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Giriş 

Günümüzde keçi yetiştiriciliği önemi gittikçe artan bir üretim dalıdır. FAO verilerine göre, 1980–2010 

döneminde sayısal olarak 464 milyon baştan 880 milyon başa yükselen dünya keçi sayısı, bunun en 

önemli göstergesidir (Anonim,2011). Dünya’da keçi yetiştiriciliğine olan ilgi artışında, etinin ve 

bilhassa sütünün özellikleri önemli rol oynamaktadır. Keçisütü, insan gıdası olarak tüketilebilecek 

sütler içerisinde, anne sütüne en yakın özellikte olan süt olması ile farklılık arz eder. Kalsiyum 

içeriğinin anne  sütüne göre 34 kat daha yüksek olması ve inek sütü tüketiminde zaman zaman 

karşılaşılan sindirim sistemi problemlerine neden olmaması gibi birçok özellik keçi sütünü avantajlı 

kılmaktadır. Süt ürünlerinin keçi sütü ile yapıldığında pazarda daha fazla tercih edilmesi ve bazı özel 

ürünlerin keçi sütüne bağlı olarak üretilebilmesi bu sütü değerli kılmaktadır. Gerek ülkemizde, 

gerekse Avrupa Birliği ve Orta Doğu ülkelerinde keçi sütü açığı olduğunu dikkate aldığımızda, keçi 

sütü üretimimizi artırmamızın önemi daha net görülmektedir. 2012 ve 2013 yılı süt üretiminde 

türlerin katkı düzeyleri Çizelge1. de verilmiştir. 

 

 
Şekil 1. Hayvan Sayıları, 2012-2013 

Türkiye toplam süt üretimi 2013 yılında 18 milyon tondur (Şekil 1). Üretilen bu sütün %91,4‘ünü inek 

sütü, %6’sını koyun sütü, %2,3’ünü keçi sütü ve %0,3’ünü ise manda sütü oluşturmaktadır. Ancak, 

hayvan başına verimler çok düşük olup hayvan başına verim artışı ile önemli süt üretim artışı 

sağlanabilir. 



 

 

Resim 1. Entansif süt keçiciliği işletmesi  

Beslenme Fizyolojisi Bakımından Keçi Sütü  

Keçi sütünün inek, koyun ve insan sütü ile karşılaştırmasını veren Çizelge 1, incelendiğinde aslında 

kuru madde miktarının benzer düzeyde olmasına rağmen içerikte önemli farklar olduğu 

anlaşılmaktadır. Çizelge 1'de görülebileceği gibi keçi sütünün, kalsiyum içeriği inek sütünden daha 

yüksektir. Bu durumda keçi sütünün bebek gelişimi için iyi bir kalsiyum kaynağı olduğunu söylemek 

mümkündür. Bu sebeple keçi sütü bebek maması üretimi için ideal bir kaynak olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Ancak, demir, vitamin-B12 ve folik asit bakımından fakir olan keçi sütünü, 

zenginleştirmek gerekmektedir (Koşum, 2010). 

Çizelge.1  Kültür Irkı Keçi Sütü ile İnek ve Anne Sütlerinin Ortalama Değerleri  

  Keçi Sütü İnek Sütü Anne Sütü 

Kuru Madde 12,48 12,69 12,4 

Protein(g) 3,6 3,3 1,0 

Kazein 2,47 2,63 0,40 

Albumin+Globulin 0,43 0,60 0,70 

Laktoz 4,08 4,78 6,72 

Yağ(g) 4,2 3,3 4,4 

Mineral madde 0,79 0,73 0,31 

Kalsiyum(mg) 134 119 32 

Fosfor(mg) 111 93 14 

Klor 0,154 0,105 0,06 

Demir(mg) 0,04 0,05 0,03 

           Potasyum(mg)       204 152 51 

A (IU/g Yağda) 185 126 241 

D (IU/g Yağda) 0,7 0,7 0,27 

B1 (mg/100 ml) 68 48 17 

VitaminB6(mg) 0,05 0,04 0,01 

Magnezyum(mg) 14 13 3 

Kalori(mg) 69 61  70  

(Koşum, 2014)  



