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Giriş 
Dünyanın bir çok ülkesinde olduğu gibi Türkiye’de de en önemli sorunlardan birinin 
insanların yetersiz ve dengesiz beslenme olduğu bilinmektedir. Özellikle ülkemizde beslenme 
yetersizliğinin başlıca nedeni; toplam proteini tüketimi yetersizliği değil, toplam protein 
içerisinde hayvansal protein tüketiminin az oluşudur. FAO raporlarına göre, 70 kg ağırlığında 
yetişkin bir insanın günlük hayvansal protein gereksinimi 35 g dolayındadır. Buna karşılık 
dünyada kişi başına ortalama 27 g hayvansal protein tüketilmektedir. Gelişmiş ülkelerde 
hayvansal protein tüketimi kişi başına ortalama 44 g iken gelişmemiş ülkelerde b değer ise 9 
g. dır. Gelişmekte olan ülkeler arasında yer alan ülkemizde kişi başına ortalama günlük 
protein tüketimi ise 18 g’dır. Oysa, insanların, bedensel ve zihinsel faaliyetlerini 
sürdürebilmek ve sağlıklı kalabilmek için, protein yapı taşları olan ve azot bulunan besin 
maddelerini almaları çok önemlidir. Ayrıca, bu proteinlerin yapısında bulunan aminoasitlerin 
bir kısmını vücudun kendisi sentezleyebilirken bir kısmının ise dışarıdan alınması 
gerekmektedir. Dışarıdan alınması gereken bu amino asitler (valin, leucin, fenilalanin, 
metionin, treonin, lisin, isoleucin , tiriptofan), hayvansal ürünlerin içinde dengeli ve yeterli 
mikatrlarda bulunmaktadır. Bir dieğr deyişle, hayvansal ürünler önemli bir protein 
kaynağıdır. Protein; sudan sonra, vücudun büyümesi, gelişmesi ve hastalıklardan korunması 
için gerekli olan en önemli besin maddesidir. Çünkü her canlı  yapısında mutlaka protein 
içermektedir. Protein organizmanın su dengesini, asit-baz dengesini kontrol ederken, 
hormonların oluşumuna yardım eder. Diğer önemli bir görevi de hemoglobin yapımını 
sağlamaktadır. Hemoglobin, hücrelere oksijen götürüp karbondioksiti alan kan proteinidir. 
Yani kısacası hayvansal ürünler vücutta metabolik faaliyetleri gerçekleştiren enzim ve 
hormonların yapısında bulunan proteinin temel kaynağıdır. 

 
 
Resim 1. Türkiye’de keçi yetiştriciliği ekstansif koşullarda yapılmaktadır.  
 
Keçilerde besi perfromansı 
Besi genel anlamıyla ağırlık kazandırmayı ifade eder. Hayvanlar yeterli yemle beslendikleri 
takdirde doğdukları andan ölümlerine kadar canlı ağırlık kazanırlar. Her hayvanın ekonomik 
olarak ulaşabileceği bir ağırlık vardır. Bu ağırlık ırka, bakım besleme koşullar, mevsim, doğum 
tipi ve  cinsiyet gibi faktörlere gör değişim gösterir. Besicilikte amaç hayvanlara her gün belirli 
bir canlı ağırlık artışı yaptırmaktır. Bu nedenle hayvanların belirli bir program dahilinde besiye 
alınması gerekir. Ancak keçi eti üretimi dağlık, ormanlık alan çevresinde küçük ölçekli ve 
doğaya bağımlı olarak yapılmaktadır. Bu konuda çok sayıda çalışma yoktur. Ancak, Türkiye 



nin kırmız ete olan talebinin karşılanmasında önemli bir alternative olan keçi 
yetiştiricliğininde ekstansif sistemden entansif siistemlere geçiş yaparak besiyi de entansif 
koşullarda yapmaı ile istenen kalitede keçi eti üretimi elde dilemsi sağlanmış olacaktır. Zaten 
keçi eti ile ilgili halk arasında oluşan olumsuz görüşlerde keçi etinin bugüne kadar kontorlü 
koşularda ve olması gerektiği şekilde değilde ekstansİf koşullarda ve besi tekniği 
kullanımadan tüketiiciye sunulan kalitesiz etlerden kaynaklanmaktadır.  Keçi yetiştiriciliği 
Türkiye için çok önemli hayvancılık kolu olup keçi üretimi yapan işletmeler gelirlerinin yüzde 
70’ini bu üretimden sağlamaktadır. Bu nedenle üretim tekniğinin iylileştirilmesi ile önemli 
perfromans artışı sağlamak mümkündür.  Daşkıran ve Ertuğrul, (1994) sütten kesim çağında 
besiye alınan ankara keçisi erkek oglaklarinin besi performansi ve karkas özellikleri konulu 
çalışmalarında, besi başı ve besi sonu ağırlıkları sıra ile 14.45 kg ve 24.06 kg;  besi boyunca 
oğlaklar ortalama 135.9 g. günlük canlı ağırlık artışı sağladıklartını ve  beside, hayvan başına 
günlük ve 1 kg canlı ağırlık artışı için kesif yemi tüketimi sırası ile 0.806 kg ve 6.069 kg olarak 
belirlenmiştir.  
 
