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ÖNSÖZ
At, evcille tirilmesinden bu yana insanl k tarihinde önemli görevler üstlenmi tir.
Tarih boyunca at ba l ca; ula m, tar m, avc l k, spor, yar ve askeri amaçl olarak
kullan lm t r. Arap at yeti tiricili*inin ekonomik ve sosyal hayatta rolü ekil
de*i tirse de günümüze kadar gelmi tir. Ülkemizde eskiden beri süre gelen Arap at
yeti tiricili*i hobi olmaktan ç k p, ekonomik boyutu olan bir sektör halini alm t r.
Günümüzde Safkan bir Arap at n n fiyat yüksek rakamlarla ifade edilmektedir.
Ayr ca at sevgisinin parayla ölçülemeyece*i de unutulmamal d r.
Atlar, h z, estetik ve gücü bir arada bulunduran belki de tek varl kt r ve bu
özellikleri ile yüzy llarca insano*luna hizmet etmi lerdir. Ondokuzuncu yüzy ldan
sonra sanayile me ile birlikte makineler atlar n yerini alm ve atlar arka plana
itmi tir. Bugün, sava larda tanklar ve motorize araçlar, tar mda ise traktörler ve
makineler atlar n yerini alm t r. Günümüzde bu sebeplerden dolay atlar n i levleri
farkl la m ve spor ile yar kabiliyetleri ön plana ç km t r. Günümüzde üstün yar
kabiliyetine sahip safkan arap atlar yeti tirilmekte ve bu özellikleri geli tirilmeye
çal lmaktad r. (Köseman, 2005).
At yeti tiricili*i ile u*ra anlar, yeti tirmi olduklar atlar n daha üstün
özelliklere sahip olmas için yo*un emek, zaman ve para harcam lard r. 5yi fenotipik
ve genotipik özellik gösteren atlar büyük fiyatlar kar l * nda al n p sat lm ,
dam zl k olarak kullan lm lard r. Ayr ca, devlet taraf ndan da kaliteli dam zl k
üretmek amac yla yeti tiricilikte büyük önem ta yan haralar kurulmu tur.
Safkan Arap at üstün özelliklerinden dolay pek çok at rk n n geli tirilmesi için
kullan lm ve tarih boyunca k talar a arak dünyan n her taraf na yay lm t r.
Safkan Arap atlar n n fenotipik ve genotipik parametreleri ile ilgili s n rl say da
çal ma yap lm t r. Bu özelliklerinin daha detayl olarak belirlenebilmesi için Arap
at ile ilgili daha fazla çal maya ihtiyaç vard r.
Bu dü ünceden hareketle haz rlanan doktora çal mam n her a amas nda bana
büyük bir sab rla her türlü konuda yol gösteren, desteklerini esirgemeyen ve bu
konuda çal ma imkan veren de*erli dan man hocam Say n Prof. Dr. Halil
AKÇAPINAR’a, bilgilerini esirgemeyen ve manevi aç dan yard mlar n sunan Say n
Prof. Dr. Ceyhan ÖZBEYAZ, Doç Dr. Mehmet ORMAN, Doç. Dr. Necmettin
ÜNAL, Yrd. Doç. Dr. 5. Safa GÜRCAN, Yrd. Doç. Dr. Serkan ÇAKIR ve Dr.
Levent ALTINTAE’a, tezimin hayvan ölçümleri ile ilgili uygulama k sm nda
yard mlar n esirgemeyen Tar m ve Köyi leri Bakanl * Yüksek Komiserler Kurulu
çal anlar na, yard mlar n esirgemeyen ancak isimlerini burada yazmay unutmu
olabilece*im de*erli arkada lar ma, manevi deste*ini gördü*üm e im ve aileme
te ekkür ederim.
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1. G R

1.1. At n Önemi
At tarih boyunca tar m, ula m ve askeriyede hizmetlerinden çekim, ula m ve binek
hayvan olarak önemli hizmetler vermi tir. Ancak sanayi devrimi tar m, ula m ve
askeriye’de meydana gelen makinele me sonucu at n önemi azalm t r. Dolay s yla
at geçmi te daha fazla önem ta m t r. Avrupa ve kuzey Amerika ülkeleri ba ta
olmak üzere bütün dünyada at n kullan m alan s n rlanm t r. Bununla birlikte farkl
bölgelerde farkl düzeylerde olmak üzere tar m ve di$er hizmetlerde at n gücünden
yararlan lmaktad r (Akçap nar ve Özbeyaz, 2004).

+nsana ba$l l $ , itaati ve cesareti gibi önemli özellikleri ile at türü,
evciltildi$inden itibaren çe itli verim ve hizmetleri ile insanlara fayda sa$lam

ve

medeniyetlerin geli mesine önemli katk larda bulunmu tur (Anonim, 2006a).

Geçmi te insan hayat nda at-insan ili kisi çok önemli yer tutmaktad r. At
sevmek için at iyi tan mak gerekmektedir. Yani, at n güzelliklerini ve faydalar n
ö$renmek artt r. At, tarih içinde, hep çok önemli olmu tur. Tarihteki kahramanlar at
üstünde hayal edilegelmi tir. At, insana yak nl $ , sadakati, zekas ve asilli$i ile
sahiplerine arkada olmu tur. Türk milleti Anadolu’ya ve hatta Avrupa’ya kadar at
s rt nda geldi$ini ve ata çok ey borcu oldu$unu hiç unutmam ve ata lay k oldu$u
de$eri vermi tir (Batu, 1952).

Türk kültüründe ve ya ay nda at n üstlendi$i görevler di$er hayvanlara göre
oldukça zor ve önemlidir. At, Türk’ün en yak n arkada

olmu tur. Bundan dolay

Türk kültürü ve edebiyatt nda kendinden en fazla bahsettiren hayvan att r. Divanu
Lugati’t Türk’te “at” sözcü$ü 1, kök halinde 191 kez geçmi tir. At ile ayn manaya
gelen “Yund” Divan’da yedi kez, “Toru$” bir kez, “Köçüt” iki kez , “El” bir kez
geçmektedir. Dede Korkut Destanlar ’nda da “at” sözcü$ü 2 kez, kök halinde ise 90
kez geçer (Akman, 2003).
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1.2. Türkiye’de Atç l

n Tarihi ve Geli mesi

Türklerin at yeti tiricili$inde ve binicilikte eskiden beri usta ve öncü olduklar
bilinmektedir. Tarihi bilgiler ve belgeler, at n ilk olarak Türkler taraf ndan
evciltildi$i

ve

binicili$in

di$er

uluslara

Türkler

taraf ndan

ö$retildi$ini

göstermektedir.

Eski Türklerde ata kar

sevgi ve ba$l l $ n çok ileri düzeyde oldu$u, hatta

büyük Türk kumandanlar n n atlar yla yanyana gömüldükleri bilinmektedir. Türkler
atl sporlara önem vermi lerdir. +lk at yar

1603’de +ngiltere’de gerçekle tirilmi ,

Fransa’da 1778’de ba lam t r. Oysa Türkler, çok daha önceleri orta Asya’da iken at
yar lar ve çe itli atl sporlarla me gul olmu lard r. Türkler at yar lar na ilave
olarak cirit, top çö$en ve o$lak oyunlar na da büyük önem vermi ler ve bu sporlar
milli sporlar haline getirmi lerdir. Cirit oyunu halen sevilen bir oyundur.

Türkler çe itli tarihlerde Anadolu’ya yapt klar büyük göçlerde ve sava larda
atlardan çok faydalanm lard r. Türkler Orta Asya’da sahip olduklar atlar büyük
göçler s ras nda Anadolu’ya getirmi lerdir. Anadolu’da hakimiyet kurmalar nda ve
haçl seferlerine kar

koymalar nda çevik ve kolay yönetilen atlar n n büyük rolü

olmu tur. Selçuklular n Anadoludaki zaferlerinde; haçl lara kar

kazand klar

sava larda çevik ve kolay yönetilebilen Türk atlar rol oynam lard r. Ayr ca Osmanl
Devletinin kazanm

oldu$u zaferlerde süvari kuvvetlerinin önemli katk lar

mevcuttur. Türk tarihinde at yeti tiricili$i ve atç l k kültürü çok ileri düzeyde
olmu tur. Askeriye’de at n önemi çok iyi anla ld $ için at yeti tiricli$i devlet
taraf ndan kurulan büyük te kilatlarda desteklenmi tir (Batu, 1952; Özbeyaz ve
Akçap nar, 2004).

Türk milleti at yeti tiricili$ine büyük önem vermi tir. Selçuklu ve Osmanl
Devletlerinde at say s n n çok fazla oldu$u ve sava larda say lar yüz binlere varan
süvarilerin görev yapt $ bilinmektedir (Özbeyaz ve Akçap nar, 2004).
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Onbe

ve onalt nc as rlarda, Avrupa’da henüz bugünkü modern haralar

bilinmezken Türkiye’deki ‘Hayvanat Ocaklar ’ (hara te kilat ) çok ileri düzeye
ula m t r. Hatta Osmanl n n yükselme devrinde at yeti tiricili$i refah düzeyinin bir
göstergesi haline gelmi ve at yeti tiricili$i spor ve zevk için yap l r hale gelmi tir.

Osmanl döneminde ak nc lar ve sipahiler olmak üzere iki süvari te kilat
bulunmaktayd . Bunlar, atç l $ n geli mesinde önemli rol oynam lard r. Osmanl n n
gerilemeye ba lamas yla süvari te kilatlar ve atç l k gerilemi tir. I. Dünya Harbinde
mevcut dam zl k atlar elden ç kar lm t r.

Atç l $ n cumhuriyete kadar olan seyri üç döneme ayr labilir (Batu,1952).
Birinci dönem, (eski osmal dönemi) hayvanat ocaklar , sipahi te kilatlar ve at
yeti tricilerinin himaye edildi$i ve atç l $ n say ve kalite itibari ile ileri bir seviyede
oldu$u dönemdir.

+kinci dönem, (inkiraz dönemi) sipahi te kilat n n da$ lmas , çe itli harpler
nedeniyle devletin hayvanc l kla gere$i gibi ilgilenememesi sonucu en iyi
dam zl klar n elden ç kt $ ve halk n fakirle ti$i bir gerileme dönemidir.

Üçüncü dönem (Me rutiyet dönemi) Sultan çiftlikleri ad ile çal an haralar n
kapat ld $ ve dam zl klar n elden ç kar ld $ ve devam eden harplerle atç l $ n çok
geriledi$i dönemdir (Batu, 1952).

Türkiye’de arap at

yeti tiricili$i tarihi oldukça eskidir. Haralarda at

yeti tiricili$ine gerekli önem verilirken, arap at yeti tiricili$ine özel ilgi gösterilerek
safkan arap at yeti tiricili$i devam ettirilmi tir (Ya ar, 1996).

1.3. Cumhuriyetten Sonra Atç l k
Cumhuriyetle birlikte devlet atç l $a yeniden önem vermeye ba lam t r. Bu
ba$lamda çiftçinin ve ordunun ihtiyac olan çekim, i ve binek atlar n n yeti tirilmesi
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gibi hedefler belirlenmi ve bu amaçla hara say lar artt r lm t r. Bu gayeyle safkan
Arap, Nonius rk ile Percheron ve Ardene gibi so$uk kanl at rklar melezlemelerde
kullan lm t r. Ancak, Arap at d ndaki yabanc

rklardan beklenen fayda elde

edilememi tir. Yar m kan atlar halk taraf ndan benimsenmemi , Nonius ile so$uk
kanl lar n yeti tirilmesinden de vazgeçilmi tir (Özbeyaz ve Akçap nar, 2004).

Cumhuriyet döneminde atç l k 1926’ya kadar ve daha sonras olmak üzere iki
devrede incelenir.

Birinci devre, Karacabey haras n n ele al nmas ile ba lar. Islahat Hayvaniye
Kanunu, Cumhuriyetin ilan ndan sonra ç kar lm t r. Bu dönemde, uzun yayla ayg r
deposu kurulmu , valilikler taraf ndan mahalli ayg r depolar ndan al nan ayg rlar
dam zl k olarak vatanda a kulland r lm t r (Batu, 1952).

+kinci devrede ise, 1926 y l nda General +smet +nönü ba kanl $ nda kurulan
Yar

ve Islah Encümeni atç l $a yeni bir yön vermi tir. Bu encümenin faaliyetleri

sayesinde Türkiye’de at yeti tiricili$ine olan ilgi artm

ve özel haralar kurulmaya

ba lanm t r. Özel haralar n kurulmas ile birlikte at sahipleri yüksek kalitede at
yeti tirmek üzere birbirleri ile rekabet etmeye ba lam lard r. Gerek bu haralarda
yeti tirilen gerekse Arabistan’dan yap lan ithalatlarla hara ve ayg r depolar ndaki
dam zl k materyali say s ve kalitesi yükselmi tir. Ayr ca devlet haralar nda bulunan
cüsseleri küçük s cak kanl , dayan kl ve kanaatkâr olan yerli atlar n slah nda en çok
Arap ve yar m kan Arap dam zl klar kullan lm t r (Batu, 1962).

Di$er taraftan Ziraat Vekaleti, Çifteler haras n yeniden faaliyete geçirmi ,
Çukurova, Konya ve Sultansuyu’nda haralar kurmu , ayr ca +nanl , Mercimek ve
Erzurum Ayg r Depolar n kurarak at yeti tircili$i faaliyetlerini geni letmi tir. Gerek
bu kurumlarda yeti tirlen gerekse d ar dan getirilen dam zl klar at yeti tiricili$ine
katk lar sa$lam t r (Batu, 1952).
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Türkiye’de at yeti tiricili$iyle ilgili olarak dünyaya benzer bir geli me
göstermi tir. Askeriye’de at bulundurma birkaç s n r birli$inde az say da olacak
duruma gelmi , zamanla tamamen kald r lm t r. Ula m i lerinde de önemini
yitirmi tir. Ancak Türkiye’nin co$rafi yap s ve i letmelerin küçük olmas nedeniyle
bugün bile hafif ta ma ve binek i lerinde atlar n kullan lmas na devam edilmektedir.
Da$l k, engebeli arazilerde at, e ek ve kat r hala de$erini korumaktad r. Muhtemelen
de bu bölgelerde kullan lmas na devam edilecektir. Çünkü bu tip i letmelerde at n
kullan lmas hem daha ekonomik hem de bir zorunluluktan kaynaklanmaktad r
(Özbeyaz ve Akçap nar, 2004).

Türkiye’de Arap at ko ular n n 1928 y l nda ba lat lmas ile Arap at , önem
kazanmaya ba lam

ve yar

at yeti tiricileri için karl bir yat r m arac olmu tur

(Küçük, 1990).

Günümüzde, Türkiye’de yar

at yeti tiricili$i büyük bir sektör durumuna

gelmi tir. Bu nedenle, Türkiye’de kamuya ait Anadolu, Karacabey ve Sultansuyu
Tar m i letmelerinin yan

s ra birçok özel yeti tirici taraf ndan Arap at

yeti tirilmektedir (Özbeyaz ve Akçap nar, 2004).

Halen, ülkemizde yeti tiricili$in en yo$un olarak yap ld $ yerlerden biri de
Lanl urfa yöresidir. Bugün dünyada oldu$u gibi ülkemizde de sportif amaçlarla at
yeti tiricili$i önem kazanm

ve at yar lar ekonomik boyutu oldukça büyük bir

sektör haline gelmi tir (Güzgöre ve Çetin, 2004).

1.4. Arap At n n Kökeni
Evciltme ile ilgili çe itli görü ler mevcuttur. En fazla kabul gören görü e göre;
evciltmenin ayn tarihte farkl yerlerde veya farkl tarihlerde ayn yerlerde yap ld $
bildirilmektedir (Akçap nar ve Özbeyaz, 1999).
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At n milattan önce 3 bin y llar nda evciltildi$i dü ünülmektedir. Evcil atlar n
milattan önce 2 bin y llar nda F rat ve Dicle bölgelerinde kullan ld $

da

bilinmektedir. Bugün dünyada yeti tirilmekte olan at rklar n n Equus tarpan ( Do$u
Avrupa yabani at ), Equus przewalski (Mo$ol Yabani at ), Equus robustus (Orman
yabani at ) ad verilen yabani atlardan kök ald $ san lmaktad r (Akçap nar ve
Özbeyaz, 1999).

Arap at n n kökeni hakk nda farkl görü ler vard r. Baz lar na göre Tarpan
yabani at ndan, baz lar na göre ise Arabistan’ n Necit ve Nafüt çöllerinde ya am
bulunan özel bir yabani attan (E. agillus) kök ald $ bildirilmektedir. Akdeniz
bölgesinde tarih boyunca yeti tirilmi olan s cak kanl atlar n Tarpan at ndan (Equus
tarpan) kök ald $ ve dolay s yla Arap at n n da Tarpan’dan kök ald $ görü ü en
do$ru görü olarak kabul edilmektedir (Batu, 1962).

Di$er bir taraftan Arap at n n atalar n n Suriye’nin kuzeyi, Tütkiye’nin güneyi
ve bu bölgelerin do$usu ile Arabistan n güney bat s nda bulunan üç büyük nehir
aras ndaki do$al mera alanlar nda yeti tirildi$i bildirilmektedir (Anonim, 2006a).

Arap at , at rklar içinde tarihi en eski olan ve baz önemli at rklar n n elde
edilmesinde etkili olmu saf bir rkt r. Arap at , sahip oldu$u özelliklerini, Araplar n
uygulad klar yeti tirme yöntemi ve bulunduklar çevre artlar sayesinde kazanm t r
(Batu, 1962).

1.5. Safkan Arap At n n Di er At Irklar Üzerindeki Etkisi
Farkl

bölgelerde,

farkl

çevre

artlar nda

ve

de$i ik

amaçlarla

yap lan

seleksiyonlarla farkl at rklar olu mu tur. Bugünkü mevcut rklar n, özellikle de
Avrupa’da yeti tirilen

rklar n, kökenlerine göre s n fland r lmas

mümkün

görülmemektedir. Çünkü bunlar n olu mas nda çe itli faktörlerin (çevresel, genetik)
etkisi söz konusudur. Bu rklar n ç k nda bu etkiler az ya da çok önemli bir rol
oynam lard r. Bu faktörler: göçler, sava lar ve melezleme olarak s ralanabilir.
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Geçmi te bat da ve özellikle de Almanya’da sava larda so$ukkanl rklar süvari at
olarak kullan lm t r. Barut icat edildikten sonra sava larda kullan lan atlarda
çeviklik ve hareket kabiliyetinin yüksek düzeyde olmas istenmi ve so$ukkanl
rklar, çevik ve h zl hareket eden asil saf rklarla slah edilmi tir. Islah edici rklar
aras nda +spanya’da yeti tirilen Endülüs Atlar ve Türkler taraf ndan kullan lan Arap
tipi atlar önemlidir. Ancak Arap atlar yerine 18. yüzy ldan sonra Safkan +ngiliz
atlar kullan lmaya ba lan lm t r. Safkan Arap at n n Türk atç l $ na etkisi önemlidir.
Bu arada Avrupa atç l $ na da büyük etkileri olmu tur (Batu, 1962).

