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ÖNSÖZ 

Bu kitapta, Türkiye’de hayvancılık sektöründe önemli bir yere 

sahip olan Kuzey Doğu Anadolu Bölgesi ve Kars ili genelinde 

sığır, koyun, keçi, arı ve kaz gibi ekonomik değere sahip olan 

çiftlik hayvanları, zootekni ve hayvan besleme yönünden 

değerlendirilerek, bölgede büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda sık 

görülen ve önemli ekonomik kayıplara yol açan bakteriyel, viral ve 

paraziter hastalıklar, inek ve koyunlarda görülen abort vakaları ve 

buzağılarda septisemiye yola açan başlıca etkenler belirlenmiş, bu 

hastalıklardan koruma ve kontrol yöntemleri ile bölgedeki veteriner 

klinik işletmelerinin sosyo-ekonomik yapısı ve sorunlarına ilişkin 

güncel bilimsel verilere yer verilmiştir.  

Bu kitabın çıkarılmasındaki amaç, hayvan varlığı ve çayır-mera 

alanları ile hayvancılık sektöründe önemli potansiyele sahip olan 

bölgede, istenen üretim ve verim artışının sağlanamamasının 

altında yatan nedenleri belirlemek ve çözüm öneriler doğrultusunda 

gerek veteriner hekim ve veteriner fakültesi öğrencileri için gerekse 

bilim insanlarımızın akademik çalışmalarında yardımcı bir kaynak 

oluşturmaktır. Bu amaçla hazırlanan kitapta, bölgeyi çok iyi 

tanıyan ve bu konuda değerli çalışmaları olan akademisyen ve 

araştırmacılarımızın büyük bir gayret ve titizlikle hazırladığı 18 

çalışma bulunmaktadır.  

 

                                                    Saygılarımla 

Prof. Dr. Pınar AYVAZOĞLU DEMİR                                                  

Editör 
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GİRİŞ  

 

Kars ili, Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, 

Hakkâri, Iğdır, Malatya, Muş, Tunceli ve Van illeri birlikte coğrafi 

bölge sınıflandırmasına göre Doğu Anadolu Bölgesinde; İstatistiki 

Bölge Birimleri Sınıflandırması düzey-1’e göre ise Kuzeydoğu 

Anadolu Bölgesi (KDAB-TRA)’nde bulunmaktadır.  

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırmasına göre Kuzeydoğu Anadolu 

Bölgesi (TRA), düzey-2 gruplandırmasında iki alt bölgeye ayrılmıştır. 

TRA1’de; Erzurum, Erzincan, Bayburt illeri yer alırken; TRA2’de 

Kars (TRA22) ili Ağrı, Iğdır ve Ardahan illeri ile birlikte yer 

almaktadır (TC RESMİ GAZETE, 2011).  

Bu çalışmada TRA2 bölgesi ve Kars ilinde hayvancılık sektörünün 

yeri ve sosyo-ekonomik önemi hakkında genel bilgiler verilmiştir.  

KARS İLİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER  

Kars ilinin toplam yüzölçümü sırasıyla 10.139 km2 olup, rakımı ise 

1.768 metredir. Kars ilinde toplam nüfus içinde kentsel nüfusun payı 

Türkiye genelinin gerisindedir.  

Bölge önemli ölçüde hayvancılık ile geçimini sağlamakla birlikte 

tarım ve hayvancılık sektöründe istihdam edilen nüfusun oranı, TRA2 

bölgesinde %70 civarındadır. Bu durum Türkiye geneline göre 

bölgede yaşayan halkın büyük bir kısmının geçimini tarım ve 

hayvancılıktan sağladığını göstermektedir. Diğer taraftan GSMH’dan 

tarım ve hayvancılık sektörünün toplamdan aldığı pay TRA2’de 

yaklaşık %24 oranındadır.  



 
6 TÜM YÖNLERİ İLE KUZEY DOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE HAYVANCILIK 

Kars ilinin sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi 5 gruplu indekste 5. 

Derecededir. Bu grupta yer alan illerin ortak özelliği nüfusun büyük 

çoğunluğunun kırsal kesimde yaşaması, doğurganlık hızının ve 

ortalama hane halkı büyüklüğünün yüksek ve nüfus yoğunluğunun 

düşük olması, göç vermesi, sanayi ve hizmetler sektörünün yetersiz 

gelişmesi, kırsal sektörlerdeki gizli işsizlik nedeniyle işgücü 

verimliliğinin düşük olması, kırsal nüfus başına düşen tarımsal ve 

hayvansal ürünler üretiminin az olmasıdır (Dinçer ve ark. 2003). Bu 

durumun tarım ve hayvancılık sektöründe kârlılığın ve verimliliğin az 

ve gizli işsizliğin fazla olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir 

(Aydın, 2011).  

KARS İLİNDE HAYVANCILIK SEKTÖRÜ  

Kars ilinde göçün önlenmesi, il ekonomisinde önemli bir yeri olan 

hayvancılığa gereken önemin verilmesi ölçüsünde sağlanabilecektir. 

Nitekim, hayvancılık sektörünün, sanayi tipi üretim yapısı ve 

sermaye/hâsıla oranının diğer sektörlere göre düşük olması nedeniyle 

önemli avantajları bulunmaktadır (Aral ve Sakarya, 2000). 

Toplam arazi varlığı içerisinde çayır-mera alanı payı Türkiye 

genelinde %16,5 iken, Kars ilinde yaklaşık %25 oranındadır. Diğer 

taraftan Kars ilinde toplam arazi varlığı içerisinde toplam tarla arazisi 

payı, bölge ve Türkiye geneli ortalamasından yüksektir (TÜİK, 

2020a).  

Türkiye canlı hayvan stokunun önemli bir kısmını barındıran ve 

bitkisel üretimde verimliliği düşük olan Kars ilinde, tarla arazi payının 
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yüksek olması mevcut mera varlığının zaman içerinde tahrip edildiği 

şeklinde yorumlanabilir. Bu noktadan hareketle, mevcut canlı hayvan 

stokunun kaba yem ihtiyacını karşılamak açısından toplam arazi 

varlığı içinde çayır-mera arazisinin payının Kars ilinde yetersiz olduğu 

değerlendirilmektedir. Bu nedenle Kars ilindeki canlı hayvan 

stokunun kaba yem ihtiyacını karşılamak amacıyla, mevcut tarla 

arazisinin bir kısmına mera vasfı kazandırılmalıdır.   

Diğer taraftan Kars ilindeki canlı hayvan stoku da dikkate alındığında, 

ilde yem bitkileri ve tahıllarının üretiminin teşvik edilmesinin yöre 

üreticisi açısından daha yararlı olacağı düşünülmektedir. Kars ilinde 

hayvancılık alanında ihtisaslaşan işletme oranı Türkiye genelinin 

altındadır.  

Hayvansal üretimde ihtisaslaşma oranının Türkiye geneline göre Kars 

ilinde daha düşük düzeyde olması, ildeki işletmelerin kârlı ve verimli 

çalışmasının da önündeki en büyük engel olarak görülmektedir.  

İldeki hayvancılık sektöründe ihtisaslaşma düzeyinin düşük olmasının 

en büyük nedenlerinden birisi işletmelerin aile tipi ve işletmelerde 

polikültür üretim yapısının hakim olmasından kaynaklanmaktadır. Bu 

tip hayvancılık işletmelerinde genelde hayvansal üretim, öncelikle aile 

ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yapılmaktadır. 

Kars ilinde büyükbaş hayvancılık yapan işletmelerin yaklaşık %40’ı 

1-9 baş sığır varlığına sahipken, Türkiye genelinde bu oran %80’ler 

düzeyindedir. Bu durum ilde büyükbaş hayvancılığı Türkiye geneline 

göre daha büyük işletme ölçeklerinde yapıldığını göstermektedir. 
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Diğer taraftan 1-49 baş hayvan varlığına sahip küçükbaş hayvancılık 

yapan işletmelerinin oranı Kars ilinde %80 civarındayken, Türkiye 

genelinde bu oran yaklaşık %70’dir. İlde küçükbaş hayvancılık yapan 

işletmelerin ortalama ölçekleri büyükbaş hayvancılık yapan 

işletmelerin aksine, Türkiye geneline göre daha düşük düzeydedir 

(TÜİK, 2020b). 

Türkiye toplam sığır varlığının, yıllara göre değişmekle birlikte 

yaklaşık %14-16’sı KDAB’nde bulunurken, %3-4’ü Kars ilinde 

bulunmaktadır. Türkiye’deki iller sığır varlığı açısından sıralandığında 

yıllara göre değişmekle birlikte Kars ili genellikle ilk 5 il içerisinde 

yer almaktadır.  

Türkiye küçükbaş hayvan varlığının; yıllara göre değişmekle birlikte 

KDAB’nde yaklaşık %9-12’si, Kars ilinde %0,5-1,5’i bulunmaktadır. 

Son 30 yıllık süreçte Kars ilinde küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin 

azaldığını ve yetiştiriciliğin sığır üzerine yoğunlaştığını söylemek 

mümkündür.  

Kars ilinde koyun varlığındaki dalgalanmaların sebebi; uygulanan 

yanlış hayvancılık politikaları, desteklemelerin yetersizliği ve yapılan 

desteklemelerin önemli bir kısmının sığır yetiştiriciliğine olması, 

kırsal kesimdeki nüfusun azalması, koyun yetiştiriciliğinde işgücü 

gereksiniminin fazla ve zor şartlarda yapılması gibi etkenlerden 

kaynaklanabilir. Ayrıca ildeki küçükbaş hayvan varlığındaki sayısal 

azalma üzerine; 2007-2008 yıllarında kuzu etinin maliyetlerin altında 

fiyatla satılması nedeniyle, anaç koyunların kesilmesinin de etkili 

olduğu düşünülmektedir (Aydın 2011).  



 
 9 

Kars ilinin ekonomik gelişmesinde önemli bir potansiyele sahip olan 

küçükbaş hayvan yetiştiriciliği değerlendirilmeli ve ivedi olarak 

tedbirlerin alınması gerekmektedir. Kars ilinde verimli bir hayvansal 

üretim ile karlı bir hayvancılık yapılabilir. Bu durum il kalkınması 

yanı sıra ülke ekonomisine de önemli katkılar sağlayabilir. Zaman 

içerisinde Kars ilinde sürü kompozisyonunda Kültür ırklarının lehine 

iyileşme olmasına rağmen, Türkiye genelinden çok farklılık 

göstermektedir. Kars il sığır sürü kompozisyonunda son yıllarda 

yapılan bölgede yapılan ıslah çalışmaları ve desteklemelere rağmen, 

istenilen başarının sağlanamadığı görülmektedir. 

Kars ili dahil Kuzeydoğu Anadolu Bölgesinde geleneksel yöntemlerle 

yapılan hayvancılıkta sığır varlığı sürü kompozisyonunda yerli ırkların 

oranının fazla olması, verim düşüklüğüne de neden olmakta, böylece 

hayvancılık faaliyeti rasyonellikten uzaklaşmakta ve hayvancılık 

sektörünün gelişmesinde önemli bir sorun oluşturmaktadır.  

Yukarıda yapılan değerlendirmeler; Kars ilinde özellikle küçükbaş 

hayvan yetiştiriciliğinde azalma olduğunu, büyükbaş hayvan 

varlığında ise sürü kompozisyonun iyileştirilmesinde önemli adımlar 

atılmasına rağmen, hayvansal üretimde istenilen noktaya ulaşılamadı-

ğını söylenebilir.  

Ancak verimlilik değerlerine de bakıldığında Kars ilinde ortalama süt 

ve karkas veriminin başta sürü kompozisyonu nedeniyle, Türkiye 

ortalamasından aşağıda olduğu görülmektedir. İlde yapılan hayvan 

yetiştiriciliğinde verimi etkilen en önemli etkenlerin başında hayvan 

hastalıkları, fertilite sorunları, mastitis vakaları vb sorunlardır. Bu 
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noktadan hareketle ilde halen verimlilik değerlerinin artırılmasına 

ihtiyaç olduğu değerlendirilmektedir.  

Kars ilindeki hayvancılık faaliyetleri ile ilgili en önemli sorunlarının 

başında özellikle canlı hayvanların il içerisinde nihai ürüne 

çevrilememesi gelmektedir. İlde yetiştiriciliği yapılan sığır ve 

koyunlar besi olgunluğuna ulaşmadan batı illerine canlı olarak sevk 

edilmekte, yaratılan katma değerin önemli bir bölümünden ise bu 

nedenle yararlanılamamaktadır.  

Bölgede yetiştirilen sığır ve koyunlar besi olgunluğuna da ilde 

ulaştırılsa ve kesimleri il içerisinde yapılsa ve sucuk, salam, sosis ve 

kavurma gibi nihai ürünlere ilde dönüştürülebilse, hem hayvancılığa 

dayalı sanayi gelişmiş olacak hem de yaratılan katma değer ilde 

kalacaktır.  

Bölgede hayvancılık sektörünün bir önemli sorunu da süt sığırcılık 

işletmelerinin genelde geleneksel yapıda küçük ölçekli aile işletme 

yapısında olmasıdır. Özellikle bölgede süt üretiminin mevsimsel 

olması, süt ineklerinin veriminin düşük olması, çiğ sütün hijyen ve 

kalitesinde yaşanan sorunlar önemini korumaktadır (Demir ve Aral, 

2011). İşletmelerdeki bu irrasyonel yapı, üretim sanayi entegresyonu-

nun gelişimini de olumsuz etkilemektedir (Demir ve Aral, 2010; 

Demir ve ark. 2012). İlde hayvancılıkla ilgili ayrıca; bakım ve 

besleme, hayvan hastalıkları, fertilite sorunları, kaba yem yetersizliği, 

üretici örgütlenmesi ve pazarlamaya ilişkin de birçok sorun 

işletmelerinin karlı ve verimli çalışmalarının önünde önemli bir 

engeldir (Demir ve ark. 2014).  
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Kars ili denilince akla, Kars Kaşarı gelmektedir. Geleneksel Kars 

Kaşarı, Menşei Coğrafi İşaretle koruma altına alınmış bir ürün olup, 

Türkiye’de kabul görmüş bir mamuldür. Geleneksel Kars Kaşarı’nın il 

ekonomisine katkısı çarpan etkileri ile birlikte düşünüldüğünde çok 

büyüktür. Çiğ sütün değerlendirilmesinden, istihdam yaratmasına, 

Kars ilinin tanıtımına yaptığı katkıya kadar hesaplanması son derece 

güç bir ekonomik getiri sağlamaktadır.  

Bölgede, modern yapıda süt ve süt ürünleri sanayi işletmelerinin sayısı 

yetersiz olup, kaşar peyniri üretiminin büyük bir bölümü, mevsimlik 

olarak çalışan küçük ölçekli mandıralarda gerçekleşmektedir. Ancak 

bu küçük sanayi işletmelerinde, pazara sunulan kaşar ve gravyer 

peynir üretiminde kalite ve hijyen standardizasyonda ve üretim 

miktarı istenilen düzeyde olmamaktadır (Demir ve Aral, 2010; Demir 

ve ark. 2012). 

Kars denilince akla ilk gelen hayvan türlerinden olan Kaz 

yetiştiriciliği, Kars ilinde genellikle halk elinde yapılan önemli bir 

hayvan yetiştiriciliği faaliyetidir. Türkiye kaz varlığının önemli bir 

bölümü Kars ilinde bulunmaktadır. Türkiye kaz varlığı içerisindeki 

ilin payı yıllara göre değişmekle birlikte yaklaşık %30-40 oranında 

olabilmektedir (TÜİK, 2020b). Kars ve Ardahan illerinde kaz 

yetiştiriciliği son dönemlerde cazip hale gelmiştir. Özellikle Kars’a 

Doğu Ekspresi ya da farklı ulaşım yollarıyla gelmiş her yerli ve 

yabancı turist Kars Kazının tadına bakmak istemektedir. Bölgede kaz 

yetiştiriciliği genelde ekstansif tarzda ve geleneksel yöntemlerle 

yapılmakta ve aile bütçesine önemli katkılar sağlamaktadır (Demir ve 
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Aksu Elmalı, 2012; Demir ve ark. 2013). Bu durum adını konulmamış 

bir sanayi faaliyeti gibi katma değer yaratmaktadır. Ancak Demir ve 

ark. (2013) yaptıkları çalışmada, kaz yetiştiriciliğinde verim artışının 

sağlanması ve üretim-sanayi entegrasyonun oluşturulabilmesi için 

sözleşmeli üretim sistemi ve modern kaz yetiştiriciliğinin 

desteklenmesi gerektiğini bildirmişlerdir.  

Kars ili için önemli olan diğer bir önemli hayvansal üretim faaliyeti 

ise arıcılıktır. Kars Balı Menşe Coğrafi işaret alan önemli yöresel 

ürünler arasında yer almaktadır. Ancak Kars ve Ardahan illerinde 

geçmişten bugüne önemini koruyan arıcılık faaliyeti ek bir iş gibi 

görülmekte ve profesyonel anlamda yapılmamaktadır (Ayvazoğlu 

Demir ve ark. 2017). Oysa geniş çayır ve mera alanlarının avantajı ile 

bölgede üreticilerin ihtisaslaşması ve markalaşması, gerek üreticilerin 

gelirinin artmasında gerekse kırsal kalkınmada önemli bir ivme 

sağlayacaktır (Ayvazoğlu Demir ve ark. 2017).  

Kars ili ve çevresi Doğu Ekspresi ile birlikte turizm açısından cazibe 

merkezi olmakla beraber, Kars iline gelmiş hemen hemen her turist, 

Kars Kazı, Kaşarını ve Balını da satın almaktadır. Başka bir ifadeyle 

Kars ilinde yapılan hayvancılık faaliyetleri Kars turizmine de katkı 

sağlamaktadır. Kars ili ekonomisinin istihdam ve GSMH’nın sektörel 

dağılımına bakıldığında kırsal ekonomik karakter taşıdığını, coğrafi 

şartlarının yem bitkisi üretimine uygun olduğunu, tarımsal üretimde 

verimliliğin düşük düzeyde kaldığını ve önemli miktarda canlı hayvan 

stoku barındırdığını söylemek mümkündür. Bu nedenle ilin 

ekonomisinin büyümesinde ve rasyonel kalkınmasında hayvancılık 
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sektörünün vazgeçilmez olduğu yadsınamaz. İlde kırsal kalkınmanın 

başarılabilmesi için, öncelikle hayvancılığın teknik ve ekonomik 

sorunlarına çözüm üretilmesi gerekmektedir. Nitekim hayvancılık 

sektörü sermaye/hâsıla oranı ve sermaye devir hızının yüksekliği, 

düşük kalite ve sınırlı alternatif kullanım alanları olan girdilerin birim 

değeri daha yüksek ürünlere çevirmesi nedeniyle ilde, önemli 

avantajlara sahip sektör konumundadır (Günlü ve ark., 2006). 

Sonuç olarak, Kars il ekonomisi, istihdam ve GSMH’nın sektörel 

dağılımına bakıldığında hayvancılık sektörünün ön planda olduğu 

kırsal ekonomi karakteri göstermektedir. İl Türkiye toplam sığır canlı 

stokunun ve çayır-mera alanının önemli bir bölümüne sahip 

bulunmaktadır. Bu nedenlerle ilde kırsal ekonomik kalkınmanın 

başarılabilmesi için, üretilen hayvansal ürünlerin ekonomik bir şekilde 

değerlendirilmesi gerekmektedir. 
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GİRİŞ 

Hayvan beslemede çayır-meralar ve yem bitkileri tarımı en önemli 

kaba yem kaynaklarıdır. Türkiye’de hayvancılık hemen hemen her 

bölgesinde meralara dayalı yapılmakla birlikte kullanılan kaba yem 

kaynaklarının da besleme değeri düşük olanlar geleneksel 

yöntemlerde daha çok tercih edilmektedir (Açıkgöz, 2001; Kuşvuran 

ve ark. 2011). 

Kaliteli kaba yem ihtiyacının ucuz ve kolay bir şekilde sağlandığı 

çayır-meralar, hayvansal üretimin yanı sıra yaban hayatı için uygun 

bir yaşam alanı oluşturması ve su kaynaklarının korunmasına yardımcı 

olması gibi birçok önemli görevleri bulunmaktadır.  

Hayvanların severek tükettiği kaba yem kaynaklarının korunması ve 

ıslahı hayvansal üretim için önemlidir (Açıkgöz, 2001; Akpınar ve 

ark. 2012). Zira yem bitkileri tarımı, hayvancılık maliyetlerini 

düşürecek ve kaba yem açığını kapatacak bir üretim enstrümanıdır. 

Son yıllarda devlet politikalarıyla birlikte yem bitkileri tarımının 

toplam tarım alanları içerisindeki artışı göze çarpmaktadır.  

Türkiye’nin giderek artan ve entansif besleme koşullarına daha uygun 

olan hayvan varlığı için ihtiyaç olunan üretim seviyelerine çıkmakla 

birlikte yeterli ve dengeli rasyon uygulamalarını oluşturabilmek adına 

yem bitkileri ekim alanlarının ve veriminin artırılmasına yönelik 

çalışmaların yapılması elzemdir (Açıkgöz, 2001; Açıkgöz ve ark. 

2005; Sağlamtimur ve ark. 1990). 
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ÇAYIR-MERA VE YEM BİTKİLERİ DURUMU 

2019 yılı TÜİK verilerine göre, Doğu Anadolu Bölgesi 24 milyon 

dekar (da) ekilebilen arazi varlığına sahip olup, Türkiye toplam arazi 

(230 milyon da) miktarının %10,58’ine karşılık gelmektedir. 

Türkiye’de 14.6 milyon hektar (ha) çayır mera alanı bulunmaktadır. 

Doğu Anadolu Bölgesi’nde ise 5.5 milyon ha Çayır-mera alanı 

bulunmakta bu da Ülke toplamının %56,80’nine denk gelmektedir. 

Bölgenin en büyük hayvancılık merkezlerinden olan Kars ilinin ise 

313 bin ha çayır mera alanı bulunmaktadır (TUIK, 2019a). 

Türkiye’de yem bitkileri ekim alanının, toplam ekilebilir arazi varlığı 

içerisindeki payı yaklaşık %12 civarındadır. 2019 yılı TUİK verilerine 

göre Türkiye yem bitkileri ekim alanı yaklaşık 21 milyon dekar 

(da)’dır. Bunun sonucunda yıllık yaklaşık 52 milyon ton yeşil ot 

karşılığı yem bitkileri üretimi gerçekleşmektedir.  

Bölgesel olarak değerlendirildiğinde, Doğu Anadolu Bölgesi 6.4 

milyon da (%31,19) ile en büyük alana sahip olmasına rağmen yeşil ot 

üretim miktarı ile dördüncü sıradadır (7.8 milyon ton). Yeşil ot verimi 

(1,22 kg/da) bakımından ise bölgeler arasında son sıradadır. Yonca, 

yaklaşık 6 milyon da alan ile en çok ekilen yem bitkisi olurken, 

silajlık mısır (5.47 milyon da), fiğ (3.9 milyon da) de üretim miktarları 

yüksek yem bitkileri olarak karşımıza çıkmaktadır. Üretim miktarları 

göz önüne alındığında silajlık mısır 26 milyon ton, yonca 17.6 milyon 

ton ve fiğ ise 4.2 milyon ton üretime sahip olmaktadır (Melih, 2020; 

TUIK, 2019a). 
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Hayvan besleme açısından kaba yem kaynağı olarak buğdaygil, 

baklagil ve diğer yeşil yemler önem arz etmektedir. Hayvansal 

üretimin yükselmesi için yem bitkilerinin miktar ve kalitesinin 

arttırılmasına bağlı olmaktadır. Yem bitkileri yetiştiriciliği; özellikle 

artan hayvan varlığıyla birlikte azalan çayır-mera alanlarından dolayı 

entansif besleme şartlarında kaba yem ihtiyacını karşılaması 

bakımından önemli bir role sahiptir (Aksu Elmalı ve Kaya, 2012; 

Demir ve Aksu Elmalı 2011; Demir ve ark. 2013; Ergün ve ark. 

2004). 

KARS’TA HAYVANCILIK VE YEM BİTKİLERİ ÜRETİMİ 

Kars ili, Doğu Anadolu bölgesinin Erzurum Kars bölümün yer 

almaktadır. Kars, batıda Erzurum, doğuda Ermenistan kuzeyde 

Ardahan, güneyde Ağrı ve güneydoğuda Iğdır arasında bulunan ve 

10.139 km2 yüzölçümüne sahiptir.  

İlde, Merkez ilçeyle birlikte Sarıkamış, Kağızman, Selim, Susuz, 

Arpaçay, Akyaka ve Digor olmak üzere toplam 8 ilçe bulunmaktadır. 

İl arazisinin çok büyük bir bölümü Ortalama 2.000 metre yükseklikte 

platodan oluşmaktadır (Anonim, 2020; Demir, 2016). Bu yüksekliğin 

etkisiyle ilde sert karasal iklim hüküm sürmektedir. Mevcut coğrafi 

şartlarından dolayı Kars ili için en önemli ticari sektörü hayvancılık 

olmaktadır. Kars ilindeki hayvan besleme kaynağı olarak çoğunlukla 

çayır-mera alanları kullanılmaktadır. Bu alanlar günlük ortalama hava 

sıcaklığı 0 ºC ve üzerine çıkarak bahar emarelerinin görülmeye 

başlandığı nisan ayından ekim ayı sonuna kadar yaklaşık 200-210 gün 

boyunca kullanılmaktadır. Bu otlatma döneminde çayır-meraların 
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ortam sıcaklığı günlük ortalama 10 °C, en yüksek günlük ortalama 

sıcaklık ise 18 °C olarak temmuz ayında ölçülmektedir. İlde bulunan 

yüksek platolar hava sıcaklığı ve yağış durumuna göre ilkbahar 

ortalarında yeşermeye başlayarak, sonbahar başında kuruyan dağ 

bozkırları ve çayırlar hayvanların beslenmesinde kullanılmaktadır. 

Sıcak havaların kısalığı nedeniyle çayırların ve yem bitkilerinin (arpa, 

buğday, korunga ve yulaf) hasat sonrası kurutularak ve çeşitli 

yöntemlerle depo edilerek uzun kış aylarında hayvanların yem ihtiyacı 

sağlanmaktadır (Atalay ve Mortan, 2003; Demir, 2016).  

İldeki hayvan varlığındaki artışın otlatma alanının azalmasına bu da 

meralarda bitkisizleşme probleminin büyümesine yol açmaktadır. Bu 

durum ilde yem bitkileri tarımının geliştirilmesini zorunlu hale 

getirmektedir (Demir, 2016; Kara ve ark. 2009).  

Kars ili büyükbaş hayvancılığı bakımından ülke genelinde önde gelen 

yörelerdendir. İlin büyükbaş hayvan varlığı 596.901 iken (Tablo 1) bu 

sayı ülke hayvan varlığının (15.419.214) yaklaşık %7’sine, bölgenin 

(3.750.166) ise yaklaşık %16’sına tekabül etmektedir (TUIK, 2019b). 

Tablo 1. Kars İli son üç yıllık büyükbaş hayvan varlığı 

 2017 2018 2019 

Hayvan varlığı 399.404 450.051 596.901 

Hayvan Birimi* (HB) 318.787 306.355 401.889 

*: Hesaplamaya manda varlığı dahil edilmemiştir (TUIK, 2019b). 

Tablo 2’de Kars iline ait son üç yılda gerçekleşen yem bitkileri ekim 

alanları ve üretim miktarları gösterilmektedir. Kars ilinde 2019 yılında 

yem bitkileri üretiminde Fiğ ekim alanı 682.823 da ve üretim miktarı 
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da 261.030 ton olarak gerçekleşmektedir. Bu verilere göre Kars ili 

Doğu Anadolu Bölgesinde ilk sırada, Türkiye’de ise ilk 10 içerisinde 

yer almaktadır (TUIK, 2019a). 

 

Tablo 2. Kars iline ait son üç yıllık yem bitkileri ekim alanları (da) 

ve üretim miktarları (ton)* 

Yem 

Bitkileri 

Ekim Alanı (da) Üretim Miktarı (ton) 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Fiğ 862.464 615.212 682.823 332.034 229.370 261.030 

Yonca 12.944 14.053 13.686 4.954 5.690 5.484 

Korunga 209.525 162.715 153.197 78.957 61.680 57.914 

Yulaf 40.123 480.045 473.184 13.736 16.3674 144.531 

Tritikale 1.022 2945 4517 426 833 1.232 

Çavdar 109 105 112 13 31 30 

Mısır 

(Hasıl) 
81 - - 162 - - 

Mısır 

(Silaj) 
6.744 10.653 95.45 21.090 41.754 36.926 

Toplam 1.133.012 1.285.728 1.337.064 451.372 503.032 507.147 

*(TUIK, 2019a) 

Kars ilindeki hayvan besleme faaliyetleri için esas yem kaynakları 

mera, çayırlardan elde edilen otlar ve yem bitkileri olmaktadır. 

Büyükbaş beslemede, canlı ağırlığın %10’ u kadar yeşil ot ve %2,5’ i 

kadar da kuru ot verilmesi önerilmektedir (Gökkuş ve ark. 2000). Bu 

durum göze alındığında Kars ilinin 2019 yılında 401.889 hayvan 

birimine (HB) denk gelen kaba yem ihtiyacı olarak 7.3 milyon ton/ yıl 

yeşil ot ve 1.8 milyon ton/yıl kuru ot olarak hesaplanmaktadır. Bunun 
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sonucunda mevcut hayvan varlığına yetecek miktarda kaba yem 

üretimi yapılmadığı ortaya çıkmaktadır.  

Sonuç olarak, kaba yem açığını kapatmak için çayır-meralarda otlatma 

yönetiminin düzenlenmesi ve ıslah çalışmalarının yapılması 

hayvancılığın geleceği için önemli olacaktır. Ayrıca fiğ üretiminde 

gösterilen başarının diğer yem bitki türlerinin üretiminde de 

sağlanması için sektör bileşenlerinin dayanışması hayvan besleme 

şartlarının daha da geliştirilmesine ve hayvansal verimin arttırılmasına 

güçlü katkı sağlayacaktır. 
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GİRİŞ 

Tarih boyunca insan hayatındaki sosyal ve ekonomik gelişmedeki en 

büyük pay hayvan yetiştiriciliğinindir. Eski çağlarda veya göçebe 

hayatın olduğu zamanlarda insanoğlunun en önemli varlığı veya en 

kıymetli serveti sahip oldukları hayvanlar olmuştur (Akçapınar ve 

Özbeyaz, 1999)  

Dünya nüfusunun her geçen gün artışı ile birlikte, büyük şehirlere göç 

dalgaları başlamış ve doğal olarak hayvansal ürünlere talep ciddi bir 

şekilde yükselmiştir. Tabiki bununla koordineli olarak hayvancılık ve 

hayvansal üretim tüm ülkeler için önemli bir alan olmakta ve ekonomi 

için de bir sektör haline gelmektedir (Knips, 2005). 

Hayvansal üretim ülkelerin gelişmişlik durumlarına göre ekonomik 

ivmenin en önemli belirteçlerinden birisidir. Hayvancılık sektörü başta 

temel gıda tedarikini sağlar. Ayrıca bu sektör dışsatım ve sanayi için 

gerekli hammaddenin sağlanmasında görev alır ve son yılların temel 

sorunlarından biri olan şehirlere göçü engelleyebilecek en önemli 

geçim kaynaklarından birini oluşturur. Kırsalda gizli işsizliğin 

önlenmesinde de önemli iktisadi fonksiyonlara sahiptir (Sakarya ve 

Aydın, 2011; Demir ve ark. 2012). 

Sığırın evcilleştirilmesi ile ilgili en net bulgular Konya ovasında 

bulunan Çatal Höyük’teki sığır kalıntılarıdır. Özellikle Anadolu’da 

sığırların 5800 yıl önce evcilleştirildiği varsayılmaktadır (Akçapınar 

ve Özbeyaz, 1999; Perkins, 1969). Evcilleştirme Orta Asya’da 

başlamış daha sonra ise Asya’nın diğer bölgelerine ve Balkanlar 

üzerinden Avrupa’ya yayılım göstermiştir. Bugün bilinen sığır 
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ırklarının binlerce yıl önce yaşamış yabani sığırlardan köken aldığı ve 

günümüzde bilinen sığır ırklarımızın elde edilmesinde Bos taurus 

primigenius’un etkili olduğu düşünülmektedir (Akçapınar ve 

Özbeyaz, 1999; İnal ve ark. 2016).  

Genel olarak hayvan yetiştiriciliğinden elde edilen gelire en büyük 

katkı sığır yetiştiriciliğinden olmaktadır. Bunu destekler nitelikte 

dünya toplam et üretiminin %40’ı sığır yetiştiriciliğinden elde 

edilmektedir. Yine unutulmamalıdır ki sığır yetiştiriciliğinden elde 

edilen süt oranı sektörün çok büyük bir bölümünü oluşturur (Evrim ve 

Güneş, 1996).  

Sığırın iş gücü veriminden yararlanma günümüzde önemini 

kaybetmiştir. Başta hızla artan nüfusun etkisiyle birlikte gıda 

ihtiyacının ön plana çıkması gibi birçok sebep, sığırın et ve süt 

veriminin öneminin ön plana çıkmasına neden olmuştur. Sığırlar et ve 

süt talebini karşılama bakımından diğer türlere göre üstünlük 

göstermektedir (Akman, 1998; İlgü ve Güneş, 2002).  

Sığır yetiştiriciliğinden elde edilen faydalar sadece et ve süt ile sınırlı 

değildir. Özellikle deri sanayisi gibi sektörlere de ham madde 

sağlamaktadır. Yine et ve süt endüstrisi için gerekli ekipmanların 

temini için istihdam alanları oluşturması, veteriner hekim ihtiyacını 

arttırması, veteriner ilaç sektörünün geliştirilmesi gibi alanlara da etki 

edip fayda sağlamaktadır. Yine tarım ve çiçekçilikte kullanılmak 

üzere hayvan gübresinden faydalanılması çok farklı bir kazancın elde 

edilmesine olanak sağlamaktadır (Evrim ve Güneş, 1996).  
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Türkiye’de yetiştirilen sığır sayısı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 

verilerine göre 2019 yılı itibariyle 17.688.139 baş olarak 

belirlenmiştir. Yetiştirilen sığır sayısının %48,39’unu kültür ırkları, 

%42,71’ini melez ırklar ve %8,90’ını yerli ırklar oluşturmaktadır. 

Ayrıca Kars ilinde 596.901, Ardahan ilinde 348.878, Iğdır ilinde 

152.956 ve Ağrı ilinde 399.201 baş sığır bulunmaktadır (Şekil 1). 

Kars ilinde ırklara göre 147.388 baş kültür ırkı, 408.326 baş melez, 

41.187 baş melez ırk sığır (Şekil 2) bulunmaktadır (TUİK, 2019). 

Veriler incelendiğinde melez ırk sayısının üstünlüğü göze 

çarpmaktadır. 

 
Şekil 1: Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı illerinde sığır varlığı. Bar üzerindeki ifade dört 

ilin toplam sığır sayısı içerisindeki yüzdesini göstermektedir (TUİK, 2019).  

 
Şekil 2: Kars ilindeki kültür, melez ve yerli ırk sığır varlığı. Bar üzerinde ifade Kars 

ilindeki toplam sığır sayısı içerisindeki yüzdesini göstermektedir (TÜİK 2019).  
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Yüzdeler incelendiğinde saf ırk yetiştiriciliğinden melez ırk 

yetiştiriciliğine bir yönelişin olduğu görülmektedir. Kars ili kültür, 

melez ve yerli ırk sığır sayısı incelendiğinde melez ırk sayısının ciddi 

şekilde arttığı görülmektedir. Özellikle yerli ırklarımızın sayısındaki 

düşüklük tehlike sinyallerinin geldiğini göstermektedir.  

Yerli genetik kaynaklarımız olan, çoğu hastalığa dirençli, zor - çetin 

şartlarda yaşamını sürdüren ve yetiştirildiği bölgelerde halkın geçim 

kaynağı olan lokal ırklarımızın bu denli azalma göstermesi ülke 

hayvancılığımız için ileriki yıllarda problem oluşturacaktır. 

Unutulmamalıdır ki gelecek yıllarda hayvancılık sektörünün nasıl bir 

hastalık veya problemlerle karşı karşıya kalacağı belli değildir. İlgili 

sorunlara karşı bize kalkan olabilecek yerli genetik kaynaklarımızın 

değeri bilinmeli ve yok olmaması için uğraş verilmelidir. Bu kitap 

bölümünde, tarihi Kafkaslarda gömülü olan, bölgedeki yaşlı 

yetiştiricilerin çok daha iyi bildiği fakat nesli kaybolmaya yüz tuttuğu 

için genç yetiştiricilerin pek fazla bilgisinin olmadığı, bölgenin 

sembollerinden biri olan Zavot sığırın genel özellikleri hakkında bilgi 

verilecektir.  

ZAVOT SIĞIR IRKI 

Zavot sığırının (Resim 1-4) kökeni Kafkaslardır. Çarlık Rusya zamanında 

Kars ve yöresine getirilmiş Simental, İsviçre Esmeri ve Podolya sığırların 

Kars yöresinin yerli ırkı olan Doğu Anadolu Kırmızısı ile melezlenmesi 

sonrasında oluşmuş bir ırktır. Başlangıçta ilgili ırkların kontrollü 

melezlemeleri yapılmış olsa da daha sonraları bu melezlemeler 

kontrolsüz olarak devam etmiştir. Zavot sığırında baskın olan ırk 
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Simental ve İsviçre Esmeri’dir (Aksoy ve ark. 2006; Batu, 1962; Evrim 

ve Güneş, 1996; Schmid, 1956; Yilmaz ve ark. 2012).  

 

Şekil 1: Zavot ineği (Boğa Kuru B’nin kişisel arşivi) 

 

 

Şekil 2: Zavot ineği (Boğa Kuru B’nin kişisel arşivi) 
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Şekil 3: Zavot ırkı düve (Boğa Kuru B’nin kişisel arşivi) 

 

Şekil 4: Zavot ırkı erkek buzağı (Boğa Kuru B’nin kişisel arşivi) 

Rusça bir kelime olu Zavot, fabrika, süt işletmesi veya süt 

imalathanesi (mandıra) anlamına gelmektedir. Özellikle o yıllarda 

sığır yetiştirilmesinde büyük öneme sahip olan bu işletmeler süt 
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sanayinde önemli bir yeri olup, büyük ölçekli üretim yapmaktadır 

(Demir ve Aral, 2010). Eski kaynaklardan aktarıldığına göre yerli 

ırklarımızdan olan Doğu Anadolu Kırmızısı’nın verim özellikleri 

zavotların bu ihtiyacını karşılayacak kadar yeterli olmadığından dolayı 

gerekli olan sütü sağlamak adına kültür ırklarından İsviçre Esmeri ve 

Simental sığırları ithal edilmiş ve melezleme çalışmaları yapılmıştır 

(Batu, 1962; Schmid, 1956). 

Zavot ve Doğu Anadolu Kırmızısı sığır ırklarının bölgede yetiştirilen 

Simental, İsviçre Esmeri ve Holştayn sığırları ile mikrosatellit 

markörler kullanılarak genetik karakterizasyon çalışması yapılmıştır. 

Çalışmada genetik çeşitliliğin belirlenmesi için 19 mikrosatellit 

markör kullanılmıştır. Populasyon için çizilen radyal ağaç (Şekil 3) 

incelendiğinde ise Zavot ve Doğu Anadolu Kırmızısı 

populasyonlarının aynı noktadan köken aldıkları fakat zamanla 

ayrıldıkları belirlenmiştir. Kars ve yöresinde yetiştiriciliği yapılan 

Zavot sığır ırkının oluşumuna katkı sağlayan İsviçre Esmeri ve 

Simental ırklarından tamamen ayrıldığı belirlenmiştir (Boğa Kuru, 

2018).  

 

Şekil 3: Populasyonlarda genetik uzaklığı gösteren radyal ağaç. ZAV: Zavot, DAK: 

Doğu Anadolu Kırmızısı, SIM: Simental, HOLS: Holştayn, ESM: İsviçre Esmeri 

(Boğa Kuru, 2018). 
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Zavot sığırı kombine verim yönü olan değerli bir lokal gen 

kaynağımızdır. Karasal iklimin ve çetin coğrafi şartların hakim olduğu 

bölgelerde, engebeli veya yamaçlık alanlarda ve meralarda rahatlıkla 

yetiştiriciliği yapılabilmektedir. Mera beslemesi sırasında kültür 

ırklarından farklı olarak ekstra bir beslemeye ihtiyaç duymamaktadır 

(TAGEM, 2009). Zavot ineğinin sütü ortalama %4 yağlı olup, bir 

laktasyonda ortalama süt verimi 1500-2000 kg olabilmektedir. Ayrıca 

bölgenin yerli ırklarından olan Doğu Anadolu Kırmızısı’na göre besi 

performansı da oldukça yüksektir. Vücut örtüsü rengi tek renk 

beyazdır (Resim 1-4). Vücut yapısı sütçü tipte özellik gösterir (Alpan 

ve Aksoy, 2015; İnal vd., 2016; Yilmaz vd., 2012). Zavot sığırının 

genel ve verim özellikleri ile ilgili bilgiler Resmi Gazetede aşağıdaki 

gibi özetlenmiştir (Tablo 1)(Resmi-Gazete, 2014).  

Tablo 1: Zavot sığırının genel özellikleri* 

Türü  Sığır (Bos taurus) 

Irkı  Zavot 

Uluslararası Adı  Zavot 

Elde Edilişi 

“Zavot ırkının meydana gelmesinde Simental, 

Podolya ve Doğu Anadolu Kırmızısı ırklarının yer 

aldığına dair bildiriler bulunmaktadır.” 

Esas Yetiştirme Yeri “Kars, Ardahan”  

Yayılma Alanı “Kars, Ardahan ve Artvin Şavşat İlçesi”  

Sayısal Varlığı 
“2013 yılı itibariyle 350 baş koruma sürüsü 

bulunmaktadır.”  

Yetiştirme/Verim Yönü  “Kombine/Süt -Et” 

Yetiştirme 

Sistemleri 

Şekli 
“Küçük ölçekli aile işletmelerinde meraya dayalı 

olarak yetiştirilmektedir.” 

Barınma 

“Kış döneminde yaklaşık 6 ay kapalı ahırlarda, 

diğer zamanlarda sağım dışında merada 

barındırılmaktadır.”  

Ergin 

Hayvanların 

Beslenmesi 

“Beslenme ağırlıklı olarak kaba yeme dayanmaktadır. 

Kış döneminde az miktarda ek yem verilir. Mera 

döneminde tamamen otlatılarak beslenmektedir.” 
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“Yetiştirme Bölgesinin Doğal 

Koşulları (Dağlık alanlar, su 

eksikliği, iklimsel koşulları 

vs.)” 

“Karasal iklim. Bölge engebeli ve orta kalitede 

geniş mera alanları ile platolardan oluşmaktadır. 

Yeterli su kaynakları bulunmaktadır.”  

“MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİ” 

Vücut Yapısı Genel Tanımı 

“Vücut orta irilikte ve sağlam yapılıdır. Vücudun 

bölümleri birbiriyle uyumludur. Baş burun 

kısmında ince, boynuz bölgesinde düz bir hat 

oluşturur. Alın düzdür. Her iki cinsiyet 

boynuzludur. Sırt düz yapıdadır. Vücut yapısı 

sütçülük özelliği bakımından iyidir. Dişilerde deri 

yumuşak ve elastiktir. Meme yapısı gelişkindir. 

Merme siyah veya daha açık renklidir.” 

Vücut Örtü 

Rengi  

 Siyah Gri Mavi Kırmızı Kahverengi Sarı Sarımsı  Beyaz 

Başlıca Tek 

Renk 
       X 

Renk 

Kombinasyonu 
      X  

Özel Renk 

Karakteristiği 

“Genelde beyaz ve beyazın tonlarındadır ancak sarı 

veya kül rengine yakın olanlar da mevcuttur.” 

Deri Rengi “Açık gri renktedir.” 

Buzağı Rengi “Beyaz veya beyazın tonlarındadır.” 

B
A

Ş
 

Ö
Z

E
L

L
İK

L
E

R
İ 

“Baş Yapısı (Türe özgü 

nitelikleri ve varsa özgün 

nitelikleri)” 

“Baş, burun kısmında ince, boynuz bölgesinde düz 

bir hat oluşturur. Alın düzdür. Erkeklerde alın 

bölgesinde yoğun kıllanma vardır.” 

“Boynuzluluk 

% ve Yapısı 

(şekli, ebadı, 

kabarcık varsa 

belirtilmesi)” 

Erkek 
“Boynuzlu. Boynuzlar siyah veya açık renkte, 

yukarı yönelik hilal şeklindedir.”  

Dişi 

“Boynuzlu. Boynuzlar siyah veya açık renkte, 

yukarı yönelik hilal şeklindedir.”  

V
Ü

C
U

T
 Ö

L
Ç

Ü
L

E
R

İ 
  
Erkek Dişi 

Min. Mak. Ort. Min. Mak. Ort. 

“Sağrı Yüksekliği, cm”   135   120 

“Cidago Yüksekliği, cm” 122 137 130 102 130 123 

“Göğüs Derinliği, cm”   70   65 

“Kürekler Arkası Göğüs 

Genişliği, cm” 
  35   30 

“Göğüs Çevresi, cm”   190   165 

“Vücut Uzunluğu, cm” 127 164 150 117 143 130 

Ergin Ağırlık, kg 400 650 550 270 500 350 

Meme Yapısı 
“Meme gelişmiş, derisi elastik, meme başları 

makineli sağıma uygundur.” 
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“IRKA ÖZGÜ AYIRICI ÖZELLİKLER” 

“Irkın Özel Yetenekleri” 

(Hastalıklara direnç, çevre 

şartlarına dayanıklılık)” 

“Hastalıklara, kene ve benzeri parazitlere 

dirençlidir. Olumsuz bakım besleme ve barındırma 

şartlarına karşı dayanıklıdır.”” 

“ÜREME ÖZELLİKLERİ VE YAŞAMA GÜCÜ” 

                                   Min. Mak. Ort. 

Doğum Aralığı,ay   13 

Doğum Kolaylığı  Güç doğum pek görülmez 

 Min.               Mak.          Ort. 

Yaşama 

Gücü, % 

Sütten Kesime 

Kadar 
  90 

“VERİM ÖZELLİKLERİ” 

 

 Min. Mak. Ort. 

“Laktasyon Süt Verimi, kg” 2300 2600 2500 

“Laktasyon Süresi, gün”   275 

“Süt Özellikleri” 
“Laktoz %5; kül %0.85; 

yağsız kuru madde %10” 

“Sütteki Protein %”   3.4 

“Sütteki Yağ %”   4 

“BÜYÜME ÖZELLİKLERİ” 

 Erkek Dişi 

 Min. Mak. Ort. Min. Mak. Ort. 

“Doğum Ağırlığı, kg” 19 28 25 17 24 20 

“İlk Damızlıkta Kullanma Yaş, gün” 720 900 800   750 

“6 Aylık Canlı Ağırlık, kg”   90   80 

“12 Aylık Canlı Ağırlık, kg”   250   202 

“24 Aylık Canlı Ağırlık, kg”   400   330 

 Erkek 

Min. Mak. Ort. 

“Günlük Ağırlık Artışı, g” 900 1000 940 

K
A

R
K

A
S

  

“Karkas 

Ağırlığı, kg” 

Sıcak   190 

Soğuk   185 

“Karkas 

Randımanı, 

%” 

Sıcak   58 

Soğuk   56.5 

Post Ağırlığı, kg 30 
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“DAVRANIŞ ÖZELLİKLERİ” 

“Sürü İçgüdüsü” “İyi” 

“Analık İçgüdüsü” “Yüksek” 

“Otlama Yeteneği” “Çok iyi” 

“Sağılabilme Yeteneği”  “Elle veya makine ile sağım yeteneği iyi.” 

“Sevk ve İdare Kolaylığı (Mizaç)” “Sevk ve idaresi kolay, mizacı iyi.” 
Min: Minimum, Maks: Maksimum, Ort: Ortalama 

*Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Resmi Gazete’de 12.11.2014 tarihli ve 29173 

sayılı “Yerli Hayvan Irk ve Hatlarının Tescili Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2004/39)’de 

Değişiklik Yapılmasına Dair (Tebliğ No: 2014/50) Tebliğine” göre Zavot sığırı “ırk” olarak 

tescillenmiş ve aşağıdaki bilgiler resmi gazetede yayınlanmıştır (Resmi-Gazete, 2014). 

 

Zavot sığırı Kars gibi sert iklim ve olumsuz çevre şartlarına sahip bir 

coğrafyaya adapte olan, marjinal alanları değerlendiren ve gelecekte 

hayvan sağlığı açısından şekillenebilecek sıkıntılara direnö 

gösterebilecek özellikleri barındıran bir umut kapısıdır.  

Zavot ırkının özelliklere rağmen günden güne sayısında azalmaların 

olması oldukça kaygı vericidir. Bunu engellemek adına genetik 

kaynaklarımızdan olan Zavot ırkı için “yerinde korumasına yönelik 

projeler” yapılmış ve yetiştiricilere destekler verilmiştir (TAGEM, 

2009; Yüksel, 2011).  

Zavot sığırlarında otlatma döneminin karkas özellikleri üzerine 

etkisini belirlemek için yapılan bir çalışmada, kapalı besi öncesi 

otlatma döneminin Zavot erkek sığırlarda bazı karkas parametreleri 

üzerine önemli bir etkisinin olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca kapalı 

besiden 105 gün önce otlatmanın, Zavot erkek sığırlarında daha iyi 

karkas gelişimi sağladığından ekonomikliği arttıracağı bildirilmiştir 

(Aksoy ve ark. 2006).  

Zavot erkek sığırlarında yapılan bir çalışmada 6, 18 ve 30 aylık yaşta 

3 grup oluşturulmuş 148 gün beslenmiştir. Canlı ağırlıkları belirlenen 
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sığırlar daha sonra hem kesim ve karkas hem de son besi ve kesim 

ağırlıklarının belirlenmesi amacıyla kesilmiştir.  

Farklı yaşlardaki 18 erkek Zavot sığırının ortalama kesim özellikleri 

ve standart hataları Tablo 2’de gösterilmiştir.“ Gruplarda ortalama son 

besi ağırlıkları sırasıyla 202.9 kg, 327.3 kg ve 348.5 kg; sıcak karkas 

ağırlıkları ise sırasıyla 106.3 kg, 190.7 kg ve 197.2 kg olarak tespit 

edilmiştir (Aksoy ve ark. 2006).”

 Zavot ırkı ile ilgili yapılan bu pilot 

çalışmalarda elde edilen sonuçlara göre, Zavot ırkının yerli Türk 

ırklarından çok Avrupa kökenli ırklara benzemektedir.  

Çalışmalarda besi performansı ve et üretimi açısından Zavot ırkının 

yerli sığır ırkları arasında en iyilerden biri olabileceği, erkek Zavot 

sığırlarından daha iyi kesim ve karkas özellikleri elde etmek için 

besinin 18 aylıkken başlaması gerektiği belirtilmiştir (Aksoy ve ark. 

2008; Aksoy ve ark. 2006). 

Tablo 2. Erkek Zavot (n=18) sığırlarının farklı yaşlarda ortalama 

kesim özellikleri ve standart hataları*  

Özellikler 
Grup 1 Grup 2 Grup 3 

Ağırlık (kg) Ağırlık (kg) Ağırlık (kg) 

Son besi  202.9±4.5 327.3±8.9 348.5±8.5 

Sıcak karkas 106.3±3.0 190.7±6.2 197.2±6.5 

Deri 19.7±0.9 28.9±1.1 31.2±0.7 

Kafa 9.0±0.3 12.0±0.3 12.9±0.2 

Ayak 4.1±0.1 5.5±0.2 6.1±0.3 

Dalak 0.52±0.04 0.6 ±0.03 0.70±0.1 

Akciğerler 2.5±0.2 3.3±0.2 3.8±0.2 

Kalp 0.85±0.1 1.1±0.1 1.33±0.04 

Karaciğer 3.2±0.1 4.6±0.1 4.5±0.2 

İç yağ 1.2±0.4 2.8±0.6 4.6±0.8 

Mide (boş) 6.4±0.2 9.5±0.3 10.2±0.3 

Bağırsaklar (boş) 5.7±0.4  7.9±0.6 8.7±0.5 

*(Aksoy ve ark. 2006) 
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Zavot ırkı erkek sığırların bazı karkas özelliklerinin belirlenmesine 

yönelik yapılan çalışmada 2-3 yaşlı 46 Zavot erkek sığır 

kullanılmıştır. Çalışmada erkek Zavot sığırlarda canlı ağırlığın 400 ile 

670 kg arasında değişim gösterdiği belirlenmiştir (Tablo 3) (Sariözkan 

ve ark. 2013).  

Tablo 3: Zavot ırkı erkek sığırların kesim ve karkas özelikleri 

Ağırlık ve Oranlar Minimum Maksimum 
Ortalama ± 

Standart hata 

Canlı ağırlık (kg)  404.0 670.0 519.0±7.7 

Sıcak Karkas (kg)  227.6 366.8 301.1±4.7 

Soğuk Karkas (kg)  223.6 363.2 296.5±4.6 

Karkas Randımanı % 0.6 0.6 0.6±0.001 

 

Kars ve yöresinde yetiştiriciliği yapılan Zavot sığırı ile ilgili nadirde 

olsa bazı anatomik (Yalçin Akbulut ve ark. 2014; Yalçın Akbulut ve 

Aslan, 2012; Aslan ve ark. 2003), histolojik (Karadag Sari ve ark. 

2010) ve fizyolojik (Çenesı̇z ve Uzun, 2010) parametrelerin 

belirlenmesine yönelik çalışmalar yapılmıştır.  

SONUÇ 

Sonuç olarak, Zavot sığırı Kafkasların sert ve zorlu coğrafi şartları ile 

kıt kanaat yapılan yetiştiricilikte bile bölge halkına geçim kaynağı 

oluşturan çok kıymetli yerli ırklarımızdan biridir. Oluşumuna katkıda 

bulunan kültür ırklarından ayrılıp kendine özgü bir ırk olan Zavot 

sığırı hem süt hem de et verim kapasitesi bakımından birçok yerli 

ırklarımızdan üstün olduğu aşikardır. Bu özelliklerine rağmen yanlış 

uygulanan politikalar ve bilinçsiz yapılan hayvancılık dolayısıyla nesli 
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kaybolmaya yüz tutmuş ve neredeyse ortadan kalkacak duruma 

gelmiştir. Kars ve yöresinde beyaz Zavot sürülerinin olması 

gerekirken gelinen noktada hangi ırktan olduğu belli olmayan melez 

sürüler piyasada hakimiyeti sağlamıştır.  

Günümüzde bölge koşullarına adaptasyon sağlamış, problemlere karşı 

gardını almış ve her yıl düzenli döl verimine sahip olan Zavot ırkının 

yerini, hastalıklar ve olumsuzluklar karşısında yaşamaya çalışan ve 

çok ciddi infertilite problemi yaşayan kültür ırkları veya melezleri 

almıştır.  

Yıllık şekillenen infertilite problemlerinin ve kültür ırklarından doğan 

buzağılardaki mortalite oranlarının yüksek olması yetiştiricilere ve 

ülke ekonomisine milyarlarca lira zarar vermektedir. Bundan dolayı 

da milli bir servetimiz olan Zavot sığırlarına bölgede istihdamı 

saplamak adına yatırım yapılmalı ve desteklemelerle halk elinde 

bilinçli yetiştiriciliğinin yapılarak sayılarının arttırılması gerekmekte-

dir. 
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GİRİŞ 

Koyunculuk faaliyetleri, çayır ve otlaklar bakımından geniş, kurak 

iklim şartlarına haiz bölgelerde daha büyük oranda yapılmaktadır. 

Diğer bir ifadeyle düşük kaliteli geniş meraya sahip yerlerde 

yapılabilecek en kârlı hayvancılık kolu koyunculuktur. Çünkü 

koyunlar böyle toprakları daha kârlı hala getirebilecek yapı ve 

yetenektedirler (Akçapınar 1994).  

 

Bugün dünyada 200’den fazla koyun ırkı yetiştirilmektedir. Bu denli 

fazla sayıda koyun ırkının meydana gelmesinde bölgesel koşulların 

etkisi yanı sıra farklı nedenlere bağlı olarak yetiştirme ve ıslah metodu 

uygulamaları da etkili olmuştur (Öztürk ve Odabaşıoğlu 2011). 

Dünya’da yetiştirilen koyun sayısı bir milyarın üzerindedir ve bu sayı 

ile hayvancılık içinde büyük bir paya sahiptir. Bu nedenle koyun, 

hayvansal üretimde dolayısıyla tarımsal üretimde ve ülkelerin 

ekonomilerinde önemli yeri olan bir çiftlik hayvanıdır.  

 

Koyun yetiştiriciliği hemen hemen bütün dünya ülkelerinde 

yapılmaktadır ve bazı ülkelerde önde gelen bir üretim kolu olarak 

kendini göstermektedir. 2017 yılı verilerine göre dünya nüfusu 

yaklaşık 7,6 milyar olup dünyada her 100 kişiye yaklaşık 22 koyun 

düşerken ülkelere göre bu değer önemli farklılıklar göstermektedir. 

Türkiye’de ise bu rakam 71’dir (Akçapınar 1994, Anonim 1). 

Türkiye’de kırmızı etin önemli sayılabilecek bir kısmı koyundan elde 

edilmektedir. %40’lık bir oranla kırmızı et tüketimi içinde koyun eti 

önemli bir yer tutmaktadır (DPT 1991). 



 
52 TÜM YÖNLERİ İLE KUZEY DOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE HAYVANCILIK 

Koyunculuk, insanların et ihtiyacının yanı sıra farklı verimleri ile de 

Dünya genelinde yetiştiriciliğinin yapılmasında rağbet görmektedir. 

Bu verimler; süt, yapağı ve diğer verimler olarak sıralanabilir. Bu 

verimler içerisinde et verimi koyunun en önemli verimi olup, koyun 

eti denilince kuzu eti akla gelmektedir. Bunun yanı sıra, toklu ve 

koyun eti olarak koyundan elde edilen önemli et kaynaklarını 

sıralayabiliriz.  

 

Koyundan elde edilen süt ve özellikle bazı Avrupa ülkelerinde rağbet 

gören koyun sütünden yapılmış peynir ve yoğurt koyunculukta elde 

edilen önemli verimler içerisinde bulunmaktadır. Yapağı yine giyim 

ve halı battaniye gibi ürünlerin elde edilmesinde kullanılmasıyla 

koyunlardan elde edilen önemli verimlerden sayılmaktadır. Bunun 

yanı sıra koyunculuktan elde edilen koyun ve kuzu derisi ile postları, 

koyun yapağısından elde edilen lanolin, düğme, tarak vb ürünlerin 

yapımında kemik, boynuz, tırnak gibi vücut bölümleri kullanılmak-

tadır.  

 

Bitkiler, çoğunlukla da çayır-merada yetişen otlar, ot yiyen 

hayvanların vahşi yaşamlarından bu yana beslenmede önemli yem 

kaynaklarını oluşturmaktadır. Günümüzde de bu durum aynı düzeyde 

hayvanların beslenmesindeki önemini devam ettirmektedir.  

 

Dünya kara parçasının yaklaşık %40’lık alanı hayvanların otlatılması-

na uygun doğal çayırları, bitki örtülü alanları, küçük ağaç, çalılık gibi 

bitkileri, çöller, tundra küçük bitkilerle kaplı yerler ve bataklıkları 

oluşturmaktadır (Church 1991). 
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TÜRKİYE’DE KOYUN YETİŞTİRİCİLİĞİ 

 

Türkiye’nin gerek coğrafi gerekse iklim koşulları koyunculuk sektörü 

için önemli bir potansiyele sahip olup, özellikle doğu Anadolu ve 

güneydoğu Anadolu bölgelerinde koyun yetiştiriciliği yaygın olarak 

yapılmakta ve hayvancılık faaliyetleri içerisinde önemli bir yere katma 

değer yaratmaktadır. Türkiye’de koyun yetiştiriciliği çoğunlukla 

ekstansif şartlarda yapılmakla beraber, günümüzde yetiştirme yönüne 

göre yarı-entansif koşullarda da yetiştiricilik yapılmaktadır. Başarılı 

ve karlı bir koyunculuk yapmak için temelde, bölgenin coğrafi ve 

çevre koşullarına göre yetiştirme tipinin doğru belirlenmesi ve bu 

yetiştirme şekline uygun koyun ırkının doğru belirlenmesi 

gerekmektedir (Akçapınar 2000).  

 

Türkiye’de, hayvancılık geniş ölçüde tabii çayır-meraya 

dayanmaktadır. Çayır-mera ve yem bitkileri, hayvansal üretimin 

arttırılmasında tarımın temelini teşkil etmektedir (Demir ve ark. 2013; 

Şahin ve Özügür 1976). Meralarımız büyük oranda, küçükbaş hayvan 

yetiştiriciliği bakımından daha uygundur (Anonim 7).   

 

Ülkemiz koyun potansiyeli 2002-2019 yılları arasında %48 oranında 

bir artış kaydederek 25,2 milyon baştan 37,3 milyon başa; keçi 

potansiyeli ise %65 artış göstererek 6,8 milyondan 11,2 milyona 

yükselmiştir. 2002 yılında küçükbaş hayvan sayısı 31,9 milyondan, 

2019 yılında 48,5 milyona yükselmiştir.  
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Ülkemizde son yıllarda küçükbaş hayvan sayısına baktığımızda 

düzenli bir artış olduğu görülmektedir. Dünyadaki toplam küçükbaş 

hayvan sayısının % 2’si kadarı ülkemizde bulunmaktadır. Koyun 

varlığı bakımından ülkemiz dünyada 10., keçi varlığı bakımından 22., 

Avrupa’da ise küçükbaş hayvan sayısı bakımından birinci sırada 

bulunmaktadır (Anonim 7).  

 

Kırmızı et üretimi bakımından ülkemiz yılda 1,2 milyon ton üretim 

kapasitesine sahip olup, bu miktarın %10-12’sini koyun ve keçiden 

elde edilen kısmı oluşturmaktadır. Türkiye’de, küçükbaş hayvanlardan 

elde edilen etin tüketimi yıllar içinde bir azalma göstermiştir. Son 

yıllarda küçükbaş hayvan varlığında ve hayvansal ürün üretiminde 

önemli düzeyde artış kaydedilmesine rağmen, tüketici talebinde bir 

azalma meydana gelmiş olup, toplam kırmızı et üretimi içerisinde 

2002 yılı itibariyle %21,7’lik bir orana sahip olan koyun-keçi eti 

üretimi, 2019 yılında %10,2’ye düşmüştür (Anonim 7). 

 

Hayvancılık faaliyetleri içerisinde, küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, 

genel olarak verimi düşük çayır-mera ile tarımsal üretime elverişli 

olmayan alanları değerlendirerek et, süt, yapağı gibi havanlardan elde 

edilen verimlere dönüştürebilen bir üretim koludur. 

 

Türkiye’de Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinin çayır ve mera 

alanlarının koyun ve keçilerin beslenmesine uygun olması, kırsal 

kesimde yaşayan insanların tüketim alışkanlıkları gibi faktörler, 

özellikle koyun yetiştiriciliğini daha ön plana çıkarmıştır (Anonim 7). 
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Ülkemizde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği tarım ürünleri yetiştirmek 

için kullanılmayan, mera ve otlakları süt, et, yapağı ve deri gibi 

verimlere dönüştürebilen, bu şekilde ülke ekonomisine ve insan 

beslenmesine katkı sağlayan bir endüstri kolu olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Nitekim, sığır yetiştiriciliğine göre üreme yeteneğinin 

yüksek buna karşın yem giderleri, sermaye ve sabit yatırım 

masraflarının düşük olması koyunculuk sektörünün dönemini daha da 

artırmaktadır (Ayvazoğlu Demir ve ark. 2015). 

 

Türkiye, 2019 yılı verilerine göre koyun varlığı bakımından dünya 

ülkeleri içinde 10. sırada bulunmaktadır. Ülkemizdeki koyunların 

%95,27’si yerli, %4,73’lük bölümü ise kültür ve melez ırklardan 

oluşmaktadır. Yerli ırklarımızdan elde edilen verimler, koyunculuk 

konusunda daha ileri düzeyde bulunan ülkelere göre düşük 

seviyededir. Kuzulardan elde edilen et miktarını düşüren genel 

nedenler arasında yetersiz beslenmenin en önemli çevresel etken 

olduğu bildirilmiştir (Macit ve ark 1996). 

 

Türkiye’nin et üretiminin %18,09’u, süt üretiminin ise %5,85’i, 

koyunlardan elde edilmektedir. Buna ek olarak, 4 milyon 319 bin adet 

olan koyun ve kuzu derisi ile 40.270 ton yapağı koyunculuktan elde 

edilmektedir (Öztürk  ve Odabaşıoğlu 2011). 
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DOĞU ANADOLU BÖLGESİ’NDE KOYUN YETİŞTİRİCİLİĞİ 

 

Türkiye’de Doğu Anadolu Bölgesi sahip olduğu doğal ve ekonomik 

şartları nedeniyle hayvancılık yapmaya elverişli bir yapıya sahiptir. 

Ekonomik yapısı itibariyle tarım ve hayvancılığın diğer üretim 

faaliyetlerinden daha önemli olduğu bu bölgede gayri safi üretim 

kapasitesinin %54’ü tarım ve hayvancılıktan elde edilmektedir (Stern 

ve ark 1997). Bu bölge yaklaşık 1400 m rakımlı, yıllık ortalama 9,2 

°C sıcaklığa sahip ve ortalama yıllık 594,1 mm yağış almaktadır. Bu 

nedenle, bölgede ekime elverişli alanlar sınırlı olmakla birlikte, çayır 

ve mera alanları ise önemli bir yer almaktadır (Elçi 1985). Türkiye 

koyun varlığının %22.5’i Doğu Anadolu Bölgesinde olup, bölgenin 

koyun varlığının %64.8’ini morkaraman ırkı oluşturmaktadır 

(Aydemir, 2019). Doğu Anadolu Bölgesinde genelde üreticilerin 

koyunlarını geç kesim yapmasından dolayı işletme ve ülke ekonomisi 

açısından ekonomik kayıplar meydana gelmektedir. Doğu Anadolu 

Bölgesinde kuzular, doğdukları yılın mera dönemini geçirdikten 

sonra, çoğunlukla ağılda kışlatılmakta, ve bir sonraki yılda yine mera 

döneminden sonra ortalama 1,5 yaşa geldiklerinde toklu olarak 

satılmaktadırlar. Yapılan araştırmalara göre kuzuların, meranın kaliteli 

olduğu yıllarda, doğdukları yıl içerisinde otlatma döneminin bitimine 

kadar kesim ağırlığına ulaşabildiğini, meranın yetersiz olduğu yıllarda 

ise, kuzu başına 400 g ek yem vermenin yeterli olmaktadır. Böylelikle 

doğan kuzular ekstra bir yıl daha elde tutulmamış olacağı için mera, 

aşı, ilaç, yem, bakıcı ve barınak gibi masraflardan önemli ölçüde 

tasarruf sağlanacaktır.  
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DOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE YETİŞTİRİLEN KOYUN 

IRKLARI 

 

Koyun varlığımızın büyük kısmını oluşturan Morkaraman ırkı, Kars, 

Erzurum, Muş ve Ağrı illerinde, Akkaraman ırkının varyetesi olan 

Karakaş, Bitlis ve Van’da lokal olarak yetiştiriciliği yapılan Tuj ırkı 

Kars’ta, Norduz ırkı, Van’da yetiştirilmektedir (Anonim 10, Aydemir 

2019). Yine, bölgenin güney kesimlerinde Hamdani yetiştiriciliği 

yapılmaktadır (Aydemir 2019). 

 

1. MORKARAMAN KOYUNU 

 

Türkiye’nin yerli bir ırkıdır. Doğu Anadolu’da yetiştirilir. Bu ırk 

Türkiye’de sayı olarak ikinci sırada (% 23,2) yer alır. İran’ın Doğu 

Anadolu’ya yakın bölümlerinde Gızıl veya kızıl adı ile 

yetiştirilmektedir (Akçapınar 2000). Beden rengi kızıldan mora kadar 

değişmektedir. Ağız, göz ve burun çevresinde daha açık renk 

hakimdir. Yapağısı kaba olan ırkın bu ırkın kuyruğu yağlıdır. 

Morkaraman koyun ırkı uzun bacak yapısına sahiptir. Kuyruk yatık S 

şeklindedir. Erkeklerin çoğu dişilerin ise sadece bir kısmı boynuzludur 

( Kayalık ve Bingöl 2015, Tigem). Bu ırk sağlam ve iri vücut yapılı 

olup, verim yönü olarak et öncelikli kombine verimli bir ırktır. Genel 

olarak uzun boyunlu, nispeten dar göğüs yapısına sahip olup, düşük 

sağrılı ve yüksek bacaklı bir ırktır. Vücudun sağrı bölümü, cidagodan 

daha yüksektir. Baş bölgesinde genellikle yapağı bulunmamaktadır. 

Karın ve boyun bölgesi genellikle kılsız veya seyrek kıllarla kaplıdır. 

Bacaklar ise bileklerden itibaren çıplaktır (Aydemir 2019).  
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Morkaraman ırkında ergin canlı ağırlık koçlarda 55-65 kg, koyunlarda 

ise 40-50 kg kadardır. Ergin koyunlarda karkas ağırlığı 25-30 kg olup, 

et randımanı %40-45 düzeyindedir. Laktasyon süresi ortalama 120 

gün olup, bir laktasyondaki süt verimi ortalama 70-100 kg’dır. Koyun 

başına günlük süt verimi ortalama 0,750-0,850 kg arasında 

değişmektedir. Anaç koyunlarda döl verimi %110-115 olup, tek 

doğum oranı yüksektir (Tigem) 

 

 
Resim 1. Morkaraman koyunu (Aydemir 2019). 

 

2. TUJ KOYUNU 

Kars Tarım İl Müdürlüğü kayıtlarına göre, Kars ilinde 1 000 000 

civarında koyun bulunmaktadır. Bunun 80-100 bini Tuj koyunu olup, 

geri kalan koyunlar Morkaraman ırkındandır. Ülkemiz koyun 

varlığının %0,3’ünü Tuj koyunu oluşturmaktadır (Kaya 2001). Kars’ın 

Arpaçay İlçesi ile Ardahan’ın Çıldır İlçesi ve Köylerinde az miktarda 

saf tiplerine rastlanan, çoğu Morkaramanla karışmış olan ve halk 

arasında genellikle Herik adıyla tabir edilen Tuj koyununun asıl 

yetiştirme bölgesi Kafkasya’dır (Aksoy ve ark 2001).  
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Tuj Koyunu Ruslar zamanında bölgeye Kafkasya’dan getirilmiştir. 

Cüsse itibariyle bugünkünden daha küçük, kuyruğu da nispeten ufak 

olan bu hayvanlarda bugün cüssenin artmış olması Morkaramanla 

melezlenmesinden ileri gelmektedir (Yarkın ve Eker 1954). 

 

Yerli Tuj Koyununda vücut genellikle beyaz renkli yapağı ile 

örtülüdür. Göz etrafında, tarsus ve carpus eklemlerinde koyu renk arzu 

edilmektedir ve damızlık seçiminde de buna dikkat edilmelidir. 

İncikleri siyah veya kahve renkli olanlarda vardır. Bunların oranı % 

15’i geçmez (Yarkın ve Eker 1954). 

 

Resim 2. Tuj koyunu (Anonim 8). 

 

Tuj koyunu uyluğu yağlı ve karışık yapağılı koyunlar grubuna 

girmektedir. Yapağısı oldukça kalitelidir. Et lifleri nispeten ince ve 

yumuşaktır. Besiye alınan hayvanlarda et telleri arasında yağ da 

toplandığından, bu durum etin kalitesini daha da arttırmaktadır. 

Bundan dolayıdır ki Tuj koyunu eti diğer koyun etlerine tercih 

edilmekte ve daha yüksek fiyatla satılmaktadır. Türkiye’nin et kalitesi 

en iyi sayılan Kıvırcık koyunu da, besiye alındığı zaman, Tujda 
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olduğu gibi, ince et telleri arasında yağ toplamaktadır (Yarkın ve Eker 

1954). 

 

Kars Deneme ve Üretme İstasyonunda yapılan bir çalışmada, ortalama 

19 kg ağırlığında sütten kesilen Tuj kuzuları, mera besisinde, günde 

ortalama 105 g ağırlık artışı göstermiş ve 114 gün sonra 38 kilograma 

ulaştıkları tespit edilmiştir (Eliçin ve Geliyi, 1988). 

 

Aksoy ve ark. (2001) çalışmalarında, besi başında ortalama 3.69 kg 

canlı ağırlığa sahip olan Tuj kuzularının ortalama 90 günlük mera 

besisi sonunda 17.53 kg canlı ağırlığa ulaştığı ve günde ortalama 154 

g canlı ağırlık kazandıklarını belirtmişlerdir. 

 

Erkeklerde ergin canlı ağırlık 50-55 kg, dişilerde ise 45-50 kg dır. 

Koyunlarda ortalama 195 gr/gün canlı ağırlık artışı görülmektedir. 

Önemli vücut ölçülerinden olan göğüs çevresi, 76-106 cm, cidago 

yüksekliği 54-68 cm, vücut uzunluğu 48-85 cm dir. Erkek kuzularda 

doğum ağırlığı, 3.75 kg, dişi kuzularda ise, 3.56 kg’dır. Kuzularda 

yaşama gücü, %80- 94’dür. Laktasyon süresi, 124 gün olup, koyunlar 

60 ila 90 gün arasında sağılmaktadır. Bir laktasyondaki süt verimi ise 

45 lt’dir (TÜRKBESİ). 

 

3. KARAKAŞ KOYUNU 

 

Akkaraman ırkının bir tipi olan Karakaş koyunu kombine verim yönlü 

olup; Van, Bitlis, Malatya, Batman, Siirt, Bingöl, Elazığ ve Diyarbakır 

illerinde bulunmakla birlikte, çoğunlukla Çüngüş, Çermik ve Ergani 
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ilçelerinde yetiştiriciliği yapılmaktadır (Anonim 3, 4). Karakaş 

koyunları, morfolojik olarak, kaba karışık yapağılı, açık krem, beyaz 

beden rengine sahip; beyaz ve siyah olmak üzere farklı renklerde baş 

rengi bulunmaktadır.  

 

Koyunlarda ağız çevresi, gözler ve çene bölgesi ile ön ve arka 

bacaklar incikten yukarıya doğru, kesik kesik siyah bir renge sahip 

olması ve karın altının çıplak bir görünüm arz etmesiyle, bölgede 

yetiştiriciliği yapılan öteki koyunlardan ve bunların varyetelerinden 

kolaylıkla ayırt edilebilirler. Genelde vücutları açık renkli olan 

Karakaş koyunlarında göz etrafı yanak, burun ve tırnaklarda siyah 

renk ile bazı hayvanlarda bu siyahlıkların beden üzerinde olduğu da 

görülmektedir (Bingöl ve Aygün 2014, Kaymakçı ve Sönmez 1996). 

Kuyruk yapısı bakımından yağlı kuyrukludur. Kuyruk, S şeklinde bir 

görünüme sahiptir (Anonim 4, Bingöl ve Aygün 2014, Kaymakçı ve 

Sönmez 1996) 

 

Vücut yapısı uzun ve dar sırt düz olmakla birlikte bazı koyunlarda 

çukur olabilir.  Baş uzun ve dar, boyun uzun ve çıplaktır yine yüz 

çıplaktır. Erkek koyunlarda, koç başlılık görülmektedir. Bacak ve 

kulaklar uzun yapılı, kulaklar sarkıktır. Tırnak yapısı sert ve 

sağlamdır. Koçlar da helezonik boynuzlar ve bazen gelişmemiş 

boynuzlar görülebilmekte, koyunlar ise boynuzsuzdur. (Anonim 4). 
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Resim 3. Karakaş koyunu (Anonim 9). 
 

Farklı iklim koşullarına adaptasyon kabiliyeti yüksek, hayvanların 

sevki ve sürülerin idaresi kolaydır. Analık içgüdüsü ve sürü tutma 

kabiliyeti iyidir. Koyunlar, uzun mesafeleri yürümeye dayanıklıdırlar. 

Dudak yapısından dolayı, fakir, bitki örtüsü zayıf meralardan iyi bir 

şekilde yararlanmaktadırlar.  

 

Yapılan bir çalışmada kuzular 90. günde ortalama 17.30 kg canlı 

ağırlık gösterip, 37.06 kg olan koyunlara da rastlanmaktadır. Barınak 

yapısı olarak, düşük maliyetli, yöresel özellikteki ağıllarda 

barındırılabilirler. Aile, köy veya bireysel sürülerde 50 ila 500 başlık 

gruplar halinde yetiştiricilikleri yapılmaktadır (Anonim 4). 

 

Gökdal ve ark 2000, köy koşullarında yetiştirilen Karakaş 

koyunlarında bazı verim özelliklerini inceledikleri bir 

araştırmalarında, laktasyon süresi, bir laktasyondaki süt verimi, ve 

günlük ortalama süt verimlerini sırasıyla 155.2±3.43 gün, 59.0±3.47 l, 

ve 376.2±20.56 ml olarak bulmuşlardır.  
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Karakaş koyunu doğum, aşım ve kırkım dönemlerinde canlı ağırlık 

ortalamalarını ise sırasıyla, 45.43±0.72, 46.45±0.85 ve 43.94±0.64 kg, 

koç altı koyun başına doğan kuzu sayısını 0.98±0.04, koyun başına 

doğan kuzu sayısını 1.07±0.03 ve hayvanların kirli yapağı ağırlık 

ortalamasını ise 1.79±0.06 kg olarak bildirmişlerdir (Gökdal ve ark 

2000). 

 

4. NORDUZ KOYUNU 

 

Norduz koyunu, yetiştirme alanı bakımından Van iline bağlı 

Gürpınar’ın Norduz isimli bölgesinde yetiştiriciliği yapılan yerli bir 

koyun tipidir. Norduz koyunlarının bazı morfolojik ve verim 

özelliklerinin araştırılmasına yönelik ilk çalışma 1998 yılında 

yapılmıştır. Bu çalışma, Norduz koyunlarına yönelik uygulanan 

geleneksel yetiştirme koşulları içerisinde yürütülmüştür. Norduz, hem 

mera alanlarının kaliteli olması bakımından hem de yöre koşulları 

içinde uygulanan geleneksel yetiştiricilik yöntemleri ve olanakları 

bakımından bölgedeki diğer koyun yetiştiriciliği uygulamalarından 

farklılık arz etmektedir. 1997 yılından itibaren Yüzüncü Yıl 

Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde bu koyun tipinin korunması 

amacıyla, yaklaşık 80-120 başlık bir Norduz sürüsü bulunmaktadır 

(Ülker ve ark 2004). 

 

Norduz koyunlarında boyun tamamıyla yapağı ile örtülüdür. Beden 

rengi bakımından hakim olan renk, beyazdır. Beyazdan sonra ise kül 

rengi ikinci sırada bulunmakta olup, daha az oranda ise, kahverengi 

beyaz ve gri beyaz olanlara da rastlanılmaktadır.  

https://www.hayvancilikbilgi.com/tag/yapagi
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Norduz koyunu yüksek bacak yapısına sahip, yağlı kuyruklu bir 

koyundur. Kombine verimlidir. Etinden daha çok süt verimi için 

yetiştirilmektedir. Besiye alınan erkek kuzularda 18 aylık yaşta 60 kg 

canlı ağırlığa ulaşabilirler. Erkekler boynuzluyken, dişilerde ise 

boynuzluluk yarıya yarı oranında görülmektedir. Kuyruk üç parçalıdır. 

Üçüncü parça, birinci parçadan daha uzun ve aşağıya doğru sarkmış 

bir görünümdedir (Anonim 5). 

 

 

Resim 4. Norduz koyunu (Anonim 6).  

 

Ergin koyunlarda canlı ağırlık ortalama 65 kg, laktasyon süresi 

ortalama 6 ay olup, bir laktasyondaki süt verimi, 140 kg’dır. Yapağı 

verimi, 1,5-2 kg, yıllık kuzu verimi 1.1 dir (Anonim 5). 

 

5. HAMDANİ KOYUNU  

 

Hamdani koyunları, İran ile Irak’ın bazı kuzey bölgeleri ve Türkiye’de 

Doğu Anadolu Bölgesi’nin güney bölümlerini kapsayan bir bölgede 

bulunmaktadır.  
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Pek çok araştırmacı Hamdani koyunlarının Irak çıkaklı, İvesi ve 

Ne’oimi koyun koyunlarından başka “Karadi” koyunlarının yerli 

tiplerinden olduğunu bildirmektedirler. Nispeten hızlı büyüyebilen ve 

yerel koşullara adaptasyon kabiliyeti iyi olan Hamdani koyunları, 

yüksek süt verimi, kalite ve lezzeti yüksek et ile ve kilim yapımına 

uygun, kalitesi yüksek yapağı vermektedirler.  

 

Koyunlarda bulunan beden rengi genellikle beyazdır. Koyularda baş 

rengi ile boyun rengi ve bacaklar kahverengi, grimsi veya siyah renkli 

olup, yağlı kuyrukludurlar. Kuyrukta bulunan yağ miktarı Akkaraman 

koyunlarına nazaran daha azdır.  

 

Yüksek bacak yapısına sahip olup, koyunlarda boyun bölgesi 

tamamıyla yapağı ile örtülüdür. Koçlar ve koyunlar genellikle 

boynuzsuzdur. Bu ırkın en belirgin özelliği,  kulakların oldukça uzun 

bir yapıda olmasıdır. Bölgede yetiştiriciliği yapılan farklı koyun 

ırklarından kulaklarının uzun olması ile ayırt edilebilmektedirler.  

