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Bu çalışmada Ankara, Bala ilçesi, Karaali beldesinde köy koşullarında yetiştirilen 110 baş 

Akkaraman ırkı koyunlara, 14 gün süreyle 40 mg progesteron analoğu (FGA) emdirilmiş 

süngerler kızgınlıkları toplulaştırmak amacıyla vagina içi yerleştirilmiştir. Süngerler geri 

alınırken hayvan başına 600 IU PMSG enjeksiyonu uygulanmıştır. Materyalden 36 koyuna 

yapay tohumlamadan hemen önce 0.5 IU oksitosin kas içine enjekte edilmiştir. Tüm koyunlara, 

süngerlerin geri alınmasından 53–57 saat sonra sulandırılmış taze koç sperması ile bir kez yapay 
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neden olduğunun belirlenmesine rağmen bu farklılığın önemli olmadığı sonucuna varılmıştır. 
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village of Bala district have received 40 mg progesteron analogue (FGA) impregnated 

vaginal sponge for 14 days. All ewes were injected with 600 IU PMSG, at the time of 
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oxytocin administration respectively. The fecundity and the prolificacy rates were  

66.66% and 184% for oxytocin administraded group ; 79.72% and 155% for without 

oxytocin administration group. The results show that oxytocin use before artificial 

insemination led to on improvemet in twinning and prolificacy rate, but decrease 

lambing and fecundity rate, however, this effect is not significant.     

 

 
 
2006, 57 pages 
 
Key Words : Ewe, estrus syncronization, artificial insemination,  
 
 

 ii



 
TEŞEKKÜR 

 
Bana verdiği büyük emeklerden dolayı, yanında bulunup engin bilgilerinden yararlanma 

imkanı bulduğum danışman hocam Sayın Doç. Dr. Fatin CEDDEN’e içten teşekkür ve 

saygılarımı sunarım. Çalışmanın yürütülmesindeki katkılarından dolayı Sayın Veteriner 

Hekim Osman YİĞİT’e teşekkür ederim. Çalışma süresince öneri ve yardımlarını 

esirgemeyen çok değerli bölüm hocalarıma çok teşekkür ederim. Yardımlarından dolayı 

Araş. Gör. Özgür KOŞKAN’a ve Araş. Gör.  İlkay BARITÇI’ya çok teşekkür ederim. 

Canım aileme yanımda olup verdikleri büyük destek ve sağladıkları tüm olanaklardan 

dolayı sonsuz sevgi ve saygılarımı sunarım.  

 

 

 

 

 

 

 

HÜLYA HANCI 

Ankara, Ekim 2006 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 iii



İÇİNDEKİLER 
 

ÖZET...........................................................................................................................................................i 

ABSTRACT.............................................................................................................................................ii 

TEŞEKKÜR...........................................................................................................................................iii 

SİMGELER DİZİNİ...........................................................................................................................vi 

ŞEKİLLER DİZİNİ...........................................................................................................................vii 

ÇİZELGELER DİZİNİ..................................................................................................................viii 

1. GİRİŞ.....................................................................................................................................................1 

2. KURAMSAL TEMELLER VE KAYNAK ARAŞTIRMASI........................................5 

2.1 Kuramsal Temeller........................................................................................................................5 

2.1.1 Akkaraman koyunu hakkında genel bilgiler..................................................................5 

2.1.2 Koyunlarda üreme.....................................................................................................................6 

2.1.3 Koyunlarda kızgınlık döngüsü, üreme hormonları ve etkileri................................8 

2.1.4 Koyunlarda gebelik.................................................................................................................10 

2.1.5 Koyunlarda eksogen hormon kullanımı.........................................................................10 

2.1.6 Koyunlarda yapay tohumlama uygulamaları..............................................................13 

2.1.7 Koyunlarda oksitosin kullanım alanları.........................................................................15 

2.2 Kaynak Araştırması....................................................................................................................17 

3. MATERYAL ve YÖNTEM.......................................................................................................30 

3.1 Materyal...........................................................................................................................................30 

3.1.1 Hayvan materyali.....................................................................................................................30 

3.2 Yöntem.............................................................................................................................................30 

3.2.1 Eksogen hormon uygulaması...............................................................................................30  

3.2.2 Vaginal süngerlerin yerleştirilmesi...................................................................................30 

3.2.3 Yapay tohumlama uygulaması...........................................................................................31 

3.2.4 Deneme gruplarının oluşturulması...................................................................................32 

3.2.5 Sperma muayenesi ve değerlendirme, sperman sulandırılmasında  

kullanılan sulandırıcı ve sulandırma  tekniği...............................................................33 

3.2.6 Hayvanların besleme bakım ve barındırılması........................................................... 36 

3.2.7 Verilerin toplanması ve değerlendirilmesi..................................................................36 

4. ARAŞTIRMA BULGULARI....................................................................................................38 

 iv



5. TARTIŞMA ve SONUÇ..............................................................................................................47 

KAYNAKLAR.....................................................................................................................................53 

ÖZGEÇMİŞ..........................................................................................................................................57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 v



SİMGELER DİZİNİ 

 

mg Miligram 

g Gram 

kg Kilogram 

ml Mililitre  

cm Santimetre  

IU International units  

cc Cubic centimeter 

°C Celcius   

PMSG Pregnant mare serum gonadotropin 

LH                      Luteinizing hormone 

FSH                    Follicle-stimulating hormone 

FGA                   Fluorogeston Asetat  

MGA  Melengesterol Asetat  

MAP  Medoxyprogesteron  

PGF2α Prostaglandin F2 alfa 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 vi



ŞEKİLLER DİZİNİ 

 

Şekil 2.1 Akkaraman koyunları.......................................................................................................... 6 

Şekil 3.1 Akkaraman koyunlarında spekulum yöntemiyle yapılan tohumlama.................32 

Şekil 3.2 Akkaraman koyunlarının tohumlanmasında kullanılan koçlar.............................34 

Şekil 4.1 Akkaraman koyunlarından normal aşım dönemi sonrası hormon   

uygulaması ile doğan ikiz kuzular.................................................................................43 

Şekil 4.2 Akkaraman koyunlarından normal aşım dönemi sonrası hormon  

uygulaması   ile doğan üçüz kuzular.............................................................................44 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 vii



ÇİZELGELER DİZİNİ 
 
 
 

Çizelge 1.1 Devlet İstatistik Enstitüsünün verilerine göre son yirmi yıla ait  

Türkiye’nin Merinos ve yerli ırk koyun varlığı ve elde edilen hayvansal 

ürünler..............................................................................................................2 

  

Çizelge 2.1 Koyunlarda üremeye ilişkin bazı önemli veriler (Aşkın 1982)……………. 8  

                   

Çizelge 3.1 Yapay tohumlamada kullanılan koçlarda Aralık ayına ait  

spermatolojik özellikler……………………………………………….........35 

Çizelge 4.1 Normal aşım döneminde Akkaraman ırkı koyunlardan elde edilen döl  

verim sonuçları..............................................................................................39                

Çizelge 4.2 Araştırma materyalinde döl verim ölçütleri...……………………………..40 

Çizelge 4.3 Uygulama gruplarına göre kuzulayan koyun sayısı ve kuzulama  

oranları (%)….……………………………………………………………...41 

Çizelge 4.4 Araştırma materyalinde uygulama gruplarına göre kısır koyun sayısı  

ve oranı (%)…………………….....………………………………………..42 

Çizelge 4.5 Araştırma materyalinde gözlemlenen ikiz doğum sayıları ve oranları 

 ile ilgili sonuçlar…………………………………………………………...42 

Çizelge 4.6 Araştırma materyalinde gözlemlenen üçüz doğum sayıları ve oranları  

ile ilgili sonuçlar……………….....………………………………………...43 

Çizelge 4.7 Araştırma materyalinde gözlemlenen toplam çoğuz doğum sayıları  

ve oranları ile ilgili sonuçlar……….....…………………………………….44 

 

 viii



Çizelge 4.8 Araştırma materyalinde doğan kuzu sayıları ve koç altı koyun başına  

kuzu verimi (%)…………..………………………………………………45 

Çizelge 4.9 Araştırma materyalinde doğuran koyun başına kuzu verimi(%) ve  

doğuran koyun başına kuzu sayısı………....……………………………….46 

Çizelge 5.1 Bazı hormon uygulamalarına ilişkin çalışmalardan elde edilen bulgular…50 

 

 ix



1. GİRİŞ 

 
Türkiye’de koyun sayısı 2005 yılı Devlet İstatistik Enstitüsü verilerine göre 25 304 325 baş 

gibi büyük miktarda olmasına karşın bireysel verim düzeyleri düşüktür ve düşük verimliler 

içerisinde sayılan Akkaraman koyun ırkı populasyonda %44’lük bir payla önemli bir yer 

işgal etmektedir (Öztürk ve Pembeci 1999).  

 
Uzun yıllardan beri eti, sütü, yapağısı ve derisi ile insanların en önemli ihtiyaçlarını 

karşılayan koyunlar, Dünyanın her yerinde yetiştirildiği gibi Türkiye’de de hemen her 

yerde yetiştirilmektedir. Kısa zamanda nakit paraya çevrilebilmesi nedeniyle tarımın bir 

sigortası gibidir. Bu nedenle sadece zirai üretimle uğraşan işletmeler dahi ellerinde az 

sayıda da olsa koyun bulundurmaktadırlar. Koyunlar kanaatkar hayvanlar olup, yılın çoğu 

zamanlarında mer’a ile yetinirler ve ek bir yemleme istemezler. Koyunlar dudak yapıları 

nedeniyle diğer hayvanların faydalanamayacağı mer’alarda dahi otlarlar. Mer’alardaki kısa 

ve kuru otları, tarla kenarlarındaki yeşillikleri, anızları ve pancar yapraklarını da en iyi 

şekilde değerlendirirler. Zaten Yurdumuzun çoğu mer’aları, iklim yapısı ve ekonomik 

şartları da ancak koyunculuk yapmaya elverişlidir. Çünkü çoğu mer’alarımız kısa otlu ve 

zayıf mer’alardır. Türkiye’de koyunculuğun büyük bir çoğunluğu köy ve mezralarda 

yapılmaktadır (Öztürk 2000).  

 
Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin Türkiye ekonomisinde özel bir önemi vardır. Toplam et 

üretiminin % 24.75'i, süt üretiminin % 12.35'i, deri üretiminin % 63.18'i koyun ve keçiden 

sağlanır. Son yirmi yıldır, bu üretim dallarında uygulanan olumsuz ekonomi politikaları ve 

diğer kimi etmenler, koyun ve keçi sayısında önemli düşüşlere ve üretimde gerilemelere yol 

açmıştır (Kaymakçı vd. 2000). Son yirmi yıldır, koyunculuktaki bu olumsuz gelişmeler 

Çizelge 1.1’de net olarak görülmektedir. 
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Çizelge 1.1 Devlet İstatistik Enstitüsünün verilerine göre son yirmi yıla ait Türkiye’nin    
Merinos ve yerli ırk koyun varlığı ve elde edilen hayvansal ürünler  

Yıl Hayvan sayısı 
(Baş) 

Süt üretimi 
(Ton) 

Deri 
üretimi 
(Adet) 

Et 
üretimi 
(Ton) 

Sağılan 
hayvan sayısı 

(Baş) 

Yapağı 
üretimi 
(Ton) 

Kesilen 
hayvan 

sayısı (Baş)
1986 43 758 000 1 101 424 11 581 260 163 576 23 259 032 70 295 10 719 836 
1987 43 796 000 1 095 978 10 034 085 140 885 23 152 000 70 371 9 278 622 
1988 45 384 000 1 163 569 9 442 977 130 806 24 609 319 72 897 8 726 110 
1989 43 647 000 1 129 165 11 681 290 168 080 23 635 240 70 150 10 781 390 
1990 40 553 000 1 145 015 10 311 150 143 570 23 698 830 60 559 9 435 670 
1991 40 432 340 1 127 443 8 664 756 128 626 23 222 245 60 492 7 926 513 
1992 39 415 938 1 089 173 8 170 864 122 887 22 399 263 59 065 7 478 617 
1993 37 541 000 1 047 380 7 511 100 112 806 21 531 849 56 208 6 868 528 
1994 35 646 000 991 801 8 357 010 126 306 20 507 469 53 461 7 650 160 
1995 33 791 000 934 500 5 996 500 102 115 19 262 493 50 777 5 493 520 
1996 33 072 000 921 662 6 055 325 98 127 18 890 083 49 840 5 536 300 
1997 30 238 000 826 348 7 089 822 116 104 17 168 706 45 632 6 488 056 
1998 29 435 000 813 078 8 584 518 144 703 16 776 236 44 368 7 899 041 
1999 30 256 000 804 696 7 665 346 132 476 16 473 340 45 665 7 104 853 
2000 28 492 000 774 379 6 602 950 111 139 15 920 159 43 141 6 110 853 
2001 26 972 000 723 346 5 130 979 85 661 14 846 753 40 909 4 747 268 
2002 25 173 706 657 387 4 261 562 75 828 13 637 194 38 244 3 935 393 
2003 25 431 539 769 959 3 859 092 63 006 12 477 217 46 457 3 554 078 
2004 25 201 155 771 716 4 265 536 69 715 9 919 191 45 972 3 933 973 
2005 25 304 325 789 877 4 492 625 73 743 10 166 091 46 175 4 145 343 
 

Koyunculuğun her geçen gün azalması başlıca şu sebeplere bağlanabilir; 

• Mer’aların hızla azalması,  

• Koyun etine olan talebin azalması,  

• Köylerde genç nüfusun azalması nedeniyle çoban bulunamaması,  

• Yapağının değerinde satılamaması,  

• Koyun hırsızlığının artması,  

• İşletmelerin küçük, dağınık ve örgütsüz oluşu, bunun sonucu olarak girdilerin 

alımında olduğu gibi ürünlerinin pazarlanmasında sömürüye açık olmaları, 

•  Var olan koyun ve keçi ırklarının verim düzeylerinin yetersizliği bu sebepten dolayı 

diğer hayvan türleri ile yarışamaması, 
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•  Koyun ve keçiye göre diğer hayvan türleri ile ilgili desteklemelerin çok yüksek 

düzeyde olması ve bu yapısal ve ekonomik etmenlere bağlı olarak yeni üretim 

teknikleri ve teknolojinin en alt düzeyde kullanılması,  

• Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgeleri'nde ayrılıkçı terör eylemleri ve kaçak 

hayvan girişleri (Kaymakçı vd. 2000, Öztürk 2000).  

 
Koyun varlığının en çok %3–4’ü ıslah edilmiş durumdadır. Yerli ırkların ıslahında ele 

alınması gereken önemli özelliklerden birisi döl verimidir. Bu nedenle, koyun 

yetiştiriciliğinde döl verimini artırma olanaklarının araştırılması gerek çevre gerek 

genotipin ıslahı bakımından birçok çalışmaya konu olmuştur (Öztürk ve Pembeci 1999).  

 
Koyun yetiştiriciliğinde et, süt, yapağı ve post gibi verimlere döl veriminin etkileri göz 

önünde bulundurulmak zorundadır. Döl verimi hayvan yetiştirme terimi olup bir gebelik 

döneminde anaç dişilerden elde edilen yavru sayısı ve yavrulama oranı olarak ifade edilir. 

