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Özet 
Türkiye yerli ırklar arasında süt verimi yönünden en iyi performansa sahip olan Kilis ırkı, 

sıcak ve zor çevre koşullarına da uyum sağlaması ile diğer ırklardan farklılık gösterir. Bu ırk 

ayrıca, hastalıklara, özellikle kan parazitlerine karşı dayanıklı olması ile de ayrıcalık sahibidir. 

Geçmişte, Türkiye’nin batıda İçel’den doğuda Şanlıurfaya ve hatta Hakkari’ye kadar uzanan 

güney bölgesinde yaygın olan ırk iken bugün yok olma tehdidi altında olan ırklar arasındadır. 

Son 40 kırk yılda yaşanan ekonomik, sosyal ve çevresel gelişmeler, hayvancılıkta da rekabeti 

artırmış popülasyonda kültür ırklarının artışı sonucunu getirmesi bundaki en büyük sebeptir. 

Oysa yerli ırklar yüzyıllardır yetiştikleri bölge koşullarına uyum sağlamış, verimleri düşük 

olsa bile, dayanıklı, kanaatkar, zorlu çevre koşullarında yaşamlarını sürüdürüp döl verebilme 

kapasiteleri nedeniylede avantaj sağlarlar. Yerli ırkların yok olması, taşıdıkları bu ayırıcı 

özelliklerin de yok olması anlamına gelmektedir. Gelecekte dayanıklı, kanaatkar, zorlu çevre 

koşullarında yaşamlarını sürüdürüp döl verebilme kapasitelerinden hangisine gereksinme 

duyulacağını şimdiden tahmin etmek yanlış olacağından ki bu gen kaynaklarının korunması 

ile mümkündür. Gelecekte iklim, barınak, yem ve sağlıkla ilgili koşulların ne durumda olacağı 

bilinmediğinden mevcut varyasyonun korunması, hatta daha da çoğaltılması, olası 

değişikliklere uyum olanağını korumayı sağlayacaktır. Mevcut şartlarda ekonomik önemi 

olmayan bazı verim özellikleri ve bu özelliklere sahip genotiplerin gelecek yıllarda hangi 

ölçüde aranılır olacağını bugünden kestirmek güçtür. Doğal kaynaklarda yaşanması muhtemel 

azalmalar ve küresel ısınmanın olumsuz etkileri sonucunda gıda ve yem amaçlı bitkisel 

üretimdeki düşüşlere bağlı olarak entansif hayvan yetiştiriciliğinin sınırlanacağı bu nedenle 

ekstansif hayvan yetiştiriciliğine bir yönelme olacağı düşünülmektedir.Türkiye’de hayvan 

genetik kaynaklarının mevcut yöntemlerle araştırma enstitülerinde, gen bankalarında ve halk 

elinde korunması, sürdürülebilir olarak kullanımı, morfolojik, fizyolojik ve genotipik 

tanımlanması, alt yapı-insan kaynaklarının geliştirilmesi ve kamuoyunu bilinçlendirici tanıtım 

çalışmaları yapılması yönünde faaliyetler Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar 

Genel Müdürlüğü (TAGEM) koordinatörlüğünde sürdürülmektedir.  

Bu çalışmada, Türkiye yerli ırklar arasında süt verimi yönünden en iyi performansa sahip olan 

Kilis ırkının süt verimi, döl verimi, vücut özelikleri ve morfolojik yapılarına dair bugüne 

kadar yapılmış olan çalışma sonuçlarının bir arada değerlendirilmesi amaçlanmıştır.   

 

Anahtar kelimeler: Kils, süt verimi, döl verimi, vücut ölçüleri, dış görünüşü 

 

Kilis sığırlarının kökeni: Güney Anadolu sığır populasyonu içinde çok sayıda 

varyete vardır. Her bir varyetede yer alan bireyler arasında gerek beden yapısı, gerekse çeşitli 

verimler bakımından geniş variyasyon bulunmaktadır. Irk üzerinde yeterince seleksiyon 

yapılmamış olması, ırkın verim düzeyinin bugünkü seviyede kalmasının ana nedenidir. Kilis 

sığırlarının kökeni konusunda kesin bir bilgi olmamakla beraber, Eker (1956), Güney 

Anadolu sığır ırklarını geniş çaplı olarak incelemiş ve bu konuda Anadolu’da yetiştirilen 

sığırların orijinleri hakkında doküman olmadığını bildirmektedir.  Ancak Suriye, Mezotamya 

ve Mısır’da yaşayan yüksek yapılı, kısa vücutlu ve ince kemikli sığır ırklarında Zebu etkisi 

olduğunu ve buradan hareketle Halep-Şam sığırlarınında aynı kökenden etkilenmiş yerli 

primitif sığırın kültür formu olduğunu ifade etmektedir.  
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Eker (1956),  Kilis sığırlarının da aynı kökten gelmekte olduğunu ancak uzun zamandan beri 

iş verimi yönünde yetiştirilen yerli primitif bir sığır olduğunu aynı tip yerli primitif sığırın 

Mısırda ‘beladi’  adıyla yetiştirilmekte olduğunu bildirmektedir. Kumlu (1991c)’nun daha 

önceki araştırıcıların çalışmalarına dayanarak Kilis sığırlarının Şam sığırları ile aynı kökenden 

olduğu Bos taurus * Bos indicus melezi olduğunu bildirmektedir.  

 

 
 

Kumlu (1991c) Kilis sığırlarının ayrı bire ırk olarak kabul edilmesi gerektiğini ve Yerli 

sarılarla Güney Sarı Kırmızı sığır adı altında birer tip olarak görülmemesi gerektiğini 

savunmaktadır. Araştırıcı ayrıca, Yerlisarıların Bos taurus kökenli olduğunu, aradaki 

benzerliğin sadece renk olduğunu morfolojik ve fizyolojik özelliklerin ve ayrıca yetiştirme 

amaç ve koşullarının birbirinden tamamen farklı olduğunu bildirmektedir.  

 

Yayılış alanları: Türkiye’nin batıda İçel’den doğuda Şanlıurfaya ve hatta Hakkari’ye kadar 

uzanan güney bölgesinde yer alan Adana, Hatay ve Gaziantep başta olmak üzere Güney ve 

Güneydoğu Anadolu’nun bazı kısımlarında yetiştirilmektedir (Pekel ve ark.,1993). Ancak aslı 

yetiştiği bölge, adından da anlaşılacağı üzere bu ırkın tipik örnekleri Kilis ilçesinde 

yetiştirilmektedir. Kilis merkez olmak üzere Gaziantep’in güneyi Nizip ve Hatay’ın Reyhanlı 

ilçesinin doğu kısmı, Kırıkhan’ın bazı kısımları ve Antakya’ya yakın yerlere kadar Kilis 

sığırlarına rastlanmaktadır (Yarkın, 1961). Bundan başka Urfa’nın bazı kısımlarında Batı 

Çukurova’da, Yüreğir ovasında, Tarsus ve Mersinde genel olarak büyük ve orta çiftliklerde 

Kilis sığırlarına rastlanmaktadır.  

 

Şekil 1. Kilis ırkının Türkiye sınırları içindeki yayılış alanları  
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Şekerden ve Özkütük (1990) Batı Akdeniz’in güneyinde Isparta’ya ve İzmir’in güneyine 

kadar olan bölgede de GSK sığırlarının bulunduğunu bildirmişlerdir. Bu ırka renklerinden 

dolayı Güney Sarı Kırmızı (GSK) veya Güney Anadolu Kırmızı (GAK) sığırları adı 

verilmektedir.  Kilis ırkının Türkiye’de yayılış alanı Şekil 1’de gösterilmiştir.  

 

Eker (1956), Spöttel (1939)’in, GSK sığırlarını Halep, Kilis, Çukurova ve Dörtyol sığırları 

olmak üzere 4 tipe ayırdığını bildirmektedir. Ancak Eker (1956) yapmış olduğu çalışmada 

Çukurova tipinin olmadığı Dörtyol olarak nitelenen tipin ise lokal bir yerli ırk olmayıp 

bölgede yetiştirilmekte olan Sarı sığır olduğunu bildirmekte ve GSK sığırlarının 3 tip,  

- Yerli Sarı sığırı 

- Kilis tipi GSK sığırları 

- Halep-Şam tipi olarak incelenebileceğini bildirmiştir. 