Keçi eti ve besin içeriği   
Türkiye’nin 2012 yılında keçi sayısını yüzde 15,65 artırarak 6 milyon 293 bin 233 baştan 7 
milyon 277 bin 953 başa çıktığı, dünyadaki ülke payını ise yüzde 0,64’den yüzde 0,73’e çıktığı 
bilinmektedir. Türkiye’nin keçi eti üretimini 2012 yılında yüzde 18,51 artırarak 41 bin 600 
tondan 49 bin 300 tona yükselttiği, dünyadaki payının ise yüzde 0,79’dan yüzde 0,93’e 
çıkmıştır. Keçi sütü üretiminin ise yüzde 15,23 ile 320 bin 588 tondan 369 bin 429 tona 
ulaştığı bilinmekte olup, Türkiye’nin keçi sütünde dünya payının ise 2011’de yüzde 1,81 iken, 
2012 yılında yüzde 2’yi aşarak yüzde 2,07’ye çıktığı bilinmektedir(TUIK,  2012). 

Ülkemizde keçi eti,  genellikle düşük gelirli aileler tarafından tüketilmektedir. Ancak buna 
karşın Avrupa ülkelerinde ve Amerika’da keçi eti ve keçi eti kullanılarak  imal edilen bazı 
ürünler yine oldukça yüksek fiyatta satılabilen lüks tüketim maddeleri arasında yer 
almaktadır. Paketlenmiş ve işlenmiş olarak satılan değişik keçi eti ürünleri internet üzerinden 
de pazarlanabilmektedir (Darcan, 2004). Ayrıca yine bir çok Avrupa ülkesinde (Fransa ve 
İspanya), “Cabritos “ adı verilen 1 aylık yaştaki süt oğlakları pazarda dana ve kuzu etinden 2-3 
kat yüksek fiyatla satılmaktadır. Karkas ağırlığı 10-12 kg. olan oğlaklardan elde edilen bu etin 
yağ içeriği de oldukça  düşüktür (Boyazoglu ve Morand-Fehr, 2001).  
Keçi etinde %27.8  protein,  % 9.22 yağ bulunmaktadır (Çizelge 1). Keçi eti koyun ve sığır 
etine benzer protein oranına sahiptir ancak yağ içeriği %50-65 düzeyinde daha düşüktür. 
Karkas ağırlığı 10-12 kg. olan oğlaklardan elde edilen bu etin yağ içeriği de oldukça  düşüktür 
(Boyazoglu ve Morand-Fehr, 2001). 
Keçi etinde B1, B2 ve B3 vitamin miktarının diğer etlere nazaran daha yüksektir. Keçi, 
doymamış yağ asitlerinin zenginliği, doymuş yağların azlığı bakımından, gerek kas içi gerek 
kas arası gerekse deri altı yağı olarak en az yağa sahip tür oalmsı ile ayrıcalık arz eder. Bütün 
bu nokatalar göz önüne alındığında keçi eti, insan sağlığı açısından özellikle de kalp ve damar 
sağlığı açısından çok rahatlıkla tüketebilecek et olarak öne çıkmaktadır. Keçi eti vitamin 
içeriğide önemli olup sinir sistemini koruduğu, cilt ve deri hastalıklarının oluşumunu 
engellediği bilinmektedir. Keçi eti aynı zamanda enerji metabolizmamızı hızlandırıcı bir etki 
gösterir. Sinir sistemi için gerekli vitamin miktarları, keçi etinde ideal koşullarda 
bulunmaktadır. Bunlar karbonhidrat ve yağ yakımını sağlar, aynı zamanda sağlıklı saç, deri ve 
tırnak oluşumuna neden olur. Keçi etinde saptanan sağlıklı yağ asit oranı yüzde 61 ile 80 
arasındadır. Bu da oldukça yüksek bir orandır. Demir oranı ise tüm etlerden daha 



yüksektir.Kanı asidik yapmaz ve hastalıklara zemin hazırlamaz. Keçi etinin, en düşük kaloriye 
sahip görülen tavuk etinden bile daha düşük kalorisi olduğu bilinmektedir.  