 

 

Resim 2. Entansif süt keçicil iğinde saanen ırkı keçi ve oğlağı  

 

Keçi sütü inek sütüne oranla %13 daha fazla kalsiyum,%25 daha fazla VitaminB6,%47 

daha fazla VitaminA,%134 daha fazla potasyum içerir(Luke and Keith,1992).Keçi sütü 

yağının yaklaşık % 99'u trigliseritlerden oluşur. Keçi sütünün, kısa zincirli yağ 

asitlerince zengin olması   özellikle sindirim yeteneği henüz gelişmemiş bebeklerin 

beslenmesinde keçi sütünden yararlanılmasını ya da keçi sütünden üretilmiş bebek 

mamalarının kullanımını esas kılmıştır.   Keçi sütünde yağ taneciklerinin çapının küçük 

olması, sindirimini kolaylaştırır.  Ayrıca  keçi sütü proteinlerinden alfa-s1 kazein 

içeriğinin düşük olması sebebiyle de yumuşak bir pıhtı oluşturarak mide -barsak 

(gastro-intestinal) sağlığının korunmasına yardımcıdır . Anne sütüne oranla proteinler 

ve fosforca zengin olan keçi  sütü midede asit ve a lkalileri tamponlayıcı  bir özellik 

göstermektedir. Bu özelliğinden dolayı, alkali veya asit zehirlenmelerini önlemede ve  

peptik ülserleri iyileştirmede yararlıdır.  1999 yılında yapılan bir araştırmada keçi sütü 

ile beslenen gelişme çağındaki çocuklarda, in ek sütü ile beslenenlere kıyasla  

magnezyum, fosfor miktarı ve kemik yoğunluğunun daha fazla olduğu  tespit edilmiştir. 

Ayrıca keçi sütünün inek sütünden daha fazla miktarda biyoyararlanılabilir d emir 

içerdiği tespit edilmiştir.  

Keçi sütü daha fazla esansiye l yağ asidi içerir(Linoleik ve arasidonik asitler)(Çizelge.2). 

Keçi sütü aynı zamanda fazla oranda kısa ve orta zincirli yağ asitleri içerir. Bundan 

dolayı keçi yağı diğerlerine göre daha kolay sindirilir. Çünkü lipaz bu asitlere daha 

kolay etki eder.Ayrıca inek sütünden farklı olarak keçi sütü aglütinin içermez. Böylece 

keçi sütündeki yağ inek sütündeki gibi topaklanmaz, üstte birikmez. Bu da sindirimi ve 



absorbsiyonu kolaylaştırmaktadır. Yani keçi sütü doğal homojenize bir süttür. .(Luke 

and Kate,1992) 

 

Çizelge.2  Keçi, inek ve anne sütlerinin yağ bileşimi yönünden karşılaştırılması.(Luke ve 

Kate,1992) 
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Keçi sütü Konjuge Linoleik Asit (CLA)  dediğimiz bir yağ asidince de oldukça zengindir. 

Bu asit vücudumuz tarafından üretilmeyen, dışarıdan alınması gereken (esansiyel) yağ 

asit lerinden biridir. Bu asit yağların vücutta depolanmasına yardım eden LPL enziminin 

çalışmasına engel olur ve vücutta depolanan yağ miktarının azaltılmasına yardımcı 

olur. Aynı zamanda depolanmış yağların kaslarda enerji kaynağı olarak kullanılmasında, 

vücuttaki yağ miktarının azaltılmasında, yağsız kasların ve kas kitlesinin artırılmasında 

destekleyici rol oynar. Diyet yapan kişilere önerilen önemli bir beslenme desteğidir. 

Araştırmalar CLA'nın sadece vücuttaki yağları azaltan bir yağ asidi değil, aynı zama nda 

dikkate değer bir şekilde anti -katabolik (kas yıkımının önlenmesi), anti -oksidan 

(yaşlanma etkilerinin ve serbest radikal hasarın azaltılması), bağışıklık sistemi 

güçlendiricisi, kolesterol düşürücü ve kanser önleyici etkileri olduğunu da göstermiştir.  

