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Önsöz:Çiftlik  hayvanları üretimi tarım ekonomisinde hem milli gelire katkı hem de 

istihdama katkı bakımından ülkemizde önemli bir yere sahiptir. Çiftlik  hayvan üretimi ayrıca 

insanlara nispeten ucuz fiyatlı  oldukça nitelikli beslenmemizde başka bir kaynakla  ikame 

edilemeyecek düzeyde önemli bir yere sahip olan hayvansal protein sağlar.  Özellikle 

yüzyılımızın son çeyreğinde çiftlik hayvanları  verimliliğinde kaydedilen gelişmeler 

memnuniyet vericidir. Söz konusu gelişmeler başlıca çiftlik hayvan türüne göre saf yetiştirme 

seleksiyon ,melezleme yada  hatlar ,ırklar  melezlenmesinin sonucu elde edilen heterosiz‟e 

dayanmaktadır.  

Çiftlik hayvan populasyonunda yüksek verimli damızlıkları seçmek uygun ıslah 

tekniklerine karar vermek  genetik, kantitaf genetik kavramlarının uygulama alanını 

oluşturmaktadır.  Seleksiyon  gelecek generasyonların ebeveynlerinin seçilmesi işlemididir. 

Böylece bir sonraki generasyonda genetik yapının daha fazla iyileşmesi sağlayan bir ıslah 

yöntemi uygulanması söz konusudur.Doğal kaynakları uygun girdilerle birlikte kullanarak 

yapılan her türlü üretim, yetiştirme, işleme ve pazarlama faaliyetlerinin genetic içerik 

bakımından nitelikli damızlıklara dayandığı hususu açıktır. 

 Hayvan yetiştirmesi, ıslahı, bakımı-beslenmesi, yem üretimi, hastalıklardan koruma gibi 

hususları düzenleyerek hayvanlardan daha yüksek ve ekonomik verim elde etmeyi sağlayacak 

teknoloji ve uygulamaları öncelikle gıda kaynaklarının temini bakımından gida güvenliğinin 

önemli bir unsurudur.Bu konuda ülkelerin kendi damızlıklarını kendi çiftlik hayvan 

materyalınden elde etmeleride gida güvenliğinin bir başka boyutudur.  

Son yıllarda bir çok gelişmekte olan ülke önceleri esas olarak ithal edilmiş saf ırklara 

dayalı olarak diğer bir  deyişle adı “ortak yatırım da olsa dışa bağımlı bir biçimde kendi 

damızlık” materyalini temin ederken giderek kendi damızlık materyallerini dışa bağımlı 

olmaksızın kendileri üretme eğilimindedir.  

İster çiftlik hayvanlarının türüne göre saf yetiştirme ve seleksiyon isterse populasyon  

içinde saf hatlar elde edilmesi onların sürdürülmesi seleksiyon ile ve nihayet hatların genel ve 

özel kombinasyon kabiliyeti için test edilmesi etkili  saf kan hayvan yetiştirme ,hibrit üretimi 

işlemleri genetik ıslah süreçlerinin  esasını oluşturmaktadır. Sözü edilen bu işlemler yoğun 

ölçüde genetik, istatistik ve matematik kavramlardan yararlanmaktadır.  

Bu nedenle  hayvansal üretimde  üretiminde  sözü edilen bu bilim dallarındaki bilgileri 

uygulamaları örneklerle ele alan eserlere ihtiyaç duyulmaktadır.Elinizdeki eser esas itibarı ile 

okuyucunun temel genetik bilgileri, istatistik, temel hayvan ıslahı derslerini aldığını 

varsayarak düzenlenmiştir. 
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Kitabın ilk üç bölümünde çiftlik  hayvanlarda ıslah sürecinin başlayabilmesi için 

gerekli mevcut durumun belirlenmesini sağlayacak bilgileri içermektedir. 

Elinizdeki eser de başlıca kaynak , Wageningen Üniversitesi ve Araştırma 

Merkezi‟nin Hayvan Islahı ve Genetik Bilimi Merkezi (Animal Breeding and Genomics 

Centre – ABGC) tarafından yayınlanan  hayvan ıslahının genetik prensipleri isimli 

(https://wiki.groenkennisnet.nl/display/TAB/  )yayın olmuştur .Eser bu materyale hemen 

hemen elinizdeki eserin yarısı hacminde  ilavelerle ülkemizden  dünyadan çeşitli örneklerle 

uygulamalarla düzenlenmiştir( Kor Oldenbroek and Liesbeth van der Waaij, 2015. Textbook 

Animal Breeding and Genetics for BSc students. Centre for Genetic Resources The 

Netherlands and Animal Breeding and Genomics Centre, 2015.)bu vesile ile bu eserinin 

kullanılmasına izin verdiği için   Hollanda Genetik Araştırmalar Merkezi‟nden Kor 

Oldenbroek e teşekkür ederim.Eserin birinci ve ikinci bölümü  hayvan ıslahına giriş  ve 

bölüm hayvan ıslahının temelleri, 3 bölüm yetiştirme hedeflerini sağlayan bireylerin 

seçilmesinin önemini,4 bölüm ıslah kararlarına esas olacak verim bilgilerinin derlenmesinin 

önemini;5 bölüm verim özelliklerine ilişkin varyans unsurları kalıtım derecesi genetik etki 

mekanizmalarını ve genetik modellerin seçiminin önemini incelemektedir.Eserin 6. bölüm 

genetik çeşitlilik ve akrabalı yetiştirmenin önemini,7 bölüm monogenik özelliklerin 

kalıtımını,8 bölüm hayvanların genetik hüner bakımından üstünlük sıralamasını damızlık 

değer en iyi doğrusal sapmasız öngörü isabet derecesi,9 bölüm seleksiyonda sağlanan 

ilerleme,10 bölüm seleksiyon ve eşleşme,11 bölüm melezleme heterosis ,12 bölüm ıslah 

programlarının yapılışını, 13 bölüm ıslah programlarının geliştirilmesini, 14 bölüm genetik 

çeşitliliğin sürdürülmesini incelemektedir. 

Eserde ayrıca bazı temel istatistik ve matematik bilgileri hatırlamak için ilgili 

bölümlerde   bilgi notları şeklinde kısa özet açıklamalara yer verilmiştir.  

Eserin öğrencilerimize saha elemanlarına, ülkenin kendi damızlık kanatlı üretim 

materyalini dışa bağımlı olmaksızın sağlamak hülyasında bir nebzede olsa katkı getirmesi 

dileği ile ve özelikle sembollerin yazımındaki zorluk nedeniyle oluşan olası  yazım hatalarının 

hoşgörü ile karşılanması dileği ile. 

Prof. Dr. M. İhsan SOYSAL 

Tekirdağ, Ağustos 2016               

 

https://wiki.groenkennisnet.nl/display/TAB/
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Hayvan Islahı Nedir? 

Hayvan ıslahı, seçici yetiştirme (selective breeding)demek olup  ;bir özelliği gelecek 

nesillere aktarmak için yalnızca belirli kalite yada nitelik kriterlerini geçen erkek veya dişileri 

kullanmak suretiyle yapılan yetiştirmedir . Akılda tutulması gereken önceden belirlenen hedef 

ise şudur: popülasyonu belirli bir yönde genetik olarak geliştirmek. Dolayısıyla, insanlar 

önceden belirlenen gereklilikler (özellikler) doğrultusunda en iyi hayvanları seçmek ve bir 

sonraki nesilde doğacak ortalama değerde yavruların ebeveynlerinden daha iyi olmasını 

sağlamak niyetiyle seçilen hayvanları kullanmak konusunda bir plan yapar. Bir diğer deyişle,  

seçici yetiştirme, bir nesilden diğerine popülasyonda bir değişim yaratır. İlk örnekten hayvan 

ıslahının hayvanları beslemeyi ve üremelerini sağlamayı ve böylelikle üreme tekniklerini 

optimize etmeyi kapsadığı anlaşılabilirse de, var olan durum bu değildir.  

 

Türkiyede hayvan ıslahı çalıĢmalarına kronolojik bir bakıĢ 

Islah etmek fiilinin sözlük anlamı da T.D.K. sözlüğünde, iyi duruma getirmek 

iyileştirmek, düzeltmek olarak yer almaktadır. Bu tarif hayvanlarımızın beslenme, barındırma 

sürü yönetimi gibi hususlarında geliştirilmesini kapsar. Ancak hayvan ıslahı daha ziyade 

damızlık yetiştirme şeklinde daha dar anlamı ile kullanılmaktadır. Bu maksatla kimi yazarlar 

genetik ıslah terimini kullanıyorlar. Bu şekilde hayvan ıslahı arzu edilen tüketici koşullarında 

en yüksek ekonomik kazanç sağlayacak genetik içerikte hayvanlar üretme bilimidir. Bu tanım 

bize hayvan ıslahının uygulamalı genetik bilimi olarak tanımlanabileceği ifade etmektedir. 

Hayvan ıslahı zootekni faaliyetlerinin temel amacını oluşturan karlılık konusunda en 

önemli koşul olan ekonomik verim seviyesinin üzerinde verimlere sahip hayvanların 

yetiştirilmesini konu alır. Ekonomik verim seviyesi ise yapılan masraflara karşılık alınan 

verimlerin sağladığı gereken eşitliği ifade eder.  

Ülkemizde Tarım , yurtiçi gıda gereksiniminin karşılanması, sanayi sektörüne girdi 

temini, ihracat ve yarattığı istihdam olanakları açısından halâ büyük önem taşımaktadır. 

Cumhuriyetin kurulduğu yıl tarım sektörünün GSMH içindeki payı %42.8 iken sanayileşme 

ve hizmetler sektörlerinde gelişme sonucu 2003 yılında ise %12.6 düzeyine düşmüştür. 

Ülkemizde Tarım sektörünün istihdamdaki payı 1980‟de %50.6 iken, 2003‟te %34.3‟e 

düşmekle beraber  istihdam kaynağı olarak önemini korumaktadır. Tarım ürünlerinin  toplam 

ithalatdaki payı 1980‟de %0.6 iken, 2003‟de gıda ve içecek dahil %11‟e yükselmiştir.Tarım 

ürünlerinin ihracattakı pay 2003 yılı verilerine göre  %10.3‟e ulaşmaktadır.  

2015  TUİK verilerine  göre toplam 3.1 milyon adet tarımsal işletmenin %67.42'sinde hem 

bitkisel üretim hem de hayvan yetiştiriciliği, %30.22'sinde yalnız bitkisel üretim, %2.36'sında 

ise yalnız hayvan yetiştiriciliği yapılmaktadır .2015  yılında Türkiyede 14 milyon sığır ,31 

milyon koyun,10 milyon keçi 1.6 milyon sığırcılık işletmesi bulunmaktadır.2015 yılında,18.5 

milyon ton süt 1 milyon ton kırmızı et üretilmiştir. 2003 yılında koyun başına süt verimi 

61.71 kg, Keçi başına sütü verimi 72.9 kg/baş olmuştur. 

 İster hayvan ıslahı  ister genetik ıslah  ister genetik iyileştirilme diye  adlandıralım 

amaç damızlık materyal  üretimini sürdürülebilir kılmaktır. Ülkemizde  günümüze kadar 

uygulanan genetik yerleştirme programı ihtiyacı karşılamamışdır .ülkemizde kökeni 1834 

yılına kadar inen çok eski yıllardan beri kendi damızlıkların nitelikli kılmak yolları aranmıştır. 

Bu mevzuda Belki de ilk adım Sultan Abdülaziz'in önce İslimye bugünkü Bulgaristanda 

bulunan adıyla  Sileven de olmak üzere son olarak 1839 da İstanbul Eyüp dokuma 

fabrikalarının ince yün ihtiyacı için 1841 de Balkanlar'a Hayrabolu'ya ,1740 ise Mihalıççık  a  

Merinos Koçlar getirtilmiştir.Kamu eliyle ıslah stratejileri sınırlı sayıda  devlet çiftliklerinde 
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elde edilen melezleme esasına dayalı yeni genotipler oluşturma çabaları sürdürülebilir 

olamamıştır . 

Özellikle son 10 yıldır Koyun Keçi yetiştiricileri Birliği yapılanmasıyla üreticilerin 

ıslah  sürecinde rol  olmasını temin eden halk elinde sürülerinin ıslahı tarzındaki uygulamalar 

sonucu bir ölçüde ıslah Tabana yayılma eğilimine girmiştir. Öncelikle ıslah sade melezleme 

demek değildir anlayışı içerisinde bir uygulama gerekmektedir ıslah sürecinde kamu ıslah 

stratejisi yerli koyun keçi ırklarının seleksiyon, nitelikli erkek damızlık yetiştirme ve bunları 

yetiştiriciler arasında dağıtmak esasına dayanmalıdır .Koyun keçi yetiştirme birliklerinin daha 

alt bir yapılanma ile ırk  bazında düzenlenmesi gerekmektedir .Temel İslah stratejisi yerli 

ırkların saf yetiştirme ve seleksiyonla korunması ve geliştirilmesi olmalıdır .Ülkemizde 

koyunculuk sektöründe yeterli stok olmasına karşın damızlık dış alım ihtiyacına yol 

açmayacak yeterli organize ıslah sistemi bulunmamaktadır. Son 10 yılda uygulanan halk 

elinde sürülerini ıslahı genişletilerek sürdürülmelidir . 

Ülkemizde birden fazla koyun ırkı bulunduğuna bakarak ıslah programlarında tek bir 

model den ziyade çeşitlilik söz konusu olmalıdır .Diğer bir deyişle her popülasyon bulunduğu 

bölgesel koşullar ve popülasyonun maruz kaldığı genetik eğilimlere göre düzenlemeler 

olmalıdır .ükemizde melezleme ye dayalı et ya da süt verimini öne çıkaran bölge ihtiyaçlarına 

cevap veren genotipler oluşturması sürecinin sınırlı sayıda arza neden olacak bir içerikte 

kamu işletmelerinde değil halk elinde sürüleri içine alan destek ödemeleri içeren bir 

yapılanma ile geniş ölçekde yapılması gerekmektedir .ülkemizde yerli koyun keçi 

genotiplerine ilişkin yerinde koruma ve geliştirme projeleri ne devam edilmelidir. 

Ülkemizde koyun ıslahına  ilişkin çalışmalara baktığımız zaman tarihi süreç içerisinde 

iki metot görmekteyiz önceleri saf yetiştirme ve ıslah yoluyla yerli koyun genotiplerimizin 

ıslahı üzerinde durulmuştur .Daha sonraları özellikle kaliteli ince yün ihtiyacına dayalı olarak 

yerli koyun genotiplerinizin bu bakımdan yetersiz olduğu savıyla dış alımla temin edilen 

Merinos ırkı ile melezleme projelerine ağırlık verilmiştir. Öyle ki Merinoslaştırma adıylada 

anılan bu  süreçlerin sonucunda özellikle  batı ve iç Anadolu bolgemızde  yerli koyun 

ırklarımızın saf yetiştirilmesi bakımından  adeta bir genetik erozyon yaşanmıştır. Yerli koyun 

ırklarımızın yapağıları kaba  karışıkyapağı niteliktedir. Bu özellikleriyle halı yapımına daha 

uygundur. Yerli koyun ırklarımız yapağı verim miktarı 1,5- 2 kilogram civarındadır.Özellikle 

cumhurıyet dönemimizin başlangıcında uygulanan Saf yetiştirme ve seleksiyonla ıslah 

sürecinde  sağlanabilecek genetik ilerlemenin sınırına yaklaşıldı görüşü genel olarak kabul 

edildiğinde melezleme  çalışmalarına ağırlık kazandığını görüyoruz. Bu süreçte daha çok 

çevirme ve  Kombinasyon melezlemesinesinden yararlanılarak yapağı, et –yapağı, süt verimi 

yönlü  başlıca üç gurupta inceleyebileceğimiz birçok yeni koyun tipleri meydana getirilmeye 

çalışılmıştır. Çalışmaların başlangıçta O zamanki adıyla devlet üretme çiftliklerinde yeni 

adıyla Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü(TİGEM)'ne bağlı kamu kurumlarında 

gerçekleştirildiğine şahit oluyoruz . 

Birinci gurubu oluşturan melezleme çalışmalarında yapağı verim yönlü melezleme 

çalışmaları olmuştur.O zamanki şekliyle dokuma endüstri ihtiyaçlarına uygun içerikli yapağı 

ihtiyacını karşılamak amacına yönelik çalışmalarda( Merinoslaştırma ) çeşitli Merinos melezi 

tipler elde edilmiştir.Bu tiplerine örnek olarak Karacabey Merinos,Anadolu Merinosu ve 

Konya Merinosunu  sayabiliriz .Merinos melezi genotiplerimiz diğer yerli koyun ırklarımıza 

göre daha hızlı gelişir, canlı ağırlıklı verimleri yerlilere göre daha yüksektir. Bu sebeple 

üreticiler tarafından özellikle kasaplık kuzu ihtiyacının pazarlamasını kolay olduğu yerlerde 

tercih edilmiştir. 
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 Karacabey Merinosu  (Alman et merinosu ile Kıvırcık ırkı melezi) olupGüney 

Marmara ,TrakyaBölgesi'nde yaygındır.Orta Anadolu Merinosu yada Konya Merinosu 

(Geriye birinci ve ikinci melez düzeyinde  Alman et Merinosu ile Akkaraman melezlemesi) 

sonucunda elde etmişlerdir.Malya koyunu da Alman et Merinosu ile Akkaraman melezidir . 

Diğer bir grup hem et hem  hep yapağı verimi yönlü melezleme ile elde edilmiş 

genotipler gurubudur.Daha ziyade İç Anadolu'da iç Batı Anadolu üretilmiş  Menemen(İl de 

France ile Tahirova melezi), Orta Anadolu Bölgesi'nde Hasak(Alman siyahbas 

,Hampsire,Akkaraman melezi)  ,Hasmer(Alman siyahbaş ,Hampshire ,Merinos melezı) 

,Ramlıç(Rambulye ile Dağlıç melezi) örnek olarak verebiliriz. 

 Üçüncü bir grup melez tipler süt ve döl verim yönlü  tipler olup batı Anadolu 

koşullarında geliştirmiştir.Tahirova (Doğu Friz ile  Kıvırcık melezi),Turkgeldi(Tahırova  ile 

Kıvırcıgı melezi),Sönmez (Sakız ile Tahırova melezi),Acıpayam(Doğu Friz,İvesi,Dağlıç  

melezi) bu guruba giren tiplerdir .Aynı şekilde Orta Karadeniz bölgesinde  elde edildiği 

belirtilen Bafra koyununda Karayaka ırkı ile Sakız ırkı melezlemesi söz konusudur .Ayrıca 

Güney Anadolu Bölgesi'nde  geliştirmiş olan Çukurova(sakız ile İvesi  melezi) ve Çukurova 

Asaf(Doğu Friz ile  İvesi melezi)koyun tipi de söz konusudur.Üçüncu gurubu oluşturan bu 

tiplerin genel özellikleri süt verimi daha iyi düzeydedir aynı zamanda kasaplık kuzu üretimi 

için uygun verim özelliklerine sahiptir. Melezleme çalışmalarında kimi zaman özellikle Etçi 

tipler maksadıyla Trakya bölgesindeki devlet çiftliklerinde Teksel ile  Kıvırcık melezlemesi 

de denenmiştir. Ancak bir Teksellerin çevre koşullarına ve kan parazitlerine gösterdiği 

hassasiyet nedeniyle çalışmalar  sürdürülememiştir.Benzer şekilde İngilizce etçi ırklarını ıslah 

edici olarak kullanan  BorderLeicester ile Karayaka ;Lincoln ile Morkaraman; Dorset  ile 

Akkaraman; Hampshire Down ile Akkaraman gibi daha sonra İl de  France Karaman İle 

Akkaraman;İl de  de France  ile Anadolu merinosu; Alman siyah başlı ile Ramlıç ; Alman 

siyah başlı ile Acıpayam Melezleme  çalışmaları yapılmıştır. 

Ülkemizdeki hayvancılık endüstrisinin tarihsel gelişim sürecini incelemeden önce hayvancılık 

bakımından gelişmiş ülkelerin bu konuda geçirdiği evreleri incelemek yararlı olacaktır.  

İnsanlık tarihinin gelişimi sürecinde hayvansal ürünler en önemli besin kaynağını 

oluşturmuştur. Önceleri hayvan yetiştiricileri bugün ''ırk'' olarak adlandırdığımız kavrama 

dikkat etmeden hayvanın hangi verimden bir başa ne kadar verim verdiğini göz önüne 

almaksızın sadece herhangi bir verimi verip vermediği ile ilgilenmişlerdir. 

Robert Bakavel ve çağdaşlarının İngiltere'deki 1700 sonlarındaki çalışmalarından sonra, ırklar 

kavramının önem kazandığını ve sürü kayıtlarının tutulması gibi gelişmiş hayvancılığın işareti 

olan konuların önem kazandığını görüyoruz. Bu ilk öncülerin çalışmaları saf ırk çiftlik 

hayvanlarının yerleşmesi sonucunu doğurmuştur.  

Saf ırk hayvanlar belirli bazı morfolojik ve verim özellikleri bakımından birbirine, diğer 

hayvanlara nazaran daha fazla benzer yapıdadır. Endüstri devrimi ve sonrası kırsal kesim 

nüfusunun giderek azalması kent nüfusunun artması, kent nüfusunun ihtiyaç duyduğu 

hayvansal üretim materyalinin birim başa daha fazla verimli olması gerekliliğine yol açmıştır.  

Bu durum hayvanların üretimlerini arttırmada en etkin yolun gene kendilerinde bulunduğunun  

anlaşılmasına yol açmıştır. Birim başına üretimi artırmak için bilinen en iyi metot hayvanları 

arzu edilen özellikleri için saflaştırmaya yönelik biçimde yetiştirmektir. Bu metot günümüz 

ırklarının meydana getirilmesine katkıda bulunmuştur. Bu dönem yetiştiriciler hayvanlarını 

genellikle evlerine yakın bölgede pazarlamaktadır.  
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Belirli bir bölgedeki yetiştiricileri birbirlerinin hayvan yetiştirme mazilerini bildiklerinden 

kimi yetiştiriciler damızlık ihtiyacı için daha fazla tercih edilir olmuştur. Böylece yetiştiriciler 

kendi hayvanlarının özelliklerini belirtmek için bazı yöntemler geliştirmiştir. Bütün bunlar 

19.yy sonlarında ırk yetiştirme derneklerinin şekillenmesine yol açmıştır. 

Irk yetiştirme ve tescil etme derneklerinin kurulması saf ırk damızlık erkeklerin hayvansal 

üretimin geliştirilmesinde önemli katkılarda bulunduğunun anlaşılmasına yol açmıştır. 

1925'Iere kadar saf ırk damızlık erkekleri ve saf olmayan ırk damızlık erkeklerin yavruları 

arasında deneme istasyonlarında çeşitli karşılaştırma denemeleri yapılmıştır.  

Genel olarak bu karşılaştırmalar saf ırklar Iehine sonuçlanmıştır. Neticede yetiştirici saf ırk ya 

da tescilli boğa kullanımı ile ilgilenmeye başlamıştır. Bugün artık tescilli boğa terimi 

hayvanın bazı bakımlardan özel olduğu anlamına gelmektedir.  

Ülkemizde hayvan ıslahına yönelik ilk yapılanmanın 07.06.1926 tarihli 904 sayılı ıslahı 

hayvanat kanunu  metnindeki ifadelerle  Her köyde damızlık bir boğa bulundurulması ve 

yüzden fazla ineği olan köylerde beher yüz için akalli bir boğa bulundurmak mecbur kılınarak 

Mezkür boğaların esmanı ve tağdiyeleri masarifi Köy Kanunu mucibince köyler heyeti 

ihtiyariyeleri tarafından ineği olan köylülerden cemi ve tedarik edilmesi öngörulmüştür.Bu 

Kanun Vilayat ıslahı hayvanat komisyonlarının gösterecekleri lüzum üzerine boğa 

tedarikinden aciz fakir köylere icabeden boğalar ya vilayat muvazenei hususiyesinden ve 

yahut Ziraat Vekaleti haralarında yetişenler meyanından tedarik ve ita olunması Vekaleti 

mezküre bütçesinde boğa mubayıasına tahsis edilen meblağdan dahi aynen boğa vermek 

suretiyle muavenet edilmesini , Islah ve teksiri hayvanata elverişli şeraiti haiz olan menatıkta 

Ziraat Vekaleti tarafından hara, aygır deposu, inekhane, ağıllar ve tecrübe istasyonları ve genç 

tay ve dana çiftlikleri ve vilayat tarafından lüzumu kadar sıfad istasyonları tesis ve küşat 

olunmasını öngörmekteydi. Kanunun 17. Maddesi Hara ve inekhane ve ağıllarda gerek yerli 

ve gerek ecnebi uruka mensup (fers,merkep, camus, bakar,ağnam ve keçiler)damızlık için 

teksir edilmesini,burada yetiştirilen aygırlar,depolara ve hayvanatı saire dahi nizamnamei 

mahsusunda beyan edilen şerait tahtında vilayat ıslah ve teksiri hayvanat komisyonları 

tarafından irae edilecek köyler heyeti ihtiyariyelerine meccanen tevzi ve damızlık hayvanat 

ashabına ve ıslah ve teksiri hayvanat maksadiyle teşekkül etmiş şirketlere bedeli mukabilinde 

ita olunur hükümleri ile bir anlamda ülkesel düzeyde kayıt tutma ve seleksiyon amaçlarını 

yapılandırmayı amaçlamıstır .Ancak bu kanun özellikle at yarıslarına ilişkin pedigrili 

yetiştiricilik in resmi kayıt altına yapılması ve koy boğa istasyonları tesisine ilişkin numune 

uygulamalara vesile olmus ancak ülke çapında  yetiştitci birlikleri düzeyinde 

yaygınlaşamamıstır. 

4631 sayılı 28.02.2001 de kabul edilen  mülga hayvan ıslahı kanunu   her türden 

hayvanların ıslahına, evcil ve yabani hayvanların gen kaynaklarının korunması, geliştirilmesi, 

kamu sektörü ve özel sektör tarafından yapılan suni tohumlama, tabiî tohumlama ve embriyo 

transferi, genetik kopyalama ve diğer biyoteknolojik faaliyetlere, soy kütüğü kayıtlarının 

tutulmasına, damızlık hayvanlar ile sperma, embriyo, yumurta, balık ve diğer suda yaşayan 

hayvanların larvalarının ithaline, ihracına dair hükümler ile damızlık yetiştiriciliği yapılan her 

türlü ahır, tavla, ağıl, kümes, kuluçkahane, laboratuvar gibi hayvancılık işletmelerine ait 

ünitelerin asgari teknik, sağlık ve hijyen koşullarına uygunluk yönünden kontrol, tescil ve 

ruhsatlandırılmasına, hayvan yetiştiricilerinin ıslah amaçlı örgütlemelerine dair hükümleri 

kapsamaktaydı.  

13/06/2010 Tarih ve 27610 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5996 Sayılı 

Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu‟nun 47. Maddesi‟nin 6. fıkrası ile 
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4631 Sayılı Hayvan Islahı Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır. Sözü edilen 11/6/2010 tarihli ve 

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 10 uncu 

maddesine dayanılarak hazırlanan 08.04.2011 tarih ve 27899 sayılı ıslah amaçlı hayvsan 

yetiştirici birlikleri kurulması ve hizmetleri hakkında yönetmeliğin amacı; hayvan 

yetiştiricilerinin üstün verimli hayvanlar yetiştirmek için kendi aralarında teşkilatlanarak, 

gerek yurt dışından ithal edilen, gerek yurt içinde yetiştirilen ve gerekse yerli ırk hayvanların 

genetik potansiyellerinin geliştirilmesi, verimlerinin artırılması, yerli ırk gen kaynaklarının 

korunması, bunların soykütüğü ve ön soykütüğü kayıtlarının tutulması, belgelendirilmesi ve 

bu kayıtlara esas teşkil edecek verim kontrollerinin yapılması, sigorta işlemlerinin yapılması, 

üyelerin eğitimlerinin sağlanması, üyeler arasında yarışmalar düzenlenmesi, üye ihtiyaçlarının 

temin ve tedariki ile her türlü üretimin analiz ve kontrolünden sonra yurt içi ve yurt dışında 

pazarlanması, ürünlerin değerlendirilmesi için gerekli tesislerin kurulması, kiralanması ve 

işletilmesi gibi hususlar ile Bakanlıkça belirlenecek her türlü hayvan ıslahı çalışmalarının 

yapılması amacıyla kurulacak birliklerin kuruluş ve hizmetleri ile ilgili esas ve usulleri 

belirlemektir. Haziran 2013 tarih ve 28671 sayılı  resmi gazetede yayınlanan ulusal süt 

konseyi kuruluş, çalışma usul ve esasları hakkında yönetmelik 18/4/2006 tarihli ve 5488 

sayılı Tarım Kanununda belirtilen ulusal tarım politikaları çerçevesinde çalışmalar yapmak 

üzere; süt üreticilerinin oluşturdukları birlikler, dernekler, kooperatifler ve sanayicilerin 

oluşturdukları birlik, dernek, kooperatif temsilcileri ile bunlara üye olan gerçek ve tüzel 

kişiler, ilgili araştırma ve eğitim kurumları, meslek odaları, tüketici örgütleri ile kamu kurum 

ve kuruluşlarının bir araya gelerek tüzel kişiliği haiz Ulusal Süt Konseyinin kurmalarını 

sağlamak ve çalışma usul ve esaslarını belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.  

15 Temmuz 2010  tarih  ve 27642 sayılı resmi gazetede yayınlanan ulusal kırmızı et konseyi 

kuruluş ile çalışma usul ve esasları hakkında yönetmelik  18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı 

Tarım Kanununda belirtilen ulusal tarım politikaları çerçevesinde çalışmalar yapmak üzere 

kırmızı et üreten üreticilerin ve kırmızı etten elde edilen asıl ve yan ürünleri işleyerek mamul 

ve yarı mamul ürünlere dönüştüren sanayicilerin, oluşturdukları birlik, dernek, kooperatif 

temsilcileri ile bunlara üye olan gerçek ve tüzel kişiler, kırmızı et ile ilgili çalışmalar yapan 

araştırma kurumları, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ile kamu kurum ve 

kuruluşlarının bir araya gelerek tüzel kişiliği haiz bir Ulusal Kırmızı Et Konseyi kurmalarını 

sağlamak ve çalışma usul ve esaslarını belirlemek için düzenlenmiştir. 

Yönetmelik ülkesel düzeyde sığır ıslahını sırasıyle ön soy kütüğü ve soy kütüğü adıyla 

adlandırılan sadece yetiştirme kayıtları   ile  hem yetiştirme ve hemde verim kayıtları tutulan 

işletmelerde mensup olduğu ırkın özelliklerini taşıyan hayvanlar için oluşturulan iki kayıt  

kayıt sistemi öngörmektedir. Birlik Türkiyenin bütün illerinde  yaklaşık 980 araç ve 2000 

personelle hizmet vermektedir.Merkez  birlik e ıslah 2015  verilerine göre ortalama sürü 

büyüklüğü 2010 yılına göre  % 20 artarak 26 baş olmustur .Bu değerler şirket üyeler için 338 

baş sahıslar için 26 baş  kooperatif üyeleri için 7 baş olmuştur.   Merkez birliği 2015 e ıslah 

verilerine göre kaydı takip edilen 165 000 işketmede 4334000 sığırdan  2 milyonu inek olmak 

üzere 3441000 adet dişinin soy kütüğü kaydı tutulmaktadır . 

Merkez birliği üyelerinin sahipliğinde ülke düzeyinde sığır sayısı 9.3 milyon 

başdır.Ülkemizdeki sıyah alaca varlığınınyaklaşık  % 80 i birlik  kaydı altındadır.Birlik 2014 

itibariyle kaydedilen 4 milyon suni  tohumlama dan 2 milyon buzağı kaydı almıştır.Birlik e 

islah 2015 verilerine göre siyah alacalarda 1.5 milyan laktasyon kaydı ortalamasına  

ortamlama laktasyon süresi 376 gün ve ortalama laktasyon verimi 305 güne göre düzeltilmiş 

süt verimi olarak   6421 kg dır. Birlik e ıslah verileri üreme karakteristiklerini isesiyah 

alacalarda   ilkine tohumlama ve ilkine buzagılama yaşıservis peryodu için sırasıyle 17.7 

ay;24.5 ay ve 99.8 gün olarak bildirmektedir .Birlik siyah alacalar için 500000 sığırdan elde 
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ettiği veriye dayanarak ortalama buzagılama aralıgı  414.5 gün ve gebelik başına tohumlama 

sayısı bir milyon gözleme dayanarak  1.89 olarak beyan edilmiştir. 

Halk elinde küçük baş hayvan sürüleri ıslah  Projesi 2014 Yıllında farklı  62 İlde,  

ilavesiyle 23 koyun ırkı 5 keçi ırkı nı kapsayacak şekilde 148 alt projeye çıkarılmıştır. Her 

proje genel olarak 6300 anaç bireyi kapsamakatadır  .Ocak 2014 itibariyle 870.000 baş 

hayvan ile 5.821 aile işletmesi olan yetiştiricileri kapsauan bir ülkesel ıslah programı söz 

konusudur. 

Benzer şekilde halkelinde manda sürüleri ıslah programıda 16 ilde 4000 yetiştirici 25000 

mandayı kapsayacak şekilde yürütülmektedir.her ilde en az 900 anaç manda yı kapsamak 

üzere proje  Sürülerin laktasyon süt verimlerinin ortalama 1.600 kg‟a laktasyon süresini 250 

günün üzerine çıkarmayı hedeflemektedir.Tarım kanununda zikredilen hayvancılık destekleri 

kapsamında ülkemizin yerli hayvan genetik kaynaklarının sürdürülebilir içerikde korunması 

çalışmalarıda büyük ölçude ivme kazanmıstır. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 

(GTHB), Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) bünyesinde „Evcil 

Hayvan Genetik Kaynaklarını Koruma ve Sürdürülebilir Kullanım Projesi‟, 1995 yılında 

kaybolma riski yüksek yerli sığır ırklarının korumaya alınması ile başlatılmıştır. Projenin 

amacı kaybolma riski ile karşı karşıya olan yerli ırklarımızı temsil eden örneklerin mevcut 

yöntemlerle koruma altına alınması, bu genotiplerin yok olma sürecinin dışında tutulması ve 

ırklarımız için tanımlayıcı bilgiler sağlanması öngörülmektedir. Risk altındaki sığır ırklarıyla 

başlatılmış olan proje, 1996-1997 yıllarında koyun, keçi, manda, tavuk ve ipekböceği, 2002 

yılında da bal arısını kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Projenin amacı kaybolma riski ile 

karşı karşıya olan yerli ırklarımızı temsil eden örneklerin mevcut yöntemlerle koruma altına 

alınması, bu genotiplerin yok olma sürecinin dışında tutulması ve ırklarımız için tanımlayıcı 

bilgiler sağlanmasıdır. Risk altındaki sığır ırklarıyla başlatılmış olan proje, 1996-1997 

yıllarında koyun, keçi, manda, tavuk ve ipekböceği, 2002 yılında da bal arısını kapsayacak 

şekilde genişletilmiştir. Çalışmalar “Evcil Hayvan Genetik Kaynaklarının Korunması ve 

Sürdürülebilir Kullanımı Hakkında Yönetmelik”, ” Evcil Hayvan Genetik Kaynaklarının 

Tesciline İlişkin ” (22.11.2011 tarih ve 28150 sayılı R.G)   yönetmelikler ve” Yerli Evcil 

Hayvan Genetik Kaynaklarının Kullanımı ve Yurtdışına Çıkarılması Hakkında Yönetmelik 

(21 .09. 2012 tarih ve 28418 sayılı R.G.)  kapsamında TAGEM bünyesinde faaliyet gösteren 

Hayvan Genetik Kaynakları Araştırmaları Çalışma Grubu Koordinatörlüğü tarafından 

yürütülmektedir.Ulusal ve uluslararası kriterlere ve gerekliliklere uygun olarak Hayvan 

Genetik Kaynakları Ulusal Strateji ve Eylem Planı (2015-2020) dört ana stratejik öncelik 

alanı temel alınarak hazırlanmıştır. Çiftlik hayvanlarının genetik kaynaklarındaki çeşitliliğin 

önemi, 1992 yılında Rio de Janeiro‟da düzenlenen Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma 

Konferansı‟nda, Gündem 21 ve Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi belgeleri ile ülkemiz 

tarafından da imza altına alınarak resmen tanınmıştır.  

 Biyo Çeşitlilik Sözleşmesi, çiftlik hayvanlarının genetik çeşitliliğini, bütün biyolojik 

çeşitliliğin bir bileşeni olarak kabul eder ve her ülkenin kendi genetik kaynaklarında bağımsız 

olduğunu kabul eder, aynı zamanda da bu kaynakların korunmasını ve dikkatli bir şekilde 

kullanılmasını zorunlu kılar ifadeleri ile özetlenebilir.Bu çerçevede FAO tarafından  Çiftlik 

hayvanlarının genetik kaynakları üzerindeki tehditlerle ilgili bir fikir edinebilmek için, Gıda 

ve Tarım Örgütü, “Dünya Hayvan Genetik Kaynaklarının Durumu Üzerine Rapor” adlı 

1.raporu  2005 de hazırlanmıştır.Her 10 yılda bir hazırlanan raporla gelişmelerin kontrolu 

amaçlanmaka ve 2.rapor 1016 yılında hazırlanmıstır.Bu rapor her ülkeden hükümetlerin 

görevlendirdiği tarımsal kuruluşun temsılcısı milli koordinator ler aracılıgı ile kita düzeyinde 

alt gurup anlamında odak noktaları ile(ülkemiz ERFP kısa adlı Avrupa Bölgesel Odak 

Noktası üyesi) yürütülmekde ve kamu oyu ilgili paydaşlarla paylaşılmaktadır.Bu rapor üye 

bütün ülkelerde önce mevcut durumun tesbiti daha sonra her ülkenın ulusal eylem planlarını 

hazırlamasını öngörmektedir. 
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Yerli Hayvan genetik kaynaklarımız risk öncelik durumlarına göre Gıda Tarım Hayvancılık 

Bakanlığı,TAGEM  bağlı enstitülerde yeterli sayıda sürüler oluşturularak koruma altına 

alınması faaliyetleri 1995 yılında başlatılmıştır. Enstitülerde oluşturulan koruma sürülerinde 

koruma altına alınmış olan ırklara ilişkin ayrıca; adaptasyon, performans, fenotipik ve 

genotipik diğer karakterlerinin tespiti çalışmaları yürütülebilmektedir. Yerli evcil hayvan 

ırklarının doğal yaşam alanlarında korunması amacıyla 2005 yılında başlatılan programda, 

yok olma tehdidi altında bulunan evcil hayvan ırklarının küçük koruma sürüleri halinde halk 

elinde korunması çalışmaları yürütülmektedir.  

 Doğal yaşam alanında halk elinde canlı koruma çalışmalarında; yüzlerce yıldır 

Anadolu‟da yetiştirilen hayvan ırklarındaki genetik varyasyonun korunması, ırkı  tanımlayıcı 

çalışmalar yapılması ve bu hayvan ırklarının önemi konusunda kamuoyu bilincinin artırılması 

hedeflenmektedir. Koruma sürülerinde herhangi bir özellik yönünde seleksiyon yapılmayıp 

sadece ayıklama yapılmaktadır .Bu süreçde  35 yerli koyun ırkımız,15 yerli  keçi ırkımız 1 

yerli manda ırkımız 6 sığır ırkımız  yerinde yada başka yerde kamu ,yetiştirici elinde koruma 

altına alınmıştır.Koruma sürecinin yerinde,başka yerde korumaya ilaveten  bir üçüncü biçimi 

olarakda Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ;TÜRKHAYGEN-I 

projesi faaliyetleri kapsamında; yerli ırklarımızın embriyo ,sperma, doku ları alınarak 

TAGEM-Uluslararası Hayvancılık Araştırma Enstitüsü ve TUBİTAK  Marmara Araştırma 

Merkezi (TÜBİTAK-MAM) bünyesinde iki adet ex situ in vitro gen bankası oluşturulmuştur . 
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Ülkemizde Aralık 2015 verilerine göre Büyükbaş hayvan sayısı 14,1 milyon koyun sayısı 31  

milyon 508 bin baş, keçi sayısı ise 10 milyon 416 bin baş dır.Toplam süt üretimi 2015 yılında 

18 milyon 655 bin ton olarak gerçekleşmiş bu miktarın %90,8„ini inek sütü, %6,3‟ünü koyun 

sütü, %2,6‟sını keçi sütü ve % 0,3‟ünü ise manda sütü oluşturmaktadır. Ülkmizde 2015 

itibariyle 1 milyon ton kırmızı et üretilmiştir. Ülkemizde Aralık 2015 itibariyle 107 665 ton 

bal 4 750 ton balmumu üretimi  oldu. Ülkemizde İpekböcekçiliği faaliyeti yapan1957 aile ,4 

674 adet tohum kutusunda 66 ton , yaş ipek kozası üretimi gerçekleştirilmiştiri. Yıl sonu 

itibariyle 214 milyon adet et tavuğu ve  99 milyon adet yumurya tavuğu üretimi 

olmuştur.Ülkemizde aralık 2015 itibariyle  2,8 milyon adet  hindi üretimi olmuşttur.  

Ülke düzeyinde hayvan ıslahında en yaygın çalışmalar 5488 sayılı 18.04.2006 tarihinde kabul 

edilen Tarım kanununda öngörülen hayvancılık destekleri kapsamında  Tarım Bakanlığı 

Tarımsal Arastrmalar ve politikalar genel müdürlüğü(TAGEM) Marifeti ile yürütülen Halk 

elinde Koyun keçi ,manda ıslahı projeleri ile sağlanmıştır. 

Bu Kanun, tarım politikalarının amac, kapsam ve konularının belirlenmesi; tarımsal 

destekleme politikalarının amaç ve ilkeleriyle temel destekleme programlarının tanımlanması; 
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bu programların yürütülmesine ilişkin piyasa düzenlemeleri, finansman ve idarî yapılanmanın 

tespit edilmesi; tarım sektöründe uygulanacak öncelikli araştırma ve geliştirme programlarıyla 

ilgili kanunî ve idarî düzenlemelerin yapılması ve tüm bunlarla ilgili uygulama usûl ve 

esaslarını kapsamaktadır. Kanunda öngörülen Tarımsal Destekleme ve Yönlendirme 

Kurulu(TDYK) Kurul, yılda en az  biri, yıllık bütçe kanunu tasarısının hazırlanma döneminde, 

diğerinin ise bütçe kesinleştikten sonra  toplanmaktadır.  

Kanunun hayvancılık desteklerini belirleyen bölümünde ırk ıslahı, kaba yem 

üretiminin artırılması, verimliliğin artırılması, işletmelerin ihtisaslaşması, işletmelerde hijyen 

şartlarının sağlanması, hayvan sağlığı ve refahı, hayvan kimlik sisteminin teşviki, hayvansal 

ürünlerin işlenmesi ve pazarlanması ile bunlarla ilgili kontrol, takip ve standartların 

iyileştirilmesi ve su ürünlerinin desteklenmesi amacıyla destekleme tedbirleri almak 

,hayvancılık desteklemelerinde, bölge ve iller bazında farklı destekler uygulamaya ve ödeme 

miktarlarını belirlemeye, Kurulun teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir ifadeleri ile 

Tarımsal destekleme programlarının finansmanı, bütçe kaynaklarından ve dış kaynaklardan 

sağlanır. Bütçeden ayrılacak kaynak, gayrisafi millî hasılanın yüzde birinden az olamaz 

hükümleri ülke düzeyinde Kayıtlı hayvancılığın yerleşmesinde en önemli amil olmuştur. 

Yetiştiricilerimizin küpe parası tabir ettigi kulak küpeleri takmak la ilgili destek 

almaları hem ülke içi hayvan hareketlerini kontrol altına aldıgı gibi hemde mesela şimdiki 

haliyle koyunculukta projenın uygulandığı 65 civarında ilde yaklaşık 1 milyonu  küçükbaş 

hayvanda her yıl doğum ağırlıgı hariç bir verim kaydı bulunan hayvanlarda seleksıyon 

yapılarak damızlık erkek ve dişi materyalde seleksiyon uygulanması mümkün olabılmıstır. 

Damızlık sığır yetiştiricileri birliği ülke düzeyinde 1999 yılnda başlatılan döl kontrolu projesi 

uygulayarak Menemen Suni Tohumlama Labaratuarı‟na sevk edilen 149 baş boğadan 91başı 

teste alınmıştır. Yapılan damızlık değerlendirme çalışmaları neticesinde damızlık değerleri 

belirlenenler, yayımlanan boğa kataloğu ile kamuoyuna duyurulmuştur. 

Islah programlarını sürdürülebilirliği için bu konuda yapılan desteğın damızlıkcı 

nitelikde işletmeleri kapsaması elzemdir.Bu ifade yetiştırıcının işletme büyüklüğü ve ıslah 

sürecine yatkınlığı gibi hususları dikkate alınarak olağan hayvansal üretim destekleri ile 

damızlıkcı üretim işletmesi ayırımının yapılmasını temin için vurgulanmıştır. 

 Türkiye damızlık sığır yetiştiriciliği 08.04.2008  tarıhli rapor 

verilerine(http://www.dsymb.org.tr/soy-kutugu-projesi/) göre  yüzde 80 i düve ve daha büyük 

yaşda olamak üzere 1429046  bas soy kütüğü  3051228 baş  önsoykütüğü projesine kayıtlı 

dişi materyal ve % 80 i dana tosun ve ergin birey olmak üzre  1,828,486 adedi soykütüğüne 

4218213 ü ön soy kütüğüne kayıtlı erkek materyal söz konusudur 

Bir çok ırkların meydana gelmesi hangi ırk'ın en iyi olduğu arayışını getirmiştir. Her 

yetiştirici bu konuda farklı görüşlere sahiptir. Yetiştiricilerin bir çoğu çeşitli deneme 

istasyonlarının yaptığı gibi çeşitli ırk‟lar arasında karşılaştırmalar yapmıştır. Bu 

karşılaştırmalar sonucunda arzu edilen özelliklerin hepsi bakımından üstünlük gösteren tek bir 

ırk olmadığı anlaşılmıştır. Bazı özellikler için üstün olan bir ırk diğer bazı özellikler 

bakımından yetersiz bulunmuştur. Zaten eğer böyle olmasaydı şimdi bir ya da çok az sayıda 

ırk'ın mevcut olması gerekirdi.  

Hayvancılık bakımından gelişmiş ülkelerde hayvan sergilerinin popularite kazanması verim 

açısından en iyi tipin belirlenmesi sonucunu doğurmuştur. Ancak genel olarak verim ve tip 

arasındaki ilişkinin çok az olduğu anlaşılmıştır. Diğer bir deyişle iyi dış görünüş ya da tip için 

yapılan bir seleksiyon her zaman otomatikman iyi verimle sonuçlanmaz. Hayvanların cüsse 

büyüklüğü dikkate alındığında küçük büyük arası orta tip daha arzu edilir sonuçlar 

vermektedir.  
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Daha sonraları melezleme ilgi görmeye başlamıştır. Bu dönemde melezlerle safların 

verimlerini karşılaştıran denemeler yapılmıştır. Genel olarak sonuçlar melezler lehine 

bulunmuşsa da birçok halde farklar çok azdır. Bu çalışmalar bazı ırkların melezlerinin diğer 

ırkların melezlerinden daha üstün olduğunu göstermiştir. Diğer bir deyişle bazı ırklar saf 

olarak yetiştirildiklerine nazaran melezlerinde daha iyi sonuç verdiğinden melezleme önem 

kazanmaktadır. Bu olgu en geniş tatbikatın tavukçulukta bulmuş ve Hibrit kanatlı materyali 

üretimine yol açmıştır. Yakın zamanlarda seleksiyon ve geliştirmede araç olarak çiftlik 

hayvanlarının iyi verim kayıtlarının tutulması konusu önem kazanmıştır.  

Ülkemiz yukarıda belirtilen hayvan varlığı ile sayısal bakımından dünyada ilk sıraları 

almasına rağmen verim ve üretim bakımından istenilen düzeyde değildir. Diğer bir deyişle 

birim ünite hayvan başına diğer ülkelerden çok gerilerdedir. Yukarıdaki açıklamalar ülkemiz 

hayvansal üretiminin diğer dünya ülkelerine göre birim başa verim bakımından yetersiz 

olduğunu göstermektedir. 

O halde temel sorun hayvanlarımızın birim başa verimliliğini artırmaktadır. Bilindiği gibi 

hangi türden olursa olsun evcil hayvanlarımızın verimi başlıca iki önemli unsur tarafından 

belirlenir. Bunlardan birincisi hayvanın sahip olduğu genotip, diğeri de çevre'dir.  

Hayvancılığımızın geliştirilmesine yönelik tedbirlerin 1908 Meşrutiyetinden beri ele 

alındığını görüyoruz. Hayvancılığımızı geliştirmek için yukarıda belirtilen faktörlerin bir 

bütünlük içinde ele alınması Cumhuriyet dönemine rastlamaktadır. Önceleri yukarıda 

belirtilen faktörlerden genotipi ele alan tedbirler ön plana çıkarılmıştır.  

Bir kısmı Osmanlı İmparatorluğu dönemine uzanan Haralar ve Eğitim Faktörünü ele 

alan  Selanik ,Edirne  Bursa gibi yörelerde yapılandırılan Zıraat ameliyat mektebi İstanbul 

Halkalı Ziraat Mektebi alisi gibi uygulamalar ile hayvancılığımız geliştirilmeye çalışılmıştır. 

Bu dönemde Haralar daha ziyade At Yetiştirme Kurumları olarak ele alınmıştır.  

Böylece çeki gücü olarak öküz yerine atın kullanılması, yanı sıra binek, spor hayvanı 

ordu ihtiyacının karşılanması amaçları sağlanılmaya çalışılmıştır. Atatürk Döneminde boz 

step, doğu kırmızı Güney sarı ve Yerli kara gibi sığır ırklarının çeşitli inek hanelerde saf 

olarak ıslahı çalışmaları yapılmıştır.  

Daha sonraları Montofonla melezleme strateji olarak kabul edilmiştir. Bu arada 

küçükbaş hayvanlardan tiftik keçisinin saf yetiştirme olanakları incelenmiş. Koyunların 

Merinosla melezleme çalışmaları üzerinde durulmuştur. Cumhuriyetin ilk yıllarında uygun ve 

olumlu bir politika olarak yapay tohumlama yöntemi ele alınmıştır.  

Bu çalışmalar sonucunda Karacabey esmer sığırı Türk merinosu gibi tipler elde edilmiştir. 

Daha sonraları hayvancılığı aile işletmesi niteliğinden kurtarmak için Atatürk'ün önderlik 

ettiği çiftlik kurma çalışmaları gündeme gelmiştir. Şeker Şirketi Çiftlikleri, Atatürk Orman 

Çiftliği ve çeşitli devlet hayvancılık kuruluşları, hem kaliteli ürün üretimini sağlamayı ve hem 

de köylüye damızlık yetiştirmeyi amaçlamıştır.  

1939'de Atatürk'ün devlete bağışladığı çiftliği ve diğer çiftlikler Devlet Ziraat İşletmeleri 

Kurumu halinde örgütlendi. Bu dönemde Şeker Şirketi çiftliklerinin sayıca arttığı 

görülmektedir. Bu dönemdeki çabalar tabii ve suni tohumlama ile köy hayvancılığını 

geliştirmeye yönelmiştir.  

Atatürk sonrası dönemde gerek daha önce 1917'de hazineye ait araziler üzerinde kurulmuş 

olan zirai kombinalar ve gerekse devlet ziraat işletmeleri kurumları 1950'de Devlet Üretme 

Çiftlikleri haline dönüştürülmüştür.  
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Bilindiği gibi bu işletmeler daha sonra 1986'da haralar ile birleşerek Devlet Tarım İşletmeleri 

Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlanmıştır. Bu dönemde (1950) Teknik Ziraat Teşkilatı ve 

Teknik Ziraat Okulları kurulmuştur. Bütün bu çabalar sonucunda yerli ırklar ile mevcut 

damızlık hayvanlar arasında melezleme yapmak suretiyle yerli ırkların ırsi kapasitelerini 

(Genotip) iyileştirmek stratejisinin en geçerli yol olduğu anlaşılmıştır.  

Bu arada hayvan ıslahının konusu olmamakla beraber etkili bir hayvancılığın en önemli 

şartının kaliteli yem ve özellikle kaba yem sağlanması olduğunu unutmamak gerekir. Hayvan 

ıslahı, hayvanlardan elde edilecek verimi ekonomik seviyeye çıkarmak ile ilgilenir. Ekonomik 

verim seviyesi kavramı, çevre faktörlerinin iyileştirilmesi için yapılacak masraf1arı 

karşılayacak seviyedeki verimdir.Bu maksatla daha ziyade sağlık koruma ve besleme gibi 

çevre faktörleri esas alınır. Ekonomik verim seviyesi işletmeden işletmeye değişen bir 

faktördür. Söz gelişi kaba yemini dışarıdan satın alan bir işletmenin ekonomik verim seviyesi 

ile kaba yemini kendi üreten bir işletmenin ekonomik verim seviyesi farklıdır 

Ekonomik verim seviyesi hayvan türüne göre değişir. Bir işletmede veya bölgede 

yetiştirilen hayvanların verim kapasiteleri ulaşılması ekonomik olarak mümkün seviyenin 

altında ise bu durumu gidermek için Belirlenen ekonomik verim seviyesinde hayvanlar satın 

almak ve Mevcut sürünün (populasyon) ıslahı gibi iki yol vardır.Birinci yol kolay fakat 

pahalı, ancak sonuçları risklidir. İkinci yol zor, uzun, fakat emin bir yoldur.Bir populasyonda 

ıslah işlemine başlanırken ilk kademe MEVCUT DURUMUN TESBİTİ' dir. Bunun için 

üzerinde durulan verim veya verimler bakımından VARYASYON tespit edilir. Böylece 

varyasyonun analizi yapılır, bu varyasyonun ne kadarlık kısmının GENOTİP, ne kadarlık 

kısmının ÇEVRE' den ileri geldiği belirlenir. Eğer genotipin payı yüksek ise bu kez hangi tip 

gen etkilerinin önemli olduğu (Eklemeli, eklemeli olmayan v .s.) belirlenir. ''Islah sürecinde 

ikinci kademe VARILACAK HEDEFLERİN TESBİTİ' dir. Bundan sonra verilerin niteliğine 

göre PROGRAM YAPMA gelir. 

Geçtiğimiz yüzyılda hayvansal üretimin niteliğinde büyük değişmeler gözlenmiştir. 

Hayvancılık küçük aile işletmeleri biçiminden büyük ölçekli endüstri dalı biçimi haline 

gelmiştir. İhtisaslaşma şimdi esas unsur haline gelmiştir. Çiftçiler genel maksatlı 

işletmelerden yalnız belli ürünü üreten ihtisaslaşmış işletmeler haline gelmiştir. Yetiştiricinin 

bu ihtisaslaşmanın gerektirdiği bilgi birikimine sahip olması giderek önem kazanmaktadır.  

Dünya hayvancılık endüstrisi şimdilerde sentetik mamül ve hayvansal ürünler yerine ikame 

edilebilen ürünlerle rekabet halindedir. Mesela bitkisel yağlar çalışan sınıfların çoğunun 

sofrasından tereyağını kovmuştur. Bitkisel yağlar hayvani yağlara göre daha ucuzca 

üretilebilmektedir. Naylon, orlon ve diğer sentetik elyaf, ipek üretimini neredeyse saf dışı 

etmiş, koyunlardan elde edilen yapağı elyafından mamul giyecekler için ciddi bir rakip 

olmuştur. Bu rekabete ayak uydurmak için yetiştiriciler seleksiyon ve yetiştirme metotlarına 

daha fazla titizlik göstermek zorundadırlar. Ayrıca hayvancılıktan kar sağlayabilmek için sürü 

bireylerinin verim kayıtları tutulmalıdır. Çiftçiler bu kayıtlara göre ortalama verimin önemli 

düzeyde altında yer alan hayvanları sürüden ayıklamalıdır. Gelecekte söz konusu rekabete 

karşı koymak için standardın altındaki hayvanları ayıklamak mutlaka gerekli olacaktır.  

Hayvansal üretimin geçmişte olduğu gibi gelecekte de milli ekonomideki önemini 

koruması gerekmektedir. Yıllar geçtilçe birim ünite başına daha fazla ürün veren hayvanlar 

daha çok tercih edilecektir. Ayrıca hayvansal ürün üreticilerinin pazara sunduğu ürünün 

kalitesine geçmişte olduğundan daha fazla önem vermesi gerekeceği konusunda belirtiler 

vardır. 
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Dünyada ve bu arada ülkemizde nüfus hızla artmaktadır. Böyle bir olgu artan nüfusu 

besleme problemini ortaya çıkarabilir. Bu olgu yıllık tahıl üretiminden pay almak konusunda 

insanlarla hayvanlar arasında bir rekabet anlamına gelir. Neticede belli başlı hayvansal ürün 

kaynağı olan sığır ve koyun sayısının azalması, ancak üretimin artması gerekecektir. Böyle bir 

sonuç verimliliğin artmasını gerektirir. 

Hayvansal ürün üretim etkinliğini arttırmaya daha büyük ihtiyaç olacağını gösteren 

diğer belirtiler de vardır. Ancak su temin edildiği takdirde tarımın yapılabileceği bazı araziler 

hariç dünyada ekilebilir arazilerin çoğunda halen üretim yapmaktadır. Üstelik binlerce dekar 

verimli arazi şehirleşmeye ve çevre yollarındaki büyümeye feda edilmektedir.  

Bu nedenle gelecekteki gıda arzının artması, yeni arazileri tarıma açmaktan ziyade daha etkin 

üretim arttırıcı önlemleri gerektirecektir. Çiftçiler geleceğe ümitle bakmalı, araştırmalardaki 

gelişmeleri takipten kendilerini alıkoymamalıdır. Zaman geçtikçe hayvansal üretimde 

verimliliğin geliştirilmesi için yeni metotlar bulmak tüm dünyadaki araştırıcılar için ortak 

amaç olacaktır.  

Çiftlik hayvanları tarımının ana amacı hayvan genotipleri gibi tabiat kaynaklarının yem 

maddelerini bu genotiplerin maruz kaldığı çevre koşullarını kullanarak insanlık yararına 

ekonomik biçimde mal ve hizmetler üretmektir. Bu açıdan bakıldığında hayvanlardan 

sağlanan yarar yada ekonomik faydanın büyüklüğü o hayvanın genetik kapasitesine bağlıdır.  

Bilindiği gibi klonlar yada genetik anlamda aynı yumurta ikizi öz kardeşler hariç hayvanların 

genetik kapasitesi birbirlerinden farklıdır. Bu durumda daha çok faydanın daha çok genetik 

kapasiteli bireylerden sağlanacağı açıktır. Ayrıca barınak, yemleme vb. genotipin maruz 

kaldığı her türlü çevre koşulları da söz konusu genotipik gerektirdiği biçimde olmalıdır.  

Ancak hayvansal üretim için her zaman en iyi genetik kapasiteye sahip hayvanlarda çalışmak 

mümkün olmayabilir. Çünkü elimizde belli bir hayvan materyali varsa bunları satıp yenisini 

almak herkesin baş vurabileceği çözüm değildir. Hele ülke düzeyinde böyle bir çözüm hiç 

mümkün değildir. 

İşte burada hayvan ıslahı mevcut populasyonun ortalama genetik hünerinin artırılması 

sürecinde rol oynamaktadır. Ortalama genetik hüner populasyonu oluşturan bireylerin bireysel 

olarak sahip oldukları genetik hünerlerin toplamının ölçümünü verir. Ortalama genetik 

hünerin generasyonlar boyunca geliştirilmesi için başlıca seleksiyon ve melezleme gibi iki 

metot bulunmaktadır. Bu metotlar saf yetiştirme, akrabalı yetiştirme, melezleme gibi araçlar 

ile ortalama genetik hüneri ve bu hünerin çevre koşullarıyla birlikte ortak sonucu ölçülen 

verim özelliğinin düzeyini iyileştirir yada ıslah eder.  

Islah kelimesinin sözlük anlamı da bu şekildedir. Türk dil kurumu (1992) sözlüğüne göre 

ıslah düzeltme ve iyileştirme olarak tanımlanmaktadır. Aynı sözlük ıslah terimini bir hayvan 

yada bitki türünden daha iyi verim alabilmek için yapılan işlem olarak tanımaktadır. Etkin 

hayvansal üretim en az masraf ile en çok gelir elde etmeyi gerektirir. Bu süreç de her işlem 

geniş anlamda hayvan ıslahının kapsamındadır.  

Diğer bir deyişle çevre koşullarının, sözgelimi daha az yem masrafı oluşturulacak biçimde 

düzenlenmesi de daha çok yem masrafı ile elde edilen hayvansal üretim yöntemine göre ıslah 

edilmiş bir süreci tanımlar. Daha açıkçası çevre koşullarının da daha az masrafla daha çok 

üretime yol açacak biçimde iyileştirilmesi bir bakıma ıslahdır.  

Verim bakımından gözlenen varyansı oluşturan iki unsurdan çevre koşulları varyansı 

yanı sıra populasyonu oluşturan bireylerin genetik yapı farklılıklarından ileri gelen genetik 
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varyansında ıslaha konu olması söz konusudur. Genellikle hayvan ıslahı bu ikinci anlamı ile 

kullanılmaktadır.  

Bu iki unsurun her ikisi de önemlidir. Bu iki metot sonuç elde etme potansiyeli bakımından 

biri diğerine tercih edilemez. İkisi de bir birinin tamamlayıcısıdır. Tıpkı yakıt değerlendirme 

düzeneği eski teknolojisi ürünü olan arabanın ister süper ister daha nitelikli benzin konulsun 

yeni teknoloji ürünü bir yakıt değerlendiren düzeneğine sahip otomobil o kadar performans 

gösteremez. Dolayısıyla genetik yetersiz ise hangi çevre koşulu olursa olsun genotipin 

öngördüğü sınır aşılamaz.  

Ayrıca reaksiyonun normu olarak tanımlanan kurama göre genotip bir bireyin bulunabileceği 

fenotipik aralığı tanımlar. Bu aralıkta alt sınır damı üst sınır damı yada aralıkta hangi nokta da 

fenotipe sahip olacağını çevre koşulları tayin eder. Eğer çevre koşulları fenotipik aralığın üst 

sınırının gerektirdiği bileşimde ise üst sınırda fenotip söz konusu olacaktır. 

Islah etmek fiilinin sözlük anlamı da T.D.K. sözlüğünde, iyi duruma getirmek iyileştirmek, 

düzeltmek olarak yer almaktadır. Bu tarif hayvanlarımızın beslenme, barındırma sürü 

yönetimi gibi hususlarında geliştirilmesini kapsar. Ancak hayvan ıslahı daha ziyade damızlık 

yetiştirme şeklinde daha dar anlamı ile kullanılmaktadır.  

Bu maksatla kimi yazarlar genetik ıslah terimini kullanıyorlar. Bu şekilde hayvan ıslahı arzu 

edilen tüketici koşullarında en yüksek ekonomik kazanç sağlayacak genetik içerikte hayvanlar 

üretme bilimidir. Bu tanım bize hayvan ıslahının uygulamalı genetik bilimi olarak 

tanımlanabileceği ifade etmektedir. 

Hayvan ıslahı zootekni faaliyetlerinin temel amacını oluşturan karlılık konusunda en önemli 

koşul olan ekonomik verim seviyesinin üzerinde verimlere sahip hayvanların yetiştirilmesini 

konu alır. Ekonomik verim seviyesi ise yapılan masraflara karşılık alınan verimlerin sağladığı 

gereken eşitliği ifade eder.  

Hayvan ıslahı bireyden ziyade sürünün (populasyonun) kalıtsal içeriğinin beklenen tüketici 

koşullarının istemleri doğrultusunda geliştirilmesini amaçlar. Populasyonun toplam genetik 

hüneri ise populasyonu oluşturan bireylerin genetik hünerlerinin fonksiyonudur. Böyle bir 

süreç populasyon genetiği kurallarının kullanımı ile sağlanabilir.  

Böyle özellikler üzerine çevre koşullarının etkisi ihmal edilebilir düzeyde azdır. Genellikle dış 

görünüşe morfolojik özellikler kalitatif özellikleri oluşturur.  

Kantitaif özellikler ise çok sayıda ve eklemeli gen etkisi gösteren genlerce belirlenen sürekli 

değişim gösteren özelliklerdendir. Genellikle ekonomik öneme haiz ölçülerek tartılarak elde 

edilen özellikler kantitatif özellikleri oluşturur.  

Hayvan ıslahı genetik biliminin prensiplerinin çiftlik hayvanlarının verimlerini geliştirmek 

için kullanımını kapsar. Bu bilim dalının teorik çerçevelerine ilişkin çalışmalar 1920'lere gibi 

geçmiş dönemlere uzanır.  

Ancak verimin artırılmasına yönelik pratik amaçlar evcilleştirme ile başlamışlar denilebilir. 

Evcilleştirmenin 10.000 yıl öncesine kadar uzandığı kabul edilmektedir. Romalılar döneminde 

sorulan ve daha iyi savaş atı nasıl yetiştirilir sorusunun cevabı hayvan ıslahının cevap aradığı 

bir sorudur. O dönemde hızlı koşan atlarının yavrularının seçilmesi öğütleniyordu. Bu yöntem 

günümüzde fenotipe göre seçim olarak yansımıştır.  
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İlk bilinçli ıslah alışmaları 18. yy ortalarında İngiltere'de başlamıştır. Robert Bakawell (1725-

1795) isimli İngiliz yetiştirici Mendel prensiplerinin bilinmediği dönemde Shire atları 

Longhorn sığırları Leicester koyunları gibi farklı farklı türler ilişkin ıslah örnekleri 

oluşturmuştur. 

Robert Bakawel sürüsündeki bireylerin eksik yönlerini güçlendirmek için komşu çiftliklerin 

erkek bireyleri ile birleştirmek için bir bakıma onları kiralamıştır. Böylece elde edilen döllerin 

sürü içinde kalması halinde üretilmesi gereken döllerden üstün olacağını varsaymıştır. 

Bakawell döneminde akrabalı yetiştirilme uygun görülmemişler. Bu dönemde ceddin 

niteliğine çok az önem vererek en iyilerin en iyilerle birleştirilmesi yolu izlenmiştir.  

Bu döneme ilişkin örnekler daha çok dış yapı özelliklerinin istenilen bileşime getirilmesini 

amaçlamıştır. Ancak daha sonra dış yapı özellikleri ile geliştirilmesi istenilen verim arasında 

her zaman aynı yönde birliktelik olamadığı anlaşılınca yeni metotlara yönelmişlerdir. 

Verimlerin objektif olarak belirlenmesi arzusu bu işleri yürüterek örgütlerin oluşumuna neden 

olmuştur.  

İlk kez 1895'te Danimarka'da süt kontrolü dernekleri kurulmuştur. Bu dernekler daha sonrada 

ırk yetiştirme derneklerinin nüvesini oluşturmuş. Avrupa ve Amerika'ya yayılmışlar. Bu 

derneklerin bir işlevi de bir cins tıpkı beyaz eşya garanti belgesi gibi satılan damızlığın 

safiyetini garanti eden damızlık belgeleri hazırlamaktır.  

Böyle kuruluşlar merkezi ıslah birimlerinin yetiştiricilerle sonlanan bilgi aşığı şebekesini 

oluşturmaktadırlar. Bu kuruluş gerek dişi bireylerin verimlerine ilişkin damızlık tahmini 

yapmak gerekse ülke düzeyinde döl kontrol uygulamaları ile toplanan bilgilere göre erkek 

birey damızlık değer tahmini yapmak işlevindedir.  

20. yy başlarında özellikle hibrit mısır yetiştiriciliğinde sağlanan genetik içerik iyileştirme 

örneklerinin hayvancılığa tatbiki söz konusu olmuştur. Biyometri bilimindeki ilerlemeler bu 

uygulamaları kolaylaştırmışlardır. İngiliz R. Fisher Amerika Birleşik Devletlerinden S. 

Wright ve J. Lush populasyon genetiği prensiplerini hayvan ıslahına uygulamışlardır. 

Özellikle bilgisayar teknolojisindeki gelişmeler bu uygulamaları hızlandırmıştır.  

Söz konusu yöntemlerin ana amacı populasyonu oluşturan bireylerin genetik içerikleri 

bakımından birbirlerine göre ideal hüner derecelerini göreceli olarak değerlerinin 

ölçülmesidir. Bu ölçümün objektifliği ölçüsünde tam bire bir isabetli tahmin yöntemleri elde 

edilinceye kadar bu yöntemlerin gelişmesi beklenir. Burada sorun mesela süt verimi 

bakımından genetik değerlerin süt veriminin kendisi için elde edilen değerlerden farklı 

olabiliyor oluşundadır.  

Yani ölçümler değer sadece genetik değer değil genetik değer ile çevrenin birlikte sonucudur. 

Bizim amacımız sadece genetik değeri ölçmektir. Bu maksatla bireyin gen dışının geçmiş yaş 

daş akrabalarının daha genç yada daha yaşlı akrabalarının tümünün yada bir kısmının 

verimlerinden biyometrik prensipler aracılığı ile yararlanılarak isabet derecesi artırılmaya 

çalışılır.  

Shorthorn sığır ırkı ilk organize bir çalışma ile üretilmiş süt sığırı örneğini oluşturulmuştur. 

Bu ırkın kurucuları daha ziyade ileri düzeyde akrabalı yetiştirme uygulamışlardır. Sonunda 

bütün ırk bireyleri ırkın ilk yıllarında bir iki boğadan köken alan düzeyde bir genetik içeriğe 

sahip olmuştur. Shorthorn ırkı geliştirildikten kısa bir süre sonra bir çok sığır koyun ve at ırkı 

geliştirilmiştir. 19. yy da Gregor Mendel ölümünden 100 yıl sonra bugün bile geçerli temel 

genetik kuralları oluşturdu. Uzunca bir süre bilim dünyasında bilinmeden dergi sayfalarında 



 

27 
 

kalmış olan bu kurallar 20. yy başlarında yeniden adeta keşfedilerek genetik ve ıslahlığın 

birlikte uygulanmasını oluşturan populasyon genetik bilimi oluşturuldu.  

Populasyon genetiği populasyonun genetik yapısını etkileyen faktörler inceler Sewaal 

Wringht ve Sır Ronalt Fisher bu bilimin öncüleridir. Dr. Wright önceleri Amerika Birleşik 

Devletleri tarım bakanlığı daha sonra Şikago Üniversitesinde populasyon genetik üzerinde 

araştırmalar yaptı.  

Dr. Fisher İngiltere'de Rothemstead deneme istasyonunda çalışmıştır. Bu araştırmacıların 

çeşitli konulardaki çalışmalar 1920 ve 1930‟lardaki hızlı gelişmelere yol açmıştır.  

Dr. Lush ise bu araştırıcıların çalışmalarını çiftlik hayvanlarına tatbik etmeyi amaçlamıştır. 

Dr. Lush uzun meslek hayatında et sığırı koyun süt sığırı, kanatlı, bir batında çoklu doğuran 

çiftlik hayvan türleri gibi hayvan üzerinde çalışmışlar. Dr. Lush bulgularını ev hayvanları ve 

atçılığa da uygulamıştır. 

Seleksiyon prensipleri, bazı bireylerin genlerin muhafazası için akrabalı yetiştirme hibrit 

vigordan (melez azmanlığı) yararlanmak için melezleme programları gibi konular Dr. Lush'un 

Iova üniversitesinde çalışmaları esnasında ortaya atıldığı fikirlerdir.  

Halen ABD' deki bir çok hayvan ıslahçısı akademik eğitimini Dr .Lush' dan almıştır. Son (30) 

yılda bilgisayar teknolojisinin kullanımı ile büyük populasyonların tüm kayıtlarını muhafaza 

ve birlikte işlenmesini verimi mümkün kılmıştır. Böylece bir çok ırk yetiştirme derneklerinin 

bütün sürü ve bireylerin verim kayıtlarının tutulması ve kullanımını mümkün kılmak suretiyle 

boğaların bütün ırkın diğer boğalarla karşılaştırılması sağlanmıştır.  

Böylece bilgisayarın hayvan ıslahına kazandıracağı ivme eskisinden çok daha elverişli 

konuma ulaşmışlardır. Hayvan ıslahının geleceğine baktığımızda moleküler genetik, 

Biyokimya ve üreme fizyolojisindeki bir çok tekniğin yeni olanak oluşturacağı kolayca 

anlaşılabilir. Suni tohumlamanın daha da yaygın hale gelmesi ile döl kontrolü ile en nitelikli 

erkeklerin daha isabetli seçimi ve daha etkin seleksiyon mümkün olacaktır.  

Embriyo transferi, embriyoların bölünmesi büyüme hormonu gibi unsurların genetik 

olarak düzenlenmesi hayvan ıslahının gelecekteki araçları olacaktır. Gen terapisi, gen 

bölünmesi DNA transferi gibi bir çok moleküler tekniğin gelecekte hayvan ıslahına yeni 

boyutlar katması beklenmektedir.  

Hayvan ıslahı son (60) yılda önemli değişiklikler geçirmiştir. Gelecekte de yeni teknikler 

oluştukça değişiklikler olacaktır. Bu değişikliklere rağmen hayvan ıslahının temel prensibi Dr. 

Lush' un ilk kez belirttiği gibi değişmeden kalacaktır.  

Bu temel prensip ise arzu edilen genlere sahip bireylerin tanımlanması ve bunların 

sürüde frekansının artırılmasıdır.  

Ülkemizdeki hayvan ıslahı çalışmalarında yukarıda belirtilen oluşumlardan etkilenmiştir. 

Rahmetli   Prof. Dr. Orhan DÜZGÜNEŞ hocamız modern genetik ıslahı yöntemlerini 

ülkemize ilk gündeme getiren öncülerden olmuştur. Ülkemiz hayvan ıslahında emeği geçen 

bütün bilim adamları ve uygulayıcıları burada şükranla anmak yerinde olacaktır.  

Sayın hocam Prof. Dr. Şaban KARATAŞ‟ ın öncü çalışmaları ile artık ıslah konusunda ne 

yapılması gerekliği geniş kitlelerce bilinir olmuştur. Hayvan ıslahı konusunda ülkemizde 

yapılan çalışmaları bu bölümün başlarında sıralamıştır.  
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Burada belirtilmesi gereken en önemli husus cumhuriyetimizin kurucularına konunun 

önemine kavrayıp 1926 tarihli (904) sayılı ıslah hayvanları kanunu çıkarmalarıdır. Bu kanunu 

bazı maddeleri 1998'de tarihi yasa ile değiştirilmiş buna dayanarak Türkiye Damızlık Sığır 

Yetiştiricileri Birliği kurulmasına önayak olunmuştur. 1928‟de öngörülen amaçların tam 69 

yıl sonra gerçekleştirilmesinin başlatılması üzerinde önemli durulması gereken bir husustur.  

Ülkemizdeki hayvan ıslahı çalışmaları 904 ve 3161 sayılı kanunlar ile Tarım Bakanlığına 

verilmiş bir görevdir. Buna göre ıslah hedeflerini belirleme, soy kütüğü verim kontrolleri, 

tohumlama gibi faaliyetler tarım bakanlığınca yürütülmektedir. Devlet 1938‟de kurduğu 

Devlet Üretme Çiftlikleri (DÜÇ) 1984'de kurduğu Hayvancılığı Geliştirme Genel Müdürlüğü 

(HAYGEL ) gibi birimlerle bu görevleri yerine getirmek üzere çaba gösterilmiştir.  

1938‟lere kadar ve hatta daha sonra yerli sığır ırklarının ıslahı kavramı üzerinde durulmuştur. 

1960'dan sonra kültür ırkı dişi alınması ve melezlemeye ağırlık verilmiştir. Özellikle 1972‟li 

yıllarda dünya bankası destekli projelerle hayvancılığa yönelik devlet desteği artmıştır. Devlet 

üretme çiftlikleri 1980‟li yıllarda damızlıkçı düve süt sığırcılığı adı verilen proje ile sürekli 

dışardan hayvan almak yerine işletmelerin damızlık düve satıyor hale gelmesini amaçlayan 

çalışmalar yapmıştır.  

Daha soma HAYGEL aynı işlemi saha koşullarında yapmış ithal gebe düvelerle böyle 

damızlık yetiştirici işletmeler özendirilmiştir. Önceleri sadece devlete verilen ıslah görevleri 

1985'de Yapay tohumlama istasyonu kurma ve tohumlama hizmetlerinin devlet yanı sıra özel 

sektöre açılması ile özel sektörde de işin içine çekecek şekilde düzenlenmiştir.1987-1996 

yılları arasında 280.000 gebe düve dış alımı yapılmıştır. 

1989 da (ANAFI) adı ile bilinen Türk-İtalyan süt sığırcılığı geliştirme projesi ile Batı 

Anadolu'da 3000 damızlık düve dağıtımı ve bunların verim kayıtlarını tutulmasında içeren 

ıslah projesi uygulanmıştır.  

1990 yıllarda (GTZ) adı verilen Türk-Alman sığır yetiştiriciliği Enformasyon sistemi kurma 

projesi uygulamaya konulmuştur. Samsun ve Kırklareli gibi bölgeleri içeren bu proje merkez 

soy kütüğü kurulmasını amaçlamıştır. (1995) yılında kırk ilde damızlık sığır yetiştirme birliği 

kurulmuş ve sadece 17 ilde ıslah çalışmaları bakımından örgütlenmiş 1998‟de ilk genel kurul 

yapılmıştır.  

Bu birlik damızlık sığır yarışları düzenleyerek tohumlamada kullanılan boğalara ilişkin 

genetik düzey bilgileri içeren bölge katalogları yayınlamak gibi faaliyetler yapmıştır. Köylere 

hizmet götürme birlikleri Tarım Kredi Kooperatifleri Birlikleri gibi kuruluşlar suni 

tohumlama faaliyetlerini faaliyet kapsamlarına almışlardır. 1993‟de suni tohumlama tarım 

bakanlığınca ücretli hale getirilmiştir.  

1996'da gebe düve ithalatı yasaklanarak yurt içi üreticiler teşvik edilmiştir. 1998'de damızlık 

sığır yetiştiriciler birliği yurt içinde gebe düve ihtiyacı duyulan bölgelere nitelikli kültür ırkı 

populasyonuna sahip bölgelerde damızlık belgeli sığır satışını sağlamıştır. 1999 yılında 

damızlık hayvan yetiştiriciler birliğinin sahip olduğu populasyon için de ulusal ıslah problemi 

uygulanmasına karar verilmiştir.  

1999-2000 yılında sadece (100) baş dan yüksek kapasiteli işletmeler için devlet kredisi ve 

destek olmaksızın özel sektörün kendi finansmanı ile ithalatın açılmasına izin verilmiştir. 

Daha önce özel sektörün hayvan ithalatı yaptığı dönemlerde getirilen hayvanların dağıtıldığı 

yetiştiricilerin artık damızlık üreticisi olmaları hususu sağlanamamıştır.  
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Getirilen düvelerin kalıtsal içerikleri satış sonrası eğitim hizmetleri gibi hususlar bakımından 

özel girişimcilerin yeterince başarılı olmadıkları göz önüne alındığında damızlık hayvan 

yetiştiricileri birliğinin bu konuda en iyi çözüm olduğu açıktır. Burada amaç madem tarım 

ülkesiyiz o halde sürekli dış alımla damızlık temini ne derecede uygun olur sorusuna cevap 

bulmaktır.  

Daha açık bir ifade ile tarım bakanlığı güvencesi ile ithal ettirilip yetiştiriciye dağıtılan gebe 

düveler kayıt altına alınmamış ve sonuç elde edilmemiştir. Bu dönemde Tarım Bakanlığı ile 

ithalatçı firmalar arasındaki protokol dış alımı yapılan hayvanların soy kütüğü kayıtlarının 

tutulmasını verim kontrollerini öngörürken firmalar bu yükümlülüklerini yerine 

getirmemişlerdir.  

Bu nedenle 1995‟de damızlık sığır yetiştiricileri birliğinin kurulması ile 1996‟da ithalat 

yasaklaması kararı hayvan ıslahı konusunda en radikal ve kalıcı tedbirleri oluşturmuştur. Bu 

tedbir Avrupa' da 100 yıl önce alınan tedbirdir. Ancak bu kuruluşların isteğe bağlı ücretsiz 

kamu hizmeti sunuyor tarzında çalışmamaları ve yetiştiricilerinde bunu devlet kuruluş ve 

gözüyle görmemesini sağlayacak tedbirler alınmaktadır. Halen 1999 itibariyle Damızlık 

Hayvan Yetiştiriciler Birliği Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) nün dört-beş katı 

siyah Alaca sığır varlığına sahiptir. 

Damızlık Sığır Yetiştiriciler Birliği soykütüğü projesi kapsamında yani kendisi ana ve 

babasının verileri bulunan inekleri içeren 2000 li yıllarda 35 ilde yapılanmış olup 10463 

işletmeli üyeye sahipti. Bu birlik vasıtasıyla düve dahil 213115 dişi süt sığırının kaydı 

tutulmaktaydı. Şimdiki halde Ülkemızı bütün illerinde yapılanmışdır. 

 İl müdürlükleri ile yürütülen  müşterek çalışmalarda 2000 li yıllarda 288271 işletmede 

727727 si dişi olmak üzere 817087 sığır, ebeveynleri bilinen fakat verim kaydı bulunmayan 

nitelikte süt sığırı olarak kayıt altına alınmıştır. 

Ülkemizde bu kuruluşun çalışmaların yanı sıra İçişleri Bakanlığı onayı ile Kaymakamlıklarca 

kurulan köylere hizmet götüren birlikleri önceleri yalnızca süt pazarlamada işlev gösterirken 

daha sonraları bazı bölgelerde suni tohumlamada yaparak kısmen ıslah faaliyetlerine müdahil 

olmaktadır.  

Bazı bölgelerde sayıca azda olsa tarımsal kalkınma kooperatiflerinin işlevlerini süt toplama ve 

pazarlamada sınırladıkları gözlenmektedir. Tarım kooperatifleri birliğine bağlı kuruluşlarınca 

kimi bölgelerde suni sığır tohumlaması işlevi görmektedir. 

 

Bu açıdan bakılınca ülkemizde ıslah konusunda çiftçi merkezli oluşum olarak 

potansiyel gücü dikkati çeken Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğinin desteklenmesine gerek 

duyulmaktadır. Çünkü soykütüğü ve verim kaydı tutma işlevi para getirmeyen bir iştir. Ancak 

ıslahda kayıt olmazsa olmaz işlevdedir.  

 

Özellikle süt pazarlama işlevli kurumlar kamu imkanlarını kullanmak suretiyle 

tohumlama işlevine girince bu olanaklardan yoksun kurumlarda da haksız rekabet ortamına 

meydan verilmiş olmaktadır. Ayrıca rekabetin pozitif etkilerinin  bağımsız denetim 

kurumlarının varlığı ile sağlanacağı anlardır. 

 

Ayrıca bu bakımdan ülkemizde en önemli sorun dışalımla sağlanan spermaların 

genetik içerik bakımından denetimsizliğidir. Özel şirketlerin tohumlama ve damızlık 

pazarlamada belirtilen açıdan nitelikli damızlık ihtiyacının yurt içinden temini milli ülküsü 

yönünde denetimi gereklidir. 
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Üstelik ıslah sürecinde dişi ve erkeklerin rolü erkeğin nisbi katkı hızı hariç tutuşacak olursa 

genetik bakımdan eşittir.  Bu nedenle sadece dişilerin seçimine ilişkin kayıtlar dağil ülkesel 

döl kontrolü projesi ile en nitelikli erkek bireyin belirlenmesi ve bunun spermlerinin yurt 

içinde pazarlanması gerekir.  

Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği böyle bir süreci sonuçlandırmışdır.  Ancak ne yazık ki 

kimi il Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birlikleri kendi ürettikleri spermaları değil tırnak içinde 

genetik içeriği (ne idüğü) belirsiz  yada yeterince kanıtlanmamış spermaları kullanmak 

eğilimindedir. Şüphesiz ülkenin nitelikli damızlık materyali geretiğinde dış alımla temin 

edebilmelidir. Ancak asıl amac kendi kendine yeterlilik olmalıdır 

Ancak bir tarım ülkesi olduğu her toplantıda adeta selamlama biçimi gibi dile getiren 

ülkemizde yüzlerce yıldır hala kendi damızlığını kendi üretmeye çekme sorusu sorma zamanı 

gelmiştir hatta geçmektedir. Yani sürekli dışa bağımlılık hiçbir ülkenin kabul edemeyeceği 

risktir. Bu nedenle ülkemizde Damızlık nedir bunu temine kim yetkilidir sorularının ıslah 

kanunu göz önüne alınarak açıkça belirlenmesi gereklidir. 

Tanım 

Hayvan ıslahı, evcil hayvanların, gelecek nesilde doğacak nesillerde istenilen (ve 

aktarılabilen) niteliklerini geliştirmek amacıyla, seçici yetiştirmeyi kapsamaktadır. 

 

Eserin  Amacı 

Hayvan ıslahının temel noktaları – hayvan ıslahında kullanılan genetik süreçleri anlamak için 

gerekli olan genetik kavramlar – ile başlıyoruz. Ardından, ileriki bölümlerde, hayvan ıslahının 

derinliklerine dalacağız ve sizi başarılı bir ıslah programını geliştirmek ve yürütmek için 

dikkate almanız gereken bütün adımları inceleyen bir yolculuğa çıkaracağız. Hayvan ıslahı 

konusunda çalışan biri olarak, popülasyonunuzda geliştirmek istediklerinizi tanımlayarak, 

hayvanların performansı ile ilgili bilgi toplayarak, hangi hayvanların en iyi genetik 

potansiyele sahip olduğuna karar vererek, bir sonraki nesilde belirli bir genetik kazanım elde 

etmek için hangi ıslah oranını kullanmanız gerektiğine karar vererek, hayvanları seçerek ve 

çiftleştirerek başlarsınız ve yavrular doğduktan sonra ilk başta belirlediğiniz ıslah kararlarının 

gerçekleşip gerçekleşmediğini değerlendirirsiniz. Islah ettiğiniz her nesil bu adımlardan geçer. 

Dolayısıyla, her nesilde bu adımları belirli oranda düzeltme olasılığınız vardır. Islah hedefini 

her nesilde değiştirmemelisiniz çünkü tek bir nesil size çok büyük oranda genetik ilerleme 

sağlamayacaktır. Hayvan ıslahı daha çok çok sayıda neslin biriken başarısıdır. Hedefinizi, 

pazardaki bir değişime karşılık olarak düzenleyebilirsiniz. Ayrıca, ıslah programınızı, 

popülasyondaki istenmeyen bir genetik değişikliğe karşılık olarak düzenleyebilirsiniz. Bunu, 

seleksiyona karşı istenmeyen bir karşılığın biriken etkisini fark ettiğinizde hemen 

yapmalısınız. Her bölümde, ıslah programının belirli bir adımına odaklanacağız. Her adımın 

ana hedefini açıklayacağız, sorunları belirteceğiz ve bu problemlerle nasıl baş edilebileceğini 

bulacağız. 
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Bazı konuların birden fazla bölümde karşınıza çıktığını fark edeceksiniz. Bunun nedeni, bu 

konuların birden fazla adımla ilgili olmaları ve her adımda özel ilgi gerektirmeleridir. Bir 

konu ile ilgili tek bir bölüm yerine birden fazla bölümde bahsedilmelerinin nedeni budur. 

Örneğin, genetik akrabalıkların rolü, böylesi bir konudur. Kitabı inceledikten sonra, bir ıslah 

programının nasıl düzenlenmesi gerektiği, kritik noktaların neler olduğu ve belirli ıslah 

kararlarının sonuçlarının neler olduğu konusunda birikim sahibi olacaksınız. Kitap, konunun 

genel bir tanımlanması, ıslah programındaki rolü ve dikkat edilmesi gereken noktalar ile 

başlayacak şekilde düzenlenmiştir. Ardından, birazcık daha derinlere ineceğiz ve ıslah 

programındaki adımları doğru bir şekilde gerçekleştirmeye yardımcı olacak sonuçları size 

sunacak araçları (formülleri) açıklayacağız. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Üreme Sisteminin Tanımı

2. Islah Hedefinin Tanımı

3. Bilgi Toplama

- Fenotipler

- Akrabalıklar

- Genotipler

4. Seçilim Kriterlerinin Belirlenmesi

- Genetik Model

- Damızlık Değeri Hesaplaması

5. Seçilim ve Çiftleşme

- Seçilim Karşılığının Tahmini

- Çiftleşme Kararlarının Sonuçları

6. Dağıtım

- Islah Programının Yapısı

- Melezleme

7. Değerlendirme

- Genetik İlerleme

- Genetik Çeşitlilik 

Islah 

Programı 
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BÖLÜM 1: HAYVAN ISLAHINA GĠRĠġ 

 

Bu ilk bölümde hayvan ıslahının tarihi sunulmaktadır. Doğal seleksiyonun önemi ve 

evcilleştirme  sürecinin önemli özellikleri tanımlanmaktadır. İnsanlık, yapay seleksiyon ile 

ırklar yaratmaya 250 yıl önce başlamıştır. Günümüzde, sığır, bir batında çoklu doğuran çiftlik 

hayvan türleri, kümes hayvanları gibi yüksek verimliliğe sahip ırkların ıslahı, ıslah 

programlarına büyük paralar yatıran çok uluslu şirketlerin ellerindedir. Koyunların, keçilerin, 

atların ve köpek gibi evcil hayvanların ıslahı, bir soy kütüğü veya ıslah birliği 

oluşturulmasında işbirliğinde bulunulan bireysel hayvan yetiştiricilerine dayanmaktadır. 

Hayvan ıslahı, önemli özellikler için hayvanların genetik yeteneklerinin değiştirilerek 

geliştirilmesini amaçlamaktadır. Bu özellikler, toplumun ihtiyaçlarına ve isteklerine göre 

belirlenmektedir ve zamanla değişebilmektedir. Hayvan ıslahı, popülasyon genetiği, nicel 

genetik ve moleküler genetikteki araştırma ve gelişmelerden önemli oranda etkilenmektedir. 

Bazı durumlarda, hayvan ıslahında önemli düzeltmeler gerektiren beklenmedik olumsuz 

etkiler gözlemlenmektedir. Bir ıslah programı bu noktada döngüsel bir aktivite görevi 

görmektedir. Her nesil, ıslah hedefinin formüle edilmesi ile başlar ve bir sonraki nesilde elde 

edilen sonuçların eleştirel olarak gözden geçirilmesiyle sonlanır. Bu değerlendirme, ıslah 

hedefinin bir sonraki seleksiyonda tekrar gözden geçirilmesine neden olabilir. 
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Bölüm 1.1 Hayvan Islahının Tarihi: Bilim ve Uygulama 

Hayvan ıslahında dikkat edilmesi gereken 5 çok önemli nokta bulunmaktadır: 

1. En önemlisi, bir seçici yetiştirmeın başarılı olabilmesi için, seleksiyon için seçilen 

özelliğin kalıtlanabilir olması gerekmektedir (Örneğin, koşma hızı, süt üretimi veya 

kürk rengi). 

2. Hayvanların genetik geçmişi farklı olursa, seleksiyon mümkün olabilir. 

3. Islahın yönü insanlar tarafınfan belirlenir ve hangi hayvanların eşleşmesine ve bir 

sonraki nesli üretmesine izin verildiğine yine insanlar karar verir. 

4. Bir ıslah programının başarısı, bir nesilden diğerine popülasyonun ortalama 

fenotipindeki değişime bakılarak değerlendirilebilir. Bu nedenle, hayvan ıslahı, 

bireysel düzeyde otomatik olarak değil popülasyon düzeyinde işler. 
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5. Hayvan ıslahının başarısı, seleksiyondeki çok sayıdaki neslin kümülatif sonucu ile 

ölçülebilir. Hayvan ıslahı gelecek düşünülerek gerçekleştirilir. 

  

 

 

Tanımlar 

Özellik, tipik olarak bir hayvana ait olan ayırt edici fenotipik bir karakteristiktir. 

Uygulamada, kayıt altına alabildiğiniz veya ölçebildiğiniz her türlü özellik anlamına 

gelmektedir. 

 

Fenotip, belirli bir özellik için hayvanda gözlemleyebildikleriniz veya ölçebildiklerinizdir. 

Hem hayvanın genetik geçmişine (kalıtlanabilir olması şartıyla) hem de beslenme düzeyi gibi 

dış koşullara bağlı olabilir. 

 

Kalıtlanabilir Özellikler 

Bir hayvan ıslahının başarısını tahmin edebilmek, hala üzerinde konuşulması gereken çok 

önemli bir özelliğe bağlıdır: Yavruların performansı neden ebeveynlerinkine benzer? Seçici 

yetiştirme ancak, seleksiyondeki özellik kalıtlanabilir olması durumunda başarılı olacaktır. 

Hayvanların küçük bir kısmı ıslah için seçildiğinden ve böylelikle yavruları yaratmasına 

olanak sağlandığından ve özellik kalıtlanabilir olduğu için, yavrunun performansı 

ebeveynelerin performansına benzeyecektir. Bu nedenle, ıslah için yalnızca en iyi ebeveynler 

kullanılır ve bir sonraki neslin ortalaması şu andakinden daha iyi olur. Bir özellik, bir özellik 

için hayvanın performansı en azından kısmen hayvanın genetik yapısına (DNA) bağlı ise 

kalıtlanabilirdir. Hayvanlar arasındaki performans farklılıkları, (kısmen) hayvanlar arasındaki 

genetik farklılıklar ile açıklanabilir. Kalıtım derecesin ne içerdiği ile ilgili daha fazla detay bu 

kitabın ileriki bölümlerinde bulunabilir. Özet olarak, hayvan ıslahı, insanlara tarafından, 

belirli bir çevreda, önceden tanımlanmış ve kalıtlanabilir özellikler için hayvanın 

performansına bağlı olarak gerçekleştirilen amaçlı seleksiyon ile ilgilidir. Uygulamadaki bir 

çok hayvan ıslahı çalışmasında, seleksiyon aynı anda birden fazla özellik için olacaktır. Bu 

özellik grubunda üstün olan hayvanlar, ıslah edilecek hayvanlar olarak seçilecektir. 

Genellikle, bu özellik grubu performansla ilgili özellikler (örneğin, süt üretimi, yumurta 

sayısı, büyüme, spor performansı), sağlık ve üreme gibi özellikleri içermektedir. Bir özellik 

grubunun ardındaki teori kolaylıkla çok karmaşık hale gelebilir. Bu nedenle, bu kitapta tekli 

özellik seleksiyoni kullanarak hayvan ıslahının ardında yatan teoriyi açıklayacağız. Bu 

bölümün devamında, en eskiden (yani evcilleştirme den) başlayarak hayvan ıslahı tarihi ile 

ilgili kısa bilgi vereceğiz. Hayvan ıslahındaki gelişmelerin, toplumdaki gelişmeler ile birlikte 

gerçekleştiğini göreceksiniz. Ardından, mevcut duruma ve esas zorluklara bakacağız. 

Sonrasında, geleceği inceleyeceğiz: Toplumda beklenen gelişmeler nelerdir ve hayvan ıslahı 

kararlarını nasıl etkileyecektir? Ancak, öncelikle bütün bunların nasıl başladığına bakacağız: 

evcilleştirme ye. 

 

Bölüm 1.2 Doğal Seleksiyon 

 Kulağa hayvan ıslahı tamamen insanların ellerinde gibi gelebilir. Doğal popülasyonlarla 

karşılaştırıldığında, bu aslında var olan durumdur çünkü hangi hayvanların yavrulayıp 

hangilerinin yavrulamacağına insanlar karar verir: seçici yetiştirme veya bir diğer deyişle 

yapay seleksiyon. Ancak, doğal popülasyonlarda olduğu gibi, önemli rol oynayan farklı bir 

güç vardır ve bu güç doğal seleksiyonun gücüdür. Doğal seleksiyonde, hayvanların hayatta 

kalma veya üreme başarısını belirleyen isanlar değil çevredir. Bu nedenle, hangi hayvanların 

ebeveyn olacağına karar verdikten sonra, bu hayvanların üreme çağına kadar hayatta kalması 

ve başarılı bir şekilde yavruları dünyaya getirmesi gerekir. Tahmin edebileceğiniz gibi, doğal 
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seleksiyon aynı zamanda popülasyon ortalamasında doğrusal bir değişim sonucunu doğurur. 

Hayvanlar çevrelerine uyum sağlar ve bunu en iyi yapabilenler, hayatta kalmanın ve üremenin 

en başarılılarıdır. Bir diğer deyişle, doğal seleksiyonde, seleksiyonun yönü, çevreye uyum 

sağlamaktır. 

 

Tanım 

Doğal seleksiyon, çevreye daha iyi uyum sağlayan hayvanların, daha az uyum sağlayan 

hayvanlara göre, daha yüksek hayatta kalma ve yavrulama şansının olması sürecidir. 

Böylelikle, bir sonraki nesil, ortalama olarak, şimdiki nesilden daha fazla uyum sağlamış 

olacaktır. 

 

Hayvan ıslahı, insanlar tarafından gerçekleştirilen amaçlı seleksiyon olarak tanımlansa da, 

doğal seleksiyonun de bir rolünün olduğunu görebilirsiniz. Bazı durumlarda, doğal 

seleksiyon, seçici yetiştirmeın tam tersi yönde ilerleyebilir. Böylesi durumlarda, insanların 

müdahalesi olmadığında, istenilen özelliklere sahip hayvanlar hayatta kalma ve / veya yavru 

üretmede daha az başarılı olacaktır. Örneğin, birçok inekte yüksek süt üretimi ile gebe 

kalabilme arasında ters orantının olması, istenilen özelliğe (yüksek süt üretimi) sahip 

hayvanların, çiftçinin ekstra çabası olmadan yavrulama olasılığının düşük olduğunu 

göstermektedir. Ayrıca, yüksek verimli ineklerin sık sık sağlık problemi yaşaması durumu, bu 

hayvanların ortalama verimlilikteki kız kardeşlerine göre yavru dünyaya getirme şansının az 

olduğunu göstermektedir. Seçici yetiştirme genellikle doğal seleksiyonle rekabet halindedir. 

Bir ırktaki bazı en iyi hayvanların, bazı hayatta kalma ve/ veya üreme özellikleri ile ilgili 

yardıma ihtiyacı olabileceği gerçeğine çok aşinayız ve bunun normal olduğunu düşünüyoruz. 

Evcil hayvanlar insanlar tarafından “yaratılır” ve bunu korumak için bazı dezavantajları kabul 

ederiz. Ancak ne kadar ileriye gitmeliyiz? Örneğin, bazı köpek ve et sığırı ırklarında 

kafalarının ve / veya omuzlarının aşırı geniş olması açısından seleksiyon gerçekleştirilmiştir. 