Arap at , sahip oldu$u güzellik, vücut yap s ndaki denge, uyum ve yüksek
kal tsal güç (prepotansi) ile di$er at rklar ndan ayr l r. Sürat, mukavemet ve çe itli
olumsuz artlara dayan kl l k gibi iyi karakterlere sahip olmalar , onlar n Dünya’da
s cak kanl

at yeti tiricili$inin geli mesine ve melezleme ile yeni

rklar n

olu turulmas nda önemli rol oynamalar na neden olmu tur (Anonim, 2006a).

Arap at dünyada pek çok at rk n n olu mas nda önemli rol oynam t r.
Bunlardan Safkan +ngiliz at n n ve Trotter at n n (+ngiltere’de), Orloff t r ç atlar n n
(Rusya’da), Percheron atlar n n (Fransa’da), Morgan atlar n n (Amerika’da)
olu mas nda çok önemli etkisi olmu tur (Anonim, 2006a).

Ay ca Arap at n n genotipi

Endülüs at , American Quarter, Amerikan

Saddlebred, Appoloosa, Oldenburg ve Trakehner gibi birçok s cakkanl at rk nda
bulunmaktad r. Midilli'de de Arap at genotipinden bahsedilmi tir (Anonim, 2006b).

ABD’de birçok yeti tirici taraf ndan yerli at rklar Arap at yla melezlenmekte
yar m kan Arap atlar elde edilmektedir. Bu melezlerde her iki rk n iyi özellikleri bir
araya getirilmektedir. Elde edilen bu melezler yeni isimlerle adland r lmaktad r. Arap
melezi yerine yeni isimler türetilmi tir. Quarab (Arap-Quarter), Welara (Arap-Welsh
Midillisi) veya Morab (Arap-Morgan) bu yeni türetilen isimlerden baz lar d r. At
otoritelerinin bildirdi$ine göre günümüzde kullan lan yar

atlar n n ço$unda Arap

genotipinin bulundu$u bildirilmektedir. Arap atlar ile +ngiliz atlar aras nda yap lan
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melezlemeler çok populerdir ve elde edilen bu melezler “Anglo-Arabian rk ” olarak
tan nmaktad r (Özbeyaz ve Akçap nar; 2004, Anonim, 2006b).

Evans ve ark. (1990), Amerika’daki rklar n geli tirilmesinde Safkan +ngiliz
(Thoroughbred) rk ndan etkilenmeyen at rk olmad $ n , ancak onun da büyük
ölçüde Arap at ndan etkilendi$ni ifade etmi lerdir.

1.6. Arap At n n Avrupa’ya Yay l
+slam’ n yükseli i ile Arabistan kültürel bir de$i ime sahne olmu tur. +slami inanc n
etkisiyle Araplar ya ad klar çöllerden ç karak +slam’ yaymak için sava m lard r.
Çölde yeti tirilmi Safkan Arap atlar , üstün özellikleri dolay s yla sava larda tercih
edilmi lerdir (Anonim 2006a).

M.S VII. yy’dan itibaren müslüman toplumlar Kuzey Afrika ve Ortado$u'ya
do$ru geni leme çabas na girmi lerdir. Bu geni leme dalgas 711 y l nda +spanya'ya
kadar ula m

720 y l nda bütün +spanya Yar madas 'n kaplam t r. Daha sonra,

Ortado$u, Kuzey Afrika ve +spanya’ya kadar Akdeniz ülkeleri ve do$uda Çin’e
kadar birçok ülke bu sayede Arap at ile tan m t r. 1099 ve 1249 y llar aras nda
haçl seferlerinden sonra Avrupa atlar ile Arap atlar genotipleri kar m t r.

Arap ve Ortado$u kökenli ak nc lar n sahip olduklar atlar en güçlü Avrupa
kökenli atlara kar

büyük üstünlük göstermi lerdir. Endülüs at bu s rada ortaya

ç km t r.

Osmanl devleti Ortado$u'nun ço$unu kontrol alt na alm , Arap atlar n
sava tan ticarete birçok alanda kullanm
Devletinin ve Müslümanlar n yapm

ve Avrupa'ya da tan tm lard r. Osmanl
oldu$u fetihler, Arap at n n Avrupa'ya

yay l n n tek sebebi de$ildir. 1095'te ba layan Haçl seferleriyle Filistin'i i gal eden
Avrupal lar geriye ganimet olarak Arap atlar yla birlikte dönmü lerdir.
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Arap atlar n n Avrupa'ya giri inin en önemli örneklerinden biri de Osmanl
Devletinin 1522 y l nda Macaristan'a 300.000 süvari göndermesi olmu tur. 1529'da
Viyana'ya ula an Türkler, Polonya ve Macar güçleri taraf ndan önlendi$inde ele
geçirilen atlar Avrupa'daki en kaliteli Arap atlar n n temelini olu turmu tur. Daha
sonra +ngiliz, Rus, Polonya gibi ülkelerin krallar sömürge döneminde Arabistan
yar madas ndan Safkan Arap atlar getirterek özellikle kendi ah rlar nda Arap at
yeti tiricili$i yapm lard r (Anonim, 2006b).

16. yüzy ldan sonra ordularda hafif ve h zl olan atlara olan ilgi artmaya
ba lam t r. Bundan sonraki sava lar da Arap at n n askeri birliklerde kullan m n n
önemini kan tlam t r.

Avrupal lar n daha hafif olan atlar Pony rk ndan köken alm t r. Türklerin
küçük ve h zl atlar ile kendi atlar kar la t r ld $ nda Türk atlar özellikleri
bak m ndan onlar nkinden çok daha üstün bulunmu tur. Bu atlar n h z, dayan kl l k
ve atlama konular ndaki üstünlükleri Avrupal lar n ilgisini çekmi tir. Avrupal lar n
kendi at rklar n n geli mesine katk da bulunmas , ayn zamanda bir prestij sa$lamas
için bu rklardan yararlanm lard r.

Osmanl devletinin sultanlar yurt d na seyahatlerinde, Avrupa’daki devlet
ba kanlar na Arap atlar hediye etmi lerdir. 1683 – 1730 y llar aras nda 3 Arap
ayg r n n at yeti tiricili$i için +ngiltere’ye getirilmesi bir devrim olmu tur. Godolphin
isimli Arap ayg r 1730’da +ngiltere’ye ithal edilmi tir. Byerley Turk 1683’de, Darley
Arab da 1703’de +ngiltere’ye gelmi tir. Bahsi geçen ayg rlar yeni bir rk n
temellerini olu turmu tur. Bu rka da safkan +ngiliz at ad verilmi tir. Bugün safkan
+ngiliz atlar n n %93’ü bu 3 ayg ra dayand $ otoriteler taraf ndan belirtilmektedir
(Özbeyaz ve Akçap nar, 2004).

1800’lü y llarda Avrupa’da Arap at çiftlikleri olu maya ba lam t r. Polonya
kraliyet ailesi, Alman Krallar ve birçok Avrupa ülkesindeki soylu aileler Arap at
çiftlikleri kurmu lard r. Lady Anne BLUNT ve Wilfred BLUNT’un M s r’da olan
ya amlar n n ve çöl gezilerinin sonucu olarak +ngiltere’deki dünyaca ünlü Crabbet
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Arap at haras , çölde ve M s r’da da kurulmu tur. Daha sonralar buradan Rusya,
Polonya, Avustralya, Kuzey ve Güney Amerika’ya at gönderilmeye ba lanm t r
(Anonim, 2006a).

Amerika k tas n

ke fedenler de beraberlerinde Osmanl

+mparatorlu$u

sayesinde tan t klar Arap atlar n bu yeni k taya götürmü lerdir.

1.7. Arap Atlar nda Familyalar
Arap at , tarihi çok eski olan bir rkt r. Arap atlar n n en mühimlerini toplayan be
esas kabile vard r. Bunlar; Seklavi Cedran, Ümmü Ürküp, E üveymetüssabha,
Küheyletül Acuz ve Ubeyyetü errak’d r. Seklavi ve Cedran 8 familyaya; Ümmü
Ürküp 4 familyaya; E üveymetüssabbah 2 familyaya, Küheyletül Acuz 34
familyaya ve Übeyyan Lerrak ise 11 familyaya ayr l r (Batu, 1962).

Baz ara t r c lar taraf ndan Safkan Arap at içinde çe itli tiplerin varl $ ndan
bahsedilmektedir. Bu ara t r c lar n yapt $ s n flamaya göre Arap at tiplerinin
morfolojik özellikleri de a a$ daki ekilde tarif edilmi tir.

Kehilan grubu atlarda; ba küçük, gö$üs ve al n geni , çene güçlü ve vücut iri;
en çok rastlanan don demir k r ve dorudur.

Seklavi grubu atlarda; ba , kemik ve beden yap s zarif ve ince, iyi bir kemik
yap s , yap l , zarif ve h zl ; en s k rastlanan don aç k dorudur.

Abeyan grubu atlar, Seklavilere benzer özellikler göstermektedir. Bu gruba ait
safkanlarda uzun bir s rt yap s dikkati çeker. Bu atlar yap olarak daha küçüktür.
S kl kla rastlanan donlar ; demir k r olup, ak tma dikkat çekmektedir.
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Hamdani grubu atlarda; atletik yap , vücut irili$i ve yüksek kas gücü, ba lar n
profilden bak ld $ nda düz olmas ve cidago yüksekli$i ile tan nmaktad rlar. Demir
k r ve aç k doru en s k rastlanan donlard r (Anonim, 2006b).

Hadban grubu atlar ise hamdani grubu atlara çok benzemekte ancak daha
küçüktürler. +ri kemik yap s

ve güçlü kas yap s

ve çok narin mizac yla

tan nmaktad rlar. Bu tipte, genellikle kahverengi veya aç k doru donlar
görülmektedir (Anonim, 2006b).

Arap at n n ço$unlukla küheylan kabilesinden ve bunlardan özellikle küheylan
acuzdan kök ald $ yayg n olarak kabul edilen bir görü tür. Arap at na mahsus
karakteristik vas flar n özellikle küheylan acuzda en belirgin bir ekilde görüldü$ü
kabul edilmektedir.

Yukar daki aç klamalara ra$men, Arap at n

tiplere ay rmak ve tiplere,

kabilelere göre ayr standartlar kabul etmek do$ru de$ildir. Arabistan’da takip edilen
yeti tirme ekline göre de bu ekilde tipler te ekkül etmesi olanaks zd r ve bugün
kabul edilen bilimsel esaslara da uymamaktad r. Araplar n at yeti tiricili$inde aile
eklini kabul ettiklerinden sonra at yeti tiricili$inde gerek erkek gerekse di i taylara
mensup oldu$u kabilenin ismini veren ayg r de$il k srakt r. Bu bölgelerde tay n
babas hangi kabileye mensup olursa olsun, tay anas n n ismini al r ve o kabileye
mensup kabul edilir (Akçap nar ve ark., 2007).

Batu’ya göre günümüzde, Arap atlar içinde aran lan güzellikleri ve meziyetleri
ahs nda toplayanlar ve toplamayan eklinde bir ayr m yapmak daha do$ru olacakt r.
Fakat Arabistan’da seçici yeti tirme metodu uygulanm

olmas na ra$men, Arap at

yeti tiricili$inde dam zl k seçiminde beden kusurlar na göz yumulmu

ancak

dam zl klar n asaletine de büyük önem verilmi tir. Arap at n günümüze ta yan en
önemli faktör saf yeti tirme olmu tur (Batu, 1962).

12

Araplar ayn kökenden gelen atlar daha de$erli görmü lerdir. Arap at n n
olu tu$u y llarda kabilenin at yeti ticili$i uygulamalar ayg r de$il, k sra$ temel
alan bir yeti tirme eklinde olmu tur. Di$er bir ifadeyle, bir kabileye ait k srak,
çe itli y llarda farkl kabilelere ait ayg rlarla birle tirilmi ve elde edilen taylar o
kabilenin ad yla an lm t r. Oysa bir k sraktan dam zl k ömrü boyunca al nacak yavru
say s (yani ana bir karde say s ) bir ayg rdan al nacak yavru say s ndan (yani baba
bir karde say s ) çok daha azd r. Dolay syla farkl kabilelere ait olan atlar aras nda
akrabal k söz konusudur. Bu durumda, çe itli kabilelere ait Arap Atlar rk içinde
ayr tipler olarak kabul etmek bilimsel bir yakla m de$ildir. Dolay s yla günümüzde
Arap at yla ilgili ayr ayr tiplerin olu mas ve bulunmas mümkün gözükmemektedir
(Batu, 1962).

Günümüzde bir Arap At n n, Dünya Arap Atlar Organizasyonu’na (WAHO)
kaydedilmesi için, WAHO ve o ülkenin uzmanlar ndan olu an bir heyetin o at n
safkan arap at oldu$una karar vermesi gerekmektedir. Karar verilen bu atlar 1. cilt
Stud Book (Soy Kütü$ü)’da yay nlan r. Kaydedilen bu atlar n yavrular n n kayd nda
de benzer uygulama yap larak yani safkan arap at özelli$ini ta yanlar WAHO’ya
kay t hakk n elde ederler. WAHO’ya kay t s ras nda kesinlikle bir tip ayr m
yap lmamaktad r. Safkan arap at ’n n rk özelliklerinin korunmas için, morfolojik
yönden sapma gösteren atlar soy kütü$üne kaydedilmemektedir (Anonim, 2005).

1.8. At E kali
Hayvan yeti tiricili$inde yeti tirilecek rk n tespiti ve dam zl k seçimi önemlidir.
Irk n tespitinde ve dam zl k seçiminde ise vücut yap s n n göz önünde
bulundurulmas gerekir. Dam zl k seçiminde hayvanlar n vücudu ve çe itli k s mlar
ile verim yönü ve rk özellikleri göz önünde tutulur. Erkek ve di i hayvanlarda baz
farkl l klar bulunaca$ da dikkate al n r. Ayr ca baz küçük kusurlar n da dikkate
al nmamas gerekir. Çünkü kusursuz hayvan bulmak çok zordur (Akçap nar ve
Özbeyaz, 1999).
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Atlar n ba l ca verimleri; ta ma, ula m, çekim ve binek olarak yapt $ i lerdir.
At n bu i leri ba ar ile yapabilmesi için güçlü, hareketli, h zl ve çevik olmas önem
ta r. Hareket için vücut yap s en önemli rolü oynar. Bundan dolay , vücut yap s
kas, tendo ve ligamentlerin durumu i verimi kabiliyetini belirler. Ayr ca sa$l k,
mukavemet, yemden yararlanma kabiliyeti, mizaç ve istenilen i verimine uyacak
ekilde bedenin uygunlu$u verim kabiliyetini etkiler.

Hayvanlarda vücut yap s , verim yönüne göre farkl l k gösterir. Genellikle bir
at n vücut yap s uyumlu (tenasüp) ise i verimi de yüksektir. Bu nedenle her vücut
bölümünün vücut ile olan il kisinin gere$i gibi incelenmesi gerekir. Bütün vücut
bölümlerinin uyum içinde olmas gerekir. Ayr ca vücut yap s ndaki baz kusurlar,
vücudun di$er bölümlerinin güzelli$i ile telafi edilebilir. Örne$in kas yap s iyi ise
baz vucut kusurlar göze batmaz.

Bir hayvan ile ilgili de$erlendirme yap l rken hayvan n baz vücut bölümlerinin
güzelli$ine göre karar vermek aldat c olabilir. De$erlendirmede esas olan verim
yönüne

göre uygunlu$udur.

Hayvanlarda özellikle atlarda,

e kal

durumu

de$erlendirirken rk, ya , cinsiyet ve bak m artlar dikkate al nmas önem ta r.

E kal de$erlendirilmesi d ar da düz bir yerde üç-dört metre uzaktan yap l r.
Hayvana önce yandan sonra da önden ve arkadan bak larak genel durumu tespit
edilir. Bu s rada vucutta uyumluluk (tenasüp) ile genel iskelet yap s incelenir. Daha
sonra ya tayini yap l r ve bütün vücut bölümleri s ra ile muayene edilir. Daha sonra
hayvan ba ndan tutularak yürütülür, sa$l $ ve yürüyebilme özelli$i tespit edilir.
+skelet yap s , kaslar n, tendo ve ligamentlerin geli imi, deri, k llar ve t rnaklar n
durumu de konstitüsyonun sa$lam veya zay f oldu$unun i aretleridir.

Hayvanlarda sa$l k durumu verim kabiliyetine esas te kil eder. Dolay s yla
yüksek verim kabiliyeti için ilk art sa$l kt r. Hayvan n vücudunu örten derinin
elastiki olmas , parlak k llar ve mukozalar n rengi, hayvan n sa$l k durumunun
göstergesidir.
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Yar atlar nda sürat önemlidir. Bunun için yar atlar nda cidagonun geni ve
yüksek olmas , k sa bel, uzun sa$r , kuvvetli ve düzgün bacak yap s önemlidir.
Dolay s yla s cak kanl atlarda beden yap s kare veya dikdörtgen biçimindedir.
Safkan Arap at n n beden ekli ise kare biçimindedir (Batu, 1962).

1.9.Arap At n n Özellikleri
Arap at n n insan ile olan beraberli$i çok

eskiye dayanmaktad r. Arap at ile

yeti tiricileri aras nda duygusal bir ba$ oldu$u söylenebilir. Arap at güzellik, zeka,
cesaret, dayan kl l k ve duygusall k gibi özelliklere sahip olmas ile asil, zarif ve
insana ba$l olan bu hayvanlar tay iken bile insanlara çok yak n olmaktad rlar.

Araplar n yapt $ “Gaza” ad verilen çöl sava lar nda arap atlar n n h z ve
dayan kl l $ onlar n hayatlar n n kurtulmas nda çok etkili olmu tur. Arap atlar n n
sahip olduklar bu vas flar saf varl klar n sürdürmelerini sa$lam t r. Arap at
kullan larak elde edilen rklarda Arap at n n özelliklerini (h z, dayan kl l k, zarafet
vb.) görmek mümkündür. Arap at sahip oldu$u zeka, e$itilebilirlik ve zerafet ile
binicili$in bir çok dal nda kullan lmaktad r.

Dayan kl l k gerektiren yar lar nda her zaman Arap at binicileri en iyi
dereceleri elde etmi lerdir. Açl $a, susuzlu$a, hastal klara ve kötü çevre etkilerine
kar

dayan kl bir hayvan olan Arap at , 3-4 ay boyunca her gün 80 kilometre

yürüyebilme gücüne sahiptir. Arap at bu özellikleri sayesinde çok büyük de$ere
sahip bir sava at olarak kabul edilir (Anonim, 2006a; Batu, 1962).

