1994), Koşum ve ark. (2003) ve 

Karaca (2004) tarafından bildirilen değerlerden yüksek, Öztürk ve ark. (1993), Keskin 

ve ark. (2001), Çoban (2002) ve Şimşek ve Bayraktar (2007) tarafından bildirilen 

değerlerden düşük ve Aydın ve Arık (1999) tarafından bildirilen değere yakın  

bulunmuştur. Bu çalışmada elde edilen yemden yararlanma değeri  kültür ırklarından 

elde edilen değerlere göre oldukça yüksek görünse de Kıl keçisi ve melezleri ve Ankara 

keçisi oğlaklarına göre düşük ve yakın olarak kabul edilebilir. 

Besi sonunda kesilen oğlaklara ait kesim ve karkas özellikleri Çizelge 4’te ve çeşitli 

karkas parçalarının oranları Çizelge 5’te verilmiştir. 
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Çizelge 4. Kesim ve karkas özellikleri 

Kesim özellikleri n X ±SX  (kg) En Az (kg) En Çok (kg) 

Kesim Ağırlığı (kg) 13 19.84±0.95 15.00 26.55 
Sıcak karkas ağırlığı (kg) 13 8.93±0.49 6.80 12.80 
Soğuk karkas ağırlığı (kg) 13 8.45±0.47 6.40 12.20 

Karkas Randımanı (%) 13 42.38±0.71 36.15 46.19 
Soğutma Yitimi (%) 13 5.43±0.38 3.39 8.33 

Baş Ağırlığı (kg) 13 1.58±0.13 1.16 3.04 
Dört Ayak Ağırlığı (kg) 13 0.693±0.019 0.58 0.81 

Post Ağırlığı (kg) 13 1.715±0.071 1.19 2.21 
Yürek + ciğer takım ağırlığı (kg) 13 0.407±0.021 0.29 0.55 

Testis ağırlığı (kg) 13 0.080±0.011 0.02 0.19 
Böbrek ağırlığı (kg) 13 0.082±0.004 0.06 0.12 

Böbrek-leğen yağ ağırlığı (kg). 13 0.082±0.021 0.03 0.30 
İç yağ ağırlığı (kg) 13 0.136±0.020 0.05 0.31 
Dalak Ağırlığı (kg) 13 0.097±0.052 0.03 0.70 

Karaciğer ağırlığı (kg) 13 0.394±0.016 0.30 0.30 
     

Sol yarım karkas ağırlığı (kg) 13 4.19±0.23 3.20 6.00 
But ağırlığı (kg) 13 1.37±0.06 1.08 1.81 

Sırt- bel ağırlığı (kg) 13 0.677±0.052 0.44 1.06 
Kol ağırlığı (kg) 13 1.000±0.051 0.73 1.36 

Omuz başı ağırlığı (kg) 13 0.278±0.025 0.18 0.48 
Boyun ağırlığı (kg) 13 0.470±0.025 0.31 0.64 
Etek ağırlığı (kg) 13 0.384±0.033 0.24 0.62 

Kuyruk ağırlığı (kg) 13 0.033±0.0028 0.02 0.05 

 
Çizelge 5. Yan ürünlerin ve karkas parçalarının oranları 

Özellikler n X ±SX  (kg) En Az (kg) En Çok (kg) 

Baş oranı (%) 13 8.04±0.56 5.35 13.66 
Ayak oranı (%) 13 3.56±0.11 2.91 4.37 
Post oranı (%) 13 8.72±0.25 7.53 10.61 
Yürek ciğer takım oranı (%) 13 2.06±0.060 1.66 2.27 
Testis oranı (%) 13 0.817±0.090 0.29 1.61 
Böbrek Oranı(%) 13 0.999±0.059 0.74 1.56 
Böbrek-Leğen Yağ. Oranı (%) 13 1.312±0.27 0.46 4.17 
İç yağ oranı (%) 13 1.41±0.15 0.66 2.50 
     
But Oranı (%) 13 32.93±0.38 30.17 35.11 
Sırt-Bel Oranı 13 15.95±0.43 13.75 18.54 
Kol Oranı(%) 13 23.94±0.33 22.19 25.84 
Omuz başı oranı (%) 13 6.55±0.31 4.13 8.25 
Boyun oranı(%) 13 11.31±0.41 8.96 13.98 
Etek oranı (%) 13 9.02±0.40 7.02 10.94 
Kuyruk oranı (%) 13 0.816±0.045 0.62 1.23 
     
Karkas Uzunluğu (cm) 13 60.81±1.27 55.5 69.0 
Göz Kası Alanı(cm2) 13 8.36±0.80 4.10 13.60 
Göz Kası Derinliği (cm) 13 2.56±0.18 1.61 3.62 

 

Oğlakların kesimhane ağırlığı, sıcak karkas ağırlığı, soğuk karkas ağırlığı ve karkas 

randımanı değerleri sırasıyla, 19.84, 8.93, 8.45 kg ve %42.38 olarak belirlenmiştir. Bu 