 

Resim 5. Hamdani koyunu (Anonim 2). 
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Yapılan bir çalışmada, Hamdani kuzularda doğum ağırlığı 

ortalamasının 3.53-4.7 kg civarında, sütten kesim (90. gün) dönemi 

ortalama ağırlığının ise 21.41-25.47 kg ve 6 aylık yaşta canlı 

ağırlıklarının ortalama 28.00 kg kadar olduğunu tespit etmişlerdir 

(Bingöl ve Bingöl 2015). 

 

Öztürk ve Odabaşıoğlu (2011)’nun, Hamdani kuzularda bazı 

özelliklerin araştırılması için yapmış oldukları bir çalışmada, 

kuzularda ortalama doğum ağırlığını, 4.66 kg, 90. Gündeki sütten 

kesim ağırlığını 21.59 kg, ilk 90 günlük ortalama günlük canlı ağırlık 

artışını 192 g, sütten kesim yaşama gücünü ise, % 95.05 olarak 

bildirmişlerdir (Öztürk ve Odabaşıoğlu 2011). 

 

SONUÇ 

Sonuç olarak, Doğu Anadolu Bölgesi gerek insanların beslenme 

alışkanlıkları, gerek çayır-mera koşulları ve geleneksel yetiştiricilik 

anlayışı içerisinde, küçükbaş hayvan yetiştirmeye elverişlidir. Koyun 

yetiştiriciliği az masraf ile yetiştirilebilir, verim elde edilebilir olması 

nedeniyle rağbet görmektedir. Doğu Anadolu Bölgesi, Morkaraman 

ırkı gibi ülkenin diğer bölgelerinde de bulunan koyun ırklarının yanı 

sıra lokal olarak yetiştiriciliği yapılan bazı koyun ırklara sahip olması 

nedeni ile koyun yetiştiriciliği yapılan bölgeler içerisinde önem arz 

etmektedir.  

 

Ülkemiz ve Doğu Anadolu Bölgesi özelinde yetiştirilmekte olan 

genellikle kombine verimli, tüm koyun ırk ve tipleri bizim yetiştirme, 
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iklim, bakım besleme koşullarına uyumlu olması, dünyada ki tüm 

koyun ırkları ve bunların varyeteleri içerisinde adeta parmak izi gibi 

ülkemize özgü genetik yapı ve özellikleri taşıması nedeni ile gerekli 

çalışmalar kapsamında üretimden pazarlamaya kadar her aşamada 

üreticilerin desteklenmesi ve bilinçlendirilmesi önem kazanmaktadır.  
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GİRİŞ 

 

Keçiler, ilk evcilleştirilen çiftlik hayvanları arasındadır ve üretiminden 

elde edilen et, deri, süt, elyaf gibi değerli hayvansal ürünler ile hem 

ekonomik açıdan fayda sağlarken hem de besin kaynağı 

oluşturmaktadırlar (Ergün ve ark. 2001; Kaymakçı, 2013; Yalçın, 

1988). Keçi varlığı genel olarak Dünya’da artış gösterdiği dönemlerde 

Türkiye’de tam tersi azalma eğilimi göstermiştir. Keçi varlığına 

bakılacak olursa 1980 yılında yaklaşık 13 milyon olan sayı 2009 

yılında 5.5 milyona kadar gerilemiş, 2019 yılında ise yaklaşık 11.2 

milyona ulaşmıştır (TÜİK, 2019). Tabii ki bu azalmadaki en büyük 

rolü yanlış uygulanan politikalar üstlenmektedir. Özellikle ormanlık 

alanlarda keçi otlatmanın yasaklanmasıyla yetiştiricilik ciddi azalım 

göstermiştir.  

Keçi varlığında, 2010 yılından itibaren görülen artışın en önemli 

sebebi, devlet tarafından verilen desteğin ve keçi sütü ve süt 

ürünlerine olan talebin artmasıdır (Ayvazoğlu Demir ve Eşki, 2020). 

Ayrıca bu dönemde ormanlık alanlarda keçi otlatmanın 

yasaklanmasıyla ile ilgili yasağın gevşetilmesi, gençleştirme alanları 

hariç ormanlık alanların otlatmaya serbest bırakılması ile keçi 

yetiştiriciliğinde yeniden hareketlenme başlamıştır.  

Türkiye’de keçi yetiştiriciliği yoğun olarak Güneydoğu, Akdeniz ve 

Ege bölgesinde yapılmaktadır. Bu bölgelerde yoğun olmasının temel 

sebeplerinin başında çiftçi ailelerinin ekonomik ve sosyal yapısı, 

geleneksel hayvancılık tercihleri ve bölgenin coğrafik özellikleri 

gelmektedir (Özdemir ve Keskin, 2018).  
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Dar gelirli ailelerin temel geçim kaynakları arasında olan keçi 

yetiştiriciliği meraya dayalı veya entansif koşullarda yapılabilmektedir. 

Keçiler mera ve otlakları iyi bir şekilde değerlendirmesiyle birlikte 

tepelik-dağlık bölgelerde de rahatlıkla otlayabilmektedir. Diğer hayvan 

türlerine göre tırmanıcı özelliği iyi olan keçi, sarp tepe ve yamaçlarda 

otlayabildiğinden tarımsal faaliyetlerin çok yapılmadığı alanlarda 

yetiştirilebilmektedir ve tükettiği bitki açısından seçici değildir. Bu 

sebepten ötürü diğer hayvanların tüketmediği bitkileri rahatlıkla tüketen 

bir canlı olmasından dolayı da tercih sebebi olmaktadır (Kaymakçı, 

2013; Yalçın, 1988; Yazıcı, 2014).  

Geleneksel olarak keçinin yetiştirme alanları orman ve fundalık 

olmasından dolayı haksız şekilde nitelendirilen zarar ve tahribatlardan 

dolayı keçi yetiştiriciliği suçlu konuma getirilmiş ve tartışma konusu 

olmuştur. Son yıllarda keçi sayısının azaltılması veya yetiştiriciliğinin 

yapılmaması ile ilgili haksız söylemler artmıştır. Unutulmamalıdır ki 

geçmişte daha fazla yapılmış olan keçi yetiştiriciliği eğer ormanlar 

üzerinde ciddi negatif etkili olsaydı bugün ormanlık alanların çoğu 

yok olmuş olacaktı. Fakat keçiden ziyade insanoğlunun yaptığı orman 

katliamı bugün daha iyi bir şekilde gözler önünü serilmiştir. İnsanoğlu 

kendi eliyle yaptığı ormanlık alan kıyımına günah keçisi aramış ve 

buna da keçi yetiştiriciliği kılıfını bulmuştur (Günlü ve Alaşahan, 

2010; Uzun ve Kuru, 2020).  

Son yıllarda genetik çeşitlilik ve hastalıklara karşı dayanıklı 

olmalarından dolayı lokal ırkların değeri anlaşılmaya başlanmıştır. Bu 

durumun en iyi göstergesi de devlet destekli yetiştiriciliklerin teşviki 
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veya yerinde koruma altına alınması olmuştur. Teşvik kapsamına 

alınmış ve nesli kaybolmaya yüz tutmuş bir lokal ırkımızda Gürcü 

keçisidir. Gürcü keçileri Doğu Anadolu’da yetiştirilir.  

Yetiştiriciliğinin yapıldığı bölge, iklimi ve arazisi bakımından oldukça 

zor şartlara sahiptir. Böylesi durumlara adapte olmuş lokal gen 

kaynaklarımızdan biri de Gürcü keçisidir. Günümüzde sayıları 

oldukça azalmış durumdadır fakat yetiştiriciliği için teşvik edildiğinde 

bölge için yeni kazanç kapısı olabilir (Sezgin ve ark. 2010).  

 

Gürcü keçisinin 1995 yılında Gıda, Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı’nın “Evcil Hayvan Genetik Kaynaklarını Koruma Projesi” 

kapsamında genotipin korunması adına destekler verilmiştir. Ayrıca 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın “Hayvan Genetik 

Kaynakları Yerinde Koruma ve Geliştirme Destekleri Hakkında 

Uygulama Esasları Tebliği (17 Temmuz 2012, Tebliğ No: 2012/54)” 

ve “Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği 

(12 Mayıs 2015, Tebliğ No: 2015/17)” sonrası bu lokal ırkın 

yetiştiriciliği destekleme başlanmıştır (Kuru ve ark. 2017b). Ayrıca 

Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Prof. Dr. Ali Rıza AKSOY 

Eğitim Araştırma ve Uygulama Çiftliği’nde TÜBİTAK kapsamında 

desteklenen (112O193) proje ile Gürcü keçisi temin edilmiş ve elit bir 

sürü oluşturulmuştur. Halen Üniversitemize bağlı çiftlikte Gürcü 

keçisi yetiştiriciliği yapılmaktadır. Bu kitap bölümünde, yıllardan beri 

Kafkasların zor iklim ve coğrafi şartlarına rağmen yetiştiriciliği 

yapılabilen fakat sayıları oldukça azalmış Gürcü keçilerinin genel 
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özellikleri, üreme özellikleri ve bu keçiler ile ilgili yapılmış çalışmalar 

derlenecektir.   

1. Gürcü Keçisinin Kökeni ve Yetiştiriciliğinin Yapıldığı Bölgeler 

 

Kökeni Kafkasya olan Gürcü keçisi yöre halkı tarafından Tiflis keçisi 

veya Kafkas keçisi olarak da isimlendirilmiştir. Günümüzde az sayıda 

olmakla birlikte Kuzey Anadolu’da yetiştiriciliği yapılmaktadır. 

Gürcü keçilerine özellikle Kars ili çevresi ile Ardahan’ın Çıldır 

ilçesinde rastlamak mümkündür fakat sayıları oldukça azalmıştır. 

 

Genel olarak siyah, gri ve beyaz renkte olan Gürcü keçisi burgu 

boynuzlu keçi Capra falconeri’den köken almıştır (Batu, 1951; Sezgin 

ve ark. 2010; Yilmaz ve ark. 2012).  

 

Ülkemizde yetiştirilen birçok keçi ırkının aksine Gürcü keçileri dağlık 

alanların yanında ova-mera şartlarına da adaptasyonu yüksektir. 

Benzer bölgelerde (Şavşat ve Borçka) yetiştiriciliği yapılan ve 

kaybolma tehlikesiyle karşı karşıya olan bir başka lokal ırkımız olan 

Abaza keçileriyle benzer özellikleri bulunmaktadır (Batu, 1951; Kuru 

ve ark. 2017b, 2017a). Yapılan anatomik bir çalışmada baş bölgesinin 

eksternal arterlerinin büyük ölçüde Abaza ve Gürcü keçisinde benzer 

olduğu da belirlenmiştir (Dalga, 2020).  

2. Gürcü Keçilerinin Vücut Yapısı 

 

Gürcü keçilerinin vücut yapısı oldukça düzgündür. Genel olarak 

yüksek bir cidagoya ve iri yapılı bir kondisyona sahiptirler. Gürcü 

keçilerinde lif örtüsü ile kulak ve kuyruk yapısı Kıl keçilerine 
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benzerlik gösterebilmektedir. Hemen hemen tüm Gürcü keçilerinde 

kulaklar sarkık bir yapıdadır. Bazı keçilerde kulak uçları yana ve 

yukarıya doğru olabilir (Batu, 1951; Kuru ve ark. 2017b; Sezgin ve 

ark. 2010). Gürcü keçilerinin esas olarak boynuzsuz olduğu çok az 

sayıda boynuzlu dişi keçilerin bulunduğu bildirilmiştir (Batu, 1951). 

Fakat Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Prof. Dr. Ali Rıza 

AKSOY Eğitim, Araştırma ve Uygulama Çiftliği’nde yetiştiriciliği 

yapılan Gürcü keçilerinin hem boynuzsuz hem de boynuzlu olduğu ve 

daha çok boynuzlu keçilerin varlığı (Şekil 1) dikkati çekmektedir 

(Kuru ve ark. 2017b).  
 

Gürcü tekelerinin iri cüsseli olduğu bildirilmiştir (Batu, 1951). Gürcü 

tekelerinin diğer birçok keçi ırkından farklılık oluşturabilecek özelliği, 

boynuzlarının Capra falconeri tipini gösteren uzun, dik ve az helezon 

yapısında olması ile boynuzların uçlardan çaprazlanması ve 

birbirleriyle temas halinde olmasıdır (Şekil 2). Boynuzlar tekelerde 50 

cm uzunluğuna ulaşabilmektedir (Batu, 1951; Sezgin ve ark. 2010; 

Yalçin, 1986; Yilmaz ve ark. 2012). Yapılan çalışmalarda Gürcü 

keçilerinin genel olarak 40-55 kg arasında ağırlığının değiştiği 

bildirilmiştir (Kuru ve ark. 2017b, 2018). Gürcü keçisinin genel vücut 

yapısı ve özelliklerine dair veriler Tablo 1’de verilmiştir.  

Tablo 1: Gürcü keçilerinin genel vücut özellikleri (Batu, 1951). 
Özellik Uzunluk (cm) 

Cidago yüksekliği 71.8 

Beden uzunluğu 73 

Göğüs çevresi 85.2 

İncik çevresi 9.4 

Kuyruk uzunluğu 18.9 

Kulak uzunluğu 15.25 

Kulak genişliği 7.3 
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3. Vücut Örtüsü ve Renk  

 

Gürcü keçilerinin vücut örtüsü rengi genellikle siyah veya beyazdır. 

Fakat alaca ve kahverengi olanlara da karşılaşılabilmektedir. Kıllar 

genelde kısa ve düzdür. Baş kısmında, uzun ve parlak kıllar dikkati 

çekmektedir ve kahkül bulunur. Kahkül ve sakal aynı renktedir (Batu, 

1951; Sezgin ve ark. 2010).  

 

Kars ve yöresinde yetiştirilen Gürcü keçilerinin siyah, beyaz ve gri 

renkte oldukları ve nadiren alaca renkli Gürcü keçilerine (Şekil 1-2) 

de rastlanıldığı ifade edilmiştir (Kuru ve ark. 2017b).  

 
Şekil 1. Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Prof. Dr. Ali Rıza AKSOY Eğitim, 

Araştırma ve Uygulama Çiftliği’nde yetiştiriciliği yapılan Gürcü tekeleri (Kuru ve 

ark. 2017b).  
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Şekil 2. Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Prof. Dr. Ali Rıza AKSOY Eğitim, 

Araştırma ve Uygulama Çiftliği’nde yetiştiriciliği yapılan Gürcü keçileri ve 

oğlakları (Kuru ve ark. 2017b).  

 

4. Süt Verim Özellikleri 

 

Bu konuyla ilgili detaylı çalışma yapılmamıştır fakat kaynaklarda 

Gürcü keçilerinde sütçü özelliğin yüksek olduğu ve meme - meme 

başının iyi gelişim gösterdiği aktarılmıştır. Gürcü keçilerinde ortalama 

laktasyon 5 ay sürebilmekte ve günlük verim 1.5 kg kadardır (Batu, 

1951; Sezgin ve ark. 2010; Yilmaz ve ark. 2012).  

Gürcü keçilerinde, sütün üretim özelliklerini saptayan en önemli 

proteinlerden biri olan kappa-kazeinin polimorfizminin belirlemek 

amaçlanmış ve ilgili çalışmada, Gürcü keçileri sayısının giderek 

azalmasına rağmen kappa-kazein düzeyinde süt proteini çeşitliliklerini 
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korudukları belirlenmiştir. Ancak sınırlı bir bölgede yetiştirilen Gürcü 

keçisinin halk elinde koruma projeleri ile elit sürülerin oluşturulması 

ve mevcut genotiplerin kaybının azaltılması önerilmiştir 

(Allahverdikhan Vaziri, 2012). 

5. Östrus ve Gebelik Süresi 

 

Gürcü keçilerinin reprodüktif verim özelliklerinin belirlenmesi 

amacıyla 2014 ve 2015 yılları arasında takipler yapılmıştır. Gürcü 

keçilerinde östrus süresinin uzunluğunu ortalama 31.9 saat, gebelik 

süresi uzunluğunun ise yaklaşık 150 gün olduğu (Tablo 2) 

belirlenmiştir (Kuru ve ark. 2017b).  

 

Tablo 2. Gürcü keçilerinde yapılan bir çalışmada tespit edilen östrüs 

ve gebelik süresi uzunlukları (Kuru ve ark. 2017b). 

Süreler N Ortalama ± Standart hata 

Östrüs süresi (saat) 55 31.86 ± 2.66 

Gebelik süresi (gün) 53 149.97 ± 2.99 

 

6. Gürcü Keçilerinin Bazı Reprodüktif parametreleri  

 

Gürcü keçilerinin (n=55) reprodüktif özelliklerinin belirlenmesine 

yönelik yapılan çalışmada üreme sezonunda keçilerin tamamının 

östrus gösterdiği ve östrus gösteren bu keçilerinde sezon sonuna kadar 

gebe kaldığı görülmüştür. Çalışmada elde edilen parametrelerin 

dağılımı Tablo 3’de verilmiştir (Kuru ve ark. 2017b).  
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Tablo 3. Gürcü keçilerinde bazı reprodüktif parametreler (Kuru ve 

ark. 2017b). 

Parametreler  n/Total n % 

Östrüs gösterme  55/55 100 

Gebe kalan keçi sayısı  55/55 100 

Doğum yapan keçi sayısı  54/55 98.18 

Yavru verimi 83/55 150.9 

Oğlaklarda yaşama gücü 75/80 93.75 

Prematüre doğum  1/55 1.81 

Güç doğum  3/55 5.45 

Ölü doğum  2/55 3.65 

Abort  1/55 1.81 

Yavruyu sahiplenme  50/52 96.15 

Retensiyo sekundinarum  1/55 1.81 

Prolapsus vagina veya uteri  0 0 

Metritis  0 0 

Foliküler kist  0 0 

Klinik mastitis  1/55 1.81 

Yetersiz süt verimi  3/54 5.56 

 

Bu veriler ışığından Gürcü keçilerinin pek fazla infertilite problemi 

yaşamadığı görülmektedir. Bununla birlikte analık içgüdüsünün iyi 

oranda olduğu, oğlakların yaşama gücünün yüksek olduğu 

saptanmıştır. Ayrıca pek fazla reprodüktif problemin (abort, retensiyo 

sekundinarum, prolapsus vagina - uteri, metritis, foliküler kist) 

oluşmadığı kaydedilmiştir.  
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Gürcü keçilerinde güç doğum olgularının daha çok primipar keçilerde 

oluştuğu belirlenmiştir. Takip edilen sürede sadece bir keçide mastitis 

vakası, üç keçide yetersiz süt verim olgusu belirlenmiştir. 

7. Gün İçerisindeki Doğum Saati  

Gürcü keçilerinin gün içerisindeki doğum zamanları incelendiğinde 

daha çok gündüz saatlerinde doğum yapmaktadırlar. Özellikle 

doğumların saat 06.00 ile 12.00 arasında gerçekleşmektedir. Gürcü 

keçilerinde doğum zamanları ile ilgili dağılım Tablo 4’de sunulmuştur 

(Kuru ve ark. 2017b).  

Tablo 4. Gürcü keçilerinde doğum saatlerinin dağılımı (Kuru ve ark. 

2017b). 

Doğum Saatleri n/Total n % 

00.00-05.59  3/55 5.45 

06.00-12.00  33/55 60.00 

12.01-18.00  17/55 30.91 

18.01-23.59  2/55 3.64 

 

8. Doğum Tipi 

 

Gürcü keçileri lokal bir ırk olmasına rağmen ikizlik oranları iyi 

durumdadır. Doğumların %40’ı ikiz ve yaklaşık %5’i üçüz 

olmaktadır. Gürcü keçilerinde özellikle östrus senkronizasyonu 

uygulamalarından sonra üçüz doğum oranları daha fazla artış 

gösterebilmektedir (Tablo 5). Herhangi bir hormonal manipülasyon 

olmadığında ise üçüz görülme şansı daha azdır. Çoğul doğumların 

neredeyse tamamı ikiz olmaktadır (Kuru ve ark. 2017b).  
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Tablo 5. Gürcü keçilerinde doğum tipi (Kuru ve ark. 2017b).  

Doğum Tipi n/Total n % 

Tekiz  30/55 54.55 

İkiz  22/55 40 

Üçüz  3/55 5.45 

 

Gürcü keçilerinde çalıştığımız süre boyunca tutulan kayıtlar 

incelendiğinde tüm renklerde olan keçilerin ikiz doğurabildiği 

söylenebilir fakat en dikkat çekici durum ise gri renkte olan keçilerin 

üçüz doğurmaya daha yatkın olduklarıdır.  

9. Oğlaklarda Cinsiyet Dağılımı  

 

Gürcü keçilerinde doğan oğlakların cinsiyet dağılımlarına 

bakıldığında (Tablo 6) daha çok erkek oğlak doğumu kaydedilmiştir 

ve bu oranlar doğum tipine göre değişmemektedir (Kuru ve ark. 

2017b). 

Tablo 6. Doğum tipine göre oğlaklarda cinsiyet dağılımı (Kuru ve ark. 

2017b). 

Doğum Tipi 
Cinsiyet 

Dişi % Erkek % 

Tekiz  13 43.33 17 56.67 

İkiz  18 40.91 26 59.09 

Üçüz  4 44.44 5 55.56 

Toplam 35/83 42.17 48/83 57.83 
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10. Oğlaklarda İlk Ay Mortalite Oranı  

Neonatal dönem canlılar için önemli bir süreçtir. Gürcü keçilerinde 

doğan oğlakların neonatal süreçteki mortalite oranı %6.25 olarak 

belirlenmiştir (Tablo 7). Özellikle mortalite oranının ikizlerde diğer 

doğum tiplerine göre yüksek olduğu kaydedilmiştir (Kuru ve ark. 

2017b).  

Tablo 7. Doğumdan sonraki otuz güne kadar geçen sürede oğlaklarda 

ölüm oranı (Kuru ve ark. 2017b). 
Doğum 

Tipi 

Cinsiyete Göre Mortalite Mortalite Zamanı 

Dişi (%) Erkek (%) Toplam (%) ≤ 7 gün > 7 gün 

Tekiz  0/17 (0) 1/12 (8.3) 1/29 (3.5) 1/29 (3.5) 0/29 (0) 

İkiz  2/24 (8.3) 2/18 (11.1) 4/42 (9.5) 0/42 (0) 4/42 (9.5) 

Üçüz  0/5 (0) 0/4 (0) 0/9 (0) 0/9 (0) 0/9 (0) 

Toplam  2/46 (4.4) 3/34 (8.8) 5/80 (6.3) 1/80 (1.3) 4/80 (5) 

 

11. Gürcü Keçisinde Fetal Biyometri  

 

Gürcü keçilerinde, ultrason ile belirli embriyonik ve fetal 

parametreleri ölçerek gebelik yaşını belirlemek amacıyla 20 gebe keçi 

kullanılmıştır. Çalışmada gebelik yaşını belirlemek için kalp çapı 

(HD), biparietal çap (BPD), baş-popo uzunluğu (CRL), göğüs çapı 

(TD) ve plasentom çapı (PD) ölçülmüştür.  

 

Çalışmada, Gürcü keçilerinde ölçülen embriyonik ve fetal 

parametreler ile gebelik yaşı arasında yüksek bir korelasyon 

gözlenmiştir (r ≥ 0.90, P<0.001). Çalışma sonunda Gürcü keçileri için 

HD (Şekil 3A) ve CRL’nin (Şekil 3B) gebelik yaşının en iyi 

öngörücüsü olduğu tespit edilmiştir (sırasıyla R2=0.933, R2=0.942) ve 

saha koşullarında gebelik yaşları bilinmeyen Gürcü keçilerinde 
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gebelik muayenesinde elde edilen sonuçların faydalı olabileceği 

bildirilmiştir. Çalışmadan elde edilen veriler Tablo 8’de sunulmuştur 

(Kuru ve ark. 2018). 

Tablo 8. Gürcü keçilerinde embriyonik ve fetal ölçümler (Kuru ve 

ark. 2018). 

Parametre 
Gebelik Günleri 

30 45 60 75 90 120 

HD (cm) 0.26±0.04 0.65±0.12 0.98±0.15 1.31±0.12 1.87±0.39 3.09±0.23 

BPD (cm) 0.57±0.13 0.97±0.18 1.92±0.29 2.56±0.38 3.62±0.29 - 

CRL (cm) 1.57±0.27 3.28±0.64 7.23±0.57 9.87±0.90* - - 

TD (cm) 0.65±0.15 1.58±0.43 2.23±0.34 3.43±0.36 4.57±0.52 - 

PD (cm) - 1.04±0.30 1.90±0.19 2.37±0.22 2.79±0.26  3.51±0.14 

HD: Kalp çapı, BPD: Biparietal çap, CRL: Baş-popo uzunluğu, TD: Göğüs çapı, 

PD: Plasentom çapı, *: 75. günde sadece 13 keçi ölçülmüştür. Veriler ortalama ± 

standart sapma olarak verilmiştir. 
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Şekil 3: Gürcü keçileri için embriyonik ve fötal kalp çapı ve baş-popo uzunluğu 

gebelik yaşının en iyi öngörücüsü olduğu belirlenmiştir. Saha koşullarında ilgili 

formüller kullanılarak gebelik yaşı hesaplanabilmektedir.  

A- Gürcü keçilerinde embriyonik ve fetal kalp çapı (cm) ile gebelik yaşı (gün) 

arasındaki ilişkiyi gösteren regresyon eğrisi.  

B- Gürcü keçilerinde embriyonik ve fetal baş-popo uzunluğu (cm) ile gebelik yaşı 

(gün) arasındaki ilişkiyi gösteren regresyon eğrisi n: Gebelik süresi boyunca yapılan 

toplam ölçüm sayısı, y: Gebelik yaşı, x: Ölçülen değer (Kuru ve ark. 2018). 
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12. Östrus Senkronizasyonu Uygulamaları 

Yapılan bir çalışmada laktasyondaki Gürcü keçilerinde üreme sezonu 

dışında kısa veya uzun süreli intravaginal progesteron emdirilirmiş 

sünger ile östrus senkronizasyonun gebelik oranına etkisinin 

belirlenmesi amaçlanmıştır. Senkronizasyon uygulamaları için klinik 

olarak sağlıklı, laktasyonda ve yaşları 2-5 arasında değişen 22 adet 

Gürcü keçisi kullanılmıştır. Östrus senkronizasyonu üreme mevsimi 

dışında (Mayıs) gerçekleştirilmiştir. Grup 1’e (n = 11) progesteron 

emdirilmiş süngerler (Esponjavet®, Hipra, Türkiye) 7 gün, Grup 2’de 

ise (n = 11) 11 gün kalacak şekilde vaginaya yerleştirilmiştir. 

Süngerlerin çıkarılmasına 2 gün kala tüm keçilere kısrak koryonik 

gonadotropini (500 IU, eCG, Oviser®, Hipra, Türkiye) kas içi enjekte 

edilmiştir. eCG enjeksiyonundan 2 gün sonra süngerler vaginadan 

uzaklaştırılmış ve bir gün sonra Gürcü tekeleri (n=6) sürüye 

bırakılmıştır. Östrus takibi 4 saat arayla 5 gün boyunca yapılmıştır. 

Elde edilen bulgulara göre (Şekil 4-5) sünger çıkarma sonrası östrus 

başlama Grup I’de 49.78 ± 3.20 saat ve Grup II’de 34.40 ± 5.68 saat 

sonra tespit edilmiştir (P<0.05). İlk östrus gebe kalma oranı her iki 

grupta da %54.55 olarak belirlenmiştir (P=0.001). Gruplar arasında 

östrus oranı, östrus süresi ve konsepsiyon oranı bakımından 

istatistiksel fark bulunamamıştır (P>0.05). Sonuçta, Gürcü keçilerinde 

üreme sezonu dışında yapılan progesteron destekli östrus 

senkronizasyonunda zaman kaybını önlemek ve süngerin vaginada 

kaldığı süre boyunca meydana getirdiği stresi azaltmak açısından yedi 

günlük protokolün kullanılabileceği ifade edilmiştir (Kuru ve ark. 

2019). 
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Şekil 4. Gürcü keçilerinde üreme sezonu dışında progesteron içeren sünger ve kısrak 

koryonik gonadotropin ile yapılan östrus senkronizasyonu uygulamasında elde 

edilen östrus başlama ve östrus süresi bulguları. Grup 1: Yedi gün sünger uygulanan 

grup, Grup 2: On bir gün sünger uygulanan grup. **: İki grup arasındaki istatistiksel 

farkı ifade etmektedir, P=0.001 (Kuru ve ark. 2019). 

 

 
Şekil 5. Gürcü keçilerinde üreme sezonu dışında progesteron içeren sünger ve kısrak 

koryonik gonadotropin ile yapılan östrus senkronizasyonu uygulamasında elde 

edilen östrus başlama ve östrus süresi bulguları. Grup 1: Yedi gün sünger uygulanan 

grup, Grup 2: On bir gün sünger uygulanan grup (Kuru ve ark. 2019). 
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Gürcü keçilerinde (n = 40) üreme sezonu içinde (Ekim-Aralık) östrus 

senkronizasyonu uygulamaları amacıyla kontrollü progesteron salan araç 

(CIDR, Eazi-Breed CIDR®, Zoetis, Türkiye) intravaginal olarak 

yerleştirilmiş ve on bir gün vaginada tutulmuştur. Dokuzuncu günde 400 

IU gebe eCG (im, Chronogest®, MSD-İntervet, Türkiye) ve 

prostaglandin F2α (im, Dinolytic®, Zoetis, Türkiye) enjekte edilmiş, on 

birinci günde ise CIDR çıkarılmıştır. Kızgınlığı tespit edilenler Gürcü 

tekeleri ile çiftleştirilmiştir. Gebelik muayenesi transrektal ultrasonografi 

ile çiftleşme sonrası 30. günde yapılmıştır.  

 

Çalışmada ilk kızgınlıkta %70 oranında gebelik elde edilmiştir. 

Çalışmadan kan örnekleri, CIDR’ın vaginaya (0. gün) yerleştirildiği gün, 

CIDR’ın çıkarılma günü (11. gün) ve çiftleşme günü alınmıştır. Bu 

örneklerde intravaginal yerleştirilen CIDR’ın bazı biyokimyasal 

parametreler üzerine etkisi de incelenmiş ve östrus senkronizasyonu 

uygulamalarının değişik günlerinde kan alınmıştır. Yine benzer 

zamanlarda senkronizasyon uygulaması yapılmayan bir grup kontrol 

grubu olarak belirlenmiş ve eş zamanlı yalnızca kan alımı yapılmıştır. 

Elde edilen sonuçlar Tablo 9’da verilmiştir (Kuru ve ark. 2020). 
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Tablo 9. Sıfırıncı gün, on birinci gün ve çiftleşme günü kontrol grubu 

(K, n=10) ile östrus senkronizasyonu yapılan grupta (S, n=40) ölçülen 

parametrelerin değişimleri (Kuru ve ark. 2020). 
Parametre Grup 0. gün 11. gün Çiftleşme 

günü 

P 

değeri 

TSA 
(mg/dL) 

S 11.32±0.67a 15.38±0.98bA 11.74±0.84ab 0.005 

K 11.06±1.48 10.62±1.54B 11.03±1.32 0.978 

PON1 

(µmol/min/L) 

S 125.16±6.32a 95.67±4.66bA 117.85±4.43a <0.001 

K 126.29±10.26 125.01±8.59B 123.60±5.88 0.419 

TC (mg/dL) 
S 124.95±3.00a 104.47±2.92bA 115.03±2.85c <0.001 

K 123.90±7.55 124.10±5.20B 117.30±4.03 0.716 

TG (mg/dL) 
S 48.53±1.72a 40.19±0.91bA 44.63±1.89a 0.001 

K 43.70±1.89 48.70±3.29B 43.30±2.15 0.303 

HDL 
(mg/dL) 

S 85.59±1.56a 62.96±1.76bA 74.50±1.05c <0.001 

K 83.20±4.34 85.20±6.07B 84.30±5.21 0.972 

LDL 

(mg/dL) 

S 30.08±2.25 33.48±3.61 31.60±2.61 0.471 

K 31.96±7.19 29.16±6.20 24.34±4.66 0.718 

VLDL 
(mg/dL) 

S 9.71±0.34a 8.04±0.18bA 8.93±0.38a 0.002 

K 8.74±0.38 9.74±0.66B 8.66±0.43 0.303 

PL (mg/dL) 
S 158.01±2.29a 142.33±2.24bA 150.41±2.19c <0.001 

K 157.21±5.79 157.36±3.98B 152.15±3.09 0.716 

TL (mg/dL) 
S 394.46±7.65a 339.65±7.15bA 368.03±7.70c <0.001 

K 387.25±16.75 392.71±14.49B 371.87±8.45 0.631 

a,b,c: Aynı satırda farklı harflere sahip değerler arasındaki fark önemlidir (P<0.05). 
A,B: Sütun içindeki farklı üst simgeler önemlidir (P<0.05). Veriler ortalama ± 

standart hata olarak verilmiştir. Senkronizasyon grubu ve kontrol arasındaki 

istatistiksel farklılıklar Student t-testi ile karşılaştırılmıştır. Günler (0. gün, 11. gün 

ve çiftleşme günü) arasındaki istatistiksel farklılıklar repeated measured of ANOVA 

ve Bonferroni ile karşılaştırılmıştır. PON1: Paraoksonaz, TSA: Total sialik asit, TC: 

Toplam kolesterol, TG: Trigliserit, HDL: Yüksek yoğunluklu lipoprotein, LDL: 

Düşük yoğunluklu lipoprotein, VLDL: Çok düşük yoğunluklu lipoproteinler, PL: 

Fosfolipid, TL: Toplam lipid. S: Senkronizasyon grubu, C: Kontrol grubu. 
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Gürcü keçilerinde üreme mevsiminde CIDR ile östrus 

senkronizasyonunun oksidatif ile nitrozatif stres ve leptin seviyeleri 

üzerine etkilerini araştırıldığı çalışmada 2-4 yaşları arasında 45 klinik 

olarak sağlıklı Gürcü keçisi kullanılmıştır. Sıfırıncı günde intravaginal 

olarak CIDR yerleştirilmiş ve dokuzuncu gün eCG ve prostaglandin 

F2α uygulanmıştır. CIDR on birinci günde çıkarılmıştır. CIDR 

çıkarıldıktan 24 saat sonra teke katımı yapılarak kızgınlıkta olan 

keçiler çiftleştirilmiştir. Çalışmada kan örnekleri, senkronizasyona 

başlamadan 8 gün önce, CIDR’ın vaginaya (0. gün) yerleştirildiği gün, 

CIDR’ın çıkarılma günü (11. gün) ve çiftleşme günü alınmıştır. Elde 

edilen serum örneklerinde malondialdehit (MDA) ve nitrik oksit (NO) 

seviyeleri kolorimetrik yöntemlerle, endotelyal NO sentaz aktiviteleri 

(eNOS), toplam antioksidan kapasite (TAC), toplam oksidan kapasite 

(TOC), leptin ve progesteron (P4) seviyeleri ticari kitlerle 

ölçülmüştür. Senkronizasyon sonrasında ilk östrus gebelik oranı 

Gürcü keçilerinde %77,78 olarak belirlenmiştir. Biyokimyasal 

analizlerde ise Gürcü keçilerinin çiftleşme gününde eNOS aktivitesi, 

MDA, NO, TOS, P4 ve leptin konsantrasyonları 11. günde anlamlı 

olarak yüksek (P<0.001), TAS ise istatistiksel olarak anlamlı derecede 

düşük belirlenmiştir (P<0.001). Gebe ve gebe olmayan keçilerin NO, 

MDA, eNOS aktiviteleri ve TOS 11. günde ve çiftleşme gününde 

farklı olduğu tespit edilmiştir (P<0.001). Sonuç olarak, CIDR'nin 

Gürcü keçilerine uygulanması oksidatif - nitrozatif stres ve 

progesteron konsantrasyonlarını arttırmıştır (Kuru ve ark. 2016).  
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Tablo 10. Senkronizasyon günlerine göre MDA, NO, TOC, TAC, 

progesteron, leptin konsantrasyonu ve eNOS aktiviteleri (Kuru ve ark. 

2016).  
Parametre -8. gün 0. gün 11. gün Çiftleşme 

günü 

Gebelik 

MDA 
µmol/L 

14.13±0.53a 15.03±1.07a 25.24±2.93bA 21.07±0.96cA - 

13.55±3.06a 14.16±3.09a 30.90±2.48bB 25.86±1.70cB + 

NO µmol/L 10.86±0.97a 12.02±1.05a 23.16±2.38aA 18.99±10.05cA - 

12.02±2.32a 12.73±2.45a 30.69±2.30bB 24.69±1.61cB + 

eNOS U/L 4.59±0.27a 1.43±0.51a 7.08±0.37bA 6.03±0.21cA - 

4.87±0.52a 5.42±2.09a 10.13±0.79bB 7.40±0.80cB + 

TOK 

μmolH2O2 

Eqv/L 

13.02±1.10a 14.04±1.50a 22.98±2.37bA 19.64±1.11cA - 

13.31±2.38a 14.50±2.62a 32.53±3.74bB 25.08±20.60cB + 

TAK mmol 
Trolox Eqv 

1.63±0.07 1.66±0.11 1.62±0.85 1.63±0.12A - 

1.63±0.10a 1.64±0.12a 1.61±0.23a 1.40±0.16bB + 

Progesterone 

ng/mL 

2.26±0.47aA 1.99±1.01aA 4.42±1.09b 0.23±0.01c - 

3.25±0.57aB 3.24±0.77aB 4.36±1.39b 0.31±0.04c + 

Leptin 
ng/mL 

0.70±0.16a 0.68±0.23a 0.74±0.11a 1.08±0.37b - 

0.69±0.21acd 0.68±0.17c 0.85±0.24bd 0.96±0.39b + 

a,b,c: Aynı satırda farklı harflere sahip değerler arasındaki fark önemlidir (P<0.05). 
A,B: Sütun içindeki farklı üst simgeler önemlidir (P<0.05). Gebelik durumu: 

Çiftleşme sonrası 30. günde transrektal ultrasonografi ile yapılan gebelik 

muayenesinde gebe veya gebe olmayanlar. -: Çiftleşme sonrası 30. günde transrektal 

ultrasonografi ile yapılan gebelik muayenesinde gebe olmayan keçileri ifade 

etmektedir. +: Çiftleşme sonrası 30. günde transrektal ultrasonografi ile yapılan 

gebelik muayenesinde gebe olan keçileri ifade etmektedir. Gebe ve gebe olmayanlar 

arasındaki istatistiksel farklılıklar Student t-testi ile aynı grubun farklı günleri (-8. 

gün, 0. gün, 11. gün ve çiftleşme günü) arasındaki istatistiksel farklılıklar repeated 

measured of ANOVA ve Bonferroni ile karşılaştırılmıştır. Veriler ortalama ± 

standart sapma olarak verilmiştir. MDA: Malondialdehit, NO: Nitrik oksit, eNOS: 

Endotelyal NO sentaz aktiviteleri, TAK: Toplam antioksidan kapasite, TOK: 

Toplam oksidan kapasitesi.  
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13. Gürcü Tekelerinde Testis Ölçümleri ve Spermatolojik 

Özellikleri 

 

Gürcü tekelerinde testis ölçümlerindeki mevsimsel değişiklikleri, taze 

ve çözülme sonrası spermatolojik özellikleri, serum testosteron (T) 

seviyelerini değerlendirildiği bir çalışmada 4 Gürcü tekesi (2-3 yaşında) 

sperma vericisi olarak kullanılmış ve bu keçilerden ejakülatlar (n = 113) 

haftalık olarak suni vagina ile doğal östrus veya östrojenize edilmiş dişi 

varlığında fantom kullanılarak üreme mevsimi (BS, Eylül -Şubat) ve 

üreme mevsimi dışında (NBS, Mart-Ağustos) toplanmıştır.  

Gürcü keçilerinde BS ve NBS sırasında testis genişliği (P<0.05) 

dışındaki tüm androlojik parametreler istatistiksel olarak değişmemiştir. 

BS'de NBS'ye göre ejakülat hacmi (1.27 ± 0.05'e karşı 0.76 ± 0.04 mL; 

P=0.001), progresif sperm motilitesinin (80.39 ± 1.00'a karşı %74.43 ± 

2.26; P=0.019) anlamlı derecede yüksek olduğu saptanmıştır. Bununla 

birlikte, sperm konsantrasyonu (3.93x109 ve 2.48x109 spermatozoa/mL; 

P=0.001) BS ile karşılaştırıldığında NBS sırasında ilginç bir şekilde 

daha yüksek bulunmuştur (Tablo 11). Gürcü tekelerinde testis ve 

spermatolojik özellikleri tanımlanmış ve ilk kez mevsimsel değişim 

ortaya çıkarıldığı çalışmada, tekelerin androlojik parametrelerde, taze 

ve çözüm sonrası spermatozoada mevsimsel değişiklikler gözlenmesine 

rağmen mevsimsel değişim sınırlı kalmıştır. Bu çalışmanın bir diğer 

sonucu da Gürcü tekelerinde sperma almanın son derece zor olması ve 

bu sürecin yıl boyunca sürdürülmesinin imkansız olmasıdır (Kulaksız 

ve ark. 2019). 
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Tablo 11. Gürcü tekelerinde üreme ve üreme mevsimi dışında testis 

ölçüleri ve spermatolojik özellikler (Kulaksız ve ark. 2019). 
Parametreler Üreme Sezonu 

Dışı 

Üreme 

Mevsimi 

P 

değeri 

Skrotal çevre (cm) 24.50 ± 0.47 24.40 ± 0.46 0.821 

Sağ testis uzunluğu (cm) 10.23 ± 0.19 10.18 ± 0.18 0.859 

Sol testis uzunluğu (cm) 9.79 ± 0.20 9.78 ± 0.20 0.969 

Sağ testis genişliği (cm) 6.11 ± 0.14* 6.07 ± 0.13* 0.746 

Sol testis genişliği (cm) 5.72 ± 0.10* 5.71 ±0.09* 0.882 

Testis hacmi (mL) 329.00 ± 9.44 326.21 ± 9.01 0.776 

Skrotal deri kalınlığı (cm) 0.65 ± 0.02 0.65 ± 0.02 0.919 

Semen hacmi (mL) 1.27 ± 0.05 0.76 ± 0.04 <0.001 

Kitle hareketi 4.73 ± 0.06 4.67 ± 0.12 0.624 

Sperm konsantrasyonu (x109 mL) 2.48 ± 0.10 3.93 ± 0.18 <0.001 

Toplam spermatozoa (x109 mL) 3.03 ± 0.21 2.94 ± 0.26 0.789 

Progresif sperm hareketliliği (%) 80.39 ± 1.00 74.43 ± 2.26 0.019 

ÇH (%) 25.00 ± 2.86 19.32 ± 2.55 0.145 

Testosteron (ng/mL) 13.06 ± 1.18 13.44 ± 2.37 0.894 

Üreme mevsimi: Eylül-Şubat, Üreme mevsimi dışı dönem: Mart-Ağustos, *: Aynı sütundaki 

istatistiksel farklılıkları gösterir, P<0.05. Veriler ortalama ± standart hata olarak verilmiştir. 

ÇH: Çözüm progresif sperm hareketliliği. 

 

Gürcü tekelerinin (n=4) testis ölçümleri ile sperma özellikleri üzerine 

mevsimin etkisinin araştırıldığı bir çalışmada morfometrik testis 

parametreleri ayda bir sperma numuneleri haftalık olarak suni vagina 

ile toplanmıştır. Elde edilen verilere göre sonbaharda testisin diğer 

mevsimlere göre daha büyük olduğu (P<0.01), kışın ejakülat hacminin 

arttığı (P<0.01) ve sonbaharda çözüm sonrası motilitenin yüksek 

olduğu belirlenmiştir (Şekil 6 ve Tablo 12). Bundan dolayı da Gürcü 

tekelerinde taze spermatolojik özelliklerdeki mevsimsel farklılıklar 

sınırlı olmasına rağmen sperma dondurularak saklanacak ise sonbahar 

mevsimini tercih etmek uygun olduğu belirtilmiştir (Kulaksiz ve ark. 

2020). 
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Şekil 6. Gürcü tekelerinde sperma özelliklerinin mevsime göre değişimi. Sonbahar: 

Eylül-Ekim-Kasım, Kış: Aralık-Ocak-Şubat, İlkbahar: Mart-Nisan-Mayıs, Yaz: 

Haziran-Temmuz-Ağustos. Aynı satırdaki (a-c) farklı simgeler, istatistiksel farkı 

(P<0.05) göstermektedir (Kulaksiz ve ark. 2020). 
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Tablo 12. Gürcü tekelerinde testis ölçülerinin mevsimsel değişimi 

(Kulaksiz ve ark. 2020). 
Parametreler İlkbahar Yaz Sonbahar Kış P değeri 

Skrotal çevresi 

(cm) 
23.10±0.52a 25.40±0.35b 26.77±0.25c 25.73±0.24b <0.001 

Sağ testis 

uzunluğu (cm) 
9.37±0.21a 10.64±0.25b 11.68±0.26c 10.21±0.25b <0.001 

Sol testis 

uzunluğu (cm)  
9.67±0.20a 10.97±0.25b 11.94±0.22c 10.51±0.20b <0.001 

Sağ testis 

genişliği (cm) 
5.02±0.10a 5.53±0.13b 6.11±0.09c 5.47±0.09b <0.001 

Sağ testis 

genişliği (cm) 
5.03±0.12a 5.61±0.15b 6.11±0.10c 5.45±0.11ab <0.001 

Testis hacmi 

(mL) 
280.33±6.41a 342.67± 8.89b 380.33±9.12c 317.33±7.64b <0.001 

Skrotal deri 

kalınlığı (cm) 
0.66±0.04 0.66±0.03 0.65±0.03 0.71±0.03 0.269 

İlkbahar: Mart-Nisan-Mayıs, Yaz: Haziran-Temmuz-Ağustos, Sonbahar: Eylül-Ekim-Kasım, 

Kış: Aralık-Ocak-Şubat. Aynı satırdaki (a-c) farklı alt simgeler, istatistiksel farkı gösterir 

(P<0.001). Veriler ortalama ± standart hata olarak sunulmuştur. 

 

14. Gürcü Keçilerinde Klinik, Hematolojik ve Biyokimyasal 

Değerler 

 

Gürcü keçileri Kafkasların çetin coğrafi ve iklim şartlarına adapte 

olmuş nesli kaybolmaya yüz tutmuş lokal ırklarımızdandır. Gürcü 

keçisinin hem klinik hem de biyokimyasal parametrelerinin referans 

değerleri ile ilgili bilgiler oldukça sınırlı sayıdadır. Gürcü keçilerinde, 

meraya çıkmadan önce, mera sezonunda ve mera beslemesinin bittiği 

dönemde bazı klinik ve biyokimyasal parametrelerdeki değişimin 

belirlenmesi amacıyla yapılan çalışmada 1-4 yaşlı sağlıklı 30 Gürcü 

keçisi kullanılmıştır. Keçilerin dakikadaki solunum ve nabız sayıları 

ile rektal ısıları ölçülmüştür. Gürcü keçilerin kan örnekleri mera 

öncesi (4 ay), mera beslemesi (4 ay) ve mera sonrasında (4 ay) olacak 

şekilde her dönemin ortasında alınmıştır.  
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Elde edilen bulgulara göre glukoz, laktat dehidrogenaz, trigliserit ve 

total protein konsantrasyonunun mera öncesi dönemde diğer 

dönemlerden istatistiksel olarak (P<0.05) daha düşük belirlenmiştir. 

Magnezyum mera öncesi dönemde mera sonrasına göre istatistiksel 

olarak daha yüksek (P<0.0001), düşük yoğunluklu lipoprotein meraya 

göre mera sonrası süreçte istatistiksel olarak yüksek belirlenmiştir 

(P<0.001). Sonuç olarak çalışmada Gürcü keçilerinde bazı serum 

biyokimya parametrelerinin değerlendirilmesi ile hem ırka bağlı 

farklılıklar hem de beslenme ve çevresel faktörlerden kaynaklı 

değişiklikler olabileceği ifade edilmiştir. Ayrıca farklı besleme 

dönemlerinde rasyonun içeriğine bağlı olarak da bazı serum 

biyokimyasal parametrelerde değişiklikler olabileceği gözlenmiştir. 

Çalışmada farklı besleme dönemine göre elde edilen parametreler ile 

ilgili veriler ve bu değerlerin ortalamaları Tablo 13 ile Şekil 7’de 

sunulmuştur (Akyüz ve ark. 2020b).  

 

Tablo 13. Gürcü keçilerinde (n=30) bazı biyokimyasal parametrelerin 

değişimi (Akyüz ve ark. 2020b). 
Parametreler Ortalama ± Standart 

Hata 

En Düşük-En Büyük 

AST (IU/L) 123.15±5.32 80.10-167.72 

GLUK (mg/dL) 56.88±2.25 19.67-98.71 

LDL-C(mg/dL) 30.05±1.79 17.12-51.04 

Ca (mg/dL) 9.41±0.13 7.82-11.80 

TP (g/dL) 9.11±0.18 7.30-13.20 

LDH (IU/L) 370.93±15.40 204.8-622.0 

TG (mg/dL) 21.15±1.11 11.00-35.00 

Mg (mEq/L) 2.68±0.05 2.0±3.94 

AST: Aspartat aminotransferaz, GLUK: Glukoz, , LDL-C: Düşük yoğunluklu lipoprotein, Ca: 

Kalsiyum, TP: Total protein, LDH: Laktat dehidrogenaz, TG: Trigliserit, Mg: Magnezyum 
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Şekil 7. Gürcü keçilerinde mera öncesi, mera ve mera sonrası dönemlerde, klinik 

bulgular ve bazı biyokimyasal parametreler (n=30). *P<0.05, **P<0.001, 

***P=0.0001, ****P<0.0001, ns: İstatistiksel olarak önemli değil. AST: Aspartat 

aminotransferaz, TG: Trigliserit, LDL-C: Düşük yoğunluklu lipoprotein, LDH: 

Laktat dehidrogenaz, TP: Total protein, Ca: Kalsiyum, Mg: Magnezyum (Akyüz ve 

ark. 2020b). 
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Gürcü keçilerinde farklı gebelik dönemlerinde ve doğumda serum 

kalsiyum, magnezyum ve fosfor düzeylerinin belirlenmesi (Şekil 8-9) 

amacıyla yapılan çalışmada 3-5 yaşlı, 40-55 kg ağırlığında olan 20 keçi 

kullanılmıştır. Keçilerden östrus senkronizasyon (progesteron + eCG + 

prostaglandin F2alfa) protokolüne başlanıldığı gün (gebelik öncesi), 

gebeliğin 1, 2, 3, 4. aylarında, doğum günü kan alınmış ve serum 

örneklerinde biyokimyasal ölçümler ticari kit ile yapılmıştır. Elde edilen 

sonuçlara göre kalsiyum ve fosfor konsantrasyonları aylara göre 

istatistiksel olarak anlamlı şekilde değişiklik gösterirken (P<0.001) 

magnezyum konsantrasyonunda ise farkın istatistiksel olarak önemli 

olmadığı (P=0.35) belirlenmiştir (Erkılıç ve ark. 2016).   

 
Şekil 8: Gürcü keçilerinde gebelik öncesi, gebeliğin değişik aylarında ve doğum 

günü serum kalsiyum ve fosfor konsantrasyonları. a,b,c: Kan alım günleri arasında 

istatistiksel farkları göstermektedir, P<0.001 (Erkılıç ve ark. 2016). 
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Şekil 9: Gürcü keçilerinde gebelik öncesi, gebeliğin değişik aylarında ve doğum 

günü serum magnezyum konsantrasyonları (Erkılıç ve ark. 2016). 

 

Sağlıklı, 2-4 yaşları arasında Gürcü teke (n=15) ve Gürcü keçilerinde 

(n=15) bazı hematolojik (Tablo 14) ve biyokimyasal parametrelerin 

(Tablo 15) belirlenmesi amacıyla yapılan çalışmada total lökosit 

dişilerde ortalama 11.95x103/µL, erkeklerde 8.18x103/µL olarak tespit 

edilmiştir.  

 

Hemoglobin ve total protein dişi ve erkeklerde sırasıyla 7.32 g/dL, 

8.75 g/dL ve 7.40 g/dL, 7.26 g/dL olduğu kaydedilmiştir. Ayrıca 

kreatinin 0.66 mg/dL, üre nitrojen 25.92 mg/dL, albümin 2.56 g/dL, 

kalsiyum 8.62 mg/dL, fosfor 4.37 mg/dL, magnezyum 2.77 mEq/L ve 

glikoz 47.04 mg/dL olarak ölçülmüştür (Akyüz ve ark. 2020a).  
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Tablo 14: Gürcü keçilerinde cinsiyete göre hematolojik değerlerin 

ortalama ve standart (Std.) hatası (Akyüz ve ark. 2020a). 
Parametreler Cinsiyet Ortalama Std. 

hata 

P değeri 

Toplam lökosit sayısı (x103/µL) Dişi 11.96 0.32 <0.001  
Erkek 8.19 0.11 

Lenfositler (%) Dişi 57.92 1.94 0.232 

Erkek 51.45 4.93 

Monositler (%) Dişi 14.31 0.90 <0.001 

Erkek 7.65 0.24 

Granülositler (%) Dişi 27.77 1.21 0.002 

Erkek 33.57 1.25 

Lenfosit sayısı (x103/µL) Dişi 6.96 0.41 <0.001 

Erkek 4.82 0.15 

Monosit sayısı (x103/µL) Dişi 1.67 0.09 <0.001 

Erkek 0.62 0.02 

Granülosit sayısı (x103/µL) Dişi 3.30 0.13 0.001 

Erkek 2.75 0.08 

Kırmızı kan hücresi sayısı (x106/µL) Dişi 14.22 0.46 0.350 

Erkek 18.46 0.29 

Ortalama kırmızı hücre hacmi (fL) Dişi 21.63 0.34 0.488 

Erkek 21.34 0.25 

Hematokrit (%) Dişi 30.56 0.76 <0.001 

Erkek 39.42 1.06 

Ortalama eritrosit hemoglobin (pg) Dişi 6.17 0.11 0.074 

Erkek 6.48 0.13 

Ortalama eritrosit hemoglobin 

hacmi (g/dL) 

Dişi 28.71 0.34 0.450 

Erkek 26.79 2.45 

Eritrosit dağılım genişliği (fL) Dişi 12.78 7.52 0.345 

Erkek 12.55 0.23 

Hemoglobin (g/dL) Dişi 7.32 0.80 0.360 

Erkek 8.75 1.32 

Trombosit sayısı (x103/µL) Dişi 370.80 29.21 0.014 

Erkek 287.60 6.00 

Ortalama trombosit hacmi (fL) Dişi 4.60 0.04 <0.001 

Erkek 4.83 0.03 

Trombositler (%) Dişi 0.17 0.01 0.045 

Erkek 0.14 0.01 

Trombosit dağılım genişliği (fL) Dişi 6.84 0.16 0.360 

Erkek 7.01 0.08 
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Tablo 15: Gürcü keçilerinde cinsiyete göre biyokimyasal değerler 

(Akyüz ve ark. 2020a). 
Parametreler Cinsiyet Ortalama Standard 

hata 

P değeri 

Glikoz (mg/dL) Dişi 48.04 1.99 0.588 

Erkek 46.05 3.04 

Total Protein (g/dL) Dişi 7.40 0.13 0.529 

Erkek 7.26 0.19 

Albümin (g/dL) Dişi 2.49 0.08 0.326 

Erkek 2.64 0.12 

Kan üre nitrojen (mg/dL) Dişi 26.11 1.04 0.784 

Erkek 25.73 0.94 

Kreatinin (mg/dL) Dişi 0.68 0.05 0.536 

Erkek 0.64 0.04 

Kalsiyum (mg/dL) Dişi 8.78 0.22 0.383 

Erkek 8.47 0.28 

Magnezyum (mg/dL) Dişi 2.72 0.08 0.229 

Erkek 2.83 0.04 

Fosfor (mg/dL) Dişi 4.41 0.13 0.722 

Erkek 4.35 0.12 

 

SONUÇ 

 

Sonuç olarak, Gürcü keçisi yetiştiriciliğinin yapıldığı bölge itibariyle 

özel bir lokal ırkımızdır. Gerek coğrafi gerekse iklim şartlarının 

zorluklarına rağmen bölgeye adaptasyon sağlaması bu lokal ırkı belki 

de birçok ırktan önemli kılabilmektedir. Çevresel şartların 

olumsuzluklara rağmen Gürcü keçisinin döl verim özellikleri iyi 

durumdadır ve çok fazla reprodüktif problem yaşamamaktadır. Yine 

dışarıdan yapılacak hormonal uyarımlar ile de döl verim parametrele-

rinde olumlu artışlar göze çarpmaktadır.  
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Gürcü Keçilerinin bu özellikleri sayesinde bile yetiştiriciliğinin 

arttırılması bölge için iyi bir istihdam oluşturabilir. Günümüzün en 

önemli problemlerinden biri olan köylerden şehirlere göçler istihdam 

ile önleneceğinden Gürcü keçisi gibi lokal ırklarımızın halk elinde 

desteklemelerle sayısının artırılması yöre halkı için önemli bir gelir 

kaynağı haline dönüşerek ülke ekonomisine de olumlu katkı 

sağlayabilir.  

Unutulmamalıdır ki ileri yıllarda hayvancılık sektörünün nasıl bir 

hastalık tablosu veya problemlerle karşı karşıya kalacağı belli değildir. 

Elimizdeki birçok hastalığa karşı dirençli hale gelmiş kanaatkâr yerel 

ırklarımızı terk edip kültür ırklarına bu denli güvenmek hayvancılık 

geleceğimizi tehlikeye sokabilir. Bu sebepten ötürü hayvan genetik 

kaynakların kıymeti bilinmeli ve desteklemeler ile yok olma tehlikesi 

ortadan kaldırılmalıdır.   
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GİRİŞ 

Kazlar ticari olarak beslenen en eski evcil kuşlardan biri olduğu 

bilinmektedir. Kazlar yoğun olarak Asya kıtasında beslenmekle 

beraber Avrupa’nın çeşitli bölgelerinde de besisi yapılmaktadır. Evcil 

kanatlı kümes hayvanları arasında hızlı büyüyen, hayvan başına en 

fazla et, tüy ve gübre verimine sahip olan kazların hastalıklara ve 

olumsuz çevre şartlarına oldukça dirençli olduğu bilinmektedir. 

Kazlar bulundukları bölgeye rahatlıkla uyum sağlayabildiklerinden ve 

yüksek verimli olduğundan kazanç getiren girişim sektörlerindendir. 

Özellikle Avrupa ülkelerinde noel zamanı pazarlanmaktadır 

(Stevenson, 1989).  Bütün bu özelliklerine rağmen kaz yetiştiriciliği 

Dünya genelinde tavukçuluğun gerisinde kalmaktadır.  

Bunun nedeni, kaz yumurta üretiminde kuluçka optimi-zasyonundaki 

eksiklikler ve kaz etinin tavuk etine nazaran daha yüksek oranda yağ 

içermesi olarak görülmektedir (Özkan ve Açıkgöz, 2007). Tekstil 

sanayinde önemli bir yeri olan kaz tüyünün de ekonomik bir değeri 

bulunmaktadır. Ortalama 5 kg’lık bir kazdan yıllık 400 g a kadar tüy 

elde edilebilmektedir. Yine yenilebilir organlardan kaz karaciğeri 

üretimine yönelik yetiştiricilikte zorla besleme yapıldığında 

karaciğerin 1 kg’ın üzerinde verim alına-bilmektedir (Farrell, 2004; 

Kırmızıbayrak, 2001).  

 

KAZ YETİŞTİRİCİLİĞİ 

 

Kazlar, Nisan ve haziran ayları arasında yumurtlayarak, yılda ortalama 

40 ile 60 yumurta vermektedir. Irklara göre değişmekle birlikte 
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kazlarda kuluçka süresi 28-35 gün arasında gerçekleşmektedir. 

Yumurta döllülük oranı %60-90 ve kuluçka randımanı ise %50-90 

olarak gerçekleşmektedir.  

 

Diğer kanatlı kümes hayvanlarına nazaran uzun süre (4-5 yıl) yumurta 

verirler ve yaşları arttıkça yumurta verimleri de artar. On yaşına kadar 

verimli olarak kullanılabilmekte ve yumurtaları ağırlıkları 200 grama 

kadar çıkabilmektedir. Besi için yetiştirilen kazlar 22 ile 38 haftalık 

yaşlarda kesime sevk edilebilmektedir (Farrell, 2004; Kırmızıbayrak 

ve ark. 2016; Tilki ve Inal, 2004b, 2004c).  

 

KAZLARIN BESLENMESİ 

 

Kaz civcivlerine çıkımı takiben ilk üç hafta civciv kafeslerinde veya 

benzer özellikte hazırlanan kümeslerde özenli bir bakım besleme 

uygulanmaktadır. En çok civciv kayıplarının görüldüğü dönem olan 

İlk 3 hafta hayvanlar sürekli gözlem altında tutulmalıdır. Kümes ısısı 

ilk hafta 36-37℃, ikinci hafta 32-33℃’de tutulmalıdır. Üçüncü 

haftadan sonra kümes sıcaklığı 20℃ sabitlenmelidir. Ortam sıcaklığı 

civcivlerin davranışlarına göre ayarlanmalıdır. Kümes havası ideal ise 

hayvanlar homojen dağılım gösterirken, soğuk kümeslerde civcivler 

bir yerde toplanma davranışı göstermektedir. Civcivler ısıtılmış 

kümese alındıktan sonra %3-5 oranında şeker içeren su içirilmesi 

kaybedilen suyun telafisinde ve mekonyumun atılabilmesine fayda 

sağlamaktadır. Civcivler haftalık olarak artan miktarlarda konsantre 

yemle beslenmektedir. Üçüncü haftadan itibaren ince doğranmış yeşil 

ot sunulmaktadır. Yeşil yemin konsantre yemle bir sunulması 
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kanibalismusu önlemektedir. Konsantre yemin ekonomik olmadığı 

durumlarda alternatif olarak tahıl taneleri de civcivlerin beslemesinde 

kullanılmaktadır. Ancak tahılların protein içeriği civcivlerde 

büyümenin yavaşlamasına yol açacağı göz önünde bulundurulmalıdır. 

Bu tür besleme yapmak mecburi ise ilave protein katkısı kullanmak 

uygun olacaktır. Tahıllar konsantre yemle karıştırılarak verilmesi hem 

verim kaybını azaltacak hem de ekonomik bir yemle sağlamış 

olacaktır. Bu yöntemde konsatre yem-tane yem oranı 60/40 ile 

başlayıp 40-60 şeklinde kesim zamanına kadar devam ettirilebilir. 

Tahıl tanelerinden arpa, yulaf, buğday ve mısır kullanılmaktadır.  

Civcivler, ırklara göre değişiklik göstermekle birlikte ilk üç haftada 

yaklaşık 2.5-3.0 kg konsantre yem/tahıl tanesi yerken, 7-8 litre 

civarında da su tüketmektedir. Meranın kalitesine göre yem tercih-

lerinde değişiklik yapılabilir. Eğer mera ve yeşil ot kalitesi iyi ise 

konsantre yem tüketiminde %20 oranında tasarruf sağlanabilmektedir. 

Civcivler merada imkan var ise otlarken, böyle bir imkan yok ise mera 

dönüşü kümeste başlangıç yemi veya tahıl taneleriyle beslenmelidir 

(Farrell, 2004; Stevenson, 1989; Tilki ve Saatci, 2013). Üçüncü 

haftadan sonra palaz halini alan kazlar pazarlama ağırlığına ulaşıncaya 

kadar entansif, yarı entansif ve ekstansif olarak beslenebilmektedir. 

Entansif beslemede kazlar 12-14 haftada istenilen kesim ağırlığına 

ulaşmaktadır. Ancak entansif beside kazlar daha yağlı olmaktadır. 

Ayrıca kümes ve ekipman için daha fazla sermaye gerekmektedir.  
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Tablo 1. Kazların besin madde gereksinimleri (NRC, 1994) 

 

Yarı entansif besi yönteminde ilk 4 hafta konsantre yem ve yeşil ot ile 

besleme yapılırken, yavaş yavaş konsantre yem miktarı azaltılarak 

kaba yem ad libitum verilmektedir. 14. haftadan itibaren rasyona tahıl 

taneleri eklenerek semirtmek suretiyle kesim ağırlığına ulaştırılmak-

tadır.  

 

Ekstansif besi yönteminde ise kazlar mera ve kaliteli kaba yeme dayalı 

besleme yapılabilmektedir. Sadece hayvanların coğrafik olaylardan 

etkilenmesini önlemekle beraber yemlik ve suluklarını korumak için 

sundurmalıklara ihtiyaç vardır. Bu beside barınak ve ekipman masrafı 

daha az olmakta ancak kesim ağırlıklarına geç ulaşılmaktadır. Kazlar 

12 haftalık yaştan itibaren 24 saat merada otlatılabilmektedir 

(Romanov, 1999; Tilki ve Saatci, 2013; TOB, 2019; Yakan ve ark. 

2012).  

 0-4 hafta 4 haftadan 

sonra  

Damızlık 

Protein ve amino asit, %    

Protein 20.00 15.00 15.00 

Lisin 1.00 0.85 0.60 

Metiyonin + sistin 0.60 0.50 0.60 

Makro elementler, %  

Kalsiyum 0.65 0.60 2.25 

Yararlanılabilir fosfor 0.30 0.30 0.30 

Vitaminler  

A, IU 1500 1500 4000 

D3, IU 200 200 200 

Kolin, mg 1500 1000 - 

Niasin, mg 65.00 35.00 20.00 

Pantotenik asit, mg 15.00 10.00 10.00 

Riboflavin, mg 3.80 2.50 4.00 
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Tablo 2. Kaz Palazlarının Kaba ve Konsantre Yem Tüketimi 

(Özkan ve Açıkgöz, 2007) 

 

Damızlıkta kullanılacak kazlar 8. Haftadan itibaren cinsel olgunluğa 

ulaşacaklarından iyi bir yumurta verimi elde etmek için kontrollü 

besleme yapılmalı ve hayvanların yağlanmasının önüne geçilmelidir.  

 

Bu dönemde kazlara mera veya kaba yem kullanılmaktadır. Kazlara 

kalsiyum kaynakları verilmeli ve sürekli temiz ve taze su 

sağlanmalıdır. Hayvanlara sunulacak yemin ham protein (HP) içeriği 

%12-14 ve metabolik enerji (ME) düzeyi ise 2300-2600 kcal/kg 

olmalıdır. Günlük 100-200 gram da yumurtaya geçiş yemi verilir. 

Konsantre yem yerine tahıl tanelerinin kullanılması durumunda 

rasyonun premikslerle takviye edilmesi gerekmektedir. Kazlar 

yumurtlama döneminde %16-17 HP ve 2700 kcal/kg ME damızlık kaz 

yemiyle beslenmelidir. Yumurta kabuğu kalitesi için kalsiyum 

düzeyine dikkat edilmesi gerekmektedir. Kış aylarında ise tahıl 

taneleri sebzeleri veya bunların dış yapraklarından yararlanılabilir 

 

 

Yaş, hafta 

0 2 4 6 8 10 12 

ERKEK  

Canlı ağırlık, g 82 860 2300 3900 4850 5020 5200 

Yem tüketimi, g - 850 3500 730 11300 14800 18300 

Taze ot tüketimi, g - 500 3800 8900 14800 24000 2600 

DİŞİ  

Canlı ağırlık, g 80 830 2050 3350 4200 4370 4350 

Yem tüketimi, g - 830 3100 6400 9600 12550 15500 

Taze ot tüketimi, g - 500 3800 8900 14800 20400 26000 

*:2800kcal/kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
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(Bogenfürst, 2005; Ölmez ve ark. 2020; Sahin ve ark. 2008; Tilki ve 

Saatci, 2013).  

 

TÜRKİYE VE DOĞU ANADOLU’DA KAZ 

 

Türkiye’de 10.000 baş ve üzeri kaz varlığına sahip olan 20 adet il 

bulunmakla birlikte kaz yetiştiriciliğinin en yoğun yapıldığı bölgelerin 

başında Doğu Anadolu Bölgesinde bulunan Kars, Erzurum, Ardahan, 

Muş illeri bulunmaktadır. Bu iller Türkiye’deki kaz varlığının 

yaklaşık %30’unu (978.384) oluşturmaktadır.  

Bu illerde kazcılık aile tipi işletmelerde geleneksel yöntemlerle ve 

ekstansif olarak yapılmaktadır. Üreticilerin büyük çoğunluğu kazcılığı 

tüketim alışkanlığından kaynaklı olarak yapmakla birlikte kaz 

yetiştiriciliği dışında başka hayvancılık faaliyetleriyle de 

uğraşmaktadır (Demir ve Aksu Elmalı, 2012).  

Bu yüzden kazlar için genellikle özel bir barınak yerine diğer hayvan 

barınakları içerisinde veya bitişiğinde oluşturulan kümesler 

kullanılmaktadır (Alkan ve Erhan, 2019; Özbay ve ark. 2020; Tilki ve 

Saatci, 2013; TOB, 2019; TUIK, 2020). 

KARS’TA KAZ  

 

Kars’ın coğrafi yapısı ve sahip olduğu geniş çayır ve mera varlığı 

nedeniyle nüfusunun büyük bir bölümü ticari faaliyetlerini tarım ve 

hayvancılık üzerine kurmuştur. Kaz, Kars’ın gelenek ve beslenme 

alışkanlıklarının önemli bir yer tutmaktadır. Kars, 315.375 adet kazla 

Türkiye’de en fazla hayvan varlığına sahip il konumundadır. Kars’ta 
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kaz besiciliği yapan 50 civarında büyük işletmenin yanında yaklaşık 

15 bin aile de geleneksel yöntemlerle kaz besiciliği yapmaktadır 

(TOB, 2019; TUIK, 2020). Kars’ta kazlar şubat  mayıs ayları arasında 

ortalama 15 civarı yumurta vermektedirler. Halk elinde yumurtadan 

çıkan kaz civcivleri evin en sıcak yerinde (soba yanı) geniş bir leğen 

veya karton kutu içine konularak, sıcaklık kaybını engelleyecek kalın 

bez, yün veya saman gibi materyaller kullanılarak barındırılmaktadır 

(Kirmizibayrak ve ark. 2011; Tilki ve Saatci, 2013).  
 

Civcivlere çıkımı takiben şekerli su ya da süt verilmektedir. Kaz 

civcivleri ilk iki hafta yumurta sarısı, süt ve ekmek karışımı, süt 

ekmek içi karışımı, süt, arpa/buğday unu karışımı gibi farklı 

yöntemler kullanılarak beslenmektedirler. Üçüncü haftadan itibaren 

hava şartlarına bağlı olarak meraya çıkarılmakla birlikte arpa kırması, 

civciv yemi veya mutfak artıkları verilmektedir (Aksu Elmalı ve 

Demir, 2012).  

Palaz haline gelmiş kaz yavruları ısınan hava ile çıkan yeşil otlarla 

kesime kadar tüm besinini meradan karşılayabilmektedir. Kesim 

döneminin yaklaşmasıyla kazlara tahıl taneleri ağırlıklı ek yemleme 

yapılarak kesim ağırlığı artırılmaya çalışılmaktadır. Kışın gelmesi ve 

ilk karın yağmasıyla anaçlar ayrılarak, besilik olanlar kesime 

gönderilmektedir. Kesimlerin yapılması için karın yağması ve yerde 

tutmasının beklenmesinin en önemli sebebi kesilen kazların 

karkaslarının açık havada kurutulması ve muhafaza edilmesi 

geleneğidir (Demir ve ark. 2013; Diker ve Deniz, 2017; Tilki ve 

Saatci, 2013; TOB, 2019; TUIK, 2020).  
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Yörede ortalama bir aile yılda 3-5 adet, daha uygun koşullara sahip 

olan aileler ise 40-50 adet kaz kesebilmektedir (Kirmizibayrak ve ark. 

2011). Kesilen kazların tüyü, eti, yağı, karaciğeri, taşlığı, başı, 

ayakları ve bağırsakları değerlendirilmektedir. Bölge halkı soğuk 

havalarda protein ve enerji ihtiyaçlarının bir kısmını kaz ürünlerinden 

karşılamaktadır (Özbay ve ark. 2020; Tilki ve Saatci, 2013). Bölgede 

genelde ıslak ve kuru yolma yöntemleri kullanılmaktadır.  
 

Karkas olarak satılacaksa kuru yolma tercih edilmektedir (Demir ve 

ark. 2013). Bu yöntemle daha güzel görünümlü karkas elde edilirken, 

tüyün de kalitesinin bozulması engellenmiş olur. Ancak bu yöntem 

yavaş ve zahmetli olmaktadır. Derinin yırtılmamasına dikkat etmek 

gerekmektedir.  

Ayrıca tüy temizliği için pürmüz kullanılmaktadır. Yöresel olarak bu 

işlemlere duruzlama, alazlama, kızırlama denmektedir. Tüyler 

uzaklaştırıldıktan sonra karkas yıkanarak yanık kokusu giderilmeye 

çalışılır (Tilki ve Saatci, 2013). 

SONUÇ 

Sonuç olarak, Kars yöresinde halkın sosyo-kültürel yapısı, ekonomik 

gelişmişlik düzeyi, coğrafi koşullar ve son zamanlarda gelişen kültür 

turizminin de etkisiyle kaz besiciliği avantajlı bir hal almaktadır. 

Bununla birlikte daha teknik ve bilimsel besiciliğin yapılabilmesi ve 

karlılığın arttırılabilmesi için eğitim ve alt yapı geliştirme faaliyetleri-

nin hızlanması gerekmektedir.  
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GİRİŞ 

Dünya’da ticari olarak üretimi ve yetiştiriciliği yapılan arıcılık, biyo-

ekolojik olarak da önemli bir faaliyet alanıdır. Bal arısı (Apis 

mellifera) kolonileri ile bitkisel kaynakları beraber kullanarak arıcılık 

yapılmaktadır. Bu nedenlerden dolayı arıcılık bal, polen, arı sütü, bal 

mumu, propolis ve arı ekmeği gibi cansız ürünler ile oğul arı, ana arı, 

gibi canlı ürünleri üretmek ve bitkilerin tozlaşmasını sağlamak 

amacıyla yapılan tarımsal faaliyetti olarak tanımlanmaktadır (Güler, 

2006; Aksoy ve Öztürk, 2012). Arılardan doğrudan elde edilen 

ürünlerin başında bal, polen, balmumu arı ekmeği (Perga) 

gelmektedir. Ayrıca arı zehri, arı sütü, apilarnil gibi ürünleri ise 

biyolojik aktif arı ürünleridir. Bu ürünlere ilaveten arıcılık faaliyetleri 

için gerekli olan kovan, petek ve diğer arıcılık malzemeleri dikkate 

alındığında, arıcılığın dünyadaki önemli endüstriyel ve biyo-ekonomik 

sektörlerin başında gelen bir faaliyet alanı olduğu görülmektedir 

(Altıntaş ve Bektaş, 2019; Karlıdağ ve Keskin, 2020).  

Tüm dünyada son yıllarda arıcılık sektöründeki istatistiki rakamlar 

gittikçe arığı görülmektedir. Bu bağlamda arıcı sayısı, kovan sayısı ve 

kovan başına elde edilen ticari ürünlerin miktarının giderek 

artmaktadır. Günümüzde dünyada 92 milyonun üzerinde arı kolonisi 

bulunmakta olup, bunlardan iki milyon ton civarında bal ve 70 tona 

yakın bal mumu elde edildiği bildirilmektedir (FAO, 2020). 

Dünyadaki birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de arıcılık son 

yıllarda önemli gelişme göstermiştir. Bu gelişmeler sonucunda 

arıcılık; yapısal olarak başta çevre olmak üzere doğal dengeyi 
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korumanın yanı sıra tarımsal sürekliliği, verimliliği ve kaliteyi artıran 

bir sektör olmuştur.  

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) verilerine göre Türkiye’nin toplam 

koloni sayısı 2019 yılında 7,9 milyon adet olup, bu kovanlardan 109 

bin ton dan fazla bal ve 4 bine yakın bal mumu üretimi 

gerçekleştirilmiştir (TUİK, 2020). 

Türkiye’nin Kuzey Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan Kars ilinde 

arıcılık 20. yüzyıl başlarına kadar genel olarak yerel kültürün öne 

çıktığı kara kovanlarla sürdürülmüş, günümüzde ise modern çerçeveli 

kovanlara geçilmiştir. Kars ili ve yöresi Türkiye’de modern çerçeveli 

kovanları kullanarak arıcılığın yapıldığı illerin başında gelmiştir. Kars 

sahip olduğu coğrafi konum, bitki örtüsü ve bitki florası gibi pozitif 

farklılıklarından dolayı arıcılık Kars’ta yetiştiricilerin başlıca gelir 

kaynakları arasında yer almış olup, geçmişten günümüze önemini 

korumakta ve sürdürmektedir (Karaca ve Özince, 2019).  

Kars balı, geçmişte Osmanlı saray mutfağında ve sofralarında yer 

almıştır. Osmanlı döneminde Kars’tan il dışına satılan ve yurt dışına 

ihraç edilen ürünler arasında yer almıştır. Kars ilinin kovan sayısının 

Türkiye’deki kovan varlığı içerindeki oranı %1.06 düzeyinde olup, bal 

üretiminde Türkiye’de 14. sırada yer almaktadır. Bu düzeyi ile Kars 

ilinin Türkiye’deki bal üretimine katkısının %1.66 oranında olduğu 

tespit edilmiştir. (TUİK, 2020; Dokuzlu ve Koparan, 2019). 

Ülkelerin ekonomisine arı ve arı ürünlerinin yanı sıra bunlardan daha 

önemlisi dünyada doğanın sürekliliğine oldukça mühim katkısı olan 
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arıcılık, dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi ülkemizde ve Kars 

yöresinde yaygın olarak yapılmaktadır. 

Sadece ortaya çıkardığı ekonomik katma değerle değil aynı zamanda 

canlı varlığının sürdürülebilirliği açısından oldukça önemli bir husus 

olan arıcılık faaliyeti bu çalışma ile Dünya’da arıcılık, Türkiye’de 

arıcılık ve Kars ilinde arıcılık konuları sistematik olarak işlenmiştir. 

Bu bağlamda Dünya’da, ülkemizde ve dolayısıyla Kars’ta arıcılığın 

geçmişten günümüzdeki durumuna kadar olan gelişmeler bilimsel 

çerçevede değerlendirilmiştir. Yapılan karşılaştırma ve analizler 

sonucunda Kars ilinde arıcılık sektöründeki durum tespit edilmiş, Kars 

yöresinde arıcılık sektörüne hem bölgesel hem de uluslararası 

perspektifte katkı sağlamak amaçlanmıştır.  

DÜNYA’DA ARICILIK 

Dünya genelinde çok eski çağlardan beri yürütülen tarımsal 

faaliyetlerden birisi olan ve bugün başlı başına tarımsal bir faaliyet ve 

üretim dalı haline gelen arıcılığın tarihinin ilk çağlara dayanmaktadır. 

Tarihi süreçte taş devrinden günümüze arı insan ilişkisi ve gerçek 

anlamda arıcılık ilk olarak insanlar ağaç kovuklarında ve taş 

aralarında yuvalanan arıları öldürerek ballarından faydalanması ile 

başlamıştır. Daha sonraki süreçte insanlar ağaç veya taş kovuğunda 

yaşamını sürdüren arıları öldürmeden ballarının beli bir miktarını 

almaya, bir miktarını da kovandaki arılara bırakmasıyla devam 

etmiştir. (Karabağ, 1947; Genç ve Dodoloğlu, 2011; Sancak ve ark., 

2013; Yurtoğlu, 2017) 
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Arı kültürünün ilk izleri Neolithic Çağ'a, M.Ö. 5.000 yıllarına ve Orta 

Doğu'ya aittir. M.Ö. 1300 yıllarında yaşamış olan Hititlere ait 

(Boğazköy, Çorum) kitabelerde arılara ait bilgilerin varlığı, arıcılığın 

Orta-Doğu’da ortaya çıkmış olduğunu göstermekte olup o yıllarda da 

arıcılığın yapıldığı bilgisini vermektedir. (Toper ve ark, 2006; Genç ve 

Dodoloğlu, 2011; Sancak ve ark., 2013) 

Arıcılık gelişmesi, ilkel şartlardaki durumundan günümüz modern 

yetiştiriciliğine gelene kadar birçok aşamalardan geçmiştir. On altıncı 

yüzyıldan itibaren insan kontrolü altına alındıktan sonra arı 

biyolojisinin ve yaşam biçiminin aydınlatılması, arıcılık tekniğinde 

ortaya konan gelişmeler, arılarla ilgili birtakım gerçeklerin 

öğrenilmesi ve arıların dünyanın diğer kıtalarına yayılmasıyla birlikte 

arıcılık tarımda önemli bir yer tutmuştur (Genç ve Dodoloğlu, 2011).  

Tarihi süreç içerisinde arıcılığın gelişmesinde;  

• 1568'de Almanya'da Nicel Jacob: Ana arının yumurta veya genç 

larvadan yetiştirilebileceğini ortaya koyması 

• 1586’da İspanya'da Luis Méndez de Torres: Ana arının bir dişi 

olduğu ve yumurtladığını tespiti,  

• 1609'da İngiltere'de Charles Butler: Erkek arıların cinsiyetinin 

tespiti,  

• 1625’te İtalya'da Prince Cesi: Arının mikroskop altında çizimini 

ve morfolojik tanımını gerçekleştirmiş,  

• 1637’de Richard Remmant: İşçi arıların dişi olduklarını tespiti, 

• 1744’de Almanya'da ve H. C. Hornbostel: Bal mumunun arılar 

tarafından üretildiğinin tespiti, 
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• 1787 yılında ana arının kovan dışında havada çiftleştiğinin 

tespiti, 

• 1845’te arıların üreme biyolojisinin açıklanması,  

• 1851’de Amerikalı Lorenzo Lorraine Langstroth'un modern 

çerçeveli kovanı geliştirmesi,  

• 1857’te Almanya’da Johannes Mehring temel petek kalıplarının 

bulması, 

• 1865 yılında bal süzme makinesinin yapılması,  

• 1882’i de Amerikalı Doolittle yöntemiyle (larva transfer) ana arı 

yetiştirme yöntemini geliştirilmesi,  

• 1891’de Amerika'da E. C. Porter: arı kaçıran aletini geliştirmesi 

• 1926’da Watson ana arılarda yapay döllemenin geliştirilmesi 

gibi teknik buluşlar katkı sağlamıştır. (Genç ve Dodoloğlu, 

2011).  