 

Ancak, sayılarının önemsenemeyecek kadar az oluşu ve ayırt edilememesi nedeniyle Halep-

Şam tipi hariç tutulacak olursa GSK sığırları ve tüm yerli sığır ırkları içerisinde en yüksek süt 

verimli olma özelliği Kilis tipi sığırlara aittir. Bu ırk ayrıca sıcağa dayanıklılığı, mer’alanma 

yeteneği ve tırnak sağlamlılığı konularında da diğerlerinden farklı özelliğe sahiptir. Kilis 

ırkından çeki hayvanı olarak da yararlanılmış olduğu bildirilmektedir (Eker, 1956). Ancak 

zaman içinde bölgenin sulu  tarıma geçmesi ile mevcut tarım sistemlerinin değişmesi yerli 

sığır ırklarından kültür ırkları ve melezleri özellikle Siyah Alaca ve melezlerine doğru bir 

geçiş olduğu Çizelge 1’nin  incelenmesi ile de anlaşılmaktadır. Yinede sulu tarım içerisinde 

yer alan bazı yerlerde Kilis gibi farklı özelliklere sahip yerli ırkların önemini koruyacağı fikri 

öne çıkmaktadır.  

 

Yetiştirme koşulları: 1950’li yıllardan önce sadece Kilis bölgesi civarında yetişen 

Kils sığırlarının bu 1950 li yıllardan önce Çukruova Bölgesine doğru bir yayılma gösterdiği 

bildirilmektedir (Yarkın, 1961). Ancak Kilis sığırların yeni yayılma gösterdikleri yerlerde 

güçlükle tutundukları ve kısmende olsa elden çıktıkları bildirilmektedir. Bunda az çok değişik 

iklim şartlarının, bakım ve beslemeye yeter derecede önem verilmemesinin büyük rolü olduğu 

gibi Kilis sığırlarının vücut yapısı itibariyle mer’ada yetiştirme sistemine uyum 

sağlayamamasının etken olduğu bildirilmektedir.  Kilis sığırları daha çok entansif ziraat 

sistemine ve çiftlikte yeter miktar yem üretebilen işletmelerde  rahatlıkla yetiştirilebildiği 

anlaşılmaktadır.  

Araştırma sonuçlarına göre Kilis sığırları 1-3 baştan oluşan küçük sürüler halinde bazı aileler 

tarafından süt üretimi amacıyla yetiştirilmektedir. Elden yemlemenin çok az yapıldığı bu 

yetiştirme şeklinde Kilis sığırları daha çok bahçe ve tarla kenarlarında otlatılmaktadırlar. 

Ceylanpınar Tarım İşletmesi bu sürünün korunması için seçilmiş olup daha sonra bu görevi 

Çukurova Tarımsal Araştırma Enstitüsü devralmıştır.  Bugün için Çukurova Tarımsal 

Araştırma Enstitüsü Kilis sürüsü 20-30 hayvandan oluşmaktadır. 

 

Morfolojik özellikleri 
Kilisler oldukça asil ve zarif görünümlü sığırlardır. Boyun kısa, baş dik, cidago belirgin ve 

yüksek; vücut dar ve göreceli olarak kısadır. 

Renk ve genel yapı: Kilis sığırlarında vücut rengi genel olarak açık sarıdan koyu kestane 

kırmızıya kadar değişen kombinasyonlardadır (Yarkın, 1961; Pekel ve ark. 1993). Ençok 

rastlanan renk sarı-kırmızıdır. Tam sarı renkli hayvanlarda vücutta koyulaşma noktaları ya 

yoktur yada çok azdır. Buna karşılık kırmızı renkli Kilis sığırlarında koyulaşan noktalar daha 

belirgin ve geniştir. Koyu sarı ve kırmızı renklilerde  yanaklarda, göz etrafında kulak 

kenarında ve kuyruk ucunda vücuda nazaran koyulaşma vardır. Bazen göz kapakları, boynuz, 

tırnak ve burun ucuna kadar tamamen sarı-çopar hayvanlara da rastlanır. Genel olarak burun 
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ucu üstünde vücut renginden daha açık bir halka vardır. Halep sığırı tesiri olanlarda bu halka 

daha da belirgindir. Vücuda nazaran rengin açık olduğu yerler bacakların iç yüzeyleri ve 

memedir. Kaba ve uzun tüylü olanlarda renk kirli sarı, kısa ve parlak tüylü olanlarda ise altın 

sarısı-kayısı sarısıdır. Vücudun ön kısmı arka tarafa nazaran daha koyu renkli, karın altı da 

açık renklidir (Yarkın, 1961) 

 

 

 

Resim 1. Kilis ırkı iki inekten genel görünüş 

 

 

Yapılan çalışmalarda Kilislerin genellikle portakal kırmızısına çalan bir örnek sarı bazılarında 

ise daha koyu kırmızıdır. Bazı hayvanlarda özellikle erkek hayvanlarda (tosun ve boğalarda) 

boyun, sağrı ve sırt bölgelerinin siyaha yakın sarı kırmızı karışımı bir renktedir. Karnın alt 

yüzeyi ve memeler sarımtrak beyaz renklidir. Merme gri renkli, ve merme kenarları hafif 

sarımsı beyaz renklidir.  

 

Göz kenarları siyah bir çizgi ile halka şeklinde çevrelenmiş haldedir. Tırnak yapısı sağlam, 

tırnak ve kuyruk uçları siyah renklidir. Kilislerde şinyon ve kulak kenarları siyaha çalan koyu 

kırmızı renkte olup aynı durum sırt çizgisi boyunca da devam etmektedir. Kilis sığırları 

genelde parlak ve kısa tüylüdür. Ancak şinyon ve kulak kenarları ve içinde uzun tüyler 

bulunmaktadır. Boyun ve karın bölgeleri ise daha parlak ve kısa tüylüdür. 

 

Boynuz yapısı: Boynuzlu bir sığır ırkı olan Kilis’lerde, yukarı ve yana doğru uzanan dar, ince 

ve kısa bir boynuz yapısı ile  yukarı ve öne doğru çıkıntılı boynuz yapısı gözlenebilmektedir. 

Dolayısıyla bir genelleme yapmak mümkün olmayıp, Kilislerde amorf, deforme ve zayıf 

bağlantılı boynuz yapısı vardır denebilir. Ancak boynuzlar genel olarak, siyahımsı gri 

renktedir. 

 

Kulak yapısı: Kilslerde kulaklar yatay doğrultuda uzanan, dibi dar ve uca doğru genişleyen 

ve açılan bir yapı arz etmektedir. Kulak kenarları daha koyu ve uzun kıllarla kaplıdır.  

 

 

Şinyon hafif yukarı çıkıntılı olup boynuzlar arası ve boynuzlar etrafı diğer vücut 

kısımlarından daha uzun kıllarla kaplıdır.  

Alın, düz ve kısa olup boynuzlar arasından göz kenarı çıkıntıları üzerine doğru açılarak 

genişlemektedir.  
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Resim 2.  

 

Yüz alına göre dar ancak oransal olarak daha uzun olup mermeye doğru hafifçe iç bükey bir 

yapı göstermektedir.  

Gerdan: ergin ineklerde gerdan hafif bulunmaktadır.  

 

 

Resim 2.  

 

 

Boyun: Boyun uzunluğu cidago yüksekliğine oranla kısa kalmaktadır. Bu nedenle otlarken 

güçlük çektikleri bildirilmektedir (Yarkın, 1961)  

 

 

Kilis sığırlarında genel olarak sırt çukurlaşmıştır.  Kuyruk sokumu yüksek olan hayvanlarda 

bel ve sırt çukurlaşması çok daha belirgin hale gelir. Kilis ırkında omuz diken çıkıntıları fazla 

geliştiğinden cidago yüksek, keskin ve uzundur. Sırt keskin ve bel dardır. Bu ırkın vücut 

uzunluğu az ama yüksek yapılıdırlar.  
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Sırt: Kilislere yandan bakıldığında cidagodan sırta ve bele doğru düşen; buradan kuyruk 

sokumuna doğru yükselen hafif kavisli  bir sırt çizgisi görülür.  