 
Resim 2. Keçiler yağsız ve kaliteli kırmız et verirler. 

Çizelge 1. Keçi etinin diğer türlerle karşılaştırmalı içeriği 

100 gr et 
 

Keçi Koyun Dana 

Karbonhidrat (g) 0.00 0.00 0.00 

Protein (g) 27.08 17.16 18.24 

Yağ (g) 9.22 17.22 19.24 

Sodyum (mg) 44.00 63.00 56.00 

Potasyum (mg) 263.00 241.00 287.00 

Kalsiyum 8.00 16.00 7.00 

Vitamin A 32.00 0.00 0.00 

Vitamin C 0.00 0.00 0.00 

Demir 1.75 1.54 1.85 

 
Keçi eti konusunda yapılan çalışmalarda oğlak etinin kokmadığı, ve etin daha açık renkli 
olduğu bildirilmektedir (Darcan, 2004) Çünkü eşey olgunluk seviyesine gelmemiş kıllarda salgı 
üretilmemektedir. Fazla meraya çıkmadığından kas lifleri gevşek olduğundan daha açık 
renklidir. Keçilerden elde edilen et kokmaktadır. Bunun sebebi et ile derinin arasında yağ 
doku olmamasıdır. Böylece kılda üretilen kötü koklu salgı rahatlıkla ete geçmektedir. Bu 
durum genelde idiş (kısırlaştırılmış erkek) hayvandan ya da erkek hayvandan elde edilen 
etlerde görülür. Keçi eti yazın ishale sebep olmaktadır. Bunun nedeni etin yanlış muhafaza  
edilmesinden kaynaklanmaktadır. Et ve et suyu mikroorganizma üremesi için iyi bir besi 
ortamı oluşturmaktadır. Bu mikroorganizmalar insanda aktif bağırsak sendromuna neden 
olmaktadır. Bu yüzden et piştikten sonra veya pişmeden önce muhafazasına özen 
gösterilmesi gerekmektedir. 
 



Irk faktörüde yemden yararlanma ve büyüme açısından dikkate alınması gerekli olan diğer bir 
konudur. Beside başarının artırılması için özellikle sindirim tipi denilen yemden yararlanması 
yüksek, genetik olarak kas gelişimi iyi, kısa sürede yüksek canlı ağırlık kazancı olan ırklarla 
çalışılması beside başarıyı artıracaktır. Türkiye keçi eti üretimine değişk oranlarda katkıda 
bulunan ırklar aşapğıda sıralanmıştır. 

 ET TİPİ KEÇİ IRKLARI 

Boer Keçisi 

   Et keçisi olarak nitelendirilebilecek  en önemli keçi ırkıdır. Güney Afrika da yetiştirilen Boer  
keçileri et verim yönlü seleksiyon ile elde edilmiştir. Kıl örtüsü beyaz, baş ve boyun kızıl 
renktedir. Boer keçileri yılın tüm mevsimlerinde kızgınlık gösterir. Bu nedenle yılda 2 veya 2 
yılda 3 kez doğum yapabilmektedir. Beside oldukça hızlı gelişen oğlaklarında günlük canlı 
ağırlık artışı 230-270gr arasındadır. 1 kg canlı ağırlık artışı sağlamak için tükettiği yem miktarı 
oldukça düşük olan Boer keçilerinin karkas kalitesi yüksektir. Canlı ağırlığı 60-70 kg 
civarındadır. Karkas randımanı %52 civarındadır. (Anonymous 2002) 

 

Resim 3. Ç.Ü.Z.F Damızlık Boer Tekesi 

 