Günümüzde arıcılık, hemen hemen dünyanın bütün ülkelerinde en 

yaygın yapılan tarımsal faaliyetlerden birisidir. Kutup bölgeleri 

dışında dünyanın hemen her bölgesine yayılmış olan bal arıları 16. 

yüzyıla kadar Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarında yaşamaktaydı.  

On altıncı yüzyıla kadar arıcılık faaliyeti yaz başlarında çıkan oğulları 

kovana almak, yaz sonunda veya sonbaharda bunların çoğunda arıları 

öldürerek petekleri kesip çıkarmak, elinde kalan kolonilere 

sonbaharda yem vermek ve kışın arıları korumaya almak seklinde 

yürütülmüştür. Dolayısıyla arıcılar, kovan içerisinde olup bitenler ve 

arıların biyolojisi hakkında bilgi sahibi değillerdi. On altıncı yüzyılın 

ortalarına doğru arı biyolojisi ve yaşamı ilgili bilgilerin açıklanması, 
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arıcılıkta teknik gelişmeler ve arıların dünyanın diğer bölgelere 

yayılmasıyla arıcılık hızla gelişerek tarımda önemli bir faaliyet 

olmuştur (Genç ve Dodoloğlu, 2011).  

21. yüzyılda ise Dünya’da arıcılığın her geçen gün önem artmakta 

olduğu, özellikle arı ürünlerinin çeşitliliğinin yaygınlaştırılması ve 

yararlarının bilinmesiyle gittikçe önemli bir sektör halini aldığı asır 

olmuştur. Bugünkü arıcılık, bilimsel buluşların ve gelişmelerin 

doğrultusunda biyoteknolojik ve endüstriyel olarak gelişmesini 

sürdürmektedir (Genç ve Dodoloğlu, 2011). Arıcılık Avrupa’da 

geleneksel bir faaliyet, İspanya, Polonya, Macaristan, Yunanistan, 

Türkiye gibi ülkelerde kırsal geliri artırıcı bir faaliyet, Uzak Doğu, 

Orta ve Güney Amerika ülkelerinde dış gelir kaynağı ve ABD, 

Japonya, Kanada gibi ülkelerde ise bitkisel üretimde tozlaştırma 

amacıyla yapılan bir faaliyettir (Uzundumlu ve ark., 2011). 

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)’nün 2018 yılı 

verilerine göre dünyada toplam 92.265.141 kovan ile 1.850.868 ton 

bal ve 69.633 ton bal mumu üretilmiştir. Dünyada kovan başına verim 

2018 yılında 20.06 kg olarak belirlenmiştir (Tablo 1). 

Tablo 1’ de görüleceği üzere son on yıl içerisinde kovan başına 

verimlikte çok önemli değişiklikler görülmemiştir (FAO, 2020). 
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Tablo 1. Dünya Arıcılık Verileri (2010-2018)* 

Yıllar Kovan 

Sayısı 

Bal Üretimi 

(ton) 

Bal mumu 

Üretimi (ton) 

Bal Verimi 

(Kg/kovan)1 

2009 77.095.057 1.505.462 63.567 19.53 

2010 79.683.687 1.545.379 64.991 19.39 

2011 80.403.600 1.615.914 64.887 20.10 

2012 83.058.317 1.650.335 64.355 19.87 

2013 84.854.694 1.722.109 64.878 20.29 

2014 87.421.183 1.763.742 66.396 20.18 

2015 88.066.857 1.824.024 67.481 20.72 

2016 90.188.775 1.862.670 68.842 20.65 

2017 90.969.696 1.879.215 68.972 20.66 

2018 92.265.141 1.850.868 69.633 20.06 

* FAO (http://www.fao.org/faostat/en/#data/QA)   
1 FAO Verileri kullanılarak hesaplanmıştır 

 

Tablo 2. Ülkelere Göre Kovan Sayıları (bin adet)* 
 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Hindistan 11.500  11.550 11.600  11.800  12004  12.482 12.788 13.048 

Çin  8.850  8.870  8900  8950  8998  9.023  9.029 9.049 

Türkiye 6.011  6.348  6.641  7.083  7.526  7.680  7.797 7.948 

İran 5.172  5.613  6.644  6.996  6.418  6.686  6.700 6.601 

Etiyopya 4.994  5.207  5.124  5.885  5.916  6.189  6.066 6.018 

Rusya  3.049  3.250  3.284  3.342  3.474  3.425  3.317 3.182 

Arjantin 2.970  2.970  3.000  2.980  2.957  3.024  3.014 3.020 

Tanzanya 2.800  2.820  2.850  2.900  2.942  2.987 2.996 3.020 

İspanya  2.440  2.429  2.444  2.557  2.730 2.835 2.905 2.966 

ABD  2.491  2.539  2.640  2.740  2.660  2.775 2.683 2.803 

*FAO (http://www.fao.org/faostat/en/#data/QA) 
 

Dünyada 2018 yılı FAO verilerine göre ülkelerin kovan sayısı 

bakımından Hindistan birinci sırada iken, bunu sırasıyla Çin ve 

Türkiye takip etmektedir.  

Bal üretimi incelendiğinde Çin’in 446.900 ton ile dünyada ilk sırada 

yer aldığı görülmektedir. Türkiye 114.113 bin ton bal üretimi ile 

http://www.fao.org/faostat/en/#data/QA
http://www.fao.org/faostat/en/#data/QA
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dünyada 2. sırada, Arjantin 79.468 bin ton bal üretimi ile 3. sırada, 

İran 77.567 bin ton bal üretimi ile 4.sırada ve ABD 69.104 ton bal 

üretimi ile 5. sırada yer almaktadır (Tablo 3). 

Tablo 3. 2018 yılı FAO verilerine göre en fazla bal üreten ülkeler*  

Ülke  

 

Bal Üretimi 

(ton) 

Bal Verimi 

(kg/kovan)1 

Koloni 

Oranı (%)1 

Bal Oranı 

(%)1 

Çin 446.900 49.39 9.81 24.15 

Türkiye 114.113 14.36 8.61 6.17 

Arjantin 79.468 26.31 3.27 4.29 

Iran 77.567 11.75 7.15 4.19 

ABD 69.104 24.65 3.04 3.73 

Hindistan 67.442 5.17 14.14 3.64 

Rusya 65.006 20.43 3.45 3.51 

Meksika 64.253 29.58 2.35 3.47 

Etiyopya 50.000 8.31 6,52 2,70 

İspanya 36394 12.27 3,21 1,97 
*FAO (http://www.fao.org/faostat/en/#data/QA) 
1Dünya içerisindeki oranı, FAO Verileri kullanılarak hesaplanmıştır 

 

2018 yılı FAO verilerime göre; kovan başına bal verimi Çin ilk sırada 

yer alırken bunu sırası ile Meksika, Arjantin, ABD ve Rusya takip 

etmektedir. Meksika kovan sayısı bakımından ilk on ülke içerisinde 

yer almamasına rağmen kovan başına bal verimliliği bakımından 

dünyada ön sıralarda yer almaktadır. Türkiye’de ise kovan başına 

verimlilik 14.36 kg olup dünya ortalamasının altında yer almaktadır 

(Tablo 3). 

 

 

 

 

http://www.fao.org/faostat/en/#data/QA
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TÜRKİYE’DE ARICILIK 

Arıcılık, Hititler zamanından beri Anadolu’da yapılan bir faaliyet 

olup, M.Ö 1300 yıllarına kadar uzanmaktadır. Yavuz Sultan Selim, 

Kanuni Sultan Süleyman ve Fatih Sultan Mehmet döneminin 

kanunnamelerinde arıcılıkla ilgili kararların bulunması ve balın her 

zaman bir şifa kaynağı olarak görülmesi de arıcılığın Anadolu'da çok 

eski dönemlerden yapıldığın göstermektedir. Türkiye’de hali hazırda 

farklı tiplerde ilkel kovan bulunması ve ülkemizin hemen hemen her 

yöresinde yaygın olması, arıcılığın Anadolu'daki tarihinin çok eskilere 

uzandığını göstermektedir. (Korkmaz, 2010; Genç ve Dodoloğlu, 

2011; Sancak ve ark., 2013; Yurtoğlu, 2017) 

Türkiye sahip olduğu florası ve değişik iklim kuşağı sayesinde 

dünyada arıcılık faaliyetleri açısından oldukça değerli bölgelerden 

biridir. Çok eski bir geçmişe sahip olan Türkiye’de arıcılığın gelişmesi 

bilim ve teknolojideki gelişmelere paralel olarak son yıllarda 

gerçekleşmiştir. Türkiye’de arıcılık, tarımla uğraşan ailesel 

işletmelerin asıl geçim kaynağı olduğu gibi, diğer tarımsal 

faaliyetlerle uğraşanların ek gelir kaynağı olarak da yapılmaktadır. 

Türkiye’de arıcılık daha çok alt ve alt-orta ekonomik gelire sahip 

insanlar yapılmaktadır (Saner ve ark., 2018). Karasal iklimden 

Subtropik iklime kadar farklı iklimlerin görüldüğü Türkiye, zengin 

florasıyla Avrupa ve Afrika kıtaları ile bal arısının ana vatanı 

konumunda görülmektedir. Doğal olarak bu çeşitlilik Türkiye’de 

farklı arı ırklarının ortaya çıkmasına neden olmuştur (Karacaoğlu ve 

Fıratlı, 1999). 
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Türkiye’de en yaygın arı ırk A. m. anatolia’dır. Bunun yanında Doğu 

Anadolu Bölgesi’nde özellikle Ardahan ve Kars ilerinde Kafkas ırkı 

(A. m. caucasica), Batı Anadolu Bölgesi’nde İtalyan ırkı (A. m. 

ligustica), Karadeniz Bölgesi’nde Karniol ırkı (A. m. carnica), Orta 

Anadolu ve Elazığ’da Trans Kafkas ırkı (A.m. remipes), Akdeniz 

Bölgesi’nde Kıbrıs ırkı (A. m. cypriaca), Doğu Akdeniz ve Güney 

Doğu Anadolu Bölgesi’nde Suriye (A. m. syriaca) ırkı arıların saf ve 

melez genotipleri bulunmaktadır (Ruttner, 1988; Kekeçoğlu ve ark., 

2007; Muz, 2008) 

Tarım ve Orman Bakanlığı, üniversiteler ve arı yetiştirici birlikleri 

tarafından ortaklaşa yürütülen araştırmalar sonucunda Trakya arısı, 

Yığılca arısı, Ege arısı, Orta Anadolu arısı, Batı Karadeniz arısı ve 

Suriye arısı ülkemizin gen kaynağı olarak tespit edilmiştir. Bu arı 

ekotiplerinin ülke arı genetik zenginliğinin sürdürülmesi ve yapılacak 

ıslah çalışmalarında gen kaynağı olarak kullanılması, uzun yıllar ülke 

ve bölge arıcılığının damızlık ihtiyacını karşılama acısından önemli 

olacaktır (GTHB, 2016; Anonim, 2018). 

Türkiye’nin toprak yapısı, coğrafi konumu, üç farklı iklim kuşağına 

sahip olması, bitki çeşitliliği ve nektar kaynakları açısından arı ırkları 

ve arı ürünlerinin üretimi için uygun olup, arıcılık için büyük bir 

potansiyele sahip olduğu görülmektedir. Bu potansiyeller doğru bir 

şekilde kullanıldığında Türkiye’de coğrafi işaretli ürün üretme 

potansiyel ve çeşitliliğinin yüksek olabileceği görülmektedir. 

(Çalışkan ve Koç, 2012; Kantarcı, 2017; Kantaroğlu ve Demirbaş, 

2018; Sayın Alparslan ve ark., 2019) 
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Bal arılardan elde edilen ürünlerin başında hiç şüphesiz bal 

gelmektedir. Bal üretimi ise genellikle o ülkenin arıcılığı hakkında 

temel gösterge olarak değerlendirilmektedir. Son 30 yıl içerisinde 

arıcılıkta modern tekniklerin kullanılması ve arıcılıkta eğitim 

seviyesini artması ile günümüze kadar olan dönemde arı ve arı 

ürünleri üretimi artarak ulusal ekonomideki konumu geliştirmiştir 

(Öztürk, 2013). 

Tablo 4. Türkiye Geneli Arıcılık Verileri (2010-2019)* 
 

Yıllar 

Arıcılık 

Yapan 

İşletme Sayısı 

(adet) 

Kovan 

Sayısı 

(adet) 

Bal 

Üretimi 

(ton) 

Bal mumu 

Üretimi 

(ton) 

Koloni 

Verimliliği 

(kg)1 

2010 20.845 5.602.669 81.115 4.148 14.48 

2011 21.131 6.011.332 94.245 4.235 15.68 

2012 21.307 6.348.009 89.162 4.222 14.05 

2013 79.934 6.641.348 94.694 4.241 14.26 

2014 81.108 7.082.732 103.525 4.053 14.62 

2015 83.467 7.748.287 108.128 4.756 13.96 

2016 84.047 7.679.482 105.727 4.440 13.77 

2017 83.210 7.796.666 114.471 4.488 14.68 

2018 81.830 7.904.502 107.920 3.987 13.65 

2019 80.675 7.929.368 109.330 3.971 13.79 

*TUİK, https: //biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=101&locale=tr, 
1TUİK Verileri kullanılarak hesaplanmıştır 

 

TUİK verilerine göre Türkiye’de arıcılık verileri incelendiğinde; 

arıcılık yapan işletme sayısı ve kovan sayılarında (2016 yılı hariç) 

sürekli bir artış söz konusu iken aynı durum bal üretim miktarına 

yansımamış ve yıllara itibariyle bal üretim miktarı inişli çıkışlı bir 

durum göstermiştir (Tablo 4).  
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FAO verilerine göre 2018 yılında kovan sayısı bakımından dünyada 

üçüncü olan Türkiye’nin toplam koloni varlığı 2019 yılında 7.9 

milyon civarındadır (FAO, 2020; TUİK, 2020).  

TUİK verilerine göre 2019 yılında Türkiye’de toplam 109 bin ton dan 

fazla bal ve 4 bin tona yakın balmumu üretimi gerçekleştirilmiştir. 

FAO verilerine göre; Türkiye 2018 yılında dünyada koloni varlığı 

içerisindeki payı 8.61 (%) ve bal üretimdeki payı 6.16 (%) oranı ile 

Çin’den sonra en fazla katısı olan ülke konumundadır (Tablo 3). 

Türkiye’de son on yılda koloni başına bal verimi yıllar itibariyle 

13.65-15.68 kg arasında değişim göstermekte olup işletme sayısı ve 

kovan sayısındaki artış rağmen kovan başı verimlilikte istenilen 

düzeyde ulaşmamış ve dünya ortalamasının altında kalmıştır (Tablo 

4). 

KARS’TA ARICILIK 

Kars ilinde arıcılık 19. yüzyılın sonlarına kadar kara kovanlarla 

sürdürülmüş, daha sonra modern çerçeveli kovanlar kullanılmaya 

başlanılmıştır. 1920 yıllarında Kars ili Türkiye’de modern kovanların 

kullanılması ile bal üretimine geçişe önderlik etmiş olup, daha sonra 

modern çerçeveli kovanlar tüm Türkiye’ye Kars’tan yayılmıştır. 1937 

yılında Türkiye’deki 45.000 modern kovanın üçte birine yakın bir 

kısmının (14.403) Kars ilinde bulunduğu bildirilmiştir (Sarıöz, 2010). 

1945 yılında Kars’ın merkez ilçesinin hemen hemen her köyünde 

kovan sayıları 5 ile 40 adet arasında değişen ailelerin arıcılık 

yaptıkları bildirilmiştir.  
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Yine 1945’li yıllarda sayıları 10 ile 200 adet kovan arasında değişen 

ve toplamda iki bine yakın modern kovanları ile yapılan arıcılıkta 20-

40 bin kg arasında berrak, aroması ile piyasada talep gören Kars balı 

üretimi gerçekleştirilmiştir. O dönemde Kars ili sınırlarında bulunan 

Ardahan, Sarıkamış ve Kağızman balları da piyasada tercih edilen 

ballar arasında yer almıştır (Yurtoğlu, 2017). 

Modern ve teknik arıcılık, "Arıları Kullanabilme ve Yönetebilme 

Sanatı" olarak ifade edilmektedir. Modern ve teknik arıcılık yapmak 

bilgi ve deneyim gerektirir. Deneyim ve bilgi birikimi olmadan 

modern ve teknik arıcılık yapmak söz konusu değildir. Arıcılık 

yapmadan önce bir arıcı ilk olarak arı kolonisini oluşturan arı 

bireylerinin biyolojisi ile arıcılığı ilgili diğer konularda teknik bilgiye 

sahip olmalıdır. Bilgi ve tecrübede yetersizliği arıcılık faaliyetinin 

gerek ekonomik gerekse diğer yönlerden verimsiz olmasına neden 

olabilecektir. Arıcılığa başlarken, arıcılık yapılacak bölgenin arıcılık 

için uygun olmasına ve uygun arı ırkını seçilmesine dikkat edilmelidir. 

Günümüzde modern arıcılık ve tekniklerinin Kars yöresindeki arıcılar 

tarafından dikkate alınması ve gelişmiş olması da arıcılık sektörünün 

bu bölgede gelişmesine katkı sağladığı görülmektedir. 

Nüfus artışının gerektirdiği gıda maddelerinin karşılanması 

zorunluluğu tarım ve hayvancılığın diğer alanları gibi arıcılıkta da 

geleneksel üretim yöntemlerden, sermaye yoğun üretim tekniklerine 

geçişi zorlamaktadır. Bu durum tarımsal üretimde oldukça fazla ilaç 

ve gübre kullanımını arttırmış ve böylece verimde önemli artışlar 

olmuştur. 
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Ne var ki kullanılan kimyasal ilaç ve inorganik maddeler çevre 

kirliliğine birtakım istenmeyen sebeplere yol açmış ve toplumdaki 

bireylerin sağlığını tehdit eder bir boyuta ulaştığı görülmektedir. 

Ancak Kars ili tarım sektörün de gerçekleşen bu oluşumlardan uzak 

kaldığından ilde doğal denge korunmuş ve üretilen ürünlerin 

kalitesinde bir kayıp söz konusu olmamıştır. Son yıllarda organik ve 

doğal ürünlere talebin artması ile doğal olarak üretilen katkısız Kars 

balına talep artmaya başlamıştır. Bu duruma bölgede Kafkas arı 

ırkının varlığı ve özelliklerini de eklersek Kars balı oldukça önemli bir 

ürün haline gelmiştir. 2018 yılında Kars balı coğrafi işaretinin 

tescillenmesi ile Kars balının değerliliği ve önemi artmış ve Kars’ta 

önemli ekonomik faaliyetlerden biri olan arıcılığın gelecek yıllarda 

daha fazla önem kazanması düşünülmektedir. 

 

Tarım ve hayvancılık faaliyetlerin yürütüldüğü Kars’ta arıcılık 

ekonomik açıdan oldukça önemlidir. Kars ilinde arıcılıkla uğraşan 

işletme sayısı 2012 yılından sonra hızlı bir artış göstermiştir. 2019 yılı 

TUİK verilerine göre Kars’ta 682 adet arıcılıkla uğraşan ailesel 

işletme bulunmaktadır. Ülkemiz genelinde arıcılık işletme sayısı 2019 

yılında azalmasına karşılık Kars ilinde artışı söz konusu olup 

Türkiye’deki işletme sayısı içerisindeki oranı binde 8 dolayındadır 

(Tablo 5). TUİK verilerine göre Kars ilinde kovan sayısı 2012-2014 

yılarında artış gösterirken, 2015-2016 yılarında 2014 yılına göre düşüş 

gerçekleşmiş, 2017 yılından sonra tekrar 2014 yılı seviyelerine 

ulaşmıştır. Tablo 5’te görüldüğü gibi Kars ilinde kovan sayısı 2018 
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yılında tekrar düşüş göstermiş olup, 2019 yılında ise 2018 yılına göre 

%140 artış olmuştur.  

 

 

Kars’ta kovan sayısı bakımında 2010-2019 yılları arasında inişli 

çıkışlı bir durum gözlenmiş olup Türkiye’deki kovan varlığı içerindeki 

ortalama oranı %1.06 düzeyindedir (Tablo 5). Tablo 5 incelendiğinde 

Kars ilinde bal üretimi, kovan sayıların bağlı olarak 2010-2019 yılları 

arasında 2012, 2013 ve 2016 yılarında bir önceki yılla göre düşüş söz 

konusu olmuş son 3 yıl ise (2017-2019) artış görülmektedir. Bal 

üretimi bakımından ise TUİK 2019 verilerine göre Kars ili Türkiye’de 

14. Sırada yer almakta ve Türkiye’deki oranı son on yılda ortalama 

binde 9 olup bu oran 2019 yılında %1.66’ya çıkmıştır. Kars ilinde 

kovan başına bal verimi 2019 yılında 20.00 kg olarak gerçekleşmiş, 

2014 yılından itibaren kovan başına verimde kayda değer artış 
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göstermiş ve son yıllarda Türkiye ortalamasını geçerek ve dünya 

ortalamasına ulaşmıştır.   

Bal mumu üretim miktarı yıllar (2010-2019) itibari ile istikrarsızlık 

göstermiş maalesef istenilen düzeye olmayıp özellikle son yıllarda 

düşüş görülmüş, Türkiye bal mumu üretimi içerisindeki oranı ise 

binde 8 düzeyindedir (Tablo 5). 

Kars balı 2019 yılında piyasada ortalama toptan satışlarda kilogram 

fiyat 30-40 TL, perakende satış fiyatı ise ortalama 60-80 kg/TL 

arasındadır. Kars’ta 2019 yılı bal üretim miktarı yaklaşık 2000 ton 

olduğu tahminine göre ekonomik olarak 120 ila 160 milyon TL 

arasında bir gelir sağlamaktadır.  

TUİK verilerine göre Kars arıcılık verileri ilçeler bazında 

değerlendirildiğinde en fazla kovan ve işletme sayısı Kağızman 

ilçesinde bulunmaktadır. Kovan ve işletme sayısının yaklaşık yarısının 

Kağızman ilçesinde olduğu görülmektedir (Tablo 6, Tablo 7).  Bu 

durum Kağızman ilçesinin çok eski tarihlerden beri arıcılığa önem 

verilmesinin yanında ilçenin iklim özelikleri, bitki örtüsü, coğrafik 

yapısının önemli olduğu söylenebilir. Kovan ve işletme sayısı en az 

olan ilçeler Digor ve Akyaka ilçesi olup bu ilçelerde gerek işletme 

sayısı gerek se kovan sayısı bakımında ildeki kovan varlığı 

içerisindeki oranları %2 düzeyindedir (Tablo 6, Tablo 7).  
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Kovan sayıları 2019 yılında Akyaka ilçesinde aynı kalırken, Merkez 

ilçede düşmüş ve diğer ilçelerde artığı görülmüştür. Merkez ilçede 

2019 yılında işletme sayısında artış gözlenirken, kovan sayısında 

düşüş gerçekleşmiştir. Digor ilçesinde de işletme sayısı sabit kalırken 

kovan sayısında %350’ye yakın bir artış tespit edilmiştir (Tablo 7).  

Bal verimi bakımından ilk sırada Kağızman yer alırken bunu sırası ile 

Merkez ilçe, Sarıkamış, Selim, Arpaçay, Susuz, Digor ve Akyaka 

izlemektedir. Kağızman ilçesi ildeki üretilen balın %58’ini üretmekte 

olup ilde arıcılığın lokomotifi konumundadır (Tablo 8).  
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Kovan başına bal verimi ilçeler arasında 2010-2014 yıları arasında 

farklılık gösterirken 2014 yılından 2019 yılına kadar birbirine yakın 

değerlerde olup son iki yılda tüm ilçelerde kovan başına bal veriminin 

20.00 kg olduğu belirlenmiştir (Tablo 8).  
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Bal mumu üretim miktarı en fazla Kağızman ilçesinde olurken en 

düşük Akyaka’da tespit edilmiştir. 2019 yılında bal mumu üretim 

miktarı önceki yılara göre en fazla artış Akyaka ilçesinde 

görülmektedir (Tablo 9). 
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1. Kars’ta arı ırkları 

Kars’ta arı ırk olarak Kafkas arı ırkı (Apis mellifera caucasica) ile bu 

ırkın melezleri kullanılmaktadır. Kafkas arısının ana vatanı Orta 

Kafkasya’nın yüksek vadileri (Gürcistan, Azerbaycan ve Kuzey 

Kafkaslardır) olarak bilinmektedir. Kafkas ırkı Türkiye’de Kuzey 

Doğu Anadolu’ da Kars, Ardahan ve Artvin illerine kadar yaygınlık 

göstermektedir (Anonim, 2004) 

Türkiye’de her gecen gün hızla artan göçer arıcılık Anadolu arı 

popülasyonundaki genetik varyasyonu büyük ölçüde değişmesine 

neden olmuştur. Türkiye’deki hakim genotipin orijinali, ulaşım 

olanaklarının çok zor olduğu bölgeler dışında, bütün bölgesel ırkların 

karışımından oluştuğu bildirilmektedir. (Fıratlı ve Budak, 1994; 

Dodoloğlu ve Genç, 2002)  

Kafkas arı ırklarının ana yaşam sahalarından biri de Kars ilidir. Ancak 

gezgin arıcılığın başlaması ile il dışından gelen diğer arı kolonileri ve 

Kars’ta arıcılık yapan arıcıların kışın arılarını başka illere götürmesi 

sonucu Kafkas ırkının dejenere olmasına ve kısmen niteliklerini 

kaybetmesine neden olmuştur.  

Kafkas ırkı arısının korunması için bugün Ardahan ve Artvin illeri 

izole bölge kapsamına alınmış ve dışarıdan arı girişine kapatılmış ve 

ırk koruma altına almıştır. 

Kafkas ırkı sahip olduğu morfolojik özellikleri ile özellikle tüylü 

vücut yapısından dolayı soğuğa diğer ırklardan daha dirençlidir. 



 
 149 

Ayrıca kanat genişliği ve kanat uzunluğu diğer ırklardan daha fazla 

olması, Kafkas arı ırkına çok daha uzak mesafelere ve şiddetli 

rüzgarlarda uçabilme yeteneği sağlar. Kafkas arı ırkı, şeker oranı 

düşük çiçeklerin nektar alma yeteneğine sahip olma özelliğinden 

dolayı diğer ırklara göre daha fazla bal yapma yeteneğine sahiptirler. 

Diğer ırklardan daha fazla propolis toplam özelliğine sahiptirler.  

2. Kars Balı 

Kars ili sahip olduğu konum ve iklim özellikleri ile, arıcılık için temel 

kaynağı oluşturan farklı bitki varlığı ve yönünden de çeşitlilik arz 

etmektedir. Kars’ta doğal olarak yetişen çiçekli bitkiler yaklaşık 1800 

türden oluşmaktadır. Bu bitkilerin 100 kadarı endemik olarak 

belirlenmiştir. Kars ilinde genellikle İran-Turan bitki familyasına ait 

Alpin otsu bitki varlıkları ile az miktarda da yörenin özelliklerine 

uyum sağlamış sarıçamların yoğun olduğu ormanlık alanlardan oluşan 

florasal varlığıyla Kars ili, arıcılık ve ürünlerinin üretimi için uygun 

ortamı sağlamaktadır. (Demir, 2014) 

Tarihte Osmanlı saray sofralarında tercih edilen ve önemli ihracat 

ürünü olan Kars balı son yıllarda ülkemizin birçok bölgesindeki 

bilinçli tüketicilerin tercih ettiği ürün özeliğini sürdürmektedir. Kars 

balı, bölgeni kendine özgü bitki çeşitliliği, doğal koşulları ve iklimin 

etkisi ile ortaya çıkan hafif aroması ve tadı olan genelde acık renkli bir 

baldır. Genel özelliklerinden dolayı çiçek balı olup, karışık floralı 

(polifloral) ballar sınıfında girmektedir.  
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Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz Bölgelerindeki çiçek ballarının 

fizikokimyasal ve biyokimyasal değerlerini karşılaştırılan bir çalışma 

sonucuna göre, en düşük hidroksi metil furfural (HMF) değeri Kars 

balında tespit edilmiştir.  

Kars balının elektriksel iletkenlik, früktoz/glikoz oranın ve kül oranı 

değerleri, bölgedeki diğer illerin ballarından farklı olup daha düşük 

değerlere sahiptir. Fruktoz/glukoz artmasına bağlı olarak ballarda 

kristalleşme gecikmektedir. Kars balında fruktoz/glukoz oranı düşük 

olduğundan kısa sürede kristalleşme görülmektedir. Kars balında renk 

açık sarı-altın sarı renk aralığındadır. (Batu ve ark., 2013). 

Kars’a innovative özellik kazandıran ve marka değeri olan arıcılık ve 

ürünleri kuşkusuz Kars ilinin coğrafi özellikleri ve bölgeye özgü arı 

ırkının niteliklerinin bir sonucudur. Kars ve ilçeleri arıların 

yararlanacağı arazilerin büyük bir kısmı tarım faaliyetine maruz 

kalmamaktadır. Bu sayede Kars ve ilçelerinde; kimyasal kalıntısı 

olmayan, sulama yapılmayan çiçeklerin sadece doğal ortamında doğal 

yollarla yetiştiği büyük ölçekli araziler mevcuttur.  

Bu arazilerde üretilen ballarda herhangi bir kimyasal kalıntının 

olmaması tarımda gübre kullanımın az ya da olmaması ve sanayileşme 

kirliliğinin olmaması ile balların doğal arazilerden elde edilen 

nektarlarla yapılıyor olması Kars balını değerli kılmaktadır. 

3. Balın pazarlanması 

Kars Arı Yetiştiricileri Birliği ve Kars’taki arıcılarla ile yapılan 

görüşmelerde Kars balının pazarlanması daha çok, üreticiler 
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tarafından kendi akrabalarına, arkadaşlarına ile akraba ve arkadaşları 

aracılığı kendileriyle iletişime kuran bireylere perakende olarak 

satılmaktadır. Kars balını pazarlamak üzere oluşturulan web siteleri 

vasıtasıyla da balın pazarlandığı görülmektedir. Üreticilerin bazıları 

ise balını toptan bir şekilde bal tüccarlarına pazarlamaktadırlar. Ayrıca 

il merkezindeki Kazın Paşa Caddesi başta olmak üzere birçok 

caddesinde ve tarihi binalarında bulunan dükkânlarda bal satışları 

yapılmaktadır. Son yıllarda Doğu Ekspresi ve Sarıkamış kayak 

turizminin gelişmesi ile üretilen Kars balının pazarlanmasına katkı 

sağlandığı da görülmektedir. Ancak il genelinde arıcılıktan sağlanan 

gelir, sürekliliği sağlayabilecek düzeye ulaşmamıştır (Ayvazoğlu 

Demir ve ark. 2017).  

4. Kars’ta Arıcılık Faaliyetleri 

Kars’ta arıcılık faaliyetleri işletmelerdeki arılı kovan sayısına göre 

farklılık göstermektedir. Kovan sayısı 50’i adetin altında olan 

işletmeler genellikle sabit arıcılık yapmaktadırlar. Bu tür işletmeler 

arılarını genelde içerde kışlatmaktadırlar. Mart ayının sonlarında 

kışlatmadan çıkarılan arılara ilkbahar bakımı ve beslemesi 

yapılmaktadır. Arıların gelişimine bağlı olarak haziran ayında ballıklar 

verilmektedir. İklimin seyrine göre bal hasadı il genelinde değişmekle 

birlikte temmuz 15 ile ağustos 15 arasında yılda bir kez yapılmaktadır.  

Bal hasadından sonra sonbahar bakım ve besleme uygulamaları 

yapılarak havaların sıcaklığına bağlı olarak kasım ayı sonlarında arılı 

kovanlar kapalı alanlara alınarak kışlatma yapılmaktadır. Kağızman ve 
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Akyaka ilçelerinde ise iklim daha uygun olması nedeniyle mevsimsel 

şartlar dikkate alınarak kışlatma dışarda da yapılabilmektedir. 

Kars ilinde arıcılık yapan ve kovan sayısı 50-150 adet ya da daha fazla 

olan işletmeler çoğu bal hasadından sonra sonbahar bakım ve 

beslemesini yaptıktan belli bir süre sonra arılarını başka illere 

götürmektedir. Kış ayları için genellikle tercih edilen illerin başında 

Iğdır ili gelmekle birlikte Antalya, Hatay, Mersin, Muğla ve Aydın 

illeri de tercih edilmektedir. Arılarını il dışına götüren üreticiler mayıs 

ayının sonlarında tekrar Kars ilindeki bulundukları yerlere gelerek 

üretimlerini sürdürmektedirler. 

Arıların üreticiler tarafından il içerisinde de yer değiştirdikleri 

görülmektedir. Havaların daha çabuk ısındığı Akyaka, Arpaçay Digor 

ve Kağızman ilçelerinde faaliyet gösteren üreticiler bulunduğu bu 

ilçelerin yüksek kesimlerine veya Susuz, Merkez, Sarıkamış, Selim 

ilçelerine götürmektedirler. Eylül ayında tekrar ilk çıkış noktalarına ve 

kapalı barınaklara geri dönülmektedir. Arıların il içerisinde yerlerinin 

değiştirilmesi bir veya iki kez olabilmektedir.  

Kars yöresi, sahip olduğu konum, jeolojik, morfolojik ve iklim 

farklılıklar nedeniyle, ayrıca özel bitki varlığı florası nedeniyle kaliteli 

bal üretimi için oldukça uygun bir yöredir. Kars sert karasal bir iklim 

görülmekte olup, ilkbahar ve yaz mevsimi diğer bölgelere göre sonra 

yaşanmaktadır.  

Diğer bölgelerde bitkilerin nektar salısının bittiği dönemde Kars’ta 

bitkilerin nektar salgılama dönemi yeni başlamaktadır. Bu özelliği ile 

gezginci arıcılık için Kars tercih edilmektedir. Bu sebepten ilkbahar ve 
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yaz aylarında Kars ili ve ilçelerine, Kars’taki koloni varlığının 2-3 katı 

kadar koloni Kars’a gelmektedir. Kars ili ve ilçelerine genelde 

Karadeniz Bölgesi başta olmak üzere diğer bölgelerden gezgin arıcılar 

gelmektedir. 

5. Arıcılık destekleri 

Kars’ ta arıcılık faaliyeti gösteren işletmelere, Tarım ve Orman 

Bakanlığı’nca desteklemeler kapsamında "Aktif Arılı Kovan" 

destekleme ödemeleri her yıl arıcılara ödenmektedir.  

 

Tarım ve Orman Bakanlığı’nca yürütülen “Genç Çiftçi Projesi” 

bazında 2016 ve 2017 yıllarında 44 genç girişimciye Arılı Kovan 

desteklemesi kapsamında 1.320.000 TL hibe verilmiştir. Ayrıca 

"Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı" 

kapsamında 12 üreticiye proje kapsamında arıcılıkla ilgili makine 

ekipman alımına 54 bin 860 TL hibe verilmiştir. 

 

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 2016-2020 yılları 

arasında Kars’ta 7 arıcılık projesini desteklemiş, 8 arıcılık projesini 

destekleme kapsamına almıştır. 

SONUÇ 

Arıların ve diğer polinatör böceklerin, insanlık ve dünyamız açısında 

taşıdıkları önemin bilinmesi ve bu alanda bir farkındalığın ortaya 

konulması önemlidir. 

Birleşmiş Milletler 2030 gündeminde tanımlanan “Sürdürülebilir 

Kalkınma Hedefleri”nin başarılmasına katkı sağlayan biyoçeşitliliğin 
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ve ekosistemin korunmasına dikkat çekilmesi hedeflenmektedir. Bal 

arıları, biyoçeşitliliğin ve ekosistemin korunmasın da ve bitkilerin 

tozlaşmasını sağlamalarının yanı sıra, doğada başka hiçbir canlıdan, 

bitkiden elde edilemeyen sayı ve çeşitte biyolojik işleve ve tıbbi 

fonksiyona sahip doğal ürünler sağlamaktadır.  

Türkiye’de arıcılık faaliyetinde son yıllarda gerçekleşen gelişmeler 

paralel olarak sektör sürekli bir gelişme görülmektedir. Fakat gerek 

ülke olarak arı yetiştiriciliğinde görülen aksaklıklar gerekse iklim 

değişikliği ve çevre sorunları nedeniyle, üretimde artış olmasına 

rağmen kovan sayısındaki artışın gerisinde kalmıştır. Ayrıca kovan 

başına verimliliğin düşüş olduğu görülmektedir. Arı ıslahı konusunda 

etkili bir çalışmanın olmadığı ülkemizde, ana arı üretimi ile arı sütü, 

arı zehiri vb. arı ürünlerinin üretiminde eksiklik devam etmektedir. Bu 

konularda ileri araştırmalar yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. 

Kars’ta arıcılık geçmişten günümüze önemli gelişmeler göstermesine 

karşın bugün bu sektörün giderilmesi gereken birçok sorunları 

mevcuttur. Kars iline başka yörelerden giren kaçak ballar olması, 

markalaşma ve pazarlama faaliyetlerinin yetersizliği, kurumsal 

kapasite ve beşeri sermaye sıkıntıları, üretim ve eğitim altyapılarının 

eksikliği, düşük verim, kışlatma, hijyen, yetersiz bakım ve besleme 

gibi çözülmesi gereken hayli sorunların olduğu görülmektedir. 

Tüm bu konularda arıcılıkla ilgili sivil toplum örgütleri başta olmak 

üzere, meslek örgütleri, üniversiteler ve bakanlıklar çalışmalar 

yapmalıdır. Türkiye arıcılığında Kars ili önemli bir yere sahip olup, 

bölge organik arıcılık ürünleri yetiştirme bakımından da gerekli 



 
 155 

potansiyele sahiptir. Ayrıca Kars balı başta olmak üzere elde edilecek 

diğer arı ürünlerinin bölgenin turizm potansiyeline ve dolayısıyla Kars 

tanıtımına katkı sağlayacaktır. 
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GİRİŞ 

Kars ilinde büyük ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği temel iktisadi 

sektördür. Geniş çayır ve otlaklar il topraklarının yaklaşık üçte birini 

kaplamaktadır. Hayvan yetiştiriciliği büyük oranda geleneksel tarzda 

ve ailesel işletmeler halinde yapılmaktadır (Otlu, 2008). Kars ili 

ülkemiz büyükbaş hayvan varlığının (458/817.872.000) %3.34’ünü 

(596.966) ve küçükbaş hayvan varlığının (48.481.000) %0.96’sını 

(468.501) bulunduran önemli bir potansiyele sahiptir (TUİK, 2019).  

Ancak yörede hayvan popülasyonunun sayısal bu büyüklüğüne 

rağmen ırkların yetersiz verimliliği, görülen bakteriyel, viral, mikotik 

ve paraziter hastalıkların yaygın olması nedeniyle beklenen düzeyde 

verim elde edilememektedir. 

Kars yöresi ekonomisinin temel taşını oluşturan hayvancılık, 

insanların hayvansal protein ihtiyaçlarının sağlıklı bir şekilde temin 

etme sürecine katkı sağlamaktadır. Ancak hayvan yetiştiriciliği kadar 

verimliliği ve karlılığı sürdürmek de önemli bir noktadır. Bu bağlamda 

sürü sağlığınun korunması ve devamlılığı ön plana çıkmaktadır. Sürü 

sağlığı, hayvanların verimliliğini en üst düzeye çıkarmak, sürüyü 

hastalıklardan korumak ve sürüdeki hayvanları yeni tehlikelere karşı 

güçlü hale getirmek amacıyla işletmelerde uygulanması gereken çok 

yönlü çalışmalardır.  

Sürü sağlığının devamlılığında özellikle enfeksiyöz hastalıklardan 

korunma en önemli ve ilk basamaktır. İnsan sağlığı açısından önem 

arz eden sağlıklı gıda üretimi, çevreye olan tehdidin azaltılması ve 
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bazı infeksiyöz, zoonotik hastalıkların önlenmesi bakımından sürü 

sağlığının devamlılığı önemlidir. Çünkü infeksiyöz hayvan 

hastalıkları, hayvansal ürün miktarı ve kalitesini olumsuz etkileyerek 

birçok ekonomik kayba yol açabilmektedir (Büyük, 2021).  

Bu bölümde Kars yöresinde yetiştirilen büyük - küçükbaş hayvanlarda 

gözlenen, çoğu endemik seyirli ve zoonotik karakter taşıyan önemli 

bakteriyel hastalıklar ele alınmıştır.  

Bölgedeki hastalıkların etiyolojik, epidemiyolojik ve klinik özellikleri 

ile tanısına değinilirken yaklaşık 30 yıllık bir süreç içerisinde Kafkas 

Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim 

Üyelerinin ya da diğer disiplinlerle ortaklaşa olarak hastalık üzerine 

gerçekleştirdiği izolasyon, identifikasyon çalışmaları ile serolojik ve 

moleküler araştırmalara da yer verilmiştir. Kars yöresi büyük ve 

küçükbaş hayvanlarda gözlenen ve hayvan sağlığını olumsuz 

etkileyerek verim düşüşüne (et, süt, deri, yapağı ve döl verimliliği 

gibi) ve ekonomik kayba neden olan, birçoğunun zoonotik karakter 

taşıması nedeniyle halk sağlığını da olumsuz etkileyen önemli 

bakteriyel enfeksiyonlar aşağıda ele alınmıştır. 

BRUSELLOZİS (BRUCELLOSIS) 

Brusellozis, çiftlik hayvanlarında başta abort ve infertilite olmak üzere 

(Büyük ve Şahin, 2011), eklem iltihabı, mastitis ve çeşitli organlarda 

kronik yangıların (Bozukluhan ve ark., 2016), boğalarda ise 

epididimit, orşitis ve seminal vezikülitin şekilendiği ve Brucella cinsi 
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bakterilerin nedensel ajan olduğu, enfeksiyöz, multisistemik bir 

hastalıktır (Çelebi ve ark., 2016).  

Uluslararası Sistemik Bakteriyoloji Komitesi Brucella Taksonomisi 

Altkomitesi Brucella cinsi içerisinde; B. abortus, B. canis, B. ceti, B. 

inopinata sp. nov., B. melitensis, B. microti, B. neotomae, B. ovis, B. 

pinnipedialis ve B. suis olmak üzere adlı 10 farklı türün bildirimi 

yapılmıştır. Brucella cinsi üyeler Gram negatif, sporsuz, hareketsiz, 

fakültatif intrasellüler mikroorganizmalardır (Otlu, 2012). 

Cins içerisinde, insan ve hayvanlarda hastalık etkeni Brucella türleri 

sığırlarda B. abortus, koyun ve keçilerde B. melitensis, domuzlarda ise 

B. suis’dir. Brusellozis insan sağlığını özellikle de veteriner hekimler, 

hayvan bakıcıları ve yetiştiricileri, kasaplar ve çobanlar gibi meslek 

gruplarını ve hayvan sağlığını olumsuz etkilediği gibi yüksek 

ekonomik kayıplara da neden olarak güncel zoonotik karakterini 

korumaktadır (Büyük ve Şahin, 2011). 

Brucella cinsi üyelerin neden oldukları infeksiyonlar çiflik 

hayvanlarında özellikle de sığır, koyun ve keçi gibi hayvanlarda 

yaygınlık göstermektedir. Abort vakalarında en sık izole edilen 

bakteriyel etken Brucella spp. olup sığırlarda B. abortus ve koyun ve 

keçilerde B. melitensis’tir. Bruselloziste ilk atığı takiben genellikle 

sonraki gebelikler normal doğum ile sonuçlanırken bazı olgularda ilk 

atığı takiben 2 veya 3 yıl üst üste veya aralıklı olarak atıklar 

şekillenebilir. Genel olarak ineklerde gebeliğin son trimesterinde 

abortlara sebep olan bu tabloda gebeliğin ilk dönemlerinde de erken 

embriyonik ölümler ve abortlar meydana gelebilmekte hatta gebeliğin 
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sonlanmasına yakın ölü doğumla birlikte cansız, doğumdan kısa bir 

süre sonra hatta hayatta kalamayan zayıf buzağı doğumlarına da 

rastlanmaktadır (Büyük ve Şahin, 2011). Aynı zamanda çoklu sistem 

tutulumuna neden olan Bruselloziste sığırlarda başta abort ve 

infertilite olmak üzere zayıf veya ölü buzağı doğumları, metritis, süt 

veriminde azalma, ateş, anoreksi; boğalarda ise epidermitis, orşitis ve 

testislerde atrofi, en sık rastlanan klinik bulgulardır (Otlu, 2012). 

Hastalık, sindirim sistemi, çiftleşme, deri veya konjunktiva ile 

doğrudan temas yoluyla hayvanlar arasında bulaşırken, enfekte 

hayvanlarla doğrudan temas veya kontamine süt ve süt ürünlerinin 

tüketimi yoluyla, ayrıca suşların veya enfekte maddelerin 

laboratuvarda işlenmesi sırasında da insanlara bulaşabilmektedir. 

Sindirim veya solunum sistemi, konjuktival mukoza veya deri yolu ile 

vücuda giriş yapan etken önce bölgesel lenf yumrularına daha sonra 

lenf ve kan yoluyla dalak, karaciğer, kemik iliği, meme, merkezi sinir 

sistemi ve ürogenital organlara geçiş yapar (Bozukluhan ve ark. 

2016). 

Bruselloziste bir atık olgusunda enfekte dişiler yavru zarları, uterus 

sıvıları ve vajinal akıntıları ile etkeni çevreye yayarak işletmedeki 

diğer hayvanlar için büyük risk oluşturmaktadırlar. Sütle yüksek 

miktarlarda ve uzun süre etkenin atılımı ise özellikle insan sağlığı için 

büyük tehlike oluşturmaktadır  

Abort olgularında bakteriyel etken olarak sıklıkla Brucella spp., 

Campylobacter spp., Listeria spp., Chylamydia abortus, Salmonella 

spp., Leptospira spp. gibi mikroorganizmalar izole edilmekte ve 



 
 167 

olguların çoğunda Brucella türleri ilk sırada yer almaktadır (Büyük, 

2010). 

Doğu Anadolu Bölgesi’nin büyük hayvan nüfusu ve ciddi oranda 

hastalık vakaları ile öne çıkan en önemli illerinden biri olan Kars 

yöresinde, Brusellozis halen endemik bir seyir izlemekte ve hastalık 

zoonotik karakteriyle halk sağlığı açısından önemli bir risk teşkil 

etmektedir.   

Kars yöresinde atık olgularında Brucella türlerinin yayılımını ve 

prevalanslarını belirlemeye yönelik olarak gerek Brucella etkenlerinin 

izolasyon ve identifikasyonunu içeren kültürel gerekse hayvanlarda 

Brucella etkenlerinin mevcudiyetini ortaya koyan antikorlarının 

varlığını tespit etmeyi hedefleyen çeşitli serolojik çalışmalar yapılmış 

olup yapılan bu araştırmalar ışığında brusellozisin yöredeki yayılımı, 

yaygınlığı ile birlikte hayvanlardaki prevalansı ve zoonotik 

karakterinden dolayı da halk sağlığı açısından oluşturduğu riskler 

belirlenmeye çalışılmıştır.  

Aydın ve ark. (1994), Aralık 1993-Mart 1994 tarihleri arasında Kars 

yöresinde yaptıkları bir çalısmada inceledikleri 30 atık sığır fötusuna 

ait iç organlar ve abomazum içeriği örneklerinin 14 (%46.6)’ünden B. 

abortus izole ve identifiye etmislerdir. İzolasyon yapılan fötusların 

analarından alınan kan serumu örneklerinde serum aglütinasyon testi 

(SAT) ile 1/160-1/1280 arasında değisen titrelerde pozitiflik 

saptamıslardır. Ünver ve ark. (2006), 2002-2004 yılları arasında Kars 

merkez ve köylerinden toplanan ve Kafkas Üniversitesi Veteriner 

Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı laboratuvarına getirilen toplam 
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62 adet atık fötusa ait abomasum içeriği, iç organ ve fötal membran 

örneklerini bakteriyolojik olarak incelemis, örneklerin 37 

(%59.7)’sinden Brucella spp. izole etmislerdir. 32 (%51.6) örneği 

Polymerase Chain Reaction (PZR) ile pozitif bulmus ve 27 Brucella 

suşunun da Randomly Amplified Polymorphic DNA (RAPD-PCR) ile 

analizi sonucu 12 (%44.4)’sinin izolatın B. abortus S19 ve 15 

(%55.6)’inin B. melitensis Rev1 ası suslarının profillerini gösterdiğini 

bildirmislerdir.  

Ülkemiz ve bölgemizde ilk kez bildirilen bu bulgular neticesinde B. 

melitensis’in yaygın bir sekilde sığırlarda abortlara yol açtığı ve bu 

durumun bölgeden bölgeye veya sürüden sürüye değisebilir bir 

durumdan kaynaklanabileceği vurgulanmıştır. Şahin ve ark. (2008), 

2004-2006 yılları arasında kuzulama döneminde 84 aborte fötusa ait 

akciğer ve abomasum içeriği örneklerini değerlendirmiş ve kültürel 

muayeneler sonucunda 25 örnekte (%29.76) B. melitensis izolasyonu 

gerçekleştirmişlerdir. Çelebi ve Otlu (2011) tarafından, Şubat-Mayıs 

2008 tarihleri arasında, Kars merkez ve Selim ilçesine bağlı köylerde 

atık yaptığı bilinen sığır sürülerinde bulunan ve brusellozise karsı 

asısız olduğu bilinen 250 inekten elde edilen süt ve vajinal sıvap 

örnekleri olmak üzere toplam 500 örnek Brucella etkenleri yönünden 

bakteriyolojik olarak değerlendirilmiş ve 250 süt örneğinin 11’i 

(%4.4), 250 vajinal sıvap örneğinin 16’sından (%6.4) olmak üzere 

toplam 27 (%5.4) örnekte B. abortus izolasyonu yapılmıstır. Büyük ve 

Şahin (2011), 2009-2010 yılları arasında yaptıkları çalışmalarında 284 

farklı ineğin 242’sinden hem süt hem de vajinal sıvap olmak üzere 
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toplam 265 süt ve 261 vajinal sıvap örneği ile 97 farklı ineğin fötal 

doku örneğini Brucella etkenlerinin varlığına yönelik incelemişlerdir. 

Bakteriyolojik muayene sonucu 265 süt örneğinin 41 (%15.47)’inden, 

261 vajinal sıvap örneğinin 25 (%9.57)’inden ve 97 fötus örneğinin 40 

(%41.23)’ından ve eş zamanlı olarak 8 (%3.30) hayvana ait hem süt 

hem de vajinal sıvap örneğinden Brucella spp. (105 B. abortus ve 1 B. 

melitensis) izole ve identifiye etmişlerdir.  

Dağ ve ark. (2012), Şubat-Mayıs 2008, Mart 2009 ve Mart 2010 

yılları arasında atık yapan 261 inekten topladıkları vajinal sıvap 

örneklerinin 25’inden B. abortus izolasyonu gerçekleştirmişlerdir. 

Çelebi ve ark. (2017) Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi 

Mikrobiyoloji Anabilim Dalının suş koleksiyonuna ait Brucella 

suşlarından rastgele seçilen 16’sı koyun ve 14’ü sığır orjinli olmak 

üzere toplam 30 suşu çeşitli moleküler yöntemlerle incelemişler ve 

koyun orjinli 16 suşun 15’ini B. melitensis ve 1’ini B. abortus; 14 sığır 

orjinli suşun 13’ünü B. abortus ve 1’ini B. melitensis olarak identifiye 

etmişlerdir. Böylece konaklar arasında çapraz Brucella infeksi-

yonunun varlığını göstermişlerdir. 

Güllüce ve Leloğlu (1996), Kars merkez ve ilçelerine bağlı aşısız ve 

infekte sürülerin bulunduğu 22 yerlesim biriminden topladıkları 712 

adet süt örneğini serolojik olarak incelemisler ve süt ring testi ile 401 

(%56.32) ve Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA) ile 467 

(%65.59) örnekte pozitif sonuç elde etmislerdir. Büyük ve ark. (2011), 

ekstansif yetiştiricilik yapılan 2 farklı koyun ve keçi sürüsünden 

serolojik amaçlı koyun, keçi ve koçlara ait toplam 204 kan serum 
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örneği ve etiyolojik olarak ise atık yapmış 35 koyun ve 4 keçiye ait 39 

süt, 39 vajinal akıntı ile 1 atık fötus doku örneğini incelemişlerdir. 

Serolojik olarak incelenen 204 serum örneğinin 74’ünü (%36.27) hem 

Rose Bengal Plate Test (RBPT) hem de SAT ile Brucella pozitif 

olarak saptamışlardır. Kültürel amaçlı yapılan çalışmalar sonucu 39 

atık yapan hayvandan 11 (%28.2)’inde B. melitensis izole ve 

identifiye etmişlerdir. 

Sahin ve ark. (2004), yavru atma olgularının salgın halinde görüldüğü 

Kars yöresinde yetistirilen sürülerden aldıkları 219 sığır kan serumu 

ile elde ettikleri 87 atık sığır fötusunu incelemislerdir. Serum 

örneklerinin RBPT ile 72 (%32.8), SAT ile 121 (%28.7)’inde 

pozitiflik tespit edildiğini ve 87 atık fötus örneğinin 35 

(%40.22)’inden B. abortus izole ve identifiye edildiğini 

bildirmislerdir. Genç ve ark. (2005), Brucella asısı yapılmamıs abort 

yaptığı bilinen 163 sığırdan elde edilen kan serumu örneğini 

Competetive ELISA, Komplement Fiksasyon Testi (CFT), RBPT ve 

SAT ile değerlendirmis; B. abortus’a karsı sırasıyla %68.1, %65.6, 

%58.9 ve %55.2 oranında pozitiflik bulmuslardır.  Otlu ve ark. (2007), 

2004-2006 yılları arasında Kars yöresinde veteriner hekim, çiftçi ve 

sığırlarda brusellozisin prevalansını belirlemek amacıyla 27 farklı 

işletmeye ait abort öykülü sığırlardan topladıkları 407 kan serumu 

örneği ile 28 veteriner hekim ve 246 çiftçiye ait kan serumu 

örneklerini serolojik olarak inceledikleri çalışmalarında, sığır serum 

örneklerinin 134’ünü (%32.92) RBPT, 141’ini (%34.64) SAT ile 

Brucella pozitif saptarken, çiftçi kan serumu örneklerinin 32’sini 
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(%13) RBPT, 35’ini (%14.22) SAT ve 44’ünü (%17.88) ELISA ile, ve 

veteriner hekimlere ait kan serumu örneklerinin de 13’ünü (%46.42) 

her üç test ile pozitif saptamışlar ve infeksiyonun yörede zoonotik 

karakteri ve yayılımına dikkat çekmislerdir. Otlu ve ark. (2007), atık 

yapan 167 koyundan aldıkları kan serumu örneklerini SAT ile 

değerlendirmişler ve titreleri 1/20-1/1280 arasında değişmekle birlikte 

71 (%40.11) serumu pozitif bulmuşlardır.  

Şahin ve ark. (2008), 2001-2006 yılları arasında 27 işletmeye ait abort 

öykülü sığırlardan topladıkları 626 kan serumu örneğinin 221’ini 

(%35.30) RBPT ile, 206’sını (%32.92) SAT ile ve 247’sini (%39.45) 

ELISA ile Brucella antikorları yönünden pozitif saptamışlardır. 14 

atık fötusa ait akciğer ve abomasum örneklerinin 48’inden B. abortus 

izole etmişlerdir.  Öztürk ve Büyük (2015) atık öyküsü olan ve 

brusellaya karşı aşılanmamış 100 inek, 100 koyun ve 100 attan 

aldıkları kan örneklerini RBPT, SAT ve Non-Enzimatik Hızlı 

İmmunofiltrasyon (NERİFA) teknikleri ile değerlendirmişlerdir. 

Çalışmada uyguladıkları RBPT, SAT ve NERİFA sonucunda inek 

serum örneklerinin sırasıyla 26 (%26), 23 (%23) ve 25 (%25)’ini, 

koyun serum örneklerinin 18 (%18), 14 (%14) ve 21’ini (%21), at 

serum örneklerinin ise 13 (%13), 14 (%14) ve 12 (%12)’sini Brucella 

antikorları yönünden pozitif bulmuşlardır. Çelebi ve ark. (2013), 

2008-2010 yılları arasında Kars-Ardahan yörelerinde yaptıkları atlarda 

Brucella varlığına yönelik çalışmalarında 23 faklı yerleşkeden 

topladıkları toplam 361 at serumu örneğini RBPT ve SAT ile 

incelemişler ve çalışma sonucunda Kars yöresinden topladıkları 225 
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adert serum örneğinin 31 (%13.77)’ini RBPT ve 33 (%14.66)’ünü 

SAT ile Brucella antikorları yönünden pozitif saptamışlardır. Çelebi 

ve ark. (2016), Kuzey Doğu Anadolu Bölgesinde (Kars, Ardahan, 

Iğdır) ailesel düzeyde ve ektansif olarak yetiştirilen sığır 

işletmelerinde bulunan ve brusellozis hastalığına ilişkin herhangi bir 

klinik semptom göstermeyen boğalardan aldıkları toplam 227 serum 

örneğini RBPT, SAT ve CFT kullanarak değerlendirmişlerdir.   

Brusellozisin boğalardaki prevalansına yönelik yapılan çalışmada 

Kars yöresindeki boğalardan alınan 98 serum örneğinin RBPT ile 

10’unu, SAT ile 9’unu ve CFT ile de 9’unu Brucella antikorları 

bakımından pozitif bulmuşlardır.   

Yapılan çalışmaların sonuçları incelendiğinde hayvan sayısı ve 

hareketlerinin oldukça fazla olduğu Türkiye’nin Kuzeydoğu’sunda 

bulunan Kars yöresinde sığırlarda meydana gelen abort olgularının en 

büyük nedeninin brusellozis olduğu görülmektedir. Yörede uygulanan 

koruma ve kontrol önlemlerinden istenilen başarıyı elde edebilmek 

için sığır, koyun ve keçi gibi evcil hayvanların brusellozis yönünden 

test edilmesi, serolojik olarak pozitif bulunanların kesimi, boğaların da 

etkeni yüksek oranda taşıdıkları göz önüne alınarak özellikle doğal 

aşılamada brusellozis riskini en az indirmek için bu hayvanaların da 

rutin serolojik kontrollerinin yapılması ve diğer hayvanların 

aşılanması gibi uygulamaların yanı sıra ülkemizle sınır olan İran, Irak, 

Gürcistan ve Suriye gibi ülkelerden hayvan giriş ve çıkışlarının 

kontrol altına alınması, hastalıkla mücadelenin bu ülkeler ile birlikte 
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koordineli olarak yürütülmesi ve bu amaçla ortak projeler hazırlanarak 

bunların hayata geçirilmesi oldukça önemlidir (Çelebi ve Otlu, 2011). 

ŞARBON (ANTHRAX) 

Şarbon; Bacillus anthracis tarafından oluşturulan başta otoburlar 

olmak üzere evcilleştirilmiş ve yabani hayvanlarda görülen (Otlu ve 

ark., 2002) vücut ısısının yükseldiği dalagın büyüdüğü, kanın koyu bir 

renk alarak pıhtılaşmadığı septisemik ve zoonotik karakterli bir 

infeksiyondur (İlhan ve ark., 2018).  

Özellikle akut enfeksiyonlar sığır ve koyunlarda yaygın görülür (Otlu 

ve ark., 2002). Hastalık, halk arasrnda 'dalak', kara çıban' veya 'kasap 

çıbanı' olarak da tanımlanmaktadır (İlhan ve ark., 2018). 

Bakterinin spor formu fiziksel ve kimyasal etkenlere karşı oldukça 

dirençlidir ve özellikle iklim alkali şartlarındaki toprakta yaklaşık 50 

yıl canlılılığını koruyabilmektedir. Toprak, B. anthracis'in doğal 

rezervuarıdır. Hayvanlar kontamine merada otlama sırasında etkeni 

ağız yoluyla alırlar. Antraks hayvanlarda perakut, akut ve subakut 

olmak üzere üç klinik form il seyreder. Sığır ve koyunlarda daha çok 

perakut form görülür ve tablo ölümle karakterizedir. Akut ve subakut 

formlarda vücut ısısının 41-42°C'ye kadar yükselmesini takiben 

ölümler şekillenir.  Enfeksiyon insanlara hasta hayvanların kesilip 

yüzülmesi, etlerinin yenmesi veya hayvanların yün veya derilerinin 

kullanılması yoluyla bulaşmaktadır. Hastalık insanlarda vakaların 

%95’inden fazlasını oluşturan deri formu başta olmak üzere sindirim 

yoluyla bulaşım sonucu oluşan gastrointestinal form ve sporların 
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solunması ile meydana gelen akciğer formu olmak üzere üç klinik 

form şeklinde seyreder (İlhan ve ark., 2018).     

Hayvancılıkla uğraşanlar, çobanlar, kasaplar, mezbaha işçileri, 

dericilikle uğraşanlar (ham deri yüzen, toplayan, taşıyan, işleyen, 

tabakhanelerde çalışanlar, bunlardan hediyelik eşya yapan, kürk işiyle 

uğraşan, deriden ayakkabı ve diğer ürünleri üreten), halıcılar, yünden 

iplik yapanlar, sanayide kemikle çalışanlar, geleneksel işlenmemiş 

gıda tüketicileri, veteriner hekimler risk gruplarıdır (Kadanalı ve Özel, 

2019).  

Hem hayvanlarda hem de insanlarda enfeksiyon oluşturan B. 

anthracis'in virülansını, üçlü bir toksin üretimi (letal faktör, ödem 

faktörü, protektif antijen) ve antifagositik bir kapsülün varlığı belirler. 

Bu faktörlerden sorumlu genler, toksinleri kodlayan pXO1 ve kapsül 

üretimi için genleri taşıyan pXO2 olmak üzere iki ayrı plazmid 

üzerinde kodlanmıştır (Büyük ve ark. 2015). 

Kars yöresinde hala endemik olan şarbon hastalığı hem hayvan hem 

de halk sağlığı açısından risk taşımaktadır. Yörede konuyla ilgili 

çeşitli çalışmalar yapılmış olup elde edilen veriler hastalığın önemi 

hakkında bilgiler sunmaktadır. Şahin ve Aydın (1999) 1993-1998 

yılları arasında şarbon şüphesi olan sığır ve koyunlardan alınan 164 

örneği bakteriyolojik olarak incelemiş ve 132 şarbon pozitif hayvanın 

valığını bildirmişlerdir. Çalışmada Kars ilinde %80 pozitiflik oranı 

belirlenmiştir. Aydın ve ark. (1996), 1994-1995 yılları arasında aynı 

bölgede 30 sığırdan (%90) 27 örnekte ve 13 koyundan (%76) 10 

örnekte B. anthracis'i izole ve identifiye etmişlerdir. Otlu ve ark. 
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(2002), Kars yöresinde sığır ve koyun popülasyonunda şarbon 

görülme sıklığını araştırmak ve bu zoonotik hastalığın insanlardaki 

dağılımını belirlemek amacıyla yaptıkları çalışmalarında Ocak 2000-

Eylül 2001 tarihleri arasında Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi 

Patoloji anabilim dalına şarbon şüphesi ile getirilen 38 sığır ve 17 

koyuna ait dalak, karaciğer, akciğer örneklerini mikrobiyolojik 

muayeneye tabi tutmuşlardır. 38 sığırın 34'ünde (% 91) ve 17 koyunun 

11'inde (% 64) B. anthracis izolasyonu gerçekleştirilmiştir. 

Halk Sağlığı Merkezinden edinilen bilgilerle 89 insan kutanöz şarbon 

varlığını da bildirmişlerdir. Aynı dönemde hem hayvanlarda hem de 

insanlarda şarbon teşhisi, hastalığın zoonotik özelliklerini açıkça 

göstermiştir.  

Şarbonun nedensel ajanı olan B. anthracis, hayvanlarda Sterne canlı 

spor aşısı (34F2) ile etkin bir şekilde kontrol edilmektedir. Kars’ta 

endemik olan bu hastalığa yönelik bir aşı ön çalışması yapılmış ve 

olumlu sonuçlar alınmıştır. Koehler ve ark. (2017) bu amaçla 

keçilerde yaptıkları çalışmalarında B. anthracis'in hem toksinlerine 

hem de sporuna karşı bir bağışıklık tepkisi oluşturmayı hedefleyen, 

formalin ile inaktive edilmiş sporlar ile veya bunlar olmadan 

rekombinant koruyucu antijen ve rekombinant Bacillus kolajen 

benzeri antijen (rBclA) kombinasyonunu immünojenisite açısından 

test etmişlerdir. Türkiye'nin Kars bölgesindeki yerel çiftçilerden alınan 

iki keçi grubu, üç hafta aralıklarla üç kez aşılanmış ve son aşılamadan 

dört hafta sonra virulent B. anthracis ile aşılanmamış kontrollerle 

birlikte değerlendirilmiştir. Ölçülebilir toksin nötralize edici 
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antikorların düşük veya hiç bulunmamasına ve rBclA'ya karşı şaşırtıcı 

derecede düşük bağışıklık tepkisine rağmen, tam aşıyı alan keçilerin 

%80'i ölümcül bir tehdide karşı korunmuştur. Ayrıca, antikor 

tepkilerinin seyri, iki aşamalı bir aşılama programının koruma için 

yeterli olabileceğini göstermiştir. Çalışmanın sonuçları, aşırı duyarlı 

konak keçiyi B. anthracis ile öldürücü bir enfeksiyondan korumak için 

B. anthracis'in hem toksinlerine hem de spor bileşenlerine karşı bir 

bağışıklık tepkisi ortaya çıkaran bir antijenik karışımın potansiyelini 

göstermektedir.  

Çalışmada rekombinant protein antijenleri ve formalinle inactive 

edilmiş spor kombinasyonu, keçilerde koruyucu bir immün reaksiyona 

neden olmuştur. Keçilerde yapılan serolojik çalışmalardan elde edilen 

veriler, uzun süreli antibiyotiklerle kombinasyon halinde 

uygulandığında da bu aşının immünojenisitesinin sağlamlığını 

destekleyecektir. Böylece bu aşının cansız doğası ile birlikte 

antibiyotik tedavisinin ve aşılama prosedürüne katkı sağlayacağı 

görülmüş olup daha ileri çalışmalar sayesinde bu aşı adayının 

antibiyotiklerle kontrol edilen bir enfeksiyon sonrası göstereceği 

performans açıklığa kavuşturulacaktır.  

Tanımlanmış bakteri izolatlarının sağlıklı muhafazası, mikrobiyolo-

jinin sonuçlarda tekrarlanabilirlik ve güven sağlayan temel taşlarından 

biridir. Uzun süreli saklama, birkaç farklı yöntemle (agar eğimleri, 

liyofilizasyon vb.) sağlanmaktadır. Bu durumun yeniden 

canalandırılan kültürlerin özellikleri üzerinde bir etkiye sahip olduğu 

bildirilmektedir (Michel ve Garcia 2003). Virülans özelliklerinin 
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korunması, bulaşıcı hastalık modellemesi veya aşı geliştirmede 

çalışanlar için mevcut suşların canlılık özelliklerinin kaybetmeden 

mahafazası özellikle önemlidir. İn vitro kültür ve saklama koşullarının 

virülans üzerindeki etkisi, Flavobacterium columnare gibi bakteri 

türlerinde gösterilmiştir (Zhang ve ark. 2014). B. anthracis için de 

saklama koşullarının bakterinin virulensi üzerine etkilerini araştıran 

Büyük ve ark. (2015) tarafından yapılmış olup çalışmada 2000-2013 

yılları arasında çeşitli noktalardan elde edilen B. anthracis suş 

koleksiyonuna ait %20 gliserin içeren Brucella broth içerisinde -

20°C’de muhafaza edilen 159 izolat kullanılmıştır.  

Çalışma sonunda 142 izolatın kapsül üretiminde bir kayıp olmadığı 

ancak 35 izolatta tam tersi bir durumun varlığı tespit edilmiştir. Bu 

izolatların kültürel olarak hem mukoid hem non mukoid koloniler 

oluşturdukları görülmüş ve yapılan PZR uygulaması ile izolatların 

büyük bir çoğunluğunun pXO2 plazmitini kaybettikleri belirlenmiştir. 

Sonuçta pXO2 plazmitinin pXO1 e göre daha dayanıksız olduğu 

saptanmış ve elde edilen pXO2’den yoksun bu izolatların Kars 

yöresinde risk altındaki hayvanlarda korunma amaçlı aşı 

çalışmalarında kullanılabileceği sonucuna varılmıştır.  

Khmaladze ve ark. (2017), tarafından yapılan bir çalışmada antraksın 

endemik olduğu Gürcistan ve Kars yöresinde çeşitli vakalardan elde 

edilen B. anthracis izolatlarının genetik çeşitliliğinin belirlenmesi 

hedeflenmiş ve bu amaçla 30’ar adet B. anthracis izolatı 

değerlendirilmiştir. Çalışma sonunda Gürcistan ve Kars-Türkiye 

orjinli izolatların genetik olarak birbirine çok yakın bulunduğu 
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görülmüştür. Bu durumun nedeninin iki ülkenin coğrafi yakınlığı 

olduğu vurgulanmıştır.  

Şarbon salgınlarının sayısında genel bir azalma olmasına rağmen, 

hastalık Kars’ta hala endemik seyirlidir. Dolayısıyla yörede önemli bir 

tıbbi sorun oluşturmaktadır. 1995'ten 2005'e kadar Türkiye'de 

bildirilen 2.415 insan şarbon vakası içerisinde %19.7’lik bir oran Kars 

ve çevresinde meydana gelmiştir.  Ayrıca şarbonun bu bölgelerde ve 

İran ve Gürcistan'daki komşu bölgelerde endemik olduğu ve 

hayvanların kontrol edilemeyen ve yasadışı hareketinin enfeksiyonun 

yayılmasının muhtemel nedeni olduğu unutulmamalıdır (Khmaladze 

ve ark. 2017). 

Mevsimsel salgınların varlığı şarbonun sığır ve koyunlarda sorun 

olmaya devam ettiğini ve Kars yöresinde zoonotik bir hastalık 

olduğunu göstermektedir. Şarbon enzootiktir ve genellikle hem 

hayvanlarda hem de insanlarda birbirini izleyen yıllarda otlatma 

mevsiminde görülür. Şarbon, ekonomik etkisi ve zoonotik özellikleri 

nedeniyle bu coğrafi bölgede hem hayvancılık hem de insan sağlığı 

için büyük bir tehdittir (Otlu ve ark. 2002). Dolayısıyla insan şarbon 

olgularının görülmemesi ve hayvan şarbonunun kontrol altında 

tutulabilmesi için kurumlar arası “sıkı” işbirliği ve bilgi paylaşımına, 

özellikle hastalığın görüldüğü yerlerde hayvanların şarbona karşı 

aşılanmalarına (en az 5 yıl süreyle), kontrolsüz hayvan hareketlerinin 

önlenmesine, hastalığın çıktığı bölgelerde hayvanlarda karantina 

uygulanmasına, veteriner hekim kontrolü olmayan yasadışı hayvan 

kesimlerinin önlenmesine, şarbon aşısının diğer aşılarla kombine 
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edilmesine ve geliştirilmesine yönelik çalışmaların devamına ve 

titizlikle takibine ihtiyaç vardır (Ertek, 2011). 

LEPTOSPİROZİS (LEPTOSPIROSIS) 

Leptospirozis, Leptospira cinsine ait bakterilerin neden olduğu, evcil 

hayvanlarda genel olarak sarılık, anemi, hemoglobinüri, hematüri, 

septisemi, organ ve dokularda peteşiyal kanamalar, mastitis, agalaksi 

ile gebelerde erken ve zayıf buzağı doğumu, abortus ile karakterize 

zoonotik bir infeksiyondur (Şahin ve ark. 2002, Karaman ve ark.  

2010) 

Gram negatif, kapsülsüz, spor oluşturmayan sarmal biçimli 

mikroorganizmalar olan leptospiralar aksiyal filamentleri sayesinde 

uzun eksenleri boyunca dönerek veya bükülerek aktif hareket ederler. 

Aerob karakterli bu bakteriler 28-32°C’lerde optimal ürerler. 

Leptospiraceae familyasında bulunan Leptospira cinsi, içerinde 

patojen türlerin yer aldığı Leptospira interrogans ve saprofitik 

türlerden oluşan Leptospira biflexa olmak üzere iki grup altında 

toplanmaktadır. L.interrogans 23 serogrup ve 240’ın üzerinde 

serovardan oluşurken L. biflexia 38 serogrup ve 65 serovar 

içermektedir (Şahin ve ark. 2002). 

İnfekte sığırlarda etkenin, gelişen bakteriyemiyi takiben böbrek ve 

üreme sistemlerindeki lokalizasyonu sonucu hayvanlar idrarları ile 

etkeni aylar hatta yıllarca saçarak dış çevreyi kontamine ederler ve bu 

nedenle hem diğer hayvanlar için hem insanlar için infeksiyonun 

bulaşması açısından önemli bir kaynak oluştururlar (Şahin ve ark. 
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2002). İnsanlara primer bulaşma yolu, enfekte hayvanların idrarıyla 

kontamine olan sular ile bütünlüğü bozulmuş deri-mukozaların 

temasıdır. 

Leptospiralar ılık, nemli, sulu ortamlara daha bağımlı etkenlerdir. 

Dolayısıyla infeksiyon daha çok yağışlı bölgeler, sulak alanlar, 

bataklık veya göletlerin yoğun olduğu alanlarda ortaya çıkar. Özellikle 

yaz sonu ve ilkbaharda yağışın yoğun olduğu dönemlerde infeksiyon 

daha sık görülür. Kemirgenler, köpek ve çiftlik hayvanları (domuz 

başta olmak üzere, sığır, koyun, ve keçiler) enfeksiyonun 

yayılmasında önemli bir role sahiptirler (Aslan, 2014).  

Leptospiraların hastalık vakalarından izolasyonları zahmetli ve zaman 

alıcı olduğu için bu etkenlerin tanımlanması çoğunlukla 

mikroaglütinasyon testi (MAT) olmak üzere mikrokapsül aglütinasyon 

testi, CFT, ELISA gibi direkt veya indirekt serolojik yöntemler 

kullanılarak yapılmaktadır (Şahin ve ark. 2002; Aslan, 2014). 

Kars yöresinde sığır ve koyun yetiştiriciliğinde önemli zoonotik ve 

ekonomik kayıplara yol açan infeksiyonlardan biri olan leptospirozis 

ile ilgili çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Bulu ve ark. (1990), Kars, 

Artvin, Gümüşhane ve Erzurum illerinde sığır ve koyunlarda 

leptospirozis vakalarının yaygınlığı ve serotipleri üzerine yaptıkları bir 

çalışmalarında, 1445 sığır ve 675 koyun kan serumunu MAT ile 

değerlendirmişler ve çalışma sonucunda sığırlarda L. grippotyphosa 

ile %4,3, L. sejroe serogrubu ile %5 oranında pozitiflik 

belirlemişlerdir. Şahin ve ark. (2002), Kars ve Ardahan illerinde 

leptospirozun varlığı ve infeksiyona neden olan ajanların tespitine 
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yönelik olarak yaptıkları bir çalışmada 30 yerleşim biriminden 2 yaş 

ve üstü 840, 2 yaş altı 150 adet olmak üzere toplam 990 adet 

leptospirozise karşı aşılanmamış sığırlardan aldıkları kan serumu 

örneklerini incelemişlerdir. Çalışmada kullanılan MAT ve ELISA 

yöntemleri sonucu 2 yaş ve üzeri 840 sığıra ait kan serumunun MAT 

ile 205'i (%24,40) L.hardjo, 59'u (% 7,02) L. grippotyphosa, 36'sı (% 

4,28) ise hem L. grippotyphosa hem de L. hardjo antikorları 

bakımından; ELISA ile 225'i (%2678) L. hardjo, 63'ü (%7,50) 

L.grippotyphosa, 36'sı (% 4,28) L.hardjo ve L.grippoyphosa 

antikorları yönünden pozitif bulunmuştur.  

İki yaş altı 150 sığıra ait kan serumu örnekelerinin MAT ile 

muayenesi sonucu 13(%8,66) örnekte L. hardjo, 19 (%12,66) örnekte 

L. grippotyphosa ve 1 (%0,66) örnekte hem L. grippoyphosa hem de 

L. hardjo’ya spesifik antikor varlığı belirlenmiştir.  ELISA ile L. 

grippoyphosa ve L. hardjo spesifik antikorlar MAT ile elde edilen 

sonuçlarla aynı iken sadece 3 (%2) serum örneğinde hem L. 

grippotyphosa hem de L. hardjo'ya spesifik antikor saptanmıştır. Kars 

yöresinde 16 yerleşim biriminden toplanan 611 adet serum örneğinin 

MAT ile değerlendirilmesi sonucu, L. hardjo 142 (%23,24), L. 

grippotyphosa 52 (%8,51), L. grippotyphosa ve L. hardjo ile ikisine 

birlikte pozitif sonuç�veren 32 (%5,24) olmak üzere toplam 226 

(%36,99) serum örneği pozitif bulunmuştur. Genç ve ark. (2005), Kars 

ve Ardahan illerinde atık yapan sığırlardan topladıkları 163 kan 

serumunu MAT ve ELISA ile değerlendirmişler ve çalışma sonucunda 

toplam 66 (% 40,5) serumda hem L. grippotyphosa hem de L. 
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hardjo'ya karşı pozitiflik belitlenirken, aynı serumların 46 (% 

28,2)’sında L. hardjo’ya, 39 (% 23,9)’unda L. grippotyphosa’ya karşı 

MAT ile pozitiflik tespit edilmiştir. Serumlarda diğer Leptospira 

etkenlerine karşı bir antikor varlığı saptanmamıştır. Yapılan çalışmalar 

sonucunda Kars yöresinde abort olgularında leptospiraların da yaygın 

olduğu cins içerisinde de özellikle L. grippotyphosa ve L. hardjo 

türlerinin baskın etken oldukları görülmüştür. Dolayısıyla 

leptospirozisin sığır ve koyun yetiştiriciliğinde hayvanlarda verim 

düşüklüğü ile birlikte ekonomik kayıplar da göz önüne alındığında 

yörede hala varlığını koruyan bir hastalık olduğu ve gerekli tedbirlerin 

alınması gerektiği unutulmamalıdır. 

LİSTERİYOZİS (LISTERIOSİS) 

Listeria spp. Bergey’s Manual of Systematic Bacteriology’de düzgün 

spor oluşturmayan, Gram pozitif çomaklar seksiyonunda yer alan 7 

bakteri cinsinden birisi olup kapsülsüz, küçük çomakçıklar şeklinde 

veya kokoid formda bakterilerdir. Listerialar doğada toprak, su, lağım 

suyu, atık su ve gübre gibi birçok ortamda, çeşitli gıdalarda (et, süt, 

sebze, ot, silaj vs.), sağlıklı insanlarda, hayvanların atık fötuslarında, 

vajinal akıntılarında, fötal membranlarda, idrar ve gaitalarında çok 

miktarda bulunur (Anonim). Doğal rezervuarlarının toprak ve 

memelilerin sindirim sistemi olması, Listeria kaynaklı gıda 

kontaminasyonu riskini artırmaktadır. Ayrıca buzdolabı ısısında 

üreyebilmeleri halk sağlığı açısından önem arz etmektedir (Akça ve 

Şahin, 2011). 
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Listeria türlerinin neden olduğu hastalık tablosu listeriyozis, 

hayvanlarda abort, ensefalitis, mastitis, menengitis ve septisemi ile 

karakterize (Aslantaş ve Yıldız, 2003), çoğunlukla süt, süt ürünleri, 

yumurta ve çeşitli hayvansal ürünler ve venereal yol ile bulaşan ve 

ekonomik kayıplara neden olan zoonotik infeksiyondur. Cins 

içerisinde tanımlanan 17 tane tür (L. monocytogenes, L. ivanovii, L. 

seeligeri, L. welshimeri, L. floridensis, L. marthii, L. innocua, L. 

grayi, L. fleischmannii, L. newyorkensis, L. cornellensis, L. 

rocourtiae, L. weihenstephanensis,  L. aquatica, L. grandensis, L. 

riparia, L. booriae) bulunmaktadır. L. monocytogenes ve L. ivanovii, 

önemli patojenler olup L. monocytogenes insan ve hayvanlarda ön 

plana çıkan etken olarak bildirilmektedir (Orsi ve Wiedmann, 2016). 

Koyunlarda Listeria kaynaklı abort vakaları birçok ülkede önemli bir 

problemdir. Sığırlarda, çoğunlukla koyunlarda L. ivanovii kaynaklı 

abort ve ölü doğumlar ile zayıf hatta çoğu zaman hayatta kalamayan 

canlı kuzuların doğumu sıklıkla gerçekleşmektedir. Daha ön planda 

olan patojen etken L. monocytogenes çoğunlukla sığır, koyun ve 

keçilerde, daha az olarak da köpek, domuz ve atlarda bildirilmiştir 

(Gıcık ve ark., 2010). L. monocytogenes temel olarak listerial abort 

nedenidir, genellikle geviş getiren hayvanlarda ve diğer birçok 

evcilleştirilmiş hayvan türünde abort şekillendirir (Şahin ve Beytut, 

2006). 

Kars yöresinde bir diğer abort etkeni bakteri Listeria spp.’dir. 

Zoonotik bir karaktere sahip olan Listerialar hayvan sağlığı kadar 

insan sağlığını da ciddi anlamda tehdit etmektedir. Yörede bu 
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etkenlerin varlığına yönelik çeşitli bilimsel araştırmalar yapılmış olup 

bu çalışmalar neticesinde yöre için önemli sonuçlar elde edilmiştir. 