Kuyruk sokumu bel ve sırta göre belirgin şekilde yüksek ve vücuda bağlantısı kuvvetlidir.  

Kuyruk: ince, dik ve uzun olup bazen arka inciklerin hemen üstüne kadar uzanabilmektedir. 

Genel olarak vücut yapısı dış görünüş olarak değerlendirildiğinde Kilislerin süt tipi oldukları 

ortaya çıkmaktadır. Uzun yetiştirme süreci içerisinde bir zamanlar çöeşitli ziraat işlerinde de 

kullanılarak bunların dayanma gücü artırılmışsa da  vücut yapılarında bu yönde bir gelişme 

olmadığı anlaşılmaktadır.  

 

 

2. Kilislerde vücut ölçüleri 
 

Canlı Ağırlık 

Kilislerde, doğum ağırlığı ortalaması, 19-27 kg; ergin canlı ağırlık ortalamasının 314 kg 

olduğu ancak besleme ve bakım koşullarına göre 250 ile 424 kg arasında değişim 

gösterebildiği bildirilmektedir  (Yarkın, 1961). 

Eker ve Tuncel (1972) Kilisler için doğum ağırlığını 28.kg olarak bildirmektedir. 

Şekerden ve Pekel (1982) Güney Kırmızı sığırlar için doğum ağırlığı ortalamasını 9 hayvan 

için 25.3 olduğunu anca 24 ile 28 kg arasında değişim gösterdiğini bildirmektedir. 

ÇÜZF Zootekni Bölümünde yapılan bir çalışmada 6 aylık Kilis erkek sığırlarının ortalama 

152.7 kg canlı ağırlığa ulaştıkları ve bu bakımdan SA, F1 ve G1 melezlerinden farklı 

olmadıkları belirlenmiştir (Özkütük ve ark. 1989). 

 

Yükseklik Ölçüleri  

Türkiye’nin farklı yerlerinde Kilisler üzerinde yapılan çalışmalarda bildilrne Cidago 

yükseklik ortalamaları Çizelge 1’de verilmiştir.  

 

Çizelge 1. Türkiye’de Kilisler üzerinde yapılan çalışmalarda bildirilen Cidago yükseklik 

ortalamaları 

Yer Örnek 

sayısı 

Cinsiyet yaş Ortalama değer Araştırıcı 

  inek 36 ay + 128.91 0.357 cm Eker (1956) 

CTİ 63 inek ergin 132.13 0.74 cm Yarkın ve ark (1971) 

A.Ü.Z.F  dişi 36 ay  137.14  1.31 cm Eker ve Tuncel, 1971a 

A.Ü.Z.F  dişi 48 ay  130.42  42  cm Eker ve Tuncel, 1971a 

AZAE   erkek doğum  69.52  cm Özcan ve ark (1976a) 

AZAE   dişi doğum  67.11  cm Özcan ve ark (1976a) 

AZAE   erkek 3 ay  86.74  cm Özcan ve ark (1976a) 

AZAE   dişi 3 ay  82.94  cm Özcan ve ark (1976a) 

BVZAK   3 ay 95.2 cm Sezgin (1976) 

BVZAK   6 ay 105.9 cm Sezgin (1976) 

BVZAK   12 ay 118.0 cm Sezgin (1976) 

BVZAK   18 ay 123.2 cm Sezgin (1976) 

Ç.Ü.Z.F  erkek 3 ay  83.00 1.70 cm Özkütük ve ark (1989) 

Ç.Ü.Z.F  dişi 3 ay  80.00  2.00 cm Özkütük ve ark (1989) 

CTİ 29 Dişi 57.4 137.59  0.71 cm Pekel ve ark (1993) 

CTİ 9 Erkek 3.20 ay 90.56  3.18 cm Pekel ve ark (1993) 
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CTİ 5 Erkek 11.4 ay 122.60  1.57 cm Pekel ve ark (1993) 

CTİ 12 Erkek 17.7 ay 126.58  1.20 cm Pekel ve ark (1993) 

 

Araştırıcıların bildirdikleri cidago yükseklik değerleri arasında fark olduğu anlaşılmaktadır. 

Sığırların büyüme gelişmesinde besleme ve çevre koşullarının önemli bir faktör olduğu ve 

halk elinde yetiştirilen ile devlet üretme çiftliklerinde yetiştirilenler arasında fark olmasının 

normal karşılanabileceği bildirilmektedir (Pekel ve ark 1993). , 

 

Çizelge 2. CTİ Kilislerinde sırt, sağrı ve kuyruk sokumu yükseklikleri (Pekel ve ark., 1993) 

Sırt 

yükseklikleri 

29 Dişi 57.4 ay 134.70  0.63 cm 

9 Erkek 3.22 ay 89.33  3.17 cm 

 8 Erkek 11.4 ay 119.96  1.89 cm 

 12 Erkek 17.7 ay 126.67  1.33 cm 

Sağrı 

yükseklikleri  

29 Dişi 57.64 ay 140.29 0.56 cm 

9 Erkek 3.22 ay 94.17  3.28cm 

 5 Erkek 11.40 ay 125.00  2.12 cm 

 12 Erkek 17.17 ay 131.08  1.72 cm 

Kuyruk 

sokumu 

yükseklikleri  

29 Dişi 57.64 ay 143.48 0.80 cm 

9 Erkek 3.22 ay 94.56  3.48cm 

5 Erkek 11.40 ay 126.20  1.71 cm 

 12 Erkek 17.17 ay 133.20  1.69 cm 

 

Pekel ve ark (1993), cidago, sırt, sağrı ve kuyruk yüksekliği özellikleri bakımından aynı yaşlı 

dişi ve erkeklerin arasında da fark olduğunu ve erkeklerin daha yüksek yapılı olduklarını 

bildirmektedirler. Ancak diğer çalışmalarla CTİ Kilislerinin özellikleri arasında farkın genetik 

kaynaklı da olabileceği ve ayrıca Çukurova dan halk elinde yer alan en iyi Kilis ırkı sığırların 

toplanarak CTİ ne devredilmiş olması da etkili olmuş olabilir. Eğer Kilslerin Halep-Şam 

sığırları ile aynı kökene sahip oldukları kabul edilirse Kilislerin Halep-Şam sığırları için 

bildirilen değerlere yaklaştığı yapılan karşılaştırmalar sonucunda anlaşıldığı bildirilmektedir 

(Pekel ve ark 1993). 

 

Ancak, tüm yükseklik ölçüleri dikkate alındığında, CTİ Kilislerinde kuyruk sokumu 

yüksekliğinin hemen hemen tüm yaş gruplarında cidago, sırt ve sağrı yüksekliklerinden daha 

büyük yüksek olduğu anlaşılmaktadır( Yarkın ve ark., 1971, Pekel ve ark, 1993). Yükseklik 

ölçülerine bakıldığında Kilis sığırlarında cidagodan sırta ve bele doğru düşen, ancak sağrı ve 

kuyruk sokumuna doğru yükselen mutedil kavisli karakteristik bir sırt çizgisi olduğu 

anlaşılmaktadır.  

 

Uzunluk Ölçüleri 

Türkiye’nin farklı yerlerinde Kilisler üzerinde yapılan çalışmalarda bildirilen uzunluk ölçüleri 

ortalamaları Çizelge 3’de verilmiştir.  