Ancak, geniş omuzlu (veya büyük kafalı) olmak doğum problemlerine yol açabilir. Doğum 

sırasında insan müdahalesi veya bir sezaryen müdahalesi olmadan hem anne hem de yavru 

ölecektir. Bir diğer deyişle, seçici yetiştirmeın istenmeyen sonuçlarını gözetmek yararlı 

olacaktır. 

 

Bölüm 1.3 EvcilleĢtirme  ve Hayvan Islahı 

Şimdi, evcil hayvanların ve hayvan ıslahının tarihinden bahsedeceğiz. Evcilleştirme  ne 

zaman başlamıştır, seçici yetiştirme ne zaman ve nasıl düzenlenmiştir, hayvan ıslahında 

bilimin rolü nedir, hayvan ıslah teknikleri şu ana kadar nasıl bir evrim geçirmiştir, toplumun 

ve kültürün bütün bunlardaki rolü nedir? İlk sorundan başlamak gerekirse, bütün bunlar nasıl 

ve ne zaman başlamıştır? 

 

Tanım 

Evcilleştirme, yabani hayvanların evcil kullanım için dönüştürülmesi sürecidir.  

 

Evcil hayvanların insanlara yakın bir çevreda yaşaması gerekmektedir, bu nedenle, 

evcilleşmeleri gerekmektedir. Ayrıca, kendilerini besleyen sahiplerinin beklentilerini 

karşılamak zorundadırlar. Bu, seçici yetiştirme ile başarılabilir. Sahiplerin beklentileri zaman 

içinde değişecektir ve seçici yetiştirme planında da değişiklikler yapılması gerekecektir. 

Evcilleştirme genellikle, yabani doğadaki hayvandan oldukça farklı bir tip hayvan ortaya 

çıkarmaktadır. Evcilleştirmenin sonucu olarak genellikle insanlara bağlılık durumu ortaya 

çıkar ve hayvanlar yabani doğada yaşama yeteneklerini kaybederler. 

 

Köpeğin EvcilleĢtirilmesi 
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Evcilleştirilen ilk hayvan türü köpektir. Bunun ne zaman gerçekleştiğiyle ilgili tahminler 

farklılık göstermektedir fakat yaklaşık 12.000 yıl önce gerçekleşmiştir. Bunun nasıl 

gerçekleştiğiyle ilgili kulağa cazip gelen bir teori, insanların yerleşik hayata geçmeye 

başladıklarında atık biriktirmeye de başladıkları şeklindedir. Ortalama kurtlardan daha uysal 

olanlar, bu atıkları yeme cesareti göstermiş ve böylelikle güvenli bir besin kaynağına sahip 

olmuştur. Bu bir avantajdı, böylece, doğal seleksiyon baskısı insanlardan korkmama ile 

ilgiliydi. Sonunda, köpeğin atalarının tehlike yaklaştığında uyarma ve avlanma sırasında 

yardım etme, sıcaklık sağlama gibi görevleri yerine getirmeye başladığı ve karşılığında besin 

elde ettikleri bir ortak yaşam ilişkisi meydana geldi. Bu tür bir ortak yaşam ilişkisi hala Afrika 

ve Asya‟nın ve hatta bazı Güney Avrupa ülkelerinin köylerindeki köpek popülasyonlarında 

mevcuttur. Mevcut köpek ırklarının, bu köy köpeklerinden türediğine inanılmaktadır. Köy 

köpeklerinin kurtlar ile köpekler arasında bir konumda olduğu ile ilgili genetik kanıtlar 

mevcuttur. 

 

Diğer Türlerin EvcilleĢtirilmesi 

İnsanlar ve köpeklerin ataları arasındaki gibi ortak yaşam ilişkisi büyük olasılıkla yalnızca 

köpeklere özgüdür. Diğer türlerdeki hayvanlar zorunluluklardan dolayı evcilleştirilmiş 

olabilir. Yakalanmışlar, en azından geceleri, bir kafese kapatılmışlar veya bağlanmışlar ve bir 

çoban eşliğinde yalnızca otlamak veya yiyecek bulmak için dışarı çıkarılmışlardır. Yalnızca 

agresif ve çok çekinik olmayan hayvanlar bu yeni şartlara uyum sağlayabilmiştir. Bu nedenle, 

bu tür durumlarda (esas olarak doğal) seçici yetiştirme hayvanın mizacı ile ilgilidir. Aşağıdaki 

tabloda, evcil hayvanların ve yaklaşık olarak evcilleştirildikleri zamanların ve bölgelerin bir 

listesini bulacaksınız. Bunlar yaklaşık ifadelerdir çünkü özellikle eski zamanlarda doğru bir 

tahminde bulunmak zordur. Ancak, yakın zamanda gerçekleşen olaylar bile her zaman apaçık 

değildir çünkü bir hayvanı ne zaman evcil olarak adlandırırsınız? Ayrıca, ya bu durum birden 

fazla yerde eş zamanlı ancak birbirinden habersiz olarak gerçekleştiyse? 
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Tablo 1. Eski Zamanlarda EvcilleĢtirilen Hayvanların Listesi 
Türler Latince Karşılığı Tarih Bölge 

Köpek Canis lupus familiaris >30,000 (MÖ) Avrasya 

Koyun Ovis orientalis aries MÖ 11000-9000 Güneybatı Asya 

Domuz Sus scrofa domestica MÖ 9000 

Yakın Doğu 

Çin 

Almanya 

Keçi Capra aegagrus hircus MÖ 8000 İran 

Taurine Sığırı Bos primigenius Taurus MÖ 8000 

Hindistan 

Orta Doğu 

Kuzey Afrika 

Zebu Sığırı Bos primigenius indicus MÖ 8000 Hindistan 

Kedi Felis catus MÖ 7500 
Kıbrıs 

Yakın Doğu 

Tavuk Gallus gallus domesticus MÖ 6000 
Hindistan 

Güney Doğu Asya 

Lama Lama glama MÖ 6000 Peru 

Gine Domuzu Cavia porcellus MÖ 5000 Peru 

Eşek Equus africanus asinus MÖ 5000 Mısır 

Evcil Ördek Anas platyrhynchosdomesticus MÖ 4000 Çin 

Manda Bubalus bubalis MÖ 4000 
Hindistan 

Çin 

At Equus ferus caballus MÖ 4000 Avrasya Stepleri 

Tek Hörgüçlü Deve Camelus dromedaries MÖ 4000 Arabistan 

Bal Arısı Apis MÖ 4000 Birçok Yer 

İpekböceği Bombyx mori MÖ 3000 Çin 

Ren Geyiği Rangifer tarandus MÖ 3000 Rusya 

Kaya Güvercini Columba livia MÖ 3000 Akdeniz Havzası 

Kaz Anser anser domesticus MÖ 3000 Mısır 

İki Hörgüçlü Deve Camelus bactrianus MÖ 2500 Orta Asya 

Yak Bos grunniens MÖ 2500 Tibet 

Asya Fili Elephas maximus MÖ 2000 Hint Vadisi 

Alpaka Vicugna pacos MÖ 1500 Peru 

Yaban Gelinciği Mustela putorius furo MÖ 1500 Avrupa 

Sazan Balığı Cyprinus carpio Bilinmiyor. Doğu Asya 

Evcil Hindi Meleagris gallopavo MÖ 500 Meksika 

Japon Balığı Carassius auratus auratus Bilinmiyor. Çin 

Avrupa Tavşanı Oryctolagus cuniculus 600 Avrupa 

Japon Bıldırcını Coturnix japonica 1100-1900 Japonya 

Kanarya Serinus canaria domestica 1600 
Kanarya Adaları 

Avrupa 

Süslü Sıçan Rattus norvegicus 1800ler Birleşik Krallık 

Tilki Vulpes vulpes 1800 ler Avrupa 

Avrupa Vizonu Mustela lutreola 1800 ler Avrupa 

Sultan Papağanı Nymphicus hollandicus 1870 ler Avrupa 

Zebra İspinozu Taeniopygia guttata 1900 ler Avustralya 

Hamster Mesocricetus auratus 1930 ler Birleşik Devletler 

Gümüş Tilki Vulpes vulpes 1950 ler Sovyetler Birliği 

Top Pitonu Python regius 1960 ler Afrika 

Kızıl Geyik Cervus elaphus 1970 ler Yeni Zelanda 

Atlantik Somonu Salmo salar 1969 Norveç 
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Bölüm 1.4 EvcilleĢtirme Devam Ediyor 

Evcilleştirme yalnızca eski zamanlarda gerçekleşmemiştir; bugün de devam etmektedir. İnsan 

tüketiminde, insana eşlik etmede kullanılan ve doğal çevrelarında soyu tükenme tehlikesi 

altında olan hayvanları kapsamaktadır. Soylarının tükenmesini önlemek için, insanlar bu 

hayvanları belirli bir çevreda beslemektedir. Bunun karşılığında ise, hayvanlara kolay 

ulaşabilmiş ve pazardaki (beklenen) talepler için seçici yetiştirme aracılığıyla hayvanları 

niteliğini en üste taşıma olasılığına sahip olmuştur. “Pazar” çok geniş kapsamlı bir kavramdır: 

hayvansal kaynaklı besin talebi, çiftçilerin, örneğin, sütleri robotlar tarafından sağılabilen inek 

talebi, belirli görevleri yerine getirebilen köpek talebi, belirli mizaca sahip atlara olan talep 

gibi. Belirli hayvan türleri için yeni görevlerin ortaya çıktığı bazı (nadir) durumlar da vardır 

ve bunu potansiyel olarak evcilleştirme takip eder. Bunun yakın zamanlı bir örneği, 

patlayıcıların tespit edilebilmesi için “bomba tespit arılarının” kullanılmasıdır. Bu arılar, farklı 

türdeki patlayıcıların kokularını alabilecek şekilde eğitilirler ve ardından, insanların (veya 

köepklerin) gitmesinin çok tehlikeli olduğu yerlerde kullanılırlar. Arılar küçük oldukları ve 

uçabildikleri için, robotların gidemeyeceği yerlere de gidebilirler. Bu arılar büyük olasılıkla 

gelecekte muhtemelen yabani arılardan farklı olacaktır. Bu durum, örbneğin, eğitilebilirlik ile 

ilgili yönelimli seleksiyonun sonucu olacaktır. 

 

EvcilleĢtirmenin Ön Gereklilikleri 

Evcilleştirme her zaman başarılı olmaz. Örneğin, birçok denemeye rağmen, zebra 

evcilleştirilememiştir. At ve eşeğin yakın akrabası olmasına ve beslenip üreyebileceği kapalı 

alanlarda tutulabilmelerine rağmen, istisnalar haricinde, başarılı bir şekilde evcilleştirilmesi 

mümkün olmamıştır. Birkaç neslin belirli bir çevreda tutulması ve seçici yetiştirme, zebrayı 

genetik olarak üzerine binilebilecek kadar evcil hale getirmemiştir. Bunun nedeni nedir? 

İnsanlar bundan emin değildir fakat evcilleştirmenin dikkat edilmesi gereken bazı ön 

gereklilikleri vardır. Zebra, bu ön gerekliliklerin birini veya birkaçını karşılamıyor olabilir. En 

belirgin ön gereklilikler şunlardır: 

1. Hayvanlar, insanların verdiği besin türlerine uyum sağlayabilmelidir. Bu besinler, 

(çeşit olarak) yabani doğada alışkın olduklarından farklı olabilir. 

2. Hayvanlar, nispeten kapalı çevrelarda hayatta kalabilmeli ve üreyebilmelidir. Çok 

geniş alana ihtiyaç duyan hayvanlar evcilleştirmeye uygun değildir. 

3. Hayvanların doğası dingin olmalıdır. Çok ürkek veya çok hareketli hayvanların 

kaçmasını önlemek zordur. 

4. Hayvanlar, insanların üstünlüğünü kabul etmeye hazır olmalıdır ve bu da esnek bir 

sosyal hiyerarşik yapıya sahip olmaları gerektiği anlamına gelmektedir. 

 

Yukarıdaki bütün kriterleri karşılamayan hayvan türlerinin evcilleştirilmesi çok zor olacaktır. 

Ancak, önemli sayıda hayvan evcilleştirilmiştir ve sayı hala artmaktadır. İlk evcilleştirmeler 

muhtemelen doğal seleksiyonle yönlendirilmekteydi: En iyi terbiye edilen hayvan bir sonraki 

nesli üretmete en başarılı olandı. Gerçek seçici yetiştirme oldukça yeni bir durumdur. 

 

Bölüm 1.5 Hayvan Islahının Tarihi: Bilimsel Tarih 

 

BaĢlangıç (18. Yüzyıl) 

Yaklaşık 1700lü yıllara kadar, seçici yetiştirmede olduğu gibi, hayvan ıslahı diye bir şey 

ortada yoktu. Elbetteki insanlar hayvanlarını çevrelerinde beğendikleri hayvanlar ile 

eşleştirmekteydi. Hayvanların üremesi için seleksiyon yapılmasında bir eşleşmeden diğerine 

değişmeyen ve zaman içinde benzer bir şekilde devam eden ve önceden tanımlanan 

özelliklere dayanan sistematik bir yol yoktu. Avrupa‟da hayvan ıslahının kaynağı Birleşik 

Krallık‟tır. Objektif seleksiyoni mümkün kılmak için hayvanların performansının düzgün 



 

38 
 

kaydını tutmaya başlayan Sir Robert Bakewell (1725 – 1795)‟dir. Hayvanların belirli 

özelliklerini geliştirmek için akrabalı yetiştirmeyi (benzer özellikleri olan akraba hayvanları 

eşleştirme) ve ayrıca genetik testini (ilk [küçük] yavru grubunun performansını değerlendirme 

ve bu bilgiyi gelecekte doğacak yavrulara en iyi babayı seçmek için kullanma yöntemi) 

kullanmıştır. “En iyi yavru için en iyi ıslahı gerçekleştir” fikrini ortaya atmıştır. Bakewell, 

eski Lincolnshire ırkından New Leicester koyununu geliştirmiştir. New Leicester ırkının 

postu kalitelidir ve o zamanlar popüler olan yağlı omuzlara sahipti. Bakewell ayrıca Longhorn 

sığırının daha iyi büyüdüğünü ve eski sığırlarla karşılaştırıldığında daha az besin tükettiğini 

fark etmiştir. Bu nedenle, etkin bir biçimde daha fazla et üretebilmek için bu fikrini 

geliştirmiştir. Bunu, genetik hakkında hiçbir şey bilmeden yapması inanılmazdır. 

 

Soy Kütüklerinin OluĢturulması 

Zamanla, Bakewell‟in ortaya koyduğu seçici yetiştirmeyi kullanan insanların sayısı artmıştır. 

Seçici yetiştirme ile oluşturulan nesillerin artan sayısı, hayvanlar arasındaki akrabalığı, 

özellikle önceki nesillerde, hatırlamak zorlaşmıştır. Bu durum, soyun kayıt altına alınmaya 

başlanmasının sebebidir ve böylelikle doğru bilgi tekrar incelenebilmiş ve hayvanın safkan 

olduğu kanıtlanabilmiştir. İlk soy kütüğü safkan at içindir ve 1791 yılında İngiltere‟de 

oluşturulmuştur. Kitap bütün soy bilgisi(pedigri)ni değil yalnızca önemli yarışları kazanan 

atların soy bilgilerini içermektedir. Yarış atlarını takiben, Shorthorn sığırı (1822) için bir soy 

kütüğü oluşturulmuştur. Avrupa‟nın geri kalanında soy kütükleri, atlar için ancak 1826 

yılından sonra (Fransa‟da) ve sığırlar için ancak 1855‟ten sonra (yine Fransa‟da) tutulmaya 

başlanmıştır. İlk uluslararası soy kütüğü 1876 yılında Amerikan Berkshire bir batında çoklu 

doğuran çiftlik hayvan türleriları için oluşturulmuştur. Köpekler için ilk soy kütüğü 

Hollanda‟da 1874 yılında Koningklijke Nederlandsche Jachtvereeninging Nimrod 

(Hollanda‟daki Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland‟ın atası) tarafından 

kaydedilmiştir. Bir sonraki yüzyıl başladığında soy kütüklerine göre hayvan ıslahı standart 

hale geldi. 

 

Irkların Ortaya Çıkması 

Soy kütüklerinin oluşturulmaya başlanmasıyla, ırklar oluşturulmuştur. “Irk”ın doğru tanımı 

ile ilgili devam eden bir tartışma vardır. Bu durum, soy kütükleri ile ilgili ulusal kuruluşlar 

olan uluslararası köpek federasyonu the Fédération Cynologique Internationale (FCI)‟in 339, 

İngiliz Köpek Kulübü‟nün 210 ve Amerikan Köpek Kulübü‟nün yalnızca 162 ırkı tanımasıyla 

güzel bir şekilde gözler önüne serilmiştir. 

Tanımlar 

Bir ırk, nesiller boyu devam eden seçici yetiştirme sayesinde performans, görünüş ve 

seleksiyon tarihi açısından bütünlük arz eden bir türün içindeki belirli bir grup hayvandır. 

Bir tür, soylar arası üreyebilen ve doğurgan yavrular dünyaya getirebilen büyük hayvan 

grubudur.Soy kütüklerinin, genetik hakkında hiçbir bilgi sahibi olmadan oluşturulması ilginç 

bir durumdur. Hayvan ıslahçılarının kalıtımla ilgili sezgileri vardı ve bu, seçici yetiştirmeı 

ortaya koymak için yeterliydi. 

 

Bölüm 1.6. Ondokuzuncu Yüzyılda Islah 
18 yüzyılın 2 yarısında   çeşitli gözlemler doğal seleksiyonun baskıları sonucu çevrelerine en 

iyi uyum sağlayan hayvanların en uyum gösterenler olarak hayatta kalma ve yeniden üremede 

en yüksek şansa sahip olduğunu ortaya koymustur. Sonuç olarak, farklı çevreler seleksiyonun 

baskısının farklı yönlerde olması sonucunu doğurur.Doğal seleksiyon diye adlandırdığımız 

olgu tür içinde bireyler arasında  besin kaynağı ve doğal koşullara uyum ,tercih edilirlik  gibi 

sebeplerin sonucunda  farklı çevrelerde nesiller boyunca farklı populasyonlar adapte olmuş 

(uyum sağlamış)tur. Doğal seleksiyon kuramı evcil türler içindeki ırkların geçmişde  şimdi 
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gördüğümüz gibi,yüksek verimli  ve arzu edilen nitelikde  mevcut olmadığını   insanların 

birikimli seleksiyon kuvveti sonucunda tabiatta var olan  ardışık çeşitliliği kendisine faydalı 

olacak şekilde yönlendirmesi sonucu oluştugunu öngörür. 1865 yılında, bezelyelerle ilgili 

genetik kalıtım konusundaki çalışmalarının sonuçlarını yayınlayan keşiş Gregor Mendel idi. 

Mendel, genetik materyallerin her iki ebeveynden, birbirinden bağımsız olarak, kalıtıldığını 

göstermiştir. Bu nedenle, her bir (diploid) birey aynı genin 2 kopyasını taşımaktadır ve 

yalnızca bir tanesi yavrulara geçmektedir. Hangisinin olacağı şansa bağlıdır (bağımsız 

dağılış). Ayrıca, bu gen kopyalarının (allellerin) baskın (gen ifadesini yalnızca bir kopya 

belirler), çekinik (gen ifadesi için 2 kopya gereklidir) veya eklemeli(eklemeli(aditif)) (her iki 

allelin bir kopyası, allellerden birinin 2 kopyasına sahip olmanın arasında bir ifadeyle 

sonuçlanır) olabileceğini göstermiştir. Bu bulguların hayvan ıslahı üzerindeki etkisi çabuk 

gerçekleşmemiş ve 1900 yılına kadar önemli görülmemiştir. 

Bölüm 1.7 .Yirminci. Yüzyılda Hayvan Islahı 

Bugün kullandığımız hayvan ıslahı teorisinin çoğu, 20. yüzyılın ilk yarısında ortaya çıkmıştır. 

İstatistikçi R. A. Fisher (1890-1962), bir özelliğim ifadesindeki çeşitliliğin Mendelian 

faktörleri (genleri) adı verilen çok sayıda faktörün varlığına bağlı olduğunu göstermiştir. 

İstatistik ve hayvan ıslahı ile ilgili çok sayıda yayını vardır ancak en önemli makalesi 1918 

yılındadır. Sewall Wright (1889- 1988) ve J.B.S. Haldane ile birlikte Fisher teorik popülasyon 

genetiğinin kurucularıdır. Thomas Hunt Morgan (1866-1945) ve iş arkadaşları, kalıtımın 

kromozom teorisini Mendel‟in çalışmasıyla ilişkilendirmiş ve hücre kromozomlarının asıl 

kalıtımsal materyali taşıdığına inanılan bir teori ortaya koymuşlardır. Morgan, bu teoriyle 

1933 yılında Nobel ödülü kazanmıştır. 20. yüzyılın ilk yarısında Ames, Iowa, ABD‟deki Iowa 

State University bulunmak için ideal bir yerdi. Modern hayvan ıslahının babası olarak bilinen 

Jay L. Lush (1896-1982) burada çalışıyordu. Hayvan ıslahının, subjektif görünüş yerine 

sayısal istatistiklere ve genetik bilgiye dayanması gerektiğini savunuyordu. 1937 yılında 

yayınlanan kitabı Hayvan Islahı Planları (Animal Breeding Plans)” dünya çapındaki hayvan 

ıslahını oldukça etkilemiştir. Lanoy Nelson Hazel (1911-1992) Lush‟un kitabından esinlenmiş 

ve onunla birlikte Ames‟te çalışmaya başlamıştır. Doktora derecesini 1941 yılında almış ve 

doktora tezinde, seleksiyon altındaki farklı özelliklere hangi ağırlıkların verilmesi gerektiği 

konusunda on yıllarca kullanılan seleksiyon indeksi teorisini geliştirmiştir. Ayrıca, yöntemini 

geliştirme sürecinde genetik korelasyonların nasıl hesaplanacağı ile ilgili bir kavram ortaya 

koymuştur. Bu, özellikle seleksiyon özelliklerine doğru ağırlığı verebilmek için gereklidir. 

Hazel, bunun yanı sıra, hayvan verilerinde sıklıkla karşılaşılan eşit olmayan alt sınıflarda daha 

karmaşık veriler için istatistiki bir teknik olan en küçük kareleri kullanarak bir yöntem 

geliştirmiştir. O zamana kadar, Hazel‟in istatistiki teknikleri, en ideal kombinasyonaa sahip 

hayvanların seçmek için çeşitli özelliklerin performansının ağırlıklandırılmasını en iyi hale 

getirmek için kullanılmıştır. Tahmini damızlık değeri, daha sonraki zamanda, Ames‟te 

Hazel‟in bir öğrencisi olan istatistikçi C. R. Henderson (1911-1989) tarafından geliştirilmiştir. 

Tahmini damızlık değeri (EBV), hayvanları tahmini genetik potansiyellerine göre 

sıralayabilmeyi mümkün kılmıştır ve bu, daha doğru seleksiyon sonuçlarını doğurmuştur ve 

böylelikle nesiller arasında daha hızlı bir genetik ilerleme sağlanmıştır. Henderson 1950 

yılında, en iyi doğrusal sapmasız tahmini (BLUP) türeterek tahmini damızlık değerinin  

doğruluğu, isabet derecesinu daha da geliştirmiştir fakat bu terim ancak 1960 yılından beri 

kullanılmaktadır. Ayrıca, Henderson hayvanlar arasındaki genetik akrabalıkları dahil 

edebilmek için popülasyonun tüm soy bilgilerinin bütünleştirilmesini önermiştir. Bu yolla, 
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akrabaların performansı, bir hayvanın damızlık değerini hesaplamaya dahil edilebilir. Hayvan 

modeli adı verilen model doğmuştur. Ne yazık ki, o günlerde, bilgisayar gücü hayvan 

modelinde kullanılan damızlık değerlerini de hesaplayabilmek için çok kısıtlıydı. Bu nedenle, 

pratik uygulama 1980li yılların sonuna kadar beklemek zorunda kaldı. Günümüzde, genomik 

ıslah olarak adlandırılan değerleri hesaplamak için hayvan modeli teorisinde (BLUP) mevcut 

olan büyük ölçekli DNA bilgilerini birleştirebilecek bir yol geliştiren büyük beyinler Theo 

Meuwissen (halen Norveç‟te profesördür) ve Mike Goddard (halen Melbourne, Avustralya‟da 

profesördür)‟dır. Kantitatif genetik  bir popülasyonun bireylerinde  ölçülebilen fenotipik 

farklılıkların genetik olarak açıklanabilen kısmı ile ilgilenir. Bu sahadaki gelişmeler 20 yüzyıl 

başlarında olmuştur. 

Birçok bilim insanı arasından  Ronald Fisher (1890-1962)  özellikle belirtilmeye değer .Fisher 

1918 de  yayınladığı eserinde  eserinde  metrik özelliklerin  oldukça küçük etkili çok sayıda 

genler(poligen ) etkisi ile oluştuğunu belirten oldukça küçük miktarlar da değişim modeli ni 

önermiştir.  Halen genetik parametreleri damızlık değerleri tahminde kullanılan yazılım hala 

bu yönteme dayanır. Fisher 20 yüzyılda diğer çalışmaları yanısıra  en dikkat çeken 

istatistikçisidir. Fisher istatistikte  varyans analızınde yaygın kullanılan kendi adına izafeten F 

Belirteci (F testı) diye bilinen yöntemide geliştirmiştir. Fisher in Amerikan çağdaşı  Sewall 

Wright (1889-1988),ın araştırma aktiviteleri  özellikle akrabalı yetiştirme alanında iyi 

bilinmektedir  . Jay Lush (1896-1982) isimli  American genetikçi  ilk kez kantıtatif genetik 

metodları hayvan ıslahına uyguladı. Kantitatif genetik alanında en iyi bilinen 1960, 1981, 

1990 ve  1996 yıllarında  4 kez baskısı yapılan  kaynak kitabi İngiliz genetikçi  Douglas 

Falconer (1913-2004) yazdı . Hayvan ıslahında   Belli bir seçilen karakter için  ardışık 

genarasyonlarda özelliği geliştirmek için  uygulanan seleksiyonda en önemli kantitatif genetik 

uygulama damızlık değer diye bilinen uygulama olmuştur.Damızlık değer belirleme 

(Tahmin)yöntemi  Charles Henderson (1911-1989)isimli  Amerikan genetikçi tarafından  

BLUP kısaltması  (Doğrusal modellerin hayvan ıslahına uygulanması 1984) adıyla anılan 

metodla olmuştur . Çiftlik hayvanlarını her islah programında yer almaktadır. 
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Bölüm 1.8 Hayvan Islahında DNA’nın Ortaya ÇıkıĢı 

1953 yılına kadar, bilim insanları kalıtımla ilgili tahminlerde bulunmak için istatistikleri ve 

farzolunan mekanizmaları kullanmışlardır. Ardındaki mekanizmanın ne olduğunu tam olarak 

kimse bilmiyordu. Ancak, 1953 yılında Wilkins ve Franklin‟in araştırma sonuçlarını kullanan 

Watson ve Crick, DNA‟nın çift sarmal yapısını keşfetmiş ve bu keşiflerinden dolayı birlikte 

Nobel ödülünü kazanmışlardır. DNA yapısının keşfinden beri birçok olay gerçekleşmiştir. 
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Başlangıçta, DNA konusunda çalışmanın iş yükü fazla ve bu nedenle çok maliyetliydi. 

Günümüzde, robotlar büyük ölçekli genotiplemeyi; örneğin, çok kısıtlı sürede binlerce 

hayvandaki 60.000‟den fazla genetik markör(işaretleyici)ü; gerçekleştirebilmektedir. Bir 

genetik markör(işaretleyici), genomdaki bir çeşit “bayrak” olarak düşünülebilir. Konumu ve 

birleşimi (“görüntüler”) bilinmektedir. Örneğin, bu genetik markör(işaretleyici)ler, çeşitli 

bayrakların görüntülerine dayalı olarak hayvanları karşılaştırmak için kullanılabilir. 

 

Genomik seleksiyonun ardındaki ana fikir, DNA yapısı ile hayvanların performansı arasındaki 

ilişkinin tahmini damızlık değerine katkıda bulunabileceği ve hatta onun yerine 

geçebileceğidir. Çünkü artık hayvanların fenotipi ölçülene kadar beklemek zorunda değilsiniz. 

DNA bilgisini birleştirdiğinizde, hayvanları çok erken yaşta seçebilirsiniz ve onlar yetişkin 

olana kadar beklemek zorunda kalmazsınız. Örneğin, bunu hastalıkla ilgili özellikler gibi 

ölçülmesi zor olan özellikler için de kullanabilirsiniz. Amaç, olabildiğince çok hayvanda 

hastalıkların önüne geçmektir. Hastalığın yalnızca belirli sayıda hayvana bulaşmasını 

sağlamak, bu hayvanların enfeksiyona karşı tepkisini ölçmek, bunu hayvanların DNA‟sıyla 

ilişkilendirmek ve hastalık diğer hayvanlara bulaşmadan DNA‟larına dayanarak hastalığa 

karşı hassasiyetlerini tahmin etmek fazlasıyla istenilen bir durumdur. Genomik seleksiyon ile 

ilgili daha fazla bilgi kitabın ileriki bölümlerinde mevcuttur. Meuwissen ve Goddard (ve 

çalışma arkadaşları), bu durumu bir adım daha ileriye taşımıştır ve tahmini genomik ıslah 

değerlerinin hesaplanmasında bütün genomik sekansları (bir hayvanın bütün DNA‟sı) 

birleştirmenin yöntemleri üzerinde çalışmaktadırlar. Ancak, bütün sekansların büyük ölçekli 

bulunabilirliği gelecekte var olacak bir durumdur çünkü şu anda çok pahalıdır. Fakat, 

gelişmeler hızla devam etmektedir ve geleceğe hazırlıklı olmanız gerekmektedir. 

 

Bölüm 1.9 Hayvan Islahı: Toplumsal Gereklilikler ile Bağlantısı 

Hollanda‟da ve diğer gelişmiş ülkelerde, hayvan ıslahı ve özellikle çiftlik hayvanları ıslahı, 

modern teknoloji, büyük ölçekli veri toplama ve analizler ile birlikte profesyonel bir endüstri 

haline gelmiştir. Bu durum, çok verimli ve etkili ıslah programları sonucunu doğurmuştur ve 

dünyanın farklı yerlerinde genetik olarak geliştirilmiş hayvanlar üretmiştir. Ancak, bu büyük 

ölçekli hayvan ıslahı için kaliteli veri toplama, büyük bilgisayar kapasitesi ve ıslah programını 

yürütecek yüksek eğitimli insanlardan oluşan büyük bir altyapı gereklidir. Bu seviyede bir 

organizasyon (henüz) dünyanın her tarafında mevcut değildir. Özellikle gelişmekte olan 

ülkelerdeki durum Sanayi Devrimi öncesi (yaklaşık 1750 yılında başlayan) Avrupa‟nın 

durumuna benzemektedir. Gelişmekte olan bu ülkelerde hayvanlar çeşitli sebeplerle 

beslenmektedir: besin üretmek için, işgücü (taşıma gücü), sıcaklık, postları ve/ veya yünleri 

için, gübre olarak veya yakıt olarak dışkıları için, yatırım için (gerektiğinde satılabilecek 

hayvan) veya yüksek sosyal statü için (fazladan zarar gelmez). Hayvanların veya hayvan 

ürünlerinin fazlası marketlerde satılmaktadır. Ayrıca, gelişmekte olan ülkelerde, genellikle 

fakir olan sahiplerinin refahını artırmak için hayvanların üretkenliğini artıracak çabalar 

gösterilmektedir. Bizim için, belirli bir ırkın hayvanlarının tip ve performans açısında 

bütünlük gösterdiği, seçici yetiştirmeın genellikle iyi organize edildiği ve yapılandırıldığı ve 

gerekli olan alt yapının hazır olduğu açıktır. Gelişmekte olan birçok ülkede, bu durum (henüz) 

geçerli değildir. Ancak, çok sayıda ülkede gittikçe artan sayıda seçici yetiştirme programları 

geliştirilmektedir ve çoğu oldukça başarılıdır. Bu ülkelerdeki artan eğitim düzeyi bu 

başarıdaki önemli bir faktördür. 

 

Hayvan Islahını Etkileyen GeliĢmeler 

Yirminci yüzyılda hayvan ıslahını etkileyen birçok olay gerçekleşmiştir. Sanayi devrimi 

toplumu fazlasıyla değişime uğratmıştır. İnsanlar fabrikalarda çalışmak için köylerden 

kentlere göç etmiştir, bu yüzden de gıda üretimi yapacak insan sayısı azalmıştır. Her çiftlikte 
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üretimin artması gerekli hale gelmiştir. Eş zamanlı olarak, teknik gelişmeler de hızla devam 

etmektedir. Tren 1800lü yılların sonunda, araba 1900lü yılların başında ve hemen ardından 

uçak ortaya çıkmıştır. Çiftliklerde traktör kullanımı 1950li yıllarda yaygınlaşmıştır. İkinci 

Dünya Savaşı sırasında, sığırlarda yapay tohumlama ortaya çıkmıştır ve böylelikle tek bir 

babadan çok sayıda yavru üretilebilmiştir. Sıvı nitrojen için sperma saklamanın ortaya 

çıkmasıyla, tek bir babayı (çok) büyük bir alanda yoğun bir şekilde kullanabilme olasılığı 

artmıştır. Bu teknik gelişmelerin meydana gelmesi hayvanların kullanımını da etkilemiştir. Bu 

durum özellikle öküzler ve atlar için geçerlidir. Öküz ve atların, tarlalardaki ana iş gücü 

olduğu yerlerde traktörün tarımda kullanılması bu hayvanları gereksiz hale getirmiştir. 

Öküzler artık beslenmiyor ve erken yaşta kesiliyordu. Atlar için de zor zamanlardı çünkü çok 

fazla kullanım alanları yoktu. Yarış atlarının popüler olması 1960lı yıllardaydı. Geçmişte, bu 

spor yalnızca subaylar ve zenginler tarafından yapılmaktaydı. Ata binme genç kadınlar 

arasında yaygınlaştığında ve özellikle zenginler haricinde kişiler tarafından da yapılmaya 

başlandığında, atların sayısı yeniden artmıştır. 

 

Birçok Türde Önemli Olan Gıda Üretimi 

İkinci Dünya Savaşı‟ndan sonra, gıda üretiminin öncelikli hale gelmesinin gerekliliği açıkça 

ortaya çıkmıştır. İstenilen, yeterli kalitede ve miktarda gıdanın, uygun fiyatlarla herkes 

tarafından ulaşılabilir olmasıydı. Bu nedenle, hayvanlar daha verimli hale gelmeliydi. Bu, 

seçici yetiştirme ile ve yönetimsel düzenlemelerle mümkün olabilirdi. Bir batında çoklu 

doğuran çiftlik hayvan türlerilar ve tavuklar yedikleri yemlerin miktarı eşit olması ve besin 

alımının sıcaklığı sağlamaya ve hastalıklarla mücadele etmeye değil üretime 

dönüştürülebilmesi için kontrol altında tutulmuşlardır. Sonuç olarak, hayvanlar çok verimli ve 

kontrollü şartlar altında, kısıtlı ve kapalı alanlarda tutulmuştur. Çiftlikle ya (birkaç çeşit) 

mahsul veya hayvan üzerinde özelleşmiştir. O günlerde, büyük miktarlarda ürünü uzak 

mesafelere, özellikle deniz aşırı mesafelere, taşıyabilmek kolay hale gelmiştir. Hollanda‟da 

tapioca ve soja gibi tropik ürünleri büyük miktarlarda ithal edebilmenin mümkün olması 

anlamına gelmiştir. Bu nispeten uygun fiyatlı ürünler, konsantre üretimi için (pahalı) tahılların 

ham madde olarak kullanılmasının yerini almıştır. Bir batında çoklu doğuran çiftlik hayvan 

türleriların, diğer çiftçilik çalışmaları ile birlikte tutulduğu ve çok miktarda artık tükettikleri 

yerlerde, bu konsantreler özelleşen bir batında çoklu doğuran çiftlik hayvan türleri 

çiftliklerinin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Aynı hikaye kümes hayvanı çiftliklerinde de 

geçerlidir çünkü öküzlere artık gerek yoktu ve kesilebilecek ağırlığa kadar onlara bakmak 

oldukça pahalıydı ve süt endüstrisinde kullanılmayan yavrular gereksiz hale geliyordu. Bazı 

çiftçiler bu yavruları beslemekye odaklandı ve onları oldukça erken yaşta satarak yeni bir dal 

oluşturdu: buzağı yetiştiriciliği. 

 Bölüm 1.10 Islah Aktivitelerinin Organizasyonu 

Islah Aktivitelerinin Organizasyonunun BaĢlangıcı  
Bir batında çoklu doğuran çiftlik hayvan türleri, at ve sığır soy kütükleri bölgesel düzeyde 

düzenlenmiştir. Potansiyel damızlık erkeklerin sahipleri, bu hayvanları, görünüşlerine göre 

değerlendirildikleri gösterilere getirmekteydi ve böylece dişi hayvan sahipleri onları görebilir 

ve hangisi ile ıslah yapmak istediklerine karar verebilirdi. İlk olarak, bir batında çoklu 

doğuran çiftlik hayvan türleri yetiştiricileri 1960lı yılların sonlarında erkek bir batında çoklu 

doğuran çiftlik hayvan türlerilarını ve ardından 1970li yıllarda sığır yetiştiricileri boğalarını 

sergilemeyi bıraktılar. Ana nedeni, bulaşıcı hastalıkların yayılmasını önlemekti ve rakamlar 

görünüşten daha önemli hale gelmişti. İhracat için (sperma  ihracatı için de), hayvanlara daha 

önce hiç hastalık mikrobu bulaşmadığını kanıtlamanız önemlidir. Damızlık atlar hala 

gösterilerde sergilenmektedir ve ayrıca at yarışı yarışmalarında kullanılmaktadır. Günümüzde, 

gösterilere ve/ veya yarışmalara katılan bütün atlar aşılanmaktadır. Atlarda her ırkın kendi soy 

kütüğü vardır. Bu durumun, ırkla değil atın türüyle ilgilenilen spor atı yetiştiriciliği gibi bazı 
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istisnaları vardır. Örneğin, Hollanda Kraliyet Sıcakkanlısı (KWPN), ilk olarak Hollanda atları 

ile Hollanda‟da ıslah edilen atların soy kütüğünden geliştirilmiştir. Sport atları için ıslahın 

büyük oranda başarılı olması amaçlanmaktadır. Bu soy kütüğü açıktır ve pazar tarafından 

yönlendirilir; safkan ıslaha odaklanmış değildir. Diğer ülkelerden damızlık atların 

kullanımına, KWPN tarafından onaylanması şartıyla izin verilmektedir. 

 

Günümüzde Islah Organizasyonları 

Ticari amaçlı çiftlik hayvanı ıslahında durum oldukça şiddetli bir şekilde değişmiştir: dişi ve 

erkek hayvanları olan çiftçilerden, erkek hayvanlara (sığırlarda) ve sonrasında damızlık 

dişilere (bir batında çoklu doğuran çiftlik hayvan türlerilarda) sahip yapay tohumlama (AI) 

şirketlerine doğru. Soy kütüğüne sahip olan kişilerin sayısı 20-30 yıldır, bölgesel soy 

kütüklerinden tek bir ulusal soy kütüğüne (sığırlarda) ve uluslararası ıslah şirketlerine (bir 

batında çoklu doğuran çiftlik hayvan türlerilarda) doğru azalmıştır. İlk başta, soy kütükleri 

güçleri birleştirmek için bir araya getirilmişti fakat daha sonra büyük şirketler küçük şirketlere 

sahip oldu. Kümes hayvanı yetişticileri, yumurta ve et satmak yerine hayvanlarını bir ürün 

olarak satabilmek için tamamen yumurta tavuğu veya et tavuğu yetiştirmeye 

odaklanmışlardır. Onlar, kendi yavru kayıt sistemini geliştirmekteydi. Sığır yetiştiriciliğinde, 

erkeklere bir şirket sahipti ve dişiler (çoğu) şahıslara aitti. Islah şirketi ana ürün olarak 

hayvanları değil dölleri satar. Böylelikle, bir şekilde son ürünün yarısını satarlar: yavruya, 

diğer yarısına, oosite (örneğin, inek) şahısları sahiptir. Bir batında çoklu doğuran çiftlik 

hayvan türleri ve kümes hayvanı yetiştiren şirketlerde durum çok farklıdır. Onların son 

ürünleri hayvandır. Bu, eğer orijinal hayvanları ellerinde tutarlarsa ürünlerini ikiye 

katlayabilecekleri ve gelişim maliyetlerinin olmayacağı anlamına gelmektedir. Bu, bir batında 

çoklu doğuran çiftlik hayvan türleri ve kümes hayvanı yetiştirici şirketlerin safkan hayvanları 

satmaması için önemli bir nedendir, eğer satarlarsa onların genetiğini de satmış olurlar. 

Melezlenmiş hayvanları veya onların döllerini satarak, safkanları satmamış olurlar ve son 

ürünlerini tekrar üretebilirler. Ticari şirketler genellikle çok sayıda ırkı veya soyu ellerinde 

tutarlar. Bir batında çoklu doğuran çiftlik hayvan türleri ve kümes hayvanı yetiştiren şirketler 

son ürünlerinde birleştirmek için çok sayıda soyu ellerinde tutarlar ve böylece çok sayıda soy 

kaydını da tutmuş olurlar. Ancak onların ürünlerini aldığınızda özel soy bilgisi(pedigri)ni elde 

etmezsiniz. Soy bilgileri yalnızca seçici yetiştirmeta hayvanların kullanımı içindir. 

Hollanda‟da, bir batında çoklu doğuran çiftlik hayvan türleri ıslahı yapan iki şirket vardır: 

TOPIGS ve Hypor (Hendrix-Genetics). Yumurta tavuklarında (ISA) ve hindide (Hybrid) 

sahip yine Hendrix-Genetic‟tir. Yumurta tavuğu yetiştiriciliği bir Amerikan şirketi olan 

Cobb‟un elindedir ve Hollanda‟daki birim Coob Europe şirketine aittir. Küresel boyutta, ıslah 

şirketlerinin sayısı, özellikle kümes hayvancılığında, azalmaktadır. Yumurta ve et tavuğunda 

yalnızca 2 tane büyük ıslah şirketi kalmıştır. Bir batında çoklu doğuran çiftlik hayvan 

türlerilar için sayı birazcık daha fazladır fakat sadece 5 büyük şirket vardır. Sığırlarda, birçok 

ırkı için güçlü bir uluslararası sperma değişimi vardır. Bu nedenle, uygulamada, özellikle 

Holstein Friesian‟da, popülasyon birleşmiştir ancak kayıtlar birbiriyle çakışabilmektedir. Özet 

olarak, çiftlik hayvanları ıslahı gittikçe artan küresel bir endüstridir. Çiftlik hayvanlarının 

ıslahı atların veya yük hayvanlarının ıslahından çok farklıdır. Özellikle spor atları ıslah soy 

bilgileri uluslararası ve rekabet edecek düzeyde gittikçe artarak kullanılmaktadır. 

Hollanda‟da, en büyük spor atı ıslah soy bilgisi(pedigri) kaynağı KWPN‟dir. Hayvan terbiyesi 

ve gösterisi sıçrayışı için atları ıslah etmede uluslararası başarıya sahiptirler. Damızlık atlar, 

katı seleksiyon kriterlerinden geçtikten sonra soy bilgisi(pedigri) onayını alır. KWPN açık 

kaynaklı bir soy bilgisi(pedigri) kaynağıdır ve bu, seleksiyon kriterlerinden geçtiği takdirde 

şirketin kendini Hollanda‟da doğan ve ıslah edilen atlarla kısıtlamadığı anlamına gelmektedir 

 

Bölüm 1.11 Toplum-Islah ĠliĢkisi 
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Bugün hangi noktadayız? Hayvan ıslahı alanında gerçekleşen değişiklikler her zaman 

toplumdaki değişikliklerle bağlantılı olmuştur. Bu, tekniklerin mevcudiyeti ve pazar talebinin 

birleşimi ile ilgili olan bir durumdur. Hayvan ıslahında yansıması olabilecek mevcut 

değişiklikler nelerdir? Günümüzün gelişmiş dünyası ile 30 yıl öncesi arasındaki önemli bir 

fark, insanların nispeten zengin olması ve/ veya gıdanın nispeten daha ucuz fiyatla 

sunulmasıdır. Hollanda‟da gıda için harcanan ortalama gelirin oranı 1980 yılında % 24 iken 

2010 yılında % 9.8‟e düşmüştür. Avrupa ülkelerinde ortalama insanlar, gelirlerinin yaklaşık 

% 12‟sini gıdaya harcarken, Rusya‟da % 31‟ini, Hindistan‟da % 36‟sını ve bazı Doğu Afrika 

ülkelerinde % 50‟den fazlasını gıdaya harcamaktadır (veri kaynağı: Gıda ve Tarım Örgütü 

[FAO]).Ülkemizde TUİKverilerine göre( 1 Ağustos tarih ve21580 sayılı TUİK haber bülteni) 

hane halkı başına aylık ortalama tüketim harcaması 3 bin 43 TL (haftada 385 TL;130 dolar) 

ve  bu miktarda Gıda ve alkolsüz içecekler grubunun payı %20,2 yani 26 dolardır. 

 

 
 

ġekil 1: Hane Gelirinin Yiyecek ve Ġçecek Ġçin Harcanması 

 

Ucuz gıda, paranızla daha fazlasını alabilmeniz anlamına gelmektedir. Batı dünyasında 

gıdaların nasıl üretildiğiyle ilgili insanların gittikçe düşünceleri vardır. Gıdalar sağlıklı, doğal 

ve yerel olarak üretilmiş olmalıdır. Dahası, hayvan ürünleri uygun fiyatlı olarak üretilmelidir. 

Bizim kültürümüzde bu çok normal karşılanmaktadır fakat insanların bu konularla 

ilgilenebilmek için yeterli refahının olması zenginliğin bir göstergesidir. Dünyanın daha fakir 

bölgelerinde esas düşünülen yeterli miktarda gıda bulabilmektir; gıdanın nasıl üretildiği 

öncelikli değildir. 
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Gelecekteki Zorluklar 

Dünya nüfusu, özellikle kentsel alanlarda (bkz. Şekil 2) gittikçe artıyor. Bütün bu insanların 

beslenmeye ihtiyacı var. Şu anda, gezegenimizin devamını sağlayabilmek için kullanılması 

gereken kaynakların iki katını kullanıyoruz. Aynı zamanda, gelişmiş ülkelerde gıdaların 

yaklaşık % 20‟si çöpe gitmektedir ancak gelişmekte olan ülkelerde hala önemli bir gıda 

sıkıntısı vardır. Gelecekteki zorluk gelişmiş dünyadaki israfı azaltmak, gelişmekte olan 

dünyada gıda erişilebilirliğini artırmak ve bunu azaltılmış karbon ayak izi ile yapmaktır. Buna 

ek zorluklar fosil yakıtların biyo-yakıtlar ile değiştirilmesidir. Buğday ve şeker kamışı gibi 

birçok tahıl, gıda üretimi maliyetinde biyo-yakıt üretimi için kullanılmaktadır. 

 

 
ġekil 2: Kentsel Nüfusun Büyümesi 

 

Özetlemek gerekirse, hayvan ıslah endüstrisinin öngörüde bulunmasının gerekli olduğu bazı 

gelişmeler var. Çiftlik hayvanı ıslahı küresel bir endüstri haline geldiği için, ıslah şirketleri 

ürünlerini farklı pazarlara uyum sağlayacak şekilde geliştirmelidir. Hollanda‟da parasını çevre 

ve hayvan dostu üretime ekstra özen gösteren ürünlere harcamak isteyen ve sayısı gittikçe 

artan bir grup var. Dünyanın geri kalanında esas düşünce hala ailenin besin ihtiyacını 

karşılamaktır ve bu nedenle üretim yönteminden ziyade fiyat ön plana çıkmaktadır. Hayvan 

ıslah şirketleri her iki pazara da destek sağlamaktadır. Ancak, şirketler arkalarında bıraktıkları 

karbon ayak izini de dikkate alarak özel pazarlar için ürün üretebilecek hayvan ıslahı yapma 

konusundaki ahlaki zorunluluğu da göz önünde bulundurmaktadır. Örneğin, bir batında çoklu 

doğuran çiftlik hayvan türleriların ve tavukların biyo-yakıt endüstrisinin artıklarını içeren 

yemlerle işlevini yerine getirip getiremeyecekleri konusundaki çalışmalar devam etmektedir. 

Sığırlarda da seçici yetiştirme ile metan emilimini azaltacak ıslah yöntemleri 

geliştirilmektedir. 

  

Bölüm 1.12 Hayvan Islahının Sonuçları 

Seleksiyon hayvan ıslahının yaklaşık 300 yıllık bir tarihi vardır. O zamandan beri çok şey 

başarılmıştır. Köpek ıslahı alanında net sonuçlar elde edilmiştir. Seçici yetiştirme, Irish 

Wolfhound (>71 cm) gibi çok uzun boylu, Boerboel (50-80 kg) gibi çok ağır, Chihuahua (20 

cm) gibi çok küçük, Greyhound (17.5 m/sn) gibi çok hızlı ve farklı görünüşleri ve amaçları 

olan çok sayıda ırkı ortaya koymuştur. Nesilden nesile genetik ilerlemenin boyutu, seleksiyon 

içni hayvanları seçmede kullanılan tekniğe bağlıdır. Yeni seleksiyon tekniklerinin ortaya 

çıkması, ıslah için hayvanların seçimini daha doğru ve verimli kılmayı sağlamıştır. Özellikle, 
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her bir babadan (çok) fazla yavru elde etmeyi mümkün kılan sayıda yapay tohumlama (AI) 

gibi üreme tekniklerini ortaya çıkması popülasyonun sayısını azaltmadan ıslah için yalnızca 

en iyi erkekleri seçebilmeyi sağlamıştır. Her bir ebeveynin yavru sayısına benzer etkileri olan 

teknikler, dişilerin üremesinde mevcut değildir fakat embriyo nakli (ET) veya yumurta 

toplama gibi teknikler, türlerde normalde her yıl yalnızca bir veya birkaç yavrunun var olduğu 

normal üreme tekniklerine göre mükemmel dişilerden çok sayıda yavru üretebilmeyi mümkün 

kılmaktadır. 

 

Sığır Islahında Elde Edilen Sonuçlar 

  
ġekil 3. Solda 1945-2010 yılları arasında Hollanda siyah beyaz alaca süt sığırındaki süt 

üretimindeki fenotipik temayül. Sağda 1995-2013 yılları arasında Hollanda siyah beyaz alaca süt 

sığırındaki süt üretimi için fenotipik temayül (açık renk) ile tahmini genetik temayülün (koyu renk) 

karĢılaĢtırılması. (EBV = tahmini damızlık değeri) (Kaynak: CRV, Hollanda) 

 

Şekil 3‟te sol tarafta 1945-2000 yılları arasında Hollanda‟daki süt üretimindeki artışı 

görebilirsiniz. 1970 yılına kadar olan artış, 1990 yılı sonrasına göre daha diktir. Bunun 

nedenleri çoktur ancak önemli olanlar, tahmini damızlık değerini hesaplayabilmek için daha 

doğru tekniklerin bulunması, otomatik süt sağımının ortaya çıkması ve kapalı alanda besleme 

yerine açık alanda besleme ve daha kaliteli yemlerdir. Sağdaki grafikte ise 1995-2013 yılları 

arasındaki fenotipik temayül ile genetik temayülün karşılaştırması vardır. O süreçteki 

fenotipik (= gerçekleştirilen) süt üretiminin süt üretimi ile ilgili genetik potansiyeldeki 

tahmini artışla benzer olduğunu – her iki durumda da yaklaşık 1500 kilogram – görebilirsiniz. 

Bu, otomatik süt sağımı, geniş ahırlar, beslenme kalitesi gibi sistematik çevresel gelişmelerin 

bütün ineklerde benzer etkileri olduğunu göstermektedir. 

 

 

 

 

 

 

Kümes Hayvanları Islahında Elde Edilen Sonuçlar 
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ġekil 4. Sağda, yumurta tavuklarında 1957 ile karĢılaĢtırıldığında 2001 yılındaki sabit yaĢta, 

geliĢmiĢ genetiğin ve beslenmenin ağırlığıa etkisi (Havenstein ve ark., 2003). Solda, 1950-1993 

yılları arasında seçici yetiĢtirmeın yumurta tavuklarının ilk yumurtlama gününe, yumurta 

ağırlığına ve hacmine ve besin verimliliğine etkisi (Jones ve ark., 2001). 

 

Şekil 4‟te, 1950li yıllardan beri yumurta ve et tavuğu ıslahında nelerin başarıldığını 

görebilirsiniz. Soldaki şekilde et tavuklarında kalitesinin etkisine rağmen, vücut ağırlığında en 

güçlü artış sebebi seçici yetiştirmedır. Seçici yetiştirme, 84. gündeki  vücut ağırlığını, aynı 

beslenme ile, 1957 yılında 1907 gramdan 2001 yılında 5958 grama çıkarmış olması 

inanılmazdır. Vücut ağırlığı neredeyse üç katına çıkmıştır. Yumurta tavuklarında seçici 

yetiştirmeın etkisi, et tavuklarındaki kadar büyük değildir fakat 43 yıllık seçici yetiştirme 

geçmişinde, tavuklar 28 gün önce (= % 15) yumurtlamaya başlamaktadır ve yumurtaların 

ağırlığı eskiye göre 7 gram (= % 12.5) fazladır, daha fazla yumurta verirler ve bunu 

başarabilmek için % 10 daha az yeme ihtiyaçları vardır. Bu bilgiler 1993 yılına aittir ve o 

zamandan beri seleksiyon devam etmektedir. Yumurta tavuklarının vücut ağırlığı neredeyse 

aynı kalmıştır. 

 

At Islahında Elde Edilen Sonuçlar 

  

ġekil 5. Solda, 1976-1996 yılları arasında Ġsveç Standardbred erkek yarıĢ atlarının koĢu hızındaki 

fenotipik temayülü görebilirsiniz (Kaynak: Arnasson, 2001). Sağ tarafta ise, 1900-2013 yılları 

arasında Kentucky Derby sırasında safkan atların yarıĢ kazanma sürelerindeki fenotipik temayülü 

görebirsiniz (Kaynak: http://www.horsehats.com/KentuckyDerbyWinners.html) 

 

 

Tırıs  atlarında, seçici yetiştirme 20 yılda kilometre sürelerinde yaklaşık 1 saniyelik doğrusal 

bir azalma sonucunu getirmiştir (bkz. Şekil 5). Bu tür bir ilerlemenin yavaşlayacağına dair bir 

ipucu yoktur. Yarış atlarında da hikaye çok başarılı başlamıştır. Seçici yetiştirme atların daha 

http://www.horsehats.com/KentuckyDerbyWinners.html
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hızlı koşmasını sağlamıştır. Ancak, yarış atlarının başarı hikayesi 1950li yılların başında 

durmuş gibi görünmektedir. Kentucky Derby kayıtları, Şekil 5‟te kazanma süreleri gösterilen, 

1973 yılından itibarendir. O zamandan beri seçici yetiştirme daha gelişmiş tekniklerle devam 

etmiştir ve hayvanlar artık daha hızlı olamaz. Ne oldu? Bu hala çok net değildir çünkü genetik 

çeiştlilik ile ilgili hala ipucu vardır, bu yüzden bazı hayvanlar diğerlerinden genetik olarak 

üstündür ve yarış nitelikleri için seleksiyon mevcuttur. Yarış atlarının hızını nasıl 

artırabileceğini bilen birisi yeniden çok  zengin olacaktır. 

 

Bölüm 1.13 Hayvan Islahının Olumsuz Etkileri 

Hayvan ıslahı uygulamalarından her zaman olumlu sonuçlar çıkmaz. Seçici yetiştirmeın çok 

uzun sürdüğü örnekler vardır. Seçici yetiştirmeın yalnızca belirli özellikleri geliştirmediği, 

aksine aynı zamanda ve istenmedik şekilde seleksiyonde olmayan diğer performans 

özelliklerine zarar verdiği ve olumsuz korelasyonlu karşılık(ilerleme)ler olarak adlandırılan 

örnekler de vardır. Seçici yetiştirmeta her iki tür olumsuz karşılık(ilerleme)ü de tahmin etmek 

zordur ve genellikle sonrasında fark edilir. Bunun nedeni, olumsuz etkilerin şans eseri değil 

yapısal olduğunu fark etmenin biraz zaman alması ve popülasyondaki frekansı artırarak 

gerçekleşmeleridir. Ondan sonra bile olumsuz sonuçları azaltmak zaman alır. Değişimler 

yavaştır ve alışmanız gerekir. 

 

Köpek Islahında Olumsuz Etkiler 

Köpek ıslahında istenilen noktadan çok uzağa giden net seleksiyon örnekleri bulunabilir. 

Bunun nedeni, kısmen köpeklerdeki seçici yetiştirmenin uzun bir tarihçesinin olmasıdır fakat 

esasen bazı köpek ırklarının yalnızca görünüşe bakılarak seçilmesidir. En muhteşem 

görünüşlerin en iyi olduğu düşünülür, bu nedenle bu ırklardaki seleksiyon görünüş üzerine 

olagelmiştir (Bazı örnekler için Şekil 7‟ye bakınız.). Bazı ırklardaki kafatası şeklinin, Boxer 

veya Bulldog örneklerinde olduğu gibi, üst çenenin alt çeneden çok daha kısa olması 

nedeniyle köpeklerin normal yemek yemesini veya üst çenesi kısa olan bütün ırklarda yüzün 

düz olması nedeniyle nefes almasını zorlaştırması veya tıbbi destek olmadan (örneğin, 

Bulldog) doğum yapamaması ve hatta çiftleşememesi ya da göz çukurlarının çok küçük 

olması nedeniyle gözlerin yuvalarından çıkma riskinin olması (örneğin, Pekinese, Chihuahua) 

seleksiyonun istenilenden çok farklı sonuçlar verdiğinin net örnekleridir. Bu örneklerin çoğu 

da yalnızca kafatası ile ilgilidir. Köpekleri daha iyi hale getirmeyen diğer ırk özellikleri, çok 

uzun kulaklar nedeniyle enfeksiyonların yaygın olması (örneğin, Basset Hound), uzun sırt ve 

boyun nedeniyle omurlararası disk rahatsızlığının yaygın olması (örneğin, Dachshund), 

derinin çok olması nedeniyle kıvrımlar arasında iltihapların yaygın olması (örneğin, Bulldog) 

veya geriye doğru eğimli olma nedeniyle kalça problemlerinin yaygın olmasıdır (örneğin, 

German Shepherd Dog). Bütün örnekler seçici yetiştirme ile ilişkilidir ve ırkları bir uç 

noktaya doğru götürmektedir. Geriye baktığımızda yalnızca çok ileriye gittiğimizi 

görebiliyoruz ve bu farkına varma çok yavaş gerçekleşmektedir çünkü insanlar belirli 

özellikleri olan hayvanlara alışırlar. Onların normal olmadığını uzun bir süre anlayamazlar. 

Tersi yönde seleksiyon yapılarak bu etkilerin tersine döndürülebileceğini fark etmek 

önemlidir. 
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ġekil 7: “Dogs of All Nations” (Mason, 1915) adlı eserde ve 2012 yılında köpek ırklarını temsil 

eden örnekler. Sırasıyla Bull Terrier, Basset Hound, Boxer, Bulldog, Dachshund ve German 

Shepherd Dog. 

https://dogbehaviorscience.wordpress.com/24012/09/29/100-years-of-breed-improvement/  
 

 

 

https://dogbehaviorscience.wordpress.com/24012/09/29/100-years-of-breed-improvement/
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Çiftlik Hayvanlarında Islahın Olumsuz Etkileri 

Seçici yetiştirmeın çok ileriye gitmesi köpeklerle sınırlı değildir. Büyük yavrular için 

seleksiyon, zor doğumların oranının artmasıyla sonuçlanmıştır ve bazen Texel koyunlarında 

sezaryen gerektirebilir ve Belçika Beyaz ve Mavi sığırı ile Hollanda Gelişmiş Kızıl ve Beyaz 

sığırı gibi et sığırlarında neredeyse standart bir uygulama gibidir. Texel koyununda zor 

doğumlara karşı seleksiyon, yardım gerektiren doğumlarda azalmaya yol açmıştır. Bu 

durumda, süreç tersine döndürülebilir. Ancak, Belçika Beaz ve Mavi sığırı ve Hollanda 

Gelişmiş Kızıl ve Beyaz sığırında, durum daha problemlidir ve düzeltme birçok nesilde ancak 

gerçekleşebilir. 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

ġekil 8. Ġngiltere’de süt sığırlarında doğurganlıkla ilgili bazı özelliklerde genetik temayül. Her 

baba için, tahmini aktarım becerileri (predicted transmitting abilities [PTA]), doğum yılı (year of 

birth [YOB)], yavrulama aralığı (calving interval [CI]), vücut kondüsyon puanı (body condition 

score [BCS]), doğumdan(laktasyon baĢlangıcından ) ilk tohumlamya kadar olan gün sayısı (days to 

first service [DFS]), 56. günde dönmeyenler oranı(NR56), tohumlama sayısı (number of 

inseminations [INS]) olarak ifade edilmiĢtir. Bir PTA tahmini damızlık değerinin yarısına – 

yavruya geçen bölümüne – eĢittir. (Kaynak: Wall ve ark., 2003). 
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Çiftlik hayvanlarında doğum problemleri tek istenmeyen olumsuz sonuç değildir. İstenilenin 

çok fazla gıda üretmek fakat herkesin ulaşabilmesi için ucuz üretim yapmak olduğunu 

unutmayın. Bu, örneğin, bir batında çoklu doğuran çiftlik hayvan türlerilarda ve kümes 

hayvancılığında, yoğun çiftçilik sistemlerini doğurmuştur ve bu hayvan ürünleri olabilecek en 

az maliyetle üretilmelidir. Daha az yemle dah hızlı büyüme ve daha fazla yumurta elde 

edilmelidir. Bu durum, uzun yıllar boyunca devam etmiştir ve yetiştiriciler, üretim doğrusal 

olarak arttığı için genetik ilerlemelerde asla sınır olamayacağını düşündüler. Ne yazık ki, 

1980 lerde, performans özellikleri için güçlü bir seleksiyonun bazı olumsuz sonuçlarının 

olabileceği de net olarak ortaya çıktı. Örneğin,  hızlı büyüme nedeniyle et tavuklarında bazı 

metabolik sağlık sorunları görülmeye başlandı. Yumurta tavuklarında ise kemik kırılmalarının 

sayısı arttı çünkü artan sayıda yumurtada depolayabilmek için yeterli kalsiyum alımını 

başaramadılar. Süt sığırları ve dişi bir batında çoklu doğuran çiftlik hayvan türlerilarda ise 

yüksek üretim sırasında doğurganlık azaldı. Bu durum, Şekil 6‟da gösterilmektedir ve 

yavrulama aralığı, vücut kondüsyon puanı, süt üretimi, ilk tohumlamaya kadar olan süre, 

dönmeyenler(kızgınlığı tekrarlanmayanların) oranı ve her gebelik için ortalama tohumlama 

sayısındaki temayüller, tahmini aktarım becerileri (Predicted Transmitting Ability=PTA) 

olarak simgelenmiştir. Bu tahmini aktarım becerileri, özellikle İngiltere‟de damızlık değerinin 

hangi parçasının yavruya aktarıldığını göstermek için kullanılmaktadır. Bu problemler ortaya 

çıktığından beri, seleksiyon baskısı esasen performanstan hayvanların sağlığı ve üreme 

performanslarına yönelmiştir. Bu yönelim, bütün çiftlik hayvanlarındaki eğilimdir. Şekildeki 

süt sığırı örneğinde, bu yönelim 1990lı yılların başında başlamıştır ve eğimin düzleşmesinde 

görülebilir. 

  

Bölüm 1.14 Hayvan Islahındaki Kilit Noktalar 

1. Hayvan ıslahında insanlar, gelecek nesli üretmek için ortalama olarak şu andaki 

nesilden üstün olan hayvanları seçerler. 

2. Doğanın seleksiyoni, doğal seleksiyon, hayvanların tutuldukları şartlara uyumu için 

çok önemlidir. 

3. Hayvan ıslahının başarısı için önemli bir ön gereklilik özelliklerin kalıtlanabilir 

olmasıdır ve özelliğin ebeveynlerden yavrulara geçebilme becerisini ifade eder. 

4. Hayvanların evcilleştirilmesi köpek ile başlamıştır. Daha sonra çiftlik hayvanları 

evcilleştirilmiştir. Bir türün evcilleştirilmesi belirli özellikleri gerektirir. Evcil hayvan 

türlerinde, değişen şartlar nedeniyle ortaya çıkan yeni gereklilikler nedeniyle hala 

devam etmektedir. 

5. Seleksiyon hayvan ıslahı, ırkların ve soy kütüklerinin oluşturulmasıyla yaklaşık 250 

yıl önce başlamıştır. Hayvan ıslahının bilimsel temeli 20. yüzyılda geliştirilmiştir. 

Üreme konusunda son 50 yıldaki bilimsel gelişmelerin uygulanması hayvan ıslahını 

daha etkili hale getirmiştir. Son zamanlarda, moleküler genetikteki gelişmelerden 

güçlü bir dürtü almaktadır. 

6. Islah çalışmaları toplumdaki gelişmelerden – hayvanlardan gerekli besin üretimi, 

insanların hayvanları yanında istemesi ve eğlence amacı – doğrudan etkilenir ve bu 

gelişmelerle ilişkilidir. 

7. Sığırlarda, bir batında çoklu doğuran çiftlik hayvan türlerilarda ve kümes 

hayvanlarında ıslah programları, süt, et ve yumurta miktarında keskin bir artış 

getirmiştir. Ayrıca, atların becerileri keskin bir şekilde gelişmiştir. 

8. Hayvanların ıslahı sadece olumlu sonuçlar vermemiştir: köpeklerde akrabalı yetiştirme 

ve konformasyon özellikleri için tek yönlü seleksiyon, köpeklerin sağlık problemlerini 

artırmış ve refahını düşürmüştür. Çiftlik hayvanlarında, verimle ilgili seleksiyon, 

kalitenin ve zindelik özelliklerinin zarar görmesini göstermektedir. 
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BÖLÜM 2: HAYVAN ISLAHININ TEMELLERĠ 

 

 

Hayvan Islahı Programı 

Hayvan ıslahı, ebeveynin özelliklerinin az ya da çok yavrularda yansıtılmasına 

dayanmaktadır. Bu durum, özelliklerin az ya da çok kalıtlanabilir olmasından ve bir hayvanın 

özelliklerine kalıtılabilme özelliğini katan DNA‟nın % 50‟sinin ebeveynden yavruya geçiyor 

olmasından kaynaklanmaktadır. Hayvan ıslahında, ebeveynler belirli özellikler için seçilir ve 

aslında ebeveyn olarak en iyiler kullanılır. Uzun vadede, bir ıslah programında 

gerçekleştirilen ardışık ıslah aktiviteleri aşağıdaki şemada gösterilmektedir. 

 

 
 

Bölüm 2.1 Islah Programının OluĢturulması 

Üretme Sistemi 

Öncelikle, oluşum üretim sisteminin belirlenmesiyle başlar (1). Daha genel terimlerle, 

hayvanları nasıl barındıracağımız ve hangi amaçlar için kullanacağımızın analizi ile başlar. 

Bu bağlamda, ilgili olan nedir? Yalnızca insanlara eşlik etmesi amacıyla beslenen küçük bir 

köpek için, rahat bir yaşam alanı ve sağlık önemlidir. Yıl boyunca zor koşullarda tutulan kır 

koyunları için, fit olma özellikleri ve otlama davranışı ilişkilidir. Yüksek üretim maliyetli 

yoğun sistemlerde büyüyen et tavukları için günlük büyüme karar vericidir. 

 

Islah Hedefi 

İkincisi, sonraki nesillerde hangi özelliklerin geliştirileceği sorusudur. Islahın hedef(ler)i 

ne(ler) olacaktır (2). Bu soru, hayvanları hangi sebeplerle tuttuğumuz ile yakında ilgilidir. Bu 

süreç, geniş kapsamlı bir çalışmayı ve bir ıslah hedefinin yalnızca birçok nesil boyunca 

devam ettirildiğinde mi etkili olduğuna verilecek uzun soluklu bir kararı haketmektedir. Islah 

hedefine verilebilecek örnekler üreme özelliklerindeki, ürün kalitesindeki, sağlık ve refah 

1. Üreme Sisteminin Tanımı

2. Islah Hedefinin Tanımı

3. Bilgi Toplama

- Fenotipler

- Akrabalıklar

- Genotipler

4. Seçilim Kriterlerinin Belirlenmesi

- Genetik Model

- Damızlık Değeri Hesaplaması

5. Seçilim ve Çiftleşme

- Seçilim Karşılığının Tahmini

- Çiftleşme Kararlarının Sonuçları

6. Dağıtım

- Islah Programının Yapısı

- Melezleme

7. Değerlendirme

- Genetik İlerleme

- Genetik Çeşitlilik 

Islah 

Programı 
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özelliklerindeki, konformasyon özelliklerindeki, spor özelliklerindeki ve verimlilikteki 

tanımlanmış gelişmelerdir. 

 

Bilgi Toplama 

Üçüncüsü, ıslah hedefini bildiğimize göre artık ilgili bilgiler toplanmalıdır (3). Bununla ilgili 

olarak, ıslah hedefine bakılarak bir hayvanın değerini belirlemeye hayvanın özellikleri 

(fenotipler olarak adlandırılır) yardımcı olur. Atlarda, sıçrama performansı bir ıslah hedefi ise, 

sıçrama ile ilgili veriler toplanır. Bir batında çoklu doğuran çiftlik hayvan türlerindeda, 

doğurganlık bir ıslah hedefi ise, yavrulama özellikleri kaydedilir. Diğer ilgili bilgi, 

hayvanların soy bilgisi(pedigri)dir. Hayvan ıslahı neredeyse tamamen genetik özellikleri bir 

nesilden diğerine aktarabilmekle ilgilidir. Bu kalıtlanabilir özelliklerin izini sürmek ya da 

etkilemek isterseniz, ebeveyn-yavru ilişkileri – hayvanın soy bilgisi(pedigri) – hayati 

önemdedir. Bugünlerde, DNA analizi mümkündür ve hayvanlarda uygulanmaktadır ve 

özellikler ile ilgili genetik özelliklerin bir nesilden diğer nesile aktarılmasının izini sürmek 

veya etkilemek isterseniz kullanabilirsiniz.  

 

Damızlık Değeri Tahmini ve Seleksiyon Kriterleri 

Islah hedefini biliyoruz ve potansiyel ebeveynler için ilgili özelliklerin kaydını yaptık. 

Dördüncü olarak, ebeveyn olarak hangi hayvanların seçileceği (4) ve hangi hayvanların üreme 

için kullanılmayacağı belirlenmelidir. Soy bilgisi(pedigri)ni de içeren istatistiki bir model 

olan bir genetik modele dayalı olarak, bir özelliğin damızlık değeri tahmin edilir. Hayvanlarla 

ilgili DNA bilgisini mevcut olduğu günümüzde, damızlık değerlerinin tahmin edilmesi için de 

kullanılabilir. Tahmini damızlık değeri, hayvanın ıslah hedefine göre değerini gösterir: en 

düşük olanların ıslah hedefi üzerinde olumsuz etkisi vardır ve en yüksek olanlar ıslah 

hedefinin özelliğini artırır. 

 

Seleksiyon ve EĢleĢtirme 

Baba ve anaların tahmini damızlık değerleri elimizde olduğuna göre, beşinci olarak, 

ebeveynler gerçekte seçilmelidir (5). Ortalama tahmini damızlık değerinin üzerinde olan 

ebeveynler, bir sonraki nesilde ıslah hedefinin özelliğini artıracaktır. Örneğin, süt sığırlarında 

süt verimi için en yüksek damızlık değerine sahip olan bir grup baba, bir sonraki neslin babası 

olarak seçilir ve onlardan olan dişi sığırlar şu andaki nesilden daha fazla süt üretecektir. 

Ebeveynlerin doğru bir şekilde seçilmesi sonraki nesillerde olumlu seleksiyon 

karşılık(ilerleme)leri verecektir. Seleksiyon, ıslah hedefi özelliklerinde ilerlemeye yol açar. 

Ebeveynlerin seçiminden sonra, bir diğer seçim yapılmalıdır: hangi erkek hayvanlar hangi dişi 

hayvanlar ile çiftleşmelidir? Bunun seçimi, örneğin, mevcut soy bilgisi(pedigri)ne veya 

babalar ile anaların özelliklerine dayalı olarak yapılabilir. 

 

Genetik Kazanımın Dağılımı 

Altıncısı, birçok ıslah uygulamasında özellikleri kaydedilen hayvanların sayısı, insanların 

amaçları için kullanılan hayvan popülasyonundan oldukça azdır. Seleksiyonda sağlanan 

ilerlemenin dağılımı, ıslah programlarının yapısına bağlıdır. Ticari amaçlı yetiştirilen bir 

batında çoklu doğuran çiftlik hayvan türlerinde ve kümes hayvanlarında, seleksiyon ıslah 

programının en  başında gerçekleştirilir ve birkaç “çoğalan nesil” aracılığıyla, başta elde 

edilen seleksiyonda sağlanan ilerleme et ve süt üreten hayvanlara dağılır. Sığır ıslahında, 

yapay tohumlama gibi yapay üreme teknikleri, üstün hayvanların genlerini geniş alana 

yayarak çok sayıda yavru üretilebilmesi olanağını sağlar. Az sayıda hayvanın seçilmesinin, 

popülasyonun özellikleri üzerindeki etkisi büyük olabilir. Ticari amaçlı ıslah 

uygulamalarında, örneğin kümes hayvanlarında ve bir batında çoklu doğuran çiftlik hayvan 

türlerindeda, özelleşmiş soylar çiftleştirilir. Bu soyların her biri belirli özellikler için seçilir ve 
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soyların her birinin özelliklerini birleştirerek ıslah hedefi özelliklerindeki melez yavrular elde 

etmek için çok kez çiftleştirilir. 

 

Sonuçların Değerlendirilmesi 

Yedinci olarak, ıslah programı düzenli olarak değerlendirilmelidir (7). İlk soru şudur: 

İstediğimize ulaşabildik mi? Islah hedefi özelliklerine göre yeni nesil hayvanlar daha iyi 

midir? Seleksiyonun istenmeyen sonuçlarını gözlemliyor muyuz? Örneğin, et üretimi için 

kullandığımız hayvanlarda daha iyi bir büyüme var ancak ebeveynlerinden daha fazla ayak 

sorunu yaşamaktalar. İkinci soru şudur: Yeni nesildeki hayvanlar arasındaki akrabalık nasıl 

oldu? Nesil içinden çok yüksek akrabalığı olan yalnızca birkaç hayvanı ebeveyn olarak 

seçtiğimiz için aralarında ebeveynlerinden daha fazla mı akrabalık bağları vardır? 

Popülasyonun genetik çeşitliliğini azalttık mı? 

 

Ardından, ıslah döngüsü, üretim sistemindeki değişikliklerin eleştirel olarak gözden 

geçirilmesiyle yeniden başlar. Cevaplanacak sorular şunlardır: Pazarın istekleri, örneğin farklı 

özellikte bir batında çoklu doğuran çiftlik hayvan türleri eti, değişmiş midir? Üretim şartları 

değişmiş midir? Örneğin, süt çiftlikleri için süt üretim kotasının yakın gelecekte ortadan 

kalkması beklenmekte midir? 

 

Bölüm 2.2 TaĢıyıcı Olarak DNA 

 

Gelecek Nesle Aktarılan Genetik Bilginin TaĢıyıcısı Olarak DNA 

Bir ıslahçı olarak, şu andaki nesilden gelecek nesle en iyi genetik materyali aktarmak 

istersiniz. Bu genetik materyal, gelecek nesilin ebeveyni olarak seçilebilecek hayvanların 

hücrelerinin çekirdeklerindeki kromozomlarda saklanır. Bu aktarım süreci, gonadlarda sperm 

hücrelerinin ve oositlerin oluşması vasıtasıyla genleri içeren kromozomların transferiyle 

gerçekleşir. Bir sperm hücresi ile oositin zigotta birleşimi, benzersiz bir genetik bileşime 

sahip yeni bir hayvanın oluşmasının başlangıç noktasıdır. Kromozomların ebeveynlerden 

yavrulara aktarımında mayoz bölünme önemli bir rol oynar. Bu durum, aktarımın belirli bir 

düzeyde Mendel kanunlarıyla (bkz. Bölüm 1) ve belirli bir düzeyde tesadüfi süreçlerle 

belirlenmesine yol açar. Kanunlar, genetik akrabaları birbirine bağlar; örneğin, ebeveynleri ve 

onların yavrularını: ebeveynlerin her biri aynı kromozomların % 50‟sini, aynı DNA‟yı 

paylaşır ve böylece yavrularıyla aynı genetik değere sahiptir. Bu nedenle, yavruların fenotipik 

özellikleri ebeveynlerin fenotipik özelliklerinde bulunabilir ve ebeveynlerinden aldıkları 

genlere dayalıdır. Sonuç olarak, yavrular ve ebeveynler ile daha genel ifadeyle akraba 

hayvanlar DNA‟larının bir kısmını paylaşırlar; genetik bir akrabalıkları vardır. 

 

DNA’nın Parçası Olarak Kromozomlar 

Memelilerin ve kuşların vücut hücrelerinde, kromozom çiftlerinin (DNA parçaları) bulunduğu 

bir çekirdek vardır. Aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi, her türün belirli sayıda kromozomu 

vardır. 
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DeğiĢik Türler için Kromozom Çiftlerinin Sayısı 

Türler Kromozom Çiftlerinin Sayısı 

İnsan 23 

Sığır 30 

At 32 

Domuz 19 

Koyun 27 

Keçi 30 

Tavşan 22 

Tavuk 78 

Ördek 40 

  

Bölüm 2.3 Kromozomların Yapısı ve BileĢimi 

Farklı sayıda kromozom, türler arasında melezlemelerin olmasını engeller. Spermden ve 

oositten bir zigotun oluşmasında, onların tekli kromozomları, çiftler şeklinde tekrar gruplanır. 

Değişik sayıda kromozomla, bu süreç, sperm hücrelerinin ve oositlerin farklı türlerden 

gelmesi nedeniyle başarısız olur. Kromozomlar çift sarmal helikstir ve nükleotid adı verilen 

daha basit parçalardan oluşan iki uzun biyopolimer içerir. Her bir nükleotid, G, A, T, C 

harfleri ile kaydedilen nükleobazlardan (guanin, adenin, timin ve sitosin) ve bunun yanı sıra, 

alternatif şekerlerden (deoksiriboz) ve fosfat gruplarından (fosforik asit ile ilişkilidir) oluşan 

bir omurgadan ve şekerlere eklenen nükleobazlardan (G, A, T, C) oluşmaktadır (Wikipedia). 

Bir tür içinde ve bir ırk içinde, nükleotidler ve nükleobazlar sabit bir sırayla bulunmaktadır. 

 

 
 

 

 

 

Bölüm 2.4 Ebeveynden Yavruya Kromozom ve Genlerin Aktarımı 

Akraba hayvanlar arasındaki genetik ilişkiyi anlamak için, hayvanların oluşumunun 

başlangıcında, sperm hücrelerinin, oositlerin ve zigotların oluşması sırasında neler olduğunu 

bilmek gereklidir. Memelilerde ve kuşlarda, bir hayvanın bütün vücut hücreleri diploiddir: bir 

hücrenin çekirdeğindeki kromozomların hepsi, çiftler halinde iki yönlü gruplar halinde 

mevcuttur. 
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Tanımlar 

Bir kromozom, DNA’nın ayrı bir grubudur ve genomun temel yapılarından birisidir. Bütün 

nükleer DNA kromozomlar şeklinde düzenlenmiştir ve sayısı hayvan türleri arasında farklılık 

gösterir. Bir kromozomdaki genler birbiriyle bağlantılıdır ve birlikte kalıtılma 

eğilimindedirler. 

 

DNA, Deoksiribonükleik Asit’tir ve daha yüksek organizmalardaki bütün hücrelerdeki genetik 

bilgiyi taşıyan çift sarmal heliks formunda bir makromoleküldür. 

 

Gen, kalıtımsal birimdir ve fizyolojik fonksiyonu olan bir polipeptit zincirine çevrilen RNA’ya 

kopyalanan genetik bilgiyi barındıran bir kromozomdaki DNA’nın bir bölgesidir.Bir gen, 

allel adı verilen farklı formlara mutasyona uğrayabilir. 

 

Bir allel, bir lokustaki DNA nükleotidleri sekansının bir versiyonudur. Bütün hayvanlar, bir 

lokusta aynı DNA nükleotidleri sekansını taşımaz. Bu allelik çeşitlilik, genetik çeşitliliğin 

kaynağıdır. 

 

Bir lokus, bir kromozomdaki; örneğin, bir genin pozisyonudur.  

 

Bu tanımları gösterebilmek için: MC1R-lokusu (melanokortin 1 reseptör geni) köpeklerin 5 

numaralı kromozomunda belirlenmiştir. Bu genden, E ve e olarak adlandırılan 2 allel 

bilinmektedir. Orijinal olan ve yabani tür allel olarak adlandırılan E alleli (mutasyona 

uğramamış allel), köpeklerde siyah renge neden olur. Mutasyonla oluşan e alleli ise gen 

fonksiyonunun kaybına neden olur ve e/e genotipinde parlak kızıl veya sarı post renginden 

sorumludur. 

 

Bölüm 2.5 Genlerin ve Allellerinin Fenotipte Ġfade Edilmesi 

Bütün vücut hücrelerinde kromozomlar ikili şekilde bulunur: biri babadan diğeri anadan gelir. 

Bu nedenle, bütün genler ikili olarak bulunur. Bu genler benzer olabilir: babadan gelen allel 

anadan gelen allele benzeyebilir. Bu durumda, hayvan o gen için homozigottur. Bu hayvanın 

yavrularının, bu ebeveynden mutlaka o alleli aldığını gösterir. Babadan ve anadan gelen 

alleller farklı olabilir. Bu durumda, hayvan o gen için heterozigottur. Bu hayvanın 

yavrularının, bu ebeveynin bu iki farklı allelinden bir tanesini alabileceğini gösterir. 

Tanım 

Homozigot, bir lokusta aynı allelin iki kopyasını taşıyan bir bireydir. Örneğin, ee veya EE. 

Heterozigot, bir lokusta iki farklı allel taşıyan bir bireydir. Örneğin, Ee. 

Belirli bir gen için, üç farklı genotip belirlenebilir. Örneğin, EE, Ee veya ee. Bu allel 

bileşimleri farklı fenotiplere yol açabilir. E‟nin, köpeklerin deri hücrelerinde, deriye siyah 

pigmentasyonu veren ömelanin proteinini üretmekten ve e‟nin köpeklerin deri hücrelerinde, 

deriye kızıl pigmentasyonu veren feomelanin proteinini üretmekten sorumlu olduğunu 

varsayın. EE hayvanların siyah, ee hayvanların kızıl olacağı açıktır. Ancak, Ee köpeklerin 

rengi ne olacaktır? Onların da siyah olduğu ortaya çıkmıştır. Bu durum baskınlık olarak 

adlandırılır: heterozigottaki e allelinin ifadesi fenotiplerinde ifade edilmemiştir. E alleli 

baskındır ve e alleli çekiniktir. 

 

 

Tanımlar 

Baskın allel, fenotip üzerinde yalnızca homozigot olduğunda değil, heterozigot olduğunda da 

etkisi olan bir alleldir. E alleli, e alleline baskınsa, EE ve Ee aynı fenotipik değere sahiptir. 
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Çekinik allel, fenotip üzerinde yalnızca homozigot olduğunda etkisi olan bir alleldir. Bu 

nedenle, e alleli çekinik ise, ee,aynı fenotipe sahip Ee ve EE’den farklı bir fenotip ortaya 

çıkarır. 

 

Bir genin, sayısal bir özelliğin; örneğin, yetişkin bir keçinin vücut ağırlığı; ifade edilmesinde 

kullanılması durumunda, allellerin ifadesi farklı olabilir ve bu durum, yetişkin vücut 

ağırlığında küçük değişikliklere yol açabilir. Aşağıdaki örneklere bakınız: 

1. GG hayvanlar 40 kilogram, Gg hayvanlar 38 kilogram ve gg hayvanlar 36 kilogram 

gelmektedir. Heterozigot hayvanın vücut ağırlığı kesinlikle iki homozigot hayvanın 

ortalamasıdır. İki allelin eklemeli(eklemeli(aditif)) etkisi vardır. Bunu, eş-baskınlık 

olarak adlandırırız. 

2. GG hayvanlar 40 kilogram, Gg hayvanlar 42 kilogram ve gg hayvanlar 36 kilogram 

gelmektedir. Heterozigot hayvanın vücut ağırlığı, iki homozigot hayvanın 

ortalamasından ve en yüksek homozigot ebeveynin değerinden bile yüksektir. Bu 

durumu, aşırı baskınlık olarak adlandırırız. 

 

Tanımlar 

Eş-baskınlık, bir heterozigotun her iki allelin fenotipik etkilerini eşit düzeyde gösterdiği bir 

durumdur. Bakınız “Kalıtım derecesi”. 

 

Kalıtım derecesi, bir özelliği etkileyen her bir allelin, bunu o lokusta bulunan diğer allelden 

ve diğer lokuslarda bulunan bütün başka allellerden bağımsız olarak yaptığı şeklinde bir 

varsayımdır. Örneğin, G ve g allelleri sırasıyla 1 ve -1 değerindeyse, bu durumda kalıtım 

derecesi GG’nin değerinin 2, Gg’nin değerinin 0 ve gg’nin değerinin -2 olduğunu varsayar. 

 

Aşırı baskınlık, heterozigotun herhangi bir ebeveynden çok daha fazla genotipik değeri olması 

durumunda gerçekleşir. 

 

Tek bir lokustaki bir genin farklı allellerinin etkilerine ek olarak, farklı lokuslardaki farklı 

genlerin allelleri birbirini etkileyebilir ve etkiledikleri özelliğin fenotipinde ifade edilebilirler. 

Yine iki olasılığımız vardır: farklı lokuslardaki farklı allellerin etkileri kalıtlanabilirdir: etki, 

tek allellerin etkisinin toplamıdır. Bu etkiler kalıtlanabilir olmadığında, bu durum baskılama 

olarak adlandırılır. 

 

Tanım 

Epistasi 

Allel olmayan gen lokusları arasındakı baskılamdır. Epistasi Eklemeli olmayangen 

etkisidir.Bir lokusun bir özellik üzerindeki genotipik değeri, diğer lokuslardaki genotiplere 

bağlıdır veya bir genotipin farklılaşan fenotipik ifadesindesinin diğer bir lokustaki genotipe 

bağlı olması durumudur. 

 

 

 

Epistatik Baskılama Örneği (Minkema, 1966) 

Tavuklardaki tüy yapısı diğer genler arasındadır ve iki farklı lokusta etkileşim içindeki alleller 

tarafından belirlenir: E lokusu ve S lokusu. E lokusunun iki alleli vardır: E ve e
+
. S lokusunda: 

S ve s. E, e
+
 üzerinde baskındır ve tek tip siyah tüy yapısına neden olur. e

+
e

+
 hayvanlarda, 

siyah renki tüylerin belirli bölümleriyle sınırlıdır. Tüylerin siyah olmayan bölümünde, SS ve 

Ss hayvanların bu yerlerdeki tüyleri gümüş rengindedir, öte yandan ss hayvanlar bu bölümde 

sarı renge sahiptir. Bu nedenle, sarı ve gümüş renk yalnızca e
+
e

+
 hayvanlarda ifade edilir. Bu 
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nedenle, E lokusundaki siyah renk S lokusundaki alleller tarafından belirlenen sarı ve gümüş 

renge baskındır. 

 

Bölüm 2.6 Mayoz Bölünme Bir Hayvanın Yavruları Arasında Farklılıklara Yol Açar  

Sperm hücrelerinde ve oositlerde, kromozomlar artık çiftler halinde iki yönlü gruplar halinde 

mevcut değildir. Bu hücreler, bütün kromozomlar tekil olarak mevcuttur. Testiste ve 

yumurtalıkta, kromozom çiftleri tekli kromozomlara bölünür ve bir çiftin her bir kromozomu 

rastgele bir sperm hücresine veya oosite gider. Bu süreç mayoz bölünme olarak adlandırılır ve 

aşağıda bir erkeğin üç kromozom çifti ile gösterilmektedir. 

 

 
 

1 numaralı kromozom çifti A ve B, 2 numaralı çift C ve D, 3 numaralı çift ise E ve F 

kromozomlarını içermektedir. Mayoz bölünmede, kromozom çiftleri bölünür ve rastgele bir 

sperm hücresine gider. Bu yolla, sperm hücreleri, 8 (2
3
) farklı kromozom kombinasyonu ile 

oluşturulur: ACE, ACF, BCE, BCF, ADE, ADF, BDE ve BDF. Bir türde n sayıda kromozom 

var ise, ebeveynler 2
n 

 sayıda farklı sperm hücresi veya oosit yaratır. 

 

 

Tanımlar 

 

Mayoz bölünme, gametlerin oluşturulduğu ve üreme hücrelerinde gerçekleşen bir süreçtir. 

Diploidlerde, bu durum, diploid progenitör hücrelerden haploid hücrelerin (sperm, oositler) 

oluşturulmasını içermektedir. 

 

Mendel  örneklemesi, üreme hücresi oluşumu sürecinde homolog kromozom çiftlerini 

açılımı(segregasyonu) genlerin bağımsız olarak çeşitlemesi sınıflanması ve embriyo oluşumu 

sırasında gametlerin tesadüfi seçimle bir arya gelmesi nedeniyle oluşan ebeveynsel genlerin 

tesadüfi olarak örneklenmesidir. 

 

Bölüm 2.7 Akrabalar Benzer DNA’yı PaylaĢır, Aralarında Bir ĠliĢki Vardır 

Mayoz bölünme sırasındaki olaylar nedeniyle, bir sperm hücresi ve bir oosit bir ebeveynin 

DNA‟sının % 50‟sini (ebeveynlerin DNA‟sının yavruya aktarılmasında doğal bir kanun) ve 

ebeveynin kromozomlarının benzersiz bir kombinasyonunu (nesiller arasında DNA 

aktarımındaki tesadüfi süreç) içermektedir. Bir oosit bir sperm hücresi ile verimli hale 

geldikten sonra zigotun çekirdeği yine çiftler halinde iki yönlü gruplar halinde kromozomlar 
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içerir. Bu, her bir hayvanın babasının ve anasının kromozomlarının yarısını ve genetik 

değerinin yarısını aldığını göstermektedir. Bu nedenle, bir hayvan ile her bir ebeveyni 

arasındaki genetik akrabalık 0.5‟tir. Bu, eklemeli genetik akrabalık olarak adlandırılır. Ancak, 

bir ebeveynden gelen her bir sperm hücresinin ve oositin, ebeveynin kromozomlarının 

benzersiz bir kombinasyonunu içermesi bir babanın ve ananın aynı kombinasyona sahip 

yavrularının (öz-kardeş) yine de özelliklerinde farklılıklar olmasına neden olur. Öz erkek 

kardeşlerin ve öz-kız kardeşlerin (öz-kardeşler) arasındaki eklemeli genetik akrabalık 0.5‟tir 

çünkü ortalama olarak, ebeveynlerinin DNA‟sının % 50‟sini paylaşırlar. 

 

Tanım 

İki hayvan arasındaki eklemeli genetik akrabalık, akraba olmaları nedeniyle paylaştıkları 

DNA miktarıdır. 

 

Aşağıda, birkaç eklemeli genetik akrabalık sunulmaktadır. 

 

Akrabalık PaylaĢtıkları Benzer DNA Yüzdesi 

Ebeveyn –Erkek / Dişi Yavru 50 

Büyük Ebeveyn – Torun 25 

Büyük Büyük Ebeveyn – Torunun Yavruları 12.5 

Öz-Erkek Kardeş(ler) – Öz-Kız Kardeş(ler) 50 

Üvey-Erkek Kardeş(ler) – Üvey-Kız Kardeş(ler) 25 

 

Bu nedenle, akrabalar benzer DNA‟yı paylaşır. Paylaştıkları ortalama yüzde nettir fakat 

DNA‟ları (genotipleri) veya fenotipleri ile ilgili daha fazla bilgi olmadan, DNA‟nın hangi 

kısmını, hangi allelleri paylaştıkları net değildir. 

 

 Bölüm 2.8 Hayvan Islahının Temelleri ile Ġlgili Kilit Noktalar 

1. Bir ıslah programı ardışık bazı etkinliklerden oluşmaktadır: ıslah hedefinin 

belirlenmesi; fenotiplerin, genotiplerin ve soy bilgilerinin kaydedilmesi; genetik bir 

model ile seleksiyon özellikleri için damızlık değerlerinin tahmini; tahmini damızlık 

değerlerine dayalı olarak gelecek neslin ebeveynlerinin seleksiyoni; ebeveynlerin 

eşleştirilmesi; üremede kullanılacak hayvanlara doğru genetik üstünlüğün dağılması 

ile istenilen ve gerçekleştirilen seleksiyonda sağlanan ilerleme açısından programın 

değerlendirilmesi. 

2. Memelilerin ve kuşların vücut hücreleri, kromozom çiftlerinin bulunduğu bir 

çekirdeğe sahiptir. Türler arasındaki farklı kromozom sayısı, türler arasında 

melezlemeler yapılmasını engeller. Kromozomlar DNA (Deoksiribonükleik Asit) 

dizileridir ve daha yüksek organizmalardaki bütün hücrelerdeki genetik bilgiyi taşıyan 

çift sarmal heliks formunda bir makromoleküldür. 

3. Bir gen, kalıtımsal bir parçadır ve RNA‟ya kopyalanan genetik bilgiyi içeren bir 

kromozomdaki DNA bölgesidir. Bu RNA fizyolojik fonksiyonu olan bir polipeptit 

haline dönüştürülür. Bir gen farklı formlarda mutasyona uğrayabilir ve allel olarak 

adlandırılır. 

4. Bütün vücut hücrelerinde kromozomlar ikili şekilde bulunur: biri babadan diğeri 

anadan gelir. Bu nedenle, bütün genler ikili olarak bulunur. Bu genler benzer olabilir: 

babadan gelen allel anadan gelen allele benzeyebilir. Bu durumda, hayvan o gen için 

homozigottur. Babadan ve anadan gelen alleller farklı olabilir. Bu durumda, hayvan o 

gen için heterozigottur.  

5. Alleller; baskın veya çekinik (bir lokustaki iki allel arasındaki etkileşim) olabilir; 

etkiler eklemeli(eklemeli(aditif)) olabilir: eş-baskın (heterozigotun değeri kesinlikle 
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iki homozigot genotip arasında yatmaktadır) veya aşırı baskın (heterozigot herhangi 

bir ebeveynden çok daha fazla genotipik değere sahiptir) olabilir.  

6. Bir genin allelleri, bir başka genin allelleri ile etkileşime girebilir ve baskılama olarak 

adlandırılır. 

7. Sperm hücrelerinde ve oositlerde, kromozomlar artık çiftler halinde iki yönlü gruplar 

halinde mevcut değildir. Testiste ve yumurtalıkta, kromozom çiftleri tekli 

kromozomlara bölünür ve bir çiftin her bir kromozomu rastgele bir sperm hücresine 

veya oosite gider. Bu süreç mayoz bölünme olarak adlandırılır ve Mendelian 

örneklemesine yol açar: her bir sperm hücresi veya oosit, ebeveynin benzersiz bir allel 

kombinasyonunu içerir. 

8. Mayoz bölünme sırasındaki olaylar nedeniyle, bir sperm hücresi ve bir oosit bir 

ebeveynin DNA‟sının % 50‟sini içermektedir. Bir oosit bir sperm hücresi ile verimli 

hale geldikten sonra zigotun çekirdeği yine çiftler halinde iki yönlü gruplar halinde 

kromozomlar içerir. Bu, her bir hayvanın babasının ve anasının kromozomlarının 

yarısını ve genetik değerinin yarısını aldığını göstermektedir. Bu nedenle, bir hayvan 

ile her bir ebeveyni arasındaki genetik akrabalık 0.5‟tir. Bu, eklemeli genetik akrabalık 

olarak adlandırılır.  
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BÖLÜM 3: HAYVANLARI DAMIZLIKTA TUTMANIN NEDENLERĠ ISLAH 

HEDEFĠNĠ BELĠRLER 

 

Bu bölümde, hayvanları veya ırkı üretmenin sürüde tutmanım damızlık olarak bulundurmanın  

nedenleri ile ilişkili olarak (Blok 1) ıslah hedefinin (Blok 2) oluşturulmasını açıklayacağız ve 

tartışacağız. Bu nedenler çok farklı olabilir. Nedenlerin, ıslah hedefinin tanımlanmasında ve 

oluşturulmasında etkisi büyüktür.  

 

Bu bölümde aşağıdaki konulara değinilecektir: 

Hayvan ıslahındaki zorluklar 

Islah hedefinin belirlenmesi 

Islah hedefi özelliklerinin ölçülmesi 

Islah hedefinin farklı özelliklerinin ağırlıklandırılması 

Örnek: Bir batında çoklu doğuran çiftlik hayvan türleri ıslahı hedefleri, tüketicilerin 

beklentilerinden, toplumun düşüncelerinden ve teknolojik gelişmelerden etkilenir. 

Örnek: Sığır ıslahında Hollanda süt üretim indeksi (INET) 

Örnek: En iyi köpek ıslahı örnekleri 

Örnek: Etiyopya‟daki köy tavukçuluğunun üretim hedefleri 

Örnek: At ıslahı hedefleri (KWPN) 

 

Bölüm 3.1 Hayvan Islahındaki Güçlükler 

Tarımsal gıda üretimi ile ilgili en büyük güçlük, dünya nüfusunun devamlı olarak artması ve 

2050 yılında 9 milyar civarına yükselecek olmasıdır (Birleşmiş Milletler Kalkınma Hedefleri, 

2005). Hayvan üretim sistemleri yüksek kaliteli gıda üreterek tarımda önemli bir rol oynar. 

Gelişmekte olan ülkelerde, hayvanlar yalnızca et, süt ya da yumurta üretmezler, ayrıca iplik, 

gübre ve yakıt için dışkı üretirler ve yük taşıma için kullanılırlar. Gelişmekte olan ülkelerde 

üretim ve fitness(uyum) özellikleri, hayvansal üretimi ve gıda üretimini artırmak için hayvan 

ıslahının önündeki en büyük güçlüktür. Gelişmiş ülkelerdeki yoğun hayvansal üretim 

sistemleri ile, sağlık ve refah özellikleri hayvan yetiştiricileri için yeni bir güçlüğü doğurur. 