Arabistan’da at yeti tiricili$inde atlar n fenotipik özelliklerine önem verilmi ve
fenotipik özelliklerine bak larak atlar n verim kabiliyetleri hakk nda fikir sahibi
olmu lard r. Bu ba$lamda büyük ve ç k k al n n at n daha fazla yük ta yabilece$inin,
kavisli bir boyunun cesaretin, kuyruk ba$lant s n n yukar dan olmas n n ise asaletin
simgesi oldu$u kabul edilmi tir. Bu hususlar dam zl k at seçiminde önemsenmi tir.
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Arabistan’da varolan at yeti tirme gelenekleri ve inan lar , Arap at n n “asil”
ve “saf” olarak kalmas n sa$lad $ bildirilmektedir. Çünkü atlar n birle tirilmesinde
yabanc atlar n kullan lmas kesinlikle engellenmi tir. Hatta Kuzey Afrika’da veya
Sahra Çölünde yeti tirilen atlar at yeti tiricileri taraf ndan hor görülmü tür.

Arap atlar al nm , sat lm

ancak kural olarak sava k sraklar sat lmam

sadece hediye olarak verilmi tir. Bir Arap k sra$ her zaman çok iyi bir hediye olarak
görülmü tür. Bir k sra$ n de$eri, annesinin orijinine göre de$erlendirilmi tir. E$er
k srak tan nm bir aileden geliyorsa, at çok de$erli say lm t r. K sraklar, kendilerini
yeti tiren kabilenin veya eyhin ad ile bilinmi tir (Anonim, 2006a).

+yi bir Arap at nda en önemli husus, iyi bir harmoni ve tenasüp ile birlikte
safkan Arap at özelliklerini ta mas d r. Çe itli vücut bölümleri aras nda görülen
uyum ve ahenk bak m ndan Arap at ile mukayese edilebilecek ba ka bir hayvan
yoktur. Vücut bölümlerinin uygun yap da ve uyumlu olmas bak m ndan Arap at çok
üstün bir rkt r ve a a$ daki özellikleri en iyi ekilde ta r.

Ba n k sa ve düz olmas ve burun deli$inin çok aç labilmesi maksimum
oksijen al m na imkan verir. Arap at n n, profilden bak ld $ nda V eklinde bir
kafas , geni aln , küçük burnu, geni burun delikleri vard r. Birçok Arap at n n
gözlerinin aras nda, bedevilerin “jibbah” dedikleri, s cak havada nefes almay
kolayla t ran bir ç k nt vard r (Anonim, 2006b).
Boynun yay eklinde olmas , trachea’dan havan n akci$erlere ta nmas nda
kolayl k sa$lar. Boynu da oldukça geni tir (Anonim, 2006b).
Kostalar n yap s ve gö$üs bo lu$unun derin olmas nedeniyle akci$erlerin
geni lemesi için gerekli bo luk mevcuttur.
Arap at n n bacaklar güçlü ve esnektir, t rnakla ilgili hastal klar çok az görülür.
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Ba , küçük, kuru ve zariftir. Arap at n n asaleti ba n genel yap s nda en iyi
ekilde kendini gösterir. Profil düz, bazen ve genelde burun üstünde hafif çukurluk
görülebilir. Al n geni tir. Gözler, iri ve belirgin, bak lar canl ve uysald r. Arap
at nda asalet, özellikle gözlerinin yap s nda, bak lar nda kendini gösterir. Burun
delikleri geni tir, kuvvetli solunum s ras nda dört kö e

eklini al r. Kum

f rt nalar nda düz bir yar k eklinde kapan r. Dudaklar ince ve zariftir. Üst dudak alt
duda$ biraz ta ar. A$ z genel olarak küçük ve sivridir. Kulaklar küçük, sivri, dik ve
hareketlidir.
Boyun, normal uzunluk ve inceliktedir. Ba ve bedenle olan ba$lant lar gayet
iyi olup yay eklinde bir kemer yapar.
Beden, derin, geni ve yandan dikdörtgen eklindedir. Cidago yüksekli$i beden
uzunlu$undan biraz fazlad r. Cidago, genelde k sa ve hafif belirgindir. Cidago
yüksekli$i yeterli bak m ve besleme ile geli mesini tamamlam Arap atlar nda 145155 cm aras ndad r. Sistemli yeti tirme uygulamalar ve iyi bak m-besleme ile
haralarda yeti tirilen Arap atlar nda cidago yüksekli$i 158-160 cm’e kadar
ç kabilmektedir. Omuzlar yeterince uzun ve az e$imli; gö$üs derin, geni ve uzun;
kar n yuvarlak; bö$ürler kapal ; s rt-bel düz, k sa ve sa$lam; sa$r k sa düz veya az
e$imli; kuyruk ba$lant s yukar dan ve k llar incedir. Ko arken kuyruk yukar kalkar
ve havada kavis yapar. Buna ‘kuyruk tutma’ denir.
Bacaklar ince, sa$lam ve kuru, kemikler sa$lam, eklemler geni , tendolar
belirgin, t rnaklar küçük ve sa$lamd r.
Deri ince, vücudu örten k llar ince ve yumu ak ve parlakt r. Kaslar, tendolar ve
damarlar deri alt nda belirgindir. Yürüyü hafif ve elastiktir. Normal yürüyü te
ad mlar k sa olup, ko arken ad mlar alçaktand r. Rahvan yürüyü e temayül gösterir.
Dört nal ko mas gayet iyidir. Arap at nda en çok, doru, al ve k r donlar görülür.
Ya$ z don nadir görülür. +sabel don hiç görülmez (Batu 1962).
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Arap at nda en önemli kusurlar; gö$sün yeterince derin olmamas , karpuslar n
düz, tarsuslar n bo$umlu, inciklerin uzun olu udur. Amudiyet bozuklu$u yayg n
olarak görülmektedir. Bilekler çok fazla uzun ve yat k, t rnaklar geni tir.

Kemik bozuklu$u ve eparven s k görülür. Bel çukurlu$u, k sa ve yuvarlak
sa$r , inciklerin inceli$i ve ad mlar k sal $ Arap at n n belli ba l kusurlar aras nda
say labilir (Batu, 1962).

Arap atlar nda vücut bölümleri aras ndaki uyum çok iyidir. Cidago yüksekli$i
beden uzunlu$undan biraz fazlad r. Cidago, genelde k sa ve hafif belirgindir. Cidago
yüksekli$i yeterli bak m ve besleme ile geli mesini tamamlam Arap atlar nda 145155 cm aras ndad r. Arap at nda throcal ve lumbal vertebra say s di$er rklara göre
birer adet eksiktir (17 ve 5) (Özbeyaz ve Akçap nar, 2004).

1.10. Vücut Ölçüleri
Atlarda vücut ölçüleri, atlar n do$um sonras postnatal büyüme ve geli menin
göstergesidir. Geli me, genel olarak vücut yap s nda meydana gelen de$i medir. Bu
nedenle atlar n ergin ça$a ula ncaya kadar geli me durumlar n incelemek için baz
vucüt ölçüleri incelenir. Atlarda her rk n her ya dönemine (sütten kesim, 12, 18, 24,
36 ay) özgü bilinen beden ölçülerinin ortalamalar alt ve üst s n rlar vard r. Belirli
ya dönemlerinde belirli vucüt ölçüleri de$erlerine ula amayan atlar n normal bir
geli me göstermedikleri anla l r. Geli me ile at n performans aras nda yak n bir ilgi
vard r. Kendi

rk na özgü geli meyi gösterememi

atlar n verim kabiliyetleri

ya tlar na göre dü ük olur (Arpac k, 1999).

Vücut ölçüleri hem rk standartlar n ortaya koyar hem de rk tayininde
kullan l r. Özellikle adli vakalarda verilecek kararlarda vücut ölçülerinden
yararlan l r.
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Atlarda genelde üzerinde durulan vücut ölçüleri, cidago yüksekli$i, gö$üs
çevresi, ön gö$üs geni li$i ve ön incik çevresi ölçüleridir. Gö$üs çevre ölçüsü, alt
solunum sistemi geli imini yans tan iyi bir kriterdir. Özellikle yar ve spor atlar nda
bu beden ölçüsünün normal s n rlar içinde olmas na dikkat edilir. Ayr ca atlarda rk
tayininde beden uzunlu$unun ölçüsü önemlidir.

Birçok ara t rmac atlarda, fenotipik özellikleri cidago yüksekli$i, beden
uzunlu$u, gö$üs çevresi, ön incik çevresi gibi çe itli vücut ölçülerine ait de$erler
yard m ile incelemi lerdir (Do$an ve ark., 2000)

Atlarda verim ve hizmet yönüne göre farkl vücut yap lar istenmektedir. Sürat
istenen atlarda cidagonun uzun, yüksek ve kaslar n n iyi te ekkül etmi olmas
gerekir. Çekim ve ko um atlar nda ise fazla sürat gerekmedi$i için cidago yüksekli$i
önemli de$ildir. Verim için cidagonun kuvvetli ve s k kaslarla örtülü olmas
önemlidir. Cidagonun kaslar kuvvetli ve ya$s z olmal d r. Atlarda eyer yeri
cidagonun ekline ba$l d r. Dolay s yla binek atlar nda cidagonun yap s önem ta r
(Akçap nar ve Özbeyaz, 1999).

Sa$r yap s n n ekli atlar n verim kabiliyetleri için büyük önem ta r. Ayr ca
eklin ve geni li$in de dikkate al nmas gerekir. Sa$r yaln z iyi geli mi bir kemik
yap s na de$il, ayn zamanda çok iyi inki af etmi kaslara da sahip olmal d r
(Ar türk, 1952)

Ar türk (1952), Güneydo$u safkan arap atlar nda, cidago yüksekli$ini 146,2 cm,
(136-157 cm), ön incik çevresini 17,9 cm (16-21 cm), beden uzunlu$unu 138,6 cm,
(128-144) cm, sa$r yüksekli$ini 145,8 cm (136-159 cm), gö$üs çevresini 165,0 cm
(152-187 cm), sa$r uzunlu$unu 47,1 cm (41-54 cm), ba uzunlu$u-1’i 56,3 cm (5260 cm), ba uzunlu$u-2’yi 19,2 cm (17-21 cm), ba uzunlu$u 3’ü 22,4 cm (18-27
cm), gö$üs geni li$ini 34,7 cm (28-44 cm), ön gö$üs geni li$ini 29,3 cm, (25-39
cm), boyun uzunlu$unu 68,7 cm (61-80 cm), bel uzunlu$unu 54,8 cm (48-62 cm)
olarak bildirmi tir.
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Ar türk (1952), Sultansuyu haras nda yeti tirilen safkan Arap atlar nda, cidago
yüksekli$ini 148,6 cm (147-157 cm), ön incik çevresini 17,4 cm (16-20 cm), beden
uzunlu$unu 145,8 cm (137-158 cm), sa$r yüksekli$ini 148,5 cm (140-156 cm),
sa$r uzunlu$unu 48,9 cm (38-51 cm), gö$üs geni li$i 38,8 cm (32-47 cm), ön gö$üs
geni li$i ortalamas n 30,5 cm (26-39 cm), gö$üs çevresini 166,6 cm (158-180 cm),
bel uzunlu$unu 54,1 cm (48-61 cm), ba uzunlu$u-1’i 56,2 cm (46-60 cm), ba
uzunlu$u-2’yi 19,6 cm (18-22 cm), gana

derinli$ini 21,3 (17-28 cm) olarak

bildirmi tir.

Ar türk (1952), Çifteler haras nda yeti tirilen safkan arap atlar nda ergin ça$da
cidago yüksekli$ini 149,8 cm (142-159 cm), ba uzunlu$u-1’i 55,4 cm (52-59 cm),
ön incik çevresini 18,4 cm (16,5-19 cm), sa$r uzunlu$unu 49,9 cm olarak
bildirmi tir.

Ar türk (1952), Tuna memleketleri safkan arap atlar nda, beden uzunlu$unu
147,4 cm, ön incik çevresini 19,1 cm, sa$r uzunlu$unu 48,5 cm, ayr ca ba
uzunlu$u-1 ve gö$üs geni li$ini k sraklar ve ayg rlarda s ras yla; 57,9 cm-59,2 cm
ve 37,9 cm- 39,1 cm olarak bildirmi tir.

Ar türk (1952), ayr ca Yugoslavya safkan arap atlar nda ortalama cidago
yüksekli$inin 146,1 cm, Bulgaristan safkan arap atlar nda 150,1 cm, Macaristan
safkan arap atlar nda 151,9 cm ve Romanya safkan arap atlar nda 149,0 cm oldu$unu
bildirmi tir.

Ar türk (1952), halk elinde yeti tirilen safkan arap atlar nda d göz aç lar aras
al n geni li$inin, cidago yüksekli$inin % 13,079±0,052 oldu$unu bildirmektedir.

Düzgüne (1953), yapm

oldu$u çal mada Çifteler ve Sultansuyu haralar nda

safkan arap k sraklarda ergin ça$da ortalamalar s ras yla, cidago yüksekli$i için
149,8 cm ve 149,7 cm, sa$r yüksekli$i için 148,7 cm ve 149,6 cm, ba uzunlu$u-1
için 55,4 cm ve 55,1 cm, ba uzunlu$u-2 için 21,4 cm ve 21,6 cm, ba uzunlu$u-3
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için 20,8 cm ve 20,2 cm, beden uzunlu$u için 146,1 cm ve 146,1 cm, bel uzunlu$u
için 54,2 cm ve 53,5 cm, gögüs çevresi için 167,9 cm ve 163,8 cm, gögüs geni li$i
için 32,2 cm ve 31,9 cm, sa$r uzunlu$u için 49,6 cm ve 48,8 cm, omuz uzunlu$u
için 34,8 cm ve 34,2 cm, ön incik çevresi 17,8 ve 17,9 cm olarak bildirmi tir.

Düzgüne

(1953), ayr ca yapm

oldu$u çal mada çe itli kurumlarda

yeti tirilen safkan arap k srak ve ayg rlarda s ras yla sa$r yüksekli$ini 147,98148,66 cm ve 151,35-151,58 cm, beden uzunlu$unu 145,02-146,09 cm ve 147,00147,15 cm, ön gö$üs geni li$ini 36,04-37,97 ve 40,60-41,54 cm, ön incik çevresini
17,84-19,14 cm aras nda de$i en de$erlerde bildirmi tir. Yine ayn çal mada
Çifteler ve Sultansuyu Haras nda yeti tirilen safkan Arap taylar n n ölçüleri
incelenmi ; 36 ayl k ya ta ön incik çevresinin erkeklerde 19,4 cm di ilerde ise 18,4
cm oldu$unu bildirilmi tir.

Akk l ç (1957), Çifteler haras nda 21 ba , 4 ya l safkan arap at üzerinde
yapm

oldu$u ara t rmada cidago yüksekli$ini 149,7 cm (142-154 cm), ön incik

çevresini 19,1 cm (18-20 cm), ba uzunlu$u-1’i 58,3 cm (56-60 cm), ba uzunlu$u2’yi 21,1 cm (19-22 cm), ba ölçüsü 3’ü 26,3 cm (24-27 cm), bel uzunlu$unu 53,4
cm (48-57 cm), gö$üs çevresini 172,7 cm (165-178 cm), sa$r yüksekli$ini 149,7 cm,
(143-155 cm), ön gö$üs geni li$ini 39,3 cm (37-41 cm), sa$r uzunlu$unu 51,3±1,6
cm (48-54 cm), beden uzunlu$unu 146,5 cm (142-150 cm) olarak bildirmi tir.

Batu (1962), Türkiye’de yeti tirilen safkan Arap atlar nda, ön incik çevresini
16,5 ile 20,0 cm aras nda de$i en de$erler ald $ ncidago yüksekli$inin 136-155 cm
aras nda, gö$üs çevresinin 152-187 cm aras nda de$i ti$i de$i en de$erler ald $ n
bildirmi tir.

S $ ndere (1977), Türkiye’de yeti tirilen Arap atlar nda yap lan di$er
çal malarda beden uzunlu$unun k sraklarda 138,6-146,5 cm, ayg rlarda 145,0-147,0
cm aras nda de$i en de$erlerde tespit edildi$ini bildirmi tir.
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Akand r (1983), Karacabey ve çifteler haralar nda yapm

oldu$u çal mada

ergin ça$da safkan Arap k srak ve ayg rlara ait cidago yüksekli$ini s ras yla 152,0
cm ve 155,1 cm, ön incik çevresi ortalamalar s ras yla 18,8 cm ve 20,2 cm olarak
bildirmi tir.

Koç (1990), Anadolu tar m i letmesinde yapm oldu$u çal mada, safkan arap
k srak ve ayg rlarda s ras yla cidago yüksekli$ini 152,9 cm ve 155,6 cm, ön incik
çevresini 18,7 cm ve 19,2 cm, beden uzunlu$unu 152,2 cm ve 152,9 cm olarak
bildirmi tir.

Evans ve ark. (1990), yapm

olduklar çal mada cinsiyet ay r m yapmadan

yeti kin arap atlar nda, cidago yüksekli$inin ortalamas n 151,4 cm gögüs çevresi
ortalamas n 171,45 cm olarak bildirmi lerdir.

Seidlitz ve ark’lar (1991), yapm
aras nda kay tlar

olduklar çal mada, 1975-1987 y llar

tutulan 1408 safkan Arap k sra$ na ait ortalama cidago

yüksekli$inin 150,3 cm ile 158,1 cm aras nda de$erler ald $ n ,
ortalamas n

gö$üs çevresi

175,9 cm, incik çevresi ortalamas n n ise 17,8 cm oldu$unu

bildirilmi lerdir.

Schuster (1992), taraf ndan Almanya’da yap lan çal mada 1949-1990 y llar
aras nda kay tlar tutulan 838’i k srak, 159’u ayg r olmak üzere toplam 997 Arap
at nda k sraklar ve ayg rlarda s ras yla cidago yüksekli$i, 153,1 cm ve 156,5 cm,
gö$üs çevresi 180,7 cm ve 182,2 cm, incik çevresi 18,4 cm ve 19,4 cm olarak
bildirilmi tir.

Alt nel ve Küçük (1992), Karacabey Tar m i letmesinde yapm

olduklar

çal mada safkan arap ayg rlar ve k sraklarda s ras yla; cidago yüksekli$ini 153,9 cm
ve 151,4 cm, gö$üs çevresini 175,4 cm ve 172,8 cm, incik çevresini 19,6 cm ve 18,5
cm olarak bildirmi lerdir.
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Özdemir (1998), Sultansuyu Tar m + letmesinde yapm

oldu$u çal mada

1995-1996 y llar nda çe itli ya lardan (12-24, 24-36, 36-48, 48-60 ayl k) 20 ayg r ve
47 k sra$ n çe itli vücut ölçülerini incelemi ve 36-48 ayl k erkek ve di ilerde
s ras yla cidago yüksekli$i 154,0 cm, ya gruplar genelinde ise 151,0 cm olarak, ön
incik çevresi 19,2 cm, ya gruplar genelinde ise 19,2 cm olarak, gö$üs çevresi 165,5
cm, ya gruplar genelinde ise 165,2 cm olarak, ön gö$üs geni li$in 36,7 cm, ya
gruplar genelinde ise 37,2 cm olarak, beden uzunlu$u 143,6 cm, ya gruplar
genelinde ise 139,2 cm olarak bildirmi tir.