 

Vücut uzunluğu 

Çizelge 3. Türkiye’de Kilisler üzerinde yapılan çalışmalarda bildirilen uzunluk ölçüleri 

ortalamaları 

Yer Örnek 

sayısı 

Cinsiyet yaş Ortalama değer Araştırıcı 

CTİ 63 inek ergin 150.48 0.95 cm Yarkın ve ark (1971) 
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A.Ü.Z.F  dişi 48 ay  144.14  1.16 cm Eker ve Tuncel, 1971a 

AZAE   erkek Doğum  59.69  cm Özcan ve ark (1976a) 

AZAE   dişi doğum 57.79  cm Özcan ve ark (1976a) 

AZAE   erkek 3 ay  81.53  cm Özcan ve ark (1976a) 

AZAE   dişi 3 ay  77.49  cm Özcan ve ark (1976a) 

Ç.Ü.Z.F  erkek 3 ay  80.00 2.10 cm Özkütük ve ark (1989) 

Ç.Ü.Z.F  dişi 3 ay  77.00  2.10 cm Özkütük ve ark (1989) 

  inek 36 ay + 139.15 0.44 cm Eker (1956) 

CTİ 29 Dişi 57.4 148.30  1.38 cm Pekel ve ark (1993) 

CTİ 9 Erkek 3.22 ay 79.39  4.60 cm Pekel ve ark (1993) 

CTİ 5 Erkek 11.4 ay 123.60  2.01 cm Pekel ve ark (1993) 

CTİ 12 Erkek 17.7 ay 132.17  2.19 cm Pekel ve ark (1993) 

 

Bildirilen vücut uzunluğu ölçüleri Eker (1956)’in ergin Kilis inekleri için  bildirdiği 139.15   

0.44 cm lik ortalamadan daha büyük olup Halep sığırları için bildirilen 145.65  0.55 cm lik 

ortalamaya yakındır. Bütün çalışmalar da bildirilen vücut uzunluğu ortalama değerleri dikkate 

alındığında CTİ Kilislerinin diğer yerlerde yetiştirilmekte olan Kilislere göre daha uzun bir 

vücut yapısına sahip oldukları anlaşılmaktadır.  

 

Çizelge 4. CTİ Kilislerinde sırt, sağrı ve kuyruk sokumu yükseklikleri (Pekel ve ark., 1993) 

Boyun 

uzunluğu 

29 Dişi 57.64 ay 61.21  0.693 cm 

9 Erkek 3.22 ay 38.00  1.90 cm 

 8 Erkek 11.4 ay 54.20  1.43 cm 

 12 Erkek 17.7 ay 60.17.67  1.95 cm 

Sağrı 

uzunluğu  

29 Dişi 57.64 ay 48.11 0.56 cm 

9 Erkek 3.22 ay 26.94 1.25 cm 

 5 Erkek 11.40 ay 41.20  1.28 cm 

 12 Erkek 17.17 ay 44.83  0.85 cm 

Ön sağrı 

 genişliği 

29 Dişi 57.64 ay 50.52 0.50 cm 

9 Erkek 3.22 ay 22.00  1.44 cm 

5 Erkek 11.40 ay 36.50  1.05 cm 

 12 Erkek 17.17 ay 38.79  0.83 cm 

 

CTİ Kilislerinde boyun uzunluğu bakımından yaşla birlikte bir artış olduğu ortalama 3 aylık 

yaştaki bir dişinin 37.82 cm olan boy uzunluğunun 51 aylık yaşta 63 cm ye kadar uzadığını 

göstermektedir. Eker (1956) Kilisler için boy uzunluğunun 58 cm olarak bildirmekte ve Pekel 

ve ark.(1993) nın ergin grup için bildirdiği 61 cm bundan dana uzun olduğunu ve Eker (1956) 

in Halep sığırları için bildirdiği 62 cm ye daha yakın olduğu anlaşılmaktadır. Sağrı uzunluğu 

bakımından da, Eker (1956) in bildirdiği 46 cm den 2 cm daha uzun olup, benzer durumun bu 

özellik bakımından da geçerliliğini koruduğunu söylemek mümkündür.   

 

Göğüs ölçüleri 

Pekel ve ark. (1993) CTİ Kilislerinde 36 ay ve daha büyük dişilerde göğüs çevresinin 183 cm 

olduğunu ancak sınırları 149 ile 205 cm arasında değiştiğini bildirmektedirler. Araştırıcıların 

yaş grupları için bildirdikleri göğüs çevresi ölçüleri Çizelge 5’de verilmiştir. Yarkın (1971) 

aynı sürü için bu değeri 184 cm olarak bildirmektedir.   

 

Çizelge 5. Türkiye’de Kilisler üzerinde yapılan çalışmalarda bildirilen göğüs çevresi ölçüleri 
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Yer Örnek 

sayısı 

Cinsiyet yaş Ortalama değer Araştırıcı 

CTİ 63 inek ergin 184.97 1.30 cm Yarkın ve ark (1971) 

A.Ü.Z.F  dişi 3 ay  97.75  1.01 cm Eker ve Tuncel, 1971a 

A.Ü.Z.F  dişi 36 ay  171.57  3.49 cm Eker ve Tuncel, 1971a 

A.Ü.Z.F  dişi 48 ay  181.14  2.04 cm Eker ve Tuncel, 1971a 

AZAE   erkek Doğum  66.19  cm Özcan ve ark (1976a) 

AZAE   dişi Doğum 64.15  cm Özcan ve ark (1976a) 

AZAE   erkek 3 ay  91.13  cm Özcan ve ark (1976a) 

AZAE   dişi 3 ay  86.86  cm Özcan ve ark (1976a) 

Ç.Ü.Z.F  erkek 3 ay  91.00 3.2 cm Özkütük ve ark (1989) 

Ç.Ü.Z.F  dişi 3 ay  87.00  cm Özkütük ve ark (1989) 

BVZAK  dişi 3 ay 92.00 3.56 cm Sezgin (1976) 

BVZAK  dişi 39 ay 176.6 2.16 cm Sezgin (1976) 

BVZAK  dişi 51 ay 185.80 4.50 cm Sezgin (1976) 

 

Eker (1956) gögüs çevresini ergin Kilislerde 164 cm Haleplerde ise 176 cm olarak 

bildirmektedir. Bulgular içerisinde CTİ Kilislerinin göğüs çevresinin diğerlerine göre geniş 

olduğu anlaşılmaktadır. Dolayısıyla diğerlerinden daha ağır olduklarını da söylemek mümkün 

olabilir.  

 

Çizelge 6. CTİ Kilislerinde göğüs ölçüsü ortalamaları (Pekel ve ark., 1993) 

Göğüs 

çevresi 

29 Dişi 57.64 ay 183.64  5.84 cm 

9 Erkek 3.22 ay 97.56  5.86 cm 

 5 Erkek 11.4 ay 147.20  2.18 cm 

 12 Erkek 17.17 ay 163.50  3.26 cm 

Ön göğüs 

 genişliği   

29 Dişi 57.64 ay 37.28 0.91 cm 

9 Erkek 3.22 ay 22.83 1.20 cm 

 5 Erkek 11.40 ay 32.00  0.55 cm 

 12 Erkek 17.17 ay 34.04  1.21 cm 

Kürekler 

arkası göğüs 

 genişliği 

29 Dişi 57.64 ay 38.79 0.93 cm 

9 Erkek 3.22 ay 17.89 1.26 cm 

5 Erkek 11.40 ay 27.80  1.16 cm 

 12 Erkek 17.17 ay 31.08  1.29 cm 

Göğüs 

derinliği 

29 Dişi 57.64 ay 67.50 0.45 cm 

9 Erkek 3.22 ay 35.50  2.03 cm 

5 Erkek 11.40 ay 53.60  0.75 cm 

 12 Erkek 17.17 ay 59.00  0.89 cm 

 

CTİ Kilislerinde ergin ineklerin ön göğüs genişliği 37 cm: kürekler arkası genişliği 38 cm 

olduğu ve bununda göğsün önden arkaya doğru biraz genişlemekte olduğunu gösterebileceği 

ancak aradaki farkın 1.5 cm olması nedeniyle bu ırkta göğsün biraz dar bir yapıya sahip 

olduğunun söylenebileceğini bildirilmektedir (Pekel ve ark 1993). Göğüs genişliği 

bakımından yine erkek ve dişi bireyler arasında ve yaş grupları arasında da fark olduğu ve 

genç hayvanlarda ön göğüs kürekler arkasından daha geniş bir yapıya sahip olduğu ancak 

yaşın ilerlemesiyle arak göğsün hızla geliştiği bildirilmektedir (Pekel ve ark, 1993) dir. Eker 

(1956) ön göğüs genişliğini 34 cm, kürekler arkası genişliği ise 27 cm olarak bildirmekte ve 

buda göğsün önden arkaya doğru daraldığını göstermektedir.  
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Sağrı Ölçüleri: 

Araştırıcıların yaş grupları için bildirdikleri sağrı genişlikleri ölçüleri Çizelge 5’de verilmiştir.  