Döl verimine ırk, yaş, damızlıkta ilk kullanma yaşı, canlı ağırlık, anatomik bozukluklar gibi 

canlıya bağlı faktörler ile bakım ve besleme, sıcaklık, ışık, mevsim gibi çevresel faktörler 

olmak üzere birçok faktör etkilidir (Esen ve Bozkurt 2000).  

 
Dünyadaki nüfus artışı ve beslenme sorunlarına bağlı olarak, diğer çiftlik hayvanlarında 

olduğu gibi koyunlarda da verim düzeyini artırma çabaları yoğunluk kazanmıştır. 

Koyunların döl veriminin iyileştirilmesinde genetik ve çevresel ıslah olmak üzere iki temel 

yaklaşım bulunmaktadır. Döl veriminin genetik olarak iyileştirilmesi için ön koşul, 

özelliklerin genetik parametrelerinin saptanmasıdır. Ancak, döl verimi özelliklerine ilişkin 

genetik parametrelerinin düşük olması, bu özellikler bakımından seleksiyon ile sağlanacak 

genetik ilerlemenin hızını düşürmektedir. Bu nedenle son yıllarda koyunlarda döl veriminin 

ıslahında kullanılabilecek doğrudan ve dolaylı seleksiyon kriterleri üzerinde araştırmalar 

yoğunluk kazanmaktadır (Eliçin vd. 1986, Eliçin ve Dellal 1988). Döl veriminin 

artırılmasında, koç katım döneminde besleme (Flushing), erken yaşta damızlıkta kullanma, 

kuzulama aralığının kısaltılması, hormon uygulama ve embriyo aktarımı ise kullanılan 
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çevresel ıslah yöntemleridir. Yurdumuz koyun ıslahı çalışmalarında gündemdeki sorunların 

başında nitelikli damızlık sorunu vardır. Bu nedenle gerek araştırma kurumlarında 

oluşturulan yeni tiplerden, gerekse dışarıdan ithal edilen kültür ırklarından en yoğun şekilde 

yararlanma zorunluluğu vardır. Bu durum yapay tohumlamayı etkin bir şekilde ıslah 

çalışmalarına sokmakla çözümlenecektir. Ancak yapay tohumlamada başarıyı yükseltmede, 

kızgınlığın düzenlenmesi temel koşullardan biridir. Buda hormonal işlemlerle 

sağlanabilecektir. Koyunlarda hormonal uygulamalar, işletme düzeyinde de iş planlamasını 

sağlamakta ve verimliliği artırmaktadır (Kaymakçı ve Sönmez 1996).  

 

Bu çalışmada köy koşullarında yetiştirilen normal aşım dönemi sonrası kızgınlıkları 

toplulaştırılmış Akkaraman koyunlarında sulandırılmış sperma ile yapılan tohumlamada 

oksitosin kullanımının döl verimi üzerine etkisini incelemek amaçlanmıştır. Köy 

koşullarında yetiştirilen Akkaraman koyunlarında bu çalışma ile elde edilecek sonuçlar 

Türkiye’de, kızgınlıkların toplulaştırılması, hormon uygulamaları ve yapay tohumlama 

çalışmalarına yön vermede yardımcı olacaktır. Türkiye koyunculuğuna bu yolla katkıda 

bulunmak amaçlanmıştır.  
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KURAMSAL TEMELLER ve KAYNAK ARAŞTIRMASI 

 
2.1 Kuramsal Temeller  

 
2.1.1 Akkaraman koyunu hakkında genel bilgiler 

 
Türkiye koyun varlığımızın yarısına yakınını (% 44) Akkaraman ırkı oluşturur (Öztürk 

2000). Batıda Eskişehir ve Kütahya'dan başlayarak, doğuda Sivas'a kadar, sahil bölgeleri 

dışında Orta Anadolu'da ve Doğu Anadolu’da yetiştirilir (Kaymakçı ve Sönmez 1996). 

Akkaraman koyunları, bölge şartlarına adapte olabilen, açlığa, kuraklığa, kötü hava 

şartlarına dayanıklı bir ırktır (Öztürk 2000). Akkaraman koyunları geç gelişen bir ırk olup, 

yürüme kabiliyeti iyidir (Ertuğrul 1996).  

 
Akkaraman ırkının birçok tipleri vardır. “Kangal” adıyla bilinen tipi Sivas ve Malatya 

illerinde, “Karakaş” tipi Diyarbakır ilinde ve “Güney Karaman” denen renk varyetesi ise 

Toros dağlarının Orta Anadolu’ya bakan eteklerinde bulunur. Anaç koyunlarda canlı ağırlık 

35–40 kg, koçlarda canlı ağırlık 50–60 kg kadardır. Akkaraman ırkının kuyrukları üç 

parçalı, yuvarlak yapılı ve “S” harfi görünümündedir. Kuyruk ağırlığı 4–6 kg kadardır. 

Ancak 12 kg’a kadar ulaşanları da vardır.  Akkaramanlarda baş, boyun, karın altı ve 

bacaklar çıplaktır. Ağız, burun, göz çevresi, kulak ve ayaklarda siyah lekelere rastlanır 

(Kaymakçı ve Sönmez 1996). Yapılan melezleme çalışmalarında melez döllerde bu 

lekelerin vücuda yayıldığı görülmüştür (Ertuğrul 1996). Baş küçük, düz ya da hafif dış 

bükeydir, kulaklar sarkıktır (Kaymakçı ve Sönmez 1996). Yapağıları kaba ve karışık olup, 

vücut örtüsünün rengi beyazdır. Yapağıları halı sanayisinde, kilim, keçe ve yatak 

yapımında kullanılır (Öztürk 2000). Yıllık kirli yapağı verimi 1,5–2 kg'dır, lüle uzunluğu 

8–12 cm, incelik 29–35 mikrondur. Laktasyon süt verimi 40–55 kg, laktasyon süresi 120–

150 gün, İkizlik oranı % 6–10 arasında olup 100 koyundan ortalama 100–110 kuzu 

alınmaktadır (Kaymakçı ve Sönmez 1996). Et verimleri az ve et kalitesi düşüktür. Ancak 

bakım ve besleme şartları düzeltilerek et verimleri artırılabilir (Öztürk 2000). Sütten 
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kesimden sonra 3 aylık besleme ile 20–22 kg karkas verebilir (Ertuğrul 1996). Akkaraman 

koyunlarında normal aşım dönemi genellikle Eylül-Ekim aylarıdır (Aşkın 1982).  

 

 

Şekil 2.1 Akkaraman koyunları  

 
2.1.2 Koyunlarda Üreme 

 

Fotoperyodizmin koyunların çiftleşme aktivitelerinin düzenlenmesinde çok temel bir role 

sahip olduğu bilinmektedir. Döngüsel etkinliğin başlaması genellikle mevsimin en kısa 

günlerinde olur. Bu nedenle koyunlar mevsime bağlı poliöstrik hayvanlar olarak 

nitelendirilirler. Yılın sadece belirli bir mevsiminde birbirini izleyen seriler halinde 

kızgınlık gösterirler. Gün ışığı beyin ve hipofiz fonksiyonları ile gonadotropik ve gonadal 

hormonların sentezi ve salgılanmalarını ayrıca, bunlar arasında dengeyi etkilemektedir 

(Aşkın 1982).  
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Koyunlarda kızgınlık, genellikle aşım mevsiminde, birbirini izleyen dönemler halinde ve 

ortalama 17 günlük (14–19 gün arasında) aralarla oluşur (Aşkın 1982). Koyunlarda 

kızgınlığın en önemli göstergesi belli fizyolojik ve psikolojik belirtiler göstererek koçu 

kabul etmesi durumudur. Kızgınlıkta vulva genişlemesi, vajina iç zarının kabarması ve 

kızarması, serviksten gelen koyu kıvamlı bir akıntı gözlenir. Kızgın koyun koç arayabilir. 

Ancak asıl gözlem, koyunun koçtan kaçmaması onun üzerine binmesine ve aşım davranışı 

yapmasına izin vermesiyle olur. Koyunlarda kızgınlık süresi ortalama 30–36 saattir. Bu 

süre birkaç saatten 3–4 güne değin değişir. Anestrus, koyunda iki çiftleşme mevsimi (aşım 

mevsimi, koç katım mevsimi) arasında bulunan kızgınlık döngüsünün görülmediği uzun bir 

dönemdir. Bu dönemde yumurtalıklar genellikle dinlenme durumundadır. Koyunlarda, 

mevsimsel anestrus, doğum sonrası anestrus ve laktasyon anestrusu olmak üzere üç 

anestrus dönemi gözlenir (Aşkın 1982, Kaymakçı 1994).  

 
Koyunlarda yumurtlama, kızgınlığın ikinci yarısı içinde kızgınlığın bitimine yakın zamanda 

ya da kızgınlığın başlangıcından 24–30 saat sonra olur. Yumurtanın yaşam süresi yaklaşık 

10–15 saattir. Koç spermatozoasının kapasitasyon süresi 1–1.5 saattir. Koç 

spermatozoasının koyunun üreme organındaki yaşam süresi 30 saat dolayındadır. Bu 

sebeplerden dolayı en yüksek düzeyde gebelik sağlamak için genelde kızgınlığın sonuna 

doğru (kızgınlığın 18.–20. saatleri) çiftleştirmenin yapılması gerekir (Kaymakçı ve Sönmez 

1996). 
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Çizelge 2.1 Koyunlarda üremeye ilişkin bazı önemli veriler (Aşkın 1982) 

Ergenlik çağı                                                                       3–6 ay (erkek) 

                                                                                            5–10 ay (dişi) 

Damızlık çağı                                                                      8–18 ay (ırka göre) 

Çiftleşme mevsimi                                                              Sonbahar (bazen ilkbahar)

Döngü şekli                                                                         Mevsime bağlı poliöstrik  

Döngü süresi                                                                       16–17 gün (14–19 gün) 

Kızgınlık süresi                                                                   30–36 saat  

Ovule edilen yumurta sayısı                                               1–4 adet (daha çok olası) 

Gebelik süresi                                                                     145–150 gün  

Yavru sayısı                                                                        1–4 adet (daha çok olası) 

1. post-partum kızgınlık                                                     Gelecek mevsim  

Laktasyon süresi                                                                 100–140 gün 

 

 
2.1.3 Koyunlarda kızgınlık döngüsü, üreme hormonları ve etkileri 

 
Kızgınlık belli zaman aralıklarıyla yinelenir. İki kızgınlık arasında geçen süre kızgınlık 

döngüsü olarak adlandırılır. Koyunlarda normal kızgınlık döngüsü ortalama 17 gün olarak 

kabul edilir (Kaymakçı ve Sönmez 1996).  

 
Koyunlarda kızgınlık döngüsü dört değişik hormonun kontrolü altındadır. Bunlardan ikisi 

hipofiz hormonları olan Luteotropin ya da diğer adı ile lüteinleştirici hormon (Luteinizing 

hormone, LH) ve folikül uyarıcı hormon (Follicle-stimulating hormone, FSH) dur (Özkoca 

1984a).  
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Kızgınlığın başlamasıyla LH salgılanmaya başlar, FSH salgısı miktarındaki hızlı artış ise 

kızgınlığın başlamasından yaklaşık 4–11 saat sonra kendini gösterir. Bu hormonların temel 

görevi dişilerde yumurtalıklarda normal yumurta gelişimini uyarmak ile implantasyonu ve 

fötüsün büyümesini sağlamaktır. Gonadotropinler olarak adlandırılan bu hormonlar 

glikoprotein yapısındadır. Biyolojik olarak FSH testislerde spermatozoitlerin ve 

yumurtalıklarda foliküllerin büyümesini uyarır. LH ise steroid hormonların yapımı üzerine 

etkili hormondur. Testislerdeki leydig hücrelerinde testosteron yapımını ve 

yumurtalıklardaki corpus luteum’da progesteron yapımını uyarır. LH ve FSH salgısının 

düzenlenmesinde en etkili hormon, amino ve korboksil uçları bloke edilmiş bir dekapeptit 

olan Gn-RH dır. Steroidler feed-back etki ile gonadotropin salgısını baskılar. Erkeklerde 

testosteron, dişilerde ise östradiol ve progesteron LH salgısını durdurur. Östradiol ve 

progesteron birlikte verildiğinde, tek başlarına olduklarından daha etkilidir. Hipofizden 

salgılanan gonadotropinler puberteden önce az üretilirse normal büyüme ve cinsel gelişim 

eksikliği ortaya çıkar. Erkeklerde erişkin erkek karakterleri ve kas yapısı ile fallik veya 

testiküler büyüme ve spermatogenez oluşmaz. Dişilerde meme gelişimi ve mensturasyon 

olmaz (Aşkın 1982, Fidancı 2006).  

 
Koyunlarda kızgınlık döngüsünde etkili olan diğer iki hormon yumurtalıkların salgıladığı 

östrogen ve progesterondur. Bu ikisi, fertilizasyon ve gebeliğin oluşması için reprodüktif 

organların uygun koşullar altında bulunmasına yardımcı olur. Ayrıca FSH ve LH 

hormonlarının salgılanmasını da düzenler. Yumurtalık hormonlarından östrogen ovulasyon 

ve kızgınlık anında temel hormondur. Kızgınlıktan sonraki 3–5 gün içerisinde ise denge 

progesteron lehine değişir ve progesteron temel hormon olur. Eğer dişide gebelik meydana 

gelmişse bu üstünlüğünü sürdürür. Progesteronun bu yüksek düzeyi FSH ve LH 

salgılanmasını engeller ve böylece dişide kızgınlık görülmez (Özkoca 1984a).  
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2.1.4 Koyunlarda gebelik  

 
Koyunlarda gebelik süresi; ırka, yaşa, doğacak yavrunun doğum tipi ve cinsiyetine ve 

mevsime göre değişir. Ortalaması 145–150 gündür. Kuzuların % 70’i ön geliş durumunda 

doğarlar. Doğumun sonuçlanmasından 1-2 saat sonra plesanta düşer. Koyunda döl yatağı 

involüsyonu (uterusun doğumdan sonra gebelik öncesi durumuna dönmesi)  için yaklaşık 

1.5 ay geçmesi gerekmektedir. Aşımdan sonra koyunların gebe kalıp kalmadığı pratik 

olarak, 16–17 gün sonra aralarına konan koçu kabul ya da ret etmesiyle anlaşılabilir. Karın 

bölgesinin elle muayenesi, radyografi ve kan hormon düzeylerinin saptanması gibi 

yöntemlerin kullanımıyla gebelik denetimleri yapılabilir (Kaymakçı ve Sönmez 1996).  

 
2.1.5 Koyunlarda eksogen hormon kullanımı 

 
Geleneksel yetiştiricilikte koyunlar yılda bir doğum yapmaktadırlar. Ancak farklı sık 

kuzulatma sistemleri mevcuttur. Bu sistemlerin uygulanabilmesi anaların mevsime bağlı 

olmaksızın kızgınlık gösteren ırklardan olması veya anestrus dönemde çeşitli uygulamalar 

sonucunda kızgınlık meydana getirilmesi ile mümkün olabilmektedir (Keskin vd. 2005). 