 

Islah ile ilgili güçlükler çeşitli faktörlerden etkilenir. Hayvan sahiplerinin ihtiyaçları ve 

öncelikleri, hayvansal ürünleri tüketenler, gıda endüstrisi ve artan bir şekilde genel halk 

tarafından belirlenir. Farklı talepler arasındaki doğru dengeyi bulmak, devam eden bir süreçtir 

ve gelecekteki şartların önceden sezilebilmesini ve etkili ıslah programlarının oluşturulması 

için dikkatli planlamayı gerektirir. 

 

Küçük Popülasyonlarda Hayvan Islahının Güçlükleri 

Küçük popülasyonlarda, gıda üretimi için ıslah olanakları kısıtlıdır. Böylesi popülasyonlarda 

yeteri sayıda yavru elde edebilmek için neredeyse bütün hayvanlar (en azından dişiler) 

gelecek neslin ebeveyni olarak kullanılmak zorundadır. Bu durumda, gıda üretimiyle ilgili 

özellikler için seleksiyon yapma olasılığı yoktur. Küçük popülasyonlarda, genetik çeşitliliği 

koruyarak ve soyiçi üremeyi sürdürerek popülasyonu korumak en büyük düşüncedir. İleriki 

ıslah uygulaması örneklerinde açıklanacağı gibi, akrabalı yetiştirme fitness(uyum) özelliğini 

düşürür ve çekinik genetik bozuklukların görülme olasılığını artırır. Ayrıca, küçük 

popülasyonlarda neredeyse bütün erkeklerin ve dişilerin yavru üretmesi gerektiğini 

göstermektedir. Islah hedefi özellikleri için seleksiyon yapmak bu küçük popülasyonlarda 

neredeyse hiçbir zaman mümkün değildir. 
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Bölüm 3.2 Islah Hedefleri Üretim Sistemlerine Bağlıdır 

Gıda üretiminin yanı sıra, hayvanlar insanlar için çeşitli işlevleri yerin getirir: iş gücü sağlar, 

insanlara eşlik eder, eğlence etkinliklerinde, kültürel etkinliklerde ve doğanın korunmasında 

yer alır. Hayvanların kullanımı ve kullanıcıların istekleri ıslah hedefini ve ıslah hedefini 

büyük oranda belirler. Gıda üretimi dışındaki hayvan işlevleri için gerçekleştirilen ıslah 

programlarında, net ıslah hedefi özellikleri için yapılan seleksiyonun yanı sıra çeşitli 

özellikler önemli rol oynar: hayvanların sağlığı ve refahı, üremek ve üretim yapabilmek için 

aşırı iklim şartlarına ve düşük nitelikli besinlere uyum sağlayabilme.  

Islah hedefini belirlemeden önce, üretim sistemi ile ilgili çok sayıda soruya yanıt verilmelidir. 

Hayvanlar hangi sebeplerle beslenmektedir? Ürünler ve hayvanlar hangi yolla pazarlanabilir? 

Besleme ve sürü yönetiminin önemli hususları nelerdir? Hayvan yetiştiricileri organize midir? 

Var olan bir ıslah programı var mıdır? Hangi özellikler kaydedilebilir? Yapay tohumlama 

uygulanabilir midir? Bu nedenle, üretim sistemlerinin özellikleri, ıslah programının ve ıslah 

hedefi özellikleri seleksiyonunin olasılıklarını belirler. 

 
 

 Bölüm 3.3 Uygun Irkın Seçimi 

İlgili çevrede ve üreme sisteminde kullanılacak en uygun ırkın seçimi, bir ıslah hedefinin 

oluşturulmasındaki ilk adım olmalıdır ve bir ırkın uyum sağlama performansına gerekli ilgi 

gösterilmelidir. Yüksek verimliliğe sahip ırkların (örneğin, Holstein Friesian süt sığırı) 

tropikal ülkelere ithal edildiği ve başarısız olduğu çok sayıda örnek mevcuttur. Hayvanlar 

yüksek sıcaklığa uyumlu değildir, neredeyse hiç üreyemezler ve sıcaklık stresi üreme 

düzeyini düşürür. Dahası, birçok tropikal hastalık yüksek ölüm oranına neden olur. Bütün 

gıda üretim sistemlerinde, sistemin içindeki hayvanların şartlara uyum sağlaması önemlidir. 

Göz ardı edildiğinde, hayvanların fit olması olumsuz etkilenir. Uyum sağlayıcı fitlik, hayatta 

kalma, sağlık ve üremeyle ilgili özellikler tarafından belirlenir. Daha ılık tropikal bölgelerde, 

patojenler ve epidemik hastalıklar yaygındır, iklim şartları strese neden olur, su ve gıda kıttır. 

Oralarda, yerele uyum sağlamış yerli ırklar, çok daha yüksek düzeyde direnç ve ithal edilen 

ırklarla karşılaştırıldığında evrimsel kökleri nedeniyle yüksek düzeyde uyum gösterirler.  

 

Bölüm 3.4 Islah Hedefi 

Bir ıslah programının oluşturulması, ıslah hedefinin belirlenmesiyle başlar ve ardından bu 

hedef doğrultusunda genetik ilerlemeyi sağlayabilecek bir şemanın tasarlanmasıyla devam 

eder. İlgili özellikler için ıslah hedefi, performans bilgilerinin toplanması, üstün hayvanların 

belirlenebilmesi için verilerin analizi ve gelecek nesli üretmek için üstün hayvanların 

kullanılması, yapılandırılmış ıslah programlarının ana bileşenleridir. 
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Tanımlar 

Islah hedefi, verilen öneme göre geliştirilecek özelliklerin belirlenmesidir. Popülasyonu hangi 

yönde geliştireceğimizi gösterir. 

 

Islah programı, gelecek nesildeki hayvanları üretmek için, tanımlanmış olan ıslah hedeflerini 

gerçekleştirmeyi amaçlayan bir programdır. Seçili özelliklerin kaydının, damızlık 

değerlerinin hesaplanması, potansiyel ebeveynlerin seçilmesi ve seçilen hayvanlar için 

eşleştirme programının hazırlanması ve uygun (yapay) üreme yöntemlerinin bileşimidir. Bu 

bölümün başındaki şemayı inceleyiniz. 

 

Hatırlatma: Optimum Değeri Olan Özellikler 

 

Çoğu özellik içim, hedef sürekli bir gelişmedir fakat bazı özellikler için amaç, orta değerlere 

ulaşmaktır. Bu gibi özelliklerin örneği, pazarında yumurtaların 55-70 gram arasında olması 

gerektiğini gösteren bir tablo var olan yumurta ağırlığıdır. Yetişkin vücut ağırlığı, kesimdeki 

karşılık(ilerleme)lerle olumlu ilişki içindedir ancak yemin etkililiği ile olumsuz ilişki 

içindedir. Üretim amacı düşük yem maliyeti ile yüksek et değeri elde etmektir. Bu nedenle, 

çoğu et üretim sisteminde, hayvanların yetişkin vücut ağırlığının bir optimum düzeyi vardır. 

 

Bölüm 3.5 Islah Hedefleri Geleceğe Dönüktür ve Kararlılık Gerektirir 

İdeal durumda, ıslah hedefi, bu hedef doğrultusunda hayvanların sıralanmasını sağlayan tek 

bir kriteri içermektedir.Islah hedefi, geleceği amaçlamaktadır. Uygulamada, tek bir özellik 

değil, özelliklerin bileşimi, nispi önemlerine göre netleştirilir. Islah hedefi genellikle çok 

sayıda özelliğin eş zamanlı olarak geliştirilmesini içerir. Islah hedefi dikkatli bir şekilde 

formüle edilmelidir ve başarılı bir ıslahçı olabilmek için birçok nesil boyunca devam 

etmelidir. Islah, her yeni nesilde ıslah hedefine doğru küçük adımların atıldığı bir süreçtir. 

Islahın başarısı, bütün bu küçük adımların sonucunda (birikmesiyle) görülecektir. Nesilden 

nesile ıslah hedeflerindeki değişiklikler, görünür haldeki biriken başarıya katkıda bulunmaz 

(Bölüm 1). Bir özellik, ekonomik değerine ve kalıtım derecesine bağlı olarak ıslah hedefinde 

yer almalıdır (Örnek için bakınız: Bu bölümün sonundaki sığır ıslahında Hollanda süt 

üretimi). Islah hedefleri, ekonomik değerlerine veya her özellik için istenilen genetik 

gelişmelerine bağlı olarak özelliklerin ağırlıklandırılma faktörleri bakımında ifade edilebilir. 

 

Islah hedefi özellikleri, üreticinin istekleriyle, üreticilerin veya işleyicilerin ricalarıyla 

kısıtlanabilir ya da hayvansal ürünlerle ilgili tüketicilerin davranışlarıyla veya toplumun 

istekleriyle genişletilebilir. Ancak, ıslah hedefine özellik eklendikçe, her nesilde her özelliğin 

gelişimi daha yavaş olacaktır. 

 

Bir ıslah programının çıktıları ancak seleksiyon kararları alındıktan uzun yıllar sonunda 

görülebilir. Bu, ıslah hedefleri belirlenirken gelecekteki taleplerin öngörülmesi gerektiğini 

vurgulamaktadır ve yatırımlardan karşılık(ilerleme) alabilmek için özen gerektirir. Çoğu ıslah 

hedefine, seleksiyonden sonraki birkaç nesil sonra ancak ulaşılabilir. Bu, programa dahil olan 

ıslahçıların kararlı olmasını gerektirir: ıslah programlarında yapılan sık değişiklik nesil 

gelişimini engeller. 

  

Bölüm 3.6 Islah Hedefleri ÇeĢitli Özellikleri Ġçerir 

Gıda üretimi amaçlı ıslah hedefi, türlerden bağımsız olarak, şunu amaçlamaktadır: bütün 

verimliliği artırmak (toplam ürünün tüketilen yeme bölünmesi) ve 1) üretkenliği artırarak 

(daha yüksek verim ve finansal karşılık(ilerleme)), 2) besin dönüşümünü geliştirerek (her 

kilogram için için daha az yem ve daha az maliyet) ve 3) üremeyi, sağlığı ve hayatta kalmayı 
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artırarak (daha az sürü yenileme hayvanı ve daha az maliyet) maliyeti düşürmek. Refah 

geliştirmek ve çevresel etkileri azaltmak için dikkati artırmak ek bir ıslah hedefi olabilir. 

 

Günümüzde, ticari amaçlı süt sığırı, bir batında çoklu doğuran çiftlik hayvan türleri ve kümes 

hayvanları ıslah programlarında, karmaşık ıslah hedefleri olan karmaşık ıslah programları 

vardır. Diğer türler için, ıslah programları daha az karmaşıktır ve ıslah hedefi özellikleri 

kısıtlıdır. Örneğin, daha az karmaşık ıslah programı olan ve et üretimi için beslenen küçük 

sürülerde (koyun ve keçi), büyüme en önemli ıslah hedefi olarak görünmektedir. Ticari amaçlı 

bir batında çoklu doğuran çiftlik hayvan türleri ve kümes hayvanları ıslahında, farklı ıslah 

hedefleri olan özel soylar geliştirilmekte ve farklı soylar için seçilen optimal hedeflerin 

bileşimine sahip en iyi süt veya eti üreten hayvanı elde etmek için melezlenir. Belirli bir 

soydaki ıslah hedefi özelliklerinin kısıtlı olması nedeniyle, her soyda çok fazla ilerleme 

gerçekleştirilebilir. Soyları melezleyerek her soyda yüksek bir düzeye ulaşılır ve ıslah 

hedefleri birleştirilir. Bu, bir soy veya bir ırktaki bütün önemli ıslah hedeflerinin 

seleksiyonunden daha karlı gibi görünmektedir. 

 

Özel soyların kullanımının basitleştirilmiş bir örneği, genellikle bir batında çoklu doğuran 

çiftlik hayvan türleri ıslahında kullanılan üç yönlü melezlemedir. Öncelikle, belirli sayıda 

yavru bir batında çoklu doğuran çiftlik hayvan türleri için seçilen bir dişi bir batında çoklu 

doğuran çiftlik hayvan türleri soyu ile büyüme özelliği için seçilen bir erkek bir batında çoklu 

doğuran çiftlik hayvan türleri soyu melezlenir. Ardından, soy içi üreyen dişi bir batında çoklu 

doğuran çiftlik hayvan türlerinde, karkas kalitesi için seçilen erken bir batında çoklu doğuran 

çiftlik hayvan türleri soyu ile melezlenir. Sonuç, büyüme özelliği ve karkas niteliği olan çok 

sayıda yavrudur. 1970li yıllardaki, bir koyun ıslahı denemesinde, Finnish Landrace ırkından 

(fazla yavrulayan bir ırk) dişi koyunlar, Ile de France ırkından (mevsim ayırt etmeksizin 

çiftleşebilen bir ırk) erkek koyunlar ile çiftleştirilmiştir. Bu, melezlenen ırklardaki dişi 

koyunların iki yıllık süre içindeki üç yavrulamada daha fazla sayıda yavru sonucunu 

getirmiştir. Kuzuların babası büyüme ve kesim kalitesi ile ünlü olan Texel ırkından bir erkek 

koyundur. 

 

Bölüm 3.7 Islah Hedefi Özelliklerinin Ölçülmesi 

Islah hedefi özelliklerinin kaydedilmesi birçok soruyu da beraberinde getirmektedir: 

Ne ölçülebilir? 

Ne sıklıkla ölçülebilir veya ölçülmelidir? 

Özelliği kim veya ne ölçmektedir? 

Hangi hayvanlar dahil edilebilir veya dahil edilmelidir? 

Hangi yaşta? 

Ne kadar detaylı? 

Ölçümün  doğruluğu, isabet derecesi nedir? 

Sistematik etkilerin ölçümün çıktıları  üzerinde bir rolü var mıdır? 

 

Bu bölümde, ıslah hedefi ile ilgili özelliklere odaklanacağız. Onları düşük maliyetle 

toplayabilmek mümkün olmalıdır. Onları ölçmek veya kesin olarak bir yargıya varmak 

mümkün olmalıdır. Sonuncusu fakat en önemlisi, kalıtlanabilir olmalıdırlar. Bölüm 4‟te, 

özelliklerin ölçülmesinin bütün özelliklerine ve seleksiyon vasıtasıyla ıslah hedefine ulaşmak 

için bilgi kaynağı olabilecek hayvanlara odaklanacağız. Islah hedefi özellikleri, kolaylıkla ve 

doğru bir şekilde ölçülebilen kalıtlanabilir özelliklerdir. 
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Bölüm 3.8 Islah Hedefi Hangi Özelliklerin Kayıt Altına Alınması Gerektiğini Belirler 

Islah hedefi özellikleri nicel olabilir. Süt, et ve yumurta üretimi, vücut ölçümleri veya 

performans ifadeleri nicel özelliklerin örnekleridir. Birim bazında ölçülürler: kilogram ile 

veya basitçe rakamlarla: kilogram / süt, gram / büyüme veya yumurta sayısı. Ürün özellikleri, 

vücut özelliklerinin puanları, hastalığa yakalanma oranları veya performans ifadeleri nitel 

özelliklerin örnekleridir. Sınıfsal olarak ifade edilirler: örneğin, et kalitesi için 1 (iyi), 2 (orta) 

veya 3 (kötü) veya daha basitçe 0 (hayvanda bulunmaz) veya 1 (hayvanda bulunur). 

 

Bazı ıslah hedefi özellikleri, ilgili oldukları zamanda ölçülemez. Örneğin, et üretiminde, et 

kalitesi önemli bir ıslah hedefi özelliğidir. Ancak, genç bir dananın, bir batında çoklu doğuran 

çiftlik hayvan türleri yavrusunun veya kuzunun karkas bileşimini, hayvan ıslahı için 

kullanmayı düşündüğünüz zamanda ölçemezsiniz. Ancak kesimden sonra ölçülebilir ve 

ardından o hayvanla ıslah imkansız hale gelir. Islah kararlarını almadan önce vücut bileşimi 

için hayvanların taranmasıyla elde edilen indikatör özellikler, karkas bileşiminin tahmin 

edilebilmesine yardımcı olur. 

 

Islah hedefi özellikleri karmaşık olabilir ve altında yatan çok sayıda özellik olabilir. Örneğin, 

gıda üreten neredeyse bütün türlerde, üreme kapasitesi ıslah hedefinin bir parçasıdır. Erkek 

hayvanlarda, sperm kalitesi ve dölleme sonuçları, hayvanların üreme kapasitesinin bir 

parçasıdır. Ergenlik çağındaki dişi hayvanlarda, doğumlar arasındaki zaman aralığı ve her yıl 

yetiştirilen yavru sayısı altta yatan özelliklerin örnekleridir. Sıçrama atlarında, atların 

konformasyonu ve ayaklarını kullanma şekilleri çok önemli ıslah hedefi özellikleridir. Çalışan 

köpeklerde, eğitilebilirlik, insanlara eşlik etmesi amacıyla yetiştirilen bütün türler için 

önemlidir. 

 

Bazı türler için, ilgili bazı ölçütler aşağıdaki tabloda verilmektedir: 

 

Türler Ölçüt Birim Kayıt 

Süt Sığırı       

  Süt Verimi Kg Kontrolör / Çiftçi / Robot 

  Sütteki Yağ Oranı % Laboratuvar 

  Pelvik Yüksekliği Cm Soy Kütüğü Denetçisi 

  Meme Şekli Puan Soy Kütüğü Denetçisi 

  Meme Yangısı Görülme Çiftçi / Veteriner 

Sıçrayan At Yapı Puan Denetçi / Uzman 

  Davranış Puan Denetçi / Uzman 

  Sıçrama Tekniği Puan Denetçi / Uzman 

  Hareket Puan Denetçi / Uzman 

Köpek Kalça Displazisi Puan Röntgen 

  Yapı Puan Denetçi / Uzman 

  Davranış Puan Test Eden Kişi 

  Genetik Bozukluklar Görülme Veteriner 

 

Bölüm 3.9 Islah Hedefi için Farklı Özelliklerin Ağırlıklandırılması 

Islah hedefleri basit veya karmaşık olabilir. Ticari ıslah programları konusunda, birçok 

özellikl kaydedilir ve bu ticari ıslah programları ile üretilen hayvanların getirisi üzerinde 

etkilidir. Yoğun üretim sistemlerinde veya hobi yetiştiriciliğinde, yanlızca birkaç önemli 

özellik kaydedilir ve birkaç özelliği kapsayan basit ıslah hedefleri kaydedilir. 
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Islah hedefi özellikleri için seçilecek aday hayvanları sıralamak için, ayrı ayrı bütün 

özelliklerin tek bir seleksiyon kriterinin kapsamına alınması gereklidir. Bu kriterin değeri, her 

bir özelliğin damızlık değerinin toplanması ve ıslah hedefinde o özelliğin ilgili olmasına bağlı 

olan bir ağırlıklandırma faktörüyle çarpılmasıyla elde edilebilir. İlgililik, özelliğin nispi 

ekonomik değerine dayalı olabilir. Bu prensip, aşağıdaki slaytta gösterilmektedir. Pratik 

açıdan bir hayvanın net değeri ekonomik bakımdan eşit önemde olmayan veya birbirinden 

bağımsız birçok özelliğe bağlıdır. Bu sebeple genellikle aynı anda birden çok özellik için 

seçim yapmak gerekebilir. Bir özelliğin arzu edilme derecesi büyük ölçüde ekonomik 

değerine bağlıdır .Ancak burada özelliklerin gerçek önemleri dikkate alınır. Aynı anda birçok 

özellik için seçim yapılırsa bunlardan her birisi için belli bir zamanda daha az ilerleme 

sağlanır. Yetiştirme maksadı ile hangi hayvanın alıkonulacağı, hangi hayvanın reddedileceğini 

belirlemek konusunda çeşitli metotlar kullanılabilir. 

 Teksel Seleksiyon Metodu Bu metotta belli bir özellikle tatminkar ilerleme elde 

edilinceye kadar yalnız o özellik için seleksiyon uygulanır. Daha sonra bu özellikler için 

seleksiyon baskısı gevşetilir ve diğer ikinci bir özelliğe yönlendirilir. Böylece üçüncü, 

dördüncü vs. özellik ele alınır. Bu metot tartışılacak olan üç metot içinde belli bir zamanda 

sağlanan ilerleme gösterilen çaba açısından en az etkili olanıdır. Bu metodun etkinliği büyük 

ölçüde selekte edilen özellikler arasındaki genetik birliktelik (ilişkilere)'e bağlıdır. Eğer 

özellikler arasında arzu edilen bir genetik ilişki varsa bu özelliklerden birinde seleksiyonun 

yol açtığı ilerleme seleksiyon uygulamayan diğer özellikte de ilerlemeye yol açıyorsa Teksel 

seleksiyon metodu çok daha etkin olacaktır .Eğer özellikler arasında ilişki yoksa veya çok az 

ili§ki varsa bu özelliklerin büyük ölçüde bağımsız kalıtlandıkları anlaşılır.  

 Bağımsız Ayıklama Metodu Bu metodun yürütülmesinde iki ya da daha fazla 

özel1ik için aynı anda seleksiyon uygulanır. Fakat bu usulde her bir özellik için hayvanın 

sahip olması istenen minimum bir standart tesbit edilir. Herhangi bir özellik için minimum 

standardı sağlamak konusundaki bir yetersizlik hayvanın yetiştirme maksadı ile 

alıkonulmasını engeller yani damızlık dışı kalmasına yol açar.Bağımsız ayıklama metodu 

geçmişte çok kullanılmıştır. Geçmişte özellikle sığırcılıkta gösterişli tip sağlamak için 

kullanılmıştır. Böyle bir seleksiyonda her hayvanın diğer ekonomik özelliklerinin durumuna 

bakmaksızın belli bazı tip ve konformasyon standardını sağlaması istenir. Bağımsız ayıklama 

metodu belli bir renk veya renk deseni istendiğinde uygulanmaktadır.  

 Seleksiyon Ġndeksi Bu metot seçim yapılan her özelliğe belli bir değer vermek ve 

bütün özellikler için toplam bir skor (puan) hesaplamayı öngörmektedir. Böylece hayvanların 

içinden en yüksek toplam puanı sağlayan hayvanlar yetiştirmede alı konurlar. Her bir 

özelliğin final indekse olan etkisi ; bir özelliğe diğer bir özelliğe nazaran ne miktar ağırlık 

verilmesi ile belirlenmektedir. Her bir özelliğe verilen ağırlığın miktarı bu özelliğin nisbi 

ekonomik değerine bağlıdır. Çünkü bütün özellikler ekonomik bakımından aynı önemde 

değildir. Ayrıca her özelliğin kalıtım derecesi ve özellikler arasında genetik ilişkiler bulunur. 

Seleksiyon indeks metodu bağımsız ayıklama metoduna nazaran daha etkilidir. Bu metot bazı 

özellikler için üstün bireylerin diğer bir özellik için çok az bir ölçüde düşük olsa dahi 

yetiştirme maksadı ile alıkonulmasını öngörür. Eğer bir indeks uygun bir biçimde belirlenirse 

bütün faktörleri göz önüne alarak diğer iki metoda nazaran daha elverişlidir. Çünkü kullanım 
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bakımından belli zamanda gösterilen çabalara karşılık daha fazla genetik gelişme 

sağlanır.Çeşitli basit metotlar veya nisbeten karmaşık metotlar kullanılmak suretiyle, 

indeksler hesaplanabilir. Bu amaçlar için çeşitli genetik parametreler kullanılmaktadır. 

Seleksiyon indeksinin hesaplanmasını açıklamak için aşağıda verilen örnek Özellikler 

arasındaki genotipik korelasyonlar,Özellikler için genetik ve fenotipik varyanslar ,İndekse 

dahil edilen özellikler için nisbi ekonomik değerlerin bilinmesi gerekmektedir.Bir indeksi 

oluşturmak için gerekli faktörlerin her biri literatürlerden veya söz konusu sürüden çeşitli 

çalışmalardan tesbit edilebilir. Bir seleksiyon indeksi çeşitli özellikleri ihtiva eder. Ancak 

pratik açıdan ele alınan özellik sayısını kalıtım dereceleri yüksek, ekonomik önemleri fazla 

özelliklerle sınırlamak tavsiye edilir. Aşağıdaki örnekte et sığırlarının sütten kesim ağırlığı ve 

sütten kesim tip skoru özelliği kullanılacaktır. Çeşitli genetik parametreler literatürden alınmış 

ve ekonomik değerler tahmin edilmiştir. Burada hesaplanan indeks değeri yalnızca bir 

örnektir. Et sığırı sürülerinde kullanılamaz.  

Çeşitli faktörler için iki normal eşitlik geliştirmek üzere gerekli faktörler ve sembolleri 

aşağıda sunulmuştur.  

(1) Vp (X1) b1 + Cov p(X1 X2) b2 = VA (X1) a1 + Cov A (X1 X2) a2  

(2) Cov p (X1X2} b1 + v p (X2) b2 = Cov A (X1 X2) a1 + VA (X2) a2  

Bu iki eşitlikte kullanılan sembollerin anlamları şu şekildedir. 

X1 = Ortalama sütten kesim ağırlığı 

X2 = Sütten kesim tip skoru  

Vp (X1) = Sütten kesim ağırlığının (X1) fenotipik varyansı  

Vp (X2) = Sütten kesim tip skorunun (X2) fenotipik varyansı  

Cov p (X1X2)= Sütten kesim ağırlığı ve sütten kesim tip skorunun fenotipik kovaryansı 

(birlikte değişimi)  

Cov A (X1X2)= Sütten kesim ağırlığı ve sütten kesim tip skorunun eklemeli genetik kovaryansı  

a1 = Sütten kesim ağırlığına verilen ekonomik değer  

a2 = Sütten kesim tip skoruna verilen ekonomik değer  

b1 = Sütten kesim ağırlığı için kısmi regrasyon katsayısı  

b2 = Sütten kesim tip skoru için kısmi regrasyon katsayısı  

Bir indeks oluşturmak için kullanılan çeşitli parametrelerin tahmini şu şekildedir.  

Sütten kesim ağırlığı  : VA (X1) = 294,  VP (X1) = 2233  

Sütten kesim tip Skoru  : VA (X2) = 14, Vp (X2) = 44  

Kovaryanslar   : Cov A (X1X2) = 51, Cov p (X1X2) = 282  
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Ekonomik değerler  : Sütten kesim ağırlığı veya  a1 = 15  

   Sütten kesim tip Skoru veya  a2 = 10  

Bu gösterimde kullanılan değerler ile iki normal eşitlik kurulur.  

(1) 2233b1 + 282b2 = 394(15) + 51(10)  

(2) 282b1 + 44b2 = 51(15) + 14(10) 

b1 ve b2 için eşitliklerin çözümüne ilişkin aşağıdaki hesaplamalar yapılır.  

(1) 2233b1 + 282b2 = 6420  

(2) 282b1 + 44 b2 = 905  

1) 1 'inci eşitlikteki 282 değeri 44'e bölünürse 6.4091 değeri elde edilir.  

2) 2'inci eşitliğin her terimi 6.4091 ile çarpılırsa aşağıdaki değer elde edilir.  

1807 , 37b1 + 282b2 = 5800.24  

3) 2'inci eşitliği 1 'inci eşitlikten çıkarır ve b1 için çözersek  

2233,00b1 + 282b2 = 6420.00     619. 76  

                         - 1807.37b1 + 282b2 = 5800.24          b1 = ---------- = 1.4561  

                     -------------------------------------                           425.63  

  425.62b1  +    0     = 619.76  

4) 1 nolu eşitlikte de b1 (1.4561)'in değerini yerine koyup b2 için çözersek  

2233  (1.4561)   +  282b2 = 6420  

282b2 = 6420 - 3251.47  

282b2 = 3168.53  

                              b2 = 11.236  

5) Seleksiyon indeksi şöyle olacaktır 

indeks = 1.4561X1 + 11.2360X2  

6) indeks aşağıdaki gibi basitleştirilebilir  

      

indeks= X1 +[(11.236)/(1.4561)]X2  

        

indeks = X1 + 7.72X2  
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Tanım 

Damızlık değeri, bir özellik için bir hayvann-ın ebeveyn olarak ortalama genetik değeridir. 

Tesadüfi çiftleşme şartları altındaki diğer bütün yavrularla karşılaştırıldığında hayvanın 

yavrularının ortalama üstünlüğünün iki katı olarak hesaplanır. 

 

Bir hayvanın ekonomik değeri, farklı etkileri olan çok sayıda özelliğe dayalıdır: üreme, ürün 

kalitesi (bileşim), hastalık sorunları, doğurganlık ve idare kolaylığı. 

 

Pazar ve pazar dışı değerler ağırlıklandırılırken ıslah hedeflerini belirlemek için prosedürler 

bulunmaktadır. Bu prosedürlerde, hayvanlar üretim sisteminin bütünleşik bir parçası olarak 

görülürler (çiftlik düzeyinde?). Özelliklerin ağırlıklandırılması esas olarak ekonomik 

değerlere ve elde edilen genetik kazanımın ifade edilme sıklığına bağlıdır. Kaynak verimliliği 

ve ekonomi açısından özelliklerin ağırlıklandırılması için yöntembilim geliştirilmiştir. 

 

Bir ıslah hedefi özelliğindeki bir birimlik bir artışın net değerinin hesaplanmasıyla ilgili bir 

örnek aşağıdaki şekilde verilmektedir: 

 

 

 
  

Özelliklerin bileşimi, bir ıslah programının yapısını etkiler. Islah hedefi özellikleri, 

özelliklerin hangi hayvanda ölçülmesi gerektiğini belirler: ebeveynlerden seleksiyon 

adaylarına, adayların kendilerine, onların kardeşlerine veya yavrularına? Kardeş veya yavru 
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kayıtları istendiğinde, adayın damızlık değeriyle ilgili doğru bilgi elde etmek için yeterli 

sayıda yetiştirilmelidir. 

 

Seçilen hayvanların yavruları, farklı zamanlarda ürer. Bu nedenle, gelecekteki getiri ile 

seleksiyonun mevcut maliyeti arasında ilişki kurmak gereklidir. 

  

Bölüm 3.10 Islah Hedeflerinde Sürdürülebilirlik ve Ekonomi Özellikleri 

Sürdürülebilir üretim sistemleri, uzun vadeli ve adil çözümlere ihtiyaç duyar ve  kaynak 

verimliliğini, faydalılığı, üretkenliği, ürün kalitesini, çevresel sağlamlığı, biyoçeşitliliği, 

sosyal yaşama yeteneğini ve etik özellikleri vurgular. Bu nedenle, uzun vadeli biyolojik, 

ekolojik ve sosyolojik olarak sağlam ıslah hedefleri vurgulanmaktadır. 

 

Süt sığırlarında süt verimini artırmanın sera gazı emisyonu üzerinde istenilen bir etkisi vardır 

çünkü çiftlikte aynı düzeyde üretimi karşılamak için daha az sayıda inek ve onları takip eden 

kişi gereklidir. Seleksiyon indeksi ağırlıkları mevcut ekonomik ağırlıklardan çevresel 

ağırlıklara doğru artırıldığında her inek için süt veriminde beklenilen yıllık karşılık(ilerleme) 

artmıştır. 

 

Farklı Düzeylerde Islah Hedeflerini Tanımlamak 

Islah hedefi özellikleri farklı düzeylerde düşünülebilir: 1) Tek bir hayvan düzeyinde (Bir 

özelliğin geliştirilmesinin bir hayvanın kazançlılığı üzerindeki etkisi nedir?), 2) Islah / soyiçi 

üreme sistemi düzeyinde (Son ürünüü üretmede soyiçi üreyen torunların kazançlılığı üzerinde 

büyük ebeveynlerdeki seleksiyonun etkisi nedir?), 3) Çiftlik düzeyinde (Her çiftlik için 

getirinin etkisi nedir?), 4) Üretim zinciri düzeyinde (Üretim ve işleme düzeyindeki etkisi 

nedir?) Bu farklı düzeylerde, farklı etkiler yaratılabilir. Bir et sığırı üreticisinin, kesimhane ile 

yıllık belirli bir düzeyde karkas getirme konusunda bir anlaşması varsa, günlük kazanım ile 

ilgili seleksiyon daha ağır karkaslar sonucunu getirir ve üretici tarafından yılda daha az karkas 

satılır. Sonuç olarak, üretici daha az hayvan beslediğinde, üretici çiftliğinde satılabilen 

karkaslara veremeyeceği bir yem fazlalılığı durumu ile karşı karşıya kalabilir. Bu durumda, 

daha yüksek bir günlük kazanımdan elde edilen getiri, çiftlik düzeyinde daha düşüktür. Süt 

sığırları için bir ıslah programında, süt proteini değişkeni ile ilgili seleksiyon uygulandığında, 

sütten daha fazla peynir elde edilmesi sonucunu getirir. Bir süt üreticisine sütteki süt 

değişkenleri için para ödenmiyorsa, süt değişkenleri için seleksiyonun tüm kazancı peynir 

fabrikasına gider. 

 

Bölüm 3.11 Hayvanların elde tutulması Beslenmesindeki Sebepler Konusundaki Temel 

Hususlar Islah Hedefini Belirler 

1. Islahın güçlüklerinin, ıslah hedefi üzerindeki etkisi büyüktür. Hayvanların sahiplerinin 

ihtiyaçları ve öncelikleri, hayvansal ürünlerin tüketicileri, gıda endüstrisi ve gittikçe 

artan oranda halk tarafından belirlenir. Farklı talepler arasındaki doğru dengeyi 

bulabilmek, devam eden bir süreçtir ve gelecekteki şartların öngörülmesini ve etkili 

ıslah programlarının oluşturulmasını oluşturabilmek için dikkatli planlamayı 

gerektirir. 

2. Bir ıslah hedefi, her özelliğe verilen özelliğe göre geliştirilecek özelliklerin 

belirlenmesidir. Popülasyonu hangi yönde geliştireceğimizin göstergesidir. Birçok 

ıslah hedefine ancak birkaç nesil sonra erişilebilir. Bu ıslah çalışmasını 

gerçekleştirenlerin kararlı olmasını gerektirir. 

3. Küçüj popülasyonlarda, neredeyse bütün dişiler ve bütün erkekler yavru üretmek 

zorundadır. Islah hedefi özelliklerine göre seleksiyon yapmak bu küçük 

popülasyonlarda neredeyse hiç mümkün değildir. 
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4. Hayvan ıslah programlarında, net ıslah hedefi özellikleri için seçici yetiştirmeın yanı 

sıra çeşitli özellikler önemli rol oynayabilir: hayvanların sağlığı ve refahı, üremek ve 

üretebilmek için düşük nitelikli yeme ve aşırı iklim şartlarına alışma. 

5. Bir ıslah programı oluşturulurken ilk adım, verilen çevrede veya üreme sisteminde 

kullanılacak en uygun ırkın seçimidir ve bir ırkın uyum sağlayıcı performansına en 

fazla dikkat gösterilmelidir. Göz ardı edildiğinde, hayvanların zindeliği azalacaktır. 

Uyum sağlayıcı performansı, hayatta kalma, sağlık ve üreme ile ilgili özellikler 

karakterize eder. 

6. Günümüzde, süt sığırı, bir batında çoklu doğuran çiftlik hayvan türleri ve kümes 

hayvanları için, karmaşık ıslah hedefleri olan karmaşık ticari ıslah programları 

bulunmaktadır. Diğer türler için ıslah programları daha az karmaşıktır ve ıslah hedefi 

özellikleri kısıtlıdır. Islah hedefi özellikleri kolaylıkla ve doğru bir şekilde ölçülebilen 

kalıtlanabilir özelliklerdir. 

7. Islah hedefi özelliklerine göre seleksiyon adayı hayvanları sıralamak için, sırasıyla 

bütün özelliklerin değerini tek bir seleksiyon kriterinde birleştirmek gereklidir. Bu 

kriterin değeri, her bir özelliğin damızlık değerinin toplanması ve o özelliğin ıslah 

hedefiyle ilgili olmasına dayanan bir ağırlıklandırma faktörü ile çarpılmasıyla elde 

edilebilir. İlgili olma, özelliğin nispi ekonomik değerine dayalı olabilir. 

 

 

Bölüm 3.12 Örnek: Atlar Ġçin Islah Hedefleri 

KWPN Islah Hedefleri (Kaynak: Performans için Seleksiyon; 

KWPN, http://www.kwpn.org/ ) 

 

Islah Hedefinin Tanımı 

KWPN‟nin hedefi, engel atlama veya zıplamada yarışma büyük ödülü düzeyinde performans 

gösterebilecek atların ıslah edilmesidir. Bu hedefe ulaşmak için, bir atın iyi bir bünyeye, 

fonksiyonel ve tercihen etkileyici bir dış görünüşe, doğru hareket kabiliyetine ve uyum 

sağlayabilir bir karaktere sahip olması gerekmektedir. 

 

İyi bünye konusunda fazla söz söylemeye gerek yoktur: Bir atı yarışma büyük ödülü 

düzeyinde eğitmek, yoğun ve uzun yıllar alan uzun vadeli bir projedir. Bir atın yarışma büyük 

ödülü sahnesine sekiz yaşından önce ilk kez çıkması nadir rastlanan bir durumdur. İyi bir 

bünye; örneğin, sağlıklı fiziksel kondüsyon, çok önemlidir. At ne kadar sağlıklıysa, en üst 

yarışma büyük ödülü düzeyine ulaşma ve uzun bir süre bakılma ihtimali o kadar artar. 

 

Aynı nedenden ötürü, konformasyonu ya da bir atın yapısını da, spor için işlevselliği de 

olabildiğince ayarlamaya çalışmaktayız. Yetiştiricilerin, hayvan sahiplerinin ve binicilerin 

taleplerini daha iyi karşılayabilmek için, KWPN‟nin 2006 yılında beri Riding Horse türü 

kapsamında iki ıslah yönelimi vardır. Bu iki ıslah yönelimi, genel ıslah hedefini 

değiştirmemiş fakat geliştirmiştir. 2006‟dan beri, binek atları kayıt altına alınmakta ve engel 

atlama veya zıplama atları olarak değerlendirilmektedir. İşi için “yapılandırılan” bir atın 

başarı şansı, işi için yapılandırılmamış bir atın başarı şansından daha fazladır. Koşum ve 

Gelders ıslah yönelimleri için de karşılaştırılabilir belirli ıslah hedefleri mevcuttur. 

 

Başarı için üçüncü faktör doğal harekettir: Atın, zarif, düzenli ve dengeli bir şekilde hareket 

etmesini mümkün kılan doğru hareket etme aparatları ve yeterli gücü, esnekliği ve atletik 

yeteneği var mıdır? 

 

http://www.kwpn.org/
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Son olarak, bu faktörlerin anlatılması en zor olanı şudur: istekli bir karakter. Tüm bunların 

üstünde, at bir vasıta, araç veya enstrüman değildir, kendi karakteri olan bir atlettir. 

 

Yoğun ve uzun vadeli eğitim sürecine baktığımızda, baş etmesi ve binmesi zor olan fakat 

akıllı ve çalışkan olmayan bir takım arkadaşı, muhtemelen bir sporda başarılabilecek en 

yüksek başarıya ulaşmak için en önemli kriterdir. 

  

Islah Yönelimleri 

2006 yılından beri, Hollanda Kraliyet Spor Atları Soykütüğü Birliği(KWPN) dört ıslah 

yönelimini ayırmıştır. Engel atlama ve zıplama disiplinlerine ayrılmış olan binek atları, en 

büyük grubu (% 85-90) oluşturmaktadır. Diğer iki ıslah yönelimi, koşum atı ve Gelders atıdır. 

Her ıslah yöneliminin kendi ek hedefleri olmasına rağmen, ilk başta genel KWPN ıslah 

hedefinin altında kalmaktadır ve KWPN‟nin amacı şudur: 

 Uzun vadeli faydalılığa imkan sağlayan bir bünyeye sahip olan, 

 İnsanlara karşı sıcak bir tutumu olan ve performans göstermeye istekli bir karaktere 

sahip olan, 

 İyi bir performans sağlayan fonksiyonel bir dış görünüşe ve doğru hareket etme 

mekanizmasına sahip olan, 

 Zerafetin, asaletin ve niteliğin yanı sıra tercihen etkileyici bir dış görünüşe sahip olan 

bir yarış atını yarışma büyük ödülü performans düzeyinde yetiştirmektir. 

 

Dresaj (Engel Atlama Atı) Olarak ÖzelleĢme 

Engel atlama disiplini için terbiye edilmiş Dresaj atları için  KWPN aşağıdaki ıslah hedefini 

de amaçlamaktadır: 

 Engel atlama atı , verimli, doğru bir modele, dengeli özelliklere ve etkileyici bir dış 

görünüşe sahiptir. 

 Engel atlama atı doğru bir şekilde hareket eder, ayakları hafiftir, dengeli bir esnekliğe, 

taşıma gücüne, itme gücüne ve kendini taşıma gücüne sahiptir. 

 Engel atlama atı ile baş etmek ve binmek kolaydır, zeki hayvanlardır ve istekli ve 

çalışmak bir karaktere sahiptir. 

 

Zıplama Atı Olarak ÖzelleĢme 

Zıplama disiplini için KWPN ilerideki ıslah hedefini de hedeflemektedir: 

 Zıplama atı  kökleri eskiye dayanan içerikte hat yetiştirme ile yetiştirilmiş(long lined) , 

verimli, doğru bir modele, dengeli özelliklere ve etkileyici bir dış görünüşe sahiptir. 

 Zıplama atı doğru bir şekilde hareket eder, dengeli bir esnekliğe, taşıma gücüne, itme 

gücüne sahiptir. 

 Zıplama atı ile baş etmek ve binmek kolaydır, zeki hayvanlardır ve istekli ve çalışmak 

bir karaktere sahiptir. 

 Zıplama atı cesurdur, hızlı reflekslerle zıplar, dikkatlidir, tekniği iyidir ve geniş bir 

faaliyet alanı vardır. 

 

KoĢum Atı Olarak ÖzelleĢme 

KWPN,Koşum takimları takilmış bir araba vb aygıt çeken atlarla yapılan yarışlar için 

yetiştirılen Harness atlaıda denilen  koşum atı için aşağıdaki kriterleri uygulamaktadır: 

 Koşum atı, en üst spor düzeylerinde yarışmayı sürdürebilmelidir. 

 Koşum atı doğru bir şekilde hareket eder, dengeli bir esnekliğe, taşıma gücüne, itme 

gücüne sahiptir. 

 Koşum atı ile baş etmek ve binmek kolaydır, zeki hayvanlardır ve istekli ve çalışmak 

bir karaktere sahiptir. 
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 Koşum atının, belirli hızlı yürüme özellikleriyle – iyi süspansiyon, yüksek diz 

hareketiyle öne doğru iyi bir şekilde hareket edebilen bir ön ayak ve güç ile vücudun 

altından gelen bir arka ayak – birleşmiş, yüksek kendini taşıma gücü vardır. 

 

Hollanda da Gelder at ırkı  Olarak ÖzelleĢme 

Gelders atının ıslah hedefi özel olarak şunu hedeflemektedir: 

 Gelders atı, eyer altında iyi bir binişe sahiptir, mutlu bir görünüşüyle fark edilir ve 

istekli bir karaktere sahip, güvenilir hayvanlardır. 

 Gelders atı doğru bir şekilde hareket eder, dengeli bir esnekliğe, taşıma gücüne, itme 

gücüne sahiptir. 

 Hızlı yürüme ve eşkin özelliklerinde, Gelders atları ön ayaklarında net diz hareketleri 

gösterir ve arka ayaklarını güçlü bir şekilde kullanabilir, iç dizini iyi kullanabilir ve 

kendini iyi taşıyabilir. 

 Gelders atı, istekli bir şekilde zıplar, tekniği iyidir ve dikkatlidir. 

   

 

Bölüm 3.13 Örnek: Hollanda Süt Üretim Ġndeksi 

Hollanda‟da, büyükbaş hayvan ıslahında, süt üretim indeksine INET adı verilmektedir. 

(Kaynak Internet Sitesi: Genetic Evaluation Sires (GES): 

http://www.gesfokwaarden.eu/en/breedingvalues/pdf/E_09_EN.pdf 

  

Tanım 

Büyükbaş hayvan ıslahı dünyasında, süt üretim özelliklerine bağlı seleksiyon önemli bir rol 

oynar. Seleksiyon prosedürüne yardım eden araçlar, süt, yağ ve protein için inek ve boğa 

indeksleridir. Sütün, yağın ve proteinin miktarı için ıslah değerleri, tek bir rakamı ortaya 

çıkarmak için bir araya gelir: Hollanda üretim indeksi veya INET. INET‟i ortaya koymak için 

bu damızlık  değerleri bir araya getirilir ve INET‟e dayalı seleksiyon her ineğin süt 

üretimindeki faydayı artırır. 

 

INET değeri,( BV =Breeding Value=Damızlık Değer olmak üzere)şu formülle hesaplanır:  

Inet 2012 = -0.03 * BV kg süt + 2.2 * BV kg yağ + 5.0 * BV kg protein 

 

Formülde, BV damızlık değerine karşılık gelmektedir. –0.03. 2.2 ve 5.0 faktörleri, INET 

faktörleri olarak adlandırılır. Örneğin, kg süt, kg yağ ve kg protein için sırasıyla +1000, +35 

ve +30 şeklinde damızlık değeri olan bir boğayı ele alın. Bu boğanın INET değeri, –0.03* 

1000 + 2.2* 34 + 5.0* 30 = 195 €dur (yuvarlak hesap). Aynı formül ineklere de uygulanır. 

 

 

 

Net kazanç(INET)’ın Önemi 

Islahta odak noktası, seleksiyon aracılığıyla daha üretken ve fayda getiren inekler üretmektir. 

INET oranlaması, eğer bir inek belirli bir boğa ile çiftleştirilirse, her laktasyondaki ekstra net 

verimlerde yavrulardan ne beklenebileceğini göstermektedir. Örnek vermek gerekirse, 400 € 

INET değeri olan bir boğa ile 200 € INET değeri olan bir ineği çiftleştireceğiz. Bu 

eşleşmeden dünyaya gelecek olan bir yavrunun 300 € INET değerine sahip olması beklenir ve 

bu rakam, ananın INET değerinden 100 € daha fazladır. Bir diğer deyişle, yavrunun her 

laktasyondaki net süt üretimi getirisinin anasından 100 € daha fazla olması beklenmektedir. 

 

INET faktörleri, her laktasyonda süt, yağ veya protein için ıslahın bize sağladığı her kg sütün, 

kg yağın ve kg proteinin net veriminin bir kg arttığını göstermektedir. Islah aracılığıyla her 

http://www.gesfokwaarden.eu/en/breedingvalues/pdf/E_09_EN.pdf
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laktasyonda bir kg daha fazla süt üretmek, yağ ve protein üretiminde benzer bir artış olmadan, 

3 cent‟e malolmaktadır. Bir kg yağın üretimindeki artışa neden olan seçici yetiştirme 2.20 €, 

bir kg proteindeki artış 5.00 € kar getirecektir. 

 

Hesaplama Modeli 

Ekonomik ağırlıklandırma faktörleri, bütün şartlar aynı kaldığı halde her ineğin üretiminde 

aşırı bir artış varsa, çiftlik gelirindeki fark hesaplanarak bulunur. Bu hesaplamada, 8-10 yılı 

içinde uygulanması muhtemel durum (süt fiyatı) temel varsayım olarak ele alınır. Her ineğin 

üretimindeki aşırı artış, daha yüksek üretim için ineğin genetik kapasitesindeki aşırı artışın bir 

sonucudur. Bu nedenle, bir süt üretim çiftliğinde bir ineğin bir kg süt, yağ ve protein damızlık 

değerindeki artış neyi göstermektedir? 

Enerji ve IDP Maliyetleri 

Hesaplama modeli, süt, yağ ve protein için gerekli olan enerji ve proteini hesaplamaktadır. 

Yalnızca süt ve yağ üretmek için, enerji gereklidir ve protein üretmek için enerji ve protein 

gereklidir. kg süt, yağ ve protein için besin maliyetleri şu şekilde hesaplanır:  

(enerji gerekliliği)*(enerji fiyatı)+(protein gerekliliği/IDP) *(fiat/IDV)..  

Her kg süt, yağ ve protein için sırasıyla 0.11. 5.9 ve 3.0 kFUM (= kVEM) enerji gereklidir ve 

bir kg protein için 1.56 kIDV= (kVRE) gereklidir.  

Yem  maliyetlerini hesaplamak için, orta fiyatlı 18 €/100 kg olan A-pellets ve kIDV ile kFUM 

arasındaki fiyat orantısı 6:1 olarak varsayılmaktadır. Bu, 1 kFUM fiyatının 0.107 € olması ve 

1 kIDV fiyatının 0.639 € olması sonucunu getirmektedir. 

Gelecekteki Süt Fiatı 

Beklenen temayüllere göre, INET faktörlerinin hesaplanmasında aşağıdaki noktalar 

varsayılmaktadır: 

 % 4.2 yağı ve % 3.4 proteini olan sütün fiyatı, her kg için 32 avrosenttir. 

 1 kg süt için negatif arazi fiyatı -0.015 €‟dur. 

 Protein/ yağ fiyatı oranı 2.25/1‟dir. 

 Bu durum, 1 kg yağın 2.85 € ve 1 kg proteinin 6.35 € olması sonucunu getirir. 

 

Sonuçlar 

Besinden süt, yağ ve protein üretmeye kadar enerji tüketimine ve protein talebine bağlı olarak, 

besin maliyetleri her kg süt (taşıyıcı), her kg yağ ve her kg protein için sırasıyla 0.012. 0.63 ve 

1.32 €‟dur. Her kg süt (taşıyıcı), her kg yağ ve her kg protein için verim sırasıyla -0.015. 2.85 

ve 6.35 €‟dur. 

 

Maliyetler verimden çıkarıldığında, geriye net verim kalır: 

Inet = -0.027 * BV kg süt + 2.22 * BV kg yağ + 5.03 * BV kg protein 

 

2012 Nisan ayında Hollanda‟daki INET ve Flanders yuvarlanmış olan ağırlıklandırma 

faktörleri şu şekilde olacaktır: 

Inet 2012 = -0.03 * BV kg süt + 2.2 * BV kg yağ + 5.0 * BV kg protein 
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Bölüm 3.14 Örnek: Köpek Islahında En Ġyilerin Islah Yöntemleri 

 

Köpeklerdeki Islah Yöntemleri 

Kaynak: Pekka Hannula ve Morjo Nygaerd, 2011. Keys to top breeding ISBN 978-952-

67306-5-3. Kirjapaino Jaarli Oy, Turenki, Finlandiya 

 

Avrupa, Avustralya ve ABD‟deki en iyi 22 köpek ıslahçısı ile ıslah yöntemleri hakkında 

görüşülmüştür. Ülkelerinde, bu ıslahçılar gösterilerdeki ıslah edilmiş şampiyon köpekler – iyi 

huylu güzel sağlıklı köpekler – konusundaki uzun vadeli başarıları ile tanınmaktadır. Onlar, 

ıslah yöntemlerindeki üç önemli ıslah hedefi özelliğini paylaşmıştır: 1) iyi sağlık, 2) istenilen 

davranışlar ve 3) iyi bir konformasyon. Kariyerlerinin başlangıcında, köpekleri bu kriterlere 

göre satın almışlar ve sağlığa, davranış ve konformasyondan daha fazla ağırlık vermişlerdir. 

Kariyerleri sırasında, bu ıslah hedefinde ısrarcı olmuşlar ve sağlıklı olmayan veya genetik 

bozukluğu olan köpekleri asla ıslah etmemişlerdir. Bazen, orta düzeyde akrabalı yetiştirmeyi 

(yakın akrabaların eşleştirilmesi) uygulamışlar ve hemen ardından soy dışı üremeyi (daha az 

akrabalığı olan köpeklerin eşleştirilmesi) uygulamışlardır. Bu ıslah yöntemi ve özelliklerdeki 

bu öncelik düzeni, en iyi ıslahçı olabilmelerindeki anahtar olmuştur. 

  

 

Bölüm 3.15 Örnek: Etiyopya’daki Köy Tavukçuluğundaki Üretim Hedefleri 

 

Kırsal Alanda Tavuk Islahı  

Kaynak: Nigussie Dana ve ark., 2010. Production objectives and trait preferences of village 

poultry producers in Ethiopia: implications for designing breeding schemes utilizing 

indigenous chicken genetic resources. Trop. Anim. Health Prod. 42: 1519-1529. 

 

Etiyopya‟da, yerli ırkların kullanıldığı köy tavukçuluğu sistemleri, ulusal tavuk eti ve yumurta 

üretminin % 90‟ından fazlasını karşılamaktadır. Bu sistemin özelliği, her evde küçük bir 

sürünün olması, tavukların evlerin arka bahçelerinde temiz koşullarda tutulması, ek besin 

verilmemesi, gece haricinde ayrı bir koruma alanının olmaması ve sağlığa verilen önemin 

düşük olmasıdır. Bir araştırmada, köy üreticilerinin özellik tercihleri ve ıslah hedeflerinin 

belirlenmesi ve öncelik sıralamasının yapılması için, üretim sisteminin sosyo-ekonomik 

özelliklerinin araştırılmıştır.  Bu üreticilerin önceliği, ilk sırada iyi uyum sağlama (hastalık ve 

stres toleransı, düşmanlardan kaçmak için hafiflik, temizlik ve canlılık), canlı ağırlığındaki 

artış ve yumurta üretimine, ikinci sırada yeteneklere (gurk olma, yumurtaların kuluçka 

performansına) ve boyut ile renk de olmak üzere konformasyona vermişlerdir. Bunun yanı 

sıra, köy tavuğu üreticilerinin, kendi yerel ırklarını, hastalık ve stres toleransı, düşmanlardan 

kaçabilme, gerekli koruma düzeyi, temizlik davranışı, yumurtaların kuluçka performansı, 

yumurtaların tadı ve etin tadı bakımından modern tavuklara tercih ettiklerini ortaya 

koymaktadır. Bu durum, üretim özellikleri için çoklu seçici yetiştirme uygulamasına sahip bir 

ıslah programının geliştirilmesine, erkek ve dişilerin üretim özelliklerine dayalı olarak 

seçilmesine ve beş nesilde üretkenliğin gittikçe artmasına yol açmıştır. Horozlar, 16 

haftalıkkenki canlı ağırlıklarına ve tavuklar bu çağdaki canlı ağırlıklarına, ilk yumurtlamadaki 

yaşlarına ve 45 haftaya kadarki yumurta üretimlerine göre seçilmiştir. Bu, bir ıslah 

programının “karmaşık” olmak zorunda olmadığını kanıtlamaktadır. Islah programının, yerel 

şartlara (küçük yetiştiricilere) uygun olması ve değer zincirine katkıda bulunması 

gerekmektedir. 
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BÖLÜM 4: ISLAH KARARLARI ĠÇĠN BĠLGĠ TOPLAMA 

 

Islah hedefi bilinerek, ıslah kararları verebilmek için ilgili bilgiler toplanmalıdır. Bu bağlamda 

ilgili bilgi, ıslah hedefine göre bir hayvanın değerini belirlemeye yardımcı olabilecek hayvan 

özellikleridir (fenotip olarak adlandırılan). Atlarda, zıplama performansı bir ıslah hedefi 

olduğunda, zıplama ile ilgili bilgiler toplanır. Bir batında çoklu doğuran çiftlik hayvan 

türlerilarda doğurganlık ıslah hedefi olduğunda, yavrulama özellikleri kaydedilir. Bunun yanı 

sıra, hayvan ıslahındaki gerekli bir bilgi hayvanların soy bilgisi(pedigri)dir. Hayvan ıslahı, bir 

nesilden diğerine genetik yetenekleri aktarabilmektir. Bu aktarım sürecinin izini sürmek ya da 

bu süreci etkilemek istediğinizde, ebeveyn-yavru ilişkileri – bir hayvanın soy bilgisi(pedigri) 

– hayati önemdedir. Günümüzde, DNA analizi mümkündür ve hayvanlarda uygulanmaktadır 

ve hatta genetik yeteneklerin aktarılma sürecinin izini sürmek ya da bu süreci etkilemek için 

kullanılabilir. 

 

 

 
  

Bölüm 4.1 Hayvan Islahında Soy bilgisi(pedigri)nin Değeri 

Mayoz bölünme sırasında meydana gelen olaylar nedeniyle, bir sperm hücresi ve bir oosit, 

sperm hücresini veya oositi üreten hayvanın DNA‟sının % 50‟sini içinde barındırır (DNA‟nın 

ebeveynlerden yavrulara geçirilmesinde önemli bir gerçek). DNA‟nın bu % 50‟lik kısmı, 

hayvanın kromozomlarının eşsiz bir bileşimidir (nesiller arasında DNA aktarımında tesadüfi 

bir süreç). Bir oositin bir sperm hücresiyle döllenmesinden sonra, zigot çekirdeğinde yine 

çiftler halinde iki yönlü olarak gruplanmış kromozomlar bulunur. Bu süreç, bir hayvanın, 

kromozomlarının yarısını (veya genetik değerinin yarısını) anasından yarısını babasından 

aldığını göstermektedir. Bu nedenle, bir hayvan ile ebeveynlerin her birisi arasındaki genetik 

akrabalık 0.5‟tir. Bu, eklemeli(eklemeli(aditif)) genetik akrabalık olarak adlandırılır. 

1. Üreme Sisteminin Tanımı

2. Islah Hedefinin Tanımı

3. Bilgi Toplama

- Fenotipler

- Akrabalıklar

- Genotipler

4. Seçilim Kriterlerinin Belirlenmesi

- Genetik Model

- Damızlık Değeri Hesaplaması

5. Seçilim ve Çiftleşme

- Seçilim Karşılığının Tahmini

- Çiftleşme Kararlarının Sonuçları

6. Dağıtım

- Islah Programının Yapısı

- Melezleme

7. Değerlendirme

- Genetik İlerleme

- Genetik Çeşitlilik 

Islah 
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Tanım 

İki hayvan arasındaki eklemeli(eklemeli(aditif)) genetik akrabalık, akraba olmaları nedeniyle 

paylaştıkları DNA’nın miktarı kadardır. 

 

Aşağıda birkaç tane eklemeli(eklemeli(aditif)) genetik akrabalık sunulmaktadır: 

Akrabalık Paylaştıkları Benzer DNA Yüzdesi 

Ebeveyn –Erkek Yavru ya da Dişi Yavru 50 

Büyük-Ebeveyn – Torun 25 

Büyük Büyük-Ebeveyn – Büyük Büyük-Torun 12.5 

Tam Erkek Kardeş(ler) – Tam Kız Kardeş(ler) 50 

Yarı Erkek Kardeş(ler) – Üvey kız kardeş(ler) 25 

 

Bir ebeveynden gelen her bir sperm hücresinin ve her bir oositin, o ebeveynin 

kromozomlarının eşsiz bir bileşimini içermesi durumunun, aynı kombinasyondaki bir babadan 

ve bir anadan doğan yavruların (öz kardeşlerin) yine de Mendelian örneklem etkisi nedeniyle 

özelliklerinde farklılık gösterebileceğini vurgulamak önemlidir. Tam erkek kardeşlerin ve tam 

kız kardeşlerin (öz kardeşler) eklemeli(eklemeli(aditif)) genetik akrabalığı 0.5‟tir çünkü 

ortalama olarak, ebeveynlerinin DNA‟sının % 50‟sini paylaşırlar. 

 

İki akraba hayvan arasındaki eklemeli(aditif) genetik akrabalık hayvan ıslahında çok 

önemlidir çünkü, örneğin, bir baba ile dişi yavrusu arasındaki eklemeli(aditif) genetik 

akrabalık 0.5‟tir çünkü DNA‟larının % 50‟sini paylaşırlar. Bu durum, bir babanın 

özelliklerinin, bir dişi yavrunun özellikleri için öngörücü değere sahip olduğu anlamına 

gelmektedir. Bunun tersi de doğrudur: Bir dişi yavrunun özellikleri, babasının damızlık 

değerini hesaplamak için kullanılabilir. Tabi ki, özelliklerin kalıtım derecesi bu bağlamda 

hayati bir rol oynar. Kalıtım derecesi yüksek olan özellikler için, hayvan ıslahında iki hayvan 

arasındaki eklemeli(aditif) genetik akrabalığın etkisi, kalıtım derecesi düşük olan özelliklere 

göre daha fazladır. Örneğin, bir kısrağın bel yüksekliği (0.6 gibi yüksek bir kalıtım derecesi), 

dişi yavrusunun bel yüksekliği konusunda iyi bir öngörücüdür. Ancak, döllemenin 0.1 gibi 

düşük bir kalıtım derecesi vardır. Bu, kısrak ile dişi yavrusu arasındaki eklemeli(aditif) 

genetik akrabalığın 0.5 olmasına rağmen, bir kısrağın tohumlama başarısının, dişi yavrusunun 

tohumlama başarısı konusunda öngörücü değerinin düşük olduğunu göstermektedir. Bu 

nedenle, bir hayvanın soy bilgisi(pedigri)(pedigri) çok bilgilendiricidir. 

 

Tanım 

Soy bilgisi(pedigri)(pedigri), bir popülasyonda bilinen ebeveyn-yavru ilişkileri bilgisidir ve 

genellikle bir aile ağacı şeklinde gösterilir. Bu, bir popülasyondaki hayvanlar arasındaki 

akrabalığı ortaya çıkarmak için kullanılabilir. 

 

Bölüm 4.2 Hayvanlar için EĢsiz,özgün  bir Tanımlama Sistemi Gereklidir 

Soy bilgisi(pedigri)(pedigri), yalnızca ıslah programında eşsiz ve güvenilir bir tanımlama 

sistemi kullanıldığında öngörücü değere sahiptir. Doğumda, her bir hayvanın eşsiz bir 

tanımlama programı alması ve ebeveynlerinin şüphesiz bir şekilde bilinmesi gerekir. Birçok 

ıslah programında, soy bilgisi(pedigri)(pedigri) genetik markör(işaretleyici)ler ile kontrol 

edilmektedir (Bu bölümdeki örneğe bakınız). İkinci gereklilik hayvanların ölçülerinin 

(fenotipleri) (örneğin, bel yüksekliği, süt üretimi vb.) doğru tanımlama numarası ile 

birleştirilmesidir. Kayıt sisteminde, soy bilgisi(pedigri)(pedigri)ndeki ve verilerin 
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eklenmesindeki yanlışlıklar soy bilgisi(pedigri)(pedigri)nin öngörücü değeri için felaket bir 

durumdur. 

 

Bir hayvanın ebeveynlerinin eklemeli(aditif) genetik akrabalığı 0.5‟tir ve büyük ebeveynlerin 

akrabalığı 0.25‟tir. Bir hayvan ile atası arasındaki mesafe ne kadar kısa ise, bahsedilen 

hayvanın özelliklerini öngörmede atanın özellikleri o kadar fazla değerlidir. Geçmişte, soy 

kütükleri, soy bilgisi(pedigri) kayıtları ile ve ıslah materyali alan satın alıcılara bir hayvanın 

özelliklerinin atalarının özelliklerinden çıkarılabileceği konusunda güvence verebilmek için 

soy bilgisi(pedigri)nin kontrol edilmesi ile başlamıştır 

 

Atalar ile olan eklemeli(aditif) genetik akrabalığa ek olarak, hayvanlar arasındaki daha fazla 

eklemeli(aditif) genetik akrabalık hayvan ıslahında kullanılabilir. Bir hayvan, kayıtlı 

özellikleri olan öz kardeşlere sahip olabilir: öz kardeşler arasındaki eklemeli(aditif) genetik 

akrabalık 0.5‟tir. Ortalam olarak, ebeveynlerinin kendilerine sağladığı DNA‟nın % 50‟sini 

paylaşırlar. Üvey kardeşler DNA‟larının ortalama % 25‟ini paylaşırlar (anaları ya da babaları 

aynıdır) ve üvey kardeşleriyle olan bu 0.25 eklemeli(aditif) genetik arabalık da (genç) bir 

üvey kardeşin özelliklerini öngörmede değerli olabilir. Tam veya üvey kardeşlerin ortak 

ebeveynleri ile eklemeli(aditif) genetik akrabalığı 0.5‟tir ve genellikle bu ebeveynlerden 

birisinin damızlık değerini belirlemek için kullanılır. Daha sonraki nesillerde doğan yavrular 

bile – eklemeli(aditif) genetik akrabalığı 0.25 olan erkek ve dişi torunlar – büyük 

ebeveynlerinin damızlık değerini belirlemek için kullanılabilir. Sonuç olarak, bir hayvanın 

soy bilgisi(pedigri)ni, atalarının yanı sıra, tam ve üvey kardeşlerinin ve yavrularının da yer 

aldığı bir şemaya genişletmek yapılması gereken ve çok bilgilendiricidir. Bu, bahsedilen 

hayvanın damızlık değerinin hesaplanması için bilgi sağlayabilecek bütün akrabaları bize 

sunmaktadır. 

 

Bölüm 4.3 Fenotipleri, Monogenik ve Poligenik Özellikleri Toplama 

Hayvanların bazı özelliklerinin kaydedilmesi için çok fazla bilgiye veya deneyime ihtiyaç 

yoktur. Hayvanların kürk rengi iyi bir örnektir. Örneğin, bir tavşan ırkında hayvanlar ya da 

siyah ya da kahverengi kürklüdür. Bunu, bilgisayarda siyah için 0, kahverengi için 1 veya 

siyah için 1, kahverengi için 2 şeklinde kaydedebilirsiniz. Genetik bir ifadeyle, bu tür 

özellikler monogeniktir: ifadesi tek bir genin allelleri tarafından belirlenir. Renk gibi, bazı 

özellikler kısıtlı sayıda gene dayalıdır ve bu, belirli sayıda grubun kaydedilmesinin nedenidir. 

Hayvanlardaki çoğu çekinik bozukluk monogeniktir: bir genin allelleri fenotipi belirler: 

sağlıklı veya değil. İstatistiki ifadeyle, bunlar  kesikli ,ayrık değişkenlerdir ve kısıtlı sayıda 

grupta kaydedilir. Tavşan ırkının özelliklerini belirlerken, % x hayvanın siyah ve  % y 

hayvanın da kahverengi olduğunu hesaplamalısınız. 

 

Hayvanların çoğu özelliği poligeniktir ve birçok genin etkisiyle oluşur. Çoğu poligenik 

özellik niceldir, süreklidir ve kg, 1, mm gibi metrik birimlerle ölçülebilir. Bazı özellikler 

süreklidir fakat doğrusal bir ölçeği andıran kategorilerde ölçülebilir. Örneğin, karar verici 

kişiler tarafından değerlendirilen hayvanların konformasyon özellikleri veya performans 

özellikleri. Bu kişiler, hayvanların özelliklerini 1‟den 5‟e veya 1‟den 10‟a kadar olan bir 

ölçekte puanlandırırlar. Hastalık görülmesi gibi bazı poligenik özellikler iki bileşenli bir 

ölçekle belirlenir: hasta (örneğin, 1) ya da değil (örneğin, 2). 

 

 

 

Bölüm 4.4 Ortalama Değer, DeğiĢkenlik(Varyasyon), Standart Sapma ve Varyasyon 

Katsayısı 
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Kantitatif genetik matematik istatistikle ilgili bilgilere dayanır.Önemli istatistik terimler 

aşağıda açıklanmıştır: 

Arithmetik ortalama değişkenlerin değerlerinin toplamının birey sayısına(n) bölümünü ifade 

eden dağılımın merkezini gösteren ölçüdür .Değişim aralığı bir gözlemler setindeki 

Maksimum ve minimum değerler arasına ki farkı gösteren değişkenlik ölçütüdür.Varyans (σ
2
) 

ortalamadan ayrılışların karelerinin ortalaması ile ifade edilen değişkenlik ölçütüdür .Standard 

sapma  (σ) –varyansın kare köküolup değişkenliğn diğer bir ölçütüdür. Varyasyon 

Katsayısı (V.K.) aritmetik ortalamanın standart sapmaya oranının 100 le çarpımından elde 

edilen yüzde biçiminde ifade edilen  farklı ölçeklerle ifade edilmiş farklı verileri değişkenlik 

baımından karşılaştırmak için kullanılan  orandır.Normal dağılış evcil yada yabanı birçok 

popülasyonda gözlendiği gibi belli bir özellik için ölçülen değerlerin belirli değerler 

arasında(aritmetik ortalama) kümeleştiği  aritmetik ortalama  (μ) ve  varyans  (σ) gibi iki 

parametre ile ifade edilen dağılımdır.Kovaryans (σxy) kovaryans  iki değişkenin (x,y)ne 

ölçüde birlıkte  değiştiğini ölçer.Doğrusal regresyon doğrusal( Linear )regression İki tesadüf 

değişkeni arasındaki ilişkinin miktaını ölçer.İki tesadüf değişkeni arasındaki ilişki de belli bir 

fonksiyon aracılığı ile birinden diğerini tahmin sözkonusudur. Amacımız iki tesadüf değişkeni 

arasında   fonsiyon ilişkisinin parametrelerini  örnek yardımı ile belirlemektir. X ve Y gibi iki 

değişken arasındaki ilişki doğrusal ise bu ilişkiyi ifade eden dogrusal fonksiyon  ilişkisi   

(y = a + bx + e) şeklinde gösterilir.Korelasyon katsayısı (r)iki tesadüf değişkeni arasında 

doğrusal ilişkinin gücünü ölçer.Korelasyon katsayısının değeri -1  ile + 1 arasında 

değişir.Korelasyon katsayısı pozitif ise bir değişkenin değeri arttınca diğerininde arttığı 

anlamına gelir.Negatif Korelasyon katsayısı ise bir değişkenin değeri artarken diğerinin 

azaldığı anlamına gelir.   
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İstatistiki ifadeyle, sürekli değişkenler bir ortalama değer ve varyasyon ölçütleri ile 

tanımlanır. Varyasyonu tanımlamak için, standart sapma, varyans ve varyasyon katsayısı 

kullanılabilir. 

 

Ortalama değer aşağıdaki gibi hesaplanabilir: 

𝒙 =  
x𝟏 +  x𝟐 + ⋯ +  𝒙𝒏

𝒏
 

 

Bir örneğin “ortalama değeri” örneklenen değerlerin toplamının, örnek adedine bölünmesidir. 

 

Örneğin, beş değerin aritmetik ortalaması: 4, 36, 45, 50, 75 

 
4 +  36 + 𝟒𝟓 +  𝟓𝟎 + 𝟕𝟓

𝟓
=

𝟐𝟏𝟎

𝟓
= 𝟒𝟐 

 

Değişkenliğin ölçümü olarak Varyans aşağıdaki gibi hesaplanır: 

𝑺𝟐 =  (𝑿𝒊 − 𝑿)/(𝑵 − 𝟏) 

 

Standart sapma aşağıdaki gibi hesaplanır: 

𝑺𝑵 =  
𝟏

𝑵
 (𝒙𝒊 − 𝒙 )𝟐
𝑵

𝒊=𝟏

 

 

Örneğin, standart sapma, varyansın kareköküdür ve bu durumda beş değer için  

(4, 36, 45, 50, 75) şu şekilde hesaplanır: 

N=5 ve x için ortalama değer x=42 

Xi 𝒙𝒊 − 𝒙  (𝒙𝒊 − 𝒙 )
2
 

4 -38 1444 

36 -6 36 

45 3 9 

50 8 64 

75 33 1089 

∑Xi= 210   ∑(𝒙𝒊 − 𝒙 )
2
= 2642 

 

Bu durumda, varyans 2642/4 =660.5‟tir ve standart sapma √2642/5= 32.5‟tir. 

 

Varyasyon katsayısı, standart sapmanın ortalama değere bölünmesidir ve şu şekilde 

hesaplanır: 𝑐𝑣 =
𝜎

𝜇
 

 

Bu durumda, 𝜇 ortalama değerin göstergesidir ve varyasyon katsayısı 32.5/42 = 0.77‟dir. Bu, 

standart sapmanın boyutunun % 77‟sinin ortalama değerin boyutu olduğunu gösterir. Bu 

durum, yukarıdaki beş değer beş hayvanın bir özelliğinin değeri olduğunda, hayvanlar 

arasında birçok farklılık göreceğinizi işaret etmektedir. 

 



 

83 
 

 

Bölüm 4.5 Ölçümlerin Normal Dağılımı 

Hayvanların çoğu özelliği normal dağılım gösterir. Bu, dağılımın simetrik olduğu ve ortalama 

değer ve varyans ile karakterize edilebileceği anlamına gelmektedir. Bu ortalama değerin 

aşağısında ve yukarısında, aynı sayıda hayvan görürsünüz. Ortalama değerden uzaklaştıkça, 

bu ölçülen birime sahip daha az sayıda hayvan görürsünüz. Grafiksel olarak şu şekilde 

gösterilebilir: 

                         

 
  

Böylesi bir normal dağılımda, hayvanların % 68‟inin, ortalama değerden bir standart sapma 

içinde bu özellik için değerinin bulunduğunu; ortalama değerden iki standart sapma içinde 

hayvanların % 95‟inin, ortalama değerden üç standart sapma içinde % 99.7‟sinin olduğunu 

görürsünüz. 

  

Bölüm 4.6 Birlkte değiĢim(Kovaryans) ve   iliĢki(Korelasyon)katsayısı 

İki özellik arasında ilişki (korelasyon) olabilir. Örneğin, özellik 1 için değer yüksek 

olduğunda, özellik 2‟nin de her zaman değerinin yüksek olduğunu (Aşağıdaki şekle bakınız: 

İneklerde kalp çevresi ile canlı ağırlık arasındaki ilişki) veya tam tersi olarak özellik bir 

yüksek olduğunda özellik 2 düşük değere (Aşağıdaki şekle bakınız: Bir batında çoklu doğuran 

çiftlik hayvan türlerilarda canlı ağırlık ile besin dönüşümü arasındaki ilişki) sahip olduğunu 

görürsünüz. İlişki düşük de olabilir (Aşağıdaki şekle bakınız: Büyükbaş hayvanlarda canlı 

ağırlık ile satış fiyatı arasındaki düşük ilişki). Bu durumun nedeni bu özelliklerin (kısmen) 

aynı genlerin fonksiyonlarına dayalı olmasıdır. Hayvan ıslahında, kovaryansı, korelasyonu 

veya regresyonu özellikler arasındaki bu gibi ilişkilerin istatistiksel olarak tanımlanması için 

sıklıkla kullanırız. 

 

İstatistiksel ifadeyle, kovaryans 𝒄𝒐𝒗 𝒙,𝒚 = 𝑬 𝒙𝒚 − 𝑬 𝒙 ∗𝑬(𝒚) denklemine eşittir. 

 

Burada E (Expected) beklentiye karşılık gelmektedir ve toplamın gözlem sayısına 

bölünmesiyle hesaplanabilir. 

 

Hayvan ıslahında iki özellik arasındaki ilişki çoğunlukla x ve y özellikleri arasındaki 

korelasyon olarak tanımlanır. 

 

İstatistiksel ifadeyle, beklenen korelasyon şudur: 𝒓 𝒙,𝒚 = 𝒄𝒐𝒗 𝒙,𝒚 /𝒗𝒂𝒓 𝒙 ∗ 𝒗𝒂𝒓 𝒚) 

 

Korelasyon katsayısının  simgesi genellikle r‟dir ve -1 ile +1 arasında bir değere sahiptir. Artı, 

iki özellik arasında pozitif korelasyon olduğu anlamına gelmektedir: x özelliği için yüksek 
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değerler çoğu durumda y‟nin yüksek değerini gösterir (her zaman r=+1 olması durumunda). 

Negatif işaret x‟in yüksek değerlerinin y‟nin düşük değerlerine karşılık gelmesi anlamındadır. 

 

Aşağıdaki şekil, iki farklı durumda iki özellik arasındaki ilişkileri (korelasyonu) 

göstermektedir. 

 

 
 

Korelasyonun, sebep ya da sonuç göstermediğini anlamak önemlidir. Korelasyon yalnızca iki 

özellik arasında ilişki bulunduğunu gösterir. Aynı genlerin fonksiyonlarına dayalı olarak, bu 

ilişki ıslahta kullanılabilir. 

Üvey kardeĢlerin verilerinden yararlanarak Genetik korelasyon (rG) hesabıKoyunlarda 

X1 ve X2 vasfı için babalara ait varyans unsurları σ
2

xı , σ
2

x2 ile babalara ait kovaryans unsurları 

covX1X2 belirlenirse (rG) hesaplanır. Aşağıdaki örneği inceleyelim 

 1 2 3 4 5 Σ 

KOÇLAR 

X1 X2 X1 X2 X1 X2 X1 X2 X1 X2  

85 

64 

77 

63 

88 

75 

0.91 

0.92 

0.95 

1.10 

1.05 

1.07 

85 

67 

89 

68 

94 

92 

0.90 

0.75 

0.66 

0.52 

1.17 

1.80 

56 

60 

62 

58 

73 

75 

 

0.63 

0.99 

0.78 

0.83 

0.86 

0.89 

55 

66 

73 

77 

92 

91 

0.64 

0.78 

0.74 

0.83 

0.82 

0.90 

58 

70 

73 

78 

80 

89 

0.63 

0.95 

0.97 

1.41 

1.64 

1.62 

ni 6 6 6 6 6 30 

ΣX1 452 495 384 454 445 2230 

ΣX2 6 3.8 4.98 4.71 7.26 28.75 

ΣX2
1 34588 41559 24898 35384 33539 169968 

ΣX2
2 

6.03 6.68 4.20 3.70 9.62 30.26 
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ΣX1 X2 451 496.43 320.71 361.9 557.7 2188.5 

X1 karakteri için Varyans Analiz Tablosu 

Varyasyon Kaynağı S.D K.T K.O E(KO) 

Babalar arası 5-1=4 1058 264.5 K3σ 
2 

a1a2+ σ 
2

e1e2 

Babalar içi analar arası 29-4=25 3147 125.8 σ 
2

e1e2 

X2 karakteri için Varyans Analiz Tablos 

Varyasyon Kaynağı S.D K.T K.O E(KO) 

Babalar arası 5-1=4 0.675 0.16875 K2σ 
2 

a2+ σ 
2

e2 

Babalar içi analar arası 29-4=25 2.035 0.0814 σ 
2

e2 

 

X1 veX2 vasfı için kovaryans analiz tablosu 

Varyasyon Kaynağı S.D Ç.T Ç.O E(ÇO) 

Babalar arası 5-1=4 7.06 1.7659 K2σ a1a2
 
+ σ e2 

Babalar içi analar arası 29-4=25 44.09 1.7636 σ e2 

 K değeri Bir babaya düşen fert sayısı (Bu örnekde 6) ;σ a1a2; iki özellik arasındaki kovaryans ; 

σ 
2 

a1  birinci özelliğin σ 
2 

a2   ikinci özelliğin varyansı olmak üzere  İlgili varyasyon kaynağına 

ilişkin varyans unsurunu[ Kareler Ortalaması(KO)]  İlgili Beklenen 

Değere[E(KO)]eşitleyerek 

İki özellik arasındaki kovaryans 0.0003 ve birinci özelliğin varyansı 0.013 ve ikinci özeliğn 

varyansı 23.11 olarak belirlenir . 

Böylece  İki özellik arasındaki genetik korelasyon  şü şekilde belirlenir 

rg=
 
Cov(X1X2) /√ σ

2
x1 σ

2
x2  = 0.0003/√ (0.013) ( 23.11) = 0.0005 olur. 

Aynı tablodan baba bir üvey kardeşler verileri yardımı ile  

Birinci özelliğin kalıtım derecesi h
2 

x1  = 4[ (σ
2
ara )/( σ

2
iç + σ

2
ara )]=0.60  

Ve ikinci özelliğin kalıtım derecesi 

 h
2 

x2 =0.56 olur. 
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Ebeveyn-Döl Ortalaması arasında kovaryanslar ile (Çapraz Korelasyon) de genetik 

korelasyonlar hesaplanabilmektedir 

Ebeveyn(Parent=P) lerde ölçülen 1 ve 2 gibi iki özellik ile Döllerde(Offspring=O)ölçülen 1 ve 

2 gibi iki özellik arasında mümkün olabilen 4 çeşir kovaryans kullanılarak aritmetik ortalama 

yada geometrik ortalama yolu ile genetik korelasyonlar hesaplanabılmektedir 

CovP1O2 = Ebeveyndeki birinci özellik dölde ikinci özellik arasındaki kovaryans 

CovP2O1 = Ebeveyndeki birinci özellik dölde ikinci özellik arasındaki kovaryans 

CovP1O1 = Ebeveyndeki birinci özellik dölde ikinci özellik arasındaki kovaryans 

CovP2O2 = Ebeveyndeki birinci özellik dölde ikinci özellik arasındaki kovaryans 

a.Aritmetik Metod 

1) rG = (CovP1O2 + CovP1O2 ) /√ CovP1O1 CovP2O2 

2) rG = CovP2O1  /√ CovP1O1 CovP2O2 

3) rG = CovP1O2  /√ CovP1O1 CovP2O2 

Eğer ebeveyn ve döllerin varyansları arasında büyük fark varsa 2 ve 3 için düzeltme 

yapılmalıdır. 

b.Geometrik Metod 

rG = √CovP2O1 CovP1O2  /CovP1O1 CovP2O2 

Bölüm 4.7.Birlikte değiĢmenin miktar olarak ölçülmesi( Regresyon) 

Ancak, oldukça yüksek bir korelasyon olduğunda bir soru akla gelmektedir: x‟teki 1 birim 

değişiklik y‟de ne kadar değişiklik görürsünüz? Bu soru, regresyon katsayısı ile 

cevaplanabilir: x ve y arasındaki ilişkinin bir ölçüsü fakat x‟in varyansının bir oranı olarak 

ifade edilebilir. Genellikle b ile simgelenir. İstatistiksel ifadeyle: 

 𝒃 𝒙,𝒚 = 𝒄𝒐𝒗 (𝒙,𝒚)/(𝒗𝒂𝒓 𝒙)𝟐 
 

Diğer bir deyişle, 𝒃 𝒙,𝒚   ifadesi x değişkeni 1 birim değişdiğinde y‟nin değerindeki 

değişimdir. y bir birim yükseldiğinde x‟teki değişimi hesaplamak da mümkündür. 

 

Regresyon katsayısı şu şekilde hesaplanabilir: 𝒃 𝒚, 𝒙 = 𝒄𝒐𝒗 (𝒙, 𝒚)/(𝒗𝒂𝒓 𝒚)𝟐 

 

Regresyon katsayısının, özellikler arasındaki korelasyon (kovaryans) işaretine bağlı olarak 

pozitif ya da negatif bir işareti olabilir. Örneğin, dişi yavrunun süt verimi veya ananın süt 

veriminden elde edilen regresyon katsayısı, süt verimi için kalıtım derecesi hesaplamak için 

kullanılabilir. 
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Bölüm 4.8 Ölçüm Hataları 

Bir hayvanla ilgili ölçümlerin sonucu fenotip olarak adlandırılır. Ölçümler her zaman dikkatli 

bir şekilde gerçekleştirilmeli ve ciddi bir şekilde gözden geçirilmelidir. Ölçüm hataları 

fenotiplerin ne kadar doğru bir şekilde oluşturulabileceğini belirler. 

 

Tanım 

Fenotip, bir özelliğin gözlemlenmiş değeridir. Bütün genetik ve çevresel etkilerin ve ölçüm 

hataları da dahil olmak üzere özelliği etkileyen etkileşimlerin bir sonucudur. 

 

Bu ölçüm hatalarının sistematik ve/veya tesadüfi bir karakteri olabilir. Sistematik hatalar 

hayvanlar arasındaki farklılıklardan kaynaklanabilir; örneğin, beslenme bileşimi, ölçümdeki 

yaş, eğitim vb. Tesadüfi hatalar; örneğin, ölçüm hataları, bir özelliğin tekrarlanabilirliğinin 

düşük olmasına neden olur. Örneğin, bir hayvanın uzunluklarını ölçmek isterseniz ve bunu 10 

kez tekrarlarsanız, çıktılarda oldukça büyük bir varyasyon görürsünüz. Hayvanın hafif 

hareketleri bunun nedenidir. Pelvis yüksekliğini ölçerseniz, çıktılarda oldukça düşük bir 

varyasyon görürsünüz. Ölçümün  doğruluğu, isabet derecesinun iki ölçütü birbiriyle ilişkilidir: 

tekrarlanabilirlik ve yeniden üretilebilme – her ikisi de aynı hayvanın ölçüleri arasındaki 

korelasyondur. 

 

Tanım 

Tekrarlanabilirlik, aynı hayvana üzerinde yapılan ölçümlerin birbiriyle ne kadar uyumlu 

oldukları olarak tanımlanır. Bir özelliğin ne kadar doğru bir şekilde oluşturulabileceğini 

gösterir. Yalnızca ölçüm hatalarından ve zaman etkisinden etkilenir. 

 

Bir özelliğin tekrarlanabilirliği düşük ise, kalıtım derecesi de düşük olacaktır. Bu, ıslah 

programında bu özelliği geliştirmenin zor olacağı anlamına gelmektedir. 

 

Tanım 

Yeniden üretilebilme burada, farklı yerlerde ve/veya farklı kişiler tarafından yapılan ölçümler 

arasındaki ilişki olarak tanımlanır. Ölçüm hatalarının ve zaman etkisinin yanı sıra, 

gruplayıcılar veya teknisyenler gibi sistematik etkilerden de etkilenir. 

 

Fenotipin tekrarlanabilirliği yüksek, yeniden üretilebilme düşük olduğunda, fenotip ölçümünü 

standartlaştırmak ve gruplayıcıları / teknisyenleri eğitmek için çaba gösterilmelidir. Örneğin, 

sütten kesilme döneminde, günün sabit bir bölümünde annelerinden ayrıldıklarında yavru bir 

batında çoklu doğuran çiftlik hayvan türleriların vücut ağırlığı ölçülür ve kesimhaneye 

götürülmeden önce sabit bir süre besin kısıtlaması yaşadıkları günün sonrasında günün sabit 

bir bölümünde tartılırlar. 

 

Bu durumda, sistematik hatalar olmadan kilo alma sırasındaki günlük kazanımı hesaplamak 

mümkündür.  Atların vücut özellikleri puanlanırken, eğiticileri eğitmekle başlamak ve bu 

eğitimleri düzenli aralıklarla tekrarlamak özellikle tavsiye edilir. Diğer türlü, iki karar verici 

aynı hayvana aynı özellik için (sistematik olarak) farklı puanlar verebilir ve bu, yüksek 

tekrarlanabilirliğe rağmen özelliğin yeniden üretilebilirliğinin düşük olmasına yol açar. 

  

Bölüm 4.9 Ölçümlerin sıklığı(Frekansı ) 

Bir fenotip ölçümünün frekansı birçok faktöre bağlıdır. Bir süt sağma robotu, her süt 

sağımında bir hayvanın süt verimini kaydediyor. Bir denetmen tarafından oluşturulan 

hayvanın konformasyonu, bir çiftliğe pahalı bir ziyareti gerektirir ve yılda birkaç kez 

gerçekleştirilir. Bir hastalığın varlığı yalnızca çiftçi bir veteriner çağırdığında kaydedilebilir. 
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Bir atın performansı ancak bir test gösterisinde kaydedilebilir. Bir köpeğin konformasyonu 

özel gösterilerde kaydedilebilir. Genelde, her hayvanın kayıt sayısını, bir özellikle ilgili bir 

temayül ortaya çıktığında artırırsınız. Örneğin, ineklerin, koyunların ve keçilerin süt üretim 

eğrileri laktasyon süresine göre farklılık gösterebilir: en üst üretim (kg ve laktasyon günleri) 

ve kalıcılık (eğrinin şekli: düz veya zirveden sonra keskin azalan). Laktasyon veriminin (ıslah 

hedefi özelliği) güvenilir bir hesaplamasını yapmak için, en azından 6 haftada bir süt kaydı 

yapılmasının gerekli olduğu ortaya koyulmuştur. Süt üreten birçok çiftlikte, süt kaydı ile ilgili 

ilk tartışma konusu hayvanların doğru bir besin yönetimini desteklemek ve ikinci konu ise süt 

üretimi için en iyi hayvanları tespit etmektir. 

 

Bölüm 4.10 Hayvan Üzerindeki veya Akrabaları Üzerindeki Ölçümler 

Hayvanların fenotiplerinin nelere bakılarak kaydedilebileceği ağırlıklı olarak özelliklerin 

özelliklerine bağlıdır: erkeklerde ve dişilerde doğumdan ölüme kadar büyüme ölçülebilir, süt 

üretimi ancak dişilerin ilk yavrusunu doğurmasından sonra ölçülebilir, yumurtalar, 

yumurtlama periyodunun başlamasından sonra sayılabilir. Karkas özellikleri, kesimden sonra 

bilinebilir. Hastalığa direnç, ancak patojenlerin varlığıyla ifade edilebilir. Uzun ömürlülük, 

tam anlamıyla bir hayvanın ömrünün sonunda kaydedilebilir. Bu nedenle, özellik kategorileri 

için farklı bilgi kaynakları, seçim için düşünülen hayvanın genotipinin bir ifadesini almak için 

kullanılır. Bu bilgi kaynakları bilgi vericidir çünkü bunlar, ilgili hayvanlarla ilişkilidir. 

 Ebeveyn (yavru) bilgisi: Süt üretimi, doğurganlık, uzun ömürlülük 

 Kardeşlerin veya üvey kardeşlerin (erkek kardeşler ve kız kardeşler) bilgisi: Süt 

üretimi, karkas özellikleri, doğurganlık, uzun ömürlülük, hastalık direnci 

 Yavrular: Süt üretimi, karkas özellikleri, doğurganlık, sağlık 

 

Özellikleri kaydetmenin mutlaka maliyeti vardır. Köpeklerde ve atlarda, örneğin, maliyet 

ortaya çıkaran gösteriler organize etmek zorundasınız çünkü denetmenlerin çağrılması 

gerekmektedir. Diğer türlerde, denetmenlerin hayvanların konformasyonunu kontrol etmek 

için çiftlikleri ziyaret etmesi gerekmektedir. Diğer türler için, canlı hayvanları taramak ve 

kesimhanedeki önemli özellikleri otomatik olarak kaydetmek için maliyetli makinelerin satın 

alınması gerekmektedir. Düşük maliyetli yöntemler çok sayıda hayvanın özelliklerini 

kaydetmeyi kolaylaştırır fakat yüksek maliyet olması durumunda; örneğin, canlı hayvanların 

ultrason taraması, yalnızca ıslah programında yüksek etkisi olan hayvanlar taranacaktır. 

 

Fenotipler farklı kuruluşlar tarafından kaydedilmektedir ve bu, ıslah hedefindeki bütün 

özellikler için damızlık değerinin hesaplamak için özellikleri bir araya getirilmeden önce bir 

hayvanın fenotiplerinin bir araya getirilmesi çiin ek çabalar gerektirir. 

  

Bölüm 4.11 Ġndikatör Özelliklerin Değeri  

Ölçülmesi zor olan veya hayatın ileriki döneminde veya hayatın sonunda ifade edilebilen 

önemli özellikler için, indikatör özellikler değerli olabilir. Eğer atlarda, ayakların kalitesi için 

puanlar ve uzun ömürlülük arasındaki iyi bir ilişki (korelasyon) varsa, ayak kalitesi, uzun 

ömürlülüğün bir göstergesi olarak kullanılabilir. Böyle bir durumda, ayak kalitesi atlarda, 

uzun ömürlülük özelliğini geliştirmek için bir seleksiyon kriteri olarak kullanılabilir. Benzer 

şekilde ölçülmesi  zor  yada neredeyse  imkansız olan özelliklerle dolaylı ilişkili diğer kolayca 

ölçülen bir özellik varsa bu özelliğin ölçüm değeri  asıl bilinmek istenen özellik için bir 

gösterge (indikatör)olarak kullanılabilir. 
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Bölüm 4.12 Akraba Bilgilerinin Değeri 

Ataları Bilgisi 

Bir hayvan doğduğunda veya bir embriyo mevcutsa, ıslah çalışması yapan kişi o hayvanın 

ıslah için değerini bilmek ister. Bu hayvan yalnızca istenilen işleri, üremeyi, eğlence 

etkinliklerini veya eşlik etmeyi mi yapacaktır yoksa bu hayvanı gelecek neslin ebeveyni 

olarak da kullanabilir miyim? Bu hayvanı gelecek nesilleri geliştirmek için kullanabilir 

miyim? İlk olanak, soy bilgisi(pedigri)ni incelemek ve soy bilgisi(pedigri)ndeki atalarla ilgili 

bütün bilgileri toplamaktır. Ebeveyn bilgisi çok değerlidir çünkü ebeveynler ile yavruları 

arasındaki eklemeli(aditif) genetik ilişki 0.5‟tir. Büyük ebeveynleri ve ataların bilgisi, daha 

sonraki nesillerde yalnızca ebeveyn bilgisi yoksa veya kısıtlıysa değerlidir. Büyük 

ebeveynden ebeveyne aktarılmayan bir allel, bahsedilen hayvanda mevcut olmayacaktır. Soy 

bilgisi(pedigri), bir hayvanın özelliklerinin veya performansının (henüz) kaydedilemediği 

durumlarda çok yararlıdır. Yalnızca dişilerde (süt ve yumurta üretimi, doğurganlık), erinlik 

çağından sonra, kesimden sonra (karkas özellikleri) veya hayatın son dönemlerinde (yaşla 

ilgili bozukluklar, uzun ömürlülük) ifade edilebilen özellikler için erkek hayvanları seçmeyi 

düşünebilirsiniz 

 

Hayvanın Kendi Bilgisi 

Bir hayvanın kendi özelliği ölçülür ölçülmez, atalarından gelen bilginin değeri azalır. Bu 

durumda, bir hayvanın genetik değeri ifade edilir ve bu hayvanın anasının ve babasının 

genetik değerinin % 50‟sinin bu hayvana aktarıldığı netleşir. Hayvanın kendi bilgisi, bir 

özelliğin kalıtım derecesi yüksek olduğunda çok değerlidir. Bu nedenle, bu özellik için ölçüm 

hataları veya çevresel etkiler çok kısıtlıdır. 

 

KardeĢlerin Bilgisi 
Bazı türlerde, kümes hayvanlarında ve bir batında çoklu doğuran çiftlik hayvan türlerilarda, 

öz kardeş aileleler mevcuttur. Kümes hayvanlarında, tavuklar ve horozlar çiftleştirilebilir ve 

sonuç olarak, yüzlerce öz kardeş dünyaya gelebilir. Bir batında çoklu doğuran çiftlik hayvan 

türlerilarda, ortalama kardeşlerin 14 tanesi öz kardeştir. Öz kardeşler arasındaki 

eklemeli(aditif) genetik akrabalık 0.5‟tir ve bu, tam-kardeş verisinin tek bir hayvanın damızlık 

değeri hakkında kapsamlı bilgi vereceği anlamına gelir. Bütün öz kardeşlerin zaman içinde 

doğması durumunda, daha yaşlı öz kardeşler daha genç öz kardeşler hakkında bilgi verici 

olabilir. Kardeş seçimi ile ilgili bir uygulama bir batında çoklu doğuran çiftlik hayvan 

türlerilarda görülür, kesilmiş olan öz kardeşin karkas bilgisi, seleksiyon için kullanılacak öz 

kardeşin karkas özellikleri hakkında bilgi kaynağı olarak kullanılır. Köpeklerde, görme 

engellilere rehber köpek olarak eğitilen bir öz kardeş, ıslah programında rehber köpek olarak 

seçilecek bir öz kardeş hakkında bilgi verebilir. Çoğu türde, babalar farklı dişilerle çiftleştirilir 

ve bu şekilde, üvey kardeş grupları oluşturulur. Üvey kardeşler arasındaki eklemeli(aditif) 

genetik akrabalık o kadar yüksek değildir (0.25). Tek bir üvey kardeşin bilgisi, seçilecek 

başka bir üvey kardeş için değeri oldukça düşüktür. Ancak çok sayıda üvey kardeş mevcutsa, 

bu bilgi değerli olabilir. 

 

Üvey veya Öz kardeĢ Gruplarının Bilgisi  

Çoğu türlerde, babalar nispeten daha büyük üvey kardeş gruplarına sahiptir. En çok telaffuz 

edilen örnek, yapay dölleme programlarında kullanılan süt boğalarıdır. Geleneksel süt sığırı 
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ıslah programlarında, genç babalar ilk dişi yavru grubunu üretir. İlk dişi yavrular dünyaya 

geldiğinde – ki genellikle baba ile eklemeli(aditif) genetik akrabalığı 0.5 olan 50‟den fazla 

dişi yavruyu içerir – bu grup çok bilgilendirici bir üvey kardeş grubudur. Bazı türlerde, bir 

batında çoklu doğuran çiftlik hayvan türlerilarda, kümes hayvanlarında, köpeklerde ve 

balıklarda öz kardeşler doğar. Bir yavru grubunda yer alan hayvanın anası ve babası ile 

eklemeli(aditif) genetik akrabalığı 0.5‟tir. Öz kardeş grupları çok değerli bir bilgi kaynağı 

olabilir. 

 

Bilgi Kaynaklarının BirleĢimi 

Islah programlarında, hayvanların verileri örneklenir ve sürekli olarak veritabanlarında 

saklanır. Veritabanlarında ataların, seçilecek hayvanların, onların kardeşlerinin ve 

yavrularının özellikleri bulunur. Canlı hayvanlar için, seçilecek hayvanlar için, bütün bu 

veriler, onların damızlık değerlerini hesaplamak için istatistiksel yöntemlerle birleştirilir. 

Seçilecek hayvan ile veritabanında saklanan ilginç bilginin kaynağı olan hayvan arasındaki 

akrabalığın sayısı eklemeli(aditif) akrabalığı ve seçilecek hayvanın damızlık değerini 

hesaplamadaki faydalılığını belirler. Bunun yanı sıra, bilginin değeri karakterin doğasına 

(cinsiyet kısıtlı, yaşamın hangi evresinde ölçülebilir vb.) bağlıdır. Ayrıca, verisi olan 

akrabaların sayısı önemlidir: karkas verisi olan bir büyük ebeveyn, dişi torunun genetik değeri 

ile ilgili neredeyse hiç bilgi vermez fakat binlerce kız torun olduğundai bir batında çoklu 

doğuran çiftlik hayvan türleri üretiminde olduğu gibi, bu veriler çok değerlidir. 

 

Bölüm 4.13 DNA Analizi Olasılıkları 

Fenotiplerin yanı sıra, çeşitli amaçlar için DNA bilgisi de toplayabiliriz. DNA, 

kromozomlarda bulunabilir ve hayvanlar arasındaki genetik farklılıkları barındırır. DNA‟daki 

bu genetik farklılıklar esasen nükleobazlardaki farklılıklardan kaynaklanır. 

 

Bazen, bir kromozomdaki bir nükleobaz bir başka nükleobaz ile yer değiştirir: nokta 

mutasyonu, hayvanlar arasındaki DNA bileşimindeki varyasyonun temeli – moleküler genetik 

yöntemlerle oluşturulabilir. Nükleobazların sıralaması, bir proteinin üretilmesinden sorumlu 

olan bir gen gibi işlev gösterebilir. 

 

Bir (nokta) mutasyon, bir veya birkaç nükleobazın yer değiştirmesi, sonucunda başka bir 

nükleotid ile sonuçlanır ve yeni bir protein üretilmesi ile veya bir proteinin yokluğu veya 

yanlış işlev görmesiyle sonuçlanabilir. 