 

Çizelge 7. Türkiye’de Kilisler üzerinde yapılan çalışmalarda bildirilen sağrı genişliği ölçüleri 

Yer Cinsiyet yaş Ön Orta Arka Araştırıcı 

CTİ inek 36 ay 50.520.50 43.190.42 23.17 0.74 Pekel ve ark 

(1993) 

CTİ Erkek 3.22 22.001.44 26.111.53 8.11 0.66 Pekel ve ark 

(1993) 

CTİ Erkek 11.40 36.501.05 39.400.75 12.60 0.60 Pekel ve ark 

(1993) 

CTİ Erkek 17.17 38.790.83 41.880.66 13.92 0.43 Pekel ve ark 

(1993) 

CTİ inek ergin 47.430.41 41.900.17 16.81 0.65 Yarkın ve ark 

(1971) 

A.Ü.Z.F dişi  43.670.19 38.510.13 24.51 0.15 Eker, 1956 

A.Ü.Z.F dişi 48 ay  45.710.75 40.570.61 25.85 0.73 Eker ve Tuncel, 

1971a 

 

Sağrı ölçüleri ortalama değerleri dikkate alınarak genel bir değerlendirme yapıldığında CTİ 

Kilislerinde sağrının daha geniş olduğu ve nispeten daha kolay doğum özelliği olduğu 

sonucuna gidilebilir. Ancak, Kilsi sığırlarında sağrının dar olduğu ve önden arkaya doğru hızlı 

bir daralma olduğun bildirilmektedir (Pekel ve ark,1993).  

 

Baş Ölçüleri 

Araştırıcıların yaş grupları için bildirdikleri baş ölçüleri Çizelge 5’de verilmiştir.  

 

Çizelge 8. Türkiye’de Kilisler üzerinde yapılan çalışmalarda bildirilen baş ölçüleri 

Yer Cinsiyet yaş Baş 

uzunluğu 

Baş 

genişliği 

Alın 

uzunluğu 

Yüz 

uzunluğu 

Araştırıcı 

CTİ inek 36 ay 56.240.51 17.600.37 19.30 0.85 36.940.83 Pekel ve ark 

(1993) 

CTİ Erkek 3.22 33.601.74 11.270.56 10.78 0.56 21.561.23 Pekel ve ark 

(1993) 

CTİ Erkek 11.40 47.200.96 14.750.61 15.90 0.84 31.310.96 Pekel ve ark 

(1993) 

CTİ Erkek 17.17 52.250.77 16.270.66 16.91 0.51 35.230.78 Pekel ve ark 

(1993) 

CTİ inek ergin 48.240.24 16.880.30   Yarkın ve ark 

(1971) 

AÜZF dişi  48.540.16 19.840.06   Eker, 1956 

AÜZF dişi 48 ay  45.710.75 40.570.61 25.85 0.73  Eker ve 

Tuncel, 1971a 

 

Eker (1956) baş uzunluğu ve genişliğini Halep ırkı için ise 50.210.19 ve 20.15 0.07 cm 

olarak bildirmektedir. Pekel ve arkadaşları (1993) baş uzunluğunun baş genişliğine oranının 

3:1 olduğunu; alın uzunluğunun ise yüz uzunluğunun yaklaşık yarısı olduğunu 

bildirmektedirler. Bu bildirişler Kilislerde baş yapısının ince ve uzun olduğunu 
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göstermektedir. Eker (1956)’e göre alın ve yüz uzunluğu arasındaki fark 7.5 cm civarında 

olup baş uzunluğu ve genişliği  oranı ise 2.5:1 dir.  

 

Boynuz özellikleri 

Pekel ve  ark (1993) yapmış oldukları çalışmalarında boynuz uzunluğunu 9.47  0.25 cm ve 

boynuz çevresini ise 11.06  0.24 cm olarak bildirmektedirler.  

 

Çizelge 9. Türkiye’de Kilisler üzerinde yapılan çalışmalarda bildirilen baş ölçüleri 

Yer Cinsiyet yaş Boynuz 

uzunluğu 

Boynuz 

Çevresi  

Boynuzlar 

arası mesafe 

Araştırıcı 

CTİ inek 36 ay 9.47  0.25 11.06  0.24 15.06  0.44 Pekel ve ark (1993) 

CTİ Erkek 3.22 ** ** 9.71  2.77 Pekel ve ark (1993) 

CTİ Erkek 11.40 ** ** 15.40  0.63 Pekel ve ark (1993) 

CTİ Erkek 317.17 3.60  0.48 12.50  0.54 15.75  0.46 Pekel ve ark (1993) 

AÜZF dişi  10.360.29 11.850.09 12.88 0.06 Eker, 1956 

**Ölçülebilecek boynuz tespiti yok 

 

Kilislerde boynuz şeklini genel bir tanımlama yapmanın zor olduğu ancak genel olarak yana 

ve yukarı doğru bir boynuz yapısı olduğu bildirilmektedir (Pekel ve ark, 1993).  Araştırıcıların 

bildirdikleri değerler Kilislerde boynuzların ince ve kısa yapılı olduklarını göstermektedir. 

Boynuz uzunluğunun yaşla birlikte büyük değişim gösterdiği, ancak yaşla birlikte düzenli bir 

artışın olmadığı da araştırma sonucunda yer almaktadır (Pekel ve ark., 1993). Boynuzlar arası 

genişlik değerlerine bakıldığında ise baş genişliğinden 1.5 cm daha dar olduğu ve Eker 

(1956)’in 12.88 cm boynuzlar arası genişliğin CTİ Kilislerinden 2 cm daha dar olduğu 

anlaşılmaktadır.  

 

Kulak özellikleri 

Pekel ve  ark (1993) Kilislerde kulak uzunluğunun 14 ile 20 cm arasında olduğu ancak 

ortalamanın 15.06 0.44 cm, kulak genişliğinin ise 11 ile 14 cm arasında ve ortalamanın ise 

12.57  0.13 olduğunu bildirmektedirler.  

 

Çizelge 9. Türkiye’de Kilisler üzerinde yapılan çalışmalarda bildirilen kulak ölçüleri 

Yer Cinsiyet yaş Kulak 

uzunluğu 

Kulak genişliği  Araştırıcı 

CTİ inek 36 ay 16.33  0.25 12.57  0.13 Pekel ve ark (1993) 

CTİ Erkek 3.22 12.28  0.25 10.12  0.25 Pekel ve ark (1993) 

CTİ Erkek 11.40 14.75  0.53 12.12  0.12 Pekel ve ark (1993) 

CTİ Erkek 17.17 15.09  0.53 12.80  0.39 Pekel ve ark (1993) 

A.Ü.Z.F dişi  19.320.07 12.790.05 Eker, 1956 

 

Araştırıcıların bildirdikleri değerler Kilislerde kulakların Eker(1956) in bildirdiği değerlerden 

daha kısa olduğu anlaşılmaktadır. Klis sığırlarında kulakların hafif boynuza ve boyun tarafına 

geriye doğru yerleşik olmakla beraber yatay pozisyonda tuttuğu bildirilmektedir (pekel ve ark, 

1993). 