Aslantaş ve Yıldız (2003), Ocak-Haziran 2001 tarihleri arasında 11 

silaj ve Kars il merkezi süt satış noktalarından olmak üzere 150 çiğ süt 

numunesini Listeria spp. varlığı yönünden değerlendirmişler ve 150 

süt örneğinin 3’ü (%2) L. monocytogenes, 3’ü (%2) L. grayi, 5’i 

(%3.3) L. welshmeri, 2’si (%1.3) L. murrayi, ve 1’i (%0.6) L. inocua 

olmak üzere 14’ünden Listeria spp., 11 silaj örneğinin ise 1’inden L. 

monocytogenes izolasyon ve identifikasyonu yapılmıştır Böylece 

yörede çiğ süt örneklerinin düşük oranda da olsa Listeria ile 

kontamine olduğu görülmüştür.  

Silaj örnekleri düşünüldüğünde ise yörede silaj tüketimi yaygın 

olmasa da hayvanlar için bu gıdanın bir risk oluşturacağı, yanısıra bu 

durumun etkenin zoonotik karakteri de ele alındığında insanlar için bir 

sağlık sorunu teşkil edeceği görülmektedir (Aslantaş ve Yıldız, 2003). 

Şahin ve Beytut (2006), Mart 2004 tarihinde 120 başlık bir koyun 

sürüsünde meydana gelen abort olgularını değerlendirmişlerdir. 

Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji anabilim dalına 

getirilen 5 atık fötus ait doku örnekleri (karaciğer ve akciğer) 

incelenmiş ve özellikle tipik multifokal koagülatif nekrotik odakların 

görüldüğü karaciğer dokusu örneklerinden L. ivanovii subsp. ivanovii 

izolasyon ve identifikasyonu gerçekleştirilmiştir. Akça ve Şahin 

(2011), Kars yöresinde, abort yaptığı bilinen 250 inekten aldıkları 250 

süt ve 250 vajinal sıvap olmak üzere toplam 500 örnekte Listeria spp. 

varlığı üzerine yaptıkları bir çalışmalarında süt örneklerinin 2’sinden 
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(%0.8) L. monocytogenes, vajinal sıvap örneklerinin 7’si (%2.8) L. 

monocytogenes, 3’ü (%1.2) L. welshimeri, 2’si (%0.8) L. seeligeri ve 

2’sinden de (%0.8) L. innocua olmak üzere 14’ünden (%5.6) Listeria 

spp. izole ve identifiye etmişlerdir.  

Listeria üyesi bakterilerin dış çevrede yoğun olarak bulunabilme-

lerinin yanısıra intraselüler karakterleri, olumsuz çevre şartlarına 

dayanıklılıkları, buzdolabı ısısında yaşayabilmeleri, sağlıklı insanların 

ve hayvanların sindirim sisteminde kommensal olarak bulunabilmeleri 

nedeniyle dikkatli değerlendirilmelidirler. Çalışmalarda atık yapan 

sığırların, sütleri ile kontamine ettikleri, dolayısıyla hayvancılıkla 

uğraşanların ve bu sütleri tüketenlerin infeksiyonlara maruz 

kalabilecekleri vurgulanmıştır.  

İnfekte sürü içerisindeki sağlıklı hayvanların da etkene maruz 

kalmaları ile birlikte ciddi ekonomik kayıpların oluşması 

kaçınılmazdır. Yıllık 285 bin ton inek sütü üretiminin olduğu Kars 

yöresinde insan ve hayvan sağlığı açısından listerial infeksiyonlar 

ciddi bir risk taşımaktadır. Hayvan yetiştiriciliğinin ve hayvansal 

ürünlerin fazlaca üretildiği, tüketildiği ve pazarlandığı Kars ilinde 

listerial infeksiyonlar göz ardı edilmemeli, gereken koruma ve kontrol 

önlemleri alınmalı, bu bağlamda çiftlik sahiplerinin, hayvan 

bakıcılarının, gıda ürünleri üretimi yapılan işletmelerin ve sağlık 

personelinin infeksiyonlar hakkında bilgilendirilmelerine önem 

verilmelidir (Akça ve Şahin, 2011). 
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Koyunlarda listeriyoz salgınlarının sıklıkla soğuk ve yağışlı hava 

dönemleri, beslenme stresi ve bazen silajla özellikle kalitesiz silajla 

beslenmeyle ilişkili olduğu bildirilmektedir. Bölgede kışlar uzun olup 

abortların meydana geldiği dönemler şiddetli yağış ve soğuğun olduğu 

dönemlerdir. Bu dönemlerde koyunların kapalı alanlara alınması 

Listeria üyelerinin çoğalma ve yayılmasını destekleyici bir rol 

üstlenmektedir (Şahin ve Beytut, 2006). Kars yöresinde silaj ile 

beslemenin az olması, yörede infeksiyonun yayılımına katkıda 

bulunan başka faktörlerin de varlığını ortaya koymaktadır. Bölgedeki 

kış şartlarının uzun sürmesi ve şiddetli soğuklar nedeniyle hayvanların 

çok uzun süre kapalı kalmalarının oluşturduğu stres, infeksiyonun 

oluşmasındaki etkisi kaçınılmazdır. Hayvan barınaklarının uygun 

standartlarda olmaması ve yeterli havalandırmanın yapılamaması da 

olumsuz şartları daha da ağırlaştırmaktadır.  

Bununla birlikte bölgenin sosyoekonomik yapısının düşük olması ve 

üreticilerin hastalıklar hakkında yeterli bilgiye sahip olmamaları 

infeksiyon riskini artırabilmektedir (Akça ve Şahin, 2011).  

KAMPİLOBAKTERİYOZİS (CAMPYLOBACTERIOSIS)  

Bergey’s Manual of Systematic Bacteriology’nin 1984 yılı baskısında 

Kampilobakterler ayrı bir genus olarak Spirillaceae familyası içinde 

değerlendirilmiştir. Burada Kampilobakterler; C. fetus, C. jejuni, C. 

coli, C. spurotum ve C. concisus olarak 5 türe ayrılmıştır. 

Birçok Campylobacter türü son yıllarda tanımlanmıştır. Bunlar 

arasında C. laridis, C. nitrofigilis, C. pyloridis, C. hyointestinalis, C. 
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cryaerophila, C. cinaedi, C. fennelliae ve C. mustelae yer almaktadır. 

Kampilobakterler Gram-negatif, küçük, “S” harfi, helikal veya daha 

uzun spiral, nadiren eğik çomakçıklar şeklinde, sporsuz, kapsülsüz, 

aside dirençli olmayan, unipolar veya bipolar flagellaları nedeniyle 

aktif hareketli mikroorganizmalardır (Diker, 2006).  

Kampilobakterler çeşitli evcil ve yabani hayvanların normal bağırsak 

floralarında bulunmakta ve aynı zamanda bu hayvanlarda enterik ve 

genital sistem infeksiyonlarına neden olmaktadır. Ayrıca bu etkenler 

insanlarda da infeksiyon oluşturmaktadır. Cins üyesi C. jejuni ve C. 

coli insanlarda gastroenteritisin başlıca nedenleri arasındadır. Başta 

kanatlılar olmak üzere hayvansal gıdalar, kontamine yeryüzü suları, 

pastörize edilmemiş sütler, infekte hayvanlarla direkt temas, hastalığın 

bulaşma kaynakları arasında yer almaktadır (Anonim,2020).  

Kampilobakteriyozis, sığır ve koyun yetiştiriciliğinde önemli 

ekonomik kayıplara yol açan yavru atımı ve infertilite ile karakterize, 

bulaşıcı ve zoonotik bir infeksiyondur ve birçok ülkede infeksiyonlara 

bağlı abort vakalarında ana etkenlerden biridir (Karakurt ve ark., 

2020). Campylobacter kaynaklı infeksiyonlar abort, ölü doğum, 

gebeliğin 4-5. ayında prematüre ve zayıf kuzuların doğması ve metrit 

nedeniyle de koyun ölümü ile karakterize tablolardır (Gülmez Sağlam 

ve ark. 2019). Cins içerisinde abort vakalarında ön plana çıkan 

etkenler C. jejuni, C. coli, C. fetus subsp. fetus ve C. fetus subsp. 

venerealis’tir.  C. fetus subsp. fetus primer konakları olan koyunlarda 

epidemik ve sığırlarda sporadik abortların etiyolojik ajanıdır.  C. fetus 
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subsp. venerealis sadece sığırlarda abort ve infertilite ile karakterize 

veneral infeksiyon ile ilişkilidir (Diker, 2006)   

Kampilobakterler aslında sağlıklı hayvanların bağırsak flora-sında 

bulunan kommensal üyelerdir. Sağlıklı evcil ve yabani birçok 

hayvandan izolasyonları gerçekleştirilmiştir. Kars yöresinde konuyla 

ilişkili yapılan bir çalışmada evcil ve yabani 270 sağlıklı hayvana (50 

koyun, 10 kuzu, 50 sığır, 12 buzağı, 5 at, 8 köpek, 58 kaz, 15 ördek, 

32 tavuk, 10 martı, 10 karga, 10 güvercin) ait rektal ve kloakal sıvap 

örneklerinden Campylobacter izolasyonu ve identifikasyonu yapıl-

mıştır. Çalışma sonunda 270 örneğin 186’sından C. jejuni izole 

edilmiştir. Koyunlarda izolasyon oranı %56(28/50) iken, bu oran 

kuzularda %70(7/10), sığırlarda %62(31/50), buzağılarda %25(3/12), 

atlarda %0 (0/5), köpeklerde %37.5 (3/8), tavuklarda %87.5 (28/32), 

martılarda %100 (10810), kargalarda %100 (10/10) ve güvercinlerde 

%10 (1/10) şeklinde belirlenmiştir (Arıkoğlu ve Aydın, 1997). 

Karakuş (2011) tarafından Kars yöresinde yapılan bir çalışmada 

Temmuz-Eylül 2009 tarihleri arasında bir mezbahada ve kombinada 

kesilen klinik olarak sağlıklı görünüşteki sığırlardan, 150 safra sıvısı 

ile 150 bağırsak içeriği olmak üzere toplam 300 farklı sığırdan 

toplanan 300 örnek ve koyunlardan 150 safra sıvısı örneği, temmuz 

2009 da merkeze bağlı köylerde bulunan sürülerdeki koyunlardan; 200 

rektal svap örneği ile Temmuz-Ağustos 2009 tarihleri arasında 

mezbahane, kombina ve kasap çalışanlarından 34, Kars Devlet 

Hastanesinden tamamı ishalli hastalara ait 86 dışkı örneği olmak üzere 

toplam 770 örnek termofilik kampilobakterlerin varlığı bakımından 
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değerlendirilmiştir. Çalışmada sığırlara ait örneklerin %22’sinden 

(%45.45 C. jejuni, %28.79 C. coli), koyunlara ait örneklerin 

%34’ünden (%31.93 C. jejuni, %42.86 C. coli) ve ishal olgusu 

olmayan kasap-kombina- mezbahane çalışanlarına ait dışkı 

örneklerinin %8.82’sinden (%66.66 C. jejuni, %33.33 C. coli) 

Campylobacter spp. izole edilmiş, ancak ishalli hastalara ait 

örneklerden izolasyon yapılamamıştır.   

Sığır ve koyunlarda özellikle abort etkeni olarak ön plana çıkan 

kampilobakterler Kars yöresinde yapılan çalılşmalar sonucunda 

dikkate alınması gereken önemli ajanlardır. Gülmez Sağlam ve ark. 

(2019) tarafından Kars ilinde abort öykülü koyun sürülerinde 

kampilobakter pravalansını belirlemeye yönelik olarak alınan 350 

vaginal sıvap örneği bakteriyolojik ve moleküler yöntemlerle 

incelenmiş ve çalışma sonucunda 8 (%2.28) örnekte Campylobacter 

spp. izolasyonu gerçekleştirilmiş, yapılan m-PCR yöntemi ile de 

izolatların 3’ü C. jejuni ve 5’i C. coli olarak identifiye edilmiştir. 

Karakurt ve ark. (2020) yaptıkları bir çalışmada Kars yöresinde 

meydana gelen sığır ve koyun abort vakalarını değerlendirmek üzere 

2013-2018 yılları arasında Kars ili ve çevre köylerden Kafkas 

Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalına getirilen 

444 adet atık vakasına (261 koyun ve 183 sığır) ait karaciğer ve 

akciğer doku örnekleri ile abomazum içeriklerini histopatolojik, 

immunohistokimyasal ve bakteriyolojik olarak incelemişler ve çalışma 

sonucu, 6’sı (%2.30, 6/261) aborte kuzu ve 1’i (%0.55, 1/183) aborte 
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buzağı olmak üzere toplam 7 örnekten Campylobacter spp. izolasyon ve 

identifikasyonunu gerçekleştirmişlerdir.  

Kars, koyun ve sığır yetiştiriciliğinin yoğun yapıldığı önemli bir 

hayvancılık bölgesidir.  Özellikle termofilik türler olan C. jejuni ve C. 

coli’nin çevreyi ve gıda zincirini kontamine etmesinde sığır ve 

koyunların önemli role sahip olmaları, insanlara bulaşı sağlamaları 

nedeniyle bu hayvanların Campylobacter epidemiyolojisinin 

incelenmesinde mutlaka göz önünde bulundurulmaları gerekmektedir.  

Bir diğer önemli nokta şudur ki: Yörenin başta gelen sorunlarından 

biri olan abort vakaları ciddi ekonomik problemleri de beraberinde 

getirmektedir. Dolayısıyla çalışmalardan elde edilen veriler ışığında 

materyallerin ilgili birimlere zamanında ulaştırılması, hastalık 

etkenlerinin kısa sürede teşhisi, böylece hastalıklara yönelik gerekli 

tedbirlerin, tedavi seçeneklerinin uygulanması bakımından katkı 

sağlayacaktır. Ayrıca hayvancılıkla uğraşan kişilerin abortif 

hastalıklar konusunda bilgilendirilmesi bir diğer esas konudur.  

Sonuç olarak gerek sığır gerekse koyunlarda meydana gelen abort 

olgularında Campylobacter türlerinin önemli rol oynadığı 

unutulmamalı, hem hayvan sağlığı hem de insan sağlığı açısından 

oluşturdukları risk de göz önüne alınarak koruma ve kontrol tedbirleri 

açısından daha fazla önem verilmelidir.  

MİKOPLAZMOZİS (MYCOPLASMOSIS) 

Mikoplazmalar, bazı türlerinin flamentöz (mantar benzeri) doğasını ve 

pleomorfizme neden olan dış yapılarının esnekliğini ifade eden ve 
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insanlar da dâhil olmak üzere birçok hayvan türünde hastalığa sebep 

olan, Mollicutes sınıfına ait olup ve hücre duvarından yoksun ve 

patojen grubu oluşturan en küçük prokaryot mikroorganizmalardır 

(Carter ve Chengappa 1991). Mikoplazmalar, doğada insan ve 

hayvanların yanı sıra bitkiler, artropodlar, sürüngenler ve balıklar 

üzerinde parazit olarak yaygın bir şekilde bulunurlar. Bu bakteriler 

mukoz membranlara affinitesi olan hücre dışı ajanlardır (Razin ve ark. 

1998). 

Mikoplazmalar ruminantlarda kontagiyöz agalaksiya, mastitis, artritis, 

keratokojunktivitis ve pnömoni gibi çok çeşitli infeksiyonlara neden 

olurlar. Sığır, koyun ve keçi yetiştiriciliğinde karşılaşılan Mycoplasma 

kaynaklı tablolardan biri olan pnömoni olguları tüm dünyada olduğu 

gibi Türkiye’de de sıklıkla rastlanan tablolar arasındadır (Özen ve 

ark., 2009; Öztürkler, 2019). Bu infeksiyonlar önemli ekonomik 

kayıplara yol açan hastalıklar arasında ilk sırada yer alırlar ve bunun 

altında hastalığın tüm cins ve yaş grubundan hayvanları etkilemesi, 

sıklıkla nüks etmesi ile koruyucu ve tedavi edici yöntemlere karşı 

yeterli cevap vermemeleri gibi nedenler yatmaktadır. Dolayısıyla 

solunum sistemi infeksiyonları, üzerinde önemle durulması gereken 

hastalıklardır. Bu enfeksiyonlar bakteri, virus, mantar ve parazitler 

tarafından oluşturulabildikleri gibi bu etkenlerin sinerjizmleri sonucu 

da gelişebilir. Bakteriyel etkenler arasında yer alan mikoplazmalar, 

ayrı bir öneme sahip olup özellikle viral etkenlerle birlikte 

enfeksiyonlara neden olmakla beraber bazı turleri tek başına da 

solunum sistemi hastalıklarına yol acabilmektedir (Özen ve ark., 
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2009). Neden oldukları infeksiyonların fibrinli karakterde oluşuyla 

beraber çoğunlukla ağır seyretmesi, tedavi yetersizliği veya güçlüğü 

nedeniyle bu etkenlerin önemi daha da artmaktadır (Özen ve ark., 

2009; Madanat ve ark. 2001). 

Mikoplazma kökenli pnömonilerde direkt temas sonrası etkenin 

bulaşması söz konusudur. Etken solunum ya da sindirim yoluyla 

vücuda alınır. Bu bağlamda Mikoplazma enfeksiyonları genellikle 

yetersiz havalandırma, bakım ve beslemenin yapıldığı kalabalık 

işletmelerde diğer bakteriyel ve viral etkenlerle birlikte ortak 

enfeksiyonlar şeklinde ortaya çıkar (Öztürkler, 2019). 

Mikoplazma enfeksiyonlarında klinik belirtiler eşlik eden diğer 

çevresel ve biyolojik faktörlerin etkisiyle hafiften şiddetli solunum 

sistemi enfeksiyonlarına kadar değişebilir. Etkilenen hayvanlarda 

yaygın gözüken klinik belirtiler kronik, inatçı ve yumuşak bir 

öksürük, göz ve burun akıntısı tablolarıdır. Enfeksiyonu takiben birkaç 

hafta sonra sürünün tamamı etkilenebilir ve hastalık nadiren ölümcül 

olduğu için tanı konulmadan sonlanır (Ayling ve ark. 2004; Öztürkler, 

2019). 

Kars yöresi büyük ve küçükbaş hayvanlarda karşılaşılan pnömoni 

olguları önemli klinik tablolardan biridir. Bu konuyla ilgili olarak 

yörede birçok çalışma yapılmış ve önemli sonuçlar elde edil-miştir. 

Özen ve ark. (2009) tarafından yapılan Kars ilinde yer alan Belediye 

Mezbahası ve özel bir işletmeye ait Et Kombinasında 2005-2007 

yılları arasında, yaşları 1 ile 8 yıl arasında değişen toplam 2565 sığır, 



 
 193 

kesimi takiben makroskobik olarak incelenmiş ve yapılan muayenede 

100 (%3.89) adet hayvana pnomoni teşhisi konularak bu hayvanlara 

ait akciğer doku örnekleri hem mikrobiyolojik hem de patolojik olarak 

değerlendirilmiştir. Bu hayvanlara ait akciğer dokusunda belirlenen 

pnömoni lezyonları histopatolojik amaçlı mikroskobik incelemelere 

tabi tutulmuş ve mevcut pnomoni tipleri; kataral bronkopnomoni (43 

olgu), purulent bronkopnomoni (37 olgu), fibrinoz pnomoni (18 olgu) 

ve granulomatoz pnomoni (2 olgu) şeklinde tanımlanmıştır. 

Mikrobiyolojik muayenelerde örneklerden Mycoplasma izolasyonu 

gerçekleştirilemezken, yapılan Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PZR) 

sonucunda, incelenen 100 akciğerin toplam 19’unda M. bovis, M. 

dispar ve M. bovirhinis belirlenmiştir. Elde edilen düşük pozitif oran 

bölgede yetiştirilen hayvanların coğunlukla yerli ırktan olmaları ve 

hastalıklara karşı diğer ırklardan daha dayanıklı olmalarına 

bağlanmıştır (Özen ve ark. (2009). Öztürkler ve Otlu (2020), 

tarafından Kars ili ve ilçelerine ait koyunculuk işletmelerinden 2017-

2018 yılları arasında mezbaha ve kesimevlerine getirilen koyunlardan 

elde edilen 250 pnömonik ve 30 sağlıklı görünümdeki akciğer 

örneklerinde Mycoplasma türleri kültürel ve moleküler yöntemlerle 

incelenmiştir.  

Çalışmada pnömonik 250 koyun akciğerinin 26'sından (%10.4) 

Mycoplasma izolasyonu sağlanmıştır. Örneklerin 12'sinde (% 46.15) 

M. ovipneumoniae 4 suşta (% 15.38) M. arginine ve 2 örnekte 

(%7.69) M. ovipneumoniae ile M. arginini eş zamanlı olarak 

belirlenmiştir.  Mycoplasma spp. olarak tanımlanan 26 izolattan 8’i 
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(%30.76) araştırılan Mycoplasma türleri (M. ovipneumoniae ve M. 

arginini) yönünden negatif saptanmıştır.  

Kars yöresinde koyun pnömonilerinde Mikoplazma prevalansı %10.4 

olarak saptanmıştır. Mikoplazma kaynaklı solunum sistemi 

hastalıkları, canlı ağırlık artışında azalma ve ölüm gibi nedenlerle 

meydana gelebilecek bireysel veya sürü bazında verim kayıpları 

koyun yetiştiriciliği temelli ekonominin uygulanabilirlik ve 

sürdürülebilirliğini olumsuz etkilemektedir. Bu bağlamda düşük de 

olsa Mikoplazma pozitifliği önemli ölçüdedir.  Bu çalışmada olduğu 

gibi koyunlara ait çeşitli enfeksiyöz vakalardan M. bovigenitalium’un 

artan bildirimi ise bu etkenin konak spektrumuna koyunların da 

eklenmesi gerekliliğini ortaya çıkarmıştır (Öztürkler, 2019). 

Yöremiz koyun ve keçilerinde gözlenen mikoplazmal diğer bir 

hastalık da halk arasında Süt Kesen Hastalığı olarak bilinen 

Kontagiyöz Agaklaksi Hastalığıdır. Hastalık etkeni M. agalactiae 

olup, akut, subakut veya kronik seyirli, mastitis, keratokonjunktivitis 

ve artritis ile karakterizedir. Kars yöresi koyunlarında kontagiyöz 

agalaksiya hastalığının kültürel ve serolojik yöntemlerle belirlenmesi 

amacıyla yapılan bir araştırmada merkeze bağlı yedi köyden hastalık 

belirtileri gösteren hayvanlardan alınan 60 süt, 14 göz sıvabı ve 5 

eklem sıvısı ile 135 kan örneği değerlendirilmiştir.  

Kültürel yoklamalar sonucu süt örneklerinin 3 ünden, göz sıvaplarının 

2 sinden ve eklem sıvılarının 1 inden M. agalactiae suşu izole ve 

identifiye edilmiştir. Kan serumlarının Elisa tekniği ile 

değerlendirilmesi sonucu 16’sı pozitif, 15’I şüpheli ve 104’ü ise 
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negatif olarak belirlenmiştir (Öztürkler, 2003). Yine Otlu ve ark 

(1997), Kars ili Digor ilçesine bağlı Kocaköy köyünde 200 başlık bir 

koyun sürüsünde mastitis, keratokonjunktivitis ve artritis ile seyreden 

hastalık tesbit etmişler alınan çeşitli 20 örnekten M. agalactiae izole 

ve identifiye etmişlerdir. Araştırıcılar izole edilen suşun 

danofloksasin, enrofloksasin ve linkospektine duyarlı, streptomisin ve 

ampisiline dirençli olduğunu belirlemişlerdir. 

Mikoplazmaların neden oldukları bir diğer infeksiyon tablosu 

keratokonjuktivitistir. Konuyla ilişkili olarak Gülmez Sağlam ve ark. 

(2018) tarafından 2017 yılında Kafkas Üniversitesi Veteriner 

Fakültesi çiftliğine ait semi-entansif olarak yetiştirilen 150 başlık bir 

Tuj koyun sürüsünde doğal olarak gözlenen bir infeksiyöz 

keratokonjonktivit salgınının etiyolojisinin belirlenmesine yönelik bir 

araştırma yapılmıştır.  

Çalışmada klinik keratokonjunktivitis belirtisi olan 42 koyunun 

konjunktival örnekleri toplanmış ve bakteriyolojik muayene 

sonucunda, 42 konjunktival sıvap örneğinin 36’sında (%85.71) 

Moraxella ovis ve bu pozitif örneklerin 3’ünde (%7.14) M. 

conjunctivae izole edildiği bildirilmiştir. Çalışmada M. 

conjunctivae’nın sekonder etken olduğu belirlenmiştir. 

Çalışma sonucunda hayvanlarda enfeksiyöz keratokonjunktivit 

etiyolojisinin uygun mikrobiyolojik yöntemlerle belirlenmesinin ve 

uygulamaya yönelik ideal bir güçlendirilmiş tedavi yaklaşımının 

geliştirilmesinin, hastalığın tahmini zararlarının boyutunu azaltacağı 
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ve hayvanların yaşamına katkı sağlayacağı kanatine varılmıştır 

(Gülmez Sağlam ve ark., 2018) 

Yapılan çalışmalar ışığında mikoplazma kaynaklı infeksiyonların Kars 

yöresinde prevalansının düşük olmasına rağmen bir risk teşkil ettiği 

göz önünde bulundurulmalıdır. Epizootiyolojisi yeterince 

bilinmediğinden mikoplazma etkenleri gözden kaçmakta ve 

dolayısıyla bu hastalıkların kontrol altına alınmasında gerekli 

önlemleri kısıtlamaktadır.  
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GİRİŞ 

Çiftlik hayvanlarının viral hastalıklarının pek çoğu dünyada ve 

ülkemizde yaygın olarak görülmekte olup, hayvancılık ile uğraşan 

işletmelerde, ekonomik amaçla beslenen bu hayvanlar için işletmeler 

açısından kayıplara neden olmaktadır. Enfeksiyöz ajanlar içerisinde 

bakteriler, viruslar, mantarlar, riketsiyalar ve parazitler bulunmaktadır. 

Viral enfeksiyonlar tedavilerinin zor olması açısından önem arz 

etmektedir. Viral enfeksiyonlarda semptomlar açısından solunum 

sistemine yerleşenlerde; solunum güçlüğü, göz yaşı ve burun 

akıntıları, öksürük gibi ana semptomlar bulunmaktadır. Sindirim 

sistemine yerleşen viral hastalıklarda; ishal, kusma gibi belirtiler 

bulunmaktadır. Ayrıca Virusların sıklıkla yerleştiği bir başka sistem 

olan sinir sisteminde de ataksiler, konvülziyonlar ve tikler 

görülebilmektedir.  

Özellikle süt işletmeleri için mastitis, süt ve döl veriminde azalma ve 

ölü doğumlar sonucu kayıplar, yavru atımı (abort), yeni doğan 

hayvanlarda ölümler ve anomalili yavru doğumları viral hastalıkların 

önemli belirteçlerindendir.  

Çiftlikler açısından üretim anlamında sığır yetiştiriciliği yapılan 

işletmelerde elde edilen verimler arasında en önemli verim; yavru elde 

edilmesi olmaktadır. Bu nedenle viral enfeksiyonlarda anneden 

yavruya plasenta aracılığı ile hastalığın geçmesi önem taşımakta 

özellikle gebe hayvanlar viral hastalıklar yönünden ayrı 

değerlendirilmektedir. 
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Kalıcı enfeksiyon olarak bildiğimiz persiste enfeksiyon oluşturan 

özellikle viral enfeksiyonlar sürü sağlığı, yetiştiriciliği, ülkeler arası 

ticaret ve hayvan hareketleri açısından oldukça önemlidir.  

Bovine Viral Diyare (BVD), Infeksiyöz Bovine Rhinotrakeitisi (IBR), 

Bovine Löykozu Virus (BLV) gibi hastalıklarda çoğu zaman semptom 

göstermeyen hayvanlar, vücutlarında sakladıkları virusu sürekli 

saçarak içlerinde bulundukları sağlıklı sürüyü tehlikeye 

sokmaktadırlar. Bu nedenle viral hastalıkların teşhisi önem arz 

etmektedir. Viral hastalıklarda teşhisini hızlı ve güvenilir bir yöntemle 

yapılıp hasta veya gizli enfekte hayvanların derhal sürülerden 

uzaklaştırılması gerekmektedir. Persiste (kalıcı) enfeksiyonlar için bu 

tür bir mücadele esastır.  

Çiftliklerde sığır yetiştiriciliğine için önemli ekonomik kayıplara 

neden olan viral hastalıkların sahaya/bölgeye/ülkeye uygun olabilecek 

mücadele yöntemleriyle kontrol altına alınması gerekmektedir. Viral 

enfeksiyonlarda korunma/kontrol açısından alınabilecek tedbirlerin 

başında ülkemiz açısından aşılama gelmektedir. Ayrıca özellikle 

solunum ve sindirim sistemi viral enfeksiyonlarının bulaşma ve ve 

çevreye saçılması göz önünde alınarak, karantina tedbirlerinin göz 

ardı edelmemesi gerekmektedir. Viral hastalıklarda etkili bir 

eradikasyon (yok etme) için ilgili koruyucu tedbirlerin alınması şarttır.  

Çiftlik hayvanlarının önemli bir ayağı olan koyun-keçi içinde sığırdaki 

durumların benzerleri uygulanabilir. Çünkü ülkemizde koyun ve keçi 

ürünleri (süt, et ve yapağı) yaygın olarak kullanılmaktadır. Dolayısıyla 

küçükbaş dediğimiz koyun keçiler içinde sürü sayıları değişmekte 
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ancak doğu Anadolu bölgesinde sıklıkla yetiştiriciği yapılmaktadır. 

Koyun ve keçiler bölgemizde özellikle sürü olarak beslenmeleri 

yapıldığından viral hastalıklar bu türlerde de sürü sağlığını 

etkilemekte ve diğer enfeksiyon etkenleri ile birlikte bulunabilmek-

tedir.  

Koyun ve keçiler için sürü sağlığını ciddi olarak etkileyenve 

ekonomik kayıplara sebep olan viral hastalıklar olduğu gibi aynı 

zamanda insana bulaşabilecek (zoonoz) hastalıkları da mevcuttur. 

Dolayısıyla sadece çiftlik sağlığı değil insanların da sağlığını tehdit 

edebilmektedir.  

Viral enfeksiyonların bazıları tek başına hastalığı oluşturabildiği gibi 

bazen de diğer etkenlere ikincil (sekonder) olarak katılıp hastalığın 

şiddetini arttırabilir. Hatta bazen hastalıklarda birbirine çok benzer 

semptomlar oluşur bu nedenle hastalığı tanımak oldukça güçleşebilir. 

Bu nedenle tüm ruminant (geviş getirenler) türlerinde hastalıkların 

teşhisi yalnızca klinik bulgulara dayandırılmamalı ve resmi veya özel 

viroloji laboratuvardan yardım alınarak teşhisi yaptırılmalıdır. 

Böylece geride kalan sağlıklı hayvanlar için sürü sağlığı sağlanabil-

mektedir. 

Çiftlik hayvanlarının viral hastalıkları içinde, hastalıkların 

bulaşmasında taşıyıcı olarak rol oynayan çeşitli etmenler 

bulunmaktadır. Bunlar içinde en önemlilerinden biri de vektörlük yani 

taşıyıcılık rolü üstlenen eklem bacaklılar yani artropodlardır (ör; 

sivrisinek, kene vb.). Bu canlılar ruminantlara hastalıkları 

taşımaktadır. Özellikle bölgemizde mera beslemesi yapılmakta ve yaz 
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aylarında sivrisinek ve kenelerin taşıdığı bu hastalıklar 

nakledilebilmektedir. Bu durum hastalığın korunma/kontrol ve 

mücadelesinde önem arz etmektedir.  

Çiftlik hayvanlarının viral hastalıkları ülke ölçeğinde geniş yayılım 

gösterebildiği gibi, bazı pandemi yapan hastalıklar uluslararası çapta 

yayılım göstererek geniş kitlelere bulaşabilir. Bu tür hastalıklardan 

şüphelenildiği durumlarda Tarım ve Orman Bakanlığı nezdinde yetkili 

kurumlara bildirilmesi gerekmektedir. Bu hastalıklara bildirimi 

zorunlu hastalıklar denir. Bu hastalıklar yetkili mercilerce teşhis edilir 

ve biyogüvenlik önlemleri çerçevesinde bertaraf edilir. 

Bu bölüm kapsamında bazı ortak hastalıklar (Şap Hastalığı ve 

Solunum Sistemi Hastalıkları Kompleksi) tek başlık altında 

incelenirken, çiftlik hayvanları içerisinde sığır viral hastalıkları ve 

koyun-keçi viral hastalıkları ayrı ayrı incelenecektir. Bu bölüm altında 

birçok hastalığın bulunduğu ancak Doğu Anadolu Bölgesi baz 

alınarak, görülmesi muhtemel hastalıklardan önemli olanları bu 

bölümde derlenmiştir.  

ÇİFTLİK HAYVANLARININ ORTAK VİRAL HASTALIKLARI 

1. ŞAP HASTALIĞI (FOOT AND MOUTH DISEASE-FMD) 

Geviş getiren hayvanlar olarak bilinen ruminantlarda bildirilen Şap 

Hastalığı hızlı bir seyir gösteren akut ve ateşli bir enfeksiyondur. Hem 

evcil hem de yabani ruminantlarda ayrıca domuzlarda bulunmaktadır. 

Ateşli dönemlerde gebe hayvanlarda abort denilen yavru atımına 

sebep olabilir. Bunun yanında et ve süt veriminde ciddi kayıplara 

neden olabilmektedir. Özellikle genç hayvanlarda virus kalbe yerleşip 
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hayvanın ölümüne sebep olabilmektedir. Bu hastalık hem ulusal hem 

de uluslararası hayvansal ürünlerin veya damızlık vb. şekilde 

kullanılan sığır özellikle olmak üzere hayvan ticaretini olumsuz yönde 

etkilemektedir. Dolayısıyla ülkelerin ekonomisini ciddi şekilde 

etkilemektedir (Demir ve ark. 2017).  

Bu hastalığın etkeni bir RNA genoma sahip virustur. Bu virus 

Picornaviridae ailesinin Apthovirus genusunda (cins) yer alır. Virus 

zarsızdır, dolayısıyla dış çevre şarklarına oldukça dayanıklıdır. 

Şap hastalığı virusunun 7 serotipi bulunmaktadır. Bunlar; A, O, C, 

SAT 1 (South African Territories-1), SAT 2, SAT 3 ve Asia 1’dir. 

Bununla birlikte bu serotiplerin alt tipleri de bulunmaktadır. Bunca 

farklı alt tipin olması ve serotip çokluğu, bu hastalıkta mücadeleyi de 

zorlaştırmıştır. Çünkü farklı tiplerde hastalığa yakalanan hayvanlarda, 

adeta yeni bir hastalıkmış gibi aşılı olsa bile hastalığa yakalanma şansı 

olmaktadır. Bu duruma bu hastalıkta çapraz bağışıklığın olmaması 

durumu denir. Genel tüm viral hastalıklarda virusun üretilmesi için 

canlı ortamlara ihtiyaç vardır. Bu amaçla hücre kültürleri, embriyolu 

tavuk yumurtası ve deneme hayvanları kullanılmaktadır.  

Şap hastalığında bulaşma hem direkt hem de indirekt yolla 

olabilmektedir. Hastalığın yayılmasında hayvan transportları 

(nakilleri), meraların kontrolsüz kullanılması ve canlı hayvan pazarları 

önem arz eder. Şap hastalığı virusu havada asılı olarak uzun süre 

kalabildiğinden bulaşmada solunum yoluyla virusun alınması 

önemlidir. Virusun hasta hayvandan saçılması vücuttan dışarı çıkan 

sekretlerle olmaktadır. Bu sekretler içinde göz ve burun akıntıları, 
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salya akıntısı, süt ve yeni doğum yapanlarda kolostrum, semen, idrar, 

genital kanal akıntıları, veziküllerin patlaması sonucu saçılan sıvılar, 

yavru zarları, fötus sıvıları ve gaita virusun bulaşmasında önemli rol 

oynamaktadır.  

Şap hastalığının bir önemi de hastalığı atlatan hayvanlarda virusun 

uzun süre hayvanın farengsinde virusun uzun süre (500 gün) 

saklanmasıdır. Bu hayvanlar taşıyıcı (rezervuar) olurlar ve hastalığın 

yayılmasına neden olurlar.   

Şap hastalığı virusu rüzgar ile uzak yerlere taşınabilmektedir Bu 

taşınmada rüzgârın yönü, havanın sıcaklığı ve nem oranları önemlidir. 

Virusun indirekt bulaşmasında kanatlı hayvanlar, haşereler, kemirgen 

hayvanlar, çeşitli ekipmanlar vb. rol oynarlar. 

Şap virusu ağızdan ya da burundan organizmaya girdikten sonra 

birincil olarak yutak (farenks) ve gırtlak (larenks) mukozasına ulaşır 

be bu bölgede çoğalır. Buradan lenf sistemine geçer ve ardından kan 

ile vücuda yayılır ve hedef doku ve organlarında çoğalır. Şap virusu 

hedef doku olarak epitel dokuyu seçerek, deri, baş mukozası, meme ve 

ayaklarda özellikle olmak üzere veziküller oluşturur. Bu veziküller 

içleri açık renkte sıvı ile doludur. Bu veziküller daha sonra açılarak 

patlar ve yerlerinde kırmızı renkte ülserler oluşur. Daha önce 

değinildiği gibi genç hayvanlarda virus kalp kasına gider ve hastalık 

perakut seyrederek kalp kasını nekrpz benzeri bir yapıya sokarak gri 

beyaz lekeler oluşturur. Bu görüntü ölen hayvanlarda nekrokside 

kaplan postu şeklinde ifade edilir ve şap hastalığı için tipik bir 

bulgudur. 
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Şap hastalığı virusu koyun keçi yapağısında ve sığırlarda tüylerde 14 

gün, yine hayvan gübresinde 20 gün kalabilmektedir. Ayrıca yem 

malzemeleri olan saman ve ot üzerinde 15 hafta kadar canlılığını 

koruyabilir. Ahırlarda şap enfeksiyonu sonrası dezenfeksiyon amaçlı 

piyasada bulunan çeşitli dezenfektanlar kullanılabilir.  

Şap enfeksiyonunun inkubasyon periyodu 2-10 gün arasında 

değişmektedir. Bu enfeksiyon sığırlarda, koyun ve keçilere göre daha 

şiddetli seyirlidir. Domuzlarda da bu enfeksiyon sığırlara benzer 

şiddette seyreder. Hastalığın semptomları ateş, iştahsızlık, depresyon 

ve süt veriminde azalma ile başlar. Dil üzerinde, damakta, diş etinde, 

damakta, dudaklarda, memede aftlar (veziküller) şekillenir. Stomatitis 

ile seyreden buna benzer enfeksiyonların tamamında ağızdaki aftlar 

nedeniyle salya artışı olur. Bu salya genelde seröz karakterdedir. 

Hayvanların ayaklarında tırnak aralarında oluşan veziküllerin 

patlamasıyla aftlar meydana gelir. Benzer durum dişi hayvanlarda 

meme uçlarında olur. Oluşan bu lezyonlara diğer mikroorganizmaların 

bulaşması ile ikincil enfeksiyon etkenleri bulaşabilir. Böylece hastalık 

kronik bir hal alarak akciğerde pnömoni, memede mastitis ve 

ayaklarda topallık meydana gelebilir. Şap hastalığı bulaşma oranı 

olarak çok yüksektir. Gençlerde ölüm oranı yüksektir ancak yerli ırk 

erişkinlerde hastalığın ölüm oranı düşüktür. Kültür ırklarında ise 

ölümcül seyredebilir. Şap hastalığın zoonotik bir karakteri de vardır. 

Yani açık olan yaralardan veya çiziklerden insanlara da bulaşarak 

deride, ayaklarda ve ağızda şap lezyonları kadar şiddetli olmasa da 

lezyonlar oluşturabilir. 
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Hastalığın teşhisinde bölgedeki epidemiyolojik veriler ve hastalığa 

özgü klinik bulgular yardımcı olmaktadır. Teşhiste ayrıca 

laboratuvarlarda virus izolasyonu ve hayvanlardaki antikor 

durumlarının belirlenmesi için serolojik yöntemler kullanılmaktadır. 

Çünkü korunmada özellikle aşı seçimi noktasında serotiplerin 

belirlenmesi önemlidir.  

 

Virolojik teşhis amacıyla EDTA’lı kan, aft dokusu, vezikül sıvısı vb. 

dokular laboratuvara gönderilir. Serolojik teşhiste ise serum gönderilir 

ve serolojik testlerden yararlanılır.  

 

Şap hastalığında tedavi yapılmaması gerekir. Çünkü pek çok ülkede 

bildirimi zorunlu hastalıklar listesine yer almaktadır. Bu listede yer 

alan hastalıklar prosedür gereği ilgili bakanlıklara bildirimi yapılarak 

bakanlığın belirlemiş olduğu şekilde yönetimi yapılmalıdır. Hastalık 

belirlendiğinde sağlıklı hayvanlar ile hasta hayvanların birbirinden 

ayrılır. Hayvan barınakları güçlü dezenfektanlar ile dezenfekte 

edilmelidir.  

 

Ülkemizde bu hastalık için karantina ve aşılama sistemi 

uygulanmaktadır. Mücadelede en etkili yöntem aşılamadır. Önceden 

belirtildiği gibi bu hastalıkta aşı seçimi çapraz korunma olmadığından 

önemlidir. Salgın dönemlerinde bölgede dolaşan virusun serotipi 

belirlenmeli ve korunmada aynı tip ile aşılama yapılmalıdır. 

Ülkemizde şap hastalığının yedi serotipinden üçü görülmüştür (A, O 

ve Asia 1) Aşılar taşıdıkları virus serotiplerine göre monovalan, 

bivalan ve trivalan olarak uygulanmaktadır (Poonsuk ve ark., 2018). 
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2. BOVINE VIRAL DIARRHEA - BVDV (SIĞIRLARIN VİRAL 

DİYARESİ) VE BORDER DİSEASE  

Pestivirus enfeksiyonları bulaştığı hayvan türüne göre farklı isimler 

almıştır. Pestiviruslar sığırlarda bovine viral diarrhea (BVD), koyun 

ve keçilerde border disease, domuzlarda klasik domuz vebası 

hastalığını oluşturmuştur. Ancak konaklar arası geçişler de bildirilmiş-

tir.  

Border disease virus en çok koyunlarda, daha az olarak da keçilerde 

enfeksiyon oluşturur. Hastalığın zoonotik potansiyeli yoktur. 

Pestivirus enfeksiyonları genelde sürü problemleri olsa da ateş, ishal, 

mukoza lezyonları, lökopeni ile karakterizedir. Bu enfeksiyonlar akut 

ve oldukça bulaşıcı ancak nadiren ölümle sonuçlanan enfeksiyonlar 

oluşturur. Hastalığın klinik belirtilerinin başında ishal gelir. Gebe 

hayvanlarda, gebeliğin dönemine ve virusun biyotipine göre kalıcı 

(persiste) enfekte ya da doğmasal anomalili yavru doğumları ile 

sonuçlanabilen durumlar olabilmektedir. Pestivirus enfeksiyonlarının 

etkeni Flaviviridae ailesinin Pestivirus alt grubunda yer alan zarlı 

RNA viruslardır. Pestiviruslar çevre şartlarına, ısıya ve zarlı karaktere 

sahip olduklarından yağ çözücülere karşı duyarlıdır. Virus vücut 

ısısında 40 saatte, 56 derecede yarım saatte  hastalık oluşturma gücünü 

kaybeder. Pestivirusların çok önemli bir özelliği bulunmaktadır. 

Virusun 2 biyotipi bulunmaktadır. Bu tipler; hücrelerde ölümcül olan 

sitopatojen (cp) tip ve hücrelerde ölümcül olmayan non-sitopatojen 

(ncp) tip olarak adlandırılmakta ve hastalığın vücutta oluşturduğu 
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patolojik duruma göre değişiklik göstermektedir. Genotip olarakta 

pestiviruslarda birçok genotip belirlenmiştir. 

Pestivirus enfeksiyonlarında bulaşma persiste veya akut enfekte 

hayvanlardan direkt ve indirekt yollarla olmaktadır. Bu hayvanların 

sekret ve ekstretleri ile virus saçılarak sürüdeki diğer hayvanlara 

bulaşabilir. Hastalığın yayılışında en önemli durum sürü içinde 

bulunan fakat belirgin bir klinik bulgu göstermeyen persiste (kalıcı) 

enfekte sığırların var olmasıdır.  

Bu immünolojik olarak tolerans geliştirmiş hayvanlar ömürleri boyu 

hastalığın hem taşıyıcısı olurlar hemde bulundukları sürüye hastalığı 

saçarlar. Bu hayvanlar gebe kalmaları durumunda kendileri gibi kalıcı 

enfekte yavrular doğurabilir onlarda hayatta kalabilirlerse bu döngü 

ürekli devam edebilir. Pestivirus enfeksiyonları genelde semptom 

göstermeyen sinsi sürü problemlerine sebep olur. Buzağılar gelişmez 

ve genelde verimleri düşük olur. Ayrıca yaşamlarının bir döneminde 

vücutlarında barındırdıkları virusun ya mutasyonu ya da aynı virusun 

cp biyotipi ile süper enfeksiyonu sonucu mukozal hastalığa 

başkalaşarak ölümcül semptomlar sonucu hastalar ölebilir.  

Hastalık etkeni viruslar vücuda ağız veya burundan girerek lenf 

yumrularında ve farenks bölgesinde çoğalır. birincil çoğalmanın 

ardından etken kana geçerek (viremi) vücuda yayılır. Pestivirus 

enfeksiyonlarında dişi hayvanlarda gebelik durumu ve gebeliğin 

dönemi önem arz eder. Çünkü gebelerde virus plasentadan anneden 

yavruya geçebilir.  
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Virusun non-sitopatojen biyotipi oluşan enfeksiyonda plasentadan 

virusun fötusa geçmesi sonucu gebeliğin dönemine göre farklı 

sonuçlar oluşur. Burada gebeliği üç aylık döneme ayırmak 

mümkündür. Buna göre; 

• Birinci üç aylık dönemde (trimester) virus plasenta aracılığı ile 

yavruya geçerse, fötusun immun sistemi henüz gelişmediği için 

vücuduna bulaşan virusu yabancı gibi algılamaz ve virus bulaşık 

immuntolere persiste hayvan olur. 

Bu buzağı ölmeden doğarsa bu hayvanlar yaşam boyu virus taşıyıcısı 

ve saçıcısı olarak, sürünün enfekte olmasına olup sebep olur. Bu 

hayvanların serolojik testleri negatif sonuç verir. Bu süreç sığırlarda 

90-125. günlere, koyunlarda 60-80. günlere denk gelmektedir. 

• İkinci üç aylık dönemde virusun immun sisteminin gelişmesi ile 

enfekte olan yavrularda bir immun sistem savaşması olur. 

Yavruda bu durumda kongenital anomaliler (Artrogripposa 

Hidrancephali sendromu, gözde bozukluklar, beyincik 

anomalileri vb.) şekillenebilir.  

• Son üç aylık dönemde fötusun artık iyice gelişen immun sistemi 

ile virusu yenebilir bu yavrularda virusa karşı vücutlarında 

antikorlar oluşur ve buzağılar sağlıklı bir şekilde doğabilir.  

Gebe olmayan sığırlarda ise hastalık akut ya da subklinik seyreder. 

İnkübasyon süresi ortalama 7 gün kadardır. Vücut ısısı artışı ve 

lökopeni ile başlayan enfeksiyon, solunum problemleri, göz ve burun 

akıntıları, süt veriminde azalma ve ishal bulguları ile devam edebilir. 
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Hastalığın sürü içinde yayılışı ve bulaşma oranı bu dönemde oldukça 

yüksektir. Virus hayvanların genital sistemine yerleşerek reprodüktif 

performansda düşüklük (döl tutmama, kısırlık, abort, erken embriyo 

ölümleri, kongenital anomalili yavrular vb.) yapmaktadır. Doğabilen 

yavrularda gelişme geriliği oluşur. Virus merkezi sinir sistemine 

yerleşerek sinirsel bulgulara sebep olabilir. Kongenital anomaliler 

(Arthrogripposa Hidranensefali), dik bileklik, eklemlerde bozukluklar, 

hidrosefali, beyincik hipoplazisi, mikroftalmi gibi bulgular 

görülmektedir.  

Bovine viral diyare virus enfeksiyonunda hem solunum hem de 

sindirim sisteminde görülen klinik bulgulara ilave olarak, yavru atma 

(abort) ve döl tutmama (repeat breading) problemleri, ayrıca ölen 

hayvanlardaki patolojik bulgular ve eğer gelişmişse doğan yavrularda 

kongenital anomaliler bu hastalıkta teşhise yardımcı olmaktadır. 

Kongenital anomalili BVDV hastalığında tipik bulgulardan biri olsa 

da bu bulguyu gösteren (AH sendrom) diğer viral enfeksiyonlarla 

ayırıcı teşhisinin yapılması önemlidir. Dolayısıyla bu hastalıkta kesin 

tanı için laboratuvar analizleri gerekmektedir.  

BVDV’nin teşhisi için hayvanlardan alınan swaplar, kan, gaita, genital 

akntılar, aborte fötusa ait dokular materyal olarak laboratuvara 

gönderilebilir. Güncel olarak teşhis materyallerinde virusun 

genomunun tespiti amacıyla reverz transkripsiyon polimeraz zincir 

reaksiyonu (RT-PCR) kullanılır. Hastalık sonrası vücutta oluşan 

antikorların tespiti amacıyla serolojik testler kullanılabilir. İndirekt 

ELISA testi bu yöntemlerden biridir. Kanda bulunan antikorların 
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miktarının belirlenmesi için serum nötralizasyon yöntemi 

kullanılabilir. Tüm sürünün sütlerinin toplandığı süt tankından da 

numune alınarak antikor taraması yapılabilir böylece hastalığın sürü 

içindeki durumu belirlenebilir. 

BVDV hastalığı çok önemli bir sürü hastalığıdır. Bu yüzden 

mücadelede hem iyi bir kontrol programı hem de güncel bir 

eradikasyon stratejisi belirlenmelidir. İlk hedef hastalığın sürüdeki 

durumu belirlemek olmalıdır.  

İkinci aşama sürüde bulunan gizli kalıcı (persiste) enfekte hayvanların 

belirlenmesi ve sürüden uzaklaştırılması olmalıdır. Üçüncü aşama ise 

sürüden uzaklaştırılan hasta ve persiste hayvanlar sonrası sürünün 

ariliğinin sağlanması olacaktır. İlk aşama için hem antijen hem de 

antikor testleri ile tüm sürünün taranması en iyi sonucu verecektir.  

Sürüde pozitif olarak tespit edilen hayvanlar en az 21 gün sonra tekrar 

test edilmelidir. Yine pozitiflik tespit edilmesi durumunda persiste 

hayvan tespiti yapılmış olur ve bu hayvanlar sürüden uzaklaştırılma-

lıdır. İlk ve ikince defa da negatif olarak tespit edilen hayvanlar 

mutlaka aşılanmalıdır.  

Bu amaçla piyasadan tek enfeksiyon etkeni içeren veya kombine 

hazırlanmış aşılar kullanılabilir. Sığırlar için aşılama yaşı genellikle 4-

6 aylıktır. Önemli bir sürü hastalığı olan BVDV’den korunmak için 

damızlık hayvanların çiftleşmeden önce aşılanması önemlidir. Suni 

tohumlama yapılması daha çok tercih edilmelidir. Border Disease için 

ise bir aşı bulunmamaktadır.  
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Her ne kadar bazı ülkelerde BVDV hastalığı için kullanılan aşılar 

uygulanmış olsa da etkinliği şüphelidir. Gebe hayvanların 

pestiviruslara temasının önlenmesi alınabilecek en önemli kontrol ve 

eradikasyon stratejisi olacaktır (Oguzoglu ve ark., 2012; Özkaraca ve 

ark., 2016; Timurkan ve ark., 2019).  

3. SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIK KOMPLEKSİ (BOVINE 

RESPIRATORY DISEASE COMPLEX - BRDC) 

Sığır yetiştiriciliği için önemli bir yer alan sığırların solunum sistemi 

hastalık kompleksi, aslında tek başlarına çoğu zaman öldürmeyen, 

ancak birkaç etkenin bir araya gelerek verim düşüklüğü, gelişme 

geriliği ve sonuçta ölüme sebep olabilen bir enfeksiyonlar topluluğu 

olup bölgede önemli ekonomik kayıplara neden olmaktadır (Demir ve 

Bozukluhan, 2012).  

Birkaç etken bir araya geldiğinde ciddi hastalık tablosu oluşturur. Bu 

kompleksi oluşturan viral enfeksiyonlar içerisinde Bovine respiratory 

sinsitial virus (BRSV), Bovine parainfluenza – 3 virus (BPIV-3), 

Adenoviruslar, Coronaviruslar, Rhinoviruslar, Bovine Viral Diarrhea 

Virus (BVDV), Infectious Bovine Rhinotracheitis (IBR) 

bulunmaktadır. 

Bu kompleks içerisinde sadece viruslar değil bakteriler ve diğer 

mikroorganizmalar bulunmaktadır. Bu kompleks için predispoze 

faktörler arasında; hayvanların nakli, kötü bakım ve besleme şartları, 

hayvanların strese uzun süre maruz kalması, farklı hava koşulları, 

buzağılar için erken sütten kesmenin yapılması ve yetersiz kolostrum 

alınması gibi faktörler sıralanabilir. Bu kompleks her yaş grubunda 
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oluşabilen bir hastalıktır. Kompleksi oluşturan etken çok zaman tek 

başına şiddetli enfeksiyon oluşturamazlar 

Geviş getiren hayvanlarda kolostrum ile elde edilen antikorlar yavruyu 

180 gün kadar maternal olarak koruyabilir. Bu yüzden genelde 

ruminantlarda 6 aydan sonra bu tür hastalıklar görülebilir. Ayrıca 

solunum sistemi hastalıkları kompleksi özelinde kalabalık ve toplu 

barındırılan hayvanlarda yüksek prevalansta seyreder. Bu tür 

hastalıkların bulaşmasında başta aerosol ve damlacık ile olmak üzere 

diğer birçok direkt ve indirekt yollarla hastalık sürü içerisinde 

hayvanlar arasında yayılabilmektedir.  

Genellikle solunum yoluyla ve ağız ile vücuda alınan virus hedef 

dokusu olan solunum sisteminde organlarında enfeksiyon oluşur. 

BRDC’i içinde bulunan viral hastalıklar için bazı enfeksiyonlar 

sistemik hastalık oluştururken (BVDV, IBR vb.), bazı enfeksiyonlar 

lokal seyrederek sadece solunum sisteminde hastalık oluştururlar 

(BRS, BPIV3 vb.). Bu enfeksiyonlar içerisinde patogenezleri ciddi 

olan enfeksiyonlarda bulunmaktadır. Örneğin BVDV immuntolere 

persiste enfeksiyon meydana getirerek sürü sağlığını tehlikeye 

sokarak, özellikle gebelerde problem oluştururken, IBR enfeksiyonu 

sinir sistemi ganglionlarına yerleşerek latent (gizli) persiste 

enfeksiyon meydana getirerek rekurrent denilen sürekli devam eden 

enfeksiyonlar oluşturmaktadır. Bu kompleksin oluşturduğu 

semptomlar içerisinde gözyaşı, seröz burun akıntısı ancak zamanla bu 

akıntı irinli hale gelebilir, akciğerde pnömoni ve solunum güçlüğü 

belirlenebilir. Hastalığın şiddetine göre bronkopnömoni gelişebilir. Bu 
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semptomlar uzun süre devam edebilir ve öksürük kuru karakterdedir. 

Gençlerde verim kayıpları oluşur hayvanlar gelişemez. Klinik bulgular 

solunum sistemi hastalıklar kompleksini akla getirir.   

Tüm viral hastalıklarda olduğu gibi bu kompleksi oluşturan 

hastalıkların kesin teşhisi için PCR ve ELISA testleri kullanılabilmek-

tedir.  

Korunma için biyogüvenlik tedbirleri kapsamında ahır temizliği ve 

dezenfeksiyonu, iyi bir immunite için yavruların yeterli düzeyde 

kolostrum alınmasının sağlanması gereklidir. Bu kompleksi oluşturan 

hastalıklar için piyasada her biri için ayrı ayrı veye bir çoğunu içeren 

kombine aşılar bulunmaktadır. Kombine aşılar içerisinde IBR, BRSV, 

BPIV-3, BVDV olmak üzere hem viral etkenler hem de bakteriyel 

etkenlerin bulunduğu aşılar ülkemizde mevcuttur (Alkan ve ark. 2018; 

Comakli ve ark., 2019; Timurkan ve ark., 2015; Timurkan ve ark., 

2019).  

4. NEONATAL BUZAĞI VE KUZU İSHALLERİ 

Yeni doğan kuzu ve buzağılarda doğumdan sonraki 30 gün içerisinde 

görülen ishal olguları önemlidir. Çünkü bu ishaller enfeksiyöz 

karakterde ise şiddetli seyrederek hayvanların ölümüne neden olabilir. 

Kuzu ve buzağı ishallerini oluşturan enfeksiyöz ajanlar arasında 

viruslar, bakteriler ve parazitler bulunmaktadır. Kuzu ve buzağılarda 

ishal etiyolojisi içerisinde viral etken yelpazesini oluşturan etkenler; 

Rotavirus, Coronavirus, Adenovirus, Enterevirus, Norovirus, ve 

Torovirus başta olmak üzere bazen fırsatçı bazen de asemptomatik 

seyirli bir çok etken yer almaktadır.  
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Kuzu ve buzağı ishallerinin en önemli sebebi hijyenik şartların iyi 

olmadığı ahırlarda barınmadır. Bunun yanında kötü bakım ve besleme 

de de ishal vakaları çoğunlukla artış göstermektedir. Ayrıca temizlik 

ve ahırdaki veya ağıldaki havalandırmanın yetersiz olduğu durumlar-

da, yavrunun yetersiz kolostrum alması durumunda ve yaş farklarının 

fazla olduğu sürülerin bir arada ve aşırı kalabalık olduğu durumlarda 

bir risk faktörü olarak hastalığın görülme sıklığı artmaktadır.  

İshal yapan viral etkenler genelde zarsız viruslardır böylece dış 

şartlara dayanıklıdırlar. Dolayısıyla hasta bireylerin dışkısı ile dışarı 

saçılan etken yemlik, suluk ve diğer ekipmanlara bulaşarak uzun süre 

kalabilir ve enfeksiyonun yayılmasında predispoze faktör olarak rol 

oynayabilir.  

İshale sebep olan hastalıkların klasik bulaşma yolu fekal-oral yoldur. 

Dolayısıyla hastalık etkenleri ağız yoluyla vücuda alınır. Daha sonra 

son durak bağırsağa kadar ulaşan etkenler, burada epitellere yerleşerek 

burada besin emiliminde anahtar rol oynayan villuslarda atrofiye 

neden olur. Dolayısıyla süt ve ileri günler için alınan yemler emilemez 

ve vücuttan dışarı atılır. İshal bulguları 2-3 günde sonra görülmeye 

başlar ve 3 aylık oluncaya kadar görülebilir. Kuzu ve buzağılarda ateş, 

halsizlik, dehidrasyonla dediğimiz sıvı kaybı hat safhadadır. Ayrıca 

hayvanlarda aniden başlayan sulu, genelde sarı renkte ve bazende 

mukuslu ishal şekillenebilir.  

Bağırsaktaki fonksiyonel ünite olan villusların tahribatı sonucu, 

bağırsak içindeki fırsatçı patojenler çoğalmaya başlar. Daha sonra bu 

etkenler ve bunların toksinleri kan dolaşımına katılarak septisemi, 
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bakteriyemi, viremi oluşumuna neden olur ve miktara bağlı olarak 

ölüm şekillenebilir. Ayrıca ölüm sıvı kaybına bağlı hipovolemik şok 

veya mineral, elektrot ve glikoz emilmesindeki aksaklığa bağlı olarak 

hipoglisemiye bağlı olarak da şekillenebilir. 

Bu enfeksiyonda hayvanın yaşı ve gösterdiği semptomlar teşhis için 

önemlidir. Yaş olarak genelde 1 aylığa kadar ancak 3 aylığa kadarda 

olabilen vakalar ve sulu sarı renkte bir ishal semptomu hastalığı 

şüphelendirir. Teşhiste elektron mikroskop ta etkenlerin görülmesi 

yardımcı olsa da, bu cihazın her üniversite de olmaması durumu 

zorlaştırır. Bunun yerine teşhis için antijen-ELISA, PCR ve direk-

immunfloresan testleri kullanılabilir. İshal etiyolojisinde bulunan 

parazitleri ekarte etmek için paraziter inceleme ve bakteriyel etkenleri 

elimine etmek için mikrobiyolojik incelemelerin yapılması viral 

etiyolojiye yönelmek için gerekebilir.  

Neonatal kuzu ve buzağı ishallerinden korunmak için biyogüvenlik 

tedbirlerine uymak şarttır. Bu amaçla öncelikle ahır ve ağıl 

dezenfeksiyonuna dikkat edilmesi gereklidir. Ayrıca bakım, besleme 

şartlarının hastalıktan korunma düzeyinde tutulması önemlidir. 

Özellikle geviş getirenlerde kolostrumun yavruya mümkün olan en 

kısa sürede ve eksiksiz kendisinin alabileceği ölçüde verilmesi şarttır.  

Her hastalığın baş düşmanı olan stres oluşturabilecek durumlardan 

kaçınılmalıdır. Doğumdan sonra anne ve yavru bir müddet beraber 

barındırılmalıdır. Bulundukları ortamın temiz, ılık, havalandırması iyi 

olan bir yer olmasına dikkat edilmelidir. Yine ruminantlarda 

plasentanın antikor geçişine izin vermeyen yapısı nedeniyle aşılama 
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mutlaka anneye yapılmalıdır. Doğumdan önceki dönemlerde anneler 

ishal etkenleri virusların aşıları ile mutlaka aşılanmalıdır. Bu aşılar 

solunum sistemi kompleksi hastalıklarında olduğu gibi çoğunlukla 

kombine halde piyasada bulunmaktadır. Anne aşılanmayı takiben 

vücudunda bu etkenlere karşı antikor üretir. Bu üretilen antikorların 

işe yaraması ve yavruya geçirilmesi yalnızca kolostrumla olacaktır. 

Yavrular doğar doğmaz kolostrumu kesinlikle almalıdır. Böylece bu 

enfeksiyonlardan korunabilirler (Alkan ve ark., 2010; Alkan ve ark., 

2012; Alkan ve ark., 2015; Aydın ve ark., 2018; Timurkan ve ark., 

2020; Yilmaz ve ark., 2017). 

SIĞIRLARIN ÖNEMLİ VİRAL HASTALIKLARI 

1. INFECTIOUS BOVINE RHINOTRACHEITIS - IBR  

(SIĞIRLARIN ENFEKSİYÖZ RHİNOTRAKEİTİSİ) 

Infectious Bovine Rhinotracheitis-IBR, bulaşıcı, latent ve zaman 

zaman rekurrent (tekrarlı) olabililen akut seyirli viral bir hastalıktır. 

Bu hastalık hem dünyanın birçok bölgesinde hem de ülkemizde 

görülmektedir. Hastalığın patogenezinde bulunan latentliğinden dolayı 

hayvancılık işletmelerinde farklı ekonomik kayıplara neden 

olmaktadır.  

Enfeksiyon iki ana sisteme yerleşir. Bu sistemeler solunum ve genital 

simlerdir. Genital sisteme yerleşerek abortlara, solunum sistemine 

yerleşerek solunum sistemi bulgularına ve özellikle hem dişi hem de 

erkeklerde infertilite problemleri sebep olarak sığır yetiştiriciliği için 

önemli bir hastalıktır. 
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IBR’nin etkeni latent enfeksiyonlardan sorumlu, Herpesviridae 

ailesinin Alphaherpesvirinae alt ailesinde yer alan Bovine herpesvirus-

1 (BHV-1)’dir. Virus zarflı bir DNA virusudur. Zarlı olması virusu 

güçsüz kılar çünkü zarlı viruslarda zarın kaybı enfeksiyözüte kaybıdır. 

Ayrıca zarlı viruslar ısıya ve yağ çözücülere karşı hassastır. BHV-1 

serolojik olarak tek tiptir.  

Bulaşma; enfekte hayvanlarla direkt veya indirekt olmaktadır. 

Detaylandırırsak; hayvanın gözyaşı, nasal akıntısı, genital sistemden 

kaynaklanan akıntılar, dışkı, özellikle sperma, abort var ise fötusa ait 

doku ve sıvılar bulaşmada önemlidir. Yine süt ve diğer sekret ve 

ekstretler virus solunum ve genital sisteme yerleştiğinden virus 

saçılma yollarından biridir.  

Virusun üzerinde kısa sürede yaşayabileceği suluklar, yemlikler, 

hayvancılıkta kullanılan ekipmanlar ve çeşitli eklembacaklılar (kene, 

sinek vs.) virusu taşıyarak indirekt bulaşmaya sebep olabilirler. 

Herpesviruslar aynen coronaviruslar gibi geniş bir konakçı 

çeşitliliğine sahip olmakla birlikte akut enfeksiyonu takiben 

bulundukları canlıda latent olarak kalabilmektedirler.  

Latent enfeksiyon sonucu hayvanlar, direk ve indirekt olarak 

bulundukları çevredeki tüm duyarlı hayvanlar için virus kaynağı ve 

saçıcısı olabilirler. Bir sürü hastalığı olan IBR’de latent enfekte 

hayvanlar özellikle olmak üzere bulaşık sperma ve oosit ile yapılan 

embriyo transferi de sürüye hastalığın yayılışında önemlidir.  

 



 
 227 

BHV-1 solunum yolları, göz konjunktivası ve üro-genital kanaldan 

vücuda girmektedir. Daha sonra virus solunum yolundaki organlarda 

ve dokularda çoğalır. Belli bir miktara ulaşan virus kana karışarak 

(sınırlı viremi) diğer doku ve organlara yayılır ve akut enfeksiyon 

başlamış olur.  

Virus vücuda girdiğinde penetre olduğu sisteme en yakın yerdeki sinir 

sistemi gangliyonlarına (solunum sistemi için trigeminal ve genital 

sistem için sakral ganglionlar) ulaşarak burada saklanır (latent). Latent 

kalan bu etken çeşitli stres faktörlerinde, bunlar; gebelik, transport, 

immun sistem baskılanması, kortikosteroid kullanımı vs ile tekrar re-

aktif olur ve enfeksiyonu başlatır. 

Enfeksiyonun inkübasyon periyodu solunum sistemi etkilendiğinde 

ortalama 2 gün ve genital sistem etkilendiğinde ortalama 20 gün 

arasında değişmektedir. Solunum sistemi etkilendiğinde semptomlar; 

ateş, gözyaşı-burun akıntısı, gözde konjuktivitis, aksırık, tıksırık, 

öksürük, solunum güçlüğü ve merme ve burun mukozası çevresinde 

oluşan lezyonlardır. Viral enfeksiyonlarda burun akıntıları genelde 

seröz iken, bakterilerin karışmasıyla müköz ve purulent bir hal 

alabilir.  

Hastalık ilerler ve iyileşme olmazsa BHV-1 akciğere ulaşabilir ve 

akciğerde pnömoni ve bronkopnömoni meydana gelebilir. Genital 

sistem enfeksiyonunda ateş, depresyon gibi genel belirtilerin yanında 

gebe hayvanlarda abort, embriyo ölümleri, dişi hayvanlarda vulvo-

vaginitis (infectious pustuler vulvo vaginitis – IPV) ve genital 

akıntılar, erkek hayvanlarda balono-postitis (infectious pustuler 
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balonopostitis – IPB) görülebilir.  Dişilerde vaginada ve erkeklerde 

prepisyum çevresinde oluşan bu püstüler ve nekrotik lezyonlar 

hastalık için belirleyici olabilmektedir. Erişkin hayvanlarda bu 

enfeksiyon sonrası infertilite gelişebilir. 

Teşhis için klinik bulgular hastalığı akla getirse de kesin teşhis için 

laboratuvar analizlerinin yapılması gereklidir. Virusa karşı vücutta 

oluşan antikorların tespiti için antikor-ELISA, nötralizasyon ve agar 

jel immunodifüzyon (AGID) testleri uygulanabilir. Antijen tespiti için 

ise antijen-ELISA, immun-floresan, immun-peroksidaz testleri 

yapılabilir. Ancak günümüzde pratik olarak hastalıkta saçılımın 

olduğu dönemde viral genomun tespiti PCR testi kullanılmaktadır. 

Bu enfeksiyon ile mücadele için sağlanması gereken en önemli faktör 

virusun hayvanlara yani sürüye girişinin engellenmesidir. Çünkü virus 

hayatı boyu bir kez dahi vücuda girerse latent kalabilir ve sürü sürekli 

bu enfeksiyon ile yaşama başlar. Bunun için bakım ve besleme 

şartlarının iyileştirilmesi ve çiftliklerde dezenfeksiyon işlemlerinin 

sürekli belli bir plan dahilinde yapılması şarttır. 

Sürüyü oluşturan hayvanların belirli aralıklarla serolojik kontrollerinin 

yapılması gereklidir. Bu kontroller sırasında sero-pozitif olarak tespit 

edilenlerin aşılı olmamaları halinde mutlaka sürüden çıkarılması 

gerekir. Doğal çiftleşme ile sürü idame ettiriliyorsa sürüye katılacak 

olan boğanın ya da sürü suni tohumlama yapılıyorsa seçilecek 

spermanın BHV-1 yönünden mutlaka test edilmiş olması gerekir. Bu 

durum sürünün korunması açısından önem arz eder. IBR için çok 

önemli bir mücadele yöntemi aşılamadır.  
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Piyasada iki farklı aşı bulunmaktadır. Konvansiyonel aşılar 

korunmada önemlidir ancak vücutta oluşan antikorun enfeksiyona mı 

yoksa aşıya mı bağlı olduğunu bildiremediğinden gelişmiş ülkelerde 

kullanımı oldukça azalmıştır. Marker aşılar bu noktada geliştirilmiştir. 

Bu aşı belirtilen durumun açığa kavuşturulmasında dolayısıyla latent 

enfekte hayvanlardan kurtulmada işe yarar bir strateji sağlar. Her iki 

aşıda 6 aylıkta sonra uygulanır ve her yıl tekrarlanır (Alkan ve ark., 

2018; Comakli ve ark., 2019).  

2. CORIZA GANGRENOZA BOVUM – CGB (MALİGNANT 

CATARRHAL FEVER – MCF) 

Koriza; sığırları ve vahşi ruminantları etkileyen, sindirim, solunum ve 

merkezi sinir sisteminde bozukluğa sebep olan ve ölüm ile sonuçlanan 

viral bir enfeksiyondur. Etken; Herpesviridae ailesinin 

Gammaherpesvirinae alt-ailesinin Rhadinovirus grubunda yer alan 

zarlı bir DNA virusudur. Koriza enfeksiyonunu bu genus içerisinde 

bulunan iki farklı virus türü oluşturabilmektedir.  

Birincisi Alcelaphine herpesvirus-1; bu virus Afrika kıtasındaki wahşi 

ruminantlardan antiloplarda enfeksiyon oluşturur. İkincisi ise Ovine 

herpesvirus-2 (OvHV-2); ülkemiz ve dünyanın geri kalan kısmında 

genelde sığırlarda enfeksiyon oluşturan virus türü olarak tespit edilir. 

Bu hastalık sporadik seyirlidir. Yani tek tük vakalar halinde görülür. 

Dolayısıyla bir sürü hastalığı değildir ancak sığırlara bulaşması 

halinde ölümle sonuçlanan bir seyir izler. Enfekte bir sığırdan diğer 

bir sığıra direkt temas ile bulaşma olmaz. Bu hastalıkta korkutan 

senaryo koyun ve keçilerin bu virusun taşıyıcısı olmasıdır. Koyun ve 
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keçilerde virus bulunabilir ancak enfekte olmazlar. Koyun ve keçiler 

kısa sürede olsa sığırlar ile birlikte bulunursa taşıdıkları virusu 

sığırlara aktararak enfeksiyonun gelişmesine sebep olurlar. Sığırların 

küçük ruminantlar ile bir arada bulunduğu ortamlarda enfeksiyon 

sıklığı artmaktadır. 

Koriza enfeksiyonu için virus vücuda solunum yolu ile alınmalı ve 

burada ilk çoğalmayı yapmalıdır. Hastalığın seyri perakut, akut ve 

bazen öülüm geç olduğu durumlarda kronik bir seyir izleyebilir. 

Koriza solunum, sindirim sistemleri ve genellikle felç ve kas 

titemeleri ile beraber merkezi sinir sistemi semptomları ile beraber 

multisistemik bir hastalık tablosu oluşturabilir.  

Bu hastalıkta inkubasyon süresi değişkenlik gösterir. Bazı durumlarda 

kısa (1 hafta) bazı durumlarda uzun (1 yıl) olabilmektedir. Klinik 

olarak 4 form bulunmaktadır.   

• Perakut form; Genellikle yüksek ateş, kas titremeleri, solunum 

güçlüğü, merme ve ağız mukozasında erozyon ve ishal ile 

seyreder ve çok kısa sürede bu hayvanlar da ölüm şekillenir. 

• Baş-Göz formu; bulguların merkez yeri kafa olduğu için bu 

isim verilmiştir. Hayvanlarda gözyaşı akıntısı olur ve ilerleyerek 

irinli bir durum alır ve göze bir perde inmiş şekilde bulanıklık 

oluşur. Gözün çevresinden merkezine doğru ilerler. 

• İntestinal form; Sindirim sistemi etkilenir. Yüksek ateş ve en 

önemli bulgu olarak ishal şekillenir. Hayvanlar kısa sürede 

ölürler. 
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• Abortif form (deri formu): Gebe hayvanlarda abortlar 

şekillenir ve ayrıca deride etkilenerek deride kuruluk, 

kabuklanma ve döküntüler şekillenir.  

Teşhis için anemnez çok önemlidir. Hastanın geçmişe dair 

soruşturması yapılmalıdır. Belirtiler oluşmadan önce koyun ve 

keçilerle olabilecek temas ve birliktelik süreleri irdelenmelidir. Bu ve 

benzer bir öykü ile karşılaşılırsa hastalıktan şüphelenilmelidir. Bu 

hastalığa yabancı ülkelerde Kurban Bayramı hastalığı da 

denilmektedir. Dört günlük Kurban Bayramı süresince bir arada 

bulundurulan koyun ve sığırların, hastalık bulaşması ve kurbanlık 

edilmemesi neticesinde bu durumlar bildirilmiştir. Laboratuvar 

teşhisinde viral genomun saptanması için PCR testinden yararlanılır.  

Herhangi bir aşısı bulunmayan bu enfeksiyonda mücadele de en 

önemli risk faktörü olan koyunların ve keçilerin sığırlar ile teması 

engellenmelidir.  

Çayır ve mera kullanımında ayrı zamanlar ve hatta yapılabilirse farklı 

alanlar tercih edilmelidir. Unutulmamalıdır ki sığıra bulaşan bir koriza 

hastalığı sonucu ölüm kaçınılmadır (Headley ve ark., 2020).  

3. SIĞIRLARIN PAPİLLOMATOZU (BOVİNE 

PAPILLOMATOZIS) 

Sığır papillomu; özellikle 2 yaşından genç sığırlarda deri ve kutan 

mukozada papillomlar (halk arasında siğil) denilen oluşumlar ile 

karakterize viral bir hastalıktır. Etken; Papillomaviridae ailesinde 

Papillomavirus genusunda yer alan zarsız bir DNA virusudur. Etken 
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zarsız olduğunda çevre şartlarına oldukça dayanıklıdır. Dış çevrede 

etken uzun süre enfeksiyözitesini koruyabilir. 

Etkenin çok fazla genotipi ve serotipi bulunmaktadır. Bu durum hem 

aşı geliştirilmesini zorlaştırmakta hem de klinik semptomlarının 

değişkenlik göstermesine sebep olmuştur. Etken direk temas ile 

bulaşabildiği gibi, indirekt olarak ta bu enfeksiyonda ciddi bulaşmalar 

bildirilmiştir. Bunlar içerisinde enfekte yemlikler, suluklar, altlıklar, 

kastrasyonda kullanılan ekipmanlar, sağım malzemeleri, kulak 

numaralama penseleri, vb. bulaşmada oldukça önemlidir. Ayrıca virus 

genital organlara yerleştiğinden çiftleşme ile bulaşma şekillenebilir.  

Papillomun ana hedef dokusu deridir. Dolayısıyla etkenin vücuda 

girişi de deri yoluyla olmaktadır. Epitel hücrelerin proliferasyonu 

sonucu epitel dokuda papillom/fibropapillomlar oluşmaktadır. 

Papillomların inkubasyon süresi ortalama 1-3 ay kadardır. Bu 

hastalıkta semptomlar geç oluşur.  

Patogenezde papillomlar primer nodül şeklinde başlar sonra bu 

nodüller birleşirler ve derininde keratinize olmasıyla çoğu zaman 

karnabahar görünümü alarak büyük parçalar haline gelirler ve tipik 

şeklini oluştururlar. Her ne kadar tipik görünümü karnabahar şekli ise 

de bazen mantar tarzında meme ve meme başında, bazen mercimek 

tarzında genital organlardan prepusium, penis ve vajinal mukozasında 

mukoza papillomu şeklinde oluşabilmektedir. Çok kolay koparılacak 

gibi görülse de fibropapillomlar derin yerleşir ve yaralanma, sürtünme 

ve koparılma durumunda kanama şekillenebilir. Dış deride lokalize 

olan bu papillomlar iç organlarda da oluşabilir. Özellikle üriner 
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sistemin devamında idrar kesesinde, sindirim sisteminin gerisinde 

mide ve yutakta meydana gelen papillomlar çoğu zaman iyi huylu 

değildir ve malignant karakterde olabilir. İç organlarda olan bu 

papillomlar visseral papillom olarak adlandırılır.  

Papillomda laboratuvar analizleri yapmadan klinik olarak çok kolay 

teşhis yapılabilmektedir.  Ancak hem kesin tanı hem de bir çok 

genotipi olan hastalığın tiplerinin belirlenmesi için dokudan biyopsi 

alınarak hem histopatolojik kontrolü hem de PCR ile tiplendirmenin 

yapılması doğru bir strateji olacaktır. Serolojik olarak AGID ve 

Hemaglütinasyon inhibisyon testleri de yapılabilir.  

Viral bir hastalık olmasına rağmen hem iyi huylu tümörler olması hem 

de çok yaygın olmayan, sap kısmı küçük bazı papillom olgularında 

operatif müdahale ile tedavi şansı bulunmaktadır.  Papillomların 

oldukça fazla tipi bulunmaktadır. Bu yüzden aşısı bulunmamaktadır.  

Ancak hekimliğimizde papillom dokudan hazırlanan otovaksin 

denilen bireysel bazlı inaktif aşılar hazırlanarak kullanılabilir. Bu 

aşılar hazırlanırken birey hedeftir. Maalesef sürü bazlı bu aşılar 

hazırlanmamaktadır. Her bireyden papillomlar alınarak hazırlanan 

otovaksinler ile tekrar bireyin kendisi aşılanmalıdır (Timurkan ve ark., 

2017; Ugochukwu ve ark., 2019). 

4. LUMPY SKIN DISEASE – LSD (SIĞIRLARIN NODÜLER 

EKSANTEMİ) 

Sığırların nodüler eksantemi; bir deri hastalığıdır. Deri ile beraber 

mukozalarda ve iç organlarda deri oluşan lezyonların benzerleri 
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oluşarak şiddetli vakalarda ölümle sonuçlanan bulaşıcı bir enfeksiyon 

oluşturmaktadır.  

LSD etkeni Poxviridae ailesinin Capripoxvirus genusundaki zarlı bir 

DNA virusudur. Capripoxvirus genusunda koyun keçi çiceği virusuda 

bulunur ve bu virus ile yakın antijenik ilişkilidir. Bu durum ülkemizde 

patlak verdiği yıllarda hastalık ile mücadelede koyun-keçi çiçek aşısı 

kullanarak ile korunmada büyük kolaylık sağlamıştır. Virus dış 

şartlara içinde bulunduğu dokularda saklanmak üzere dayanıklıdır. Bu 

yüzden deri döküntülerinde ve kurumuş yara kabuklarında bir ay canlı 

kalabilmektedir. Bir deri hastalığı olduğundan papillomda olduğu gibi 

direk temaslar ve indirek çeşitli alet ve ekipmanlar ile bulaşma 

gerçekleşebilir. Ancak bu hastalıkta ayrıca sinekler etkeni mekanik 

olarak taşıyabilmektedir. Bulaşmada ayrıca salya, solunum eksret ve 

sekretleri, özellikle süt ve erkeklerde semen virusun direkt 

bulaşmasında önem arz eder. 

Hastalığın uzun bir inkubasyon periyodu bulunmaktadır. Bu süreç 2-5 

hafta kadar sürmektedir. Bu durum çoğu zaman aşı başarısızlığına 

sebep olmaktadır. Şöyle ki klinik belirtiler bu hastalıkta 2-5 haftalık 

bir inkubasyon olduğundan geç fark edilir. Hastalık salgına 

dönüştüğünde endişe duyan vatandaş aşı yaptırmak isteyecektir. 

Ancak süreç anlamında özellikle de sinekler vasıtasıyla hayvanlar 

virus ile enfekte olmuş olabilir. Dolayısıyla hem vahşi virus hem de 

aşı virusu aynı hayvana verilmesiyle ölümler kaçınılmaz hale 

gelebilir. Bu durum dikkat edilmesi gereken bir konudur.  
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Klinik olarak ateşin yükselmesinden sonra deri ve müköz 

membranlarda nodüler odakları ile beraber büyümeye başlarlar. 

Nodüller sınırlı bir bölgede (baş, meme, boyun vs.) sınırlı kalabildiği 

gibi, tüm vücuda da yayılabilir ve tüm vücuda yayılma genelde 

gözlenen bir durumdur. İç organların etkilendiği visseral LSD’de 

etkilenen sisteme göre ekstra belirtiler görülmeye başlar. Solunum 

sistemi organları etkilenirse bu sisteme dair belirtiler olur. Bunlar; göz 

ve burun akıntıları şeklinde başlar daha sonra bakterilerin işe 

karışması ile irinli hale gelir ve etken daha ileriye gidip akciğerler 

etkilenirse pnömoni ve öksürük şekillenir. 