Balakshin (1981), Rusya’da yeti tirilen safkan arap atlar nda cidago
yüksekli$ini ayg rlar ve k sraklarda s ras yla 152,9-153,4 cm ve 151,4-152,0 cm, ön
incik çevresini 19,3 cm ve 18,7 cm, gö$üs çevresini 178,0 cm-177,8 cm olarak
bildirmi tir.

Bongianni (1988), cidago yüksekli$ini kom u bölgelerde yeti tirilen; Karaba$
safkan arap atlar nda 143-145 cm aras nda de$i en de$erler ald $ n , Turkoman Arap
atlar nda 152 cm ve Persian Arap atlar nda 145-153 cm aras nda de$i en de$erler
ald $ n bildirmi tir.

Fuentes ve ark.lar (1989), +spanya’da yeti tirilen safkan Arap atlar nda ayg rlar
ve k sraklarda s ras yla cidago yüksekli$ini 149,07 cm ve 147,72 cm, gö$üs çevresini
ise 172,06 cm ve 179,30 cm olarak bildirmi tir. Ayr ca cinsiyetler aras ndaki fark n
istatistiki olarak önemli oldu$unu bildirmi lerdir.

Molina ve ark. (1999), +spanyada 1273 Endülüs at üzerinde yapm

olduklar

çal mada cidago yüksekli$ini 155 cm (148-171) cm, beden uzunlu$unu 158 cm
(148-174 cm), gö$üs geni li$ini 43 cm (38-52 cm), incik çevresini 19 cm (18-21
cm), gögüs çevresini 189 cm (171-210 cm) olarak bildirmi tir.

Sadek ve ark. (2006), M s rda 43 ayg r ve 123 k srak toplam 166 safkan Arap
at üzerinde yapm

olduklar çal mada ayg rlar n ve k sraklar n s ras yla cidago
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yüksekli$ini, 142-157 cm ve 142-157 cm, sa$r yüksekli$ini, 142-157 cm ve 141-157
cm, gö$üs çevresini, 163-183 cm ve 160-193 cm, ön incik çevresini 16-20 cm ve 1619 cm, vücut uzunlu$unu 135-152 cm ve 135-158 cm, gögüs geni li$ini 36-48 ve 3358 cm aras nda de$erler ald $ bildirmi tir.
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Çizelge 1.1a. Safkan Arap Atlar için Bildirilen Beden Ölçüleri
Genotip
Güneydo$u safkan arap atlar nda

Sultansuyu haras safkan arap atlar nda

Yugoslavya Safkan Arap atlar nda
Bulgaristan Safkan Arap atlar nda
Macaristan Safkan Arap atlar nda
Romanya Safkan Arap atlar nda
Çifteler haras safkan arap atlar nda
Çifteler ve Sultansuyu haralar nda safkan
arap k sraklarda

Çe itli Kurumlarda yeti tirlen Safkan
arap atlar nda

Vücut Ölçüleri
cidago yüksekli$i 146,2 cm (136-157 cm), ön incik çevresi 17,9 cm (16-21
cm), beden uzunlu$u 38,6 cm (128-144 cm), sa$r yüksekli$i 145,8 cm
(136-159 cm), gö$üs çevresi 165,0 cm (152-187 cm), sa$r uzunlu$u 47,0
cm (41-54 cm), ba uzunlu$u-1 56,3 cm (52-60 cm), ba Uzunlu$u-2 19,2
cm (17-21 cm), 22,4 cm (18-27 cm), gö$üs geni li$i 34,7 cm (28-44 cm), ön
gö$üs geni li$i 29,3 cm (25-39 cm), boyun uzunlu$u 68,7 cm (61-80 cm),
bel uzunlu$u ortalamas 54,8 cm (48-62 cm)
cidago yüksekli$i 148,6 cm (147-157 cm), ön incik çevresi 17,4 cm (16-20
cm), beden uzunlu$u 145,8 cm (137-158 cm), sa$r yüksekli$i 148,5 cm,
(140-156 cm), sa$r uzunlu$u 48,9 cm (38-51 cm), gö$üs geni li$i 38,8,
(32-47 cm), ön gö$üs geni li$i 30,5 cm (26-39 cm), gö$üs çevresi 166,6 cm
(158-180 cm), bel uzunlu$u 54,0 cm (48-61 cm), ba uzunlu$u-1 56,2 (4660 cm) ,ba Uzunlu$u-2 19,6 cm 18-22 cm, ba uzunlu$u-3 21,3 (17-28 cm)
cidago yüksekli$i; 146,1 cm
cidago yüksekli$i; 150,1 cm
cidago yüksekli$i; 151,9cm
cidago yüksekli$i; 149,0 cm
cidago yüksekli$i 149,8 cm (42-159 cm), ba uzunlu$u-1 55,4 cm, (52-59
cm), ön incik çevresi 18,4 cm (16,5-19 cm), sa$r uzunlu$u 49,9 cm
cidago yüksekli$i 149,8 cm ve 149,7 cm, sa$r yüksekli$i 148,7 cm ve
149,6 cm, ba uzunlu$u-1 55,4 cm ve 55,1 cm, ba uzunlu$u-2 21,4 cm ve
21,6 cm, ba uzunlu$u-3 20,8 cm ve 20,2 cm, beden uzunlu$u 146,1 cm ve
146,1 cm, bel uzunlu$u 54,2 cm ve 53,50 cm, gögüs çevresi 167,9 cm ve
163,8 cm, gögüs geni li$i 32,2 cm ve 31,8 cm, sa$r uzunlu$u 49,6 cm ve
48,8 cm, omuz uzunlu$u 34,8 cm ve 34,2 cm, ön incik çevresi 17,8 ve 17,9
cm
36 ayl k ya ta ön incik çevresi erkeklerde 19,39 cm di ilerde ise 18,44 cm
sa$r yüksekli$ini s ras yla 147,98-148,66 cm ve 151,35-151,58 cm aras nda
de$i en de$erlerde, beden uzunlu$unu 145,02-146,09 cm ve 147,00-147,15
cm aras nda de$i en de$erlerde, ön gö$üs geni li$i ayg rlarda 40,60-41,54
cm, k sraklarda ise 36,04-37,97 cm aras nda de$i en de$erlerde, ön incik
çevresinin 17,84-1,.14 cm aras nda de$i en de$erlerde

Kaynaklar
Ar türk (1952)

Ar türk (1952)
Düzgüne (1953)

Düzgüne (1953)
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Çizelge 1.1b. Safkan Arap Atlar için Bildirilen Beden Ölçüleri (devam)

Genotip
Çifteler haras safkan arap atlar nda

Safkan Arap atlar nda
Safkan Arap atlar nda
Rusya’da yeti tirilen safkan Arap
atlar nda
Karacabey ve çifteler haralar nda Safkan
Arap atlar nda
Safkan arap atlar nda
+spanya’da yeti tirilen safkan Arap
atlar nda
Anadolu tar m i letmesinde yeti tirilen
safkan Arap atlar nda
Safkan Arap atlar nda
Safkan Arap k sraklarda
Almanya’da yeti tirilen safkan Arap
atlar nda
Karacabey Tar m i letmesinde yeti tirilen
safkan Arap atlar nda

Vücut Ölçüleri
cidago yüksekli$i 149,7 cm (142-154 cm), ön incik çevresi 19,1, ba
uzunlu$u-1 58,3 cm (56-60 cm), ba uzunlu$u-2 21,1 cm (19-22 cm), ba
ölçüsü-3 26,2 cm (24-27 cm), bel uzunlu$u 53,4 cm (48-57 cm), gö$üs
çevresi 172,7 (165-178 cm), sa$r yüksekli$i 149,7 (143-155 cm), ön gö$üs
geni li$i 39,3( 37-41 cm), sa$r uzunlu$u 51,3 (48-54 cm), beden uzunlu$u
146,5 (142-150 cm)
ön incik çevresi 16,5 ile 20,0 cm, cidago yüksekli$i 136-155 cm, gö$üs
çevresi 152-187 cm
beden uzunlu$unun k sraklarda 138,6-146,5 cm, ayg rlarda 145,0-147,0 cm
cidago yüksekli$i ayg rlarda 152,9-153.4 cm, k sraklarda 151,4-152.0 cm,
ön incik çevresi ayg rlarda 19,3 cm, k sraklarda 18,7 cm, gö$üs çevresi
ayg rlarda 178,0 cm, k sraklarda 177,8 cm
k srak ve ayg rlara ait cidago yüksekli$i s ras yla 152,0 cm ve 155,1 cm, ön
incik çevresi 18,8 cm ve 20,2 cm
cidago yüksekli$i; Karaba$ safkan arap atlar nda varyasyon s n rlar 143145 cm, Persian Arap atlar nda varyasyon s n rlar 145-153 cm, Turkoman
Arap atlar nda 152 cm
varyasyon s n rlar ayg rlar ve k sraklarda s ras yla cidago yüksekli$i
için149,07 cm ve 147,72 cm, gö$üs çevresi için 172,06 cm ve 179,30 cm
k sraklar n ve ayg rlar n s ras yla cidago yüksekli$i 152.9 cm ve 155,6 cm,
ön incik çevresi 18,8 cm ve 19,2 cm, beden uzunlu$u 152,2 cm ve 152,9 cm
cidago yüksekli$i 151.4 cm, gögüs çevresi 171.45 cm
cidago yüksekli$i 150,3 cm -158,1 cm, incik çevresi 17.8 cm,
gö$üs çevresi 175.9 cm
k sraklar ve ayg rlarda s ras yla cidago yüksekli$i, 153,1 cm ve 156,5 cm,
gö$üs çevresi; 180,71±7.17 cm ve 182,16±5.51 cm, incik çevresi;
18.36±0.78 cm ve 19.4±0.73 cm
ayg rlar ve k sraklarda s ras yla; cidago yüksekli$ini 153,9±0,8 cm ve
151,4±0,3 cm olarak, gö$üs çevresini 175,3±0,6 cm, k sraklarda ise
172,8±1,6 cm olarak, incik çevresini 19,6±0,2 cm, k sraklarda ise 18,5±0,1
cm

Kaynaklar
Akk l ç (1957)

Batu (1962)
S $ ndere (1977)
Balakshin (1981)
Akand r (1983)
Bongianni (1988)
Fuentes ve arkada lar na (1989)
Koç (1990)
Evans ve ark. (1990)
Seidlitz ve ark’lar (1991)
Schuster (1992)
Alt nel ve Küçük (1992)
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Çizelge 1.1c. Safkan Arap Atlar için Bildirilen Beden Ölçüleri (devam)

Genotip
Sultansuyu Tar m + letmesinde
yeti tirilen safkan Arap atlar nda

+spanya’da yeti tirilen safkan Arap
atlar nda
M s rda yeti tirilen safkan Arap
atlar nda

Vücut Ölçüleri
cidago yüksekli$i 154,0 cm, ya gruplar genelinde 151,0 cm, ön incik
çevresi 19,2 cm, ya gruplar genelinde ise 19,2 cm, gö$üs çevresi 165,5 cm,
ya gruplar genelinde ise 165,2 cm, ön gö$üs geni li$i 36,7 cm, ya
gruplar genelinde 37,2 cm olarak, beden uzunlu$u 143,6 cm, ya gruplar
genelinde 139,2 cm
cidago yüksekli$i ortalamas 155 cm (148-171 cm), beden uzunlu$u 158 cm
(148-174 cm), gö$üs geni li$i 43 cm (38-52 cm), incik çevresi 19 cm (18-21
cm), gögüs çevresi 189 cm (171-210 cm)
ayg rlar n ve k sraklar n s ras yla cidago yüksekli$i; 142-157 cm ve 142-157
cm, sa$r yüksekli$i; 142-157 cm ve 141-157 cm, gö$üs çevresi; 163-183
cm ve 160-193 cm, ön incik çevresi; 16-20 cm ve 16-19 cm, vücut
uzunlu$u; 135-152 cm ve 135-158 cm, gögüs geni li$i; 36-48 ve 33-58 cm

Kaynaklar
Özdemir (1998)

Molina ve ark. (1999)
Sadek ve ark. (2006)
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1.11. Atlarda Dam zl k Seçiminde Fenotipik ve Genotipik Özelliklerin Önemi
Hayvan yeti tiricili$inde en iyi, en verimli hayvanlar dam zl k olarak kullanmak
istenir. Beden yap s bozuk, verimleri az olan, i verimi, kuvveti, sürati istenilen
düzeyde olmayan hayvanlar ise ay klamaya tabi tutulur.
Bugün yar at olarak dünyaca tan nan safkan +ngiliz at , Türk, Arap, ve Berber
rklar gibi do$u rklar n n kullan lmas ve ayn zamanda en h zl ko an ve karakterini
en iyi yavrular na aktaran dam zl klar n sistemli kullan lmas ile meydana gelmi tir.
Eski Türklerde dam zl k seçimine büyük önem verilerek de$erli ve yeni rklar
yeti tirilmi tir. Türklerin yeti tirmi

oldu$u dam zl klar o kadar ünlenmi tir ki

Avrupal lar yüzy llarca Türklerin yeti tirmi oldu$u dam zl klarla kendi rklar n
slah etmi lerdir.
Dam zl klarda ayg r ve k srak verim yönüne ve uygun vücut yap s na sahipse
elde edilecek yavrular n vücut yap s da istenilen verim yönüne uygun olur. Bir at
dam zl $a ay r rken

genotipini anlamak için pedigrisinin incelenmesi gerekir.

Çevresel etkilerle meydana gelmi vücut kusurlar , i verimini azaltsa da yeti tirme
için önemli olmayabilir. Ancak bu kusurlar n kal tsal nitelikli olmamas na dikkat
etmek gerekir. Vücut kusurlar n n düzeltilmesi için bak m ve besleme artlar n n
düzeltilmesi çok önemlidir.
Hayvan yeti tiricili$nde sürünün genotipinin yar s babadan yar s da anadan
gelir. Dolay s yla, ayg r seçimine önem vermek gerekir. +ri yap l ayg rlar n
ço$unlukla kal tsal yap lar iyi de$ildir (Batu, 1952).
+ ve spor at yeti tiricili$i bak m ndan döl veriminin yüksek olmas önemlidir.
Dolay s yla elde edilen yavrular n ya ama gücünün yüksek olmas yani en az kay pla
verim ya na ula t r lmas gerekir. Verim performans n n yükseltilmesi için verimle
ilgili karakterlerde en süratli genetik ilerlemeyi sa$layarak seleksiyon ve yeti tirme
programlar n n tespit edilip uygulanmas gerekir (Küçük 1990).
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1.12. Varyasyon ve Korelasyon

Herhangi bir karakter bak m ndan bir populasyondaki fertler aras nda belirlenen
farkl l klar “Varyasyon” olarak adland r l r. Herhangi bir karakter bak m ndan bir
populasyonda görülen varyasyonu ölçmek için o pupulasyondaki bütün fertleri
ölçmek gerekir ki bu pratikte imkans zd r. Bu nedenle populasyondan örnekleme
yap larak genel hakk nda fikir edinilmeye çal l r. Varyasyonu say sal olarak ifade
etmeye yarayan en önemli variyasyon ölçülerinden ikisi “Variyans” ve “Standart
Sapma” d r.

Fertlerin fenotipik de$erlerinin kullan lmas ile elde edilen varyansa, di$er bir
ifade ile fertler aras ndaki fenotipik farkl l klar n ölçüsü olan variyansa, “Fenotipik
Varyans” denir; bunun kare kökü “Fenotipik Standart Sapma” d r. Fertler aras ndaki
farkl l klar genotipik ve çevre varyans ndan ileri gelir.
+ki karakter aras ndaki ili ki korelasyon olarak adland r l r. +ki karakterden biri
artarken di$eri de art yorsa veya biri azal rken di$eri de azal yorsa karakterler
aras nda pozitif korelasyon, iki karakterden biri artarken biri di$eri azal yor veya
tersi oluyorsa karakterler aras nda negatif korelasyon oldu$u anla l r.
Karakterler aras ndaki ili kinin derecesini korelasyon katsay s (r) gösterir. Bu
katsay -1 ile +1 aras nda de$i en de$erler alabilir. Korelasyon katsay s n n + 1’e
yak n olmas karakterler aras nda yüksek pozitif bir korelasyona, -1’e yak n olmas
karakterler ars nda ise yüksek negatif korelasyona, 0 olmas ise önemli bir
korelasyonun olmad $ na i aret eder. Bu husus hayvan yeti tiricili$inde önem ta r.
Velea ve Marcu (1979), çe itli at rklar nda ergin beden ölçüleri aras nda en
yüksek fenotipik korelasyonun cidago yüksekli$i ile sa$r yüksekli$i aras nda (0,650,85) ve en dü ük fenotipik korelasyonun ise beden uzunlu$u ile incik çevresi
aras nda (0,22-0,39) oldu$unu bildirmi lerdir.
Molina ve ark. (1999), yapm

olduklar çal mada cidago yüksekli$i ile beden

uzunlu$u aras nda r = 0,55 düzeyinde, gö$üs geni li$i ile r = 0,25 düzeyinde, gö$üs
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çevresi ile r = 0,30 düzeyinde, incik çevresi ile r = 0,44 düzeyinde, beden uzunlu$u
ile gö$üs geni li$i aras nda r = 0,34 düzeyinde, gö$üs çevresi ile r = 0,49 düzeyinde,
incik çevresi ile aras nda r = 0,36 düzeyinde, gö$üs geni li$i ile gö$üs çevresi
aras nda 0,50 düzeyinde, incik çevresi ile aras nda 0,37 düzeyinde, gö$üs çevresi ile
incik çevresi aras nda 0,37 düzeyinde korelasyonlar bildirmi lerdir.
Sadek ve ark. (2006), yapm

olduklar çal mada incik çevresi ile beden

uzunlu$u aras nda r = 0,31 düzeyinde, gö$üs geni li$i ile r = 0,30 düzeyinde, incik
çevresi ile gö$üs çevresi aras nda r = 0,30 düzeyinde, cidago yüksekli$i ile r = 0,23
düzeyinde, beden uzunlu$u ile gö$üs geni li$i aras nda r = 0,29 düzeyinde, cidago
yüksekli$i ile r =0,39 düzeyinde, gö$üs geni li$i ile cidago yüksekli$i aras nda r =
0,02 düzeyinde ili kiler bildirmi lerdir.
Bir karakter (x) ile di$er bir karakter (y) aras nda hesaplanan pozitif ve yüksek
korelasyon katsay s , x karakterinin bir birim art na kar l k y karakterinin ne
kadarl k art

gösterece$i hakk nda bilgi vermez. +ki özellikten birinde (x’te)

meydana gelecek bir birimlik de$i ikli$e kar l k di$erinde (y’de kendi biriminden)
meydana gelen de$i ikli$i; regresyon katsay s (bxy), yani Y’nin X’e regresyonu ile
ortaya konur (Ar türk ve Yalç n, 1966).