 

Ön İncik Çevresi Ölçüleri 

Pekel ve ark (1993) CTİ kilslerinde ön incik çevresi ölçülerinin 15 ile 18.5 cm arasında 

belirlendiği ancak ortalamanın  
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Çizelge 9. Türkiye’de Kilisler üzerinde yapılan çalışmalarda bildirilen ön incik çevresi 

Yer Cinsiyet yaş Ön incik çevresi Araştırıcı 

CTİ inek 36 ay 16.75  0.17 Pekel ve ark (1993) 

CTİ Erkek 3.22 10.50  0.55 Pekel ve ark (1993) 

CTİ Erkek 11.40 15.68  0.37 Pekel ve ark (1993) 

CTİ Erkek 17.17 16.01  0.52 Pekel ve ark (1993) 

AZAE Erkek Doğum 9.59 Özcan ve ark (1976a) 

AZAE Dişi Doğum 9.08 Özcan ve ark (1976a) 

Çukurova Erkek 3 ay 11.62 Özcan ve ark (1976a) 

 Dişi 3 ay 10.57 Özcan ve ark (1976a) 

BVZAK Dişi 3 ay 12.50 Sezgin (1976) 

Halk 

elinde 

İnek Ergin 16.02 0.06 Eker (1956) 

 

Ön incik çevresi ölçüleri dikkate alındıığnda Kils ırkının narin ve ince kemikli bir ırk olduğu 

bildirilmektedir (Pekel ve ark., 1993).  

 

2. Kilis sığırlarının süt verim özellikleri:  
Kilis ırkı sığırların en önemli özelliği buzağısı olmadan sütü salmamasıdır. Makineli sağıma 

elverişli olmaması da bir diğer özelliğidir. Sağım için öncelikle buzağısı yanına getirilmekte 

ve buzağısı emdikten sonra elle sağım yapılmaktadır. Buzağı yaklaşık 1 kg civarında süt 

içmektedir.  Eğer buzağı ölür veya anadan ayrılırsa Kilis inekleri sütünü kesmekte ve kuruya 

çıkmaktadır. Kilis bölgesi köylü ineklerinde süt verimi ortalama olarak 2. Laktasyon sonuna 

kadar artmakta ve bundan sonra süratle azalmakta ve günde 5-12 kg arasında değişmektedir. 

Bazı istisnai ineklerde günlük en yüksek 20 kg süt alındığı bildirilmektedir. Bu hesaba göre 

köylü şartlarında 6-7 süren bir laktasyonda günde 5 kilo süt veren ineğin 650-700 kg, 12 kilo 

süt veren ineğin 1550-1600 kg süt verebileceği böylecede köylü şartlarında süt veriminin 700-

1600 kg arasında olacağını bildirmektedir (Yarkın, 1961).  

Kilis ve Gaziantep bahçe sahiplerinin bahçe içinde baktıkları Kilislerde süt veriminin 2000-

2500 kg bulduğu söylenmektedir. Yarkın (1961) bu ırkın iş için kullanılmadığı sürece en 

yüksek yerli ırkımız olarak süt verimi için yetiştirilebileceğini ancak süt yağ oranının diğer 

yerli ırklardan epeyce düşük olduğunu bildirmektedir.  

Yarkın (1961) Spöttel’in Kilislerde süt verimini 1600-2000 kg arasında bildirdiğini 

aktarmaktadır. Aynı araştırıcı Eker (1950)’in Çukurova harasındaki Kilis x Güney Yerli sarı 

melezlerinde selekte edilenlerde iyi koşullarda 1788.88   82.94 kg ve 1202 ile 2826 kg 

arasında değişim gösterdiğinin bildirildiğini aktarmaktadır.  

Boztepe inekevinde yetiştirilen Kilis tipi 28 inekte ortalama süt verimi 2092 (max 3422 kg) ve 

ortalama laktasyon süresinin 198 gün olduğu bildirilmektedir. (Yarkın, 1961).   

 

Laktasyon süresi 

CTİ Kilislerinde, 298 laktastayondan, laktasyon süresinin  219 ile 359 gün arasında 

değişmekle beraber ortalama 250.4  3.1 gün olarak hesap edildiği bildirilmektedir (Pekel ve 

ark. 1993). Yarkın, (1961) Kilislerde Çukurova harası normal besleme koşullarında laktasyon 

süresinin 7-8 ay olduğunu bildirmektedir. Yarkın (1961) Eker (1950) ‘in  laktasyon süresini 

ise 209-255 gün arasında değişmek üzere ortalama 235.65  2.93 gün olarak bildirdiğini 

aktarmaktadır. 

Yarkın (1961), Boztepe inekevinde yetiştirilen Kilis ineklerinde (28 baş) ortalama süt 

verimini 2092 kg (Max 3422 kg), ortalama laktasyon süresinin ise 198 gün olduğunu 

bildirmektedir.  
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Yer Hayvan 

sayısı 

Laktasyon süresi Araştırıcı 

Çukurova harası 185 219.74 Eker (1956) 

Çukurova harası - 274.40  4.073 Aytuğ (1960) 

A.Ü.ZF 30 359.03 14.19 Eker ve Tuncel (1971b) 

CTİ 273 275.90 Yarkın ve ark. (1971) 

AZAE  -- 268.15 Özcan ve ark (1976b) 

BVZAK 54 220.00 Sezgin ark (1976) 

Ç.Ü.Z.F 60 286.00 Odabaşı (1982) 

Reyhanlı DÜÇ 92 252.30 Şekerden ve Pekel (1982) 

Adana Zağarlıköyü - 239.35 11.6 Yeniçeri ve Özcan (1980) 

Ç.Ü.Z.F 21 248.90  13.1 Kumlu ve ark. (1991)a 

Çukurova çiftçi 47 243.30  0.70 Kumlu ve ark. (1989) 

 

Pekel ve ark (1993), laktasyon sırasının laktasyon süresi üzerinde etkili olduğu ve 6. 

Laktasyon sırasıına kadar laktasyon süresinin uzadığı 8. Laktasyona kadar hemen hemen aynı 

düzeyde kaldığı ve daha sonraki laktasyonlarda kısaldığını bildirmektedirler. Diğer 

araştırıcılar içinde Eker ve Tuncel (1971)’in 359 gün ile en uzun laktasyon süresi bildirmekle 

beraber literatür bildirişlerinin 250 gün civarında olduğu anlaşılmaktadır. Yarkın (1961) 

laktasyon süresiin kısa olasının Kilis ırkının yaşadığı yerlerin genellikle sıcak iklim koşulları 

olması ve Kilislerın yetiştirilmesinde laktasyon süresinin göz ardı edilmesini göstermektedir.  

 

Laktasyon ve 305 gün süt verimi 

CTİ Kilislerinde, ortalama laktasyon süt veriminin 2048.6 45.0, 305 gün süt veriminin ise 

2023.3 43.1 kg olarak bildirilmektedir (Pekel ve ark. 1993). Kilisler için süt verimi 978 kg 

ile 3226 kg arasında olduğu anlaşılmaktadır. Ancak bu bildirişler standart hesaplama ve 

koşullara ait olmayıp farklılıklar Çizelge’nin altında belirtilmiştir.  