LSD bir verim kaybı hastalığıdır. Bu yüzden etkilenen hayvanlarda 

gebe ise abortlar, dişilerde süt verim kaybı, erkeklerde infertilite ve 

derinin ciddi zarar görmesi sonucu tüm vücutta sekonder bakteriyel 

enfeksiyonlar meydana gelebilir. Bunun sonucunda ölüm şekillene-

bilir.  

Hastalığa ismini veren nodüllerin görülmesi çoğu zaman teşhis için 

yeterli olabilmektedir. Ancak benzer olarak deride bu tarz şişlikler ve 

nodüller oluşturan çiçek, yalancı çiçek, yalancı LSD, dermatofilozis, 

dermatofitozis, nokra, papüler stomatitis gibi hastalıklardan ayırt 

edilmelidir. Bu durumlarda nodül sıvısı, nodül kabuğu, göz-burun 

swapları, EDTA’lı kan alınarak teşhis için laboratuvara gönderilebilir. 

PCR ile viral genom tespiti ile teşhis konulabilir. 

Her ne kadar direk bir vektörel hastalık olmasada hastalığı taşıdığı 

düşünülen sineklerle mücadele yapılabilir. Tarım ve Orman Bakanlığı 

nezdinde hem ihbarı mecburi hem de tazminatlı hastalık listesinde 
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bulunan bir hastalıktır. Bu yüzden mücadele hayvan hareketlerinin 

kontrollü olması, çiftlikler için karantina ve dezenfeksiyon şartlarına 

mutlaka uyulması gerekmektedir.  

Hastalığın klinik olarak bile tespiti durumunda, hastalık çıkan bölge 

bir kordon altına alınmalı ve karantina tedbirlerinin sağlanması 

gereklidir. Tazminatları karşılanarak pozitiflikleri tespit edilen 

hayvanların da itlafı yapılmalıdır. Sürülerin korunması için ülkemizde 

henüz homoloğu olmayan aşılar yerine koyun-keçi çiçeği aşıları 

kullanılmaktadır. Bu durumda dozlama işlemi satın alınan aşının 

prospektüsü çerçevesinde kullanılmaktadır (Sprygin ve ark., 2019; 

Timurkan ve ark., 2016). 

5. BOVINE LEUKEMIA VIRUS – BLV (SIĞIR LÖYKOZU) 

Sığır löykozu önemli bir sürü hastalığıdır. Etkenin nesilden nesile 

aktarılma özelliği yüzünden, bir jenerasyonda bulunan ve eşey 

hücrelerine bulaşan virus ömür boyu yavrulara aktarılmaktadır. Bu 

hastalık lenf bezlerinde tümör oluşumu ve lökosit artışı 

(lökositoz=löykoz) ile karakterize bir hastalık tablosu oluşturmaktadır. 

Löykoz virusu, Retroviridae ailesinin Deltaretrovirus genusunda yer 

alan zarlı bir RNA virusudur. 

Zarlı bir virus olduğundan dış şartlara ve yağ çözücülere karşı 

hassasdır. Virus reverz transkriptaz denen bir enzime sahiptir ve 

böylece RNA genomunu DNA genom haline çevirebilir. 

Retroviruslarda RNA yapıdaki genom DNA yapıya çevrilerek hiçbir 

canlıda olmayan bir mekanizma ile bulunduğu hücrenin 

kromozomuna entegre olarak slow (yavaş) persiste enfeksiyon 
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oluşturabilir. Böylece hücre kromozomuna saklanan virus genomu 

nesiller boyu hiçbir problem yaşamadan hücrenin bölünmesi ile 

nesilden nesile aktarılabilir. Bu mekanizma Truva atı mekanizması 

olarakta bilinir.  

Hastalığın bulaşması bilinen iki yolla da (direkt ve indirekt) 

olabilmektedir. Retrovirus bulaşmasında bilinen bulaşmaların aksine 

oldukça farklı bulaşmalar ile karşı karşıya kalırız. Özellikle 

buzağıların beslenirken annelerinden emdikleri sütlerde bulunan 

somatik hücrelerde genoma entegre olan virusların bulunması ile 

dünyadan habersiz yavrular virus ile enfekte olabilirler.  

İatrojenik bulaşma dediğimiz hekim hatalarından kaynaklanan; aynı 

enjektör kullanımı, aynı boynuz kesme ekipmanları, kulak küpeleme 

penseleri, iyi temizlenmeyen veya dezenfeksiyonu eksik operasyon 

malzemeleri gibi durumlarda hastadan sağlıklıya bulaşma çok rahat 

gerçekleşebilmektedir. Tam bir vektörel hastalık olmasa da kan emen 

sinekler hastalığı taşıyabilirler. Subklinik persiste enfekte hayvanlar 

hastalığın sürekli olarak taşıyıcısı ve saçıcısı konumundadırlar. 

Retroviruslar bir immun sistem enfeksiyonu olduğundan virus vücuda 

girdiğinde lenfositlere doğru göç eder. Retroviruslar persite 

enfeksiyon modellerinden yavaş (slow) gruptadır. Bu ismi inkubasyon 

periyotlarının uzunluğundan almaktadır. Çeşitli faktörlerle değişmek 

üzere genelde bu periyot 3-4 yıl sürmektedir. Hastalık 2 dönem 

bulunmaktadır.  
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Birinci döneme prelöykoz denir ki; bu dönemde sadece kan 

tablosunda değişiklikler şekillenir ve lökosit sayısında belirgin artışlar 

olmaya başlar. İkinci dönemde klinik belirtiler ortaya çıkmaya şlar bu 

yüzde klinik löykoz olarak adlandırılır. İmmun sistem hedef haline 

gelerek lenforetiküler dolar etkilenir. Onkojenik karakteri olan virus 

çeşitli organlarda (böbrekler, karaciğer, bağırsak gibi) tömoral 

oluşumlar şekillenebilir. Klinik löykoz şekillenirse durum ciddileşir ve 

hasta ölüme sürüklenir. Hastalıkta ayrıca onkojeniteye göre ve yaşa 

bağlı formlarda bildirilmiştir. Yetişkinlerde görülen forma enzootik 

form ve iki yaşın altındaki forma ise sporadik form denmiştir.  

Teşhiste hem erken hem de geç dönemler için laboratuvar analizleri 

şarttır. Prelöykoz döneminde lenfosit ve lökosit sayısında aşırı artış 

olmaktadır. İlerleyen yaşlarda da tömörlerin bulunduğu organların 

yetmezlikleri şekillenir ve bunlara dair klinik semptomlar 

oluşmaktadır.  

Retrovirus hastalıklarında aşı genelde geliştirilememektedir. 

Dolayısıyla löykoz enfeksiyonununda aşısı bulunmamaktadır. Bu 

yüzden retroviral hastalıklarda antijen aranmasından ziyade antikor 

aranarak teşhis konmaktadır. Virusa karşı oluşan antikorların 

tespitinde ELISA ve AGID testleri kullanılır. Genotip tespitinde veya 

yavruda enfeksiyonun varlığının ortaya konmasında PCR testi 

kullanılabilmektedir. 

Retrovirus enfeksiyonları önemli sürü hastalıklarından biridir. Bu 

yüzden sürüye girmeden iyi bir defans ile bu hastalıktan korunmak 

gerekir. Mücadele için iatrojenik bulaşmanın her zaman olabileceği 
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unutulmamalıdır. Süt ile dahi bulaştığı unutulmamalı bu yüzden ortak 

süt tankından buzağıların beslenmesine dikkat edilmelidir.  

Sürüler periyodik olarak altı aylık ve yıllık olarak serolojik testlerle 

kontrol edilmelidir. Bu yoklamalar sırasında seropozitif olarak tespit 

edilen hayvanların antijen pozitifte olduğu bilinmeli ve derhal sürüden 

çıkarılması en doğru strateji olacaktır (Alkan ve ark., 2011; Ruiz ve 

ark., 2018). 

KOYUN VE KEÇİLERİN ÖNEMLİ VİRAL HASTALIKLARI 

1. PESDE DE PETITS RUMINANTS - PPR (KÜÇÜK 

RUMİNANT VEBASI) 

Küçük ruminant vebası, koyun, keçi ve bazı yabani ruminantların 

solunum ve sindirim sistemine yerleşerek enfeksiyon oluşturan akut 

karakterde bulaşıcı bir hastalıktır. PPR, Paramyxoviridae ailesinden 

Morbillivirus genusunda içerisinde yer alan zarlı bir RNA virusudur. 

Bu virus aynı genusta bulunan sığır vebası, köpek distemper ve 

insanların kızamık hastalığı ile antijenik olarak benzerlik taşımaktadır. 

Bu yüzden aynen LSD’de karşı koyun keçi çiçek hastalığının 

koruyucu olarak aşılamada kullanıldığı gibi, PPR içinde sığır vebası 

aşıları tarihte koruyucu amaçla kullanılmıştır. 

Hastalık tüm dünyada görülmekle birlikte özellikle Asya kıtası, Afrika 

kıtası ve Arap Yarımadasında yaygınlık göstermektedir. Bu hastalık 

ülkemizde de görülmektedir. Ülkemizde ihbari mecburi hastalıklar 

listesinde olan PPR aynı zamanda bakanlıkça belirlenen bölgelerde 

4/4 oranında tazminatlı hastalıklar listesinde de yer almaktadır.  
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Hastalıkta bulaşma tüm sekret ve eksretlerle saçılan virusun alınması 

ile olmaktadır. Solunum ve sindirim sistemi enfeksiyonu yapan virus 

çevreye hem solunum yoluyla hem de ishallerde yayılır. Duyarlı 

hayvanlar solunum yoluyla dışarı çıkan damlacıkları alarak enfekte 

olurlar.  

Çoğu zaman adı üstünde bir vebaya sebep olur ve tek başına ölümcül 

enfeksiyonlara yok açsa da immun sistemin zayıflamasıyla diğer 

bakteriyel etkenlerin iştirakiyle sekonder enfeksiyonlarda şekillene-

bilir. Bu durumlarda solunum sisteminde mukopurulent akıntılar 

oluşur.  

Virusun organizmaya girişi göz konjuktivası, solunum yolu, fekal-oral 

yol veya damlacık enfeksiyonu ile olmaktadır. Virus çoğalmak için 

lenf düğümleri, immun sistem organları veya epitel dokunun olduğu 

yerlere afinite gösterir. Bu dokularda çoğaldıktan sonra virus kana 

karışarak (viremi) son hedef sistemleri olan sindirim ve solunum 

sistemi organlarına ulaşır ve klinik semptomlar ortaya çıkar. 

Tanımlamada bahsedildiği gibi akut hastalık tablosu oluşur. 

İnkübasyon süresi ortalama 4-6 gün kadardır. Klinik belirtiler yüksek 

ateş (41 derece), huzursuzluk, halsizlik, iştahsızlık gibi semptomlar ile 

başlar.  Göz ve burunda gittikçe mukusu artan yapışkan-irinli akıntılar 

vardır. Eğer ölüm şekillenmezse ağızda salya akıntısı artmaya başlar 

mukozada kızarıklık ve yaralar oluşur ve nekroze doku ağızda kepek 

serpilmiş bir görüntüyü oluşturur. Alt dudaktaki bu görüntü hastalık 

için tipiktir. İlerleyen dönemlerde sindirim sistemi etkilenir ve sulu, 

kanlı bir ishal şekillenebilir. Solunum sistemi bulgularıda belirgindir. 
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Akciğerde pnömoni, öksürük ve solunum güçlüğü dikkat çekicidir. 

Hayvanlarda dehidrasyon, zayıflama ve sonucunda ölüm görülebilir. 

Gebe hayvanlarda yüksek ateşe bağlı abort olabilir.  

Hastalıktaki solunum ve sindirim sitemi bulguları teşhiste PPR’ı akla 

getirse de bütün viral hastalıklarda olduğu gibi laboratuvar analizleri 

gereklidir. Teşhis için antijen-ELISA, AGID ve virus nükleik asit 

tespiti için RT-PCR testleri kullanılabilir. Doğal enfekte veya aşılı 

sürülerde antikor varlığını taramak mümkündür. Bunun için 

laboratuvarda serum nötralizasyon ve antikor-ELISA testlerinden 

yararlanılır. 

Hastalıkla mücadelede aşı en iyi koruyucu yöntem olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Ülkemizde kamu ve özel sektörde geliştirilmiş PPR 

aşıları bulunmaktadır. Bu aşılar her yıl belli programlar çerçevesinde 

yeni doğanlara ve damızlıklara yapılarak ülke çapında korunma 

sağlanmaktadır. PPR bakanlığın ihbarı mecburi hastalıklar listesinde 

olup tespit edildiği yerlerde karantina uygulaması yapılarak hastalığın 

yayılması önlenmektedir (Ahaduzzaman, 2020; Ugochukwu ve ark., 

2019).  

2. SMALL RUMINANT LENTIVIRUS - SRLV (MAEDİ-VİSNA 

VİRUS - MVV VE CAPRİNE ARTRİTİS-ENSEFALİTİS VİRUS 

– CAEV) 

Small ruminant lentivirusları eski adıyla koyunlarda Maedi-Visna ve 

keçilerde Caprine arthritis encephalitis aynı virusun konaklara göre 

aldığı isimlerden ibarettir. Maedi-Visna ise aynı virusun vücuttaki iki 

formunu tanımlayan bir kelime topluluğudur. Burada maedi solunum 



 
242 TÜM YÖNLERİ İLE KUZEY DOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE HAYVANCILIK 

sistemi bulgularına atfen solunum güçlüğü, visna ise sinir sistemi 

bulgularına atfen küçülme, zayıflama anlamına gelmektedir.  

Caprine arthritis encephalitis ise adından anlaşılacağı üzere eklem 

yangıları ve sinir siteminin etkilenmesi ve felçlerle seyreden bir 

enfeksiyon oluşturur. Bu enfeksiyon Amerika’da ise koyunların 

progresif pnömoni hastalığı (Ovine Progresif Pneumoni-OPP) olarak 

bilinmektedir. Bu gruptaki lentiviruslar ile diğer hayvan lentivirusları 

yakın ilişkilidirler. SMLV, Retroviridae ailesinden Lentivirus 

genusuna ait zarlı ve RNA genoma sahip bir virustur. Hastalığın hem 

koyun hem de keçi versiyonu ülkemizde daha önceden bildirilmiştir.  

Virus her ne kadar koyun için spesifik olarak bildirilse de yapılan 

moleküler ve genomik çalışmalarda keçileri de enfekte edebileceği, 

aynı şekilde keçiler için spesifik olan CAEV’inde koyunları enfekte 

edebildiği bildirilmiştir. Retrovirusların löykozda anlatılan durumu 

olan virusun, anneden yavruya süt ile geçebileceği bu hastalıktada 

geçerlidir. Bulaşmadaki bir diğer önemli faktör de enfekte anneden 

yavruya verilen ağız sütüdür (kolostrum, ilk süt). Tüm annelerden 

kolostrumun toplanarak birleştirilme yapılması ve total kolostrumdan 

yavruların beslenmesi hastalık için risk faktörü oluşturmaktadır. 

Solunum ve sinir sistemi enfeksiyonu oluşturan SRLV’de bulaşma 

damlacık ile olabilir, bu durum koyun ve keçilerin uzun süre kapalı ve 

havasız yerlerde bir arada bulundurulduğu yerler için risk faktörü 

durumundadır. Özelikle kış mevsimlerinde ağıllarda bu durum 

kaçınılmazdır. Ayrıca doğum esnasında yeni doğanların kontamine 
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malzemelerle temasları veya anne koyunun aerosolleri ile teması 

sonucu enfeksiyon şekillenebilir.   

Retroviral enfeksiyonların yavaş-slow persite enfeksiyon oluşturduğu 

unutulmamalıdır. Dolayısıyla hayatlarının erken döneminde enfekte 

yavrularda klinik belirtiler yıllar sonra ancak görülebilir. Dolayısıyla 

sürünün seçimi ve oluşturulmasında persite enfeksiyon barındıran 

hayvanlar testler yapılarak sürüden uzaklaştırılmalıdır.   

Bir retroviral hastalık olan SRLV’de de inkübasyon peryodu uzundur 

ve 4-5 yıla kadar çıkabilir. Solunun sistemi semptomlarıyla seyreden 

Maedi’de semptomlar genellikle 2-3 yaşından sonra belirginleşir. 

Solunum güçlüğü ve yürümede zorluk ile belirtiler başlar. Daha sonra 

akciğer, lenf yumruları, eklemler ve memede yangı dikkat çeker. 

İlerleyen dönemde ateş, nazal akıntılar, durgunluk ve kilo kaybı 

oluşur. CAEV için eklem hastalıkları görülen keçilerde topallık, 

zayıflama, memede yangı ve sinirsel belirtiler görülür. Koyunlar için 

visna da (sinir sistemini etkileyen form) klinik belirtiler arka ayakların 

etkilenmesi ile görülen yürüyüş bozuklukları, ilerleyerek güçsüzleşen 

kaslar nedeniyle arka ayaklar sonra bütün ayaklarda birden felçler 

görülebilir. Hayvanlar yine kilo kaybeder, tikler ve kasılmalar ayrıca 

gözde körlük şekillenebilir. 

Teşhiste genomik farklıları ortaya koymak için RT-PCR kullanılabilir. 

Ancak retrovirus enfeksiyonlarında serolojik pozitifli virolojik 

pozitiflikte olduğundan teşhiste yalnızca serolojik testler 

yapılabilmektedir. Teşhis erken yapılarak mücadele stratejisi 
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belirlenmelidir. Serolojik analizlerde ELISA ve AGID yöntemleri 

kullanılır ve bu testlerin ticari kitleri piyasada bulunmaktadır.  

Çoğu retrovirusta olduğu gibi bu hastalıkta da geliştirilmiş bir aşısı 

bulunmamaktadır.  Mücadele için en iyi yol sürüdeki gizli enfektelerin 

ve hasta hayvanların serolojik testler kullanılarak tespiti ve sürüden 

uzaklaştırılmasıdır. Sürünün güncel durumu 6 ay arayla tekrarlanarak 

belirlenmeli ve seropozitif bulunan koyun ve keçiler sürüden derhal 

çıkartılmalıdır. Bu durum negatiflik sağlanana kadar devam ettirilmeli 

ve ari sürüler ile yola devam edilmelidir (Danes ve ark., 2016; 

Kalogianni ve ark., 2020). 

3. KOYUN VE KEÇİ ÇİÇEĞİ (SHEEP AND GOAT POX 

VIRUS) 

Koyun ve keçi çiçeği her iki hayvan türünde türe özgü iki virus 

tarafından oluşturulan bir fenomendir. Pox viruslar deride çiçek 

benzeri bir görüntü oluşturduğundan bu ismi almıştır. Koyun çiçeği, 

sheep pox virus (SPV) ve keçi çiçeği goat poxvirus (GPV) tarafından 

oluşturulur. Bu viruslar ile lumpy skin disease virusu (LSD) aynı 

genusta yer almaktadır. Bu üç virus antijenik yakınlık içerindedir. 

SPV ve GPV, Poxviridae ailesinden Capripoxvirus genusu içerisinde 

bulunmaktadır.  

Viruslar DNA yapısında ve zarlıdır. Virus zarlı olduğundan 

kloroform, eter gibi yağ çözücülere ve ısıya duyarlıdır. Dolayısıyla 

çıplak virus güneş ışınlarından etkilenerek enfektivitesini kaybetse de 

yara kabukları ve gizlenmiş dokuda uzun süre (aylarca) canlı 

kalabilmektedir.  
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Virus dışarıya ağız-burun akıntıları, derideki lezyonlar, dökülen yara 

kabukları ayrıca süt ile atılmaktadır. Pox viruslar tipik olarak bir deri 

hastalığı gibi görünse de solunum sisteminde de ciddi bulgulara sebep 

olurlar. Bulaşma bu materyallere direkt temas veya solunum yolluyla 

olmaktadır. Ayrıca hastalığın yayılmasında çiçek lezyonlarına konan 

sineklerde rol oynamaktadır.  Sinekler virusu mekanik olarak taşıya-

bilirler.  

Daha önce hastalık geçirmemiş ve aşılanmamış sürüler hastalığa 

duyarlıdır. Bu sürülerde ölüm oranı %50-90 arasında olabilirken, 

hastalık ile temas etmiş sürülerde bu oran %10’un altındadır. Hastalık 

çok bulaşıcı seyredebilir. Bulaşma oranı %100’lere varabilmektedir. 

Yavru ve genç hayvanlarda klinik seyir ciddidir. Bu tarz sürülerde 

morbidite ve mortalite oranları %85-95’ler seviyesindedir.  

Etken ağız-burun, solunum yolu veya deriden vücuda girer ve ilk 

çoğalmasını buradaki dokularda meydana getirir. Virus çoğalmak için 

epitel hücrelere ve dokulara ilgi duyar ve buralarda çoğalır. Ardından 

viremi ile kana karışarak tüm vücuda yayılır ve özellikle deri ve 

akciğere giderek şiddetli klinik tablo oluşturur. Klinik bulgular 

değişkenlik gösterir. Hastalığın inkübasyon periyodu 2 hafta kadardır. 

Hastalık bir ay kadar sürer fakat tam olarak iyileşme aylar sonra 

gerçekleşir. 

Hastalıkta klinik belirtiler sadece deri lezyonları ile sınırlı değildir. 

Semptomlar ateşle başlar, bu sürede durgunluk, gözde ve burunda 

kızarma ve akıntılar görülebilir.  
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Daha sonrasında koyun ve keçide çiçek hastalığına özgü pox 

lezyonları oluşur. Bu lezyonlar kızarık kabartılar şeklindedir. Bu 

oluşumlar derinin çoğu zaman kılsız ama zaman zamanda kıllı 

bölgelerinde ortaya çıkar. Tipik pox lezyonları önce yuvarlak 

kenarlıdır ve kızarıktır. Daha sonra bu lezyonlar büyüyerek orta 

bölgelerinde sıvı biriken kabarıklıklara (papül, püstül) dönüşür. Bu 

oluşumlar sonrasında kabuklanır ve daha sonra kabuklar dökülür. 

Dökülen kabukların altında derin yara izleri kalır. Bu lezyonlar 

vücutta özellikle yüzde (ağız, burun, dudaklarda, göz kapaklarında), 

koltuk altlarında, karın çevresinde ve meme ile meme başlarında 

görülmektedir. Şiddetli olgularda özellikle akciğerlere ve tüm diğer iç 

organlara lezyonlar yayılabilir. Bu durumda solunum güçlüğü 

oluşabilir. Pnömoni gelişebilir ve sonrasında öksürük meydana 

gelebilir ve hayvanlar sekonder etkenlerle enfekte olabilir.  

Klinik lezyonların belirlenmesi teşhise yardımcı olur. Fakat pox 

lezyonlarına benzer klinik bulgular oluşturan ektima kontagiozum ve 

stomatitis ile seyreden mavi dil gibi enfeksiyonlarla karışabilir. 

Dolayısıyla laboratuvar tanısı gereklidir. PCR ile teşhis yapılabilir. 

Teshis için gönderilecek materyaller; göz-burun akıntıları, yara 

kabukları ve EDTA’lı kan uygun materyallerdir. Serolojik teşhis için 

nötralizasyon veya indirek floresan antikor testi yapılabilir. 

Koyun-keçi çiçeği enfeksiyonu için kamu ve özel sektör aşıları 

mevcuttur. Hastalık bildirimi yapılan bölgelerde aşılama yapılmalıdır. 

Aşılama ile 2 ya da 3 yıl bağışıklık sağlanmaktadır.  
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Hastalık ülkemizde ihbarı mecburi hastalıklar listesinde yer alan bir 

hastalıktır. Laboratuvar teşhisi yapılmadan klinik tespiti yapılsa bile 

bildirimi yapılmalıdır (Gitao ve ark., 2017; Yune ve ark., 2017). 

4. EKTİMA KONTAGİOZUM (ORF) 

Ektima kontagiozum; deride pox benzeri lezyonlar oluşturan koyun, 

keçi, deve ve bazı vahşi ruminantlarda bildirilen ve zoonoz olan bir 

hastalıktır. Tüm dünyada ve ülkemizde bildirilen bir hastalıktır. ORF 

Poxviridae ailesinde Parapoxvirus cinsinde sınıflandırılan zarlı bir 

DNA virusdur. Koyun-keçi çiçeği ile farklı cinslerde bulunduğundan 

poxvirus ailesinde bulunmasına rağmen antijenik yakınlığı yoktur. 

Virus kurumuş yara kabuklarında uzun süre (yıllarca) enfektif 

kalabilir. Etken duyarlı hayvanlar arasında direkt temas ve indirek 

kontamine malzeme ile bulaşabilir.   

Hastalık en çok gençleri (kuzu ve yeni doğan yavruları) etkiler. 

Zoonotik karakteri olan virus enfekte hayvanlarla temas eden 

insanlara; ki bunlar veteriner hekim, hayvan bakıcıları, avcılar ve 

mezbaha çalışanları vb.) hastalık açısından risk altındadırlar.  

Hastalık zoonotik öneme sahip olmasına rağmen genel seyri şekli 

iyidir. Bulaşıcılığı yüksek olan hastalıkta, morbidite %60-80 iken 

mortalite  %1 seviyelerindedir. Deri hastalığı olan ORF’ta lezyonlar 

daha çok mukozalarda meydana gelir. Yüz bölgesinde öncelikle 

dudaklar, burun ve kulaklarda kırmızı bir ren oluşumu, kızarma, 

kabarma, kabuklanma ve siğil/pox benzeri oluşumlar ile başlar.  
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Bu lezyonlar ayakta ve tırnak arasında gelişirse hayvanlarda yürüme 

güçlükleri oluşur. Yine benzer lezyonlar ağız boşluğunda gelişirse 

yeme-içme zorlanır.  Daha ciddi vakalarda tüm vücut, meme ve meme 

başı ile genital organlar da lezyonlar oluşabilir. Salgınlar ortalama 6-8 

hafta sürebilmektedir.  

Hastalığın lezyonları ORF’u akla getirmektedir. Hızlı teşhis açısından 

en çok PCR testi kullanılmaktadır. Serolojik olarak antikor varlığı 

aranmak istenirse ELISA ve AGID testleri kullanılabilmektedir.  

Hastalığa karşı ülkemizde aşılar bulunmaktadır. Hastalığın endemik 

seyrettiği bölgelerde 1.5-2 aylık kuzulara aşılama tavsiyesi yapılabilir. 

Hastalık çıkan sürülerde bulaşmanın en aza indirilmesi için hasta ile 

sağlıklı hayvanlar birbirinden ayrılır. Sekonder bakteriyel 

enfeksiyonlar için antibiyotikler kullanılmalı, sinekler için gerekli 

tedbirler alınmalıdır. Mücadelede hastalığın çıktığı durumlarda ağıllar 

çok güçlü dezenfektanlarla steril edilmelidir. Çünkü virusun yara 

kabuklarında uzun süre enfektif kaldığı unutulmamalıdır. ORF’un 

zoonoz karekteri unutulmamalı, etkenin insanlara bulaşması 

durumunda el, yüz ve kulaklar sabunlu suyla yıkanmalıdır. İnsanlarda 

oluşan lezyonlar 1-2 ay içinde iyileşmektedir (Karki ve ark., 2019). 
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GİRİŞ 

Gelişimini tamamlayamayan veya ölen yavrunun zamansız (gebeliğin 

42. günü ile doğuma kadar olan süre içinde) uterustan dışarı atılması 

yavru atma (abort) olarak adlandırılır (Cengiz 2001, Doğan ve 

Doğanalp 2017). Yavru atmalar nedenleri göz önüne alındığında 

başlıca iki grupta incelenir: Enfeksiyöz olmayan ve enfeksiyöz yavru 

atmalar olarak sınıflandırılır (Tablo 1).  

Tablo 1. İneklerde abort nedenleri (Cengiz 2001, Parkinson 2019, 

Yaeger ve Holler 2007)  

Abort Nedenleri 

Enfeksiyöz olmayan nedenler Enfeksiyöz nedenler 

Hormonal uygulamalar 

Bakteriyel 

Ajanlar 

Brucellozis 

Hormonal yetersizlikler Kampilobakteriozis 

Çevresel faktörler Klamidyozis 

Vitamin yetersizlikleri Listeriozis 

Mineral yetersizlikleri Leptospirozis 

Travma Koksiellozis  

Toksinler 
Viral Ajanlar 

Herpes Virus 

Psişik nedenler Bovine Viral Diyare 

İatrojenik faktörler Protozonal  Neospora caninum 
 

Enfeksiyöz olmayan nedenler; metabolik veya hormonal bozukluklar, 

hormonal uygulamalar (östrojen, prostaglandin veya korkitosteroid 

verilmesi), ısı stresi gibi çeşitli çevresel faktörler, vitamin ve madde 

yetersizlikleri, toksinler, travma, korku vb. psişik nedenler ve 

iatrojenik faktörler olarak sıralanabilmektedir (Barkallah ve ark. 2014; 

Cengiz 2001; Doğan ve Doğanalp, 2017). Enfeksiyöz etkenler uterusa 

kan yoluyla veya çiftleşme-tohumlamayı takiben ulaşmaktadır (Doğan 

ve Doğanalp, 2017). Hayvanlar arasında enfeksiyöz etkenlerin 
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bulaşması en fazla atık fetüs, plasental, vaginal ve uterus akıntısı ile 

ve bu akıntılarla bulaşık materyallerin yenilmesi sonucu olmaktadır. 

Ayrıca çiftleşme-tohumlamada enfekte boğa veya semenin 

kullanılması bulaşmada rol oynamaktadır (Bal ve Peters 2004). 

Enfeksiyöz nedenli yavru atmalar bakteri, virus, mantar veya 

protozoon gibi etkenler tarafından oluşturulmaktadır (Cengiz 2001). 

KARS İLİNDE TESPİT EDİLEN ENFEKSİYÖZ ABORT NEDENLERİ 

1. BRUSELLOZİS 

İneklerde üreme kanalının en önemli problemlerine neden olan bakteri 

brusella patojenidir (Yaeger ve Holler 2007). Brucella abortus (B. 

abortus) genellikle ineklerdeki abortlardan sorumludur. Küçük, 

hareketsiz, sporsuz, kapsülsüz ve gram negatif kokobasildir. Fakültatif 

hücre içi patojenidir. Fagositik hücrelerde ve lenfoid dokularda 

yaşamaya devam edebilir (Yaeger ve Holler 2007).  

Bu bakteri özellikle genital bölgelere ve plasentaya (kotiledonlara) 

affinite duymaktadır (Bal 2004, Buergelt 1997). Abort genellikle 

gebeliğin 7-8. aylarında oluşmaktadır (Bal 2004). Fetüs öldükten 

yaklaşık 20-72 saat içinde atılır. Tipik olarak, kotiledonlar ve 

interkotiledoner bölgelerde fibronekrotik değişikliklere bağlı olarak 

kalınlaşma görülmektedir (Buergelt 1997). Bulaşmanın temel kaynağı 

enfekte ineklerdir. Aborte olmuş fetüs, plasental akıntı, vaginal ve 

uterus akıntısı büyük oranda bulaşma nedenidir. Bu ürünlerin veya bu 

ürünler ile bulaşık materyallerin yenilmesi sonucu enfeksiyon 

bulaşmaktadır (Bal 2004, Yaeger ve Holler 2007). Brusella enfeksiyonu 

pek çok yöntemle tespit edilebilmektedir. Serum agulitinasyon testi 
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(SAT), rose bengal plate test (RBPT) (Şahin ve ark. 2012), non-

enzimatik hızlı immunofiltrasyon yöntemi (NERIFA) (Öztürk ve 

Büyük 2015) ve komplement fikzasyon testi (CFT) (Genç ve ark. 

2005) kullanılmaktadır. ELISA tekniğiyle daha fazla oranda pozitif 

vakanın belirlendiği bildirilmektedir (Genç ve ark. 2005, Şahin ve ark. 

2012).  

Kars ilinde yapılan çalışmalarda, Brusella varlığı Tablo 2’de 

sunulmuştur. Yapılan çalışmalarda Kars şehrinde abortların en önemli 

nedenlerinden birinin brusellozis olduğu bildirilmiştir (Genç ve ark. 

2005, Şahin ve ark. 2012).  

Tablo 2. Kars ilinde yapılan araştırmalarda ineklerde Brusella etkeninin 

varlığı 
 SAT RBPT ELISA NERIFA CFT 

Şahin ve ark. 

2012 

Kan serumu %32,92 %35,30 %39,45 - - 

Abortlu 

fetüs 
- %32,21 - - - 

Öztürk ve 

Büyük 2015 
Kan serumu %23 %26 - %25 - 

Genç ve ark. 

2005 
Kan serumu %55,2 %58,9 %68,1 - %65,6 

SAT: Serum agulitinasyon test, RBPT: rose bengal plate test, ELISA: Enzyme-Linked 
ImmunoSorbent Assay, NERIFA: Non-enzimatik hızlı immunofiltrasyon, CFT: Komplement 

fikzasyon test 

Kars ilinde yapılan bir çalışmada; abort yaptığı bilinen 261 inekten 

abortları takiben vaginal sıvap örnekleri alınmış ve immunoperoksidaz 

tekniği kullanılarak brusellozis varlığı araştırılmıştır. En iyi sonucun 

abortu takip eden 2 ayda olacağı bildirilmektedir. Kültür yönteminde 

25 hayvanda da brusella tespit edilmiştir. Kültür yöntemi ile brusella 

olduğu tespit edilen bu ineklerden 25 hayvanın 22’sinde 

immunoperoksidaz tekniği ile brusella saptanmıştır (Dağ ve ark. 
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2012). Bir diğer çalışmada abort öyküsü bulunan 250 inekten süt ve 

vaginal sıvap örneği alınmıştır. Süt örneklerinin %4,4’ünde, vaginal 

sıvap örneklerinin ise %6,4’ünde brusella izalasyonu yapılmıştır 

(Çelebi ve Otlu 2011).  

Yapılan bütün bu çalışmaların sonuçları değerlendirildiğinde hayvan 

sayısının fazla olduğu ve hayvan hareketlerinin engellenemediği Kars 

ilinde sığırlarda görülen abortların en büyük nedeninin brusellozis 

olduğu kanısına varılmaktadır (Çelebi ve Otlu 2011). Brusellozis 

enfeksiyonlarından korunmak için aşılama yapılmaktadır (Genç ve 

ark. 2005). B. abortus S-19 ile aşılama yapılmaktadır (Noakes ve ark. 

2001). B. abortus S-19 aşısının yeterli korumayı sağlaması için en geç 

6 aydan önce tekrarlanması gerektiği bildirilmektedir (Genç ve ark. 

2005). RB51 suşu da aşılamada kullanılmaktadır. S19 aşısına göre 

avantajı virülans suşlarda serolojik testlerle çapraz reaksiyona girme 

olasılığı daha düşüktür (Parkinson 2019). Eradikasyon için, pozitif 

olan inek ve düveler belirlenmelidir. Düzenli olarak test yapılmalıdır 

(Noakes ve ark. 2001). Pozitif olan hayvanlar ayrılmalı ve kesilmelidir 

(Parkinson 2019). Temas ettiği hayvanlar belirlenmeli ve olası 

taşıyıcılar tespit edilmelidir. Enfeksiyonun yoğun olduğu sürülerde 

doğum veya abort yapan hayvanları doğumdan 4 gün önce ve doğumu 

takip eden 14. güne kadar izole edilmesi bulaşın azaltılmasında 

oldukça önemlidir. Enfekte materyaller derinlemesine temizlenmeli ve 

dezenfekte edilmelidir (Parkinson 2019). 

 

 



 
 261 

2. LEPTOSPİROZİS 

Leptospirozis tüm dünyada ineklerin en önemli zoonotik 

hastalıklarındandır. Genital kanalı etkilediğinde fetal ölüm, abort ve 

güçsüz yavru doğumuna neden olmaktadır (Noakes ve ark. 2001). 

Enfeksiyona leptospira spiroketleri neden olmaktadır (Grooms 2006).  

 

İneklerde en fazla tespit edilen türü Leptospira hardjo’dur (Noakes ve 

ark. 2001). Bunun dışında L. grippotyphosa, L. pomona ve diğer 

serotiplerde tespit edilmektedir (Elder ve ark. 1985). Enfeksiyon ağız 

ve burun mukozası, konjuktival mukoza ve derideki sıyrıklar 

vasıtasıyla vücuda girmektedir. Ayrıca suni tohumlama veya 

çiftleşmede bulaşmada rol almaktadır (Noakes ve ark. 2001). Etkenlerin 

plasentaya geçmesiyle fetüste septisemi ve anoksi oluşması nedeniyle 

fetüs ölmekte ve atılmaktadır (Temur ve Sağlam 2003). Gebeliğin son 

3 ayında bulunan ve enfeksiyonun bulaştığı hayvanlarda bulaşmadan 

2-5 hafta sonra genellikle abortlar görülmektedir (Fennestad ve Borg-

Petersen 1958). Puerperal akıntılarda 8 gün süreyle etken bulunabilir. 

Gebe uterusta 142 gün ve gebe olmayan uterusta ise 97 gün kalıcı hale 

geçebilmektedir. Leptospirozise bağlı özel bir semptom ve klinik 

belirti bulunmamaktadır. Kan serumundan veya fetal organlardan 

(akciğer, böbrek, adrenal bezler) kültür ve immunofloresen yöntemleri 

kullanılarak teşhis edilmektedir (Noakes ve ark. 2001).  

Kars yöresinde yapılan bir araştırmada 163 abortlu inekten kan 

serumu alınmış ve leptospirozis varlığı araştırılmıştır. 27 inekte 

(%16,6) L. hardjo, 20 inekte (%12,3) L. grippotyphosa, 19 inekte 

(%11,7) ise her iki leptospira etkeni yönünden pozitiflik saptanmıştır 
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(Genç ve ark. 2005). Kars ilinde yapılan bir diğer çalışmada ise L. 

hardjo ve L. grippotyphosa’ya karşı oluşan spesifik antikorlar 

serolojik olarak araştırılmıştır. 611 inekten 142 tanesinde L. hardjo, 52 

tanesinde L. grippotyphosa pozitifliği saptanmıştır (Şahin ve ark. 

2002).  

 

Bu çalışmaların sonuçları değerlendirildiğinde Kars ilinde 

leptospirozis pozitifliğinin oldukça yüksek olduğu ve ekonomik 

kayıplarda bu enfeksiyonun önemli rol oynadığı görülmektedir. 

 

Korunmada en önemli seçenek, patojenlere maruz kalmanın 

engellenmesidir (Grooms 2006). Bu amaçla kemirgen kontrolü, 

kontamine su kaynaklarının boşaltılması etkili olmaktadır. 

Antibiyotiklerle tedavi (streptomisin) korunma ve tedavide rol 

oynamaktadır (Noakes ve ark. 2001). Aşılama leptosipiroziste tam 

olarak etkili değildir bu nedenle diğer kontrol yöntemleriyle birlikte 

kullanılmaktadır (Grooms 2006). 

 

3. KLAMİDYOZİS 

İneklerde klamidya enfeksiyonu pnömoni, entiritis, mastitis, infertilite 

ve abortlar ile bağlantılıdır. Koyun ve keçilerin aksine inek 

abortlarında üreme kanalının nadir görülen ajanlarındandır (Yaeger ve 

Holler 2007). 

Klamidya, Gram negatif ve zorunlu hücre içi parazitidir (Parkinson 

2019, Yaeger ve Holler 2007). Klamidya pek çok sekresyon (burun, 

göz yaşı akıntısı, vaginal akıntılar, dışkı) ile bulaşmaktadır. Ayrıca 
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fetüs ve plasenta gibi abort materyalleriyle de bulaşabilmektedir. 

İneklerde endometriuma lokalize olduğunda endometritise ve 

embriyonik kayıplara neden olabilmektedir. Bu materyallerin yenmesi 

veya koklanması sonucu bulaşmaktadır (Parkinson 2019, Yaeger ve 

Holler 2007).  

Plasental bağlantı noktası klamidyal enfeksiyon sonucu bozulur. 

İnfertilite, döl tutmama ve abortlara neden olmaktadır. Klamidyal 

abortlar genellikle sporadiktir, genel olarak gebe inek sürüsünün 

%20’sinde abort oluşturmaktadır (Yaeger ve Holler 2007). Abortlar 

genellikle gebeliğin son trimesterinde (genellikle 7. ayından itibaren) 

olmakla birlikte 5. ay gibi erken dönemlerde de görülebilmektedir. 

Plasentitis ve interkotiledoner bölgede nekrozlar oluşturabilmektedir 

(Agerholm 2013, Yaeger ve Holler 2007). Genellikle aborttan önce 

klinik belirti göstermezler (Parkinson 2019). Abortlardan sonra gelen 

vaginal akıntıda, plasentada ve doğuma ait ürünlerde yaygın bir 

şekilde bu etkenlere rastlanabilmektedir. İmmunohistokimya ve 

Floresan in situ hibridizasyon tekniğiyle tanı konulabilmektedir 

(Agerholm 2013). 

Kars ilinde yapılan bir çalışmada 192 inekte ELISA yöntemiyle C. 

abortus (C. psittai serotip-1) varlığı araştırılmıştır. İneklerin 

%8.33’ünde (16/192) C. abortus pozitif olduğu saptanmıştır. Çalış-

madaki sığırlarda C. abortus seroprevalansı %4.76 ile %12.67 

arasında değişmiştir. Sığırlarda en yüksek seroprevalans Kars 

merkezde (%12.67) görülmüştür. Ayrıca, ineklerin serumlarının 

%6.77'sinin (13/192) C. abortus antikorları için şüpheli olduğu 
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bulunmuştur. Kars ilinde kış mevsimi çok uzundur, kuzulama ve 

buzağılama mevsiminde sürü ve sürüler kapalı alanda tutulur. Gebe ve 

gebe olmayan hayvanlar, abort yapan hayvanlar ve yeni doğanlar 

çoğunlukla aynı bölmelerde tutulur.  

Hayvanlar doğuma yakın dönemde bir arada bulunur ve bu da ahırın, 

ekipmanların ve yemlerin kirlenmesine neden olur. Atık fetüs ve 

plasentanın köpekler tarafından tüketilmesine izin verilir ve bu da 

çevrenin organizmalarla kirlenmesine neden olur. Bu nedenle, Kars'ta 

C. abortus'un neden olduğu düşük oranının artmasında buzağılama 

mevsimlerinde tüm hayvanların aynı ahırda toplanması ve çevrenin 

kirlenmesi rol oynayabilir. Ayrıca, damızlık için kullanılan enfekte 

olmuş veya taşıyıcı boğaların C. abortus gibi patojenleri ineklere 

aktarabilir. Buna ek olarak, enfekte veya taşıyıcı hayvanları elimine 

için sürülere düzenli serolojik testler uygulanmamaktadır. Kars'ta 

sürüleri bu enfeksiyondan uzak tutacak uygun bir kontrol programının 

olmaması ve C. abortus'a karşı bir aşı programının olmaması 

prevalansın yüksekliğini açıklamaktadır (Gökçe ve ark. 2007).  

4. KAMPİLOBAKTERİYOZİS 

Kampilobakter fetüs (C. fetus) ineklerde abortlara neden olmaktadır. 

Bu bakteri vibrio fetüs olarak da bilinmektedir. Bu nedenle C. fetus 

tarafından oluşturulan abortlar kampilobakteriozis veya vibriozis 

olarak isimlendirilmektedir (Bal 2004, Noakes ve ark. 2001). Suni 

tohumlama yapılması ve semenin antibiyotiklerle sulandırılması 

hastalığın yaygınlığının azaltılmasında etkilidir. Fakat çiftleştirme 

yapılan sürülerde bu mikroorganizma önemli bir infertilite nedenidir. 
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C. fetus subsp. venerealis ve C. fetus subsp. fetus olmak üzere 2 ayrı 

alt tipi mevcuttur. C. fetus subsp. fetus çiftleşme ile bulaşmaz ve 

gebeliğin 4-8. aylarında sporadik olarak abortlara neden olur (Buergelt 

1997, Noakes ve ark. 2001).  

Genital kampilobakteriozis (Camphylobacter fetus subsp. veneralis) 

ise çiftleşme ile bulaşmaktadır. Gram negatiftir, mikroaerofilik 

yapıdadır (Buergelt 1997, Noakes ve ark. 2001). Bu mikrorganizma 

genital kanalın zorunlu hücre içi parazitidir (Yaeger ve Holler 2007). 

Çiftleşmeyi takip eden 25-60. günlerde embriyonik ve fetal kayıplara 

neden olabilmektedir (Bal 2004). Gebeliğin 4-6. ayında abort 

yaptırmaktadır. İneklerin enfekte boğalarla çiftleşmesi veya 

kontamine semenle tohumlanması sonucu olmaktadır. Enfeksiyon 

etkenine maruz kalındığında etken anterior vaginaya ve servikse 

kolonize olur 12-14 gün sonra ovaryum ve uterusa yayılmaktadır 

(Yaeger ve Holler 2007). Enfekte inekler immunite kazanırlar ve 

normal fertilitelerine devam edebilirler.  

Kampilobakterler antibiyotiğe (streptomisin) duyarlıdırlar ve başarılı 

bir şekilde tedavi edilebilmektedirler (Bal 2004, Noakes ve ark. 2001). 

Patolojik muayene, immunohistokimyasal yöntem, mikrobiyolojik 

metodlar ve polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) testi ile teşhis 

edilebilmektedirler (Karakurt ve ark. 2020). 

Kars ilinde yapılan bir çalışmada 183 atık buzağı da (akciğer ve 

karaciğer doku örneklerinde ve abomazum içeriğinde) 

kampilobakteriozis varlığı araştırılmıştır. Atık fetüslerin yalnızca 1 
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tanesinde (%0,55) kampilobakter spp. varlığına rastlanmıştır 

(Karakurt ve ark. 2020).  

Enfeksiyon çiftleşmeyle bulaşır. Boğalar ömür boyu enfekte olarak 

kalırlar. Enfekte inekler ise 3-6 ay sonra enfeksiyonu yenerler ve 

bağışıklık kazanırlar (Noakes ve ark. 2001).  

Boğalar paylaşılmamalı veya kiralanmamalıdır (Parkinson 2019). Bu 

nedenle korunmada suni tohumlama uygulanması enfeksiyonun 

eradikasyonunda oldukça önemlidir. Böylece enfekte inekler 

bağışıklık kazanacaktır. Enfeksiyonu almayan hayvanlar ise 

enfeksiyona yakalanmayacaklardır. Suni tohumlama uygulamalarında 

bu mikroorganizma ile enfekte olmayan boğalardan semen 

alınmaktadır. Boğalara aralıklı zamanlarda test yapılmaktadır ayrıca 

alınan semenlerin depolanması sırasında antibiyotikli sıvıların 

kullanılması bu mikroorganizmaları yıkımlamaktadır. Suni tohumlama 

uygulanmayan sürülerde aşılamaların yapılması hastalığın 

kontrolünde önemlidir. Aşılama üreme mevsiminden 30-90 gün önce 

yapılmalıdır. Aşı bir yıl boyunca bağışıklık sağlamaktadır. Yıllık 

olarak aşılar tekrarlanmalıdır (Noakes ve ark. 2001). Sürüdeki 

hayvanlar diğer sürüler ile birlikte otlatılmamalıdır. Enfekte ve 

sağlıklı hayvanlar kayıt altına alınmalı ve ayrılmalıdır. Aşılama 

kampilobakter enfeksiyonunu engellemektedir (Parkinson 2019). 

5. KOKSİELLOZİS (Q Humması) 

Coxiella burnetii, dünyanın her yerinde görülen zoonotik zorunlu 

hücre içi bir bakteridir. Bakteri, birçok yabani ve evcil memelide, 
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kuşlarda ve keneler gibi eklembacaklılarda bir rezervuara sahiptir. 

Enfeksiyon insanlarda Q ateşine (humması) neden olur. Q humması, 

sığır, koyun ve daha seyrek olarak keçi gibi evcil hayvanlarla temas 

halindeki kişilerde mesleki bir tehlike olmaya devam etmektedir.  

Q humması riski taşıyan kişiler arasında çiftçiler, veteriner hekimler, 

mezbaha çalışanları, süt ürünleriyle temas edenler ve Coxiella burnetii 

kültürünü uygulayan ve daha da önemlisi C. burnetii ile enfekte 

hayvanlarla çalışan laboratuvar personeli yer alır. Bununla birlikte, 

çiftlik hayvanlarıyla ara sıra temastan sonra veya köpek ve kedi gibi 

enfekte evcil hayvanlarla temastan sonra kentsel alanlarda yaşayan 

insanlarda sporadik vaka raporlarında artış olmuştur. İnsanlarda C. 

burnetii enfeksiyonu genellikle asemptomatiktir veya grip benzeri bir 

enfeksiyonu andırır, ancak endokardit, pnömoni ve hepatit gibi daha 

ciddi durumlar gelişebilir. Bununla birlikte, Q ateşi akut olarak gelişen 

hastalarda, özellikle meningoensefalitis veya miyokarditis olan 

hastalarda ve endokarditli kronik olarak enfekte hastalarda ciddi 

komplikasyonlara ve hatta ölüme yol açabilir (Maurin M ve Raoult, 

199). C. burnetii ile intrauterin enfeksiyonun sonucu, suş virülansına, 

maternal ve fetal immün tepkilere, plasental enfeksiyon/lezyonun 

şiddetine, fetüse olası yayılmaya, gebelik yaşına ve enfekte fetüs 

sayısına bağlıdır (Agerholm, 2013). Komplement fikzasyon, 

immunofloresen ve ELISA gibi serolojik testler ile enfeksiyona karşı 

antikora sahip hayvanların belirlenmesi sağlanmaktadır. Böylece bu 

patojenin yaygınlığı değil hayvanların daha önce patojene maruz kalıp 

kalmadığı ortaya konulmaktadır (Guatteo ve ark. 2006). 
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Kars İlinde 2016 yılında ineklerde yapılan bir çalışmada kan 

serumunda %14,85 ve süt örneklerinde %10,28 oranında C. burnetii 

tespit edilmiştir (Gulmez ve Sahin, 2016). 

Coxiella burnetti ile enfekte sürülerde kontrol önlemlerinin alınması, 

hem enfekte hayvanlardan etkenin saçılmasını engeller hem de duyarlı 

hayvanlara bulaşma engellenmiş olur. Tetrasiklin vb. antibiyotikler C. 

burnetti’ye karşı koruma sağlamazken, abort insidensini 

azaltmaktadır. Buzağılama alanı her bir doğumdan sonra mutlaka 

temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir (Guatteo ve ark. 2006). 

6. LİSTERİYOZİS 

Listeria monocytogenes ineklerde ensefalitise neden olan merkezi 

sinir sistemi patojenidir. Koyun ve keçilere oranla inek abortlarında 

daha az oranda bu etkene rastlanmaktadır. Bu mikro-organizma 

plasentaya affinite duymakta, fetal ölümlere, plasentanın yangısına ve 

abortlara neden olmaktadır. Aşırı sıcaklığa ve gün ışığına dayanıklı 

olduğu için toprakta, gıda ürünlerinde, altlık materyalinde ve 

kanalizasyon sıvılarında kalıcı hale geçebilmektedir. 

Abort vakalarında enfeksiyonun en önemli kaynağı özellikle kuru 

madde oranı az, yeterince fermente olmamış ve yüksek PH değerine 

sahip kontamine silajlardır. Anneden vaginal sıvap ve süt örnekleri 

alınarak PCR yapılması ya da fetüsün karaciğer ve abomazumundan 

direkt smear veya immunfloresen yöntemi ile identifiye 

edilebilmektedir (Barkallah ve ark. 2014, Parkinson 2019). İneklerde 

abort oluşturma oranı (%10-20) düşüktür. Gebeliğin son 3 ayında daha 
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fazla atık oluşturmaktadır ve atık fetüs çoğunlukla otolize uğramıştır 

(Barkallah ve ark. 2014).  

Kars yöresinde yapılan bir çalışmada 250 inekten vaginal smear 

alınarak L. monocytogenes varlığı araştırılmıştır. Bu hayvanların 

14’ünde (%5.6) listeria spp. tespit edilmiştir. Listeria izolatlarının 7 

tanesinde (%2.8) L. monocytogenes olduğu belirlenmiştir.  Örnekleme 

yapılan ineklerden 96 tanesinin öyküsünde abort olduğu kaydedil-

miştir. Abort yapan ineklerin 5 tanesinde (%5.2) L. monocytogenes 

varlığı saptanmıştır (Akça ve Şahin 2011).  

Benzer şekilde Kars merkez ve köylerinde L. monocytogenes 

varlığının araştırıldığı bir çalışmada ineklerden kan alınmış ve kan 

serumunda anti-listeriolysin O antikorları (LLO) belirlenmiştir. Kars 

çevresindeki 106 ineğin 96’sında (%88.7), köylerindeki 288 ineğin 

217’sinde (%75.3) Anti-LLO antikorları yönünden pozitif oldukları 

saptanmıştır (Erdoğan ve ark. 1999). Korunmada özellikle gebeliğin 

ikinci yarsındaki inekler kötü kaliteli silajlardan uzak tutulmalıdır 

(Parkinson 2019).  

7. BOVİNE HERPES VİRÜS (BHV-1 (IBR), BHV-4) VE 

BOVİNE VİRAL DİYARE (BVD), BHV-1 

Bovine herpes virüs (BHV), ineklerdeki abortların en önemli 

nedenlerinden biridir. Enfeksiyoz rinotracheitis (IBR) konjuktivitisli 

ineklerde akut solunum rahatsızlığına neden olmaktadır. Dünyada 

oldukça yaygın enfeksiyondur (Noakes ve ark. 2001). BHV-1, herpes 

virüs ailesinden alfaherpesvirüs alt takımına aittir. Balanopostitis, 
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rinotrakeitis ve enfeksiyöz püstüler vulvovaginitis şeklinde klinik 

belirti göstermektedir (Yıldırım ve ark. 2011).   

BHV-1’in en fazla solunum sisteminde oluşturmaktadır, abortlar 

ikinci sırada yer almaktadır. Ayrıca inek ve düvelerde infertiliteye de 

neden olmaktadır (Noakes ve ark. 2001). Klinik belirtiler çiftleşme ile 

bulaşmadan 24-48 saat sonra görülebilmektedir (Noakes ve ark. 

2001). BHV-4 ise herpes virüs ailesinden gamma herpes virüs ve 

rhadinovirüs genusuna dahildir (Yıldırım ve ark. 2011, Yılmaz ve ark. 

2016). Endometritis (Yıldırım ve ark. 2011, Yılmaz ve ark. 2016), 

vulvovaginitis ve abortlara neden olmaktadır (Yıldırım ve ark. 2011).  

Bovine viral diyare (BVD) ise pestivirus ailesindendir. Döl tutmama, 

embriyonik ölüm, abort, ölü doğuma neden olabilmektedir (Noakes ve 

ark. 2001, Yıldırım ve ark. 2011). BVD plasental yol ile buzağılara 

bulaşabilmektedir (Noakes ve ark. 2001). 

Gebe ineklerde enfeksiyonun bulaşmasından ortalama 10-90 gün 

sonra abort oluştuğu bildirilmektedir. BVD genellikle gebeliğin ilk 3 

ayında fetal ölümlere neden olmasına rağmen tüm gebelik boyunca 

fetal ölümler meydana getirmesi mümkündür (Grooms 2006).  

Kars yöresinde yapılan bir çalışmada gebeliğin ilk ve ikinci 

trimesterinde atık yapmış olan ineklerden kan serumu toplanmıştır. 

Toplanan örneklerin %61,4’ünde (86/140) BHV-1 ve %29,3 

(41/140)’ünde BHV-4 spesifik antikorlar yönünden pozitiflik 

saptanmıştır. Bu örneklerin %52,9’unda (74/140) ise BVD spesifik 

nötralizan antikor taşıdığı belirlenmiştir (Yıldırım ve ark. 2011).  
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Yapılan bir diğer çalışmada ineklerden (n=192) kan ve süt serumları 

alınarak BVDV karşı antikor varlığı araştırılmıştır. BVD ELISA 

yöntemiyle araştırılmıştır. Kan serumlarının %89.58’inde (172), süt 

serumunun ise %83.85’inde (161) pozitif olduğu saptan-mıştır 

(Yılmaz 2016). Bu çalışma Kars bölgesindeki abortlardan viral 

etkenlerinde sorumlu olabileceğini göstermektedir (Yıldırım ve ark. 

2011).   

Kars ilinde yapılan bir çalışmada aborte olmuş fetüs organlarında 

(akciğer, karaciğer ve dalak), BHV-1, BHV-4 ve BVDV varlığı 

araştırılmıştır. Aborte olan buzağıların %66.66’sında BVDV RNA’nın 

pozitif olduğu saptanmıştır (Yılmaz ve ark. 2016). Bu sonuçlar abortlu 

fetüslerde bu enfeksiyonun var olduğunu ve ineklerde önemli oranda 

abortlara neden olduğunu göstermektedir (Yılmaz ve ark. 2016).  

Korunmada enfeksiyon kaynağı sığırlar belirlenmelidir ve sürüden 

elimine edilmelidir. Virüsün yeniden bulaşmasını engellemek 

amacıyla biyogüvenlik önlemi alınmalıdır. Aşılama tam anlamıyla 

etkili bir koruma yöntemi değildir (Grooms 2006). Özellikle 

bulaşmada boğalar önemli rol oynadığından enfekte hayvanlarla temas 

kurmaları engellenmelidir (Newcomer ve Givens 2016). 

8. NEOSPORA CANİNUM 

Neospora caninum Dünyanın pek çok yerinde abortun en önemli 

nedenlerinden biri olup önemli ekonomik kayıplara yol açtığı  

bilinmektedir (Noakes ve ark. 2001; Ayvazoğlu Demir ve ark. 2020).  
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Sığırlar enfeksiyonu konjenital olarak ya da son konakçı olan 

köpeklerin dışkısıyla dışarı atılan sporlu ookistlerin kontamine ettiği 

gıda ve suları tüketmesiyle almaktadır. Venereal yol ile erkek 

hayvandan bulaşma olmadığı düşünülmektedir (Sevgili ve Altaş 

2006). İneklerde görülen en yaygın klinik semptom aborttur.  

Abortlar en fazla gebeliğin 5-7. ayında görülmekle birlikte, gebeliğin 

3. ayından itibaren de abortlarla karşılaşılabilmektedir (Çolakoğlu ve 

ark. 2015). Kars ilinde bulunan yerli ırk ve simental ırk ineklerde 

neospora caninum varlığının araştırıldığı bir çalışmada, simental ırk 

ineklerde pozitifliğin %8.2 oranında olduğu saptanmıştır. Lokal ırk 

ineklerde ise neospora caninum varlığına rastlanmamıştır. Simental 

ırkı ineklerde enfeksiyon oranının lokal ırklardan 20.3 kez daha fazla 

olduğu saptanmıştır. Toplam sürüde pozitiflik %2 oranında olduğu 

tespit edilmiştir (Akça ve ark. 2005).  

Kars ilinde yapılan bir diğer çalışmada geçmişinde abort öyküsü 

bulunan ve köpeklerle aynı yerde yaşayan ineklerden (11 köy 78 

işletmeden toplam 2082 inek) kan alınmış cELISA yöntemi ile N. 

caninum varlığı araştırılmıştır. Bu sürülerde toplam abort oranı %7.1 

(148 hayvan) tespit edilirken, abort yapan ineklerde N. caninum 

pozitifliği %7.4 (11 hayvan) olarak saptanmıştır. Lokal ırklar (%7.6) 

ile simental ırkı (%6.3) inekler arasında seropozitiflik açısından fark 

belirlenmemiştir. Seropozitif olanların büyük çoğunluğunda (%81.8), 

gebeliğin 6-8,5 ayında abortlar görülmüştür.  
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Aynı yerde yaşayan köpeklerin %12.5’inde ineklerin ise %7,4’ünde 

N. caninum seropozitifliği saptanmıştır. Çalışmada inek ve köpekler 

arasında horizantal bir bulaşmanın olabileceği veya farklı inek ırkları 

arasında bulaşmaların olabileceği bildirilmiştir (Kaçar ve ark. 2012). 

Yaşlı sığırlarda gençlere göre Neospora caninum yaygınlığının daha 

yüksek olduğu saptanmıştır. İthal hayvanların girdiği (Grup I, n=500) 

ve girmediği köylerde (Grup II, n=600) ki ineklerden kan alınmıştır. 

Grup I’de %9.2, Grup II’de ise %4.8 oranında pozitifliğin bulunduğu 

tespit edilmiştir (Mor ve Akça, 2012).  

Korunmada, test yapılması, enfekte hayvanların itlaf edilmesi ve 

köpek ile ineklerin aynı alanda yetiştirilmemesi oldukça önemlidir. 

Aşılama uygulanabilir bir yöntem değildir. Etkili bir tedavi yöntemi 

bulunmamaktadır.  

Abort materyali doğumdan sonra derhal kaldırılmalı ve yok 

edilmelidir. Etkili bir kemirgen kontrolü yapılmalıdır. Köpeklerin 

abort materyaline ve sığır yemlerine ulaşmaları engellenmelidir 

(Parkinson 2019). 

Kars ilinde ineklerde aborta neden olan çeşitli etkenler Tablo 3’de 

verilmiştir. 
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Tablo 3. Kars İlinde değişik enfeksiyöz etkenlerin neden olduğu abortlar 

Etken Örnek 
Oran 

% 

Belirleme 

Tekniği  
Kaynak 

Bakteriyel Etkenler 

Brucella spp. 

 

Kan serumu 
(Brusella antikoru) 

26 RBPT 
Öztürk ve Büyük, 
2005 

23 SAT 

25 NERIFA 

Süt 15,5 

Agar ekim 
Büyük ve Şahin, 

2011 
Vaginal sıvap 9,6 

Atık fetüs 41,2 

Vaginal sıvap 9,6 Kültür Dağ ve ark. 2012 

Süt 4,4 
Kültür 

Çelebi ve Otlu, 
2011 Vaginal sıvap 6,4 

Kan serumu 

68,1 C-ELISA 

Genç ve ark. 2005 
65,6 CFT 

58,9 RBPT 

55,2 SAT 

Kan serumu 

35,3 RBPT 

Şahin ve ark. 2012 
32,9 SAT 

39,5 ELISA 

Atık fetüs 32,2 Kültür 

Leptospira spp. 
Kan serumu  37 MAT Şahin ve ark. 2002 

Kan serumu 40,5 MAT Genç ve ark. 2005 

Listeria 

monocytogenes 

Vaginal sıvap 2,8 
Kültür 

Akça ve Şahin 

2011 Süt 0,8 

Kan serumu 

(Antikor) 

88,7 ELISA Erdoğan ve ark. 

1999 

Chlamydia 

abortus 

Kan serumu 8,3 ELISA Gökçe ve ark. 2007 

Campylobacter 
spp. 

Atık fetüs 1,6 Mikrobiyolojik Karakurt ve ark. 
2020 

Viral Etkenler 

BHV-1 Kan serumu 61,4 ELISA Yıldırım ve ark. 

2011 

BHV-4 Kan serumu 29,3  ELISA Yıldırım ve ark. 
2011 

BVD Kan serumu 89,58  ELISA Yılmaz 2016 

Paraziter Etkenler 

N.caninum Kan serumu 7,4  cELISA Kaçar ve ark. 2012 

N.caninum Kan serumu 8,2 ELISA Akça ve ark. 2005 
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GİRİŞ 

Koyunların bir sıfat döneminde gebe kalma oranı yüksek olmasına 

rağmen, gebeliğin devamının sağlanması ve hayata tutunabilen 

sağlıklı kuzuların elde edilmesinde karşılaşılan olumsuz durumlar 

mevcuttur. Koyunculukta büyük ekonomik kayıplara yol açan kuzu 

kayıpları; abort, erken doğum, hastalıklar, bakım ve besleme 

yetersizliğinden meydana geldiği bildirilmiştir (Gökçe ve Erdoğan, 

2008; Erdem ve Sarıbay, 2012; Demir ve ark. 2015). Sürdürülebilir 

koyun yetiştiriciliğinde ekonomik kazanç yapağı ve sütten çok kuzu 

satışlarından elde edilmektedir. Bu dağılıma ve duruma göre; 

gebeliğin yanında hayata tutunabilen sağlıklı kuzular elde edilmesi de 

çok önemlidir (Erdem ve Sarıbay, 2012; Keskin, 2015). 

Kârlı koyun işletmeciliği için üreme performansının yanında 

kayıpların minimum seviyelere çekilmesi ve mera kullanımını en üst 

düzeye çıkarmaya kurgulanmalıdır. Ayrıca sürdürülebilir koyun 

yetiştiriciliğinde kuzu kayıplarını %5’den daha az seviyelere 

çekilmesi gerekmektedir. Ancak bunun için barınak şartlarının 

optimize edilmesi, kayıt altına alınması, bakım ve beslemenin 

iyileştirilmesi gibi uygulamaları kapsayan iyi bir sürü yönetimi ile 

mümkün olabileceği söylenebilir. 

KOYUNLARDA ABORT YAPTIRAN ETKENLER 

Sürü bazında kendini gösteren abortlar, koyunculuk işletmelerinde  

%2 ile %5 arasında değişen bir oranda normal kabul edilmektedir. 

Ancak, bazı işletmelerde sürüdeki koyunların %50-60’a kadar abortlar 
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oluştuğu bildirilmiştir (Mobini S, 2006; Menzies ve Miller, 2006; 

Erdem ve Sarıbay, 2012). 

Bu kayıpların artması sonucunda işletmelerin ekonomik analizine 

bakıldığında karlılık azalıp, zarar başladığı görülecektir. Orta 

büyüklükteki bir koyunculuk işletmesinde oluşan %20 ve fazlası bir 

kayıp oluşması yaklaşık olarak bir yılık iş ücretini veya yıllık kaba 

yem ihtiyacına karşılık gelen bir ekonomik kayba denk olması, oluşan 

ekonomik kaybın en açık göstergesini oluşturmaktadır (Mobini S, 

2006; Erdem ve Sarıbay, 2012). Koyunlarda abortlar, enfeksiyöz veya 

non-enfeksiyöz nedenlerden kaynaklanmaktadır (Tablo1). 

.   

 

Şekil 1: Koyunlarda abort nedenleri 
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1- NON-ENFEKSİYÖZ ETKENLER 

Koyunculuk işletmelerindeki abortların nedenlerinde enfeksiyöz 

etkenler aranmasına rağmen kötü sevk ve idare koşulları da önemlidir. 

Bu enfeksiyöz olamayan nedenler arasında beslenme ve beslenmeye 

bağlı bozuklukların yeri büyüktür. Özellikle gebeliğin ilerleyen 

dönemlerinde artan enerji ihtiyacının karşılanması gerekmektedir. 

Yetersiz mera, kalitesiz kaba yem veya hatalı hazırlanmış rasyonlar 

gebe koyunlarda, enerji ve protein dengesizliklerine bağlı abort veya 

zayıf/ölü kuzu doğumuna neden olabilir. Özellikle ilerleyen gebelikle 

birlikte artan karın içi basıncından dolayı, yem alımında azalma 

görülür.  

Bu durumun rasyonla dengelenmediği durumlarda; annede metabolik 

hastalıklar, erken doğum ya da gelişimini tamamlayamamış küçük ve 

zayıf kuzu doğumu görülebilir (Erdem ve Sarıbay, 2012; Keskin, 

2015). 

Fötal gelişim sırasında bazı makro ve mikro elementler, yavruda geri 

dönüşüm süz lezyonlara yol açarlar. Bunun sonucunda erken 

emriyonik ölümler, abort ve yaşama şansı düşük zayıf kuzu doğumları 

şekillenebilir.  

Canlı doğumlarda ise doğumu takiben birkaç hafta içerisinde makro 

ve mikro elementlerin eksikliklerinden dolayı hastalıklara (enzootik 

ataksi, beyaz kas hastalığı) yakalanabilirler. Rasyonda veya meralarda 

bulunan, bazı toksik bitkilerin tüketilmesi sonucunda fetüste 

kongenital defektler, erken embiryonik ölümler veya abortlar 
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görülmesi mümkündür (Menzies ve Miller, 2006; Kalender ve 

Erdoğan, 2014).  

Teratöjenik bazı ilaçların yada hormonların bilinçsiz kullanımları 

erken embiryonik ölümlere ve abortlara neden olabilmektedir (Keskin, 

2015; Serhat ve ark. 2017).  

Hayvan refahına dikkat edilmediği durumlarda, uygun olmayan sevk 

ve idare ile travmalar, meydana gelen sıkışma ve itişmeye bağlı 

hayvanlarda stres veya korkulardan kaynaklı abortlar 

şekillenebilmektedir. (Keskin, 2015). 

2- ENFEKSİYÖZ ETKENLER 

Koyunlarda oluşan abortların geneli bakteri, virüs ve parazitel 

kaynaklıdırlar. Brusellozis, Enzootik abortus, Border Disease, 

Kamfilobakteriyozis, Salmonellozis, Listeriozis, Toxoplazmozis, 

Mavi Dil, Leptospirazis koyunlarda aborta yol açan önemli enfeksiyöz 

hastalıklardır (Kalender ve Erdoğan, 2014; Menzies ve Miller, 2006; 

Nak 2013).  

A) BAKTERİYEL ETKENLER 

1- Brusellozis 

Koyunlarda Brucella mellitensis ve Brucella ovis tarafından oluşturan 

hastalık, zoonoz olması ve sürü genelinde abort oluşturması nedeniyle 

oldukça önemlidir. Brusellozis, Avrupa ve Amerika’nın bazı 

bölgelerinden eradike edilmiş olmasına rağmen ülkemizde hali 

hazırda koyunlarda önemli bir abort nedenidir. Ülkemizde yapılan 
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saha çalışmalar Brusella seroprevelansının %33’ lük oranda pozitif 

olduğu ve abort yapan koyunlarda çok daha yüksek bulunduğu 

belirtilmiştir (Sönmez ve ark. 2010; Kalender ve Erdoğan, 2014; Nak, 

2013; Şahin ve Yıldız, 2006; Sağlam ve ark. 1998; Büyük ve ark. 

2011).  

Abort olgularında fetüs, abort yapan koyunların vajinal akıntıları ve 

yavru zarları bol miktarda Brusella etkeni taşır. Bu nedenle koyunların 

barındırıldığı barınaklar, yemler, içme suları veya meralar enfekte 

olma riskiyle karşı karşıyadır. Bulaşma genellikle kontamine olmuş su 

ve yem tüketilmesi sonucunda sindirim yolu ile olur.  

Ancak enfekte materyalle, deri ve mukozaların teması sonucunda da 

bulaşma oluşmaktadır. Bulaşmada hasta hayvanın sağlıklılarla bir 

arada olması, hayvan hareketleri ve süt önemli rol oynar (Menzies ve 

Miller, 2006; Mobini S, 2006; Kalender ve Erdoğan, 2014; Nak, 2013; 

Şahin ve Yıldız, 2006; Sağlam ve ark. 1998; Büyük ve ark. 2011). 

Hastalık genellikle asemptomatik seyreder. Klinik olarak gebeliğin 

son dönemlerinde hafif iştahsızlık ve durgunluk, oluşan plasentitis 

nedeniyle abort, artritis sonucunda topallık, mastitis ve erkek 

hayvanlarda orşitis görülebilir. (Sağlam ve ark. 1998; Mobini S, 2006; 

Kalender ve Erdoğan, 2012). 

Atık yapmış koyunlarda yavru zarlarının retensiyonu ve plasenta da 

kirli kırmızı renkte jelatinimsi bir sıvı birikmesi (ödem) oluşabilir. 

Atıklarda makroskopik olarak, subkutan dokularda ödem, akciğerlerde 

bronkopnömoni ve abomazum içeriği bulanık sarı-kahverenkli fibrinli 
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bir görüntü içerisindedir (Sağlam ve ark. 1998; Menzies ve Miller, 

2006; Kalender ve Erdoğan, 2012). 

Laboratuvar teşhisi için atık yapmış koyundan vajinal akıntı, yavru 

zarları, karaciğer, süt, mide içeriğinden ve atık fetüsten numune alınır. 

Yapılan bakteriyolojik kültürle identifikasyon yapılabilir (Büyük ve 

ark. 2011; Kalender ve Erdoğan, 2012). Hastalık şüpheli sürülerde 

teşhis için, Tüp Aglütinasyon Rose ve Bengal Lam Aglütinasyon 

testleri kullanılabilir.  

Enfekte hayvanları aşılı hayvanlardan ayırmak için Komplement 

Fiksasyon testi, Native Hapten Based Gel Presipitasyon testi, Direkt 

veya İndirekt ELİSA testleri ve PCR teşhiste kullanılan başlıca 

testlerdir (Büyük ve ark. 2011; Nak, 2013). 

Brucella ihbarı mecburi ve tedavisi yapılamayan bir hastalık 

olduğundan koruma programları önemlidir. Aşılama, buruselladan 

korunmada en etkili yoldur. Brusellaya karşı attenue edilmiş canlı 

aşılar kullanılmakta olup sürüdeki tüm kuzu ve oğlaklara, Brucella 

Mellitensis Rev. 1 genç aşısı, 3-8 aylık Brusella Rev. 1 ergin aşısı 8 

aylıktan büyük koyun ve keçilere uygulanmalıdır (Kalender ve 

Erdoğan, 2012; Nak, 2013). 

2- Klamidiyozis (Enzootik abortus)  

Ülkemizde yaygın olarak görülen Chlamydophila abortus, koyun 

sürülerinde %60 oranında abort, ölü doğum veya zayıf kuzu 

doğumlarına yol açmaktadır. Ayrıca, gençlerde pnömoni ve artritise 
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neden olur (Oltu ve ark. 2007; Kalender ve Erdoğan, 2012; Öztürk ve 

ark. 2016). 

Bulaşma, atık yapan koyunların vajinal akıntıları, yavru zarları ve 

dışkılarıyla temas eden koyunlara solunum ya da sindirim yoluyla 

olmaktadır. Atıklar genellikle gebeliğin erken döneminde enfekte olan 

koyunlarda görülür. Gebeliğin ileri dönemlerinde bulaşma olsa bile 

atık olmayabilir ancak koyunlar latent enfekte hale gelirler. Bir kez 

atık yapan koyun 3 yıl boyunca atık yapmayabilir.  

Bu haldeki koyunlar vajinal akıntılarıyla enfeksiyonu yayarlar ve sürü 

rezervuar olan bu hayvanlar sürü sağlığı için tehlikedir. (Entrican ve 

ark. 2012; Kalender ve Erdoğan, 2012).  

Teşhis için vajinal akıntı, fetüse ait karaciğer, dalak, akciğer ve 

böbreklerden kültür ya da serolojik testlerden faydalanılmaktadır. 

Teşhis için kan, abort zamanı ve abortdan sonraki 15-20 gün sonra 

alınmalıdır (Duman ve Durak, 1998).  

Aşı uygulamaları korumada çok önemlidir. Özellikle hastalığın sürü 

içerisinde yayılımını engellemek ve enfeksiyon kaynaklı abortlara 

karşı korumak için erişkin koyunlara sıfat mevsiminden önce aşı 

uygulamaları yapılmalıdır. Enfekte sürülerde gebeliğin son 1/3’lük 

döneminde 15 gün aralıklarla 20 mg/kg dozunda oksitetrasiklinin 

uygulaması yapılabilir (Kalender ve Erdoğan, 2012; Entrican ve ark. 

2012). 
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3- Salmonellozis  

Salmonella türlerinden S. abortus ovis, S. dublin, S. Typhimurium, S. 

montevideo ve S. arizonae abort etkeni olarak rapor edilmiştir (Aras 

ve ark. 2008, Nak, 2013). Yapılan bir çalışmada; atık yapan 

koyunlarda %5.77, atık yapmamış koyunlarda ise %3.08 oranında 

salmonella bulunduğu rapor edilmiştir (Menzeis, 2006; Smith, 2001). 

Bulaşma çoğunlukla kontamine yem ve su ile olduğu gibi köpek, kedi, 

kuş ve hastalık taşıyan hayvanlar aracılığı ile olmaktadır.  

Koyunlarda, S. abortus ovis mezenterik lenf yumrularına yerleşir ve 

uzun bir süre hastalığın sürü içerisinde yayılmasında rol oynar 

(Luther, 2006; Kalender ve Erdoğan, 2012; Nak, 2013). 

Klinik olarak ishal, ateş gibi genel semptomların ardından atıkların 

meydana gelmesi, kötü kokulu vajinal akıntı, çok zayıf ve güçsüz 

kuzu doğumları salmonella’yı akla getirmelidir. Kesin tanı, atık fötal 

mide içeriği, yavru zarlarından ve vajinal akıntıdan yapılacak olan 

bakteriyolojik kültürü takiben identifikasyon veya serolojik ve 

molejüler [yavaş mikro aglünitasyon, floresan antikor, polimeraz 

zincir reaksiyonu (PZR)] testlerinden yararlanılabilir. (Luther, 2006; 

Nak, 2013; Kalender ve Erdoğan, 2012). 

Klinik belirti gösterenlere geniş spektrumlu antibiyotikler destekleyici 

tedavi ve sürülere koruyucu amaçla aşılar kullanılabilir (Kalender ve 

Erdoğan, 2014). 
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4- Kamfilobakteriyozis  

Koyunlardaki abortların önemli etkenleri arasında Campylobacter 

fetüs ve Campylobacter jejuni’de bulunmaktadır. Bulaşma enfekte 

hayvanların dışkıları, atık fetüs, yavru zarları ve suları, atık yapan 

hayvanların vajinal akıntıları ile kontamine olmuş su ve yemlerin 

tüketilmesi önemli rol oynar. Sürüler arasında bulaşmada ortak 

meralar ve leş yiyen kuşlarında rolü büyüktür. Enfekte hayvanlar 

hastalık belirtisi göstermeden 18 ay süreyle etrafa etkenleri 

bulaştırabilir (Menzies ve Miller, 2006; Mobini, 2006; Büyük ve ark. 

2011; Nak, 2017).  

Enfeksiyon koyunlarda gebeliğin erken döneminde bulaşırsa 

embiryonik ölümlere, orta dönemde ise 20 gün içinde atık oluşturur. 

Gebeliğin son 2 ayında da atık görülmesiyle birlikte zayıf veya ölü 

kuzu doğumuna neden olur (Smith, 2001; Menzeis, 2006; Luther, 

2006). Hastalık genel olarak klinik belirti göstermez ancak bazı 

durumlarda vulvada şişme ve kırmızımtırak bir vajinal akıntı 

görülebilir. Fetüslerde deri altı ödem, karaciğerinde 1-2 cm kadar 

değişen çapta nekrotik alanlar, göğüs ve periton boşluğunda 

serosanguinöz sıvı birikmesi, yangı bulguları ve atık sonrasında 

metritis görülebilir Kesin tanı kotiladonlardan veya fetüsün mide 

içeriğinden alınan örneklerden, gram veya modifiye Ziehl-Nelson 

boyama yapılarak mikroskopta etkenlerin görülmesi ile konulur. 

Karanlık saha yada kontrast mikroskopla mide içeriğindeki canlı 

etkenler tespit edilebilir. Serolojik testler yanıltabileceğinden, yavru 
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zarları, fötal mide içeriği ve karaciğerden bakteriyolojik kültür 

yapılabilir (Luther, 2006; Kalender ve Erdoğan, 2012). 

Sürüde kamfilobakteriyozis teşhisi varsa tüm gebe koyunlara uzun 

etkili tetrasiklinler 20 mg/kg 300.000 IU penisilin ile 1 gr streptomisin 

kombinasyonu İM yolla 2 gün süreyle veya 250-300 mg/kg 

terasiklinler gebe hayvanların yemlerine doğuma kadar katılmalıdır. 

Kontrolde gebe koyunların abort yapan koyunlardan ve kontamine 

bölgelerden uzaklaştırılması çok önemli olup, bulaşma ve 

kontaminasyon riski engellenmelidir. Hastalıktan korunmada 

aşılamalar önemli rol oynamaktadır (Menzies ve Miller, 2006; 

Kalender ve Erdoğan, 2012; Rodolokis, 2014). 

5- Listeriozis 

Yaygın görülen ve zoonotik bir hastalık olan Listeriozis, aborta, 

encephalitise ve septisemiye yol açmaktadır. Bol yağışlı mevsimler, 

nemli, sıcak bölgeler, kötü hazırlanmış ve pH’sı 6 ve üzeri olan 

silajlar enfeksiyonun kaynağı oluşturmaktadır (Mobini, 2006; Menzies 

ve Miller, 2006).  

Bulaşma fare, kuş, atık fetüs, yavru zarları, uterus sıvıları ile temas 

veya enfekte hayvanların dışkıları ve idrarları ile kontamine olmuş 

meralardan, yem ve suların tüketilmesi ile oluşur. Enfekte koyunlar 

süt ve plesentalarıyla hastalığın sürü içerisinde yayılmasında aktif rol 

oynarlar. Atıktan sonraki 3 hafta etkenler vajinal akıntılarla çevreye 

saçılır. İnek sütlerinin veya kolostrumlarını kuzulara verilmesi, doğal 

aşım, sun’i tohumlama uygulamaları da hastalığın yayılımına neden 
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olabilir. Etiyolojisinde sığır ile koyunların bir arada yetiştirilmesinin 

rolü vardır (Lucheis ve ark. 2011). 

Klinik olarak ateş, iştahsızlık, belirgin bir sarılık, hemoglobinüri, 

anemi, trombosit sayısında azalma, encephalitis, abort, 

keratakonjüktivitis, mastitis, ishal ve kuzularda septisemi ve ölüm 

görülmektedir. Gebeliğin son döneminde atıklar, zayıf-güçsüz kuzu 

doğması, ölü doğumlar ve infertilite gözlenebilir. Atık yapan 

koyunlarda semptisemiye bağlı ölümler yaşanabilir. Kesin tanı için 

fetüsten alınan dokulardan, plasentadan veya vajinal akıntıdan 

bakteriyolojik kültür hazırlanmalıdır (Menzies ve Miller, 2006; 

Mobini, 2006; Kalender ve Erdoğan, 2012). 