 

Tanım 

Mutasyon, bir hayvanın bir kromozomundaki DNA sekansında bir değişikliğe yol açan ve 

sekansın ana babadan alınan ile aynı olmaması sonucunu getiren bir durumdur. Genetikte, en 

çok etkiyi yavruya aktarılan sperm hücrelerinde gerçekleşen mutasyon gerçekleştirir. 

Mutasyonel olayların sebebi, hücresel süreçlerdeki düzensizliklerdir ve mutasyonun içinde 

gerçekleştiği sekansın fonksiyonunu değiştirdiğinde popülasyonda yeni bir genetik varyasyon 

meydana getirebilir. 

 

Bir hayvanın neredeyse bütün özellikleri çok sayıda gen tarafından belirlenir. Bu genlerden 

bir tanesi geçmişte mutasyona maruz kalmışsa ve özelliklerden biri üzerinde ölçülebilir bir 

etkisi varsa, bu, Niceliksel Özellik Lokusu (QTL – Quantitative Trait Locus) olarak 

adlandırılır. 

 

Tanım 
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NÖL (QTL), Niceliksel Özellik Lokusu’dur – bir özellik üzerinde önemli etkisi olan ayrı, 

küçük bir DNA segmentidir. Büyük etkisi olan çok az NÖL bulunmuştur. Vücut ağırlığı ve süt 

üretimi gibi en karmaşık özellikler, çok sayıda gen tarafından düzenleniyor gibi 

görünmektedir ve bu, özellikleri, her birinin etkisi az olan kısıtlı sayıda genin etkilediğini 

ifade eden çoğu niceliksel genetik teorinin varsayımına yaklaşmaktadır. 

 

Bölüm 4.14 DNA Markör(iĢaretleyici)leri 

DNA‟nın küçük bir yüzdesindeni işlevini – protein üretiminden sorumlu olan genlerin 

hangileri olduğunu – bilebiliriz. Genler arasında bulunan çok miktarda DNA‟dan, işlevi 

bilemeyiz. Yine de, laboratuarda bu DNA‟nın bileşimindeki farklılıkları belirleyebiliriz. 

Çeşitli moleküler genetik teknikler kromozomlardaki genetik markör(işaretleyici)leri bulmak 

için kullanılır. 

 

Tanım 

Bir genetik markör(işaretleyici), belirli ve tanımlanabilir DNA sekansıdır. 

 

Bazen bir genetik markör(işaretleyici), bir proteini üreten bir genin allelidir. Buna işlevsel 

markör(işaretleyici) adı verilir ve proteinin işlevini doğrudan etkiler. Ancak, çoğu durumda, 

genetik markör(işaretleyici), işlevini bilmediğimiz DNA‟nın bir parçasıdır. Bir gene yakın bir 

kromozomda bulunur ve bu nedenle bu genin allellerinden birisiyle ilişkilidir. Hayvanlarda 

moleküler genetik çalışmaların başından beri, hayvan genetiği ile uğraşanlar genetik 

markör(işaretleyici)leri bulmak için çok fazla çalışmışlardır. Başlangıçtan önce, yalnızca bir 

ana ve bir babanın iki allelinden bir tanesini yavruya aktardığını biliyorlardı ancak hangisi 

olduğunu bilmiyorlardı. Genetik markör(işaretleyici)ler ile bir babanın hangi allelinin ve bir 

ananın hangi allelinin yavruya aktarıldığının izini sürmek mümkündür. 

  

Bölüm 4.14.1 Ebeveynlik Kontrolü 

Genetik markör(işaretleyici)ler hayvan ıslahı için bazı önemli uygulamalar sunar. İlki, 

ebeveynlik kontrolüdür. Bir ananın ve bir babanın bir genetik markör(işaretleyici)ün iki 

allelinden bir tanesini yavruya aktarması gerçeğine dayanamaktadır. Bu nedenle, bir dişi veya 

erkek yavru kaydettiğiniz bu iki allelden bir tanesi babada bir tanesi anada bulunmalıdır 

(Örneğe bakınız.).  

  

Soy bilgilerindeki hataların nedeni, çiftleşmede ebeveynlerin (veya döllerin) karşılıklı 

değişimi, kaydedilmemiş çiftleşme, doğumdan kısa zaman sonra genç yavruların karşılıklı 

değişimi veya yönetimsel hatalar olabilir. Ebeveynlik kontrolüyle ilgili deneyimlerden, % 2-

10 arasındaki hayvanın yanlış soy bilgisi(pedigri)ne sahip olduğu bilinmektedir. Yüksek 

maliyetli ıslah programlarında, ebeveynlik kontrolü, özellikle çok sayıda hayvanın bir arada 

tutulduğu ve hataların kolaylıkla ortaya çıkabileceği durumlarda, önerilmektedir.Diğer bir 

önemli uygulamada özellikle köy sürüleri tarzında uygulamalarda ,bir sürüde birden fazla 

erkek bulundugunda yani elde aşımın bir erkeğe  belirli sayıda dişi tahsis edip ayrı ayrı sürü 

yönetim uygulaması olanağı bulunmadığı uygulamalarda doğumlarda yavrunun annesi 

bilinmekte  fakat babanın hangisi olduğunu bilmek mümkün olamamaktadır.Oysa ıslah 

süreçleri için ana baba yavru bilgileri gerekmektedir.İşte ebeveyn testi bu bilgiyi 

sağlar.Ülkemizde halk elinde sürü ıslahı programlaında bu saha ihtiyacına yönelik Anadolu 

mandaları,Turkıye yerli koyun ırklari ve Türkiye yerli keçi ırkları için boyle tanı kitleri 

geliştırılmiştir. Ana ,yavru ve potansiyel baba adaylarından alınan kıl ,kan örneklerinde izole 

edilen DNA ların analizi ile babanın hangisi olduğu belirlenebilmektedir. 

 

Örnek: Köpeklerde 18 Mikro-Satelit ile Ebeveynlik Kontrolü  
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Aşağıda konu ile igili bir örnek sunulmuştur(Kaynak: “Het fokken van rashonden”, Kor 

Oldenbroek and Jack Windig, Raad van Beheer op Kynologsich gebied in Nederland) 

 

Marjolein ve Martha adındaki iki dişi köpek aynı köpek barınağında aynı gün doğmuştur. 

Barınak sahibi, Marjolein‟in dişi köpek Lianne‟ın ve erkek köpek Borus‟un yavrusu olduğunu 

düşünmektedir. Ona göre, Martha‟nın annesi Lieneke ve babası Bart‟tır. İki erkek, Boris ve 

Bart, komşu yetiştiricinin sahip olduğu köpeklerdir. Lianne ile Borus çiftleştirildiği gün, 

Lieneke ile Bart çiftleştirilmiştir. Normal olarak, resmi soy bilgisi(pedigri)ni çıkarmadan 

önce, soy bilgisi(pedigri)ni doğrulamak için 18 mikro-satelit ile ebeveynli kontrolü 

gerçekleştirilmiştir. 

 

Bütün 6 köpekle ilgili DNA araştırması aşağıdadır ve her bir mikro-satelit için, iki allelin 

sayısı ortaya konulmuştur. 

 Mikro-Satelit Marjolein Lianne Borus Martha Lieneke Bart 

1 AHT 121 102/102 102/102 97/102 97/102 97/102 102/102 

2 AHT 137 149/151 147/151 128/147 147/149 149/151 149/151 

3 AHTH 171 219/225 219/225 212/233 227/233 227/229 219/219 

4 AHTH 260 254/252 254/246 252/250 252/244 244/244 252/244 

5 AHTK 211 93/93 93/95 91/95 91/93 93/93 93/97 

6 AHTK 253 284/288 288/290 288/288 288/288 286/288 284/288 

7 CXX 279 126/126 126/128 124/128 124/128 126/128 124/126 

8 FH 2054 152/152 152/164 152/156 156/160 152/160 152/156 

9 FH 2848 230/234 234/234 230/230 230/230 230/230 230/234 

10 INRA 21 97/101 97/101 95/101 95/101 95/97 95/101 

11 INU 005 126/126 126/126 126/128 132/128 132/126 130/126 

12 INU 030 144/144 144/150 144/144 144/144 144/150 144/144 

13 13 INU 055 210/214 210/218 210/212 210/216 212/216 214/216 

14 REN162C04 202/204 200/202 200/204 202/204 200/202 200/204 

15 REN169D01 212/218 212/212 218/218 214/218 214/218 216/218 

16 REN169O18 162/164 162/162 164/170 164/170 164/168 164/168 

17 247M23 268/268 268/270 268/272 268/268 268/274 268/274 

18 54P11 226/226 226/236 226/232 226/226 226/232 226/234 

 

Marjolein, mikro-satelit 1 (AHT 121) için iki yönlü 102 allele sahiptir. Bu allel, hem Borus‟ta 

hem Lianne‟da mevcuttur. Mikro-satelit 2 (AHT 137) için, Marjolein allel 149 ve allel 151‟e 

sahiptir. Allel 151, annesi Lianne‟da bulunmaktadır ancak babası Borus‟ta (ve eşi Lianne‟da!) 

allel 149 bulunmaktadır. Mikro-satelit 3 (AHTH 171)  için, Marjolein allel 219 ve 225‟e 

sahiptir ve benzer şekilde eşi Lianne‟da da bulunmaktadır fakat babası Borus allel 212 ve 

233‟e sahiptir. Bu şekilde kontrol etmeye devam ettiğinizde, 18 mikro-satelit için bütün 

alleller bu 6 hayvanda mevcuttur ve 2, 3, 5, 6, 7 ve 13 numaralı allellere bakarak Marjolein‟in 

babasının Borus olamayacağına karar verebilirsiniz. 18 mikro-satelit için Bart‟ın allellerine 

dayalı olarak, Marjolein‟in babasının Bart olması mantıklıdır. 

 

Martha ve Lieneke‟nin bütün allellerini düşündüğümüzde, onların ana kız oldukları sonucuna 

varmak mantıklıdır. Ancak, 2, 3, 5, 11, 13 ve 16 numaralı mikro-satelitlerin allellerine dayalı 

olarak Bart, Martha‟nın babası olamaz. 

 

Marjolein‟in allelleri ile Lianne‟ın ve Bart‟ın allellerinin karşılaştırılması, Marjolein‟in 

Lianne ve Bart çiftleşmesinden, Martha‟nın ise Lieneke ve Borus çiftleşmesinden dünyaya 

geldiğini göstermektedir. Görünüşe göre, çiftleşmeler sırasında bir şeyler ters gitmiş. 
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Bölüm 4.14.2 Markör(iĢaretleyici)(iĢaretleyici) Destekli ve Genomik Seleksiyon 

 

Markör(iĢaretleyici)(iĢaretleyici) Destekli Seleksiyon 

Bir genetik markör(işaretleyici)(işaretleyici)ün ikinci uygulaması, 

markör(işaretleyici)(işaretleyici) destekli seleksiyonde istenilen bir etkiye sahip allellerin izini 

sürmektir. Birçok özellik üzerinde istenilen bir etkiye sahip bir NÖL (QTL) ile yakından 

ilişkili üreme hayvanlarında çok sayıda genetik markör(işaretleyici)(işaretleyici) bulunmuştur. 

Yalnızca birkaç NÖL (QTL) bulunmuştur, bu nedenle, seleksiyonde 

markör(işaretleyici)(işaretleyici)lerin kullanımı, genomik seleksiyon ortaya konulana kadar 

kısıtlı kalmıştır. 

 

Bir genetik markör(işaretleyici)(işaretleyici)ün üçüncü uygulaması istenilmeyen etkilere sahip 

allellerin izini sürmektir. İlk örnekler, bütün türlerde bulunan monogenik çekinik genetik 

bozukluklardır. Sonraki tablo, her tür için kaydedilen toplam genetik bozuklukların sayısını, 

monogenik çekinik özelliklerle (Mendelian özellikler) ilgili bozuklukların sayısını, DNA‟daki 

mutasyonun bilindiği ve bir genetik markör(işaretleyici)(işaretleyici)ün mevcut olduğu 

bozuklukları ve insanların hastalıklarını araştırmak için kullanılabilecek genetik bozuklukların 

sayısını vermektedir. 
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Toplam Özellikler / 

Bozukluklar 
580 397 302 214 206 190 72 58 41 40 463 2777 

Mendelian Özellik / 

Bozukluk 
223 145 75 88 40 114 13 28 31 28 146 976 

Mendelian Özellik / 

Bozukluk 

Anahtar Mutasyon 

Bilinmekte 

154 78 40 32 29 36 9 7 9 3 58 473 

İnsan Hastalığı için 

Potansiyel Modeller 
296 142 165 82 108 41 28 37 11 14 229 1230 

 

Monogenik çekinik özellikler için genetik markör(işaretleyici)(işaretleyici)ler çok değerlidir 

çünkü allelin heterosisigot taşıyıcılarını tespit etmek için kullanılabilirler – heterozigot 

hayvanlar genetik bozukluk belirtisi göstermezler fakat % 50 oranında yavrularına bu 

bozuklukları aktarabilirler. İki heterozigot hayvanın eşleştirilmesi, yavrunun % 25 oranında 

bir genetik bozukluk gösterme olasılığını verir. 

 

Genomik Seleksiyon 

Genetik markör(işaretleyici)lerin dördüncü uygulaması genomik seleksiyondir. Genomik 

seleksiyon, bir tür markör(işaretleyici) destekli seleksiyondir ve bütün genomu kapsayan çok 

büyük sayıda genetik markör(işaretleyici) kullanılır. Bu durumda, bütün niceliksel özellik 

lokusları (NÖL – QTL) en azında bir markör(işaretleyici)ü olan kromozomlar ile yakın 



 

94 
 

ilişkidedir. Çok sayıda markör(işaretleyici), Tekli Nükleotid Polimorfizmi (SNP) – tek bir 

nükleotidin nokta mutasyonu – kullanılarak çipler ile elde edilir. Genomik seleksiyon, 10.00 

ile 800.000 arasındaki SNP‟nin analizine dayalıdır. Bu çok sayıdaki genetik 

markör(işaretleyici), bir hayvanın damızlık değerini belirleyen genomik tahmin formülünde 

bir girdi olarak kullanılır. 

 

Hayvan ıslahında, genetik markör(işaretleyici)ler, kalıtım derecesi düşük olan özelliğin, tek 

bir cinste kaydedilebilen, hayatın sonlarında veya kesimden sonra kaydedilebilen özelliklerin 

geliştirilmesi için en yüksek değere sahiptir. 

 

 
Tanımlar 

Genomik seleksiyon, çok sayıda genetik markör(işaretleyici) ile ilişkili bir özelliğin 

seleksiyonidir ve özellikle ilişkili olan çoğu NÖL (QTL) kapsamı dahilindedir. 

 

Bir TNP (SNP),  tekli nükleotid polimorfizmidir ve tek bir nükleotiddeki mutasyondan 

kaynaklanır.  

İşi zorlaştıran bir faktör, TNP‟ler (SNP) ile NÖL‟lerin (QTL) yeniden birleşmesidir. Bu, onlar 

ile test popülasyonu arasındaki nesillerin sayısı arttıkça hayvanın referans popülasyondaki 

değerinin yavaşlaması anlamına gelmektedir. Ayrıca, gelecek nesiller için fenotipik veriyi 

kaydetmeye devam etmenin tavsiye edildiğini işaret etmektedir. 

Tüm Genom dizilim belirleme(Sekanslama) 

Yakın zamanda, tüm genom sekanslama ortaya konulmuştur. Tüm genom sekanslama, bir 

organizmanın tek seferde bütün DNA sekansının belirlenmesini ifade eden bir laboratuar 

sürecidir. Bu, hem bir organizmanın bütün kromozomal DNA‟sının hem mitokondrideki 

DNA‟nın sekanslanmasına yol açar. Bu teknik, araştırma çevrelarında kullanılır ancak 

seleksiyonde pratik kullanımı da beklenebilir çünkü NÖL‟lerin (QTL) istenilen allellerini 

doğrudan seçebilmeyi mümnkü kılar. 

Bölüm 4.15 Islah Kararları için Bilgi Toplamanın Kilit Noktaları 

1. Soy bilgisi(pedigri) kaydı, hayvan ıslahının bel kemiğidir çünkü hayvanlar arasındaki 

eklemeli(aditif) genetik akrabalığı belirlemek için kullanılabilir. Bu eklemeli(aditif) 
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genetik akrabalık, bu hayvanların akraba oldukları için paylaştıkları DNA‟nın 

miktarıdır. 

2. Soy bilgisi(pedigri), bir ıslah programında eşsiz ve güvenilir bir tanımlama sistemi 

kullanıldığında yalnızca öngörücü değere sahiptir. 

3. Doğumda, her bir hayvanın eşsiz bir tanımlama numarası alması gereklidir ve 

ebeveynleri şüphesiz bir şekilde bilinmelidir. Bir diğer gereklilik, hayvanların 

ölçümlerinin (fenotiplerinin) (örneğin, bel yüksekliği, süt üretimi gibi) doğru 

tanımlama numarası ile eşleştirilmesidir. 

4. Monogenik özellikler sınıflara halinde kaydedilebilir ve 0 veya 1 olarak (iki sınıf 

olması durumunda) ya da n sayıda sınıf varsa 1, 2, 3, 4, …, n şeklinde puanlanabilir. 

5. Poligenik özellikler rakamsal bir ölçekle kaydedilebilir. Böyle özelliklerin bir 

popülasyondaki ortalama değeri, ortalama değer olarak ve hayvanlar arasındaki 

varyasyon standart sapma olarak ifade edilir. Varyasyon katsayısı, standart sapmanın 

ortalama değere bölünmesidir. 

6. İki poligenik özellik arasındaki ilişki, özellikler arasındaki kovaryans, korelasyon ve 

regresyon ile tanımlanabilir 

7. Seleksiyon özellileri tercihen seleksiyon adaylarında ölçülmelidir. Ölçülmesi zor 

önemli özellikler veya hayatın ileriki dönemlerinde ve hatta kesimden sonra 

ölçülebilecek özellikler için indikatör özellikler değerli olabilir. 

8. Seleksiyon özellikleri de eklemeli(aditif) akrabalıkların varlığı nedeniyle atalarda, öz 

kardeşlerde, üvey kardeşlerde ve yavrularda ölçülebilir. 

9. Ebeveynlik kontrolü için DNA markör(işaretleyici)leri, olumlu özellikler (örneğin, 

ürün kalitesi özellikleri) için markör(işaretleyici) destekli seleksiyon, negatif 

özelliklere karşı markör(işaretleyici) destekli seleksiyon (örneğin, genetik 

bozukluklar) ve genomik seleksiyon kullanılabilir. 

  

 

Aşağıda  KWPN  kısa adı ile bilinen Hollanda Kraliyet Spor atları ırk yetiştirme birliğince 

verilen bir pedigri örneği sunulmuştur.  
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BÖLÜM 5: GENETĠK MODELLER 

 

Bazı hayvanların bütüm genom haritası çıkarılmış olmasına rağmen hala bir popülasyonda 

hangi hayvanın genetik olarak diğerlerinden üstün olacağını göremiyoruz. DNA‟nın işleyişini 

tüm detaylarıyla henüz okuyamıyoruz. Bu nedenle, bunun yerine hayvanın genotipine dayalı 

bir genetik potansiyel tahmini yapmamız gerekir. Bunun nasıl yapılacağı hayvanların 

sıralanması ile ilgili bölümün konusudur. Bu bölümde, popülasyonumuzda gözlemlediğimiz 

performansın fenotipik varyasyonunun ne kadarının hayvanlar arasındaki gerçek genetik 

farklılıklardan kaynaklandığını anlamaya çalışacağız. Örneğin, laktasyon döneminde günlük 

ortalama 25 kg süt üreten bir inek gerçekten günlük 15 kg süt üreten bir inekten daha mı 

iyidir? Engel atlamada her zaman yüksek puanlar alan bir at düşük puanlar alan bir attan daha 

mı iyidir? Neden harika bir av köpeğinin tam kız kardeşi, erkek kardeşi gibi en üst seviye 

performans göstermez? Bu soruların yanıtları her zaman aynı olmayabilir. Bu bölümde, neden 

olduğunu bulacağız. 

 

Islah programı döngüsünü gösteren diyagrama tekrar baktığımızda, 4 numaralı aşamadayız. 

Önceki bölümlerde, ıslah hedefini tanımladık ve hayvanların fenotipleri, genotipleri ve soy 

bilgileri ile ilgili ölçütleri topladık. Bu bölümde, bu ölçütleri seleksiyon için hayvanları 

sıralamak amacıyla kullanacağımız bir kriter grubu haline dönüştürürken kullanacağımız 

genetik modeli tanımlayacağız. 

 

 

 
 

Bölüm 5.1 YaĢam Boyunca Fenotip ve Çevre 

Fenotiplerden gözlemlenen bütün çeşitlilik genellikle hayvanlar arasındaki genetik 

yapılardaki farklılıkların bir sonucu değildir. Bunun nedeni kısmen “çevre” olarak 

adlandırdığımız kavramdaki çeşitliliktir. Çevrenin genellikle hayvanların fenotipleri üzerinde 

çok önemli bir etkisi vardır.Çevrenin fenotip üzerinde ne tür bir etkisinin olduğu  Şekil 1‟de 

1. Üreme Sisteminin Tanımı

2. Islah Hedefinin Tanımı

3. Bilgi Toplama

- Fenotipler

- Akrabalıklar

- Genotipler

4. Seçilim Kriterlerinin Belirlenmesi

- Genetik Model

- Damızlık Değeri Hesaplaması

5. Seçilim ve Çiftleşme

- Seçilim Karşılığının Tahmini

- Çiftleşme Kararlarının Sonuçları

6. Dağıtım

- Islah Programının Yapısı

- Melezleme

7. Değerlendirme

- Genetik İlerleme

- Genetik Çeşitlilik 

Islah 

Programı 
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gösterilmektedir.  Şekil, bir hayvanın ömrünü simgelemektedir ve yeşil ok ile gösterilmiştir. 

Okun üzerindeki dikey çizgiler hayvanların yaşam tarihinde yeni bir aşamanın başlangıcını 

gösteren önemli olayları simgeler. Bu çizgilerin üzerinde olayların türünü tanımlayan metin 

kutuları vardır. Okun altında, hayvanların yaşam tarihinin her bir aşamasında ne tür çevresel 

etkilerin hayvanları etkilediğini gösteren metin kutuları vardır. 

 

  
Şekil 1: Bir hayvanın ömrüne ve çevresel etkilerden kaynaklanan değiĢiklikleri gösteren önemli 

olaylara bir bakıĢ. Alttaki kutularda, Ģu anda etkisi olan ve geçmiĢteki mevcut çevre 

gösterilmektedir. Sütten kesmeye kadar çevrenin etkisini ana belirler. 

 

Bölüm 5.1.1 Doğumdan Önceki Olaylar 

Bir hayvanın ömrü bir oosit ile spermatozoidin birleşmesi ile – gebe kalma – başlar. Gebe 

kalmadan önce bu oosit ve ve spermatozoidde gerçekleşenler, onların kalitesini ve dolayısıyla 

hayvanın başlangıç koşullarını etkiler. Bir diğer önemli aşama, embriyonik bir fatal dönemden 

hayvanın doğumuna kadar olan gelişimidir. Memelilerde bu aşama uterüste gerçekleşir ve 

ananın sürekli bir etkisi vardır; yumurta üreten türlerde yumurtada gerçekleşir ve ananın etkisi 

esasen yumurtanın sarı ve beyaz bileşenlerinde yatmaktadır. Doğuma kadar olan sürede, 

gelişimin pencereleri olarak adlandırılabilecek ve her birinde belirli özelliklerin gelişmesi 

gereken belirli durumlarla karşılaşır. Bu pencerelerin genellikle sabit bir zaman çerçevesi 

vardır. Bu, gelişmelerin bu zaman çerçevesi içinde gerçekleşmesi gerektiği anlamına 

gelmektedir. Pencereler tekrar kapandığında, bu aşamadaki gelişmeler yeniden mümkün 

değildir. Gelişim hayvanın genetiğine ve ayrıca çevreye bağlıdır. Bu yeterli değilse gelişim en 
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üst düzeye ulaşamaz. 

 
 

Bölüm 5.1.2 Doğumdan Sonraki Olaylar 

Doğumdan veya yumurtadan çıkmadan sonra ananın etkisi, yavrunun anası ile birlikte 

olmasına izin verildiği sürece, devam eder. Ancak, doğumdan önceki çevrenin etkisi hala 

mevcuttur. Bu nedenle, uterüste veye yumurtada eksiklikler varsa, bu durumda gelişim de 

buna uygun olacaktır. Doğumdan sonra, telafi edici büyüme gerçekleşebilir fakat organlar en 

üst düzeyde gelişmediyse, bu, artık düzeltilemeyecek bir durumdur. Gelişim doğumdan sonra 

da devam eder ve yeni bazı gelişim pencereleri açılır. Doğum sonrası gelişim yalnızca 

hayvanın fiziksel gelişimini içermez, duygusal gelişimini de içerir. Karakterin birçok bileşeni 

doğumdan sonraki birkaç hafta içinde gerçekleşir. En üst düzeyde olmayan bir erken 

çevrenin, hayvanın duygusal gelişimi üzerinde geri döndürülemez etkisi olabilir. Sütten 

kesilmeye kadar ananın ilgisi, besin sağlama dahil, hayvanın çevresini ve çevrenin diğer 

üyelerini; örneğin, bir batında doğan yavruların her birini, etkiler. 

 

Bölüm 5.1.3 Sütten Kesilmeden Sonraki Olaylar 

Sütten kesilmeden sonra, hayvanın gelişimi üzerinde erken çevrenin etkisinin geri 

döndürülemeyen kısmı devam eder. En üstünde, hayvanın mevcut çevresinin etkisi olacaktır. 

Örneğin, yiyecek içecek varlığı ve kalitesi, barınma şekli, diğer hayvanların gelişimini nasıl 

etkilediği vb. Hayvanın gelişimi, hayvanın büyümesi sona erene kadar devam eder. Bu, 

hayvan erinliğe ulaştıktan ve üreme yaşamı başladıktan sonra olabilir. İlk oestrus veya 

üreyebilen sperm üretimi ve bazen ilk yavrunun doğumu hayvanın büyümesi sona ermeden 

gerçekleşir. Bu nedenle, şekildeki yetişkinlik kavramı biraz yanıltıcıdır. Genellikle ilk 

doğumdaki yaşı ifade eder ancak bu durumda hayvanın gelişiminin sonunu simgeler. 

 

Bölüm 5.1.4 YetiĢkinlikten Sonraki Olaylar 

Yetişkinlikten sonra, hayvanın geri kalan yaşamı başlar. Hayvanın fenotipini nasıl 

etkileyeceği çevrenin kalitesine bağlıdır. Ancak, hayvanın gelişimi bittiğinde çevresel 

etkilerin çoğu geri döndürülebilir. Üreme yaşamı başlayabilir ve yavrularında kendi etkilerini 

bırakabilir. Kendisi de ebeveynlerinden etkilendiği için, bu etkilerin hayvanın yavrularının 

gelişiminde etkili olabileceğini düşünebilirsiniz. Aslında, ebeveynlerin yavrularının gelişimi 
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üzerindeki bu etkileri nesiller arası aktarılan etkilerdir. Bu nispeten yeni bir araştırma alanıdır 

ve nesiller arası aktarılan etkilerin önemi hakkında çok şey bilinmemektedir. Bunun bir 

örneği, hayvanın anasının gebelik sırasında veya yumurtlama öncesinde yiyecek 

bulamamasıdır. Bu, hayvanın gelişimini etkiler. Gelişim etkilendiği için, yavrularının gelişimi 

de etkilenir. Örneğin, hayvanın büyümesi kısıtlanırsa ve yetişkinliğinde de küçük kalırsa, bu, 

uterüsün boyutunu da ve dolayısıyla yavrularını yetiştireceği çevreı da etkiler. 

 

Bölüm 5.1.5 Üreme AĢamasından Sonraki Olaylar 

Üreme aşamasından sonra, bazı evcil hayvanlar hizmetten çekilebilir. Doğada, hayvanlar 

genellikle o yaşa ulaşmadan önce hizmetten çekilmezler ve ölürler. Çiftlik hayvanları 

genellikle üreme periyodu sona ermeden önce hizmetten ayrılırlar. Hayatın başlangıcındaki 

çevresel etkilerin ileriki yaşamdaki fenotipi etkileyeceğine dikkat edin. Ancak, tüm erken 

yaşam etkilerinin kalıcı etkisi yoktur. Bu etkilerden bazıları geri döndürülebilir veya etkisi 

önemsizdir. 

 

Bölüm 5.2 Bir Modeldeki Fenotip 

Daha önce gördüğümüz gibi, bir hayvanın yaşamında gerçekleşen her şeyin mevcut fenotipin 

üzerinde etkisi olabilir. Örneğin, bir hayvanın boyunu ölçerseniz, bu durumda bu, onun 

fenotipidir. Genetiğin boy üzerinde rolü vardır çünkü genler hayvanın küçük kalacağını 

belirlerse, hayvan istediği kadar yiyebilir ancak asla büyümez: genetik yapı sınırları belirler. 

Ancak, aynı hayvan uygun bir şekilde beslenmezse veya hastalanırsa veya çok soğuk iklimde 

yaşarsa veya hayvanın annesi gebelik sırasında hastalanırsa, bu hayvan o sınıra bile ulaşamaz 

ve en iyi büyüme şartlarına ve aynı genetik yapıya sahip hayvandan daha küçük kalır. Bu 

çevresel etkilerin gerçek etkilerini belirlemek her zaman kolay değildir çünkü çok erken 

başlarlar (oosit ve sperm, deneyim, çevresel etkiler) ve neyin etki olduğu neyin olmadığı her 

zaman kesin değildir. 

 

Tanım 

Çevre, hayvanın genetik yapısıyla ilgili olmayan ve hayvanın performansını etkileyen her 

türlü şey olarak tanımlanabilir ve hayatın mümkün olan en erken evresinde ve gebelikten önce 

bile başlar. 

 

Genellikle, aşağıdaki temel modeli ele alabilirsiniz: 

𝐹𝑒𝑛𝑜𝑡𝑖𝑝 = 𝐺𝑒𝑛𝑜𝑡𝑖𝑝 + Ç𝑒𝑣𝑟𝑒 veya 𝑃 = 𝐺 + 𝐸 

 

Bu sembolleri (P, G ve E) unutmamak önemlidir çünkü fenotip, genotip ve çevreyi 

tanımlamak için yaygın olarak kullanılırlar. 

  

Bölüm 5.3 Monogenik Genetik Varyasyon 

Hayvanlar arasındaki genetik farklılıklar DNA‟larındaki farklılıkların bir sonucudur. Eğer tek 

bir gen bir özelliği belirliyorsa; örneğin, sığırlarda boynuz olup olmaması; bu durumda 

fenotip o tek genin allellerinin birleşimine bağlıdır. Boynuzu olmak yalnızca çekinik allel 

h‟nin homozigot olması durumunda gerçekleşir. Boynuzu olmamak baskın bir özelliktir, bu 

nedenle hem Hh hem de HH hayvanların boynuzu yoktur ve yalnızca hh hayvanların boynuzu 

vardır. Özellikle süt sığırlarında yavrular henüz çok küçükken boynuzları sökülür. Ancak, 

Holstein-Friesian ırkında bazı hayvanların doğal olarak boynuzu yoktur çünkü H allelini 

taşırlar. 

 

Kürk renginin bazı özellikleri, iki alleli olan tek bir gen tarafından belirlenir. Ancak, bu, 

sığırların boynuzlu olup olmaması örneğinden daha fazla fenotipik çeşitlilikle sonuçlanabilir. 
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Örneğin, kestane renkli atlarda, Dilution faktörü (DD) olmayan atlar kestane rengindedir 

(kahverengi kürk ve kahverengi yele ve kuyruk). Ancak, tek bir Dilution allelleri (Dd) varsa, 

altın rengindedirler (açık renkli yele ve kuyruk, biraz daha açık renkli kürk) ve iki Dilution 

allelleri (dd) varsa cremello rengindedirler (beyaz kürk, yele ve kuyruk ve daha açık renkli 

gözler). Bu nedenle, bu Dilution geni 3 farklı fenotip sonucunu verir, öte yandan 

boynuzsuzluk geni yalnızca 2 fenotip sonucu verir. 

 

Monogenetik özelliklerin asla çevreden etkilenmediği ve bu nedenle P=G olduğu 

düşünülebilir,. Bu her zaman geçerli değildir. Çevrenin etkilediği gen örneği insanlarda 

fenilketonüriye veya PKU‟ya neden olan gendir. Bu nadir görülen, çekinik olarak katılılan 

metabolik bir bozukluktur.  Ancak iki taşıyıcı çocuk sahibi olursa, o çocukta PKU olabilir. 

Hollanda‟da 18.000 çocuktan birinde bu bozukluık vardır ancak topuktan alınan kan ile her 

yeni doğan bebek bu bozukluk için testten geçirilir. PKU‟su olan insanlarda, 

Phenylalaninehydroxylases enzimi mevcut değildir veya işlev görmüyordur, bu nedenle, 

Phenylalanine aminoasidini parçalayamaz. Bu nedenle, kanda ve omurilik sıvısında birikir ve 

beyin hücrelerine zarar verir ve en sonunda beyin hasarına yol açar. Tedavi edilmeyen PKU 

hastaları genellikle zihinsel engellidir ve davranış bozuklukları vardır ve genellikle cilt 

rahatsızlığı yaşarlar. Tedavisi basittir: az protein içeren ve fenilalanin içerdiği için aspartam 

içermeyen yaşam boyu devam eden diyet. Bozuklukları önlemek için hastalara aminoasit 

takviyesi verilir. Bu nedenle, bu monohrnik özelliğin ifadesi çevreden, bu örnekte diyetten, 

etkilenebilir. 

  

Bölüm 5.4 Poligenik Genetik Varyasyon 

Çoğu özellik birden fazla gen tarafından belirlenir. Şekil 2 cilt rengini birlikte belirleyen bir 

gen örneği göstermektedir. Üç gen ile 64 farklı genotip oluşturabileceğinizi görebilirsiniz. 

Ancak bu 64 genotip 64 fenotiple değil epistasis nedeniyle yalnızca 6 farklı fenotiple 

sonuçlanır: Genlerin ifadesi allellerin bileşimine bağlıdır ve bu 64 genotip yalnızca 6 farklı 

ifade düzeyi ile sonuçlanır. Eğer her fenotipte gerçekleşen bu genotiplerin frekansını 

belirlerseniz, bu çan biçimli eğriyi elde edebilirsiniz. Orta düzey fenotip en sıklıkla ve her iki 

uç nokta en az görülür. Bir özelliğin ifadesinde ne kadar çok gen varsa, frekansın şekli düzgün 

çizilmiş bir çana benzeyecektir. Bu çan şekli, ayrı değerleri olan frekans dağılımlarına 

baktığınızda çok yaygın bir şekildir. 

 



 

102 
 

 
 

Şekil 2: Yalnızca üç genin dahil olduğu bir özellik için elde edilen varyasyon örneği: 64 genotip 

mümkündür ve 7 farklı fenotiple sonuçlanır. 

 

Hayvan ıslahında, özelliklerin her birinin etkisi küçük olan belirli sayıda gen tarafından 

belirlendiği ve bu nedenle çan şeklinin düzgün olduğu genel bir varsayımdır. Ayrıca, bütün bu 

sınırlı sayıdaki genin etkilerinin hepsinin eklemeli(aditif) olduğu varsayılır. Bu varsayımın 

altında yatan model, sonsuz küçük değer modeli olarak adlandırılır. 
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Eklemeli gen etkisi için seleksiyonda rol oynayan prensiplerin açıklanması  

Varsayımlar: aabb  yani hiç eklemeli gen içermeyen tüm gen yerleri nötral gen içeren Genotip(Temel 

genotip) 1.40'lık fenotipik deger gösterir. Her (+) etkili eklemeli  gen (A veya B) fenotipe 1.10 eklerve 

cevrenin fenotipik etkisi yoktur.  

 

Generasyon   Erkek ebeveynler X  Dişi ebeveynler  

 

     P1          AABB  X          aabb  

                1.80           1.40  

    P1 ortalaması  

                      1.60  

     F1             Hepsi AaBb  

       F1 ortalaması  

                       1.60  

     F2          AaBb   X       AaBb  

      1.60          1.80  

   Döller: 

1 AABB  1.80  

2 AABb  1.70  

1 AAbb  1.60  

2 AaBB  1.70  

4 AaBb  1.60  

2 Aabb   1.50  

1 aaBB  1.60  

2 aaBb   1.50  

1 aabb   1.40  

 

Ortalama  1.60  

Not: F2'lerdeki en iyi bireyler heterozigotluk sebebiyle değilde, daha fazla ( + ) etkili eklemeli 

genlere sahip oldukları için en iyidir. Bu sebeple eklemeli gen etkisi için seleksiyon en iyilerin 

bulunması ve en iyilerin en iyilerle çiftleştirilmesidir.  
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Tanım 

Sonsuz küçük değer modeli, bütün özelliklerin  her birinin etkisini sonsuz küçük olduğu sonsuz 

sayıda gen tarafından belirlendiğini varsayar. Bu varsayım, Normal Dağılım olarak 

adlandırılabilecek düzgün bir çan şeklinde dağılımla sonuçlanır. Dağılım, hayvan ıslahı 

teorsinin temelini oluşturan bazı kuralları getirir. 

 

Son zamanlarda yapılan araştırma, bir özelliğin ifadesine dahil olan genlerin sayısının sonsuz 

olmamasına rağmen, çok küçük etkiye sahip çok sayıda genin dahil olduğu yönündeki 

varsayım genellikle doğrudur. Bu çok kullanışlıdır çünkü bu çan şekli Normal Dağılım‟a 

uygundur. Bu normal dağılım, tahminlerde bulunmayı kolaylaştıran bazı istatistik kurallarıyla 

birlikte gelir. Bu, hayvan ıslahında yapmak istediğimiz şeydir: hayvanların genetik 

potansiyelini tahmin edin ve bu hayvanların belirli bir bölümünü ebeveyn olarak kullanmak 

istiyorsak gelecek neslin nasıl gelişeceğini tahmin edin. Bununla ilgili daha fazla bilgi 

hayvanların sıralanmasıyla ilgili bölümde bulunabilir. 

 

Bölüm 5.5 Varyans BileĢenleri 

 

Kantitatif genetikte kullanılan önemli bir olgu akrabaların belli bir metrik  özellik için 

benzerlik göstermesidir. Benzerliğin derecesi popülasyonda basit bazı ölçümlerle 

belirlenebilir. Benzerliğn derecesi eklemeli genetik varyansın büyüklüğünü ölçmeye olanak 

verir. Eklemeli genetik varyansın Toplam(fenotipik) varyansa oranı popülasyon düzeyinde en 

yüksek düzeyde seleksiyonda sağlanan ilerlemeyi sağlayacak en uygun metodun belirlnmesini 

sağlar. 

Eklemeli genetik varyansı tahmin etmek için kullanılacak akraba gurupları: döller – bir 

özellik, döller  –ebeveynler ortasıt, özkardeşler ve üvey kardeşler. 

 Akrabalar arasındaki benzerlik derecesini ölçmeye ilişkin detaylı analizlere geçmeden önce 

variance ve  covariance ın bazı özelliklerini belirtmek gereklidir: 

σXX = σ
2

X 

Bir değişkenin kendisi ile kovaryansı  bu değişkenin kendi varyansına eşittir. 

Eğer  a bir sabite ise : 

σX a = 0 

σa XY = aσXY 

her iki a ve  b sabite ise : 

σ[(a + X), Y] = σXY 

iki toplamın Kovaryansı  Kovaryansların toplamına eşittir: 

σ [(X + Y), (W + Z)] = σXW + σYW + σXZ + σYZ 

Verilen bir sabitenin varyansını göz önüne alarak: 

σ
2

aX = a
2
σ

2
X 
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Toplamın varyansı mümkün olan  varyans  ve kovaryans toplamına eşittir: 

σ
2

(X + Y) = σ
2

X + σ
2

Y + 2σXY 

Bu özellikler temeline göre Değişik akrabalık guruplar arasındaki kovaryans ın ayrıntılı 

türetilmesi şu şekilde verilecektir. 

Birinci gurup bir ebeveyn-döller Gurubudur . Phenotypic  değer (P) iki unsura bölüne bilir: 

genotypic değer (G) Çevre etkisi (E) .Bu durum aşağıdaki eşitlikle  formüle edilebılr. 

P = G + E. 

Ebeveynin(p=parent) fenotip(Phenotype=fenotip=P) ,genotipi(G) ve ebeveyni etkileyen 

çevre(Environment=Çevre=E) sırasıyla  PP, GP  ve  EP, ile döller(o=offspring) için ayni terimler 

PO, GO ve EO, la gösterilirse ;Döller ve bir  ebeveyn arasındaki Kovaryans : 

σ(PO, PP) = σ[(GO + EO), (GP + EP)], 

Buna göre bir toplamın kovaryansı özelliğine göre: 

σ(PO, PP) = σ(GO, GP) + σ(GO, EP) + σ(EO, GP) + σ(EO, EP). 

Genotip ve çevre arasındaki kovaryansı sıfır kabul edelim.Aynı şekilde ebeveyn ve dölü 

etkileyen çevre arasındaki kovaryansıda sıfır olsun., 

σ(PO, PP) = σ(GO, GP) 

Dölun genotipik değeri (G = A + D) nin % 50 si bir ebeveyn tarafından(A) belirlenir. 

Böylece: 

σ[(A + D), 0.5A] = 0.5σ[(A + D), A] = 0.5[σ(A, D) + σ(A, A)] = 0.5σ(A, A)= 0.5σ
2

A 

 

Böylece döller ve bir ebeveyn  arasındaki kovaryans  eklemeli genetik varyansın yarısıdır. 

Her iki ebeveynin fenotiplerinin ortalaması  0.5(PP1 + PP2)  ve döllerin fenotipleri  (PO) 

biliniyorsa  Bunlar arasındaki kovaryans : 

σ[PO, 0.5(PP1 + PP2] = 0.5[σ(PO, PP1) + σ(PO, PP2)], 

bir ebeveyne ve döller arasında  ayni türetmeyi kullanarak: 

0.5[0.5σ
2
(A) + 0.5σ

2
(A)] = 0.5σ

2
A 

 Bu değerde eklemeli genetik varyansın yarısıdır. 

Öz kardeş gurupları bir ebeveynin ayni diğerinin farklı olduğu  bireyler gurubunu 

tanımlar.Eğer bir birey çok sayıda diğer cinsiyetten  bireyle eşleşse  her  bire bir eşleşme 

gurubu için(mesela ana baba  baba bir öz karde gurubu )oluşur.  Bu gurubun ortalama genetik 

değeri  ortak ebeveynin damızlık değerinin yarısıdır. Öz kardeşler gurubu arasındaki 

kovaryans  ortak ebeveynlerin damızlık değerlerinin yarısınada eklemeli genetik varyansın 

dörttebirine eşittir:        σ
2
(0.5A) = 0.25σ

2
A 
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Öz kardeşler gurubu  her iki ebeveynın ortak olduğu böylece bu gurubun ortalama genetik 

değerinin  iki ebeveynin damızlık değerlerinin yarısına eşit olduğu bireylerden 

oluşur.Özkardeşler gurubları  arasındaki kovaryans  ortak ebeveynlerin  ortalama damızlık 

değerlerinin  varyansına oda eklemeli genetik varyansın yarısına eşittir.Öz kardeşler gurubu 

örneğinde kovaryans eklemeligenetik varyans yanısıra diğer  unsurlarda içeriri. 

 Bu unsurlardan ilki  dominantlık  varyansının % 25 lik kısmıdır (0.25σ
2

D).İkinci unsur ortak 

çevre varyansıdır (σ
2

Ec).Bu unsuru anlayabilmek için bir arada büyütülen ayni batında doğan 

yavruları düşünelim. 

Ayni batında doğan öz kardeşler  bir arada büyütülür ve ayni çevreyi (mesela aynı annenin 

sütünü) paylaşır.Bir batında doğan öz kardeler guruplarında  çevre koşulları farklıdır Bu 

nedenle öz kardeşler gurubu arasındaki benzerlik  onların ortak genlere sahıp olmasına 

atfedilecek değerin üstündedir . İşte bu çeşit ilave artan benzerlik derecesi sözü edilen ortak 

çevre etkisidir. 

Öz kardeşler gurubu arasındaki Kovaryans : 

0.5σ
2
A + 0.25σ

2
D + σ

2
Ec 

Değişik akraba gurupları arasındaki fenotipik benzerlik aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. 

 ÇeĢitli akraba  grupları arasındaki benzerlik 

ĠliĢkiler Kovaryans 

Döller -bir ebeveyn 0.5 σ
2

A 

Dölller-ebeveyn ortası 0.5 σ
2

A 

Üvey kardeş 0.25 σ
2

A 

Öz kardeş 0.5 σ
2

A+0.25 σ
2

D+0.5 σ
2

Ec 

 

Bir popülasyondaki varyasyon miktarı Normal Dağılım ile ilgili istatistikler kullanılarak 

ölçülebilir ve varyans bileşeni olarak ifade edilebilir. Sembollerle bu genellikle 𝜎2  olarak 

gösterilir. Bu nedenle, fenotipik varyans 𝜎2
𝑃 , genotipik varyans 𝜎2

𝐺  ve çevresel varyans 𝜎2
𝐸  

olarak ifade edilir. Bizim 𝑃 = 𝐺 + 𝐸 modelimiz bu varyans bileşenlerine uygulanabilir: 

 

𝜎2
𝑃 = 𝜎2

𝐺 + 𝜎2
𝐸 + 2𝑐𝑜𝑣𝐺 ,𝐸 = 𝜎2

𝐺 + 𝜎2
𝐸  

 

G ve E arasındaki kovaryansın 0 olduğu varsayılır. Bir diğer deyişle, genotipin çevreye 

bağımlılığı ya da tam tersi bir durum yoktur. Çevre değişirse genotip de değişmez. Bu 

varsayım genellikle doğrudur çünkü varyans bileşenlerini hesaplarken genellikle tek bir çevre 

türü ele alırız. Islah programının değerlendirilmesiyle ilgili bu bölümde, bunun her zaman 

geçerli olmadığını göreceğiz. Ancak şimdilik genotip ile çevre arasında karşılıklı bağımlılık 

olmadığı şeklindeki genel varsayımı izleyeceğiz. 

 

Tanım 

Bir populasyondaki varyasyon bir varyans bileşeni olarak ifade edilir. Bir varyans bileşeninin 

sembolü 𝜎2’dir ve alt indis varyans bileşeninin türünü gösterir: P, G veya E. 
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Bu varyans bileşenlerini hesaplamak için, özellik kalıtlanabilirse, akraba olmayan hayvanlara 

göre erkek veya kız kardeşlerin benzer bir performans göstereceği gerçeğinden faydalanırız. 

Bu nedenle, hayvanların fenotipik bilgisi ile genetik akrabalıklarını (örneğin, soy 

bilgisi(pedigri)) birleştiririz ve sonra hakkında gerçek bilgiye sahip olmadığımız tek bileşen 

çevredir. Tabiki, çevrenin barınma ve beslenme gibi belirli bileşenlerini tanımlayabiliriz. 

Ancak, çevrenin etkisi gebelikle başladığı için, çevrenin bütün bileşenlerini tanımlayamayız. 

Üç hafta önceki hava şartlarının bugünkü performan üzerindeki potansiyel etkisi gibi bazı 

bileşenlerin farkında bile değilizdir. 𝜎2
𝐸  değerini, 𝜎2

𝑃 ‟den 𝜎2
𝐺  değerini çıkararak 

hesaplayabiliriz. 𝐸 = 𝑃 − 𝐺‟dir. Bu, çevresel etkiler nedeniyle, varyansı hesaplamanın çok 

doğru bir yolu olmadığı için, bu varyans bileşenine hata varyansı adı verilir. 

 

 

Tanım 

𝜎2
𝐸  hata varyansı olarak adlandırılır. Bu, çevresel etkilerden ve diğer bazı etkilerden 

kaynaklanan varyansı içerir. 

 

 

 

 

 

Bölüm 5.6 Genetik Modelin BasitleĢtirilmesi  

Özelliklerde gözlenen varyasyonun kalıtlanabılır unsuru olan Genotipin bileşenlerinden biri 

olan Epistatik etkiyi açıklamak için aşağıdaki hipotetik örneği inceleyelim.  

 

 

 

𝑃 = 𝐺 + 𝐸 modelimizdeki G oldukça karmaşıktır çünkü altında yatan bazı bileşenler 

vardır. Bu, aşağıdaki gibi modellenebilir: 

 

𝐺𝑒𝑛𝑜𝑡𝑖𝑝 = 𝐴𝑑𝑖𝑡𝑖𝑓 𝐸𝑡𝑘𝑖 + 𝐵𝑎𝑠𝑘ı𝑛𝑙ı𝑘 𝐸𝑡𝑘𝑖𝑠𝑖 + 𝐸𝑝𝑖𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑘 𝐸𝑡𝑘𝑖 veya 𝐺 = 𝐴 + 𝐷 + 𝐼 
 

Tersten başlarsak, epistatik etkiler birbiriyle etkileşim içinde olan  farklı lokuslardaki genler 

olduğunu ifade eder. Örneğin, bir genin ifade edilebilmesi için o genin alleli olmayan  yanı 

başka lokusda yer alan bir başka genin ürününe ihtiyacı varsa bu geçerlidir ve gen patikaları 

olarak adlandırılır. Bu nedenle, bir genin ifadesi bir diğer gendeki allel bileşimine bağlıdır. 

Baskınlık etkileri, genin kendi ifadesinin o gendeki allel bileşimine bağlı olduğunu ifade eder. 

İki çekinik genin ifadesi bir çekinik ve bir baskın allelin ifadesinden farklı olacaktır. 

Eklemeli(aditif) etkiler, baskınlık ve epistatik etkiler olmaksızın genin etkisini ifade eder. Bu 

nedenle, genin kendisinin ve diğer genlerin allel bileşimlerinden bağımsızdır. Geriye kalanlar 

ekleyebileceğiniz etkilerdir. 
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Varsayımlar: Genotipteki A ve B kombinasyonu(Her iki gen yerinde en az bir Dominanat gen) bu iki geni ihtiva 

etmeyen 1.40'lık temel fenotipe 0.40'lık değer ekler.  

 

Generasyon  Erkek ebeveynler     X   Dişi ebeveynler  

 

P1   AAbb       X   aaBB  

1.40      1.40  

                               P1 ortalaması  

                             1.40  

F1            Hepsi AaBb  

       F1 ortalaması  

1.80   

 

F2   AaBb      X   AaBb   

1.80      1.80  

Döller: 

1 AABB  1.80  

2 AABb  1.80  

1 AAbb   1.40  

2 AaBB   1.80  

4 AaBb   1.80  

2 Aabb   1.40  

1 aaBB   1.40  

2 aaBb   1.40  

1 aabb   1.40  

 

Ortalama       1. 62  

 

Not: F2'lerin içindeki 9'u l.80'lik, 7'si l.,40'lık fenotipik hünere sahiptir. l.80'lik hünere sahip 

olan 9 adedin içinde yalnız birisi (AABB) bütün genler için saf (homozigot) dır. Bu örnek A>a 

ve B>b olduğundan tam bir dominanslığıda içerir. 
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Üstün dominanslığın önemli olduğu hallerde seleksiyonda rol alan bazı prensiplerin 

açıklanması  

 

Generasyon   Erkek ebeveynler    Dişi ebeveynler  

 

P1    A1A1B1B1   X   A2A2B2B2  

1.40           P1'lerin   1.40  

    ortalaması 1.40  

 

F1          Hepsi A1A2B1B2  

          F1 'lerin  

   ortalaması 1.80  

 

F2    A1A2B1B2   X   A1A2B1B2  

 Döller: 

1 A1A1B1B1  1.40  

2 A1A1B1B2  1.60  

1 A1A1B2B2  1.40  

2 A1A2B1B1  1.60    

4 A1A2B1B2  1.80  

2 A1A2B2B2  1.60 :'  

1 A2A2B1B1  1.40  

2 A2A2B1B2  1.60  

1 A
2
A

2
B

2
B2  1.40  

 

Ortalama  1.60  

 

Not: F2'deki 16 bireyin yalnız 4’ü üstündür. Çünkü bunlar çift heterozigottur. Eğer bunlar yetiştirme 

için seçilirse bunlar bütün genler için saf olmayacaktır (non-breed true). Bu sebeple döllerin hüneri 

ile ölçülen en iyi melez kombinasyonu bulmak için ırklar, aileler, hatlar arasında seleksiyon yapılması 

gerekir. 
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Tanımlar 

 

 
Genetik bileşenin altında yatan üç etki vardır: 

1. Epistatik Etki:Allel olmayan Genler arası etkileşim 

2. Baskınlık Etkisi: Aynı genin alleleri arasındaki etkileşim 

3. Eklemeli(aditif) Etki: Etkileşim içindeki etkiler düzeltildikten sonra geriye kalan her 

şey 

 

 

Varyans bileşeni kavramında genetik varyans şu şekilde yazılabilir: 

  

𝜎2
𝐺 = 𝜎2

𝐴 + 𝜎2
𝐷 + 𝜎2

𝐼 
                                    

Kesin olmak için, bu denklem “+2𝑐𝑜𝑣𝐴,𝐷 + 2𝑐𝑜𝑣𝐴,𝐼 + 2𝑐𝑜𝑣𝐷 ,𝐼” şeklinde uzatılmalıdır, ancak 

bu kovaryanslar tanıma göre sıfırdır ve bu nedenle denklemden çıkarılır. 

 

 

Bölüm 5.7 Gelecek Nesil: Aktarım Modeli 

Baskınlık ve epistatik etkiler allel bileşimlerine bağlıdır. Gamet üretimi sırasında kırılırlar ve 

yavruda tekrar oluşurlar fakat nasıl olacağı tahmin edilemez. Ancak, eklemeli(aditif) etkiler 

tahmin edilebilir çünkü allellerin belirli bileşimlerine bağlı değildirler. 

 

Eklemeli(aditif) genetik etkileri tahmin edebilmek için, genetik potansiyelin her iki 

ebeveynden yavruya aktarılmasını tanımlayan bir başka model geliştirmemiz gereklidir. Bunu 

görselleştirebilmek için, Şekil 3‟teki tavşan ailesine bakabilirsiniz. Her bir ebeveyn, her bir 

genin iki farklı kopyasına sahiptir fakat yavrularına yalnızca 1 tanesini aktarırlar ve hangisi 

olduğunu bilemezsiniz. Bu nedenle, her gen için her ebeveynde iki allel vardır ve yavruda bu 

allellerin dört farklı bileşimi mümkündür. 
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Şekil 3: Genlerinin yarısını her bir ebeveynden alan yavruları gösteren tavĢan ailesi. Hangi yarısı 

olduğu tamamen Ģanstır. 

 

Gerçek olan her bir hayvanın genlerinin yarısını babadan yarısını anadan aldığıdır. Ancak, 

şekilde de görebilirsiniz, bu formülle yavrunun performansının ne olacağını tahmin 

edemezsiniz çünkü yavruya hangi genlerin aktarıldığını bilmeniz gereklidir. Bu, bir şans 

faktörüdür ve Mendelian Örneklemi olarak da adlandırılır. Bu nedenle, bildiğiniz kısım: yarısı 

babadan ve yarısı anadan, ve diğer kısım Mendelian Örneklemi (MS) terimidir. 

 

Tanım 

Mendelian Örneklemi terimi, her bir ebeveynden yavruya aktarılan genetik materyal için şans 

faktörünü ifade eder. 

 

Islahta, yalnızca eklemeli(aditif) genetik etki (A) ile ilgilendiğimizi unutmayın çünkü onun 

yarısı yavruya aktarılır. Bu, bir hayvanın gerçek damızlık değeri olarak adlandırılır. 

 

Tanım 

Bir hayvanın gerçek damızlık değeri (A) onun eklemeli(aditif) genetik bileşenidir ve yarısı 

yavruya kalıtlanır. 

 

Modelde, bir yavrunun damızlık değerini şu şekilde yazabilirsiniz: 

𝐴𝑦𝑎𝑣𝑟𝑢 =
1

2
𝐴𝑏𝑎𝑏𝑎 +

1

2
𝐴𝑎𝑛𝑎 + 𝑀𝑆 

 

Belirli bir nesilde bütün damızlık değerlerinin varyans bileşenlerini hesaplayacak olursanız, 

bu durumda bu değer eklemeli(aditif) genetik varyans ile aynıdır. Bu nedenle, A‟nın varyansı 

şu şekilde yazılabilir: 

 

𝜎2
𝐴 = 𝑉𝑎𝑟 𝐴 = 𝑣𝑎𝑟 1 2 𝐴𝑏𝑎𝑏𝑎  + 𝑎𝑟 1 2 𝐴𝑎𝑛𝑎  + 𝑣𝑎𝑟 𝑀𝑆 

= 1 2 
2
𝑣𝑎𝑟 𝐴𝑏𝑎𝑏𝑎  + 1 2 

2
𝑣𝑎𝑟 𝐴𝑎𝑛𝑎  + 𝑣𝑎𝑟 𝑀𝑆 

= 1 4 𝑣𝑎𝑟 𝐴𝑏𝑎𝑏𝑎  +  1 4 𝑣𝑎𝑟 𝐴𝑎𝑛𝑎  + 𝑣𝑎𝑟(𝑀𝑆) 
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Eklemeli gen etkisi yada poligenik kalıtım modelinde etkileri birbiri üzerine eklenebilen 

Sonsuz küçük değerler modeli altında, bir nesilden diğerine genetik varyansın boyutunda 

seleksiyonun etkisi olmadığını varsayarız. Bu nedenle,  𝐴𝑏𝑎𝑏𝑎  = 𝑣𝑎𝑟 𝐴𝑎𝑛𝑎  = 𝑣𝑎𝑟(𝐴) 

olarak varsayarız. Bu, 𝑀𝑆  (Mendelian Örneklemesi)değerinin 1 2 𝑣𝑎𝑟 𝐴  değerine eşit 

olması anlamına gelir. Bu oldukça büyük bir bileşendir. Islaha genetik kumar adı verilmesinin 

nedenini açıklamaktadır. İyi ki ıslahta şans faktörünü azaltacak araçlar vardır. Daha fazla bilgi 

hayvanların sıralanması ile ilgili bölümde bulunabilir. 

 

Bölüm 5.8 Kalıtım derecesi 

Hayvan ıslahında, G‟nin değil yalnızca A‟nın tahmininden faydalandığımız için, modeli 

𝑃 = 𝐺 + 𝐸 ‟den 𝑃 = 𝐴 + 𝐸  şeklinde basitleştirmemiz gereklidir. Bu son E değerinin 

hesaplayamadığımız için öncekinden daha büyük olduğuna ve E ifadesinin D ve I 

bileşenlerini içerdiğine dikkat edin.𝜎2
𝐸  değerine neden hata varyansı dediğimiz şu anda 

netleşmektedir: yalnızca çevrenin etkisinden daha fazlasını içermektedir. 

 

Dipnot: Hayvan ıslahıyla uğraşanlar terimlerle ilgili biraz dikkatsiz olabilirler. Özellikle diğeri 

olduğunu belirtmezlerse  𝑃 = 𝐺 + 𝐸  hakkında konuşurken   𝑃 = 𝐴 + 𝐸  demek isterler. 

Ayrıca 𝜎2
𝐺‟den bahsederken 𝜎2

𝐴 demek isterler. 

 

Eklemeli(aditif) genetik etki, her iki ebeveynden yavruya aktarılan genetik bileşen kısmıdır. 

Bir diğer deyişle, eklemeli(aditif) genetik etki kalıtlanabilirdir. Bir özelliğin ne derece 

kalıtlanabilir olduğunu göstermek için, gözlemlediğiniz (fenotipik varyans) varyasyonun ne 

ölçüde hayvanlar arasındaki  eklemeli(aditif) genetik farklılıklar tarafından belirlendiğini 

gösteren bir parametre tanımlanır. Bu parametre kalıtım derecesi olarak adlandırılır ve 2 

simgesi ile gösterilir. 

 

Metrik özelliklerde en önemli karakteristik kalıtım derecesidir. 

 Kalıtım derecesi toplam fenotipik varyansın içinde farklı hayvanların damızlık değerleri  

arasındaki  gı farklılıktan ileri gelen kısmı ifade eder.Wright isimli genetik bilim adamının 

önermesi ile kalıtım derecesi h
2
 sembolu ile gösterilmektedir. 

h
2
 = bAP, 

Bu şekliyle kalıtım derecesi damızlık değerin( breeding value) fenotipik değer(phenotypic 

value) üzerine regresyonudur: 

bAP = σAP / σ
2

P 

Ayrıca  damızlık değer ile fenotipik değer arasındaki  korelasyon  kalıtım derecesinin kare 

köküdür (h). 

rAP = σAP / (σPA ⨯ σ+) = bAP ⨯ (σP / σA) = h
2 ⨯ (1 / h) = h, 

Kalıtım derecesinin tanımından yola çıkarak  bir bireyin tahmini damızlık değerinin  fenotipik 

deper ile kalıtım drecesinin ürünü olduğunu söyleyebiliriz. 

Â = bAP ⨯ P = h
2 ⨯ P 
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Damızlık değer  ve fenotipik değer  her ikiside popülasyon ortalamasından sapmalar olarak 

hesaplanabılır . T kalıtım derecesi bir belirteç olarak fenotipik değerin bir rehber gibi damızlık 

değeri tahmin etmesindeki güvenilirlik derecesini gösterir. Bu nedenledirki kalıtım deecesi 

damızlık değer konusundaki hemen hemen her formülde yer almaktadır.Tahmin edilen 

Kalıtım derecesi  sadece tahminin yapıldığı popülasyonda kullanılmakla beraber bir fikir 

vermek bakıımdan  bazı önemli özelliklerin kalıtım drecelerine ilşkin elde edilen bazı değerler  

aşağıda verilmiştir. Kalıtım dereceleri akrabalar arasındaki benzerliklerden(mesela ebeveyn-

yavru;baba bir üvey kardeşler grubu gibi) yararalanarak hesaplanır. 

ÇeĢitli Akrabalık ĠliĢkilerinde  Benzerliğe iliĢkin Regresyon ve Korelasyon Katsayıları 

Akrabalık Regresyon(b) veya Korelasyon(r) 

Döl kontrolü -bir ebeveyn b=0.5 h
2
 

Döl kontrolü - ebeveyn ortası b=h
2
 

Üvey kardeş r=0.25 h
2
 

Öz kardeş r≥0.5 h
2
 

 

Çeşiti biometrik Tablolardan   farklı akrabalık gurupları için kovaryanslar elde edilebilir. Bu 

tablo esasına göre  regression (b) veya correlation da (r)  Kalıtım dercesine aşağıdaki şekilde 

ulaşılır. 

Döllerin ebeveyn üzerine regresyonundan yararalanarak kalıtım derecesi tahmini ditek 

belirlenebilir.Döller ve ebeveyn (erkek/dişi)arasındaki kovaryans   Ebeveynlerin varyansına 

bölünmeli ardından iki ile çarpılmalıdır. 

Her iki ebeveyne ait ölçümler varsa ebeveyn ortası değer hesaplanmalıdır. Ebeveyn ortasi 

değeri( Ebeveynlerin değeri yerine) kullanarak hesaplama daha önceki gibi olur .Regresyon 

direk kalıtım derecesini verir. 

Aşağıda önce ebeveyn yavru benzerliği yardımı ile daha sonra üvey kardeşler grubu arasında 

kı benzerlık yardımı ile kalıtım derecesi hesaplaması sunulacaktır.Verilen örneği inceleyiniz. 

Aynı yaştaki kuzuların canlı ağırlıkları (Y )ve ebeveynlerinin ortalama ağırlıkları (X )olsun 

N X X
2
 Y Y

2
 X x Y 

1 18 324 18.4 338.56 331.2 

2 21.6 466.56 20.4 416.16 440.64 

3 20 400 19.2 368.64 384 

4 18 324 17.6 309.76 316.8 

5 24.4 595.36 22 484 536.8 

6 17.6 309.76 18.8 353.44 330.88 

7 19.6 384.16 20.4 416.16 399.84 

8 24 576 20.8 432.64 499.2 

9 20 400 19.6 384.16 392 

10 18.8 353.44 20.4 416.16 383.52 

      

Amaç verilen yaş da  Vücut ağırlığının Kalıtım derecesini bulmak olsun 

∑X=18+21.6+………+18.8=202; 

∑Y=18.4+20.4+……..+20.4=197.6; 
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∑X
2
=324+466.56+…….+353.44=4133.28; 

∑Y
2
=338.56+416.16+……..+416.16=3919.68 

∑X.Y=331.2+440.64+…….+383.52=4014.88 

(∑X)
2
=(202)

2
=40804 

 

Kovaryans (σXY  )=(1/N-1)x[(∑X.Y)-( ∑X.∑Y)/N]=2.596 

Varyans( σ
2

X     )=(1/N-1)x[(∑X
2
)-(∑X)

2
/N]=5.876 

Ve neticede kalıtım derecesi şu şekilde elde edilir. 

bYX= σXY/ σ
2

X=2.569/5.876=0.442=h
2    

Örnek  

Herhangi bir özelliğin Kalıtım derecesi  öz kardeşler veya üvey kardeşler  gurupları (rHS, rFS)  

arasındaki korelasyondan tahminlenebilir.Ancak bu durumda hesaplama  ebeveyn döl 

regresyonu metodundan daha komplex dir . Erkekleri çeşitli sayıda dişilerle eşleştirildiği ve 

çoğuz doğumların olduğu çiftlik hayvanlarında öz ve üvey kardeş gurupları seklinde döller 

oluşabilir ve akraba olmayan bireyler ayrılabılır. Döl gurubunun toplam phenotypic variance 

(σ
2

P)  çeşitli kısımlara bölümlendirilebilir.İlk varyans unsuru farklı babalardan oluşan döl 

gurupları arasındaki farklılık dan kaynaklanan varyans unsuru yanı  babalar arası (S=Sire 

;Baba)unsurdur (σ
2

s).İkinci varyans unsuru  baba ile eşleşen farklı annelerin  döl gurupları 

arasındaki farklılık yani (babalar içi) analar(D=dam;Ana) arası varyans  (σ
2

d) 

unsurudur.Üçüncu varyans unsuru analar içi varyans unsurudur (σ
2

e) : Bu durum FS ve HS 

sirasıyle Öz kardes(Full Sib) ve;Üvey kardeş (Half Sib)  ile Ec ortak çevre olmak üzere 

aşaıdakı tabloda gösterilmiştir. 

Varyans  unsurları Tahmin edilen parametreler 

σ
2

s σHS=0.25 σ
2

A 

σ
2

d 0.25 σ
2

A+0.25 σ
2

D+σ
2

Ec 

σ
2

s+ σ
2
d σFS=0.25 σ

2
A+0.25 σ

2
D+σ

2
Ec 

σ
2

e 0.5 σ
2

A+0.75 σ
2

D+σ
2

Ew 

σ
2

p σ
2

A+σ
2

D+σ
2

Ec+ σ
2

Ew 

 

Burada  σHS üvey  kardeş gurupları arasındaki kovaryans, σFS  öz kardeş gurupları arasındaki 

kovaryansdir.   

σ
2

Ew   ise bireylerin kendi gurup ortalamalarından  farklarından ileri gelmektedir. 

Kalıtım derecesini kardeş gurupları arasındaki korelasyondan tahmin ederken tahmin edilen 

parametrelerin isabet derecesi ve tahmindeki sapmalar üzerinde durmak gerekir.Genellikle 

gurup içinde  daha yakın akrabalık ilişkisinde parametre tahmini daha isabetlidir.ancak isabet 
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derecesi sapma ya göre daha az önemlidir.Kalıtım derecesi tahmininde  öz kardeşler gurubu 

kullanildıgında tahmin edilen parametre ortak çevre varyansını da içerir.Bu unsurun etkisi 

büyük olup planlı deneme desenleri kurulsa bile bu etkiyi uzaklaştırmak kolay değildir. Öte 

yandan bu tahminler domınatlık varyansı kısmı nedeniylede  sapmalıdır.Bu nedenledirki öz 

kardeş esasına göre kalıtımderecesi tahmini güvenli olmayıp analiz edilen özellik için kalıtım 

dercesinin üst limitini vermek bakımından önemli olduğunu  bilmek gerekir.  

Örnek .Bir  döller  populasyonunda 100 kg lık ağırlıkta sırt yağı derinliği şöyle olsun. 

Dört babanın herbirisinin  İki ayrı dişiye tahsisi ile elde edilen yavrular grubunda 100 Kg 

Ağırlıkda Sırt yağı kalınlıkları 

Ġnek                                               Yavrular Boğa 

1 28 29 27 1 

2 30 33 31 1 

3 28 28 25 2 

4 30 31 28 2 

5 26 26 28 3 

6 27 29 29 3 

7 27 28 27 4 

8 25 21 32 4 

     

 

Dört babanın herbirisinin  İki ayrı dişiye tahsisi ile elde edilen yavrular grubunda 100 Kg Ağırlıkda 

Sırt yağı kalınlıkları ineklere göre yavrular guruplarının Varyansları 

Ġnek                                                    Yavrular Varyans 

1 28 29 27 1 

2 30 33 31 2.33 

3 28 28 25 3 

4 30 31 28 2.33 

5 26 26 28 1.33 

6 27 29 29 1.33 

7 27 28 27 0.33 

8 25 21 32 31 

     

 

Dört babanın herbirisinin  İki ayrı dişiye tahsisi ile elde edilen yavrular grubunda 100 Kg Ağırlıkda 

Sırt yağı kalınlıkları ineklere göre yavrular guruplarının ortalamaları. 

Ġnek                                                  Ölçümler Ortalama 

1 28 29 27 28 

2 30 33 31 31.33 

3 28 28 25 27 

4 30 31 28 29.66 

5 26 26 28 26.66 

6 27 29 29 28.33 

7 27 28 27 27.33 

8 25 21 32 26 
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Dört babanın herbirisinin  İki ayrı dişiye tahsisi ile elde edilen yavrular grubunda 100 Kg 

Ağırlıkda Sırt yağı kalınlıkları Boğalara  göre yavrular guruplarının Varyansları ve 

ortalamaları 

 

Boğalar                                               Ölçümler Varyans Ortalamalar 

1 28 29 27 30 33 31 4.66 29.66 

2 28 28 25 30 31 28 4.26 28.33 

3 26 26 28 27 29 29 1.9 27.5 

4 27 28 27 25 21 32 13.06 26.66 

 

 

Tablo 9. Dört babanın herbirisinin  İki ayrı dişiye tahsisi ile elde edilen yavrular grubunda 

100 Kg Ağırlıkda Sırt yağı kalınlıkları ineklere göre yavrular guruplarının Varyans unsurları 

nın  beklenen değerleri 

 

 Varyasyon 

kaynağı(VK) 

Serbestlik 

Derecesi(SD) 

Kareler 

Toplamı(KT) 

Kareler 

Ortalaması(KO) 

Tahmin edilen 

varyans unsurları 

Boğalar arası s-1 KTs KOs σ
2

e+ n x σ
2

d+n x d x 

σ
2

s 

İnekler arası s x (d-1) KTd Kod σ
2

e+ n x σ
2

d 

İnekler içi s x d x (n-1) KTe KOe σ
2

e 

Toplam s x d x n-1 KTT   

     

 

Dört babanın herbirisinin  İki ayrı dişiye tahsisi ile her dişiden üç yavru  elde   edilen yavrular 

grubunda 100 Kg Ağırlıkda Sırt yağı kalınlıkları ineklere göre yavrular guruplarının Varyans 

Analiz Tablosu 

 

 

V.K SD KT KO Tahmin edilen 

varyans unsurları 

Boğalar arası 3 29.46 9.82 σ
2

e+ n x σ
2

d+n x d x 

σ
2

s 

İnekler arası 4 34.17 8.54 σ
2

e+ n x σ
2

d 

İnekler içi 16 85.33 5.33 σ
2

e 

Toplam 23 149.96   
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Bu durumda  kalıtım derecesi ne olur sorusunu cevaplayalım.? 

Çözüm: 

Üç farklı alternatif kullanılabılır .İlk ve ikinci alternatıfde veriler sadece baba ve anne için 

analız edilir.Üçüncü alternatifde  bütün bilgi kaynakları hesaba alınır. 

İlk alternatifde sadece anaların etkisi dikkate alınır ,tablonun son sutunu ihmal edilir  (babalar 

arası unsur  (σ
2

s) kullanılmaz). Hedef fenotipik varyansı (σ
2

P) analar arası varyans unsuruna  

(σ
2

d), ve analar içi varyans unsuruna  (σ
2

e)bölmekdir. 

Analar içi unsur (σ
2

e)analara ait  ölçümlerin varyansından  hesaplanabılır. 

 σ
2

e = (1 / 8) ⨯ (1 + 2.33 + 3 + 2.33 + 1.33 + 1.33 + 0.33 + 31) = 5.33 

Anaların ölçümlerinin varyansı:  

Ortalamalardan hesaplanan varyans = 3.0297616 = σ
2

d + [(σ
2

e) / N], 

σ
2

e = 5.33, 

σ
2

d = 1.25, 

σ
2

P = σ
2
d + σ

2
e = 1.25 + 5.33 = 6.58 

σ
2

d / (σ
2
d + σ

2
e) = 1.25 / 6.58 = 0.19, 

h
2 

= 4 ⨯ [σ
2

d / (σ
2
d + σ

2
e)] = 0.76 

 Elde edilen kalıtım derecesi tahmini aşırı tahmindir. 

Ġkinci alternatifi de sadece babalar dikkate alınırken anneler ihmal edilir (analar arası unsur 

kullanılmaz (σ
2
d) ). Toplam Fenotipik varyans babalar arası varyans unsuru (σ

2
s), ve babalar 

içi varyans unsuru(σ
2

e)  şeklinde ikiye bölünür.babalar içi varyans unsurundan  üvey kardeş 

kovaryansı  (rHS) hesaplanabılır. Veriler aşağıdaki gibi çeşitlendirilebilir:  

Hesaplama yolu aynidir. Babalar içi varyans unsuru (σ
2

e)  babalardan elde edilen ölçümlerden 

hesaplanana varyansların ortalaması: σ2
e = (1 / 4) ⨯ (4.66 + 4.26 + 1.9 + 13.06) = 5.97 

Babalar arası unsuru belirlemek için önce her babadaki ölçümlerin ortalaması alınmalı ve 

sonra bu ortalamaları  bir ölçüm alarak bunların varyansları hesaplanır.Bu varyans Babalar 

arası varyans unsuru ile  (σ
2

s) + babalar içi unsuru(σ
2

e) / N  şeklindedir, 

Burada N =Her Baba başına ölçüm sayısıdır  (Bu örnekte N = 6). 

Ortalamalardan hesaplanan Varyans  = 1.63574 = σ
2

s + [(σ
2

e) / N] 

σ
2

e = 5.97, 

σ
2
s = 0.64 
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σ
2

P = σ
2

s + σ
2

e = 0.64 + 5.97 = 6.61 

rHS = 0.64 / 6.61 = 0.096, 

h
2
 = 4 ⨯ rHS = 0.38 

Elde edilen kalıtım derecesi azalmıştır. Ancak Bütün döllerin sankı hepsi üvey kardeşmiş gibi 

işlem gördüğü ne dikkat edilmelidir .Gerçekde döller kısmen öz kardeş ve kısmen üvey 

kardeşdir. 

Netice olarak elde mevcut bilgiler kalıtım derecesi tahmininde kullanılır. Fenotipik varyans 

(σ
2

P) babalar arası varyans unsuru  (σ
2

s),  ile Babalar içi analar arası varyans unsuru (σ
2

d), ve  

analar içi (σ
2

e) varyans unsurlarından oluşan kısımlara bölümlenebilir.Bu unsurlar yardımı ile 

öz kardeş ve üvey kardeş korelasyonları   (rHS , rFS)hesaplanabılır. Genelleştirilmiş bir örnek 

verebilmek için bu örnekde( s=4 ) sayıda baba olmak üzere s adet sayıda babanın (d=2) adet 

sayıda dişi ile eşleştiğini varsayalım. Her bir eşleşmeden (n=3) adet yavrudan ölçümlerin 

alındığını varsayalım.Varyans unsurları ayrılabılır .Hesaplama yöntemi  bir öncekinden 

farklıdır .  

Burada; 

SD = Serbestlik derecesi, KT = Kareler Toplamı, KO = Kareler Ortalaması 

KO = KT / SD 

GKT = ∑X
2 
- DF, 

DF (Düzeltme factor) = (∑X )
2
 / (s ⨯ d ⨯ n) 

Genel kareler toplamı GKT bireysel ölçümlerin kareleri toplanır, bu değerden de düzeltme Terimi çıkarılır 

(ölçümler toplamlarının karelerinin ölçüm sayısına bölümü). 

GKT = (28
2 
+ ... + 32

2
) - [(28 + ... + 32)

2
 / (4 ⨯ 2 ⨯ 3)] = 19021 - [(673)

2
 / 24] = 148.96  

KTs = Babalar Arası KT=(1 / d ⨯ n) ⨯ ∑(Baba Toplamı)
2
 - DT 

Bu örnekte her birisi 6 ölçümlü 4 baba vardır. İlk babanın ölçümler toplamı 28 + 29 +27 + 30 + 33 

+31 = 178‟dir. Benzer şekilde diğer babalar toplamları 170, 165 ve 160‟dır. Bu toplamların kareleri 

alınıp her babadaki döl sayısına bölünüp toplanması ve ardından elde edilen değerden düzeltme 

Teriminin(Bütün gözlemler toplamının karesinin toplam gözlem sayısına bölümü) çıkarılması gerekir. 

İndislerdeki s(sire) baba,d(dam) anne olmak üzere 

KTs = (1 / 2 ⨯ 3) ⨯ ∑(178
2
 + 170

2
 + 165

2
 + 160

2
) - [(673)

2
 / 24] = 29.46 

KTd = (1 / n) ⨯ ∑( Ana toplamı)
2
 - DF- KTs 

Örneğimizde her biri 3 gözlemli 8 ana vardır. Bu anaların toplamları sırasıyla  84, 94, 81, 89, 80, 85, 

82, 78, dır. 

Bu toplamlar kareleri alınıp her ana başına döl sayısına(3) bölünüp elde edilen değerden DT ve  KTs 

değeri çıkarılmalıdır. 

KTd = (1 / 3) ⨯ ∑(84
2
 + 94

2
 + 81

2
 + 89

2
 + 80

2
 + 85

2
 + 82

2
 + 78

2
) - [(673)

2 
/ 24] - 29.46 = 34.17 
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Son varyans unsuru diğer unsurlardan yararlanarak belirlenebilir. Burada e sembolü hata (Kalan 

,error) yı ifade etmektedir.  

KTe = GKT - KTs - KTd = 148.96 - 29.46 - 34.17 = 85.33 

Varyans analiz tablosu aşağıdaki gibidir:  

KOe = σ
2

e = 5.33 

KOd = σ
2

e + n ⨯ σ
2

d = 5.33 + 3 ⨯ σ
2

d = 8.54 

σ
2

d = 1.07 

KOs = σ
2

e + n ⨯ σ
2

d + n ⨯ d ⨯ σ
2

s = 5.33 + 3 ⨯ 1.07 + 3 ⨯ 2 ⨯ σ
2

s = 9.82 

σ
2

s = 0.21 

σ
2

P = σ
2

e + σ
2

d + σ
2

s = 5.33 + 1.07 + 0.21 = 6.61 

Üvey Kardeşler (Half sib=HS) korelasyonu: 

rHS = σ
2

s / σ
2

P = 0.21 / 6.61 = 0.032 

h
2
 = 4 ⨯ rHS = 0.128 

Öz kardeşler (Full Sib=FS) kovayansı: 

rFS = (σ
2

s + σ
2

d)/ σ
2

P = (0.21+ 1.07) / 6.61 = 0.19 

h
2
 = 2 ⨯ rFS = 0.38 

Bu sonuçlardan bütün  diğer bilgi kaynaklarının kalıtım derecesi tahminlerinde  kullanımı söz 

konusu olduğunda  öz kardeş ve üvey kardeş korelasyonlarındaki(rHS , rFS)  esaslardan farklı 

olacağı anlaşılabilir. Sonuçlar ayrıca ortak çevre varyansı  ve dominantlık varyansının ihmal 

edilemeyeceğini ve öz kardeşler rFS esasına göre kalıtım derecesi tahminlerinin sapmalı 

olduğunu göstermektedir. 

 

Tanım 

Kalıtım derecesi (h
2
) toplam genetik çeşitliliğin ne kadarının bireyler arasındaki genetik 

çeşitlilikten kaynaklandığını gösterir. Formülü: 2 = 𝜎2
𝐴/𝜎2

𝑃. Sınırları 0 ile 1 arasındadır. 

 

Bir popülasyonda fenotipler ve genetik akrabalıklar (soy bigisi) bilgisi mevcut ise, bir 

özelliğin kalıtım derecesini hesaplamak mümkündür. 0.3 değerindeki kalıtım derecesi (h
2
), 

gözlemlediğiniz çeşitliliğin % 30‟unun hayvanlar arasındaki eklemeli(aditif) genetik 

farklılıklardan kaynaklandığını gösterir. Eğer bütün fenotipik farklılıklar genetik 

farklılıklardan kaynaklanıyorsa, bu durumda kalıtım derecesi (h
2
) değeri 1.0 olur. Tanıma 

göre 1.0‟dan büyük bir değer mümkün değildir. Benzer şekilde, hayvanlar arasındaki 

farklılıkların belirleyicisi genetik değilse, bu durumda kalıtım derecesi (h
2
) değeri 0.0 olur. 

0.0‟dan küçük bir değer tanıma göre mümkün değildir. 
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Kalıtım derecesi Hesaplamaları ile Ġlgili Kısıtlılıklar 

Hesaplanan kalıtım derecesi her zaman belirli bir özelliğe ve belirli bir çevredeki belirli bir 

popülasyona özgüdür. Bunun iki önemli nedeni vardır. İlki, çevrenin etkisi tabi ki çevreye 

dayalı olacaktır. İkincisi, insan saçının rengindeki genetik çeşitlilik örneğinde gördüğümüz 

gibi, bir özellik için genetik çeşitlilik popülasyonlar arasında farklılık gösterebilir. 

 

Tanım 

Kalıtım derecesi her zaman belirli bir çevredeki belirli bir popülasyon için hesaplanır çünkü 

fenotipik popülasyona göre bahsedilen belirli popülasyondaki bir özellik için genetik 

varyasyonu yansıtır. 

 

Fenotipler birden fazla çevrede aynı popülasyon için kaydedilirse, bu durumda kalıtım 

derecesindeki farklılık için üçüncü bir neden olabilir. İncelenen özellikle ilgili olan 

performans için bazı ön gereklilikler çevreler arasında farklılık gösterebilir. Sonuç olarak, 

farklı genotipler ele alınan çevrelerin her birinde üstün olabilir. Örneğin, küresel Holstein-

Friesian sığır popülasyonunu tek bir popülasyon olarak düşündüğünüzde, Hollanda‟dan 

Bangladeş‟e kadar süt üretim düzeylerini karşılaştırmanız gerekir. Bunun adil olmayacağını 

fark etmek kolaydır. Hollanda‟da bir üst düzey üretici olmak ile Bangladeş‟te üst düzey bir 

üretici olmak için farklı nitelikler gerekir. Bu nedenle, genetik varyasyon farklı olacaktır 

çünkü iyi bir üretici olmak için kısmen farklı genler gereklidir. Çevresel varyasyon da farklı 

olacaktır çünkü şartlar çok farklıdır. Bu nedenle, seleksiyon altındaki bir özellik için kalıtım 

derecesi belirli bir çevrede ve belirli bir popülasyonda hesaplamanız gerekir. Ancak, sizinkine 

çok benzeyen bir çevrede tutulan ve sizin popülasyonunuza çok benzeyen bir popülasyon için 

kalıtım derecesi hesaplamışsa, bu durumda kalıtım derecesilerin de benzer olacağını 

varsaymak oldukça güvenlidir. 

Tablo 1. Bazı popülasyonlar ve türler için bazı kalıtım derecesi örnekleri 

 
Hayvan Türleri ve Özellik Kalıtlanabirlik Hayvan Türleri ve Özellik Kalıtlanabirlik 

Süt Sığırı   Yumurta Tavukları   

Süt Verimi (kg) 0.36 İlk Yumurtalama Yaşı 0.51 

Vücut Kondüsyon Puanı 0.22 Yumurta Üretimi (yumurta/gün) 0.22 

Somatik Hücre Puanı 0.15 Yumurta Ağırlığı 0.60 

Atlar   Koyunlar   

Serbest Hareket 0.34 Temiz yapağıAğırlığı 0.47 

Binilebilirlik 0.29 Gübre Çapı 0.45 

Osteokondroz 0.23 30-90 Gün Günlük Kazanım 0.52 

Bir batında çoklu doğuran 

çiftlik hayvan türleri 

  Köpekler   

Günlük Kazanım (gr/gün) 0.25 Mizaç(Temperament) 0.20 

Yavrulama Boyutu 0.15 Kalça Displazisi 0.34 

Besin Dönüşüm Oranı 0.35 Yavrulama Boyutu 0.30 

Balıklar (Somon, Alabalık)       

Hayatta Kalma 0.05   

Vücut Uzunluğu 0.10   

Vücut Ağırlığı 0.20   
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Bölüm 5.9 Kalıtım derecesi Hesaplamanın Basit Bir Yöntemi: Ebeveyn-Yavru Regresyonu  

 

Varyans bileşenlerinin doğru bir şekilde hesaplamak için sistematik hataların bir kısmından 

arındırılmış yöntemler vardır. Bu varyans bileşenleri kalıtım derecesi hesaplamak için 

kullanılabilir. Bu varyans bileşenlerini doğru bir şekilde hesaplama konusundaki potansiyel 

bir konu, oldukça çok sayıda  (gözlemlenmiş hayvanlar ve soy bilgisi(pedigri)) kayıt 

gereklidir. Sınırlı sayıda gözleminiz varsa veya hayvanlarla ilgili iyi bir soy bilgisi(pedigri) 

kaydınız yoksa, katılabilirlik boyutunu anlamanın “hızlı ve pis” bir yolu vardır: ebeveyn-

yavru regresyonu. Ebeveynler genlerinin yarısını yavrularına aktarır. İlgilendiğiniz özellik 

yalnızca genetik tarafından belirleniyorsa y eksenindeki yavrularına performansına karşı x 

eksenindeki her iki ebeveynin (ortalama-ebeveyn olarak da adlandırılır) ortalama 

performansını belirlerseniz regresyon katsayısını 1 olarak beklersiniz. Özellik belirli bir 

ölçüde çevreden ve genetikten etkileniyorsa, regresyon katsayısının 0‟dan büyük 1‟den küçük 

olmasını beklersiniz. Bu regresyon katsayısı ebeveynlerin ve yavruların ne derece benzer 

olduğunu göstergesidir. Onların benzer kılan tek faktörün ortak genetik geçmişleri olduğu 

varsayılır. Bir diğer deyişle, regresyon katsayısı kalıtım derecesi yansıtır. Bazı durumlarda, 

her iki ebeveyn için değil bir ebeveyn için gözlem yapmış olabilirsiniz. Örneğin, yalnızca 

erkeklerde veya dişilerde ifade edilen bir özellik olması durumunda. Böyle bir durumda, 

regresyon katsayısı bütün kalıtım derecesi yansıtmaz, yarısını yansıtır. 

 

 
Şekil 4. Ortalama ebeveynlerinkine karĢı belirlenene yavru bel yükseklikleri. Ġkisi arasındaki 

regresyon bu popülasyonda bu özelliğin (bel yüksekliği) ne kadar kalıtlanabilir olduğunu 

göstermektedir. 

 

Şekil 4‟te bazı Arap atlarının ebeveynlerini ortalamasında bel yükseklikleri ile ilgili regresyon 

örneğini görmektesiniz. Hesaplanan regresyon katsayısı ve dolayısıyla kalıtım derecesi 

0.64‟tür. 0.56 olarak hesaplanan kesişim ebeveynlerin yavrularından sistematik olarak daha 

büyük olduğunu göstermektedir. Bu, her iki nesil arasında çevresel bir değişimin işaretçisi 

olabilir. Bu, eğer veri bir haradan toplanmışsa doğru olabilir. Ancak, bu bel yüksekliği 

ölçümündeki bir yanlışlık sonucu da olabilir. Sonuçları açıklamada değeri yoktur. 

 

Bunun kalıtım derecesi belirlemenin doğru bir yolu olmadığını unutmamak gerekir. Örneğin, 

bazı familyalar en üst şartlara sahip çevrelerde ve diğerleri zayıf çevrelerde tutulur ve bu 

durum sonuçları etkiler ve regresyon katsayısı ve dolayısıyla kalıtım derecesi üzerinde artan 
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bir etkisi vardır. Benzer bir şekilde, ebeveynler yavrularının çevrelerinden çok farklı 

çevrelarda tutuluyorsa, ebeveynler ile yavruların performansı birbirine benzemeyecektir ve 

regresyon düşük olacaktır. İyi ki, bu sistematik çevresel etkileri dikkate alacak istatistik 

teknikleri var. 

 

Bölüm 5.10 Kalıtım derecesi ile Ġlgili YanlıĢ Kanılar  

Kalıtım derecesi ile ilgili bazı yanlış kanılar vardır. Bazılarını aşağıda inceleyeceğiz. 

 

Yanlış Kanı 1: “0.40 değerinde bir kalıtım derecesi, özelliğin % 40’ının genetik tarafından 

belirlendiğini gösterir.” 

 

Bu çok yaygın bir yanlış kanıdır ve özellikle tanımın yanlış anlaşılmasından kaynaklanır. 0.40 

değerinde kalıtım derecesi, o özellik için bütün fenotipik varyasyonun % 40‟ının o özellik için 

genotiplerdeki çeşitlilikten kaynaklandığını göstermektedir. Bu, tanımdakinden – her 

hayvanda bir özelliğin ifadesinin % 40‟ı genlerden ve geri kalanı diğer etkilerden kaynaklanır 

– çok farklı bir anlama sahiptir 

 

Yanlış Kanı 2: “Düşük kalıtım derecesi özelliklerin genler tarafından belirlenmediğini gösterir.” 

 

0‟dan büyük kalıtım derecesi, fenotipin ifade edilmesi üzerinde genlerin her zaman etkisi 

olduğunu göstermektedir. Kalıtım derecesi fenotipik varyansa göre genetik varyans oranı 

tarafından belirlenir. Örneğin, bir eldeki parmak sayısı çoğunlukla genetik olarak belirlenir 

ancak çok fazla sayıda insanın bir elinde beş parmak olduğu için genetik varyans düşüktür. 

 

Yanlış Kanı3: “Düşük kalıtım derecesi genetik farklılıkların az olduğu anlamına gelir.” 

Düşük kalıtım derecesi otomatik olarak genetik varyansın az olduğu anlamına gelmez. Hata 

varyansının büyük olduğu anlamına da gelebilir. Bunun nedeni de büyük çevresel etki ve 

hatta yanlış fenotip kaydı olabilir. Örneğin, belirli enfeksiyonlara direnç, enfeksiyonla baş 

edebilmek için genetik potansiyele dayalıdır. Problem potansiyelin nasıl ölçüleceğidir. 

Örneğin sahaya girerseniz ve bir koyunda nematot olup olmadığını ölçerseniz, o zamanda 

enfeksiyonu olanları da bulabilirsiniz. Ancak diğer koyunlar arasında hangisinin henüz 

enfeksiyon kapmadığını, hangisinin iyileştiğini ve hangisinin nematot enfeksiyonuna dirençli 

olduğunu ayırt edemezsiniz. Bir diğer deyişle, gözlemlerinizde çok miktarda yanlışlık vardır. 

Her bir hayvanın doğru fenotipini belirleyemeyeceğiniz için bu nispeten büyük bir hata 

varyansı verir ve böylelikle kalıtım derecesi düşük olur. Nematot enfeksiyonunun kaydını, 

sahaya daha sıkı girerek ve/veya ölçüm metodolojisini geliştirerek, iyileştirmek isterseniz, bu 

durumda koyunların nematot enfeksiyonu ile baş etme potansiyelininin daha doğru bir 

kaydını ve böylelikle bu özellik için genetik ve çevresel varyansın daha doğru bir 

hesaplamasını elde edersiniz. Mevcut çok büyük genetik çeşitlilik olmasa bile kalıtım derecesi 

düşük olabilir ancak en azından artık yanlış fenotiplerden kaynaklanmaz. 

 

Yanlış Kanı4: “ Kalıtım derecesi sabit bir değerdir.” 

Kalıtım derecesi, belirli bir zaman diliminde yapılan gözlemlere dayalı ve belirli bir 

popülasyondaki fenotipik varyanstaki genetik varyans bileşenlerinin nispi ağırlığını yansıtır. 

Kalıtım derecesin boyutu bir popülasyondaki genetik varyansa ve ayrıca çevrenin etkisine ve 

gözlemlerin  doğruluğu, isabet derecesina (bkz. Yanlış Kanı 3) dayalıdır. Bir popülasyondaki 

genetik varyans diğer popülasyondakinden (bir şekilde) – özellikle o popülasyondaki 

hayvanlar farklı bir ırktan ise – farklı olabilir. Örneğin, yeni fenotipik gözlemler daha doğru 

bir kayıt modeli kullanılarak toplandıysa veya son kayıttan beri barınma sistemi değiştiyse ve 
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dolayısıyla çevrenin etkisi değiştiyse, kalıtım derecesi düzenli aralıklarla yeniden hesaplamak 

mantıklıdır. 

 

Özetlemek gerekirse, kalıtım derecesi fenotipik varyansın belirli bir çevrede belirli bir 

popülasyon için ne derece eklemeli(aditif) genetik varyans tarafından belirlendiğini gösterir. 

Belirli popülasyon eklemeli(aditif) genetik varyansı, belirli çevresel etkileri, çevresel 

varyansın boyutunu ve fenotip kaydının  doğruluğu, isabet derecesinu anlatır ve hayvanlar 

arasındaki farklılıklar ortaya çıkar. 

 

Bölüm 5.11 Genetik Olmayan Etkiler: Ortak Çevreden Kaynaklanan Varyans 

Bir hayvanın hayatı boyunca genel olarak bulunduğu çevreyi detaylı olarak gözlemlemek çok 

zordur. Ancak, bir hayvanın gelişimi sırasında diğer hayvanlarla paylaştığı ve hepsini benzer 

bir şekilde etkilemiş olabilecek bazı bileşenler vardır. Bu etkinin boyutu hesaplanabilir çünkü 

aynı çevreyi paylaşan hayvanları benzer bir çevreyi paylaşan diğerleriyle kıyaslayabiliriz. 

Ortak çevrenin bir örneği, aynı doğumdaki yavruların paylaştığı anadır (Bir batında çoklu 

doğum yapan , köpekleri, koyunları, tavşanları ve fareleri vb çiftlik hayvanlarını düşünün). Bu 

hayvanlar aynı rahimiçi çevreyi, aynı süt bileşimini, yaklaşık aynı düzeyde süt üretimini ve 

ana ilgisini paylaşmıştır. Paylaşılan bu ilk dönem çevresi bu hayvanları benzer bir şekilde 

şekillendirmiştir. Ancak, bir doğumda dünyaya gelmeyen hayvanlar da ortak bir çevreyi 

paylaşabilir. Örneğin, yumurtadan aynı zamanda aynı kuluçka makinesinden (veya aynı 

tavuğun altından) çıkan civcivler, genellikle ilk olarak aynı kapalı alanı (kafes veya kümes) 

paylaşan genç hayvanlar. Dış alanda barınma çok daha değişkendir ve bu nedenle paylaşılan 

çevrenin benzer etkisi çok daha azdır. 

 

 

 
 

Ortak çevre tabiki hayvanların yetişkin evresinde de vardır. Ancak, hayvan ıslahında bunu 

artık “ortak bir çevre” olarak adlandırmayız. Ortaç çevre hayvanın gelişim sürecindeki 

çevreyi ifade etmektedir ve geri döndürülemez sonuçları vardır. Ortak çevre verimliyse, o 

çevreyi paylaşan hayvanların gelişimi potansiyelleri doğrultusunda olacaktır. Ancak, 

hayvanlar kısıtlı bir çevrede yetişirse, bu durumda gelişimleri potansiyelleri doğrultusunda 

olmayacaktır ve bu çok iyi olmayan gelişimin sonuçları geri döndürülemez. Ancak, yetişkin 

yaşamdaki kısıtlı bir çevrenin etkileri çoğunlukla geri döndürülebilir. 

 

Tanım 

Ortak çevre, bir hayvanın gelişimi sırasında diğerleriyle paylaştığı ve bu nedenle ortak 

çevreyi paylaşan bütün hayvanların gelişimine aynı etkiyi göstermesi beklenen çevredir. Bir 

çevrenin kalitesinin, eğer gelişim sırasında bulunulursa geri döndürülmez sonuçları vardır. 
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Bölüm 5.11.1 Ortak Çevrenin Önemi 

Ortak çevre varyansı ile neden ilgileniyorsunuz? En önemli neden, boyutunun, gözlemlenen 

fenotiplerlerdeki çeşitliliğe ortak çevrenin etkisini anlamayı sağlamasıdır. Ortak çevre, fenotip 

kaydı zamanında paylaşılmak zorunda değildir. Örneğin, dişilerde erinlik yaşı (ilk kızgınlık 

döngüsü), aylar ve hatta yıllar olacak şekilde, ortak çevreden etkilenebilir (örneğin, paylaşılan 

doğum) Ortak çevrenin kalitesi iyiyse, bu durum erginlik yaşının daha erken olmasıyla 

sonuçlanır. 

 

Ortak paylaşılan çevresel deneyimlerin varlığını bilmenin faydası, bu deneyimlerin 

etkilerindeki varyasyon miktarını belirleyebilmenin kalıtım derecesi daha doğru bir şekilde 

hesaplamaya olanak sağlamasıdır. Bunun nedeni, ortak çevrenin etkisini, yakın akraba 

hayvanlar aynı ortak çevreyi deneyimlediği için, genetik bileşenlerden ayırt etmenin zor 

olmasıdır. Varyans bileşenlerini hesaplarken ortak çevreyi dikkate almak, genetik varyansı 

gerçek çevresel etkilerden temizlemeye yardım eder. Ayrıca, ilk gelişim evresindeki etkisinin 

boyutunun fenotip üzerindeki etkisini anlamayı sağlar. 

 
Ortak çevresel etki dikkate alınarak fenotipik varyans şu şekilde yazılabilir: 

 

𝜎𝑝
2 = 𝜎𝐺

2 + 𝜎𝐶
2 + 𝜎𝐸

2 

 

Ortak bir çevresel faktör belirleyebiliriz ve bu toplam fenotipik varyansa göre ortak çevresel 

varyansın oranını simgeler. Bu, 𝑐2 ile gösterilir ve kalıtım derecesin simgesi 2‟dir. 