 

Yer Hayvan sayısı İlkine buzağılama yaşı Araştırıcı 

Çukurova harası 185 1549.13 (c,g) Eker (1956)  

Çukurova harası - 2670.73  97.8 (h,d) Aytuğ (1960)  

A.Ü.ZF 30 2272.84 129.82 (d) Eker ve Tuncel (1971)  

CTİ 273 3053.61 (a,c) Yarkın ve ark. (1971)  

AZAE  -- 2694.00 © Özcan ve ark (1976b) 

BVZAK 54 1792.00 © Sezgin ark (1976) 

Ç.Ü.Z.F 64 978.07 (c,f) Karakaş (1980) 

Ç.Ü.Z.F 60 1204.00(a,c) Odabaşı (1982) 

Reyhanlı DÜÇ 11 1831.00 (a,b) Şekerden ve Pekel (1982) 

Adana Zağarlıköyü 48 2186.00 909 (a,c) Yeniçeri ve Özcan (1980) 

Çukurova çiftçi 47 2278.50  13.40 (b) Kumlu ve ark. (1989) 

Ç.Ü.Z.F 21 3226.70  274.1 (b,e) Kumlu ve ark. (1991)a 

CTİ    
(a) Laktasyon sıralarına göre tartılı ortalama (b) 305 gün süt verimi (c) gerçek süt verimi 

(d) Ergin çağ süt verimi (e) Düzeltilmiş (f) makineli sağım (g) yıllara göre bildirilen ortalamam verimler 

ortalaması (h) birim Lt olup Şekerden (1981) den alınmıştır 

 

Araştırma sonuçları incelendiğinde Kilislerin gerçek süt verimi ile 305 gün süt verimleri 

arasındaki farkın önemli olmadığı anlaşılmaktadır. Buna neden olarak Kilis sürülerinde 305 
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günden uzun süre sağılan inek sayısının çok az oluşu öne sürülmektedir. Literatür bildirişleri 

dikkate alınarak bir değerlendirme yapıldığında Kilislerin ortalama 305 gün süt veriminin 

2200-3200 kg arasında olduğu anlaşılmaktadır. Ancak yüksek verimli ineklerin seçimi ve iyi 

bakım besleme ile daha yüksek sürü ortalamalarının sağlanabileceği ileri sürülmektedir 

(Yarkın ve ark, 1971; Kumlu ve ark 1991a). Pekel ve ark (1993) CTİ Kilis sürüsünde bulunan 

ineklerin laktasyon süt verim ortalamalarının 402 kg ile 4675 kg arasında değişim gösterdiğini 

bildirmektedirler. Bu hesaplamalara buzağının emdiği süt, tüm laktasyon için yaklaşık 100-

400 kg olarak sütün buzağı tarafından tüketildiği de dikkatten uzak tutulmamalıdır.   Eker 

(1956), Bir laktasyonda buzağının yaklaşık 250-350 kg kadar süt içebileceğini bildirmektedir. 

Kilislerde süt verimi üzerine buzağılama yılı ve aylarının etkisi önemsiz bulunmuştur (Pekel 

ve ark, 1993). 

 

Kilislerde Sütte yağ oranı 
Yarkın (1961), Boztepe inekevinde yetiştirilen Kilis ineklerinde (28 baş) sütte yağ oranının 

ortalama %3.31 olduğunu ancak %2.6 ile 4.4 arasında değişim gösterdiğini bildirmektedir. 

Çukurova harasında yapılan kontrollerde ise sütte yağ oranının 116 laktasyonda %3.18  

olduğu ancak %2.0-4.6 arasında değişim gösterdiği aktarılmaktadır  

Kilis sığırlarında   

 

Kuruda Kalma Süresi 

CTİ Kilislerinde, ortalama kuruda kalma süresi 182.6 6.8 gün olduğu ancak 1 gün ile 796 

gün arasında değişim gösterdiği bildirilmektedir (Pekel ve ark. 1993).  Kilisler için süt verimi 

978 kg ile 3226 kg arasında olduğu anlaşılmaktadır. Ancak bu bildirişler standart hesaplama 

ve koşullara ait olmayıp farklılıklar Çizelge’nin altında belirtilmiştir.  

 

Yer Hayvan sayısı İlkine buzağılama yaşı Araştırıcı 

A.Ü.ZF - 64.97(a) Eker ve Tuncel (1971)  

CTİ 196 138.93  7.04 Yarkın ve ark. (1971)  

BVZAK 54 162.50 Sezgin ark (1976) 

AZAE  -- 134.50 Özcan ve ark (1976b) 

Ç.Ü.Z.F  107.03  (a) Odabaşı (1982) 

Reyhanlı DÜÇ 68 136.80  6.60 Şekerden ve Pekel (1982) 

Adana Zağarlıköyü 39 111.30 7.97  Yeniçeri ve Özcan (1982) 

Çukurova çiftçi 47 101.50  7.20 Kumlu ve ark. (1989) 

Ç.Ü.Z.F 21 133.80  18.9  Kumlu ve ark. (1991)a 

(a) Buzağılama aralığı – laktasyon süresi 

 

Yarkın ve ark. (1971) kuruda kalma süresinin uzun olmasını laktasyon süresinin kısa olmasına 

bağlamakta ve yerli ırklar için bunu normal kabul edilebileceğini bildirmektedir. 

 

Kilis sığırlarının döl verim özellikleri:  
İlkine buzağılama yaşı 

Türkiye’nin değişik yerlerinde bulunan Kilis sığırları işçin bildirilen ilkine buzağılama yaşı 

ortalamalarının 1008 ile 1231 gün arasında değiştiği anlaşılmaktadır (Çizelge 3.1). 
 

Çizelge 3.1. Türkiye’de Kilisler üzerinde yapılan çalışmalarda bildirilen İlkine buzağılama 

yaşı ortalamaları 

Yer Hayvan sayısı İlkine buzağılama yaşı Araştırıcı 

CTİ 162 1117  31.3 Pekel ve ark (1993) 
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A.Ü.ZF 7 1231.00 Eker ve Tuncel (1971b) 

CTİ 37 1091.24  21.13 Yarkın ve ark. (1971) 

AZAE  -- 1190.60 Özcan ve ark (1976b) 

BVZAK 7 1064.00 Sezgin ark (1976) 

Ç.Ü.Z.F 31 1251.72 Odabaşı (1982) 

Reyhanlı DÜÇ 31 1025.00 21.5 Şekerden ve Pekel (1982) 

Adana Zağarlıköyü - 1008.30 Yeniçeri (1980) 

Ç.Ü.Z.F 17 1025  45.02 Kumlu ve ark. (1991)a 

 

Buzağının büyüme döneminde uygulanan bakım ve besleme farklılıkları, döl tutma 

problemleri olan dişilerin, sürü mevcudunu korumak amacıyla sürüden ayıklanmaması ilkine 

çiftleşme yaşının artmasına sebep olan başlıca faktörler olarak öne sürülmektedir (Pekel ve 

ark. 1993). Araştırıcılar ayrıca, ilkine buzağılama ayında 1982 yılına kadar oldukça yüksek 

değerlerin görüldüğü ancak bundan sonra küçülme olduğu, ancak buzağılama ayının ilkine 

çiftleşme yaşı üzerinde etkili olmadığını bildirmektedirler. Doğum ayının ilkine buzağılama 

yaşı üzerindeki etkisinin önemsiz bulunması ise bakım ve idarede aylara göre bir değişiklik 

olmadığının göstergesi olarak kabul edilmektedir (Pekel ve ark, 1993). İlkine buzağılama yaşı 

bakımından varyasyonun yüksek olması ise seleksiyonla ilerleme olanağının olduğu sonucuna 

varmak mümkün görünmektedir. Sonuç olarak Kilis sığırlarının kültür ırkı sığırlara göre 1-1.5 

yıl gibi bir süre daha geç buzağı verdikleri anlaşılmaktadır.  

 

Servis periyodu 

Şekerden (1981), Güney Kırmızı ırkı grubu için servis periyodunu 95.6  6.0 gün olarak 

bildirmekte ve Adana zirai araştırma Enstitüsü Kilislerinde bu sürenin 21.2 gün daha kısa 

olduğunu bildirmektedir.  

 

Buzağılama aralığı 

Türkiye’nin değişik yerlerinde bulunan Kilis sığırları işçin bildirilen buzağılama aralığı 

ortalamalarının 368 ile 430 gün arasında değiştiği anlaşılmaktadır (Çizelge 3.1). 
 