Ancak hormon uygulamaları ile koyunlarda mevsimsel anestrus döneminde de kızgınlık ve 

gebelik sağlanabilmekte bu yönü günümüzde hormon uygulamalarının temel amaçlarından 

birini oluşturmaktadır. Eksogen hormon kullanımında döl verimini etkileyen etmenler 

arasında en önemlisi sentetik progesteron tipi ve bu amaçla kullanılan preparatların dozudur 

(Emsen 2004). Hormon uygulamalarının amaçları; 

• Kızgınlık ve yumurtlamayı denetim altına almak, 

• Aşımı ya da tohumlamayı toplulaştırıp kuzulamayı kısa bir süreye sıkıştırmak, 

• Böylece; sütten kesim, besi ve pazarlama için yaş ve canlı ağırlık bakımından 

homojen kuzu materyali elde etmek, 

• İkizliği artırmak, 

 10



• Mevsim dışı kuzulamayı (turfanda kuzu) sağlamak. 

• Bakım, besleme, iş gücü, bina ve diğer kaynakların verimli ve ekonomik 

kullanımını sağlamak, 

• Kuzulamayı, buna bağlı olarak süt üretimini tüm yıla yaymak, 

• Bilimsel araştırmalar için aynı zamanda doğmuş öz ve üvey kardeşler elde etmek, 

• Embriyo aktarımı ve yapay tohumlama tekniğine imkan sağlamaktır (Kaymakçı ve 

Sönmez 1996).  

 
Kızgınlık döngüsü tüm evcil hayvanlarda, uzunluğu türe göre değişen, luteal ve foliküler iki 

dönemde oluşmaktadır (Aşkın 1982). Koyunlarda luteal dönem süresi 14–15 gündür 

(Koyuncu vd. 2000). Kızgınlığın senkronizasyonu uygulamasında kızgınlık döngüsünün 

maniplasyonu bakımından farklılıklar gösteren iki yaklaşım vardır. Bunlardan birisi luteal 

dönemin ani olarak kısaltılması, diğeri ise uzatılmasıdır. İkinci yaklaşım progesteron ve 

progestagen uygulamasıyla hipofiz gonadotropinlerinin salgılanması üzerinde olumsuz bir 

feed-back mekanizma oluşturmayı ve böylece foliküler gelişmeyi baskı altına almayı 

amaçlamaktadır. Karakteristik foliküler döneme ise bu uygulama kesildikten sonra 

girilmektedir (Aşkın 1982). Progestagen ve PGF2α (prostaglandin F2 alfa) hormonları 

kızgınlığın toplulaştırılması için rutin olarak en çok kullanılan hormonlardır. Estrus 

senkronizasyonunda progesteron hormonunun hipofiz bezi üzerinde FSH salgısını 

baskılayıcı ve kandaki seviyesi hızla düştüğünde estrus uyarıcı etkisinden 

yararlanılmaktadır (Emsen 2004).  

 
Progesteron aşım döneminde korpus luteumun aktif olduğu dönemi kontrol altında tutarak 

kızgınlığın eşzamanlı oluşmasını sağlamaktadır. Progesteron ile aynı etkiyi gösteren 

progesteronun sentetik analogları olan progestagenlerin (veya progestinler) başlıcaları; 

Melengesterol Asetat (MGA), Medoxyprogesteron (MAP) ve Fluorogeston Asetat (FGA) 

dır. Aralarındaki fark ise yapay progestagen analoglarının etkilerinin daha uzun süreli 
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olmaları; doğal progesteronların ise progestagenlere oranla vücuttan daha kısa sürede 

atılmalarıdır (Emsen 2004).  

 
Kızgınlık senkronizasyonu amacıyla kullanılan çeşitli progestagenler kas içi enjeksiyon, 

yemlere katılarak (oral uygulama), silastik implant veya vaginal süngerler aracılığıyla 

koyunlara verilebilirler (Aşkın 1982). Koyunlarda estrus senkronizasyonu amacıyla vaginal 

sünger şeklinde kullanılan progestagenlerin uygulama süreleri genellikle 12–14 gündür. 

Uygulamaların sona erdirilmesi ise sağlanan LH salgısındaki senkronizasyon ile kızgınlık 

ve yumurtlama eşzamanlı olarak oluşur. Bu şekilde kızgınlıkları toplulaştırılan koyunlarda 

folikülasyon ve ovulasyon şansının artırılması amacına yönelik farklı dozlarda PMSG 

(Gebe kısrak serum gonadotropin) enjeksiyonları yapılmaktadır. Ovaryum fonksiyonlarını 

uyarmak amacıyla uygulanan PMSG enjeksiyonları genellikle vaginal süngerlerin 

alınmasını takiben 300–500 IU dozunda yapılmaktadır (Daşkın 2001).  

 
Ticari olarak yaygın ve etkili bir şekilde kullanılan folikül uyarıcı hormonların başında 

PMSG ve FSH gelmektedir. PMSG (pregnant mare serum gonadotropin) hormonu 

kısrakların gebeliklerini takriben 40–180. günleri arasında kan serumlarından, FSH ise 

domuz hipofiz bezinden elde edilmektedir. Folikül uyarıcı gonadotropinler (PMSG ve 

FSH), foliküler gelişimin olmadığı anestrus dönemde, eşeysel olgunluk öncesi dişi 

kuzularda ya da süperovulasyon sağlamak üzere ergin koyunlarda kullanılmaktadır. Bu 

hormonların temel etki mekanizmaları küçük ve orta büyüklükteki foliküllerde FSH 

reseptörlerini aktive etmek ve bağlanmak suretiyle folikül gelişimini uyarmalarıyla 

açıklanmaktadır (Emsen 2004).  

 
Koyunlarda PMSG ve FSH’nın çoklu yumurtlama etkisini hayvanın ırkı, canlı ağırlığı, 

yaşı, doğum sonrası süre, mevsim ve besleme düzeyi etkilemektedir (Aşkın 1982). Gerek 

kızgınlığın toplulaştırılmasında, gerekse foliküler gelişimi uyarmak ve çoklu yumurtlama 

(süperovulasyon) sağlamak amacıyla uygulanan birçok yöntemin avantajlarının yanında 

dezavantajları da bulunmaktadır. Kızgınlığın toplulaştırılmasında kullanılan 
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progestagenlerin uygulama sonrası uterus kontraksiyonlarının değişmesi sonucu tuba 

uterina’ya spermatozoit taşınmasını gerilettiği, spermatozoaların yaşama gücü ve hareket 

yeteneklerine zararlı etkileri olduğu ve yumurtanın döllenmesinde azalmalara yol açarak 

döl veriminde kayıplara neden olduğu bilinmektedir. Progesteron uygulaması sırasında 

gelişmeye devam eden dominant folikülden salgılanan estrojen döl verimi düşüklüklerinin 

nedeni olarak gösterilmektedir (Emsen 2004).  

 
Ovaryumlarda çok sayıda folikül geliştirilmesi ve çoklu ovulasyon oluşturulması şeklinde 

tanımlanan süperovulasyon, genetik üstünlüğü bilinen hayvanlardan elde edilecek embriyo 

sayısını artırmak amacıyla embriyo aktarım programlarında veya entansif koyun 

yetiştiriciliğinde doğrudan döl verimini artırmak amacıyla uygulanmaktadır. 

Süperovulasyon uygulamasının başarısı birçok faktör tarafından etkilenmektedir. Bu 

faktörlerden birisi ırk olup, yüksek döl verimine sahip koyun ırkları, düşük döl verimine 

sahip koyun ırklarına göre süperovulasyon amacıyla hormon uygulamasına daha olumlu 

tepki vermektedirler (Dellal ve Başaran 1996).  

 
2.1.6 Koyunlarda yapay tohumlama uygulamaları 

 
Yapay tohumlama; spermanın dölleme yeteneğini kaybetmeksizin uygun araçlar yardımı ile 

dişi üreme organına aktarılması işlemi olarak tanımlanabilir (Dellal ve Akman 1998). 

Hormon uygulamalarının amaçları arasında yer alan yapay tohumlama tekniğine imkan 

sağlamak ve tohumlamayı toplulaştırıp kuzulamayı kısa bir süreye sıkıştırmak koyun 

ıslahının hızlandırılması bakımından ve koyun yetiştiriciliği açısından büyük fayda 

sağlamaktadır.  
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Yapay tohumlama koyun yetiştiriciliği ve ıslahında; melezleme uygulamalarında, koçların 

damızlık değerlerini saptamada (döl kontrolü: progeny testing), erken yaşta damızlıkta 

kullanmada, üstün damızlık değere sahip koçlardan daha etkin yararlanmada, koyun gen 

kaynaklarının korunmasında kullanılmaktadır.  

 
Koyunlarda yapay tohumlama vaginal, servikal ve uterus içi olmak üzere üç farklı yöntem 

ile yapılabilmesine karşın en yaygın olarak servikal tohumlama yöntemine 

başvurulmaktadır. Her üç tohumlama yönteminde de taze veya sulandırılmış sperma ile 

dondurulmuş spermaya göre daha yüksek gebelik elde edildiği belirtilmektedir. Servikal 

tohumlama yönteminde sperma vaginaya yerleştirilmiş spekulumdan geçirilen pipet 

aracılığıyla serviksin 2–3 cm derinliğine bırakılmaktadır  (Dellal ve Akman 1998).  

 
Koyun serviksi oldukça dar bir yapıda olup çok sayıda kör kanalcıktan meydana 

gelmektedir. Serviksin bu yapısı spermatozoitlerin uterusa geçişinde önemli bir bariyer 

oluşturur. Çok sayıdaki spermatozoitin uterusa ulaşamadan serviks kanalı içerisinde 

yaşamını yitirdiği bilinmektedir. Yeterli bir döllenme oranı için sperma dozu içerisinde 

120–150 milyon spermatozoit bulunması gerekmektedir. Katater içerisine 0.05–0.2 cc 

sperma çekilmesi tohumlama için yeterli olmaktadır (Cedden ve Dellal 2001). Yapay 

tohumlamada kullanılacak iyi bir koç sperması çıplak gözle bakıldığında krema görünüş ve 

kıvamındadır. Bu yüksek spermatozoit yoğunluğunun bir göstergesidir. Ejakulatta girdap 

ve dalgalanma hareketlerinin yoğun olması, hareket gücü yüksek çok sayıda spermatozoitin 

varlığını gösterir. Aşım mevsimindeki bir koçun ejakulatı ortalama 1 cc den biraz azdır ve 

2–3 milyar spermatozoit ihtiva eder, bunların ortalama %90’ı canlıdır ve %5-15’i morfoloji 

bakımından arızalıdır (Kaymakçı 1994).  

 
Yapay tohumlama ihtiyarlıktan ve yaralanmalardan meydana gelen özürlerden dolayı aşım 

yapamayan kıymetli koçların kullanılmasına olanak verdiği gibi, yağlı kuyruklu yerli koyun 

ırklarının ince kuyruklu kültür ırkları ile melezlenmesinde, yağlı kuyruktan kaynaklanan 

aşım güçlüğünü ortadan kaldırmaktadır. En iyi erkek damızlıkların geniş bir koyun 
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topluluğunda kullanılması sayesinde yetiştirmede koçlar için yapılan masraflar da 

azalmaktadır. Yapay tohumlama dikkatli bir şekilde uygulanmazsa gelebilecek büyük 

zararlar da göz önünde bulundurulmalıdır. Denenmemiş bir koçun istenilmeyen özellikleri 

yapay tohumlama ile geniş bir topluluğa yayılabilir (Özkoca 1984a). 

 

Yapay tohumlama koyun yetiştiriciliğinde geniş bir uygulama alanı bulamamıştır. Bunun 

nedeni; koyun yetiştiriciliğinin büyük ölçüde mer’aya dayalı olarak yapılması, performans 

testine tabi tutulmuş koç fiyatlarının düşük oluşu, taze sperma ile tohumlamada elde edilen 

kuzu başına düşen iş gücü maliyetinin yüksekliği, koç sperması ile elde edilen gebelik 

oranının çok düşük olması ve en önemlisi tohumlama başına çok sayıda spermatozoa, 

dolayısıyla da ejakulat gerekmesidir (Dellal ve Akman 1998).  

 
Yapay tohumlama, çiftlik hayvanlarının çoğunda uygulanabilmesine karşın, günümüzde en 

geniş uygulama alanını sığır yetiştiriciliğinde bulmuş ve çeşitli ekonomik ve teknik 

güçlükler nedeni ile diğer çiftlik hayvanlarında daha sınırlı düzeyde kalmıştır. Koyundan 

sağlanan üretim ve geliri artırmaya yönelik ıslah programlarının uygulamaya aktarılmasına 

çalışılırken, diğer yandan da ıslah yöntemlerinin etkilerinin artırmada son derece önemli 

olan yapay tohumlamanın koyunlarda da yaygınlaştırılmasına ağırlık verilmelidir (Dellal ve 

Akman 1998).  

 
2.1.7 Koyunlarda oksitosin kullanım alanları  

 
Biyostimülasyon olarak adlandırılan erkek etkisinin birçok hayvan türünde estrus ve 

ovulasyonu uyardığı, çiftlik hayvanlarında estrus oluşum sürecinin sadece iç faktörlere 

bağlı olmadığı koku, görme, ses ve temas gibi dış uyarımlarında önemli olduğu, estrusu 

indüklediği ve optimal gamet transportu için dişi genital kanalı hazırladığı bildirilmektedir 

(Karaca vd. 2001).  
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Çiftleşme esnasında erkek tarafından duyusal sinirlerin uyarılması sonucu, oksitosin 

salınımı ile sonuçlanan hipofiz bezine bir sinyal gönderilir. Salınan oksitosin dişi genital 

kanaldan yumurta ve spermin taşınmasına yardımcı olan uterus ve oviduktal 

kontraksiyonları etkiler. Bu da, fertilizasyonu oluşturan özel eşzamanlı hadiselerin 

meydana gelmesini sağlamaya yardımcı olur. Reprodüktif etkinliği azaltan birçok faktörden 

birisi de fertilizasyon bölgesinde düşük canlı spermatozoit sayısı olabilir. Yapay 

tohumlama zamanında oksitosin uygulamaları fertilizasyon bölgesinde canlı spermatozoit 

sayısını artırarak gebe kalma oranını yükseltebilir. Bazı hayvanlarda gebe kalma oranı 

üzerine yapay tohumlamadan önce veya hemen sonra uygulanan ya da spermaya ilave 

edilen oksitosinin etkisini araştıran çalışmalardan bazıları, gebe kalma oranı üzerine 

oksitosinin yararlı bir etki gösterdiğini bildirirken; diğerleri herhangi bir etkisinin 

olmadığını bildirmişlerdir (Yıldız 2005).  

 
Oksitosin halkasal bir nanopeptittir, bir disülfat bağı taşır. Esas olarak salgılandığı yer 

hipotalamus olmakla beraber salgı yapan sinir hücrelerinin uzantıları aracılığıyla hipofiz 

bezi arka lobunda depolanır ve salgılanır. Doğum ve laktasyon sırasında düz kasların 

kasılmasını uyarır. Oksitosin düzeyindeki çok hafif artışlar dahi önemli fizyolojik etki ile 

sonuçlanır. Doğum sırasında oksitosin salınması uterusun kasılmasını artırarak fötüsün 

çıkmasını sağlar. Oksitosin sıklıkla doğumu hızlandırmak amacıyla verilir. Doğumdan 

sonra oksitosin sütün gelmesi için de önemlidir. Meme bezleri düz kas hücrelerinin 

kontraksiyonlarını artırarak etkisini oluşturur. Oksitosin sinir sistemine gelen uyarılara 

bağlı olarak salınır. Sütün indirilmesinde ise psikolojik etkiler veya meme başlarının 

doğrudan uyarılması söz konusudur. Yavrunun emmesi oksitosin salınımını artırır. Doğum 

sırasında görülen sinirsel uyarı vajina, serviks ve uterustan kaynaklanır. Çiftleşme 

esnasında üreme kanalının uyarılması ise yine oksitosinin salınmasına ve böylece 

spermanın üreme kanalı boyunca ilerlemesine yardımcı olur. Uterusun düz kaslarında 

oksitosinin bağlandığı reseptörler bulunur. Oksitosin bu reseptörlere bağlanarak etkisini 

gösterir. Gebelik sırasında reseptörler artar. Oksitosinin kullanma yerleri, tüm evcil 

hayvanlarda; 
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• Normal doğumu hızlandırmak. 