1.13. Kal t m Derecesi
Hayvan slah çal malar nda kal t m derecesinin yeri ve önemi büyüktür. Bu nedenle
hayvan yeti tiricili$inde ekonomik bak mdan büyük de$er ta yan her karakterin
kal t m derecesinin, ba ka bir deyi le hangi oranda genler taraf ndan tayin edildi$inin
hesab gerekir (Çalpala, 2000).
Populasyondaki fenotipik farkl l $ n bir unsuru olan kal t m derecesi, çe itli
karakterler için farkl düzeylerdedir. Kal t m derecesi, genotipik varyans n fenotipik
varyanstaki pay n ifade etmekte ve genotipin fenotipi belirleme derecesi olarak tarif
edilmektedir. Ayr ca, fenotipin genotipe tekabül etme derecesi veya sürüdeki
fenotipten genotipi tahmin etmedeki isabet derecesi olarak da ifade edilmektedir.
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Karakterlere ait kal t m derecesi bilinmeden yürütülecek bir slah faaliyeti ile
beklenen ba ar sa$lanamaz (Akçap nar ve Özbeyaz, 1999).
Herhangi bir bireyin fenotipi, kendi genotipi ile içinde bulundu$u çevre etkisi
ile ortaya ç kmaktad r. Yani; P = G+E’dir. Ayn

ekilde fenotipik varyans; genetik

varyans ile çevre varyans n n toplam olarak ifade edilebilir. Genetik varyans
bireylerin farkl genotiplere sahip olmas ndan ileri gelen, çevre varyans ise
bireylerin çevreden farkl düzeylerde etkilenmesinden do$an varyans unsurudur.
Genetik varyans n fenotipik varyansa ba$l pay (kal t m derecesi) (h2) olarak, çevre
varyans n n fenotipik varyanstaki pay ise e2 olarak bilinir. h2+e2 = 1’dir. Bu
e itlikten anla ld $ gibi h2 ve e2 0-1 aras nda de$i en de$erler almaktad r. e2 yüksek
oldu$unda, ilgili özellik yönünden bireyler aras ndaki farkl l klar büyük oranda
çevreye ba$l olarak olu maktad r. h2 yüksek ise varyasyon büyük oranda genetik
etkilerden ileri geliyor demektir. Kal t m derecesi yüksek olan karakterlerde
fenotipik de$eri yüksek olan bireylerin dam zl kta kullan lmas ile populasyonun
genotipinde önemli düzeyde ilerleme sa$lanabilmektedir. Kal t m dercesi dü ük ise
bireyler aras ndaki varyasyon büyük oranda çevre etkilerinden kaynaklanmaktad r.
Böyle durumlarda yüksek verimli bireylerin seçilmesi ile gelecek ile ilgili özellik
yönünden bir ilerleme beklenmemelidir.
Genelde % 0-20 aras ndaki de$erler dü ük, % 20-40 aras ndaki de$erler orta, %
40’tan büyük olanlar ise yüksek kal t m de$erleri olarak ifade edilmektedir (Evrim ve
Güne , 1995).
Verimlerin iyile tirilmesi genotipin ve çevrenin iyile tirilmesi ile mümkündür.
Genotipin iyile tirilmesi için uygulanan yöntemlerden biri de seleksiyondur.
Seleksiyonda

hangi

yöntemin

parametrelere

gereksinim

vard r.

kullan labilece$inin
Bu

konuda

yol

belirlenmesinde
gösterici

olan

baz
genetik

parametrelerdir. Dolay s yla bunlar hayvan slah nda önemlidir.
Ekonomik karakterlerin seleksiyonla geli tirilmesi için kal t m derecesinin
bilinmesi gerekir. Bu nedenle üzerinde durulan karakterlerin kal t m derecelerinin
belirlenmesine gereksinim vard r (Do$an ve ark., 2000).

31

Evans ve ark. (1990), yapm

olduklar çal mada rk ayr m yapmadan cidago

yüksekli$inin kal t m derecesinin 0,50-0,90 aras nda, incik çevresi ile ilgili kal t m
derecesinin ise 0,40-0,80 aras nda de$i ti$ini bildirmi lerdir.
Seidlitz ve ark. (1991), yapm

olduklar çal mada, cidago yüksekli$i, gö$üs

çevresi ve incik çevresi için kal t m derecelerini s rayla 0,48±0,12, 0,31±0,16 ve
0,51±0,14 olarak bildirmi lerdir.
Molina ve ark. (1999), yapm

olduklar çal mada cidago yüksekli$i, beden

uzunlu$u, gö$üs geni li$i ve incik çevresi için kal t m derecelerini s ras yla
0,58±0,136, 0,72±0,100, 0,56±0,123 ve 0,35±0,108 olarak bildirmi lerdir.
Do$an ve ark.lar (2000), yapm olduklar çal mada cidago yüksekli$i, gö$üs
çevresi ve incik çevresine ait kal t m dereceleri s ras yla 0,23, 0,25 ve 0,22 olarak
bildirmi lerdir.
Sadek ve ark. (2006), yapm

olduklar çal mada, cidago yüksekli$i, beden

uzunlu$u, gö$üs geni li$i için kal t m derecelerini s ras yla 0,52, 0,29, 0,36 olarak
bildirmi lerdir.
Canl larda kantitatif karakterler olarak bilinen verim özelliklerinin meydana
gelmesinde, çevre faktörlerinin de etkisi büyüktür. Bu faktörleri ölçülebilen ve
ölçülemeyen çevre faktörleri diye ikiye ayr l r. Etkileri ölçülebilen faktörler olarak;
ana ya , cinsiyet, verim y l , rk gibi faktörleri say labilir (Küçük, 1990).
Kal t m derecesinin tahmin edilmesi için herhangibir karakterdeki fenotipik
variyans n genetik ve çevresel unsurlar n paylar n n bilinmesi gerekir. Toplamal
genetik variyans n fenotipik varyanstaki nisbi pay n n (kal t m derecesi) bilinmesi
yeti tirme

ekline karar verilmesi için gereklidir. Kal t m derecesi; seleksiyon

tecrübelerinden yararlanarak, izojenik hatlar yard m ile (tek yumurta ikizleri veya
yüksek derecede akrabal yeti tirilmi

hatlar) ve akrabalar aras ndaki fenotipik

benzerlikten faydalanarak tahmin edilebilir. Hangi yöntem seçilirse seçilsin
kullan lacak de$erler, fertlerin üzerinde durulan karakterler bak m ndan sahip
olduklar fenotipik de$erlerdir.
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Kal t m derecesinin tahmininde halen en çok akrabalar aras ndaki benzerlikten
faydalan lmaktad r. Fertler aras ndaki benzerli$i ifade etmek üzere genellikle
a a$ daki ölçülerden birisi kullan l r;
a) baba-bir karde ler korelasyonu
b) ebeveyn-yavru (ana-yavru) korelasyonu
C) yavru ebeveyn (yavru-ana) regresyonu
Tesadüfi birle tirme yap lan bir populasyonda baba bir karde ler aras ndaki
genetik benzerlik (r) 0.25 ve ebeveynle yavru aras ndaki genetik benzerlik ise 0.50
dir. Genellikle bir kal t m derecesi de$erinin güvenilebilir olarak kabul edilebilmesi
için kendi standart hatas n n iki kat ndan büyük olmas gerekir (Ar türk ve Yalç n,
1966; Çalpala, 2000).

1.14. statistik Modeller
+statistik yöntemlerde amaç verileri en iyi temsil eden modeli bulmakt r. +statistik
analizlerde kullan lan üç model vard r;
1- Sabit Model; Bir model sadece sabit etki içeriyorsa bu tür modellere sabit model
denir. Sabit modeller için varyans unsurlar hesaplanmaz.
2- Rassal Model; Bir model sadece rastgele etkileri içeriyorsa rassal model denir.
3- Karma Model; Bir model rassal ve sabit etkileri birlikte içeriyorsa karma model
olarak adland r l r.
Rassal faktör: Bir faktör bir populasyonun olas seviyelerinden rastgele bir
örneklemi içeriyorsa rassal faktördür. Hayvanc l kta bo$a, inek, koç etkileri ansa
ba$l etkiler olarak ele al n r.
Sabit faktör: Bir faktör bir populasyonun olas durumlar n n tümünü içeriyorsa
sabit faktördür. Hayvanc l kta y l etkisi, rk etkisi sabit etki olarak dü ünülür
(Çalpala, 2000).
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Bu çal man n amac , Türkiye’de yeti tirilen 3-4 ya l safkan Arap atlar nda
çe itli vücut ölçülerine ait de$erleri belirlemek ve bu özellikler aras ndaki fenotipik
korelasyonlar ile kal t m derecelerini hesaplamakt r.
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2. GEREÇ VE YÖNTEM

2.1. Gereç
Bu çal mada, 2005 ve 2006 y llar nda Ankara, Adana ve Urfa Hipodromlar nda
geçici olarak bar nd r lan 18 farkl babaya ait 65 erkek, 76 di i olmak üzere 3-4 ya l
141 ba Safkan Arap at ndan elde edilen vücut özelli$i ile ilgili veriler kullan lm t r.
Safkan bir tay do$du$unda, bu tay n soy kütü$üne kay t ettirilmesi ve pedigri
almas gerekir. Türkiye’de, Safkan Arap Atlar n soy kütü$ü Tar m ve Köyi leri
Bakanl $

Yüksek Komiserler Kurulu taraf ndan tutulmaktad r. Ara t rmada

kullan lan 3-4 ya l Safkan Arap atlar n pedigri bilgileri Tar m ve Köyi leri
Bakanl $ Yüksek Komiserler Kurulu taraf ndan tutulan kay tlardan al nm t r
(Anonim, 2004e).
Türkiye’de ya ayan ve kay tl , Safkan Arap yar

at say s 8532 dir. Halen

Türkiye’de 366 Safkan Arap Ayg r, 2283 Safkan Arap k srak ve 5883 adet Safkan
Arap tay bulunmaktad r. Ayr ca Türkiye’deki safkan Arap atlar nda 7 temel Ayg r
familyas önem ta maktad r. Bunlar Alkuru , Hilalüzzaman, Kuru , Sa’d, Seklavi,
Berk ve Hedban familyalar d r (Anonim, 2007a).

2.2. Yöntem
Ara t rmada vücut özelliklerine ait kal t m derecelerinin belirlenmesinde baba bir
karde ler korelasyon metodu kullan ld $ için ayn babaya ait en az be yavru olmas
esas al nm t r.
Bu nedenle, Tar m ve Köyi leri Bakanl $

Yüksek Komiserler Kurulu

Taraf ndan tutulmu olan kay tlardan en az be tay babas olan ayg rlar belirlenmi
ve bu ayg rlar n ko u yapan yavrular na ait veriler elde edildikten sonra bilgisayarda
olu turulmu olan programa yüklenmi tir.
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Morfolojik özelliklerden vücut ölçüleri, bu çal man n konusunu olu turmu tur.
Vücut ölçüleri olarak; cidago yüksekli$i, gö$üs çevresi, ön gö$üs geni li$i, beden
uzunlu$u ve incik çevresi al nm t r. Bu ölçüler esas tan mlay c olarak al nm t r.
Bunlara ilave olarak yard mc tan mlay c ölçüler olarak gö$üs geni li$i, sa$r
yüksekli$i, ba ölçüleri, boyun uzunlu$u, bel uzunlu$u, omuz uzunlu$u, sa$r
uzunlu$u al nm t r (Akçap nar, 2005).
Vücut ölçülerinin al m nda ölçü bastonu, ölçü eridi, ölçü pergeli kullan lm t r.
Vucüt ölçüleri, atlar düzgün bir zemin üzerinde (beton veya toprak) normal bir
pozisyonda (e kal duru u) durmalar temin edildikten sonra al nm t r. Ölçülerin
tamam sa$ taraftan al nm t r.
Cidago yüksekli$i (A): Cidagonun en yüksek noktas ile yer aras ndaki
uzakl kt r.
Gö$üs çevresi (B): Scapula’n n hemen arkas ndan beden eksenini çevreleyen
çevre ölçüsüdür.
Ön gö$üs geni li$i (C): Caput humeriler aras ndaki mesafedir.
Beden uzunlu$u (D): Caput humeri’den Tuber ischii aras ndaki yatay
mesafedir.
Ön incik çevresi (E): Art. carpi ile Art. metacarpophalangeus (topuk eklemi)
aras ndaki uzakl $ n tam ortas na rastlayan çevre ölçüsüdür (Arpac k, 1999).
Gö$üs geni li$i (F): Scapulalar n hemen gerisindeki iki scapula aras ndaki
mesafedir.
Sa$r yüksekli$i (G): Sakrumun en yüksek noktas ile yer aras mesafedir.
Ba

uzunlu$u-1 (H): Crista occipitalis’ ten Os incisivum’a kadar olan

mesafedir.
Ba

Uzunlu$u-2 (I) (Al n geni li$i): Gözlerin d

aç lar aras ndaki al n

geni li$idir.
Ba Uzunlu$u-3 (+); Angulus mandibula ile Processus condyleudeus aras
mesafedir.
Boyun Uzunlu$u (J); Angulus mandibula ile Scapula aras mesafedir.
Bel Uzunlu$u (K); Cidagonun bitim noktas ile sacrum ba lang c aras
mesafedir.

36

Omuz Uzunlu$u (L); Caput humeri ile cidago aras mesafedir.
Sa$r Uzunlu$u (M); Tuber coxae ile Tuber ichii aras mesafedir.

B
C

D
A
E

ekil 2.1. Esas Tan mlay c Vücut ölçülerinin al nd $ noktalar
A: Cidago yüksekli$i

B: Gö$üs çevresi

D: Beden uzunlu$u

E:Ön incik çevresi

C: Ön gö$üs geni li$i
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I
+

H

F

K

J

M

L
G

ekil 2.2. Yard mc Tan mlay c Vücut ölçülerinin al nd $ noktalar
F: Gö$üs geni li$i

G: Sa$r yüksekli$i

H: Ba uzunlu$u-1

I: Ba Uzunlu$u-2

+: Ba Uzunlu$u-3

J: Boyun Uzunlu$u

K: Bel Uzunlu$u

L: Omuz Uzunlu$u

M: Sa$r Uzunlu$u

Elde edilen ölçülerden; Gö$üs çevresi, Ön incik çevresi, Ba Uzunlu$u 1, Ba
Uzunlu$u 2 ,Ba Uzunlu$u 3, Boyun Uzunlu$u, Omuz Uzunlu$u, Bel Uzunlu$u ve
Sa$r

Uzunlu$u ölçü

eridi ile, Cidago Yüksekli$i, Beden Uzunlu$u, Sa$r

Yüksekli$i, Gögüs Geni li$i ölçü bastonu ile, Ön Gö$üs geni li$i ise ölçü pergeli ile
ölçülmü tür.
Beden ölçülerine ait tan mlay c istatistikler hesaplanm , familya gruplar
aras ndaki farkl l klar varyans analizine tabi tutulmu , aradaki farkl l klar önemli
olan ikiden fazla grubu kar la t rmak için Duncan testi kullan lm t r. Ayr ca çe itli
vücut özellikleri aras nda fenotipik korrelasyon katsay lar hesaplanm t r (Düzgüne
ve ark, 1993).
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Kal t m derecesinin hesaplanmas nda baba bir karde ler korrelasyonu metodu
kullan lm t r. Bu amaçla Van Vleck (1993)’in önerdi$i “karma model metot’dan”
yararlan lm t r ve tüm de$i kenler için olu turulan modellerle k s tl en çok
olabilirlik metodu kullan larak kal t m derecesi tahmin edilmi tir (Vleck, 1993).
Kal t m derecesi ile ilgili tahminler yap l rken ya ve cinsiyetin etkileri elimine
edilmi tir. Ayr ca, cinsiyet ve ya

gruplar aras nda interaksiyon bulunmad $

varsay lm t r
Karma model e itli$i;
Y = µ + bi + \ix + Cj + ]
Y= Kal t m derecesi hesaplanacak özellik
bi = baba etki pay (rassal faktör)
CJ = cinsiyet etki pay (sabit faktör)
X = ya (kovaryans de$i ken)
\ = ya a ait regresyon terimi
Kal t m derecesi ve standart hatas n n hesaplanmas nda a a$ daki formüller
kullan lm t r.
Burada t:
2

t=

a
2
a

+

i

e itli$i ile hesaplanm t r.
(1 t )[1 + (k 1)t ]

St =

1 / 2k (k 1)( N 1)

Bu formülde kullan lan k de$eri a a$ daki e itlikten yaralan larak hesaplanm t r.
k=

1

N

m

[T

n2
n

]
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2

h2 = 4

a
2
a

+

i

Kal t m derecesinin standart hatas n n hesaplanmas nda a a$ daki formül
kullan lm t r.
Sh 2 = 4 St
Bu formüllerdeki sembollerden;
t = Korelasyon katsay s
2
a

= Babalar aras variyans

2
i

= Babalar içi variyans

S t = Babalar içi korelasyon katsay s n n standart hatas
k = Her babaya dü en ortalama yavru say s
N = Baba say s
N-1 = Babalar aras serbestlik derecesi
T = Toplam tay say s
h 2 = Kal t m derecesi
S 2h = Kal t m derecesinin standart hatas
Verilerin istatistiki analizleri için SPSS paket program ndan yararlan lm t r
(Anonim, 2001).
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3. BULGULAR

Bu çal mada incelenen özelliklere ait istatistik de$erler genel olarak ya gruplar ve
cinsiyet ayn anda dikkate al narak hesaplanm
+ncelenen

özelliklere

ait

hesaplanan

ve Çizelge 3.1’de verilmi tir.

ortalamalar;

cidago

yüksekli$i

için

150,65±0,261 cm, gö$üs çevresi için 168,65±0,452 cm, ön gö$üs geni li$i için
33,70±0,159 cm, beden uzunlu$u için 150,31±0,379 cm, incik çevresi için
18,55±0,085 cm, gö$üs geni li$i için 34,04±0,232 cm, sa$r yüksekli$i için
150,63±0,239 cm, ba ölçüsü-1 için 53,04±0,163 cm, ba ölçüsü-2 için 19,53±0,87
cm, ba ölçüsü-3 için 27,21±0,129 cm, boyun uzunlu$u için 49,83±0,290 cm, bel
uzunlu$u için 61,96±0,354 cm, omuz uzunlu$u için 65,35 ±0,244 cm ve sa$r
uzunlu$u için 50,28±0,323 cm olarak tespit edilmi tir. Ayr ca incelenen özelliklere
ait en yüksek ve en dü ük de$erler de Çizelge 3.1.’de sunulmu tur

Çizelge 3.1. +ncelenen Özelliklerle +lgili Genel Tan mlay c +statistik De$erler (cm)
Genel Tan mlay c +statistik De$erler
Vücut Ölçüleri
Cidago Yüksekli$i
Gö$üs Çevresi
Ön gö$üs Geni li$i
Beden Uzunlu$u
+ncik Çevresi
Gö$üs Geni li$i
Sa$r Yüksekli$i
Ba Ölçüsü 1
Ba Ölçüsü 2
Ba Ölçüsü 3
Boyun Uzunlu$u
Bel Uzunlu$u
Omuz Uzunlu$u
Sa$r Uzunlu$u

n

Ortalama

141
141
141
141
141
141
141
141
141
141
141
141
141
141

150,65±0,261
168,65±0,452
33,70±0,159
150,31±0,379
18,55±0,085
34,04±0,232
150,63±0,239
53,04±0,163
19,53±0,087
27,21±0,129
49,83±0,290
61,96±0,354
65,35±0,244
50,28±0,323