Kıl Keçisi 

Türkiye keçi varlığın büyük çoğunluğu kıl keçisi ırkı oluşturmaktadır. Çünkü kıl keçisi ırkı mera 
şartlarına daha dayanıklıdır.  Türkiye ‘de de meraya dayalı üretim oldunduğundan   dolayı et 
ırkları yerine mera şartlarına daha uyumlu olan kıl keçisi kullanılmaktadır.Türkiye’de en 
yaygın olarak yetiştirilen (%81) keçi ırkıdır. Dağlık tepelik yerlerde yetiştiriciliği  yaygındır. Kıl 
keçisi sıcak ve soğuğa toleranslı yağsız yüksek aromalı et veren,  makiliklerden iyi 
yararlanabilen, hastalıklara dayanıklı uzun mesafelere iyi yürüyebilen süt ve et verimi yeterli, 
yüksek kalitede deri veren iri vücutlu bir keçi ırkıdır.Kıl keçiler kombine verimli yetersiz bakım 
besleme ile her türlü iklim koşullarına çok iyi uyabilen dayanıklı bir ırktır. Döl verimi çok 
yüksek değildir bir doğumda genellikle bir oğlak alınır. Laktasyon süreleri 180-235 gün ve 
laktasyon süt verimleri 100-130 kg arasındadır. Sütteki yağ oranı %5-5.5 arasındadır. 
Keçilerde canlı ağırlık 45-65 kg, tekelerde 60-90 kilogramdır. Karkas randımanı %35-40 
arasındadır. Kıl verimi tekelerde 1-2 kg , keçilerde 0.5-1 kg arasındadır. (Anonymous 2002) 



 

Resim 4. Türkiye Keçi eti üretimi ağırlıklı olarak kıl keçisine dayanmaktadır.  

Honamlı Keçisi 

   Honamlı Keçisi Akdeniz Bölgesi, Toros Dağları etekleri, Antalya, Konya ve Isparta 
yörelerinde yetiştirilen ve kıl keçilerden farklı olarak dışbükey bir burun yapısı ve kısa üst 
dudak yapısı ile dikkati çekmektedir. Renk çoğunlukla siyahtır. Alın ve ayaklarda beyaz 
lekelere rastlanmaktadır. Doğum ağırlığı 3.86 kg, keçilerde canlı ağırlık 73.4 kg, günlük süt 
verimleri 537-1505 g, 120.gün canlı ağırlığı 25.8-31.2 kg’dır. Yok olma tehdidi altında olan 
Honamlı keçisinin tanımlanması ve korunması ile ilgili projeler devreye girmiştir. (Anonymous 
2002) 

Halep Keçisi 

Halep keçisi ergin tekeler canlı olarak 100 kg geçtiği bilinmektedir. Halep keçisi dişilerde 
ortalama canlı ağırlık 50 – 65 Kg. Erkeklerde ortalama 70 – 110 kg ortalamasındadır. 

Oğlak doğum ağırlığı 4 – 5 kg ortalamasındadır. Bir batında doğum ortalaması 1,5 ile 2,2 
arasındadır. Erkek oğlaklarda canlı ağırlık artışı günlük 250– 300 gr ortalaması olmaktadır. 
Etteki randıman % 52 ortalamasındadır. (Anonymous 2002) 

 Büyüme döneminde dokuların gelişimi daha çok genetik faktörlerle ilgilidir. Ancak çevre 
koşullarının etkiside büyüme açısından önemli bir etkiye sahiptir. Ana yaşı, doğum tipi, 
cinsiyet, besleme ve iklim koşulları yavruların büyümesi üzerinde etkili olan faktörlerdir. 
Büyüme dönemindeki bakım ve besleme sütten kesimden sonra yürütülecek olan besi 
çalışmaları üzerine etkiler yaratmaktadır. (Anonymous 2002) 

Keçi eti üretim sistemi 

Keçilerin yetiştirme  sistemi et üretimini etkilemektedir (Çizlege 1). Sütten kesimden sonra 
maternal etki ortadan kalkmaktadır. Bu dönemde yeme tamamen alışmış ve sütten kesim 
stresini atlatmış olan kuzu ve oğlaklar besiye alınırlar. Sütten kesime kadar hızlı bir büyüme 
gerçekleştiren kuzu ve oğlaklar eğer besiye alınmazlarsa ortalama olarak günde 115-162 g. 
kadar canlı ağırlık kazanırlar. Bu oran cinsiyete ve ırka göre farklılık göstermektedir. 
Genellikle tek doğanlar ve erkekler daha hızlı büyümektedir. Genellikle 4-6 aylık yaşta dişiler 



ile erkekler birbirlerinden ayrılmaktadırlar. Doğumdan sütten kesime kadar beklenen günlük 
canlı ağırlık artışı ikiz doğanlar için 200-220 g/gün; tek doğanlar için ise 250-270 g/gündür. 