Klinik belirti gösteren hayvanlara 20 mg/kg dozda uzun etkili 

oksitetrasiklin uygulanmalıdır. Korumak için canlı atenüe aşılar 

uygulanmalı, kaliteli silajlar kullanılmalıdır (Nak, 2013).  

B) PARAZİTEL ETKENLER 

1- Toxoplazmozis  

Toxoplasma, infertilte, mumifikasyon, abort, ölü doğum ve zayıf bir 

kuzunun doğumuna yol açabilen bir protozoal hastalıktır.  Bulaşma, 

transplesental ya da oosit içeren kedi dışkısıyla kontamine olmuş 

yemlerin tüketilmesiyle olur (Innes ve ark. 2009; Dubey, 2009).  

Klinik bulgularla gebelik dönemine göre %5-50 oranda abort yapan 

koyunlarda immunute gelişebilirken bir sonraki gebelikte abort veya 

canlı, klinik olarak normal ancak enfekte bir kuzuya neden olabilir. 

(Kalender ve Erdoğan, 2012; Samia ve ark. 2020).  
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Riskli bölgelerde koruyucu olarak sürüler aşılanmalıdır. Serolojik 

testlerin sonucunda pozitif olduğu tespit edilmiş sürülerde gebelik 

döneminde hayvan başına 15 mg/gün monensin veya dekoquinatın 2 

mg/kg uygulamalarının toxaplazmaya bağlı yavru kayıplarını 

minimum seviyeye çektiği bildirilmiştir (Kalender ve Erdoğan, 2012).  

C) VİRAL ETKENLER  

1- Mavi Dil 

Hastalığa Reoviridae familyasından Orbivirus yol açar. Etken 

clucoideslerle taşınmaktadır. Klinik vakalar sineklerin yaşam 

döngüsüyle ilişkilidir. Enfekte koyunlarda klinik olarak yüksek ateş, 

topallık, dilde ödem, oral ve nazal ülserler, dilde siyanoz ve mavi renk 

oluşumu, dudak ile burun deliklerini yalama, köpüklü salivasyon, yüz 

bölgesinde ödem, görülür. Aspirasyon pneumonisi ve akabinde 

ölümler görülebilir. Morbidite %80, mortalite %10-50 kadar 

ulaşabilmektedir. Enfekte koyunlarda yavru atma, fötal 

mumifikasyon, ve zayıf-güçsüz yavruların doğmasına sebep olur. 

Enfekte koyunlardan hidrosefalus, porensefali, serebellar disgenezis, 

körlük, iskelet bozuklukları görülen kuzular doğabilmektedir 

(Kalender ve Erdoğan, 2012; Nak, 2013; Kalender ve Erdoğan, 2014).  

Teşhiste ELİSA, komplement fiksasyon, agar jel diffuzyon, 

hemaglütinasyon inhibisyon testleri de kullanılabilir. Hasta hayvanlara 

semptomatik tedavi uygulanabilir. Ancak hastalığın bulaşmasını 

önlemek daha önemlidir. Bu amaçla vektör mücadelesi ve çevre 

temizliği yapılarak taşıyıcı sineklerin kontrolü ve yaşam döngüsü 

kırılmalıdır. Hastalıkla mücadelede attenüe canlı doku kültürü aşıları 
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kullanılmaktadır ve riskli bölgelerde her yıl aşılama tekrar 

uygulanmalıdır.  Kuzular maternal antikor taşıdıklarından dolayı 6 

aydan sonra aşılanmalıdır. Virüs transplasental olarak yavruya 

geçtiğinden gebe hayvanlar aşılanmamalıdır (Menzies ve Miller, 

2006). 

2- Border Disease 

Hastalık etkeni Flaviviridae familyası pestivirus genusunda yer alan 

Border Disease virüsü (BDV)’dur. Bulaşma sindirim yolu, burun, ağız 

akıntıları veya vertikal bulaşma söz konusudur. Virus konjenital 

enfeksiyona neden olur. Enfeksiyonun seyri akut veya persistent 

şeklinde görülür. Oluşan bulgular hayvanın etkilendiği gebelik 

dönemine göre değişir. Hastalığın yayılmasında persiste enfekte 

hayvanların önemi büyüktür (Ameen ve ark. 2018; Oğuzoğlu, 2008; 

İssi ve ark. 2012). 

Abort ve ölü doğmuş kuzu fötüsleri üzerinde yapılan çalışmalarda ise 

pestivirus antijeni pozitif hayvanların %10.4-91.9 aralığında olduğu 

ifade edilmiştir (Nettleton ve ark. 1998; İssi ve ark. 2012).  

Fetüste gelişim geriliğine rastlanır ve akciğerler ile beyin en çok 

etkilenen organlardır. Enfeksiyon gebeliğin ilk dönemlerinde fötal 

rezorbsiyon, abortus, maserasyon veya mumikasyon, doğabilen fötus 

persistent enfektedir ve serebellar hasar, anaormal vücut yapısı ile 

kabarık kıl yapısıyla doğar. İleri gebelikte enfeksiyon oluşsa da 

normal doğum söz konusu olabilir. Koyunda akut durumda klinik 

olarak hafif bir ateş, lökopeni, anoreksia, nasal akıntı, konjuktivitis, 
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dispne ve ishal görülür. Hastalık genç kuzularda % 50 civarında ölüm 

oluşturabilir. Virus, nekrotik plasentitise neden olur ve plasentada 

karunküllerde nekroz odaklar görülür ve nekrotik bantlar oluşturabilir-

ler (Nettleton ve ark. 1998; İssi ve ark. 2012; Givens ve ark. 2008).  

Hastalığın tedavisi olmadığından koruma çok önemlidir. Korumada 

BVD ile yapısal benzerlik gösteren Bovine Viral Diarrhoea (BVD) 

aşılarının uygulanabileceği bildirilmiştir (Duncanson, 2012; Serhat ve 

ark. 2017). 

3- Akabane Virüs Enfeksiyonu 

Etken, Bünyaviridae familyasının arbovirus cinsinde, Akabane 

Virusdür. Etken koyunlara sokucu sineklerle nakledilen ve abort, ölü 

doğum, mumifiye fötüs ve konjenital anomali doğumlarına sebep olan 

bir enfeksiyondur. Yetişkinlerde klinik bulgu göstermezler. Viremi 

oluştuğu dönmede kan yoluyla plasentaya geçer ve fötusun 

enfeksiyonuna neden olur (Jun ve ark. 2012; Serhat ve ark. 2017). 

Kesin tanı, plasenta, fötal kas, serebrospinal sıvı, fötal nervöz dokular, 

kan serumu ile ELISA, PCR temelli bir test olan RT-LAMP (reverse 

transcription loop-mediated isothermal amplification assay), 

Nötralizasyon ve serumunun mikronötralizasyon testleri ile 

yapılmaktadır. Koruma ve kontrolde vektör mücadelesi ve canlı ve 

inaktif aşıları uygulanmalıdır (Özgünlük ve ark. 2015; Givens ve ark. 

2008; Serhat ve ark. 2017).  
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4- Cache Valley Virüs Enfeksiyonu 

Enfeksiyon nedeniyle, gebelik döneminde erken embriyonik ölüm ve 

mumifikasyon meydana gelir. Bulaşma sivrisinekler aracılığıyla kan 

yoluyla olmaktadır (Serhat ve ark. 2017; Bermejillo ve ark. 2003). 

Gebeliğin dönemlerine göre erken embriyonik ölüm ve mumifikasyon, 

artrogripozis, tortikolis, mandibula bozuklukları, hidranensefali, 

skolyozis, lordozis iskelet-kas sistemi ve spinal kord bozuklukları, 

non-suppuratif ensefalitis ve ensefalomiyelitis oluşturabilir 

(Bermejillo ve ark. 2003; Givens ve ark. 2008) 

Klinik olarak, koyunlarda ateş, depresyon ve hareket etmede 

isteksizlik gibi bulgular görülmektedir. Spesifik bir tedavisi veya aşısı 

yoktur (Serhat ve ark. 2017; Bermejillo ve ark. 2003). 

5- Schmallenberg Virüsü 

Etken sivrisinekler tarafından bulaştırılan Bunyaviridae ailesi 

Orthobunyavirüs serogrubundandır. Hastalık, abort, kuzu fetüslerinde 

mandibula kısalığı, artrogripozis, ankilozis, tortikolliz, skolyoz, 

hidranensefali ve porensefali ile karakterizedir (Peterson ve ark. 2015; 

Macun, 2017; Azkur ve ark. 2015; Elmas ve ark. 2018). Klinik olarak, 

hipertermi, süt veriminde azalma, kondüsyon kaybı ve sulu ishal 

görülmektedir. 

Koyunlarda deneysel oluşturulan enfeksiyonlarda klinik belirtilerin 

sığırlara benzer olmasına rağmen koyunlarda iştahsızlık veya 

depresyon ve ateş olmadığı daha çok konjenital malformasyonlara 
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bağlı ölü doğumların olduğu görülmektedir (Peterson ve ark. 2015; 

Macun, 2017; Azkur ve ark. 2015; Elmas ve ark. 2018).  

Schmallenberg Virüsü (SBV)’nün atık fetüs beyin dokularında, göbek 

kordonunda ve dış plasental sıvıda var oluğu bildirilmektedir. Kesin 

tanı için; RT-PZR, ELISA, virüs nötralizasyon gibi testler 

kullanılmaktadır. Hastalığın korumada sivrisinekler ile mücadele ve 

hayvan hareketlerinin kontrolü önemli rol oynamaktadır (Peterson ve 

ark. 2015; Macun, 2017; Azkur ve ark. 2015; Elmas ve ark. 2018). 
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GİRİŞ 

 

Hayvanlarda üremenin manipülasyonu muhtemelen evcilleş-tirmenin 

başından bu yana devam etmektedir. Bu süreçte amaç, süt, et ve yün 

gibi üretim özelliklerini optimize etmek olmuştur (Bols ve ark. 2010). 

İlk zamanlarda, hayvanların fenotipik özelliklerinin yavrusuna da 

aktarılacağı düşüncesi ile (Mirkena ve ark. 2010) en üretken veya en 

iyi konformasyon özelliklerine sahip hayvanların melezlenmesi (Bols 

ve ark. 2010; Miglior ve ark. 2017), yüksek verimli annelerin 

kızlarının üretimde kullanılması, rasyon düzenlemeleri ve çevre ıslahı 

gibi parametrelerden yararlanılmıştır (Oltenacu ve Bromm, 2010). 

Böylece, "en iyiyi olanı en iyiye yetiştir" ilkesinin uygulanmasıyla 

çiftlik hayvanı türlerinde üretkenliğinin kademeli olarak artışı 

sağlanabilmiştir (Bols ve ark. 2010). Ancak, sığır kaynaklı ürünler, 

artan insan nüfusunun talebini karşılayamayacak seviyelere 

düştüğünde, üretimi artırmanın birçok farklı yolu aranmıştır (Oltenacu 

ve Bromm, 2010).  

Bu amaçla yapılan çalışmalar sonucunda, 20.YY’nin ortasında büyük 

bir avantaj elde edilerek genetik kalıtıma ve modern istatistiklere 

dayalı seleksiyon yapılmaya başlanmış olup 1960’lardan buyana 

hayvanların döl verimi, süt üretimi ve büyüme oranı gibi parametreleri 

iyileştirmek için genomik çalışmalar üzerine odaklanılmıştır (Oltenacu 

ve Bromm, 2010). Öte yandan, Dünya nüfusunun 2050 yılına kadar 

dokuz milyar kişiye ulaşacağı ve bu süreçte zenginleşen ülkeler 

tarafından et ve süt ürünlerine olan talebin artacağı beklenmektedir 

(Zadoks and Fitzpatrick, 2009). Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım 
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Dairesi (FAO) ise küresel ısınma ile müca-delede tarımsal sera gazı 

oranının azaltılması, üretimde kullanılan hayvan sayısının düşürülmesi 

gerektiğini öne sürmektedir. Hayvan sayısındaki düşüşe karşın dünya 

nüfusuna yeterli hayvansal ürün çıktısı sağlamanın en önemli yolu 

hayvan başına elde edilen ürünün artırılması olduğu düşünülmektedir 

(Cockcroft, 2015). Genetik kabiliyeti yüksek hayvanların üretilmesi 

amacıyla biyoteknolojik çalışmalar ve uygulamalar önem kazanmıştır. 

Biyoteknoloji hayvansal üretimi artırmak için uygulanan stratejik ve 

modern bir araç olarak kabul edilmektedir (Cavalieri ve ark. 2018; 

Ufer ve ark. 2019). Çiftlik hayvanı yetiştiriciliğinde yaygın olarak 

kullanılan ve halen üzerinde çalışılan reprodüktif biyoteknolojik 

uygulamalar suni tohumlama, in vitro embriyo üretimi (IVP), embriyo 

transferi, cinsiyeti belli sperma ve embriyo üretme, hayvan klonlama 

(Fereja, 2016), intrasitoplazmik sperm enjeksiyonu (ICSI) ve 

transgenik hayvan üretimi seklinde sıralanabilmektedir (Binyameen ve 

ark. 2019).  

Günümüzde gelişmiş ülkelerde bu teknoloji yaygın olarak 

kullanılmakta ve sürekli iyileştirilmeye çalışılmaktadır (Feraje, 2016). 

Hayvancılıkta biyoteknolojik çalışmaların önemli çıktıları olan in 

vitro ve in vivo embriyo üretim düzeyleri ve pratikte kullanım oranları 

incelendiğinde Asya ve Afrika ülkelerine bölgelerine kıyasla Amerike 

ve Avrupa ülkelerinde daha yoğun kullanıldığı görülmektedir (Viana, 

2018).  
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Benzer şekilde Feraje (2016) biyoteknolojik uygulamalarda ve 

çalışmalarda gelişmekte olan ülkelere kıyasla gelişmiş ülkelerin önde 

olduğunu rapor etmiştir. Ülkemize bakıldığında ise hayvancılık 

bakımından önemli ülkelerin arasında olduğu, ancak profesyonel 

hayvan yetiştiriciliği yapıldığı zaman hayvansal üretimin arttığı 

görülmektedir (Ayvazoğlu Demir ve Eşki, 2020; Demir ve ark. 2014).  

Türkiye de hayvancılığın önemli düzeyde yapıldığı yer Doğu Anadolu 

Bölgesi olarak bildirilmiştir. Bu bölgede mera ve coğrafik yapının 

olanakları hayvancılığı avantajlı hale getirmiştir (Aksoy ve Yavuz, 

2011). Ayrıca, güncel biyoteknolojik yaklaşımlarla hayvancılığın daha 

modern ve daha karlı bir hal alacağı öngörülmektedir. 

 

Bu makalenin amacı, sığır yetiştiriciliğinde reprodüktif biyoteknolo-

jinin yaygın kullanım alanlarını ve günümüz hayvan yetiştiriciliğinde 

önemini araştırmaktı. Sonuç olarak elde edilen bilimsel bilgilerin 

derlenerek bu alanda yapılacak çalışmalara katkı sağlaması 

hedeflenmiştir. 

 

SUNİ TOHUMLAMA 

Suni tohumlama yardımcı üreme teknolojilerinin en başında yer 

almaktadır ve hayvanların üreme verimliliğini ve genetiğini 

iyileştirmek için uygulanan ilk biyoteknolojik yaklaşımdır (Moore and 

Hasler, 2017). Sığır yetiştiriciliğindeki biyoteknolojik çalışmalar 

yarım asır önce suni tohumlama uygulamaları ile hız kazanmıştır 

(Shuaibu ve ark. 2018). Halen biyoteknolojik uygulamaların en yaygın 

kullanılanı olmaya devam etmektedir (Niemann ve Seamark, 2018). 
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Planlı yetiştirme programlarından biri olan bu yöntemin küresel bir 

uygulama ile (Shuaibu ve ark. 2018) üretkenlikte daha verimli bir 

iyileşmeyi mümkün kıldığı rapor edilmiştir (Yitayih ve ark. 2017).  

Ayrıca, suni tohumlamanın temeli olan semen toplama, seyreltme ve 

kriyoprezervasyon tekniklerindeki ilerlemeler, bir boğanın aynı anda 

farklı ülkelerde yıllık 100.000 tohumlamaya kadar kullanılmasına 

imkân vermektedir. Böylece dünya çapında her yıl 100 milyondan 

fazla sığır suni tohumlama uygulamalarına tabi tutulduğu 

bildirilmiştir. Suni tohumlamanın başarısı ise östrus belirleme, doğru 

zamanda tohumlama, iyi bir alt yapı ile uygun ve güvenilir ulaşım 

araçlarının mevcudiyeti gibi özünde takibe dayanan deneyimlere 

bağlıdır (Shuaibu ve ark. 2018). Suni tohumlama uygulamaları 

sonucunda genetik kapasitesi ve verimi kanıtlanmış boğalardan 

binlerce yavru alınabilirken genetik olarak yüksek değerli bir inek 

yaşamı boyunca en fazla 6-8 buzağı verebilmektedir. Bu nedenle Suni 

tohumlama ile ıslah programında dişi tarafındaki genetik gelişme 

sınırlanmaktadır (Bols ve ark. 2010).  

 

Çoklu ovülasyon ve embriyo transferi (MOET) programları ile bu 

sorun kısmen çözülebilmiştir (Said ve ark. 2020) ancak edilen 

sonuçlar her zaman optimal düzeyde değildir (Doublet ve ark. 2020). 

Bu nedenle, oosit maturasyonu, fertilizasyon ve embriyo kültürünün 

laboratuvar ortamında gerçekleştiği bir teknik olan IVP sistemleri-

ninin geliştirilmesine ve optimize edilmesine yönelik çalışmalar 

yürütülmüştür (Bousquet ve ark. 1999; Vizona ve ark. 2020).  
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IVP sistemlerinin geliştirilmesi saha şartlarında suni tohumlama 

işleminden ziyade spermlerin laboratuvar ortamında manipülasyonu 

ön plana çıkarmıştır. Ancak, tüm bu tekniklerin pratik koşullar altında 

ne ölçüde uygulanabileceği ve sürdürülebilir hayvancılığın gelişimine 

katkılarının ne olacağı merak konusu olmaktadır (Bols ve ark. 2010). 

 

ÇOKLU OVULASYON VE EMBRİYO TRANSFERİ (MOET) 

 

Çoklu ovulasyon embriyo üretimi için en yaygın in vivo üreme 

biyoteknolojisidir (Binyameen ve ark. 2019). Ayrıca, süper ovulasyon, 

fertilizasyon, embriyo iyileştirmesi, kısa dönem embriyo kültürü, 

embriyo dondurma ve embriyo transferini içeren gelişmiş bir teknoloji 

olarak bilinmektedir.  

Bununla birlikte, MOET genetik kapasitesi yüksek dişiler tarafından 

üretilen yavru sayısının çoğaltılmasını dolayısıyla seleksiyonda 

kaliteli dişilerin rolünün artırılmasını amaçlamaktadır (Shuaibu ve ark. 

2018).  

 

Embriyo transferi ile ilk buzağının doğuşu, 1951 yılında Wisconsin'de 

mezbaha bazlı ovaryumlardan türetilen 5 günlük embriyolarının 

cerrahi transferi ile gerçekleştirilmiştir. 1987 yılında süper ovulasyon 

için farklı protokoller geliştirilmiş olup bu işlem için kullanılan 

başlıca hormonun folikül uyarıcı hormon (FSH) olduğu bildirilmiştir 

(Moore ve Hasler, 2017; Vega ve ark. 2019). Bu yaklaşımda 

embriyolar cerrahi ve cerrahi olmayan yöntemlerle yıkanarak hasat 

edilmektedir. Ancak avantajlarından dolayı en yaygın kullanılan 
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yöntemin cerrahi teknik olduğu rapor edilmiştir (Binyameen ve ark. 

2019).  

 

Ruminantlarda ovulasyon dolaşımdaki gonadotropin hormonunun 

yönetimi altında oluşmaktadır (Scaramuzzi ve ark. 2011) ve normal 

şartlarda üreme döngüsü gebe olmayan bir dişinin olgun ovaryum 

folikülünden tek oosit bırakacak şekilde işlemektedir. Ancak sağlık, 

besleme, hayvan ve çevre şartlarına göre değişmekle birlikte hormon 

konsantrasyonu arttıkça oosit üretimin artacağı bildirilmiştir (Shuaibu 

ve ark. 2018). MOET’in temelinde hormonel mekanizmanın kontrolü 

yer almaktadır. MOET için seçilen donör ineklerin süper ovülasyonu 

sağlanarak uygun zamanda tohumlanır. Bu uygulamadan 6 ila 7 gün 

sonra uterusta ortalama 4-8 embriyo oluşmaktadır. Uterus yıkaması ile 

yaklaşık 5 adet transfer edilebilir özellikte embriyolar toplanır ve alıcı 

ineklere transfer edilir. Bu işlem hormonal uyarım yanıtına bağlı 

olarak aynı donör inek üzerinde yılda 4-5 kez tekrarlanabilir. Böylece 

suni tohumlama ya da doğal çiftleşme yoluyla donör inekten yılda bir 

buzağı elde edilecekken 15-20 buzağıya çıkarılabildiği ifade 

edilmiştir.  

 

Bazı MOET programları donör başına ortalama 50 embriyo 

dondurulabileceğini ve bunun sonucunda 30 buzağı elde 

edilebileceğini bildirmiştir (Bols ve ark. 2010). Benzer şekilde 

sığırlarda embriyo transferini takiben gebe kalma oranı %35-45 

dolaylarında olduğu bildirilmiştir (Binyameen ve ark. 2019). 

Günümüzde dünya çapında her yıl 750.000 embriyo üretilirken 
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MOET için en büyük dezavantajın hormonal süperovülasyon 

tedavisine ineklerin farklı yanıtlar göstermesidir (Bols ve ark. 2010). 

 

IN VITRO EMBRİYO ÜRETİMİ (IVP) VE OVUM PICK-UP (OPU) 

 

IVP sığırlarda genetik gelişimi hızlandıran önemli bir potansiyele 

sahip üreme biyoteknolojisidir (Camargo ve ark. 2018; Cavalieri ve 

ark. 2018; Sarwar ve ark. 2020). Bu yöntem, oositlerin aspirasyon ile 

hasat edilmesi, in vitro maturasyon (IVM), in vitro fertilizasyon (IVF) 

ve in vitro kültür (IVC) işlemlerini kapsamaktadır (Kane, 2003; 

Binyameen ve ark. 2019). Bu teknikte oositler, mezbaha kaynaklı 

ovaryumlardan veya canlı hayvanların ovaryumlarından ovum pick-up 

(OPU) yöntemi ile iki farklı şekilde elde edilebilmektedir (Bols ve 

ark. 2010; Singh ve ark. 2019).  

IVM oositin laboratuvar ortamında olgunlaşması anlamına 

gelmektedir. IVM için çeşitli medyumlar vardır ancak en yaygın 

olarak doku kültür medyumu 199 kullanılmaktadır. IVF spermin 

glikozaminoglikan yoluyla yapay kapasitasyonu, yaklaşık 10.000 

spermin ile oosit’in inkubasyonunu ve fertilizasyon işlemlerinden 

oluşmaktadır.  

Sığırlarda IVF sonrası %80 oranında fertilizasyon başarısı olduğu 

bildirilmiştir. IVC ise zigotun çeşitli amino asitlerle kültürünü ve 

embriyonal gelişimi içermektedir (Binyameen ve ark. 2019). Bu 

işlemler sonucunda, laboratuvar şartlarında elde edilen canlı 

embriyoların senkronize edilmiş alıcı ineklere transfer edilerek 

genetik kapasiteleri üstün hayvanların üretilmesi hedeflenir.  Ayrıca 
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IVP sistemlerinin geliştirilmesi cinsiyeti belli embriyoların üretimi, 

embriyoların klonlanması, transgenik embriyoların ve yapay 

gametlerin üretimi gibi çok değerli başka imkânlarda olanak verdiği 

bildirilmiştir (Bols ve ark. 2010). Son yıllarda in vitro teknikle üretilen 

embriyoların sayısı dünya çapında hızla artmaktadır (Seneda ve ark. 

2020). Benzer olarak, Uluslararası Embriyo Teknolojisi Derneği 

IETS'nin 2017 verilerine göre, küresel boyutta in vivo olarak üretilen 

embriyo sayısına kıyasla IVP tekniği ile üretilen embriyo sayısının 

önemli ölçüde arttığı tespit edilmiştir (Viana, 2018). IVP ile üretilen 

embriyo sayısı, belirli bir süre içinde MOET'ten iki veya üç kat daha 

fazla olabilir (Binyameen ve ark. 2019).  Amerika Birleşik Devletleri, 

Birezilya, Almanya ve Fıransa gibi ülkelerde MOET yöntemine 

kıyasla IVP önemli ölçüde daha yaygın kullanılmaktadır (Binyameen 

ve ark. 2019).  

Çiftlik hayvanlarında geliştirilen IVP teknolojisi mezbaha kaynaklı 

ovaryumlar üzerinde çalışıldığında aynı inekten tek sefere mahsus 

oosit aspire edilebiliyordu. Ancak, canlı ineklerden OPU tekniği ile 

oosit toplanması bu sınırlamanın üstesinden gelmiştir (Boni, 2018).  

OPU/IVP ilk basamağı trans vajinal ultrason eşliğinde erişkin 

foliküllerden oositin aspirasyonuna dayanmaktadır ve bu teknikle 

embriyo üretiminin etkinliğinin artırıldığı bildirilmiştir (Sarwar ve ark. 

2020). Bu yöntemle oosit aspirasyonu esnasında 45 derecelik eğimli 

ve 250 mmHg vakum basıncına sahip 19 G iğnenin kullanılmasının en 

iyi sonuçları verdiği bildirilmiştir. Aynı zamanda OPU tekniğinin 
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sağlık ve reprodüktif başarı için risk teşkil etmediği rapor edilmiştir 

(Boni, 2018).  

OPU ile aspire edilen oositlerin hem miktarı hem de kalitesi, in vitro 

embriyo üretim programında başarı için temel faktörleri 

oluşturmaktadır. Bu bağlamda, OPU öncesi gonodotropik uygulamala-

rının ve senkronizasyon protokollerinin kullanımının OPU seansı 

başına elde edilen oosit sayısını ve sığırlarda in vitro üretim 

verimliliğini artırdığı rapor edilmiştir (Cavalieri ve ark. 2018).  

Sarwar ve ark. (2020) lüteinleştirici hormon (LH) ve folikül uyarıcı 

hormon (FSH) kumulus hücre ekspansiyonunu uyardığını, granüloza 

ve kumulus hücrelerinde progesteron (P4) reseptörlerini artırdığı ve 

granuloza hücrelerinden P4 salgılanmasını iyileştirdiğini bildirmiştir. 

Dolayısıyla OPU’dan önce gonodotropik hormon uygulamaların 

IVP’de başarıyı artırabilecek önemli stratejiler arasında olduğu 

anlaşılmaktadır (Fry, 2020). Roover ve ark. (2005) süper stimüle 

edilmiş ineklerden her OPU seansı başına yaklaşık 1,5 ile 5 arasında 

embriyo üretildiğini rapor etmiştir. 

CİNSİYETİ BELİRLİ SPERM ÜRETİMİ 

 

Bu teknoloji, sperm cinsiyet tayini ile erkek veya dişi olmak üzere 

istenen cinsiyetten yavrular üretmek için kullanılır (Rai, 2018; Singh 

ve ark. 2019). Ek olarak, spermlerde cinsiyet belirlemesi; üstün ve 

nadir hayvanların korunması, döl testi programlarının geliştirilmesi, 

erkek yönlü üretimin artırılması, cinsiyete bağlı hastalıkların görülme 

sıklığını azaltılması (Choudhary ve ark. 2016), dişi erkek oranını 
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ayarlanabilmesi, sürüden seçici çıkarma ve embriyo transferi 

maliyetinin düşürülmesi amacıyla da kullanılabilmektedir (Manzoor 

ve ark. 2017).  

Cinsiyeti belirli sperma üretim yöntemi, floresan etiketli X 

kromozomu taşıyan spermatozoanın, floresan etiketli Y kromozomu 

taşıyan spermlerden flow sitometri yöntemi ile ayrılması prensibine 

göre çalışmaktadır (Choudhary ve ark. 2016; Purohit, 2018). Ayrıca 

bu işlem DNA’ya özgü canlı hücre lekesi tespiti ile spermin hem 

cinsiyet hem de canlılık için aynı anda sınıflandırılmasına imkân 

sağlamaktadır (Moore ve Hasler, 2017). Cinsiyetlendirilmiş sperma 

üretimi sığır ve bufalo gibi çiftlik hayvanlarında istenilen yönde 

üretime imkân verebileceğinden dolayı büyük talep görmektedir 

(Singh ve ark. 2019). Başka bir deyişle, ihtiyaç doğrultusunda daha 

fazla düve yetiştirilmesine ve genetik kazancın hızlanmasına olanak 

sağlayabildiği için süt ve et endüstrisi için göz ardı edilemez bir 

araçtır (Boro ve ark. 2016; Manzoor ve ark. 2017).  

Bu teknik ile ayrılmış sperm sayısı düşük olmasına rağmen, in vivo 

derin intrauterin tohumlama yoluyla kabul edilebilir gebelik oranları 

elde edilmektedir (Choudhary ve ark. 2016). Boro ve ark. (2016) 

cinsiyetlendirilmiş semen kullanımının düvelerde %45 ineklerde ise 

%28 gebe kalmayla sonuçlandığını bildirmiştir. Buzağıların 

cinsiyetini tahmin etme doğruluğunun ise ortalama %90 oranında bir 

başarı sağladığı bildirilmiştir (Boro ve ark. 2016; Manzoor ve ark. 

2017). Bu tekniğin dezavantajları, biri birim zamanda üretilen 

cinsiyetlendirilmiş sperm sayısının düşük olması, sperm zarı 
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stabilizasyonunun bozulması ve kapasitasyon kabiliyetindeki 

değişiklikler sonucunda spermlerin dişi genital sisteminde yaşama 

sürelerinin kısalması olarak sıralanabilmektedir. Ancak, yüksek 

sınıflandırma oranlarına sahip yeni nesil flow sitometresi ile sperm 

üzerinde oluşabilecek zararları engellemenin yolu açılmıştır 

(Choudhary ve ark. 2016). 

 

CİNSİYETİ BELİRLİ EMBRİYO ÜRETİMİ 

 

Genetik tanıya dayalı olarak transferden öncesi embriyoları seçebilme 

fırsatı, özellikle süt veya sığır eti üretimi için cinsiyet tespiti, çiftlik 

hayvanı yetiştiriciliğinde oldukça ilgi görmektedir (Tavares ve ark. 

2016).  Embriyo cinsiyeti tespiti reprodüktif biyoteknolojide pratik bir 

yöntem olarak bilinmektedir (Choudhary ve ark. 2016). Zigotun 

genetik cinsiyeti spermlerin sahip olduğu X ya da Y kromozomlarına 

göre belirlenebilmektedir (Sachan ve ark. 2020). Dolayısıyla cinsiyeti 

belli embriyo üretiminde cinsiyetlendirilmiş sperm kullanımı önemli 

bir stratejidir.  

 

Ancak bu yöntem cinsiyetlendirilmememiş sperma kullanımına göre 

prematür sperm kapasitasyonu, daha düşük blastosit oranı ve gebelik 

oranın düşmesi ile ilişkilendirilmektedir. Embriyonal cinsiyet 

tayininde diğer bir yaklaşım ise, cinsiyet ayrımı yapılmamış spermler 

ile fertilize olan embriyolar üzerinde doğrudan genetik tespitlerin 

yapılması şeklinde ifade edilmektedir (Tavares ve ark. 2016). 

Embriyoların cinsiyet ayrımı invaziv (Sitolojik yöntem veya 

karyotipleme, cinsiyet kromatininin tanımlanması, Y kromozomuna 
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özgü DNA probları, polimeraz zincirleme reaksiyonu, döngü aracılı 

izotermal amplifikasyonlar, floresan yerinde hibridizasyon) veya non-

invaziv (X-bağlı enzimlerin tespiti, H-Y antijenlerinin tespiti, 

bölünme ve gelişime dayalı cinsiyet belirleme) yöntemlerle 

yapılmaktadır (Sachan ve ark. 2020).  

Non-invaziv yöntemler embriyo bütünlüğü hasar görmediği için 

embriyonik gelişim yönünden daha önemlidir ancak cinsiyet tayini 

doğruluğu invaziv yönteme göre daha düşük olduğu bilinmektedir. 

Öte yandan embriyolarda yüksek doğrulukta cinsiyet tayini için 

biyopsi veya hücre aspirasyonu gibi çeşitli invaziv metotlar 

kullanılmaktadır (Sachan ve ark. 2020). Bu teknik için, embriyolar 7. 

günde toplanır ve tampon salin içinde yıkanır. Yalnızca mükemmel 

veya iyi kalitede olan embriyolar aspire edilir ve biyopsi yapılır. Bu 

işlem sonucunda ortalama 8-10 hücre toplanır. Daha sonra, cinsiyet 

tayini, spesifik Y kromozom bölgesinin polimeraz zincir reaksiyonu 

(PCR) amplifikasyonu ile birleştirilmiş Y kromozoma özgü DNA prob 

teknolojisi ile gerçekleştirilir (Choudhary ve ark. 2016).  

 

Embriyo biyopsisi, yaklaşık 30 yıldır sığırlarda PCR ile embriyo 

cinsiyetinin belirlenmesi amacıyla ticari olarak kullanılmaktadır. Bu 

yöntem ağırlıklı olarak MOET programları kapsamında in vivo 

üretilmiş embriyoların cinsiyetinin belirlenmesi için kullanılmaktadır. 

Genellikle sığır embriyo biyopsisi için kullanılan mikro bıçak 

biyopsisi yaklaşımı yüksek kaliteli in vivo morula ve blastosistlere 

uygulandığında biyopsi sonrası kayıplar, gebelik oranında %5-10 

azalma ile sonuçlanabilmektedir (Tutt ve ark. 2020). Öte yandan, 
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embriyolarda bu protokolleri gerçekleştirmenin yüksek maliyet, 

zaman ve uzmanlık gerektirdiği bilinmektedir (Choudhary ve ark. 

2016). 

 

İNTRASİTOPLAZMİK SPERM ENJEKSİYONU (ICSI) 
 

ICSI olgun bir oositin sitoplazmasına tek bir spermatozoon 

enjeksiyonunu içeren bir mikromanipülasyon tekniğidir (Salamone ve 

ark. 2017). Temelinde subfertil bireylerden veya testis dejenerasyonu 

ya da bozulmuş spermatogenezden muzdarip hastalardan elde edilen 

spermlerden embriyo üretmek için geliştirilmiştir (Singh ve ark. 

2019). ICSI için kullanılan spermatozoanın motil olmasına ihtiyaç 

olmaması bu tekniğin önemli bir avantajı olarak düşünülebilir.  

Ayrıca, ICSI fertilitenin ve erken embriyonik gelişimin temelini 

incelemek için farklı alanlar sağlayan güçlü bir araç olarak ifade 

edilmektedir (Binyameen ve ark. 2019). Ancak yapılan çeşitli 

çalışmalara rağmen bu tekniğin başarısı çiftlik hayvanlarında sınırlı 

kalmıştır (Canel ve ark. 2017; Salamone ve ark. 2017).  

 

Özellikle ineklerde ICSI sonrası döllenme oranlarının önemli ölçüde 

düşük olmasından dolayı durum daha da kritik bir hal almaktadır 

(Salamone ve ark. 2017). ICSI sonucunu etkileyebilecek sperm 

faktörleri; sperm dekondansasyonunun başarısızlığı, enjekte edilen 

spermatozoanın kapasitasyon durumu ve sperm zarının bütünlüğü 

olarak tanımlanmıştır (Canel., 2017). ICSI tekniği ile üretilen inek 

embriyolarının gelişim oranları, IVF tekniği tarafından üretilenlere 

kıyasla çok daha düşüktür. Oositlerin %90'ından fazlası, sperm 

enjeksiyonundan sonra Ca2+ salınımlarını gerçekleştiremez ve bu da 
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olgunlaşmayı teşvik edici faktörün (MPF)’ün tamamlanmamış 

inaktivasyonu ile sonuçlanır. Bu nedenle, çoğu ICSI inek embriyoları, 

sperm dekondensasyonu ve pronüklei oluşumunda tutarsızlıklar 

göstererek ICSI başarısında karmaşık bir zorluk yaratır (Salamone ve 

ark. 2017). Binyameen ve ark. (2019), IVF’ye göre ICSI sonrası düşük 

blastosist oluşumu ve yüksek anormal fertilizasyon oranları 

gözlendiğini bildirmiştir. Ayrıca, ICSI işlemi sırasında kültür içinde 

bulunan K+ ve Na+ seviyelerinin oositlerin yaşama oranlarını 

etkileyebileceğini rapor etmiştir. İneklerde ICSI’nin düşük başarısına 

rağmen farklı çalışma alanları oluşmaktadır. Özellikle ineklerde 

yaşlanma ile birlikte oosit gelişiminin bozulduğu ve anormal 

fertilizasyon sorunlarının arttığı bilinmektedir. Bu durum genetik 

olarak üstün yaşlı ineklerden elde edilen yavru saylarını 

sınırlamaktadır. Güncel bir çalışmada ICS metodunun yaşlı inek 

embriyolarında diploid blastosistlerin oranını artırdığı ve kromozomal 

olarak normal embriyoların üretimi üzerinde yararlı etkilerinin olduğu 

bildirilmiştir (Magata ve ark. 2018).  

 

Önemli bir biyoteknoloji yöntemi olan ICSI’nın geliştirilmesi ve 

pratik hale getirilmesi, genetik kabiliyeti yüksek yaşlı donör 

ineklerden alınan oositlerin üretimde kullanılmasına imkân sağlayarak 

bu ineklerin üreme ömrünü uzatacağı ve yüksek pazar değeri olan 

ineklerin uzun ömürlü yetiştirilmesini teşvik edeceği için önemli ticari 

faydalar sağlayacağı düşünülmektedir. 
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REPRODÜKTİF KLONLAMA VE TRANSGENİK HAYVAN 

ÜRETİMİ 
 

Klonlama embriyo bölünmesi veya nükleer transfer yoluyla genetik 

olarak özdeş iki ya da daha fazla yavrunun üretilmesi şeklinde 

tanımlanmaktadır (Paterson ve ark. 2003; Pursley ve Cibelli, 2020). 

Somatik hücre nükleer transferi olarak da adlandırılan bu işlem, çok 

hücreli embriyolar ya da somatik hücrelerin blastomerlerinin 

enükleasyonlu oositlere aktarmak için mikromanipülasyon tekniğinin 

ve hücre füzyonunun kullanılmasını işlemlerinden oluşmaktadır. Bu 

teknikte blastomer çekirdeği yeni bir embriyo gelişimi için tekrar 

programlanmaktadır (Choudhary ve ark. 2016). Klonlama teknolojisi, 

uzun yıllardır yetiştiricilerin ilgisini çekmektedir ve hayvancılıkta 

seçici destekli yetiştiriciliğin en güncel gelişmesi olarak rapor 

edilmiştir. Klonlama çiftlik hayvanlarının performansını iyileştirmenin 

mükemmel bir yoludur ve üremede önemli bir araç olarak 

düşünülmektedir (Shuaibu ve ark. 2018). Klonlama ile elde edilen ilk 

hayvan 1996 yılında bir koyundu- "Dolly" (Fereja, 2016). Ozamandan 

beri sığır, manda, deve, domuz, keçi ve at gibi çeşitli hayvanlarda 

klonlama yapılmıştır (Choudhary ve ark. 2016).  

 

Tarım endüstrisinde hayvan klonlama, yüksek verimli süt ineği ve 

boğayı kopyalayarak çok istenilen özelliklere sahip üstün verimli 

klonların elde edilmesine imkân sağlamaktadır (Paterson ve ark. 

2003). İkiye bölünerek klonlanan erken dönem sığır embriyoları ile 

klonlanmadan üretilen embriyolardan elde edilen gebelik oranları 

karşılaştırıldığında benzer sonuçların elde edildiği ifade edilmiştir. 
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Dolayısıyla saha koşullarında en uygun uygulama embriyo ikizlemesi 

olarak bildirilmiştir. Öte yandan somatik hücre nükleer transferi ile 

yapılan klonlamanın en yaygın metot olduğu ancak bir klon üretmenin 

hayvan başına maliyetinin 10.000 $’ı aştığı kaydedilmiştir 

(Binyameen ve ark. 2019). Dolayısıyla yüksek maliyetlerden dolayı 

pratik hayvan yetiştiriciliğinde klonlama teknolojisinin kullanımı 

sınırlanmaktadır. Ayrıca diğer yardımcı üreme teknolojileri ile 

kıyaslandığında klonlamanın etkinliğinin önemli ölçüde düşük olduğu 

görülmektedir (Shuaibu ve ark. 2018). 

Seçkin hayvanları kopyalamaya ek olarak, nükleer transferden önce 

donör hücrelere pozitif nitelikte genler ekleyerek büyüme oranı, et 

kalitesi veya süt verimi gibi özellikleri yönünden spesifik gen 

modellemesi yoluyla çiftlik hayvanlarında iyileştirmeler yapılabilir. 

Öte yandan klonlama esnasında zararlı genlerin silinebilmesi ve 

hayvanları bakteriyel veya viral enfeksiyondan koruyan proteinlerin 

eklenebilmesinin mümkün olduğu bildirilmiştir. Örneğin PrP (PRion 

Protein) geninin silinmesi ile sığırlarda bovine spongiform 

ensefalopati (BSE) gibi hastalıklara dirençli olabileceği rapor 

edilmiştir (Paterson ve ark. 2003).   

 

Hayvanlarda gen manipülasyonuna dayanan bu teknoloji transgenez 

olarak tanımlanmaktadır (Collares ve ark. 2018; Shuaibu ve ark. 

2018). Da açık ifadeyle eksojen bir genin canlı organizmanın 

genomuna aktarılması olarak tanımlanmaktadır (Binyameen ve ark. 

2019). Transgenik hayvanların üretimi üreme biyoteknolojisindeki son 

gelişmeler arasında olduğu bilinmektedir (Shuaibu ve ark. 2018). 
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Transgenik hayvan üretimi, insan hastalıklarını incelemesinde model 

olarak, farmakolojik açıdan ilgi çekici proteinlerin üretiminde, nakil 

için organ üretiminde, gen ekspresyonu ve gen kodlama işlemlerinde 

hayvanların kullanılması ve daha iyi performansa sahip hayvanların 

üretilmesi gibi yaklaşımlar dahil olmak üzere çeşitli uygulamalara 

sahiptir. Çiftlik hayvanlarında gen transferinin güncel uygulamalarının 

temel amacı ürün kalitesinin ve miktarının iyileştirilmesi, hastalıklara 

karşı direnç geliştirmeyi, meme bezinde veya diğer organlarda değerli 

proteinlerin üretilmesi olarak sıralanabilmektedir (Collares ve ark. 

2018).    

 

SONUÇ 

Sonuç olarak, küresel boyutta çağdaş sığır yetiştiriciliği, hayvansal 

ürüne artan talep, maliyet artışı ve sera gazı gibi çevresel sorunlardan 

dolayı daha az maliyet ile aynı sayıdaki hayvanlardan daha çok 

ekonomik çıktıyı hedeflemektedir. Bu bağlamda genomik çalışmalar 

altında biyoteknolojik yaklaşımlar ve gereklilikleri ön plana çıkmıştır. 

Biyoteknolojinin sığır yetiştiriciliğine entegrasyonu suni tohumlama 

uygulamaları ile yaygınlaşmış ve IVF teknolojisi ile genotipik 

iyileşmelerde önemli ilerlemeler sağlanmıştır.  

 

İleri biyoteknoloji çalışmaları olan klonlama ve transgenik hayvan 

üretimi gibi genomik kodlamalara dayanan uygulamalar hastalıkların 

hücre düzeyinde tedavi edilebilmesine ve üstün genetik yapıya sahip 

kusursuz hayvanların üretilebilmesine olanak sağlamıştır. Bütün 

bunların sonucunda, biyoteknolojik çalışmaların sığır yetiştiriciliğine 

önemli katkılar sağladığı görülmektedir. Ayrıca dünya profesyonel 
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sığır yetiştiriciliğinin mevcut durumu ve geleceği biyoteknolojik 

çalışmalarla uyum içerisinde olduğu sürece hedeflenen başarının elde 

edilebileceği ön görülmektedir. Ancak bu uygulamaların sürdürüle-

bilirliği ekonomik başarıyla doğrudan ilişkilidir. 
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GİRİŞ  

Kistik Echinococcosis, erişkinleri karnivorların incebağırsak mukozası 

villusları arasında bulunan ve Echinococcus granulosus adı verilen 

cestodun larvalarının, arakonak olan koyun, keçi, sığır gibi 

ruminantların yanı sıra birçok hayvan türünde ve insanlarda karaciğer 

ve akciğer başta olmak üzere diğer organlarında oluşturduğu hastalık 

tablosudur (Daldal ve Özdemir 1991, Unat ve ark. 1995, Avcıoğlu 

2013). Kist Hidatid veya Hidatidosis olarak da adlandırılan bu hastalık 

uzun yıllardır bilinmekte, ciddi ekonomik kayıplara neden olmakta ve 

zoonoz olması itibariyle de önemini halen korumaktadır (Demir ve 

Mor, 2011; Soulsby, 1986; Avcıoğlu, 2013; Şenlik, 2013).   

Tarihçe 

 

Echinococcus granulosus, Hippocrates’in sığır ve domuzda Kist 

Hidatid’in varlığını bildirmesi ile tanınmıştır. Aristotales ve Galenos 

insan ve sığırların karaciğerinde kist hidatik denilen keselerin varlığını 

tespit etmişlerdir (Merdivenci 1976). Francesko Redi 1684 yılında 

Kistik Echinococcosis’in zoonotik olduğu saptamış, Hartman 1694 

yılında köpek bağırsağında erişkin paraziti göstermiş, 1780 yılında 

Goeze kist hidatik içinde protoskolekslerin varlığını bildirmiştir.  

 

Batsch 1786 yılında otçul hayvanlar ve insanlarda gelişen keselerin 

köpek bağırsağındaki erişkin parazitin larvaları olduğunu belirlemiş 

ve bu keselere Hydatigena granulosa adını vermiştir. Rudolphi 1801 

yılında köpeklerin şeridine Echinococcus adını vermiş ve larvalarının 

Kistik Echinococcosis’e sebep olduğunu vurgulamıştır. Siebold 1853 
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yılında cestodun yumurtalarındaki altı çengelli onkosferi duyurmuş, 

köpek yavrularına ruminant karaciğer kistlerini yedirdiğinde gelişen 

erişkin parazitlere Taenia echinococcus adını vermiştir. Türkiye’de ilk 

kist hidatik vakasını Kamile Aygün 1939 yılında bildirmiştir 

(Merivenci 1976, Unat 1991, Tınar 2004). 

 

Echinococcus cinsi içerisinde Echinococcus vogeli, E. oligarthrus, E. 

multilocularis, E. schiquicus, E. felidis ve E.  granulosus olmak üzere 

6 tür bulunmaktadır. Ancak ülkemizde en yaygın olarak E.  

granulosus ve E. multilocularis türleri görülmektedir (Şenlik 2013). 

 

Echinococcus türlerinin taksonomideki yeri aşağıdaki gibidir: 

Alem: Animalia 

Altalem: Metazoa 

Şube: Platyhelminthes 

Sınıf: Cestoda 

Altsınıf: Eucestoda 

Takım: Cyclophyllidea 

Aile: Taenidae (Ludwing, 1986) 

Cins: Echinococcus (Rudolphi, 1801) 

Tür: Echinococcus oligarthus (Diesing, 1863) 

Tür: Echinococcus vogeli (Raush ve Bernstein, 1972) 

Tür: Echinococcus multilocularis (Leuckart, 1863) 

Tür: Echinococcus granulosus (Batsch, 1786) 
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Echinococcus granulosus’un Morfolojisi (Batsch, 1786) 

 

Erişkin E. granulosus’lar genelde 2-7 mm uzunluğuna sahiptir. 

Skoleksin çapı 260-360 μm olup, 4 adet çekmen ve iki sıra halinde 

dizilmiş 34-38 adet çengele sahip rostellum bulunur. Ön sıradaki 

büyük çengeller 25-49μm, arka sıradaki küçük çengeller ise 17-31μm 

uzunluğundadır.  

 

Parazitin boyun kısmı oldukça kısadır. Strobila denilen gövde kısmı 

genellikle 3 (genç, olgun ve gebe) halkadan oluşmaktadır. Üreme 

organlarının gelişmiş olduğu olgun halkanın uzunluğu eninin yaklaşık 

iki katı kadardır. Ovaryum olgun halkanın merkezindedir.  

 

Ovaryumun arkasında ise vitellus kesesi yer almaktadır. Son halkada, 

uzunluğu toplam parazitin uzunluğunun yarısı kadar olan ve içi 200-

800 kadar yumurta ile dolu gebe halka yer almaktadır (Toparlak ve 

Tüzer 2000, Şenlik ve Diker 2004, Özbilgin ve Kilimcioğlu 2007, 

Avcıoğlu 2013, Şenlik 2013). Yuvarlak veya oval, kapaksız ve 22-

36×25-50 μm boyutlarındaki yumurtaların içerisinde 6 çengelli 

onkosfer mevcuttur.  

 

Kalın bir yapıya sahip olan embriyoforda radiyal çizgiler bulunmakta-

dır. Yumurtalar sonkonaktan atıldıklarında içlerinde gelişmiş 

embriyofor bulunmaktadır. Yumurtaların kapsülü ince olduğundan 

gebe halka uterusta parçalanır ve dışkıyla dışarı atılan yumurtalarda 

genellikle kapsül görülmez (Soulsby 1986, Ayaz ve Tınar 2006, 

Avcıoğlu 2013, Şenlik 2013). 
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E. granulosus’un E. granulosus granulosus, E. g.canadensis, E. 

g.borealis ve E. g.equinus olmak üzere 4 alt türü bulunmaktadır. 

Echinococcus cinsi içerisinde de G1 (koyun suşu), G2 (Tazmanya 

koyun suşu), G3 (buffalo suşu), G4 (at suşu), G5 (sığır suşu), G6 

(deve suşu), G7 (domuz suşu), G8 (Amerikan geyik suşu), G9 (insan-

domuz suşu) ve G10 (Fenoskandiyen geyik suşu) olmak üzere 10 

farklı genotip belirlenmiştir (Lavikainen ve ark. 2003, Ütük ve ark. 

2008, Snabel ve ark. 2009, McManus 2013, Şenlik 2013, Gökpınar ve 

ark. 2017).  

 

Echinococcus granulosus’un Biyolojik Gelişimi 

 

E. granulosus heteroksen gelişim gösteren bir helminttir. 

Sonkonakları köpekler dâhil karnivorlar, arakonakları ise ruminantlar, 

insanlar ve diğer memelilerdir. Parazitle enfekte köpeğin dışkısıyla 

dışarı atılan gebe halkanın parçalanmasıyla çevreye yayılan 

yumurtalar, arakonaklar tarafından ağız veya burun yoluyla 

alınmaktadır. 

 

İncebağırsakta pankreas, safra ve pepsin salgılarının etkisiyle açılan 

yumurtalardan açığa çıkan üç çift çengelli onkosfer bağırsak 

mukozasını delerek kan yoluyla karaciğere gelir. Onkosferin bir kısmı 

karaciğerde tutunmakta, sağ kalbe geçenler akciğerlere, sol kalbe 

geçenler ise büyük kan dolaşımıyla diğer organ ve dokulara 

yerleşmektedir.  
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Onkosfer tutunduğu organda bir vezikül meydana getirmektedir. Bu 

vezikül 4 gün içerisinde 40-50 μm, 20 gün içerisinde 250 μm, 150 gün 

içerisinde 1 cm, bir yıl içerisinde ise 2 cm boyutlarına ulaşabilmek-

tedir. Ancak vezikülün büyüklüğü kistin yerleştiği organa, hayvanın 

türüne ve yaşına göre değişiklik göstermektedir. Vezikülün etrafında 

önce adventisyal, ilerleyen süreçte de germinatif membran 

oluşmaktadır. Germinatif membranın içinde protoskoleksler oluşmaya 

başlamaktadır ki böyle kistlere fertil kist adı verilmektedir. Eğer kist 

içinde proskoleks bulunmuyorsa buna da steril kist denilir. 

Koyunlarda çoğunlukla fertil kist (içinde protoskoleks bulunan), 

sığırlarda ise steril kist (içinde protoskoleks bulunmayan) 

gelişmektedir. 

 

Ayrıca koyunlarda gelişen kistler uniloküler yapıda, sığırlarda 

gelişenler ise multikist veya multiveziküler yapıdadır (Soulsby 1986, 

Ayaz ve Tınar 2006, Avcıoğlu 2013, Şenlik 2013).  

 

Sonkonaklar, içerisinde protoskoleks bulunan fertil kistleri yediğinde 

enfeksiyona yakalanmaktadır. Sonkonaktaki evagine protoskoleksler-

den 14-17. günde birinci, 17-20. günde ikinci, 33-37. günde ise 

üçüncü halka meydana gelmektedir. Protoskolekslerin alınmasından 

6-8 hafta sonra biyolojik çember tamamlanarak dışkı ile gebe halka 

atılmaktadır (Soulsby 1986, Ayaz ve Tınar 2006, Avcıoğlu 2013).  
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Kistik Echinococcosis Enfeksiyonlarında Patojenez 

 

Arakonaklarda gelişen kistlerin %50-70’i karaciğere, %20-30’u 

akciğerlere yerleşmektedir. Kistlere gözde, kemik dokuda, kaslarda, 

böbreklerde, dalakta ve periton boşluğunda rastlanabilmektedir 

(Özbilgin ve Kilimcioğlu 2007). Kistler beyin, kalp, cerebellum, 

medulla spinalis, tükürük bezleri, pankreas, uterus, ovaryum ve 

diyafram gibi organlarda daha az şekillenmektedir (Erşahin ve ark. 

1995, Kurtsoy ve ark. 1999, Akbulut ve ark. 2014, Senapati ve ark. 

2015).  

 

Kistlerin akciğer, karaciğer gibi organlara yerleşmesiyle mononükleer 

hücre infiltrasyonu ve buna bağlı olarak yangı oluşmaktadır. Zaman 

içerisinde kistin hacmi artınca etrafındaki dokulara basınç yapmakta 

ve atrofiler şekillenmektedir. Kist karaciğere yerleşmişse safra akışı 

engellendiği için ikterus, akciğere yerleşmişse solunum güçlüğü 

ortaya çıkmaktadır. 

 

Hidatik kistler damarlarda kan akışını engelleyerek organların nekroze 

olmasına yol açmaktadır. Kistlerin herhangi bir nedenle yırtılması 

veya patlaması durumunda sekonder kist oluşumu, toksikasyon, alerji 

veya anafilaktik şok sonucu ölüm görülebilmektedir (Soulsby 1986, 

Gönenç ve ark. 2004, Ayaz ve Tınar 2006, Avcıoğlu 2013).  
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Kistik Echinococcosis Enfeksiyonlarında Klinik Bulgular 

 

Ruminantlarda hidatik kist hastalığı genellikle asemptomatik olup, 

tesadüfen fark edilmekte veya başka bir hastalık araştırılırken teşhis 

edilmektedir. Klinik belirtiler kistin büyüklüğüne ve yerleştiği yere 

göre değişmektedir. Klinik bulgular hastalığa özgü olmayıp kistin 

damar ve safra yollarına baskı yapması, lezyonun yeri ve büyüklüğüne 

bağlı olarak değiştiği bilinmektedir. 

 

Genel olarak kilo kaybı, durgunluk, et-süt verim kaybı sindirim 

güçlüğü gibi belirtiler görülmektedir. Safra kanallarını kistlerin 

tıkaması sonucunda sarılık şekillenebilmektedir. Kistler karaciğerde 

yerleşmişse hepatomegali, palpasyonda ağrı, asites, peritonitis, siroz 

gibi klinik septomlar görülebilir. 

 

Olguların %20-30’unda hidatik kistler akciğerin sağ alt lobunda 

şekillenmektedir. Bu durumda hayvanlarda öksürük, hırıltılı ve/veya 

hızlı solunum, bazen burundan germinatif membran parçaları içeren 

sıvı akıntısına rastlanabilmektedir (Merdivenci 1976, Soulsby 1986, 

Ayaz ve Tınar 2006, Koçer ve ark. 2009, Avcıoğlu 2013). 

 

Kistik Echinococcosis Enfeksiyonlarında Tanı 

 

Postmortem muayene ile hidatik kistlerin görülmesiyle teşhis 

konabilmektedir. Yüzeyde bulunan kistler kolayca görülürken 

parankim dokudakiler organa kesit atılınca belirlenebilmektedir. Kesin 

teşhis için kistin germinatif membranının veya protoskolekslerin 

görülmesi gerekmektedir (Ayaz ve Tınar 2006, Avcıoğlu 2013). 
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Kist hidatidin canlı hayvanlarda tanısı ekonomik olmadığı için 

önerilmemektedir. Ancak teşhis amacıyla görüntüleme (radyografi, 

ultrasonografi, bilgisayarlı tomoğrafi, manyetik rezonans) serolojik 

(Enzyme-Linked Immunusorbent Assay, Indirect Heamaglutinasyon, 

İndirect Floresans Antikor, Western Blot) ve moleküler yöntemler 

(PCR) kullanılabilmektedir (Şenlik ve Diker 2004, Avcıoğlu 2013). 

 

Kistik Echinococcosis Enfeksiyonlarında Tedavi 

 

Sonkonaklarda enfeksiyonun tedavisinde uzun bir süre şeritte paralize 

neden olan ve bağırsak peristaltiğini artırarak parazitin dışarı 

atılmasını sağlayan arekolin hidrobromid kullanılmıştır. Bu etken 

madde köpeklere 1,75-3,5 mg/kg dozda oral yolla verilmektedir. 

Ancak ilacın uygulanacağı köpeklerin 12 saat önce aç bırakılması 

gerekmektedir. Şu anda tedavide kullanılacak ilaçlar arasındaki ilk 

tercih praziquantel’dir. Köpek ve kedilere oral 5 mg/kg dozda 

uygulanmaktadır (Toparlak ve Tüzer 2000). Yeni Zelanda, 

Avustralya, Arjantin, Çin ve Romanya’da yapılan deneysel 

çalışmalarda geliştirilen aşının hidatidoza karşı %96-98 oranında etki 

gösterdiği bildirilmektedir (Lightowlers ve ark. 2006, Morariu ve ark. 

2010).  

 

Kistik Echincoccosis’in tanısındaki zorluklar ve tanının ekonomik 

olmaması nedeniyle arakonak ruminantlarda hastalığın tedavisine 

ihtiyaç duyulmamakta, hayvanlar kesime sevk edilmektedir (Çırak 

2004, Avcıoğlu 2013) .   
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Kistik Echinococcosis Enfeksiyonlarında Korunma-Kontrol 

 

Parazitin biyolojik çemberin kırılması hastalığın kontrolünde en 

önemli faktörlerden biridir. Köpeklerin çiğ et, sakatat veya kistli 

organları yemesi önlenmeli, bu hayvanlardaki olgun parazitlere 

yönelik olarak antelmentik ilaçlar kullanılmalıdır. Sahipsiz köpeklerin 

barınaklarda bakım ve tedavilerinin yapılması, kısırlaştırılması 

gerekmektedir Mezbahalarda kesimi yapılan hayvanların enfekte 

organları imha edilmelidir. Özellikle yoğun ve kontrolsüz kesimlerin 

yapıldığı kurban bayramlarında topluma enfeksiyon hakkında bilgi 

verilerek kist hidatikli organların imha edilmesi sağlanmalıdır. 

Köpeklerin park ve bahçeler girmeleri ve buralara dışkılamaları 

önlenmelidir (Ulutaş 2008, Toparlak ve Tüzer 2012, Avcıoğlu 2013, 

Şenlik 2013). 

 

Kistik Echinococcosis Enfeksiyonlarının Epidemiyolojisi 

 

Kistik ekinokkozis, Türkiye gibi tarım ve hayvancılığın temel geçim 

kaynağı olduğu ülkelerde yaygın olarak görülmektedir. Enfeksiyonun 

yaygın olarak görülmesindeki temel faktörlerden bazıları, yasadışı 

hayvan nakillerinin ve kesimlerinin engellenememesi, köpeklere çiğ 

sakatat verilmesi ve artan sokak köpeği populasyonları ile ortam 

şartlarının kötü olmasıdır. 

 

Parazite arakonaklık veya sonkonaklık yapan hayvanların odaklar 

arası hareketliliği, parazitin halka veya yumurtalarının kuşlar, 

artropodlar, rüzgâr ya da suyla başka yerlere taşınması enfeksiyonun 

yayılmasında önemli rol oynamaktadır (Ayaz ve Tınar 2006). 
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Dünya’nın birçok ülkesinde yapılan çalışmalarda, Kanada’da 

sığırlarda % 47 (Schurer ve ark. 2013), Brezilya’da sığırlarda % 12 ve 

koyunlarda % 17 (La Rue 2008), Şili’de sığırlarda % 19 (Acosta-

Jamett ve ark. 2010), Yunanistan’da sığırlarda % 82 ve koyunlarda % 

80 (Sotiraki ve ark 2003), İtalya’da sığırlarda % 10,4 ve koyunlarda % 

47 (Rinaldi ve ark. 2008), Sırbistan’da sığırlarda % 13 ve koyunlarda 

%13 (Bobic ve ark. 2012), Bosna Hersek’te ise sığırlarda % 22 ve 

koyunlarda % 65 (Zuko ve Obradovic 2014) oranlarında Kistik 

Echinococcosis’e rastlanmıştır. 

Türkiye’de arakonak olan ruminantlar üzerinde yapılan çalışmalarda 

Kistik Echinococcosis’e %1,06-74,4 arasında değişen oranlarda 

rastlanmıştır (Özkan 1991, Değer ve ark. 2001, Umur 2003, Değer ve 

Biçek 2005, Düzlü ve ark. 2010, Şimşek ve ark. 2010, Beyhan ve 

Umur 2011, Oğuz ve Değer 2013). Doğu Anadolu Bölgesi’nde 

bulunan bazı illerde belirlenen Kistik Echinococcosis enfeksiyon 

oranları Tablo 1.’de gösterilmiştir.  

 

Tablo 1. Türkiye’de Doğu Anadolu Bölgesi’nde görülen Kistik 

Echinococcosis’in arakonaklarda prevalansı (%)  

Şehir Sığır Koyun Keçi Manda Kaynak 

Erzurum 24 31,7 4,7 - Avcıoğlu ve ark. 2019 

34,3 - - - Balkaya ve Şimşek 2010 

46,41 70,91 - - Arslan ve Umur 1997 

Erzincan 5,61 5,43 2,54 7,14 Kara ve ark. 2019 

Kars 
31,4 48,35-63,9 - - 

Kurtpınar 1956 
Umur ve Aslantaş 1993 

Gıcık ve ark. 2004 

5,3 - - - Demir ve Mor 2011 

Van 
19,4-

38,6 
32,9-71,56 74,4 - 

Değer ve ark. 2001 

Değer ve Biçek 2005 

Oğuz ve Değer 2013 

Muş 19,4 12,7 16,4 - Acıöz ve ark. 2018 
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GİRİŞ 

Mera hayvancılığının yaygın olarak yapıldığı önemli illerden biri olan 

Kars, Kuzey Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer almakta ve yörenin 

ekonomik kaynağını büyük ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği 

oluşturmaktadır.  

Karasal iklimin hakim olduğu Kars’ta, kışın sıcaklıkların zaman 

zaman -39oC’ye kadar düşebilmesi hayvan yetiştiriciliğinde bakım ve 

beslemede yetersizlikler meydana getirmekle birlikte bakteriyel, viral 

ve paraziter hastalıklar açısından da tehdit oluşturmaktadır. 

Tarih boyunca uzun yıllardan beri sütü, eti, derisi ve yapağısı ile 

insanların en mühim ihtiyaçlarını karşılayan çiftlik hayvanlarının 

başında koyun gelmektedir. Koyunlar dünyanın birçok yerinde olduğu 

gibi ülkemizde de hemen her bölgede yetiştirilmekle birlikte; sosyo-

ekonomik, sosyo-kültürel yönden önemli olan ve hayvancılık sektörü 

içerisinde yetiştirilmesi ile bir yaşam kültürü haline dönüşen 

koyunculuk sektörü önemli tarım sektörlerinin başında yer almaktadır. 

Hayvansal besin kaynağı olarak insan beslenmesinin büyük bir 

kısmını karşılaması sebebiyle Dünya’da ve Türkiye’de bir endüstri 

kolu haline gelen koyun yetiştiriciliği ekonomiye büyük ölçüde katkı 

sağlamaktadır (Öztürk ve Odabaşıoğlu 2011).  

Küçük yapılı ve kontrolünün kolay olması ile dağlık alanlarda 

kurabildikleri denge bakımından önemli bir hayvan olan koyun, 

kullanılamayan meraların değerlendirilmesi ve daha az maliyetle 

yetiştirilmeleri gibi özelliklerinden dolayı, hayvan yetiştiriciliğinde 
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tercih edilmesinde koyunları ön plana çıkaran özellikler arasındadır 

(Demir ve ark. 2015; Gül ve Aydın 2008). Hayvan yetiştiriciliğinde 

maksimum oranda verim elde edilebilmesi için hayvanların yeterli ve 

dengeli beslenmesi ve olası hastalıklara karşı da koruyucu tedbirlerin 

alınması çok önemlidir (Ayaz ve ark. 2006).  

Koyunlarda çok sayıda iç ve dış parazit bulunmaktadır. Genellikle 

belirgin bir klinik belirti göstermeden hayvanları yavaş yavaş sömüren 

bu parazitler, yüksek oranda verim kayıplarına, gelişme geriliğine ve 

hatta ölümlere neden olabilmektedir (Aktaş 2014, Doğanay 2017, 

Şenlik 2017).  

Paraziter enfeksiyonlar, hayvanlarda gıda alımını, sindirimi ve sonuçta 

vücuttaki birtakım fizyolojik olayları olumsuz yönde etkileyerek; 

erken ölümler, uzun süreli verim kayıpları, canlı ağırlık artışında 

azalma, sütün miktar ve kalite bakımından bozulması, iş gücü 

kapasitesinin düşmesi, döl veriminin kaybı ve gıda dönüşüm 

etkinliğinin değişmesi gibi sıkıntılara sebep olmaktadır. Bütün bunlar 

hayvansal verimliliği ve bununla birlikte insan beslenmesini olumsuz 

yönde etkilemektedir (Ayaz ve ark. 2006, Gül ve Günyaktı Kılınç 

2016). 

Koyunlarda yaygın olarak bulunan parazitler genel olarak iç (endo) ve 

dış (ekto) parazitler olarak iki gruba ayrılmaktadır. Koyunların iç 

organlarına helmint ve protoozonlar yerleşmektedir.  
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Küçük ruminantlarda sıklıkla görülebilen endoparazitler’den bazıları 

akciğer kurtları (Dictyocaulus spp. ya da Muellerius capillaris), mide-

bağırsak kurtları (özellikle Haemonchus concortus), karaciğer 

kelebekleri (Fasciola hepatica ve F.gigantica), coccidiosis (Eimeria 

ve Isospora), cryptosporidiosis, toxoplasmosis ve kan 

protozoonlarıdır.  

Ektoparaziter etkenleri ise myiasis’e neden olan sinekler, bitler, 

Melophagus ovinus türleri, keneler, uyuz etkenleri ve bazı akarlardan 

oluşturmaktadır (Doğanay ve Öge 1997, Yukarı 2013, Şenlik 2017, 

Koyuncu ve ark. 2019).  

Türkiye de 37.276.050 koyun varlığı bulunmakta olup, bunun 

440.272’si (%1,1) Kars yöresinde yetiştirilmektedir (TUİK, 2020). 

Koyun yetiştiriciliğinde iç ve dış parazitlerden kaynaklanan 

enfeksiyonlar hem dünyanın hem de Kars’ın en önemli sorunları 

arasında yer almakta ve bu sorunlardan kaynaklı enfeksiyonlar hayvan 

sağlığı ve hayvansal ürünleri ciddi şekilde etkilemektedir (Farahi ve 

ark. 2016, Osman ve ark. 2017, Aydın ve Dumanlı 2019). 

Kars’ta ruminant hayvanlarda bulunan parazitler ile ilgili ilk çalışma 

1956 yılında yapılmış olup, Kurtpınar’a (Kurtpınar 1956) aittir. Daha 

sonra ilerleyen yıllarda koyunlarda hem dış hemde iç parazit olmak 

üzere birçok çalışma yapılmıştır. Sığır yetiştiriciliğinin yanında koyun 

yetiştiriciliğinin de yaygın olarak yapıldığı Kars ilinde koyunlarda 

tespit edilen paraziter hastalıkların başında kistik ekinokokkosiz ve 

gastrointestinal sisteme yerleşen nematodlar gelmekte bunu sindirim 

sistemine (cryptosporidiosis, coccidiosis) kan ve dokulara yerleşen 
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(babesiosis, theileriosis, toxoplasmosis) protozoonlar ile deri ve 

derialtı dokularda görülen arthropod hastalıkları (myiasis, uyuz) takip 

etmektedir (Arslan ve ark. 1995, Arslan ve ark. 1999, Gıcık ve ark. 

2002, Gıcık ve ark. 2004, Mor ve Arslan 2007,Sarı ve ark. 2009, 

Aydın 2019, Karakurt ve ark. 2020). 

Ekinokkozis, karnivor hayvanlarda Echinococcus cinsine bağlı 

türlerin erişkinlerinin neden olduğu bir hastalıktır. Hidatik kist adı 

verilen ekinokokkozis oldukça yaygın bir helminto-zoonozdur. 

Hastalığa neden olan dominant tür Echinococcus granulosus’tur 

(Soulsby 1986, Gıcık ve ark. 2004).  

Son konak tarafından dış ortama atılan parazit yumurtalarının koyun, 

keçi, sığır ve insan tarafından sindirim ve solunum yolu ile 

alınmasıyla enfeksiyon oluşmakta ve parazitin larvasının başta 

karaciğer olmak üzere akciğer, böbrek, dalak, beyin, kalp ve kemik 

gibi hemen hemen her organa yerleşebildiği bildirilmektedir (Tınar 

1979, Karaman ve ark. 2005, Özbilgin ve Kilimcioğlu 2007).  

Kars’ta ruminant hayvanlarda enfeksiyonun yaygınlığını ilk önce 

Kurtpınar, 1950-1955 yılları arasında Kars Mezbahası’nda kesilen 

hayvanlarda belirlemiş olup sığırlarda kistik ekinokokkozis’in 

yaygınlığını %50 olarak tespit etmiş, koyun ve keçilerde bir oran 

belirtmeden yaygınlığın önemsiz olduğunu bildirmiştir (Kurtpınar 

1956). Umur ve Aslantaş (Umur ve Aslantaş 1993) ise 1992 yılında 

yine Kars Mezbahası’nda kesilen koyunlarda ki oranı %48.35 olarak 

bildirmiştir. Zoonoz olan bu enfeksiyon Kars’ta insanlarda %34.6 

oranında (Karaman ve ark. 2005) saptanmış olup, yapılan başka bir 
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çalışmada (Mor ve ark. 2015) ise 168 kistik ekinokokkosis olgusu 

olduğu belirlenmiştir. Kistik ekinokokkozisin en sık yerleştiği 

organlar ise akciğer (%49,4) ve karaciğer (%44,6) olarak tespit 

edilmiştir. Hastalık patojenitesi ve klinik belirtileri açısından 

değerlendirildiğinde koyunlarda kistlerin %70’inin akciğerlerde, 

%25’inin ise karaciğerde yerleştiği bildirilmiştir. Kistin çapı ve 

şeklinin yerleşim yerine bağlı olarak değişmekte olduğu, koyunlarda 

kistlere karşı çok az immun reaksiyon gelişmesi nedeniyle, kistler 

kolayca gelişim göstererek bazen 20 cm çapa kadar varabilmektedir.  

Kistik ekinokokkozis nadir olarak kesim öncesinde teşhis 

edilebilmektedir. Hayvanlarda solunum güçlüğü, öksürük, kilo kaybı 

ve çabuk yorulma dikkati çekmektedir (Kozan 2013, Tınar ve Umur 

2015). Hastalığın tanısı genellikle nekropsi ile kistlerin görülmesi ile 

olmaktadır (Craig 2007, Tınar ve Umur 2015). Canlı hayvanlarda 

uygulanması sınırlı olmakla birlikte radyografi, ultrasonografi, 

bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans gibi görüntüleme 

yöntemleri de kullanılabilmektedir (Şenlik 2004). Bunun yanında 

serolojik testler ve moleküler yöntemler ile de hastalık teşhis 

edilebilmektedir (Kozan 2013, Kesik ve ark. 2019). Enfeksiyonun çok 

etkili bir tedavisinin olmadığı belirtilmekle birlikte son konakların 

praziquantel ve diğer antelmentiklerle tedavisi daha etkili 

olabilmektedir.  

Kontrol ve korunma amacıyla koyun ve keçilerin, yabani köpeklerin 

girip enfekte edebileceği meralarda otlatılmaması gerekmekte ayrıca 

hastalıkla mücadelede halk sağlığı eğitimlerine ağırlık verilmesi, 
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sahipsiz köpekler için önlemler alınması, mezbahaların düzenli olarak 

kontrolden geçirilmesi ve kistli organların imhasının yapılması gibi 

önlemler alınabilmektedir (Umur 2003, Karaman ve ark. 2005, Kozan 

2013). 

Mide-bağırsak nematod enfeksiyonları (Ostertagia spp., Haemonchus 

contortus, Trichostrongylus spp., Nematodirus spp., 

Oesophagostomum spp., Chabertia ovina) koyunlar da et, süt, yapağı 

ve döl verimlerinde kayıplara sebep olmaktadır.  

Bu enfeksiyonlar ölümlere sebebiyet veren helmint hastalıklarından 

bazılarıdır. Mide-bağırsak nematodları, genellikle ani ölümler 

meydana getirmeden sinsi bir şekilde seyrettikleri için bazen göz ardı 

edilebilmektedir (Soulsby 1986, Altaş ve ark. 2006, Sevimli 2013). Bu 

etkenler abomasum ve mide bezlerinde morfolojik ve fonksiyonel 

hasar, abomasum mukozasında kanama, ince bağırsaklarda villus 

atrofisi, kalın bağırsakta kanama ve ülserasyona neden olmaktadır 

(Hansen ve Perry 1990, Umur ve ark. 2011). Hastalığın yayılışı, 

mevsimsel aktivite, epidemiyoloji, hayvan türlerinin yaşı ve ırkına 

göre gastrointestinal (GI) nematodların patojenitesi, coğrafik bölge ve 

nematod türlerine göre değişiklik gösterebilmektedir (Le Riche ve 

ark.1973, Umur 1997). Genel olarak gastrointestinal nematodların 

yoğunlukları uygun iklim koşullarında artabilmektedir (Yadav ve 

Tandon 1989). Bu nedenle, hastalıktan korunmada iklimsel koşullar 

ile ilgili farklılıklar ortaya çıkmaktadır (Umur 1997, Umur ve Yukarı 

2005).  
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Kars’ta koyunlarda GI nematodları ile ilgili birkaç çalışma yapılmıştır. 

Umur (1997) koyunlarda mevsimsel aktivitenin GI nematodlar üzeri 

etkisini araştırmış ve bunların sonucunda koyunların %29’unun bu 

nematod türleri ile enfekte olduğunu tespit etmiştir. Enfekte 

koyunlarda totalde 440253 nematod toplanmıştır. Dominant türlerin 

Trichostrongylus colubriformis (%66), T. skrjabini (%63), 

Marshallagia marshalli (%63), Ostertagia circumcincta (%56) ve 

Trichuris skrjabini (%55) olduğu belirlenmiştir.  

Yapılan bu çalışmada Ostertagia lyrata, Capillaria bovis ve Trichuris 

discolor Türkiye’de koyunlarda saptanan ilk türler olmuştur. 

Koyunlarda iki yıl boyunca Ostartagia, Trichostrongylus, 

Nematodirus, Trichuris türleri ile birlikte B. trigonocephalum ve M. 

marshalli bütün mevsimlerde tespit edilmiş fakat Ostertagia spp. yaz, 

Trichostrongylus spp. ve M. marshalli sonbahar ve kış, Trichuris ve 

Nematodirus spp. yaz ve sonbahar mevsiminde en yüksek düzeyde 

tespit edildiği bildirilmiştir.  

Umur ve Arslan’ın (Umur ve Arslan 2000) doramectinin doğal 

enfekte kuzularda mide-bağırsak nematodları ve canlı ağırlık üzerine 

etkisinin incelendiği başka bir çalışmasında hayvanlar meraya 

çıkarıldıktan kısa süre sonra tedavi dozunda bir kez doramectin 

kullanımı hayvanlardaki paraziter gastroenteritise neden olan mide-

bağırsak nematodlarını ortadan kaldırarak 11 haftalık bir sürede 3.09 

kg’lık canlı ağırlık artışı sağladığını tespit etmişlerdir. Doramectinin 

gebe koyunlarda mide bağırsak nematodları ve akciğer nematodları 

üzerine etkisinin araştırıldığı bir başka çalışmada ise sonbahar stratejik 
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paraziter mücadelesi kapsamında gebe koyunlara uygulanacak 

optimum doz seviyesinde doramectinin (0.2 mg/kg) terapötik, 

kemoproflaktik ve ekonomik olmak üzere bir çok avantaj 

sağlayabileceğini göstermiş ayrıca gebe koyunlara uygulanacak 

doramectinin doğacak kuzuların canlı ağırlık artışına etkisinin daha iyi 

değerlendirilebilmesi için bu tür denemelerin yapılmasına devam 

edilmesi ve daha çok veri toplanmasına ihtiyaç olduğu kanısına 

varıldığını ifade etmişlerdir (Gıcık ve ark. 2002). 

Akciğer kılkurtları hayvan yetiştiriciliğinde sorun olan paraziter 

etkenler arasında önemli bir yer tutmakta ayrıca koyun ve keçilerde 

yaygın olarak görülmektedir. Ancak bu paraziter etkenler sığırlarda 

nadiren gözlemlenmektedir (Güralp 1981, Celep ve ark. 1990, 

Çetindağ 1993). Akciğer kılkurtları özellikle genç ve meraya yeni 

çıkarılmış hayvanlarda solunum bozukluğu, gelişme geriliği ve verim 

düşüklüğüne neden olmakla birlikte ağır enfeksiyonlarda yeterince 

beslenemeyen zayıf hayvanlarda sekonder hastalıklar ile komplike 

olarak ölümlere neden olabilmektedir (Soulsby 1986, Celep 1987, 

Umur ve Arslan 1998).  

Koyunlarda bulunan akciğer kılkurtlarının yayılışı ile ortalama parazit 

sayıları ve miks enfeksiyon oranları; araştırmanın yapıldığı bölge, 

mevsim ve incelenen koyunların nekropsi veya dışkı bakısı sonucuna 

dayandırılmasına göre değişiklik gösterebildiği ifade edilmektedir 

(Umur ve Arslan 1998, Waller 2003, Yıldırım ve ark. 2008).  
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Koyunlarda görülen Akciğer kılkurtları Dictyocaulus filaria, 

Protostrongylus rufescens, Cystocaulus oreatus ve Muellerius 

capillaris’dir. Akciğerde bulunan diğer nematodlar ise Spiculocaulus 

leukarti, Neostrongylus linearis, Bicaulus schulzi’dir (Armour ve 

Gagon 1982, Altaş 2013, Tınar ve Umur 2015).  

Kars yöresi koyunlarında Umur ve Arslan’ın (Umur ve Arslan 1998) 

yapmış olduğu araştırmada D. filaria, C. creatus, P. unciphorus, P 

.rufescens ve M. capillaris’in yaygın sayılabilecek düzeyde 

bulunduğunu tespit etmişlerdir.  

Ancak D .filaria hariç enfekte hayvanlardaki parazit sayılarının düşük 

olması nedeniyle tek başlarına oldukları zaman ciddi bir sorun 

oluşturmayacakları kanısına varmışlardır. Gastrointestinal sisteme 

yerleşen nematodların ve akciğer kılkurtlarının teşhisi Baermann-

Wetzel ve Vajda yöntemleri kullanılarak yapılmaktadır (Umur ve 

Arslan 1998, Altaş 2013, Kozan 2013, Tınar ve Umur 2015).  

Sağlıklı hayvanlar mide-bağırsak ve akciğer nematod enfeksiyonla-

rından korunmak amacıyla meraya ve hayvanların meraya çıkış 

zamanlarına yönelik bazı önlemler düşünülebilir fakat bunlar çok 

pratik yöntemler değillerdir aynı zamanda uygulanmaları da güçtür. 

Bu yüzden en geçerli yöntem hayvanların meraya çıkarıldıktan sonra 

1-1.5 ay içinde ve ağıllarına alınıncaya kadar 2 ya da 3 kez uygulanan 

etkili ilaçlarla (benzimidazoller, makrosiklik laktonlar) tedavi 

edilmesidir.  
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Enfeksiyonun yoğun olduğu yörelerde hayvanlar barınaklarına 

alındıktan sonra bir tedavi daha uygulanması gerekmektedir. Aynı 

zamanda sürüdeki diğer hayvanlarında profilaktik amaçla 

ilaçlanmasının faydalı olacağı bildirilmektedir (Gıcık 1997, Gıcık ve 

ark. 2002, Toparlak ve Tüzer 2005, Tınar ve Umur 2015). 

Karaciğer trematodları olarak adlandırılan Dicrocoelium dendriticum, 

Fasciola hepatica ve F. gigantica koyunlarda yaygın olarak 

görülmekte, Dünya da ve Türkiye’de coğrafik şartlar ve iklim 

özelliklerine göre dominant türde değişiklik olabilmektedir.  