X ± Sx

En Dü ük

En Yüksek

143
156
29
141
16
28
144
49
17
24
43
52
58
44

160
186
39
163
21
46
156
59
22
32
61
69
73
59

Baba gruplar na göre incelenen esas ve yard mc tan mlay c vücut ölçülerine ait
istatistik de$erler ile varyans analizi sonuçlar Çizelge 3.2 ve 3.3’de verilmi tir.
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+ncelenen özelliklerden sadece gö$üs çevresi ve beden uzunlu$u bak m ndan baba
gruplar aras farkl l klar önemli (P<0,05) olmu tur.
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Çizelge 3.2. Esas Tan mlay c Vücut Ölçülerinin Baba Gruplar na Göre Tan mlay c +statistik De$erleri (cm)
Cidago yüksekli$i

Gö$üs çevresi

Ön gö$üs geni li$i

Beden uzunlu$u

+ncik çevresi

Baba Ad -No

n

X ± Sx

X ± Sx

X ± Sx

X ± Sx

X ± Sx

Al-I k-1

5

149,80±1,32

171,40±2,29 abcd

34,20±1,02

152,40±1,21 abc

18,40±0,25

Beyefendi-2

14

150,71±0,67

169,93±1,08 abcde

33,64±0,40

150,21±0,89 ab

18,21±0,32

Börühan-3

5

152.00±1,76

169,60±1,86 abcde

35,80±0,97

154,20±1,59 bc

18,20±0,20

Çelebi 1-4

5

152,80±0,80

168.00±1,52 abcde

33.00±0,45

150,80±2,73 abc

19,60±0,51

Dinçerbey-5

15

149,87±0,88

166,60±1,45 abe

33,87±0,40

149,27±1,30 ab

18,93±0,28

Emirbey-6

5

151.00±1.00

168,20±1,68 abcde

32,80±0,49

147,80±0,66 a

18,80±0,37

Gaddar-7

14

148,79±0,70

167,43±1,07 abce

33,86±0,58

148,86±1,08 ab

18,07±0,22

Gökay 1 -8

5

151,20±0,86

165,20±2,18 ae

33.00±0,84

150.00±2,70 ab

19.00±0,63

Haberbatur-9

8

151,50±1,15

174,13±1,85 d

32,88±0,64

154,38±1,50 bc

18,38±0,26

Ilyas 1- 10

7

151,43±0,97

173.00±2,55 bcd

33,71±0,89

148,86±1,34 ab

18,71±0,42

Noktabatur-11

5

150,60±0,40

167,60±1,57 abce

34.00±0,32

150,60±1,86 ab

18,80±0,20

Özgünbamka12

5

150.00±2,12

167,60±1,29 abce

34,40±0,93

147,80±2,44 a

18,20±0,58

Pegasus-13

6

151,17±1,58

171,33±2,93 abcd

33,83±1,22

149,83±1,40 ab

18,67±0,33

Sadun-14

11

148,82±0,78

164,18±1,04 e

33,18±0,54

148,55±1,01 a

18,09±0,34

Sa$anak-15

9

151,44±0,99

166,67±1,56 abe

33,56±0,50

150.00±1,59 ab

18,67±0,17

Serdarbey-16

10

150,70±1,38

167,90±1,95 abce

33,20±0,57

149,90±1,30 ab

18,50±0,37

S h Taha-17

6

153,17±1,30

173,50±2,67 cd

34,50±1,12

156.00±2,56 c

18,67±0,33

Yusufcan-18

6

151,33±1,26

168,67±1,89 abcde

34,17±0,87

150,83±1,30 abc

19.00±0,52

Genel

141

150.65±0.26

168.65±0.45

33.70±0.16

150.31±0.38

18.55±0.09

0.264

*
0.002

0.637

*
0.024

0.307

P

*: P<0.05
-:Önemsiz (P>0,05);
a,b,c,d,e: Ayn sütunda farkl harfleri ta yan ortalamalar aras farkl l klar önemlidir (P<0,05).
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Çizelge 3.3. Yard mc Tan mlay c Vücut Ölçülerinin Baba Gruplar na Göre Tan mlay c +statistik De$erleri (cm)
Gö$üs geni li$i

Sa$r yüksekli$i

Ba ölçüsü -1

Ba ölçüsü -2

Ba ölçüsü -3

Bel uzunlu$u

Omuz uzunlu$u

Sa$r uzunlu$u

X ± Sx

Boyun
uzunlu$u
X ± Sx

n

X ± Sx

X ± Sx

X ± Sx

X ± Sx

X ± Sx

X ± Sx

X ± Sx

Al-I k-1

5

34,40±1,60

149,40±1,36

52,20±0,86

20.00±0,45

27,20±0,37

50,40±3,11

60,80±1,02

64,20±1,07

47,20±1,40

Beyefendi-2

14

34,21±0,49

150,50±0,74

52,79±0,51

19,43±0,31

27,50±0,34

51.00±0,72

62,21±1,10

65,86±0,63

51.00±1,25

Börühan-3

5

36.00±1,64

151,40±1,69

54,60±0,75

19,80±0,20

27,80±0,74

49,40±0,87

59,40±2,09

64.00±1,48

50.00±1,58

Çelebi 1-4

5

34.00±1,38

151,40±0,87

52,60±0,93

19,80±0,58

27,80±1,43

51,80±1,98

63.00±1,52

65,20±0,92

49,80±1,02

Dinçerbey-5

15

33,20±0,73

150,40±0,88

53,07±0,43

20,13±0,26

28,33±0,37

49,53±1,00

64,47±0,95

49,93±1,21

Emirbey-6

5

32,40±0,51

152.00±0,55

53,4±0,245

19,20±0,37

26.00±0,84

52,80±0,86

65.00±0,84

66.00±0,32

53,80±1,59

Gaddar-7

14

33,93±0,69

149,50±0,64

52,57±0,57

19,64±0,29

26,64±0,34

49,50±0,89

61,86±1,03

65,50±0,94

49,57±0,81

Gökay 1 -8

5

32,40±1,44

151.00±0,89

53,20±0,86

20.00±0,45

27.00±1,095

49,80±2,20

63.00±1,18

63,80±1,02

50,40±1,83

Haberbatur-9

8

34,63±0,82

150,75±0,70

51,88±0,85

19,50±0,38

26,50±0,46

48,63±1,36

61,63±1,31

64,75±1,11

50.00±0,73

Ilyas 1- 10

7

32,71±0,57

152,43±0,90

53,43±0,37

18,71±0,57

26,71±0,42

50,29±0,92

63,43±1,94

68,29±0,99

52,14±1,88

Noktabatur-11

5

34.00±0,54

152.00±0,32

52,20±0,58

19,60±0,25

28,20±0,49

50,20±1,07

63,80±2,04

66,20±1,356

52,40±1,81

Özgünbamka-12

5

33,20±1,46

151.00±1,48

52,20±0,20

19,20±0,37

27,40±0,51

47,20±0,49

59,40±1,50

63,80±1,36

48,40±1,54

Pegasus-13

6

37,17±2,07

150.00±1,37

52,33±0,80

20.00±0,26

27,33±0,80

51,67±1,59

65,67±0,76

51,67±1,56

Sadun-14

11

35,09±0,65

147,91±0,80

52,73±0,57

19,55±0,31

27.00±0,30

47,82±0,84

60.00±1,37

64.00±0,52

48,55±1,22

Sa$anak-15

9

33,22±0,62

151.00±0,97

54,56±0,71

19,44±0,29

27,67±0,29

51,33±0,94

62.00±1,61

66,56±1,25

51.00±1,64

Serdarbey-16

10

33,20±0,89

150,30±0,65

53,10±0,61

18,90±0,38

26,50±0,37

47,9±0,74

61,40±1,47

65,10±0,57

49,70±0,98

S h Taha-17

6

35,50±0,62

153.00±1,24

55.00±0,86

19,50±0,43

26,50±0,34

50,83±1,08

64,17±1,74

67,83±1,52

50,17±0,91

Yusufcan-18

6

34,50±1,50

152.00±1,37

53,5±0,96

19.00±0,26

27,17±0,95

49,17±1,58

63.00±1,53

65,17±0,70

51.00±1,24

Genel

141

34.04±0.23

150.63±0.24

53.04±0.16

19.53±0.09

27.21±0.13

49.83±0.29

61.96±0.35

65.35±0.24

50.28±0.32

0.137

0.068

0.109

0.272

0.100

0.153

0.688

0.129

0.476

Baba Ad -No

P
-:Önemsiz (P>0,05)

61,87±1,31

61,33±2,10
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3.1. Cidago Yüksekli i
Cidago yüksekli$i ile ilgili baba gruplar na göre en dü ük ortalama; Gaddar
taylar nda 148,79±0,70 cm olarak, en yüksek ortalama ise S h Taha taylar nda
153,17±1,30 cm olarak tespit edilmi tir (Çizelge 3.2.). Genel ortalama ise
150.65±0.26 cm olarak hesaplanm t r. Cidago Yüksekli$i bak m ndan baba gruplar
aras ndaki fark istatistiksel olarak önemsizdir.

3.2. Gö üs Çevresi

Gögüs çevresi ile ilgili baba gruplar na göre en dü ük ortalama; Gökay-1 taylar nda
165,2±2,177 cm olarak, en yüksek ortalama ise Haberbatur taylar nda 174,13±1,85
cm olarak tespit edilmi tir. Genel ortalama ise 168.65±0.45 cm olarak
hesaplanm t r. Gö$üs Çevresi bak m ndan baba gruplar

aras ndaki farkl l k

istatistiksel olarak önemli bulunmu tur (Çizelge 3.2.). Gögüs çevresi bak m ndan
Haberbatur (9) ile Sadun (14), +lyas-1 (10) ile Sadun (14) ve S h Taha (17) ile Sadun
(14) aras ndaki farkl l klar n önemli (P<0.05) oldu$u tespit edilmi tir.

3.3. Ön Gö üs Geni li i

Ön gö$üs geni li$i ile ilgili baba gruplar na göre en dü ük ortalama; Emirbey
taylar nda 32,8±0,49 cm olarak, en yüksek ortalama ise Börühan taylar nda
35,8±0,97 cm olarak tespit edilmi tir. Genel ortalama ise 33.70±0.16 cm olarak
hesaplanm t r. Ön gö$üs geni li$i

bak m ndan baba gruplar aras ndaki fark

istatistiksel olarak önemsizdir (Çizelge 3.2.).

3.4. Beden Uzunlu u

Beden uzunlu$u ile ilgili baba gruplar na göre en dü ük ortalama; Sadun taylar nda
148,55±1,0 cm olarak, en yüksek ortalama ise S h Taha taylar nda 156±2,56 cm
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olarak tespit edilmi tir. Genel ortalama ise 150.65±0.26 cm olarak hesaplanm t r.
Beden uzunlu$u bak m ndan baba gruplar aras ndaki farkl l k istatistiksel önemli
bulunmu tur (Çizelge 3.2.). Beden uzunlu$u bak m ndan Gaddar (7) ile S h Taha
(17) ve Sadun (14) ile S h Taha (17) aras ndaki farkl l klar n önemli (P<0.05) oldu$u
tespit edilmi tir.

3.5. ncik Çevresi

+ncik çevresi ile ilgili baba gruplar na göre en dü ük ortalama; Gaddar taylar nda
18,07±0,22 cm olarak, en yüksek ortalama ise Çelebi-1 taylar nda 19,6±0,51 cm
Genel ortalama ise 18.55±0.09 cm olarak tespit edilmi tir (Çizelge 3.2.). +ncik
çevresi bak m ndan baba gruplar

aras ndaki fark istatistiksel olarak önemli

bulunmam t r.

3.6. Gö üs Geni li i

Gö$üs geni li$i ile ilgili baba gruplar na göre en dü ük ortalama; Gökay 1 taylar nda
32,4±1,44 cm olarak, en yüksek ortalama ise S h Taha taylar nda 35,5±0,62 cm
olarak tespit edilmi tir. Genel ortalama ise 34.04±0.23 cm olarak hesaplanm t r.
Gö$üs geni li$i bak m ndan baba gruplar aras ndaki fark istatistiksel olarak
önemsizdir (Çizelge 3.3.).

3.7. Sa r Yüksekli i

Sa$r yüksekli$i ile ilgili baba gruplar na göre en dü ük ortalama; Sadun taylar nda
147,91±0,8 cm olarak, en yüksek ortalama ise S h Taha taylar nda 153±1,24 cm
olarak tespit edilmi tir. Genel ortalama ise 150.63±0.24 cm olarak hesaplanm t r.
Sa$r yüksekli$i bak m ndan baba gruplar aras ndaki fark istatistiksel olarak
önemsizdir (Çizelge 3.3.).
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3.8. Ba Uzunlu u-1

Ba ölçüsü-1 ile ilgili baba gruplar na göre en dü ük ortalama; Al-I k taylar nda
52,2±0,86 cm olarak, en yüksek ortalama ise S h Taha taylar nda 55±0,86 cm olarak
tespit edilmi tir. Genel ortalama ise 53.04±0.16 cm olarak hesaplanm t r. Ba
ölçüsü-1 bak m ndan baba gruplar aras ndaki fark istatistiksel olarak önemsizdir.
(Çizelge 3.3.).

3.9. Ba Uzunlu u-2 (Al n Geni li i)

Ba ölçüsü-2 ile ilgili baba gruplar na göre en dü ük ortalama; Serdarbey taylar nda
18,9±0,38 cm, en yüksek ortalama ise Al-I k taylar nda 20,00±0,45 cm olarak tespit
edilmi tir. Genel ortalama ise 19.53±0.09 cm olarak hesaplanm t r. Ba ölçüsü-2
bak m ndan baba gruplar aras ndaki fark istatistiksel olarak önemsizdir (Çizelge
3.3.).

3.10. Ba Uzunlu u-3

Ba ölçüsü-3 ile ilgili baba gruplar na göre en dü ük ortalama; Emirbey taylar nda
26±0,84 cm olarak, en yüksek ortalama ise Dinçerbey taylar nda 28,33±0,37 cm
olarak tespit edilmi tir. Genel ortalama ise 27.21±0.13 cm olarak hesaplanm t r. Ba
ölçüsü-3 bak m ndan baba gruplar aras ndaki fark istatistiksel olarak önemsizdir.
(Çizelge 3.3.).

3.11. Boyun Uzunlu u

Boyun uzunlu$u ile ilgili baba gruplar na göre en dü ük ortalama; Özgünbamka
taylar nda 47,2±0,4 cm olarak, en yüksek ortalama ise Emirbey taylar nda 52,8±0,86
cm olarak tespit edilmi tir. Genel olarak ise 49.83±0.29 cm olarak hesaplanm t r.
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Boyun uzunlu$u bak m ndan baba gruplar aras ndaki fark istatistiksel olarak
önemsizdir (Çizelge 3.3.).

3.12. Bel Uzunlu u

Bel uzunlu$u ile ilgili baba gruplar na göre en dü ük ortalama; Börühan taylar nda
59,4±2,09 olarak, en yüksek ortalama ise Emirbey taylar nda 65±0,84 cm olarak
tespit edilmi tir. Genel ortalama ise 61.96±0.35 cm olarak hesaplanm t r. Bel
uzunlu$u bak m ndan baba gruplar aras ndaki fark istatistiksel olarak önemsizdir.
(Çizelge 3.3.).

3.13. Omuz Uzunlu u

Omuz uzunlu$u ile ilgili baba gruplar na göre en dü ük ortalama; Özgünbamka
taylar nda 63,80±1,36 cm olarak, en yüksek ortalama ise +lyas-1 taylar nda
68,29±0,99 cm olarak tespit edilmi tir. Genel olarak ise 65.35±0.24 cm olarak
hesaplanm t r. Omuz uzunlu$u bak m ndan baba gruplar aras ndaki fark istatistiksel
olarak önemsizdir (Çizelge 3.3.).

3.14. Sa r Uzunlu u

Sa$r uzunlu$u ile ilgili baba gruplar na göre en dü ük ortalama; Al-I k taylar nda
47,20±1,40 cm, en yüksek ortalama ise Emirbey taylar nda 53,80±1,59 cm olarak
tespit edilmi tir. Genel ortalama ise 50.28±0.32 cm olarak hesaplanm t r. Sa$r
uzunlu$u bak m ndan baba gruplar aras ndaki fark istatistiksel olarak önemsizdir
(Çizelge 3.3.).
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3.15. Fenotipik Korelasyonlar

+ncelenen özellikler aras nda hesaplanan fenotipik korelasyon katsay lar Çizelge
3.4.’de verilmi tir. De$erler incelendi$inde, cidago yüksekli$i ile çe itli vücut
ölçüleri aras nda, genellikle pozitif ve çe itli düzeylerde önemli (P<0,05, P<0,01,
P<0,001) ili kiler hesaplanm t r.

Beden uzunlu$u ile gö$üs geni li$i aras nda r = 0,220 düzeyinde (P<0,01) , sa$r
yüksekli$i ile de r = 0.198 düzeyinde (P<0,05) ili kiler bulunmaktad r. +ncik çevresi
ile gö$üs geni li$i aras nda r = -0,340 düzeyinde (P<0,001), ba uzunlu$u-3 ile
aras nda r = -0,170 düzeyinde negatif (P<0,05), sa$r yükseli$i ile aras nda r = 0,210
düzeyinde (P<0,05), boyun uzunlu$u ile aras nda r = 0,220 düzeyinde (P<0,01), bel
uzunlu$u ile r =0.361 düzeyinde (P<0,001) pozitif korelasyonlar hesaplanm t r.
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Çizelge 3.4. +ncelenen özellikler aras ndaki fenotipik korelasyon katsay lar
Cidago
yüksekli$i
Cidago yüksekli$i
Gö$üs Çevresi
Ön gö$üs geni li$i
Beden uzunlu$u
+ncik çevresi
Gö$üs geni li$i.
Sa$r yüksekli$i
Ba ölçüsü-1
Ba ölçüsü-2
Ba ölçüsü-3
Boyun uzunlu$u
Bel uzunlu$u
Omuz uzunlu$u
* P<0,05 ** P<0,01 *** P<0,001

Gö$üs
Çevresi

Ön gö$üs
geni li$i

Beden
Uzunlu$u

+ncik
çevresi

Gö$üs
geni li$i

Sa$r
yüksekli$i

Ba
ölçüsü-1

Ba
ölçüsü -2

Ba
ölçüsü -3

Boyun
uzunlu$u

Bel
uzunlu$u

Omuz
uzunlu$u

Sa$r
uzunlu$u

,33***

,167*

,53***

,29***

-,004

,59***

,037

-,076

,046

,38***

,40***

,26**

,28**

,165

,424***

,075

,122

,175*

,081

,027

,018

,144

,050

,235**

,049

,172*

-,101

,246**

,097

,080

,107

,256**

,079

-,020

,023

-,095

,149

,220***

,198*

,139

-,031

,036

,147

,091

,152

,010

-,340***

,210*

,017

-,034

-,170*

,220**

,361***

,044

,091

,041

,240**

,242**

,247**

,027

-,294***

-,046

-,131

,151

,055

,141

,269**

,388***

,353***

,297***

,209*

,125

-,016

-,140

,053

-,042

,303***

,041

-,059

-,078

,017

,039

-,159

,022

,007

,450***

,310***

,402***

,367***

,545***
,540***
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3.16. Kal t m Derecesi
Bu ara t rmada incelenen özellikler için kal t m dereceleri hesaplan rken karma
model kullan lm t r. Baba, ya ve cinsiyet faktörlerinin etkisi kullan lan modele
dahil edilmi tir. +ncelenen özelliklere ait kal t m derecesi ile ilgili tahminler ve
hesaplanan varyans unsurlar Çizelge 3.5’da verilmi tir. Kal t m dereceleri Cidago
Yüksekli$i için 0,19±0,196, Gö$üs Çevresi için 0,63±0,294, Beden Uzunlu$u için
0,36±0,238, +ncik Çevresi için 0,13±0,180, Gö$üs Geni li$i için 0,13±0,182, Sa$r
Yüksekli$i için 0,37±0,240, Ba Ölçüsü 1 için 0,21±0,201, Ba Ölçüsü 2 için
0,15±0,185, Ba Ölçüsü 3 için 0,28±0,219, Boyun Uzunlu$u için 0,31±0,225, Bel
Uzunlu$u için 0,03±0,152, Omuz Uzunlu$u için 0,30±0,224 ve Sa$r Uzunlu$u için
de 0,12±0,178 olarak hesaplanm t r. Ön Gö$üs Geni li$i için Kal t m Derecesi
hesaplanamam t r.