Çizelge 2 . Kuzularda büyütme sistemi ile büyüme ve karkas özellikleri üzerine etkileri 

Faktörler Doğum 
ağırlığı 
(kg) 

Sütten 
kesim 
ağırlığı(kg) 

Büyüme 
hızı 
(g/gün) 

Karkas 
ağırlığı 
(kg) 

Büyütme 
şekli 

    

-Tek/Tek 5.7 38.2 328 19.8 

-İkiz/Tek 4.0 34.2 302 19.1 

-İkiz/İkiz 4.3 31.7 275 18.6 

Üçüz/İkiz 3.5 30.6 271 18.6 

Cinsiyet     

Dişi 4.3 33.1 289 18.8 

Erkek 4.5 34.3 299 19.3 

 

Resim 5. Entansif keçi yetiştiriciliğinde karlı ve sürdürülebilir üretim yapmak mümkündür. 

Mevsim etkisi: Besi perfromansı yem tekniğine bağlı olarak gerçekeleştiği için sıcak stresinde 
hayvanları yem tüktimi duma noktasına gelmektedir. Eğer gerekeli rahatlık koşulları sağlanaz 
ise yaz aylarında hayvansal üretime ara verilmektedir. Bu nedenle küçükbaş yetiştriciliğnde 
yaz aylarında yayalaya çıklılmatadır. Ancak entansif sistemlerde yaya çıkarılamadığı için 
gerekli serinletme önelmelerin alınamsı gerekmektedir. Bunun için ahırlarda hava 
sirkülasyonu sağlamak için havalandırma açıklıkları, duş ve fanlar bulunmaktadır.  Keçicilikte 
diğer bir faktör ortam şartlarıdır.Sıcaklık, nem,  hava hareketleri gibi ortam şartları , ahırda 
suluk ve fanların durumu hayvanın yemden yararlanma ve günlük canlı ağırlık artışını 
etkilemektedir. 

Besleme etkisi: Rasyona ilave edilmesi, yüksek enerji yoğunluğu nedeniyle daha fazla canlı 
ağırlık kazancı ve daha iyi karkas kompozisyonu sağlamaktadır (Marinova et al., 2001). Geviş 



getiren hayvanlar için rasyonda yağ kullanımı ile çelişkili sonuçlar bildirilmektedir. Bu konuda, 
sadece eklenen yağ miktarı, çeşidi değil değil aynı zamanda kullanılan rasyonun  bileşimide 
rol oynar (Manso ve ark, 2009). Ayçiçek yağı (25gr/kg) keçi rasyonunda kullanıldığında bu 
rasyonla beslenen keçilerde karkas kompozisyonunda bir değişiklik olmadığı bildirlmektedir 
(Marinova ve ark. 2001). Ancak araştırıcılar, rasyonda yağ kullanımının karkasta yağ birkimini, 
etteki yağ dağlımını ve et kalitesini arttırdığı bildirmektedirler.  Soğuk karkas çalımalarında da 
benzer bulgular bildirilmektedir (Najafi ve ark., 2012). Mahabadi keçisi oğlakları için 
hazırlanan rasyonlarda, Palm yağı, soya yağı veya balık yağı kullanıldığında  43.33% olan 
soğuk karkas randımanında farklılık bulunmadığı bildirilmiştir.   

Sonuç 

Günümüzde ekstansif keçi yetiştiricliği yerini entansif keçi yetiştiriciliğine bırakmaktadır. 
Büyüyen keçi sütü  ve keçi eti sanayi ile üretimin artması ve bu üretimin en ekonomik ve 
kaliteli şekilde yapılması üretici ve tüketici açısından önem arz etmektedir. Entansif 
işletmlerde üretim sezonunda elde edilen erkek oğlaklarında, damızlık dışında kasaplık olarak 
ayrılanların en az maliyetle, kaliteli bir karkas kompozisyo nu ile üretilerek üreticinin serbest 
piyasada kar elde edebilmesi  ve işletmesinin sürdürülebilirliği için çok önemlidir.Ülkemizde 
keçi eti sığır ve koyun etine göre daha az tanınmış olmasının vermiş olduğu dezavantajı, 
faydalarının anlatılması ve üretiminin artması ile ilerleyen zamanlarda kırmızı et sektöründe  
alternatif bir ürün olarak marketlerdeki yerini alacaktır. Yapılan çalışmalarda da ekstansif, 
sisteme göre entansif sistemde birim başa verimlerin artırılarak daha karlı ve sürdürülebilir 
üretim yapmak mümkündür.   
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