Bölüm 5.11.2 Ortak Çevresel Etkilerin Örnekleri 

Tablo 2‟de, iki ırktan dişi bir batında çoklu doğuran çiftlik hayvan türlerindeki belirli 

özelikler üzerindeki ortak çevresel etkilerin örneklerini göreceksiniz. Bu ortak çevresel 

etkiler, sütten kesilmeye kadar hayvanların aynı çevrede yetiştirildikleri göstermektedir. 

Etkinin en çok bacak puanı üzerinde olduğunu görebilirsiniz. Muhtemelen, dişi bir batında 

çoklu doğuran çiftlik hayvan türleriun süt bileşimi ile ilgilidir, bu kemiklerin büyümesini ve 

gelişmesini etkilemiş olabilir. Ancak bu bir söylentidir.  Tablonun gösterdiği bir başka şey, bu 

özelliklerin kalıtnalabilirliği hesaplanırken bu ortak çevre dikkate alındığındaki veya 

alınmadığındaki etki boyutudur. Daha önce açıklandığı gibi, bunun nedeni aynı doğumu 

paylaşma çevresel etkisidir. Ancak, bir diğer nedeni, aynı doğumu paylaşma çevresel etkisini 

aynı doğumda doğan hayvanların akraba olduğu gerçeğinden ayırmanın zor olmasıdır. 

Eklemeli(aditif) genetik ve ortak çevresel etkiler nedeniyle varyans hesaplamalarını doğru bir 

şekilde yapabilmek zordur. 

Tablo 2. Ġki farklı ırkdan  bir batında çok yavru  veren  türlerde ortak çevresel etkiyi (c
2
) 

dikkate alarak kalıtım derecesi (h
2
) ve dikkate almadan kalıtım derecesi (h

2*
) örnekleri 

 

  h
2
 h

2 *
 c

2
 

1.Yerel ÇeĢit    

Bacak Puanı 0.06 0.04 0.10 

Üçüncü Doğuma Kadar Hayatta Kalma 0.07 0.05 0.05 

Beşinci Doğuma Kadar Hayatta Kalma 0.07 0.05 0.05 

Üretken Yaşamın Uzunluğu 0.09 0.07 0.05 

2.Yerel çeĢit    

Günlük Kazanım (g/d) 0.09 0.06 0.11 

Doğum Boyutu 0.06 0.05 0.05 

Besin Dönüşüm Oranı 0.07 0.05 0.05 

Vücut Ağırlığı 0.08 0.06 0.06 
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Bölüm 5.11.3 Ortak Çevresel Etki ile Ġlgili Özel Bir Durum: Ana Etkisi 

Ana etkisi, ortak çevrenin özel bir durumu olabilir. Ana tarafından belirlenen çevrenin bir 

etkisidir. Doğumdan önce başlar ve ananın yavrusu üzerinde etkisi sürdüğü sürece devam 

eder. Eş zamanlı çok sayıda yavru olması durumunda, örneğin bir doğumda, ana etkisi ortak 

çevresel etkinin önemli bir parçası olabilir. Ancak, analarından tek olarak doğan yavrular da 

etkilenir. Ananın çok sayıda yavrusu varsa ancak aynı zamanda doğmamışsa, bütün yavruların 

paylaştığı belirli ana çevresel etkisini hesaplamak mümkündür. Örneğin, rahim boyutu veya 

ananın mizacı ve sonuç olarak belirli bir ana ilgisi. 

 

 
 

Karmaşık bir faktör, ananın etkisinin çevresel ve hatta genetik bir bileşeninin olmasıdır. 

Ananın yavrularına ne gibi bir rahim çevresi sağlayabileceği;ayrıca, doğum kanalının ne 

kadar geniş olduğu veya ne kadar süt üretebileceği ve sütün ne nitelikte olacağı ananın 

genetiğine bağlıdır. Bu nedenle, ana etkisi aslında yavruları için çevresel bir etkidir fakat 

ananın genetiğine dayalıdır. 

 

Tanım 

Ana etkisi, yavruların gelişimi sırasında ana tarafından yaratılan çevre etkisi olarak 

tanımlanır. Ana etkisi kısmen ananın genetiği tarafından belirlenir. 

 

Bu ana etkisinin bazı türlerde ıslah hedefinin bir parçası olduğunu unutmayın. Hepsinden öte, 

iyi analık yeteneklerine sahip olmak ıslah programında önemli bir bileşen olabilir. Örneğin, 

ana etkileri süt sığırlarında (doğum kolaylığı), et sığırlarında ve koyunlarda (doğum kolaylığı, 

analık yeteneği), bir batında çoklu doğuran çiftlik hayvan türlerinde ve tavşanlarda 

(yavruların sayısı ve kalitesinde analar çok önemli bir bileşendir) ıslah hedefinde yer 

almaktadır. 

 

 

Bölüm 5.11.4 Ortak Çevresel Etki ile Ġlgili Özel Bir Durum: (Dolaylı) Sosyal Genetik Etki  

 

Genetiğin fenotipe etkisi düşünebileceğinizden daha karmaşıktır. Şu ana kadar bireyin kendi 

genetik potansiyeli hakkında konuştuk. Ana etkisiyle, hayvanın gelişimini yalnızca kendi 

genetik potansiyelinin belirlemediği ve ananın genetik bileşenlerinin de rol oynadığı açıklığıa 

kavuşmuştur. Ancak, bunu düşündüğünüzde, gelişiminizi etkileyen yalnızca anneniz değildir. 

Örneğin, erkek ve kız kardeşlerinizdir, okulunuzdaki çocuklardır, sizin arkadaşınız olan ve 

size zarar vermiş birileri olabilir. Bir diğer deyişle, bugün kim olduğunuz çevrenizdeki 

insanların etkisiyle oluşmuştur. Bu etki kısmen diğer insanların kendi deneyimlemiş 
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olduklarından kaynaklanmaktadır. Ancak, kısmen de bu insanların genetiğinden kaynaklanır. 

Buna neden dolaylı sosyal genetik etki dediğimiz şu anda netleşmiş olmalıdır. 

 

Bir hayvanın fenotipini diğerleri etkileyebilir. Diğerleri hayvanın çevresinin bir parçasıdır ve 

burada, ana etkisinde olduğu gibi, çevrenin genetik bir bileşeni vardır: diğer hayvanların 

genetiği. Bir diğer deyişle, her bir hayvanın fenotipi, doğrudan bir genetik etkiden 

(genlerinden) ve çevresinden ve dolaylı olarak da çevredeki hayvanların fenotipik etkilerinden 

etkilenir. Ana etkisinde olduğu gibi, sosyal fenotipin de genetik ve çevresel bileşenleri vardır. 

Şu şekilde gösterilmiştir;  

 
  

 

Bu şekil Bir batında çoklu doğuran çiftlik hayvan türleridan oluşan bir ağılı simgelemektedir 

ve bir batında çoklu doğuran çiftlik hayvan türleri 1 üzerindeki doğuran ve sosyal etkileri 

göstermektedir. Bir batında çoklu doğuran çiftlik hayvan türleri 1‟in kendi genetiğinden ve 

kendi çevresinden kaynaklanan bir fenotipi (PD) vardır fakat aynı zamanda ağıldaki 2, 3 ve 4 

numaralı bir batında çoklu doğuran çiftlik hayvan türleriların sosyal fenotiplerinden (PS) 

etkilenir. Bir batında çoklu doğuran çiftlik hayvan türleri 1‟in bölme  arkadaşları sessiz ve 

sıcak olursa performansı, ağıl arkadaşlarının ona zarar verdiği veya besine ulaşmasını 

engelledikleri duruma göre, çok daha iyi olacaktır. Sosyal etkiler, ağıldaki bir batında çoklu 

doğuran çiftlik hayvan türlerilardaki, kümesteki tavuklardaki, sürüdeki ineklerdeki, sürüdeki 

koyunlardaki vb. gibi hayvanlar bir sosyal yapı içinde ne zaman ağıla konulursa rol 

oynayabilir atlardaki veya.  
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Tanım 

Dolaylı veya sosyal etkiler, bir hayvan üzerinde diğerlerinin fenotiplerlerinin etkisi olarak 

tanımlanır. Ana etkisinde olduğu gibi, sosyal etkiler, diğer hayvanların genetiklerinin ve 

çevrelerinin bir bileşimini içeren fenotiplerdir. 

 

Bölüm 5.12 Genetik Modeller ile Ġlgili Kilit Noktalar 

1. Fenotip genotip ve çevre tarafından belirlenir. 

2. Çevre, gebelik ile fenotip kaydı arasında gerçekleşen her türlü etkiyi içermektedir. 

3. Hayvan ıslahında, yalnızca eklemeli(aditif) genetik etki ile ilgileniriz çünkü yavruya 

onlar aktarılır. 

4. Fenotipteki çeşitlilik fenotipik varyans olarak ifade edilebilir. 

5. Fenotipik varyans, eklemeli(aditif) genetik varyansı ve hata varyansını içerir. 

6. Hata varyansı, çevresel etkilerden kaynaklanan varyansı içerir ama aynı zamanda 

baskınlık ve epistatik etkileri, fenotipik ölçümlerdeki hataları vb. içeren bir çöp kutusu 

gibidir. 

7. Bir yavrunun damızlık değeri, babanın damızlık değerinin yarısını ve ananın damızlık 

değerinin yarısını içermektedir. 

8. Mendelian Örneklemi terimi yavrudaki eklemeli(aditif) genetik bileşenin hangi kısım 

olduğunun –babanın hangi yarısının ve ananın hagi yarısının yavruya aktarıldığının – 

tahmin edilemeyeceğini ifade eder. 

9. Kalıtım derecesi fenotipik varyansın ne ölçüde popülasyondaki genetik varyanstan 

kaynaklandığını ifade etmektedir.h
2
 simgesi ile gösterilir. 

10. Ortak çevresel varyans, hayvanın gelişimi sırasında (kısmen) paylaştığı ortak bir 

çevreden; örneğin, aynı doğum veya ağıl; kaynaklanan varyanstır. Fenotipik varyans 

oranı, c
2
 ile gösterilen ortak çevreden kaynaklanan orandır. 

11. Ana etkisi, yavrunun gelişimi sırasında ana tarafından yaratılan çevredır. Bu ana 

etkisinin bir kısmı ananın genetiğinden kaynaklanıyor olabilir. 

12. Dolaylı bir genetik veya sosyal genetik etki, bir hayvanın performansı üzerinde diğer 

hayvanların etkisidir. 
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BÖLÜM 6: GENETĠK ÇEġĠTLĠLĠK VE AKRABALI YETĠġTĠRME 

 

Islah hedefini tanımlamak ve fenotipler ile soy bilgisi(pedigri)ni kaydetmek bir ıslah programı 

oluşturmanın önemli özellikleridir. Damızlık değerlerini hesaplamak için doğru soy 

bilgisi(pedigri) kaydı gereklidir ve buna bilgi toplama ile ilgili bölümde değinilmiştir. Soy 

bilgisi(pedigri) kaydı ayrıca hayvanlar arasındaki genetik akrabalıkları izlemek için 

kullanılabilir. Hayvanlar arasındaki akrabalığı bilmek bir popülasyondaki genetik çeşitliliği 

korumak için çok faydalıdır. Genetik çeşitlilik, bir popülasyondaki hayvanlar arasındaki 

genetik farklılıkların bir ölçümüdür (örneğin, genetik varyasyon). Islah programının gelecekte 

de sürdürülebilmesini sağlamak için, genetik çeşitliliği izlemek ve korumak gereklidir. 

Genetik çeşitlilik ıslah için üstün hayvanların seçilmesini sağlar. Genetik çeşitlilik yoksa, bu 

durumda bütün hayvanlar genetik olarak aynı olur ve seleksiyon bir sonraki nesilde genetik 

ilerleme sonucu vermez. Böyle bir durumda, bir ıslah programı oluşturmak faydasızdır. 

Genetik çeşitliliğin ayrıca akrabalı yetiştirme ile doğrudan bağlantısı vardır. Akrabalı 

yetiştirme, akraba hayvanların eşleştirilmesinden kaynaklanır ve sağlık ile üreme üzerinde 

olumsuz etkiye sahiptir. 

 

 

 
 

Bu bölümde, hala bilgi toplamaya devam ediyoruz (Aşama 3) ve genetik çeşitlilikte aile 

akrabalıklarının rolünü detaylı olarak inceleyeceğiz. Bu bölüm 4 parçaya ayrılacaktır: ilk 

olarak teoriye giriş, ikinci olarak genetik çeşitliliğin değerlendirilmesinde kullanılacak ve 

seleksiyon ile eşleştirme konularında karar vermeyi sağlayacak bir takım çantası. Araçların 

uygulamalarından bazıları ileriki bölümlerin konusudur. Genetik çeşitlilik teorisine giriş 

yaparken, genelden-özele bir yaklaşım izleyeceğiz: Önce popülasyonlar arası genetik 

çeşitliliği inceleyeceğiz, ardından bir popülasyon içine doğru ilerleyeceğiz ve son olarak bir 

hayvanın genetik çeşitliliğine bakacağız. Daha sonra, genetik çeşitliliği etkileyen farklı 

1. Üreme Sisteminin Tanımı

2. Islah Hedefinin Tanımı

3. Bilgi Toplama

- Fenotipler

- Akrabalıklar

- Genotipler

4. Seçilim Kriterlerinin Belirlenmesi

- Genetik Model

- Damızlık Değeri Hesaplaması

5. Seçilim ve Çiftleşme

- Seçilim Karşılığının Tahmini

- Çiftleşme Kararlarının Sonuçları

6. Dağıtım

- Islah Programının Yapısı

- Melezleme

7. Değerlendirme

- Genetik İlerleme

- Genetik Çeşitlilik 

Islah 

Programı 
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mekanizmalara bakacağız ve hayvan ıslahındaki rollerini tartışacağız. Akrabalı yetiştirmeyi 

ve sonuçlarını inceleyeceğiz. Bölümün ikinci kısmındaki takım çantası, hayvanların soy 

bilgilerine dayalı olarak aralarındaki genetik akrabalıkları belirleyen, bir hayvanın akrabalı 

yetiştirme katsayısını belirleyen ve popülasyon düzeyinde akrabalı yetiştirme oranını ve 

düzeyini ele alacak araçları içerecektir. Sonraki bölümlerde, bu araçların ıslah programının 

birçok adımıyla ilgili olduğunu göreceksiniz. 

 

Bölüm 6.1: Genetik ÇeĢitlilik Nedir? 

Çeşitlilik, varyasyon için kullanılan diğer bir kelimedir ve bahsettiğiniz her ne ise aralarındaki 

farklılıklar olduğunu ifade eder. Genetikle ilgili olarak en sık rastlanan popülasyonlar 

arasındaki genetik çeşitliliktir. Örneğin, farklı ırkların özel genetik olarak belirlenmiş 

özellikleri vardır. Boyutlar ve renklerdeki farklılıkları düşünün ve süt sığırı ile et sığırı 

arasındaki veya av köpekleri ile bekçi köpekleri arasındaki farklılıkları düşünün. Genetik 

çeşitlilik popülasyon içinde de vardır ve o popülasyondaki hayvanlar arasındaki genetik 

farklılıklar ile ilgilidir. Bir popülasyonda hiç genetik çeşitlilik olmaması mümkündür ancak 

nadir görülen bir durumdur. Bu, tamamen akrabalı yetişmiş popülasyonlarda gerçekleşir ve 

hayvanlar genetik olarak tamamen birbirine benzer. Ancak, daha önce ifade edildiği gibi, 

laboratuvar hizmetleri için özel olarak yetiştirilmiş laboratuvar hayvanlarının genetik 

soylarında olabilecek çok nadir bir durumdur. Bu popülasyonların amacı, genetik olarak 

mümkün olduğunda eşit hayvanlar sağlamak ve böylelikle genetik farklılıkların yeni ilaç 

testlerinde bir etken olmasını engellemektir. Bir klon popülasyonu, genetik olarak eşit 

hayvanlara sahip olmaya göre daha iyi olacaktır. 

 

Tanım 

Klon (hayvan / hayvanlar), bir diğerine veya diğerlerine genetik olarak benzeyen hayvandır / 

hayvanlardır. 

 

Böyle bir popülasyonda hiç genetik çeşitlilik yoktur. Ancak, Hollanda‟da klonların kullanımı 

yasaklanmıştır. 

 

Tanım 

Genetik çeşitlilik, tür içerisindeki hayvanlar arasında – hem popülasyon içinde hem de 

popülasyonlar arasında – genetik farklılıkların varlığını ifade eder. 

 

Bir popülasyonda mevcut olan allellerin sayısı bir genetik çeşitlilik ölçütüdür. Ne kadar çok 

allel varsa, genetik çeşitlilik o kadar fazladır. Bu allellerin bir popülasyonda görülme 

sıklığının genetik çeşitliliğin boyutu üzerinde bir etkisi vardır. Allel frekansları ne kadar 

eşitse, çeşitlilik o kadar fazladır. Bu prensip Şekil 1‟de iki alleli olan bir gen ile gösterilmiştir. 
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Şekil 1. Ġki allelin frekansları arasındaki iliĢki (mav, düz çizgi) ve popülasyonda heterozigotluğun 

sonucu (eğri çizgi). Maksimum heterozigotluk p = q = 0.5 
 

q allelinin frekansı 1 ise p allelinin frekansı 0‟dır ya da tam tersidir. Bir allelin yüksek 

frekansı her zaman diğer allelin frekansının düşük olmasına karşılık gelir. Heterozigotların 

frekansı 2pq olarak hesaplanır ve her iki frekansa dayalıdır. Maksimum allel frekansı her iki 

allelinde olabildiğince yüksek frekansı olduğunda gerçekleşir ve bu diğer frekansı verir. Bu 

durum her iki allel de eşit frekansta gerçekleştiğinde gerçekleşir. Daha fazla alleli olan genler 

için prensip aynıdır: eşit allel frekanslarında maksimum heterozigotluk. Genetik çeşitlilik çok 

sayıda allelin varlığına ve bu allellerin popülasyondaki frekansına dayalıdır. Bir hayvanda, 

hayvanın belirli bir gen veya genom parçası için homozigot mu yoksa heterozigot mu 

olduğuna bakarak genetik çeşitliliği tanımlayabilirsiniz. 

  

Bölüm 6.2: Genetik ÇeĢitliliği Etkileyen Kuvvetler 

Genetik çeşitliliği etkileyen bazı kuvvetler vardır. Bazılarını insanlar etkileyebilir, diğerleri 

ise şans eseri gerçekleşirler. Popülasyon düzeyinde genetik çeşitliliği artıran ve azaltan 

kuvvetler vardır. Mutasyonlar yeni alleller yaratan olaylardır. Mutasyonlar üreme 

hücrelerinde gerçekleştiğinde, genetik çeşitlilik üzerinde artan bir etkisi vardır. Göçün de 

artırıcı etkisi vardır ancak sadece içe doğru göç ile – yeni hayvanların popülasyona 

katılmasıyla – gerçekleşir. Dışa doğru göçün – hayvanların popülasyondan ayrılması – 

özellikle popülasyon boyutu küçük olduğunda genetik çeşitlilik üzerinde azaltıcı etkisi vardır. 

Ayrıca, seleksiyonun de azaltıcı etkisi vardır: yalnızca belirli bir genetik yapıya sahip 

hayvanların üremesine izin verilir ve diğerleri yok sayılır. Bu durumun allel frekansları 

üzerinde etkisi vardır ve eşit frekanstan uzaklaşır. Genetik çeşitlilik üzerinde azaltıcı etkisi 

olan son bir kuvvet ise tesadüftür (genetik sürüklenme) ve bununla alakalı olarak akrabalı 

yetiştirmedir. Genetik sürüklenme seleksiyon kararlarınızdan doğrudan etkilenmez. Genetik 

sürüklenme ile ilgili daha fazla açıklama bir sonraki paragraftadır. 
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Genetik ÇeĢitliliği Etkileyen Kuvvetler Genetik ÇeĢitlilikteki DeğiĢim Yönü 

Genetik Sürüklenme ve Akrabalı Yetiştirme - 

Seleksiyon - 

Göç - veya + 

Mutasyon + 

 

Bölüm 6.2.1: Genetik ÇeĢitliliğin Kaybı: Genetik Sürüklenme 

Alleller popülasyonda tesadüfen kaybolabilir. Allel kaybının bir nedeni, seleksiyon 

kararlarından bağımsız olarak tüm yavruların çiftleşmemesi ve yavru üretmemesidir. Çünkü 

ıslah için seçilen bütün hayvanlar yavru üretemeyebilir. Bazıları beklenmedik şekilde ölebilir 

veya bazıları asla çiftleştirilemez (örneğin, üstün köpek ve at sahiplerinin her zaman 

hayvanlarını ıslah için kullanmak istememeleri). Seleksiyon adayı olmasına rağmen 

hayvanların yavru üretememesinin sonucu, yavru neslindeki allel frekanslarını etkiler ve 

düşük frekanstaki alleller kaybolabilir. 

 

Genetik Sürüklenme Üzerinde Mendelian Örneklemi Etkisi 

Tesadüfi allel kaybının bir diğer nedeni Mendelian örneklemi ile net bir ilişkinin olmasıdır. 

Hayvanlar ıslah için seçilse ve yavru üretse bile, hangi allellerin yavrulara aktarıldığı hala 

belirsizdir. Çoklu yavru olması durumunda ne oranda aktarıldığı da belirsizdir. Özellikle 

küçük popülasyonlarda allel frekansları bu tür genetik sürüklenmeye karşı hassastır. 

Tamamen şans eseri olarak, nesilden nesile allel frekansları değişir. Popülasyon ne kadar 

küçükse genetik sürüklenmeden kaynaklanan allel frekanslarındaki dalgalanma o kadar büyük 

olur. Bütün hayvanlar ıslaha katılsa bile, düşük frekanslı alleller yok olabilir çünkü yavrulara 

şans eseri olark aktarılmazlar. İlginçtir ki, bu durum seleksiyon altındaki olumlu etkiye sahip 

allelleri de içerebilir. Özellikle bu alleller baskın etkiye sahip olduğunda heterozigot 

hayvanlar tercih edilen fenotipi de ifade edebilir. Düşük frekanslarda, istenilen alleli taşıyan 

birçok hayvan heterozigot olacaktır. Tamamen şans eseri olarak istenmeyen allellerin hepsini 

yavrularına aktarabilirler. Kulağa garip gelebilir ancak olmayacak bir şey değildir. Genetik 

sürüklenmenin etkilerinin, seleksiyonun etkilerinden daha büyük allel frekansları üzerinde de 

etkisi vardır. Genetik sürüklenmenin etkisi özellikle küçük popülasyonlarda önemlidir ve 

burada bireysel hayvanların fenotiplerinin allel frekansları üzerinde etkisi vardır; ancak bütün 

popülasyon boyutlarında rolü vardır. 

 

Genetik Sürüklenme Örnekleri 

Şekil 2 genetik sürüklenmenin nasıl işleyeceğini gösteren bir örnektir. Küçük bir allel 

popülasyonunda bir allelin yönelimli seleksiyon olmadan nasıl yok olabileceğini 

göstermektedir. Tamamen şans eseri olarak bütün hayvanlar üreyemeyebilir ve tamamen şans 

eseri olarak kırmızı allelin taşıyıcıları her zaman bu alleli yavrularına aktaramayabilir. Dört 

nesil içinde, kırmızı allel popülasyondan yok olur. Bu tabiki bir örnektir. Mavi allel de yok 

olabilir veya frekansları değişebilir. Allel frekanslarının değişmesi ve homozigotluğun 

tamamen şans eseri artması prensibi çok gerçekçidir ve genetik sürüklenme olarak 

adlandırılır. 
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Şekil 2. Bir ördek popülasyonunun dört neslindeki (sütunlar) genetik sürüklenme örneği. Nesil 

1’de, açık renk ve koyu renk alleller eĢit frekansta görülür. Ördek 1 ve 5 üremez (örneğin, erken 

ölebilirler veya eĢ bulamazlar). En çok yavruya Ördek 2 sahiptir. Sadece Ördek 2  koyu renk alleli 

yavrularına aktarabilir, Ördek 3 ve 4 her iki rengi de aktarabilir ve Ördek 6 yalnızca Açık renk 

alleli aktarabilir. Ancak, heterozigot ördeklerden yalnızca Ördek 4  Açık renk alleli bir seferliğine 

aktarır. Nesil 2’de koyu renk allelleri frekansı 8/12 = 2/3 oranına yükselmiĢtir. Yine bütün ördekler 

üreyemez ve nesil 3’te Açık renk  allelin frekansı 2/12 = 1/6’ya düĢer.Açık renk allel, Ģans eseri 

olarak, nesil 4’e aktarılamaz. Popülasyon homozigot koyu renk  olmuĢtur. 

 

Genetik Sürüklenmenin Sonuçları 

Genetik sürüklenme allel frekanslarında değişikliğe yol açar ve sonuç olarak bir frekans 

pahasına diğerinde bir artış gerçekleşir. Bundan dolayı, hayvanlar özellikle en sık allel için 

homozigot olma eğilimindedir. Dolayısıyla, popülasyon düzeyindeki genetik çeşitlilik 

kaybının bireysel düzeyde genetik çeşitlilik üzerinde sonuçları vardır. Hayvanlar birbirine 

benzer. Soyları dolayısıyla yakın akraba olmasalar bile, genetik olarak birbirleriyle akraba 

olurlar. Bu nedenle, genetik sürüklenme hayvanlar arasındaki akrabalığı artırır ve bir 

popülasyonda allellerin sabitlenmesine yol açar. 

 

Bu nedenle: 

1. Allel frekansındaki tesadüfi değişime genetik sürüklenme adı verilir. 

2. Tesadüf, Mendelian örnekleminde hangi allelin yavruya aktarılacağındaki varyasyon 

ile hayvanların hayatta kalma ve üreme başarılarını birbiriyle ilişkilendirir. 

3. Genetik sürüklenmenin sonraki nesildeki allel frekansları üzerindeki sonuçları 

azımsanamayacak miktarda, özellikle küçük popülasyonlarda, olabilir. 

4. Genetik sürüklenme hayvanlar arasındaki akrabalığı artırır. 

 

Bölüm 6.2.2: Genetik ÇeĢitliliğin Kaybı: Seleksiyon 

Seleksiyon, bazı allelleri diğerlerine göre daha uygun kabul eder. Bu hayvan ıslahının 

niyetidir. Açıkçası, bunun sonraki nesilde allel frekansları üzerinde sonuçları vardır. Genetik 

sürüklenmeden farklı olarak, seleksiyon allel frekanslarını değiştirmek için sistematik ve 

yönelimli kuvveti vardır. Uygun allelin frekansı, uygun olmayan allelin frekansı pahasına 

artar. Sonuç olarak, uygun allel için daha fazla hayvan homozigot olur ve genetik çeşitlilik 

azalır. 
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Bu kuralın istisnası heterozigot hayvanların uygun görülmesi durumudur. Bu durumdaki 

seleksiyonun genetik çeşitliliği artırıcı etkisi vardır. Örneğin, bu durum insanlardaki orak-

hücresi anemisidir. Orak-hücresi anemisi, kırmızı kan hücrelerinin bir orak şeklini aldığı, 

esnekliğini kaybettiği ve yaşamı tehdit eden çeşitli komplikasyonlar yarattığı kalıtsal bir 

hastalıktır. Bu hastalık hemoglobin genindeki bir mutasyondan kaynaklanır. Homozigot 

insanlar genellikle bu komplikasyonlar nedeniyle oldukça erken yaşta ölür. Alt-Sahra 

bölgesinde, orak-hücre anemisine yol açan allelin frekansı diğer her yerden daha yüksektir. 

Bunun önemli bir nedeni, bu gen için heterozigot olan insanların sıtma enfeksiyonlarından 

daha az etkilenmesidir. Sıtma dünyanın o bölgesinde önemli bir ölüm nedenidir ve bu nedenle 

tek bir allel taşımanın net bir seleksiyon avantajı vardır. Heterozigot olmanın iyi olduğu bir 

başka durum Hollanda Witrik süt sığırı ırkıdır. Özel bir tür renk yapısı ancak hayvanlar 

bahsedilen gen için heterozigot olduklarında gerçekleşir (bkz: Şekil 3). 

 

 
Şekil 3: Homozigot Witrik buzağısı ile birlikte görülen heterozigot Witrik ineği 

 

Doğal Seleksiyon 

Doğal seleksiyon yalnızca doğal popülasyonlarda gerçekleşmez. Bizim kararlaştırmadığımız 

seleksiyon kuvvetlerini ifade eder. Doğal seleksiyon, fit olma olarak adlandırılan hayatta 

kalma ve üreme başarısına katkıda bulunan allelleri etkiler. Örneğin, yetişkin yaşa kadar 

hayatta kalma potansiyeli düşük hayvanların, fit ve sağlıklı olan ve ileriki yaşlara kadar 

hayatta kalabilecek hayvanlara göre, fit olması (doğal seleksiyon avantaj) düşüktür. Ayrıca, 

üreme kapasitesi düşük hayvanların doğurgan hayvanlara göre fit olması düşüktür. Evcil 

hayvan türlerinde, hayvanların genel olarak yaşadığı şartlar oldukça kontrollüdür. Örneğin, 

gıda kıtlığına direnç doğal popülasyondakine göre daha az gereklidir. Doğal seleksiyon yine 

de evcil hayvan türlerinde de işlerlik gösterir. Hayvanların tutulduğu çevre, bir dereceye kadar 

uyum sağlamayı gerektirir. Örneğin, içeride tutulan hayvanlar güneş ışığı eksikliğine karşı 

koyabilmelidir; öte yanda dışarıda tutulan hayvanlar iklim değişikliklerine ve potansiyel 

olarak daha büyük enfeksiyon baskısına karşı koyabilmelidir. Bu durumla baş edememek fit 

olmanın azalmasına neden olur. Örneğin, eğer seçilen hayvanlar doğum yapabilmek için 

destek gerektirirse ve alırsa, bu durum doğal seleksiyonun mekanizmalarına karşı işlerlik 

gösterecektir. 

 

Bu nedenle: 

Hem yapay hem doğal seleksiyon bazı allelleri diğerlerine göre daha iyi görür ve sonuç 

olarak homozigotluk artar ve böylelikle genetik çeşitlilik azalır. 

 

İstisnası, seleksiyonun heterozigot hayvanları iyi görmesi durumudur. Burada seleksiyon 

genetik çeşitliliği korur veya artırır. 
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Seleksiyon Darboğazlara Neden Olabilir 

Çok bulaşıcı ve ölümcül bir hastalığın sonucu olarak ortaya çıkan çok güçlü doğal seleksiyon, 

örneğin, popülasyon boyutunda ciddi bir düşüşe neden olacak ve dolayısıyla allel frekansı 

değişecektir. Yalnızca bir miktar direnci olan hayvanlar enfeksiyondan sağ kurtulacaktır ve 

şanslı olan az bir kısmı da enfeksiyondan etkilenmeyecektir. Bunlar, popülasyonu yeniden 

oluşturması gereken hayvanlardır. Sonuç olarak, gelecek nesillerdeki allel frekansı, 

darboğazdan – popülasyon boyutundaki büyük düşüş – sonraki nesildeki allel frekansına bağlı 

olacaktır. Hayvanların taşıdığı hastalığa karşı çok yatkın bazı allellerin frekansı önemli oranda 

azalacak veya tamamen ortadan kalkacaktır. Pek iyi bilinmeyen güçlü bir darboğaz örneği 

1890 yılında Afrika‟da sığır vebasının ortaya çıkmasıdır. Bütün kıtayı silip süpürmüş ve yerel 

sığır, bufalo, antilop, zürafa, Afrika antilobu, Afrika ceylanı ve antiloplarının % 80-90‟ının 

ölümüne yol açmıştır (Mack, 1970). Sığırlar ve keçiler öldüğü için, toplumsal sonuçları büyük 

olmuştur ve Etiyopya‟daki insanların üçte biri ve Kenya ile Tanzanya‟daki Masaai 

bölgesindeki insanların üçte ikisi açlıktan ölmüştür. Sığır vebası hala 10 yılda bir problemlere 

neden olmaktadır ancak 1890‟da veteriner desteği çok kısıtlıydı ve hastalığın yayılması 

durdurulamamıştı. 

Evcil hayvan türlerinde de darboğazlar belirli bir ırkın orijinal amacını 

kaybetmesinden ve ırkın yok olmadan önce yeni bir amaç kazanmasından dolayı 

gerçekleşebilir. Bunun örneği, ilk olarak çiftliklerde çalışmak için kullanılan ve traktörün 

gelişiyle amacını kaybeden Friesian atıdır. Irkın boyutu; ırk, eğlence sporları için – hem 

koşum takımıyla hem eyer ile –yeniden popüler olmadan önce ciddi anlamda azalmıştı. 

Günümüzde, Hollanda‟daki en büyük ikinci safkan at ırkıdır (Shetland midillileri en büyük 

ırktır.). 

 

Bazı eski Hollanda süt sığırı ırkları gibi popülerliğini kaybetmiş başka ırk örnekleri de vardır. 

Onların hala darboğazda oldukları söylenebilir ünkü popülasyon boyutu önemli oranda 

azalmıştır ancak henüz iyileşme belirtisi göstermemektedirler. Ancak, Brandrode ve Friesian 

Kızılı gibi diğerleri popülasyon büyümesi belirtileri göstermektedir. 

 

Bu nedenle: 

Bir popülasyondaki darboğaz, popülasyon boyutunda ciddi bir düşüşü ve ardından boyutun 

tekrar artmasını ifade etmektedir. 

 

Darboğazın genellikle popülasyondaki allel frekansları üzerinde ve dolayısıyla genetik 

çeşitlilik üzerinde büyük etkisi vardır. 

 

Gösterim: Köpek Irkı OluĢumunda Darboğazların Rolü      

Köpek ırklarının oluşumu, darboğazların genetik çeşitliliği ne yapabileceğinin iyi bir 

örneğidir.İlk önce genetik çeşitliliği fazla olan kurt vardı. Zamanın bir noktasında kurttan 

köpek oluşturuldu. Bunun nasıl gerçekleştirildiği hala gizemini korumaktadır. Kulağa 

mantıklı gelen bir teori, insanların çiftçi olmak için yerleşik hayata geçmeye başladıkları 

zaman atık biriktirmeye başladıkları şeklindedir. Bazı kurtlar için, avlanmaya gitmek yerine 

bu atıklar daha kolay ve daha güvenli bir besin kaynağıydı. Ancak, atıkları çalmak için 

insanlara yaklaşmak için çok cesur olmanız gerekliydi. Bunu az sayıda kurt başarabildi ve 

muhtemelen bu kurtlar cesur olmak için ve agresif olmamak için genlere sahiptiler. Bu, ilk 

darboğaz idi. Bu kurtlar yavaş yavaş köpek görünüşü aldılar. Bu tür köpekleri hala dünyanın 

çoğu yerinde görebilirsiniz. Bu köpekler sokaklarda yaşama ve kimseye ait olmama 

eğiliminde olan ancak yine de insanlara yakın yaşayabilen köpeklerdir. Koruma görevlerinin 

karşılığında, evin sahibi onlara biraz yiyecek atar. Ancak o kişiye sorarsanız, o kişi size 

köpeklerin ona ait olmadığını söyleyecektir. Modern köpek ırklarımız bu köy köpeklerinden 
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üretilmiştir. Önce insanlar köpeklere sahip çıkmaya ve avlanma, koruma ve koyunlar / sığırlar 

ile insanlara yardımcı olma konularında köpekleri seçmeye başlamışlardır. Ardından insanlar 

belirli görünüşleri tercih etmeye başlamışlardır. Yavaş yavaş, köpek popülasyonları 

birbirinden farklı görünmeye başlamıştı. Hala herhangi bir kural veya düzenleme yoktu ve 

istediğiniz köpeği ıslah etmede özgürdünüz. 1900lerde ilk soy kütükleri oluşturulmuştu. 

Birdenbire, köpeğinizi safkan olarak adlandırmak istediğinizde soy kütüğü dışında ıslah 

yapmanıza izin verilmedi. Bu, ikinci darboğazdı çünkü çoğu ırk yalnızca az sayıda köpekle 

oluşturulmuştu. Modern köpek ırklarında, diğer popülasyonlarda olduğu gibi, mutasyonlar 

genetik çeşitlilik yaratacaktır. Ancak özellikle küçük popülasyonlarda, genetik sürüklenmeden 

kaynaklanan kaçınılmaz akrabalı yetiştirme genetik çeşitliliği azaltacaktır. 

 

 
Şekil 5. Modern köpek ırklarındaki genetik çeĢitlilik kurttakinden daha azdır çünkü bazı güçlü 

darboğazlar yaĢanmıĢtır. Ġlk olarak köpek oluĢturulmuĢ ve ardından modern ırklarımız 

oluĢturulmuĢtur. 

 

Bölüm 6.2.3: ÇeĢitlilik ve Göç 

İçe doğru göç, bir popülasyondan başka bir popülasyona katılmak amacıyla ayrılma sürecidir. 

Bir başka popülasyondan bir hayvan yeni bir popülasyona katıldığında yeni allelleri 

beraberinde getirebilir. Bu durumda, yeni hayvanın katılması genetik çeşitliliği artırır. Kaynak 

popülasyon ne kadar uzaksa, yeni allel ihtimali ve dolayısıyla genetik çeşitlilik o kadar 

fazladır. İçe doğru göçün karşıtı dışa doğru göçtür: bir hayvanın popülasyondan ayrılması. Bu 

durum, eğer popülasyon çok küçük değilse veya hayvan eşsiz ya da çok nadir bir alleli 

taşımıyorsa genelde genetik çeşitlilik için gözardı edilebilir bir etkidir. 

 

Bu nedenle: 

İçe doğru göç bir popülasyonda genetik çeşitlilik yaratabilir. 

 

ÇeĢitlilik ve Irk Kaynağı 

Irk oluşumu kabaca iki sınıfa ayrılabilir: ana bir popülasyondan ayrılmak veya melezleme 

yoluyla oluşum. Çoğu ırkın kaynağı daha büyük bir popülasyondur. Yeni oluşturulacak ırk 

zaten bazı özellikleri nedeniyle ana popülasyondan ayrılmaktadır. Genellikle, ana 
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popülasyondan ayrılma durumu gerçekleşmeden birkaç nesil önce bu özellik için zaten bir 

ayrılma gerçekleşmiştir. Yeni ırkı oluşturan kaynak popülasyonun boyutu yeterliyse, bu 

ayrılan ırklardaki genetik çeşitlilik genellikle orijinal popülasyondan çok daha düşük değildir. 

Bu tür bir ırk oluşumu süregelen bir süreçtir ve günümüzde de yeni ırklar oluşturulmaktadır. 

Örneğin, Hollanda Köpek Kulübü‟nün (Dutch Kennel Club), belirli sayıda köpek sayısına 

ulaşılmadan yeni bir ırk olarak kabul edilemeyeceği yönünde özel kriterleri vardır.Örneğin, bu 

hayvanlar sadece görünüş olarak birbirine benzemez, ayrıca safkan üremeleri gerekir: 

Yavruların görünüşündeki varyasyon, geliştirilen ırk standardı içinde olmalıdır. 

 

Daha büyük bir popülasyondan ayrılmak yerine, ırklar özel melezleme yöntemleriyle amaçlı 

olarak da geliştirilebilir. Ticari bir batında çoklu doğuran çiftlik hayvan türleri ve kümes 

hayvanları ıslahında, safkan soyların çoklu geçmişi ve yapısı vardır ve bu hayvanlar hibrid 

olarak adlandırılır: Irkların kombinasyonları melezlenir ve sonuçta ortaya çıkan hayvan, 

popülasyon kendisi bir ırk olana kadar tekrar çiftleştirilir. Çiftlik hayvanlarında buna 

genellikle ırk adı verilmez, soy, hibrid ya da sentetik adı verilir. Bireyler yerine ırkların 

(popülasyonların) kombinasyonuna dayalı olduğu için, genetik çeşitlilik hala oldukça 

yüksektir. 

 

Sentetik oluşturma çiftlik hayvanları ıslahı dışında da gerçekleşir. Ancak, özellikle bu 

hibridlerin güçlü fikirleri olan istekli yetiştiriciler tarafından gerçekleştirildiği durumlarda, 

yalnızca birkaç kurucu hayvana dayalı olma eğilimindedir. Bu az sayıdaki hayvan çiftleştirilir 

ve sonuçta doğan yavrular tekrar çiftleştirilir ve dolayısıyla bu ırkların genetik çeşitliliği çok 

kısıtlıdır. Saarloos Wolfhond ırkı çok az kurucu hayvana dayalı olan bu tür ırkların bir 

örneğidir. 

 

Bu nedenle: 

Bir ırkı oluşturmanın iki ana yolu vardır: 

– Bir ana popülasyondan ayrılma 

– Melezleme veya hibrid oluşumu 

 

Bölüm 6.2.4: Genetik ÇeĢitlilikte ArtıĢ: Mutasyon 

Mutasyon, DNA‟daki değişimdir ve böylelikle yeni bir allel yaratılması ve genetik çeşitliliğin 

artırılmasıdır. Bunun gerçekleşme frekansı düşüktür ancak türler arasında farklılık gösterir. 

İnsanlarda mutasyon oranı, her gendeki her mayoz bölünme (nesil) için 10
-5

 olarak 

hesaplanmaktadır. Mutasyonlar özellikle genomun belirli bölgelerinde gerçekleşme 

eğilimindedir: mutasyon noktaları. Çoğu mutasyon zararlıdır. Baskın bir mutasyon genellikle 

embriyonun ölümü (düşük) ile sonuçlanır. Çekinik mutasyonlar heterozigot durumda gizli 

kalır ve popülasyona yayılır. Ancak homozigot durumda ifade edilirler. Bazı mutasyonlar 

zararsızdır ve bazıları pozitiftir. Pozitif mutasyonlar seleksiyona maruz kalır ve böylelikle 

frekansı daha etkili bir şekilde artırabilir. Bütün mutasyonlar genin işlevini değiştirmez ve 

bunlara sessiz mutasyon adı verilir. Çoğu tekli nükleotid polimorfizmi (SNP – single 

nucleotide polymorphism) böyle sessiz mutasyondur ve genetik markör(işaretleyici) olarak 

kullanılırlar. 

 

Bu nedenle: 

Mutasyon genetik çeşitliliği artırır. 
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Bölüm 6.3: ÇeĢitlilikte DeğiĢme: Akrabalı YetiĢtirme 

Akrabalı yetiştirme iki akraba hayvanın eşleştirilmesinin sonucudur. Akraba hayvanlar 

genetik olarak birbirlerine akraba olmayan hayvanlardan daha çok benzerler çünkü allel 

paylaşırlar. Allel paylaşırlar çünkü ortak bir ataları vardır. Bu ortak ata aynı allelleri birden 

çok yavruya aktarmıştır ve yavrular da kendi yavrularına aktarmıştır ve sonunda ikisi de 

akraba olan hayvanlar ortaya çıkmıştır. Bu hayvanların eşleştirilmesi, her ikisinin de aynı 

allelleri yavrularına aktarması ihtimalini yaratır ve yavruların homozigot olması sonucunu 

verir. Bir hayvanın akrabalı yetiştirme düzeyi, ebeveynleri arasındaki akrabalık düzeyine ve 

dolayısıyla her ikisinin de aynı alleli yavrularına aktarabilme olasılığına bağlıdır. 

 

Bir hayvanın akrabalı yetiştirme düzeyi, akrabalı yetiştirme katsayısında ifade edilebilir. 

Akrabalı yetiştirme katsayısı, bir bireyin her iki ebeveyni de akraba oldukları için onlardan 

aynı alleli alma olasılığını gösterir. Akrabalı yetiştirme akraba hayvanların eşleştirilmesinin 

sonucudur. Akrabalı yetiştirme katsayısı 0 (% 0 veya akrabalı yetişmeyen) ve 1 (%100 veya 

tamamen akrabalı yetişme) arasında değerler alır. Aktabalığın homozigotluğu artırdığını (ve 

genetik çeşitliliği azalttığını) unutmamak önemlidir. 

 

Tanım 

Akrabalı yetiştirme düzeyi veya akrabalı yetiştirme katsayısı, bir hayvanın iki ebeveyni de 

akraba olduğu için onlardan aynı alleli alma olasılığını göstermektedir. 

 

Bölüm 6.4: Akrabalı YetiĢtirmenin Nedenleri 

Akrabalı yetiştirmenin iki ana nedeni vardır: Genetik sürüklenme kaynaklı akrabalı yetiştirme 

ve tesadüfi olmayan çiftleşme kaynaklı akrabalı yetiştirme. Bir diğer deyişle, tesadüfi akrabalı 

yetiştirme ve amaçlı akrabalı yetiştirme; kaçınılmaz ve kaçınılabilir akrabalı yetiştirme. 

1.Genetik sürüklenme, allellerin kaybolması nedeniyle genetik çeşitlilik kaybına neden olur ve 

bu homozigotluğu artırır ve buna kaçınılmaz akrabalı yetiştirme adı da verilir. Tarihte bir 

zaman bir mutasyon gerçekleştiğini hayal edin. Bu mutasyonun yalnızca tek bir hayvanda 

gerçekleştiğini ve aynı mutasyonun başka bir hayvanda gerçekleşmediğini varsayın. Bugün 

alleli taşıyan hayvanlar, bu nedenle, akraba olmalıdır çünkü yukarıda bahsedilen hayvan 

onların ortak atasıdır. Bu, mutasyonun gerçekleştiği hayvan çok uzun zaman önce yaşamış 

olsa bile bütün mutasyonlardaki durumdur. Akrabalı yetiştirmenin akraba hayvanların 

çiftleşmesinin sonucu olduğu tanımına göre, allel için homozigot olan hayvanlar akrabalı 

yetişme olmalıdır. Bir popülasyondaki homozigotluk allel frekanslarının boyutunun bir 

göstergesidir. Bütün hayvanlar homozigotsa, diğer allel(ler) popülasyondan yok olur. Genetik 

sürüklenme kaynaklı akrabalı yetiştirmenin sonucunda genetik çeşitlilik kalıcı olarak yok olur 

çünkü alleller sonsuza kadar yok olmuştur. 

2.Tesadüfi olmayan eşleştirme akrabalı yetiştirmeye yol açar ancak bundan kaçınılabilir. 

Amaçlı olarak erkek kardeş-kız kardeş veya baba-dişi yavru gibi yakın akraba hayvanları 

eşleştirmek, bu eşleşmeden doğacak yavruların her iki ebeveynden de aynı alleli alma 

olasılığının artmasıyla sonuçlanır. Bu, homozigotluğu ve dolayısıyla akrabalı yetiştirmeyi 

artırır. Ancak bu, geçici bir genetik çeşitlilik kaybıdır çünkü yakın akraba hayvanları amaçlı 

olarak eşleştirmeyi bırakırsanız ve yerine tesadüfi çiftleşmeyi kullanırsanız, akrabalı 

yetiştirmeye neden olan bu durum ortadan kalkacaktır. 
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Bölüm 6.5: Kaçınılmaz Akrabalı YetiĢtirme 

Genetik sürüklenme kaynaklı akrabalı yetiştirme tam olarak engellenemez çünkü bir 

popülasyonda sürüklenme her zaman gerçekleşir. Bunu anlayabilmek için, herkesin iki 

ebeveyni, dört tane büyük ebeveyni ve 16 tane büyük büyük ebeveyni olduğunu aklınıza 

getirin. n sayıda nesil önceki ata ebeveynlerin sayısı 2
n
 olur. Bu rakam çok az sayıda nesilde 

çok büyür. Bir diğer deyişle, ebeveynleriniz akrabadır ve siz akrabalı yetişmişsinizdir. Şimdi 

sürüklenmenin bütün popülasyonlarda gerçekleştiğini ancak özellikle küçük popülasyonlarda 

gerçekleştiğini anlamak kolaydır. Popülasyon ne kadar nüyükse, akraba hayvanların tesadüfi 

olarak çiftleşme ihtimali o kadar düşüktür. Genetik çeşitlilik en fazla bütün hayvanlar 

heterozigot olduğunda gerçekleşir. Artan homozigotluk genetik çeşitliliğin azalması anlamına 

gelmektedir. Akraba hayvanların çiftleşmesi homozigotluğu artırır ve dolayısıyla genetik 

sürüklenmeyi azaltır. Kaçınamayacağınız için akraba hayvanların eşleştirilmesi, genetik 

sürüklenme nedeniyle allellerin kaybıyla sonuçlanır. Ayrıca, akraba hayvanları amaçlı olarak 

eşleştirmek gereksiz yere homozigot hayvanlar üretir ve bunun sonucunda alleller yok olur 

çünkü aileler artık karışık değildir. Alleller sabiltenir ancak farklı alleller farklı ailelerde 

sabitlenir. Popülasyon düzeyinde bunun allel frekansı üzerinde etkisi yoktur. 

 

Bölüm 6.6: Genetik ÇeĢitlilik Neden Önemlidir? 

Artık genetik çeşitliliğin neyi içerdiği ve akrabalı yetiştirme ile ilgisi açıklığa kavuşmuştur. 

Ancak neden genetik çeşitliliğe önem veririz? Bunun üç ana nedeni vardır: 

1.Önemli bir neden genetik çeşitliliğin bir popülasyonda esnekliğe olanak sağlamasıdır. 

Şartlar değişirse, farklı genotipler daha uygun hale gelebilir ve seleksiyon baskısı değişir. 

Yeni şartlara uyum sağlamak için gerekli alleller artık mevcut değilse veya frekansı çok 

düşükse, bu durumda popülasyonun uyum sağlaması çok zor olur ve potansiyel olarak yıkıcı 

sonuçları olur. 

2.Akrabalı yetiştirme (homozigotlukta artış) akrabalı yetiştirme depresyonuna neden olur. 

Akrabalı yetişmiş hayvanların sağlığı daha zayıftır, daha kısa yaşarlar ve üreme kapasiteleri 

düşük olma eğilimindedir. 

3.Bununla ilgili olarak, azalmış genetik çeşitlilik homozigotluğu artırır ve ayrıca zararlı 

etkileri olan allelleri artırır. Ne kadar akrabalı yetişmiş hayvan varsa, monogenik çekinik 

bozukluklardan o kadar çok sayıda hayvan sıkıntı yaşar. 

 

Akrabalı YetiĢtirme Depresyonu 

Akrabalı yetiştirme homozigotluğu artırır ve ayrıca daha fazla homozigot çekinik sonucunu 

verir. Bunun olumsuz sonucu akraba hayvanların performansı olarak ifade edilebilir, akraba 

olmayan hayvanlarınkiyle karşılaştırılabilir veya akrabalı yetiştirme düzeyinde % 1‟lik bir 

artış olduğunda fenotipteki değişim olarak ifade edilebilir. Örneğin, Holland Shetlandpony 

aygırları üzerindeki bir araştırma akrabalı yetiştirme düzeyinin sperm kalitesi özellikleri 

üzerinde net etkisi olduğunu göstermiştir. Canlı bir fraksiyonda, akrabalı yetiştirme normal 

sperm yüzdesi üzerinde azaltıcı etkiye ve sıradışı kafa yüzdesi üzerinde artırıcı etkisi vardır 

(van Eldik ve ark., 2006. Theriogenology 65:1159-1170). Sperm kalitesinin doğurganlık 

sonuçları üzerindeki etkileriyle ilgili herhangi bir çalışma bulunmamaktadır ancak başarılı bir 

ıslah için gereken belirli bir en az miktarın olması muhtemeldir. 

 

Bir diğer örnek Holstein Friesian süt sığırındaki akrabalı yetiştirme düzeyi ile ilgilidir. Tablo 

2‟deki sonuçlar bir büyükbaba ile dişi torunu arasındaki çiftleşmenin potansiyel etkisini 

göstermektedir. Bu uç noktada bir akrabalı yetiştirmedir ancak yaygındır. Sonuçlar, akrabalı 

yetiştirmenin üreme ve süt üretimi ile ilişkili özellikler üzerindeki olumsuz etkisini 

göstermektedir. 



 

139 
 

Akrabalı yetişme hayvanlar ilk yavruladıklarında diğerlerinde daha yaşlıdır, laktasyonları 

daha kısadır ve ardışık yavrulamalar arasındaki süre uzundur ve daha az süt üretirler. 

 

Tablo 2. Holstein Friesian süt sığırında % 12.5 akrabalı yetiştirmenin (örneğin, büyükbaba-

dişi torun çiftleşmesinin sonucu) çeşitli özellikler üzerindeki etkisi (Kaynak: Smith ve ark., 

1998 J Dairy Sci 81:2729–2737) 

 

Özellik % 12.5 Akrabalı Yetiştirmeden Kaynaklanan 

Kayıplar 

Yaşam boyu süt verilen gün (gün) -129 

İlk buzağılama yaşı (gün) +5 

İlk buzağılama aralığı (gün) +3.3 

İlk laktasyondaki toplam süt (kg) -464 

İlk laktasyondaki toplam yağ (kg) -15 

İlk laktasyondaki toplam protein (kg) -15 

 

Akrabalı yetiştirmenin homozigot genler sayısını nasıl artırdığını gösteren örnek 

  

Generasyon 

Sayısı 

 Genotip  Homozigot 

gen çifti 

yüzdesi 

Gen 

frekansı 

Dd 

genotipi 

frekansı 

0  1600Dd  0 0.50 0 

1 400DD 800Dd 400dd 50 0.50 0.25 

2 400DD+200DD 400Dd 200dd+400dd 75 0.50 0.375 

3 600DD+100DD 200Dd 100dd+600dd 87.5 0.50 0.437 

4 700DD+50DD 100Dd 50dd+700dd 93.8 0.50 0.468 

5 750DD+25DD 50Dd 25dd+750dd 96.9 0.50 0.484 

 

Not: Bu örnekte resesif gene karşı seleksiyon uygulanmadığı ve kendine döllenme şartı 

varsayılmıştır. Kendine döllenmenin mümkün olmadığı çiftlik hayvanlarında akrabalı 

yetiştirme aynı şekilde sonuç verecektir. Yalnız bu durumda homozigotlaşma artış hızı daha 

yavaş olacaktır. 
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 Akrabalı yetiştirmenin ya da artan homozigotluğun çeşitli gen etki tipleri üzerine etkisini 

gösteren hipotetik örnek (Kendine dölleme) 

Generasyon 

Sayısı 

 Genotip  Populasyon Ortalaması (Ünite) 

 1 2 3 

Dominanslık Üstün 

Dominanslık 

Eklemeli 

0  1600Dd  180 180 180 

1 400DD 800Dd 400dd 170 160 180 

2 400DD+200DD 400Dd 200dd+400dd 165 150 180 

3 600DD+100DD 200Dd 100dd+600dd 163 145 180 

4 700DD+50DD 100Dd 50dd+700dd 161 143 180 

5 750DD+25DD 50Dd 25dd+750dd 161 141 180 

 

1 = dd'nin 140 ünite, DD ve Dd 180 ünitedir.2= DD ve dd 140 ünite, Dd ise 180 ünitedir.3= 

dd 160 ünite, Dd 180 ünite, DD ise 200 ünitedir. Yani her ilave D geni 160 ünitelik kalıntı 

(Rezidual) = dd genotipine 20 ünite katmaktadır.  

. 
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Akrabalı yetiştirmenin yada artan homozigotluğun epistatik gen etkisi üzerine etkisini 

gösteren hipotetik bir örnek 

  

Generasyon Sayısı Genotipler Populasyon Ortalaması 

(Ünite) 

0 1600 AaBb 200 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

100 AABB (200) 

200 AABb (200) 

100 AAbb (150) 

200 AaBB (200) 

400 AaBb (200) 

200 Aabb (150) 

100 aaBB (150) 

200 aaBb (150) 

100 aabb (150) 

 

 

 

 

178 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

300 AABB (200) 

100 AABb (200) 

150 AAbb (150) 

100 AaBB (200) 

200 AaBb (200) 

50 Aabb (150) 

200 aaBB (150) 

200 aaBb (150) 

300 aabb (150) 

 

 

 

 

172 

 

 

 

 

 

Aşağıdaki varsayımlar kabul edilmiştir.  Her generasyon kendine dölleme ile çoğalmıştır.  A-

B- Kombinasyonu 200 ünite ile sonuçlanmakta, diğer bütün kombinasyonlar ise 150 ünite ile 

açıklanır.  
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Bölüm 6.7: Takım Çantası: Akrabalıklar 
Akrabalı yetiştirme akraba hayvanların eşleştirilmesinin sonucudur. Hayvanlar arasındaki 

akrabalığı biliyorsak, bir sonraki nesildeki akrabalı yetiştirmeyi tahmin edebilir ve bir 

dereceye kadar kontrol altında tutabiliriz. Hayvanların yavrularını biliyorsak, hayvanlar 

arasındaki akrabalık düzeyini ve böylelikle bireysel bir hayvanın akrabalı yetiştirme düzeyini 

hesaplamak mümkündür. Sonraki kısımda bu hesaplamaların nasıl gerçekleştirileceğine 

detaylı olarak bakacağız. 

 

İki hayvanın ortak bir (ya da daha fazla) ortak atası varsa, onlar akrabadır. Örneğin, 

kuzeninizle akrabasınızdır çünkü büyük ebeynleriniz aynıdır, onlar sizin ortak atanızdır. Ortak 

atanız olduğu için, siz ve kuzeniniz kısmen ortak allelleri taşırsınız. Kilit nokta, akraba 

hayvanların ortak allellere sahip olmasıdır. 

 

Bu nedenle: 

Akraba hayvanların benzer allelleri vardır. 

 

Şekil 6‟da iki basit soy bilgisi(pedigri) görüyorsunuz. Soy bilgisi(pedigri) 1‟de, A ve B, C ve 

D‟nin ebeveynidir. Bir diğer deyişle, A ve B, C ve D‟nin ortak atasıdır ve dolayısıyla C ve D 

tam erkek kardeş-kız kardeştir. C ve D hayvanları çiftleştirilir ve E yavrusu doğar. C ve D 

akraba olduğu için, E akrabalı yetişmedir. Soy bilgisi(pedigri) 2‟de, F ve G, H ve I‟nın 

ebeveynidir. H ve I akraba olmayan hayvanlarla çiftleştirilir ve J ve K yavruları doğar. Bu 

yavrular çiftleştirilir ve L yavrusu doğar. J ve K akrabadır çünkü F ve G ortak atalarıdır. Bu 

nedenle, L akrabalı yetişmedir ancak E‟den daha düşüktür çünkü J ve K, C ve D‟den daha az 

akrabadır. 
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Şekil 6. Ġki basit soy bilgisi(pedigri) örneği 

 

Ortak atadan ne kadar uzaklaşılırsa, iki hayvanın akrabalığı o kadar azalır. Çiftleştirilen iki 

hayvan ne kadar az akraba ise, aynı allelin yavruya aktarılması ve yavruların akrabalı yetişme 

olması ihtimali o kadar azdır. 

 

Bu nedenle: 

Akrabalık düzeyi ebeveynler arasındaki akrabalık azaldıkça düşer. 

 

Bölüm 6.7.1: Eklemeli(aditif) Genetik Akrabalık 

Eklemeli(aditif) genetik akrabalık, iki hayvanın ortak ataya sahip oldukları için DNA‟larını 

(allellerini) ne derece paylaştıklarını yansıtır. Eklemeli(aditif) genetik akrabalık soy 

bilgisi(pedigri)nden hesaplanabilir. Ebeveynler allellerinin yarısını yavrularına aktarır, bu 

nedenle ebeveynler ile yavruların ortak sahip oldukları allel oranı ½‟dir. Bir diğer deyişle, bir 

ebeveyn ile yavrusu arasındaki eklemeli(aditif) genetik akrabalık ½‟dir. Yavrular allellerinin 

yarısını anadan yarısını babadan alur, bu nednele genomları her iki ebeveynden gelen genlerin 

birleşimidir. Bu yavruların da kendi yavruları olduğunda, kendi allellerinin yarısını 

yavrularına aktarırşar. Bu allellerin hangi yarısının yavruya aktarıldığı tesadüfi bir süreçtir 

(Mendelian örneklemi). Bu nedenle, bir büyük ebeveyn ile torunlarının ortak sahip oldukları 

allel oranı ½ (yavruya aktarılan alleller) kez ½‟dir (yavrulardan kendi yavrularına geçen 

alleller), yani ¼‟tür. 

 

Tanım 

Eklemeli(aditif) genetik akrabalık iki hayvanın ortak sahip olduğu allel oranının 

hesaplanmasıdır çünkü bir veya daha fazla ortak ataları vardır. 

 

Bölüm 6.7.2: Eklemeli(aditif) Akrabalıkların Hesaplanması 

Olasılıklarla ilgili çalışıyorken aklınızda tutmanız gereken önemli bir hesaplama kuralı vardır: 

Hem A hem B‟nin birlikte gerçekleşmesi gerekiyorsa, olasılıkları artırmalısınız. Aynı allelin 

yavrulara ve torunlara aktarıldığı durumu düşünün. A veya B‟nin gerçekleşmesi gerekiyorsa, 

olasılıkları artırmalısınız. Bir genin allel 1 veya allel 2‟sinin yavrulara aktarıldığı durumu 

düşünün. Bir örnek ile daha açık hale gelecektir. 

 

İki hayvan arasındaki eklemeli(aditif) genetik akrabalık (“a” ile gösterilir) ortak ataların 

sayısına ve ortak atanın nesline olan uzaklığa bağlıdır. İki hayvan arasındaki eklemeli(aditif) 

genetik akrabalığı hesaplamak için adımları detaylı bir şekilde inceleyeceğiz.  
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Şekil 6‟daki soy bilgisi(pedigri) 2‟yi düşünün. 

 

Soru: J ve K hayvanları arasındaki eklemeli(aditif) genetik akrabalık nedir? 

Cevap 4 adımdan oluşmaktadır. 

Adım 1: Ortak ataları bulun:  

J ve K‟nin ortak ataları F ve G‟dir. 

Adım 2: Her bir ortak ataya kadar kaç nesil (mayoz bölünme) vardır? 

Ata 1: F. J‟den F‟ye nesil sayısı 2, K‟den F‟ye de 2‟dir.  

Ata 2: G. J‟den G‟ye nesil sayısı 2, K‟den G‟ye de 2‟dir. 

Adım 3: Hayvanlar arasındaki eklemeli(aditif) genetik akrabalığı hesaplayın. 

Ortak ata 1 aracılığıyla: J ve K‟nin ortak ata F‟den kaynaklanan ortak allele sahip olma 

olasılığı,  aynı allellerin F‟den H‟ye, H‟den J‟ye, F‟den I‟ya ve I‟dan K‟ye aktarılma 

olasılığıyla aynıdır. Bu nedenle, her biri ½‟ye eşit olan bu olasılıkları birbiriyle çarpmamız 

gerekir ve sonuç olarak ½ * ½ * ½ * ½ = ½
4
= 0.0625 olur. 

 

Aynısı ortak ata 2‟ye de uygulanabilir: J ve K‟nin ortak ata G‟den kaynaklanan ortak allele 

sahip olma olasılığı ½
4
 = 0.0625‟e eşittir. 

 

Bu iki olasılık toplanabilir çünkü hayvanar ortak ata 1‟den ve / veya ortak ata 2‟den allelleri 

paylaşmaktadır. Olasılıkların her ikisi de birbirine bağlıdır. J ve K arasındaki eklemeli(aditif) 

genetik akrabalık böylece 0.0625 + 0.0625 = 0.125  veya aJ,K = 0.125 olur. 

  

Eklemeli(aditif) genetik akrabalığı belirleme adımları formülde şu şekilde tanımlanabilir: 

 
 

X ve Y, eklemeli(aditif) genetik akrabalıklarını bilmek istediğimiz hayvanlardır, m ortak 

ataların sayısıdır be her ortak ata için n, X‟in ortak ataya uzaklığı ve p Y‟nin ortak ataya 

uzaklığıdır. Her ortak ata için, nesiller arasında allel paylaşımı olasılıklarının birbiriyle 

çarpıldığını görebilirsiniz çünkü hepsi gerçekleşmek zorundadır ve ortak atalar arasındaki 

olasılıklar toplanıt çünkü hepsi birbirine bağlıdır. 

  

Bölüm 6.8: Genomik Bilgi Kullanılarak Eklemeli(aditif) Genetik Akrabalık 

Eklemeli(aditif) genetik akrabalık soy bilgisi(pedigri) kullanılarak hesaplanır. Ancak bu ne 

kadar doğrudur? Ebeveynlerin genetiklerinin yarısını yavrularına aktardığını biliyoruz. 

Ancak, iki tam erkek kardeşin aynı ebeveynden farklı alleller almış olabileceğini de biliyoruz. 

Ortalama olarak, genlerinin yarısını paylaşırlar. Ancak, yarısı olabilir, yarıdan biraz fazla 

olabilir veya yarıdan az olabilir. Tek bir geni düşünürsek, iki öz kardeş Mendelian örneklemi 

nedeniyle hiç allel paylaşmıyor bile olabilir. Bu, Şekil 7‟de bir farenin soy bilgisi(pedigri)yle 

gösterilmiştir. Annenin A ve B allelleri vardır, babanın C ve D allelleri vardır. Dört yavrunun 

her biri bir allel anadan bir allel babadan almıştır. Bu örnekte, her bir yavru fare iki allelin 

farklı kombinasyonlarını almıştır. Ortalama olarak, bu farelerin genlerinin yarısını 

paylaşmalarını ve her birisinini aynı ebeveynlerden yarısını almalarını bekleriz. Ancak, dört 

fareden ikisini karşılaştırırsak, bir allel paylaşırlar ya da hiç paylaşmayabilirler. Bu nedenle, 

a=1/2 yerine, bu farelerde en azından bu belirli gen için a=0 olur. 
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Şekil 7. Bir fare soy bilgisi(pedigri)nde Mendelian örnekleminden kaynaklanan öz 

kardeĢler arasındaki farklılıkların örneği  
  

Tabi ki hayvanların tek bir geni yoktur, birçok geni vardır. Bu nedenle, ortalama olarak, bütün 

genler arasında iki tam erkek kardeş genlerinin yarısını paylaşır. Ancak, Şekil 8‟de 

gösterildiği gibi, ortalamada bazı varyasyonlar mevcuttur, bazıları ortalamadan biraz fazla 

bazıları biraz daha az paylaşır. Benzer şekilde, üvey kardeşler ortalama olarak genlerinin 

¼‟ünü paylaşır. Ayrıca burada da bazıları biraz fazla bazıları biraz az paylaşır. Varyasyon öz 

kardeşlerdekinin yarısıdır çünkü üvey kardeşler iki yerine bir ebeveyni paylaşır. 

 

 
Şekil 8. ¼ (üvey kardeĢ) veya ½ (öz kardeĢ) soy bilgisi(pedigri)ne dayalı olarak hesaplanana gerçek 

eklemeli(aditif) genetik akrabalıkların dağılımı 

  

Bölüm 6.9: GerçekleĢtirilen Eklemeli(aditif) Akrabalık 

Uygulamada, eklemeli(aditif) genetik akrabalıklar soy bilgisi(pedigri) veya genomik bilgi 

kullanılarak hesaplanabilir. Genomik bilgi kullanılırsa (örneğin SNP markör(işaretleyici)leri), 

her hayvan için ne kadar fazla markör(işaretleyici) genotiplenirse iki hayvanın genomlarının o 

kadar ortak olduğunu hesaplayabilirsiniz. Buna gerçekleştirilen eklemeli(aditif) genetik 

akrabalık adı verilir. Gelecekte, hayvanlar için tam genom sekansları mevcut olduğunda kesin 

eklemeli(aditif) genetik akrabalık belirlenebilir. Şu noktada bu, finansal kısıtlılıkardan dolayı 

mümkün değildir. Uygulamadaki hayvan ıslahında, çoğu durumda eklemeli(aditif) genetik 

akrabalık soy bilgisi(pedigri) akrabalıkları kullanılarak hesaplanır. Genomik seleksiyonun 

olması gibi bazı durumlarda hayvanlar çok fazla sayıda genetik markör(işaretleyici) için 

genotiplenir ve bu genomik bilgi kullanarak eklemeli(aditif) genetik akrabalığını daha doğru 

bir şekilde hesaplanabilmesine olanak sağlar. 
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Bölüm 6.10: Akrabalık YetiĢtirme Katsayısı ve Akrabalık 

Bir hayvan ancak ebeveynleri akraba ise akrabalı yetişmedir. Akrabalı yetiştirme düzeyi, 

ebeveynler akraba olduğu için bir hayvanın her iki ebeveyninde de aynı alleli alma olasılığını 

göstermektedir. Bir diğer deyişle, her iki ebeveyn ortak ataya sahip olduğu için bir hayvanın 

homozigot olma olasılığını göstermektedir. Bir bireyin akrabalık yetiştirme düzeyine 

hayvanın akrabalı yetiştirme katsayısı da denir be şu şekilde hesaplanabilir: 

 
 

Bu basit formül, bir popülasyondaki bütün hayvanların ebeveynleri arasındaki eklemeli(aditif) 

genetik akrabalığı bildiğiniz sürece akrabalı yetiştirme katsayılarını hesaplamanın kolay 

olduğunu göstermektedir. Örneğin, bir tam erkek kardeş ile kız kardeş arasındaki 

eklemeli(aditif) genetik akrabalık 0.5‟tir. Eğer çiftleştirilirlerse ve yavruları olursa bu yavrular 

akrabalı yetişme olacaktır. Onların akrabalı yetiştirme katsayısı ½ * 0.5 = 0.25 olur. Bu, her 

bir lokus için yavruların homozigot olma olasılığının % 25 olması anlamına gelmektedir 

çünkü onun ebeveynleri de kendi ortak atalarından aynı allelleri almıştır. Bu ortak ata ne 

kadar nesil önce yaşamışsa akrabalı yetiştirme katsayısı da o kadar düşer. 

 

Bu nedenle: 

Önemli: Bir hayvan ancak ebeveynleri akraba ise akrabalı yetiştirmedir. 

 
 

ARA NOT: Neden ‟dır? 

Bir hayvanın akrabalı yetiştirme katsayısı, hayvanın homozigot olma olasılığını 

göstermektedir çünkü hem babadan hem anadan aynı alleli alır. Hayvanın homozigot olması 

için, her iki ebeveynin de aynı allele ilk sırada sahip olması gereklidir ( ). Bu 

durumda, her iki ebeveynin de bunu yavrularına aktarması gereklidir. Bunun sonucunda: 

 

 
 

Bu, haploid organizmalarda doğrudur. Ancak, hayvanlar diploiddir: her lokusta her birisi iki 

allele sahiptir. Yani, ebeveynlerin bir alleli paylaşma şansı iki kat fazladır. Bu nedenle, 

yavrularının homozigot olma olasılığı, akrabalı yetiştirme katsayısı olarak da ifade edilir, şu 

şekildedir: 

 
 

Bölüm 6.11: Ortak Ata Akrabalı YetiĢme Olduğunda Eklemeli(aditif) Genetik 

Akrabalık  

Akrabalı yetişme hayvanlar, akrabalı yetişmeyenlere göre daha fazla lokus (gen) için 

homozigottur. Sonuç olarak, akrabalı yetişmeyen hayvanlara göre iki yavrusuna aynı alleli 

aktarma ihtimalleri daha fazladır. Bir hayvan ne kadar akrabalı yetişme ise, homozigot olma 

ihtimali o kadar fazladır ve iki yavrusuna aynı alleli aktarma ihtimalleri daha fazladır. 

Akrabalı yetişme bir ortak ata, iki hayvan arasında daha yüksek eklemeli(aditif) genetik 

akrabalık sonucunu verir. Ne kadar yüksek? Oransal olarak ortak atanın aynı alleli yavruların 

aktarma olasılığı akrabalı yetiştirme katsayısına eşittir. 
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Aşağıda, daha önceki X ve Y arasındaki eklemeli(aditif) genetik akrabalık için aynı formülü 

göreceksiniz ancak ortak atanın akrabalı yetişme düzeyi (F) dahil değildir. F aynı allelin iki 

yavruya aktarılmasının ne kadar muhtemel olduğunu göstermektedir. 

 
 

Soy bilgisi(pedigri) 2 ile ilgili örneğimize geri dönecek olursak, F ve G hayvanlarının akrabalı 

yetiştirme olmalarıyla ilgili bilgimiz yoktur. F ve G‟nin akrabalı yetişme olmamaları 

durumunda J ve K arasındaki eklemeli(aditif) akrabalık 0.125‟tir. Soru, G akrabalı yetişme 

olduğunda J ve K arasındaki eklemeli(aditif) genetik akrabalıkta nasıl bir değişiklik meydana 

gelir? G‟nin akrabalı yetiştirme katsayısının 0.23 olduğunu varsayalım, böylelikle FG= 0.23 

olur. Bu, H ve I‟nın G‟den aynı alleli alma olasılığının öncesine göre %23 daha fazla 

olduğunu ifade etmektedir. Böylece, J ve K‟ye aynı allelin aktarılma olasılığı öncesine göre 

%23 daha fazladır. Öncesinde ½
4
 * 1 = 0.0625 idi ve şimdi ½

4
 * (1+0.23)  = 0.0769‟dur. F 

akrabalı yetişme değilse, J ve K arasındaki eklemeli(aditif) genetik akrabalık ½
4
 + ½

4
*1.23 = 

0.0625 + 0.0769 = 0.139 olur. J ve K daha fazla akrabadır çünkü ortak ataları G akrabalı 

yetişmedir. 

 

 
  

 

Akrabalı YetiĢtirme Katsayıları için Nesil Sayılarının Önemi 

Bir hayvanın akrabalı yetişme olup olmadığıyla ilgili sonuçlara her zaman dikkate alınan soy 

bilgisi(pedigri)ndeki nesil sayısı düşünülerek varılmalıdır. Bunu anlayabilmek için, sağ tarafta 

Cirius‟u görüyorsunuz. O bir Arap atı ve Polonya soylarından ıslah edilmiştir. Soy 

bilgisi(pedigri)nde üç nesil geriye gittiğimizde, Cirius‟un akrabalı yetişme olmadığı sonucuna 

varabilirsiniz: ebeveynleri Eternal ve Ciarka‟nın ortak atası yoktur. 

 

Ancak iki nesil daha dahil ederseniz, Eternal ve Ciarka‟nın üç ortak ata ile akraba olduğunu 

görürsünüz: Probat, Banat ve Palas. Eternal ve Ciarka arasındaki eklemeli(aditif) akrabalığı 

hesaplamak isterseniz Probat, Banat ve Palas‟ın katkılarını hesaba katmak zorundayız. Bu soy 

bilgisi(pedigri)ne bakarak hiçbir ortak atanın akrabalı yetişme olmadığı sonucuna varabiliriz. 

İlk olarak Eternal ve Ciarka arasındaki eklemeli(aditif) genetik akrabalığa Probat‟ın katkısına 

bakalım. Probat, Eternal‟dan üç nesil önce, Ciarka‟dan da dört nesil önce yaşamıştır. Bu 

nedenle, Eternal‟ın Ciarka‟ya göre Probat‟la allel paylaşma olasılığı daha fazladır. Hem 

Eternal‟ın hem Ciarka‟nın Probat‟ın allellerini paylaşma olasılığı ½
3
 * ½

4
 = ½

7
 = 

0.0078125‟tir. Palas, Eternal ve Ciarka‟dan dört nesil önce yaşamıştır ve sonuç olarak onların 



 

148 
 

Palas‟ın allellerini paylaşma olasılığı ½
(4+4)

= 0.00390625‟tir. Banat da Eternal ve Ciarka‟dan 

dört nesil önce yaşamıştır ve sonuç olarak onların Banat‟ın allelleri paylaşma olasılığı 

0.00390625‟tir. Üç ortak ata için bu sonuçları birleştirmek, Eternal ve Ciarka‟nın ortak 

atalardan allel paylaşma olasılığının 0.0078125 + 0.0039065 + 0.00390625 = 0.015625 = 

%1.5625 olması sonucunu verir. Bu, Eternal ve Ciarka arasında düşük bir eklemeli(aditif) 

genetik akrabalıktır ve sonuç olarak Cirius için akrabalı yetiştirme katsayısı çok düşük olur: % 

0.78 veya 0.00078125. Daha fazla nesil eklediğinizde, Eternal ve Ciarka arasındaki 

eklemeli(aditif) genetik akrabalığın daha yüksek olacağına ve Cirius‟un akrabalı yetiştirme 

katsayısının daha yüksek olacağına dikkat edin. 

 

Böylelikle: 

 

Eklemeli(aditif) genetik akrabalıklar ve akrabalı yetiştirme katsayıları, ilgilenilen soy 

bilgisi(pedigri)ndeki nesil sayıları verildiğinde yalnızca bilgi verir. 

 

Tavsiye edilen en az beş nesillik soy bilgisi(pedigri) kullanmaktır. 

 

Bölüm 6.12: Popülasyon Düzeyinde Akrabalı YetiĢtirme: Akrabalı YetiĢtirme Oranı 

Bir popülasyonda akrabalı yetiştirme düzeyi, bir popülasyonda belirli bir zaman diliminde 

bütün hayvanlar arasındaki ortalama akrabalı yetiştirm katsayısı olarak düşünülebilir. Daha 

önce gördüğümüz gibi, bir popülasyondaki bütün hayvanlar çok az bile olsa akrabadır. Sonuç 

olarak, nesiller arasında, ortalama akrabalı yetiştirme katsayısını karşılaştırırsak, bu değer her 

zaman artacaktır. Bu artışa akrabalı yetiştirme oranı adı verili ve  olarak gösterilir. 

 

Artışın hızı popülasyondaki hayvanların akrabalığına bağlıdır. Bir popülasyondaki hayvanlar 

arasındaki akrabalık ne kadar fazla ise, yavruları da o kadar fazla akrabalı yetişme olacaktır ve 

akrabalı yetiştirme oranı o kadar fazla olacaktır. Akrabalı yetiştirme oranının boyutu şu 

konularda bize yön gösterir: 

– Akrabalı yetiştirme depresyonu riski 

– Genetik çeşitlilikteki azalma 

 

Her nesildeki akrabalı yetiştirme katsayısı, şimdiki neslin ortalama akrabalı yetiştirme 

oranından önceki neslin oranına bakılarak hesaplanabilir. 

 
 

Örneğin, nesil 5‟teki ortalama akrabalı yetiştirme düzeyi % 3.5 ve nesil 6‟da % 3.9 ise, bu 

durumda akrabalı yetiştirme oranı (0.039 – 0.035)/(1-0.035) = 0.0041 = %0.41 olur. 

Hesaplamayı yüzde olarak yapmak isterseniz, bu durumda 1 yerine 100‟den  değerini 

çıkarırsınız. 

 



 

149 
 

 
 

Şekil 9. Bir popülasyondaki nesiller arasındaki akrabalı yetiĢtirme düzeyindeki doğrusal olmayan 

değiĢim ile popülasyon boyutu arasındaki iliĢki. Gerekli izinler alınarak yeniden düzenlenmiĢtir: 

McDonald, B. A. 2004. Reproductive/Mating systems. In: Population Genetics of Plant Pathogens. 

The Plant Health Instructor. doi:10.1094/PHI-A-2004-0524-01. 
 

Yalnızca tek bir nesil ele alınırsa, bu durumda yalnızca her iki nesil arasındaki farkı ele almak 

iyi bir yaklaşımdır. Ancak, çok sayıda nesil arasındaki hesaplamalar için, akrabalı yetiştirmeyi 

tamamlamak için ne kadar kaldığına bölmek daha doğru olacaktır. Bunun sebebi nesiller 

arasındaki akrabalı yetiştirme düzeyinin doğrusal olmamasıdır. Maksimum akrabalı yetiştirme 

düzeyi 1‟dir (tam akrabalı yetiştirme) ve omurgalı hayvan popülasyonlarında daha fazlası 

mümkün değildir. Akrabalı yetiştirme düzeyindeki bir artışi bir hayvanın genomdaki bir lokus 

için homozigot olma olasılığını gösterir. Bir hayvan ne kadar akrabalı yetişme olursa, akraba 

hayvanların çiftleşmesi nedeniyle yavrularda geri kalan lokusların homozigot olma olasılığı o 

kadar az olacağını düşünebilirsiniz.. Bu hayvanlar zaten akrabadır ve bu nedenle lokuslarının 

bir oranında homozigotturlar. Yavruları da bu lokuslar için homozigot olacaktır ancak bu 

homozigotluğu artırmaz çünkü her iki ebeveyn de zaten homozigottu. Tabiki yavrular hala 

akrabalı yetişmedir, akrabalı yetiştirme düzeyi tüm hayvanlar tamamen akrabalı yetişme olana 

kadar her nesilde artmaktadır. Ancak bunun gerçekleşme hızı, tam akrabalı yetiştirmeye 

oranla, ortalama akrabalı yetiştirme düzeyi yükseldiğinde azalmaktadır. Şekil 9‟da, bireyler 

arasında tesadüfi çiftleşme varsayıldığında, nesiller boyunca bir popülasyondaki ortalama 

akrabalı yetiştirme düzeyi ile popülasyon boyutu arasındaki ilişkiyi görmektesiniz. Açıkçası, 

akrabalı yetiştirme düzeyi en küçük popülasyonlarda en hızlı artar. Kesikli kırmız çizgi, bu 

popülasyonlar için, popülasyon oluşturulduğundan beri geçen beş nesil boyunca akrabalı 

yetiştirme düzeyindeki doğrusal artış varsaymanın doğru olacağını göstermektedir. Gerçekte, 

popülasyonlar zaten çok nesildir vardır, bu nedenle akrabalı yetiştirme katsayısının ele 

alacağınız ilk nesildeki ilk değeri 0 olacaktır. Bunu akılda tutmak önemlidir ve bütün 

popülasyonlarda tam akrabalı yetiştirmeye hala ne kadar kaldığına göre akrabalı yetiştirme 

katsayısını ifade etmek mantıklıdır. 
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Tanım 

Akrabalı yetiştirme oranı, bir nesilden diğerine bir popülasyondaki ortalama akrabalı 

yetiştirme düzeyindeki artışı ifade etmektedir. 

 

Akrabalı yetiştirmedeki artış doğrusal olmadığı için, akrabalı yetiştirme oranı, popülasyonun 

tam akrabalı yetiştirmeden ne kadar uzak olduğuna göre ifade edilir. 

 

Örneğin, bir popülasyondaki ortalama akrabalı yetiştirme düzeyi 0.23 ve bir önceki nesilde 

0.21 ise, bu durumda akrabalı yetiştirme oranı (0.23 – 0.21) / (1 – 0.21) = 0.0253 olur. Bu 

0.23 – 0.21 = 0.02‟den daha fazladır ve akrabalı yetiştirme düzeyinde doğrusal olmayan artışı 

dikkate almamanın akrabalı yetiştirme durumunda bir eksik hesaplamaya neden olabileceğini 

göstermektedir. 

  

Bölüm 6.13: Akrabalı YetiĢtirme Oranı ve Aktif Popülasyon Boyutu 

Akrabalı yetiştirme oranı popülasyon boyutuna dayalıdır. Bunun, toplam popülasyon 

boyutunu değil aktif yetiştirilen popülasyonu ifade ettiğinin farkında olmak önemlidir. 

Gelecek nesildeki akrabalı yetiştirme oranını tahmin edebilmek için, kaç erkeğin ve kaç 

dişinin ıslaha katıldığını bilmek gereklidir. Şekil 10‟da, dengeli bir ıslah popülasyonunda – 

eşit sayıda damızlık erkek ve dişiyi ifade eder – popülasyon boyutu ile akrabalı yetiştirme 

oranı arasındaki ilişkiyi görebilirsiniz. Popülasyon boyutu düştüğünde – 50‟nin altına 

düştüğünde – akrabalı yetiştirme oranı çok hızlı artar. Gelecek nesil için 25 erkek ve 25 dişi 

ebeveyn olarak kullanıldığında ve tesadüfi olarak çiftleştirildiklerinde: 

 

  
 

Şekil 10. Dengeli bir popülasyon – eĢit sayıda damızlık erkek ve diĢinin olduğu bir popülasyon – 

için popülasyon boyutu ile akrabalı yetiĢtirme oranı arasındaki iliĢki 

 

Hayvanların tesadüfi olarak çiftleştirildiği gerçeği burada oldukça gereklidir çünkü tesadüfi 

olmayan çiftleşme akrabalı yetiştirme oranını etkileyebilir. Hepsinden öte, bir hayvan 

yalnızca ve yalnızca ebeveynleri akraba ise akrabalı yetişmedir. Bu nedenle, akrabalı 

yetiştirmeden kaçınmak için, akraba olmayan hayvanları eşleştirmeye çalışabilirsiniz. Bu iş 

görür ancak yalnızca geçici bir çözümdür. Sonunda tüm hayvanlar yine akraba olur ve akraba 

hayvanların eşleştirilmesinden kaçınılamaz. Akrabalı yetiştirme oranı, tesadüfi eşleştirme 

uygulandığındakiyle aynı olacaktır. Akrabalı yetiştirmenin sonuçları geciktirilebilir ancak 

önlenemez. Bu durum Şekil 11b‟de gösterilmiştir. 
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Şekil 11. ġekil 11a, tesadüfi eĢleĢtirme uygulandığında nesiller arasında akrabalı yetiĢtirmenin 

nasıl arttığını göstermektedir. ġekil 11b’de akraba hayvanları eĢleĢtirmekten kaçınmanın etkisi 

gösterilmektedir. Akrabalı yetiĢtirme oranı birdenbire azalır ancak yavaĢ yavaĢ tesadüfi çiftleĢme 

durumuna yaklaĢır. ġekil 11c’de akraba hayvanların amaçlı olarak eĢleĢtirme kaynaklanan 

akrabalı yetiĢtirme gösterilmektedir. Bu etki tekrar tesadüfi eĢleĢtirmeye dönülerek tersine 

döndürülebilir. 

 

EĢleĢtirme Sistemleri ve Akrabalı YetiĢtirme 

Akrabalı yetiştirmeyi amaçlı olarak da gerçekleştirmek mümkündür. Örneğin, baba ile dişi 

yavrusunun ve sonrasında dişi torununun eşleştirilmesi. Buna soy ıslahı (line breeding) adı 

verilir. Bazı yetiştiriciler, üstün bir erkeğin pozitif allellerini sabitleme istedikleri için soy 

ıslahını gerçekleştirirler. Teoride bu kötü bir fikir değildir. Akrabalı yetiştirme homozigotluğu 

artırır ve pozitif allelleri içerir. Ne yazık ki, soy ıslahından kaçınmak için iki ana neden vardır. 

İlki, soy ıslahıyla hayvanlar, bu üstün atadan gelen çoğu allel için akrabalı yetişme ve 

homozigot hale gelir. Ancak, bu allellerin hepsi eşit oranda istenmemektedir. Sonraki 

nesillerdeki hayvanlarda homozigot hale gelebilecek bazı çekinik bozuklukların taşıyıcısı 

olabilirler. Üstün hayvan bozukluklardan sıkıntı yaşamaz çünkü heterozigottur ancak onun 
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soyundan gelen akrabalı yetişme ve dolayısıyla homozigot olan hayvanlar sıkıntı yaşar. 

İkincisi, soy ıslahı (herhangi bir akrabalı yetişmede olduğu gibi), çoğu yetiştirici tarafından 

uygulanırsa popülasyondaki genetik varyasyon üzerinde ciddi azaltıcı etkisi vardır. Bu durum, 

hayvanların gelecekte çevreda bir değişiklik meydana gelmesi durumunda popülasyonun 

uyum sağlama yeteneği üzerinde etkileri vardır. Eşleştirme kararlarından kaynaklanan artan 

akrabalı yetiştirme düzeyi, eşleştirme kısıtlarını azaltarak ve tesadüfi eşleştirmeyi uygulayarak 

tersine döndürülebilir. Bu durum Şekil 11c‟de gösterilmiştir. 

 

Şekil 11‟deki örnekler, uzun vadede akrabalı yetiştirme oranının, popülasyondaki hayvanlar 

arasındaki ortalama eklemeli(aditif) genetik akrabalığa bağlı olduğunu göstermektedir. 

Akrabalı yetiştirmeden kaçınabilirsiniz veya eşleştirme stratejileri uygulayarak akrabalı 

yetiştirmeyi artırabilirsiniz. Ancak, sonunda akrabalı yetiştirme oranını, hayvanlar arasındaki 

ortalama genetik akrabalık belirleyecektir. 

 

Bu nedenle: 

Akrabalı yetiştirme oranını, popülasyondaki hayvanlar arasındaki ortalama genetik akrabalık 

belirler. 

 

Akraba hayvanları eşleştirmekten kaçınarak geçici olarak azaltılabilir veya amaçlı olarak 

akraba hayvanları çiftleştirerek artırılabilir. 

  

 

Bölüm 6.14: Akrabalı YetiĢtirme Oranın Öngörülmesi 

Şu ana kadar akrabalı yetiştirme oranını geriye doğru değerlendirdik. Ancak, akrabalı 

yetiştirme depresyonu ile ilgili beklenen artışla hakkında bilgi sağladığı için, gelecek 

nesillerdeki akrabalı yetiştirme oranını öngörebilmek iyi olacaktır. Geleceği tam olarak 

öngörebilmek mümkün değildir. Islaha dahil olan hayvanlar bakımından seleksiyon kararları 

hakkında biraz fikir sahibi olabilmek için basit bir formül şu şekildedir: 

 

 
 

Bir diğer deyişle, ıslah için kullanılan erkeklerin ve dişilerin sayısını biliyorsanız,, akrabalı 

yetiştirme oranının ne olacağını öngörebilirsiniz. Tabiki gerçek akrabalı yetiştirme oranı 

hayvanlar arasındaki ilişkiye bağlı olacaktır ve ve bu formülde bu durum dikkate 

alınmamıştır. Şekil 5 ve Şekil 6‟da gördüğümüz gibi, akrabalı yetiştirme oranı eşleştirme 

stratejisinden ziyade popülasyon boyutuna bağlıdır. Bu formül size bir yaklaşık değer 

sağlarve bu rakamların sizin popülasyon boyutunu yansıttığını, seleksiyonun olmadığını ve 

diğerlerine nazaran aşırı küçük ya da aşırı büyük aile boyutlarının olmadığını varsayar. 

 

Örneğin, 3000 hayvanlık bir popülasyon olduğunu yalnızca 20 erkek ile 300 dişinin ıslaha 

katıldığını varsayalım. Her dişinin 10 yavrusu olur. Bu popülasyondaki akrabalı yetiştirme 

oranı nedir? 

 

Cevap: Popülasyon 3000 hayvandan oluşsa bile, yalnızca 320 tanesi ıslaha katılır: 20 erkek 

ve 300 dişi. Bunları formüle yerleştirmek akrabalı yetiştirme oranı ile ilgili bir öngörü sağlar: 

1/(8*20) + 1/(8*300) = 0.0067 = % 0.67. 
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Yani 20 erkek ve 300 dişi – toplamda 320 damızlık hayvan - % 0.67‟lik bir akrabalı 

yetiştirme oranı sonucunu verir. Bu 320 hayvanın erkekler ve dişiler arasında nasıl bölündüğü 

bir sorun yaratır mı? Kendiniz deneyebilirsiniz. 160 erkek ve 160 dişi kullanırsanız ne olur? 2 

erkek ve 318 dişi kullanırsanız ne olur? Damızlık erkekler ile dişiler arasındaki oran ne kadar 

asimetrik dağılımda olursa akrabalı yetiştirme oranı o kadar fazla olur. 

 

Peki popülasyon boyutu? Sorun yaratır mı? Islah için yalnızca 1 erkek ve 1 dişi kullanırsanız 

ne olur? Bu rakamı 10 erkek ve 10 dişiye yükseltirseniz akrabalı yetiştirme oranında ne gibi 

bir değişim olur? Ya da 100 erkek ve 100 dişiye? Her küçük ıslah popülasyonunda akrabalı 

yetiştirme oranının ıslah için eşit sayıda erkek ve dişi kullanarak kontrol edilemeyeceğini 

anlayacaksınız. 

 

Şu anda kadar aile boyutunu varsaydık, bu nedenle erkek ve dişilerde yavruların sayısı bütün 

aileler için eşittir. Gerçek hayatta olan bu değildir. Akrabalı yetiştirme oranı en çok en büyük 

ailelerden etkilenir çünkü gelecek nesil(ler)de en çok oran onların olacaktır. Ayrıca, 

popülasyon boyutunun nesiller arasında sabit kaldığını varsaydık. Gerçek hayatta bu durum 

her zaman olmayabilir. Popülasyonların boyutu popülerliğin azalması veya bir hastalığın 

ortaya çıkması gibi nedenlerle azalabilir. Popülerlikteki artış ve beklenenden daha az ölüm 

oranı gibi nedenlerle de popülasyon boyutu artabilir. 

 

Bu nedenle: 

 

Akrabalı yetiştirme katsayısı; 

damızlık erkekler ile dişilerin oranının, 

damızlık erkek ve dişi sayısının, 

aile boyutundaki farklılıkların, 

popülasyon boyutundaki dalgalanmaların birleşimine bağlıdır. 

 

Örnek: Holstein Friesian’da Akrabalı YetiĢtirme Oranı 

Holstein Friesian süt sığırı ırkı çok büyük olmasına rağmen bu hayvanlar arasındaki 

ortalama eklemeli(aditif) genetik akrabalık da o kadar fazladır. Yapay döllenmenin 

kullanılması nedeniyle her babadan doğan yavru sayısı çok fazladır. Bazı babalar da 

diğerlerinden daha fazla kullanılır ve sonuç olarak aile boyutları eşit değildir. Dünyanın 

çeşitli yerlerindeki Holstein Friesian hayvanlar birbirleriyle akraba olmalarına rağmen, 

farklı ülkelerde bazı alt popülasyonlar vardır. Örneğin, Danimarka’da akrabalı yetiştirme 

oranı % 1, İrlanda’da % 0.7 ve ABD’de % 1.3 olarak hesaplanmaktadır. Bunlar, ıslah için 

milyonlarca ineğin kullanıldığı ve yüzlerce boğanın mevcut olduğu düşünülürse yüksek 

değerlerdir. Ancak, yalnızca kısıtlı sayıda boğa çok sayıda inek üzerinde kullanılır. Bu, eşit 

olmayan aile boyutunun akrabalı yetiştirme üzerindeki etkisinin net bir örneğidir (bazı 

boğalar diğerlerinden daha fazla kullanılır). 

  

Bölüm 6.15: Hangi Akrabalı YetiĢtirme Oranı Kabul Edilebilir? 

Akrabalı yetiştirme oranı, artan homozigotluktan kaynaklanan problemlerde beklenen artışın 

bir göstergesidir. Bu, problem yaşama riskinin bir göstergesidir. Risk, onun daha iyi veya 

daha kötü olabileceği anlamına gelmektedir. Pratikte, Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) akrabalı 

yetiştirme oranını % 1‟in altında ve tercihen % 0.5‟in altında tutmayı önerir. % 1‟lik bir 

akrabalı yetiştirme oranı, her nesilde homozigotluğun % 1 artacağını göstermektedir. Ancak, 

homozigotluktan kaynaklanan problemlerdeki artışın sonuçlarının ne olacağını kimse tahmin 

edemez çünkü bütün genlerin ve bir gen içindeki bütün allellerinetkisi aynı değildir. 

 



 

154 
 

Gıda ve Tarım Örgütü‟nün tavsiyesi garanti ile ilgili değildir, risk yönetimi ile ilgilidir. % 1‟in 

üzerindeki akrabalı yetiştirme oranı, uzun vadede popülasyonun hayatta kalmama riskini 

artırır. 

 

Dengeli ıslah olduğunu varsayarsak, % 1‟lik akrabalı yetiştirme değeri, en az 25 erkek ve 25 

dişinin ıslah için kullanılması gerektiği anlamına gelmektedir. Benzer şekilde, % 0.5‟lik 

akrabalı yetiştirme değeri 50 erkek ve 50 dişi anlamına gelmektedir. Dengesiz ıslah 

uygulanırsa, damızlık erkeklerin ve dişilerin sayısı akrabalı yetiştirme değerini % 1‟in (veya 

% 0.5‟in) altında tutacak şekilde belirlenmelidir. Hayvan türüne bağlı olarak, bu gerçekçi bir 

seçenek olabilir veya olmayabilir. Damızlık hayvan sayısının akrabalı yetiştirme oranı 

üzerindeki sonuçları, ıslah planları yapılırken akılda tutulmalıdır. 

 

Bu nedenle: 

 

– Gıda ve Tarım Örgütü akrabalı yetiştirme oranını % 0.5-%1 arasına kısıtlar. 

– Popülasyon yönetiminde ıslah için yeterli sayıda hayvan kullanmak gereklidir. 

 

Bölüm 6.16: Genetik ÇeĢitlilik ve Akrabalı YetiĢtirme ile Ġlgili Kilit Noktalar 

1. Genetik çeşitlilik, bir türün hayvanları arasında, hem popülasyon içinde hem 

popülasyonlar arasında genetik farklılıkların varlığını ifade eder. 

2. Genetik çeşitlilik, bir popülasyondaki esnekliği korumak için, akrabalı yetiştirme 

depresyonunu önlemek için ve monogenetik çekinik bozuklukları olan hayvanların 

frekansının artmasını önlemek için önemlidir. 

3. Genetik çeşitlilik, genetik sürüklenme ve akrabalı yetiştirmeden, seleksiyonden, 

göçten ve mutasyondan etkilenir. 

4. Akrabalı yetiştirme, bir hayvanın ebeveynleri akraba olduğu için her ikisinden de aynı 

alleli alma olasılığını göstermektedir. 

5. Eklemeli(aditif) genetik akrabalık, iki hayvan akraba olduğu için ortak sahip olduğu 

allel oranın bir hesaplamasıdır. Gerçek eklemeli(aditif) genetik akrabalık, Mendelian 

örneklemi nedeniyle hesaplanandan farklı olabilir. 

6. Akrabalı yetiştirme katsayıları ve eklemeli(aditif) genetik akrabalıklar, ele alınan 

sayıda (en az 5) nesilin soy bilgisi(pedigri) verildiğinde yalnızca bilgi verir. 

7. Akrabalı yetiştirme oranı doğrusal değildir ve bir nesilden diğerine bir popülasyondaki 

ortalama akrabalı yetiştirme oranındaki artışı ifade eder. 

8. Akrabalı yetiştirme oranı, damızlık erkeklerin dişilere oranı, damızlık erkeklerin ve 

dişilerin sayısı, aile boyutundaki çeşitlilik ve popülasyon boyutundaki dalgalanmaları 

gibi öğelerin bileşimine bağlıdır. 