• Uterus tembelliği olan hayvanlarda fetüsün dışarıya alımını hızlandırmak. Uterus 

kontraksiyonlarını arttırmak. 

• Doğum sonrası uterus içeriğini ve plasental artıkları boşaltmak. 

• Post-partum uterus atonisi ve retentio sekundinariumu (plesantanın atılamaması) 

önlemek. 

• İnce ve kalın barsak atonilerinde. 

• Metritislerde. 

•  Sezaryen operasyonunda fetüsün çıkarılmasından sonra uterus kası içine yapılan 

enjeksiyon uterus involüsyonunu (uterusun doğumdan sonra gebelik öncesi 

durumuna dönmesi)  hızlandırır. 

• Uterus prolapsusu (uterus sarkması) durumlarında organın değişik yerlerine yapılan 

enjeksiyonlar konjeksiyonu azaltıp dönmüş uterusun kontraksiyonlarını arttırarak 

organın eski haline dönmesini kolaylaştırır. 

• Laktasyondaki meme bezlerinin düz kaslarına etkiyerek sütün indirilmesini sağlar. 

• Memelerin boşaltılmasını gerektiren mastitis olgularında endikedir (Fidancı 2006, 

http://www.cinarziraat.com., 2006).  

 
Yapay tohumlama zamanında oksitosin uygulamaları dişi genital kanalın hareketini teşvik 

ederek fertilizasyon bölgesine canlı spermatozoa nın ulaşmasını kolaylaştırabilir ve 

döllenme ihtimalini yükseltebilir.  
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2.2 Kaynak Araştırması 

 
Esen ve Bozkurt (2000) tarafından Akkaraman ırkı koyunlarda flushing ve estrus 

senkronizasyonu uygulamasının döl verimi üzerine olan etkisini araştırmak amacıyla 

yapılan bir çalışmada ikinci laklasyondaki Akkaraman ırkı koyunlar deneme ve kontrol 

olarak 2 gruba ayrılmıştır. Deneme grubundaki koyunlara FGA (Flouro Gestone Acetate) 

içeren vajinal sünger yerleştirilerek ve 14 gün sonra süngerler çıkarıldığında 600 IU PMSG 

enjeksiyonu yardımıyla estrus senkronizasyonu uygulanmıştır. Enjeksiyon sonrası 55. ve 

65. Saatlerde 2 kez yapay tohumlama uygulanmıştır. Flushing yine sadece deneme grubu 

koyunlara uygulanmıştır. Araştırmada deneme grubundaki koyunlarda %90, kontrol 

grubunda %92 oranında gebelik sağlanmıştır. Deneme grubunda gebe kalan koyunların 

%87’si, kontrol grubunda %86’sı doğurmuştur. Deneme ve kontrol grubunda ikiz doğum, 

bir doğuma düşen ortalama kuzu sayısı sırasıyla, %57 ve %6 (P < 0,01), 1,77 ve 1,06 (P < 

0,01) olarak bulunmuştur. Deneme grubunda üçüz doğum oranı %6 bulunduğu halde 

kontrol grubunda üçüz doğuma rastlanmamıştır. Doğan kuzu oranı deneme grubunda 

%155, kontrol grubunda %92 (P < 0,01) bulunmuştur. Döl verimi artırmada, estrus 

senkronizasyonu ve flushing uygulamasının birlikte tatbik edilmesiyle daha başarılı 

olunabileceği sonucuna varılmıştır.  

 
Cedden (1994) tarafından köy koşullarında progestagen+PMSG ve prostaglandin F2α  

kullanarak tiftik keçilerinde kızgınlıkların toplulaştırılması amacıyla yapılan çalışmada 45 

baş keçiye 14 gün süreyle 40 mg progesteron analogu (FGA) emdirilmiş vagina içi sünger 

yerleştirilmiştir. Süngerler geri alınırken hayvan başına 400 IU PMSG verilmiştir. Ayrıca, 

40 baş keçiye ise 14 gün arayla iki kez 93.75 mcg bir PGF2α analogu enjekte edilmiştir. 

Vagina içi sünger ve PMSG verilen keçilerin % 88.89 u 48 saat sonra, PGF2α analogu 

verilen keçilerin % 95.00 i 60 saat sonra kızgınlık göstermeye başlamıştır. Vagina içi 

sünger ve PMSG uygulanan keçilerin %82.22 si, PGF2α analogu uygulananların ise %85 i 9 

gün içerisinde doğum yapmıştır. Döl verimi ve oğlak verimi sayıları vagina içi sünger ve 

PMSG uygulananlarda sırasıyla %135 (P<0.01) ve %141 (P<0.01) olarak bulunmuş; her iki 

değer PGF2α analogu uygulananlarda %105, kontrol grubunda ise %98 olarak bulunmuştur. 
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Vagina içi sünger sünger ve PMSG uygulanan keçilerde ana yaşının çoğuz doğum üzerine 

önemli bir etkide bulunmadığı gözlemlenmiştir. Vagina içi sünger sünger ve PMSG 

uygulaması oğlak verimini önemli ölçüde artırması nedeniyle daha iyi sonuç vermiştir.  

 
Koyuncu vd. (2000) tarafından Kıvırcık koyunlarda normal aşım mevsiminde (Ekim 1999) 

progesteron ve 0, 500, 700 IU PMSG kullanılarak kızgınlıkların toplulaştırılması ve döl 

veriminin arttırılması amacıyla yapılan bir çalışmada, serbest aşım uygulanmış ve 

doğumların %76’sı ilk haftada tamamlanmıştır. Kızgınlıkları toplulaştırmak amacıyla 40 

mg Fluoro Gestone Acetate emdirilmiş intravajinal sünger ve çoklu ovulasyonu sağlamak 

için farklı dozlarda (0, 500, 700 IU) PMSG kullanılmıştır. Farklı hormon dozu uygulanan 

üç grupta sırasıyla, kuzulama oranı %94,87, %96,66 ve %100,00 tekiz doğum oranı 

%78,38, %55,18 ve %38,46 (P < 0,05 ve P < 0,01); çoğul doğum oranı %21,62, %44,82 ve 

%61,54 (P < 0,05 ve P < 0,01); döl verimi sayısı %115,38, %153,33 ve %196,15 (P < 0,01) 

ve kuzulama verimi %121,62, %158,62 ve %196,15 (P < 0,01) olarak saptanmıştır. 

Sentetik progesteron emdirilmiş intravaginal sünger uygulamasına ek olarak uygulanan 

PMSG dozunu 500 ve özellikle 700 IU’a yükseltilmesiyle çoklu doğum oranının ve kuzu 

veriminin belirgin derecede arttığı görülmüştür.  

 
Armstrong et al. (1983) tarafından dışarıdan hormon kullanımının etkilerini araştırmak 

amacı ile yapılan bir çalışmada, bir grup keçide 9 gün süre ile sentetik progestagen içeren 

intravajinal sünger tatbik edilmiş ve estrusun 12. gününde 1000 IU PMSG enjekte 

edilmiştir. İkinci grupta ise yine estrus döngüsünün 12. gününde 1000 IU PMSG 

enjeksiyonu yapılmış fakat progesteron uygulanmamıştır. Üçüncü grupta estrus 

döngüsünün 12. gününde 8 mg. 13. gününde 4 mg, 14. gününde 2 mg ve 15. gününde 1 mg 

FSH enjeksiyonu yapılmıştır. Tüm hayvanlarda 50 mg cloprostenol ile kızgınlık 

toplulaştırılmıştır. Ovulasyon oranı az miktarda FSH uygulanan hayvanlarda PMSG 

uygulananlardan yüksek bulunmuştur. Progesteron uygulanmasının foliküler ve lüteal 

aktiviteyi baskıladığı anlaşılmıştır. Çok sayıda ovulasyon yapmamış, folikül tespit 

edilmiştir. PMSG uygulaması sonrası kan plazmasında oestradiol seviyesi yükselmiş 

progesteron seviyesinin azaldığı görülmüştür. FSH’a olan oestrogenic yanıt PMSG’ye olan 
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yanıttan önemli ölçüde düşük bulunmuştur. PMSG ve FSH’a olan ovaryum yanıtındaki 

farklılığın birincil olarak biyolojik yarılanma ömürlerinin farklı olmasına bağlı olduğu 

bildirilmiştir.  

 
Daşkın (2001), kızgınlıkları toplulaştırılan edilen Akkaraman koyunlarında PMSG 

enjeksiyonlarının döl verimine etkisini belirlemek amacıyla 2 grup oluşturmuş iki gruba da 

FGA emdirilmiş vajinal süngerleri 14 gün süre ile bırakmış, süngerlerin alındığı gün bir 

gruba 500 IU PMSG enjeksiyonu uygulamış, diğer gruba ise PMSG enjeksiyonu 

uygulamamıştır. Estrus gösteren koyun oranı her iki grupta da %81.25 olarak saptanmıştır. 

Kızgınlığın gözlendiği ilk gün ve 24 saat sonrasında olmak üzere 2 kez 0.2 ml taze sperma 

ile tohumlama yapılmıştır. Tohumlanan koyunlarda kuzulama oranı PMSG enjekte edilmiş 

grupta %92.30; diğer grupta %53.84; ikizlik oranı ise sırasıyla %41.66 ve %42.85 olarak 

saptanmıştır. Sezon içindeki koyunlarda 30 mg FGA içeren vajinal süngerlerin 

alınmasından sonra yapılan PMSG enjeksiyonlarının sinkronizasyon ve fertilite açısından 

önemli olduğu ve özellikle döl verimini önemli ölçüde yükselttiği, ikizlik oranını ise 

etkilemediği; ancak materyal sayısının artırılması ile ikizlik oranlarında da artış olabileceği 

kanısına varılmıştır.  

 
GnRH ve GnRH anoloğunun FSH ve LH salgısına etkisini incelemek amacıyla  yapılan bir 

çalışmada ise kızgınlık dışındaki 16 koyun; random latin kare dizaynı kullanılarak 16 

günden fazla bir süre içinde 7 değişik enjeksiyona tabi tutulmuştur. Elde edilen verilere 

göre GnRH ve GnRH analoğunun küçük dozlar kullanılarak yapılan enjeksiyonunun; LH 

ve FSH salgısını artırmada etkili olmadığı fakat yüksek dozlarda enjeksiyonun LH ve FSH 

salgısını önemli ölçüde artırdığı belirlenmiştir. Ayrıca LH salgısını başlatmada GnRH 

analoğunun GnRH’den 38 kez ve FSH salgısını başlatmada ise GnRH’den 50 kez daha 

güçlü olduğu belirlenmiştir (Çiftçi 2004).  

 
King vd. (2004), kuzulama ve bir doğuma düşen kuzu sayısı üzerine farklı tohumlama 

yöntemleri ile uygulanan oksitosinin etkisini araştırdıkları bir çalışmada kızgınlıkları 
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toplulaştırılmış koyunlarda servical ve laparoskopik yöntem kullanılarak dondurulmuş 

sperma ile tohumlama uygulamışlardır. Tohumlamalar kendi aralarında kuzulama oranı ve 

bir doğuma düşen kuzu sayısı bakımından karşılaştırılmış ve 10 IU oksitosin uygulamasının 

etkisi araştırılmıştır. Kuzulama oranı laparoskopik ve servical tohumlama metodlarında 

sırasıyla, %69 ve %42 (P<0.001), oksitosin uygulamasıyla bu oran yine sırasıyla, %58 ve 

%10 (P<0.001) olarak tespit edilmiştir. Benzeri şekilde bir doğuma düşen kuzu sayısı, 

oksitosin uygulanmayan hayvanlarda yine aynı sırayla 1.91 ve 1.51, oksitosin 

uygulananlarda ise 1.83 ve 1.41 olarak tespit edilmiştir. 10 IU oksitosin enjeksiyonunun 

kuzulama oranlarında önemli bir düşüşe neden olurken, bir doğuma düşen kuzu sayısı 

üzerine etkisinin bulunmadığı görülmüştür. 

 

Kaya vd. (1999), Konya merinosu koçlarında sperma kalitesi, testis ölçüleri ve plazma 

testosteron düzeylerinin mevsimlere göre değişimini araştırdıkları bir çalışmada koçların 

sperma kalitesinin sonbaharda arttığını, kış mevsiminde azaldığını tespit etmişlerdir. En 

yüksek skrotal çevre uzunluğu değeri sonbaharda ve en düşük kış mevsiminde 

şekillenmiştir (P < 0.05). Yaz ve sonbahar mevsimlerinde elde edilen testis hacimleri 

düzeyleri, ilkbahar ve kış ile karşılaştırıldığında önemli ölçüde yüksek bulunmuştur (P < 

0.05). Sonbaharda belirlenen plazma testosteron düzeyleri, yaz mevsiminde elde edilen 

değerden daha yüksek bulunmuştur (P <  0.05). En düşük testosteron düzeyi ilkbahar ve kış 

mevsimlerinde elde edilmiştir. Sperma miktarı, yorgunluğu ve motilitesinin kendi 

aralarında pozitif korelasyon bulunmasına rağmen, ölü ve anormal spermatozoon oranları 

ile aralarında negatif korelasyon olduğu belirlenmiştir (P<0.05). Skrotal çevre uzunluğu ve 

testis hacmi düzeyleri ile sperma miktarı ve motilitesi arasında pozitif korelasyon 

belirlenmiştir. Konya merinosu koçlarında sperma kalitesinin en yüksek olduğu mevsimin, 

koyunların da ovaryum aktivitelerinin en yüksek olduğu sonbahar mevsimi olduğu, en 

düşük olduğu mevsimin ise kış mevsimi olduğu, ilkbahar ve yaz mevsimlerinde ise tedrici 

olarak arttığı sonucuna varılmıştır.  
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Halbert et al. (1990) tarafından koyunlar üzerinde yapılan bir çalışmada kızgınlıkları 

toplulaştırılmış 3 grup hayvanda farklı tohumlama yöntemleri kullanılarak gebelik ve 

doğum oranlarını değerlendirmişlerdir. Birinci grupta taze 400x106 spermatozoa 

kullanılarak hayvanların yarısı transcervical tohumlama ile diğer yarısı laparoscopik 

yöntemle tohumlanmıştır. Üçüncü gruptaki koyunlar ise dondurulmuş her dozda 150x106 

spermatozoa taşıyan sperma ile transervical olarak tohumlanmıştır. Gebelik oranları 

gruplarda sırasıyla %50, %50 ve %68 olarak tespit edilmiştir. Doğum oranları ise sırayla 

%50, %55, %40 olarak belirlenmiştir. Transcervical intrauterine tohumlama tekniğinin 

ticari koyun sürülerinde daha detaylı olarak değerlendirilmesi gerektiği kanaatine 

varılmıştır.  