Çizelge 3.1. Türkiye’de Kilisler üzerinde yapılan çalışmalarda bildirilen buzağılama aralığı 

ortalamaları 

Yer Hayvan sayısı İlkine buzağılama yaşı Araştırıcı 

A.Ü.ZF 24 424.00 Eker ve Tuncel (1971b) 

CTİ 198 430.61  7.14 Yarkın ve ark. (1971) 

AZAE  -- 406.16 Özcan ve ark (1976b) 

BVZAK 54 382.50 Sezgin ark (1976) 

Ç.Ü.Z.F 114 393.03 Odabaşı (1982) 

Reyhanlı DÜÇ 120 399.40 8.4 Şekerden ve Pekel (1982) 

Adana Zağarlıköyü 49 413.50 20.92 Yeniçeri ve Özcan (1982) 

Çukurova çiftçi 47 368.10 9.3 Kumlu ve ark. (1991)a 

Ç.Ü.Z.F 133 392.13 6.52 Kumlu ve ark. (1991)a 

 

Buzağılama yıllarının buzağılama aralığı üzerine etkilerinin çok önemli olarak tespit edildiği 

ve araştırmada 1978 yılı sonrasında buzağılama aralığının sürekli kısalma eğiliminde olduğu 

ve 1989-1991 yıllarında ideal buzağılama aralığında durağan bir yapıya kavuşmuş olduğu 

bildirilmektedir (Pekel ve ark. 1993).   

Buzağılama ayları ve laktasyon sıralarının buzağılama yaşı üzerine etkileri önemsiz 

bulunurken buzağılama aylarına göre buzağılama aralıkları incelendiğinde rastgele 
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dalgalanma olduğu bildirilmektedir. Ancak buzağılamayı izleyen ayın servis periyoduna 

dolayısıyla buzağılama aralığı üzerinde etkili olduğu bildirilmektedir. Buzağılama aylarının 

buzağılama aralığı üzerinde Kilis ırkı için önemsiz tespit edilmiş olmasını araştırıcılar 

Kilislerin sıcağa adaptasyonun yüksek olması ile açıklamaktadırlar.   

 

Gebelik süresi 
Şekerden (1982), Güney Kırmızılarda gebelik süresi ortalamasını 145 inek için 281.0  1.3 

gün olarak bildirmiştir. 

 

Kilislerde Döl tutma, kısırlık normal ve ölü doğum ile yavru atma 

ve ikizlik oranları. 
Döl tutma ve gebelik oranı olarak her yıl boğaya verilen ineklerden gebe kalanların, kısırlık 

oranı ise kısır kalanların oransal miktarıdır.  Her yıl boğaya verilenlerden tek buzağı veya ölü 

doğum yapanlar, normal ve ölü doğum oranlarını, ikiz doğumlar ise ikizlik oranlarıdır. 

Şekerden (1982) Güney Kırmızı inekleri için 4 yıllık verilerden 19 hayvana ait ortalama döl 

tutma oranını %91.56, kısır kalanların oranını %8.44, normal doğum yapanların oranını %82 

ve yavru atma oranını ise %9.56 olarak bildirmektedir. 4 Araştırıcı 4 yıllık verilerde Güney 

Kırmızı sığırlarda ikiz doğum gözlenmediğini bildirmektedirler.  

  

Bir gebelik başına aşım sayısı 
Birincia şımda gebe kalan Güney Kırmızı ineklerin oranı %82.4; ikinci aşımda döl tutunalrın 

oranı %11.7 ve üçüncü aşımda döl tutanların oranı ise %5.8  olarak bildirilmektedir (şekerden 

ve Pekel 1982). 

 

Yaşama  gücü 
Şekerden (1982) Güney Kırmızı ırkı için 72 doğumdan 0-3 ay arası dönemde %98.6 yaşama 

gücü ve 3-6 ay arası dönemde ise %100 yaşama gücü  

 bildirmektedir.  

 

Kilis sığırlarının besi performansları:  
Kilis sığırlarında kas gelişimi zayıf olduğu için ve iyi et verimi için önemli olan sırt ve bel 

dar, az kaslı bir yapı arzettiğ 

Pekel ve ark. (1993) , Kilis ve Siyah Alaca tosunların besi performanslarını karşılaştırdıkları 

çalışma sonucunda, CTİ koşullarında mevsim etkisinden ziyade besi performansları arası 

farkta genotip etkisinin önemli olduğu bildirilmektedir. Kilislerin sonbahar besisinde 729.1  

61.5 g yaz  besi sonucunda ise 494.1 83.9 g GCAA tespit edildiğini bildirmektedirler. 

Kilis sığırlarının et verimleri gerek miktar ve gerek kalite bakımından yetersizdir. Besi 

kabiliyetleri yok gibidir ve geç gelişme özelliğindedirler. Güney Anadolu Kırmızılar için 

Günlük canlı ağırlık artışını Alpan ve Sezgin (1976) 973 gr ve Alpan ve ark.(1990) 881 gr  

 

Kilis sığırlarının sıcak çevreye uyumları 
İklim şartlarının değişmesine ve praplosmose ile anaplasmose gibi hastalıklara karşı hassas 

olmakla beraber sıcağa karşı konstitüsyonel adaptasyon kabiliyetinin iyi olduğu 

bildirilmektedir (Yarkın, 1961). Kilislerde sıcak çevre koşullarında tepkilerini ortaya koymak 

amacıyla yapılan çalışmada Rektal sıcaklık, solunum ve nabız sayıları tespit edilmiş ve 

bunların gün içindeki değişimleri üzerinde durulmuştur (Çizelge ).  

 

Çizelge Kilislerde Rektal sıcaklık, solunum ve nabız sayıları (Pekel ve ark. 1993) 
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Özellikler Açıkta Gölgede Genel 

Rektal sıcaklık 38.69 0.05 38.59 0.06 38.64  0.04  

Solunum sayısı 35.460.33 31.100.29 33.28 0.22 

Nabız sayısı 68.470.29 65.710.26 67.09 0.20 

 

Öncelikle gölgelik temininin fizyolojik parametreler üzerinde önemli etkide bulunduğu, 

bildirilmektedir Rektal sıcaklık bakımından Kililslerin açıkta ve gölgede olsun 39 derece 

üzerine çıkmazken Siyah Alacalarda her iki ortamda da 39 derecenin üzerinde tespit edildiği 

ve bundan dolayı doğrudan güneşe maruz kalan Kilislerin gölgede bile tutulsa Siyah 

Alacalardan daha iyi uyum sağladığı bildirilmektedir (Pekel ve ark. 1993)..  

 

Gün içinde ölçüm saatlerine göre de fizyolojik parametrelerin artış gösterdiği, ancak artış hızı 

bakımından ırklar arasında fark olduğu; özellikle 11 den 14 e kadar olan zaman da artış 

bakımından önemli fark olduğu bildirilmektedir (Pekel ve  ark. 1993). Alpan (1972), 

Araştırıcı ayrıca, hava sıcaklığının düşük olduğu durumlarda ırklar arası farkın önemli 

olmadığı ancak, sıcaklık ve nem değerleri yükseldikçe ırklar arası farkın daha da 

belirginleştiğini bildirmektedir.   

 

Çizelge Kilislerde rektal sıcaklık, solunum ve nabız sayıları (Alpan, 1972) 

Çevre sıcaklıkları ºC 24-27 27-29 30-32  33-35  

Rektal sıcaklıklarını 38.7 38.5 38.6 38.6 

Solunum sayısı 24 24 27 29 

Nabız     

 

 

Çeki gücü: 

Güney Anadolu’da ve özel olarak Kilis sığırlarının ve melezlerinin bulunduğu 

çevrelerde yetiştirmede çeki hayvanı olarak da önem verildiği bildirilmektedir (Yarkın, 1961). 

Buralarda ineklerin de yaygın olara tarla ziraatında çalıştırıldığı ve bununda döl ve süt verimi 

üzerinde olumsuz etkide bulunduğu bildirilmektedir.  

Kilis sığırlarında göğüs çok dar bacaklar ince, kemikli, sağrı kısa ve genel olarakkas 

gelişimi zayıf ve özel olarak sağrı, but, baldır ve kalça zayıftır. Bu yapı özellikleri iş verimine 

uygun olmadığını göstermektedir. Kilis ırkında öküzler canlı ağırlık ve vücut yapısı 

bakımından ineklere nazaran iş verimine daha elverişlidirler.  

Kilis bölgesinde süt ve döl verim özelliklerine de önem verildiğinden inekler iş 

hayvanı olarak kullanmakta öküzleri ise diğer yerlere iş hayvanı olarak satmaktadırlar 

(Yarkın, 1961).  
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