CLA, özellikle göğüs kanseri, prostat kanseri ve damar sertliği riskini azaltmaktadır. 

Ayrıca CLA, insüline karşı duyarlıl ığı arttırarak yağ asitlerinin ve glukozun yağ 

dokusundan kas dokusuna geçişini arttırmakta ve yağ oranında azalma sağlamaktadır. 



Bu özelliği ile CLA, şeker hastalarının kan şekerini kontrol altına almalarına da yardımcı 

olmaktadır.  

Süt proteinlerinden alfa-s1-kazein, alerjiye sebep olan önemli bir proteindir.Bu protein 

keçi sütünde inek sütüne oranla çok daha azdır. İnek  sütü alerjisi,  1 aydan daha küçük 

çocuklarda gıdalara  bağlı alerjilerin toplamının %12,6'sını meydana getirmektedir. Bu 

alerjiler "Cow Milk Allergy" olarak bilinmekte ve bu tip alerjilerin genel popülâsyondaki  

görülme sıklığı ise; % 0,3 ile % 7,5 arasında değişiklik gös termektedir. İtalya’da yapılan 

bir çalışmada çocukların % 2,5'inde ilk yaşta, % 12 -30'unda ilk 3 ayda alerji 

probleminin görüldüğü belirlenmiştir. Yine İtalya'da yapılan bir başka araştırmada 2 

yaşın altındaki bebeklerde % 3 olduğu ve bu bebeklerde inek sü tü yerine keçi sütü 

verildiğinde şikâyetlerin % 40 -50 oranında azaldığı tespit edilmiştir. Fransa'da yapılan 

bir başka çalışmada inek sütüne alerjisi olan bebeklerin, keçi sütü ile beslendiğin de % 

93 oranında şikâyetlerinin azaldığı belirlenmiştir (Laugesen ve ark  2003). 

Araştırmalar  bebek beslenmesinde anafilaktik şok gibi durumların oluşmaması için, 

keçi sütünün ya da keçi  sütünden üretilmiş mama tercihinin doğru bir seçim olduğu nu 

göstermektedir. Cilt  sorunları, migren, sindirim bozuklukları ve astım gi bi alerjik 

reaksiyonlara yol açan Laktoalbumin gibi proteinler inek sütünde yüksek seviyede 

bulunurken keçi sütünde anne sütüne yakın seviyelerde bulunmaktadır. Keçi sütü beta -

laktoalbumin inek sütündekinden  daha  kolay sindirilir. Amerika Birleşik Devlet leri 

Sağlık Bakanlığı raporlarına göre bebeklerdeki ölüm nedenlerinin 1/5 inin ani ölümler 

olduğu belirtilmekte ve uykuda görülen  ani ölüm olaylarının 1/3 ünde inek sütüne 

alerjisi neden olarak gösterilmektedir. İngiltere'de ise her yıl 40.000 bebekten 4000'e 

yakınının inek sütüne olan alerjik durumları nedeniyle öldüğü  belirtilmektedir. 

İstatistikler gösteriyor ki alerji sebebiyle ilk 6 aylık dönemde bebek ölümleri ile sıklıkla 

karşılaşılmaktadır. Keçi sütü, özellikle inek sütüne alerjisi ve sindirim probl emi olan 

bireyler tarafından rahatlıkla tercih edilebilecek doğal bir kaynaktır (Woodford,2007) 

Keçi sütü teknolojik açıdan peynir mayasıyla inek, koyun gibi diğer geviş getiren 

hayvanların sütlerine göre daha kolay ve çabuk pıhtılaşmaktadır. Bu nedenle ke çi 

sütünden üretilen peynirin sindirimi daha  kolaydır. Keçi sütünün viskozitesi (kıvamı) 

inek sütüne göre daha yüksektir. Yağ tanecikleri çok küçük olduğundan yağının 

ayrılması zordur, çok kolay homojenize olur ve çok geç kaymak bağlar. Bu nedenle keçi 

sütünden çok değerli ve özel peynirler üretilmekte ve çok yüksek fiyatlara 

satılmaktadır. Keçi sütü yurtdışında çok özel ve pahalı peynirlerin yapıldığı değerli bir 

süttür. Özellikle Fransa, İtalya ve İspanya gibi Akdeniz'e kıyısı olan Avrupa ülkelerinde 

çok sevilerek tüketilen ve diğer peynirlere göre en çok tercih edilen peynirler keçi 

sütünden yapılmaktadır.  