Çizelge 3.5. +ncelenen Vücut ölçülerine ait (baba, ya ve cinsiyete göre) Kal t m Dereceleri
Vucut Ölçüleri

Vga

Vgi

r

Kal t m Derecesi
h2

h2’ nin
Standart Hatas

Cidago Yüksekli$i
Gö$üs Çevresi
Beden Uzunlu$u
+ncik Çevresi
Gö$üs Geni li$i
Sa$r Yüksekli$i
Ba Ölçüsü 1
Ba Ölçüsü 2
Ba Ölçüsü 3
Boyun Uzunlu$u
Bel Uzunlu$u
Omuz Uzunlu$u
Sa$r Uzunlu$u

0,449
4,504
1,797
0,032
0,25
0,737
0,197
0,04
0,167
0,893
0,106
0,608
0,384

9,225
24,107
18,235
0,981
7,205
7,317
3,585
1,048
2,196
10,802
164,590
7,502
12,392

0,046
0,157
0,089
0,032
0,034
0,092
0,052
0,037
0,071
0,076
0,006
0,075
0,030

0,19
0,63
0,36
0,13
0,13
0,37
0,21
0,15
0,28
0,31
0,03
0,30
0,12

0,196
0,294
0,238
0,180
0,182
0,240
0,201
0,185
0,219
0,225
0,152
0,224
0,178

Baba gruplar aras nda incelenen esas ve yard mc tan mlay c vücut ölçülerine
ait kümeleme analizi sonucunda olu turulan dendogram Lekil 3.1’de, çok boyutlu
ölçekleme analizi Lekil 3.2’te verilmi tir. Kümeleme analizi ve çok boyutlu
ölçekleme analizi sonucunda vücut ölçüleri bak m ndan baba gruplar genel olarak
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iki kümede toplanm t r. Börühan ve S h taha taylar birinci kümede, incelenen di$er
baba gruplar ise di$er kümede yer alm t r.

BABA ADI
SIH TAHA
BÖRÜHAN
EM+RBEY
ÖZGÜN BANKA
SADUN
GADDAR
GÖKAY-1
D+NÇERBEY
NOKTABATUR
ÇELEB+-1
YUSUFCAN
SERDARBEY
+LYAS-1
SAdANAK
BEYEFEND+
PEGASUS
HABERBATUR
AL-ILIK

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0

ekil 3.1. Baba gruplar aras nda incelenen esas ve yard mc tan mlay c vücut
ölçülerine ait dendogram

ekil 3.2. Baba gruplar aras nda incelenen esas ve yard mc tan mlay c vücut
ölçülerine ait çok boyutlu ölçekleme analizi
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Çok boyutlu ölçekleme analizi (ÇBÖA) sonucunda vücut ölçüleri bak m ndan
baba gruplar genel olarak iki kümede, daha ayr nt l grupland rmada 5 gruba
ayr lm lard r. X ekseninde baba gruplar aras nda farkl l k vücut ölçülerinden cidago
yüksekli$i,

gö$üs

çevresi,

beden

uzunlu$u

ve

omuz

uzunlu$undan

kaynaklanmaktad r. X ekseninde baba gruplar aras nda vücut ölçüleri bak m ndan
farkl l k atlar n vücut büyüklü$ü ile ilgilidir. X ekseninde sa$a doru gidildikçe atlar n
cidago yüksekli$i, gö$üs çevresi, beden uzunlu$u ve omuz uzunlu$un bak m ndan
daha yüksek de$erler ald $ görülmektedir. Y ekseninde baba gruplar aras nda
farkl l k vücut ölçülerinden ön gö$üs geni li$i, ba uzunlu$u-3, boyun uzunlu$u, bel
uzunlu$u ve sa$r uzunlu$undan kaynaklanmaktad r. Boyun uzunlu$u, bel uzunlu$u
ve sa$r uzunlu$u artt kça Y ekseninde -2’ye do$ru giderken, ön gö$üs geni li$i ve
ba uzunlu$u-3 artt kça y ekseninde + 2’ye do$ru yakla lmaktad r.
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4. TARTI MA

Dünya’da ve Türkiye’de Arap atlar n n vucüt özelliklerinin fenotipik ve genotipik
parametreleri üzerine yap lm

s n rl say da ara t rma oldu$undan bu yap lan

ara t rmada elde edilen bulgular mevcut s n rl say daki çal ma ile ve kendi içinde
kar la t r lm t r.

+ncelenen özelliklere ait de$erlerle literatürde bildirilen de$erlerle s n rl ekilde
mukayese edilebilmi tir. Çünkü literatürde bildirilen de$erler 3-4 ya l taylardan
ziyade daha küçük ya taki taylara veya daha ileri ya larda bulunan ayg r ve
k sraklara aittir. Dolay syla bu çal madan elde edilen sonuçlar sadece bundan sonra
3-4 ya l Arap rk taylarda beden ölçülerinin ara t r lmas yönünde yap labilecek
çal malara temel olacakt r.

Taylarda vücut ölçülerine cinsiyetin ve ya n etkisinin önemli oldu$u bir çok
ara t rmac taraf ndan bildirilmektedir (Düzgüne , 1953; Akand r, 1983).

4.1. Esas Tan mlay c Ölçüler

4.1.1. Cidago Yüksekli i
Bu çal mada, 3-4 ya l safkan arap atlar nda cidago yüksekli$i 143-160 cm aras nda
de$erler alm

ve genel ortalama 150.65±0.26 cm olarak hesaplanm t r. Bu

ara t rmada ortalama cidago yüksekli$i için baba gruplar na göre en yüksek ortalama
ise S h Taha taylar nda 153,17±1,30 cm olarak tespit edilmi , ancak aradaki
farkl l klar istatistiksel olarak önemsizdir (Çizelge 3.2.) (P>0,05).

Atlarda önemli bir beden özelli$i olan cidago yüksekli$inin, Türkiye haralar nda
yeti tirilen Arap atlar nda 160 cm’ye kadar ula t $ bildirilmektedir (Arpac k, 1999).
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Bu çal mada elde edilen cidago yüksekli$i ortalamas , safkan arap rk için
bildirilen baz de$erlere (Ar türk, 1952; Düzgüne , 1953; Akk l ç, 1957; Akand r,
1983; Fuentes ve ark., 1989; Evans ve ark., 1990; Seidlitz ve ark., 1991; Sadek ve
ark.., 2006) benzer, baz

de$erlerden (Bongianni, 1988) yüksek veya baz

de$erlerden (Balakshin, 1981; Koç, 1990; Schuster., 1992; Alt nel ve Küçük, 1992;
Özdemir, 1998); Molina ve ark., 1999) dü üktür.

4.1.2. Ön ncik Çevresi
Bu çal mada, 3-4 ya l safkan arap atlar nda ön incik çevresi, 16 cm ile 21 cm
aras nda de$erler alm

ve genel ortalama 18.55±0.09 cm olarak hesaplanm t r. Bu

ara t rmada +ncik Çevresi için baba gruplar na göre en yüksek ortalama Çelebi-1
taylar nda 19,6±0,51 cm olarak tespit edilmi , ancak aradaki farkl l klar istatistiksel
olarak önemsizdir (Çizelge 3.2.), (P>0,05).

Bu çal mada elde edilen ön incik çevresi ortalamas , safkan arap rk için
bildirilen baz de$erlere (Düzgüne , 1953; Batu, 1962; Koç, 1990; Evans ve ark.,
1990; Seidlitz ve ark., 1991 Schuster., 1992; Sadek ve ark.., 2006) benzer veya baz
de$erlerden (Ar türk, 1952;) yüksek ve baz de$erlerden (Akk l ç, 1957; Balakshin,
1981; Akand r 1983; Koç, 1990; Alt nel ve Küçük, 1992; Özdemir, 1998; Molina ve
ark., 1999) dü üktür.

4.1.3. Ön Gö üs Geni li i
Bu çal mada, 3-4 ya l safkan arap atlar nda ön gögüs geni li$i, 29 cm ile 39 cm
aras nda de$erler alm

ve genel ortalama 33.70±0.16 cm olarak hesaplanm t r. Bu

ara t rmada ortalama ön gögüs geni li$i için baba gruplar na göre en yüksek
ortalama ise Börühan taylar nda 35,80±0,97 cm olarak tespit edilmi , ancak aradaki
farkl l klar istatistiksel olarak önemsizdir (Çizelge 3.2.), (P>0,05).
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Bu çal mada elde edilen cidago yüksekli$i ortalamas , safkan arap rk için bildirilen
baz de$erlerden (Ar türk, 1952) yüksek ve baz de$erlerden (Düzgüne , 1953;
Akk l ç, 1957; Özdemir, 1998) dü üktür.

4.1.4. Gö üs Çevresi
Bu çal mada, 3-4 ya l safkan arap atlar nda gögüs çevresi, 156 cm ile 186 cm
aras nda de$erler alm ve genel ortalama 168.65±0.45 cm olarak hesaplanm t r. Bu
ara t rmada en yüksek ortalama ise Haberbatur taylar nda 174,13±1,85 cm olarak
tespit edilmi tir (Çizelge 3.2.). Gö$üs Çevresi bak m ndan baba gruplar aras ndaki
farkl l k istatistiksel olarak önemli bulunmu tur (Çizelge 3.2.). Gögüs çevresi
bak m ndan Haberbatur (9) ile Sadun (14), +lyas-1 (10) ile Sadun (14) ve S h Taha
(17) ile Sadun (14) aras ndaki farkl l klar n önemli (P<0.05) oldu$u tespit edilmi tir.

Bu çal mada elde edilen gö$üs çevresi ortalamas , safkan arap rk için
bildirilen baz de$erlere (Ar türk, 1952; Düzgüne , 1953; Akk l ç, 1957; Batu, 1962;
Akand r, 1983; Fuentes ve ark., 1989; Özdemir, 1998; Sadek ve ark.., 2006) benzer
ve baz de$erlerden (Balakshin, 1981; Koç, 1990; Seidlitz ve ark., 1991; Schuster.,
1992; Alt nel ve Küçük, 1992); Molina ve ark., 1999) dü üktür.

4.1.5. Beden Uzunlu u
Bu çal mada, 3-4 ya l Arap atlar nda beden uzunlu$u, 141 cm ile 163 cm aras nda
de$erler alm

ve genel ortalama 150.31±0.38 cm olarak hesaplanm t r. Bu

ara t rmada en yüksek ortalama ise S h Taha taylar nda 156±2,56 cm olarak tespit
edilmi tir (Çizelge 3.2.). Beden uzunlu$u bak m ndan baba gruplar aras ndaki
farkl l k istatistiksel önemli bulunmu tur (Çizelge 3.2.). Beden uzunlu$u bak m ndan
Gaddar (7) ile S h Taha (17) ve Sadun (14) ile S h Taha (17) aras ndaki farkl l klar n
önemli (P<0.05) oldu$u tespit edilmi tir.
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Bu çal mada elde edilen beden uzunlu$u ortalamas , safkan arap rk için
bildirilen baz de$erlere (Koç, 1990; Sadek ve ark., 2006) benzer veya baz
de$erlerden (Ar türk, 1952; Düzgüne , 1953; Akk l ç, 1957; Özdemir, 1998;
S $ ndere; 1977) yüksek ve baz de$erlerden (Molina ve ark., 1999) dü üktür.

Beden Uzunlu$u beden ölçüleri içinde at n beden geli imini en iyi yans tan
ölçüler bak m ndan son s ralarda yer alsa da özellikle rk tayininde önem arz
etmektedir (Arpac k, 1994).

4.2. Yard mc Tan mlay c Vücut Ölçüleri

4.2.1. Sa r Yüksekli i
Bu çal mada, 3-4 ya l Arap atlar nda sa$r yüksekli$i, 144 cm ile 156 cm aras nda
de$erler alm

ve genel ortalama 150.63±0.24 cm olarak hesaplanm t r. Bu

ara t rmada en yüksek ortalama S h Taha taylar nda 153±1,24 cm olarak tespit
edilmi , ancak aradaki farkl l klar istatistiksel olarak önemsizdir (Çizelge 3.3)
(P>0,05).

Bu çal mada elde edilen sa$r yüksekli$i ortalamas , safkan arap rk için
bildirilen baz de$erlere (Düzgüne , 1953; Sadek ve ark., 2006) benzer ve baz
de$erlerden (Ar türk, 1952; Bongianni, 1988) yüksektir.

4.2.2. Ba Uzunlu u-1
Bu çal mada, 3-4 ya l Arap atlar nda ba uzunlu$u-1, 49 cm ile 59 cm aras nda
de$erler alm

ve genel ortalama 53.04±0,16 cm olarak hesaplanm t r Bu

ara t rmada en yüksek ortalama en yüksek ortalama ise S h Taha taylar nda 55±0,86
cm olarak tespit edilmi , ancak aradaki farkl l klar istatistiksel olarak önemsizdir
(Çizelge 3.3). (P>0,05).
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Bu çal mada elde edilen ba uzunlu$u-1 ortalamas , safkan arap rk için
bildirilen baz

de$erlere (Ar türk, 1952; Düzgüne , 1953) benzer veya baz

de$erlerden (Akk l ç, 1957) yüksek ve baz de$erlerden (Ar türk, 1952) dü üktür.

4.2.3. Ba Uzunlu u-2
Bu çal mada, 3-4 ya l Arap atlar nda Ba Uzunlu$u-2, 17 cm ile 22 cm aras nda
de$erler alm

ve genel ortalama 19.53±0.08 cm olarak hesaplanm t r. Bu

ara t rmada en yüksek ortalama ise Al-I k taylar nda 20,00±0,45 cm olarak tespit
edilmi , ancak aradaki farkl l klar istatistiksel olarak önemsizdir (Çizelge 3.3).
(P>0,05).

Bu çal mada elde edilen ba uzunlu$u-2 ortalamas , safkan arap rk için
bildirilen baz de$erlere (Ar türk, 1952; Düzgüne , 1953, Akk l ç, 1957) benzerdir.

4.2.4. Ba Uzunlu u-3
Bu çal mada, 3-4 ya l Arap atlar nda Ba Uzunlu$u-3, 24 cm ile 32 cm aras nda
de$erler alm

ve genel ortalama 27.21±0.12 cm olarak hesaplanm t r. Bu

ara t rmada en yüksek ortalama ise Dinçerbey taylar nda 28,33±0,37 cm olarak tespit
edilmi , ancak aradaki farkl l klar istatistiksel olarak önemsizdir (Çizelge 3.3).
(P>0,05).

Bu çal mada elde edilen ba uzunlu$u-3 ortalamas , safkan arap rk için
bildirilen baz de$erlere (Akk l ç, 1957) benzer veya baz de$erlerden (Ar türk, 1952;
Düzgüne , 1953) yüksektir.
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4.2.5 Gö üs Geni li i
Bu çal mada, 3-4 ya l Arap atlar nda Gö$üs Geni li$i, 28 cm ile 46 cm aras nda
de$erler alm

ve genel ortalama 34.04±0.23 cm olarak hesaplanm t r. Bu

ara t rmada en yüksek ortalama ise S h Taha taylar nda 35,5±0,62 cm olarak tespit
edilmi , ancak aradaki farkl l klar istatistiksel olarak önemsizdir (Çizelge 3.3).
(P>0,05).

Bu çal mada elde edilen Gö$üs Geni li$i ortalamas , safkan arap rk için
bildirilen baz de$erlere (Ar türk, 1952; Düzgüne , 1953; Sadek ve ark., 2006)
benzer ve baz de$erlerden (Molina ve ark., 1999) dü üktür.

4.2.6. Boyun Uzunlu u

Bu çal mada, 3-4 ya l Arap atlar nda Boyun Uzunlu$u, 43 cm ile 61 cm aras nda
de$erler alm

ve genel ortalama 49.83±0.29 cm olarak hesaplanm t r. Bu

ara t rmada en yüksek ortalama ise Emirbey taylar nda 52,8±0,86 cm olarak tespit
edilmi , ancak aradaki farkl l klar istatistiksel olarak önemsizdir (Çizelge 3.3).
(P>0,05).

Bu çal mada elde edilen Boyun Uzunlu$u ortalamas , safkan arap rk için
bildirilen baz de$erlerden (Ar türk, 1952) dü üktür.

4.2.7. Bel Uzunlu u
Bu çal mada, 3-4 ya l Arap atlar nda Bel Uzunlu$u, 52 cm ile 69 cm aras nda
de$erler alm

ve genel ortalama 61.96±0.35 cm olarak hesaplanm t r. Bu

ara t rmada en yüksek ortalama en yüksek ortalama ise Emirbey taylar nda 65±0,84
cm olarak tespit edilmi , ancak aradaki farkl l klar istatistiksel olarak önemsizdir
(Çizelge 3.3). (P>0,05).
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Bu çal mada elde edilen Bel Uzunlu$u ortalamas , safkan arap rk için bildirilen
baz de$erlerden (Ar türk, 1952; Düzgüne , 1953; Akk l ç, 1957) yüksektir.

4.2.8. Sa r Uzunlu u
Bu çal mada, 3-4 ya l Arap atlar nda Sa$r Uzunlu$u, 44 cm ile 59 cm aras nda
de$erler alm

ve genel ortalama 50.28±0.32 cm olarak hesaplanm t r. Bu

ara t rmada en yüksek ortalama ise S h Taha taylar nda 153±1,24 cm olarak tespit
edilmi , ancak aradaki farkl l klar istatistiksel olarak önemsizdir (Çizelge 3.3).
(P>0,05).