9. Gıda ve Tarım Örgütü akrabalı yetiştirme oranını % 0.5-% 1 arasında kısıtlamayı 

tavsiye eder. 
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BÖLÜM 7: MONOGENĠK ÖZELLĠKLERĠN KALITIMI 

 

Daha önce öğrendiğimiz gibi, hayvanların özellikleri monogenik veya poligenik altyapıya 

sahip olabilir. Bir önceki bölümde anlatıldığı gibi, tahmini damızlık değerlerine bağlı olarak 

hayvanları poligenik özellikler için seçebiliriz. Monogenik özelliklerin örnekleri: hayvanları 

rengi, cücelik, aşırı kaslılık, şekil bozuklukları veta ciddi sağlık bozuklukları. Monogenik 

özelliklerin ifadesine karar veren alleller baskın, orta veya çekinik olabilir. Monogenik 

özelliklerin allelleri için, allel frekansları hesaplanabilir. Monogenik özelliklerin karakteristik 

özelikleri ilk olarak açıklanacaktır ve sonra istenilen olumlu etkilere sahip monogenik 

özelliklerin ıslah özellikleri tartışılacak ve son olarak istenilmeyen olumsuz etkilere sahip 

(genetik bozukluklar) monogenetik özellikler ile ıslah programlarında nasıl baş edilebileceği 

ana hatlarıyla sunulacaktır. Monogenetik özelliklere çok fazla ilgi göstermemizin nedeni, 

çoğunun çekinik / baskın alleller tarafından belirlenmesidir. Bu durumda, baskın allellerin 

homozigot taşıyıcılarını heterozigotlardan ayırt etmek imkansızdır. Bu durumda, böyle 

monogenik özellikler için bütün hayvanların genetik değerini belirleyemezsiniz. Bu, allellerin 

pozitif veya negatif özellikleriyle baş etmeye çalışsak da, bir problemdir. 

 

 

 
 

Kalitatif ve Kantitatif Genetik konusunda aşağıdaki terimleri başlangıcda belirlemek yararlı 

olacaktır.  

Gen – Bir protein yada Enzimi kodlayan yada diğer genleri düzenleyen Nükleotid dizilimi 

DNA bölmesidir 

Allel –  Genin alternatif formları. 

Genotip (G) –Bir organizmanın genetik kompozısyonu. 

1. Üreme Sisteminin Tanımı

2. Islah Hedefinin Tanımı

3. Bilgi Toplama

- Fenotipler

- Akrabalıklar

- Genotipler

4. Seçilim Kriterlerinin Belirlenmesi

- Genetik Model

- Damızlık Değeri Hesaplaması

5. Seçilim ve Çiftleşme

- Seçilim Karşılığının Tahmini

- Çiftleşme Kararlarının Sonuçları

6. Dağıtım

- Islah Programının Yapısı

- Melezleme

7. Değerlendirme

- Genetik İlerleme

- Genetik Çeşitlilik 

Islah 

Programı 
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Allel frekansı – Bir lokusdaki allellerin oranı  The proportion of a given allele at a locus. 

Lokus – Bir genin kromozom üzerinde yer aldığı yeri pozisyonu. 

Otozom– Cinsiyetlere göre yapısı değişmeyen kromozom. 

 Cinsiyet kromozomuna bağlı – X kromozomu üzerine bulunan genler. 

Cinsiyetle belirlenen – Bir genin etkisinin  açıklanabilirliğinin (mesela saç dökülmesi ,kellik) 

cinsiyetle belirlenmesi. 

Tek gen kalıtımı – Analiz edilen özellik(mesela renk) bir gen tarafından belirlenir. 

Poligenik Kalıtım – Analiz edilen özellik (mesela vücut ağırlığı)birden çok(Multiple,poli) 

gen tarafından belirlenir. 

Dominant – Fenotipik etkisi hem heterozigot hemde heterozigotlarda görülen allel. 

Kodominant –Heterozigot  genotiplerde  her iki geninde etkisinin eşit gücde açıklandığı 

durumu tanımlar. 

Eklemeli(Aditif) gen etkisi – Lokuslar içinde ve lokuslar arasında 

etkileşimin(İnteraksiyon)bulunmadığı varsayılan çeşitli sayıda  genlerin müşterek(Kombine) 

eklemeli etkisi ile belirlenen gen etisidir. 

Epistasi – Bir genin etkisinin farklı  lokusta yer alan  diğer başka genle modifie 

oldugu(Değiştirildiği) olguyu tanımlar. 

Population –Belli bir alanda yaşayan çoğalmada gametlerin  birbiri ile eşleşme sansının eşit 

olduğu ayni türe mensup   bireyler topluluğudur. 

Fenotip (P) – analiz edilen özelliğin (mesela vücut ağırlığı)ölçülen değeri. 

Hardy-Weinberg dengesi –Seleksiyon göç mutasyonun bulunmadığı tesadüfi eşleşmenin 

olduğu yeterince  üyük popülasyonlarda genarasyondan generasyona gen frekanslarının 

değişmeden sabıt kalmasını üstelik allel ve genotip frekansları arasında basit bir eşikle ifade 

edilen  ilişkinin bulunmasını tanımlar. 

Kalitatif Karakter-Nominal ölçekle ölçülebilen  kaliteye ilişkin  özellilleri tanımlar(mesela 

renk) . 

Kesikli kantitatif karakter –Belirli  tamsayılarla açıklanan özellikler(mesela bir batında 

yavru sayısı). 

Sürekli kantitatif karakterler –Gercek sayılarla ifade edilen sürekli değişken nitelikte   çok 

sayıda kombine eklemeli etkili genlerle belirlenen Karakterler(mesela boy,yükseklik). 
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Monogenik Özelliklerin Karakteristik Özellikleri 

Kısaca tekrar etmek gerekirse: bir monogenik özelliğin lokuslarında benzer alleller bulunursa 

hayvan bu özellik için homozigottur. Ana ve babadan benzer bir allel almıştır. Bir lokusta iki 

farklı allel bulunabilir: hayvan bu özellik için heterozigottur. Babadan bir allel ve anadan 

benzer olmayan bir allel almıştır. Homozigot, bu hayvan ıslah için kullanıldığında, homozigot 

bir hayvanın bütün yavrularının bu hayvandan benzer bir allel alacağını göstermektedir. 

Heterozigot ise, bir yavrunun iki allelden bir tanesini % 50 ihtimalle alacağını göstermektedir. 

Heterozigot hayvanlarda, orta düzey kalıtım (heterozigotun özelliği için değer tam olarak iki 

homozigot formun değerleri arasındadır) veya baskınlık / çekiniklik ile ilgili çekincelerimiz 

olabilir. Bu durumda, heterozigot hayvanlar, homozigot hayvanlardan fenotiplerine dayalı 

olarak ayırt edilemezler; onlar farklı değildir. 

 

Bölüm 7.1 Allel Frekanslarının Hesaplanması 

Bir hayvan popülasyonunda, monogenik bir özellik için allel frekanslarını ve genotip 

frekanslarını hesaplayabiliriz. Belirli bir monogenik özellik için allelleri bilinen bir 

hayvanınız olduğunda ve bu özellik için istenilen genotipe sahip başka bir hayvanı bulmak 

için şansı hesaplamak istediğinizdeki değerdir. 

 

Bir monogenik özelliğin Z ve z allellerine sahip olduğunu varsayın. Bu durumda, hayvanların 

genotipleri şu üç tanesinden biridir: Z/Z, Z/z veya z/z. Örneğin; 630 hayvandan oluşan bir 

popülasyonda, Z/Z genotipine sahip 375 hayvan, Z/z genotipine sahip 218 hayvan ve z/z 

genotipine sahip 37 hayvan sayarız. Üç genotipin popülasyondaki frekansı sırasıyla 375/630 = 

0.595; 218/630 = 0.346 ve 37/630 = 0.059‟dur. 

 

Allel frekansları aşağıdaki gibi hesaplanabilir: Z/Z hayvanların 2 tane Z alleli vardır; Z/z 

hayvanların 1 tane Z alleli vardır ve z/z hayvanların Z alleli yoktur. Bu nedenle, Z allelinin 

frekansı 0.595 + 0.5  * 0.346 = 0.768‟dir. Z/z hayvanların 1 tane z alleli ve z/z hayvanların 2 

tane z alleli vardır. Bu nedenle, z allelinin frekansı 0,5 * 0,346 + 0,059 = 0,232‟dir. 

Popülasyon genetiğinde, allellerin frekansı p‟nin frekansı ve q‟nun frekansı olarak gösterilir. 

Bu durumda, p = 0.768 ve q = 0.232‟dir. p ve q‟nun toplamı her zaman 1‟e eşittir (Bu örnekte: 

0,768 + 0,232). 

  

Bölüm 7.2 Hardy ve Weinberg Denkliği 

Genotiplerin ve allellerin frekansları arasında bir ilişki vardır. Allel frekansları bilindiğinde, 

genotip frekansları hesaplanabilir. Bu ilişki popülasyon genetiğinde Hardy ve Weinberg 

denkliği olarak bilinmektedir. Bu kanun popülasyonda geçerlidir ve nesiller boyunca 

değişiklik göstermez (örneğin, göç etmez). Böylesi bir popülasyonda Hardy ve Weinberg 

denkliği söz konusudur. 
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Tanım 

Hardy ve Weinberg denkliği, büyük popülasyonlarda ebeveynler arasında tesadüfi 

çiftleşmenin olduğu, seleksiyonun, göçün, mutasyonun, tesadüfi yönelimin olmadığı, genotipin 

ve allel frekanslarının sabit olduğu (nesilden nesile değişmediği) ve allel frekanslarından 

genotip frekanslarının hesaplanabildiği durumları ifade eder. 

 

Hardy ve Weinber denkliği, nesiller boyunca popülasyonun sabit olmasını işaret eder. Z/Z 

genotipinin frekansı Z/Z = p*p = p
2
‟dir çünkü her birinde p‟nin bir frekansı olan Z allelini 

taşıyan sperm hücrelerinin ve oositlerin bir bileşimidir. z/z genotipinin frekansı z/z = q*q = 

q
2
‟dir çünkü her birinde q‟nin bir frekansı olan z allelini taşıyan sperm hücrelerinin ve 

oositlerin bir bileşimidir. Z/z genotipi iki şekilde yaratılabilir: Z alleli (frekans p) olan bir 

sperm hücresi ve z alleli (frekans q) olan bir oositin birleşmesiyle veya z alleli (frekans q) 

olan bir sperm hücresi ve Z alleli (frekans p) olan bir oositin birleşmesiyle. Bu nedenle, Z/z 

genotipinin frekansı Z/z = 2*p*q = 2pq‟dur. 

  

Tablo 1:Hardy & Weinberg denkliğinde bir popülasyonda hayvanlar eşleştirildiklerinde 

allellerin ve genotiplerin frekansı 
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Bir popülasyondaki allel ve genotip frekansları, monogenik özellikler için farklı fenotipleri 

olan hayvanların oranını belirler. İstenilen monogenik özellikler için veya istenmeyen 

monogenik özelliklere karşı seleksiyonun etkisi, kısmen altta yatan allel frekanslarına 

bağlıdır. Burada, allel ve genotip frekanslarına önem vermemizin nedeni budur. 

 

Damızlık hayvan popülasyonlarında, ebeveynlerin çiftleşmesi genellikle tesadüfi değildir ve 

ebeveynler ıslah hedefi özellikleri için seçilir. Bazen, diğer popülasyonlardan hayvanların 

göçü de söz konusudur ve küçük popülasyonlarda, tesadüfi yönelim allel frekanslarında 

değişmelere neden olabilir. Bu nedenle, birçok ıslah popülasyonunda Hardy ve Weinberg 

denkliğinin varlığı şüphelidir. Yine de, seleksiyona dahil olmayan monogenik özellikler için 

bilinen allel frekanslarından genotip frekanslarını tahmin etmek faydalıdır.  

 

Populasyon Genetiği populasyonlar ,sürüler, ırklar geniş gruplar arasındaki özellikler 

bakımından gen,genotip,fenotip  frekanslarıda farklı mekanlarda ve genarasyonlardaki 
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gözlenen  değişikliği inceler.Gen ,genotip,fenotip frekansı bir genin diğer allel  gene,diğer 

genotiplere ,diğer fenotiplere  nispetle populasyondaki oranını ifade eder. 

Şansa bağlı eşleşme doğal populasyonlarda   bir populasyonda her bir erkek bireyin  özel bir 

seçici avantaj yoksa populasyonda ki diğer her bir dişi ile eşleşmesi eşit  bir şansa sahip 

olmasını ifade eder.  

Söz gelimi renk özelliği bakımından eş baskınlığın yanı kodominantlığın sozkonusu oldugu 

60 kırmızı, 80 kırçıl and 10 beyaz Shorthorn sığırında  

 gen sayısı   

Genotip      birey sayısı            R                     r      

RR  60  120 

Rr  80  80  80 

rr                     10                     20                                       

Toplam 150  200  100   

Genotipik frekanslar  

RR frekansı =      60/150 =     .400 

Rr  frekansı =      80/150 =     .533 

rr   frekansı =      10/150 =     .067 

Gen frekansları her bireyin iki genle katkıda bulunduğu farazi bir gen havuzu 

benzetmesi ile  R gen  frekansı için  R geni sayısının toplam gen sayısı olan 200 e oranı olup 

.667 yani % 66.7 di( 150/200)  r geni için ise %33.3(100/300)dir. 

Veya gen frekansları direk olarak genotipik frekanslardan  

hesaplanabilir.  

R frekansı  =  pR  =   RR frekansı + .5(Rr frekansı)    

                  =    .400      +  .5(.533)  =  .667 

r frekansı  =   qr    =   rr frekansı + .5( Rr frekansı)  =   .067  + .5 ( .533)  =  333 . 

 Hardy-Weinberg Yasası:Tesadüfi çiftleşmenin uygulandığı ve genetik dengeyi bozan göç, 

mutasyon ve seleksiyonun olmadığı populasyonlarda gen ve genotip frekansları sabit olup 

generasyonlar boyunca değişmeden sabit kalır şeklindedir.   

(pA + qa)
2
 = p

2
 AA + 2pq Aa + q

2
 aa                    

 

Bir sürüde normal boyun cücelik üzerine dominant oldugu kalıtım modeli için her yüz 

buzağıdan 4 tanesi cüce olmaktadır .Böyle bir populasyonda  Hardy-Weinberg Eşitliğine göre 
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karşılaştıralım .Çekinik özelliği gösteren fenotip frekansının kare kökü resesıv gen frekansını 

verecektir. 

 

dd frekansı = q
2
 = .04   ve  qd = .04 = .2 olur.dominant ve resesiv gen frekansı toplamı  

kuram gereği 1 olması gerektiğinden (p + q = 1) resesıv gen frekansının birden farku 

dominant gen frekansına eşit olacaktır.sonuç olarak  qd = .2   sonra pD = .8  olur 

DD frekansı =  p
2         

=  .8
2
      =  .64  

Dd frekansı =  2pq   =  2(.8)(.2)    =  .32  

dd frekansı =  q
2         

=  .2
2
      =  .04 . 

 

Gen frekansını değiştiren dört unsur mutasyon, göç, seleksiyon ,genetik sürüklenmedir. .  

       Göç olgusu dışarıdan yeni bir hayvanın sürüye katılması, bir ırk içindeki sürüye dışarıdan 

yeni bir erkek katılması, yeni ırkların ithal edilmesini kapsar.  

 Δp =  m( pm - po )  

Δp =  göç nedeniyle  resesiv gen frekansındaki değişiklik  

m   =  toplam populasyondaki göç oranı  

po   =  göç almadan önceki başlangıç doğal gen frekansı  

pm   =  göç eden  populasyondaki gen  frekansı  

  

 Bir sürüde 100 Kırmızı  Angus (rr) sığırı olsun,bu sürüye katılan 100 siyah Angus (RR)sığırı 

olsun.Bu durumda göç eden ve alan toplulugun tamamında(100 + 100 =200)göç edenlerin 

oranı .5 dir(100/200).Göç alan toplulukta siyah geni frekansı( po )hepsi kırmızı oldugundan 

sıfırdır.Benzer şekilde göç eden toplulukda  siyah geni frekansı hepsi siyah olduğundan birdir 

(pm ). 

 

m = .5 

po = 0      ; pm = 1.0 

Δp = .5(1.0 - 0) = .5 

yeni p = po + p  =  0 + .5 = .5 

  

Mutasyon bir gendeki herhangi bir mutasyon amili nedeniyle kimyasal değişiklik in sonucu 

genlerin niteliğinde ani değişikliklerdir.Mutasyon sonucu gendeki baz sırasını değişir  
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sonuçda mutant bir gen olusur . Genellikle  olumsuz değişkenliklerdir. Mutasyon devamlı 

tekrarlanan bir unsur değildir etkisi ve yönü önceden tahmin edilemez.  

Çiftlik hayvanlarında bir çok genetik anormallikler vardır ve bunların çoğu yavru atma ile 

sonlanır 

Mutasyon nedeni ile resesiv gendeki frekans değişimi şu şekildedir. 

 Δp = -up + v(1-p)  

 = Δp gen frekansındaki değişiklik  

u    =    A dan a ya mutasyon oranı  

v    =    a dan A ya mutasyon oranı   

p    =  mutasyondan once başlangıç A gen frekansı  

 

Örnek  

Sığırlarda cücelik         D-  =  normal    ;    dd =  cüce  şeklinde bir kalıtım modeli için  

pD    = .99   ; u(D  d) =  .000001    ; ve qd      = .01 v(d  D) =  .0000001  olsun. 

   = Δp  -.000001(.99) + .0000001(.01)   =  -.000000989  . Olur 

  

Genetik sürüklenme  Şansa bağlı olarak gen frekanslarındaki değişiklik,hangi erkek gametin 

hangi dişi gametle sansa bağlı eşlesmesindeki şansa bağlılık nedeniyle beklenen değerlerden 

sapmalar gen frekansını şansa bağlı olarak değiştirir .Genetik sürüklenme küçük sürülerde 

daha geniş etkisi vardır büyük sürülerde daha az etkisi vardıretkisi ve yönü  direk olarak 

kontrol edilemez. 

Seleksiyon Farklı üreme oranları Bazı bireyler diğerlerine göre daha fazla üreme yeteneğine 

sahip olması bazı bireyler daha fazla üreme şansı bulurlar.  Doğal ve doğal olmayan 

populasyonlarda meydana gelebilir.Çiftlik hayvanları için çok önemlidir tesadüfi çiftleşme ile 

etkisi aynıdır    yapay seleksiyoninsan eli ile gerçekleştirilir en iyi bireylere üreme şansı 

verilerek , amaca göre en iyilerle en iyiler çiftleştirilir .seleksiyonun gen ve genotip frekasları 

değişimine olan etkisi aşagida verilmişdir. 

Hereford  -Angus melezlemesinde [.25 RR : .50 Rr : .25 rr ] açılımı söz konusudur 

.Populasyonda siyah renk yani (.25 RR : .50 Rr )seçilmiş ,tüm kırmızılar yani (.25 

rr)ayıklanmiş olsun . Seleksiyondan sonra ki  herhangi bir genotipin  frekansı o genotipin  

seleksiyon öncesi genotipik frekansı ile o genotipin sürüde kalması için seçilme oranının   

çarpımının seçilen  ebeveynlerin toplam populasyondaki oranına bölünmesi şeklinde 

hesaplanır. 
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seçilen ebeveynlerin genotipik frekansları. Söz gelimi RR ler seleksiyon öncesi .25 oranında 

idi ve hepsi surude kaldı(yani % 100 u kaldı seçilme oranı 1dir ). O nedenle seleksiyondan 

sonra bu genotipin oranı .25 ile 1 in çarpımının  seçim öncesi bütün populasyonun daki 

seçilenlerin oranına  .75 (siyahlar = .25 RR + .50 Rr)  bölünmesi sonucu  

RR - .25(1.0)/.75 = .333 olarak belirlenir. 

Rr - .50(1.0)/.75 = .667  

rr - .25(0.0)/.75 =  0 

seçilen ebeveynlerin gen frekansları  

pR = .333 + ½(.667) = .667 

qr =  0  +  ½(.667) = .333  

olarak belirlenir .Bu genlerin tesadufi eşleşme kuralları altında eşleşmesi ilede  

 .667 R  .333 r 

.667 R         .444 RR         .222 Rr 

.333 r     .222 Rr          111 rr 

 

.döllerin genotipik frekansları  

.444RR : .444Rr : .111rr 

döllerin gen frekansları  

pR =  .444 + .5(.444)    =  .666 

qr =  .111 + .5(.444)    =  .333 .  

Hereford-Angus melezlemesi       siyah renk seçilirse.  

 

25 RR : .50 Rr : .25 rr  

kırmızı sığırların yarısı ayıklanırsa diğer bir deyimle sürüde .75 siyahlar (=.25 RR + .50 Rr ) 

ile kırmızıların yarısı(.25 in yarısı =.125)toplamı .875 kalmışsa seçilen ebeveynlerin genotipik 

frekansı  

 

RR - .25(1.0)/.875 = .2857 

Rr - .50(1.0)/.875 = .5714  

rr - .25(0.5)/.875 = .1429 

seçilen ebeveynlerin gen frekansı  

pR = .2857  + ½ (.5714)    = .5714 

qr = .1429  + ½ (.5714)    = .4286 
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 .5714 R  .4286 r 

.5714 R         .3265 RR         2449 

.4286 r     .2449 Rr          1837 rr 

Döllerin genotipik frekansı  

.3265 RR : .4898 Rr : .1837 rr  

Döllerin gen frekansı  

pR =  .3265 + .5(.4898)    =  .5714 

qr =  .1837 + .5(.4898)    =  .4286 olacaktır. 

 

Eğer resesiv genin frekansı başlangıç (sıfır) populasyonu ve (n) ci populasyonda 

sırasıyla q0 ve qn ise qn = q0 / (1 + nq0) olur. Başlangıçta istenmeyen gen frekansı düştükçe 

gen frekansı azalan daha yavaş olacaktır. Mutasyon bulunmadığında gen frekansını % 1' den 

% 0,5'e düşürmek için 100 generasyon gerekecektir. Aynı şekilde gen frekansını 0.10'dan 

0,05'e değiştirmek için 10 generasyon gerekir.  

İlgili generasyon sayısı n = [(1/qn) - (1/q0)] formülü ile de belirlenebilir. 

Bölüm 7.3 ÇiftleĢmelerdeki Tesadüfi Etkiler 
Ebeveynlerin genotipleri bilindiğinde, yavruda hangi genotipleri beklediğinizi bilebilirsiniz. 

Bu beklentiler, Mendelian kanunlarına dayanır fakat tesadüfi etkiler nedeniyle, gerçekler 

beklentilerden sapma gösterebilir. Örneğin, birinin genotipi Z/Z ve diğerinin genotipi Z/z olan 

iki köpeği çiftleştirdiğinizde, ortalama olarak % 50‟si Z/Z ve % 50‟si Z/z genotipine sahip 

yavrular elde edersiniz. Ancak 4 yavrunun hepsinin genotipi Z/Z olabilir ve hiçbirisi Z/z 

olmayabilir. Bunun nedeni, bir embriyonun yaratılmasıyla, her seferinde Z/Z genotipinin 

olasılığı Z/z‟nin olasılığı kadar fazladır (her biri % 50). Bu, Mendelian örnekleminin bir 

sonucudur: her yavru bir ebeveynin genetik paketinin % 50‟sini alır fakat hangi yarısı 

olduğunu bilmezsiniz. Bu durumda, 4 yavrudan oluşan bir doğumda 4 Z/Z yavru köpek için 

olasılık 0.5
4
 = 0.0625‟tir. Bu nedenle, genotipleri bilinen iki ebeveyni çiftleştirdiğinizde 

yavruların genotipleri için ortalama bir beklenti hesaplamak yine de mümkündür fakat 

tesadüfi etkiler ortalama beklentiden sapmalara yol açabilir. 

 

Bölüm 7.4 Büyük (Poizitif) Etkileri Olan Genlerin Islah Özellikleri 

Moleküler genetik araştırması, hayvanın ürünlerinin kalitesi üzerinde önemli etkileri (ana 

genler) olan genlerin sayısını artırır ve çeşitli türlerde doğurganlığı etkiler. 

 

 

 

Ġki Kat Fazla Kaslanma Geni 

Örneğin, birçok türde (örneğin, sığırlar, koyunlar, bir batında çoklu doğuran çiftlik hayvan 

türlerilar, atlar, köpekler ve insanlar) miyostatin geni bilinmektedir. Bu lokusta çekinik bir 

allel vardır ve homozigot hayvanlarda kas yapısının iki kat fazla olmasına neden olur. Bu 

allelin sabitlenmesinin amaçlandığı bir ırk Belçika Beyaz Mavi sığır ırkıdır. Bu ırk, ağır 

karkası, kalın kasları ve karkastaki yüksek et oranı ile ünlüdür. Ancak, dişilerin büyük 

çoğunluğu miyostatin geninin iki kat fazla kaslanma alleli için homozigottur ve normal bir 

yolla doğum yapamazlar. Yavrular sezaryenle doğar ve bu birçok ülkede ciddi etik 
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tartışmalara yol açar. Diğer türlerde, miyostatin geni için hozomigot olan hayvanlarda da 

benzer problemler görülür ve doğum yaptıklarında sezaryen gerekir. 

 

Süt Proteini Genleri 

Bilinen etkisi büyük olan bir diğer gen örneği ise süt sığırlarındadır. Süt sığırlarında, bazı süt 

proteinin genleri bilinmektedir ve bu genlerden allellerin süt verimi üzerinde farklı etkisi 

vardır. Örneğin, beta-lacto globulin allelleri (kromozom 11‟de bulunan gen) süt veriminin 

etkililiği üzerinde önemli oranda etkilidir. BB alleline sahip inekler peynir üreticileri için en 

iyisidir. DGAT1 allelleri (kromozom 14‟te bulunan gen) sütteki yağ yüzdesini ve süt yağ 

bileşimini etkiler. K alleli yağ ve protein yüzdesini ve yağ verimini artırır, öte yandan süt ve 

protein verimini düşürür. En önemli olarak, K alleline sahip ineklerin süt yağ bileşimi 

farklıdır: isan sağlığı için daha az tercih edilen daha yağlı asitler üretirler. 

 

Et Kalitesi Geni 

Bir batında çoklu doğuran çiftlik hayvan türlerilarda, haloten geninin (kromozom 6‟da 

bulunan gen) stres duyarlılığını ve et kalitesini etkilediğ bilinmektedir. Araştırma, erkek bir 

batında çoklu doğuran çiftlik hayvan türlerilarda androstenon üretimini etkileyen genlerin 

bulunduğu kromozom 6‟ya odaklanmıştır. Androstenon, sağlam erkek bir batında çoklu 

doğuran çiftlik hayvan türleriların etinde (berbat) bir kokunun oluşmasından sorumludur. Şu 

zamana kadar, bu kokuyu önlemek için erkek bir batında çoklu doğuran çiftlik hayvan 

türlerilar kısırlaştırılmaktaydı fakat erkek bir batında çoklu doğuran çiftlik hayvan türleriların 

refahı için kokuya karşı seleksiyon yapmak daha iyi bir yaklaşımdır. 

 

Doğurganlık Genleri 

Koyunlarda çeşitli genlerin yavru sayısı üzerinde etkisi olduğu belirtilmiştir. Bunun bir 

örneği, Avustralya Merino ırkında mevcut Booroola geninin büyük etkiye sahip olmasıdır: 

heterozigot taşıyıcı her doğumda bir yavru fazla, homozigot taşıyıcı ise her doğumda iki 

yavru fazla doğurur. Bu allel şu anda, alleli taşıyan Merino koçlar ile Texel koyunların 

melezlenmesi ve melez hayvanların Texel koyunları ile melezlenmesi ile Hollanda Texel 

ırkında da mevcuttur. 

 

Renk Genleri 

Bütün türlerde, kürk renginin kalıtımına büyük önem verilmektedir. Kürk rengi ırkların 

tanınmasında önemli bir özelliktir. Islah birliklerinin istenilen renk yapısı ile ilgili genellikle 

katı kuralları vardır. İnsanlara eşlik eden hayvanlarda ve eğlence amacıyla yetiştirilen 

hayvanlarda, yetiştiriciler kürk renginin kalıtım derecesine büyük önem vermektedir. 

Geçmişte, renk kalıtım derecesinde yer alan birçok gen ve allel tanımlanmıştır. İlk olarak, 

geviş getiren hayvanların kürk renginde etkisi olan birkaç geni tanımlayarak başlayacağız ve 

sonrasında her türle ilgili özel konulara değineceğiz. 

  

 

 

Bölüm 7.4.1 GeviĢ Getiren Hayvanlarda Kürk Rengi 

Geviş getiren hayvanlarda, tüm memelilerde olduğu gibi, kürk rengini dört gen belirler: 

Extension, Agouti, Roan ve Dilution geni. 

 

Extension geni, bir hayvanın pigment rengini belirler. Baskın allel E, siyah hayvanların kürk 

hücrelerinde ömelanin üretiminden sorumludur ve çekinik allel e hayvanlardaki kızıl rengi 

veren feomelanin üretilmesinden sorumludur. Üçüncü bir allel yabani fenotipten sorumludur 

(açık kızıl renkli sırt). 
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Agouti geni, E lokusunda en az bir yabani allel mevcut olduğu zaman ifade edilir. Bu, 

epistazın bir örneğidir: Extension lokusundaki genotip Agouti lokusundaki allellerin ifade 

edilmesini belirler. Agouti allelleri siyah ve kızılın sıralama yapısını verir. 

   

Roan(kırçıl) lokusundaki baskın bir allel, beyaz ve renkli tüylerin yan yana bulunmasında 

sorumludur. Hayvanlarda gri renge yol açar. 

 

Dilution(seyreltme) geni, baskın gen homozigot olduğunda, temel rengi çok fazla seyreltir. 

Siyah bir hayvan olduğunda, homozigot hayvanlar açık gri yapıdadır. Heterozigot hayvanlar 

koyu gri yapıdadır. 

 

Sığırlarda, koyunlarda ve keçilerde, bilinen çeşitli lokuslar nedeniyle noktalar mevcut olabilir: 

lekeleme, parlama, sarma, renk kenarlı lokus. Daha fazla bilgi için, bakınız: The genetics of 

cattle, 1999. Editors R. Fries ve A. Ruvinsky, ve The genetics of sheep, 1997. Editors L.Piper 

ve A. Ruvinsky. 

 

 

 
Şekil 1: Yabani Tür Fenotipe Sahip Boğa 

 

 

 

 
 

Şekil 2: Agouti Yapıdaki İzlanda İneği 
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Şekil 3: Roan(kırçıl) Yapıdaki İzlanda İneği 

 
 

Şekil 4: Hollanda‟dan İthal Edien Danimarka Heath Irkından Beyaz Gri Bir Buzağı (Solda) ve 

Koyu Gri Yapıya Sahip Hollanda “Witrik” (Renkli Kenarlı) İneği 

  

Bölüm 7.4.2 Bir batında çoklu doğuran çiftlik hayvan türlerilarda Renk Genleri 

Bir batında çoklu doğuran çiftlik hayvan türlerilarda da Extension, Agouti, Roan ve Dilution 

genleri ana rengi belirler. Dahası, geviş getiren hayvanlardaki gibi, birçok genin farklı renk 

yapılarına neden olduğu bilinmektedir. Roan lokusundaki baskın bir allel, günümüzde birçok 

ticari bir batında çoklu doğuran çiftlik hayvan türleri yetiştirme programında gördüğümüz 

bütün beyaz bir batında çoklu doğuran çiftlik hayvan türleriların sorumlusudur.  

 

Bölüm 7.4.3 Atlardaki Renk Genleri 

Atlarda gördüğümüz renk çeşitliliğinden yalnızca birkaç farklı gen sorumludur. Bildiğimiz 

kadarıyla, 11 farklı gendir. Prensip olarak, bütün renk çeşitlilikleri iki temel renge dayalıdır. 

Siyah ilk temel renktir ve kestane rengi ikinci renktir. Oldukça yaygın olan doru prensip 

olarak siyah rengin bir dönüşümüdür. Doru renk çok fazlasıyla mevcut olduğu için genellikle 

temel renk olarak ifade edilir. B geninin B‟si “black(siyah” kelimesinde türetilmiştir. Bu 

nedenle, homozigot siyah olan bir at BB‟dir. A geni bütün doru renkli atların sorumlusudur. 

Bu A alleli, siyah rengin (BB) doru renge doğru pigmentasyon dönüşümünden sorumludur. 

Genetik BB (siyah) koduna sahip atlarda doru renk görülecektir ancak onların yeleleri, 

kuyrukları ve bacaklarının altı siyah olarak kalacaktır. Doru bir atta yalnızca B alleli yoktur, 

ayrıca A alleli de vardır. Bu nedenle, bir homozigot doru atın renk kodu şu şekildedir: AABB. 

Siyah bir atta A alleli yoktur (büyük A harfi olduğuna dikkat edin) çünkü A alleli 

pigmentasyon dönüşümüne neden olur. Bu nedenle, siyah bir atın siyah kalabilmesi için 

homozigot çekinik kodu “aa” vardır. Temel renklerin hikayesi henüz tam olarak 

söylenmemiştir. E harfi ile kodlanmış üçüncü bir genden “izin” almak gereklidir. Çekinik 
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homozigot ee kestane renginin sorumlusudur. Karmaşık görünmektedir ancak biraz 

basitleştirebiliriz. Avrupra kıtasında (Amerika kıtasında da), çekinik b alleli neredeyse hiç 

bulunmaz. Basitleştirmek için, bu nedenle, renk formüllerinde b genini dikkate almamak 

kabul edilebilir bir şeydir. 

 

Bu, aşağıdaki renk formüllerini getirir: 

 

Doru 1 = AAEE = Homozigot Doru Siyah(Zwart)1=aaEE= Homozigot  Siyah(Zwart) 2 = 

aaEe 

Doru 2 = AAEe Doru 3 = AaEE Doru 4 = AaEe 

Kestane 1= aaee = Homozigot 

Kestane 

Kestane 2 = Aaee Kestane 3 = 

AAee 

 

Dikkat: 

 Genetik kodu ee olan bir at her zaman kestane rengindedir. 

 Siyah bir at her zaman aa‟ya ve en az bir E‟ye sahiptir. 

 Doru bir at en az bir A‟ya ve en az bir E‟ye sahiptir. 

 

Aynı renge sahip iki homozigot ebeveyn çiftleştirilirse yavrularının da aynı renge sahip 

olacağı açıktır. 

 

Bazı örnekler: 

Doru (AAEE)  x Siyah (aaEE)  ® Doru Tay (AaEE) 

Doru (AAEE)  x Kestane (aaee)  ® Doru Tay (AeEe) 

Siyah (aaEE)  x Kestane (aaee)  ® Siyah Tay (aaEe) 

 

Temel renklerin (B, A ve E) haricinde, bazı diğer genler de bir atın rengini belirleyebilir. Bu 

genlerden birisi g genidir. G harfi gri renge karşılık gelir. GG ve Gg genotipleri diğer bütün 

renklere baskın gelir ve atın ileriki yaşlarda gri renkli olmasına neden olur. Bu nedenle, atlar 

doğduklarında gri olmazlar. Temel renkleri seyrelten bazı genler vardır. C ve C
cr 

bu tür 

seyreltme genlerinin örnekleridir. Isabel ve Cremello gibi kürk renklerinin sorumlusudurlar. 

Bir diğer gen grubu renklerin eşit olarak dağıtılmamasına neden olur: farklı renklerden oluşan 

yamalar veya beyaz noktalar bunun sonucu olabilir. Overo ve Tobiano genleri bu gen 

grubunun örneğidir. Daha fazla okuma için, bakınız: The genetics of the horse, 2000. A.T. 

Bowling ve A. Ruvinsky 

 

Bölüm 7.4.4 Köpeklerde Kürk Rengi 

Köpeklerde, Extension lokusunda E alleline baskın olan bir başka allel vardır ve o, E(m) 

allelidir. Bu allel kafada siyah bir maskeye neden olur. Dahası, bir çekinik e alleli vardır ve 

homozigot olduğunda, açık renkli, sarı veya kızıl renkli kürklere neden olur. Kahverengi 

ömelanin seyreltme lokusudur ve çekinik bir özelliktir. Homozigot bb olduğunda, ömelanin 

karaciğer rengi, kahverengi veya çikolata rengine seyreltilir. B alleli mevcut olduğunda hiçbir 

şey olmayacaktır. Seyreltme süreci D ve d allellerine bağlı olarak çekinik epistatiktir. Çekinik 

epistatik d alleli için lokus homozigot olduğunda, seyreltmenin epistatik olması, temel renge 

baskın gelmesi ve siyahın mavi (barut rengi) olması anlamına gelmektedir. Seyreltmenin 

yalnızca ömelanin üzerinde etkisi vardır ve bu sığırlardan atlara değişiklik göstermektedir. 

DD ve Dd‟nin etkisi yoktur. Chinchilla geni feomelanini seyreltebilir. CC ve Cc, melanin 

üretimi için gerekli bir enzim olan tirosinaz oluşturmak için gereklidir. Çekinik c homozigot 

olduğunda, hayvan pigment üretemez ve albino olur. c(ch), chinchilla alleli, Agouti ve 

Brindle‟ın açık kahverengi kısımlarını neredeyse beyaza döndürür ancak siyah ömelanini 
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etkilemez. Aşırı beyaz fenotipe de neden olabilir; siyah hayvanların beyaz buruna, ayaklara, 

gözlere ve dudağa sahip  beyaz bir fenotipe sahip olmasına neden olur. Daha fazla bilgi için: 

The genetics of the dog, 2012. Editörler: E.A.Ostrander ve A. Ruvinsky. 

 

Bölüm 7.4.5 Kümes Hayvanlarında Tüy Rengi 

Kümes hayvanları yetiştiriciliğinde, özellikle hobi yetiştiricilerinde, çok geniş bir spektrumda 

tüy rengi üretilir. Extension lokusu farklı ifadesi olan birçok allele sahiptir. Tüy rengiyle ilgili 

ana lokusların birbiriyle etkileşim içinde oldukları bilinmektedir. Beyaz tüy rengi gelişmiş 

dünyada tercih edilmektedir çünkü karkasların rengi de beyazdır. Asya‟da siyah karkas tercih 

edilmektedir. Tüy renginin kalıtım derecesi ile ilgili ticari bir uygulama, horozların uzak 

tutulduğu yumurta üretiminde gerçekleştirilmektedir. Tüy rengiyle ilgili cinsiyet bağlantılı bir 

lokus, yaşamın birinci gününde bir civcivin erkek mi dişi mi olduğunu ayırt edebilme olanağı 

sağlar. Erkeklerde, ilgili lokusun yalnızva bir alleli mevcuttur, dişilerde ise iki alleli 

mevcuttur. Heterozigot (melez) tavuktaki iki allel, (melez) horozdaki bir allelden bir tane 

daha fazla tüy rengi yapısı sunmaktadır. Daha fazla okuma için: 

http://kippenjungle.nl/Overzicht.htm#kippengenen Bu internet sitesi iki dilli bir sitedir 

(Flemenkçe ve İngilizce) ve diğer türlerdeki kürk rengiyle ilgili bilgi sunmaktadır. 

 

Bölüm 7.5 Negatif Etkisi Olan Monogenik Özelliklerin Islah Özellikleri 

Tüm türlerdeki ve tüm ırklardaki hayvan ıslahında mutasyonların neden olduğu genetik 

bozukluklar sürekli olarak dikkat etmeyi gerektirir. Mutasyonlar nedeniyle, her hayvanda 

(insanlar bile) mayoz bölünme sürecinde negatif etkisi olan mutasyon taşır. Böylesi 

mutasyona uğramış bir allel baskın olduğunda, taşıyıcıda görünür ve ölçülebilir bir etkisi olur 

ve taşıyıcı üremeye elverişli olmaz ve ıslah için kullanılamaz. Mutasyona uğramış allel 

popülasyona dağılmaz, temizlenir. Ancak, mutasyona uğramış allel çekinik ise, taşıyıcıya 

etkisi olmaz ve fark edilemez. Taşıyıcı, yetiştirme için yoğun bir şekilde kullanıldığında 

popülasyona dağılır. Mutasyona uğramış allelin etkisi çok nesil sonra, genellikle şans eseri, 

taşıyıcının iki yavrusu birbiriyle çiftleştirildiğinde fark edilebilir. Bu durumda, mutasyona 

uğramış allelin % 25 ihtimalle homozigot bir taşıyıcısı dünyaya gelir. Üremeye elverişli 

olmayabilir, sakat olabilir ve hayatının ilk veya son safhalarında ciddi sağlık problemleri 

yaşayabilir. 

 

Hayvanlarda, birçok sakatlık veya işlev bozukluğu bilinmektedir. Bütün bunların kaynağı 

genetik değildir. Genetik dayanağını belirleyebilmek için bütün sakatlıkların veya işlev 

bozukluklarının kaydedilmesi ve frekansları için popülasyonun düzenli olarak analiz edilmesi 

önemle tavsiye edilmektedir. Analizdeki bir artış, belirli bir ebeveynin veya geçmiş 

nesillerdeki bir atanın, genetik bozukluğu olan birden fazla yavrusunun olduğunu gösterir. Bu, 

sapmanın genetik bir bozukluk olduğunun ilk işaretidir. Her tür için çok sayıda genetik 

bozukluk bilinmektedir. 

 

 

 

Tablo 2: Küresel Bir Araştırmaya Göre Her Türde Genetik Bozukluklar ve Genetik 

Hastalıklar  

 

Genetik Bozukluklar: http://omia.angis,org.au/home/  

 

Özet 

http://kippenjungle.nl/Overzicht.htm#kippengenen
http://omia.angis,org.au/home/
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Toplam Özellikler / 

Bozukluklar 
580 397 302 214 214 206 190 72 58 41 40 463 2777 

Mendelian Özellik / 

Bozukluk 
223 145 75 88 45 40 114 13 28 31 28 146 976 

Mendelian Özellik / 

Bozukluk 

Anahtar Mutasyon 

Bilinmekte 

154 78 40 32 18 29 36 9 7 9 3 58 473 

İnsan Hastalığı için 

Potansiyel Modeller 
296 142 165 82 77 108 41 28 37 11 14 229 1230 

 

Monogenik genetik bozukluğu olan homozigot hayvanlar, geçmişte bir babanın aynı 

dönemdeki babalardan çok daha fazla sayıda yavruya sahip olduğu popülasyonlarda görülür. 

Bu gerçek, aşağıdaki şekil 5‟te gösterilmektedir: 

 

 
 

ġekil 5: Bir Atadaki Çekinik Bir Allel, Sonraki Bir Nesilde Bu Ortak Atadan Gelen Hayvanlar 

Çiftleştirildiğinde Genetik Bozukluk Yaşayan Bir Homozigot Haline Gelir. 

 

Bu gerçekten yola çıkarak, hayvan ıslahında seçilmiş olan bir babadan çok fazla yavru 

üretmenin mantıklı olmadığı öğrenilebilir. İyi kontrol edilne popülasyonlarda, bu kolaylıkla 

gerçekleştirilebilir fakat daha az kontrol edilen popülasyonlarda bunu yapmak çok zordur. Bu 

konuda bir direktif olarak şu söylenebilir: Bir nesildeki her ebeveyn sonraki popülasyondaki 

hayvanların % 5‟inden daha azını üretmelidir. 

 



 

170 
 

Bu nedenle, bütün hayvanlar genetik bozukluklar için allel taşıdığından dolayı, bir 

popülasyondaki bütün bu allelleri uzak tutmak mümkün değildir. Bir allel bir popülasyona bir 

kez yayıldığında, frekansını azaltmak mümkündür ancak genetik markör(işaretleyici)ler 

olmadan asla uzaklaştırılamaz. 

 

Bir genetik bozukluğun çok düşük bir allel frekansıyla bile (örneğin, 0.05), popülasyonunuzda 

hala çok sayıda taşıyıcı vardır (Hardy ve Weinberg denkliği: 2pq = 2*0.95*0.05 = 0.10) (Bu 

örnekte % 10). 

 

Bölüm 7.6 Genetik Markör(iĢaretleyici)ler Olmadığında Monogenik Özellikler için 

Ebeveynlei Test Etmek 

Moleküler genetikte, nitel (monogenik) özellikler için çok sayıda lokus tespit edilmiştir ve 

allellerin karakteristik özellikleri belirlenmiştir. İkincisi, ıslah için düşünülen hayvanların 

özelliklerinde bu allellerin varlığını test etmek için mevcut çok sayıda genetik 

markör(işaretleyici) ile sonuçlanmıştır. Ancak, genellikle bir genetik markör(işaretleyici) 

mevcut değildir. Bu durumda, “test” eşleştirmelerini gerçekleştirmeniz gerekmektedir. 

 

Kahverengi dişi köpeğinizi siyah bir erkekle eşleştirmek istediğinizi ve siyah yavru elde etme 

ihtimalinizin ne kadar olduğunu bilmek istediğinizi varsayın. Siyah allelin kahverengi allele 

baskın olduğunu biliyorsunuz. Rastgele seçilen siyah bir köpeğin heterozigot olma ihtimalini 

bilmek istediğiniz anlamına gelmektedir. Irkta, kahverengi allel için allel frekansı 0.1‟dir ve 

siyah allel frekansı 0.9‟dur. Bu, (popülasyonun Hardy ve Weinberg denkliğinde olduğunu 

varsayarsak) homozigot siyah hayvanların oranının 0.9
2
 = 0.81 ve heterozigot hayvanların 

yüzdesinin 2*0.9*0.1 = 0.18 olduğu anlamına gelmektedir. Bu nedenle, siyah bir erkeğin 

heterozigot olma ihtimali 0.18 / (0.81+0.18) = 0.18‟dir. Siyah erkeklerin yaklaşık beşte biri 

heterozigottur ve sizin kahverengi dişi köpeğinizle çiftleştirildiğinde % 50 siyah ve % 50 

kahverengi yavrular doğacaktır. 

 

Hollanda Groninger Blaarkop sığır ırkında baskın parlak renk allelinin frekansı 0.95‟tir. 

Çekinik homozigot allel istenmeyen benekli bir hayvan sonucunu doğurmaz. Bir babanın 

parlak renk alleli için homozigot olduğunu % 95 doğruluk isabet derecesila nasıl bilebiliriz? 

En iyi yol babayı Friesian benekli ineklerle eşleştirmek olacaktır. Bir homozigot baba, benekli 

hayvanlarla melezlendiğinde % 100 ihtimalle parlak renge sahip yavrular üretecektir. Kaç 

tane test eşleştirmesi gerçekleştirilmelidir? Baba heterozigot olduğunda test-melezi olarak 

doğan her yavrunun benekli olma ihtimali 0.5‟tir. İki yavruda ihtimal 0.5*0.5 = 0.25‟tir. Beş 

yavruda ihtimal 0.5 
5
 = 0.0325‟tir ve 0.05‟ten daha düşüktür.0.5‟ten daha düşük belirsizlik ile, 

5 başarılı test eşleştirmesi gerçekleştirmeniz gereklidir. Bu nedenle, gerekli olan yavru sayısı, 

popülasyondaki allel frekanslarına, gerekli doğruluğa veya testin belirsizliğine bağlıdır. 

 

 

 

 

 

Bölüm 7.7 Genetik Bozukluklar için Evbeveynlerin Test Edilmesinde Genetik 

Markör(iĢaretleyici)lerin Değeri 

 

 Günümüzde, birçok monogenik özellik için genetik markör(işaretleyici)ler mevcuttur. Bu 

genetik markör(işaretleyici)lerin çoğu, monogenik özellikten sorumlu olan allelin varlığını 

doğrudan test etmemektedir. Ancak, bu markör(işaretleyici)ler işlevsel olmayan DNA‟nın 

değişken bir parçasının, işlevsel allelin lokusuna yakın bir lokusta bulunan bir allel, varlığını 
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oluşturmaktadır. Bu genetik markör(işaretleyici)ler heterozigot hayvanların, çekinik alleller 

için heterozigot, tespit edilmesinde aşırı derecede önemlidir. 

 

Ancak bu markör(işaretleyici)lerin her zaman, mayoz bölünme sırasında monogenik 

özelliklerin lokusu ile markör(işaretleyici) arasıda yeniden birleşme etkileri 

aracılığıyla, markör(işaretleyici) ile işlevsel allel arasındaki ilişkiyi bozma riski vardır. 

 

Bu nedenle, bir genetik markör(işaretleyici)ün bir kromozomdaki çekinik işlevsel allele yakın 

konumlandığı tespit edildiğinde, gelecek nesillerde markör(işaretleyici) ile allel arasındaki 

ilişki düzenli olarak kontrol edilmelidir. Markör(işaretleyici) işlevsel allele ne kadar yakın 

konumdaysa, yeniden birleşme şansı o kadar düşüktür ve genetik markör(işaretleyici)ün  

doğruluğu, isabet derecesi o kadar fazladır. 

                        

Bölüm 7.8 Genetik Markör(iĢaretleyici)ler ile Çekinik Allellerin Yok Edilmesi için Bir 

Strateji 

Daha önce gördüğümüz gibi, hayvanlardaki birçok genetik bozukluk monogenik çekinik 

özelliklere dayandırılabilir. Moleküler genetik bilim insanları tarafından, genetik 

bozukluklardan sorumlu olan istenmeyen çekinik alleller için genetik markör(işaretleyici)ler 

geliştirmeye büyük önem verilmektedir. Markör(işaretleyici)ler, genetik bozukluğu 

göstermeyen ancak taşıyan heterozigot taşıyıcıları tespit edebilme imkanı verir. 

 

İlk genetik markör(işaretleyici)ler ortaya çıktığında, ıslah birlikleri hayvanlarını bu 

markör(işaretleyici)ler için test etmeye başladılar ve heterozigot hayvanları ıslahtan 

çıkarmaya başladılar. Ancak, bir popülasyondaki “kötü” allelleri tamamiyle yok etmek çok 

zor bir iştir. Bu bütün hayvanların sıklıkla test edilmesini gerektirir ve çok maliyetlidir. 

 

Bazen; örneğin, Hollanda‟da koyun ırkları scrapie duyarlılığı için test edilmiştir; “duyarlı” 

allelleri taşıyan homozigot ve heterozigot babaların ıslahtan çıkarılması, ıslah için 

kullanılacak koçların oldukça azalması sonucunu getirdiği görülmektedir. Geriye kalan, 

onaylanan ve istenilen allellere sahip koçlar birbiriyle yakın akrabadır ve sonraki nesillerde 

akrabalı yetiştirmenin oldukça artmasına neden olur. 

 

Bu nedenle, scrapie örneğinde olduğu gibi, genetik bozukluklar için allel frekansları oldukça 

yüksek olabilir. Bu durumda yapılacak en iyi şey, ıslah için düşünülen bütün hayvanların 

genetik markör(işaretleyici) ile test etmek olacaktır. Heterozigot taşıyıcıların kullanımı 

kısıtlanmıştır: yalnızca genetik kusurdan sorumlu gen den ari (serbest) hayvanlarla 

çiftleştirilirler. Bu tür eşleştirmelerden doğan yavrular, ıslah programında çıkarılan 

taşıyıcıların % 50‟sini içermektedir. Yalnızca ari  yavruların ıslah programına dahil olmasına 

izin verilecektir. Bu tür bir eleme, popülasyonda geniş bir genetik çeşitliliğin korunduğunu ve 

ortalama eklemeli(aditif) genetik akrabalığın etkinin yok edilmesi nedeniyle artmadığını 

göstermektedir. Genetik markör(işaretleyici)ler yardımıyla bir popülasyonda genetik 

bozukluk için çekinik bir alleli yok etmenin en iyi stratejisi aşağıdaki Şekil 7‟de 

gösterilmiştir: İstenmeyen çekinik allelleri taşıyan hayvanları test yaparak ve sonrasında 

yalnızca ari  yavruları kullanarak hariç tutma stratejileri. 
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Bazen, genetik bozukluk hızla yayıldığında; Hollanda‟da birkaç koyun ırkında scrapie 

duyarlılığı durumunda olduğu gibi; taşıyıcılar ile taşıyıcıların eşleştirilmesi gerekliliğini 

ortaya çıkarabilir. Bu durumda, yavruların % 25‟i kusurdan ari  ve daha fazla yetiştirme için 

kullanılablir ancak yavruların % 25‟i de bozukluktan etkilenecektir. İkincisi, genetik bozukluk 

etkilene hayvanın sağlığı ve refahı üzerinde ciddi etkilere sahipse, sorunlu bir durumdur. Bu 

durumda uygulanmamalıdır. 

 

Bölüm 7.9 Monogenik Genlerin Kalıtım derecesinde Kilit Noktalar 

 

1. Bir hayvan bir monogenik özellik için homozigot olabilir (anasından ve babasından 

aynı alleli almıştır veya heterozigot olabilir (babasından farklı anasından farklı bir allel 

almıştır). 

2. Monogenik özelliklerin ifadesine karar veren alleller baskın, orta veya çekinik olabilir. 

Heterozigot genotip, homozigot genotiplerden bir tanesine (baskın), daha yüksek (eş-

baskın) bir değere sahip olabilir veya her iki homozigot genotipin ortalama değerine 

eşit (orta) olabilir.  

3. Hardy ve Weinberg denkliği, büyük popülasyonlarda ebeveynler arasında tesadüfi 

çiftleşmenin olduğu, seleksiyonun, göçün, mutasyonun, tesadüfi yönelimin olmadığı, 

genotipin ve allel frekanslarının sabit olduğu (nesilden nesile değişmediği) ve allel 

frekanslarından genotip frekanslarının hesaplanabildiği durumları ifade eder. 

4. Ebeveynlerin genotipleri bilindiğinde, yavruda hangi genotipleri beklediğinizi 

bilebilirsiniz. Bu beklentiler, Mendelian kanunlarına dayanır fakat tesadüfi etkiler 

nedeniyle, gerçekler beklentilerden sapma gösterebilir. 

5. Bütün türlerde, birçok istenilen monogenik özellik ve büyük pozitif etkisi olan 

özellikler bilinmektedir. Örneğin, renk genleri ve hayvan ürünlerinin kalitesini 

etkileyen genler. 
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6. Bütün türlerde birçok istenmeyen monogenik özellik bilinmektedir. Genellikle çekinik 

allellere dayalıdırlar ve bir hayvanda homozigot mevcutsa genetik bozukluklara yol 

açarlar. 

7. Genetik bir bozukluk için allel, taşıyıcı ıslah için yoğun olarak kullanıldığında 

popülasyonda hızlı bir şekilde yayılacaktır ve sonraki nesillerde taşıyıcı ile 

eklemeli(aditif) bir akrabalığı olan hayvanlar çiftleştirildiğinde ortaya çıkacaktır. 

8. Bozukluğun allelinin heterozigot taşıyıcılarına karşı seleksiyonde, çekinik genetik 

bozukluklar için genetik markör(işaretleyici)ler oldukça değerlidir. Bir ön gereklilik, 

genetik markör(işaretleyici)ün çekinik allele yakın konumlanmış olmasıdır, öteki türlü 

yeniden birleşme markör(işaretleyici) ile allel arasındaki linkajı bozabilir. 

9. Çekinik bozukluk için allel frekansını azaltmanın en iyi stratejisi, taşıyıcıların 

yavrularını genetik markör(işaretleyici)ler ile test etmek ve sonraki nesil için yalnızca 

alleli taşımayan hayvanları seçmektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÖLÜM 8: HAYVANLARIN GENETĠK HÜNER SIRALANMASI 

 

Önceki bölümde, genetik ve çevresel bileşenlerde fenotipin nasıl modellenebileceğini 

görmüştük. O bölüm oldukça teorikti ancak bu teoriyi ıslah programımızla devam ettirmemiz 

gerekir. Hayvanların performansıyla, soy bilgisiyle ve akrabalarıyla ilgili çok miktarda bilgi 

topladık ve şimdi ıslah için kullanılacak hangi hayvanların en iyisi olduğunu bilmek istiyoruz. 

Bir diğer deyişle, en iyisini seçebilmek için hayvanları nasıl sıralayabiliriz? Hangisinin en iyi 

genetik potansiyele sahip olduğunu nasıl bilebiliriz ve en yüksek damızlık değerine sahip 

olanı nasıl bilebiliri? Hayvanların fenotipleriyle ilgili gözlemlerimiz vardır ancak fenotipi 

yalnızca genetik potansiyel belirlemez, çevre de etkiler. Hayvanları damızlık değerlerine göre 

sıralamak için, bu damızlık değerini elimizdeki fenotipler ve soy bilgilerine göre 

niceliklendirmek için bir yol bulmamız gereklidir (örneğin, hayvanlar arasındaki genetik 

akrabalıklar). Bu bölümde, bunu yapmanın farklı yollarını sunacağız: hayvanların tahmini 

damızlık değerlerine göre sıralanması. Ayrıca, her tekniğin kendi avantajları ve dezavantajları 

olduğu için hangi durumda hangi tekniğin en uygun olduğunu tartışacağız. “Islah bir 

kumardır” ifadesinin iki ana nedeni vardır. İlki bütün damızlık değerlerinin hesaplanması 

gereklidir ve bu, öngörülen damızlık değerinin doğru olmaması durumunu içerebilir. İkincisi, 

bir hayvanın damızlık değerini ve dolayısıyla gerçek damızlık değerini % 100 doğrulukla 
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bilseniz bile, genetik potansiyelin hangi yarısının yavruya aktarıldığını öngöremezsiniz. Bu 

faktör ıslah kararlarında her zaman bir güvensizlik faktörü olarak kalacaktır çünkü şu zamana 

kadar gebelikten önce bir spermatozoidin ve oositin kesin genotipini bilmek mümkün 

değildir. 

 

 

 

Islah programı döngüsündeki aşamaların bulunduğu şekile tekrar bakacak olursak, hala 

Aşama 4‟teyiz: Seçilim kriterinin belirlenmesi. Bir önceki bölümde genetik modeli 

geliştirdikten sonra, şimdi hayvanların damızlık değerlerinin hesaplanmasını ele alacağız. 

 

Bölüm 8.1: Hayvanları Sıralanması: Yöntemlere Kısa Bir BakıĢ 

Seçici yetiştirmenin en büyük zorluğu gelecek nesil için en iyi ebeveyn hayvanları bulmaktır. 

Hayvanların gerçek genetik potansiyelini okuyabilmek mümkün değildir ancak öngörüde 

bulunabiliriz. Bu tahmini genetik potansiyele Tahmini Damızlık Değeri (EBV – Estimated 

Breeding Value) adı da verilir. Açıkçası, genetik potansiyelle ilgili daha fazla ve daha iyi 

göstergeler olduğunda öngörü daha doğru olacaktır. EBV, bir popülasyondaki ortalama 

hayvana oranla ifade edilir. Bu nedenle, hayvanın ortalamadan ne kadar daha iyi olduğunun 

öngörülmesi olarak ifade edilir. Tanım 

1. Üreme Sisteminin Tanımı

2. Islah Hedefinin Tanımı

3. Bilgi Toplama

- Fenotipler

- Akrabalıklar

- Genotipler

4. Seçilim Kriterlerinin Belirlenmesi

- Genetik Model

- Damızlık Değeri Hesaplaması

5. Seçilim ve Çiftleşme

- Seçilim Karşılığının Tahmini

- Çiftleşme Kararlarının Sonuçları

6. Dağıtım

- Islah Programının Yapısı

- Melezleme

7. Değerlendirme

- Genetik İlerleme
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Tahmini Damızlık Değeri (EBV – Estimated Breeding Value) bir hayvanın genetik 

potansiyelinin hesaplanmasını sağlar. Popülasyon ortalamasına oranla ifade edilir. 

Bölüm 8.1.1: Kitle Seçilimi 

En temel yol, hayvanları fenotiplerine göre sıralamak ve ıslah için en iyilerinin seçmektir. Bu 

yönteme Kitle Seçilimi ya da Kendi Performansına Dayalı Seçilim adı verilir. Örneğin, bütük 

tavşanlar yetiştirmek isterseniz, hayvanları boyuta göre sıralarsınız ve gelecek neslin ebeveyni 

olarak yalnızca en büyük hayvanları kullanırsınız. Bu başarılı bir yöntem olur mu? Cevabı bir 

takım öğelere bağlıdır. Bu en büyük hayvanların aslında en iyi genetik potansiyele sahip olup 

olmadıklarını bilmek istersiniz. Diğerleri neden küçüktür? Küçükken iyi beslenmemişler 

midir? Ya da yanlış genlere mi sahiptirler? Bu soruların bir cevabı kalıtlanabilirliktedir. 

Hepsinden öte, fenotiplerde gözlemlediğiniz çeşitliliğin ne derece hayvanlar arasındaki 

genetik çeşitlilikten kaynaklandığının bir göstergesidir. Yüksek kalıtlanabilirlik, küçü 

tavşanların büyük tavşanlara göre genetik potansiyellerinin muhtemelen daha düşük 

olmasından dolayı küçük olduklarını göstermektedir. Fenotip, genotipin ne kadar iyi bir 

göstergesi olursa genetik olarak en iyi hayvanları o kadar iyi belirleyebilirsiniz ve böylelikle 

kitle seçiliminin sonuçları daha iyi olur. Ek olarak, önemli bir öngereklilik hayvanların kendi 

performanslarının mevcut olmasıdır. 

Tanım 

Kitle seçilimi hayvanların kendi performanslarına göre sıralanmasına dayalıdır. 

Kitle seçiliminin başarısı, seçilim altındaki özelliğin kalıtlanabilirliğine bağlıdır. 

Bölüm 8.1.2: Hayvan Modeli 

Ancak eğer kalıtlanabilirlik düşükse bu durumda kitle seçilimi genellikle genetik olarak en iyi 

hayvanların  seçilmesi sonucunu vermez. Ayrıca, eğer fenotip bir sebepten ötürü bütün 

hayvanlar için mevcut değilse – örneğin, erkekler için süt üretimi – bu durumda kitle seçilimi 

yeterli değildir öünkü bütün hayvanların fenotipi mevcut değildir. Bu tür durumlarda, fenotipi 

mevcut olmayan hayvanların damızlık değerini hesaplamak için akraba hayvanların 

fenotiplerini kullanabiliriz. Bu mümkündür çünkü daha önce genetik akrabalıklar ile ilgili 

bölümde gördüğümüz gibi, akraba hayvanlar alel paylaşır. Akrabalık ne kadar yakınsa, o 

kadar fazla alel paylaşılır. Damızlık değerlerini hesaplamak için akraba hayvanların bilgilerini 

kullanan bu modele Hayvan Modeli adı verilir. Önemli bir ön gereklilik hayvanların soy 

bilgisi kaydının doğru olması gereklidir, böylece aile akrabalıkları hatasız bir şekilde 

bilinebilir. Damızlık değerlerini doğru bir şekilde hesaplama için bu modelde oldukça çok 

sayıda hayvana ihtiyaç vardır. Hayvanların akraba olması gerekir ve / veya aynı ortamda 

olması gerekir ki fenotipin genetik ve çevresel bileşenleri birbirinden ayrılabilsin. 
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Hayvan modeli ile damızlık değerlerini hesaplamak, kayıp fenotipler olması durumunda çok 

faydalıdır çünkü fenotipi olan hayvanlar arasındaki genetik akrabalıklar, fenotipi olmayan 

hayvanlar arasındaki genetik akrabalıkların hesaplanmasına olanak sağlar. Ancak, hayvanın 

kendi fenotipi mevcut olsa bile yine de kitle seçilimine katma değeri vardır çünkü akraba 

hayvanların performansıyla ilgili ek bilgiden faydalanabilir. Bu, tahmini damızlık değeri ile 

ilgili daha doğru bir sonuç verir. 

Tanım 

Hayvan Modeli, bir hayvanın tahmini damızlık değerini daha iyi hesaplayabilmek için akraba 

hayvanların fenotipleriyle ilgili bilgiyi kullanan genetik istatistiksel bir modeldir. Önemli 

avantajları şunlardır: 

1. Her hayvanın damızlık değerini hesaplamak için her bir hayvanın fenotipine ihtiyaç 

duymayabilirsiniz. 

2. Fenotipiniz olsa bile, akraba hayvanlarla ilgili ekstra bilgi, tahmini damızlık değeri 

hesaplamasının isabet derecesininu artırır. 

 Bölüm 8.1.3: Genomik Seçilim 

Son olarak, yalnızca belirli sayıda hayvanın fenotipini toplarsanız ve bu hayvanların detaylı 

genotipine sahipseniz, örneğin 60.000 SNP markör(işaretleyici)ü, bu durumda bu bilgiyi 

genom ile fenotip arasında bir bağ kurmak için bir araya getirebilirsiniz. Temel fikir iki tür 

hayvanın olduğudur: detaylı fenotipleri olan seçilim  grubu – referans popülasyon adı da 

verilir; bu fenotipleri olmayan büyük grup – popülasyon adı da verilir. Hem referans 

popülasyondaki hem de popülasyondaki tüm hayvanlar genotiplenir. Referans popülasyonda, 

markör(işaretleyici)ler ile fenotipler arasındaki ilişkiler hesaplanır. Ardından, bu ilişkiler 

popülasyondaki hayvanların genotipleriyle, damızlık değerlerini tahmin etmek için 

birleştirilir. Bu yönteme Genomik Seçilim adı verilir. 

Genomik seçilim fenotipleri ölçmek çok zor veya pahalı olduğu durumlarda çok faydalıdır. 

Fenotipi ölçebilmek için hayvanı hasta etmek istemediğiniz sağlıkla ilgili bazı özellikleri ya 

da hasta hayvanları istemeyen özellikleri düşünün. Bunlar CT taraması gibi pahalı araç 

gereçler gerektirir. Ayrıca, genomik seçilim, hayvanların kendileri fenotip üretecek yaşa 

gelmeden önce tahmini damızlık değerine dayalı olarak hayvanları seçebilme olanağı sağlar. 

Bu (çok) erken seçilim sağlar ve böylelikle ekonomik faydaları olabilir ve hayvanlar daha 

erken ebeveyn olarak kullanılabileceği için daha hızlı genetik kazanım olanağı sağlar. 

Genomik seçilimin dezavantajı, genotip ile fenotip arasındaki doğru ilişkileri hesaplayabilmek 

için referans popülasyonun yeterli boyutta olmasının gerekmesidir. SNP ile fenotipi belirleyen 
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genler arasındaki öngörülen ilişkiler rekombinasyon ve / veya mutasyon nedeniyle 

kaybolabileceği için düzenli aralıklarla güncellenmesi (=yeni hayvanların eklenmesi) gerekir. 

 

 

 

Tanım 

Genomik seçilim, çok sayıdaki SNP ile fenotip arasındaki hesaplanan ilişkiyi kullanarak, 

fenotipleri olmayan ancak SNP’leri kaydedilen hayvanların damızlık değerini hesaplamayı 

içerir. Bu özellikle aşağıdaki durumlarda faydalıdır: 

1. Ölçülmesi çok zor veya pahalı olan fenotipler için 

2. Hayvanlar kendileri fenotip üretmeden önce çok genç hayvanların damızlık değerini 

hesaplamak istediğinizde 

3. Cinsiyet kısıtlı özellikler için 

 Bölüm 8.2: Daha Detaylı Bir ġekilde: Damızlık Değeri Hesaplaması 

Gördüğünüz kısa bakış kısmında, hayvanların sıralanması için çeşitli yollar olduğunu 

gördünüz. Hayvan ıslahında genel amaç hayvanları olabildiğince iyi sıralamaktır. Hayvanları 

sıralamak için bir araç tahmini damızlık değeridir. Tahmini damızlık değeri ne kadar doğru 

olursa, ardından gelen ıslah sonuçlarının o kadar iyi olması beklenir. Şimdi, yukarıda kısaca 

değindiğimiz damızlık değeri hesaplamak için üç yönteme detaylı bir şekilde bakacağız. 
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ġekil 1: Bir grup hayvanın fenotipik üstünlüğü ile genetik üstünlüğü arasındaki ilişki. 

Regresyon çizgisi, P ile G arasındaki hesaplanan ilişkiyi göstermektedir. Bu, EBV sonucunu 

verir. Bazı hayvanlar için bu tahmini damızlık değeri (EBV) gerçek damızlık değerini (G) 

diğerlerine göre daha doğru bir şekilde yansıtır. Bu durum, hayvanın veri noktası ile 

regresyon çizgisi arasındaki mesafeyle gösterilmektedir. 

Ancak ilk önce tahmini damızlık değerinin gerçekten ne olduğunu bilmemiz gereklidir. 

Hayvanların fenotipleriyle ilgili bilgilerden ve genetik akrabalıklarından (soy bilgisinden) 

hayvanların damızlık değerine nasıl ulaşırız? Hayvan ıslahında buna ulaşmak için regresyon 

prensibini kullanırız. Şekil 1‟de, bu prensibini görselleştirildiğini görebilirsiniz. Gerçek 

damızlık değerini y ekseni üzerine ve karşısına x eksenine fenotipik üstünlüğü yerleştirirsek, 

bu durumda veri noktaları vasıtasıyla bir regresyon çizgisi hesaplayabiliriz. Ne yazık ki 

gerçek hayatta bu tür bir nokta yaratamayız çünkü gerçek damızlık değerlerini bilmeyiz. Onun 

yerine, fenotipik üstünlük ile birlikte en iyi genetik üstünlüğü veya gerçek damızlık değerini 

(TBV) öngörmeye yarayan regresyon katsayısını bulmaya çalışırız. Damızlık değerlerini 

hesaplama sanatı en iyi regresyon katsayısına ulaşmak için yollar bulmaya dayalıdır. Ayrıca, 

bu durum damızlık değerinde kritik bir noktayı vurgulamaktadır: Bu doğrusal bir regresyon 

katsayısıdır ancak aynı fenotipik üstünlüğe sahip hayvanlar her zaman aynı genetik üstünlüğe 

sahip değildir. Şekilde yuvarlak içine alınan hayvanlar gibi bazı hayvanlar için, gerçek 

damızlık değeri (TBV) tahmini damızlık değerinden (EBV) çok farklıdır, öte yandan diğerleri 

için EBV gerçek damızlık değerinin mükemmel bir hesabıdır. EBV‟nin TBV‟ye ne derece 

benzediği konusundaki bu farklılığın bir kısmı, fenotipin çevreden oldukça fazla etkilenebilir 

olmasıdır. Bu nedenle, en iyi regresyon katsayısı bulunurken aynı zamanda fenotipik 

üstünlüklerin regresyon çizgisine olabildiğince uygun olmasının sağlanması önemlidir. Bu 

bölümün geri kalanında, bu iki sorunu çözebilmek için bazı seçenekler tartışacağız: en iyi 

regresyon katsayısını tahmin etmek ve fenotipik üstünlüklerin regresyon çizgisine 

olabildiğince uygun olmasını sağlamak. 

 

Tanım 

Bir hayvanın gerçek damızlık değeri (TBV) o hayvanın genetik potansiyelini gösterir: Bu 

hayvanın ıslah için gerçek değeri nedir? Mükemmel tahmini damızlık değeri (EBV) gerçek 

damızlık değerine (TBV) eşittir. 

Bölüm 8.2.1: Temel Ġstatistik 

Teknik ifadelerle işleyiş şu şekildedir: Damızlık değerini hesaplamak için, regresyon 

katsayısını (b) hesaplamak için gerekli olan formülü yeniden düzenlememiz gerekir. 
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𝑏 = 𝑐𝑜𝑣(𝑥, 𝑦)/𝑣𝑎𝑟(𝑥) 

 

Formülde, 𝑏 regresyon katsayısıdır; 𝑣𝑎𝑟(𝑥) fenotipik üstünlük varyansıdır; cov(x,y) fenotipik 

üstünlük ile gerçek damızlık değeri, tahmini damızlık değerlerimiz, arasındaki ilişkidir. Bu 

nedenle formülü şu şekilde yeniden oluşturabiliriz: 

𝑐𝑜𝑣 𝑥, 𝑦 = 𝑏 ∗ 𝑣𝑎𝑟(𝑥) 

𝑉𝑎𝑟(𝐸𝐵𝑉) = 𝑏 ∗ 𝑣𝑎𝑟(𝑓𝑒𝑛𝑜𝑡𝑖𝑝𝑖𝑘 ü𝑠𝑡ü𝑛𝑙ü𝑘) 

 

Bireysel olarak hayvanlar için, formülü şu şekile dönüştürebiliriz: 

𝐸𝐵𝑉 = 𝑏 ∗ 𝑓𝑒𝑛𝑜𝑡𝑖𝑝𝑖𝑘 ü𝑠𝑡ü𝑛𝑙ü𝑘 

Fenotipik üstünlük hayvanların gerçek damızlık değerini ne kadar iyi öngörebilirse, 𝑐𝑜𝑣 𝑥, 𝑦  

değeri o kadar fazla 𝑐𝑜𝑣 𝑦, 𝑦  değerine benzer olacaktır ve bu değer𝑣𝑎𝑟 𝑦  (gerçek damızlık 

değerlerinin varyansı) değerine,ancak aynı zamanda 𝑐𝑜𝑣 𝑥, 𝑥  değerine (fenotipik gözlemler 

varyansı) eşit olacaktır. Bir diğer deyişle, regresyon katsayısı 1‟e o kadar yaklaşık olacaktır. 

Son bir adım olarak, hayvan ıslahında genetik olarak üstün hayvanları belirlemekle ilgileniriz. 

Bunu, ortalama bir hayvanın EBV değerine oranla ifade edersek daha kolay olur. Herhangi 

olumlu bir EBV değeri, ortalamadan daha iyi bir hayvan olduğunu gösterecektir. Bu, 

düzenlenmemiş EVD değeri vermekten daha kolaydır. Örneğin, hayvanınızın EBV değerinin 

25 olduğunu biliyorsanız, bu iyi bir şeydir ancak diğer hayvanların puanlarını bilmiyorsanız 

çok bilgi verici değildir. Ortalama hayvanın değerinin 23 olduğunu biliyorsanız çok daha bilgi 

vericidir, sizin hayvanınızın puanı +2‟dir. Bu nedenle, uygun olduğu için EBV‟yi ortalamaya 

oranla ifade ederiz. 

 

Fenotipik üstünlük 𝑃 − 𝑃𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑎𝑚𝑎  olarak hesaplanabilir: 𝑎𝑦𝑣𝑎𝑛ı𝑛 𝑓𝑒𝑛𝑜𝑡𝑖𝑝𝑖𝑘 𝑏𝑖𝑙𝑔𝑖𝑠𝑖 −

𝑝𝑜𝑝ü𝑙𝑎𝑠𝑦𝑜𝑛 𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑎𝑚𝑎𝑠ı. Sonuç olarak, gerçek damızlık değeri genetik üstünlük olarak da 

ifade edilebilir: 𝐴 − 𝐴𝑜𝑟𝑡𝑎 𝑙𝑎𝑚𝑎  ve EBV bunun bir hesaplamasıdır. 

Bu durumda formül şu şekile dönüşür:𝐸𝐵𝑉 = 𝑏 ∗ (𝑃 − 𝑃𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑎𝑚𝑎 ) 

Bu formül, bir hayvanın damızlık değerini hesaplamak için en temel formüldür: Bir hayvanın 

fenotipik üstünlüğü ile fenotipik üstünlükteki genetik üstünlüğün regresyon katsayısını 

birleştirir. Bu nedenle: 

 

Hayvanların damızlık değerlerini hesaplamak için, en iyi regresyon katsayısını ve EBV 

değerini TBV değerine olabildiğince yakınlaştırmak için en iyi bilgi verici fenotipik bilgiyi 
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bulmaya çalışırız. Genetik olarak üstün hayvanların belirlenebilmesi için, EBV ortalama 

hayvana oranla ifade edilir. 

 

 

 

Bölüm 8.3: Fenotipik Bilgiyi En Ġyi Hale Getirmek 

Hayvanların fenotipleri sistematik olarak çiftlik hayvanlarının tutulduğu ortamdan, yazın veya 

kışın doğmuş olmalarından, erkek veya dişi olmalarından vb. etkilenir. Hayvanları 

fenotiplerlerine dayalı olarak adil bir şekilde karşılaştırabilmek için, bu sistematik etkilerin 

farkında olmak ve bir hayvanın fenotipik üstünlüğünü belirlerken dikkate almak önemlidir. 

Örneğin, ortalama olarak erkekler dişilerden 5 kg daha ağır ise, bu durumda bu etkinin 

düzeltilmesi her erkeğin ağırlığından 5 kg azaltmak olacaktır, böylelikle erkekler ve dişiler 

ağırlıklarına göre doğrudan tekrar karşılaştırılabilirler. 

Sistematik etkiler için fenotipik üstünlüğü düzeltmenin etkisinin sonucu “temizlenmiş” 

fenotipin genetik üstünlüğe daha fazla benzeyecek olmasıdır. Temiz fenotipler regresyon 

katsayısının daha iyi tahmin edilebilmesine olanak sağlar.  Bu durum Şekil 2‟de 

gösterilmiştir.Soldaki şekilde veri noktaları bulutu “ham” veriyi – herhangi bir sistematik etki 

için düzeltilmesi yapılmamış veriyi – göstermektedir. Bu veriler vasıtasıyla regresyon 

oluştururken, regresyon katsayısı 0.3 olur. Sağdaki şekil temizlemeden sonraki durumu 

göstermektedir. Regresyon katsayısı artmıştır ve fenotipik bilginin gerçek damızlık değerinin 

daha iyi bir öngörüsü olduğunu göstermektedir. 

 

 

ġekil 2: Soldaki şekilde sistematik etkiler için düzeltmesi yapılmamış fenotipik üstünlükler. 

Sağdaki şekilde sistematik etkiler için düzeltilmesi yapılmış etkiler. Sonuç, genetik üstünlüğe 

daha çok benzerlik ve dolayısıyla daha yüksek bir regresyon katsayısı. 

 Bu nedenle: 



 

181 
 

Fenotipik üstünlük, verilerin sistematik çevresel etkilerden temizlenmesiyle geliştirilebilir. 

 Bölüm 8.4: Damızlık Değerinin Doğruluğu: Temel Kavram 

Ayrıca, yüksek regresyon katsayısı olması durumunda, tahmini damızlık değeri (EBV) gerçek 

damızlık değerinden (TBV) daha yüksek ya da daha düşük olan bazı hayvanlar hala 

mevcuttur. Damızlık değerini yüzde yüz doğrulukla hesaplarsak, EBV ve TBV değerleri aynı 

olacaktır. TBV değerini EBV değerine karşı belirlersek, bu durumda bütün veri noktaları 

mükemmel bir sırada olur. Veri noktaları ne kadar sıralı değilse, EBV‟nin gerçek damızlık 

değerini temsil ettiğinden o kadar şüphe duyarsınız, hesaplamalar doğru değildir. Sıralı veri 

noktaları ve dolayısıyla damızlık değerinin hesaplanmasının doğruluğu ile ilgili bir ölçüt 

koreleasyondur. Tahmini ve gerçek damızlık değerleri arasındaki korelasyon 1 ise mükemmel 

hesaplamalar yapmışsınız demektir. Ne kadar uzaklaşırsanız (örneğin, ne kadar bulut haline 

gelirlerse), tahmini damızlık değerlerinin doğruluğu o kadar azalır. 

Bu durum, Şekil 3‟te gösterilmiştir. Solda bir veri noktası bulutu görmektesiniz: Bazı EBV 

değerleri gerçek damızlık değerine benzer ancak bazı hesaplamalar gerçek damızlık 

değerinden uzaktır. Bu şekilde, EBV ile TBV arasındaki korelasyon 0.76‟dır; tüm hayvanlar 

için EBV, TBV‟ye benzemez. Örneğin, EBV değeri 4 olan iki hayvan vardır, öte yandan 

onların gerçek damızlık değerleri farklıdır: 3 ve 5. Gerçek hayatta, bu şekildeki gibi bir grafik 

elde edemeyiz çünkü gerçek damızlık değerini bilmeyiz. Ancak yapabileceğimiz şey tahmini 

damızlık değerinin isabet derecesininu – fenotipik bilgi ile gerçek damızlık değeri arasındaki 

korelasyonu – hesaplamaktır. Böylece EBV‟nib ne kadarının gerçek damızlık değeri ile uyum 

gösterdiği bulunabilir. 

 

 

ġekil 3: EBV=TBV olursa mükemmel regresyon çizgisine göre tahmini damızlık değerleri 

(EBV) üzerindeki gerçek damızlık değerleri (TBV). Soldaki doğru olmayan bir EBV örneğidir. 
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Veri noktaları kümesiyle gösterilen EBV ile TBV arasındaki korelasyon 0.76’dır. Sağda, EBV 

değeri çok daha doğru bir şekilde hesaplanmıştır ve TBV değeri ile neredeyse tam uyum 

içindedir. Sonuç olarak, EBV ile TBV arasındaki korelasyon 0.98’dir. 

 

 

Bu nedenle: 

Damızlık değeri hesaplamasının doğruluğu, EBV ile gerçek genetik üstünlük arasındaki 

korelasyonu gösterir ve 0 (yanlış) ile 1 (%100 doğru) arasında bir değere sahiptir. 

 

Bölüm 8.5: Damızlık Değeri Hesaplama: Kitle Seçilimi 

En temel tahmini damızlık değeri hayvanları kendi performanslarına göre sıralamaktır. Buna 

Kitle Seçilimi adı da verilir. 

Fenotipi (gerçek damızlık değeri + çevresel etki) x eksenine yerleştirirsek ve genotipi (gerçek 

damızlık değeri) y eksenine yerleştirirsek, bu durumda ikisi arasındaki regresyon katsayısı: 

𝑘𝑎𝑙ı𝑡𝑙𝑎𝑛𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑟𝑙𝑖𝑘 (𝑐𝑜𝑣 𝑥, 𝑦 = 𝑐𝑜𝑣 𝑃, 𝐺 = 𝑐𝑜𝑣 𝐺 + 𝐸, 𝐺 = 𝑐𝑜𝑣 𝐺, 𝐺 + 𝑐𝑜𝑣 𝐺, 𝐸 

= 𝑣𝑎𝑟 𝐺 + 0 

 

Böylelikle, 𝑏 = 𝑐𝑜𝑣(𝑋, 𝑌)/𝑣𝑎𝑟(𝑋) = 𝑣𝑎𝑟(𝐺)/𝑣𝑎𝑟(𝑃) = 2 olur. 

 

Yani, fenotipik üstünlüğü ve kalıtlanabilirliği biliyorsak damızlık değerlerini hesaplamaya 

hazırız demektir. 

𝐸𝐵𝑉𝐾𝑖𝑡𝑙𝑒  𝑆𝑒ç𝑖𝑙𝑖𝑚𝑖 = 2 ∗ (𝑃 − 𝑃𝑜𝑟𝑡𝑎  𝑑𝑒ğ𝑒𝑟 ) 

 

Burada 𝑃  hayvanın kendi performansını ve popülasyondaki ortalama kendi performansını 

göstermektedir. Örneğin, tavşanları ele alırsak ve seçilim altındaki özellik 3 aylıkken olan 

vücut ağırlığı ise, o yaştaki vücut ağırlığının kaydının tutmaya başlamamız gereklidir. 

Popülasyonumuzdaki ortalama bir tavşan 2.0 kg ağırlığındadır. 2.3 kg ağırlığı olan bir 

tavşanımız varsa, bu durumda bu tavşanın fenotipik üstünlüğü 2.3-2.0=0.3 kg‟dır. Bu 

özelliğin kalıtlanabilirliğinin 0.2 olduğunu varsayalım. Bu durumda, bu tavşanın vücut 

ağırlığı için EBV değeri 0.2*0.3 = 0.06 kg‟dır. EBV değerinin bütünlüğü fenotipin 

bütünlüğüne, bu durumda kg vücut ağırlığı, eşit olduğuna dikkat edin. 

Tavşanlarla ilgili örnekle devam edeceğiz. Her ne kadar tavşanların 3 aylık olduklarında 

tartılmaları gerekse de, bu her zaman olmaz. Resmi tatiller ve haftasonları nedeniyle, bazı 
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hayvanlar biraz önce ya da biraz sonra tartılırlar. Bunun, kalıtlanabilirliğini etkilediğini 

görebilirsiniz çünkü yaştan kaynaklanan varyasyon hata varyansını artıracak ve 

kalıtlanabilirliği azaltacaktır. Unutmayın ki, kalıtlanabilirlik 1‟e ne kadar yakın olursa, fenotip 

altında yatan genetik üstünlüğü o kadar iyi yansıtır. Yönetim şekli değişmiştir ve şimdi bütün 

tavşanlar tam 3 aylık olduklarında tartılırlar ve kalıtlanabilirlik 0.3‟ten 0.4‟e yükselmiştir. 

Sonuç olarak, hayvanın genetik üstünlüğümü daha iyi tahmin edebiliriz ve EBV değeri 

0.4*0.3 = 0.12 kg‟a yükselir. 

Bu nedenle: 

Hayvanın kendi performansı kullanılarak EBV değeri şu şekilde hesaplanabilir: 

𝐸𝐵𝑉𝐾𝑖𝑡𝑙𝑒  𝑆𝑒ç𝑖𝑙𝑖𝑚𝑖 = 2 ∗ (𝑃 − 𝑃𝑜𝑟𝑡𝑎  𝑑𝑒ğ𝑒𝑟 ) 

 

Bölüm 8.5.1: Özel Durum: Tek Bir Hayvan Üzerinde Tekrarlanan Gözlemler 

Bazı özellikler için, zaman içinde hayvanın kendi performansının birden fazla kaydı her 

hayvan için toplanır. Örneğin, ilk doğumda doğan yavru sayısı ile ilgili kaydınız vardır ancak 

ikinci doğum ve dolayısıyla üçüncü doğum ve hatta dördüncü doğum bile ana ile ilgili ek 

bilgidir. Bir doğumda doğan yavru sayısı kalıtlanabilir olduğu için, bir ananın yaptığı çok 

sayıdaki doğumun, çeşitli analar arasındaki doğumlardan daha benzer olmasını beklersiniz. 

Tekli kayıt genetik ve çevresel etkileri içerir. İkinci doğumda, genetik tabiki aynıdır ancak 

çevresel etkiler bir şekilde farklı olabilir. Yine, üçüncü doğumda da genetik aynıdır ancak 

çevresel etkiler bir şekilde farklı olabilir. Yani, ne kadar fazla doğum yaparsanız, ananın 

genetik potansiyelini o kadar iyi hesaplayabilmelisiniz. Ardışık kayıtlar arasındaki korelasyon 

ile ne kadar iyi gösterilebilir: tekrarlanabilirlik. Ardışık kayıtlar ne kadar benzer ise 

korelasyon (maksimum = 1) o kadar yüksektir. 

Bir hayvanın çok sayıda kaydının olması fenotipik üstünlüğün daha iyi bir göstergesi olanağı 

sağlar. Bir hayvanın kayıtlarının kısmen o özel kayıt için ortamdan etkilendiğini 

anlayabilirsiniz ve buna geçici çevre adı verilir ancak kayıtlar boyunca benzer olan ortama 

kalıcı çevre adı verilir. Geçici çevre her seferinde farklıdır, bu nedenle etkisi bir kayıda göre 

diğerinde daha fazladır. Tekrarlanan kayıtların ortalamasını alarak, geçici çevre etkisi için 

fenotip düzeltilir ve bu ortalama performansa dayalı fenotip, Şekil 2‟de gösterildiği gibi 

fenotipik üstünlüğün daha doğru bir şekilde temsil eder. 

Fenotipik üstünlüğü ne kadar iyi ifade edebilirsek ve tekrarlanabilirlik ne kadar yüksek olursa, 

damızlık değerini o kadar iyi hesaplayabilmeliyiz. Aslında varolan durum budur. Tekrarlanan 
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kayıtlar regresyon katsayısının daha iyi hesaplanmasına olanak sağlar. Tek bir kayıt olması 

durumunda, regresyon katsayısı 2‟dir ancak çok sayıda kayıt varsa şu şekildedir: 

 

𝑏𝐾𝑖𝑡𝑙𝑒  𝑆𝑒ç𝑖𝑙𝑖𝑚𝑖 ,Ç𝑜𝑘𝑙𝑢  𝐾𝑎𝑦 ı𝑡 = 𝑛2/1 + 𝑟(𝑛 − 1) 

 

Burada 𝑛  tekrarlanan kayıtların sayısıdır ve 𝑟  ardışık kayıtlar arasındaki korelasyondur: 

tekrarlanabilirlik. Tekrarlanabilirlik 0.5 ise ve 2 kaydımız varsa, bu durumda regresyon 

katsayısı 2 ‟den 2h
2
 / 1.5 = 1.33 h

2
‟ye yükselir.Tekrarlanan gözlemlerin değeri 

tekrarlanabilirliğe ve mevcut kayıt sayısına bağlıdır. Tekrarlanabilirlik ne kadar düşükse, 

tekrarlanan gözlemler farklı ortamsal etkilerden o kadar fazla etkilenir ve çok sayıda kaydı 

toplamak ve her yeni performans kaydında damızlık değerini yeniden hesaplamak için o kadar 

fazla katma değeri vardır. 

 

Bu nedenle: 

Tekrarlanabilirlik, ardışık kayıtlar arasındaki korelasyondur: Birbirlerine ne kadar 

benzerlerse, tekrarlanabilirlik o kadar yüksek olur (maksimum = 1).Hayvanın kendi 

performansıyla ilgili tekrarlanan gözlemler regresyon katsayısı hesaplamasına eklenir. 

Tekrarlanabilirlik ne kadar düşükse, tekrarlanan gözlemlerin katma değeri o kadar yüksektir. 

Hayvan ıslahında tekrarlanma derecesi yüksek öneme sahiptir.  

Özellik aynı bireyden (örn. Ardışık ölçümlerle elde edilen değerler) birkaç kez ölçülebildiği 

zaman hesaplanabilir. Böyle bir özellik, mesela laktasyon süt verimleri olabilir. Toplam 

varyans bireyler arası ve bireyler içi gibi ayrılabilir. Bireyler içi varyans geçici farklar çevre 

farklılıklarından(özel çevre ;Environment Special;Es)) etkilenir (σ
2

Es ). Bireyler arasındaki 

varyans ise genetik ve  çevresel etkilere bağlıdır. Genel çevre varyansı[( General 

Environmental variance) (σ
2

Eg ) ]kalıcı ya da kalıcı olmayan çevreden kaynaklanan varyans 

anlamına gelir. Tekrarlanma derecesi (Tekrarlanabilirlik) Aynı bireyden tekrarlanan ölçümler 

arasındaki korelasyon (r) olarak tanımlanabilir. Tekrarlanma derecesi (Tekrarlanabilirlik), 

bireyler arasındaki genetik ve çevresel kalıcı farklar nedeniyle tek ölçümlerin varyansa 

oranını ifade eder.  

Bir denklem ile ifade edilmesi gerekirse Tekrarlanma derecesi (Tekrarlanabilirlik): 

r = [(σ
2

A + σ
2

D + σ
2

Eg )/ σ
2

P ] 

Tekrarlanma derecesi (Tekrarlanabilirlik) hesaplamak için,Bireyler içindeki (σ
2

Es ) ve bireyler 

arasındaki varyans (σ
2

A + σ
2

D + σ
2

Eg ) ve daha sonra toplam varyans (σ
2

A + σ
2

D + σ
2

Eg + σ
2

Es) 

(varyans bileşenleri Bireyler içindeki ve Bireyler arasındaki olarak ayrılmalıdır ) dır. 
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Örnek:Aşağıdaki tabloda  farazi bir örnek olarak verildiği üzre üç laktasyonda 5 ineğin süt 

verimleri takip ediliyor. Beş Ananın  üç ardışık doğumunda yavrularının ağırlıkları 

Analar ArdıĢık doğumlarında  yavruların ağırlıkları 

 

1 10 11 11 

2 9 10 11 

3 11 11 12 

4 10 9 12 

5 10 10 10 

 

Tekrarlanma derecesi (Tekrarlanabilirlik) hesaplamak için 

Çözüm: 

Öncelikle bireyler arasında ve bireyler içindeki varyans bileşenlerinin tespit edilmesi gerekir. 

Bireyler içi Varyans bireysel ölçümlerinden hesaplanan sapmaların ortalaması olarak 

hesaplanabilir. 

daha önceki çalışmalara dayanarak ilk ineğin üç ölçümü 10, 11, 11 dir.  

[(1 / (N – 1)] ⨯[[ (∑X
2
 – [(∑X)

2
 / N)]], 

burada N (bu örnekte 3) her bir ineğin ölçümlerinin sayısı =. 

İlk inek için ölçümlerin varyans ise: 

(1 / 3 - 1) ⨯ (10
2
 + 11

2
 + 11

2
 - (10 + 11 +11)

2 
/ 3) = 0.33 

Benzer şekilde, ikinci inek için ölçümlerin varyansı ise: 

[1 / (3 - 1) ]⨯ (9
2
 + 10

2
 + 11

2
 - (9 + 10 +11)

2
 / 3) = 1.0 

Üçüncü  inek için 

(1 / 3 - 1) ⨯ (11
2 

 + 11
2
 + 12

2
 - (11 + 11 +12)

2
 / 3) = 0.33 

Dördüncü inek için 

(1 / 3 - 1) ⨯ (10
2
 + 9

2
 + 12

2
 - (10 + 9 +12)

2
 / 3) = 0.83 

Beşinci inek için her ölçüm 10 olduğu için bu sayıların varyans sıfırdır. 
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İnekler içi varyans bileşeni: (0,33 + 1,0 + 0,33 + 0,83 + 0,0) / 5 = 0,498 

Bireyler arası varyans bileşeni hesaplamak için öncelikle bireysel ölçümlerin ortalaması 

gerekir. Daha sonra bu ortalamalar kullanılarak varyans tespit edilmelidir. Bu varyans; 

[(bireyler arası varyans bileşeni  +  bireyler içi varyans bileşeni) / n] 

, n = birey başına ölçümlerin sayısı (tekerrür). 

Bu örnekte 5 inek için süt verimi ortalamaları şunlardı: 10.66; 10; 11.33; 10,3; 10. Onların 

varyansı:  

(1 / 5-1) ⨯ (10,66
2
 + 10

2
 + 11,33

2
 + 10,33

2
 + 10

2
) = 0,31.  

 

kaynak SD KT KO Tahmin edilen 

varyans bileşenleri 

Boğalar arası 3 29.46 9.82 σ
2

e+ n x σ
2

d+n x d x 

σ
2

s 

İnekler arası 4 34.17 8.54 σ
2

e+ n x σ
2

d 

İnekler içi 16 85.33 5.33 σ
2

e 

toplam 23 149.96   

 

Burdan 

 Bireyler arasındaki varyans bileşeni:  

0.31 - (bireyler içi varyans bileşeni / n ) olarak elde edilir. 

 Böylece bireyler arası varyans bileşeni: 

 0.31 - (0,498 / 3) = 0,151 dir. 

 Tekrarlanma derecesi (Tekrarlanabilirlik) ise: 0,151 / ( 0,498+ 0,151) =0.232. 

 Süt verimi tekrarlama derecesi bu  farazi örnekde düşük çıkmiştir.Ardışık verimlerde Bir 

batında doğan birey sayısı gıbi  üreme  özellikleri genellikle düşük kalıtım derecesine sahip 

özellikler olarak karakterize edilebilir. Tekrarlanma derecesi (Tekrarlanabilirlik)  kalıtım 

derecesinin üst sınırını belirler. Kalıtım derecesi tekrarlama derecesinden düşük yada ona eşit 

olabilir. Bu mevcut sonuç kalıtımın üst sınırını belirler. Tekrarlanan ölçümlerin sayısının 

artması ile varyans bileşenlerinin (orantısal olarak genel varyansın ölçümünün doğruluğu 

(isabeti) de artar. Varyans bileşen (σ
2

Es) unsuru tekrarlanan ölçümlerin sayısının artması (n) 

ile azaltılır. Toplam varyans aşağıdaki eşitlik kullanılarak hesaplanabilir: 

σ
2

P(N) = σ
2

A +σ
2

D + σ
2

Eg + (1 / N) ⨯ σ
2

Es 

burada n = ölçümlerin sayısı. 
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Denklemde özel çevre varyansı (σ
2

Es) büyüdüğünde ve tekrarlanma azaldığında doğrulukta 

azalır. Bu durumda, bu varyans bileşenin varyansının azalması ve ölçümlerin sayısının 

artmasıyla tekrarlanabilirlik de artar.  

Tekrarlanma derecesi (bazı  popülasyon parametrelerinin bilinmesi durumunda) gelecekteki 

performansın tahmini için kullanılabilir. Bu tekrarlanma derecesi (Tekrarlanabilirlik) birbirini 

izleyen ölçümler arasındaki korelasyon olduğu temeline  dayanmaktadır. 

 Bu durumda Tekrarlanma derecesi (Tekrarlanabilirlik) X ve Y arasındaki korelasyondur. 

Korelasyon katsayısı X ve Y (σXY) arasındaki kovaryansın X ve  Y nin standart sapmaları 

çarpımına  (σX ⨯ σY): bölünmesiyle elde edilebilir : 

r = σXY / (σX ⨯ σY) 

Gelecekteki performansını tahmin etmek için X in Y yeregresyon katsayısının hesaplanması 

gerekir. Regresyon katsayısı X ve Y arasındaki  kovaryansın (σXY)  bağımsız (X) değişkenin 

varyansına bölünmesiyle: 

b = σXY / (σX
2
), 

başka bir şekilde: 

r ⨯ (σY / σX). 

gelecekteki performansın tahmini için ardışık ölçümler arasındaki korelasyon katsayılarının  

ve bunların ortalamaları ve standart sapmalarının bilinmesi gerekir. 

Örnek: 

Birinci ve ikinci laktasyon süt verimleri arasındaki korelasyon (tekrarlanabilirlik) 0.4 

olduğunu. birinci ve ikinci laktasyon süt verimleri ortalama ve standart sapma sırasıyla: 4096 

kg ve 696 kg ve 4232 kg ve 934 kg. 

bu ineğin ilk laktasyon süt verimi 5000 kg olduğu biliniyor ise ikinci laktasyon süt verimi 

tahmin edilebilir    

Çözüm: 



 

188 
 

 

Bölüm 8.6: Damızlık Değeri Hesaplama: Hayvan Modeli 

Kitle seçiliminin damızlık adayı hayvanları sıralamak için dümdüz bir yöntemi olmasına 

rağmen, her zaman en doğru yol değildir. Örneğin, tüm sahip olduğumuz hayvanların kendi 

performansı ise, kendi performans kaydı olmayan hayvanları nasıl seçebiliriz? Artmış süt 

verimi için süt boğalarını nasıl seçebiliriz? Ya da et kalitesi için hayvanları nasıl seçebiliriz? 

Et kalitesi ancak kesimden sonra ölçülebilir ve bu hayvanlar artık ıslah için kullanılamazlar. 

Şanslıyız ki bunun bir çözümü vardır: Akraba hayvanlarla ilgili fenotipik bilgileri toplarız ve 

bu bilgiyi fenotipi olmayan hayvanların damızlık değerlerini hesaplamak için kullanırız. 

Başarı, bu hayvanların genetiğinin kendi performans kaydı olmayan hayvanların genetiğine ne 

kadar benzediğine – aditif genetik akrabalıklarına – bağlı olacaktır. 

 

Tabiki bir hayvanın damızlık değerini hesaplamak için, fenotipleri olan hayvanlarla aditif 

genetik akrabalığın oldukça yüksek olması gereklidir ki böylelike ek fenotipik bilginin katma 

değeri olabilsin. Örneğin, sizin hayvanınızla genomunun ortalama olarak yarısı aynı olan bir 

tam kardeşin bilgisi (a=0.5), aditif genetik akrabalığı yalnızca 0.0625 olan bir uzak kuzenin 

bilgisinden daha fazla katma değere sahiptir. Ebeveynler veya yavruların bilgileri, hepsinin 

aditif genetik değeri 0.5 olsa bile tam erkek kardeşlerin veya kız kardeşlerin bilgilerinden 

daha fazla katma değere sahiptir. Bunun nedeni ebeveynlerin genomlarının tam olarak  

yarısını yavrularına aktarmasıdır. Böylelikle, onların aditif genetik akrabalığı gerçekten 

0.5‟tir, öte yandan tam erkek kardeşler ve kız kardeşler ortalama olarak genomlarının yarısını 
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paylaşırlar. Mendelian örneklemi (bir ebeveynin genetik potansiyelinin hangi yarısının her bir 

yavruya aktarıldığı ile ilgili belirsizlik), bunun aslında aynı yarı mı yoksa farklı yarı mı 

olduğunu belirler. Bir diğer deyişle, bu yarı, ebeveynler ile yavruların paylaştığı yarı kadar 

belirgin değildir. 