 

Resim 3. Entansif süt keçicil iğinde saanen ırkı keçilerin yemlenmesi  

Süt Verimini Etkileyen Faktörler 

Keçilerde hayvan başına verim çeşitli faktörlere göre değişim göstermekte olup genetik ve çevre 

temel faktörlerdir. Süt veriminin %30 genetik etkili olup %70 çevresel koşullara bağlı olarak 

gerçekleşmektedir. Süt verim ve kompozisyonunu etkileyen sebepler arasında hayvanın ırkı, yaşı, 

cüsse, canlı ağırlık, besleme, yetiştirme, laktasyon dönemleri, kuruda kalma süresi, buzağılamadaki 

yaşı, kızgınlık-gebelik, çevre sıcaklığı ve nem, buzağılama mevsimi, sağımlar arası süre, hastalıklar 

(mastitis) sayılmaktadır (Özcan ve Yalçın,1985; Duru ve Tuncel,2002).  

Bölge koşullarındaki farklılık ve yetiştiricilerin sosyo-ekonomik koşulları ile yetiştiricilik şekli 

hayvanların verim düzeylerinin farklı olmasına neden olmaktadır. Ülkemizde yetiştirilen keçilerin süt 

verimi her keçi ırkı için değişiktir (Çizelge 3.).  Ancak yinede, keçiler,  genel olarak erken gelişme 

özelliğine sahiptirler, oğlak verimleri yüksektir. Gebelik süresi ve kuşaklar arası süre sığıra göre kısa 

olduğu için sayıları kısa bir zamanda artırılabilir. Canlı ağırlıklarına göre süt verimleri çok yüksektir. Bir 

sağım döneminde kendi ağırlığının 10-15 katına kadar süt verebilirler. Keçi sütü, aromalı peynir 

yapımı dışında sağlık açısından çocuk beslenmesinde özel bir öneme sahiptir. Daha ucuza alınabilirler 

ve her türlü doğa koşullarında ekonomik olarak yetiştirilebilirler. Bakım ve yönetimleri çok kolaydır ve 

diğer çiftlik hayvanlarına göre hastalık ve asalaklara karşı daha dayanıklıdırlar.Türkiye’de süt keçisi 

olarak, Saanen, Malta, Halep,  Kilis, Kıl, Honamlı ile Tiftik keçi (Ankara keçisi) ırkları bulunmaktadır. 

Ancak  son zamanlarda Boer keçisi de yetiştirilmeye başlanmıştır.  Ancak süt üretiminde kullanılan 

keçi ırklarının süt verimi, laktasyon süresi, bir laktasyonda toplam süt verimi, sütteki yağ oranı gibi 

verim özellikerinin değişken olduğu bilinmektedir. 

 



Çizelge 3. Türkiye küçükbaş hayvan sayıları dağılımı (TUIK, 2014) 

 

  Koyun - Yerli Koyun - Merinos Keçi - Kıl Keçi - Tiftik 

                    (baş )   (baş)                         (baş)                           (baş)   