çalışmada elde edilen soğuk karkas randımanı değeri, Öztürk ve ark. (1993) tarafından 

Ankara keçisi çepiçlerinden (%34.22), Çoban (2002) tarafından Ankara keçisi oğlak ve 

kastre oğlaklarından (%40.69 ve 38.71),  Daşkıran ve ark. (2006) tarafından Norduz 
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erkek oğlaklarından (%41.49) elde edilen değerlerden yüksek, Güney ve ark. (1990) 

tarafından Alman Alaca x Kıl Keçi melezlerinden (G1) (%47.0), Kor (1991) tarafından 

Damascus x Kıl keçi (F1) melezi erkek oğlaklardan (%46.20), Aydın ve Arık (1999) 

tarafından Kıl keçi erkek oğlaklardan (%46.0), Koyuncu ve Tuncel (1996) tarafından 

Kıl keçisi x Ankara keçisi F1 melezlerinden (%47.6), Çoban (2002) tarafından Ankara 

keçisi kastre çepiçlerinden (%44.39), Koşum ve ark. (2003) tarafından  Sannen ve 

Bornova erkek oğlaklarından (%50.88 ve 53.78), Şimşek ve Bayraktar (2007) tarafından 

Kıl keçisi ve Sannen x Kıl keçisi melezlerinden (% 47.32 ve 48.38) elde edilen 

değerlerden düşük çıkmıştır. Bunlara karşılık Daşkıran (1994) tarafından Ankara keçisi 

erkek oğlaklarından (% 42.49) ve Çoban  (2002) tarafından Ankara keçisi erkek 

çepiçlerinden (%42.42) elde edilen değerlere yakın bulunmuştur. 

Çalışmada böbrek- leğen yağ oranı ve iç yağ oranı sırasıyla %1.312 ve % 1.41 olarak 

saptanmıştır elde edilen bu değerler Aydın ve Arık (1999), Karaca (2004), Daşkıran ve 

ark. (2006) ve Şimşek ve Bayraktar (2007),  tarafından elde edilen değerlerden 

düşüktür. Erken yaşta besiye alınma ve  besi süresinin kısa olmasının bu sonuçta etkili 

olduğu söylenebilir. 

Çizelge 5’de de görüldü gibi değerli etlerin elde edildiği but, sırt-bel ve kol oranları  

(karkasın sol yarımından elde edilen değerler) sırasıyla %32.93, 15.95 ve 23.94 olarak 

saptanmıştır. Söz konusu oranları; Güney ve ark. (1990) sırasıyla  %31.60, 23.0 ve 

22.00, Öztürk ve ark. (1993) %31.89, 12.67, 20.00, Koyuncu ve Tuncel (1996) sırasıyla 

%30.55, 23.81 ve 18.81, Aydın ve Arık (1999) sırasıyla %30.90, 5.80 ve 22, Daşkıran 

ve ark. (1994) sırasıyla %32.00, 24.00 ve 20.90 ve  Şimşek ve Bayraktar (2007) Kıl 

Keçi ve Kıl keçi x Saanen oğlaklarında sırasıyla %29.25, 28.76 ve 25.37 ve 27.05, 

24.03 ve 27.05 olarak bildirmişlerdir. Bu çalışmada elde edilen sırt- bel oranları diğer 

çalışmalardan daha düşük (Öztürk ve ark. 1993 hariç) fakat, but ve kol değerleri yakın 

bulunmuştur. 

Sonuç olarak yaklaşık 3 aylık yaşta 60 gün süreyle entansif besiye alınan Kıl keçi erkek 

oğlaklarında günlük canlı ağırlık artışı (0.082), yemden yararlanma değeri (1/7.78) ve 

karkas randımanı (%42.38) oldukça düşük gerçekleşmiştir. Yetiştiricinin karma yemin 

pahalı olması, keçi sütünü yüksek fiyata satamaması ve Kıl keçilerde süt veriminin az 

olması nedeniyle (Kaymakçı ve Taşkın, 2001) zorunlu olarak uyguladığı doğal büyütme 

ile yem masrafı olmadan bu çalışmada elde edilen günlük canlı ağırlık artışının yaklaşık 
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yarısı kadar artış gerçekleşmektedir (Aydın ve Arık, 1999). Fakat kıl keçi oğlaklarının 

gerçek besi performanslarının ortaya koyulması açısından, farklı büyütme yöntemleri 

uygulanarak erken yaşta oğlakların rumen gelişiminin arttırılması ve sonrasında 

yapılacak entansif besi uygulamalarının farklı yaşlarda ve sürelerde denenerek en uygun 

besi başı yaşı ve besi süresinin yöreler bazında belirlenmesi gereklidir. Kıl keçi 

oğlaklardan elde edilen etin miktar ve kalitesinin arttırılması ve toplam keçi eti 

üretiminde oğlak etinin payının yükseltilmesi için entansif oğlak besisini karlı kılacak 

yöntemlerin yanında, pazarlama olanaklarının arttırılması keçi yetiştiricisi gibi alternatif 

üretim dallarına sahip olmayan kitleler içinde oldukça önemlidir. 
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