Bu çal mada elde edilen Sa$r Uzunlu$u ortalamas , safkan arap rk için bildirilen
baz de$erlere (Ar türk, 1952; Düzgüne , 1953; Akk l ç, 1957) benzerdir.

4.2.9. Kal t m Derecesi
Kal t m derecesi, akrabalar aras benzerli$i ortaya koyan ve slah çal malar nda
seleksiyonla sa$lanacak olan genetik ilerlemenin tahmininde kullan lan önemli bir
parametredir.

Bu çal mada, 3-4 ya l safkan arap atlar nda heseplanan kal t m dereceleri
s ras yla cidago yüksekli$i için dü ük (0,19±0,196), gö$üs çevresi için yüksek
(0,63±0,294) , beden uzunlu$u için orta (0,36±0,238), incik çevresi için dü ük
(0,13±0,180), gö$üs geni li$i için dü ük (0,13±0,182), sa$r yüksekli$i için orta
(0,37±0,240), ba uzunlu$u-1 için orta (0,21±0,201), ba uzunlu$u-2 için dü ük
(0,15±0,185), ba uzunlu$u-3 için orta (0,28±0,219), boyun uzunlu$u için orta
(0,31±0,225), bel uzunlu$u için dü ük (0,03±0,152), omuz uzunlu$u için orta
(0,30±0,224) ve sa$r uzunlu$u için de dü ük (0,12±0,178) düzeydedir. Ön Gö$üs
Geni li$i için Kal t m Derecesi hesaplanamam t r.
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Bu çal mada cidago yüksekli$i ve incik çevresi için hesaplanan kal t m
dereceleri; Seidlitz ve ark.lar (1990), Do$an ve ark.lar (2000) ve Molina ve ark.
(1999), taraf ndan bildirilen de$erlerden dü ük, gö$üs çevresi için bildirilen
de$erden yüksektir

Bu çal mada bildirilen de$erler Molina ve ark. (1999), Sadek ve ark. (2006),
taraf ndan beden uzunlu$u, gö$üs geni li$i ve incik çevresi için için bildirilen
de$erden dü üktür.

Ön gö$üs geni li$i için kal t m derecesinin hesaplanamas n n nedeni
de$erlerinin birbirine çok yak n olmas d r.

Hesaplanan kal t m dereceleri genellikle kendi standart hatas n n iki kat ndan
daha küçük (gö$üs çevresi hariç) olduklar ndan, çal man n yap ld $ safkan arap at
populasyonunda

yap lacak

slah

çal malar nda

bu

kal t m

derecelerinin

güvenilirli$in dü ük düzeyde oldu$u gösönüne al nmal d r. Kal t m derecelerinin
standart hatalar n n yüksek ç kmas n n nedeni ara t rman n materyalinin seçiminde
kullan lan baba say s n n ve babalara dü en baba bir karde say s n n az olmas
olarak dü ünülebilir.

4.2.10. Fenotipik Korelasyonlar
Bir grup ferdin herhangi iki özellik bak m ndan fenotipik de$erleri aras ndaki ili ki
fenotipik korelasyondur. Bir populasyonda verimlilik, genelde birden fazla
karakterin sürüdeki seviyesi ile ilgilidir. Bu nedenle slahta birden fazla karakter
üzerinde durulmas gerekir. Birden fazla karakterin geli tirilmesinde ilgili karakterler
aras ndaki ili kilerin bilinmesi önem ta maktad r (Ünal, 1998)

Bu çal mada elde edilen de$erler; Velea ve Marcu (1979), taraf ndan cidago
yüksekli$i ile sa$r yüksekli$i ve beden uzunlu$u ile incik çevresi için bildirilen
de$erlerden dü üktür.
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Bu çal mada elde edilen de$erler; Molina ve ark. (1999), yapm

olduklar

çal mada, cidago yüksekli$i ile beden uzunlu$u, cidago yüksekli$i ile gö$üs çevresi
ve beden uzunlu$u ile gö$üs çevresi için bildirilen de$erler ile benzer, cidago
yüksekli$i ile gö$üs geni li$i, cidago yüksekli$i ile incik çevresi, beden uzunlu$u ile
gö$üs geni li$i, gö$üs geni li$i ile gö$üs çevresi, gö$üs geni li$i ile incik çevresi,
gö$üs çevresi ile incik çevresi için bildirilen de$erlerden dü üktür.
Sadek ve ark. (2006), yapm

olduklar çal mada incik çevresi ile beden

uzunlu$u, incik çevresi ile gö$üs geni li$i, incik çevresi ile gö$üs çevresi aras için
bildirilen de$erlerden dü ük, incik çevresi ile cidago yüksekli$i, beden uzunlu$u ile
gö$üs geni li$i için bildirilen de$erler ile benzerdir.

Fenotipik korelasyonlar genetik yap ya ve çevreye ait unsurlar taraf ndan
meydana getirilmektedir. Fenotipik korelasyonun ba l ca genetik sebebi pleotropidir.
Ancak beden ölçüleri aras nda tespit edilmi olan korelasyonlar n sebebi bile iklik ve
devaml seleksiyon da olabilir. Ayr ca çevresel faktörlerde her iki özelli$i ayn yönde
veya ters yönde etkilyerek pozitif veya negatif korelasyonlar n meydana gelmesinde
etkili olmu

olabilirler. Herhangi iki karakterin fenotipik korelasyonu, bu iki

karakterin kal t m derecesi ile genetik ve çevre korelasyonuna ba$l d r. Bu çal ma
sonucunda elde edilen kal t m dereceleri genel olarak dü ük (gö$üs çevresi hariç)
tespit

edilmi tir,

dolay s yla fenotipik

korelasyonlar n

büyük

çapta çevre

korelasyonundan kaynakland $ söylenebilir.

Bu çal mada elde edilen bulgular genel olarak de$erlendirildi$inde, vücut
ölçüleri için elde edilen ortalama de$erler rk için bildirilen standart de$erlere
benzerdir. Bu durum Ankara, Adana ve Urfa Hipodromlar nda geçici olarak
bar nd r lan safkan arap atlar için bak m ve beslemenin benzer oldu$unu ve dam zl k
seçimine dikkat edildi$i ancak dam zl kta kullan lan atlarda fenotipik özelliklerde
fenotipik korelasyonlara bakarak beden ölçülerini artt rmaya yönelik bir tercih
yap lmad $ anla lmaktad r.
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Yeti tirici elindeki atlar ile devlet kurumlar ndaki atlar n vücut ölçüleri göz
önüne al nd $ nda, büyüme ve geli me döneminde iyi bak m ve beslenme yap lan
atlarda beden ölçülerinin daha geli mi oldu$u dikkat çekmektedir. Baba gruplar
aras nda beden ölçüleri yönünden genel olarak bir önemlilik tespit edilmemi tir. Bu
ara t rma ile Türkiye’de yeti tircili$i yap lan Türk arap atlar nda rk standartlar
üzerinde durulmu tur. Bu ara t rma ile elde edilen ortalama de$erler rk için
bildirilen standart de$erlere benzerlik göstermektedir. Türkiye’de yeti tirilen safkan
arap populasyonu için elde edilen veriler rk standartlar içinde oldu$u söylenebilir.

Bu ara t rma sonuçlar na göre, zerafet, vücut büyüklü$ü ve yar

kabiliyeti

(bel uzunlu$u v.b) üzerinde etkili fenotipik özellikler bak m ndan ilgili özelliklerde
Türkiye’de yeti tirilen safkan arap populasyonu içinde arap at n n familya gruplar na
göre tiplendirilmesinin mümkün olmad $ anla lmaktad r.

Ayr ca veriler üzerinde gerçekle tirilen kümeleme testi sonuçlar ndan da
Türkiye’de yeti tirilen safkan arap populasyonu içinde arap at n n familya gruplar na
göre tiplendirilmesinin mümkün olmad $ görülmektedir.

Çok boyutlu ölçekleme analiz sonuçlar kümeleme analiz sonuçlar na k smen
benzerlik göstermektedir. ÇBÖA faktörler aras ndaki ili kiyi esas ald $ için Lekilde
görüldü$ü gibi daha anlaml grupland rmalar yapmaktad r. Buna göre Türk Safkan
Arap atlar n n ayg r gruplar na göre iki temel grupta yer ald $ görülmektedir.
Börühan, Al-I k, Haberbatur ve S h Taha isimli ayg rlar n taylar daha yüksek
cidago yüksekli$ine, gö$üs çevresine, boyun, beden, bel ve sa$r uzunlu$una, ön
gö$üs geni li$ine ve ba uzunlu$u-3’e sahip olduklar anla lmaktad r. Y ekseninde
baba gruplar aras ndaki farkl l k atlar n daha ziyade zerafeti ve yar

kabiliyeti ile

ilgili olabilir. Ölçümü yap lan di$er vücut ölçülerinin boyutland rmada etkili
olmad $ söylenebilir.
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5. SONUÇ VE ÖNER LER
Bu çal mada Türkiye’de yeti tirilen ve halen ko u ya amlar n sürdüren Safkan
Arap atlar nda baz vücut özelliklerinin fenotipik ve genetik parametreleri incelenmi
ve a a$ daki sonuçlara ula lm t r.

Hesaplanan kal t m dereceleri; gö$üs çevresi için yüksek düzeyde (0,63±0,294),
beden uzunlu$u (0,36±0,238), sa$r
(0,21±0,201), ba

yüksekli$i (0,37±0,240), ba

ölçüsü-1

ölçüsü-3 (0,28±0,219), boyun uzunlu$u (0,31±0,225), omuz

uzunlu$u (0,30±0,224) için orta düzeyde, di$er beden ölçüleri için dü ük düzeyde
olmu tur. Ön gö$üs geni li$i için kal t m derecesi hesaplanamam t r. Kal t m
derecelerinin standart hatalar n n yüksek ç kmas n n nedeni olarak ara t rman n
materyalinin seçiminde kullan lan baba say s n n ve babalara dü en baba bir karde
say s n n az olmas olarak dü ünülebilir.

Baba gruplar aras nda farkl l k sadece beden uzunlu$u ve gö$üs çevresi için
istatistik düzeyde önemlidir. Bu özelliklerdeki farkl l $ n, çevresel faktörlerden (bu
grupta di i tay say s n n fazla olmas , ana ya , bak m ve besleme, iklim, Ankara,
Urfa ve Adanadaki farkl Hipodrom ko ullar v.b) kaynakland $ söylenebilir.

Safkan Arap atlar n n vucüt özelliklerinin fenotipik ve genetik parametreleri
üzerinde yap lan çal ma say s son derece s n rl d r. Bilimsel olarak Arap at n n
morfolojik özelliklerini inceleyen çal ma say s n n yeterli olmad $ , dolay s yla arap
at n n morfolojik özellikleri üzerinde yeni çal malar yap lmas na, ayr ca morfolojik
özellikler ile yar
görülmektedir. Yar

kabiliyeti aras ndaki ili kilerinde ara t r lmas na ihtiyaç oldu$u
at yeti tiricili$inde morfolojik özelliklerin (don, ni ane ve

vücut ölçüleri) incelenmesi ve kal t m üzerinde çal malara gerek vard r. Dam zl k
seçiminde beden ölçülerinin kullan m n n artt r lmas na yönelik bir çaban n olmad $
da söylenebilir. Bu ba$lamda ülkemizde yeti tirilen rklar n morfolojik özelliklerinin
kal t m üzerinde çal ma say s n n artt r lmas önerilebilir.

Bu ara t rma sonuçlar na göre, hem bak m besleme hem de genotipte meydana
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gelen iyile melerin fenotip üzerinde etkili oldu$u, fenotipi slah için yap lacak
çal malarda, çevre artlar n n (bak m ve besleme) iyile tirilmesi ayr ca seleksiyon
ve ay klamaya özen gösterilmesi önerilebilir.

Bu çal mada elde edilen bulgular, Arap at n tiplere ay rman n bilimsel bir
yakla m olmad $ n göstermektedir.
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ÖZET
Türk Safkan Arap Atlar nda Baz Vücut Özelliklerinin Fenotipik ve Genotipik
Parametreleri

Bu çal man n amac , Türkiye’de yeti tirilen baz 3-4 ya l safkan Arap atlar nda
çe itli vücut ölçülerine ait de$erleri belirlemek ve bu özellikler aras ndaki fenotipik
korelasyonlar ile kal t m derecelerini hesaplamakt r.
Bu çal mada, Ankara, Adana ve Urfa Hipodromlar nda geçici olarak
bar nd r lan 18 farkl babaya ait 65 erkek, 76 di i olmak üzere, 3 ve 4 ya l , 141 ba
Safkan Arap at ndan esas tan mlay c (cidago yüksekli$i, gö$üs çevresi, ön gö$üs
geni li$i, beden uzunlu$u ve incik çevresi) ve yard mc tan mlay c vücut ölçüleri
(gö$üs geni li$i, sa$r yüksekli$i, ba ölçüleri, boyun uzunlu$u, bel uzunlu$u, omuz
uzunlu$u, sa$r uzunlu$u) incelenmi tir. Tar m ve Köyi leri Bakanl $ Yüksek
Komiserler Kurulu Taraf ndan tutulmu olan kay tlardan en az be tay babas olan
ayg rlar belirlenmi ve bu ayg rlar n ko u yapan yavrular na ait veriler al nm t r.
+ncelenen özelliklere ait hesaplanan ortalamalar; cidago yüksekli$i için 150,7
cm, gö$üs çevresi için 168,7 cm, ön gö$üs geni li$i için 33,7 cm, beden uzunlu$u
için 150,3 cm, incik çevresi için 18,5 cm, gö$üs geni li$i için 34,0 cm, sa$r
yüksekli$i için 150,6 cm, ba uzunlu$u-1 için 53,0 cm, ba uzunlu$u-2 için 19,5, ba
uzunlu$u-3 için 27,2 cm, boyun uzunlu$u için 49,8 cm, bel uzunlu$u için 61,9 cm,
omuz uzunlu$u için 65,4 cm ve sa$r uzunlu$u için 50,3 cm olarak tespit edilmi tir.
Kal t m dereceleri cidago yüksekli$i için 0,19±0,196, gö$üs çevresi için
0,63±0,294, beden uzunlu$u için 0,36±0,238, incik çevresi için 0,13±0,180, gö$üs
geni li$i için 0,13±0,182, sa$r yüksekli$i için 0,37±0,240, ba uzunlu$u-1 için
0,21±0,201, ba uzunlu$u-2 için 0,15±0,185, ba uzunlu$u-3 için 0,28±0,219, boyun
uzunlu$u için 0,31±0,225, bel uzunlu$u için 0,03±0,152, omuz uzunlu$u için
0,30±0,224 ve sa$r uzunlu$u için de 0,12±0,178 olarak hesaplanm t r. Ön gö$üs
geni li$i için kal t m derecesi hesaplanamam t r.
Bu çal mada elde edilen bulgular, Arap at n tiplere ay rman n bilimsel bir
yakla m olmad $ n göstermektedir. Dolay syla dam zl k seçiminde saf hayvanlar n
kullan lmas na özen gösterildi$i ancak dam zl k seçiminde beden ölçülerinin fazla
kullan lmad $ anla lmaktad r.
Anahtar Kelimeler: Safkan Arap At , beden ölçüleri, kal t m derecesi
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SUMMARY
The Phenotypic and Genotipic Parameters of Certain Body Traits in Turkish
Purebred Arabian Horses
The aim of this study is to determine the body measurements of the 3-4 years old
Turkish Purebred Arabian horses and to calculate heritabilities and phenotypic
correlations among body traits.
This study includes the results of the main descriptives (withers height, chest
round, front chest widht, body lenght, shin round) and secondary descriptives (chest
widht, rump height, head measures, neck lenght, waist lenght, shoulder lenght and
rump lenght) obtained from 65 male and 76 female horses which are 3-4 years old,
pertaining to 18 different stallions, that are sheltered on Ankara, Adana and Urfa
Hippodromes temporarily.
Stallions that have at least five colt have been determined by means of the
records of Board of High Stewards Council of the Ministry of Agriculture and Rural
Affairs, and data of these racing colts have been measured and installed into
computer program.
The average of features measured was determined as follows: Withers height is
150,7 cm; chest round is 168,7 cm, front chest widht is 33,70 cm; body lenght is
150,3 cm; shin round is 18,6 cm; chest widht is 34,0 cm; rump height is 150,6 cm;
head measure-1 is 53,0 cm; head measure-2 is 19,5 cm, head mesure-3 is 27,2 cm;
neck lenght is 49,8 cm, waist lenght is 61,9 cm; shoulder lenght is 65,4 cm; and rump
lenght is 50,3 cm.
The heritability values estimated by paternal half-sib correlation method are
0,19±0,196 for withers height; 0,63±0,294 for chest round; 0,36±0,238 for body
lenght; 0,13±0,180 for shin round; 0,13±0,182 for chest widht; 0,21±0,201 for head
measures-1; 0,15±0,185 for head measures-2; 0,28±0,219 for head measures-3;
0,31±0,225 for neck lenght; 0,03±0,152 for waist lenght; 0,30±0,224 for shoulder
lenght; 0,12±0,178 for rump lenght. The heritability degree for front chest widht
could not be calculated.
The data from this study demonstrates that classification of the arabian horses
into sub-types can not be accepted as a scientific approach. Thus, it is understood
that while selecting breeding horses it is taken care to use purebred arabian horses;
however measures of the body traits is not used so much in the selection of the
breeding horses.
Key words: Pure bred Arabian horses, body measurements, heritability.
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ÖZGEÇM
I.

Bireysel Bilgiler

Ad :
Ahmet
Soyad :
ANTALYALI
Do$um Yeri ve Tarihi :
ELAZId 04.04.1979
Uyru$u :
T.C.
Medeni Durumu :
Evli
Askerlik Durumu :
Tecilli
+leti im Adresi ve Telefonu : Hazine Müste arl $ - Merkezi Finans ve +hale
Birimi Eski ehir Yolu 4.km Halkbank kampüsü
Tel: 0 312 295 49 00
II.

E itimi

Üniversite : Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Lise : Isparta Anadolu Lisesi
Yabanc Dili :
III.

1996 - 2001
1988 - 1996
+ngilizce

Mesleki Deneyimi

Ma$aza Sorumlu Veteriner Hekimli$i
Yimpa Pursaklar Ma$azas

Nisan 2002 – A$ustos 2004

Tar m ve Köy + leri Bakanl $
Yüksek Komiserler Kurulu

A$ustos 2004 – Aral k 2004

Tar m ve Köyi leri Bakanl $
AB Uzman yard mc l $

Aral k 2004- Aral k 2007

Tar m ve Köyi leri Bakanl $
AB Uzmanl $

Aral k 2007- halen devam ediyor

Ba bakanl k- Hazine Müste arl $
Merkezi Finans ve +hale Birimi
+hale Yöneticili$i

Mart 2007- halen devam ediyor

V-Bilimsel etkinlikler
Projeleri:
1-“Türkiye’de Lap Hastal $ n n Kontrolü” isimli Avrupa Birli$i Projesinin +hale
Yöneticili$i
2- “Türkiye’deki Ku Gribine Kar Gribine Kar Haz rl k ve Müdahale için Teknik
Yard m Projesi” +hale Yöneticili$i