1991   39 590 493    841 847   9 579 256   1 184 942 

1992   38 575 828    840 110   9 439 600   1 014 340 

1993   36 709 000    832 000   9 192 000    941 000 

1994   34 823 000    823 000   8 767 000    797 000 

1995   32 985 000    806 000   8 397 000    714 000 

1996   32 234 000    838 000   8 242 000    709 000 

1997   29 376 000    862 000   7 761 000    615 000 

1998   28 560 000    875 000   7 523 000    534 000 

1999   29 425 000    831 000   7 284 000    490 000 

2000   27 719 000    773 000   6 828 000    373 000 

2001   26 213 000    759 000   6 676 000    346 000 

2002   24 473 826    699 880   6 519 332    260 762 

2003   24 689 169    742 370   6 516 088    255 587 

2004   24 438 459    762 696   6 379 900    230 037 

2005   24 551 972    752 353   6 284 498    232 966 

2006   24 801 481    815 431   6 433 744    209 550 

2007   24 491 211    971 082   6 095 292    191 066 

2008   22 955 941   1 018 650   5 435 393    158 168 

2009   20 721 925   1 027 583   4 981 299    146 986 

2010   22 003 299   1 086 392   6 140 627    152 606 

2011   23 811 036   1 220 529   7 126 862    151 091 

2012   25 892 582   1 532 651   8 199 184    158 102 

2013   27 485 166   1 799 081   9 059 259    166 289 

Not: 2013 Yılı bilgileri geçerlidir. 

 

Sütçü keçi ırklarının süt verimi ile ilgili performans verileri Çizelge 4’de verilmiştir. Çizelge 4’e 

bakıldığında tiftik keçisinin ayrılması gerekir. Tiftiği için yetiştirilen tiftik keçisi sağılırsa tiftik kalitesi 

düşeceğinden oğlakları emzirilir. Zaten süt verimi düşüktür. Çizelge 3’de görüldüğü gibi saanen süt 

keçisi keçilerde süt verimi yüksek keçi ırkı olarak öne çıkmaktadır. Yalnız diğer keçi ırklarına göre 

sütteki yağ oranı düşüktür. Ancak Halep keçisi süt keçileri içinde yüksek ve dayanıklılığı halen önemini 

korumaktadır.  

 



 

Resim 4. Süt verimi pekçok faktöre göre değişim gösterir. 

 

Çizelge 4. Sütçü keçi ırklarının süt verimi ile ilgili performans verileri  (Anonim, 2014) 

KEÇİ IRKI GÜNLÜK 
SÜT 
VERİMİ 
(Kg) 

LAKTASYON 
SÜRESİ 
(Gün) 

LAKTASYONDAKİ 
SÜT VERİMİ 
(Kg) 

SÜTTEKİ 
YAĞ 
ORANI 
(%) 

TEKE 
AĞIRLIĞI 
(Kg) 

KEÇİ 
AĞIRLIĞI 
(Kg) 

DOĞUM 
ORANI 

SAANEN 
SÜT KEÇİSİ 

2-3 280 600-900 3,50 75 60 1,6 

MALTA 
KEÇİSİ 

2 250-270 500-600 4,00 60 45 2 

BOER KEÇİSİ 1,5 270 400 5,60 100 70 2,0-3,0 

HALEP 
KEÇİSİ  

2,5 280 750 4,50 80 60 1,6 

KIL KEÇİSİ 0,7 140 70-80 5,00 65 45 1,2 

HONAMLI 
KEÇİSİ 

1-1,3 150 170-180 4,50 80 60 1,4 

KİLİS KEÇİSİ 1,5 250 350-400 4,50 70 55 1,5 

TİFTİK 
KEÇİSİ 

    45 35 1,4 

 

Saanen ırkı 

Saanen keçileri en fazla süt üreten keçi ırklarının başında gelir. İsviçre kökenli bu hayvanlar dünyanın 

her yerinde yetiştiği gibi ülkemizde de bulunmaktadır. Saanen keçisi, diğer keçi ırklara ve özellikle de 

ülkemizde yaygın olan kıl keçilerine göre süt verimi daha fazladır. 



 

Resim 5. Saanen ırkı sağmal keçi  

İyi koşullarda yetiştirilen bir Saanen keçisinin ortalama verimin, 10 adet kıl keçisi ile ancak ulaşabilir. 