 

Tüm hayvanların damızlık değerlerinin hesaplamak için bu hayvanlar arasındaki aditif genetik 

akrabalıklar ile bu hayvanlardan bazılarının fenotipik bilgisiyle birleştirilmesi 

yöntemineHayvan Modeli adı verilir. Hayvan Modeli yalnızca fenotipik gözlemler eksik 

olduğunda faydalı değildir, damızlık değerinin daha doğru bir şekilde hesaplanabilmesi için 

fenotipik bilginin kalitesini de artırır. Peki bu Hayvan Modeli nasıl işler? 

Bu nedenle: 

Hayvan Modeli, bir hayvanın damızlık değerini hesaplamak için akrabaların fenotipik 

bilgisini kullanan bitr yöntemdir. 

 

Bölüm 8.7: Damızlık Değeri Hesaplama: Temel Durum 

Damızlık değerlerini hesaplamak için hala iki şey gereklidir: fenotipik bilgi ve fenotipik 

üstünlük ile ilgili gerçek damızlık değerinin regresyon katsayısı. Genetik modeller ile ilgili 

bölümde gördüğümüz gibi kalıtlanabilirliğin hesaplanmasında kullanılabilecek ebeveyn-yavru 

regresyonu bir şekilde ebeveynlerin performansına dayalı olarak yavruların damızlık değerini 

hesaplamaktadır. Tek bir ebeveynin bilgisi olması durumunda, regresyon katsayısı 

kalıtlanabilirliğin yarısıdır ve burada yarı kavramı tek bir ebeveyn ile yavru arasındaki aditif 

genetik akrabalığı simgelemektedir. Böylelikle, yavrunun EBV değeri şu şekilde 

hesaplanabilir: 

𝐸𝐵𝑉𝑦𝑎𝑣𝑟𝑢 = 𝑏𝑡𝑒𝑘  𝑒𝑏𝑒𝑣𝑒𝑦𝑛 −𝑦𝑎𝑣𝑟𝑢 ∗  𝑃𝑡𝑒𝑘  𝑒𝑏𝑒𝑣𝑒𝑦𝑛 − 𝑃𝑜𝑟𝑡𝑎  𝑑𝑒ğ𝑒𝑟 

=
1

2
2 ∗  𝑃𝑡𝑒𝑘  𝑒𝑏𝑒𝑣𝑒𝑦𝑛 − 𝑃𝑜𝑟𝑡𝑎  𝑑𝑒ğ𝑒𝑟  

 

Her iki ebeveynin bilgisinin olması durumunda, yarı ebeveynin yavrularının fenotip 

regresyonu kalıtlanabilirliğe eşittir. Her iki ebeveynin aditif genetik akrabalığı 2*0.5 = 1‟dir 

ve EBV: 

𝐸𝐵𝑉𝑦𝑎𝑣𝑟𝑢 = 2 ∗ (𝑃𝑦𝑎𝑟 ı−𝑒𝑏𝑒𝑣𝑒𝑦𝑛 − 𝑃𝑜𝑟𝑡𝑎  𝑑𝑒ğ𝑒𝑟 ) 

  

Bölüm 8.7.1: Damızlık Değeri Hesaplama: Kitle Seçilimindeki TavĢan Örneği 
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Kitle seçilimi kısmında kullandığımız örneğe geri dönelim. Popülasyonumuzdaki ortalama 

tavşan 2.0 kg ağırlığındaydı. 2.3 kg ağırlığında bir tavşanımız varsa, fenotipik üstünlüğü 2.3 – 

2.0 = 0.3 kg olurdu. Ağırlık için kalıtlanabilirlik bu popülasyonda 0.2 idi. Bu tavşanın vücut 

ağırlığı için tahmini damızlık değeri (EBV) 0.2*0.3 = 0.06 kg‟dır. Şimdi, bu tavşanın genç 

yavrularının damızlık değerini hesaplamak istiyorsunuz. Henüz kendi performansları yok, bu 

nedenle ebeveynin fenotipik gözlemini kullanmak istiyorsunuz. Yavruların EBV değeri şu 

şekildedir: 

𝐸𝐵𝑉𝑦𝑎𝑣𝑟𝑢 =
1

2
∗ 0.2 ∗  2.3 − 2.0 = 0.03 𝑘𝑔 

 

Bu, eğer yavrunun kendi fenotipi olsa elde edeceğimiz değerden daha düşüktür. Neden 

olduğunu anlayabiliyor musunuz? Bunun nedeni yavrunun damızlık değerini hesaplamak için, 

tek bir ebeveynin fenotipik gözlemleri bilgi kaynağı olara kullanılmış olması ve ebeveyn ile 

yavrusu arasındaki aditif genetik akrabalığın 0.5 olmasıdır. Diğer ebeveynin bilinmediği 

böyle bir durumda önemli bir varsayım, bu tek ebeveyn ile çiftleştirilen diğer tavşanların 

ortalama kalitede olduklarıdır ve bu nedenle yavrunun EBV değerine katkıda 

bulunmadıklarıdır. Bu örnekte yavrunun EBV değerinin ebeveynin EBV değerinin yarısı 

olmasının nedeni budur. 

  

Bölüm 8.7.2: Damızlık Değeri Hesaplama: Ebeveynlerinin Bilgisi Olan Bir Koyun 

Örneği 

Bir diğer örnek, koyunlarda vücut ağırlığı ve her iki ebeveynin fenotipik bilgisidir. Koç 80 kg 

ve koyun 70 kg ağırlığındadır. Bu koyun ırkının ortalaması 65 kg‟dır. Vücut ağırlığının 

kalıtlanabilirliği 0.45‟tir. Doğmamış yavrular için tahmini damızlık değerini hesaplayın. 

Bunun adım adım gerçekleştirelim. İlk önce orta-ebeveyn değerini hesaplayın: her iki 

ebeveynin ortalama ağırlığı 75 kg‟dır. Fenotipik üstünlük 75 – 65 = 10 kg‟dır. Bilgileri 

birleştirirsek, kuzunun EBV değeri şu şekilde olur: 

𝐸𝐵𝑉𝑘𝑢𝑧𝑢 = 0.45 ∗  75 − 65 = 4.5 𝑘𝑔 

 

Bu, kuzuların ortalamadan 4.5 kg daha ağır olmasının beklendiği ve 65 + 4.5 = 69.5 kg olması 

gerektiği anlamına gelmektedir. 
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Bölüm 8.8: Diğer Bilgi Kaynağı Türleri 

Genelde, tek bir akraba hayvan ile ilgili bilgiye sahipseniz, regresyon katsayısının aditif 

genetik akrabalık ile kalıtlanabilirliğin çarpımına eşit olduğunu söyleyebilirsiniz: 

𝑏 = 𝑎 ∗ 2 

 

Ebeveynler veya büyük ebeveynler olması durumunda aditif genetik akrabalık, bilgisine sahip 

olduğunuz hayvan sayısıyla çarpılır: 2 ebeveyne ve 4 ebeveyne kadar. Bir diğer deyişle, 

maksimum regresyon katsayısı yine 2 olur. 

 

Ebeveyn ya da büyük ebeveyn olmayan bir grup akraba hayvanın; örneğin, bir grup yarı 

kardeşin; bilgisine sahip olduğunuzda iş biraz daha karmaşıktır. Hayvan ve onun kardeşleri 

sadece genetik bir bileşen paylaşmıyor olabilir, ortak bir çevrenin etkisini de (genellikle c ile 

gösterilir) paylaşıyor olabilir. Bu durum, genetiğin ve ortamın etkisini birbirinden ayırmayı 

daha zor hale getirir ve dolayısıyla EBV üzerinde olumsuz etkisi vardır. Tablo 1‟de çeşitli 

farklı bilgi kaynakları için regresyon katsayısı formülleri listesi bulunmaktadır. Bütün bu 

formülleri ezbere bilmek zorunda değilsiniz ancak bazı formüllerde c
2
 değeri olduğu halde 

diğerlerinde neden olmadığını fark etmek önemlidir. Formüllerde n kayıt sayısını 

göstermektedir. Damızlık değerini hesapladığınız her hayvan için yavru döl testi olması 

durumunda, n sayısı gözlemlerine sahip olduğunuz yavruların sayısını gösterir ve kardeş 

seçilimi olması durumunda n değeri bilgisine sahip olduğunuz kardeşlerin sayısını 

göstermektedir. 

 

Tablo 1‟de regresyon katsayısının bazı durumlarda önünde ½ veya ¼  olduğunu göreceksiniz; 

örneğin, tam kardeşlerin bilgisini kullanan regresyon katsayısının önünde ½ ve yarı 

kardeşlerin bilgisini kullanan regresyon katsayısının önünde ¼ vardır. Bu, bilgi kaynağı ile 

damızlık değerini hesapladığınız hayvan arasındaki aditif genetik akrabalıktır. Benzer şekilde, 

tek bir ebeveyn ile aditif genetik akrabalık ½‟dir ve aynı durum yavru için de geçerlidir. 
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Şimdi, regresyon katsayısını düzenlemek için bir hayvanın akrabalarının bilgisini nasıl 

kullanacağınızı biliyorsunuz. Tabiki farklı bilgi kaynaklarını birleştirmek mümkündür ve 

hatta daha iyi regresyon katsayısı hesaplamaları gerçekleştirilebilir. Ancak böyle bir durumda 

mevcut olan bilgi kaynağı türünü bilmek ve damızlık değerini hesaplamak için bu bilgiyi nasıl 

kullanacağınızı bilmek yeterlidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 1. Farklı bilgi kaynakları kullanarak damızlık değeri hesaplamak için regresyon 

katsayısı formülleri 

 

Bilgi Kaynağı b Değeri (Regresyon Katsayısı) 

Kendi Performansı 2 

Büyük Ebeveynler (4 Kaydın Ortalaması) 2 

Tek Ebeveyn 
1

2
2 

Ebeveynler (2 Kaydın Ortalaması) 2 

Kardeş Seçilimi (n Sayıda Tam Kardeş) 

1

2
𝑛 2

1 + (𝑛 − 1)(
1

2
2 + 𝑐𝐹𝑆

2
 

Kardeş Seçilimi (n Sayıda Yarı Kardeş) 

1

4
𝑛 2

1 + (𝑛 − 1)(
1

4
2 + 𝑐𝐻𝑆

2 )
 

Yavru Döl Testi (n Sayıda Yarı Kardeş) 

1

2
𝑛 2

1 +
1

4
 𝑛 − 1 2

 

 

Bu nedenle: 
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Hayvanın kendi performansı dışında diğer bilgi kaynaklarını kullanarak damızlık değerini 

hesaplamak için regresyon katsayısı, hayvan ile kalıtlanabilirlik, bilgi kaynaklarının sayısı ve 

paylaşılan ortak çevresel etkinin boyutu arasındaki aditif genetik ilişkiye bağlıdır. 

 

Bölüm 8.9: Damızlık Değeri Hesaplama Örnekleri 

Önce damızlık değeri hesaplamasına geri dönelim. Hatırlayın: Damızlık değeri hesaplamak 

için regresyon katsayısına ve fenotipik üstünlüğe ihtiyacımız var. Peki tek bir hayvan için 

birden fazla bilgi varsa damızlık değerini nasıl elde edebiliriz? Bu basittir: ortalamasını alın. 

Örneğin, 20 yavrusu olan bir babanın damızlık değerini yavruların performansına göre 

hesaplamak isterseniz, yavruların performansının ortalamasını alırsınız ve bunu popülasyon 

ortalamasıyla ilişkilendirirsiniz. Yavru ortalaması 50 ve popülasyon ortalaması 40 ise, bu 

durumda: 

 𝑃𝑦𝑎𝑣𝑟𝑢𝑙𝑎𝑟 − 𝑃  = 50 − 40 = 10 

 

Sıradaki adım regresyon katsayısı ile fenotipik üstünlüğü birleştirmek ve böylelikle damızlık 

değerini hesaplayabilmektir. Temel prensibi hatırlayın: 

𝐸𝐵𝑉 = 𝑏 − (𝑃 − 𝑃 ) 

 

Bir hayvanın damızlık değerini hesaplamak için her zaman dikkate almanız gereken üç adım 

vardır: 

1. Bilgi kaynağınızın fenotipik üstünlüğünü belirleyin. 

2. Regresyon katsayısını belirleyin. 

3. Önceki iki maddeyi damızlık değerini hesaplamak için birleştirin. 

 

Aşağıda bunu uygulamada nasıl kullanacağınız ile ilgili bazı örnekler vardır. 

  

Örnekler: 

1. Mükemmel ebeveynleri olan bir aygırını EBV değeri nedir? 

Binek atlarında binilebilirliğin kalıtlanabilirliği 0.29’dur. Bu aygırın babası binilebilirlik için 

9.5 puan almış ve anası 9.0 puan almıştır. Popülasyon ortalaması 7.0’dır. 

 

Adım 1: Fenotipik üstünlük ebeveyn ortalamasına eşittir: (9.5+9.0)/2 – 7.0 = 2.25 

Adım 2: Orta-ebeveyn bilgisi için regresyon katsayısı h
2
 = 0.29‟dur. 
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Adım 3: 𝐸𝐵𝑉 = 𝑏 ∗  𝑃 − 𝑃  = 2 ∗  𝑃 − 𝑃  = 0.29 ∗ 2.25 = 0.65 

  

2. 100 tane dişi yavrusu (yarı kız kardeşler) olan bir süt boğasının süt üretimi için EBV 

değeri nedir? 

Süt üretimi için kalıtlanabilirlik 0.3’tür. Dişi yavrular ortalama 10.000 kg süt üretirler ve 

popülasyon ortalaması 9.500 kg’dır. 

 

Adım 1: Fenotip Üstünlük = 10.000-9.500=500 kg 

Adım 2: Regresyon Katsayısı (bkz: Tablo 1‟deki yavru bilgisi için olan formül) 

𝑏 =

1

2
𝑛 2

1 +
1

4
 𝑛 − 1 2

=

1

2
∗ 100 ∗ 0.3

1 +
1

4
∗  100 − 1 ∗ 0.3

=
15

8.425
= 1.78 

  

Adım 3: Bu boğanın süt üretimi için EBV değeri 1.78 * 500 = 890 kg‟dır. 

 

Not: Tek bir ebeveynin (genellikle babanın) yavruları üzerindeki maksimum regresyon 

katsayısı 2’dir çünkü babanın genomunun yarısı yavruya aktarılır. Bunu tersine döndürürsek 

ve babanın ortalama dişilerle çiftleştirildiğini varsayarsak, yavruların üstünlüğü konusunda 

bilginiz varsa bu durumda babanınki yavrununkinin 2 katıdır. 

  

Bu nedenle: 

Yavruların bilgisi kullanıldığında maksimum regresyon katsayısı 2’dir, 1 değildir. 

 

3. Kendi performansının bilgisi olmayan ancak 20 tam kardeşinin 25 kg’dan 100 kg’a 

büyürkenki büyüme bilgileri mevcut olan bir bir batında çoklu doğuran çiftlik hayvan 

türleri için ortalama günlük kazanım için EBV değeri nedir? 

Kesim ağırlığı için kalıtlanabilirlik 0.4’tür, popülasyon ortalaması günlük 875 g ve 20 tam 

kardeşin değeri günlük 900 g’dır. Tam kardeşler için ortak çevresel etki (c
2
)=0.45’tir. 

 

Adım 1: Fenotip Üstünlük = 900 – 875 = 25 g/günlük 

Adım 2: Regresyon Katsayısı = (½* 20 * 0.4)/(1+(20-1)*( ½* 0.4 + 0.45)) = 4/13.35 = 0.30 

Adım 3: Bu bir batında çoklu doğuran çiftlik hayvan türleri için 25 kg‟dan 100 kg‟a kadar 

ortalama günlük kazanım için EBV değeri 25 * 0.3 = 7.5 g/günlüktür. 
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Not: Regresyon katsayısı kalıtnalabilirlikten daha düşüktür. Bunun nedeni tam kardeşlerin 

paylaştıkları ortak çevre nedeniyle daha benzer performans göstermeleridir. Bu nedenle, 

fenotipik üstünlüğün küçük bir kısmı paylaşılan ortak çevre olmadan paylaşılan genetiğe 

ayrılabilir. Bu, damızlık değeri hesaplamak için regresyon değeri belirlenirken c
2
 vasıtasıyla 

dikkate alınmaktadır. 

 

Bu nedenle: 

Ortak çevresel etkinin varlığı, damızlık değeri hesaplamasında azaltıcı etkiye sahiptir. 

 

Bölüm 8.10: En Ġyi Doğrusal Sapmasız Tahmin (BLUP) 

Hayvan Modeli, damızlık değerini hesaplamak istediğiniz hayvanların aditif genetik 

akrabalıkları vasıtasıyla alternatif bilgi kaynakları kullanmak ile ilgilidir. Damızlık değerlerini 

hesaplamak regresyon katsayısı hesaplamasını ve fenotipik bilgiyi en üst düzeye çıkarmak ile 

ilgilidir. Bu iki önemli faktörü birleştiren bir yöntem vardır: Eş zamanlı olarak hem sistematik 

hatalar için fenotipleri düzeltir hem de hayvanlar arasındaki aditif genetik akrabalıkları 

kullanarak damızlık değerlerini hesaplar. Sonuç damızlık değerinin sapmasız olarak 

hesaplanmasıdır. Bu yönteme En İyi Doğrusal Sapmasız Tahmin (BLUP) adı verilir. 

 

Bu, matris cebiri kullanan bir yöntemdir. Burada detayına inmeyeceğiz ancak ana fikri 

vermeye çalışacağız. Formülde şu şekilde görünür: 

𝑌 = 𝑋𝑏 + 𝑍𝑎 + 𝑒 

 

𝑌 fenotipik bilgidir, 𝑋𝑏 sistematik etkiler için fenotipik üstünlükleri düzeltir ve 𝑍𝑎 ise EBV 

değerini hesaplamak için fenotipik üstünlükler ile aditif genetik akrabalıkları ilişkilendirir. 𝑒 

hata varyansını göstermektedir. BLUP basit 𝑃 = 𝐸 + 𝐺 modelini takip eder ancak 𝐺 ve 𝐸 ile 

ilgili hesaplamaları da sağlar. 

 

Örneğin, bir çiftlikteki hayvanlar diğerindeki hayvanlara göre çok daha iyi beslenirse, bu 

durumda hayvanların ağırlıklarına göre sıralanması daha iyi yemlerin olduğu çiftlikteki 

hayvanların faydasınadır. Ancak, her iki çiftlikteki hayvanlar genetik olarak benzer olabilir. 

Kaynak çiftlikteki bu sistematik etki durumunu dikkate almadan, sıralamadaki en iyi 

hayvanların muhtemelen daha iyi yemlerin olduğu çiftlikten olması büyük olasılıktır. 

Hayvanların performansını genetik potansiyellerine göre karşılaştırabilmek için, bu çiftlik 

etkisini dikkate almak önemlidir ve bu En İyi Doğrusal Sapmasız Tahmin‟in yaptığı şeydir 



 

196 
 

(Hangi hayvanın hangi çiftlikte tutulduğu bilgisini vermek şartıyla). BLUP‟un prensibi, her 

çiftlikteki hayvanların ağırlığını belirlemek ve çiftlikte en fazla ağırlığa sahip hjayvanların 

kilosundan farkını bulmaktır. Yani, çiftlik 1‟dek hayvanlar 100 kg ağırlığındaysa ve çiftlik 

2‟deki hayvanlar 120 kg ağırlığındaysa, bu durumda çiftlik 2‟deki hayvanların ağırlığından 20 

kg azaltarak onları “cezalandırmış” olursunuz. 

 

Sistematik etkiler için düzeltme yapma konusunda kritik bir nokta ancak genotiplerin yeteri 

oranda sistematik çevresel etkilere dağılmış olduğunda işlerlik göstermesidir. Yani her iki 

çiftlikteki hayvanların akraba olması gerekir çünkü aynı babalar kullanılmıştır veya her iki 

çiftlikte kullanılan babalar kardeştir. Her iki çiftlikteki babalar akraba değilse, ağırlıktaki 

farklılığın nedeni kısmen genetik potansiyeldeki bir farklılıktır ve bu hesaplamak istediğiniz 

şeydir, bu nedenle ağırlığı düzelterek bunu kaybetmek istemezsiniz. Yapay döllenme çiftlikler 

arasında genetik bağlantılar kurulmasına olanak sağlar çünkü aynı babalar birçok çiftlikte 

kullanılmıştır. Et sığırı ve koyun gibi doğal çiftleşmenin yaygın olduğu çiftlik hayvanları 

türlerinde, sistematik çiftlik etkilerini doğru bir şekilde hesaplamak, çiftlikler arasında 

yeterince hayvan değiş tokuşu olmaması çiftlikler arasındaki genetik bağlantıları zayıflattığı 

için genellikle mümkün değildir. Babaların farklı yerlerdeki çiftleşecekleri hayvanların yanına 

götürüldüğü türlerde – at ve köpek ıslahındaki durum – genetik faktörler babalar yeterince 

kullanıldığı takdirde kısıtlayıcı bir faktör olmazlar. 

Bu nedenle: 

En İyi Doğrusal Sapmasız Tahmin (BLUP) ile akrabaların bilgilerini kullanarak ve 

fenotipleri sistematik etkiler için düzelterek damızlık değerlerini hesaplamak mümkündür. 

 

Bu ortamların (örneğin, çiftlikler) sistematik etkilerini hesaplayabilmek için ortamlar 

arasında yeterli genetik bağlantıların olması önemli bir noktadır. 

Bir  BLUP (En Ġyi Yansız Tahmin) örneği çözümü 

İki ayrı çiftlikde 2 Babadan  13 bireyin  Varsayımsal Süt Verimleri 

NO Çiftlik Boğa Süt verimi 

1 A 1 8 

2 A 1 9 

3 A 2 11 

4 A 2 12 

5 A 2 12 

6 A 2 13 

7 A 2 14 

8 B 1 15 
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9 B 1 14 

10 B 1 15 

11 B 2 18 

12 B 2 19 

13 B 2 20 

  

 

 

Seleksiyon indeksi uygulandığında dikkat edilmesi gereken bazı durumlar vardır. Önemli 

ölçüde ölçümü etkileyen bu faktörlerin (örneğin cinsiyet, yıl, mevsim, sürüyü vs.) 

düzeltilmesi gerekir. Teorik olarak eşleşme rasgele uygulanabilir. bireyler arasındaki ilişkileri 

Dikkate almak zordur. Bu zorlukları çözmek için Henderson (1975) yukarıda belirtilen 

düzeltmeleri (çevresel faktörler için)  yapar ve damızlık değerleri tahminini için BLUP adında 

bir prosedür geliştirir. BLUP prosedürü baba modeli ya da hayvan modeli kullanarak  tüm 

bireyler için damızlık değerleri tahmin etmede ve kullanılabilir. Aynı hayvanın tekrarlanan 

verimleri (tekrarlanabilirlik modeli) ya da (örneğin rastgele hata etkisi gibi) rasgele etkiler de 

hesaplanabilir.Aşağıdaki uygulamada   baba modeli en basit şekliyle örnek ile gösterilmiştir  

Örnek: Yukarıdaki Tabloda yer alan 2 çiflikte (A ve B) babadan (1 ve 2)köken alan 13  ineğin 

süt verimi kayıtları kullanılmıştır. 

Süt verimine ilişkin Boğaların damızlık değeri ve sürekli çevre etkileri (Bu örnekde çiftlik) 

tahmin edilebilir. Diğer hayvanların değerleri baba modeli kullanılarak tahmin edilmez. Işlem 

kapasitesi düşük ve aynı anda çok sayıda hayvanın damızlık değerlerini tahmin edemez. Bu 

nedenle boğaların damızlık değerleri baba sayısının ana sayısından az olduğu durumlarda 

tahmin edilebilir. 

 Baba modelinde denklem şu şekildedir: 

y = Xb + Zu + e 

y = n ölçüme ilişkin vektor (n ⨯ 1) 

(n satır ve 1 sütundan oluşan matris) 

X = sabit etkiler matrisi (n ⨯ f) 

(n satır ve f sütundan oluşan matris; f = sabit etkilerin sayısı) 

b = sabit etkiler vektörü (f ⨯ 1) 

(b = f satır ve 1 sütundan oluşan a matrisi) 

Z = rasgele etkiler matrisi (n ⨯ s) 

(n satır ve s sütundan oluşur s = damızlık değeri tahmin edilecek hayvan sayısı) 
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n = rasgele etkili s vektörü (s ⨯ 1) 

(s = s satır ve 1 sütundan oluşan a matrisi) 

e = hata vektörü (n ⨯ 1) 

Denklem y = Xb + Zu + e,eşitliği b ve u vektörleri için çözülmesi gerekir. Bir denklemle iki 

bilinmeyenli bir çözüm doğrudan mümkün değildir. Bu durum denklemin her iki tarafının X 

've Z' çarpılması, [X ve 

Z nin transpozları denir (bir n × p matrisi ve devriği p × n Çözüm değişimci olarak 

tanımlanır)] mümkün olur. 

Çarpma sonucu aşağıdaki değerlere ulaşılır: 

X'Xb + X'Zu = X'y 

Z'Xb + Z'Zu = Z'y 

Bu eşitlik aşağıdakine eşittir: 

 

b ve u vektörleri için bu eşitlik çözülebilir. 

Çözümün ilk adımı modelde sabit ve rasgele etkiler nelerdir karar vermektir. 

Biz baba modelini kullandığımıziçin süt verimi sadece iki faktörden baba ve çiftlikten 

etkilenir: 

Süt verimi = çiftlik + boğa 

Bunlardan hangisi sabit ve rasgeler? 

Sabit etkili faktörün birden çok seviyesi olabilir ve bunlar karşılaştırılabilir. Bu örnekte sabit 

etkili değer çiftliktir, iki seviyesi vardır ve b vektörünün çözülmesiyle bunlar 

karşılaştırılabilir. 

Öte yandan rastgele etkili faktöre bağlı olarak varyans bileşenleri tahmin edilebilir. Toplam 

varyans ta bu faktörün payı hesaplanabilir.örnekte boğalar rasgele etkili faktörlerdir ve u 

vektörünün çözümüyle hesaplanabilir. 

Sabit ve rassal etkiler tanımladıktan sonra X, Z ve y vektörleri verilmiştir: 

X matrisi [n ⨯ f] n = 13, f = 2  örneğin. 13 ineğin alındığı A ve B çiftlikleri 

 

Z matrisi [n ⨯ s] n = 13 s = 2 örneğin. İneklerin orjin aldığı 1 veya  2 nolu babalar: 
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İneklerin süt verimini içeren y vektorü (13 ⨯ 1)  

n = 13, örneğin. 13 süt verimi kaydı: 

y' = [8 9 11 12 12 13 14 15 14 15 18 19 20] 

Son olarak X ve Z matrislerinin transpozu ile çarpılmalıdır. 

X'X matrix çarpım özelliğine göre 2 satır ve 2 sütun ve faktörün seviyelerinde ölçümlerin 

toplamı vardır. 

  

Çiftliğin sabit etkisi, iki seviyede A ve B 

13 inek A çiftliğinden 6  B çiftliğinden 7 inek 

  

rastgele Baba etkisinin 2 seviyesi, 1 ve 2 dir. 

Mevcut analizde 1. babanın 5 kızı ve 2. Babanın 8 kızının süt verim ölçümleri. 

  

A çiftliğinden 7 inekten 2 si 1. Babadan 5 i ise  2. Babadan dır 

Benzer şekilde, B çiftliğinden 6 inekten 3 ü 1. Babadan 3 ü de 2. Babadan dır 

  

Çiftlik A ve B toplam süt üretimi sırasıyla 79 kg ve 101 kg dır 

  

1 inci ve 2. Boğaların kızlarının toplam süt üretimi sırasıyla 61 kg ve 119 kg dır. 

Şüphesiz 1. Boğa ile ikinci boğa arasındaki ilişkide göz önüne alınmıştır. Örneğin 1 boğa 

ikinci boğanın babası ise akrabalık matrisi: 
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böylece 

  

Sonuç bu matrisler çözülerek elde edilir: 

  

Çözüm vektörü 4 satır ve bir sütun: 

  

Çözüm vektöründeki ilk iki sayı 2 sayı çiftliğin etkisi verir. Bu çiftlik B ile çiflik A 

karĢılaĢtırıldığınd günlük süt verimleri arasında 5.7 kg lık fark olduğu görülür. 3. Ve 4. 

Sayılar ise 1. Ve 2. Boğaya iliĢkin damızlık değerlerdir ve 2. Boğa birinci boğaya göre daha 

üstündür. 

Uygulamada mevcut veri setleri dengeli olmayan hayvancılık verilerinde kalıtım derecesini 

ANOVA dayalı yöntemler ile tahmin uygun değildir. Tahmin edilen genetik parametre 

tahminlerinin  yanlı olmaması için seleksiyonun etkisi dikkate alınmalıdır. Patterson ve 

Thompson (1971) tarafından geliştirilen  varyans unsurları tahmin yazılımları 

REML[Sınırlandırılmıs maksimum olasılık(REsidual Maximun Likelihood =REML )] bu 

işlem için uygun bir yöntemdir. Hesaplama son derece zor olduğu için elle 

yürütülememektedir.VCE[Varyans Unsurlar Tahmimi (Variance Componenet 

Estimation=VCE)], ASREML(REML kullanarak doğrusal karışık modelle varyans unsurlar 

tahmini )yazılımı gibi yazılımların geliştirilmesi ile 1980'lerin sonundan itibaren bu mümkün 

olmuştur. Pratik uygulama aşağıdaki gibidir. 

Kalıtım derecesini tahmin etmek için iki dosya gerekir. İlki veri dosyasıdır. Veri dosyası 

analiz edilecek özelliği ve özellikleri etkileyen faktörler hakkında ek bilgileri içerir. Ek 

bilgiler genellikle tarihi (yıl-ay) ve Sürü ile bireylerin cinsiyet ve vücut ağırlığını içerir. 

Ayrıca ölçümlerin üzerinde bir etkisi olan diğer  bilgiler olabilir. İkinci dosya hayvanlar 

arasındaki akrabalık  ilişkisini tanımlayan pedigri (soyağacı) dosyasıdır. 

Kalıtım derecesinin VCE Yazılımı ile  tahmini birbirini takip eden iki adımda gerçekleştirilir. 

İlk aşamada veri gerekli formu (VCE girişi) ile yeniden kodlanır. PEST in çalıştırılması 

veriler ve pedigri dosyalarının okutulması ile mümkündür. Model bölümünde özellikler ve 
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bunları etkileyen faktörler tanımlanmıştır. Veri kodlandıktan sonra genetik parametreler PEST 

e benzer bir parametre dosyası olan , VCE6 yazılımı kullanılarak tahmin edilebilir. Yazılım 

iterasyonlarında karışık model denklemlerini çözer. İterasyonlar arasındaki arasındaki fark 

sıfır (yakınsama) olduğunda bir çözüm elde edilir. 

Genetik parametreler ve damızlık değeri tahmini  PEST (damızlık değer tahminide Fortran 

kullanan )yazılım 

İle seleksiyon yapılabilir. Damızlık değerlerini VCE de tahmin etmek için varyans-kovaryans 

bileşenlerine ihtiyaç duyulur ve bu bileşenlerin PEST parametre dosyası ile belirli bir yerde 

bulunmalıdır. Ardından PEST yazılımı kullanılmakta ve damızlık değerleri elde edilmektedir. 

Seleksiyon tahmini damızlık  değerlerine dayalı gerçekleştirilir. 

 

 

Bölüm 8.11: Tahmini Damızlık Değerlerinin Doğruluğu 

Tahmini damızlık değerinin doğruluğu, tahminin gerçek damızlık değerini ne kadar iyi temsil 

ettiğini ifade etmektedir. Bir diğer deyişle, tahmin edilen ile gerçek damızlık değeri arasındaki 

korelasyonu temsil etmektedir. Normal korelasyondan farklı olarak, altında yatan bazı 

varsayımlardan dolayı bu korelasyon negatif olamaz. 0 (tam olarak yanlış tahmin) ile 1 

(tahmin edilen damızlık değeri gerçek damızlık değerinin mükemmel bir öngörüsüdür) 

arasında değerler alabilir. Doğruluk 𝑟𝐼𝐻  olarak gösterilir. Burada, 𝑟  bunun bir korelasyon 

olduğunu, 𝐼 tahmini damızlık değerini ve 𝐻 gerçek damızlık değerini göstermektedir. 

Bu nedenle: 

Tahmini damızlık değerinin (EBV) doğruluğu, EBV’nin ne kadar doğru bir şekilde tahmin 

edildiğinin bir göstergesidir. Yani, bir seçilim kriteri olarak EBV değerinin bir göstergesidir. 

 

Doğruluk (𝑟𝐼𝐻) bir korelasyondur ancan 0 ile 1 arasında değerler alabilir. 

 Tablo 2. Regresyon katsayısı ve bazı farklı bilgi kaynakları için tahmini damızlık 

değerlerinin doğruluğu 

Bilgi Kaynağı b Değeri Doğruluk (𝒓𝑰𝑯) 

Kendi Performansı 2  2 

Büyük Ebeveynler (4 Kaydın 

Ortalaması) 

2 

 
2

4
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Ebeveynler (2 Kaydın Ortalaması) 

2 

 
2

2
 

Kardeş Seçilimi (n Sayıda Tam 

Kardeş) 

1

2
𝑛 2

1 + (𝑛 − 1)(
1

2
2 + 𝑐𝐹𝑆

2
 

 

1

4
𝑛 2

1 + (𝑛 − 1)(
1

2
2 + 𝑐𝐹𝑆

2
 

Kardeş Seçilimi (n Sayıda Yarı 

Kardeş) 

1

4
𝑛 2

1 + (𝑛 − 1)(
1

4
2 + 𝑐𝐻𝑆

2 )
 

 

1

16
𝑛 2

1 + (𝑛 − 1)(
1

4
2 + 𝑐𝐻𝑆

2
 

Yavru Döl Testi (n Sayıda Yarı 

Kardeş) 

1

2
𝑛 2

1 +
1

4
 𝑛 − 1 2

 
 

1

4
𝑛 2

1 +
1

4
 𝑛 − 1 2

 

 

Tablo 2‟de, Tablo 1‟deki aynı bilgi kaynakları için seçilimin doğrulukları bulunmaktadır. 

Tabloda, yalnızca ebeveynlerin bilgisiyle veya büyük ebeveynlerin bilgisiyle bile, EBV‟nin 

isabet derecesininun hayvanın kendi performansıyla başarılabilecek değer kadar fazla 

olmayacağı açıktır. Ortak çevresel etkinin (c
2
) olmaması durumunda, başarılabilecek 

maksimum doğruluk çok büyük bir n değeri varsayılarak belirlenebilir. n değeri çok fazla 

olursa bu durumda tam kardeş bilgisiyle başarılabilecek doğruluk (𝑟𝐼𝐻 ) 
1

4
1

2

 değerine, yani 

0.707‟ye eşittir. Bir diğer deyişle, kalıtlanabilirliği 0.5‟ten yüksek olan herhangi bir özellik 

için, hayvanın kendi performansına göre yapılan bir seçilim, sonsuz sayıda tam kardeşten 

toplanan bilgiye göre yapılan seçilimden daha yüksek doğruluk verir. Benzer şekilde, yarı 

kardeş bilgisiyle başarılabilecek maksimum doğruluk, ortak çevresel etkinin olmaması 

durumunda,  
1

16
1

4

 değerine, yani 0.5‟e eşittir. kalıtlanabilirliği 0.25‟ten yüksek olan herhangi 

bir özellik için, hayvanın kendi performansına göre yapılan bir seçilim, sonsuz sayıda yarı 

kardeşten toplanan bilgiye göre yapılan seçilimden daha yüksek doğruluk verir. Ortak bir 

çevresel etki olduğunda, tam veya yarı kardeşler için bu maksimum başarılabilecek 

doğruluklar daha küçük olur. Formülden anlaşılacağı gibi, bu ortak çevresel etki seçilimin 

isabet derecesininu düşürür. 

 

Bu nedenle: 
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0.5’ten yüksek olan kalıtlanabilirlikler için hayvanın kendi performansı, tam kardeş bilgisine 

göre daha yüksek doğruluk sonucunu verir ve 0.25’ten yüksek olan kalıtlanabilirlikler için 

hayvanın kendi performansı, yarı kardeş bilgisine göre daha yüksek doğruluk sonucunu verir. 

 

HS ile FS arasında ortak çevresel etkilerin varlığı durumunda, bu kalıtlanabilirlikler daha 

düşüktür. 

 

Bölüm 8.11.1: Doğruluk Üzerinde Ek Bilginin Etkisi 

Bir hayvanın genetiğiyle ilgili ne kadar fazla bilgi mevcutsa, EBV o kadar doğru olur. 

Yavruların bilgisi çok değerlidir çünkü ebeveynleriyle genlerinin tam olarak yarısını 

paylaşırlar. Ancak genç hayvanlar için henüz tam olarak gerçekçi bir bilgi kaynağı yoktur. 

Tam veya yarı kardeşlerin bilgisinin olmaması durumunda, ebeveynleri tek bilgi kaynağıdır. 

Ancak ebeveynlerin bilgisini karmaşık hale getiren bir faktör vardır çünkü Mendelian 

örneklemi nedeniyle genlerin hangi yarısının yavruya aktarıldığını bilemezsiniz. Bu, (çok 

sayıda) yavrunun bilgi kaynağı olmasından farklıdır çünkü orada genlerin hangi yarısının 

aktarıldığını biliyorsunuz. Yavrunun diğer ebeveyninin ortalama varsayımı altında, hayvanın 

gerçek damızlık değeri (TBV) oldukça doğru bir şekilde hesaplanabilir. Her yavrunun bir 

hayvanın genetiğinin bir yarısını aldığı ancak her birinin biraz farklı bir yarıyı almış 

olabileceği gerçeği Mendelian örneklemi bileşeninin niceliğini belirlemeyi ve EBV için doğru 

bir tahmin elde etmeyi mümkün kılar. Yine de doğruluk yavru sayısına ve kalıtlanabilirliğe 

bağlı olacaktır. 

 

Bu nedenle: 

Yavruların bilgisi kardeşlerin bilgisinden daha değerlidir çünkü yavrular genlerinin yarısını 

ebeveynlerinden alır. Yeterli sayıda yavru mevcut yavru varsa, bu durumda Mendelian 

örneklemi etkisinin niceliği belirlenebilir ve hayvanın EBV değeri çok doğru bir şekilde 

hesaplanabilir. 

 

Bölüm 8.12: Damızlık Değeri Hesaplanmasının Özeti 

Özet olarak, kalıtlanabilirliği yüksek olan bir özellik için hayvanın kendi performansı 

değerlidir. Yarı kardeşlerden toplanan fenotipler, tam kardeşlerden toplanan fenotiplere göre 

daha değerlidir. Yarı kardeşlerin yavrularından toplanan fenotipler bile tam kardeşlerin 

fenotiplerinden daha değerlidir: Hayvan ile ortak çevresi yoktur, potansiyel olarak daha fazla 
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sayı mevcuttur ve yavrular hayvanın genetik potansiyelinin tam yarısını alır. Bu, en doğru 

tahmin edilmiş damızlık değerini sağlar. 

 

Şimdi seçilimin isabet derecesininu nasıl hesaplayacağınızı biliyorsunuz. Ancak neden 

yapacaksınız? Çünkü EBV değerinin isabet derecesininun daha fazla olması, hayvanların 

sıralanmasındaki yanlışlık riskini azaltır ve böylelikle ıslah için yanlış hayvanların seçilme 

riskini de azaltır. Şekil 4 isabet derecesinin anlamını göstermektedir. Şekilde 3 tane normal 

dağılım vardır ve her birisi 50 değerinde bir EBV göstermektedir ancak hepsinin doğruluğu 

farklı düzeylerdedir. En doğru EBV değerinin güven aralığı 45-55 arasındadır. Bir diğer 

deyişle, damızlık değerinin en iyi tahmini 50‟dir ancak tahminin çevresinde bazı yanlışlıklar 

vardır. Ancak, gerçek damızlık değerinin 45-55 arasında olduğu % 95 kesindir. En az doğru 

olan EBV değeri de, en iyi tahminin 50 olduğunu ancak güven aralığının % 95 ihtimalle 35-

65 arasında olduğunu göstermektedir. Bu, en doğru tahminden de daha fazladır. Hayvanları 

yanlış sıralama riskinin daha fazla olduğu anlamına gelmektedir. 

  

 

 

 

Şekil 4. Aynı EBV çevresindeki ancak doğruluğu yüksek, orta ve düĢük olan dağılımlar 

 

Doğruluktaki bu farklılık, farklı bir kalıtlanabilirliğin sonucu olabilir. Kalıtlanabilirlik ne 

kadar yüksekse, EBV değeri o kadar doğrudur. Ancak, bu durum bilgi kaynağının alt-optimal 

niteliğinin bir sonucu da olabilir. Örneğin, regresyon katsayısını belirlemek için kısıtlı sayıda 

yavru olması gibi. Öyle bir durumda, damızlık değeri hesaplamasının sonraki aşamasında 

daha fazla bilginin olması muhtemeldir. Daha fazla bilgi genellikle regresyon katsayısının 

daha iyi belirlenebilmesi anlamına gelmektedir ve böylelikle damızlık değeri daha doğru bir 
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şekilde hesaplanabilir. Bu durumun en iyi tahminin boyutu ve dolayısıyla hayvanların 

sıralanması üzerinde sonuçları olabilir. Bu, EBV değerinin, özellikle az bilgisi mevcut olan 

genç hayvanların EBV değerinin yeni damızlık değeri hesaplamalarında değişebilecek 

olmasının nedenidir. Eğer değişirse, değişimin yönü belirsizdir: aşağı ya da yukarı doğru veya 

eşit. 

 

Bu nedenle: 

EBV değerinin doğruluğu ne kadar düşük olursa, yeni bilgi kaynakları (örneğin, yavrular) 

mevcut olduğunda EBV değerinde değişim olması riskini artırır. 

 

 

 

 

 

Bölüm 8.13: Yavru Sayısının Doğruluk Üzerinde Etkileri 

 

 

Şekil 5. Damızlık değerinin hesaplanmasında bilgi kaynağı olarak yarı kardeĢlerin yavru sayısı ile 

4 farklı kalıtlanabilirlik için EBV değerinin doğruluğu arasındaki iliĢki 

Şekil 5‟te, ebeveynlerinin damızlık değerlerini hesaplamak için gözlemleri mevcut olan yarı 

kardeşlerin yavru sayısı ile o ebeveyn için EBV değerinin doğruluğu arasındaki ilişkiyi 

görebilirsiniz. Bu çizgiler kalıtlanabilirlik sırasındadır. Kalıtlanabilirliği yüksek olan (0.8) 10 

yavru 0.85 değerinde doğruluk için yeterlidir. Öte yandan, kalıtlabilirliği 0.2 olan bir özellik 

için bunu başarmaya 48 yavru gereklidir. Ne kadar fazla bilgi mevcutsa, bu örnekte yavruların 

çokluğu, EBV‟nin doğruluğu o kadar fazla olur. Düşük kalıtlanabilirlikle bile, doğruluk 

sonunda 1‟e yaklaşacaktır. Ancak düşük kalıtlanabilirlikler için çok sayıda (genellikle 
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gerçekçi olmayan sayılarda) yavruya ihtiyaç duyarsınız: 0.2 değerindeki kalıtlanabilirlik için 

100 yavru yalnızca % 91.7 oranında doğruluk sağlar ve 200 yavru yalnızca % 95.6‟ya 

yükseltir. Genel bir kural EBV‟nin doğruluğu arttıkça, ek bilgi (daha fazla yavru) mevcut 

olduğunda değişme ihtimalinin azalmasıdır. Doğurganlıkla ilgili özelliklerin genellikle 

kalıtlanabilirliği düşüktür. Bu özellikler için, kitle seçilimiyle EBV‟nin doğruluğu hesabı 

düşük olacaktır. Ancak,süt sığırlarında (boğalar), bir batında çoklu doğuran çiftlik hayvan 

türlerilarda (erkek bir batında çoklu doğuran çiftlik hayvan türlerilar) veya kümes 

hayvanlarında (tavuklar ve horozlar) olduğu gibi çok sayıda yavru üretilebilirse, en sonunda 

EBV çok doğru bir şekilde hesaplanabilir. 

 

Bu nedenle: 

Eğer yeteri kadar çok sayıda yavruyla ilgili bilgi mevcut olursa kalıtlanabilirliği düşük olan 

özellikler için bile doğruluk 1’e yükselebilir. 

 

Bölüm 8.14: En Yüksek EBV Mi Yoksa En Yüksek Doğruluk Mu? 

 

Şekil 6. Aynı EBV için (sağda) veya EBV’de bir farklılık için (solda) doğruluktaki bir farklılığın 

etkisi etkisi 

Şimdi damızlık değerini nasıl hesaplayacağınızı biliyorsunuz ve bilgi kaynaklarının (fenotipik 

gözlemleri olan akraba hayvanlar) mevcut olmasının   EBV‟nin doğruluğu üzerindeki etkisi 

hakkında birçok şey öğrendiniz. Hangisi daha önemlidir? En yüksek EBV‟ye sahip hayvana 

mı yoksa en yüksek doğruluğa sahip olana mı gitmelisiniz? Hızlıca cevaplayacak olursak, en 

yüksek EBV‟ye gidin. Bunun neden yapılacak en iyi şey olduğunu anlamak için hem 

EBV‟nin hem de isabet derecesinin anlamının farkında olmak önemlidir. Daha önce 

gördüğümüz gibi, EBV bir hayvanın damızlık değeri tahminidir. O bir tahmindir ve bu doğru 

olabileceği veya yanlış olabileceği anlamına gelmektedir. Ancak, bunun en iyi damızlık 

değeri tahmini olduğunun farkında olmak önemlidir. Hayvanla ve onun akrabalarıyla ilgili 
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sahip olduğumuz bilgi verildiğinde damızlık değerini vermesi mümkündür. Tahmini damızlık 

değerinin doğruluğu yanlışlıktan ne kadar uzak olduğumuzu gösterir. Bu, Şekil 5‟te 

gösterilmiştir. Üst tarafta, isabet derecesinin anlamını göstermek için daha önce kullanılan 

aynı şekli görmektesiniz. Bütün tahminler aynı EBV‟nindir ancak doğrulukları farklıdır. Öyle 

bir durumda, bütün hayvanlar aynı EBV‟ye sahip olacağı için doğruluğu en yüksek olan 

hayvanı seçersiniz. Bu yanlış seçim yapma riskini azaltmak içindir. Aşağıdaki şekilde aynı üç 

doğruluğu görmektesiniz ancak şimdi de EBV farklıdır. En yüksek EBV en düşük doğruluğa 

sahiptir. Ancak yine de en iyi hayvan olduğu tahmin edilmektedir. Gerçek damızlık değerinin 

daha düşük olma riski vardır ancak gerçek damızlık değerinin EBV‟den daha yüksek olma 

şansı da diğeriyle eşittir. Bir diğer  deyişle, tahminin doğruluğu ile ilgili güvensizlik olsa da, 

EBV en iyi tahmindir ve en olası değeri gösterir. Bir hayvanın çok yüksek doğruluğa sahip 

çok düşük bir EBV‟si olabilir. Tabiki yüksek EBV ile yüksek isabet derecesinin birleşimi en 

iyisidir. Ne kadar doğruluk kabul etmeye istekli olduğunuz ne kadar risk almak istediğinize 

bağlıdır. 

 

Bu nedenle: 

EBV, bir hayvanın en iyi damızlık değeri tahminini verir. Doğruluk, tahmini damızlık değeri 

(EBV) ile gerçek damızlık değeri (TBV) arasında bir farklılık riskini gösterir. TBV eşit 

ihtimalle daha yüksek veya daha düşük olabilir. 

 

Bölüm 8.14.1: Bir Süt Sığırı Örneğinde EBV ve Ġsabet derecesinin Önemli Olması 

Bu teori bir örnekle daha açık hale getirilebilir. Örneğin, süt sığırı ıslahında, bir boğanın süt 

üretimiyle ilgili yalnızca ebeveynlerine dayalı damızlık değeri vardır. EBV‟si çok yüksek 

olabilir, bu tahminin doğruluğu çok düşük olabilir. Babasının doğruluğu % 90 olan EBV‟si 

(performans kaydı olan daha büyük dişi yavru grubu) olabilir, annesinin ise yalnızca kendi 

performansı ve belki akrabalarının biraz bilgisi olabilir ve bu nedenle doğruluk yaklaşık % 

35‟tir. Bu genç boğanın damızlık değerinin doğruluğu 0.25*90 + 0.25*35 = % 31.25‟tir. 

Ebeveynlerinin ortalamasından daha düşük olmasının nedeni Mendelian örneklemidir: 

biliyorsunuz bu boğa genlerinin yarısını anasından yarısını babasından almıştır. Ancak hangi 

yarı olduğunu bilemezsiniz. Her ikisinin de en iyi yarılarını almış olabilir ve sonuç olarak 

beklenenden daha iyi bir boğa ortaya çıkar. Ancak her ikisinin de en kötü yarılarını almış 

olabilir ve sonuç olarak dişi yavrularının performansı hayal kırıklığı yaratabilir. Bu boğanın 

genetiğinin gerçekte ne kadar iyi olduğunu anlayabilmek için dişi yavrularının süt üretmesini 

beklemek zorundasınız. % 90 (% 90 doğruluk) oranında emin olabilmek için çok sayıda dişi 
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yavruya ihtiyacınız vardır. Bu belirsizliğe rağmen, en yüksen EBV‟ye sahip boğanın en iyi 

boğa olması beklenmektedir. Bu örnek süt sığırlarıyla ilgiliydi ancak tabiki tamamen aynı 

hikaye başka tür hayvanlar için de söylenebilir. Ana mesaj, ebeveynlerin iyi olduğunu 

bilmenize rağmen (yüksek EBV‟nin yüksek doğruluğu) yine de Mendelian örneklemi bileşeni 

nedeniyle yavrunun beklenenden farklı performans gösterebileceğidir. 

 

Bu nedenle: 

Genç yavrunun EBV’sinin doğruluğu ebeveynlerinin ortalamasına eşit değildir çünkü 

Mendelian örnekleminin etkisi nispeten fazladır. EBV’yi doğru bir şekilde tahmin edebilmek 

için yeterli bilgiye sahip olana kadar ıslah bir kumar olarak kalmaya devam edecektir. 

 

 

 

 

Bölüm 8.15: GenomikSeçilim 

Genç boğanın EBV‟si ile ilgili örnekten, genç boğanın dişi yavrularının fenotipik gözlemleri 

var olana kadar boğanın EBV‟sinin isabet derecesininun düşük kalacağı açıktır. Bu uzun 

zaman demektir. EBV‟nin isabet derecesininu erken yaşta, dişi yavruların doğmasını 

beklemeden artırmanın bir yolu olsa çok ilginç olurdu. Ayrıca, sağlıkla ilgili bazı özellikler 

veya et kalitesi gibi ölçülmesi pahalı veya zor olan özellikler için hayvanlara enfeksiyon 

bulaşmadan, detaylı x-ışını taramaları yapmadan veya kesmeden önce damızlık değerlerini 

hesaplamak için bir yol olsa yine ilginç olurdu. Son birkaç yıldır, bunu yapabilecek bir 

yöntem var: genomik seçilim. 
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Şekil 7. Genomik seçilimin ardındaki lojistiğe şematik bakış. Referans popülasyon fenotip ile 

SNP genotipleri arasındaki ilişkileri hesaplamak için bilgi sağlar. Bu ilişkiler daha sonra 

fenotipi olmayan ancak referans popülasyon dışında SNP genotipleri olan hayvanların 

genomik damızlık değerlerini hesaplamak için tahmin denklemlerine dönüştürülür. 

 

Genomik seçilim ile, hayvanların kendi performanslarına yada çok sayıda yavrusunun 

performansına dayalı olmadan bir hayvanın damızlık değerini hesaplamak 

mümkündür.   Genomik seçilim, seçilim grubundaki bir kısım hayvan için çok yoğun genetik 

markör(işaretleyici) grubu (SNP) ile fenotipler arasındaki detaylı ilişkilerin hesaplanmasına 

dayalıdır. Çok sayıda SNP için genotiplenmiş ancak kendi performansı veya çok sayıda 

yavrusunun fenotipi gibi doğru EBV değerleri için geleneksel bilgisi olmayan akraba 

hayvanların genomik damızlık değerlerini (gEBV) hesaplamak için kullanılabilir. Genomik 

seçilim ile hayvanın DNA‟sı, hayvanın kendisinin veya yakın akrabalarının fenotiplerini 

toplamak zorunda kalmadan damızlık değerini hesaplamak için bilgi sağlar. 

 Bölüm 8.15.1: Genomik Seçilimin Prensibi 

Şekil 7‟de genomik seçilimin genel prensibi gösterilmektedir. İlk olarak, seçim grubundaki 

hayvanlarla – referans popülasyon – ilgili çok miktarda bilgi toplanması gereklidir. Referans 

popülasyondaki bütün hayvanlar bütün genoma yayılmış olan çok sayıda tekli nükleotid 

polimorfizmi (SNP) için genotiplenir. Kaç tane olduğu hala tartışılmaktadır ancak en az 

onbinlercedir (örneğin, 60.000). Daha fazla SNP için genotipleme yapmak daha pahalıdır 

ancak SNP ile fenotipler (örneğin, SNP etkileri) arasında daha doğru bir şekilde hesaplanmış 

ilişki sonucunu verir. Bunun dışında, referans popülasyondaki en çok hayvan sayısı da 
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tartışılmaktadır. Daha büyük bir popülasyon daha pahalıdır çünkü bu hayvanların 

fenotiplenmesi ve detaylı genotiplenmesi maliyetlidir. Ancak daha büyük bir popülasyon SNP 

etkilerinin daha doğru bir şekilde hesaplanmasına olanak sağlar. Hayvan ıslahındaki birçok 

özellik gibi, referans popülasyon boyutu konusundaki tercih ve SNP sayısı maliyet-yarar 

analizinin alanındaki bir konudur. 

Referans popülasyonun fenotipleri ve genotipleri verildiğinde, genotip ile fenotip arasındaki 

ilişki genetik markör(işaretleyici)lerin her biri için hesaplanır. Ardından, hesaplanan etkiler 

tahmin denklemlerinde bir araya getirilir. Bunlar yalnızca ilk SNP‟nin etkisi + ikinci SNP‟nin 

etkisi + ... + son SNP‟nin etkisinin toplamıdır (tahmin edilen SNP etkileri aditiftir) ve sondaki 

sonuç hesaplanan tüm SNP etkilerinin bir toplamıdır. Her SNP iki alele sahiptir ve her bir 

SNP için 3 olası genotip vardır. Tahmin denklemleri öyle oluşturulur ki her bir SNP için 

referans popülasyonda mevcut olan bütün genotiplerin etkileri hesaplanır. Bu, büyük bir 

referans popülasyonuna ihtiyaç duymanızın nedenidir. Bütün bu SNP etkilerini doğru bir 

şekilde hesaplayabilmek için her genotipin yeterince çok sayıda hayvan ile temsil edilmesi 

gereklidir. Şimdi tahmin edilen SNP etkileriyle birlikte bir grup denklemimiz var. Referans 

popülasyonun dışındaki hayvanların damızlık değeri, bu denklemleri onları SNP genotiplerine 

uygulayarak hesaplanabilir. Genomik bilgiye dayalı bu damızlık değerlerine genomik 

damızlık değerleri adı verilir ve gEBV ile gösterilir. 

 

Bu nedenle: 

Genomik seçilim, seçilim grubundaki bir kısım hayvan için çok yoğun genetik 

markör(işaretleyici) grubu (SNP) ile fenotipler arasındaki detaylı ilişkilerin hesaplanmasına 

dayalıdır. 

Sonuçta ortaya çıkan denklemler sonrasında ek fenotiplere gerek kalmadan hayvanların 

genomik damızlık değerlerini (gEBV) hesaplamak için popülasyonun geri kalanındaki SNP 

genotiplerine uygulanır. 

 

 

Bölüm 8.15.2: Referans Popülasyonun BileĢimi 

Referans popülasyonun yeterli boyutunun yanısıra, referans popülasyonun, SNP ile fenotipler 

arasındaki ilişkilerin ana popülasyonda da mevcut olduğunu güvence altına almak için ana 

popülasyon ile akraba olmaları da önemlidir. Referans popülasyon ile ana popülasyon 

arasındaki genetik akrabalık ne kadar az ise, SNP ile genler arasında genotipin etkisini 

belirleyen rekombinasyon nedeniyle daha fazla ilişki ana popülasyondan farklı olacaktır. 
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Ayrıca, az genetik ilişkiyle yine de çok fazla ilişki var olacaktır çünkü her iki popülasyondaki 

hayvanlar aynı ırktandır ancak akrabalık ne kadar yakın olursa, ilişkilerin tahmini o kadar iyi 

olacaktır. 

Bu nedenle: 

Referans popülasyon ile ana popülasyon arasındaki genetik akrabalık genomik seçilimin 

isabet derecesininu etkiler. SNP ile fenotipler arasındaki ilişki nesiller geçtikçe kaybolabilir. 

Referans popülasyon ile ana popülasyon arasında genetik akrabalık ihtiyacı, referans 

popülasyonun kısıtlı hizmet ömrünün bir nedenidir. Fenotip ile SNP arasındaki tahmini 

ilişkilerin doğruluğu nesiller geçtikçe azalır. Bunun esas nedeni fenotipi ve SNP‟yi etkileyen 

genler arasındaki rekombinasyondur. Referans popülasyonda genotipleme için kullanılan 

SNP‟lerin sayısı ne kadar fazla olursa, raf ömrü o kadar uzundur. Ancak SNP ile genler 

arasındaki linkaj nesiller geçtikçe azalacaktır. Tek çözüm referans popülasyonun 

güncellenmesidir. Referans popülasyonun hizmet ömrünü artırmak için en iyi stratejinin ne 

olacağı hala belirgin değildir. Popülasyonda başlangıçta çok fazla sayıda hayvan bulunmalı 

mıdır? Ya da daha az sayıda hayvanla başlamak ve her nesilde yeni hayvanlar eklemek mi 

daha iyidir? Kaç tane hayvan olmalıdır? Referans popülasyon çok büyük olmasına rağmen, 

tahmini SNP ilişkilerini güncellemek için düzenli aralıklarla yeni hayvanların eklenmesinin 

gerekli olduğu açıkça ortaya çıkmıştır. 

 

Bu nedenle: 

SNP ve fenotipler arasındaki ilişkileri korumak için referans popülasyonlar düzenli 

aralıklarla güncellenmelidir. 

 

Bölüm 8.15.3: Genomik Seçilimin Doğruluğu 

Tahmini damızlık değerinin doğruluğu 3 faktöre dayalıdır: özelliğin kalıtlanabilirliği (h
2
), 

referans popülasyondaki hayvan sayısı (n) ve q adlı bir parametre. q bir popülasyon ve özellik 

için, genomun uzunluğuyla ilgili bilgi ile o popülasyondaki o özellik için akrabalı yetiştirme 

düzeyini birleştiren bir parametredir. Bu, bağımsız kromozomal segmentlerin sayısının 

tahminidir. Bir kromozomda yakın olarak bulunan SNP, aralarında rekombinasyon olmadan 

kalıtlanacaktır. İki SNP birbirinden ne kadar uzaksa, aralarında bir rekombinasyon olayı 

olması o kadar muhtemeldir. Akrabalı yetiştirme düzeyi ne kadar fazlaysa, genomda 

homozigotluk düzeyi o kadar yüksektir ve dolayısıyla daha az rekombinasyon iki SNP 

arasındaki SNP alellerinin bileşiminde değişikliğe yol açar. Bağımsız bir segment, farklı alel 

kombinasyonları sonucunu veren rekombinasyon olma olasılığının bir ölçütüdür. Genom ne 
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kadar uzunsa, o kadar fazla bağımsız kromozomal segment olacaktır. Bu, karmaşık bir 

hikayedir. Şimdilik q‟nun bir popülasyona özel olduğunu unutmamak ve farklı özellikler için 

farklı değerler alabileceğini bilmek yeterlidir. Detayları bu dersin kapsamı dışındadır. 

Genomik seçilimin doğruluğu formülde şu şekilde gösterilebilir: 

𝑟𝐼𝐻 =  
𝑁2

𝑁2 + 𝑞
 

 

Bu nedenle: 

Genomik seçilimin doğruluğu kalıtlanabilirliğe, referans popülasyondaki hayvan sayısına ve 

genomun boyutu ile akrabalı yetiştirme düzeyi arasındaki ilişkiyi yansıtan bir popülasyon 

parametresi olan q’ya bağlıdır. 

 

 

Bölüm 8.15.4: Referans Popülasyonun Boyutu  

 

 

Şekil 8‟de, q değerinin 500 olduğu ve gEBV‟nin yalnızca genomik bilgi kullanılarak 

hesaplandığı varsayıldığında, 4 farklı kalıtlanabilirlik için referans popülasyonun boyutundaki 

artış ile isabet derecesinin artmasını görmektesiniz. Üstteki çizgi en yüksek kalıtlanabilirliği 

olan özelliği (0.9) göstermektedir ve  en alttaki çizgi en az kalıtlanabilirliği olan özelliği 

 

Şekil 8. Referans popülasyondaki hayvan sayısı ile farklı kalıtlanabilirliği olan özellikler için 

genomik seçilimin doğruluğu arasındaki iliĢki 

 (0.05) göstermektedir. Aynı düzeydeki doğruluğu elde etmek için, kalıtlanabilirlik boyutund 

bir azalma referans popülasyonun boyutunda artış gerektirmektedir. Örneğin, 0.6 değerinde 

bir doğruluk elde etmek için, kalıtlanabilirliği 0.05 olan özellikler için 5630 gerekliyken, 
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kalıtlanabilirliği 0.90 olan özellikler için sadece 320 gereklidir. Bu, genomik seçilimin çok iyi 

bir araç olmasına rağmen küçük popülasyonlarda ve özellikle kalıtlanabilirliği düşük olan 

özellikler için uygulanabilir olmadığını göstermektedir. Potansiyel bir çözüm olarak, 

popülasyonlar (soy kütükleri) referans popülasyon oluşturmadaki kuvvetleri birleştirilebilirler 

ve böylelikle maliyetler ile faydayı paylaşabilirler. Bu, birkaç uluslararası ıslah şirketinin 

referans popülasyonu paylaştığı süt sığırı yetiştiriciliğindeki güncel uygulamadır. Farklı 

ırklardan referans popülasyonların birleştirildiği bir örnek yoktur. Teorik olarak bu yalnızca 

SNP‟lerin yoğunluğu çok yüksek olduğunda etkili gibi görünmektedir. 

 

Bu nedenle: 

 

Referans popülasyonun boyutu, doğru gEBV elde etmek için kısıtlayıcı bir faktör olabilir. 

Çözüm, ıslah kuruluşları arasındaki kuvvetleri birleştirmek olabilir. 

 

Genomik seçilim, erken yaşta doğru bir şekilde hesaplanmış damızlık değeri elde edebilmenin 

yanısıra, çoğu hayvanın EBV değerini yükseltmek için nispeten kısıtlı sayıda fenotipin yeterli 

olduğu özelliklerin seçiminde özellikle faydalıdır. Genomik seçilim, hayvanın kendisinin veya 

yakın akrabalarının fenotipik bilgisi olmadan seçilim yapmaya olanak sağlamasına rağmen, 

seçilimin doğruluğu yine de fenotip kaydının doğruluğu ile belirlenir. Özellikle referans 

popülasyonda fenotiplerin kaydı olabildiğince doğru bir şekilde gerçekleştirilmelidir çünkü bu 

fenotipler, SNP‟ler ile ilişkileri aracılığıyla popülasyonun geri kalanının seçilimi için 

kullanılır. Doğru olmayan fenotipler SNP ile fenotipler arasında standardın altında 

hesaplamalar ve dolayısıyla standardın altında hesaplanan gEBV sonucunu verir. Unutmayın 

ki, doğru olmayan gözlemlerin etkisi kalıtlanabilirliğin boyutunda doğrudan yansıtılmaktadır 

ve bu etki Şekil 8‟de gösterilmiştir. 

Genomik damızlık değeri hesaplaması ile geleneksel damızlık değeri hesaplamasını 

birleştirmek mümkündür. Hayvanım veya akrabalarının fenotipik bilgisi gEBV‟nin isabet 

derecesinina katkıda bulunacaktır. Nasıl katkıda bulunacağı bu dersin kapsamı dışındadır. 

 Bölüm 8.16: Hayvanların Sıralanması ile Ġlgili Kilit Noktalar 

Tahmini damızlık değerleri, hayvanların genetik potansiyel hesaplamalarını sağlar ve ebeveyn 

olarak potansiyel değerlerini gösterir. 

1. Tahmini damızlık değerleri, genotipik bilginin fenotipe regres edilmesine dayalıdır. 

a) Fenotipik bilginin ve regresyon katsayısının daha kaliteli olması tahmini 

damızlık değerini artırır. 
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b) Tahmini damızlık değerinin doğruluğu, hesaplanan damızlık değerinin 

gerçek damızlık değerine ne kadar benzer olduğunu göstermektedir. 

2. Kitle seçilimi, hayvanları kendi performansına göre sıralamaya dayalıdır. 

a) Tekrarlanan gözlemler kitle seçiliminin isabet derecesinine katkıda 

bulunur. 

3. Hayvan modeli, damızlık değerlerinin hesaplanmasında akrabaların bilgilerinin 

birleştirilmesine olanak sağlar.  

a) Genellikle hesaplama için En İyi Doğrusal Sapmasız Tahmin (BLUP) 

kullanılır. Akrabaların bilgilerini birleştirir ve fenotipik verinin sistematik 

etkilerden arındırılmasına olanak sağlar. 

b) Akrabaların bilgilerinin doğruluğu kalıtlanabilirliğe ve akrabaların sayısına 

bağlıdır. Kardeşlerin bilgisinin olması durumunda, ortak çevresel etkinin 

varlığı, tahmini damızlık değerlerinin isabet derecesininu düşürebilir. 

4. Genomik seçilim, bir referans popülasyonun yoğun SNP genotipleri ile fenotiplerini 

birleştirir ve SNP genotipleri olan diğer hayvanların damızlık değerlerinin 

hesaplanması için ortaya çıkan ilişkileri kullanır.  

a) Çok erken yaşta doğru EBV elde edilmesine olanak sağlar. 

b) Ölçülmesi zor veya pahalı olan fenotipler için faydalıdır. 

c) Referans popülasyonun yeterince büyük boyutta olması ve düzenli olarak 

güncellenmesi gereklidir.
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Tablo TABLO 1. Damızlık Değer ve İsabet Derecesi Tahminine İlişkin Çeşitli Yöntemler 

Bireyin damızlık değerinin 

tahmini için kullanılan 

verim bilgisinin sağladığı 

kaynak 

Tahmini Damızlık Değeri 

T.D.D. = b(P-POrt)  

b=Damızlık değer tahmininde 

kullanılan regrasyon katsayısı 

P= Damızlık değer tahmininde 

kullanılan bilgi kaynağının verimi 

P=Sürünün ortalama verimi 

İsabet Derecesi I.D = √(b)(g) 

g= Damızlık değeri tahmin 

edilen birey ile bu tahmini 

yapmak için kullanılan verim 

bilgisinin elde edildiği bilgi 

kaynağı arasındaki akrabalık 

katsayısı 

1) Bireyin Bir Adet Kendi 

Verimi 

b=h
2 

ve g=1 olmak üzere 

Bireyin damızlık değerini 

tahmin konusunda tek başına 

en önemli katkı bireyin kendi 

veriminden sağlanır. 

Kardeşlerin verimini ölçmek 

isabet derecesini yalnızca kendi 

verimini kullanmaya nazaran 

az düzeyde arttırır. 

İsabet Derecesi Kalıtım 

Derecesinin bir 

fonksiyonudur. (İD=√(h
2
)1 = h 

dır. Yüksek kalıtım 

derecelerinde isabet derecesi 

yüksek düşük kalıtım 

derecelerinde ise düşüktür. 

2) Bireyin Birden Çok 

Kendi Verimi 

(b=n.h
2
 / [1+(n-1) re] ve 

g=1 olmak üzere 

n= Kayıt sayısı,  h
2
 = 

Kalıtım derecesi 

re= Tekrarlanma derecesi 

Tekrarlanma derecesi düşük ise 

bireyin her yeni verimi bireyin 

bir veriminin sağladığı bilgiye 

ilaveler sağlar. Oysa 

tekrarlanma derecesi yüksek 

ise bireyin gelecekteki 

verimleri hakkındaki bilgi ilk 

birim verimle aynı olacağından 

çok sayıda verim ölçmek 

gerekli değildir. 

Verim sayısı arttıkça isabet 

derecesi artar. Bu artış (h
2
) ve 

(r) nin her ikisinin de düşük 

olduğu düzeylerde daha 

barizdir. Her ilave verimin 

isabet derecesinde yok açtığı 

ilave artış önceki kaydın yol 

açtığı artıştan daha azdır. 

3) Bireyin öz veya üvey 

kardeĢ verimi 

b=[gh
2
n]/[1+(n-1)t] ile g(ök) 

= ½ ve g(ük) = ¼  

t(ük) = ¼ h
2
 + c

2
(ük) ; t(ök) = ½ 

h
2
 +c

2
(ök) 

c
2
 = Kardeşler arasındaki 

çevre korelasyonu 

n= Kardeş sayısı,  t= 

Öz kardeşlerde genlerin yarısı, 

üvey kardeşler dörtte biri 

benzerdir. Bu benzerliğin yanı 

sıra kardeşler grubu üyeleri 

büyük bir olasılıkla aynı (ana) 

çevre koşullarına maruz 

kaldığından verimleri de 

benzeme teyammülündedir. Öz 

kardeş korelasyonu üvey 

kardeş korelasyonundan daha 

büyüktür. 

Kardeş sayısı arttıkça isabet derecesi 

artar. Her ilave kardeş sayısı arttıkça 

isabet derecesi (İD) ilave artışa daha 

azdır. Yüksek (h
2
) li özelliklerde 

(İD) daha yüksektir. Ancak (h
2
)si 

düşük iken artan kardeş sayısı ise 

(İD) deki ilave artış miktarı daha 

büyüktür. Özellikle düşük kalıtım 

dereceli özelliklerde önemlidir. 

Özellikle bireyin karkas özelliklerini 

birey kesilmeden kardeşler aracılığı 

ile öğrenmek için yegane yoldur. 

Kardeş verimleri bireysel verimler 

yerine asla alternatif olamaz bireysel 
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Kardeşler arası korelasyon verimlerin yanı sıra ilaveten 

kullanılabilir. 

   

4) Bireyin Yavrularının 

Verimi 

b=[(1/2)(h
2
)(n)]/[1+(n-1)t] 

t= Baba bir üvey kardeşler 

grubu üyeleri arasında 

korelasyon olup 

 t=[(1/4) h
2
 + c

2
] dir. Eğer 

özel durumlarda öz 

kardeşler   t=(1/2)( h
2
)(c

2
) 

Özellikle suni tohumlama 

tekniğinin yaygınlaşması ile 

damızlık erkeklerin damızlık 

değer tahmininde en önemli 

araçtır. Embriyo transferi 

tekniği bu işlemi dişiler içinde 

mümkün kılmıştır. Döl 

kontrolü bireyin damızlık 

değerini tahmin ederken 

generasyon aralığını 

artırmaktır. 

Döl sayısı ve kalıtım derecesi 

düzeyine göre değişen isabet 

dereceleri söz konusudur. Döl 

sayısı arttıkça ID de artar. 

Düşük kalıtım dereceli 

özellikler için döl kontrolünün 

yararı daha büyüktür. ID 

değeri bireyin kendi verimini 

kullanmaya nazaran düşük 

kalıtım derecesi düzeylerinde 

döl kontrolü iki misline ulaşır. 

5) Bireyin Soykütüğü 

(Pedigri)’ndeki 

Akrabalarının Verimi 

b=(g)(h
2
) olmak üzere 

g= Damızlık değerinin 

tahmin edilen birey ile 

kullanılan pedigrideki bilgi 

kaynağı arasındaki 

akrabalık katsayısıdır. Baba 

ve ana için g=1 büyük 

ebeveynler için g=1/4 dür. 

Geriye doğru generasyon 

geçtikçe akrabalık yarı 

yarıya azalır. 

Seleksiyon sadece pedigriye 

dayanması nadiren söz 

konusudur. Eğer böyle bilgiler 

zaten var ise bireyin kendisi, 

kardeşi döllerinin yanı sıra 

bunlara ilaveten Pedigri 

bilgileri tamamlayıcı olarak 

kullanılabilir. 

Pedigriye göre seleksiyonda 

isabet derecesi üst düzeylere 

ulaşamaz. Genellikle ced 

verimi az olduğundan 

özellikle 3 yada daha eski 

generasyon geriye gidildiğinde 

her ceddin sağlayacağı yarar 

azalır. 

6) Birey Hakkındaki bilgi 

sunan birden çok bilgi 

kaynağına ait verimler. 

Yukarıdaki 1,2,3,4,5 bilgi 

kaynaklarından hangileri 

kullanılırsa ilgili (b) ve (g) 

değerleri kullanılır. 

Eğer kullanılan bilgi kaynağı 

cedler birbirine akraba değilse 

çeşitli bilgi kaynakları için 

belirlenen (TDD)‟leri birbirine 

eklenerek ifade edilir. 

İki ayrı bilgi kaynağı 

kullanıldığında isabet derecesi 

her bilgi kaynağına ilişkin 

(bxg) değerleri toplamının 

karekökü alınarak belirlenir. 
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b. 
64

 

 



 

218 
 

 

 



 

219 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

220 
 

 

BÖLÜM 9: SELEKSĠYONDA SAĞLANAN ĠLERLEMENĠN TAHMĠNĠ 

 

Hayvanların en iyi genetik potansiyel tahminlerine göre hayvanları sıralamak için elimizde 

araçlar olduğuna göre, ıslah için en iyi hayvanları seçmeye başlayabiliriz. Akla hemen yeni 

sorular gelir çünkü kaç tane hayvan seçmeliyiz? Daha çok veya daha az hayvan seçersek 

sonuçları ne olur? Damızlık bir hayvan ne kadar hizmet vermelidir? Yeni nesli ıslah eden 

ebeveynleri birbirinden ayırmalı mıyız ve yeni ebeveynleri ıslah eden ebeveynleri elemeli 

miyiz? Bu bölümde, bu soruları yanıtlamak için araçlar size sunulacaktır. Ayrıca, seleksiyon 

kararlarının genellikle uygulamasal kısıtlılıklar tarafından yönlendirildiğini öğreneceksiniz. 

 

 
 

Islah döngüsündeki aşamaları içeren şekile tekrar bakacak olursak, seleksiyon kriterlerini 

belirleme aşamasından gerçek seleksiyon ve eşleştirme aşamasına geçmiş bulunuyoruz. Bu 

bölümde, seleksiyona karşılık(ilerleme)ü öngörerek seleksiyon kararlarının sonuçlarına 

odaklanacağız. Bir sonraki bölümün konusu eşleştirme olacaktır. 

 

Bölüm 9.1: Seleksiyonda sağlanan ilerleme: Genel BakıĢ 

Seleksiyonda sağlanan ilerlemeyi gerçekleştirmek ve dolayısıyla genetik ilerleme veya 

genetik kazanım gerçekleştirebilmek için birkaç adım gereklidir. İlk olarak, bütün hayvanlar 

öngörülen genetik pontasiyellerine göre sıralanmalıdır. En doğru genetik potansiyel 

tahmininin (EBV) nasıl elde edilebileceği bir önceki bölümün konusudur. Hayvanlar 

sıralanabildiğine göre bir sonraki adım ıslah için en iyiyi seçmektir. Seleksiyon kararlarının 

başarısı bazı faktörlere dayalıdır: 

 

1. Üreme Sisteminin Tanımı

2. Islah Hedefinin Tanımı

3. Bilgi Toplama

- Fenotipler

- Akrabalıklar

- Genotipler

4. Seçilim Kriterlerinin Belirlenmesi

- Genetik Model

- Damızlık Değeri Hesaplaması

5. Seçilim ve Çiftleşme

- Seçilim Karşılığının Tahmini

- Çiftleşme Kararlarının Sonuçları

6. Dağıtım

- Islah Programının Yapısı

- Melezleme

7. Değerlendirme

- Genetik İlerleme

- Genetik Çeşitlilik 

Islah 

Programı 
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1. Seleksiyon altındaki özellik ne derece kalıtlanabilirdir (örneğin, ıslah hedefindeki 

özellik)? 

2. Bu özellik için popülasyonda ne kadar genetik çeşitlilik vardır? 

3. Tahmini damızlık değerinin (EBV) ortalama  doğruluğu, isabet derecesi ve dolayısıyla 

seleksiyonun  doğruluğu, isabet derecesi nedir? 

4. Islah için hayvanların yüzde kaçı seçilecektir? 

5. Genetik kazanımın nesil yerine yıllık olarak ifade edilmesi durumunda, bir nesil 

uzunluğu nedir? 

 

Kalıtım derecesi ve genetik varyans popülasyon parametreleridir ve yetiştiricinin bunlar 

üzerinde etkisi yoktur. Bu, kalıtım derecesi hesaplamak için toplanan fenotiplerin iyi kalitede 

olduğunu ve soy bilgisi(pedigri)nin hatasız kaydedildiğini varsaymaktadır. 

 

Yetiştiricinin etkisi olan bir faktör seleksiyonun  doğruluğu, isabet derecesidur. Damızlık 

değerini hesaplama için yeterli sayıda yavru kullanılırsa, bu durumda doğruluk isabet 

derecesi, mevcut birkaç kardeşin performansı olduğundaki doğruluğa göre daha yüksek 

olacaktır. Ancak, hayvanları seçmeden önce birçok yavrunun doğmasını beklemenin olumsuz 

bir yanı vardır: Yeterli bilginin toplanması çok uzun zaman alır. 

 

Şekil 1‟de, belirli bir özellik için fenotiplerine göre sıralanmış bir popülasyon 

gösterilmektedir. Birçok hayvan ortalama bir fenotipe sahiptir, azının puanı çok düşüktür ve 

azının puanı çok yüksektir. Sıralamadan sonra en iyi hayvanı seçebilirsiniz. Seçilecek 

popülasyonun oranı ıslah için kaç tane hayvan gerektiğine bağlıdır. Seçilen oran en kolay 

etkilenebilen faktördür. Düşük oran büyük genetik karşılık(ilerleme) sonucunu verir çünkü 

seçilen hayvanlar daha üstün olacaktır. 

 

Ancak, seçilen oran iki sebepten ötürü sınırsız küçük olamaz. İlki, niyet popülasyon boyutunu 

korumaktır. Bu nedenle, eğer az sayıda hayvan seçilirse, bu hayvanlar bütün neslin yerini 

almak için yeterli sayıda yavru üretmek zorundadır. Özellikle dişilerde yavru sayısı kısıtlayıcı 

bir faktör olabilir. İkincisi, ebeveyn olarak seçilen ve çok sayıda yavrusu olan az sayıda 

hayvan, bir sonraki nesilde yakın akraba çok sayıda hayvan sonucunu getirecektir ve bu 

nedenle Gıda ve Tarım Örgütü‟nün tavsiye ettiği gibi akrabalı yetiştirme oranı % 0.5 ile 1 

limitini aşabilir. 

 

Her nesildeki genetik ilerleme artmasa bile, yıllık genetik ilerleme de artmaz ve hatta 

azalabiliri. Bir diğer deyişle, seleksiyonun  doğruluğu, isabet derecesinun artması ile yıllık en 

büyük genetik kazanımı başarabilmek için bilgiyi edebilmek için gerekli zaman arasında bir 

denge vardır. 
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Şekil 1. Seçilen en iyi hayvan oranını gösteren bir popülasyon. Y eksenin o fenotipe sahip 

hayvanların frekansı ve x ekseninde ele alınan özellik. 

 

Bu nedenle: 

Islah programının başarısını en üst düzeye çıkarmak için, nispeten kısa vadeli kararları 

(yüksek genetik kazanım sağlamak) ve popülasyonun uzun vadeli korunumunu (akrabalı 

yetiştirmeyi kontrol altında tutmak) dengelemek önemlidir. 

  

Bölüm 9.2: Islah, Geleceği Tahmin Etmektir.  

Islah her zaman geleceği hedeflemektedir. Şu anda alacağınız kararlar gelecek nesil(ler)i 

etkileyecektir. Tanımladığınız ıslah hedefi gelecekte neyin önemli olacağını düşündüğünüzü 

göstermektedir. Pazarı analiz etmişsinizdir ve birkaç yıl içinde tüketicilerin ne talep edeceğini 

bilebilirsiniz. Esasen süt veya tereyağı veya peynir mi olacaktır? Esasen üzerinde çalışılan 

ıslaha konu hayvan pirzola veya jambon veya  pastırma mı olacaktır? Üst sınıf spor atları mı 

yoksa eğlence atları mı olacaktır? Ayrıca, pazarın boyut olarak nasıl gelişeceği hakkında da 

fikriniz vardır: büyüyecek mi küçülecek mi? Bu geçici mi yoksa uzun vadeli bir gelişmedir? 

Islah popülasyonunuzu artırmalı mısınız yoksa hayvanlarınızı satmalı mısınız? Pazar, ulusal 

ve uluslararası düzeyde aynı mı kalacaktır? Son olarak, üretim sistemlerinde ve 

düzenlemelerinde beklenilen gelişmeler hakkında fikriniz vardır. Barınma, beslenme vb. 

konularla ilgili yeni gelişmeler nedir ve hayvanlarının performansını nasıl etkilemesi 

beklenmektedir? Ulusal ve uluslararası hükümetler mevcut üretim sisteminizi kısıtlayabilecek 

herhangi bir düzenleme yapmış mıdır? Bu yaklaşan değişiklikleri öngörmeli misiniz? 

 

Islah hedefini belirlemeniz ve güncellemeniz, ıslah programınımızın potansiyel başarısının 

çok önemli bir parçasıdır. Bugün aldığınız kararların etkisini ancak yavrular doğduktan ve 

performans göstermeye başladıktan sonra görülebileceğini unutmamak önemlidir. Türe bağlı 

olarak, bu şu andan itibaren yıllar alabilir. Kararlarınızın gerçek etkisi ancak birkaç nesil 

sonra görülecektir. Islah hedefi geleceği hedeflemektedir ve genellikle 10-15 yıllık bir süreç 

için tanımlanır. 

 

Bu nedenle: 

Islah, geleceği tahmin etmektir. Pazardaki ve üretim koşullarındaki bütün beklenen 

gelişmeler, geleceğin nasıl görüneceği konusunda rol oynar. Islah hedefi belirlenirken hepsi 

öngörülmelidir. 

  

Islah hedefi belli olduğunda, ıslah için seçeceğiniz hayvan sayısına ve bu seçilen ebeveynlerin 

sahip olacağı yavru sayısına karar vermelisiniz. Seçtiğiniz seleksiyon stratejisi, yavruların 

performansını tahmin edebilmenizi sağlar. Sonuçlara göre stratejide bazı değişiklikler 

yapılabilir. Bu nedenle, bu sonuçları önceden tahmin etmek önemlidir ve böylece gerekli 
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değişiklikler yapılabilir. Bu bölümde odaklanacağımız konu: Yavruların performansı nasıl 

tahmin edilebilir, bu tahmin nasıl geliştirilebilir ve seleksiyon kararlarının sonuçları nelerdir? 

 

Bölüm 9.3: Seleksiyonda sağlanan ilerleme: Temel Prensip  

Islah, en iyi hayvanların ıslah için seçilmesidir. Islah kararlarının başarısı gelecek nesilde 

değerlendirilebilir. Gelecek nesildeki hayvanlar, ortalama olarak mevcut nesildeki 

hayvanlardan genetik olarak üstünse, şimdiki nesilden daha iyi performans gösterir. Neden 

ortalama olarak? En iyi hayvanları ebeveyn olarak seçseniz bile yavruları her iki ebeveynin 

genetik bileşimidir. Bu kombinasyonlardan bazıları bireysel ebeveynlerinkinden bile iyi 

olacaktır; performansları ebeveynlerini geçecektir. Ancak diğerleri, ebeveynlerinin ikisinden 

de daha düşük nitelikte genetik bileşim alacaklardır. Performansları ebeveynlerinden düşük 

olacaktır. Bu performans farklılığı Mendelian örnekleminin sonucudur: her yavru her 

ebeveynin genetiğinin yarısını alır ancak hepsinin gamet üretimi (mayoz bölünme) sürecinde 

yeniden kombine olan farklı kromozom kombinasyonları vardır. Bu, popülasyonda genetik 

çeşitliliği korumak için önemli bir güçtür. 

 

Seleksiyona genetik karşılık(ilerleme) konusuna geri dönelim. Şekil 2‟de seleksiyon sürecini 

ve karşılık(ilerleme)ünü şematik bir şekilde göreceksiniz. İki normal dağılım iki nesili temsil 

eder. En üst dağılım ebeveyn neslidir. Seleksiyon için en iyi hayvanlar seçilir. Diğer 

hayvanlar ıslah programı içinde ürememektedirler. Seçilen ebeveynler popülasyon 

ortalamasından daha iyi performans gösterir. Ebeveynler ile toplam popülasyon arasındaki 

performans farklılığının boyutuna (örneğin, ebeveynlerin üstünlüğü) seleksiyon 

üstünlüğü,farklılığ ıadı verilir ve S ile gösterilir.Bu durumda, “performans”ın seleksiyon 

kriterini gösterdiğine dikkat edin. Bu, fenotip (kitle seleksiyoni) veya tahmini damızlık değeri 

(EBV) olabilir. 

 

Seçilen ebeveynler gelecek nesili üretir (düşük dağılım). Bu nesil ortalama olarak önceki 

nesilden daha iyi performans gösterir. Her iki nesil arasındaki ortalama performans farkına 

seleksiyonda sağlanan ilerleme adı verilir ve R ile gösterilir. Genel olarak, yavru nesli, 

ebeveynlerin ortalaması kadar iyi performans göstermeyecektir. Bunun nedeni nedir? 

Seleksiyon, hayvanların gerçek genetik potansiyellerine (TBV) dayalı olmaması, tahmini 

damızlık değerine (EBV) dayalı olmasıdır. Seleksiyon üstünlüğü,farlılığıile seleksiyonda 

sağlanan ilerleme arasındaki farkın büyüklüğü tahminin kalitesine bağlıdır. Tahmin ne kadar 

iyi olursa, yavruların performansı seçilen ebeveynlerin performansına o kadar yakın olacaktır. 

Ancak, tahmin ne kadar zayıf olursa yanlıi seleksiyon kararları daha sık görülür çünkü genetik 

olarak en iyi hayvanlar bu şekliyle kabul görmemiştir. Bunun sonucu daha düşük genetik 

kazanımdır. EBV‟nin  doğruluğu, isabet derecesinda eksiklikler olduğunda seleksiyonda 

sağlanan ilerlemeyin asla seleksiyon diferansiyelinden fazla olamayacağına dikkat edin. 

Bunun olabileceği tek durum melezleme durumudur (daha fazla açıklama için ilgili bölüme 

bakınız.). Popülasyon içi seleksiyonde amaç en iyi hayvanları ebeveyn olarak seçmektir. 

Herhangi bir yanlışlık yavruların performansının beklenenden daha düşük olması sonucunu 

verecektir. 
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 Şekil 2: Seleksiyon prensibi ve seleksiyonda sağlanan ilerlemeyin Ģematik görünümü 

 

Bu nedenle: 

Genetik kazanımı tahmin etmek geleceği tahmin etmektedir: Yavruların performansı mevcut 

nesille karşılaştırıldığında ne kadar daha iyi olacaktır? 

 

Seçilen ebeveynlerin kendi nesilleri karşılaştırıldığında üstünlüğüne seleksiyon 

üstünlüğü,farlılığı (S) adı verilir. 

 

Yavruların, ebeveynleriyle karşılaştırıldığında üstünlüğüne seleksiyonda sağlanan ilerleme 

(R) adı verilir. 

 

Bölüm 9.4: Kitle Seleksiyonda sağlanan ilerleme 

Kitle seleksiyoni ortalama tip seleksiyondir ve gözlemlenen fenotiplere dayalıdır. Hayvanlar 

arasındaki çeştitlilik fenotipik varyasyon ile gösterilir. Seleksiyon üstünlüğü (S), popülasyon 

ile seçilen ebeveynlerin ortalama performansı arasındaki farktır. Genetik karşılık(ilerleme) ile 

ilgileniyoruz, bu nedenle fenotiplerdeki farklılığı genotiplerdeki farklılığa dönüştürmemiz 

gereklidir. Bunu başarmak için, sonucu kalıtım derecesi ile ölçeklendirebiliriz çünkü kalıtım 

derecesi fenotipik varyansı ne ölçüde genetik varyans ile ilişkilendirilebileceğini gösterir. Bu 

ölçeklendirmenin sonucu, yavru neslinde beklenilen seleksiyona genetik karşılık(ilerleme)ü 

verir. Formülü şu şekildedir: 

 

 
 

Seleksiyonda sağlanan ilerleme verildiğine göre, seleksiyon stratejisi genetik potansiyelde bir 

değişme ve genetik kazanıma neden olur. Kitle seleksiyoni karşılık(ilerleme)ü için, seleksiyon 

genetik kazanıma eşittir. Böylelikle, denklik şu şekilde oluşur: 

 
 

Bu formülün, kitle seleksiyonuni kullanarak tahmini damızlık değerini hesaplamaya çok 

benzer olduğuna dikkat edin:  

 

Aslında, genetik kazanımın hesaplanması, ebeveynlerin ortalama tahmini damızlık değerinin 

(EBV) hesaplanmasıyla aynıdır çünkü yavru neslinden beklediğiniz performansa göre 

ortalama ebeveyn neslinin ne kadar daha iyi olduğudur. 
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Bu uygulamada nasıl işlemektedir? Örneğin, bir keçi popülasyonu yönetiyorsunuz ve onların 

yetişkin vücut ağırlıklarını artırmak istiyorsunuz. Ortalama yetişkin keçiniz 50 kg‟dır. 

Ortalama olarak 55 kg gelen bazı erkek ve dişiler seçtiniz (Şimdilik erkeklerin dişilerden daha 

ağır olduğunu gözardı edin). Keçi popülasyonunuzda yetişkin vücut ağırlığının kalıtım 

derecesi 0.42‟dir. Mevcut ıslah kararınıza göre, gelecek nesilde ortalama keçinizin kaç kg 

olacağını bilmek istiyorsunuz. Hesaplamaları yaparsak: S = 55 – 50 = 5 kg ve ΔG = 5 * 0.42 

= 2.1 kg. Yani, gelecek neslin mevcut nesilden 2.1 kg daha ağır olmasını bekliyorsunuz. 

Ortalama olarak 50 + 2.1 = 52.1 kg olacaklardır. 

    

 
 

Öngörülen genetik kazanımı değerlendirirken önemli bir varsayım çevresel etkilerin nesilden 

nesile değişmeyeceğidir. Keçi örneğine devam edersek, çevresel etkiler aynı kalırsa gelecek 

neslin 52.1 kg olması beklenmektedir. Tabiki bu gerçek olmayabilir ancak gelecek nesilde 

çevresel etkilerle ilgili doğru bir fikrimiz olmadığı için değişmeyeceklerini varsayabiliriz. 

 

Bu nedenle: 

Genetik kazanımın öngörülmesiyle ilgili önemli bir varsayım çevresel etkilerin nesiller 

boyunca değişmeden kalacağıdır. 

 

Bölüm 9.5: Seçilen Oran ve Seleksiyon Yoğunluğu 

 

Daha önceki bölümlerde popülasyonun genetik özelliklerinin tesadüfi eşleşme koşullarında 

sergilendiğini gördük. Bu bölümde değişimlerin değişim eylemlerinin yetiştırıcı tarafından 

yapıldığını inceleyeceğiz.Bir yetiştircinin popülasyonun genetik yapısını değiştirmek 

konusunda iki yolu vardır.Bunlardan biri gelecek genarasyonu belirleyecek bireylerin 

seçimidir Hangi ebeveynler eşleşeceğini kontrol ederek (Akrabalı yetiştirme ve melezleme 

konuları) gelecek generasyon bireylerinin elde edilmesi seleksiyon seçme işlemi demektir. 

Seleksiyon istenilen nitelik bakımından en iyi bireyin seçimi demektir. Seleksiyonun en sade 

şekli bireyleri sadece kendi verim değerlerine göre seçmektir.Birçok islah programlarında 

hayvanlar çeşitli özellikleri için  kendi tahmini  damızlık değerlerine göre  

(BLUP)seçilirler.Seleksiyonla ilgili en önemli olgu popülasyon ortalamasının değişmesidir 

.Bu olgu seleksiyonda sağlanan ilerleme yada seleksiyon kazancı diye bilinir ve  "R"ile 

sembolize edilir. Selection seçilen bireylerin  tüm seçilmemiş popülasyona kıyasla üstünlüğü 

ile karakterize edilir. bu fark yani seçilenlerin ortalamasının seçildikleri gurup ortalamasından 

farkı seleksıyon ustunluğu olarak adlandırılır ve  "S"sembolü ile gösterilir. Seçilen özellik 

normal dağılıs gösteriyorsa  ve üstelik seleksiyon belli bir yüzdelik dilim eşik değerinin 

üstündekilerin seçimi şeklinde yapılıyorsa seleksiyon üstünlüğü popülasyonun tümünde belli 

bir yüzdelik seçilmiş kısmın oranına bağlidır.Bu durumda selection üstünlüğü  phenotypic 
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standard sapma şeklinde ifade edilebilir. Seçilen kısmın oranını bilirsek selection intensity  

istatistik tablolardan belirlenebilir. 

 Selection intensitesi (i) = selection üstünlüğünün  (S) ebeveyn genarasyonun fenotipik 

standart sapmasına  (σP) bölünmesi ile elde edilir,  

i = (S) / (σP). 

Seleksiyon üstünlüğü yada seleksiyon farklılığı ve intensite erkek ve dişierde farkiı 

olabilmektedir .  

Burada Sm, Sf, im, if,  sırasıyla erkek ve dişilerde seleksiyon farklılığı,erkek ve dişilerde 

intensiteyi gösterir.Seleksiyonda sağlanan ilerleme  (R) = seleksiyon intensitesi ile kalıtım 

derecesinin ve ebeveyn genarasyonun  phenotypic varyansının çarpımıdır: 

R = i ⨯ h
2
 ⨯ σP = i ⨯ h ⨯ σA. 

 

Genetik kazanım boyutu, seleksiyon  üstünlüğünün boyutuna (örneğin, ortalama 

ebeveynlerden ne kadar daha iyi) bağlıdır. Bunu üç faktör etkileyebilir: 

1. Birincisi;popülasyondaki varyasyon ( ) yüksekse, popülasyondaki varyasyonun 

düşük olduğu durumla karşılaştırıldığında, ortalamadan daha iyi performans gösteren 

hayvanları bulmak daha kolaydır. Bu, Şekil 3‟te üstte gösterilmiştir. 

2. İkincisi, ıslah için popülasyonun ne kadarını kullanacağızdır. Islah için büyük bir oran 

kullanmak ortalama olarak ebeveynlerin popülasyon ortalamasından daha iyi olmadığı 

anlamına gelmektedir. Seçilenlerin oranı ne kadar büyükse, ortalama olarak 

ebeveynlerin üstünlüğü o kadar azalacaktır. Bu, Şekil 3‟te altta gösterilmiştir. Seçilen 

küçük bir oran, seçilen küçük orana göre daha fazla üstün hayvan sonucunu verecektir. 

3. Üçüncüsü, seleksiyonun  doğruluğu, isabet derecesidur ( ). Islah için genetik olarak 

en iyi hayvanları seçtiğinizden ne kadar eminsiniz? 

 

Seçilen oran tek başına ebeveynlerin ortalamadan ne kadar daha iyi olduklarının iyi bir 

göstergesi değildir. Varyasyon boyutu ile bütünleşik olarak değerlendirilmek zorundadır. 

Bunu yapabilmenin bir yolu, seçilen oranın ortalamasını varyasyon birimleri halinde ifade 

etmektir: standart sapma. İstatistiğie giriş bölümünde tanımlandığı gibi, normal dağılım sabit 

bir yapıya standart sapmalara bölünebilir. Örneğin, gözlemlerin % 68‟i ortalamaya yakın, -1 

ile +1 standart sapma arasındadır, % 95‟i -2 ile +2 standart sapma arasındadır ve % 99.7‟si -3 

ile +3 standart sapma arasındadır. Çoğu fenotip bir popülasyonda normal dağılımda olma 

eğilimindedir. Bu nedenle, fenotipik değer, ortalamadan uzak çok sayıda standart sapma 

olarak ifade edilebilir. Hayvanların seçilen oranını ve normal dağılımın özelliklerini, seçilen 

orandaki hayvanların ortalamasını belirlemek için kullanabiliriz ve fenotipik standart 

sapmalarında ifade edebiliriz: seleksiyon yoğunluğu. 
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Şekil 3. Seleksiyon kriteri (üstteki Ģekil) için performanstaki varyasyon boyutunun etkisinin ve 

seçilen oranın seleksiyon  üstünlüğünün boyutu üzerindeki etkisinin (alttaki resim) gösterilmesi. 

 

Bu nedenle: 

Genetik kazanım 3 ana faktör tarafından belirlenir: fenotipik varyans, seleksiyonun   

doğruluğu, isabet derecesi,  ve seçilen oran. 

 

Seleksiyon yoğunluğu(intensitesi)  ile gösterilir. Formülde:  

Bu şekliyle seleksiyon yogunluğu seleksiyon üstünlüğünun fenotipik standart sapma birimi 

cinsinden ifadesidir. 

 

Böylelikle:  ( Yani seleksiyon üstünlüğü i kere standart sapmadır) 

 

Özetle, fenotipik varyans ile bütünleşik seçilen oran, seçilen ebeveynlerin ortalama 

performansını tahmin etmek için yeterlidir. 

 

Bu nedenle: 

Seleksiyon yoğunluğu, fenotipik standart sapmalardaki seçilen oranın ortalamasını gösterir. 

 

Bölüm 9.5.1‟de, verilen herhangi bir seçilen oran için  değerini bulabileceğiniz bir tablo 

göreceksiniz. Bu tablo, normal dağılımlı herhangi bir özelliğin seleksiyoni için geçerlidir, bu 

nedenle belirli bir özellik ya da  popülasyon değildir. 