 
Gündoğan ve Serteser (2002), koçlarda bazı reprodüktif parametreler ve hormon miktarı ile 

kan serumu biyokimyasal özelliklerin araştırılması amacıyla yaptıkları bir çalışmada aşım 

sezonu esnasında İvesi ve Akkaraman ırkı koçlardan beşer numune kan ve yapay vajen 

yardımıyla da sperma alınmış ve incelenmiştir. İnceleme sonucunda relatif testis hacmi 

spermatozoa yoğunluğu anormal spermatozoa oranı, triidothyronine (T3) miktarı, 

albumin/globolin oranı, toplam lipid miktarı (P < 0,05) ve kolesterol miktarı (P < 0,01) 

yönünden koçlar arasındaki farklılıkların önemli olduğu gözlenmiştir. Afyonkarahisar 

koşullarında aşım sezonu esnasındaki İvesi ve Akkaraman koçların bazı reprodüktif 

değerlerinin ve bazı biyokimyasal özelliklerinin optimal sınırlar içerisinde olduğu ve ayrıca 

koçların bazı reprodüktif parametrelerinin bazı biyokimyasal ve enzimatik özellikler ile 

ilişkileri olduğu gözlemlenmiştir.  

 
İvesi koyunlarında iki yılda üç kuzulatma uygulamasının döl verim ölçütleri üzerine 

etkilerinin araştırıldığı bir çalışmada 3 yaşlı İvesi koyunları iki yılda üç kuzulatma ve yılda 

tek kuzulatma olarak iki gruba ayrılmıştır. İki yılda üç kuzulatma grubunda çiftleştirmeler 

Ocak, Eylül ve Mayıs aylarında yapılmıştır. Kızgınlıklar progesteron içeren intravaginal 

süngerler kullanılarak toplulaştırılmış Ocak ve Mayıs grubuna 500 IU PMSG enjeksiyonu 

uygulanmıştır. Eylül ayı çiftleşme mevsimi içerisinde olduğundan PMSG enjeksiyonu 

yapılmamıştır. Yılda tek kuzulatma grubunda hormon uygulanmaksızın Ağustos–Eylül 
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döneminde serbest koç katımı yapılmıştır. Doğumda ve sütten kesimde en yüksek kuzu 

verimi iki yılda üç kuzulatma programında Eylül çiftleştirmesinde elde edilirken bu 

dönemin kuzuları tüm deneme grupları içerisinde en düşük doğum ağırlığına sahip 

olmuştur. Yılda koç altı koyun başına kuzu verimi iki yılda üç kuzulatma grubunda yılda 

tek kuzulatma grubundan %39,4 daha fazla olmuştur. Bu farklılık fazladan bir doğum şansı 

verilmesinden kaynaklanmıştır. İki yılda üç kuzulatma uygulamasının İvesi koyunlarının 

yıllık kuzu verimini artırdığı, yapılacak masraflar elde edilecek kuzu geliri ile 

karşılaştırıldığında karlılık arz ediyor ise pratikte bu uygulamanın mümkün olduğu 

kanaatine varılmıştır (Keskin vd. 2005).  

 
Yıldız (2005), ineklerde gebe kalma oranına oksitosinin etkisini belirlemek amacıyla 

yaptığı calışmada, estrusta olduğu saptanan inekler rastgele iki gruba ayrılmış, birinci gruba 

yapay tohumlamadan 5 dakika önce kas içi 50 IU oksitonin uygulanırken, diğer gruba 

yapay tohumlamayla birlikte 5 ml steril serum fizyolojik kas içi zerk edilmiştir. Hayvanlar 

kızgınlık tekrarı için gözlenmiş ve gebelik teşhisi tohumlamadan 45 gün sonra rektal 

muayene ile yapılmıştır. Oksitosin uygulanan grupta gebelik oranı %76,4 kontrol grubunda 

ise %58,8 bulunmuştur. Uygulama ve kontrol grubu arasında %17, 6’lık bir fark 

bulunmuştur. Estrusa dönme oranı uygulama grubunda %17,6 kontrol grubunda %29,4 

olarak saptanmıştır. 50 IU oksitosinin tohumlamadan 5 dakika önce kas içi uygulanmasının, 

gebelik oranını artırmak için alternatif olarak değerlendirilebileceği, düşük döl verimi 

riskini azaltmak için etkili bir yöntem olabileceği kanısına varılmıştır.  

 
Emrelli vd. (2003) tarafından mevsim dışı anestrus döneminde Merinos ırkı koyunlarda 

melatonin ve progestreron+PMSG içeren vajinal süngerler ile ovaryum aktivitelerinin 

uyarılabileceği tespit edilmiştir. Koyunlar rastgele 3 gruba ayrılmıştır. I. gruba 18 mg 

melatonin (Regulin, Hoechst) kulak arkası implant uygulanmış ve 35 gün sonra aralarına 

arama koçları katılarak estrus gösterenler elde sıfat yöntemiyle tohumlanmıştır. II. Gruba 

progesteron (30 mg FGA) içeren vajinal süngerler 14 gün süreyle uygulanmış ve 

süngerlerin çıkarıldığı gün 500 IU PMSG enjeksiyonu yapılarak aralarına koç katılmıştır. 

III. Grup olan tedavi uygulanmayan kontrol grubuna ise diğer gruplarla aynı gün koç 
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katılmıştır. Kontrol grubu, koyunlarda estrus ve gebelik gözlenmezken melatonin ve 

progesteron+PMSG uygulama gruplarında sırasıyla %90, %80 estrus, %90, %70 toplam 

gebelik ve %77.7, %71.4 ikizlik sağlanmıştır. Melatonin uygulamalarının porgesterona 

göre daha etkili olduğu, bu uygulamanın anestrusta yavru alımını artırması açısından yararlı 

olacağı kanısına varılmıştır.  

 
İneklerde yapay tohumlama sonrası klitorise masaj ve kas içi oksitosin uygulamalarının 

gebelik oranına etkisini incelemek amacıyla yapılan bir araştırmada çift doz PGF2α ile 

senkronize edilerek sun’i tohumlama ile tohumlanan hayvanlar üç gruba ayrılmıştır. Bir 

gruba tohumlamayı takiben 10 saniye süre ile klitorise masaj yapılmış, ikinci gruba 

tohumlama yapıldıktan sonra 10 IU oksitosin kas içi enjekte edilmiştir. Son gruba 

tohumlama sonrası herhangi bir uygulama yapılmayarak kontrol olarak bırakılmıştır. Gebe 

kalma oranı sırasıyla %74.29, 72.50, 67.65 olarak elde edilmiştir. Suni tohumlama sonrası 

klitorise masaj uygulanan ineklerde gebelik oranı, oksitosin enjeksiyonu ve kontrol grubu 

ineklerden daha yüksek bulunmasına karşın fark önemsiz bulunmuştur (P > 0,05) (Karaca 

vd. 2001).  

 
Armstrong and Evans (1984), laporoskopik ve cercival tohumlama uygulamalarının 

farklılıklarını araştırdıkları bir çalışmada, taze sperma kullanılarak cervical tohumlamada 

%81 ve laparoscopik yöntemle tohumlamada %83 olarak benzer döllenme oranları elde 

etmişlerdir. Doğal aşım ile bu oran %95 olarak belirlenmiştir. Donmuş sperma kullanılarak 

yapılan tohumlamalarda ise döllülük oranı belirgin olarak cervical tohumlamada azalmıştır. 

Donmuş sperma ile cervical tohumlamada döllülük oranı %11, laporoscopik tohumlamada 

ise %50 olarak tespit edilmiştir.  

 
Akkaraman ve İvesi ırklarından oluşan sürüde döl verimi ölçütleri ve bunları etkileyen 

faktörlerin araştırıldığı bir çalışmada, gebelik oranı, doğuran koyun başına doğan kuzu 

oranı, sürü verimliliği ve yaşama gücü için en küçük kareler ortalamaları sırasıyla %91,65 

± 0,80, %127,74 ± 1,26, %110,06 ± 1,57 ve %95,56 ± 0,48 olarak bulunmuştur. Gebelik 
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oranı dışındaki ölçütler üzerine ana yaşının etkisi önemli bulunmuştur (P < 0,01). Irkın 

etkisi ise yalnızca doğuran koyun başına doğan kuzu oranında önemli olmuştur (P < 0,05). 

Doğuran koyun başına doğan kuzu oranı bakımından İvesi, Akkaramandan üstün 

bulunmuştur (%129,27’ye karşı %126,21). Yıl faktörünün etkisi bütün ölçütler üzerine 

önemli bulunmuştur (P < 0,01). Kuzularda yaşama gücü tekiz doğanlar lehine (%96,66’ya 

karşı %94,46) olmuş (P < 0,01), cinsiyetler arasında yaşama gücü bakımından fark 

bulunamamıştır (Öztürk ve Pembeci 1999).  

 
Keçilerde kızgınlığın toplulaştırılmasına ilişkin yapılan bir araştırmada progesteron 

süngerleri kullanılmış süngerlerin çıkarılmasından sonra 24 ve 72. saatler arasında %98,1 

oranında estrus oluşumunun gerçekleştiği görülmüştür. Geç estrus gösteren hayvanlarda 

döllülük oranı sünger alımından sonra 30 saat içinde kızgınlık gösteren hayvanlarda 

görülen döllülük oranından daha düşük olarak tespit edilmiştir. Bu oran geç estrus 

gösterenlerde %33,3,  erken estrus gösterenlerde %65,0 olarak bulunmuştur. Düşük 

döllülük oranının, kızgınlık senkronizasyonu ve yapay tohumlamayla ilgili olabileceği 

bildirilmiştir (Baril et al. 1993).  

 
Özkoca (1984b) tarafından yapılan bir çalışmada ise Sil-Estrus implantlarının 

kullanılmasıyla koyunlarda kızgınlığın düzenlenmesi imkanları incelenmiştir. Bu amaçla 

koç katımından 14 gün önce koyunların koltuk altlarına (Regio oxillaris), özel trokar 

yardımıyla implantlar (Sıl–Estrus TM) deri altına yerleştirilmiştir. 14 gün sonra implantlar 

çıkarılmış ve aynı zamanda her koyuna 500 IU gebe kısrak serumu (PMSG) deri altına 

enjekte edilmiştir. Deneme ve kontrol grubuna ertesi gün koç katılmıştır. Implant tatbik 

edilen koyunların hepsi 4 gün içerisinde koça gelmiştir. Denemeye alınan koyunların ikinci 

defa tohumlamalarla birlikte hepsinde gebelik elde edilmiş ve doğumlar 5 gün gibi kısa bir 

müddet içerisinde sona ermiştir.  

 
Öztürk ve Dellal (1999) tarafından yapılan bir çalışmada ise anestrus dönemindeki Border 

Leicester x Booroola (ff) x Merinos melezi koyunlarda farklı dozlardaki PMSG 

 25



uygulamasının döl verimi özellikleri üzerine etkileri incelenmiştir. Araştırmada gebelik ve 

kuzulama oranı bakımından 400 IU PMSG seviyesine kadar artan oranda olumlu tepki 

alınmıştır. 600 IU PMSG uygulamasının coğuz doğum oranı bakımından önemli olmayan 

bir artışa, gebelik ve kuzulama oranı bakımından ise önemli (P < 0,01) bir düşüşe neden 

olduğu belirlenmiştir.  

 
Sayre and Lewis (1997) tarafından laparoscopik ve transcervical yapay tohumlama 

yöntemleriyle tohumlanan koyunlarda döllenme oranı üzerine oksitosinin etkisini 

araştırdıkları bir araştırmada, bir grup koyun laparoscopik yöntemle intrauterine olarak 

tohumlanmış, bir grup koyun ise transcervical olarak tohumlanmış ve tohumlamadan 

hemen önce 200 USP ünite oksitosin enjeksiyonu yapılmıştır. Döllülük oranı laparoscopik 

yapay tohumlama yönteminde transcervical tohumlama yönteminden daha yüksek 

bulunmuş fakat ekzogen oksitosin uygulamasının döllenme oranı üzerinde herhangi bir 

etkisinin olmadığı anlaşılmıştır.  

 
Yıldız ve Denk (2005) tarafından Akkaraman koyunlarında gebelik ve bir doğumda 

ortalama kuzu sayısı sırasıyla ortalama %85.19 ve 1.01, laktasyon süt verimi, günlük süt 

verimi, laktasyon süresi ve süt yağ oranı sırasıyla ortalama 39.73 kg, 334 g, 122,86 gün ve 

% 6.62 olarak bulunmuştur. Araştırmada Van ilinin dört farklı bölgesinde halk elinde 

yetiştirilen, farklı yaş gruplarına göre Akkaraman koyunlarında döl verimi özellikleri I. , II., 

III. ve IV. bölgelerdeki tüm yaş gruplarında genel olarak gebelik oranı sırasıyla %92.47, 

%85.44, %80.26 ve %78.75, doğum oranı ise aynı sırayla %84.93, %83.50, %77.63 ve 

%78.75 olarak tespit edilmiştir.  

 
Aghdam et al. (2002), mevsim içi ve mevsim dışı senkronize Kıvırcık ırkı koyunlarda 

embriyo kazanımı ve bu embriyoların transferleri ile sezonun embriyo transferi üzerine 

etkilerini araştırdıkları çalışmada, alıcı ve verici olarak ayrılan koyunlara MAP emdirilmiş 

süngerler 14 günlük süre ile vajen içine yerleştirilmiştir. Süngerlerin çıkarılışından alıcı 

koyunlarda 24 saat önce 500 IU, verici koyunlarda ise süperovulasyon oluşturmak amaçlı 
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36 saat önce 1500 IU PMSG kas içi uygulanmıştır. Kızgınlık gösteren alıcılara 500 IU, 

verici koyunlara ise 1000 IU hCG uygulanarak verici koyunlar elde sıfat yöntemiyle 

tohumlanmıştır. Verici koyunların kızgınlık belirtileri kayboluncaya kadar çiftleşmeleri 

sağlanmıştır. Embriyolar estrus siklusunun 7. Gününde verici koyunlar operasyona alınarak 

uterus yıkaması ile kazanılmış alıcı koyunların uteruslarına transfer edilmiştir. Mevsim 

içinde alıcı koyunların ovaryumlarında ortalama 1.75 ± 1.71 adet korpus luteum 

belirlenirken mevsim dışında ise bu sayı 2.31 ± 1.49 olmuştur. Verici koyunlarda ise bu 

değerler sırasıyla 4.43 ± 2.82 ve 4.57 ± 4.19 olarak belirlenmiştir. Kazanılan embriyoların 

mevsim içinde 14 tanesi 7 alıcı, sezon dışında 20 tanesi ise 13 alıcının uterusuna transfer 

edilmiştir. Gebelik süreleri sonunda mevsim içi 7 alıcıdan 3 tanesi (%42,86) 3 adet kuzu, 

mevsim dışında ise 13 alıcıdan 3 tanesi (%23,07) 4 kuzu doğurmuş (P > 0,05). Mevsim 

içinde doğuran koyunlarda ikizlik gözlenmezken, sezon dışında doğum yapan koyunlardan 

sadece 1 tanesinde (%7,69) ikizlik gerçekleşmiştir. Senkronizasyon (P < 0,05) ve ovaryum 

bulguları ile doğum oranlarının mevsim içi uygulamalarda daha iyi (P > 0,05) sonuç 

vermesi nedeniyle, mevsim içi yapılacak embriyo transfer çalışmalarının mevsim dışına 

göre daha başarılı olabileceği sonucuna varılmıştır.  