Dünya'da keçi yetiştiriciliğinde yerli ırkların ıslah edilmesi amacıyla en çok Saanen ırkı keçiler tercih 

edilmektedir. Böylece birçok ülkede yerli keçilerin ıslahında Saanen Keçileri kullanılarak yüksek 

verimli yerli keçi tipleri elde edilmiştir. İyi bakım ve besleme koşullarında 2,5 yaşın üstündeki bir  

Saanen Keçisi bir sağım döneminde 280-300 gün sağılabilmekte ve toplam 700-900 kg süt 

verebilmektedir. 

Çizelge.4  Saanen keçisi özellikleri (Ceyhan, 2014) 

 Özellik  Değer 

 Ortalama Oğlak Doğum Ağırlığı  3580 gr 

 Doğumda Göğüs Çevresi  37 cm 

 Sütten Kesim Yaşı  45 gün 

 Sütten Kesim Ağırlığı  14 kg 

 Ergin Keçi Ağırlığı  60 kg 

 Ergin Teke Ağırlığı  75 kg 

 Ergin Keçi Cidago Yüksekliği  72 cm 

 Ergin Teke Cidago Yüksekliği  84 cm 

 İlkine Tekeye Verilme Yaşı  7–8 ay 

 Keçi Başına Düşen Oğlak Sayısı (Oğlak Oranı)  1.6 

 Laktasyon Süresi  280 gün 

 Laktasyon Süt Verimi  500-650kg 

 0–2 Aylık Dönemdeki Ölüm Oranı  %5–6 

 Sütün Yağ İçeriği  %3,49 

 Sütün Kuru Madde Düzeyi   %9,65 

 Sütün Özgül Ağırlığı  1,028 



 

 
Resim 6. Sannen oğlak büyütme bölmeleri 

 

Kilis ırkı 

Her türlü iklim koşullarına iyi uyabilen, ekstansif ve entansif koşullarda, küçük aile işletmeleri halinde 

veya sürüler halinde yetiştirilebilen, sağlam vücut yapılı, uzun yürüyüş yetenekli süt ve döl verimi 

yüksek bir keçi ırkıdır. Güney Doğu Anadolu Bölgesinde özellikle Hatay, Gaziantep ve Urfa 

dolaylarında yetiştirilen bu ırk Suriye’den getirilen Halep keçileri ile kıl keçiler arasında yapılan 

melezleme ile ortaya çıkmıştır. Sayıları 100 bin dolayında olan Kilis keçileri, Türkiye yerli ırkları 

içerisinde süt verimi en yüksek olan ırktır. Kilis keçilerinde vücut çok uzun ve genellikle siyah renkli 

kıllarla kaplıdır. Kulaklar çok uzun, geniş ve sarkıktır. Kilis keçileri genellikle boynuzludur. Ancak, 

boynuzsuz erkek ve dişi hayvanlarda bulunmaktadır. Meme iyi gelişmiş olup iki bacak arasında öne 

doğru uzanmaktadır.  

Ergin tekelerin canlı ağırlıkları 60-90 kg, dişilerin ise 45-65 kg arasında olup geniş bir varyasyon 

göstermektedir. Laktasyon süt verimi 200-350 kg ve laktasyon süresi 250-300 gündür. Sütte yağ oranı 

% 4.3-4.7 civarındadır. Kıl verimi 500-600 gr’dır. 100 keçiden elde edilen oğlak sayısı 120-160 

arasındadır.( Ceyhan, 2014) 

 

Halep ırkı 

Ülkemizde Halep keçisi olarak bilinen bu süt keçileri Güney Doğu Bölgemiz ile Akdeniz Bölgesi sahil 

kesiminin tümünde yetiştirilmektedir.  