Koyunlarda görülen diğer paraziter enfeksiyonlarda ki gibi 

hayvanlarda et, süt, yapağı ve döl veriminde azalmanın yanı sıra 

enfekte karaciğerin imhasına sebep olarak önemli ekonomik kayıplara 

neden olmaktadır (Vural ve ark. 1980, Güralp 1981, Gül ve Günyaktı 

Kılınç 2016). Ayrıca gıda kökenli bir trematod enfeksiyonu olan 

fasciolosis, başta koyun olmak üzere insan ve diğer evcil hayvanlarda 

görülebilen zoonoz bir hastalıktır (Karapınar ve ark. 2012, Odabaşı ve 

ark. 2014, Gelen ve ark. 2016).  

Hastalığın klinik belirtilerinde; halsizlik, iştahsızlık, depresyon, 

solunum güçlüğü, çene altı ödemi, karın şişkinliği, karnın karaciğer 

bölgesinin palpasyonunda ağrı, ishal, anemi, sarılık, mukozalarda 

solgunluk, nadiren 41,5 0C ye varan ateş görülebilir.  Kronik olgularda 

hayvanın karaciğer bölgesi ağrılıdır, ayaklarını öne uzatmış, burun 

toprağa temas edecek şekilde sternum üzerine yatar, hareketlerde 

isteksizlik, sendeleyerek yürüme ve bitkinlik görülür (Tınar ve Umur 

2015, Doğanay 2017).  
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Geviş getiren hayvanlarda yaygın olarak görülen fasciolosis, 

Türkiye’nin farklı bölgeleri ve illerinde değişik oranlarda tespit 

edilmiştir. Yapılan araştırmaların çoğunluğu dışkıda Fasciola spp. 

yumurtası varlığının tespit edilmesi ve  mezbaha incelemelerinden 

ibarettir (Karapınar ve ark. 2012). Kars’ta karaciğer kelebekleri ile 

ilgili ilk çalışma Kurtpınar tarafından 1957 (Kurtpınar 1957) yılında 

Kars mezbahasında yapılmış ve araştırma sonucunda koyun ve 

keçilerdeki F. hepatica’nın yaygınlığını %10 olarak belirlenmiştir.  

2002 yılında Kars Et kombinası’nda yapılan başka bir çalışmada 

karaciğer trematodlarının yaygın olarak görüldüğü, dominant türün ise 

D. dendriticum olduğu bildirilmiştir. Ayrıca Kars’ta kesilen 

koyunlarda Kurtpınar tarafından %10 oranında bildirilen F. 

hepatica’nın modern anthelmintiklerin yıllardır kullanılmasına 

rağmen hala aynı değeri koruduğunu tespit etmişlerdir (Gıcık ve ark. 

2002).  

2014 yılında Akça ve arkadaşları tarafından yapılan serolojik 

incelemede koyunların %93 oranında enfekte olduklarını 

bildirmişlerdir (Akça ve ark. 2014).  Hastalığın tanısında klinik 

semptomlar, nekropsi bulguları, dışkı muayenesi (sedimentasyon ve 

çinko sülfat flotasyon), biyokimyasal analizler ve serolojik 

yöntemlerden yararlanılmaktadır (Urquhart ve ark. 1987, Kassai 1999, 

Öge ve Gönenç 2003, Karapınar ve ark. 2012, Akça ve ark. 2014). 

Fasciolosis’in kontrolünde temel iki yol vardır. İlki enfekte koyunların 

ilaçla tedavisi ve enfeksiyondan korunması, ikincisi ise arakonak 

sümüklüler ile mücadele edilmesidir (Doğanay 2017). Hastalık 



 
366 TÜM YÖNLERİ İLE KUZEY DOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE HAYVANCILIK 

bakımından riskli yerler, su birikintilerinin bulunduğu alanlar, göl ve 

gölet kenarları ile bataklık sahalarıdır. Hayvanların buralara girmeleri 

de engellenmelidir (Toparlak ve Tüzer 2005, Şentürk ve Şenlik 2018). 

Erişkinleri rumen ve retikulumda, genç şekilleri ise duedonumda veya 

abomasumda bulunan Paramphistomum türleri, paramphistomiosise 

sebep olmaktadır.  

Bu enfeksiyon hem dünyada hemde Türkiye’de ruminant hayvanlarda 

görülmekte ve özellikle genç hayvanlarda bazen klinik belirtilerle 

seyrederek ciddi hastalık tablolarının ortaya çıkmasına sebebiyet 

veren bir trematod enfeksiyonu olarak bilinmektedir  (Güralp 1981, 

Coşkun 1988, Tınar ve ark. 1992).  

Gıcık ve arkadaşları tarafından yapılan çalışmada, Kars yöresindeki 

koyunlarda paramphistomiosisin görüldüğü fakat yörenin coğrafi 

şartları ve iklimi dolayısıyla enfeksiyon oranı ve şiddetinin düşük 

olduğu kanısına varılmıştır (Gıcık ve ark. 2003). Hastalığın tanısı, 

akut dönemde ishalli dışkıda darı tanesi büyüklüğünde pembe-beyaz 

renkli genç erişkinlerin görülmesiyle, kronik dönemde dışkıda 

yumurta tespitiyle ve nekropside parazitlerin görülmesi ile olmaktadır 

(Toparlak ve Tüzer 2005, Doğanay ve Yıldız 2018). Enfeksiyondan 

korunmada ise fasciolosisde belirtilen yöntemler uygulanmalıdır 

(Doğanay ve Yıldız 2018). 

Coenuriosis, koyunlarda Taenia multiceps’in larval formu olan 

Coenurus cerebralis’in beyin dokusunda ve spinal kanalda yerleşmesi 

sonucu oluşan bir hastalıktır (Soulsby 1982, Toparlak ve Tüzer 2005). 
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Sonkonaklardan atılan halkaların parçalanmasıyla serbest kalan 

yumurtalar arakonaklar tarafından alındığında, incebağırsaklarda 

serbest kalan onkosfer kan yoluyla beyin ve omuriliğe giderek 

buralarda larvalar gelişirler ve sonkonaklarda bu larvaları yiyerek 

enfekte olurlar  (Toparlak ve Tüzer 2005). Bu hastalık Türkiye dahil 

dünyanın çeşitli bölgelerinde görülmektedir (Doğanay ve Öge 1997, 

Doğanay 2005).  

Kars’ta koyunlarda görülen bu enfeksiyon ile ilgili çalışmalar mevcut 

olup, coenuriosis salgınlarının çok sık olarak görüldüğü ve önemli 

sağlık problemi oluşturduğu bildirilmiştir (Gıcık ve ark. 2007, Arslan 

ve ark. 2015, Karakurt ve ark. 2019). Enfeksiyonun klinik belirtileri 

Coenurus’un büyüklüğüne ve yerleştiği bölgeye göre değişmektedir. 

Enfekte hayvanlar da; hareketlerde koordinasyon bozukluğu, dengesiz 

ve sendeleyerek yürüme, dönme hareketleri, başını bir yöne 

döndürme, felç, çiğneme bozukluğu, iştahsızlık, kilo kaybı ve ölüm 

görülebilmektedir (Tınar ve Umur 2015, Doğanay 2018). Hastalığın 

tanısı klinik belirtiler dikkate alınarak yapılmakta ancak kesin teşhis 

için nekropside beyindeki kistlerin görülmesi gerekmektedir (Soulsby 

1982, Tınar ve Umur 2015). Hastalıktan korunmak için son konakların 

tedavi edilmesi gerekmektedir. Ayrıca mezbahalarda et ve sakatat 

muayeneleri yapılırken çok dikkatli olunmalıdır. En etkin korunma ise 

hastalığın biyolojik çemberinin kırılarak, enfekte organların köpeklere 

yedirilmemesidir (Kassai 1999, Soulsby 1982, Toparlak ve Tüzer 

2005). 
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Özefagusta parazitlenen, sindirim sistemi parazitlerinden olan 

Gongylonema pulchrum türü koyun keçi ve sığırların yemek borusu 

ve midede mukoza altında spiral şekilde kıvrılmış olarak yer 

almaktadır. Yoğun enfeksiyonlar da yemek borusu yangısına ve 

şişliğe sebep olurlar. Enfekte hayvanlarda yutkunma zorluğu ve ağrılı 

yutkunma dikkati çekmektedir.  

Nekropside özefagus mukozasında art arda birbirine ters yönde açılar 

yaparak yerleşen (zikzak) parazitlerin görülmesi ile hastalığın teşhisi 

yapılmaktadır (Doğanay 2005, Tınar ve Umur 2015). Bu türün Kars 

yöresinde ki koyunlarda %40 oranında yaygın olduğu tespit edilmiştir. 

Ayrıca bu nematod türü ile ilgili Türkiye’de çok fazla çalışma 

bulunmamaktadır (Aldemir ve ark. 2004). 

Sindirim sistemine yerleşip ishal gibi önemli klinik bulguya sebep 

olan bir çok enteropatojen (Eschericha coli, Clostridium spp., 

Salmonella spp. ve Campylobacter spp., Rotavirus, Coronavirus, 

Enterovirus, Nematodlar, Cryptosporidium spp. ve Eimeria spp.) 

etken bulunmaktadır (Munoz ve ark. 1996, Gökçe ve ark. 2010). 

Bunlardan Cryptosporidium spp. ve Eimeria spp. türleri çiftlik 

hayvanlarından kuzu ve oğlaklarda hastalık oluşturmaktadır (Tınar ve 

Umur 2015).  Eimeria ve Isospora cinsinde yer alan türler coccidiosis 

hastalığını oluşturmaktadırlar. Bu hastalıkta hayvanlar ishal (bazı 

durumlarda kanlı olabilen) ve iştahsızlık sonucu kilo kaybı, gelişme 

geriliği buna bağlı olarak verim düşüklüğüne sebep olarak bazen 

ölümle bile sonuçlanabilmektedir. Cryptosporidium türlerinin neden 

olduğu cryptosporidiosis de ise sarımtırak, yeşil veya renksiz, pis 
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kokulu ishal görülmektedir. Sekonder enfeksiyonlarla miks seyrettiği 

durumlarda vakalar ölümle sonuçlanabilmektedir. Ayrıca zoonoz 

olması bakımından da ayrı bir öneme sahiptir. Her iki hastalıkta 

ookistlerin fekal-oral yolla alınmasıyla oluşmaktadır (Karaer ve 

Nalbantoğlu 2005, Sarı ve Arslan 2012, Arslan ve Sarı 2015).  

İshalle seyreden bu hastalıklar Türkiye’nin her yerinde görülebildiği 

(Arslan ve ark. 2016, Özçelik ve Balıkçı 2018, Akyüz ve ark. 2019) 

gibi Kars’ta da yapılan çalışmalarla bu etkenlerin varlığına yaygın 

olarak rastlanılmıştır (Sarı ve ark. 2009, Arslan ve ark. 1999, Gökçe 

ve ark. 2010). Coccidiosisin teşhisinde klinik belirtiler dikkate 

alınarak, dışkının yüzdürme yöntemi ile yapılan muayenesinde 

ookistlerin görülmesiyle yapılmaktadır.  

Belirtilen yöntemlere ek olarak cryptosporidiosis de ise boyama 

(Auramin Fenol, ModifiyeZiehl-Neelsen, Carbol-fuchsin, Kinyoun 

Asit-fast, Modifiye Asit-fast) yöntemleri, immunolojik yöntemler, 

antijen tanı yöntemleri (direkt floresan antikor, immunofloresan, 

enzim immnoassay, immunokromatografik) ve moleküler tanı 

yöntemleri (PCR) kullanılarak etkenler teşhis edilmektedir (Geurden 

ve ark. 2008, Uyar ve ark. 2009, Gündüz ve Arslan 2017).  

Hastalıklardan korunmak için hasta hayvanların tedavisi, dışkıların 

uzaklaştırılarak hayvan barınaklarının temiz tutulması, 

havalandırılması, altlıkların en az hafta da bir değiştirilerek ookist 

yoğunluğunun azaltılması gibi hijyen kurallarına uyulması, taşıyıcı 

olan yaşlı hayvanların gençlerden ayrı tutulması, bağışıklık kazanana 

kadar yeni doğanların yem ve sularına antikoksidiyal ilaç katılması 



 
370 TÜM YÖNLERİ İLE KUZEY DOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE HAYVANCILIK 

gerekmektedir. Ayrıca neonatal dönemde olan genç kuzuların yeterli 

oranda kolostrum alınmasına dikkat edilmelidir (Karaer ve 

Nalbantoğlu 2005, Sarı ve Arslan 2012, Arslan ve Sarı 2015). 

Protozoer bir enfeksiyon olan toxoplasmosis, dünyanın diğer 

ülkelerinde olduğu gibi Türkiye’de de oldukça yaygın olarak 

görülmektedir. Hastalığa sebep olan tür Toxoplasma gondii’dir ve bu 

türün gelişmesinde insan, memeli hayvanlar ve kanatlılar arakonak, 

kediler ise hem arakonak hem de son konaktırlar (Soulsby 1986, 

Dubey 1994). Bahsedilen bu paraziter etken koyunlarda önemli bir 

abort etkeni olup prenatal ölümlerin en önemli sebepleri arasında yer 

almaktadır (Dubey 1994). Bu yüzden de koyun yetiştiriciliğinde 

büyük ekonomik kayıplara sebep olmaktadır. Zoonoz bir hastalıktır bu 

nedenle hem beşeri hem de veteriner hekimlikte çok önemli olan bir 

enfeksiyondur.  

Koyunlarda bulunan Toxoplasma gondii kistleri insanlar için de 

enfeksiyon kaynağı olmaktadırlar.  Bu etken özellikle hamile 

kadınların düşük yapmasına, anomali ve ölü doğum yapmalarına 

neden olmaktadır. Koyun toxoplasmosisinin bahsedilen sebeplerinde 

dolayı insan sağlığında önemli bir yeri bulunmaktadır (Dubey 1994, 

Altıntaş 1996, Tenter ve ark. 2000). Bu türle ilgili Kars yöresinde 

koyunlarla ilgili bir çalışma bulunmaktadır. Çalışma sonucunda 

koyunlarda T. gondii’nin farklı serolojik yöntemlerle oldukça yaygın 

olduğu görülmektedir (Mor ve Arslan 2007). Enfeksiyonun teşhisi 

hayvanların dokularında parazitin gelişim dönemlerinin görülmesiyle 

ve serolojik testlerle mümkün olmaktadır. Hayvanlarda enfeksiyonun 
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altıncı ayına kadar Sabin-Feldman Dye testi ile antikorlar 

saptanabilmekte uzun süren enfeksiyonlarda ise aglütinasyon, ELISA 

ve PCR yöntemleri de kullanılmaktadır.  

Hayvanları hastalıktan korumak güç olmaktadır. Bununla birlikte 

portör kedilerin dışkısı ile teması kesilmelidir (Karaer ve Nalbantoğlu 

2005, Tınar ve Umur 2015). 

Diğer bir protozer hastalık olan neosporosisin biyolojisi tam olarak 

bilinmemesine rağmen toxoplasmosise benzerlik göstermektedir. Bu 

hastalıklara neden olan türler genetik ve immunolojik özellikleri 

yönünden benzerlik gösterirken, biyolojik olarak farklı enfeksiyonlar 

oluşturmaktadır. Toxoplasmosis etkeni insan, koyun ve keçilerde 

önemli enfeksiyonlara neden olurken neosporosis etkenlerinin 

sığırlarda benzer enfeksiyonlara yol açtığı ifade edilmektedir 

(Dumanlı ve Aktaş 2015). Neosporosise; Neospora caninum türü 

sebep olmaktadır. Bu parazit heteroxen obligatör intracellular bir 

protozoondur (Bjerkas ve ark. 1984, Dubey ve ark. 1988). Bu türün 

son konakları köpek, çakal ve tilkiler (McAllister ve ark. 1998, 

Gondim ve ark. 2004) arakonakları ise sığır, koyun, keçi ve atlardır. 

Neospora türleri köpek ve atlarda nörolojik bozukluklara neden 

olurken sığır, koyun, keçi ve geyikler de abortlara neden olmaktadır 

(Dubey 2003).  

Türkiye de bu hastalık ile ilgili genellikle sığırlarda araştırmalar (Akça 

ve Gökçe 2005, Mor ve ark. 2011, Ayvazoğlu Demir ve ark. 2020) 

yapılmış olup koyunlarda ise sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır. 

Ancak bu türle ilgili Kars yöresinde yapılmış tek bir çalışma 
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bulunmaktadır. Yapılan araştırmada Kars bölgesinde yetiştirilen 

koyunlarda neosporosisin seroprevalansı %2.13 oranında tespit 

edilmiştir (Gökçe ve ark. 2015).  

Hastalığın tanısında serolojik, immunohistokimyasal ve moleküler 

biyolojik metotlar kullanılmaktadır (Kaufmann 1996, Umur ve Arslan 

1997, Karaer ve Nalbantoğlu 2005). Enfeksiyondan korunmak için 

köpekler ile sığırların ilişkileri kontrol altına alınmalı ve köpeklere çiğ 

et yedirilmemelidir ayrıca enfekte inek ve buzağılar yetiştirmede 

kullanılmamalıdır (Karaer ve Nalbantoğlu 2005). 

Koyun ve sığır yetiştiriciliğinin yoğun olarak yapıldığı Kars’ta hem 

merada bulunan hayvanlar hem de ahır/ağıl çevresinde bulunan 

hayvan ve insanlar myiasis riski altındadır (Kara ve Arslan 2011). 

Myiasis; Diptera takımındaki bazı sinek larvalarının insanların ve 

vertebralı hayvanların canlı veya ölü dokuları, vücut sıvıları veya 

hazmedilmiş gıdaları ile beslenmeleri sonucu meydana gelen patolojik 

durum olarak ifade edilmektedir (Dinçer 1997). 

Küçük ruminantlarda myiasise sebep olan türler Calliphoridae, 

Sarcophagidae ve Oestridae ailelerinde bulunmaktadır (Zumpt 1965, 

Hall 1991). Bu ailelerde bulunan sineklerin erişkinleri ve larvaları 

insan ve hayvan sağlığını olumsuz etkilemektedir. Koyunlarda cavicol 

myiasise neden olan halk arasında burun sineği olarak bilinen Oestrus 

ovis türleri Oestridae ailesinde bulunmaktadır. Hastalık dünya 

genelinde ve Türkiye’de yaygın olarak görülmektedir (Solusby 1986, 

Çakmak ve Kar 2005, Sayın İpek 2018, Karakurt ve ark. 2020). 
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Koyunlarda paraziter sinusitise sebep olan Oestrus ovis ile ilgili Kars 

ilin de 2009, 2015 ve 2020 yıllarında çalışmalar yapılmıştır.  

Yapılan araştırmalarda literatürlere paralel olarak koyunlarda O. 

ovis’in yaygın olduğunu tespit etmişlerdir (Arslan ve ark. 2009, 

Arslan ve ark. 2015, Giri ve ark. 2016, Karakurt ve ark. 2020). 

Hastalıkta larvalar tarafından oluşturulan reaksiyonlara bağlı olarak 

yapışkan mukoid, bazen kanlı bir burun akıntısı görülebilmektedir. 

Solunum güçlüğü, aksırık, baş sallama, burnu yere ve duvarlara 

sürtme, huzursuzluk ve bunlara bağlı olarak verim kayıpları 

oluşmaktadır. Bazı durumlarda şiddetli alerjik reaksiyonlar, bakteriyel 

komplikasyonlar larvaların sinüslerde ölmesi sonucu oluşabilmekte ve 

ilerleyen durumlarda ölüm görülebilmektedir.  

Gelişim dönemindeki larvalar burun boşluğundan ilerleyerek beyine 

ulaşabilmekte buna bağlı olaraktan dönme ve ataksi gibi sinirsel 

semptomlar gelişebilmektedir (Kaufmann 1996, Çakmak ve Kar 2005, 

Aldemir 2015). Hastalığın teşhisinde, hayvanlarda görülen klinik 

belirtilerle yapılabilmektedir aynı zamanda tedaviden sonra düşen 

veya otopside görülen larvalarla teşhis kesinleşmektedir (Tınar ve 

Umur 2015).  

Enfestasyondan korunmak için hayvanların, sineklerin etkin olduğu 

öğle saatlerinde korunaklı alanlarda tutulması gerekmektedir (Soulsby 

1986, Kaufmann 1996). Oestrus ovis larvalarını rastlantısal olarak 

insanların göz, burun veya ağız boşluklarına da bırakabildikleri ifade 

edilmektedir (Soulsby 1986,Kaufmann 1996, Çakmak ve Kar 2005). 
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Ektoparaziter kaynaklı paraziter enfeksiyonlar dünyanın önemli 

sorunları arasında yer almaktadır. Hayvan sağlığı ve hayvansal 

ürünler, keneler ve kenelerin neden olduğu enfeksiyonlardan ciddi bir 

şekilde etkilenmektedir (Bishop ve ark. 2004, Nava ve ark. 2009, 

Farahi ve ark. 2016, Osman ve ark. 2017). Koyunlarda kene kaynaklı 

enfeksiyonlara neden olan ve dolaşım sistemine yerleşen Babesia ve 

Theileria türleri, Ixodidae ailesine bağlı keneler tarafından 

nakledilmektedir. Bu protozoon etkenlerin neden olduğu babesiosis ve 

theileriosis tüm dünyada çiftlik hayvanlarında önemli ekonomik 

kayıplara neden olmaktadır (Friedhoff 1997, Bishop ve ark. 2004, 

Gosh ve ark. 2007, De la Fuente ve ark. 2008, Aktaş 2014). Ixodid 

keneler tarafından transovarial ve transstadial olarak nakledilen 

Babesia türleri, hayvanlarda ateş, hemolitik anemi, hemoglobinüri ve 

hemoglobinemi gibi klinik bulgulara neden olmakta ve tedavi 

edilmeyen olgularda ise ölümle seyredebilen babesiosise neden 

olmaktadır. Koyunlarda babesiosise Babesia ovis, B. motasi ve B. 

crassa türleri sebep olmaktadır (Urquhart ve ark. 1987, Friedhoff 

1997, Uilenberg 2006, Schnittger ve ark. 2012, Petersen ve Ahmed 

2016).  

Tropik ve subtropik bölgelerde, evcil ve yabani hayvanların dolaşım 

sistemine yerleşen, Theileria soyuna bağlı protozoon türlerinin neden 

olduğu theileriosis de keneler ile bulaştırılan başka bir protozoer 

hastalıktır. Ixodidae ailesine bağlı keneler tarafından bu hastalık 

transtadial olarak nakledilmektedir.  
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Bu hastalıkta görülen klinik bulgular ise lenf yumrularında büyüme, 

anemi ve yüksek ateştir. Kan parazitlerinin neden olduğu theileriosis 

Dünya çapında ve Türkiye’de sığır, koyun, keçi gibi çiftlik 

hayvanlarında ekonomik kayıplara neden olmaktadır (Friedhoff 1997, 

Ahmed ve ark. 2011). Önemli çiftlik hayvanlarından olan koyun ve 

keçilerde theileriosise; Theileria lestoquardi (T. hirci), T. ovis, T. 

recondita, T. seperata, T. luwenshuni, T. uilenbergi türleri neden 

olmaktadır (Uilenberg 1981, Friedhoff 1997, Aydın 2019, Aydın ve 

Dumanlı 2019). Ruminantlarda görülen Theileria enfeksiyonlarında 

patojenite, vektör kene, biyolojik ve genetik özellikler bakımından 

Theileria türleri arasında önemli farklılıklar bulunmaktadır (Soulsby 

1982, Friedhoff 1997, Luo ve Yin 1997, Schnittger ve ark. 2004). 

Koyun ve keçilerde T. lestoquardi ile yeni tanımlanan T. luwenshuni 

ve T. uilenbergi türleri yüksek morbidite ve mortalite ile seyrederken 

(Soulsby 1982, Friedhoff 1997, Luo ve Yin 1997, Yin ve Luo 2007) T. 

ovis, T. recondita ve T. seperata türleri subklinik enfeksiyonlara sebep 

olmaktadır (Yin ve ark. 2007, Li ve ark. 2010, Ahmed ve ark. 2011, 

Taylor ve ark. 2016).  

Küçük ruminantlarda theileriosis, etkeninin patojenik durumu ve 

vektör kene türlerinin yayılışına göre subklinik ve klinik formda 

seyredebilmektedir. Ayrıca ölüme bile yol açabileceği ifade 

edilmektedir (Taylor ve ark. 2007). Koyun ve keçilerde theileriosis 

bahsedilen bu özelliklerden dolayı dünyada önemli paraziter 

hastalıklar arasında bulunmaktadır.  
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Küçük ruminant theileriosisi Türkiye’de ise neredeyse her bölgede 

tespit edilmiştir (Aydın 2019). Dünya’da Babesia ve Theileria 

enfeksiyonları ve vektörleri ile ilgili araştırmalar yapılmış olup 

(Nagore ve ark. 2004, Uilenberg ve ark. 2018) ayrıca Türkiye’nin 

farklı yörelerinde koyunlarda babesiosis ve theileriosisin prevalansının 

araştırıldığı birçok çalışma (Altay ve ark. 2017, Özübek ve Aktaş 

2017, Bilgiç ve ark. 2017, Sevinç ve ark. 2018) mevcuttur. 

Kars yöresinde koyunlarda Babesia ve Theileria türleri ile ilgili ilk 

bilgiler bundan 60 yıl öncesine dayanmakta bunu 2002, 2008 ve 2019 

yılında yapılan çalışmalar izlemektedir (Kurtpınar 1956, Türkütanıt ve 

ark. 2002, Arslan ve ark. 2008, Aydın 2019). Yörede yapılan son 

çalışmada, koyunlarda moleküler yöntemle Babesia, hem moleküler 

hem de mikroskobik yöntemle Theileria türlerini tespit edilmiş ayrıca 

koyunlarda bulunan kene türleri hakkında bilgi verilmiştir. Bir yıl 

boyunca yapılan bu araştırmada Kars merkez ve ilçelerine bağlı 

köylerinde bulunan koyunlardaki kene enfestasyonu %17,5 olarak 

belirlenmiş olup enfeste koyunlarda Dermacentor marginatus 

(%66,31), Haemaphysalis parva (%32,73), Haemaphysalis punctata 

(%0,21), Rhipicephalus bursa (%0,53) ve Hyalomma marginatum 

(%0,11) türleri identifiye edilmiştir. Çalışmanın sonucu olarak 

bölgede koyunlarda theileriosis etkeni olarak Theileria ovis’in 

sorumlu ajan olduğu tespit edilmiş ve enfeste koyunlarda 

Dermacentor marginatus ve Haemaphysalis parva türü kenelerin 

yaygın olarak görüldükleri belirlenmiştir.  
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Ayrıca çalışmada moleküler bir teknik olan Reverse Line Blotting 

(RLB) yöntemiyle tespit edilen Theileria sp. türü yapılan sekans 

sonucuna göre; Theileria orientalis (T.orientalis/ T.buffeli/ T.sergenti) 

ile %99,05 ve Theileria sinensis ile %98,92 düzeyinde benzer 

bulunmuş bu nedenle çalışmada bu tür Theileria sp. olarak 

değerlendirilmiştir ve MN493110 (Theileria sp.) aksesyon 

numarasıyla GenBank’a kayıt edildiği ifade edilmektedir (Aydın 

2019). Babesia ve Theileria enfeksiyonlarında tanı, akut olgularda 

klinik belirtiler dikkate alınarak, Giemsa ile boyanmış kan ve lenf 

yumrusundan hazırlanan frotilerin mikroskobik muayenesi ile 

yapılmakta (Soulsby 1982, Guo ve ark. 2002, Vatansever ve 

Nalbantoğlu 2002, Yin ve ark. 2003) subakut olgularda ise serolojik 

yöntemler kullanılmaktadır (Çakmak ve ark. 1991, Sevinç ve Dik 

1996, Osman ve ark. 2017). Babesiosis ve theileriosis enfeksiyonla-

rının uygun kontrol stratejilerinin düzenlenmesinde, hastalığa neden 

olan türlerin identifikasyonu ve özellikle popülasyon içinde portör 

hayvanların insidensinin belirlenmesi önem taşımaktadır. Bu 

hastalıkların epidemiyolojilerini belirlemeye yönelik araştırmalar için 

yüksek spesifite ve sensiviteye sahip moleküler tanı yöntemleri de 

kullanılmaktadır (Altay ve ark. 2008, Mans ve ark. 2015, Altay ve ark. 

2017, Aydın 2019). Hastalıklardan korunma ve kontrolün ise büyük 

oranda vektör kene kontrolüne dayandığı bilinmekte (Kaufman 1996, 

Taylor ve ark. 2007) bu yüzden akarisit ilaçlarla vektör olan kenelere 

karşı koyunlar düzenli aralıklarla ilaçlanması gerektiği ifade 

edilmektedir (Karatepe ve Karatepe 2013, Tınar ve Umur 2015). 
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Kuşlar ve memelilerin ektoparazitik akarları deriye yerleşmektedirler. 

Bu etkenler konaklarının kan, lenf sıvısı, deri döküntüleri veya 

sebaseöz sekretleri ile deriyi delerek, deri yüzeyini kazıyarak veya 

epidermal lezyonları emerek beslenmektedirler. Bu tip ektoparazitik 

akar enfeksiyonlarına akariasis denilmektedir. Ayrıca ciddi bir şekilde 

sonuçlanan hastalık ise uyuz olarak tanımlanmaktadır. Uyuza neden 

olan ektoparazitik akarlar tüm yaşam döngülerini konak üzerine 

geçirmektedirler. Ayrıca konaktan konağa sadece direk temasla 

bulaşmaktadırlar. Hastalık çoğunlukla ciddi irritasyon, kaşıntı ve 

dermatitle seyretmekle birlikte hayvanlarda ciddi rahatsızlıklara, 

yetiştirme problemlerine ve strese bağlı ekonomik kayıplara yol 

açabilmektedir (Wall ve Shearer 1997, Çakmak ve Vatansever 1997, 

İça 2013, Arslan ve Sarı 2015). Koyunlarda görülen uyuz etkenleri 

Psoroptes ovis, P. cuniculi, Sarcoptes ovis, Chorioptes ovis ve 

Demodex ovis olarak bilinmektedir (İça 2013, Tınar ve Umur 2015).  

Psoroptes ovis, koyunlarda vücudun yapağılı yan bölgelerini, omuz ve 

vücudun arka bölgelerini tercih etmektedirler. Deride tünel açmadan 

yüzeyde irritasyon sonucu oluturdukları kabukların altında bulunurlar, 

deriyi delerek lenf emerler (İça 2013, Tınar ve Umur 2015, Arslan ve 

Sarı 2015). Bu hastalık tüm hayvan ve insanlarda görülmektedir. 

Enfeksiyon ile ilgili çalışma Arslan ve Gökçe tarafından yapılmış 

olup, doğal psoroptik uyuzlu koyunlarda avermektin türevi olan 

doramectin’in koyunların psoroptik uyuz vakalarında kullanılmasının 

hem pratik olduğu hem de iç parazitlere karşı da etkili olmasından 

dolayı ekonomik bir uygulama olacağı sonucuna varmışlardır (Arslan 

ve Gökçe 1995).  
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Hastalığın teşhisi klinik belirtilere ve akarların gelişim formlarının 

konağın deri kazıntısında görülmesi ile yapılmaktadır (OİE 2019). 

Enfestasyondan korunmada tedavinin yanında sürüye hayvan girişinin 

kontrolü, iyi bakım ve besleme, hayvanların stresten uzak tutulması, 

barınaklarda kapasitesinden fazla hayvan bulundurulmaması ve 

temasın engellenmesi faydalı olmaktadır (İça 2013, Tınar ve Umur 

2015). 

SONUÇ 

Sonuç olarak; önemli çiftlik hayvanlarından olan koyunların paraziter 

enfeksiyonlara karşı kontrolünün yapılması hayvanların veriminin 

artması ve refahı açısından önemli olmaktadır. Gereğinden fazla ilaç 

kullanarak bütün sürünün belirli bir programda temizlenmesi, uzun 

süreli ve yeterli kontrol sağlamayacaktır. Paraziter mücadele önemli 

olan noktalar; hayvanların paraziter etkenlere maruz kalmasını 

azaltan, direncini artıran ve tedaviyi doğru bir şeklide uygulayan 

tekniklere odaklanan metotlar geliştirmektir. Bu şekilde hayvanlar 

hem iç hemde dış parazitlere karşı daha iyi korunarak, üretim döngüsü 

boyunca hayvanlarda bulunan parazitemi oranını tespit etmek ve 

hayvanların ne zaman tedavi edilmeleri gerektiğini belirlenmesine 

olanak sağlayacaktır (Bölükbaş ve Doğanay 2007, Koyuncu ve ark. 

2019). 

Kars ve çevresinde verimli bir şekilde koyun yetiştiriciliğinin 

yapılabilmesi için hastalıkların yaygınlığının tespit edilmesi, koruyucu 

mücadelenin yapılması ve gerekli önlemlerin zamanında alınması 

gerekmektedir.  
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Bu derleme ile, Türkiye’nin Kuzey Doğu Anadolu Bölgesinde 

bulunan Kars yöresindeki koyunlarda görülen paraziter hastalıklar 

geçmişten günümüze gözden geçirilerek ilgililer için (araştırıcı, 

veteriner hekim, yetiştirici vb.) durum tespitinin yapılması sağlanarak, 

hastalıkların genel durumunun ne düzeyde olduğunun belirlenmesi ve 

bu bölge de koyun parazitleri ile çalışacak araştırıcılara ışık tutmak 

hedeflenmiştir. 



 
 381 

KAYNAKLAR 

Ahmed, J., Yin, H., Bakheit, M., Liu, Z., Mehlhorn, H., Seitzer, U. 

(2011). Small Ruminant Theileriosis. İn: Mehlhorn H. (Ed), 

Progress in Parasitology, p. 135-154. Volume 2, Springer, 

Düsseldorf.  

Akça, A., Gökçe, H.İ., Mor, N. (2014). Seroprevalence of Fasciola 

hepatica infection in cattle and sheep in the province of Kars, 

Turkey, as determined by ELISA. Helminthologia, 51(2): 94-97. 

Akça, A., Gökçe, H.İ., Guy, C.S., McGarry, J.W., Williams, D. J. L. 

(2005). Prevalence of antibodies to Neospora caninum in local 

and imported cattle breeds in the Kars province of Turkey. Res 

Vet Sci, 78:123-126.  

Aktaş, M. (2014). A survey of ixodid tick species and molecular 

identification of tick-borne pathogens. Vet Parasitol, 200 (3-4): 

276–283.  

Akyüz, M., Kirman, R., Yaya, S., Gülbeyaz, H., Güven, E. (2019). 

Erzurum ilinde yetiştirilen koyunlarda dışkı bakısı ile tespit 

edilen parazitler. Türkiye Parazitol Derg, 43(4): 187-193. 

Aldemir, O.S. (2015). Oestridae. In: Karaer Z and Dumanlı N (eds), 

Arthropodoloji. 1st ed, pp. 255-264 Medisan Yayınevi Ltd. Şti, 

Ankara. 

Aldemir, O.S., Güçlü, F., Akça, A. (2004). Kars yöresi koç ve 

koyunlarında Gongylonema pulchrum’un yayılışı. Türkiye 

Parazitol Derg, 28(2): 96-99. 



 
382 TÜM YÖNLERİ İLE KUZEY DOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE HAYVANCILIK 

Altaş, M., Sevgili, M., Gökçen, A., Bayburs, H.C. (2006). Şanlıurfa 

yöresindeki koyunlarda sindirim sistemi nematodlarının 

yaygınlığı. Türkiye Parazitol Derg, 30: 317-321. 

Altaş, M.G. (2013). Dictyocaulosis. İçinde: Veteriner Hekimliğinde 

Parazit Hastalıkları (Ed) Özcel, MA. Türkiye Parazitoloji 

Derneği Yayını No:24, s: 981-983, İzmir. 

Altay, K., Aktaş, M., Dumanli, N., Aydin, M.F. (2008). Evaluation of 

a PCR and comparison with RLB for detection and 

differentiation of Theileria sp. MK and other Theileria and 

Babesia species of small ruminants. Parasitol Res, 103(2): 319-

323. 

Altay, K., Ataş, A.D., Özkan, E. (2017). Sivas yöresinde koyun keçi 

ve kenelerde Theileria ve Babesia türlerinin moleküler 

yöntemlerle araştırılması. Manas J Agr Vet Life Sci, 7(1): 30-

39. 

Altıntaş, K. (1996). Türkiye’de hayvanlarda Toxoplasma gondii 

enfeksiyonları. Türkiye Parazitol Derg, 20 (3-4): 479-487. 

Armour, J., Bagon, B. (1982). Antihelminthics for ruminants. Br Vet 

J, 138:371-381. 

Arslan, M.Ö., Beytut, E., Parmaksızoğlu, N., Karakurt, E. (2015). 

Kuzey Doğu Anadolu’da evcil ve yabani ruminantlarda 

Coenurus cerebralis (coenuriosis) ve Oestrus ovis (oestrosis) 

problemi. 19. Ulusal Parazitoloji Kongresi ve Uluslararası 

Katılımlı Ekinokokkozis Sempozyumu. PB, s,118-119.  



 
 383 

Arslan, M.Ö., Gökçe, G. (1995). Mor Karaman koyunlarda doğal 

psoroptik uyuz (Psoroptes ovis’in) doramectin ile sağaltımı. 

Kafkas Üniv Vet Fak Derg, 1(1-2), 75-77. 

Arslan, M.Ö., Kara, M., Gıcık, Y. (2009). Epidemiology of Oestrus 

ovis infestations in sheep in Kars province of north-eastern 

Turkey. Trop Anim Health Prod, 41, 299-305. 

Arslan, M.Ö., Kara, M., Temur, A., Altun, S.K., Küçükkalem, Ö.F. 

(2008). Kuzey Doğu Anadolu Bölgesi çiftlik hayvanlarında 

paraziter hastalıkların değerlendirilmesi. Kafkas Üniv Vet Fak 

Derg, 14 (1): 31-35. 

Arslan, M.Ö., Sarı, B. (2015). Astigmata. İçinde. Karaer Z, Dumanlı 

N. (Eds). Arthpodoloji. Medisan Yayınevi Ltd. Şti. s,115-131. 

Ankara. 

Arslan, M.Ö., Sarı, B. (2015). Eimeridae (Coccidiosis), İçinde: 

Dumanlı N, Karaer Z(Eds). Veteriner Protozooloji. Medisan 

Yayın Serisi:80, 2. baskı, pp. 77-104. Ankara. 

Arslan, M.Ö., Umur, Ş., Kara, M. (1999). The prevalence of 

Coccidian species in sheep in Kars province of Turkey. Trop 

Anim Health Prood, 31:161-165. 

Arslan, S., Öncel, T., Malal, M.E., Satır, E., Sait, A., Ünsal Baca, A., 

Yaman Aydoğan, D. (2016). Bacteriological, virological and 

parasitological etiology in diarrhea cases in determined in post-

mortem lambs and kids Marmara region. Van Vet J, 27(3):147-

152. 

 



 
384 TÜM YÖNLERİ İLE KUZEY DOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE HAYVANCILIK 

Ayaz, E., Ertekin, A., Özdal, N., Taş,  Z. (2006). Endoparazitli 

(Fasciola spp. Dicrocoelium dendriticum, Kist Hidatik, 

Trichostrongylidae ve Protostrongylida) koyunlarda bazı 

biyokimyasal parametreler. Türkiye Parazitoloji Derg, 30(4):57-

61. 

Aydın, M.F., Dumanlı, N. (2019). Tick- borne pathogens in small 

ruminants in Turkey: A systematic review. Turk Vet J (2):74-83.  

Aydın, N. (2019). Kars yöresinde koyunlarda Babesia ve Theileria 

türlerinin moleküler epidemiyolojisi. Kafkas Üniversitesi, Sağlık 

Bilimleri Enstitüsü, Kars. 

Ayvazoğlu Demir, P., Eşki, F., Ütük, A.E. (2020). Estimating the 

total economic costs of Neospora caninum infections in dairy 

cow in Turkey. Trop Anim Health Prood. https://doi.org/ 

10.1007/s11250-020-02351-1. 

Bilgiç, H.B., Bakırcı, S., Köse, O., Ünlü, A.H., Hacılarlıoğlu, S., 

Eren, H., Weir, W., Karagenç, T. (2017). Prevalence of tick 

borne haemoparasites in small ruminants in Turkey and 

diagnostic sensitivity of single PCR and RLB. Parasites & 

Vectors, 10: 211. 

Bishop, R., Musoke, A., Morzaria, S., Gardner, M., Nene, V. (2004). 

Theileria: intracellular protozoan parasites of wild and domestic 

ruminants transmitted by ixodid ticks. Parasitology, 129: 271-

283. 

Bjerkas, I., Mohn, S.F., Presthus, J. (1984). Unidentified cyst-

forming sporozoon causing encephalomyelitis and myositis in 

dogs. Z Parasitenkd, 70: 271-274. 

https://doi.org/


 
 385 

Bölükbaş, C.S., Doğanay, A. (2007). Helmint enfeksiyonların da 

alternatif kontrol yaklaşımları. Türkiye Parazitol Derg, 31(4), 

322-326. 

Celep, A. (1987). Samsun yöresinde kuzu ve toklularda paraziter fona 

tespiti ile kontrol ve tedavi gruplarında aylık ortalama ağırlık 

artışlarının belirlenmesine dair araştırmalar. Vet Hek Dern Derg, 

57: 69-79. 

Celep, A., Açıcı, M., Çetindağ, M., Coşkun, Ş. Z , Gürsoy S. (1990). 

Samsun yöresi sığırlarında helmintolojik araştırmalar. Etlik Vet 

Mikrobiyol Derg, 6: 117-130. 

Coşkun, Ş.Z. (1988). Ruminantlarda Paramphistomum türlerinin 

bulunuş ve yayılışı. Doğa TÜ Vet Hay Derg, 12: 168-179. 

Craig, T.M. (2007). Parasites of Sheep and Goats. In: Flynn’s 

Parasites of Laboratory Animals. Ed. Baker DG. 2nd Edition. 

Blackwell Publishing. 2121 State Avenue, Ames, Iowa 50014, 

USA, P:642-691. 

Çakmak, A., Dinçer, Ş., Karaer, Z. (1991). Samsun yöresinde 

koyunlarda Babesia ovis’in serodiagnozu üzerine araştırmalar. 

Ankara Üniv Vet Fak Derg, 38 (1-2): 242-251. 

Çakmak, A., Kar, S. (2005). Artropod Hastalıklarında Tedavi. İçinde 

Burgu A, Karaer Z. (Eds). Veteriner Hekimliğin de Parazit 

Hastalıklarında Tedavi. Türkiye Parazitoloji Derneği Yayın 

NO:19, s, 45-63. 

 

 



 
386 TÜM YÖNLERİ İLE KUZEY DOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE HAYVANCILIK 

Çakmak, A., Vatansever, Z. (1997). Hayvanlar da Uyuz Hastalığı. 

İçinde Özcel MA, Daldal N (Eds). Parazitolojide Artropod 

Hastalıkları ve Vektörler. Türkiye Parazitoloji Derneği 

Yayınları, No:13,s 317-339. 

Çetindağ M. (1993). Samsun yöresi koyunlarında akciğer 

nematotları. Türkiye Parazitoloji Derg, 17: 88-95. 

De la Fuente, J., Estrada-Pena, A., Venzal, J.M., Kocan, K.M., 

Sonenshine, D.E. (2008). Overview: ticks as vectors of 

pathogens that cause disease in humans and animals. Front 

Biosci, 13: 6938–6946. 

Demir, P., Adıgüzel Işık, S., Aydın, E., Yazıcı, K., Ayvazoğlu C. 

(2015). Ardahan İlinde Koyun Yetiştiriciliğinin Sosyo-

Ekonomik Önemi. YYU Veteriner Fakültesi Dergisi, 26 (3): 

141-146. 

Dinçer, Ş. (1997). Myiasis in Humans and Animals. Arthropod 

Diseases and Vectors. Turkey Parasitology Society. No:13, 

p169-234, Aegean University Printing House, İzmir. 

Doğanay, A. (2005). Helmint Hastalıklarında Tedavi. İçinde Burgu 

A, Karaer Z. (Eds). Veteriner Hekimliğin de Parazit 

Hastalıklarında Tedavi. Türkiye Parazitoloji Derneği Yayın 

NO:19, s, 21-44. 

Doğanay, A. (2017). Paraziter Hastalıklar içinde Yarsan E (Ed). 

Koyun ve Keçi Hekimliği, Ayrıntı basım yayın ve matbaacılık 

hiz. san.tic. Ltd. Şti. Ankara. s, 230-233. 



 
 387 

Doğanay, A. (2018). Cestoidea (Cestoda). İçinde Doğanay A (Ed). 

Helmintoloji. Ankara Nobel Tıp Kitabevleri Ltd. Şti. s,71-146. 

Ankara  

Doğanay, A., Öge, S. (1997).  Türkiye’de koyun ve keçilerde görülen 

Helmintler. Kafkas Üniv. Vet Fak.  Derg, 3(1):97-114.  

Doğanay, A., Yıldız, K. (2018). Trematoda.  İçinde Doğanay A (Ed). 

Helmintoloji. Ankara Nobel Tıp Kitabevleri Ltd. Şti. s,5-64. 

Ankara  

Dubey, J.P. (1994). Toxoplasmosis. JAVMA, 205 (11): 1593-1598. 

Dubey, J.P. (2003). Review of Neospora caninum and neosporosis in 

animals. Korean J. Parasitol. 41: 1-16. 

Dubey, J.P., Carpenter, J.L., Speer, C.A., Topper, M.J., Uggla, A. 

(1988). Newly recognized fatal protozoan disease of dogs. J Am 

Vet Med Assoc 192: 1269-1285. 

Dumanlı, N., Aktaş, M. (2015). Toxoplasmatidae (Toxoplasma, 

Neospora). İçinde.Dumanlı N, Karaer Z(Eds). Veteriner 

Protozooloji. Medisan Yayın Serisi:80, 2. baskı, s, 133-150, 

Ankara. 

Farahi, A., Ebrahimzade, E., Nabian, S., Hanafi-Bojd, A.A., 

Akbarzadeh, K., Bahonar, A. (2016). Temporal and spatial 

distribution and species diversity of hard ticks (Acari: Ixodidae) 

in the eastern region of caspian sea. Acta Tropica, 164: 1-9. 

Friedhoff, K.T. (1997). Tick-borne disease of sheep and goats caused 

by Babesia, Theileria or Anaplasma spp. Parassitologia, 39: 99-

109. 



 
388 TÜM YÖNLERİ İLE KUZEY DOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE HAYVANCILIK 

Gelen, S., Kesik, H.K., Şimşek, S.(2016). Fasciola hepatica’nın 

morfometrik ve moleküler analizi. FÜ Sağ Bil Vet Derg, 

30(3),199-202. 

Geurden, T., Claerebout, E., Vercruysse, J., Berkvens, D. (2008). A 

Bayesian evaluation of four immunological assays for the 

diagnosis of clinical cryptosporidiosis in calves. Vet J, 176: 400-

2. 

Gıcık, Y. (1997). Ruminantlarda akciğer ve mide- bağırsak kıl 

kurtları karşı antelmintik etkinliğin değerlendirilmesi. Kafkas 

Üniv Vet Fak Derg. 3 (2):227-237. 

Gıcık, Y., Arslan, M.Ö., Kara, M., Akça, A. (2002). Kars ilinde 

kesilen koyunlarda karaciğer trematodlarının yaygınlığı. Kafkas 

Üniv Vet Fak Derg, 8(2),101-102. 

Gıcık, Y., Arslan, M.Ö., Kara, M., Köse, M. (2003). Kars ilinde 

kesilen koyunlarda paramphistomiosisin yaygınlığı. Türkiye 

Parazitoloji Derg, 27(4), 260-261. 

Gıcık, Y., Arslan, M.Ö., Kara, M., Köse, M. (2004). Kars ilinde 

kesilen sığır ve koyunlarda Kistik Ekinokokkozis’in yaygınlığı. 

Türkiye Parazitoloji Dergisi, 28(3):136-139. 

Gıcık, Y., Arslan, M.Ö., Sarı, B., Umur, Ş.  (2002). Doğal enfekte 

gebe koyunlarda mide-bağırsak ve akciğer nematodlarına 

Doramectin’in etkisi. Turk J Vet Anim Sci, 26: 793-797. 

Gıcık, Y., Kara, M., Arslan, M.Ö. (2007). Prevalence of Coenurus 

cerebralis in sheep in Kars province, Turkey. Bull Vet Inst 

Pulawy,51,379-382. 



 
 389 

Giri, D.K., Dewangan, G., Kashyap, D.K. (2016). Diagnosis and 

therapeutic management of oestrosis in small ruminants. Intas. 

Polivet 17 (2): 533-534. 

Gondim, L.F.P., McAllister, M.M., Pitt, W.C., Zemlicka, D.E. 

(2004). Coyotes (Canis latrans) are definitive hosts of Neospora 

caninum. Int J Parasitol, 34:159-161. 

Gosh, S., Azhahianambi, P., Yadav, M.P. (2007).  Upcoming and 

future strategies of tick control: a review. J Vet Borne Dis, 44: 

79-89. 

Gökçe, E., Ünver, A., Erdoğan, H.M. (2010). İshalli neonatal 

kuzularda enterik patojenlerin belirlenmesi. Kafkas Üniv Vet 

Fak Derg, 16(5):717-722. 

Gökçe, G., Mor, N., Kırmızıgül, A.H., Bozukluhan, K., Erkılıç, E.E. 

(2015). The first report of seropositivity for Neospora caninum 

in sheep from Turkey. Israel Journal of Veterinary Medicine, 

70(2):40-44. 

Guo, S., Yuan, Z., Wu, G., Ma, D., Du, H. (2002).  Epidemiology of 

ovine theileriosis in Ganan Region, Gansu Province, China. 

Parasitol Res, 88: 36-37. 

Gül, A., Günyaktı Kılınç, Ş. (2016). Bingöl Belediye Mezbahasında 

kesimi yapılan koyun ve keçilerde dışkı bakılarına göre 

endoparazitlerin yaygınlığının araştırılması. Dicle Üniv Vet Fak 

Derg, 2(3):61-66. 

Gül, A., Aydın, A. (2008). Hakkari (Yüksekova) yöresinde kesilen 

kıl keçilerinde karaciğer kelebeklerinin yayılışı. Türkiye 

Parazitol Derg, 32(4):334-336. 



 
390 TÜM YÖNLERİ İLE KUZEY DOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE HAYVANCILIK 

Gündüz, N., Arslan, M.Ö. (2017). Kars yöresinde buzağılarda 

Cryptosporidium enfeksiyonları prevalansının Asit Fast Boyama 

(mAF) ve ELISA yöntemleriyle belirlenmesi. Türkiye Parazitol 

Derg, 41,5-8. 

Güralp, N. (1981). Helmintoloji. İkinci baskı. Ankara Üniv Basımevi, 

Ankara, s,19-59. 

Hall, M.J.R. (1991). Screw worm flies as agents of wound myiasis. 

Wld. Anim Rev Special issue New World Screw Worm 

responce to an emergency, p:8-17. 

Hansen, J., Perry, B. (1990). The Epidemiology, Diagnosis and 

Control of Gastro-intestinal Parasites of Ruminants in Africa: A 

Handbook. International Laboratory for Research on Animal 

Diseases, Nairobi. p: 19–21. 

İça, A. (2013). Uyuz. İçinde: (Ed) Özcel, MA.  Veteriner 

Hekimliğinde Parazit Hastalıkları Türkiye Parazitoloji Derneği 

Yayını No:24, S: 1038-1044, İzmir. 

Kara, M., Arslan, M.Ö. (2011). Kuzey Doğu Anadolu’da hayvanlarda 

ve insanlarda myiasis. Atatürk Üniv Vet Bil Derg, 6(3):245-250. 

Karaer, Z., Nalbantoğlu, S. (2005). Protozoon Hastalıklarında 

Tedavi. İçinde Burgu A, Karaer Z. (Eds). Veteriner Hekimliğin 

de Parazit Hastalıklarında Tedavi. Türkiye Parazitoloji Derneği 

Yayın NO:19, s, 1-19. 

Karakurt, E., Nuhoğlu, H., Sarı, B., Dağ, S., Akça, A., Beytut, E. 

(2019). Clinical, histopathological and parasitological evaluation 

of Coenurus cerebralis infecting domestic and wild ruminats. 

Dicle Üniv Vet Fak Derg, 12(2):122-127. 



 
 391 

Karakurt, E., Nuhoğlu, H., Sarı, B., Dağ, S., Beytut, E., Büyükbaki, 

H.G., Büyükbaki, B. (2020). Clinical, histopathological and 

parasitological evaluation of Oestrus ovis infecting mountain 

goats and sheep. Manas Journal of Agriculture Veterinary and 

Life Sciences, 10(1):19-24. 

Karaman, Ü., Miman, Ö., Kara, M., Gıcık, Y., Aycan, Ö.M., 

Atambay, M. (2005). Kars bölgesinde Hidatik Kist prevalansı. 

Türkiye Parazitol Dergisi. 29(4):238-240. 

Karapınar, A., Yıldırım, A., Bişkin, Z., Düzlü, Ö., İnci, A. (2012). 

Zara yöresindeki koyunlarda fasiyolozis’in kaproantijen ELISA 

ve sedimentasyon-çinko sülfat flotasyon yöntemi ile 

araştırılması. Kafkas Üniv Vet Fak Derg, 18(Suppl-A):7-12. 

Karatepe, M., Karatepe, B. (2013). Babesiosis.  İçinde: Özcel MA 

(Ed): Veteriner Hekimliğinde Parazit Hastalıkları. s.796-803, 

Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri, 2.cilt, İzmir. 

Karatepe, M., Karatepe, B. (2013). Theileriosis.  İçinde: Özcel MA 

(Ed): Veteriner Hekimliğinde Parazit Hastalıkları. s. 804-811, 

Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri, 2.cilt, İzmir. 

Kassai, T. (1999). Veterinary Helmintology. Butterworth Heinemann, 

Printed and bound in Great Britain by the Bath Press, p,4-10. 

Kaufmann, J. (1996). Parasitic Infections of Domestic Animals: A 

Diagnostic Manual. Birkhauser Verlag, Basel, Boston, Berlin. 

 

 

 



 
392 TÜM YÖNLERİ İLE KUZEY DOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE HAYVANCILIK 

Kesik, H.K., Günyaktı Kılınç, Ş., Çelik, F., Şimşek, S. (2019). Elazığ 

ilinde kesimi yapılan sığırlardan elde edilen Echinococcus 

granulosus izolatlarının molekuler karakterizasyonu. 21. 

Parazitoloji Kongresi. 28 Eylül-3 Ekim 2019, SB69, Çeşme, 

İzmir. 

Koyuncu, M., Taşkın, T., Nageye, F.I. (2019). Koyun ve keçilerde iç 

parazitlerin etkileri ve sürdürülebilir yönetimi. J Anim Prod, 

60(2):145-158. 

Kozan, E. (2013). Kistik Echinococcosis. İçinde Veteriner 

Hekimliğinde Parazit Hastalıkları (Ed) Özcel, MA. Türkiye 

Parazitoloji Derneği Yayını No:24, S: 881-883, İzmir. 

Kurtpınar, H. (1956). Erzurum, Kars, Ağrı vilayetleri sığır, koyun, 

keçilerinin yaz aylarına mahsus parazitleri ve bunların 

doğurdukları hastalıklar. Türkiye Vet Hek Dern Derg, 26: 3226-

3232. 

Kurtpınar, H. (1957). Erzurum, Kars ve Ağrı vilayetleri sığır, koyun 

ve keçilerinin yaz aylarına mahsus parazitleri ve bunların 

doğurdukları hastalıklar. Turk Vet Hek Dern Derg, 27: 3320-

3325.  

Le Riche, P.D., Efstathiou, G.C., Campbell, J.B., Altan, Y. (1973). A 

helminth survey of sheep and goats in Cyprus. Part I. The 

seasonal distribution and prevalence of gastro-intestinal 

parasites. J. Helminthol., 47: 237-250. 

Li, Y., Guan, G., Liu, A., Peng, Y., Luo, J., Yin, H. (2010). 

Experimental transmission of Theileria ovis by Hyalomma 

anatolicum anatolicum. Parasitol Res, 106: 991–994. 



 
 393 

Luo, J., Yin, H. (1997). Theileriosis of sheep and goats in China. 

Trop Anim Health Prod, 29: 8-10. 

Mans, B.J., Pienaar, R., Latif, A.A. (2015). A rewiev of Theileria 

diagnostic and epidemiology. Int J Parasitol: Parasites and 

Wildlife, 4: 104-118. 

McAllister, M.M., Dubey, J.P., Lindsay, D.S., Jolley, W.R., Wills, 

R.A., McGuire, A.M. (1998). Dogs are definitive hosts of 

Neospora caninum. Int. J. Parasitol. 28: 1473-1478. 

Mor, N., Arslan, M.Ö. (2007). Kars yöresi koyunlarda Toxoplasma 

gondii’nin seroprevalansı. Kafkas Üniv Vet Fak Derg, 

13(2):165-170. 

Mor, N., Çelebi, Ö., Büyük, F., Demir, P., (2011). Kars Yöresinde 

Abort Yapan İneklerde Neosporozis ve Brusellozisin 

Seroprevalansının Araştırılması ve Ekonomik Kaybın 

Belirlenmesi, 17. Ulusal Parazitoloji Kongresi ve Kafkasya ve 

Ortadoğu Paraziter Hastalıklar Sempozyumu, 5-10 Eylül 2011, 

221, Kars. 

Mor, N., Diken Allahverdi, T., Anuk, T. (2015). The situation of 

Cystic Echinococcoses in Kars State Hospital for the last five 

years. Türkiye Parazitol Derg, 39: 108-111. 

Munoz, M., Alvarez, M., Lanza, I., Carmenes, P. (1996). Role of 

enteric pathogens in the aetiology of neonatal diarrhoea in lambs 

and goat kids in Spain. Epidemiol Infect, 117, 203-211. 

 

 



 
394 TÜM YÖNLERİ İLE KUZEY DOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE HAYVANCILIK 

Nagore, D., Garcia-Sanmartin, J., Garcia-Perez, A.L., Juste, R.A., 

Hurtado, A. (2004). İdentification, genetic diversity and 

prevalence of Theileria ve Babesia species in a sheep population 

from Northern Spain. Int J Parasitol, 34: 1059-1067. 

Nava, S., Guglielmone, A.A., Mangold, A.J. (2009). An overview of 

systematics and evolution of ticks. Frontiers in Bioscience, 14: 

2857-2877. 

Odabaşı, H.M., Yıldız, M.K., ERİŞ, C., Abuoğlu, H.H., Günay, E., 

Özkan, E., Müftüoğlu, T. (2014). Fasciola hepatica tanısında 

endosonografinin rolü:olgu sunumu. 22(1),21-24. 

OIE. (2019). Mange. OIE Terrestrial Manual, Chapter 3.9.7. 

Osman, T.M., Ali, A.M., Hussein, M.O., El Ghali, A., Salih, D.A. 

(2017). Investigation on Theileria lestoquardi infection among 

sheep and goats in Nyala, South Darfur State, Sudan. Insights 

Vet Sci, 1: 17-23. 

Öge, H., Gönenç, B.(2003). Tanı içinde Tınar R, Korkmaz M (Eds). 

Fasciolosis Türkiye Parazitoloji Derneği yayın no:18. 

Özbilgin, A., Kilimcioğlu, A.A. (2007). Kistik echinococcosis. içinde 

Özcel’in Tıbbi Parazit Hastalıkları. (Ed) Özcel MA. Parazitoloji 

Derneği yayın no:22, p:541-565, 1. Baskı, İzmir Türkiye. 

Özçelik, A., Balıkçı, E. (2018). Elazığ yöresinde ishalli neonatal kuzu 

ve oğlakların bazı ishal etkenlerinin hızlı test kitleri ile teşhisi. 

FÜ Sağ Bil Vet Derg, 32(1):39-43. 

 

 



 
 395 

Öztürk, Y., Odabaşıoğlu, F. (2011). Van ve Yöresinde Hamdani 

Koyunlarının verimleri ve morfolojik özelliklerinin 

araştırılması; I. koyunların çeşitli verim özellikleri. Van 

Yüzyüncü Yıl Üniv Vet Fak Derg, 22(2): 75–80, 2011. 

Özübek, S., Aktaş, M. (2017). Molecular evidence of a new Babesia 

sp. in goats. Vet Parasitol, 233:1-8. 

Petersen, B., Ahmed, J.S. (2016). Babesia. In: Mehlhorn H (Ed): 

Encyclopedia of Parasitology. p. 251-288.Springer-Verlag 

Berlin Heidelberg, Germany. 

Sarı, B., Arslan, M.Ö. (2012). Sığır ve koyunlarda cryptosporidiosis. 

Türkiye Klinik J Vet Sci, 3(2),9-15. 

Sarı, B., Arslan, M.Ö., Gıcık, Y., Kara, M., Taşçı, G.T.  (2009). The 

prevalence of Cryptosporidium species in diarrhoeic lambs in 

Kars province and potential risk factors. Trop Anim Health 

Prood, 41(5),819-826. 

Sayin Ipek, D.N. (2018). Prevalence and intensity of Oestrus ovis in 

sheep and goats in south-eastern part of Turkey. Indian J Anim 

Res, 52: 1751-1756. 

Schnittger, L., Rodriguez, A.E., Florin–Christensen, M., Morrison 

DA. (2012). Babesia: a world emerging. Infect Genet Evol, 12: 

1788–1809. 

Schnittger, L., Yin, H., Qi, B., Gubbels, M.J., Beyer, D., Niemann, 

S., Jongejan, F., Ahmed, JS. (2004). Simultaneously detection 

and differentation of Theileria and Babesia parasite infectin 

small ruminants by reverse line blotting. Parasitol Res, 92: 189-

196. 



 
396 TÜM YÖNLERİ İLE KUZEY DOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE HAYVANCILIK 

Sevimli, F. (2013). Checklist of small rumminant gastrointestinal 

nematodes and their geographical distribution in Turkey. Turk J 

Vet Anim Sci, 37: 369-379. 

Sevinç, F., Dik, B. (1996). Konya yöresindeki koyunlarda Babesia 

ovis’in ELISA ile teşhisi. Vet Bil Derg, 12 (2): 73-79, 1996.   

Sevinç, F., Zhou, M., Cao, S., Ceylan, O., Aydın, M.F., Sevinç, M., 

Xuan, X. (2018). Haemoparasitic agents associated with ovine 

babesiosis: A possible negative interaction between Babesia ovis 

and Theileria ovis. Vet Parasitol, 252: 143-147. 

Soulsby, E.J.L. (1982). Helminths, Arthropods and Protozoa of 

Domesticated Animals. 7th Ed. Bailliere Tindal, London. P: 119-

121.  

Soulsby, E.J.L. (1986). Helminths, Arthropods and Protozoa of 

Domesticated Animals. 7th Ed. Bailliere Tindal, London.  

Şenlik, B. (2017). Koyunlarda sürü sağlığı açısından önemli paraziter 

hastalıklar. Turkiye Klinikleri J Vet Sci Intern Med-Special 

Topics. 3(1):89-100. 

Şenlik, B. (2004). Echinococcoside Hayvanlarda Tanı. In 

Echinococcosis. Eds Altıntaş N, Tınar R, Çoker A. Hidatidoloji 

Derneği, yayın no:1, İzmir, p:295-316. 

Şentürk, S., Şenlik, B. (2018). Koyun Keçi Hastalıkları: Dahili 

ve Paraziter. Dora Yayınları, Bursa. 

Taylor, M.A, Coop, R.L., Wall, R.L. (2007). Theileriosis. İn: Taylor 

MA, Coop RL, Wall RL(Eds): Veterinary Parasitology. p. 555-

559, 3th ed, Blackwell Publishing, Oxford, UK. 



 
 397 

Taylor, M.A., Coop, R.L., Wall, R.L. (2016). Family Babesiidae. İn: 

Taylor MA, Coop RL, Wall RL(Eds). p.150-152, 4th ed, Wıley 

Blackwell. 

Tenter, A.M., Heckeroth, A.R., Weiss, L.M. (2000). Toxoplasma 

gondii: From animals to humans. Int J Parasitol, 30 (12-13): 

1217-58. 

Tınar, R. (1979). Cestod larvalarının insan ve hayvan sağlığı 

açısından önemi ve neden oldukları ekonomik kayıplar. Türk 

Vet Hek Dern Derg, 49: 32-40. 

Tınar, R., Coşkun, Ş.Z., Doğan, H., Demir, S., Akyol, Ç.V. (1992). 

Güney Marmara Bölgesi ruminantlarında Amphistomum 

türlerinin bulunuşu ve yayılışı. Doğa Tr J Vet Anim Sci, 16,187-

197. 

Tınar, R., Umur, Ş. (2015). Koyun ve Keçilerin Paraziter Hastalıkları 

içinde Veteriner Parazitoloji Hayvan Türlerine Göre (Eds). 

Tınar R, Umur Ş. Güneş Tıp Kitabevleri, s:73-120, Ankara. 

Toparlak, M., Tüzer, E. (2005). Veteriner Helmintoloji. İstanbul Üniv 

Vet Fak, Ders notu, 28. İstanbul. 

Türkütanıt, S.S., Sağlam, Y.S., V, M.Ö., Bozoğlu, H., Dinler, U. 

(2002). Sarılık görülen koyun ve sığırlarda kan protozoonları ve 

leptospirosis üzerine etiyopatolojik incelemeler. Etlik Vet 

Mikrob Derg, 13 (1): 45-55, 2002. 

Uilenberg, G. (1981). Theilerial Species of Domestic Livestock. In: 

Irvin AD, Cunningham MP, Young AS (Eds): Advances in the 

Control of Theileriosis. p 4-37. Martinus Nijhoff Publisher, The 

Hague, Boston, London. 



 
398 TÜM YÖNLERİ İLE KUZEY DOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE HAYVANCILIK 

Uilenberg, G. (2006).  Babesia-A historical review. Vet Parasitol, 

138: 3-10. 

Uilenberg, G., Gray, J., Kahl, O. (2018).  Research on Piroplasmorida 

and other tick-borne agents: Are we going the right way? Ticks 

Tick-Borne Dis, 9: 860–863. 

Umur, Ş. (1997). Gastrointestinal nematodes and seasonal activities 

in sheep in the Kars district. Turk J Vet Anim Sci, 21: 57-66. 

Umur, Ş. (2003). Prevalence and economic importance of cystic 

echinococcosis in slaughtered ruminants in Burdur, Turkey.  J 

Vet Med B Infect Dıs Vet Public Health, 50:247-252.  

Umur, Ş., Arslan, M.Ö. (1997). Evcil hayvanlarda neosporosis. 

Kafkas Üniv Vet Fak Derg, 3(1), 115-121. 

Umur, Ş., Arslan, M.Ö. (1998). Kars yöresi sığır ve koyunlarında 

akciğer kıl kurtları. Türkiye Parazitoloji Derg 22: 88-92. 

Umur, Ş., Arslan, M.Ö. (2000). Doramectin’in doğal enfekte 

kuzularda mide-bağırsak nematodları ve canlı ağırlık artışına 

etkisi. Türkiye Parazitoloji Dergisi, 24(1): 67-72. 

Umur, Ş., Aslantaş, Ö. (1993). Kars Belediye Mezbahası’nda kesilen 

ruminantlarda hidatidozun yayılışı ve ekonomik önemi. Türkiye 

Parazitol Derg, 17: 27-34. 

Umur, Ş., Köroğlu, E., Güçlü, F., Tınar, R. (2011). Nematoda. In: 

Tınar, R., Ed. Veteriner Helmintoloji. Dora Yayınları, 

Bursa.s:258–270. 

Umur, Ş., Yukarı BA. (2005). Seasonal activity of gastro-ıntestınal 

nematodes in goats in Burdur region, Turkey. Turk J Vet Anim 

Sci, 29:441-448. 



 
 399 

Urquhart, G.M., Armour, J., Duncan, J.L., Dunn, A.M., Jennings, 

F.W. (1987). Veterinary Parasitology. Published in the United 

States of America by Churchill Livingstone Inc, New York 1st 

Ed. 

Uyar, Y., Taylan Ozkan, A. (2009). Antigen detection methods in 

diagnosis of amebiasis, giardiasis and cryptosporidiosis. Türkiye 

Parazitol Derg, 33: 140-50. 

Vatansever, Z., Nalbantoğlu, S. (2002). Sahada Theileria annulata ile 

enfekte sığırların Nested PZR (Polimeraz Zincir Reaksiyonu), 

IFA (İndirekt Floresan Antikor) Testi ve kan frotisi bakısı ile 

saptanması. Turk J Vet Anim Sci 26: 1465-1469. 

Vural, A., Doğru, C., Onar, E., Özkoç, Ü. (1980). Erzurum bölgesi 

kuzularında paraziter fona tespiti ve parazitlerin et verimine olan 

etkileri. Pendik Vet Mikrobiyol Enst Derg, 12,27-47. 

Wall, R., Shearer D. (1997). Veterinary Entomology. Chapman & 

Hall, UK, 43-93. 

Waller, P.J. (2003). Global perspectives on nematode parasite control 

in ruminant livestock: the need to adopt alternatives to 

chemotherapy, with the special amphasis on biological control. 

Animal Health Rev, 4: 35-43. 

Yadav, A.K., Tandon, V. (1989). Gastrointestinal nematode 

infections of goats in a sub-tropical and humid zone of India. 

Vet Parasitol, 33: 135-142. 

 

 



 
400 TÜM YÖNLERİ İLE KUZEY DOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE HAYVANCILIK 

Yıldırım, A., Güneş, V., İça, A., Sarıözkan, S., Düzlü, Ö., İnci, A., 

Albasan, H. (2008) Koyunlarda mide- bağırsak nematodlarına 

karşı Oxfendazole+Oxyclozanide’nin tablet ve pasta 

formülasyonlarının kısa süreli etkinliğinin araştırılması. Türkiye 

Parazitol Derg, 32(2): 134-138. 

Yin, H., Liu, G., Luo, J., Guan, G., Ma, M., Ahmed, J., Bai, Q. 

(2003). Observation on the schizont stage of an unidentified 

Theileria sp. in experimentally infected sheep. Parasitol Res, 91 

(1): 34-39, 2003. 

Yin, H., Luo, J. (20079. Ticks of small ruminants in China. Parasitol 

Res, 101(Suppl 2): 187-189, 2007. 

Yin, H., Schnittger, L., Luo, J., Seitzer, U., Ahmed, J.S. (2007). 

Ovine theileriosis in China: a new look at an old story. Parasitol 

Res, 101:191–195. 

Yukarı, B.A. (2013). Koyun ve Keçilerde Görülen Parazit 

Hastalıkları. İçinde Veteriner Hekimliğinde Parazit Hastalıkları 

(Ed) Özcel, MA. Türkiye Parazitoloji Derneği Yayını No:24, S: 

787-1051, İzmir. 

Zumpt, F. (1965). Myiasis in man and animals in the Old World. 

Butterworths, London, United Kingdom. 



 
 401 

 

 

 

 

 

 

 

BÖLÜM 15: 

KARS BÖLGESİNDEKİ NEONATAL BUZAĞILARDA 

SIKLIKLA KARŞILAŞILAN İSHAL KAYNAKLI SEPSİS 

NEDENLERİ 

Dr. Öğr. Üyesi Enes AKYÜZ* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Kafkas Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, 36100 Kars, 

Türkiye.ORCID ID: 0000-0002-3288-2058, E-mail: enesakyuz_44@hotmail.com 



 
402 TÜM YÖNLERİ İLE KUZEY DOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE HAYVANCILIK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 403 

GİRİŞ 

Ülkemiz hayvancılığını yakından ilgilendiren konulardan belki de en 

önemlisi buzağı ölümleridir. Buzağı ölümlerinin önüne geçilmesi 

çiftlik hayvancılığının ilerlemesinin önemli bir ayağını 

oluşturmaktadır. İstatistiksel veriler ışığında ülkemizde buzağı 

ölümleri yüksek oranlarda seyretmektedir. Bu oran devlet 

işletmelerinde ortalama %10, özel işletmelerde ise %50 civarında 

seyretmektedir. Bu oranlar oldukça yüksek ve ülke hayvancılığının 

ciddi ekonomik kayıplara yol açmasına neden olmaktadır (Ayvazoğlu 

Demir vd., 2020). Bir sığır işletmesinin devamlılığı doğacak 

buzağıların sağlıklı olması ve hayatta kalmasına bağlıdır. Buzağıların 

hastalıklara yakalanma riskinin en yüksek olduğu neonatal dönem 

olarak belirtilen ilk haftalarda koruyucu önlemlerin alınması ve 

buzağıları yaşatmak en önemli konular içerisinde yer almaktadır. Yeni 

doğan buzağı ölümlerinin en önemli nedenleri arasında; ishal, 

solunum sisemi hastalıkları ve sepsis yer almaktadır.  

Ölümler bakteriyemi, viremi ve endotoksemi neticesinde ortaya çıkar. 

Escherichia coli (E. coli) gibi bakteriyel enfeksiyonlar, rotavirus ve 

coranavirus gibi viral enfeksiyonlar ve kriptosporidiozis gibi paraziter 

kaynaklı sepsise neden olan hastalıklar yeni doğan buzağı ölümlerinin 

önemli kısmını oluşturmaktadır. Hastalıkların tedavi edilmesi 

işletmelere ciddi ekonomik yük getirmektedir. Bunun yerine koruyucu 

hekimlik terimi daha ön planda tutulması hem hastalıkların önlenmesi 

hem de işletmelerinin tedavi giderleri gibi ekonomik zararlarının 

önüne geçilmesi adına daha akılcı bir yaklaşım olarak öngörülebilir.  
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Yapılan çalışmalar sonucunda buzağılar için en riskli zaman 

yaşamlarının ilk dönemleri olduğu belirlenmiştir. Bu dönemde yeterli 

savunma sistemi gelişmediğinden enfeksiyöz ajanlara karşı daha 

savunmasız olduğu anlaşılmıştır.  Mortalite nedenleri arasında ishal, 

sepsis ve solunum sistemi hastalıkları en büyük paya sahiptir. 

Enfeksiyon sonucunda buzağılarda çoklu organ yetmezliğine neden 

olacak sepsis gelişebilir ve neticesinde ölüm riski daha da artabilir 

(Basoglu ve ark. 2018; Chatre ve ark. 2017).  

Farklı araştırmalar sonucunda neonatal buzağıların (doğumdan sonraki 

28. gününe kadar olan süre) mortalite oranını etkileyen ana unsurların 

başında buzağıların pasif transfer yetmezliği gelmektedir. Sepsisin 

erken dönemi ile diğer enfeksiyonları birbirinden ayırmak oldukça 

zordur. Yapılacak laboratuvar analizleri, klinik ve kan muayene 

bulguları ile ayrım yapılmaya çalışılır.  

Ancak mortaliteyi etkileyecek bir diğer hususta yanlış laboratuvar 

sonuçları olabilmektedir (Basoglu ve ark. 2018; Smith, 2015). Kaliteli 

ve yeterli kolostrumu almamış neonatal buzağılarda sepsis daha ağır 

seyretmektedir. Pasif transfer yetmezliği, yaşamlarının ilk 

dönemlerindeki buzağılar için ciddi mortalite kaynağını 

oluşturmaktadır (Akyüz ve ark. 2019; Basoglu ve ark. 2018). Sepsis 

dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de yaygın olarak 

görülmektedir. Ülkemizdeki buzağılarda sıklıkla gözlenen sepsis için 

mortalite oranının %16-60 arasında olduğu bildirilmiştir (Baykal ve 

ark. 2001). Bu durum sepsisin ne kadar ciddi sorun teşkil ettiğinin 

açık göstergesi olarak düşünülebilir. Ayrıca geliştirilen yeni tedavi 
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denemeleri, farklı ilaç kombinasyonlarının denenmesine rağmen 

mortalite oranının hala yüksek olması sonucu ciddi kayıplar devam 

etmektedir (Novelli ve ark. 2010). 

SEPSİS VE BUZAĞI İSHALLERİNDE ETİYOLOJİ VE 

PATOGENEZ 

Neonatal buzağılarda E. coli kaynaklı ishallerde bakteriyemi ve sepsis 

sıkça gözlenmektedir (Radostits ve ark. 2006). İshal semptomu 

gösteren veya göstermeyen vakaların büyük çoğunluğunda bakteriyemi 

varlığı söz konusudur. Bakteriyemi riski, buzağıların aldıkları 

kolostrumdaki immunglobulinlerin kalitesi ve miktarı ile doğrudan 

ilişkilidir. Düşük kaliteli ve yetersizlik durumlarında bakteriyemi riski 

doğal olarak artacaktır. Düşük düzeydeki serum protein ve 

immunglobulinler, kolostral immunglobulinlerin yetersiz transferi ile 

ilgilidir.  

Bu durum yeni doğan çiftlik hayvanlarında çoğunlukla gram negatif 

bakterilerin neden olduğu sepsisin görülmesiyle sonuçlanabilir (Akyüz, 

2020; Aldridge ve ark. 1993; Radostits ve ark. 2006). Buzağılarda 

bakteriyel kaynaklı toksinler abomazum hareketlerini aksatacak ve 

buzağılara içirilen süt abomazumda normalden daha fazla süre 

kalacaktır. Bu durumda asidik pH’nın alkaliye dönmesine sebebiyet 

verecektir. Oluşan alkali ortamda özellikle asidik ortamda 

üreyemeyecek olan bakteriler için uygun ortam oluşturacaktır. İçeriğin 

barsaklara geç geçmesiyle ortamdaki alkali durum daha üst seviyelere 

çıkacaktır. Özellikle E. coli ve salmonella gibi bakterilerin 
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çoğalmasıyla konakçının sağlık durumunun daha tehlikeli bir hal 

almasına neden olacaktır (Akyüz ve ark. 2016; Radostits ve ark. 

2006). Ayrıca E. coli kaynaklı enteritislerde buzağılarda oksidatif stres 

gibi durumlarında artabileceği rapor edilmiştir. Ayrıca artan oksidatif 

stres buzağıların iyileşmesine engel olacak olumsuz ortama neden 

olacaktır (Akyüz ve ark. 2017). Neonatal buzağı ishallerinde 

uygulanacak her türlü tedavi masrafları işletme için fazla yük 

getirecektir. Tedavi masraflarının yanında zaman, iş yükü işletmenin 

gelişmesine engel olacaktır. Ayrıca ishal kaynaklı buzağı ölümleri ciddi 

ekonomik kayıpların başında yer almaktadır (Ayvazoğlu Demir ve ark. 

2019). Olumsuz çevresel faktörler, zayıf immünite ve buzağı 

barınaklarının hastalık ajanları ile kontamine olması ishallerinin 

gelişmesine neden olmaktadır. İmmun durumu yetersiz olan neonatal 

buzağıların hastalıklarla mücadele etme şansı immun durumu yeterli 

olan neonatal buzağılara kıyasla oldukça düşüktür.  

Buzağı ishallerinin etiyolojisine bakılacak olursa çok fazla neden 

sıralanabilir. Bunların başında viral, bakteriyel ve protozoal etkenler yer 

almaktadır. Genel olarak bakıldığında ise tek bir etkenden ziyade daha 

çok miks enfeksiyonlar şeklinde buzağı ishallerinin etiyolojisi 

karşımıza çıkmaktadır (Ok ve ark. 2009). Neonatal buzağı ishallerinde 

birçok faktör ve etkenin rolü olduğu bilinmektedir. Bunların başında 

uygun olmayan çevresel faktörler, anne kaynaklı, bakım ve besleme 

koşullarının kötü olması, buzağının yeterli ve kaliteli kolostrumu 

alamamasıdır. Bunlara ilaveten paraziter, viral, fungal ve bakteriyel 
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etkenler neonatal ishallerin ve sepsisin oluşmasındaki temel nedenler 

arasındadır.  

Genel olarak bakıldığında bahsedilen etkenler tek başına hastalık 

oluşturabileceği gibi birden fazla etkenin bir araya gelerek daha 

kompleks şekilde hastalık oluşturabilir (Radostits ve ark. 2007). 

İshaldeki bulaşma genelde temizliği yapılmamış etkenle bulaşık yem ve 

ekipmanlarla oral yolla olur. Bunun dışında göbek kordonu ve 

inhalasyon yoluyla da bulaşma bildirilmiştir (Trefz ve ark. 2013). 

Neonatal buzağıların ishallerinde öncelikle barsaklarda sekresyon artışı 

gözlenmektedir. Barsaklardaki sekresyon artışını malabsorbsiyon takip 

etmektedir. E. coli gibi enfeksiyöz etkenler farklı enterotoksinler 

üreterek sekresyon artışını tetiklemektedir. Artan sekresyon artışı 

barsaklarda membran stabilizasyonunda aksaklıklara neden olmaktadır. 

Membran stabilizasyonunda aksaklığa neden olan, enfeksiyöz ajanlar 

tarafından üretilen enterotoksinlerdir.  

Enterotoksinlerin neden olduğu membran stabilizasyon bozukluğu 

neticesinde sodyum, potasyum ve klor sekresyonlarında artış meydana 

gelmektedir. Artmış olan barsak sekresyonu ve bunu takip eden 

malabsorbsiyon sonucunda ishal şekillenmektedir (De Waele vd., 

2010).  

İshal oluşmasında çok fazla şekilde enfeksiyöz-nonenfeksiyöz etken ve 

faktör rol alabilmektedir. Bu enfeksiyöz ajanların oluşturdukları 

yangısal duruma karşı canlı savunma mekanizmalarını aktif hale 

getirmektedir. Savunma tepkisi olarak genel enfeksiyöz ajanlara karşı 
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yaygın yangısal yanıt sendromu (SIRS) ve komplikasyon olarak sepsis 

gelişebilmektedir. Sepsis meydana geldikten sonra bazı bulgular ortaya 

çıkmaktadır. Bu bulgulardan bazıları çevreye olan ilginin azalması, 

anoreksi ve ishal olarak sayılabilir. Bunların dışında bireysel 

farklılıklardan dolayı semptomların şiddeti değişiklik gösterebilir. Bu 

bulgulardan bazıları emme refleksinin zayıflaması, depresyon hali, 

uyuşukluk, vücut ısısının düşmesi, solunum sayısındaki artış, kapillar 

tekrar dolum zamanındaki değişimler ve dehidrasyon olarak 

sıralanabilir (Akyüz, 2020; Bonelli vd., 2018). 