 
Uysal vd. (2003), Akkaraman ırkı koçlardan alınan spermaların muayenesiyle başlıca 

spermatolojik özellikleri belirlemek amacıyla yaptıkları bir denemede 3 baş Akkaraman ırkı 

koç kullanılmıştır. Araştırma boyunca, koçlardan sperma sonbaharda (çiftleşme mevsimi) 

her gün sun’i vajen yöntemiyle alınmıştır. Her koçtan (n=21) elde edilen örneklerin ejakülat 

miktarı, spermatozoa motilitesi, spermatozoa yoğunluğu, anormal spermatozoa oranı,  ölü 

spermatozoa oranı ve spermanın pH değeri ortalamaları sırasıyla 1,6 ml,  % 80,0,  

3.182x109/ml, % 19.62, % 22.10 ve 6,7 olarak kaydedilmiştir. Spermatozoanın baş, kuyruk 

ve diğer deformasyonları sırasıyla % 5,0, % 8,4 ve % 0,4 saptanmıştır.  

 
Karagiannidis et al. ( 2001), aşım sezonu dışında PMSG ve progestagen uygulanarak, 

yapay olarak tohumlanan Sakız, Vlachiki ve Vlachiki×Sakız ırkı koyunlarda döllülük 

tespiti amacıyla yaptıkları bir çalışmada, çiftleşme sezonu dışındaki koyunların 

kızgınlıklarını toplulaştırmak amacıyla MAP (Medoxyprogesteron) emdirilmiş vaginal 
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süngerler kullanılmış ve 500 IU PMSG enjeksiyonu uygulanmıştır. Koyunlar üç gruba 

ayrılmış bütün hayvanlara iki kere servical yapay tohumlama uygulanmıştır. İlk gruba 

süngerler çıkarıldıktan 48 saat ve 60 saat sonra, bir grupta ise 60 saat ve 72 saat sonra ve bir 

grupta da 48 saat ve 72 saat sonra yapay tohumlama uygulanmıştır. Sakız, Vlachiki×Sakız 

ırkı için en yüksek döllülük 48 saat ve 72 saat sonra, Vlachiki ırkı için ise 48 saat ve 60 saat 

sonra yapılan tohumlamalardan elde edilmiştir. Sakız, Vlachiki ve (Vlachiki×Chios) 

koyunlarında kuzulama oranları sırasıyla %53.1, %38.2 ve %47.6 olarak belirlenmiştir.   

 
Çolakoğlu ve Özbeyaz  (1998), Malya Tarım İsletmesinde yetiştirilen Malya ve Akkaraman 

ırkı koyunların döl verimi, yapağı verimi ve özellikleri ile kuzularda büyüme ve yaşama 

gücü özelliklerinin incelenmesi amacıyla yaptıkları bir çalışmada, döl verimi için Malya 

ırkından 5581, Akkaraman ırkından 9707 koyun, büyüme ve yapağı verimini tespit etmek 

için her ırktan 100 kuzu ve 100 koyun ile yapağı özelliklerini belirlemek için Malya 

ırkından 32, Akkaraman ırkından 28 koyun kullanmışlardır. Malya ırkında doğum oranı, 

ikiz doğum oranı, bir doğuma düsen kuzu sayısı ve süt kesiminde kuzu verimi 1992–1995 

yıllarında sırasıyla, % 87,2 – 90,6; % 29,4 – 44,6; 1.29 – 1.44 ve % 112,1 – 121,7 arasında; 

Akkaraman ırkında ise % 87,2 – 90,5; % 29,5 – 43,1; 1.29 – 1.44 ve % 113,3 – 125,8 

arasında olmuştur. Düzeltilmis ortalama canlı ağırlıklar Malya ırkında sırasıyla 4.591; 

31.803; 37.200; 35.965; 37.961; 40.548 ve 57.158 kg; Akkaraman ırkında ise 4.915; 

33.667; 38.878; 38.685; 41.607; 44.110 ve 60.264 kg olmuştur.  

 
Eppleston and Maxwell (1994), dondurulmuş sperma kullanarak laporoscopik yöntemle 

tohumlama yapılan koyunlarda üreme performanslarını araştırdıkları bir çalışmada, koç 

sperma örnekleri spermatozoa yoğunluğu, motil spermatozoa oranı, ortalama hız ve 

ortalama lineer indeks bakımından analiz etmişlerdir. Regresyon analizleri sonucunda 

toplam ve motil spermatozoa oranı dışında ölçülen hiç bir unsurun fertiliteyi tahmin etmek 

için kullanılamayacağı kanısına varılmıştır.  
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Gündoğan vd. (2003) tarafından Afyon koşullarında yetiştirilen koçlarda, aşım sezonu 

öncesi, esnası ve sonrasında testislerin morfometrik ölçümleri ile spermatolojik özellikler 

arasındaki ilişkinin araştırılması ve aşım sezonunun belirlenmesi amacıyla yapılan bu 

çalışmada, 3–4 yaşlarındaki Dağlıç, Sakız, İvesi ve Akkaraman koçlardan üçer baş olmak 

üzere toplam 12 baş koç materyal olarak kullanılmıştır. Hayvanların her birinden aşım 

sezonu öncesi (Haziran-Ağustos), aşım sezonu (Eylül-Kasım) ve sonrasında (Aralık-Şubat) 

haftada iki kez sperma, haftada bir kez morfometrik testis ölçüleri ve ayda iki kez kan 

serumu alınarak değerlendirilmiştir. Afyon koşullarında yetiştirilen koçlarda aşım 

sezonunun bazı reprodüktif parametrelerden morfometrik testis ölçüleri, spermatolojik 

özellikler ve kan serumu testesteron miktarları üzerine etkili olduğu, morfometrik testis 

ölçüleri, spermatolojik özellikler ve kan serum testesteron miktarlarının istenilen 

değerlerinin elde edildiği aşım sezonunun, Ağustos ayının ikinci yarısından itibaren 

başladığı ve Kasım ayının birinci yarısından itibaren sona erdiği dolayısıyla koçların aşım 

sezonu esnasında kullanılmasının döl verimi açısından daha verimli olacağı kanısına 

varılmıştır. 
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3. MATERYAL VE YÖNTEM 

 
3.1 Materyal 

 
3.1.1 Hayvan materyali 

 
Bu araştırmanın dişi materyalini Ankara, Bala ilçesi, Karaali beldesinde bir yetiştiriciye ait 

çiftlikte yetiştirilen en az 2 kez kuzulamış 4–5 yaşlı ve daha önce yapay tohumlama 

uygulanmamış, 110 baş Akkaraman ırkı koyun oluşturmaktadır. Dişi materyali oluşturan 

koyunların yetiştirildiği işletme, sürünün sağlık kontrollerinin düzenli olarak yapıldığı bir 

niteliğe sahiptir. Tohumlamada Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Araştırma ve 

Uygulama Çiftliğinde yetiştirilen daha önce damızlıkta kullanılmış Akkaraman, Ile de 

France, Border Leicester, Lincoln ve Sakız ırklarının kendi aralarında farklı düzeylerdeki 

melezleri olan 10 baş koç kullanılmıştır.  

 
3.2 Yöntem 

 
3.2.1 Eksogen hormon uygulaması 

 
Kızgınlıkların toplulaştırılmasında hayvan başına 40 mg Flourogestone Acetate (İntervet) 

ve 600 IU Liyofilize PMSG (İntervet) kullanılmıştır. Oksitosin uygulanan grupta yapay 

tohumlamadan hemen önce hayvan başına 0.5 cc Oksitosin (Vetaş) kullanılmıştır.  

 
3.2.2 Vaginal süngerlerin yerleştirilmesi 

 
Tüm koyunlar kulak numaraları ile numaralandırılmıştır. Orta Anadolu şartlarında 

Akkaraman koyunlarında Eylül-Ekim ayları normal aşım dönemi olarak kabul edilir. Bu 

çalışmada normal aşım dönemi sonrası, 8 Aralık (2005) tarihinde koyunların vaginalarına 

hayvan başına 40 mg sentetik FGA (Flourogestone acetate) (İntervet) emdirilmiş süngerler 
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özel aplikatör yardımıyla yerleştirilmiştir. Süngerler 14 gün vagina içerisinde bırakılmış ve 

süngerler geri alınırken hayvan başına 600 IU PMSG (Gebe kısrak serum gonadotropin) 

(İntervet)   kas içi enjekte edilmiştir.  

 
3.2.3  Yapay tohumlama uygulaması 

 

Koyunlara süngerlerin geri alınmasından (22 Aralık 2005) ve PMSG enjeksiyonundan 

yaklaşık 53–57 saat sonra 24 Aralık’ta spekulum yöntemiyle bir kez yapay tohumlama 

uygulanmıştır. Sperma yapay vajen yöntemiyle toplanmış tohumlama pipetine çekilen 0,2 

cc’lik sperma örneği spekulum yöntemiyle serviks girişine bırakılmıştır. Serviks girişini 

tespit amacıyla baş lambası kullanılmıştır. Yapay tohumlama malzemesinin 

dezenfeksiyonunda her tohumlama işleminden sonra %10 Dezen (Benzalkonyumklorür) 

içeren çözelti kullanılmıştır.   
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Şekil 3.1 Akkaraman koyunlarında spekulum yöntemiyle yapılan tohumlama 

 
Yapay tohumlama yapılacak koyunlar ortam sıcaklığı ortalama 6 ˚C olan kapalı bir 

barınağa alınmıştır. İki ayrı tohumlama sehpasında arkaları kalkacak şekilde koyunlar 

yerleştirilmiş, tohumlama işlemi biten her hayvan barınaktan dışarı çıkartılmıştır.   

 
3.2.4 Deneme gruplarının oluşturulması 

 
Progestagen emdirilmiş vagina içi sünger ve 600 IU PMSG uygulaması yapılan 

koyunlardan rastgele seçilen 36 sına tohumlamadan hemen önce 0.5 cc oksitosin 

enjeksiyonu yapılmış ve bu grup progestagen+PMSG+oksitosin grubu olarak belirlenmiştir.  
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Progestagen emdirilmiş vagina içi sünger ve 600 IU PMSG uygulamasından başka hormon 

enjeksiyonu yapılmayan 74 koyundan oluşan grup ise progestagen+PMSG grubu olarak 

belirlenmiştir.  

 
Sürünün normal aşım dönemi verimleri hakkında bilgi edinmek amacıyla aynı yetiştiriciye 

ait 200 baş Akkaraman ırkı koyundan elde edilen döl verim sonuçları kullanılmıştır. Bu 

koyunlar normal aşım döneminde, hormon uygulaması yapılmadan işletmeye ait 

Akkaraman ırkı koçlarla doğal aşım yapmışlardır. Ayrıca işletmenin kuyruk inceltmek için 

talebi üzerine normal aşım dönemi sonrası deneme grubuyla birlikte yaklaşık 100 koyuna 

deneme grubundan bir gün sonra 40 mg sentetik FGA emdirilmiş süngerler vagina içi 

yerleştirilmiştir. Koyunlara süngerler geri alınırken 600 IU PMSG enjeksiyonu 

uygulanmıştır. Süngerlerin geri alınmasından (23 Aralık 2005) ve PMSG enjeksiyonundan 

yaklaşık 53–57 saat sonra 25 Aralık’ta spekulum yöntemiyle bir kez yapay tohumlama 

uygulanmıştır.  

 
3.2.5 Sperma muayenesi ve değerlendirme, spermanın sulandırılmasında kullanılan 

sulandırıcı ve sulandırma tekniği 

 
Damızlık olarak kullanılacak koçlar, sperma özellikleri bakımından muayeneye tabi 

tutulmalıdır. Bir koçun dölleme yeteneğinin en önemli göstergesi olan canlı, hareketli ve 

yeterli sayıdaki spermatozoit üretimi, spermanın makroskopik ve mikroskopik muayenesi 

ile güvenilir bir şekilde saptanabilmektedir.  

 
Araştırmada sperma muayenesi normal aşım dönemi sonrasına denk gelen Aralık ayında 

tohumlamadan birkaç gün öncesinde yapılmıştır. Koçlar yapay tohumlamaya başlamadan 

bir hafta kadar önce yapay vajene alıştırılmıştır. Sperma örneklerinin toplanması yapay 

vajen yardımıyla yapılmıştır. Rasgele dört koçtan alınan sperma örneklerinde hacim, 

motilite ve ölü-canlı spermatozoit oranı ve yoğunluk belirlenmiştir. Sperma muayenesi 

çiftlik koşullarında yapılmıştır. 
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Ejakülat hacmi 1 ml.’lik dereceli pipet ile ölçülmüştür. 1:10 oranında ve sıcaklığı 37–39 ˚C 

olan serum fizyolojik çözeltisi ile sulandırılan sperma lam üzerine damlatılarak motilite 

ölçülmüştür. Motilite,  400x büyütmeli objektifte, mikroskop altında bir yönde güçlü 

hareket eden spermatozoit miktarı sayılmak suretiyle belirlenmiştir. Sperma örneğindeki 

ölü-canlı spermatozoit oranının tespiti için 1:2 oranında Eozin-B boya çözeltisi kullanılmış. 

Yoğunluk tespiti için 1:200 oranında Hayem çözeltisi kullanılmış, Thoma Lamı üzerinde 

sayım yapılmıştır. Rastgele seçilen dört koçta belirlenen bu değerler Çizelge 3.1’de 

verilmiştir. 

 

 

Şekil 3.2 Akkaraman koyunlarının tohumlanmasında kullanılan koçlar 
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Çizelge 3.1 Yapay tohumlamada kullanılan koçlarda Aralık ayına ait spermatolojik 
özellikler 

 Sperma hacmi 
(ml) 

Motil 
spermatozoit 

oranı (%)  

Ölü 
spermatozoit 

oranı (%) 

Yoğunluk 
(x109/ml) 

1. Koç  1.90  63.3 26.0 3.70 

2. Koç 0.90  66.6 35.0 2.15 

3. Koç 1.20  70.0 30.0 2.85 

4. Koç 1.30 70.0 32.0 3.10 

Ortalama  1.32 67.4 30.7 2.95 

 

Koçlarda sperma kalitesi, testis ölçütleri ve plazma testosteron düzeylerinin mevsimlere 

göre değişim gösterdiği belirtilmiştir. Buna göre sperma kalitesinin en yüksek olduğu 

mevsimin, koyunlarında ovaryum aktivitelerinin en yüksek olduğu sonbahar mevsimi 

olduğu, en düşük olduğu mevsimin ise kış mevsimi olduğu ilkbahar ve yaz mevsimlerinde 

ise tedrici olarak arttığı tespit edilmiştir (Kaya vd. 1999). Nitekim çalışmada elde edilen 

sperma hacmi, motil spermatozoa oranı ve sperma yoğunluğu sonuçlarının normal 

değerlerden düşük olduğu gözlemlenmiştir. Akkaraman ırkı koçlardan normal aşım 

döneminde alınan spermanın muayenesinde ejakülat miktarı, spermatozoa motilitesi, 

spermatozoa yoğunluğu ve ölü spermatozoa oranı ortalamaları sırasıyla 1,6 ml,  % 80,0,  

3.182x109/ml ve % 22.10 olarak kaydedilmiştir (Uysal vd. 2003) .  