Halep keçisi süt keçileri olarak bilinmektedir. Ancak canlı kilo artışının yüksek olması nedeni ile Halep 

keçisi eti içinde beslenmektedir. Halep keçisinin vücudu uzun kıllarla kaplıdır. Kulaklar uzun ve 

sarkıktır. Boyun altında küpeler vardır. Vücut rengi kımızı kahve renkli olup, nadirde olsa gri ve bej 

renkliye rastlanabilir. Halep keçilerinde laktasyon süresi 250 – 300 gün olmaktadır. Bakımına göre 

günde ortalama 3 Litre süt verimine sahiptir. En çok süt veren keçi ırklarındandır. Sağımı kolay, 

makine sağımına müsait yapıya sahiptir. 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.  (Kilis ili Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği, 2014) 



Yemler ve beslemenin süt verimine etkisi 

Süt kompozisyonunu genetik yapı ile çevre koşulları etkisinde şekillenir. Süt kuru maddesi, yağ, 

protein içeriği beslemeye bağlı olarak değişkenlik gösterir. Genel bir değerlendirme ile keçi sütü 

ırklara göre değişmekle birlikte %3.7- 4.9 yağ, %3.1-3.8 protein %4.6-4.8 laktoz ve yaklaşık %0.74 

külden oluşur. Keçi sütü %5 oranında omega-3 serisi yağ asitlerini de içeren çok doymamış bağlı uzun 

zincirli yağ asidi,  %70 doymuş yağ asidi ve %25 tek doymamış bağlı yağ asitleri içerir. İnsan sağlığı 

açısından ideal olarak nitelenen süt yağının ise omega-3 serisi yağ asitleri ile çok doymamış bağlı uzun 

zincirli yağ asitlerinin %10, doymuş yağ asitlerinin %8 ve tek doymamış bağlı yağ asitlerinin ise %82 

oranında olması gerektiği ifade edilmektedir. Diğer bir ifadeyle süt yağının yağ asitleri dağılımı 

açısından bu kompozisyona getirmeye çalışmak besleme açısından düşünülmesi gereken bir husustur. 

Kaba yemler süt yağını etkilemesi ile ayrıca önem azr eder. Kaba yemlerin içerdikleri selüloz nedeniyle 

önemlidirler. Rumendeki fermantasyon sırasında selülozlu materyaller asetik asit lehine bir 

fermantasyona neden olurlar. Bu şekilde özellikle sütün kısa ve orta zincirli yağ asitlerinin sentezinde 

önemli rol oynayan asetat sağlarlar. Rasyonda kullanılacak kaba yem düzeyi onun kalitesiyle ilgilidir. 

Kaba yemin partikül büyüklüğü ruminantlarda çiğneme ve geviş getirme süresini etkilemektedir. 

Rasyonda ki kaba\kesif yem oranının düşürülmesi genellikle süt yağında düşmeye neden olur. Kaba 

yem düzeyini düşük olduğu rasyonlarda genellikle süt veriminde, süt proteininde ve süt laktoz 

düzeyinde artış ve süt yağında düşüş gözlenir (Görgülü, 2014). 

Merada otlayan veya taze yeşil ot tüketen keçilerde süt yağı genelde düşer. Bunun nedeni taze 

otlarda selüloz düzeyinin düşük olmasıdır. Süt verimi genellikle artar, süt yağının düşüşünde süt 

verimindeki bu artışın da etkisi vardır.  

Sonuç 

FAO verilerine göre, 1980–2010 döneminde sayısal olarak 464 milyon baştan 880 milyon başa 

yükselen keçi, yetiştiricilikte önemi gittikçe artan bir hayvan türüdür.  Ancak keçi yetiştiriciliğinde 

istenen verim düzeylerinin alınması, gerekli koşulların teminine bağlıdır. Ekstansif sistemlerin istenen 

verim düzeylerini yakalaması mümkün olamayacağından entansif sistemlerin kurulup işletilmesi 

büyük önem arz etmektedir. Keçilerde süt verimini etkileyen faktörler yaş, ırk, besleme düzeyi, 

laktasyon dönemi, mevsim, refah koşulları olarak sıralanabilir.  Süt keçiciliği yapılması planladığında, 

uygun ırk, barınak, besleme koşullarının önemi daha da artmaktadır. Çiftlik hayvanların doğal 

ortamlarından alınıp entansif yetiştiriciliğinin yapılmaya başladığı noktada problemlerde artış ve 

farklılıklarında çıkması muhtemeldir. Buradaki kritik nokta hayvan isteklerini göz önüne alan planlama 

yapılmasıdır.   
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