KARS YÖRESİNDEKİ NEONATAL BUZAĞILARDA 

SIKLIKLA GÖZLENEN İSHAL ETKENLERİ 

Kars yöresindeki neonatal buzağılarda ishale neden olan etkenlere 

bakıldığında çoğunlukla; E. coli, kriptosporodiozis, rotavirus ve 

koronavirus’un sorumlu olduğu bildirilmiştir (Akyüz, 2020).  

Belirtilen etkenler özellikle yeni doğan buzağıların ilk bir haftalık süre 

içerisinde ishale neden olduğu ve buna bağlı olarak sepsis gelişebileceği 

gözlenmektedir. 

Buzağı ishallerinden ölüm oranı oldukça yüksek şekilde devam 

etmektedir. Sığır yetiştiriciliği yapılan yörelerde ishalli buzağılar için 

harcanan tedavi masrafları, yapılan tedaviye rağmen buzağıların ölmesi 

gibi durumlarda ekonomik kayıp tahmin edilenden daha fazladır. 

Neonatal buzağılarda genelde bakteriler, virüsler, parazitler ve gıdaya 

bağlı olarak ishal meydana gelir. Neonatal dönemde bu etkenlerin 

oluşturduğu enfeksiyon kontrol altına alınamadığı taktirde sepsis 
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kaçınılmaz olur. Sepsis sonucunda mortalite oranı artmaktadır. Sepsise 

neden olan başlıca mikroorganizmanın E. coli olduğu ve en zararlı 

suşunun K99 olduğu rapor edilmiştir (Trefz vd., 2013). Neonatal 

ishallerde viral etkenlerden korona ve rotavirus sıklıkla belirlenmiştir. 

Bu enfeksiyonların genelde neonatal dönemin ilk bir haftalık 

döneminde görüldüğü tespit edilmiştir. Hastalığa immun sistemi 

yetersiz olan, kaliteli ve yeterli kolostrumu almamış buzağıların daha 

hassas oldukları bildirilmiştir. Genel olarak yeni doğan buzağıların ilk 

bir haftalık dönemindeki ishal ve sepsis kaynaklarının belirtilen etkenler 

olduğu belirlenmiştir (Benfield & Saif, 1990). Korona ve rotavirus 

enfeksiyonlarının bulaşması, diğer ishale neden olan etkenler gibi 

genelde çevre şartlarının iyi olmaması, etken bulunan dışkının suluk ve 

yemliklere bulaşmasıyla oral yolla gerçekleşmektedir. Bazı durumlarda 

da yetişkin sığırlar hastalık etkenlerini gizli şekilde saçabilmektedirler.  

Yetişkin sığırlarda subklinik hastalık durumlarında hastalık etkenlerini 

belli süre etrafa saçmaya devam etmektedir. Klinik bulgu oluşmadan 

işletmelerde uzunca süre etkenleri dışkılarıyla saçmaya devam ederler 

ve hastalığın morbiditesinin artmasına neden olmaktadırlar (Burgu vd., 

1995). 

Neonatal dönemin başlarında diğer önemli bir ishal etkeni de 

Cryptosporidium parvum’ dur. Özellikle erken yaştaki buzağıların bir 

sorunu olarak ortaya çıkmaktadır. Klinik olarak ishal her zaman 

görülmeyebilir fakat depresyon, verim kaybı, zayıflama ve farklı klinik 

bulgular ile karşımıza çıkabilmektedir. Hastalığa yakalanan buzağılar 

kendiliğinden iyileşebildiği gibi farklı sekonder etkenlerin ortama 
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girmesiyle mevcut klinik tablo daha da ağırlaşabilir. Hastaların 

dışkılarından saçtıkları ookistler asıl hastalık nedenini oluşturmaktadır. 

Atılan ookistlerin bulaştıkları materyal ile temas sonucu hastalık etkeni 

vücuda alınmış olur. Oral şekilde alınan etkenler asıl hastalık oluşturma 

yolu olarak göze çarpmaktadır.  

Hastalığın teşhisi dışkıyla atılan ookistlerin dışkı muayenesi ile 

görünmesiyle ortaya koyulmaktadır. Hastalık başlangıcında dışkıyla 

saçılan ookist sayısı milyonlarca olabilmekte ve bir süre bu şekilde 

devam etmektedir (Uga vd., 2000). Cryptosporidium parvum genelde 

çiftliklerde, işletmelerde gizli seyrettiğinden gözden kaçabilir ve bu 

şekilde çiftlikteki diğer hayvanlara da bulaşma riski artmaktadır. Ayrıca 

insanlara bulaşmanın olması zoonotik açıdan önem arz etmektedir. 

İnsanlara bulaşmanın etkenle bulaşık sular olabileceği bildirilmiştir 

(Björkman vd., 2003). 

SEPSİS VE BUZAĞI İSHALLERİNDE TANI 

 

Sepsis ve SIRS belirlenirken belirli kriterler vardır. Bunlardan 

hipotermi veya hipertermi, taşikardi, taşipne, arteriyal parsiyal 

karbondioksit basıncı artışı, lökopeni veya lökositoz, %10’u geçmiş 

band nötrofil formasyonu kriterlerinden en az iki tanesi bulunması SIRS 

olarak değerlendirilir. Enfeksiyon varlığı da SIRS’a eşlik ederse sepsis 

olarak değerlendirilmektedir (Akyüz, 2020; Beydilli ve Gökçe, 2019; 

Naseri, 2017; Yıldız ve ark. 2018). Son zamanlarda buzağı ishallerinin 

hızlıca ve kolay yoldan tanınmasına fırsat verecek yöntemler 
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geliştirilmiştir. Bu yöntemlerden birisi dışkıda hızlıca etken tespit 

etmeye yarayan immunokromotografik test kitleridir (Resim 1).  

 
Resim 1: İmmunokromotografik test kitleri (Akyüz 2020). 

Uygulama kolaylığı ve hızlı sonuç vermesi, etiyolojik etkenin tespit 

edilmesi açısından oldukça fayda sağlamaktadır. Bu test kitlerinin 

duyarlılığı yüksek, laboratuar ortamı gerektirmeden doğru etken tespit 

etmesi adına büyük avantaj sağlamaktadır. Bu kitlerin kullanımı, ishale 

neden olan etkeninin tespit edilmesine ve daha doğru bir tedavi 

yaklaşımı olan etken spesifik tedavilerin yapılmasına olanak 

sağlayacaktır (Klein ve ark. 2009, Akyüz 2020). 

SEPSİS VE BUZAĞI İSHALLERİNDE TEDAVİ 

Neonatal buzağılar için hayatlarının en kritik ve hastalıklara en duyarlı 

oldukları dönem bu dönemdir. Hastalıklara karşı eğer yeterli bağışıklık 

oluşmadıysa, pasif transfer yetmezliği söz konusu ise ishal oluşmasına 

neden olabilecek enfeksiyöz etkenler aynı zamanda sepsise neden 

olabilir. Sepsis buzağılar için kritik bir dönem olarak tanımlanabilir. Bu 

dönemde eğer uygun şekilde tedavi uygulanmadığı taktirde hayati 
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fonksiyonları olumsuz etkilenecek ve ölüme sebebiyet verecektir. Bu 

durumda yapılacak en doğru yaklaşım tedavinin hızlı ve uygun şekilde 

yapılmasıdır.  

Yapılacak tedavi uygun sıvı-elektrolit tedavisini kapsamalı bunlara 

ilaveten diyet tedavisi, antibiyotik tedavisi ve destekleyici tedaviyi de 

mutlaka içermelidir. Yapılacak tedavinin temelini kaybedilen sıvı 

volümünün yeniden sağlaması, kan volümünü arttırmak, kaybedilen 

bikarbonatı yerine koymak, oluşan yangısal durumu düzeltmek ve 

oluşan sepsisi düzeltmek olmalıdır. 

Neonatal sepsisli buzağılarda antibiyotikler oral ve paranteral 

uygulanabilir. Bunların yanında non-steroid anti-enflamatuvar, A, B, C, 

D ve E vitaminlerini kapsayan sepsisli buzağının iyileşmesine yardımcı 

olabilecek destekleyici tedaviler uygulanabilir (Akyüz, 2020; Çitil ve 

Gökçe, 2013). İshalli buzağılarda kaybedilen sıvı volümü ve 

elektrolitler ciddi şekilde prognozu olumsuz yönde etkilemektedir.  

Dehidrasyon nedeniyle önemli derecede elektrolit kayıpları ve 

dengesizlikleri ortaya çıkmakta, sonuç olarakta kan pH’sı normal 

sınırların altına düşmektedir. Dehidrasyon derecesi etiyolojik farklılık, 

hastalığın süresi, hayvanın immun durumu gibi farklı sebeplere bağlı 

olarak değişim gösterebilir. Verilecek sıvı buzağının canlı ağırlığı ve 

dehidrasyon derecesine bağlı olarak hesaplanmaktadır.  

Verilecek sıvının veriliş şekli ise buzağının emme refleksinin olup 

olmamasına göre belirlenmektedir. Dehidrasyon derecesi %8 ve altında 

olan, emme refleksi olan buzağılar için oral yolla, dehidrasyon derecesi 



 
 413 

%8’in üzerinde ve emme refleksi olmayan buzağılar için parenteral sıvı 

tedavisi uygulanması doğru olacaktır (Aydogdu vd., 2018; Şen & 

Constable, 2013). İshal sonucunda çeşitli komplikasyonlar gelişebilir. 

Bunların başında hipovolemik şok, azotemi ve sepsis sayılabilir. 

Gelişen bu komplikasyonlar sonucunda özellikle sepsis neticesinde 

ölümler gerçekleşebilmektedir (Radostits vd., 2007; Şen vd., 2013).  

Gerekli sıvı tedavisi planlaması yapıldıktan sonra yapılacak diğer 

önemli tedavi şekli uygun antibiyotik seçimi ile sepsisin önlenmesine 

çalışmaktır. Antibiyotiklerin kullanım amacı sekonder enfeksiyonların 

önüne geçmek ve aynı zamanda barsaklardan kana bakteri geçişini 

azaltmaktır. Geniş spektrumlu antibiyotikler, antibiyogram 

yapılamadığı durumlarda öncelikle kullanılması tercih edilmelidir. 

Fakat en doğru antibiyotik seçimi antibiyogram sonucuna göre 

olacaktır. Yapılan antibiyotik ve sıvı tedavisine ilaveten ishalli neonatal 

buzağılarda vitamin, mineral takviyeleri yapılması gereklidir. 

Ayrıca barsak sekrasyonunu azaltıcı büzüştürücüler, barsak mukozasını 

koruyucu yüzey örtücüleri ve barsakta bulunan toksik maddelerin 

uzaklaştırılması destekleyici tedavide temel unsurları arasındadır. 

Kalsiyum, magnezyum, fosfor, selenyum, demir, bakır, mangan, çinko 

gibi elementlerin tedavide yer alması iyileşme üzerine olumlu sonuçlar 

verecektir. Sepsis ve ishallerde oluşan yangıyı gidermek için flunixin 

meglumin 1,1 mg/kg dozda kullanılmaktadır (Çitil ve Gökçe, 2013). 
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SEPSİS VE BUZAĞI İSHALLERİNDEN KORUNMA 

Neonatal buzağı ishallerinde tedavi güçlüğü ve oluşan ekonomik 

kayıplar koruyucu hekimliğin önemli olduğunun en güzel 

göstergelerindendir. Buzağılar doğduklarında savunma sistemi henüz 

tam olarak gelişmemiştir. Yeterli bağışıklığın kolostrumla sağlanması 

gerekmektedir. Aksi durumda olumsuz çevre şartları ve savunma 

sisteminin etkin olmaması sonucu, ishale yakalanma oranı artacaktır.  

Yeni doğan buzağıları farklı hastalıklardan korumak temel 

ilkelerdendir. Bu hastalıkların başında ishal gelmektedir. Buzağıları 

ishalden korumak için iki ana unsur vardır. Bunlar, buzağıların 

savunma sistemini iyileştirmek ve yeni doğan buzağılarda 

enfeksiyonun gelişimine sebep olacak olumsuz çevresel faktörleri 

azaltmaktır. Buzağıların savunma sistemin temelinde kolostrumla 

alacakları maternal antikorlar oluşturacaktır. Bundan dolayı yeterli ve 

kaliteli kolostrumun uygun zamanda alınması son derece önemlidir.  

Ayrıca buzağıların savunma sistemini aktive etmek için aşılarında 

önemli bir yeri vardır. Uygun zamanda yapılacak aşılamalar ile 

buzağıların savunma sistemi aktive edilmiş olacaktır. Çiftlik ve 

işletmelerin hijyen konularına dikkat etmesi, çevre şartlarını 

düzeltmesi, bakım ve beslenmenin uygun şekilde yapılması neonatal 

dönem buzağıların ishallere yakalanma olasılığını azaltacaktır (Akyüz 

ve ark. 2017; Şen ve ark. 2013). 
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SONUÇ 

Sonuç olarak neonatal dönem buzağılar için kritik bir süreçtir. Tüm 

dünyada olduğu gibi ülkemizde de buzağı kayıplarının en fazla olduğu 

bu dönemdir. Bu dönem için yapılacak koruyucu hekimlik önlemleri 

ile neonatal buzağı ishallerinin önüne geçeceği gibi diğer birçok 

enfeksiyöz ve nonenfeksiyöz hastalıkların da önüne geçecektir. 

Hastalıkları tedavi etmekte yaşanan güçlükler, zaman kayıpları, 

buzağıların ölmesi gibi olumsuzluklar ülke ekonomisine ciddi yükler 

getirmektedir. Koruyucu hekimlik önlemleri ile bunların önüne 

geçilmesi ülke ekonomisine katkı sağlayacaktır. Bunların yanında 

buzağıların da yaşama şansını arttırmak veteriner hekimliği adına yüz 

güldürücü bir durum oluşturacaktır. 
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GİRİŞ 

Ketozis, karbonhidrat ve uçucu yağ asit metabolizmasının bozulması, 

karaciğerde glikojen ve glukoz rezervlerinin tükenmesi, yağ 

dejenerasyonu ve bu bozukluklara bağlı glukoz seviyesinin düşmesi 

ve keton cisimciklerinin artması ile karakterize akut, subakut ve 

kronik seyirli bir metabolizma hastalığıdır (Blood ve Radostits 1989). 

Yüksek vücut kondisyon skoruna (VKS) sahip hayvanlarda 

postpartum dönemde şiddetli bir yağ mobilizasyonu ve negatif enerji 

dengesi (NED) meydana gelir. Bu durum ketozis gibi metabolik 

hastalıkları ve sorunları beraberinde getirir (Kaya, 2008, Peker, 2019). 

Bu nedenle, ketozisin teşhisinde VKS’unda görülen değişimler, süt 

veriminde azalma, laboratuvar bulguları ve ağızda aseton kokusu göz 

önünde bulundurulur (Holtenius ve Holtenius 1996).  

Vücut kondisyon skoru, süt ineklerinin vücutlarındaki yağ düzeylerini 

ölçmeye yarayan ve enerji dengesini gösteren dolaylı öznel bir ölçüm 

sistemdir (Çitil ve Uzlu, 2005; Varışlı ve Tekin, 2011; Ural ve 

Erdoğan, 2018, Wang ve ark. 2020). Bunun yanında, ineklerin 

VKS’undan sağlık, verim ve metabolik profilleri hakkında bilgi 

edinmek üzere de yararlanılmaktadır (Coşkun, 1997; Roche ve ark., 

2009).  

Vücut kondisyon skoru, ineklerde geçiş döneminde ortaya çıkan 

metabolik hastalıkların (ketozis, yağlı karaciğer, klinik mastitis ve süt 

humması vb.) ortaya çıkmasına hazırlayıcı rol oynamaktadır (Gaffari 

ve ark. 2019).  Prepartum dönemde VKS’nun yüksek olması ketozisin 



 
426 TÜM YÖNLERİ İLE KUZEY DOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE HAYVANCILIK 

tedavi sürecini direkt ve dolaylı yoldan olumsuz etkileyen nedenlerden 

biri olduğu bildirilmiştir (Şahal ve ark. 2011). Bu nedenle, VKS’leri 

yüksek olan inekler, metabolizmalarını laktasyon başlangıcına adapte 

edemezler ve verim kaybı sonucu ekonomik kayıplar ortaya çıkar 

(Wang ve ark. 2020).  

Sunulan bu çalışma ile; geçiş döneminde klinik ve subklinik seyreden 

metabolik bozukluklar nedeniyle yıllık süt verimi kaybının büyük 

miktarlara ulaştığı en önemli hastalık olan Ketozisin, VKS ile 

arasındaki bağlantının ortaya çıkması amaçlanmıştır. 

MATERYAL METOT 

Hayvan Materyali 

Bu çalışmada daha önce belirlenen 19 odakta toplam 97 yetiştiriciye 

ait 3-7 yaş aralığında 200 adet inek kullanıldı. Çalışmada kullanılacak 

hayvanlar, tesadüfi örnekleme metoduyla seçildi.  

Vücut Kondisyon Skorlarının Belirlenmesi 

Vücut kondisyon skoru, postpartum 7. gün’de belirlendi.  Skorlama, 

0.25 birimlik aralıklarda değişen ve 1 (çok zayıf)’den 5 (obez)’e kadar 

olan bir skala üzerinden yapıldı (Wildman ve ark. 1982, Resim 1). 
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Resim 1. Çalışma hayvanlarının vücut kondisyon skorlanması (Oetzel 

1998) 

 

BULGULAR 

Çalışmada postpartum 7. günde hayvan ırklarına göre VKS oranları ve 

ketozisli hayvanlarda VKS oranları şekil 1. ve şekil 2.’de sunulmuştur.  

Postpartum 7. günde VKS, Montofon ırkı ineklerde, 2.60, Montofon 

melezi ineklerde, 2.81, Simental ırkı ineklerde, 3.40, Simental melezi 

ineklerde, 2.81, Yerli ırk ineklerde ise, 2.91 olarak belirlendi (Şekil 1). 

Aynı günde ineklerin VKS değerleri sağlıklılarda 2.82, subklinik 

ketozislilerde 2.85 ve klinik ketozislilerde 3.00 olarak belirlendi (Şekil 

2).  
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Şekil 1. Hayvan ırklarına göre VKS oranları 

 

Şekil 2. Ketozisli hayvanlarda VKS değişimi 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Süt ineklerinin doğum esnasında sahip oldukları VKS’nın üretim, 

beslenme ve sağlık arasındaki dengeyi anlamak açısından kullanışlı 

bir yöntem olduğu bildirilmiştir. Sütçü ineklerin VKS'larının 
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prepartum dönemde 2.75 ile 3 arasında olması ve ilk tohumlama 

zamanına kadar kaybın 0.5 puandan az olması istenir. Eğer 

VKS’ndaki kayıp >1 puan olursa, doğumdan ilk ovulasyona kadar 

geçen sürenin uzayacağı ifade edilmektedir (Crowe, 2008; Ural ve 

Erdoğan, 2018; Prastiwi ve ark. 2019). VKS’unda oluşacak kayıp ≤1 

puan olduğu durumlarda, uterus involusyonunun geciktiği, lüteal 

aktivitenin geç başladığı, postpartum gerçek anöstrüs süresinin 

uzadığı, ilk tohumlamada gebelik oranının düştüğü, reprodüktif 

hastalıkların görülme oranının arttığı ve gebe kalma oranının azaldığı 

gözlemlenmiştir (Hayırlı ve Çolak, 2011; Prastiwi ve ark. 2019). 

Vücut kondisyon skorunun artışı ile ketozis riski arasında bir 

paralellik olduğu bildirilmiştir. Aynı çalışmada ketozisde kriter olarak 

kullanılan Beta-Hidroksibütirat (BHB) seviyelerinin, VKS değerlerine 

göre değişebileceği belirtilmiştir (Öğün 2008). VKS değeri 3.25’in 

üzerinde olan ineklerin süt veriminin maksimum ulaştığı ve bundan 

dolayı daha fazla yağ asidi metabolize ettikleri bildirilmiştir (Treacher 

ve ark. 1986). Sunulan çalışmada, postpartum 7. günde ineklerin VKS 

değerleri sağlıklılarda 2.82, subklinik ketozislilerde 2.85 ve klinik 

ketozislilerde 3.00 olarak belirlendi. 

Benzer bir çalışmada prepartum dönemde artan VKS ve NEFA 

konsantrasyonu ile doğum esnasındaki komplikasyonlar ve 

postpartum dönemde ketozis gelişme riski arasında bir ilişki olduğu 

saptanmıştır (McArt ve ark., 2012). Diğer farklı çalışmalarda ise 

doğum esnasında VKS>3.5 olan sığırlarda ketozis oluşma riski doğum 

esnasında istenilen VKS≤3.25’ye sahip sığırlara göre daha yüksek 
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bulunmuştur (Dann ve ark. 2006; Roche ve ark., 2009; Samanc ve 

ark., 2011). Aynı şekilde doğum öncesi VKS ≥4 sahip ineklerde zayıf 

≤3.0 olanlara göre ketozis gelişme riskinin yüksek olduğu tespit 

edilmiştir (Vanholder ve ark., 2015). 

Sonuç olarak yapılan bu çalışmada VKS ile ketozis arasında paralel 

bir ilişki olduğu ve postpartum dönemde düşük VKS’una sahip 

hayvanların ketozis riskinin daha az olduğu söylenebilir. 
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GİRİŞ 

Erkek sığırlarda, penis, testis, testikülar kord, epididimis, ampulla, 

vesiküler bezler, prostat, pelvik üretra ve bulbouretral bezler genital 

sistem organlarını, böbrekler, üreterler, mesane ve üretra ise üriner 

sistem organlarını oluşturmaktadır. Üriner sistem organları ile genital 

sistem organları anatomik yapı gereği birbirleriyle yakın ilişki 

içerisinde olup, ürogenital sistem olarak adlandırılmaktadır (Hooper 

ve Taylor 1995, Öztürk ve ark. 2004, Görgül ve ark. 2012, Kurt ve 

ark. 2015, Öztürk ve ark. 2015). Erkek sığırlarda, sistitis, idrar kesesi 

rupturu, üretral ürolitiyazis, üretritis, üretral ruptur, balanitis (penis 

yangısı), postitis (prepüsyumun yangısı), fimozis (penisin 

prepüsyumdan dışarı çıkmaması), parafimozis (dışarı çıkmış olan 

penisin prepüsyum içerisine alınamaması), penis kırıkları ve penis 

tümörlerini de içine alan ürogenital sistem hastalıklarına sıklıkla 

rastlanmaktadır.  

Ürogenital sistem hastalıkların oluşmasında, anatomik predispozisyon, 

beslenme şekli, barındırma koşulları, genetik yatkınlık, bölgesel ve 

mevsimsel şartlar gibi birçok etken rol oynamaktadır (Özaydın 1996, 

Kamiloğlu ve ark. 2004, Kaya ve ark. 2010, Onmaz ve ark. 2012, 

Khan ve ark. 2013, Kurt ve ark. 2015, Kılıç ve Yayla 2015, Kamiloğlu 

2015, Yanmaz ve ark. 2015). 

Ürogenital sistem hastalıkları, zamanında ve etkin bir tedavi 

uygulanmadığı takdirde ilaç giderlerinin artması, sağaltım 

seçeneklerine bağlı olarak damızlık değerin ortadan kalkması, zaman 

ve verim kaybı, komplikasyonların gelişmesi sebebi ile hastanın 
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kesime sevk edilmesi ve hatta ölüme kadar varabilen olumsuzluklara 

yol açarak işletme giderlerini artırmakla birlikte karlılık oranının da 

düşmesine sebep olmaktadır.  

Son yıllarda artan hayvan fiyatları ve yetiştiricilik maliyetleri de göz 

önüne alındığında bu durum, hem ülke, hem de bölge hayvancılığı 

açısından önemli ekonomik kayıplara yol açmaktadır (Demir ve ark. 

2014). Ürogenital sistem hastalıklarına bağlı kayıpların önlenmesinde 

gerek koruyucu hekimlik gerekse hastalığa yönelik en etkili tedavi 

seçeneğinin belirlenmesi en akılcı yoldur. Tedavi protokolü 

belirlenirken hayvan refahı, işletme giderleri, hayvanın damızlık ve 

ekonomik değeri göz önünde bulundurulmalıdır. 

İDRAR KESESİNİN YANGISI-SİSTİTİS 

Üriner sistemin önemli bozukluklarından biri olan sistitis; erkek 

sığırlarda dişilere göre daha seyrek şekillense de zamanında tedavi 

edilmediği takdirde böbreklerde kalıcı hasara sebep olabilmektedir.  

Corynebacterium piyogenes, Mikrococcus, Streptococcus, E. Coli, 

Pseudomonas türleri, C. Renale, Corynebacterium cystitidis ve 

Corynebacterium pilosum gibi bakteriyolojik etkenlerin yanı sıra idrar 

yollarını tıkayan taş, tümör, hatalı kateterizasyon ve hematom idrar 

kesesi yangısına sebep olabilir. Ayrıca sistitisin şiddeti obstrüktiv 

ürolitiyazisin sağaltımını sekteye uğratabilir (Divers 2008, Floeck 

2009, Görgül ve ark. 2012, Makhdoomi 2013, Aktaş 2015).  
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Hayvanlarda sık sık idrar yapma isteği, strangüri, kambur duruş 

pozisyonu, kanlı ürinasyon, üretranın parsiyal tıkanıklıklarında kesik 

kesik idrar yapma, huzursuzluk ve arka ayaklarını kaldırıp indirme en 

sık görülen belirtilerdir (Divers 2008, Görgül ve ark. 2012, Aktaş 

2015).  

İdrarın muayenesinde kese epiteli, lökosit ve eritrosit tespit edilmesi 

ve kesesinin rektal yolla yapılan ultrasonografisinde kese duvarında 

kalınlaşma tanıya yardımcı olur. Ayrıca, idrar kesesinin endoskopik 

muayenesi de lezyonların şiddetini belirlemek için kullanılabilir 

(Öztürk ve ark. 2007, Batmaz 2010, Görgül ve ark.  2012, Aktaş 

2015).  

Sistitis tıkanıklara bağlı şekillenmişse neden ortadan kaldırılır, üretra 

aracılığı ile antiseptik solüsyonlar (Akut olgularda, %0.1 Rivanol, % 

0.5 Oxycyanure de Mercure solüsyonları, kronik olgularda, %2 

Hemitol, %0.1 Nitrat d’argant veya %2 Povidon iyot solüsyonları 

300-500 ml sıvı içinde) kullanılarak kesenin lavajı yapılır. Bakteriyel 

nedenlere bağlı olarak şekillenen sistitis olgularında, antibiyogram ve 

idrar kültürü sonucuna göre antibiyotik tedavisi yapılması gerekir.  

Antibiyogram sonucu belli olana kadar 22.000 U/kg penisilin ve 11 

mg/kg ampisilin ile tedaviye başlanmalıdır. Ayrıca, antiinflamatuar ve 

diüretik kombinasyonu tedavide etkin rol oynar. Ek olarak, hastaya 

bol bol su içirilmesi önerilir. Akut olgularda 1-2 hafta içesinde 

iyileşme sağlanırken, kronik olgularda tedavi süreci uzun ve prognoz 

şüphelidir (Herzog ve ark. 2007, Batmaz 2010, Görgül ve ark.  2012, 

Aktaş 2015).  
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İDRAR KESESİ RUPTURU 

İdrar kesesi rupturu, üretral ürolitiyazis, tümörler, sistitis, üretral 

tıkanıklık durumlarında iatrojenik olarak diüretik kullanılması ve 

kesenin dolgun olduğu durumlarda hastanın şiddetli travmaya maruz 

kalması sonucunda meydana gelmektedir (Kılıç 2004, Görgül ve ark. 

2012, Floeck 2009, Aksoy ve ark. 2016).  

İdrar kesesi rupturlarında klinik bulgular, ruptur öncesi ve ruptur 

sonrası olarak iki şekilde değerlendirilebilir. Ruptur şekillenmeden 

önce hastanın sık sık idrar yapma isteği, kambur duruş, sancı, karın 

duvarının gergin olması gibi semptomlar görülebilir.  

Ruptur sonrasında ise, abdomende serbest sıvı birikimi (Şekil 1.A-B) 

ve bu durumun sebep olduğu dehidrasyon, aniden sancının 

kaybolması, aşırı su içme ve yeme isteğinin artması şeklinde klinik 

belirtiler ortaya çıkar (Parrah 2009, Floeck 2009, Görgül ve ark. 2012).  

 

Şekil 1. A; Abdomende serbest sıvının ultrasongrafik görüntüsü (ok) (Öztürk 2015), 

B; Abdomende serbest sıvı birikiminin görüntüsü (ok).  

 

 

 

 

 

 

B A 
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Sığırlarda idrar kesesi rupturlarının tanısında klinik ve labaratuar 

muayenelerinin yanısıra ultrasonografik muayeneden yararlanıl-

maktadır. Abdominosentezle karın boşluğundan sıvının incelenmesi 

kese rupturu hakkında fikir verebilir. Ardından yapılan ultrasonografik 

muayenede kesin tanı konulur. (Şekil 2. B) (Öztürk ve ark. 2007, 

Parrah 2009, Floeck 2009, Ermutlu ve Özaydın 2015). Aksoy ve ark. 

(2016), yapmış oldukları bir çalışmada deneysel olarak idrar kesesi 

rupturu oluşturulan tavşanlarda i.v. olarak verilen fluorescein’in bir 

süre sonra periton sıvısına karışarak peritonu boyadığını ve idrar 

kesesi rupturlarının fluorescein ile tanısının konulabileceğini 

bildirmişlerdir. Sığırlarda idrar kesesi rupturları genellikle kesenin 

boyun veya kaudal kısmında şekillenir (Şekil 2.A) (Weawer ve ark. 

1988, Ermutlu ve ark. 2015).  

  

Şekil 2. A; idrar kesesinin boyun kısmında şekillenen rupturun görüntsü (ok).  

B; İdrar kesesi rupturunun ultrasonografik görüntüsü (ok) (Öztürk 2015). 
 

İdrar kesesinde ruptur şekillendikten sonra kesenin hızlı invole 

olmasından dolayı defekt kapansa da, üretral tıkanıklık durumlarında 

nüks meydana gelmesi kaçınılmazdır. Bu sebepten dolayı en radikal 

çözüm tıkanıklığın giderilmesi ve eş zamanlı olarak kesenin 

A B 



 
442 TÜM YÖNLERİ İLE KUZEY DOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE HAYVANCILIK 

onarılmasıdır (sistorafi) (Fubini ve Ducharme 2004, Görgül ve ark. 

2012, Ermutlu ve ark 2015). İdrar kesesi rupturlarının onarımı lokal 

anestezi eşliğinde hayvan ayakta iken öncelikli olarak sol açlık 

çukurluğundan, zorunlu durumlarda ise sağ açlık çukurluğundan 

yaklaşımla yapılır. Fakat, en uygun ve en sık yapılan operasyon şekli 

hastanın dorsal pozisyonda yatırıldıktan sonra paramedian hattan 

keseye ulaşılarak sistorafi işleminin yapılmasıdır. İdrar kesesi 

rupturlarının onarımında, emilebilir 2/0 veya 3/0 iplikler ile çift kat 

dikiş olan Schmieden/Lembert dikişleri önerilmektedir. (Lundvall 

1988, Görgül ve ark. 2012, Gugjoo ve ark. 2013, Ermutlu ve ark 

2015). Post-operatif dönemde, hastaya bol su içirilmesinin yanında, 

antibiyotik (Penisilin-streptomisin ve gentamisin), idrar yolları 

antiseptiği, A ve C vitamini takviyesi ve diüretik önerilmelidir.  

ÜROLİTİYAZİS-ÜRETRAL ÜROLİTİYAZİS 

Üriner sistemin herhangi bir yerinde protein moleküllerinin bir 

çekirdek etrafında birleşmesi ile çözünemeyen tuz ve minerallerin taş 

şeklini alarak obstrüksiyona sebep olması ürolitiyazis, aynı etkenlerin 

üretrada tıkanıklığa sebep olması ise üretral ürolitiyazis olarak 

adlandırılmaktadır (Özaydın 1996, Belknap ve Pugh 2002, Kılıç ve 

Yayla 2015). Taşlar genellikle idrar kesesinin boyun kısmında ve 

üretrada tıkanıklığa sebep olur. Bu duruma zamanında müdahale 

edilmezse çok geçmeden idrar kesesinde ve üretrada ruptur meydana 

gelir ve hasta kısa süre içerisinde üremiden dolayı ex olabilir (Kılıç ve 

ark. 2004, Kılıç 2004, Parrah 2009).  
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Sığırlarda ürolitiyazis yaygın bir şekilde görülmektedir. Erkek 

sığırlarda, dişi hayvanlara göre üretranın daha uzun ve dar olması, 

ayrıca skrotum düzeyinde fleksura sigmoidea denilen “S” şeklinde 

kıvrım yapması daha fazla sayıda ürolitiyazis olguları ile 

karşılaşılmasına sebep olur. Taşlar, genellikle idrar kesesinde lokalize 

olur, fakat böbrekte ve üratrada da oluşabilir (Tıruneh 2000, Kızıl ve 

ark. 2008, Makhdoomi ve Gazi 2013). 

Ürolitiyazis, dünyanın her yerinde yaygın karşılaşılan bir hastalıktır. 

Her yaştaki sığırda görülmesine rağmen, iki yaşın altındaki sığırlarda 

proteinle beslenmeye bağlı olarak daha sık görülür. Kış aylarında tane 

yemlerin fazla tüketilmesi, A vitaminin yeteri kadar alınmaması, su 

tüketiminin normalden az olması ürolitiyazis oluşma oranını 

artırmaktadır.  

Yaz aylarında ise, aşırı terlemeyle sıvı kaybının fazla olması ile oluşan 

dehidrasyon sonucunda idrarda kristalizasyonun artması ürolitiyazis 

oluşma oranını arttıran faktörlerdendir (Özaydın 1996, Tıruneh 2000, 

Lemos ve Silveira 2002, Kılıç ve ark. 2004, Muhe 2006, Fazili ve 

Ansari 2007, Parrah 2009).  

Ürolitiyazisin meydana gelmesinde, coğrafi etkenler, beslenme, yaş ve 

cinsiyetin yanı sıra, ürolitler, penil apse, üretral tümörler, kalkül, fibrin 

yumakları, sistitis, üretral stenoz gibi hazırlayıcı ve yapıcı nedenler 

yer almaktadır. Üretral tıkanıklığın en önemli sebeplerinden biri olan 

ürolitler, genellikle postskrotal bölgede fleksura sigmoidea düzeyinde 

tıkanıklık oluşturmaktadır (Kılıç ve ark. 2004, Kılıç 2004, Parrah 

2009, Eccles 2010, Makhdoomi ve Gazi 2013).   
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Ürolitiyazis olgularında ortaya çıkan en belirgin klinik tablo sancıdır, 

bunun yanı sıra iştahsızlık, huzursuzluk, gergin duruş pozisyonu, 

sürüden ayrılma ve depresyon belirtileri görülür. Ayrıca, üzerinden 2-

3 gün geçmiş olgularda olası idrar kesesi rupturundan dolayı hayvanda 

ani rahatlamanın görülmesi farklı bir klinik tablo olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Ürolitiyazisin tanısında, anamnez bilgilerinin yanı sıra, 

klinik, radyolojik, ultrasonografik ve laboratuar bulgularından 

yararlanılmaktadır. Ayrıca, üretral ürolitiyazisli hastalarda penisin 

dikkatli bir şekilde postskrotal bölgeden glans penise doğru 

palpasyonla muayenesinin yapılması tanıya yardımcı olur (Kılıç 2004, 

Aydın ve Aksoy 2019).  

Sığırlarda ürolitiazis sağaltımında birçok alternatif bulunmaktadır. 

Sağaltımda amaç, öncelikli olarak tıkanıklığın giderilmesi, daha sonra 

ürolitiyazisle birlikte oluşan komplikasyonların ciddiyetine göre en 

uygun tedavi protokolünün belirlenmesidir. İlk önce yapılması 

gereken işlem hayvanın vital değerlerinin korunması ve düzeltilmesi 

olmalıdır.  

Daha sonra hayvanın damızlık değerinin korunması, et kalitesinin 

düzeltilmesi ve hayvan refahı gibi kriterler dikkate alınmalıdır (Kılıç 

ve ark 2004, Kılıç 2004). Ürolitiyazisli hastalarda sağaltım seçeneği 

belirlenirken, hayvanın genel durumu, taşın lokalizasyonu, hayvanın 

damızlık ve ekonomik değeri, üriner sistemin bütünlüğünün 

korunması, hayvanın kullanım amacı göz önüne alınmalıdır. 

Operasyondan önce, elektrolit düzensizlikler, sıvı kayıpları, asit-baz 

dengesizlikleri, genel durum bozuklukları, böbrek fonksiyonları 
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düzeltilmelidir. Medikal tedaviye hemen başlanabilir, fakat, 

böbreklerin düzenli çalışıp çalışmadığı kontrol edilmelidir (Kılıç 

2004, Simpson ve Streeter 2014).  

Medikal sağaltım; akut üretral ürolitiyazis olgularında, n. ischiadicus 

ya da n. pudentalis sinirlerinin blokajı yapılarak m. Retraktor penis 

kasının relaksiyonu ile fleksura sigmoideanın düz bir hal alması ve 

üretranın genişlemesi sonucunda taşın atılımı sağlanabilir. Ayrıca, 

fenotiyazin türevi trankilizanlar da penis kasının gevşemesini 

sağlayabilir ve üretral spazmı azaltarak taşın atılmasına yardımcı 

olabilir. 

Bu işlemlerle birlikte penisin dışarı çıkması sağlanabilirse üretraya 

kateter yerleştirilerek hidropulzasyon ile taşın kese içerisine itilmesi 

veya dışarı çıkarılması sağlanarak tıkanıklık giderilmeye çalışılır. 

Fakat, hidropulzasyon, üretrada şikinlik, ruptur, travma, daralma ve 

nekrotik durum söz konusu ise başarısız sonuç verebilir. Tüm bu 

işlemlerden sonra tıkanıklık ortadan kaldırılmazsa cerrahi müdahale 

yapılması gerekir (Kılıç 2004, Simpson ve Streeter 2014).  

Ürolitiyazisli olgularda tedavi işlemleri öncesinde sığırlarda sedasyon 

amacıyla sık kullanılan ksilazin başta olmak üzere α2 adrenerjik 

agonist ajanlarının diüretik etkilerinden dolayı kullanılmaması 

önerilmektedir (Simpson ve Streeter 2014).  

Üretral ürolitiyazisli olgularda tıkanıklığın giderilmesinde üretrotomi, 

üretrostomi, postskrotal (perineal) üretrostomi ya da üretrotomi, 

ischial üretrotomi ve üretrostomi, preskrotal üretrotomi ya da 
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üretrostomi, parapenil üretral penetomi, tüp sistotomi, peruktan tüp 

sistotomi gibi invaziv cerrahi yöntemler ile basket kateterizasyon ve 

litotripsi gibi minimal invaziv tedavi seçeneklerine başvurulmaktadır 

(Özaydın 1996, Kılıç ve ark. 2003, Taksande ve ark. 2017, Aydın ve 

Aksoy 2019) 

İnvaziv cerrahi yöntemler içerisinde en çok tercih edilen sağaltım 

yöntemlerinden biri üretrostomidir. Taşın lokalize olduğu yerin 

proksimalinden hayvanın geçici olarak rahatlamasına yardımcı olmak 

maksadıyla yapılan bir operasyondur (Şekil 3).  

Üretrostomi operasyonları, hayvanların kasaplık olarak 

değerlendirilinceye kadar geçen sürede, hastanın ekonomik değeri de 

göz önüne alınarak, et kalitesinin ve hayvan refahının artırılmasını 

sağlamak amacıyla tercih edilmektedir. Üretrotomi ve üretrostomi 

operasyonlarından sonraki dönemde üretrada strüktür, çevre dokulara 

sızıntı, enfeksiyon şekillenmesi ihtimali yüksektir. Nüks olgularında 

tedavi şansı oldukça düşük ve güçtür (Ermutlu ve ark. 2015).   

 

Şekil 3. Üretrostomi operasyonu sonrası hastanın ürinasyonunun görüntüsü 
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Minimal invaziv tedavi seçeneklerinden biri olan basket 

kateterizasyon, özellikle preskrotal bölgede lokalize olan taşların 

uzaklaştırılmasında oldukça başarılı sayılabilecek bir yöntemdir (Kılıç 

ve ark. 2003). Minimal invaziv bir diğer yöntem ise litotripsi 

yöntemidir. Ultrasonik, ekstracorporeal şok dalga, Ho:YAG, 

pnömatik, elektrohidrolik litotripsi olmak üzere 5 çeşit litotripsi 

yöntemi vardır.  

Litotripsi yöntemleri, tedarik konusunda diğer yöntemlere göre biraz 

maliyetli olsa da, enfenksiyon riskinin az olması, minimal invaziv 

olması, cerrahi işlem gerektirmemesi, damızlık değerin korunması, 

kalıcı çözüm sunması, nüks etme ihtimalinin düşük olması ve post-

operatif bakım gerektirmemesi açısından birçok avantaj içermektedir 

(Miller ve Stoller 2013, Maden ve ark. 2016, Aydın ve Aksoy 2019).  

Artan hayvan fiyatları, damızlık değerin korunması, et kalitesinin 

arttırılması, işletme giderlerinin azaltılması ve hayvan refahının 

yükseltilmesi de göz önüne alındığında ekonomik açıdan en uygun 

tedavi seçeneğinin minimal invaziv yöntemler (basket kateterizasyon, 

litotripsi yöntemleri) tercih edilmelidir.  

Hem invaziv hem de minimal invaziv cerrahi yöntemlerin 

uygulanmasından sonra post-operatif dönemde antibiyotik (Penisilin-

streptomisin ve gentamisin), idrar yolları antiseptiği, A ve C vitamini 

takviyesi, diüretik ve kas gevşetici önerilmelidir. Ayrıca, hastalığın 

nüks etmesini engellemek amacıyla hasta sahibi, tane yemlerin fazla 

yedirilmemesi, rasyondaki kaba yem-kesif yem oranın dengeli 
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ayarlanması, hayvanın susuz bırakılmaması konusunda 

bilgilendirilmelidir (Aydın ve Aksoy 2019).  

PENİS VE PREPİSYUM HASTALIKLARI 

Balanitis, postitis, balanopostitis, penis kırığı, penis tümörleri, fimozis 

ve parafimozis gibi rahatsızlıkları içeren, penis ve prepisyum 

hastalıkları sığırlarda yaygın görülmekle birlikte hayvanların çiftleşme 

yeteneğini ve et kalitesini olumsuz etkileyerek ekonomik kayıplara 

neden olmaktadır. Ahır hijyeni, çiftleşme sırasında oluşabilecek 

travmalar, bakım ve beslenme şartları genel olarak penis ve 

prepüsyum hastalıklarının ortaya çıkmasına sebep olur (Kamiloğlu ve 

ark. 2004, Kaya ve ark. 2010, Yanmaz ve ark. 2015).  

Balanitis, penisin serbest ucunun yangısı, postitis prepisyumun 

yangısı, bu iki yapının birlikte yangılanması ise balanopostitis olarak 

adlandırılmaktadır. Penis ve prepisyumun yangısı genellikle birlikte 

seyretmektedir. Penis ve prepisyumun fiziksel muayenesi, palpasyonla 

fleksura sigmoideadan glans penise kadar dikkatli bir şekilde 

yapılmalıdır. Hareketlerde sınırlanma ve şişkinlikler bir lezyona işaret 

eder. Penis prepisyumdan çıkarılarak muayene edilir, aşırı huysuz 

hayvanlarda ksilazin hidroklorid 0,03 mg/kg iv veya acepromazine 

0,03 mg/kg iv sedasyonu ile zapt-ı rapt alınarak muayene yapılmalıdır. 

Prepisyal lezyonlar genellikle prepisyumun kranialinde şişkinlik 

şeklinde lokalize olur (Kamiloğlu ve ark. 2004, Anderson 2008, 

Yanmaz ve ark. 2015). Lezyon şekillendikten kısa bir süre (yaklaşık 

2-3 gün) sonra prepisyum ucundan skrotuma kadar uzanan diffuz bir 

alanı kaplar. İlerleyen olgularda şişkinliğin artması sonucu idrar 
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çıkışının engellenmesiyle doku aralıklarında biriken idrar deride 

nekroza neden olur (Şekil 4.A-B).  

   

Şekil 4. A; Balanopostitisli bir sığırda diffuz şişkinliğin görüntüsü, B; doku 

aralıklarında biriken idrarın deride oluşturduğu nekrozun görüntüsü.  

 

Balanopostitis sağaltımında, öncelikli olarak prepisyum ve peniste 

meydana gelen yapışmalar ayırt edilir. Daha sonra antiseptik 

solüsyonlarla (Akut olgularda, %0.1 Rivanol, % 0.5 Oxycyanure de 

Mercure solüsyonları, kronik olgularda, %2 Hemitol, %0.1 Nitrat 

d’argant veya %2 Povidon iyot solüsyonları 300-500 ml sıvı içinde)  

bölgenin irrigasyonu yapılır. Ardından prepisyum içerisine ve penis 

çevresine antibiyotikli, skatrizan ve şişkinliğin olduğu bölgeye 

rezolitif pomadlar sürülmesi fayda sağlar. İlaveten parenteral 

antibiyotik tedavisi uygulanır. Medikal olarak sağaltılamayan 

olgularda operatif müdahalelere ihtiyaç duyulabilir (Kamiloğlu ve ark. 

2004, Görgül ve ark.  2012).  

Fimozis, penisin; balanitis, postitis, penis-prepisyum adezyonları, 

penis tümörleri, travmatik ve enfeksiyöz sebeplerden prepisyum 

deliğinin kapanması veya daralması ile prepisyumdan dışarı 

A B 
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çıkamaması olarak adlandırılmaktadır (Walker 1988, Kamiloğlu ve 

ark. 2004, Kaya ve ark 2010, Yanmaz ve ark 2015, Kamiloğlu 2015).  

Tedavide, cerrahi müdahale ile kapanmış veya daralmış olan 

prepisyum deliğinin açılması ve penisin geçişine müsade edecek kadar 

genişletilmesi amaçlanmaktadır (Şekil 5.A-B). Ksilazin sedasyonunu 

takiben orifisyum prepituale çevresine yapılan lokal anestezik ile 

operasyon gerçekleştirilir. Postoperatif ilaç uygulaması balanopostitis 

sağaltımı ile aynı şekilde yapılmaktadır (Kamiloğlu ve ark. 2004, 

Yanmaz ve ark 2015, Kamiloğlu 2015). 

    

Şekil 5. A ve B; Fimozisli bir sığırda prepisyum ağzının cerrahi müdahale ile 

genişletilmesinin görüntüsü. 

Parafimozis, penis tümörleri, balanitis, balanopostitis, prepisyumun 

konjenital bozuklukları ve penis felci gibi anormallikler sebebi ile 

dışarı çıkmış olan penisin prepisyum içerisine alınamaması olarak 

adlandırılmaktadır. Bu nedenlere bağlı olarak dış etmenlere maruz 

kalan penis dokusunda yangı ve yaralar meydana gelmektedir.  

A B 
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Sağaltımda, akut olgularda penise antiseptik solüsyonlarla kompres 

yapılarak ödem varsa giderilmesi sağlanır ve prepisyum ağzı cerrahi 

müdahale ile genişletilerek penis prepisyum içerisine itilmeye çalışılır.  

Penisin nekroze olduğu kronik olgularda medikal sağaltım çoğunlukla 

sonuçsuz kalır. Bu durumda en radikal çözüm operatif sağaltım (penis 

amputasyonu) yapılmasıdır (Walker 1988, Baird ve ark. 1992, 

Kamiloğlu ve ark. 2004, Görgül ve ark. 2012, Yanmaz ve ark. 2015, 

Kamiloğlu 2015).     

Sığırlarda penis tümörleri, genellikle fibropapillamatöz karakterde ve 

viral etkenler (papovavirus-BPV1) aracılığı ile oluşmaktadır. Fimozis, 

parafimozis ve peniste kanamaya sebep olan papillomlar tek veya çok 

sayıda olabilir. Homoseksüel eğilim, hastalıklı boğaların 

spermalarının kullanılması ve penis yaralanması gibi nedenler 

predispoze faktörler arasında sayılabilir (Kamiloğlu ve ark. 2003, 

Kamiloğlu ve ark. 2004, Fubini ve Ducharme 2004, Yanmaz ve ark 

2015, Kamiloğlu 2015). Hastalığın klinik belirtileri arasında genellikle 

peniste kanama, karnabahar görünümünde ki papillomların penis 

ucunda, saplı, nodüler veya multilobüler yapıda görüntüsü dikkati 

çeker. Sağaltımda, genellikle cerrahi müdahaleye başvurulmaktadır. 

Bu amaçla, geleneksel cerrahi yöntem, elektrokoter ya da kriyoşirurji 

yöntemlerinden biri kullanılabilir. En çok tercih yöntem ise tümörün 

elektrokoterle uzaklaştırılmasıdır (Şekil. 6)(Kamiloğlu ve ark. 2004, 

Fubini ve Ducharme 2004, Yanmaz ve ark. 2015, Kamiloğlu 2015). 
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Şekil 6. Penis tümörü bulunan bir boğada penisin operasyon öncesi ve operasyon 

sonrası görünümü 

 

Operasyon için sedasyon+lokal infiltrasyon anestezisi tercih edilir. 

Eğer tümörler üretraya kadar ulaşmışsa penis ampute edilir. 

Postoperatif dönemde paranteral antibiyotik ve bölgeye antibiyotikli 

pomatlar uygulanır (Kamiloğlu ve ark. 2004, Yanmaz ve ark. 2015, 

Kamiloğlu 2015).   

Penis kırığı olgularına özellikle hayvanların merada olduğu 

dönemlerde ve seksüel faaliyetlerin yoğun olduğu mevsimlerde sıkça 

rastlanmaktadır (Kamiloğlu ve ark. 2004, Yanmaz ve ark 2015, 

Kamiloğlu 2015).  

Penis kırığı-penil hematom, sığırlarda yaygın görülen bir problemdir. 

Genellikle travmatik nedenlerle meydana gelir. Ereksiyon halindeki 

penisin ani ve güçlü bir şekilde eğilmesi sonucu hematom oluşur.   
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Hematom genellikle fleksura sigmoidea düzeyinde lokalize olur. 

Kolaylıkla tanı konulabilir, yürümede anormallik ve ağrı belirtileri 

görülür. Prepisyum lamina internasının dışa doğru çıkması ile penis 

dinlenme halindeki konumuna yani prepisyum içerisine alınamaz. 

İnspeksiyonda farkedilemeyen şişkinlik palpasyonla kolayca 

hissedilebilir ve şişkinlik daima preskrotal bölgede lokalize olur. Os 

penisin travmatik kırıklarında penisin hacimsel olarak artması 

sonucunda parafimozis olgularına rastlanmaktadır (Desrochers ve ark. 

1995, Kamiloğlu ve ark. 2004, Yanmaz ve ark 2015, Kamiloğlu 

2015). Sağaltım seçeneği hematomun büyüklüğüne göre değişmekte-

dir ve 15 cm altındaki şişkinliklerde cerrahi müdahaleye ihtiyaç 

duyulmamaktadır. Bu durumlarda prognoz ümit vericidir. Akut 

olgularda soğuk hidroterapi, ardından sıcak uygulamalar ve masaj 

yapışmaları en aza indirir. Tedaviye 3 hafta devam edilir.  Cerrahi 

sağaltım yapılabilir fakat prognoz kötüdür. Penisin dorsal sinirinin 

hasara uğradığı durumlarda ejekülasyon gerçekleştirilemez.  

Hematomun 15 cm’den fazla olduğu olgularda adezyonlar ve apse 

kaçınılmazdır. Operasyon için, şişkinliğin bulunduğu bölgenin traş ve 

dezenfeksiyonu yapılır. Olabildiğince küçük ensizyonla bölgeye 

ulaşılır. Bölgedeki hematom, yeni kanamalara sebebiyet vermeden 

dikkatli bir şekilde uzaklaştırılır. Penisin muayenesi yapıldıktan sonra 

tunika albuginedaki yırtık emilebilir ipliklerle dikilir.  Deri ensizyonu 

açık bırakılması gerekir. Postoperatif tedavi küçük hematomlardaki 

tedavi ile aynıdır (Kamiloğlu ve ark. 2004, Anderson 2008, Yanmaz 

ve ark 2015, Kamiloğlu 2015).   
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Sonuç olarak, erkek sığırlarda yaygın görülen ürogenital sistem 

hastalıklarının acil müdahale gerektiren problemler olduğu iyi 

bilinmelidir. Özellikle üriner sistemle ilgili problemlerde yapılan ilk 

müdahaleler hastanın yaşamsal fonksiyonlarının korunması ve geri 

kazandırılmasına yönelik olmalıdır. Bu aşamadan sonra hastanın 

durumu çok iyi değerlendirilmeli ve en uygun tedavi protokolünün 

oluşturulması gerekmektedir. Tedavi protokolü oluşturulurken 

hastanın ekonomik değeri, damızlık değerin korunması, hayvan refahı, 

et kalitesi ve işletme giderleri göz önünde bulundurularak en uygun ve 

en etkin tedavi seçeneğinin belirlenmesi hem ülke hem de bölge 

ekonomisinin kalkınmasına katkı sağlayacaktır.   
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GİRİŞ 

Türkiye’de 2010 yılında 20 adet olan veteriner fakültesi sayısı 2020 

yılında %50 artarak 30 adet sayısına ulaşmıştır. Bir veteriner hekimin 

yetişmesi için gerekli laboratuvar, hastane, alet-ekipman gibi gerekli 

altyapı ve akademik kadrosu olmadan açılan veteriner fakülteleri 

eğitimde kaliteyi düşürdüğü gibi veteriner hekim enflasyonuna da yol 

açmaktadır. Bu durum, mevcut işletmelerin ve yeni açılacak olan 

veteriner kliniklerinin gelirinin azalması yönünde önemli bir risk 

oluşturmaktadır (Erdoğan ve Sarıözkan, 2011).   

Veteriner klinik işletmeciliğinde sadece veteriner hekim olmak 

işletmeyi kurmak için her zaman yeterli olmayabilir, hekimlik ve 

işletmecilik anlayışının bir arada yürütüldüğü durumlarda başarı 

gelmektedir. Zira klinik işletmelerinde de diğer işletmelerde olduğu 

gibi karşılaşılan en önemli sorunları arasında; finansman ve sermaye 

yetersizliği, yönetimsel sorunlar, yanlış kuruluş yeri seçimi 

gelmektedir (Ayık ve Keskin, 2008). 

Yapılan bu çalışmada bölgedeki veteriner klinik işletmelerinin genel 

teknik ve finansal yapıları ile işletme memnuniyet düzeyleri ortaya 

konmuştur. Çalışmada ayrıca yapılan SWOT analizi ile klinikleri 

bekleyen fırsat ve tehditler, kliniklerin sahip olduğu zayıf ve güçlü 

yönler ortaya konarak sektörün mevcut durumu değerlendirilmiştir.  

Bu çalışma, büyükbaş hayvancılığa yönelik veteriner kliniği açmak 

isteyen veteriner hekimlere fikir vermesi ve sağlıklı kararlar almasında 

yardımcı olması ve bir karşılaştırma yapabilmesi amacıyla yapılmıştır.  
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MATERYAL VE METOT 

Bu çalışmanın materyalini Kars ilinde klinik işletmeciliği yapan 

veteriner hekimlerle yapılan anket çalışmasından elde edilen veriler 

oluşturmuştur. Kars Veteriner Hekimler Odasından alınan veriler 

doğrultusunda Kuzeydoğu Anadolu Bölgesinde aktif çalışan veteriner 

klinik sayısının yaklaşık 200 adet olduğu, bunun 66 tanesinin Kars ili 

ve ilçelerinde bulunduğu belirlenmiştir.  

Çalışma Haziran-Temmuz 2020 tarihlerinde, anket çalışmasına 

katılmayı kabul eden veteriner hekimle yüz yüze yapılmıştır. Ayrıca 

bölgede veteriner kliniklerinin genel durumuna ilişkin SWOT analizi 

yapılmıştır. 

1. İstatistik Analizleri 

Çalışma, anket çalışmasına katılmayı kabul eden toplam 36 veteriner 

hekimle yüz yüze yapılmıştır. Bu sayı toplam popülasyonun yaklaşık 

%53’üne tekabül etmektedir. Bu bağlamda alınan örnek sayısı evreni 

temsil etmek için yeterli bulunmuştur. Anket çalışmasında elde edilen 

veriler elde edilen verilerin analizinde SPSS 20 paket programı 

kullanılarak yüzde, ortalama ve frekans dağılımları hesaplanmış ve 

tablolar halinde sunulmuştur. 

2. SWOT (GZFT) analizi   

Genellikle ön değerlendirme aracı olarak kullanılan SWOT analizi, 

incelenen konuya ilişkin, genel durumun güçlü ve zayıf yönleri ile 

fırsat ve tehditleri belirlemede kullanılan bir tekniktir. Bu bağlamda 

SWOT analizi ile konuya ilişkin iç ve dış etkenler dikkate alınarak, 
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güçlü yönleri ve fırsatlardan faydalanarak, oluşabilecek tehdit ve zayıf 

yönlerin etkisini en aza indirebilecek plan ve stratejiler 

geliştirilebilmektedir (Seki ve Biler, 2016). Bu bağlamda veteriner 

hekimlerle yapılan anket çalışmasından elde edilen veriler ve 

gözlemler doğrultusunda SWOT analizi yapılarak, bölgedeki veteriner 

kliniklerinin güçlü ve zayıf yönleri ile fırsatları ve tehdit unsurları 

tespit edilmiş ve tablo halinde sunulmuştur. 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

1. Klinik işleten veteriner hekimlere ilişkin bazı teknik bilgiler 

Anket çalışmasına katılan veteriner hekimlere ilişkin elde edilen 

bilgiler Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1. Veteriner hekimlere ilişkin bazı teknik bilgiler 
Parametreler  Minimum  Maksimum Ortalama ± 

Standart hata 

Yaş  25 39 29.91 ± 4.47 

İş tecrübesi 1 15 4.80 ± 4.39 

Cinsiyet  

Erkek  Kadın Toplam  

32  

%91.4 

3  

%8.6 

35  

%100 

Mezun olduğu 

fakülte 

Kafkas Üniv. Diğerleri Toplam  

25 

%71,4 

10 

%28,6 

35  

%100 

 

Tablo 1 incelendiğinde katılımcıların ortalama 30 yaşında oldukları ve 

yaklaşık 5 yıllık bir iş tecrübeleri olduğu görülmektedir. Kars ilinde 

66 veteriner hekim içinde klinik yapan kadın veteriner hekim sayısı 5 

olup, bunların 3 tanesi ile anket çalışması yapılmıştır. Veteriner 

Hekimler Odasından alınan bilgilere göre, klinik açan kadın veteriner 

hekimler sayısında özellikle 2018 yılından itibaren bir artış olduğu 
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bildirilmiştir. Bu durumdan 2018 yılından itibaren 2 yıllık süreçte 

kamuda veteriner hekim alımının olmamasının da etkili olduğu 

düşünülmektedir.  

Tablo 1’de ayrıca veteriner hekimlerin %71,4’ünün Kafkas 

Üniversitesi Veteriner Fakültesinden mezun olduğu belirlenmiş olup, 

bunu sırasıyla %14,3 oranla Mehmet Akif Ersoy Üniv., %5,7 oranla 

Harran Üniv. %2,9 İstanbul Üniv., %2,9 Yüzüncü Yıl Üniv., %2,9 

Dicle Üniv. Veteriner Fakültesi mezunları takip etmiştir. Bu veriler 

doğrultusunda genelde bölge insanının okumak için Kafkas 

Üniversitesini tercih ettiği ve mezun olduktan sonra yaşadıkları 

yerlerde klinik açtıkları söylenebilir.    

 

2. Veteriner Hekimlerin lisansüstü eğitime ilişkin görüşleri  

Veteriner Hekimlerin lisansüstü eğitime ilişkin görüşleri Tablo 2’de 

verilmiştir.  

Tablo 2 incelendiğinde veteriner hekimlerin %34,3’ünün lisansüstü 

eğitimi aldığı, %37,1’inin ise lisansüstü eğitimi almak istedikleri 

görülmektedir.  

Tablo 2. Veteriner hekimlerin görüşleri 
Soru  Evet  Hayır Düşünüyorum  

Yüksek lisans/doktora yaptınız mı? 12 

%34.3 

10 

%28.6 

13 

%37.1 

Sizce klinik işletmeciliğinde 

lisansüstü eğitim gerekli mi? 

Evet  Hayır  Toplam  

9 

%25.7 

26 

74.3 

35 

%100 

Meslek içi eğitimleri faydalı 

görüyor musunuz? 

Evet  Hayır  Toplam  

27 

%77.1 

8 

%22.9 

35 

%100 
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Yapılan görüşmelerde 5 kişinin Patoloji Anabilim dalında, 2 kişinin İç 

Hastalıkları Anabilim dalında, 2 kişinin Cerrahi Anabilim dalında, 2 

kişinin Doğum ve Jinekolji Anabilim dalında, 1 kişinin Dölerme ve 

Suni Tohumlama Anabilim dalında lisansüstü eğitim yaptıkları 

belirlenmiştir. Bu veriler doğrultusunda veteriner hekimlerin 

lisansüstü eğitim tercihlerinde klinik bölümleri daha fazla tercih 

ettikleri söylenebilir.  

Yapılan görüşmelerde veteriner hekimlerin %71,4’ü gibi önemli bir 

kısmı lisansüstü eğitim yapmış ve yapmayı düşünenler olmasına 

rağmen, klinik işletmeciliği için yüksek lisans/doktora eğitiminin 

gerekli olduğunu düşünenlerin oranı %25 olarak tespit edilmiştir. 

Buna karşın mesleki eğitimlerin gerekliliğine ve faydalı olduğunu 

düşünen veteriner hekimlerin oranı %77 olarak belirlenmiştir. 

Nitekim, Erdoğan ve Sarıözkan (2011) yaptıkları çalışmada, veteriner 

klinisyenlerin mezuniyet sonrası kurs/seminere katılanların, yüksek 

lisans/doktora yapanlara göre daha yüksek net kar elde ettiklerini 

tespit etmişlerdir. Bu bağlamda özellikle mesleki eğitim kapsamında 

düzenlenen kurs ve seminerlerin düzenli olarak yapılması ve katılımın 

sağlanması gerek işletme karlılığı gerekse mesleki birlik ve 

beraberliğin sağlanması açısından önemli katkıları olacağı 

söylenebilir.  

3. Veteriner kliniklerinin kuruluş aşaması  

Veteriner hekimlerle yapılan görüşmeler doğrultusunda, klinik 

işletmelerinin kuruluş aşamasında yaşanan sorunlar ve yapılan 

ortalama masraf kalemleri Tablo 3’te verilmiştir. 
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Tablo 3. Veteriner hekimlerin kuruluş aşamasında karşılaştığı 

sorunlar ve yapılan ortalama kuruluş masrafı ($) 

Sorunlar Frekans 
Önem 

sıralaması 

Kuruluş maliyetinin yüksek olması 

Elde edilen gelirin düşüklüğü (Veresiye) 

Cihaz –ekipman eksikliği  

Reklam – tanıtım  

Diğer kliniklerle yaşanan rekabet 

Hayvan sahipleri ile yaşanan sorunlar 

Diğer sorunlar 

35 

30 

27 

20 

12 

11 

9 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Sorular  Min. Max. 
Ortalama ± 

Standart hata 

Kliniği açma maliyeti ($)* 1.250 25.060 7.795±6.459 

Yatırımın geri dönüş süresi 

(ay) 
3 36 9.66±6.99 

Kuruluş aşamasında kredi 

kullanma oranı  
- %100 %50±33.97 

Kuruluş aşamasında öz 

sermaye kullanma oranı 
- %100 %43.57±30.37 

* 1 $ =7.98 TL (25.10.2020 tarihli Merkez Bankası verisi) 

Tablo 3 incelendiğinde her yeni açılan işletmede olduğu gibi veteriner 

klinik işletmelerinin de kuruluş aşamasında karşılaştıkları sorunların 

başında mali sorunların geldiği görülmektedir. Elde edilen verilere 

göre bölgede bir klinik işletmesinin kuruluş aşamasında yapılan 

ortalama masraf, işletmenin kuruluş yeri, büro malzemeleri ve alet-

ekipman harcamalarına göre değişmekle beraber yaklaşık 7.800 $ 

(minimum: 1.250$, maksimum: 25.000$) olduğu belirlenmiştir. 

Yapılan görüşmelerde veteriner hekimlerin kliniklerinin kuruluş 

aşamasında finansman teminini %50 oranda banka kredisi, %44 

oranında öz kaynakları ile sağladıkları belirlenmiştir.  
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Kliniklerin kuruluş aşamasında aşı-ilaç, tıbbi ve büro malzemeleri ile 

kira, elektrik, su gibi genel giderler için gereken nakit ihtiyacını 

sağlamak amacıyla veteriner hekimlerin ilk aşamada banka kredilerine 

başvurmaları sıklıkla karşılaşılan bir durum olmakla beraber 

gelecekteki gelirlerini göz önüne alarak bugünkü gereksinimlerini 

karşılamaya gitmeleri gerekmektedir. Nitekim yapılan görüşmelerde 

bölgedeki veteriner kliniklerinin kuruluşundan itibaren yaklaşık 10 ay 

sonra yaptıkları yatırımın kendisini finanse ettiği ve işletmelerin kara 

geçtiği belirlenmiştir. 

Klinik işletmelerinin kuruluş aşamasında veteriner hekimin yapmış 

olduğu tanıtım ve tutunma çabaları doğrultusunda veresiye vermek 

durumunda kaldığı ve/veya fiyat indirimlerine gittiği görülmektedir. 

Ancak süreç iyi yönetilmediği takdirde bu dönemde veteriner 

kliniklerinin kredi ve diğer ödemelerini ödemede zorluk çektiği ve 

işletmede önemli bir nakit sorunu yarattığı söylenebilir. Özellikle 

yaşanan finansman sorunu veteriner kliniklerinin faaliyetlerini 

sürdürmelerini zorlaştırmaktadır. Bu bağlamda klinik işletmelerinin 

kuruluş aşamasında yapılacak fizibilite çalışmalarının veteriner 

hekimin önünü görmesinde önemli faydalar sağlayacağı 

düşünülmektedir. 

4. Veteriner hekimlerin sahada en sık karşılaştığı hastalıklar  

Veteriner hekimlerle yapılan görüşmelerden elde edilen veriler 

doğrultusunda, veteriner hekimlere gelen vakalar ve en sık yaptıkları 

operasyonlar ile sıklık sıralaması Tablo 4’te verilmiştir.  
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Tablo 4. Veteriner hekimlerin sahada en sık karşılaştığı vakalar  

Vakalar Yüzde oran*  Sıralama  

Neonatal buzağı ishal 

Solunum yolu hastalıkları 

Beslenme hastalıkları  

Güç doğum  

Mastitis 

Ayak hastalıkları 

Yavru atma 

Diğerler vakalar 

57.4 

35.1 

29.5 

24.3 

22.8 

17.7 

15.8 

13.2 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Operasyonlar Puanlama** Sıralama  

Fıtık   

Apse 

Rumenotomi (RPT) 

Açık yara-travma 

Güç doğum -Sezaryen 

Omphalitis 

Suni tohumlama  

Diğer operasyonlar  

1.9 

2.5 

3.4 

3.5 

3.6 

4.3 

4.8 

5.6 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

* Her bir vaka için katılımcıların verdiği yüzde orannın ortalaması olup, sütun 

toplamı 100’den fazla çıkmaktadır. 

** Katılımcılardan en sık yaptıkları operasyonları 1’den 10’na kadar sıralamaları 

istenmiştir.  

 

Tablo 4 incelendiğinde, Kars ilinde klinik yapan veteriner hekimlerin 

en sık karşılaştığı vakalar sırasıyla; buzağı ishalleri, solunum yolu 

hastalıkları ve beslenme hastalıkları, güç doğum, mastitis, ayak 

hastalıkları ve abort vakalarıdır. Bu veriler, Demir ve ark. (2020) 

tarafından Adana ilinde yapılan çalışma bulguları ile 

karşılaştırıldığında neonatal dönemde görülen buzağı ishali dışında 

paralel sonuçlar elde edildiği tespit edilmiştir.  
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Adana ilinde yapılan çalışmada buzağı ishalleri sıralamada yer almaz 

iken Kars ilinde 1. sırada görülen vaka olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Bu durum bölgede geleneksel yapıda hayvancılık yapılması nedeniyle 

özellikle uzun süren kış aylarında barınakların hava ve aydınlatma 

koşullarının yetersiz kalması ve yeni doğan buzağı bakımına gereken 

önemin gösterilmemesi ile açıklanabilir. Bu bağlamda veteriner 

hekimlerin üreticileri, buzağı bakım ve beslemesi açısından 

bilgilendirmeleri hem üretici, hem bölge, hem de ülke ekonomisi 

açısından önemli ekonomik fayda sağlayacaktır. Nitekim yapılan bir 

çalışmada ölen bir buzağının ekonomik kaybının tahmini olarak 

ortalama 4.597 TL ($1.293) olduğu bildirilmiştir (Demir Ayvazoğlu 

ve ark., 2019). 

Adana ili ile Kars ili arasında veteriner kliniklerinin en sık yaptıkları 

operasyonlar benzerlik göstermekle birlikte bölgeler arası barınak, 

bakım ve besleme koşullarının farklı olması nedeniyle sıralamada 

farklılıklar gösterdiği belirlenmiştir. Nitekim Adana ilinde güç 

doğum-sezaryen, rumenetomi, abomasum deplasmanı, ilk 3 sırada yer 

alırken, Kars ilinde ilk 3 sırada fıtık, apse ve rumenetomi gelmektedir.   

Veteriner hekimlerle yapılan görüşmelerde ayrıca koyun-keçi gibi 

küçükbaş hayvanların kliniklerine %10-20 düzeylerinde geldiği ve 

koyun ve keçilerde en sık şap, çiçek, veba hastalığı ile karşılaştıkları 

belirlenmiştir.   

 

 



 
472 TÜM YÖNLERİ İLE KUZEY DOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE HAYVANCILIK 

5. Veteriner kliniklerinin gelir ve gider kalemleri 

Veteriner hekimlerle yapılan görüşmelerden elde edilen veriler 

doğrultusunda veteriner kliniklerinin aylık ortalama gelir ve gider 

kalemleri ve yüzdelik oranları Tablo 5’te verilmiştir.  

Tablo 5. Veteriner kliniklerinin aylık gelir ve gider kalemleri ($) 

Giderler  Min. Max. Ortalama Yüzde 

Kira gideri 75 3.760 313 8.1 

Personel gideri - 1.002 478 12.4 

Aşı-ilaç masrafları 626 6265 2437 63.0 

Elektrik-su-yakıt 10 385 70 1.8 

Ulaşım–araç masrafı 12 625 60 1.6 

Tıbbi ve büro malz. 6 560 237 6.1 

Diğer giderler 38 877 271 7.0 

Toplam aylık gider 765 13.470 3.866 100 

Gelirler  Min. Max. Ortalama Yüzde 

Muayene-tedavi 375 6.265 2.520 45.6 

Operasyon-suni toh. 375 3.760 1.167 21.2 

Aşı-ilaç uygulaması 62 6.125 1.201 21.7 

Danışmanlık hizmeti 125 2.500 637 11.5 

Toplam aylık gelir 940 18.657 5.525 100 

Kar/zarar durumu 175 5.185 1.659  

 

Tablo 5 incelendiğinde toplam masraflar içinde en fazla payı %63 

oranla aşı ve ilaç alım giderleri ve %12.4 oranla personel ücreti 

almaktadır. Bunları sırasıyla %10’luk bir payla kira, elektrik-su ve 

yakıt harcamaları ve %7 payla muhasebe, genel idare giderleri, kredi 

faiz ödemelerini de kapsayan diğer giderler izlemektedir.  
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Veteriner kliniklerinde en fazla gelir getiren hizmetlerin başında 

muayene ve tedavi ücretleri (%45.6) ile aşı ve ilaç uygulamalarından 

elde edilen gelir (%21.7) gelmektedir. Tablo’da ayrıca bölge 

hayvancılığının gelişmesi sürecinde önemli bir aktör olacağı 

düşünülen koruyucu veteriner hekimlik (danışmanlık hizmeti) 

uygulamalarının da başladığı ve gelir unsurları içinde yer aldığı 

görülmüştür. 

Yapılan analizde işletmelerin aylık ortalama 3.866 $ harcamaları ve 

5.525 $ bir gelirleri olduğu hesaplanmış olup, klinik başına aylık 

ortalama 1.659 $ kar elde ettikleri tespit edilmiştir.  

Veteriner hekimlerle yapılan görüşmelerde veteriner hekimlerin gelir 

durumlarına ilişkin memnuniyet durumları ve gelecek beklentileri 

Tablo 6’da verilmiştir.  

Tablo 6. Veteriner hekimlerin memnuniyet durumları 

Soru  Evet  Hayır Kısmen  

Gelirinizden memnun musunuz? 10 

%28.6 

11 

%31.4 

14 

%40.0 

İleri de kliniğinizi kapatmayı 

düşünüyor musunuz? 

Evet  Hayır  Bazen  

7 

%20.0 

15 

%42.9 

13 

%37.1 

 

Tablo 6 incelendiğinde, veteriner hekimlerin %28.6’sı elde ettiği 

gelirden memnun iken, yaklaşık %70’lik bir kısmı gelirinin 

beklentilerinin altında olduğunu düşündükleri görülmektedir. Nitekim 

katılımcılara sorulan “İleride kliniğinizi kapatmayı düşünüyor 

musunuz?” kısmına evet ve bazen diyenlerin oranı yaklaşık %60 

civarındadır.  



 
474 TÜM YÖNLERİ İLE KUZEY DOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE HAYVANCILIK 

Katılımcıların kliniklerini kapatma isteklerinin altında yatan nedenler 

sırasıyla; verilen hizmetin karşılığını üreticiden alamama (veresiye) 

(%65), 7/24 saat çalışma (%15), işten sıkılmaları (%10) ve diğer 

nedenlerdir (%10).    

 

6. SWOT Analizi  

 

Her işletme gibi veteriner klinik işletmelerinin de kuruluş 

aşamasından itibaren güçlü ve zayıf yönleri ile önüne çıkabilecek 

fırsatlar ve tehditleri bulunmaktadır. SWOT analizi ile veteriner 

kliniklerinin kuruluş ve işletme aşamasında işletmenin güçlü ve zayıf 

yönlerini belirleyerek, fırsatları ve karşılaşılabilecek tehditleri 

önceden görebilmek mümkündür. Özellikle kuruluş yeri seçimi, 

finansman temini, cihaz-ekipman alımı gibi konularda önceden doğru 

ve sistematik bir şekilde analiz yapılması, sınırlı kaynakların etkin 

olarak kullanılmasını sağlayacaktır. Bu şekilde hem kişisel olarak hem 

de işletme olarak başarı sağlanabilir.  

Bu bağlamda çalışmanın bu kısmında büyükbaş hayvancılığa yönelik 

klinik açmayı düşünen veteriner hekimlerin sorunları önceden görerek 

sağlıklı ve doğru karar vermelerine yardımcı olmak için yapılan anket 

çalışması ve gözlemlerden elde edilen veriler doğrultusunda SWOT 

analizi yapılmıştır. Tablo 7’de SWOT analiz sonuçları verilmiştir.  
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Tablo 7. SWOT analiz sonuçları 

Güçlü yönler Zayıf yönler 

Büyükbaş hayvan sayısının 

fazla olması 

Hayvancılık yapan işletme 

sayısının fazla olması 

Nüfusun büyük kısmının 

köylerde yaşaması 

Mesleki tecrübe kazanma  

Zoonoz ve bulaşıcı 

hastalıklarla mücadele 

Suni tohumlama çalışmaları 

Mesleğin yeterince itibar 

görmemesi 

Hayvancılığın geleneksel yön-

temlerle yapılması 

Hayvancılığın genelde yaşlı 

nüfus tarafından yapılması ve 

yeniliklere kapalı olmaları 

Hayvancılığa dayalı sanayi ve 

entegre işletme sayılarının 

yetersiz olması 

Fırsatlar Tehditler 

Hayvan ve hayvansal ürün 

fiyatlarının artması 

Bölgeye özgü hayvancılık 

destek ve teşviklerinin fazla 

olması 

Kırsal kalkınmada öncelikli 

bölge olması  

Koruyucu veteriner hekim 

anlayışının gelişmesi 

Üreticilerin veresiye istemesi 

Veteriner fakültesi ve mezun 

sayısının her geçen gün artması 

Sınırdan kaçak yolla getirilen 

ilaçların yarattığı problemler 

Hayvan ithalatı ve yem 

maliyetlerdeki artışa bağlı olarak 

hayvancılık işletmelerinin zarar 

etmesi  

Beşeri eczanelerde veteriner 

ilaçlara reçetesiz ulaşılabilmesi 

 

Tablo 7’de bölgedeki hayvan varlığının ve hayvancılık faaliyeti ile 

uğraşan üretici sayısının fazla olması veteriner klinik işletmeleri için 

önemli bir avantaj olmakla beraber, veresiye sorunu en önemli 

problem olarak karşımıza çıkmaktadır.  
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Başta yem olmak üzere üretim maliyetlerinin artmasına karşın 

bölgedeki hayvansal ürün fiyatlarının istenen düzeyde artmaması ve 

verilen hayvancılık desteklemelerinin zamanında ve düzenli 

ödenmemesi gibi nedenlerden dolayı hayvan sahiplerinin yaşadığı 

nakit sıkıntısı, veteriner hekimleri direk etkilemektedir.  

Yapılan görüşmelerde veteriner hekimlerin yaptıkları veteriner hekim 

hizmeti ve aşı-ilacı bedellerini hayvan sahiplerinden ancak 8-12 ay 

sonra alabildikleri, veresiye vermezsem kliniğim kapanır mantığının 

oluştuğu bildirilmiştir. Bu açıdan gerek veteriner hekimlere gerekse 

Veteriner Hekim Odalarına önemli görevler düşmektedir. Özellikle 

veresiye verilmemesi ve asgari ücret tarifesine uyulmasına ilişkin 

odaya kayıtlı veteriner hekimlerce ortak kararın alınması ve kurallara 

uymayan veteriner hekimlere cezai işlemler uygulanması 

gerekmektedir.   

Bölgenin kırsal kalkınmada öncelikli olması, diğer bölgelere göre 

verilen hayvancılık destek ve teşviklerinin fazla olması ve hayvan 

hastalıkları ile mücadelede sınır bölgesi olması nedeniyle veteriner 

hekimler için önemli iş imkanları bulunmaktadır. Ancak genç nüfusun 

köyden kente göçü nedeniyle hayvancılık faaliyetinin genelde yaşlı 

kesim tarafından geleneksel yöntemlerle yapılması, bölgede gerek 

modern hayvancılık açısından gerekse üretim sanayi entegrasyonun 

oluşması açısından önemli bir handikaptır. Bu bağlamda bölgede 

ahırdan sofraya kadar her aşamada modern bir hayvancılığın ve 

hayvancılığa dayalı sanayi işletmelerinin oluşturulmasında veteriner 

hekimlere önemli görevler düşmektedir.  
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Bölgedeki veteriner hekimler için diğer bir önemli tehditte, beşeri 

eczanelerde veteriner sağlık ürünlerini reçetesiz satması ve veteriner 

hekim olmayan kişilerin özellikle sınırlardan kaçak yollarla ülkeye 

giren, etken maddesi bilinmeyen, kalitesiz ve kanserojen etkili 

ilaçların bilinçsizce ucuz fiyata satması hem veteriner kliniklerinin 

işletme karlılığını ve veteriner hekimin güvenirliğini azaltmakta hem 

de hayvan ve halk sağlığı açısından tehdit oluşturmaktadır. Bu 

bağlamda Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından denetimlerin ve 

cezai işlemlerin artırılması gerekmektedir.  

SONUÇ 

Damızlık hayvan ithalatı ve ırk kompozisyonunun hastalıklara daha 

duyarlı olan kültür ırk lehine artması, klasik anlamda veteriner 

hekimlik anlayışı yerine işletme hekimliği ve koruyucu hekimliği ön 

plana çıkarmaktadır. Bu açıdan veteriner hekimlerin hayvancılık 

sektörünün sorunlarının çözüm noktasında, bölgede entegre üretim 

sistemlerinin gelişmesinde öncü olmaları gerekirse girişimci olarak 

örnek işletmeler kurmaları, hayvansal üretim ve verimliliğin 

artırılmasında rasyon hazırlama, hayvan bakım-besleme ıslah, salgın 

ve paraziter hayvan hastalıkları ile mücadelede ve hayvan sahiplerini 

bilinçlendirmede önemli sorumluluklar düşmektedir.  

 

Sonuç olarak, veteriner klinik işletmelerinin sorunları ülkenin 

ekonomik durumu ve hayvancılık sektöründeki gidişatla yakından 

ilişkili olup veteriner hekimlik mesleği dün olduğu gibi bugün ve 

yarında önemini koruyacak bir meslektir.  
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Son dönemlerde fakülte sayısının artışına paralel olarak mezun olan 

veteriner hekim sayısındaki artış, oda fiyatlarına ve deontolojik 

kurallara uyulmaması, pastadan alınan payın her geçen gün azalması 

gibi birçok soruna yola açmaktadır. Bu durum meslek ahlak ve etik 

kurallarına uymayı ve mesleki dayanışma içinde olmanın önemini 

daha artırmaktadır.  

 

Veteriner hekimlerin oluşan bu yeni duruma ayak uydurarak 

teknolojik ve mesleki yenilikleri takip etmeleri ve işletmenin kuruluş 

aşamasından itibaren çevreyi iyi analiz ederek, fırsat ve tehditleri 

doğru değerlendirmeleri ve işletmenin güçlü ve zayıf yönlerini iyi 

belirlemeleri gerekmektedir. 
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