 
Taze olarak toplanan koç sperması 1:2 oranında 2.71 g Tris, 1 g fruktoz, 1.4 g sitrikasit, 10 

ml yumurta sarısı, 100.000 i.u penisilin, 100 mg streptomisin, 100 ml distile sudan oluşan 

PH 6.8’e ve 280–300 mOSm/kg’a ayarlı sulandırıcı ile sulandırılmıştır (Yurdaydın 1994). 

Tohumlamadan hemen önce yapay vajenle toplanan sperma örneğine sulandırıcı kademeli 
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olarak eklenmiştir. Yaklaşık 39 derece olan sperm sıvısı soğuk şokundan etkilenmemesi 

için sulandırıcı aynı sıcaklık derecesine su banyosu yardımıyla ulaştırılmıştır.  

 
3.2.6 Hayvanların besleme bakım ve barındırılması 

 
Yapay tohumlamanın tamamlanmasından 24 saat sonra yetiştiriciye ait yeterli sayıda 

Akkaraman ırkı koç sürüye salınmış ve 4 hafta boyunca sürü içinde tutulmuştur. Deneme 

süresince koyunlara çiftlik bakım ve besleme koşulları dışında ek bir uygulama 

yapılmamıştır. Kış boyunca kırık arpa, buğday, saman ve kuru ot tüketmişler,  20 

Nisan’dan itibaren tüm koyunlar işletme yakınındaki mer’ada otlatılmışlardır.  

 
3.2.7 Verilerin toplanması ve değerlendirilmesi 

 
Doğum döneminde tohumlanan hayvanların kulak numaraları ve doğan kuzuların kuyruk 

yapıları incelenmiş, hormon uygulamasından elde edilen döl verimi sonuçları 

değerlendirilmiştir. Araştırmada döl verimi ölçütleri olarak;  

 
• Kuzulama oranı (%) (Fertility) = (Doğuran koyun sayısı / Koç altı ya da tohumlanan 

koyun sayısı)x100,  

 
• Kısırlık oranı (%) = (Kısır koyun sayısı / Koç altı ya da tohumlanan koyun 

sayısı)x100,  

 
• İkizlik oranı (%) = (İkiz doğuran koyun sayısı / Doğuran koyun sayısı)x100,  

 
• Üçüz doğum oranı (%) = (Üçüz doğuran koyun sayısı / Doğuran koyun sayısı)x100,  
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• Çoğuz doğum oranı (%) = (Çoğuz doğuran koyun sayısı / Doğuran koyun 

sayısı)x100,  

 
• Koç altı (tohumlanan) koyun başına kuzu verimi (%) (Fecondite) = (Doğan kuzu 

sayısı / Koç altı (tohumlanan) koyun sayısı)x100,  

 
• Koç altı (tohumlanan) koyun başına kuzu sayısı =  (Doğan kuzu sayısı  / Koç altı 

(tohumlanan) koyun sayısı),  

 
• Doğuran koyun başına kuzu verimi (prolificite) (%)= (Doğan kuzu sayısı / Doğuran 

koyun sayısı)x100,  

 
• Doğuran koyun başına kuzu sayısı (Litter size) = (Doğan kuzu sayısı  / Doğuran 

koyun sayısı)  

 
esas alınmıştır (Eliçin 2006). Araştırmada farklı uygulama gruplarından döl verimi 

özellikleri bakımından elde edilen oranların karşılaştırılmalarında Z-Testi kullanılmıştır 

(Kesici ve Kocabaş 1998). 
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4. ARAŞTIRMA BULGULARI 

 
Ankara’da bir yetiştiriciye ait 110 baş Akkaraman ırkı koyunda, normal aşım dönemi 

sonrası 14 gün süreyle 40 mg FGA (Flourogestone acetate) emdirilmiş vagina içi sünger 

uygulamasından sonra süngerler geri alınırken 600 IU PMSG kas içine enjekte edilmiştir. 

Süngerler geri alınırken iki koyunda vagina enfeksiyonu gözlemlenmiştir. Sürüde vaginal 

sünger düşürme vakası görülmemiştir. Akkaraman ırkı koyunlarda büyük ve yağlı 

kuyruğun tümüyle genital kanalı kapaması, bir dereceye kadar vagina içi süngerlerin 

düşürülmesini engellemiştir (Aşkın 1982).  

 
Kızgınlık gösteren koyunlar vulva dudaklarında kızarıklık, şişlik, vagina içerisinde çara 

birikintisi gibi belirtilerin tespit edilmesi suretiyle belirlenmiştir. Ancak, tohumlama tüm 

koyunlarda yapılmıştır. Kızgınlık gösterme oranı ortalama %90 olarak gözlemlenmiştir.  

 
Normal aşım dönemi sonrası hormon uygulaması yapılan gruplarda doğumlar 19.05.2005 

günü başlayıp 22.05.2005 tarihinde son bulmuştur. Doğumlar 4 gün gibi kısa bir süreçte 

tamamlanmıştır. Normal aşım döneminde doğal aşımla gebe kalan koyunların doğumları 

ise ortalama 50 gün kadar sürmüştür.  

 
Çalışmada sürünün normal aşım dönemi döl verimleri hakkında bilgi edinmek amacıyla, 

normal aşım döneminde işletmeye ait Akkaraman ırkı koçlarla doğal aşım yapan 200 baş 

Akkaraman ırkı koyunun döl verim sonuçları Çizelge 4.1’ de verilmiştir.  
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Çizelge 4.1 Normal aşım döneminde Akkaraman ırkı koyunlardan elde edilen döl verim 
sonuçları                 

Özellikler      

Koç altı koyun sayısı (n) 200 

Doğuran koyun sayısı (n) 170 

Kuzulamayan koyun sayısı (n) 30 

Tek doğuran koyun sayısı (n) 153 

İkiz doğuran koyun sayısı (n) 17 

Üçüz doğuran koyun sayısı (n) - 

Doğan kuzu sayısı (n) 187 

Kuzulama oranı (%) 85.00 

Kısırlık oranı (%) 15.00 

Tekiz doğum oranı (%) 90.00 

İkiz doğum oranı (%) 10.00 

Üçüz doğum oranı (%) - 

Koç altı koyun başına kuzu verimi (%) 93.50 

Koç altı koyun başına kuzu sayısı (n) 0.93 

Doğuran koyun başına kuzu verimi (%)    110 

Doğuran koyun başına kuzu sayısı (n) 1.10 

 

 
Buna göre normal aşım dönemi Akkaraman koyunlarından %85.00 kuzulama oranı elde 

edilmiştir. Sürüde ikizlik oranı %10 olup, üçüzlük gözlenmemiştir. Kısırlık oranının %15 

gibi yüksek bir oran olması sürü yaşının homojen olmamasına, yaşlı koyunların varlığına 

bağlanabilir. Bu kısırlıkların çoğunluğunu doğum felci vakaları oluşturmaktadır. 
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Uygulama gruplarından elde edilen döl verim ölçütlerinin verildiği Çizelge 4.2’den de 

görüldüğü gibi, en yüksek doğuran koyun başına kuzu verimi ve sayısı dolayısıyla ikizlik 

ve üçüzlük oranları progestagen+PMSG+oksitosin grubundan, en yüksek kuzulama oranı 

ve tohumlanan koyun başına kuzu verimi ve sayısı ise progestagen+PMSG grubundan elde 

edilmiştir.  

 
Çizelge 4.2 Araştırma materyalinden elde edilen döl verim sonuçları 

Özellikler     Progestagen

+PMSG 

Progestagen+PMSG

+oksitosin 

Toplam

Tohumlanan koyun sayısı (n) 74 36 110 

Doğuran koyun sayısı (n) 38 13 51 

Kuzulamayan koyun sayısı (n) 36 23 59 

Tek doğuran koyun sayısı (n) 19 4 23 

İkiz doğuran koyun sayısı (n) 17 7 24 

Üçüz doğuran koyun sayısı (n) 2 2 4 

Doğan kuzu sayısı (n) 59 24 83 

Kuzulama oranı (%) 51.35 36.11 46.36 

Kısırlık oranı (%) 48.64 63.88 53.63 

Tekiz doğum oranı (%) 50.00 30.76 40.78 

İkiz doğum oranı (%) 44.73 53.84 45.28 

Üçüz doğum oranı (%) 5.26 15.38 7.84 

Tohumlanan koyun başına kuzu verimi (%) 79.72 66.66 75.45 

Tohumlanan koyun başına kuzu sayısı (n) 0.79 0.66 0.72 

Doğuran koyun başına kuzu verimi (%)    155.00 184.00 162.00 

Doğuran koyun başına kuzu sayısı (n) 1.55 1.84 1.62 
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Çalışmada oluşturulan iki grupta tohumlanan koyun adedine göre hesaplanan kuzulama 

oranlarının verildiği Çizelge 4.3’de görülebileceği gibi progestagen+PMSG ve 

progestagen+PMSG+oksitosin gruplarında sırasıyla koyunların %51.35 ve %36.11’i doğum 

yapmıştır. Progestagen+PMSG grubunda elde edilen kuzulama oranının 

Progestagen+PMSG+oksitosin grubu kuzulama oranından yüksek olduğunun 

belirlenmesine rağmen bu farklılık istatistik olarak önemli değildir.  

 
Çizelge 4.3 Araştırma materyalinde gözlemlenen kuzulayan koyun sayısı ve kuzulama 

oranları ile ilgili sonuçlar 

Gruplar Tohumlanan koyun

sayısı 

(n) 

Kuzulayan koyun 

sayısı 

(n) 

Kuzulama oranı

(%) 

Progestagen+PMSG 74 38 51.35 

Progestagen+PMSG+oksitosin  36 13 36.11 

 

 
Doğumlar sonucunda belirlenen kuzulamayan koyun sayısı ve kısırlık oranı Çizelge 4.4’de 

verilmiştir. Progestagen+PMSG ve progestagen+PMSG+oksitosin grubu koyunlarında 

kısırlık oranı sırasıyla %48.64 ve %63.88 olarak saptanmıştır. Progestagen+PMSG 

grubunda kısırlık oranı progestagen+PMSG+oksitosin grubu kısırlık oranından düşük 

olarak belirlenmesine rağmen kısırlık oranı bakımından gruplar arası farklılık önemli 

bulunmamıştır.  
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Çizelge 4.4 Araştırma materyalinde gözlemlenen kuzulamayan koyun sayısı ve oranları ile 
ilgili sonuçlar 

Gruplar Kuzulamayan koyun sayısı 

(n) 

Kısırlık oranı

(%) 

Progestagen+PMSG  (n=74) 36 48.64 

Progestagen+PMSG+oksitosin (n=36)  23 63.88 

 

 
Progestagen+PMSG+oksitosin grubunda %53.84, progestagen+PMSG grubunda %44.73 

ikiz doğum gözlemlenmiştir. İkizlik oranı bakımından oksitosin uygulanan gruba dahil 

koyunlardan progestagen+PMSG grubu koyunlarına göre daha yüksek oranda ikiz kuzu 

elde edilmiştir. Fakat ikizlik oranı bakımından gruplar arası farklılık önemsizdir. Çizelge 

4.5’de araştırma materyalinde saptanan ikiz doğum oranları verilmiştir. 

 
Çizelge 4.5 Araştırma materyalinde gözlemlenen ikiz doğum sayıları ve oranları ile ilgili 

sonuçlar 

Gruplar Kuzulayan koyun 
sayısı 

İkiz doğuran 

(n)                    (%) 

Progestagen+PMSG 38 17 44.73 

Progestagen+PMSG+oksitosin 13 7 53.84 
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Şekil 4.1 Akkaraman koyunlarından normal aşım dönemi sonrası hormon uygulaması ile 
doğan ikiz kuzular 

 
Progestagen+PMSG+oksitosin grubunda üçüz doğum oranı %15.38 olarak belirlenirken bu 

oran progestagen+PMSG grubunda %5.26 olarak saptanmıştır. Oksitosin uygulanan grupta 

daha yüksek oranda üçüz doğum elde edilmesine rağmen üçüz doğum oranı bakımından 

gruplar arası farklılık önemsiz bulunmuştur (Çizelge 4.6).  

 
Çizelge 4.6 Araştırma materyalinde gözlemlenen üçüz doğum sayıları ve oranları ile ilgili 

sonuçlar 

Gruplar Kuzulayan koyun 
sayısı 

Üçüz doğuran 

(n)                  (%) 

Progestagen+PMSG 38      2 5.26 

Progestagen+PMSG+oksitosin 13 2 15.38 
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Şekil 4.2 Akkaraman koyunlarından normal aşım dönemi sonrası hormon uygulaması ile 
doğan üçüz kuzular 

 
Çizelge 4.7’da toplam çoğuz doğum oranları verilmiştir. Çizelgeden de görüleceği gibi 

deneme sonucunda Progestagen+PMSG+oksitosin grubu koyunlarda çoğuz doğum oranı 

%69.23, progestagen+PMSG grubunda ise % 50.00 olarak belirlenmiştir. Oksitosin 

uygulanan grubun çoğuz doğum oranı progestagen+PMSG grubu çoğuz doğum oranından 

yüksek olarak belirlenmiştir. Fakat uygulamalar arası farklılık önemli değildir.  

 
Çizelge 4.7 Araştırma materyalinde gözlemlenen toplam çoğuz doğum sayıları ve oranları 

ile ilgili sonuçlar 

Gruplar Kuzulayan koyun 
sayısı 

Çoğuz doğuran 

(n)                   (%) 

Progestagen+PMSG 38 19 50.00 

Progestagen+PMSG+oksitosin 13 9 69.23 
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Koç altı, ya da aştırılan 100 koyun başına doğan kuzu sayısı döl verimi sayısı (fecondite) 

olarak, doğuran 100 koyun başına doğan kuzu sayısı ise kuzu verimi (prolificite) olarak 

tanımlanmaktadır (Aşkın 1982). Eliçin (1971), döl verimi sayısının ekonomik 

değerlendirmede önemli olduğunu vurgularken, kuzu veriminin yetiştiricilik açısından 

dikkate alınması gerektiğini bildirmektedir.  

 
Çizelge 4.8’de uygulama sonrası saptanan tohumlanan koyun başına kuzu verimi (döl 

verimi sayısı) verilmiştir. Çizelgeden de görüleceği gibi tohumlanan koyun başına kuzu 

verimleri oksitosin uygulanan ve uygulanmayan koyunlarda sırasıyla %66.66 ve %79.72 

olarak bulunmuştur. Tohumlanan koyun başına kuzu verimi, progestagen+PMSG grubunda 

Progestagen+PMSG+oksitosin grubundan daha yüksek olarak saptanmıştır.  

 
Çizelge 4.8 Araştırma materyalinde gözlemlenen doğan kuzu sayısı ve tohumlanan koyun 

başına kuzu verimi ile ilgili sonuçlar 

Gruplar Doğan kuzu 
sayısı 

(n) 

Tohumlanan 
koyun başına kuzu 

verimi 

(%) 

Tohumlanan 
koyun başına kuzu 

sayısı 

(n) 

Progestagen+PMSG (n=74)  59 79.72 0.79 

Progestagen+PMSG+oksitosin 
(n=36)  

24 66.66 0.66 

 

 
Doğuran koyun başına kuzu verimi (kuzu verimi) ve kuzu sayısı sırasıyla Progestagen+ 

PMSG grubunda %155 ve 1.55, Progestagen+PMSG+oksitosin grubunda %184 ve 1.84 

olarak belirlenmiştir. Çoğuz doğum oranı yüksekliğinden dolayı 

Progestagen+PMSG+oksitosin grubunda doğuran koyun başına kuzu sayısı ve kuzu verimi 

Progestagen+PMSG grubundan yüksek olarak tespit edilmiştir (Çizelge 4.9). 
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Çizelge 4.9 Araştırma materyalinde gözlemlenen doğuran koyun başına kuzu verimi ve 
doğuran koyun başına kuzu sayısı ile ilgili sonuçlar 

Gruplar Doğan kuzu 
sayısı 

(n) 

Doğuran koyun 

başına kuzu verimi 
(%) 

Doğuran koyun 

başına kuzu sayısı 
(n) 

Progestagen+PMSG (n=74)  59 155 1.55 

Progestagen+PMSG+oksitosin 
(n=36)  

24 184 1.84 
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5. TARTIŞMA ve SONUÇ 

 
Bu çalışmada, hormon kullanılarak kızgınlıkları toplulaştırılmış Akkaraman ırkı koyunların 

oluşturduğu sürüde yapay tohumlamadan hemen önce uygulanan kas içi oksitosin 

enjeksiyonunun döllenme oranı üzerine olan etkisini araştırmak amaçlanmıştır. Bu çalışma 

ile aynı zamanda köy koşullarında yetiştirilen koyun sürülerinde normal aşım dönemi 

sonrası eksogen hormon kullanarak kızgınlıkları kontrol altına alma olanakları ve yapay 

tohumlama tekniğinin uygulama olanakları belirlenmeye çalışılmıştır.  

 
Koyunların yaklaşık %90’ı PMSG enjeksiyonundan 53–57 saat sonra kızgınlık 

göstermiştir. Doğumlar 4 gün gibi kısa bir süreçte tamamlanmıştır. Normal aşım 

döneminde doğumlar yaklaşık 50 gün sürmüştür. Bu sonuçlar köy koşullarında yetiştirilen, 

normal aşım dönemi sonrası Akkaraman ırkı koyunlarda 40 mg FGA içeren vagina içi 

sünger ve hayvan başına 600 IU PMSG enjeksiyonlarının ovaryum aktivitelerini 

uyarabileceği, kızgınlıkların ve doğumların toplulaştırılmasında etkili sonuçlar elde 

edilebileceğini göstermiştir. Kızgınlıkların ve doğumların toplulaştırılması ile işgücünden 

sağlanan ekonomi, kuzuların istenilen dönemde ve oldukça kısa bir zaman aralığında 

doğması, doğan kuzuların planlı bakım ve beslenmesi için oluşturulan organizasyon 

kolaylığı yetiştiriciye önemli avantajlar sağlayacaktır. Kuzulama aralığının kısaltılmasının 

ve yılda birden fazla kuzu almanın hedeflendiği işletmelerde normal aşım dönemi sonrası 

progestagen preparatlarının PMSG ile birlikte kullanımı ile normal aşım dönemi sonrası 

koyunlardan kuzu elde edilerek yetiştiricinin sağladığı gelir yükselmektedir.  

 
Çalışma ile paralel olarak Emrelli vd. (2003), mevsim dışı anestrus döneminde Merinos ırkı 

koyunlarda 14 gün süreyle progesteron içeren vajinal sünger uygulaması ve 500 IU PMSG 

enjeksiyonu ile kızgınlık gösterme oranını vaginal progesteron uygulamasını takiben 12-36 

saat içerisinde %80 olarak saptanmıştır. Daşkın (2001), estrusları toplulaştırılan Akkaraman 

ırkı koyunlarda 500 IU PMSG enjeksiyonu sonucu estrus gösteren koyun oranını %81.25 

olarak saptamıştır. Kızgınlıkların başlama süreleri bakımından mevsim farkının oldukça 
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etkili olduğu ve mevsim içinde kızgınlıkların daha erken dönemde şekillendiği gözlenmiştir  

(Aghdam vd. 2002). Yine çalışma ile paralel olarak Özkoca (1984b) koç katımından 14 gün 

önce koyunların koltuk altlarına (Regio oxillaris), Sil–Estrus implantlarını yerleştirerek 

kızgınlıkları toplulaştırıp, 500 IU PMSG enjeksiyonu ile doğumların 5 gün gibi kısa bir 

müddet içerisinde sona erdiğini gözlemlemiştir. Koyuncu vd. (2000) tarafından Kıvırcık 

koyunlarında normal aşım mevsiminde (Ekim) progestagen ve 0, 500, 700 IU PMSG 

uygulaması ve serbest aşım ile doğumların %76’sının ilk haftada tamamlandığı 

belirlenmiştir.  

 
Normal aşım dönemi koyunlarada belirlenen %10.00 çoğuz doğum oranı, 

progestagen+PMSG+oksitosin grubunda %69.23, progestagen+PMSG grubunda %50.00’e 

ulaşmıştır. Elde edilen sonuçlar sentetik progesteron emdirilmiş intravaginal sünger ve 

PMSG uygulamasının çoğuz doğum oranını belirgin derecede artırdığını göstermiştir. 

İkizlik, üçüzlük ve çoğuz doğum oranı bakımından oksitosin uygulamasıyla önemli 

olmayan bir artış sağlanmıştır.  

 
Keskin vd. (2005), farklı kuzulatma yöntemlerini araştırdığı çalışmasında 14 gün süreyle 

vagina içi sünger ve hayvan başına 500 IU PMSG hormonu uygulaması ile kızgınlık 

sağladığı İvesi koyunlarında doğal aşımla ikizlik oranını Ocak ve Mayıs aylarında sırasıyla 

%7.6 ve %22.7, aşım sezonu olan Eylül ayında bu oranı %27.65 olarak hesaplamıştır. 

Oksitosin grubuyla elde edilen çoğuz doğum oranına paralel olarak Emrelli vd. (2003), 

mevsim dışı anestrus koyunlarda progestagen ve PMSG uygulaması ile doğal aşım sonucu 

ikizlik oranını %71.4 olarak hesaplamıştır. Öztürk ve Dellal (1999) tarafından 14 gün 

süreyle 60 mg MAP içeren sünger ile 600 IU PMSG dozu kas içi olarak enjekte edilmiş, 

enjeksiyondan 48 ve 60 saat sonra koyunlarda kızgınlık gösterenler deneme koçlarıyla 

saptanarak, iki kez yapay tohumlama uygulanmıştır. Border Leicester x Booroola x 

Merinos melezi koyunlarda ikiz doğum oranı %28.10, üçüz doğum oranı %13.07, dördüz 

doğum oranı %7.84 olarak belirlenmiştir.  
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Bazı araştırıcıların farklı ırklardan koyunlar üzerinde yaptıkları hormon uygulamaları ve 

gözlemledikleri kuzulama oranları Çizelge 5.1’de verilmiştir. Çalışmalarda kullanılan ırklar 

arasındaki farklılıklar, tohumlamaların bazı araştırmalarda koç katımı bazılarında ise yapay 

tohumlama şeklinde yapılması, hormon uygulama yöntemleri arasındaki farklılıklar ve 

mevsim farklılıkları gibi faktörlerin araştırmalarda elde edilen sonuçlar arasındaki 

farklılığın sebebi olarak düşünülebilir. Ortaya çıkan bu farklılığın materyal olarak 

kullanılan koyunların yaş, kondisyon, bakım ve besleme koşulları yanı sıra ırk ve genetik 

özelliklerinden kaynaklanabileceğini düşünmek olasıdır.  
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Çizelge 5.1 Bazı hormon uygulamalarına ilişkin çalışmalardan elde edilen bulgular 

Hormon 
uygulaması 

İlave 
uygulama 

Irk 

 

Mevsim 
 

Çiftleşme 
sistemi 

 

Kuzulama 
oranı 

Kaynaklar 

 

30 mg FGA 
(14 gün) 

500 IU 
PMSG 

Merinos Anestrus Doğal aşım %70 Emrelli vd. 
2003 

60 mg MAP 
(14 gün) 

500 IU 
PMSG 

Vlachiki, 
Chios 

Anestrus Yapay toh. %44.1 Karagiannidis 
et al.  2001 

30 mg FGA 
(12 gün) 

400 IU 
PMSG 

+10 IU 
oksitosin 

Bluefaced 
Leicester x 
Blackface 

- Yapay toh. 
(laparoskopi
k ve servical) 

%58 

%10 

King et al. 
2004 

40 mg FGA 
(14 gün) 

500 IU 
PMSG 

Kıvırcık Estrus Doğal aşım %96,66 Koyuncu vd. 
2000 

30 mg FGA 
(14 gün) 

500 IU 
PMSG 

Akkaraman Estrus Yapay toh. %92.30 Daşkın 2001 

30 mg FGA 
(14 gün) 

PMSG 
uygulaması 
yapılmamış 

Akkaraman Estrus Yapay toh. %53.84 Daşkın 2001 

60 mg MAP 
(14 gün) 

600 IU 
PMSG 

Border 
Leicester x 
Booroola x 

Merinos 

Anestrus Yapay toh. %39.03 

 

Öztürk ve 
Dellal 1999 

14 gün 
süreyle int. 

sünger 

500 IU 
PMSG 

İvesi Anestrus 
(Ocak ve 
Mayıs) 

Doğal aşım %78.0 ve 
%88.0 

Keskin vd. 
2005 

40 mg FGA 
(14 gün) 

500 IU 
PMSG 

Anadolu 
Merinosu 

Anestrus Doğal aşım %54.4 Aşkın 1988 

 

 
Tohumlanan koyun başına kuzu verimi (döl verimi sayısı) Progestagen + PMSG grubunda 

%79,72, oksitosin uygulamasıyla %66,66 olarak belirlenmiştir. Keskin vd. (2005), farklı 

kuzulatma yöntemlerini araştırdığı çalışmasında 500 IU PMSG hormonu ile kızgınlık 

sağladığı İvesi koyunlarında doğal aşımla döl verimi sayısını aşım sezonu dışı Ocak ve 
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Mayıs aylarında sırasıyla  %84.0 ve %108.0, aşım sezonu olan Eylül ayında bu oranı 

%120.0 olarak hesaplamıştır.  

 
Denemede doğuran koyun başına kuzu sayısı, Progestagen+ PMSG grubunda 1.55, 

Progestagen+ PMSG +oksitosin grubunda 1.84 olarak belirlenmiştir. Akçapınar vd. (1982), 

Mor Karaman ve Kangal-Akkaraman koyunlarında bir doğumda ortalama kuzu sayısını 

1.28 ve 1.30 olarak belirlemişlerdir. Odabaşıoğlu vd. (1995) , 3 -3.5 yaşlı Akkaraman 

koyunlarında bir doğumda ortalama kuzu sayısını 1.13 olarak belirlemişlerdir. Yine 

Akkaraman ırkı koyunlarında bir doğuma düşen kuzu sayısı 1992–1995 yıllarında sırasıyla, 

1.29 – 1.44 ve arasında bulunmuştur (Çolakoğlu ve Özbeyaz 1998).  

 
Aynı zamanda bu çalışma ile yapay tohumlama tekniği sayesinde yağlı kuyruklu 

Akkaraman ırkı koyunlar ile ince kuyruklu ırkların melezlenmesi sağlanmış ve işletmenin 

amaçladığı kuyruk yapısı incelmiş döller elde edilmiştir. Kuyruk kaldırarak aşım yapma 

davranışı olmayan ince kuyruklu koçların doğal aşımla yağlı kuyruklu koyunlarla 

çiftleşmesi güçtür. Bu nedenle yağlı kuyruklu ırkların ince kuyruklu ırklarla 

melezlenmesinde yapay tohumlama bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Akkaraman ırkı koyunların 7 kg’a ulaşan kuyrukları kasaplık olarak değerlendirmede 

olumsuz bir yön olarak karşımıza çıkmaktadır. Kuyruğun pazar değerinin düşük olması, 

kasaplık olarak pazarlanmasında küçük kuyruklu ırkları avantajlı hale getirmiştir. Yapay 

tohumlama kullanımıyla yağlı kuyruklu Akkaraman ırkı koyunların ince kuyruklu koçlar 

tarafından döllenmesi sağlanmış, doğan kuzuların kuyruk yapılarının inceldiği görülmüştür.  

 
Hormon uygulaması sonucunda elde edilen kuzulama oranı, tohumlanan koyun başına kuzu 

verimi sonuçlarının düşük bulunması, normal aşım dönemi sonrası köy koşullarındaki 

koyunlara dışarıdan hormon uygulaması ve yapay tohumlama olanaklarının gözden 

geçirilmesi gerekliliğini ortaya koymuştur. Gruplardaki koyun sayılarının eşit olmaması 

oran karşılaştırmalarında etkili olmuştur. 
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Burada önemle belirtilmesi gereken noktalardan biri, yapay tohumlama uygulamalarının 

başarıyla yürütülmesi için yeterli koşulların sağlanmasının gerekli olduğudur. Aksi halde 

yeterli başarı sağlanması mümkün olmamaktadır. Tohumlamanın yapıldığı barınakta çevre 

sıcaklığının 6 ºC gibi oldukça düşük sıcaklıkta olması tohumlanan koyun başına doğuran 

koyun sayısını büyük bir olasılıkla olumsuz yönde etkilemiştir. Sperma toplama ve 

sulandırma işlemleri aynı bölmede ve uygun olmayan hayvan barınağında yapılmıştır. Bu 

nedenle yapay tohumlamanın tatbikinde güçlükler de yaşanmıştır. Sperma kalitesinin 

sonbahar mevsiminde daha yüksek, kış mevsimine doğru ise düşüş eğilimi göstermesi 

kuzulama oranının düşük olmasının nedenleri arasında sayılabilir. Nitekim yapay 

tohumlamada kullanılan koçlarda belirlenen Aralık ayına ait spermatolojik özelliklerden 

ölü spermatozoit oranı (%30.7) oldukça düşük olarak belirlenmiştir (Çizelge 3.1). Hayvan 

sayısının fazla olması yapay tohumlama sürecini uzatmış bu süre zarfında sperma örneği 

soğuk şokundan korumak amaçlı sıcak tutulmaya çalışılmıştır. Fakat ortam sıcaklığının çok 

düşük olması spermanın yaşama gücü üzerine olumsuz etki yapabilir. Bu çalışmada önemli 

bir husus ise süngerlerin çıkarılmasından ve PMSG enjeksiyonundan 53–57 saat sonra 

sadece bir kez yapay tohumlama uygulanmış olmasıdır. Gebelik oranının yüksek tutulması 

için iki kez tohumlama önerilebilir. Ancak, köy koşullarında ve büyük sürülerde iki kez 

yapay tohumlama uygulamasının pratikte uygulanabilirliğini sorgulamakta yarar vardır.  

 
Bu çalışma sonucunda, yapay tohumlamadan hemen önce kas içi 0.5 cc oksitosin 

enjeksiyonu yapılan grupta çoğuz doğum oranı ve doğuran koyun başına kuzu verimi 

bakımından bir artış gözlemlenmiştir. Ancak bu artış önemli düzeyde değildir. Kuzulama 

oranı ve tohumlanan koyun başına kuzu verimi ise önemli olmamakla beraber daha düşük 

gözlemlenmiştir. Araştırma ile kızgınlıkları toplulaştırılmış Akkaraman koyunlarında yapay 

tohumlama ile oksitosin kullanımının döl verimi üzerine belirgin bir etkisinin olmadığı 

sonucuna varılmıştır. 
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