 

Bölüm 9.5.1: Ek: Seçilen Orandan Seleksiyon Yoğunluğuna Doğru 

Seçilen oranları seleksiyon yoğunluğuna dönüştürme tablosu. Tabloda, % p yüzdelik olarak 

seçilen orandır ve i, ona karşılık gelen seleksiyon yoğunluğudur. Tabloda gösterilen değerler 

arasındaki seçilen oranlar için, i‟nin doğrusal yaklaştırmasını alın. % 50‟den büyük seçilen 

oranlar için, i değerini (1-p) olarak alın ve bu i değerini (1-p)/p değeri ile çarpın. Bu tablo, 

Falconer ve Mackay‟in (1987) yayınladığı tablonun basitleştirilmiş şeklidir. 
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%p İ %p İ %p İ 

0.01 3.960 1.0 2.665 10 1.755 

0.02 3.790 1.2 2.603 11 1.709 

0.03 3.687 1.4 2.549 12 1.667 

0.04 3.613 1.6 2.502 13 1.627 

0.05 3.554 1.8 2.459 14 1.590 

0.06 3.507 2.0 2.421 15 1.554 

0.07 3.464 2.2 2.386 16 1.521 

0.08 3.429 2.4 2.353 17 1.489 

0.09 3.397 2.6 2.323 18 1.458 

0.10 3.367 2.8 2.295 19 1.428 

  3.0 2.268 20 1.400 

0.12 3.317 3.2 2.243 21 1.372 

0.14 3.273 3.4 2.219 22 1.346 

0.16 3.234 3.6 2.197 23 1.320 

0.18 3.201 3.8 2.175 24 1.295 

0.20 3.170 4.0 2.154 25 1.271 

0.22 3.142 4.2 2.135 26 1.248 

0.24 3.117 4.4 2.116 27 1.225 

0.26 3.093 4.6 2.097 28 1.202 

0.28 3.070 4.8 2.080 29 1.280 

0.30 3.050 5.0 2.063 30 1.259 

0.32 3.030   31 1.138 

0.34 3.012 5.5 2.203 32 1.118 

0.36 2.994 6.0 1.985 33 1.097 

0.38 2.978 6.5 1.951 34 1.078 

0.40 2.962 7.0 1.918 35 1.058 

0.42 2.947 7.5 1.887 36 1.039 

0.44 2.932 8.0 1.858 37 1.020 

0.46 2.918 8.5 1.831 38 1.002 

0.48 2.905 9.0 1.804 39 0.984 

0.50 2.892 9.5 1.779 40 0.966 

  10.0 1.755 41 0.948 

0.55 2.862   42 0.931 

0.60 2.834   43 0.913 

0.65 2.808   44 0.896 

0.70 2.784   45 0.880 

0.75 2.761   46 0.863 

0.80 2.740   47 0.846 

0.85 2.720   48 0.830 

0.90 2.701   49 0.814 

0.95 2.683   50 0.798 

 

Bölüm 9.6: Seleksiyonda sağlanan ilerleme: GenellenmiĢ YaklaĢım 

Fenotipik varyansı ve seçilen oranı bilmek, seçilen ebeveynlerin üstünlüğünü (seçilen 

ebeveynler ortalamadan ne kadar daha iyi) önceden belirleyebilmemize olanak sağlar. Bu 

yalnıza varyansa ve seçilen orana, dolayısıyla gerçek hayvanlar belirlenmeden önceye 

dayalıdır. Bu çok kullanışlıdır. Bu bilgiyi belirli bir oran verildiğinde, seleksiyona genetik 

karşılık(ilerleme)ü tahmin etmek için kullanabiliriz. Bu karşılık(ilerleme) değerlendirilebilir 

ve eğer istenirse, daha büyük veya daha küçük seçilen oran kullanıldığında öngörülen 

seleksiyon sonuçlarıyla karşılaştırılabilir. Seleksiyon yoğunluğu, karar alma sürecinde önemli 

bir araçtır. 
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Seçilen oranın ve fenotipik varyansın yanısıra, seleksiyonda sağlanan ilerlemeyi veya genetik 

kazanımı tahmin ederken eksik olan şey, fenotipin bir genetik potansiyel (EBV) 

hesaplamasına dönüştürülmesidir. Bu hesaplamanın ne kadar doğru olduğunu ve fenotipin 

genetik potansiyele nasıl dönüştürüleceğini bilmemiz gerekir. Genetik kazanımı tahmin etmek 

için genel bir formül vardır: 

 
 

Farklı görünse bile, bu formül aslında, bu bölümde daha önce anlatılan kitle seleksiyoni için 

olan formülle aynıdır. 

 
                        

Genetik kazanım için formülün bütün bileşenlerini düşündüğümüzde mantıklı gelmektedir. 

, ‟de gösterilen ebeveynlerin genetik üstünlüğünü göstermektedir. , ‟yi 

‟ya, yani genetiğe, dönüştürür. Sondaki , sonucu, seleksiyon altındaki özelliği birimler 

haline dönüştürür (örneğin, kg süt veya binilebilirlik puanı). Bir kez daha, seçilen oranlarla 

(ve böylelikle seleksiyon yoğunluğuyla) çalışmanın avantajı, sonuçların gerçek seleksiyon 

sürecinden önce bilinebilmesidir. Şu andan itibaren yalnızca ‟yı genel olarak 

uygulanabilir olarak ele alacağız ve kitle seleksiyoni için ele almayacağız. Formülün 

bileşenlerinin sırasının önemli olmadığına dikkat edin.  

 

 

53
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Bölüm 9.6.1: Örnek: Arap Atı 

Bir Arap yarış atı popülasyonunda, ıslah hedefi 3 yaşındaki hayvanlar için 2.000 metre 

yarışlarındaki koşma hızını artırmaktır. Mevcut nesilde, bu yaşta bu uzaklıktaki ortalama 

zaman 117.0 saniyedir. Plan, ıslah için en iyi % 10 hayvanı seçmektir (Şimdilik dişiler ile 

erkekler arasındaki farkı, hem hızda hem de üreme kapasitesinde) gözardı edin. Genetik 

standart sapma 3.0 saniyedir ve seleksiyonun   doğruluğu,  isabet derecesi 0.24’tür. Bu 

seleksiyon kararlarını kullanarak genetik kazanımı tahmin edin. Gelecek nesilde 2.000 

metredeki ortalama zaman ne kadar olacaktır? 

 

 

 

Cevap: Bölümün sonundaki tabloya bakın ve % 10‟luk seçilen oranın 1.755 değerinde 

seleksiyon yoğunluğu sonucu verdiğini bulun. Bu, seçilen % 10‟luk dilimin ortalama olarak 

popülasyon ortalamasından 1.755 standart sapma daha iyi performans göstereceği anlamına 

gelmektedir. Özellik birimleri olarak, bu özelliğin varyansının ne kadar daha iyi olduğuna 

bağlı olacaktır: 1.755 *3.0 = 5.265 saniye. Bu çok olumlu bir düşüncedir çünkü genetik 

potansiyeli % 100 doğruluk isabet derecesila hesaplayamayız. Aslında, isabet derecesi 

yalnızca % 24‟tür (rIH = 0.24). Bütün bilgiyi bir araya getirdiğimizde; ΔG = i * rIH * σa = 

1.755 * 0.24 * 0.3 = 1.26 saniyedir. Örnek, koşma hızını artırma ile ilgilidir, bu nedenle 

gelecek nesil 1.26 saniye daha hızlı olacaktır: 117.0 – 1.26 = 115.74 saniye. 
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Bölüm 9.6.2: Örnek: TavĢan Islahı 

Yalnızca atlar için değil tavşanlar için de zıplama yarışması vardır. Fanatik bir tavşan 

eğiticisi, zıplama kapasitesi için seleksiyon başlatmaya karar vermiştir (engel boyutuna göre 

cm olarak ifade edilen). Erkekler ve dişiler zıplama etabında eşit performans gösterirler. 

Dişiler kısa zamanda daha çok yavru sahibi olabildiği için, seçilen oran erkeklerde ve 

dişilerde eşit boyutta olabilir. Yetiştiricimiz ıslah için en iyi % 20‟lik dilimi, yavrularından 10 

tanesinin performansına dayalı olarak seçmiştir. Gösteri zıplayışı için kalıtım derecesi 

tavşanlarda 0.14‟tür ve fenotipil varyans 40‟tır. Yetiştiricinin, bu seleksiyon stratejisini 

kullanarak elde edeceği genetik kazanımı tahmin edin. 

 

% 20‟lik seçilen oran 1.4‟lük seleksiyon yoğunluğu sonucunu verir. Seleksiyonun   

doğruluğu, isabet derecesi, isabet derecesi, hayvanların sıralanmasıyla ilgili bölümdeki Tablo 

2 kullanılarak belirlenebilir: 

 
 

 

Eğer kalıtım derecesi ve yavru sayısı bölümlerini doldurursak, seleksiyonun   doğruluğu, 

isabet derecesi, isabet derecesi 0.266 olarak elde ederiz. Genetik varyans, kalıtım derecesiten 

ve fenotipik varyanstan bulunabilir: 0.14*40 = 5.6. Böylelikle, standart sapma 5.6‟nın 

kareköküdür, yani 2.37‟dir. 

 

Bütün bilgileri formüle yerleştirdiğimizde, genetik kazanım şu şekilde olur: 

 

  

Tahmine göre, gelecek nesil ortalama olarak mevcut nesilden 0.90 cm daha yükseğe 

zıplayacaktır. 

 

Yetiştirici hayal kırıklığına uğramıştır ve daha fazla genetik kazanım elde etmek ister. Islah 

için % 20 yerine % 15’lik dilimi seçtiğinde elde edebileceği genetik kazanımın ne kadar 

olacağını tahmin edin. 

 

Seleksiyonun   doğruluğu, isabet derecesi, isabet derecesi ve genetik standart sapma aynı kalır 

ancak seleksiyon yoğunluğu 1.4‟ten 1.554‟e yükselir. Bu durumda, öngörülen seleksiyonda 

sağlanan ilerleme 0.99 olur. 

Yetiştirici hala tam olarka memnun değildir çünkü 1 cm’den daha fazla bir genetik kazanım 

elde etmek istemektedir ve seleksiyoni 10 yerine 12 yavruya dayandırmaya karar verir. Bu 

yeni durum için seleksiyonda sağlanan ilerlemeyi tahmin edin. 

 

Daha fazla yavrunun performansına dayalı seleksiyon seleksiyonun   doğruluğu, isabet 

derecesi, isabet derecesinu artıracaktır. Sonuçların tekrar hesaplanması rIH değerinin 0.30 

olması sonucunu verir. Öngörülen seleksiyonda sağlanan ilerleme bu durumda 

1.554*0.30*2.37 = 1.10 cm olur. 

 

Bölüm 9.7: Nesil(Generasyon) Aralığı 

Seleksiyona genetik karşılık(ilerleme), gelecek neslin şimdiki nesille karşılaştırıldığında ne 

kadar daha iyi olacağını öngörür. Genetik kazanım formülünün bileşenleriyle birazcık 
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oynamak, seleksiyon kararlarının seleksiyonda sağlanan ilerlemeyi nasıl etkileyebileceği ile 

ilgili size fikir verir. 

Tavşanların gösteri zıplayışı ile ilgili örnekte, seçilen oran ile seleksiyonun  doğruluğu, isabet 

derecesinin, öngörülen seleksiyonda sağlanan ilerleme üzerinde etkisi olduğunu görmüştünüz. 

Şu andaki problemimiz öngördüğümüz genetik kazanımın her nesilde ifade edilmesidir. Bir 

nesil ne kadar uzundur. 

Tanım 

Nesil(generasyon) aralığı, sıraları geldiğinde gelecek nesli üretecek olan yavruların 

doğumunda ebeveynlerin ortalama yaşıdır.Yavruları doğduğunda ebeveynlerin ortalama 

yaşını ( Nesil aralığ) bilmek , her nesil yerine her yıl için genetik kazanımı hesaplamayı 

kolaylaştırır. 

Her nesilde 1.10 cm‟lik bir genetik kazanım bize çok bilgi vermez. Açıkça, tavşan nesilleri 

0.3 yıl sürerse bu, nesiller 1 yıl sürdüğündekinden çok daha hızlı bir genetik kazanımdır. 

Başarılan genetik kazanımı daha iyi anlayabilmek için, bir neslin ne kadar sürdüğünü 

bilmiyorsanız bile, genetik kazanımların zaman birimleri halinde ifade edilmesi gereklidir. 

Ortak kullanılan bir zaman birimi yıldır. Genetik kazanımı yıllık olarak ifade edebilmek için, 

bir neslin kaç yıl sürdüğünü bilmeniz gerekmektedir. Açıkçası, ilk yavru son yavruya göre 

erken bir yaşta doğar. Bazı hayvanlar ilk yavrularını diğerlerinden daha erken doğruru ve bazı 

hayvanların yalnızca bir yavrusu olur, öte yanda diğerlerinin daha fazla yavrusu olur. Bütün 

hepsi nasıl dikkate alınabilir? Nesil aralığı uzunluğunun tanımı (L olarak kısaltılır), ebeveyn 

olarak seçilecek hayvanların seçilmesinden sonra, ortalama yavru (sayısı) doğduğunda 

hayvanların ortalama yaşını bulmaktır. Burada “sonra” kelimesi önemlidir çünkü seleksiyon 

yavruların performans testine bağlı olduğu durumda, seleksiyoni resmi olarak temellendirmek 

için kullanılan yavruların nesil aralığının bir parçası olmadığının farkında olmak önemlidir. 

Şekil 4, nesil aralığı kavramını şematik olarak göstermektedir. Üstteki durumda hayvanlar ya 

kendi performanslarına göre ya da kardeşlerinin performanslarına göre seçilmişlerdir. 

 

 
 

Şekil 4. Nesil aralığı prensibine Ģematik bakıĢ. Üstteki Ģekilde yer alan durumda, hayvanlar 

kendi performanslarına veya kardeĢlerinin performanslarına göre seçilirler ve alttaki 

Ģekilde yer alan durumda hayvanlar ilk yavrularının performansına göre seçilirler. Bu 

yavrular nesil aralığının belirlenmesinde kullanılmaz ve popülasyonlardaebeveynlerin 

yavruların performansına göre seçildiği geniĢletilmiĢ nesil aralığı sonucunu verir. 
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Şekil 6: Rekombinasyon, markör(iĢaretleyici) M1 ile allel A1 arasındaki ve markör(iĢaretleyici) M2 

ile allel A2 arasındaki iliĢkiyi bozar.  

 

Bölüm 9.8: Genetik Kazanımı En Üst Düzeye Çıkarmak 

Seleksiyonden sonra hayvanlar ilk kez çiftleştirilir ve yavrular doğar. Bu örnekte, hayvanlar 

ortalama iki tür doğum yapar (tek ya da birden fazla yavru). Nesil aralığının uzunluğu 

yavrular her iki doğum arasındaki yaşa eşittir. Bu şekildeki varsayım, her doğumdaki yavru 

sayısının aynı olduğudur. Değilse, nesil aralığının uzunluğunun, her doğumdaki yavru 

sayısına göre ağırlıklandırılması gerekir. 

 

Örneğin, 1 yaşında ilk doğumlarını (tek yavru) ve 2 yaşında ikinci doğumlarını (tek yavru) 

yapacak bir koyun ırkı düşünelim. Bu durumdaki nesil aralığı (1*1 + 1*2)/(1+1) = 1.5 yıldır. 

Ancak, bu aynı koyunlar genel olarak ikinci doğunda tek yavru doğurursa ve bazılarının iki 

yavrusu olursa, bu durumda ikinci doğumdaki ortalama yavru sayısı 1.3 kuzu olur ve nesil 

aralığı (1*1 + 1.3*2)/(1+1.3) = 1.56 yıl olur. 

 

İlk yavrularının performansına göre seçilen hayvanlar için, “sayım” ancak yavrularının ikinci 

doğumundan sonra başlar. Bu durum, Şekil 4‟te altta gösterilmiştir. Öteki türlü, prensip, 

seleksiyon kendilerinin veya kardeşlerinin performanslarına dayalı olduğu durumdakiyle 

tamamen aynıdır. Seleksiyon yavru testine dayalı olduğuna nesil aralığının daha uzun olacağı 

açıktır. 

 

Koyunlarla ilgili örneğe devam edecek olursak, seleksiyon ilk yavrularına dayalıdır. Bu 

durumda, bütün koyunlar ekstra bir doğum fırsatı elde ederler ve böylece her koyun, ebeveyn 

olarak seçildikten sonra 2 doğum yapar. Yavruların üçüncü doğumunun ortalama yaşı 3 yaş 

olur ve koyunlar ortalama 1.5 kuzuya sahip olur. Nesil aralığı (1.3*2 + 1.5*3)/(1.3+1.5) = 

2.54 yıl olur. 

 

Böylece nesile göre genetik kazanım ifade edilmiştir. Bir nesilde kaç yıl olduğunu 

hesapladığımıza göre, yıllık genetik kazanımı ifade edebiliriz. 
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Seleksiyonun  doğruluğu, isabet derecesi ile nesil aralığı arasında bir ilişki olduğuna dikkat 

edin. Tahmini damızlık değerinin (EBV) dayandığı bilgi kaynaklarını geliştirerek  doğruluğu, 

isabet derecesi artırabiliriz. Yavruların (çok sayıda) performansıyla ilgili bilgi en yüksek  

doğruluğu, isabet derecesi verir. Ancak, bu bilgiyi toplamak da zaman alır. Bir diğer deyişle, 

nesil aralığı artar. Bu nedenle, artan doğruluk isabet derecesitan kaynaklanan yıllık genetik 

ilerlemenin dengesini artan nesil aralığı bozabilir. Ayrıca, ıslah için onay alamayan 

ebeveynlerin çok sayıda yavru üretmesinin maliyeti yüksek olacaktır. 

 

Zıplama tavşanlarıyla ilgili örneğe geri dönecek olursak: Yetiştirici, seleksiyon 12 yavrunun 

performansına dayalı olduğunda mutlu olmuştu. Ancak, konuyu derinlemesine incelemek 

isteyebilir çünkü tekli doğumla bu rakamın başarılıp başarılamayacağı – ya da çoklu 

doğumların gerekli olup olmadığı – doğum sayısına bağlı olacaktır. Çoklu doğum daha fazla 

zaman demektir ve tavşanlarda nesil aralığı düşüktür. Böyle durumlarda, seleksiyonun  

doğruluğu, isabet derecesinun biraz düşük olduğunu kabul etmek kaygı verici olabilir ancak 

aynı zaman diliminde daha fazla seleksiyon nesli yönetilmelidir. Uzun vadede her zaman 

dilimi için daha fazla genetik kazanım sonucunu verebilir. 

 

Bu nedenle: 

Genetik kazanımı en üst düzeye çıkarmak,  doğruluğu, isabet derecesin artması ve nesil 

aralığının artması arasında bir denge gerektirir. 

Generasyon(nesil )aralığına iliĢkin bir koyunculuk örneği 

 

Koyunlarda yapağı ağırlığı için seleksiyon yapılıyor olsun  

Sürü büyüklüğü 1000 koyun luk bir populasyonda, h
2
= 0.3;   ve yapağı ağırlığı fenotipik 

standart sapması  sp= 0.4 olsun.sütten kesime kadar yaşayanların oranı yani üreme hızı  0.8 ; 

olsun sürede her 50 koyuna bir koç bulunsun( koç/koyun oranı = 1/50 ). 

 

 Koçlar Koyunlar 

Ġlk doğum yılı 2 2 

Son doğum yılı 3 7 

Yılda seçilen sayısı 12 250 

İlk döl 

Verme yaşı  

2 3 4 5 6 7 Toplam 

Koç sayısı 12 8     20 

Koyun  

sayısı  

250 200 180 150 120 100 1000 

 

R yıl= ((i m + i f   )/   (L m +  L f) )h
2
. σ p 

 

Generasyon aralığı:ilk dölleri elde edildiğinde ebeveynlerin ortalama yaşı  

Erkekler için;Lm =(12x2 + 8x3) / 12 + 8= 2.4 yıl  

Dişiler için=Lf = 250x2 +…………7 x100= 3.99 yıl  
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Seleksiyon intensitesi  

1000 koyun 0.8 x 1000 = 800 döl, 400 erkek ve  400 dişi her yıl üretilir .Bunlardan her yıl 12 

erkek ve 250 dişi oranında  sürü yenileme için seçileceğine göre 

pm = 12/400 = 0.03 ;ilgili tablodan seçim yoğunluğu intensite erkekler için  im = 2.268 ; 

dişiler için   pf = 250/400 = 0.625 ; if = 0.607 olur .V e verilere göre yapagı agırlıgı için yıllık 

genetik ilerleme  

Ryıl = [(2.268 + 0.607) / (2.4 + 3.99) ]  *0.3*0.4 = 0.054 Kg olur 

         

Bölüm 9.9: Seleksiyon Yolları 
Şu ana kadar, dişiler ve erkekler arasındaki seleksiyon stratejisi farklını ele almadık. Ancak, 

birçok türde fark vardır. Bu farkın 3 ana nedeni vardır: 

1. Bunun önemli bir nedeni dişilerin, özellikle memeli türlerinde, kısıtlı üreme 

kapasitesidir. Hayvan ıslahındaki genel bir varsayım, nesiller boyunca popülasyon 

boyutunun aynı kaldığıdır. Bunun seleksiyon stratejileri için sonuçları vardır çünkü 

seçilen hayvanların popülasyon boyutunu koruyabilmek için yeterli sayıda yavru 

üretebilmesi gereklidir. Erkekler özellikle yapay tohumlama mümkün ise dişilerden 

daha fazla yavru üretebilir. Bu nedenle erkeklerdeki seleksiyon dişilerdekinden daha 

zordur. Bir diğer deyişle, seleksiyon yoğunluğunda bir farklılık olabilir. 

2. Bir diğer neden erkeklerde ve dişilerde damızlık değerini hesaplamak için kullanılan 

bilgi kaynağının farklı olmasıdır. Hem erkeklerde hem dişilerde ölçülemeyen bazı 

özellikler; örneğin, süt üretimi; vardır. Sonuç olarak, erkekler yavrularının 

performansına göre seçilebilir ve dişiler kendi performanslarına göre seçilebilir ve 

sonuç olarak seleksiyonun  doğruluğu, isabet derecesinda farklılık olur. 

3. Bununla ilişkili olarak üçüncü bir neden, hayvanların seçilebildiği yaş ve ortalama 

yavrunun doğduğu yaştır. Erkekler yavru testi sonuçlarına göre seçilirse, kendi 

performansına göre seçilirlerse bu durumda ortalama olarak dişilerden daha yaşlı 

olacaklardır. Öte yandan, birçok türde erkekler dişilerden daha erken yetişir. Bir diğer 

deyişle, ilk yavrulamada bir yaş farkı ve dolayısıyla nesil aralığı olabilir. 

 

Erkeklerde ve dişilerde bu potansiyel farklılıkların seleksiyondeki sonucu, genetik kazanım 

belirlenirken seleksiyon yollarındaki farklılığın dikkate alınması gerektiğidir. Farklı 

seleksiyon yollarıyla baş edebilme yolu oldukça düzdür: denklemi erkekler için (m) ve dişiler 

için (f) bir bölüm haline getirin: 

 
                        

Seleksiyonun yoğunluğu ve seleksiyonun  doğruluğu, isabet derecesi ve nesil aralığı 

erkeklerde ve dişilerde farklı olabilir. Ancak, genetik standart sapma bir popülasyon 

parametresidir ve bu nedenle erkekler ve dişiler arasında aynıdır. 

  

Bölüm 9.9.1: Örnek: Et Sığırı YetiĢtiriciliği 

Et sığırı yetiştiriciliği Hollanda‟da oldukça düşüktür. Avustralya ve ABD gibi ülkelerde veya 

Fransa ve İngiltere gibi Avrupa ülkelerinde et sığırı yetiştiriciliği çok büyük bir iş alanıdır. 

İnekler geniş alanlarda otlar ve düzenli olarak tutulmazlar. Bu nedenle, üretim için yapay 

tohumlama çok faydalı bir araç değildir. Birçok çiftçi boğa satın alır ve ineklerle birlikte 

otlamalarına izin verir. Çok büyük çiftlikler kendi boğalarını da yetiştirir. 

 

Büyüme hızı için seçilen bir et sığırı popülasyonu düşünün. Kalıtım derecesi 0.35‟tir ve 

fenotipik standart sapma (σp) 0.2 kg / gündür. Dişiler kendi performanslarına göre seçilirler. 
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Popülasyon boyutunun aynı kaldığını ve dişilerin yaşamları boyunca üç yavru doğurduklarını 

varsayarsak, dişilerin 2/3‟ü sürü yenileme hayvanları üretmek için yeterli sayıda yavruyu 

üretmek için seçilmelidir (Hem dişi hem erkek yavruların doğduğunu unutmayın!). 0.67‟lik 

bir seçilen oran seleksiyon yoğunluğunun (if) 0.54 olması sonucunu verir. Kendi 

performanslarına göre yapılan seleksiyonun  doğruluğu, isabet derecesi , dolayısıyla 

rIH,f = 0.59‟a eşittir. 

 

Erkekler 100 yavrunun performansına göre seçilir ve sonuç olarak rIH  0.95 olur. Her erkek 10 

dişi ile çiftleştirilir ve seçilen oran 0.10 * 0.67 = 0.067 olur. Böylece, seleksiyon yoğunluğu 

1.95 olur (Tabloya bakınız.). 

 

Son olaraki genetik standart sapma h
2
 *  = 0.35 * 0.2

2 
= 0.118‟e eşittir. Bu popülasyondaki 

genetik kazanım nedir? 

 

Bütün bu bilgiyi formüle yerleştirmek her nesilde şu genetik kazanım sonucunu verir: =0.257 

(kg/gün). 

 

Her nesildeki genetik kazanım, istenilen genetik ilerlemeyi anlamak için bilgiyi sağlamaz. 

Başarmak için, her nesildeki genetik kazanımın yıllık genetik kazanımla ölçeklendirilmesi 

gerekmektedir. Dişiler ilk ortalama yavruyu doğurduklarında yaş ortalaması 4.5‟tir ve 

dolayısıyla Lf = 4.5 olur. Erkekler yavru bilgisi mevcut olduktan sonra seçilir ve nesil aralığı 

5 yıl olur. Bu popülasyondaki yıllık genetik kazanımı tahmin edin. 

 

Nesildeki generik kazanımı nesil aralığıyla ölçeklendirmek yıllık genetik kazanım sonucu 

olarak şu değeri verir: 

 
  

 Bu nedenle: 

Seleksiyon yoğunluğu ve seleksiyonun  doğruluğu, isabet derecesi erkekler ve dişiler arasında 

farklılık gösterebilir. Bu seleksiyon yollarının her birinde seleksiyonda sağlanan ilerleme ayrı 

ayrı hesaplanır ve sonrasında bütün popülasyon için tek bir genetik kazanım halinde 

birleştirilir. 

 

Bölüm 9.10: Daha Detaylı Seleksiyon Yolları 

Erkeklerde ve dişilerde seleksiyon yolları çeşitli sebeplerden çok farklılık gösterebilir. 

Özellikle erkekler dişilerden (çok) daha fazla yavru üretebildiği için, erkeklerin gelecek nesile 

katkısı dişilerden önemli oranda fazladır. Bu nedenden dolayı, çoğu türde erkekleri 

olabildiğince doğru bir şekilde seçmek için daha fazla özen gösterilir. Dişiler genellikle 

seleksiyon kriterleri olmadan ya da zayıf seleksiyon kriterleriyle yetiştirilir. Birçok hayvan 

türünde, farklı seleksiyon yollarına sapmak bir adım ileriye götürülür ve yeni damızlık 

erkekleri üretecek erkekler ile dişileri üretmek için seçilen erkekler arasında farklılaştırılır. 

Aynısı dişilere de uygulanabilir: yeni damızlık erkekleri üretecek dişiler ile dişileri üretecek 

dişiler. Islah için seçilen erkeklere baba adı verilir ve dişilere ana adı verilir. 
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Böylece, dört seleksiyon yolu tanımlayabiliriz: 

1. Babaları Üretecek Babalar (SS) 

Bu, yeni babaları üretecek babaları ıslah etmek için en zorlu seleksiyon yoludur. Yalnızca en 

iyi erkekler baba olabilir. 

2. Anaları Üretecek Babalar (SD) 

Babalar arasında bu en az zor olan bir seleksiyon yoludur. Bu babalar, damızlık dişilerin 

(anaların) babaları olacaktır. 

3. Babaları Üretecek Analar (DS) 

Bu, yeni babaları üretecek anaları ıslah etmek için en zorlu seleksiyon yoludur. Yalnızca en 

iyi dişiler ana olabilir. 

4. Anaları Üretecek Analar (DD) 

Analar arasında bu en az zor olan bir seleksiyon yoludur. Yeni analar için seleksiyon 

kriterlerinin olduğu soy kütüklerine dayalıdır. 

 

Bu seleksiyon yollarını formül haline getirirsek: 

 
 

Bu nedenle: 

Seleksiyonda sağlanan ilerleme bir bizi seleksiyon yoluna bölünebilir ve bu rakam, seleksiyon 

yoğunluğundaki ve seleksiyonun  doğruluğu, isabet derecesindaki farklılık sayısına bağlıdır. 

 

Bölüm 9.10.1: Örnek: Süt Sığırı YetiĢtiriciliği 

Süt sığırı çiftliklerinde, inekler günlük olarak (genellikle süt sağımı için günde iki kez) elden 

geçirilir. Çiftleşme genellikle yapay tohumlama ile gerçekleşir çünkü yapay tohumlama 

çiftçilerin ineklerine odaklanmasına ve bir boğa ile baş etmek zorunda kalmamalarına olanak 

sağlar. Yapay döllenmenin süt sığırlarında kullanılması görevlerde ve sahiplik konusunda net 

bir sapmaya neden olmuştur: İneklere genellikle çiftçiler sahiptir ve damızlık boğalara da bir 

ıslah şirketi sahiptir. Çiftçiler ve ıslah şirketi birlikte çalışır çünkü birinin diğerine ihtiyacı 

vardır. Süt sığırı, dört seçilm yolunun hepsinin görülebildiği bir türdür. Öte yandan, boğalar 

vardır. Kanıtlanmış boğaların hepsi yeni inekleri üretmek için kullanılabilir ve bu 

seçilmelerinin nedenidir. Ancak, tahmini damızlık değeri (EBV) en yüksek olan boğaların 

yavruların da damızlık boğa olmak için seleksiyon adayı olarak ayrılırlar. Diğer erkek 

yavrular et endüstrisi için satılır. İneklerin büyük bölümü yeni inekleri ıslah etmek için 

kullanılır (sürü yenileme). En iyi inekler yeni boğaları üretmek için en iyi boğalarla 

çiftleştirilir: boğa anası olurlar.  Spektrumun öteki tarafında, sürü yenileme inekleri üretmek 

için yeterli kalitede görülmeyen bazı inekler vardır. Bu inekler ıslah progrmaından çıkarılır ve 

genellikle bir et sığırı ile belirli bir değere sahip yavrular üretmek için çiftleştirilir. İneklerin 

yerine yenisi gelene kadar sütleri sağılır. 

 

Genomik seleksiyonun mümkün olmadığı bir zamanda 2000 inekten oluşan küçük bir süt 

sığırı popülasyonu düşünün. Bu ineklerin % 80‟i sürü yenileme inekleri üretmek için 

kullanılır. Spermin cinsiyetlendirilmesi mümkün değildir ve dolayısıyla % 50 erkek ve % 50 

dişi yavru doğar. Doğan erkek yavrulardan % 1.5‟i damızlık boğa olarak ayrılır ve % 0.25‟i 

boğa babası olarak ayrılır. Doğan dişi yavrularıdan % 3.5î boğa anası olarak ayrılır. Ortalama 

4 yaşındaki inekler ilk yavrularını doğurur; boğa anaları ortalama 5.5 yaşında ilk potansiyel 
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damızlık boğa yavrularını doğurur; damızlık boğalar ortalama 6 yaşında ortalama yavrulara 

sahip olur ve boğa babaları ortalam 8 yaşında onların ortalama damızlık boğa babalarına sahip 

olur. Hayvanlar süt üretimi için tahmini damızlık değerlerine (EBV) göre seçilir. İneklerin 

EBV‟di kendi performans kayıtlarına, damızlık boğaların EBV‟si dişi yavrularının 10 

tanesinin performansına ve boğa babalarının EBV‟si dişi yavrularının 20 tanesinin 

performansına dayalıdır. Süt üretiminin kalıtım derecesi 0.3‟tür ve popülasyondaki genetik 

varyans 122.500 kg‟dır. 

 

Yıllık genetik kazanımı hesaplayın: 

 

Cevap: 

Bu soru adım adım bir yaklaşım gerektirir. Dört farklı seleksiyon yolu vardır ve her 

seleksiyon yolu için i ve rIH değerlerini hesaplamamız gerekir. Yıllık genetik kazanımı 

hesaplamamız gerektiği için, nesil aralığına bölmemiz gerekir. Metinde zaten bunlar 

tanımlanmıştı. Bunu yol yol inceleyelim. 

 

İlk önce SS yolu. Seçilen oran 0.8*0.5*0.0025 = 0.001 (0.1%)‟dir ve bunun karşılığına denk 

gelen i değeri 3.367‟dir.rIH değerinin nasıl hesaplanacağı hayvanların sıralanmasıyla ilgili 

bölümde yer alan Tablo 2‟dedir. Formül şu şekildedir: 

 
 

Bunu doldurursak (20 dişi yavru, h
2
=0.3), rIH değerini 0.619 olarak elde ederiz. 

 

SD yolunda, seçilen oran 0.8*0.5*0.015 = 0.006 (0.6%)‟dır ve sonuç olarak i değeri 2.834 

olur. rIH değeri (10 dişi yavru, h
2
=0.3) 0.448‟dir. 

 

DS yolunda, seçilen oran 0.8*0.5*0.035 = 0.014 (1.4%)‟tür ve sonuç olarak i değeri 2.549 

olur. rIH değeri (kendi performansı) ‟dir. 

 

DD yolunda, seçilen oran 0.8*0.5 = 0.4 (40%)‟tür ve sonuç olarak i değeri 0.966 olur. rIH 

değeri DS ile aynıdır: ‟dir. 

 

Farklı seleksiyon yolları için bütün hesaplamaları yaptığımıza göre, hepsini genel bir genetik 

kazanım halinde birleştirmek gereklidir. Genetik standart sapma ‟dır. 

 
  

Bu popülasyonun ortalama olarak yıllık 78.64 kg daha fazla süt üretmesi beklenir. 

 

Bunun gerçekçi bir örnek olmadığına dikkat edin çünkü gerçekte işi karmaşık hale getiren 

faktörler vardır çünkü hayvanlar birden fazla bilgi kaynağına dayalı olarak seçilir; örneğin, 

kendi performanslarına ve kardeşlerinin bilgilerine ve yavrularının bilgilerine. Bir hayvan ne 

kadar yaşlanırsa, o kadar fazla bilgi mevcut olur ve damızlık değerlerinin  doğruluğu, isabet 

derecesi o kadar fazla olur. Ek olarak, nesil içinde ıslahın olduğunu varsayarız. Ancak, 
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gerçekte nesiller üst üste gelebilir. Bazı hayvanlar diğerlerinde çok daha fazla ıslah için 

kullanılabilir. 

 

Bölüm 9.11: Seleksiyon Yoğunluğu ve Akrabalı YetiĢtirme Oranı 

Daha önce, seçilen orandaki azalmanın ve dolayısıyla seleksiyon yoğunluğundaki artışın 

genetik kazanımda bir artışa yol açacağı netleşmişti. Bu nedenle, hızlı genetik kazanım ıslah 

için en iyi birkaç hayvanın seçilmesiyle başarılabilir. Bu basittir ancak neden yapılmaz? 

Popülasyon boyutunu korumak için seçilmesi gereken en az hayvan sayısını üreme 

kapasitesinin belirlemesinin yanında, bir başka konu daha vardır: akrabalı yetiştirme. Genetik 

akrabalık ve akrabalı yetiştirme ile ilgili bölümden hatırlanacağı üzere, bir popülasyondaki 

akrabalı yetiştirme oranı 1/8Nm + 1/8Nf ile tahmin edilebilir ve böylelikle az sayıdaki ebeveyn 

daha yüksek akrabalı yetiştirme oranı verir; özellikle erkek ve dişilerin sayısında denge yoksa. 

Gıda ve Tarım Örgütü‟nün popülasyonun yaşayabilmesi için akrabalı yetiştirme oranının % 

0.5-1‟i aşmaması yönündeki tavsiyesini kullanırsak, bunun seleksiyon stratejileri için 

sonuçları olabilir. 

Büyük popülasyonlarda, aynı akrabalı yetiştirme oranı için küçük popülasyonlara göre daha 

büyük seleksiyon yoğunlukları uygulanabilir. Örneğin, seçilen oranı % 1 olan ve 20.000 

hayvandan oluşan (yarısı erkek, yarısı dişi) bir popülasyonda sonuç 100 hayvan olacaktır. 

Erkeklerin ve dişilerin eşit seleksiyon oranı, akrabalı yetiştirme oranının % 0.25 olması 

sonucunu verir. Ancak, popülasyonda 20.000 değil de 2.000 hayvan olsaydı, erkeklerde ve 

dişilerde % 1‟lik bir seçilen oran akrabalı yetiştirme oranının % 2.5 olmasına neden olacaktı 

ve bu oran çok fazla olacaktı. Genellikle erkeklerin seçilen oranı dişilere göre (çok) daha 

düşüktür. Yine 20.000 hayvanı ele alırsak, erkeklerdeki % 1‟lik seçilen oran (en iyi 10 erkeğin 

seçilmesi) ve ıslah için 10.000 dişinin hepsinin kullanılması, akrabalı yetiştirme oranının % 

1.25 (tam olarak 1.25125) olması sonucunu verir. 10.010 hayvan ıslah için kullanılmasına 

rağmen, akrabalı yetiştirme oranı hala popülasyonun canlı kalabilmesi için çok yüksektir. 

Yapay döllenmede, yeterli sayıda dişi mevcut olduğu sürece her baba için 1000 yavru birçok 

türde problem değildir. 

 

Islah şirketleri genetik materyalleri (genellikle sperma) satarak para kazanırlar. Bu nedenle 

ilgilendikleri konu ıslah stoğunu canlı tutabilmektir. Ancak, rakip ıslah şirketleri de vardır ve 

aynı genetik materyal pazarından faydalanmak isterler. Islah şirketleri bu sorunu şu şekilde 

çözer: Pazar payını koruyabilmek (veya artırabilmek) için mümkün olan en fazla genetik 

ilerlemeyi elde etmeye çalışır ancak akrabalı yetiştirme oranını % 1 ile kısıtlarlar. 

 

Böylece: 

Seleksiyon yoğunluğu ile ilgili kararlar, genetik kazanıma karşı akrabalı yetiştirme oranı 

değerlendirilmesine dayalıdır. 

 

Bölüm 9.11.1: Özel Durum: Dolaylı Seleksiyon 

Şu ana kadar, popülasyonun en azından büyük bir bölümünde seleksiyon altındaki özellik için 

fenotipik bilginin mevcut olduğunu varsaydık. Seleksiyon büyüme ile ilgiliyse, farklı 

yaşlardaki ağırlıklara kolayca ulaşılabilir; seleksiyon süt üretimiyle ilgiliyse, dişilerin kayıtları 

mevcuttur ve seleksiyon et kalitesiyle ilgiliyse, akrabaların kayıtları mevcuttur. Ancak bazı 

durumlarda fenotipler mevcut değildir; örneğin bulaşıcı bir hastalık durumu; ve/ veya özellik 

için fenotipi elde etmek çok pahalıya malolur veya elde etmek çok zordur. Böylesi 

durumlarda, seçmek istediğiniz özellik için ikinci bir özellik indikatör olarak kullanılabilir. 

Önemli bir gereklilik, geliştirmek istediğiniz özellik ile indikatör özelliğin korelasyon içinde 

olmasıdır (örneğin, ıslah hedefindeki özellik). Açıkçası, korelasyon ne kadar yüksekse o kadar 
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iyidir. Islah hedefi özelliğinde genetik kazanım formülü, indikatör özellik ile ilgili seleksiyon 

verildiğinde, şu şekilde tahmin edilebilir: 

 
 

Seleksiyon yoğunluğu doğrudan seleksiyon ile aynıdır ve seçilen orana dayalıdır. Damızlık 

hayvanların seleksiyonunin  doğruluğu, isabet derecesi, indikatör özelliğin kalıtım derecesi ile 

tahmin edilebilir ve bu, seleksiyonun dayanağıdır. Islah hedefi özelliğinizde seleksiyonda 

sağlanan ilerleme ile ilgilenirsiniz, bu nedenle sonuçları ıslah hedefi birimleriyle ifade etmek 

ve böylece ıslah hedefi özelliğinin standart sapmasını kullanmakistersiniz. 

 

İndikatör özellik seleksiyonunin aslında ıslah hedefi özelliğinde ne derece genetik ilerlemeyle 

sonuçlanacağı konusu korelasyon boyutuna bağlı olacaktır. Bu nedenle, sonucu indikatör 

özellik ile ıslah hedefi özelliği arasındaki korelasyonu ile çarpmanız gereklidir. Seleksiyonun 

genel  doğruluğu, isabet derecesi böylelikle hem indikatör özellik seleksiyonunin  doğruluğu, 

isabet derecesina hem de indikatör özellik ile ıslah hedefi özelliği arasındaki korelasyona 

bağlıdır. 

 

Doğrudan seleksiyonle karşılaştırıldığında dolaylı seleksiyon ile daha fazla genetik kazanım 

elde edilip edilemeyeceği, indikatör özelliğin kalıtım derecesinin belirlediği 

 bileşimine ve ıslah hedefi özelliği ile indikatör özellik arasındaki 

korelasyona bağlı olacaktır. 

  

Böylelikle: 

İndikatör özellik, ıslah hedefi özelliği için performansın bir göstergesini sağlar ve ölçülmesi 

çok zor veya pahalı olan özelliklerin yerini alması konusunda çok faydalıdır. 

 

Başarı için gerekenler indikatör özelliğin kalıtım derecesi ve ıslah hedefi özelliği ile 

korelasyonudur. 

 

Dolaylı seleksiyon, özelliklerin kaydedilmesi çok pahalı veya zor olduğunda çok iyi bir çözüm 

olabilir. 

  

Örnek: Süt Sığırlarına Beyaz Çizgi Hastalığı 

Çok sayıda Hollanda süt sığırı sürüsünde 2002-2003 yıllarında yapılan bir araştırmanın 

sonuçları % 9.6 oranında beyaz çizgi hastalığının varlığını göstermektedir. Kalıtım derecesi 

düşüktür; yalnızca 0.02% (böylece   ). Düşük kalıtım derecesin önemli 

bir nedeni çiftliklerin yalnızca bir kez ziyaret edilmiş olması ve hastalığın bulunmadığı bir 

ineğin sağlıklı olarak kabul edilmesidir. Ancak, bazı inekler henüz iyileşmiş olabilir veya 

henüz enfeksiyon kapmamış olabilir. Genetik varyans 0.078 idi; böylelikle σa değeri 0.28 idi. 

Bunlar, çok büyük genetik kazanım başarabilmek için umut verici rakamlar değildir. Ancak, 

beyaz çizgi hastalığı ile ayak açıcı arasındaki korelasyon 0.64‟tür. Dik açılı ayaklar düz 

ayaklara göre daha fazla etkilenmektedir. Ayak açısının ölçülmesi kolaydır ve kalıtım 

derecesi 0.18‟dir (dolayısıyla rIH değeri 0.42‟dir). Beyaz çizgi hastalığıyla ilgili gözlemlere 

göre seleksiyon yapmak istersek, bu durumda genetik kazanım  

olur. Beyaz çizgi hastalığının yaygınlığını azaltmak için ayak açısına göre seleksiyon yapmak 

istersek, bu durumda genetik kazanım  olur. Bu, eğer 

seleksiyon doğrudan beyaz çizgi hastalığına göre olmak yerine dolaylı olarak ayak açısına 

göre olursa neredeyse iki katı bir karşılık(ilerleme)tür. 
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Bölüm 9.12: Seleksiyonda sağlanan ilerlemennin Öngörülmeyle Ġlgili Uygulama 

Konuları 

Şu ana kadar, birilerinin hangi hayvanların seleksiyona katılabileceğine, hangilerinin 

katılamayacağına karar verdiği en iyi durumu tartıştık. Yetiştiricinin etkisinin olduğu iki ana 

nokta vardır: seçilen oran ve seleksiyonun  doğruluğu, isabet derecesi. İyi genetik 

karşılık(ilerleme) tahminleri için, bu seçilen oranların ve seleksiyonun  doğruluğu, isabet 

derecesinun doğru olması gereklidir. Bu ne kadar gerçekçidir? 

 

Bu, ticari bir batında çoklu doğuran çiftlik hayvan türleri ve kümes hayvanlarında ıslahında 

olduğu gibi birisi bütün potansiyel damızlık hayvanlara sahipse oldukça gerçekçidir. Seçilen 

oran bir ölçüde pazarın beklenilen durumuna bağlı olabilir ancak en azından değişiklikler 

kaydedilir. Damızlık hayvanların seleksiyonun  doğruluğu, isabet derecesi da ıslah şirketinin 

ellerindedir. Hayvanlar, diğer hayvanların (kardeşler, yavrular) performanslarına dayalı olarak 

seçilirler ve kesin rakam mevcut olan rakama dayalıdır ve hayvanlar arasında biraz farklılık 

gösterebilir. Bu küçük dalgalanmanın öngörülen genetik kazanım üzerindeki etkisi çok kısıtlı 

olacaktır. Ancak, bu ıslah şirketlerinde bile uygulamada beklenmedik durumlarla; örneğin, 

istenilen oranın seçilmesini engelleyen bir hastalığın ortaya çıkması; karşılaşılabilir. Ancak 

genelde bu bölümde sunulan bu türlerle ilgili öngörü denklemleri çok faydalıdır. 

 

Süt sığırı ıslahında, durum biraz daha zordur çünkü ineklerin büyük bölümüne bireysel 

yetiştiriciler sahiptir. Boğalara sahip olan her çiftçinin, her birisi ıslah şirketinin hedefine 

genel anlamda benzese de, kendi ıslah hedefi vardır. Boğalarda seçilen oran ıslah şirketinin 

ellerindedir ancak bu boğaların sonrasındaki kullanımı çiftçilerin ellerindedir. Popüler olan ve 

çok popüler olmayan boğalar vardır. Her ikisi de ıslah için seçilmiş olsa bile, popüler boğanın 

gelecek nesilde daha fazla yavrusu olacaktır. Seleksiyona genetik karşılık(ilerleme) 

öngörürken bir varsayım seçilne bütün boğaların kendi genlerini yaymak için eşit şansa sahip 

olduklarıdır. Gerçekte olan kesinlikle bu değildir. Hangi boğaların beklenilenden daha fazla 

kullanıldığına bağlı olarak, genetik karşılık(ilerleme)nin fazla ya da olması sonucunu verir. 

Popüler boğalar açıkça, çok popüler olmayan ya da genç olan boğalara göre daha doğru 

EBV‟ye sahip olacaktır. Doğruluk isabet derecesitaki bu fark, seleksiyonda sağlanan 

ilerlemeyi öngörürken dikkate alınmalıdır. Dişiler tarafında, inekler için seleksiyonun etkisi 

çok daha düşük olabilir ve bunun iki nedeni vardır: İlki, seçilen oranın hepsi çok büyüktür 

çünkü çoğu inek sürü yenileme üretmek için kullanılır. İkincisi, çiftçilerin birbirinden biraz 

farklı seleksiyon kriterleri olabilir ve sonucunda ineklerde genel anlamda seleksiyonun etkisi 

daha bile düşük olabilir. Uygulamada, bu seleksiyon yolu gözardı edilebilir. 

 

Atlarda durum süt sığırlarından biraz daha karmaşıktır. Aygırlar, soy kütüğü tarafından 

belirlenen standartlara kadar hayatta kalırsa ıslah için onaylanır. Ancak, onaylanan aygırlar iyi 

tanımlanmış seçilen oranı çok da temsil etmezler çünkü erkek tayların hepsi seleksiyon adayı 

değildir çünkü tüm sahipler sıpalarını (genç aygır) aygır denetimine sunmaya istekli değildir. 

Bu nedenle, aygır denetiminde seçilen sıpaların sayısına göre belirlenen seçilen oran, gerçek 

seçilen oranı temsil etmeyebilir. Süt sığırlarında olduğu gibi, bazı aygırlar çok popüler 

olacaktır ve sonuç olarak, gelecek nesilde diğerlerinde daha fazla yavruları olacaktır. Süt 

sığırlarında olduğu gibi, seleksiyonun  doğruluğu, isabet derecesi mevcut bilgiye bağlı 

olacaktır ve aygırlar arasında  farklılık gösterebilir. Seçilin karşılık(ilerleme)ü öngörülürken 

dikkate alınabilir. Çoğu soy kütüğünde, süt sığırlarında olduğu gibi, bütün dişilerin üremesine 

izin verilir. Ancak, süt sığırlarından farklı olarak yalnızca en iyi dişi atların üreme için 

kullanılması gerekmez. Bazı en iyi dişi at sahipleri, kendi atlarıyla ıslaha katılmak 

istemeyebilir ve bazı zayıf dişi atların sahipleri bir tay sahibi olmak isteyebilir. Dişi atlarda, 

seçilen oranın % 100 olması gibi adil bir yaklaşım var gibidir. Seleksiyonin  doğruluğu, isabet 
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derecesi genel olarak düşük olacaktır çünkü tayların sayısı genel olarak kısıtlı sayıdadır. 

Babası popüler olan bazı dişi atların çok sayıda üvey kardeşi vardır. 

 

Köpeklerde de durum daha karmaşıktır. Islah kuruluşları ve “Raad van Beheer” ıslah için 

kullanılacak erkeklerle ilgili bazı temel öngereklilikler tanımlamıştır. Bazı ırklardaki 

dişilerden de ırka özel potansiyel hastlaıklar konusunda bir sağlık sertifikası sunmaları 

beklenir. Şimdiye kadar her şey yolunda. Ancak, erkeklerde seçilen oran yoktur çünkü çok az 

insan damızlık bir erkek sahibi olmayı ister ve bu, köpeğin kalitesiyle doğrudan ilişkili 

değildir. Benzer şekilde, çok az sayıda dişi köpek sahibi, köpeğin kalitesine rağmen ıslaha 

katılmak ister. Sonuç olarak, genetik karşılık(ilerleme)ın seçilen oran ve seleksiyonun  

doğruluğu, isabet derecesina bağlı olarak öngörülmesi köpeklerde uygulanabilir değildir. 

Bunun bir istisnası, eğitim köpeklerinin ıslahıdır. Burada köpeğin kalitesi seleksiyon kriteridir 

ve seçilen köpekler ıslah için kullanılır. 

 

Peki, seçilen oranın ve seleksiyonun  doğruluğu, isabet derecesinun çok iyi tanımlanamadığı 

durumlarda ne yapılmalıdır? Bir çözüm, babanın ve ananın EBV‟sine dayalı olarak her 

çiftleşmedeki yavruların ortalama genetik potansiyelini tahmin etmek olabilir. Genetik 

modellerle ilgili bölümde gördüğümüz gibi, ebeveynleri EBV‟sini bilmek, Mendelian 

örneklemi nedeniyle, yalnızca yavruların EBV‟si hakkında size bilgi verir: 

. Genetik karşılık(ilerleme)ü öngörmedeki 

yanlışlıkların ne derece artacağı ebeveynlerin EBV‟sinin  doğruluğu, isabet derecesina bağlı 

olacaktır.Bu nedenle: 

Sonuç olarak seleksiyonla sağlanan ilerleme seçilen oran ve seleksiyonun  doğruluğu, isabet 

derecesinu varsayarak öngörmek çok faydalıdır ancak varsayımlarınızla ilgili  doğruluğu, 

isabet derecesin eksik olabileceğine dikkat edin. 

 

Bölüm 9.13: Seleksiyonda sağlanan ilerlemenin tahmin edilmesi ile Ġlgili Kilit Noktalar 

 

1. Islah geleceği öngörmekle ilgilidir. 

2. Genetik kazanımı öngörmek, gelecekteki performansı öngörmek ve öncesinde ıslah 

kararlarını değerlendirmekle ilgilidir. 

3. Genetik kazanımı üç ana faktör belirler: fenotipik varyans, seleksiyonun  doğruluğu, 

isabet derecesi ve seçilen oran. 

4. Nesil aralığı genetik kazanımın nesil yerine yıllık olarak ifade edilebilmesine olanak 

sağlar. 

5. Genetik kazanımı en üst düzeye çıkarmak, nesil aralığının  doğruluğu, isabet derecesi 

ve nesil aralığını azaltmak arasında bir denge gerektirir. 

6. Seleksiyon yolları, erkeklerde ve dişilerde seçilen oran ile seleksiyonun  doğruluğu, 

isabet derecesinu dikkate alır. 

7. Seleksiyonun yoğunluğu ile ilgili kararlar, akrabalı yetiştirmeye karşı genetik 

kazanımın ele alınmasına bağlıdır. 

8. İndikatör özellikler ile yapılan dolaylı seleksiyon, özelliklerin kaydedilmesi çok pahalı 

olduğunda çok iyi bir çözüm olabilir. 

9.  Seleksiyonla sağlanan ilerlemeseçilen oran ve seleksiyonun  doğruluğu, isabet 

derecesinu varsayarak öngörmek çok faydalıdır ancak varsayımlarınızla ilgili  

doğruluğu, isabet derecesin eksik olabileceğine dikkat edin. 
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BÖLÜM 10: SELEKSĠYON  VE EġLEġTĠRME 

 

Damızlık değerleri hesaplandıktan ve seleksiyon kararlarının seleksiyona genetik 

karşılık(ilerleme) üzerindeki etkilerini öngördükten sonra, yeni bir eylem için hazırız: 

hayvanların gerçekten seçilmesi ve eşleştirilmesi. Hayvan ıslahının birçok özelliği gibi, 

eşleştirmenin bütün popülasyonla karşılaştırıldığında tekil eşleştirme kararları üzerinde farklı 

bir etkisi olabilir. Bütün popülasyon için ıslah hedefi tekil bir yetiştiricinin ıslah hedefinden 

farklı olabilir. Ancak, popülasyon düzeyinde genetik ilerleme elde etmek için, seleksiyon 

kararlarının popülasyon düzeyinde alınması gereklidir. Ardından, tekil yetiştiriciler 

popülasyon düzeyinde tanımlanmış seleksiyon adayı hayvanlar arasından kendi hayvanlarıyla 

çiftleştirecekleri hayvanları seçmek için kendi seleksiyon kriterlerini uygulabilirler. Eş seçimi 

yavruların kullanım amacı, dişinin kalitesi (ya da kalitesizliği), istenilen çiftleşmenin fiyatı 

veya eşe uzaklık (doğal çiftleşme durumunda) gibi birtakım özelliklere bağlı olabilir. Amaç, 

eş seçimi için belirlediğiniz kısıtlılıklara göre, uygun bir eş bulmak ve iyi yavrular üretmektir. 

Tekil yetiştiriciler düzeyinde eşleştirme kararları popülasyon düzeyinde akrabalı yetiştirme 

oranları üzerinde sonuçları olabilir çünkü eğer seçtiğiniz eş diğer yetiştiricilerin eş seçimi ile 

aynıysa seçtiğiniz eşin bir sonraki nesil çok sayıda yavrusu olacaktır ancak diğerlerinin hiç 

yavrusu olmayabilir. Bu nedenle, tekil düzeyde istenilen eş seçimi ve popülasyon düzeyinde 

tekil eç seçiminin sonuçları birbiriyle uyuşmayabilir. 

 

 
Bu bölümde, dişinizin düşük nitelikli noktalarını telafi etmek veya yavrularınızda belirli 

nitelikler (örneğin, renk) elde etmek gibi eşleştirme kararlarının nedenlerini ve sonuçlarını 

inceleyeceğiz. Popüler babaları popülasyon düzeyinde yoğun olarak kullanılmasının 

potansiyel sonuçlarını ve kısaca ebeveynlik testinin nedenlerini tartışacağız. 

 

Not: EĢleĢtirme ve Tekil Gen Özellikleri 

Eşleştirme kararları bir homozigotluk yaratmaya veya bundan kaçınmaya çalışmaya dayalı 

olabilir. Örneğin, çekinik monogenetik bozukluklar olması durumunda, eşleştirme kararları 
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6. Dağıtım
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- Melezleme
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homozigot çekinik yavru riskinden kaçınmayı amaçlayabilir. Ancak, istenilen etkiye sahip 

monogenetik özellikler de vardır. Örneğin, sığırlarda boynuzlu olmak ya da olmamak veya 

belirli bir kürk rengi yaratmak. Monogenetik kalıtım derecesi ile ilgili bölümde daha fazla 

bilgi bulabilirsiniz. 

 

Bölüm 10.1: Seleksiyon Kriterleri ve EĢleĢtirme Kararları 

Ticari çiftlik hayvanları yetiştiriciliğinde, bir batında çoklu doğuran çiftlik hayvan türlerilarda 

ve kümes hayvanlarının seleksiyonunde, en iyi hayvanların seçilmesinin ardından tesadüfi 

çiftleşme gerçekleşit. Tekil eşleştirme kararları alınmaz çünkü ortalama olarak popülasyon 

düzeyinde, ek değer kanıtı yoktur. Bir diğer deyişle, eşleştirme seleksiyon altındaki 

özelliklerin ortalamasında doğrudan bir değişiklikle sonuçlanmaz. Eğer olursa, o özelliğin 

varyasyonunda azalan bir etkiye sahip olabilir ancak bütün yetiştiricilerin aklında aynı ıslah 

hedefi olmalı ve seleksiyon ve eşleştirme kararları buna göre alınmalıdır. Tekil düzeyde, 

özellikle monogenetik özelliklerle ilgili, eşleştirme kararlarının bazı ek değerleri olabilir. 

 

Bir yetiştiricinin dişisini kullanma nedenleri, yavru üretmekten süt üretimini başlatmaya ve 

“artık eskisi kadar iyi olmasa da bu hayvanı ıslah için her zaman kullanabiliriz”e kadar 

farklılık gösterebilir ve en üstün nitelikli hayvanları elde etmek için mücadele ederler. Dişi 

eşin özel seçim sebepleri, maliyetler ve doğal çiftleşme olduğunda aradaki mesafe 

uygulamasal nedenlerden en popüler eşi bulmaya kadar farklılık gösterebilir ve kalıtlanabilir 

bozukluklar gibi sorunlardan kaçınmak ve eksik kalan noktaları tamamlamak hedeflenir. 

Seleksiyon kriterleri ıslah için en iyi eş seçilmeden önce tanımlanmalıdır fakat uygulamada bu 

iki süreç genellikle birbiriyle ilişkilidir. Ancak, genetik ilerlemenin eşleştirme ile değil 

seleksiyon ile gerçekleştirildiğini unutmayın. 

 

Dişilerin sahipleri, onaylanmıi bir erkeği ıslah için kullanıp kullanmama konusunda net karar 

verir. Etkin olarak, gerçek ıslahın sorumlusu onlardır. Erkek hayvan sahiplerinin yalnızca 

pazarda bir “ürünü” vardır. Ürünlerini pazarlamak için biraz çaba harcamaları gerekebilir. 

Sıklıkla, dişisahiplerinin çift seçme nedenleri düşünüldüğünde, pazarlama en az erkeklerin 

kalitesi kadar önemlidir. En üstün bir baba ıslah organizasyonunun rekabet değerini belirler. 

Bu nedenle,  

 

Eşleştirme kararlarının popülasyon düzeyinde etkisi yoktur ancak tekil eşleştirme düzeyinde 

bazı etkileri olabilir. 

 

EĢ Seçiminin Akrabalı YetiĢtirime ile Ġlgisi 

Bir hayvanın ebeveynleri akraba ise, o hayvan akrabalı yetişmiştir: 

 
F

hayvan= ½ * aebeveynler arası 

Ebeveynlerin ortak atası varsa akrabadırlar. Bu ortak ata ebeveynlere ne kadar yakınsa, 

ebeveynlerin akrabalığı o kadar fazladır. Tam kız kardeş veya tam erkek kardeşin yavrusunun 

akrabalı yetiştirme katsayısı ½*0.5 = 0.25‟tir. Ebeveynlerin akrabalığı ne kadar az ise, 

yavrunun akrabalı yetişmiş olması o kadar düşüktür. Bazı ıslah şirketlerinin yakın akrabaları 

eşleştirmekten kaçınma ile düzenlemeleri vardır. Örneğin, The Dutch Kennel Club 

(Hollanda‟daki çeşitli köpek ırklarından ve kayıtlı safkan köpeklerin soy bilgisi(pedigri) 

kaydından sorumlu organizasyon), büyükbabası, babası, oğlu ve torunu ile çiftleştirilen bir 

dişi köpeğin hiçbir yavrusunun soy bilgisi(pedigri)ne kaydedilmemesi yönünde bir 

düzenlemesi vardır. Bu nedenle: 

 

Eş seçimi, iki potansiyel ebeveyn arasındaki eklemeli(aditif) genetik akrabalığı dikkate 

almalıdır çünkü bu, yavruların akrabalı yetiştirme katsayısının doğrudan bir göstergesidir. 



 

245 
 

 

Bölüm 10.2: Telafi Edici ÇiflteĢtirme 

Eş seçiminin amacı belirli kusurları telafi etmek olabilir. Örneğin, bir kısrağın muhteşem bir 

yürüyüşü olabilir ancak bacakları en üstün kalitede olmayabilir. Seçilecek aygırın muhteşem 

bacakları ve tercihen yavrularının da muhteşem bacaklara sahip olacağı yönünde kanıtların 

olması gerekir. Aygırın bacakları yürüyüşünden daha önemlidir çünkü kısrak yürüme 

özelliğini zaten yavrusuna aktarır. Bir başka kısrağın harika bacakları olabilir ancak dört nala 

koşması çok iyi olmayabilir; bu durumda aygırın dört nala koşması muhteşem olmalıdır ve 

bacaklarının kalitesi nispeten düşük olabilir. En azından fikir budur. Her dişi için özel eş 

seçimi, olası en iyi kalitedeki yavruları elde etmek içindir. Islah kuruluşları için uygulamasal 

bir tavsiye, genetik ilerlemeyi getirebilecek ebeveynlerin seçilmesi ve ardından potansiyel 

tavsiye hizmeti olarak telafi edici eşleştirme uygulamasını belirlemektir. 

 

Ancak, kulağa mantıklı gelmesine rağmen, başarı garantisi yoktur. Telafi edici eşleştirme 

yetiştiricilerinin farklı ıslah hedeflerinin olduğu açıktır çünkü temele eş seçimini alırlar. Bir 

dişinin daha düşük nitelikteki özellikleri bir diğer dişinin güçllü yanı olabilir. Açıkçası, bir 

popülasyondaki bütün eş kararlarının eklemeli(aditif) etkileri belirli bir yönde değildir. Bir 

diğer deyişle, eşleştirme kararlarının ekstra genetik kazanımı olacaktır. Bunun yanında, tekil 

düzeyde, eş seçiminin sonucunu etkileyen bir takım başka faktörler vardır: 

 

1. Mendelian Örneklemi: Bu, ana ve babanın tahmini damızlık değerini (EBV) çok doğru 

bir şeklide biliyor olsanız da şans faktörünü gösterir. 

2. Pleitropik (Bir genin çok sayıda geni etkilemesi) ve Epistatik (gen-gen etkileşimi) 

Etkiler: Bir özelliğin; örneğin, atlardaki yürüyüş kalitesi; bir başka gen ile etkileşim 

içinde olan bir gen tarafından etkilenmesi muhtemeldir. Bu genlerden biri yavrularda 

yanlış allele sahipse, yürüyüş kalitesi yükselmeyecektir. 

3. Seleksiyon kararının dayalı olduğu bilginin  doğruluğu, isabet derecesi nedir? 

Örneğin, genetik mi yoksa eğitim mi şampiyon yaratır? Kesin EBV‟ye sahip 

olmadığınızda kendinize özellikle bu tür soruları sormalısınız. Bu nedenle: 

 

Telafi edici eşleştirme, dişi hayvanın kusurlarını telafi etmek için en iyi erkeği bulmayı 

içermektedir. 

 

Telafi edici eşleştirmenin tekil eşleştirme sonuçları üzerinde etkisi olabilir ancak popülasyon 

düzeyinde etkisi yoktur. 

 

Bölüm 10.3: Uzun Vadeli Genetik Katkı 

Hayvanların neden ortak ataları vardır? Bunun nedeni, ortak atanın çok sayıda yavru üreten 

popüler bir hayvan olmasıdır ve bu, muhtemelen birkaç nesil sonra her iki ebeveynin de 

doğmasını sağlamıştır. Geçmişte bir hayvan yetiştirme konusunda ne kadar popüler ise, iki 

potansiyel ebeveynin bu aynı ortak ataya sahip olma ihtimali o kadar artar. Ne kadar fazla 

hayvan o ortak atayı paylaşıyorsa, iki hayvanın eşleştirilmesinde akrabalı yetişmiş bir 

yavrunun doğma ihtimali o kadar fazladır. Bir diğer deyişle, bir hayvanın popülasyona uzun 

vadeli genetik katkısı ile popülasyondaki akrabalı yetiştirme oranı arasında bir ilişki vardır. 

Uzun vadeli genetik katkı, bir popülasyonda paylaşılan ortak bir ata nedeniyle hayvanlar 

arasındaki akrabalık düzeyinin bir ölçüsüdür. Bu kavramı anlatmak için, bir yarış kazandığı 

için çok ün kazanmış bir erkeği ele alın. Birçok yetiştirici bu erkeği dişilerinin eşi olarak 

kullanmaya karar verir. Bir sonraki nesilde, erkek yavruları diğerlerinden (çok daha) iyi 

performans gösterdiği için, babanın haklı bir üne sahip olduğu ortaya çıkar ve bu yavrular da 

yetiştirme için sıklıkla kullanılır. Bir sonraki nesilde, bu erkek yavruların yavruları da yine 
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ortalamadan iyidir ve yetiştirme için sıklıkla kullanılır. Birkaç nesil içinde, birçok hayvanın 

atası o ilk şampiyon olacaktır. Bu hayvanlar çiftleştirilirse, bu hayvanlar akrabalı yetişmiş 

olur. 

  

Tanım 

Uzun vadeli genetik katkı, bir popülasyonda paylaşılan ortak bir ata nedeniyle hayvanlar 

arasındaki akrabalık düzeyinin bir ölçüsüdür.  

 

Bir hayvanın popülasyona uzun vadeli genetik katkısı ile popülasyondaki akrabalı yetiştirme 

oranı arasında bir ilişki vardır. 

 

Kendinizin ve komşunuzun soy bilgisi(pedigri)ni ele alırsanız, zamanda yeterince geri 

giderseniz ortak bir atanızı bulabilirsiniz. Sonunda, herkes birbiriyle akrabadır. Ne kadar 

yakın akraba olduğunuz ortak ata(ları)nızın ne kadar çok sayıda yavru ürettiğine ve ortak ata 

ile şimdiki bireyler arasındaki nesil sayısına bağlı olacaktır. Ne kadar çok yavru varsa, ortak 

ataya ulaşmak için o kadar çok “yol” vardır ve ortak ata ile paylaştığınız genlerin oranı o 

kadar fazladır. Aynı prensip hayvan ıslahına uygulanabilir ancak genellikle ortak atalardan 

paylaşılan gen süreci çok daha hızlı ilerler çükü ıslah popülasyonu nispeten küçüktür ve dış 

popülasyonlardan hayvan getirmek genellikle uygulanmaz. Birkaç nesil sonra, (neredeyse) 

bütün hayvanlar o ortak ata ile akraba olurlar. Daha fazla nesil sonra, ortak atanın katkısı artık 

daha fazla değişmez: (Neredeyse) Bütün hayvanların ortak atadan aldığı gen oranı aynıdır. 

 

Bölüm 10.3.1: Genetik Katkıların Örneği 

Bu kavram Şekil 1‟de gösterilmiştir; burada 2 babanın 6 nesil boyunca genetik katkıları bir 

kutu içerisinde renk orantısı olarak gösterilmiştir. Her baba, 10 yavrusu olan 10 dişi ile 

çiftleştirilmiştir. Böylelikle, her nesilde toplam 100 yavru vardır ve bunların 50 tanesi 

erkektir. Islah için 50 erkekten 5 tanesi seçilir ve seleksiyon ebeveynleri hesaba katmaz. Bu 

nedenle, ıslah için kullanılan iyi nitelikli hayvanların düşük nitelikli hayvanlardan daha fazla 

yavrusu vardır. Orijinal babanın yavrulara katkısı kutulardaki renk orantısı ile 

gösterilmektedir. Sol resimdeki baba, çok başarılı bir babadır. Yavruları çok popülerdir ve 

erkek yavrularından iki tanesi seçilmiş ve çok kullanılmıştır. Yine iki erkek yavrusu ve torunu 

çok popülerdi ve sonuç olarak, orijinal babanın oranı 6. nesilde fazladır. Bu, sağ şekilde baba 

ile zıttır. Sağda gösterilen baba çok başarılı değildir ve ıslah için hiçbir yavrusu seçilmemiştir. 

Yalnızca 4. Ve 5. nesillerde ailesinden erkekler seçilmiştir. Sonuç olarak, bu orijinal babanın 

6. nesildeki genetik katkısı çok küçüktür. Orijinal babaların genetik katkısı popülasyonda 

sabitlendiğinde, popülasyonda katkı boyutunu değiştirmenin artık mümkün olmadığını 

unutmayın. 
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Şekil 1. Aynı popülasyondaki iki babanın 6 nesil boyunca olan genetik katkısının örneği, kırmızı 

renkliler erkek ve sarılar diĢilerdir. Ġlk baĢta 10 diĢi ile çiftleĢtirilen 5 erkek vardır ve her birinin 10 

yavrusu vardı. Soldaki resim, genetik olarak daha üstün ve popüler bir babanın katkısını 

göstermektedir. 6. nesildeki bütün hayvanların önemli oranda geni bu babanın genlerinden 

türemiĢtir. Sağdaki resim daha az popüler olan bir babanın katkısını göstermektedir. Bu babanın 

iki yavrusunun asla yavrusu olmamıĢtır. 6. nesilde, bu babanın genlerinin katkısı çok azdır. ( 

Resimler, Brian Kinghorn’un ücretsiz açık eriĢim GENUP  programı kullanılarak 

oluĢturulmuĢtur.) 

   

Bölüm 10.3.2: Genetik Katkı ile Akrabalı YetiĢtirme Arasındaki ĠliĢki 

Bir diğer deyişle, günümüzde seçilen ebeveynlerin eşleştirme yoğunluğunun gelecek nesiller 

üzerinde büyük sonuçları olabilir. Bir hayvanın katkısı bir kez popülasyona yayıldığında, onu 

asla silemezsiniz. Akrabalı yetiştirme oranını hesaplarken, yetiştirmede kullanılan her bir 

hayvanın genetik katkısını dikkate almak mümkündür. Bu, akrabalı yetiştirme oranını 

hesaplamak için ancak popülasyonu kuran hayvanların katkıları ele alınırsa iyi bir yöntemdir. 

Daha yakın zamandaki hayvanların katkıları ele alınırsa, bu hayvanlar arasındaki akrabalık 

göz ardı edilir. Sonuç olarak, bu durumda ortaya çıkan akrabalı yetiştirme oranı, gerçek 

akrabalı yetiştirme oranının altında sonuç verir. 

 

Formülde, hayvanların genetik katkısının akrabalı yetiştirme oranına etkisi şu şekilde görünür: 

∆𝐹 =
1

4
 𝑐2 

 

Burada ∆𝐹 , ele alınan hayvanların genetik katkılarından kaynaklanan akrabalı yetiştirme 

oranıdır ve 𝑐2 bir hayvanın gelecek nesile katkısının karesidir. Bu formül gelecekteki akrabalı 

yetiştirme oranını hesaplamada kullanılabilir ve günümüzdeki eşleştirme yoğunluğu 

kararlarını verir. Bu nedenle: 

 

Eşleştirme yoğunluğunun sonraki nesillerdeki akrabalı yetiştirme oranları üzerinde geri 

döndürülemez sonuçları vardır. Genetik olarak üstün hayvanların büyük genetik katkıları 

popülasyona yayılır ve her bir hayvanda sabit bir yüzde olarak kalır. 

 

Bölüm 10.3.3: Popüler Bir Koçun Akrabalı YetiĢtirmeye Etkisinin Örneği  

Şekil 2, 5 damızlık koç ile başlayan küçük bir koyun popülasyonunu uygulamalı (ancak 

oldukça uç noktada) bir örneğidir. Bazı koçlar diğerlerinde daha popülerdir ve şampiyon olan 

ve yetiştiriciler arasında çok ünlü olan bir tane koç (Koç 2) vardı. Bu koç, çiftleşmeleri % 

45‟inde kullanıldı, öte yandan diğerlerinin katkısı % 10-20 arasında değişmekteydi. Görünüşe 
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göre, bu popüler koç haklı nedenlerden şampiyon oldu ve onun soyundan gelenler de çok 

popülerdi. 6 nesil içinde, popülasyondaki hayvanlar ortalama olarak onun genlerinin % 60‟ını 

paylaşıyordu. Bu oran nesil 25‟e kadar yavaş yavaş % 66‟ya çıktı ve ondan sonra sabitlendi: 

ortalama bütün hayvanlar Koç 2‟nin genlerinin % 66‟sını taşıyordu. Muhtemelen 35. Nesilde 

Koç 2 ile akraba olmayan hiçbir hayvan bulunmuyordu. Diğer 4 orijinal koçun katkılarının da 

mevcut olduğunu unutmayın. Ayrıca, bütün hayvanların bu koçlarla ortak bazı genlerinin 

bulunduğunu da unutmayın. Görünüşe göre, hepsinin belirli bir genetik kalitesi vardı ve bu 

kaliteyi yavrularına aktardılar ve tekrar ıslah için seçildiler. Ancak, o nesilde Koç 2‟nin 

katkısı diğerlerinden çok daha fazlaydı ve bu, yüksek akrabalı yetiştirme oranını ve Koç 2‟nin 

taşıyıcısı olduğu çekinik alleller için yüksek homozigotluk riskini işaret ediyordu. 

 

 
 

Şekil 2. Nesil 1’de mevcut damızlık koçların nesiller boyunca olan genetik katkılarına ve bu 

katkıların bu nesillerdeki akrabalı yetiĢtirme oranları üzerindeki sonuçlarına bir bakıĢ. Dikkat: Bu, 

yalnızca bu koçların genetik katkılarından kaynaklanan akrabalı yetiĢtirme oranıdır, diğer 

hayvanların genetik katkıları dikkate alınmamıĢtır. 

 

Önemli Mesaj: Popüler bireylerin yoğun olarak kullanılması kısa ve uzun vadede söz konusu 

olabilecek bir tartışmaya yol açabilir. Kısa vadede, herkes bu üstün erkeği kullanmak ister 

çünkü herkes yeni bir şampiyon yaratmak için en büyük şansı yaratmak ister. Ayrıca, bu 

durum üstün erkeğin sahibine önemli kazanç sağlar. Ancak, uzun vadede, popülasyon 

üzerinde ve böylelikle bireysel yetiştiriciler üzerinde olumsuz sonuçları olabilir. Olabilir 

çünkü bu popüler babanın yavrularına bakıldığında zayıf bir baba olduğu ortaya çıkarsa, 

yavrularının ıslah için seçilme ihtimalleri düşük olur ve bu nedenle popüler babanın katkısı 

nispeten azalır veya tamamen yok olur. Bu nedenle: 

 

Genetik olarak üstün bireylerin yoğun olarak kullanılması konusunda kısa ve uzun vadede söz 

konusu bir tartışma vardır. 

 

Bölüm 10.4: Islah Kısıtlılıkları 

Bazı ıslah kuruluşların, damızlık erkeklerin eşleştirme için yoğun olarak kullanımı konusunda 

düzenlemeleri vardır. Bu düzenlemelerin amacı gelecek nesillerde erkekleri genetik 

katkılarını ve böylelikle akrabalı yetiştirme oranını kontrol altında tutmaktır. Bunu 

gerçekleştirmek için, seçilen her erkeğin eşit katkıda bulunması için çaba gösterirler. Genelde, 

bu ıslah kısıtlılıkları yetiştiriciler tarafından beğenilmez çünkü onların ilgisi esasen kısa vadeli 

sonuçlar üzerindedir: yetiştirme için bu üstün erkeği kullanmak veya eşleştirmenin sonuçlarını 

satarak para kazanmak isterler. Bu kişisel ilgiler genellikle bütün popülasyonun uzun vadeli 

ilgisine baskın gelir. İnsanlar düzenlemelerin, kendi ilgilerini etkilemediği sürece, iyi 

olduğunu düşünme eğilimindedir. Diğerlerine o erkeği kullanmaya izin verilirken kendilerini 
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neden kısıtlasınlar? Neden eşleştirmenin sonuçlarını satarak para kazanmak ve bu onaylanmış 

erkeği elde etmek için harcadıkları paranın bir kısmını geri kazanmalarına izin verilmez? Bu 

durumun, köpeklerde, atlarda ve koyunlarda olduğu gibi erkeklerin özel olarak sahiplenildiği 

türler için geçerli olduğunu anlayabilirsiniz. Süt sığırlarında erkeklerin sahipleri kısıtlı 

sayıdaki yapay tohumlama (AI) hizmet istasyonudur ve onlar diğer erkeklerden de sperma 

satabilirler. 

 

Örnek: Friesian Atlarında Islah Kısıtlılıkları ve Akrabalı YetiĢtirme Oranı 

Friesian nispeten büyük (örneğin sayı olarak) bir Hollanda at ırkıdır. Ancak, her zaman büyük 

değildi. İlk başta, Friesland‟de çiftlik atı olarak kullanıldı. Hafta içinde esasen aile 

ziyaretlerinde gösterişli fayton   çiftlik araçlarını çeken  gösteri atı olarak kullanıldı. 1950 li 

yıllarda Friesian‟lılar arasında traktör popüler oldu ve diğer çiftlik hayvanları gibi atlar işlerini 

kaybetti. Bunun sonucunda, popülasyon sayı olarak azaldı. 1980lerde Friesian ırkı eğlence 

sporlarında kullanılan bir at olarak tekrar popüler oldu (hem koşum takımında hem semer 

altında). Artan popülerliği ve yapay döllenmenin varlığı, nispeten az sayıdaki aygıra dayalı 

olarak hızlı bir yükseliş sonucunu getirdi. Sonucu, 2000 yılında %2‟lik bir akrabalı yetiştirme 

oranıydı. Sperma kalitesinde düşme ve kısrakların doğurganlığının azalması gibi akrabalı 

yetiştirme depresyonu belirtileri vardı. Ayrıca, kriptorşidizm, plasenta retansiyonu, cücelik ve 

hidrosefalus gibi genetik bozuklukların frekansında bir artış vardı. Islah organizasyonu 

harekete geçmeye karar verdi ve 2003 yılında her erkek için yıllık maksimum 180 ıslah ve 

mevsimlik 6 ıslah ile kısıtlandı. 9 yaşından sonra kısıtlılıklar kaldırıldı. Bu ıslah 

kısıtlılıklarının özellikle aygır sahipleri için ekonomik sonuçları oldu ancak bir bütün olarak 

popülasyonun gelecek perspektifi için olumlu bir durumdu. 2013 yılında, akrabalı yetiştirme 

oranı % 0.5‟e düştü. 

 

Bölüm 10.5: Genetik Katkılar ile Çekinik Bozuklukların Görülmesi Arasındaki ĠliĢki 

Üstün bir hayvanı yoğun olarak kullanmanın neden riskli olduğunu kendinize sorabilirsiniz. 

Cevap, onun akrabalı yetiştirme oranı üzerinde gittikçe artan etkisidir. Akrabalı yetiştirme, 

genetik bozukluk riskinin gittikçe artmasının bir göstergesidir. Her bireyin yaklaşık 25 

çekinik genetik bozukluk taşıdığı hesaplanmaktadır ve onların çoğu hala bilinmemektedir ve 

hayvan türlerinden bağımsızdır. Genetik bozukluklar akrabalı yetiştirme oranı ile doğrudan 

ilişkilidir. Büyük katkılar, gelecekte bu genetik bozuklukların homozigot olması riskini artırır. 

 

Genetik bozuklukların popülasyona nasıl yayıldığını anlayabilmek için, yeni bir bozukluğun 

doğuşunu ele alacağız: negatif fakat çekinik etkisi olan bir mutasyonun gerçekleşmesi. Bu 

mutasyonun fark edilmesi oldukça fazla zaman alabilir çünkü ilk başta taşıyıcı olan yalnızca 

birkaç yavruda (yaklaşık % 50) gerçekleşir. Bir sonraki nesilde, genellikle yalnızca taşıyıcı 

olarak gerçekleşecektir çünkü sıklıkla erkek kardeş-kız kardeş çiftleşmeleri yasaklanır. Bu 

nedenle, homozigot hayvanlar için gerçekleşmesi bir nesil daha, yalnızca nesiller arası 

çiftleşmeye (ebeveyn-yavru veya amca-yeğen tipi çiftleşmeler) izin verilirse, gerektirecektir. 

Homozigot çekiniklerin sayısı az olsa bile, bozukluğun türüne bağlı olarak, yine fark 

edilmeden devam edebilir. Ancak dördüncü nesilde, mutasyon gerçekleştikten sonra  çok 

yakın olmayan akrabalar arasındaki çiftleşmeler nedeniyle homozigot hayvanlar olacaktır. 

Bozukluğun fark edilip edilmeyeceği, bozukluğun ciddiliğine bağlı olacaktır. Özellikle, 

bozukluk çok ciddi sorunlara yol açmıyorsa, uzun bir süre fark edilmeyebilir. Fark edilene 

kadar, popülasyondaki allel frekansı çoktan önemli seviyeler ulaşmış olabilir. 

 

Şekil 3, negatif etkisi olan bir mutasyonun zaman içinde tespit edilmesi ihtimalini 

anlayabilmenin rakamsal bir örneğidir. Bu tablonun altında, yavru sayısı (her bireyin 10 

yavrusu olacaktır) ve yakın akrabalı yetiştirmeden kaçınma (erkek kardeş-kız kardeş veya 
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ebeveyn yavru çiftleşmesi yok) ile ilgili bazı varsayımlar bulunmaktadır. Bu varsayımlara 

göre, yeni bir mutasyonun fark edilebilme ihtimali aşağı yukarı 4 nesil alır. Ancak 

mutasyonun sonuçları çok olumsuz ise ve başka bir şeye bağlanamıyorsa mutasyon fark 

edilebilir. Örneğin, mutasyonun embriyonun hayatta kalması üzerinde negatif etkisi varsa, 

görünen doğurgan olmama durumunun embriyonun ölmesinden kaynaklandığının ve sperm 

kalitesinin düşüklüğü gibi diğer nedenlere bağlı olmadığının anlaşılması çok daha uzun 

sürebilir. Rakamsal örneğe geri dönersek: Bir noktada bir negatif çekinik mutasyon 

gerçekleşir. Hayvanın yavruları kısmen taşıyıcı olurlar: yavruların yarısı mutasyona uğramış 

alleli alır ve diğer yarısı yabani türü alır. Nesil 1‟de 5 hayvan taşıyıcıdır ve 5 hayvan değildir. 

Popülasyondaki diğer bütün hayvanlar yabani türdür ve tabloda yer almamaktadır ancak 

eşleştirme için kullanılabilir ve bu nesil 1‟de nesil 2‟yi yaratmak için gerçekleşmiştir 

(Kardeşler arasında çiftleşmeye izin verilmemiştir.). Yine her birey için 10 yavru 25 taşıyıcı 

ve 75 yabani tür sonucunu doğurur. Bir sonraki nesilde yine çiftleşmeler yalnızca yabani 

türler arasındadır ve sonuçta 125 taşıyıcı ve 825 yabani tür oluşur. Ardından, taşıyıcılar 

arasında çiftleşmeye izin verilir ancak hala kardeşler arasında çiftleşmeye izin verilmez. 

Böylelikle, 125 taşıyıcında yalnızca 100 tanesinin eşleşmesine izin verilir. Eğer bu 

hayvanların hepsi birbiriyle çiftleşse (böylelikle yalnızca taşıyıcılarla taşıyıcılar çiftleşir), bu 

durumda etkilenen hayvan sayısı 10.000 hayvan içinde 25 olur. Yani, bütün varsayımlara 

göre, durum oldukça gerçekçidir ancak her hayvan için 10 yavru biraz fazla olabilir ve 4 nesil 

sonra yalnızca hayvanların maksimum % 0.25‟i etkilenir. Genetik bozukluğun etkisi uç 

noktada veya sıradışı değilse, insanların etkilenen hayvanların sayısının arttığını ve 

kalıtlanabilir olabileceğini fark etmesi çok daha nesil gerektirir. 

 

 
 

Şekil 3. Negatif etkisi olan bir mutasyonun ne kadar fark edilmeden kalabileceğinin rakamsal bir 

örneği. Önemli varsayımlar: Her nesilde her hayvan için 10 yavru, nesil içinde rastgele çiftleĢme 

ancak kardeĢler arası çiftleĢme (tam ve yarı) yok. Popülasyonun bundan daha büyük olabileceğine 

dikkat edin çünkü bunlar yalnızca tek bir hayvanın soyundan gelen hayvanlardır. 

 

Bu, rakamsal bir örnektir fakat bu tür olaylar gerçekte vardır. Ünlü (veya kötü bir üne sahip) 

örnek, Holstein süt sığırındaki kalıtlanabilir BLAD (sığır lökosit yapışma bozukluğu - bovine 

leucocyte adhesion deficiency) ve CVM (karmaşık vertebral bozukluk - complex vertebral 

malformation) hastalıklarıdır. Tek bir boğanın çok büyük genetik katkısı, Holstein 

popülasyonuna yayılmış iki kalıtlanabilir bozuklukla sonuçlanmıştır. 

 

 

Bölüm 10.5.1: Örnek: Bir Babanın Yoğun Olarak Kullanımının Genetik Bozuklukların 

Frekansı Üzerindeki Sonuçları 

Geçtiğimiz yüzyılın 1980li yıllarında Carlin M Ivanhoe Bell adında (lakabı Bell) bir boğa 

vardı. Çok popülerdi çünkü dişi yavrularının süt üretimi çok iyiydi ve 20 yıl boyunca baba 

olarak yoğun bir şekilde kullanıldı. Erkek yavruları da yoğun bir şekilde kullanıldı ve 
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günümüzdeki Holstein inekleri Bell ile akrabadır ancak bu akrabalığın birden fazla yolu 

vardır. 

 

 
 

Ne yazık ki, çok nesil sonra Bell’in iki genetik bozukluk (BLAD ve CVM) taşıdığı ortaya 

çıkmıştır ve baba olarak çok fazla kullanıldığı için bozukluklar Holstein Friesian süt sığırı 

popülasyonuna yayılmıştır. BLAD bağışıklık yetmezliğine yol açar ve tekrarlayan 

enfeksiyonlar sonucunu getirir. Bell’in büyük babası Osborndale Ivanhoe’ya kadar izi 

sürülebilir. CVM bozukluğu genellikle (% 88) döllenmeden 260 gün sonra düşükle 

sonuçlanır. Bu fetüslerin yalnızca % 4-5’i canlı doğar. İzi, Bell’in babası Pennstate Ivanhoe 

Star’a kadar takip edilmiştir. CVM 1999 yılında keşfedilmiştir. Ne BLAD ve ne CVM için 

mutasyonlar Bell’den kaynaklanmasa ve muhtemelen babasından ve büyükbabasından 

kaynaklanmış olsa bile, Bell’in yüksek miktardaki genetik katkısı her iki bozukluğun da 

Holstein Friesian süt sığırı popülasyonuna yayılmasına neden olmuştur. Bu bozuklukların 

hiçbiri frekansı zaten düşük olan bir genetik bozukluk ile ilişkilendirilecek kadar ciddi değildi. 

Bu nedenle, kalıtlanabilir bir bozukluk ile ilişkisi kurulana kadar geniş bir şekilde 

yayılmasına olanak sağlanmıştır. 

 

Bu nedenle: 

Çekinik genetik bozuklukların popülasyona yayılma hızını damızlık hayvanların yoğun olarak 

kullanılması hızlandırır. 

 

Bozukluk fark edilmeden önce geniş alanlara yayılır. 

 

Bölüm 10.6: Ebeveynliğin Doğrulanması 

Birçok ıslah kuruluşunda, yaru doğduğunda çiftleşmelerin DNA testi le doğrulanması gerekir. 

Bunun önemli bir nedeni soy bilgisi(pedigri) kaydının kalitesini korumaktır. Soy 

bilgisi(pedigri) kaydının kalitesinin düşük olmasının çeşitli nedenleri vardır: 

1.  Çok sayıda dişi ve erkeğin birlikte barındığı bazı çiftleşme sistemleri (örneğin, balık). 

Yavruların kesin soy bilgisi(pedigri) yalnızca DNA kontrolünde sonra ortaya çıkar. 

2. Çok sayıda yavru (yaklaşık) aynı gün doğduğunda yavruların etiketlenmesi her zaman 

çok doğru bir şekilde yapılmayabilir ve soy bilgisi(pedigri) kaydındaki hayvan etiketi 

yanlış hayvan için olabilir. 

3. İneklerin altı hafta içinde farklı boğalar tarafında döllendiği büyük otlak sistemlerinde 

(örneğin Yeni Zelanda) otlakta denetleme yapmadan yavruları günlük olarak 

toplayarak hangi yavrunun hangi ineğe ait olduğu netleştirilemez. Bu durumda, her iki 

ebeveyn de belirsizdir ve her bir ebeveynin DNA‟sından elde edilen bilgiye dayanarak 

ebeveynliğin yeniden oluşturulması gereklidir. 
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4. Çiftleşme başarısız olduğunda tekrarlanır. Bazen aynı erkek ile bazen de farklı bir 

erkek ile. Sperm dişide bir süre hayatta kalabileceği için, DNA testi hangi hayvanın 

baba olduğunu ortaya çıkaracaktır. 

5. Soy bilgisi(pedigri)nin çok az olduğu veya hiç olmadığı zamanlarda, ıslah programının 

başlangıcında. Soy bilgisi(pedigri) tam olmayan iki hayvanın akrabalığının düzeyini 

bulmak için detaylı bir DNA testi (örneğin, büyük bir tekli nükleotid polimorfizmi 

[SNP] grubu) kullanılabilir. 

6. Yanlış çiftleşmeleri önlemek için. Özellikle gerçek çiftleşmenin pahalı olduğu 

durumlarda, erkeğin sahibi, erkek çiftleşme sayısı potansiyelini aşıyorsa ya da dişinin 

doğurganlığı yeterli değilse bir alternatif kullanma eğiliminde olabilir. Özellikle 

geçmişte, DNA testi mevcut değilken, bu uygulamalardan bazıları atlarda 

görülmüştür. 

 

Bu nedenle: 

 

Soy bilgisi(pedigri) kayıtlarını doğru tutabilmek için, yavruların ebeveynlerini belirlemek için 

DNA testi uygulanabilir. Ebeveynliği doğrulamak için DNA testinin tek yol olduğu bazı 

durumlar vardır. 

 

 

 

 

Bölüm 10.7: Seleksiyon ve Akrabalı YetiĢtirme ile Ġlgili Kilit Noktalar 

Eşleştirme, yavru üretmek için seçilen ebeveynler arasından uygun bir partner seçmeyi içerir. 

 

1. Eşleştirme kararlarının popülasyon düzeyinde genetik ilerlemeye katkısı yoktur ancak 

bireysel düzeyde bazı etkileri olabilir. 

2. Telafi edici eşleştirme, dişinin kusurlarını telafi etmek içn en iyi eşi bulmayı içerir. 

3. Eş seçimi, potansiyel ebeveynler arasındaki eklemeli(aditif) genetik akrabalığı dikkate 

almalıdır çünkü o, istenilen yavruların akrabalı yetiştirime katsayısını doğrudan 

yansıtır. 

4. Dengesiz eşleştirme yoğunluğu gelecek nesillerde akrabalı yetiştirme katsayısı ile 

ilgili geri döndürülemez sonuçlar doğurabilir. 

5. Genetik olarak üstün hayvanların yoğun olarak kullanılmasınin kısa vadeli faydaları 

(üretici ve yetiştirici için kazanç) ile uzun vadeli maliyeti (akrabalı yetiştirme ile ilgili 

sorunlar) arasında söz konusu bir uyuşmazlık vardır. 

6. DNA testleri yavruların ebeveynlerini doğrulamak için kullanılabilir. 
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BÖLÜM 11: MELEZLEME 

 

Bakewell (bkz. Bölüm 1) yalnızca pratik ıslahın değil ilk standartlaştırılmış ırkların da 

babasıdır. 1850 yılından önce, insanlar tarımda ve diğer aktivitelerde yerel türleri 

kullanmıştır. Bu popülasyonlar yetiştirildikleri çevrelara çok iyi uyum sağlamıştır. Ancak, 

onların karaterleri, fenotipleri, oldukça çeşitlilik göstermekteydi ve yavrularının karakteri 

neredeyse hiç öngörülemiyordu. Bakewell, stantdart bir konformasyon ve tanımlanmış bir 

ıslah hedefine göre ilk standart ırkları ıslah etmiştir. Bu şekilde, yerel ırklarda birkaç 

karakteristik özellik için seleksiyon yapmak, (standart) bir ırkın ortaya çıkmasına yol açmıştır. 

  

Tanımlar 

Bir ırk, tanımlanabilen ortak bir dış görünüş, performans, soy ve seleksiyon tarihine sahip bir 

tür içerisinde melezlenen bir grup hayvandır. Bu kavramı tanımlamak için birçok tanım 

kullanılır. Daha fazla detay için 11.1’e bakınız. 

 

Melezleme, farklı ırklardaki veya soylardaki hayvanların eşleştirilmesidir. 

  

Farklı ırklardaki hayvanların melezlenmesi, iyi tasarlanmış bir ıslah programının bir parçası 

olarak farklı ırklardaki hayvanların sistematik bir şekilde eşleştirilmesidir. Ticari olarak 

yetiştirilen sığır, kümes hayvanları ve genetik karşılık(ilerleme)ün melezlemenin avantajları 

ve dezavantajları nelerdir? Bu bölümde, öncelikle melezlemenin teorik dayanağını ve farklı 

melezleme sistemlerini açıklayacağız ve sonraki bölümde ıslah programlarının yapısını 

sunacağız. Melezleme, farklı ırklarda veya soylarda seleksiyonun ardından ebeveynlerin 

seçilmesiyle gerçekleşir (Aşağıdaki şekilde Aşama 5‟e bakınız.) ve bir ıslah programına 

yapısal olarak bütünleşiktir (Aşama 6). 

 

 

 

1. Üreme Sisteminin Tanımı

2. Islah Hedefinin Tanımı

3. Bilgi Toplama

- Fenotipler

- Akrabalıklar

- Genotipler

4. Seçilim Kriterlerinin Belirlenmesi

- Genetik Model

- Damızlık Değeri Hesaplaması

5. Seçilim ve Çiftleşme

- Seçilim Karşılığının Tahmini

- Çiftleşme Kararlarının Sonuçları

6. Dağıtım

- Islah Programının Yapısı

- Melezleme

7. Değerlendirme

- Genetik İlerleme

- Genetik Çeşitlilik 

Islah 

Programı 
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Atlarda ve köpeklerde birçok standart ırk, farklı ırklardaki hayvanların melezlenmesinin bir 

sonucudur (yerel ırklar veya standart ırklar) ve ıslah standardının özelliklerine göre 

melezlenmiş hayvanlar arasındaki güçlü bir seleksiyon ile uyum içindedir. Bu nedenle, belirli 

özellikler için birbirini takip eden seleksiyonler yapmak, yerli ırklar içinden çok çeşitli 

ırkların ortaya çıkmasına yol açmıştır. Irkların karakteristik özellikleri farklıdır ve belirli 

üreme hedefleri için, farklı ırkların özelliklerini birleştirmek gerekli olabilir. Bu nedenle, 

bazen ırklar melezlenir. Örneğin, tropikal ülkelerdeki keneye dayanıklı yerli bir ırk ile üretimi 

yüksek egzotik bir ırk, keneye dayanıklı ve üretimi yüksek hayvanlar elde etmek için 

melezlenir. 

 

Bu bölümde, aşağıdaki konuları açıklayacağız: 

 Heterosisin genetik dayanağı 

 Melezlemenin itici gücü 

 Farklı melezleme sistemleri ve onları uygulanabilirliği 

   

 

Bölüm 11.1 Irkın Tanımları 

 

Irk Nedir? 

Basit bir sorudur ancak yanıtlamak zordur ve aşağıdakiler farklı gruplar tarafından 

yayınlanmış, her birisi paydaşlarıyla ilgili ve uyumlu tanımlardır: 

 

i. “Seleksiyon ve ıslah vasıtasıyla birbirine benzeyen ve bu özelliklerini yavrularına 

aktaran hayvanlardır.” (http://www.ansi.okstate.edu/breeds/, 28/09/2006) 

ii. “Bir ırk, Kedi Düşkünleri Derneği‟nin (Cat Fanciers‟ Association – CFA) yönetim 

kadrosunun tanıdığı bir grup evcil kedilerdir (alt grup: felis catus). Bir ırkın, kendini 

diğerlerinden ayırıcı özelliklerinin olması gerekmektedir.” (Cat Fanciers 

Association, http://www.cfa.org/breeds/breed-definition.html, 28/09/2006) 

iii. “Bir ırk, insan, hayvan veya bitki çeşitliliği, kalıtım vasıtasıyla özel veya ayırıcı 

özelliklerini sürdüren gruptur.” (http://www.biology-online.org/dictionary/Breeds, 

28/09/2006) 

iv. “Irk, soy, tür, belirli kalıtsal nitelikleri devam ettirenlerin soyundan gelen” (Oxford 

English Dictionary, 1959) 

v. “Aynı tür içerisinde benzer bir şekilde tanımlanan diğerlerinden görsel olarak ayırt 

edilebilmesini sağlayan, tanımlanabilen ve netleştirilebilen dış görünüş özelliklerine 

sahip canlı hayvanların alt grubu veya fenotipik olarak farklı gruplardan coğrafi 

ve/veya kültürel olarak farklı olması bu farklı kimliğinin kabul edilmesini sağlayan 

hayvan grubudur.” (FAO World Watch List, 3
rd

 Edition)  

vi. Irk, yetiştiricilerin kabul ettiği tanımlamaya göre, yerli hayvan grubu; hayvan 

yetiştiricileri tarafından kendi kullanımları için ortaya konulduğu söylenebilecek ve 

kimsenin bilimsel bir tanımla eşleştiremeyeceği ve formüle edilmiş tanımdan 

uzaklaşıldığından kimsenin yanlış addedilemeyeceği bir tanımdır. Irk, onların 

kelimesidir ve yetiştiricilerin ortak kullanımını doğru tanım olarak kabul etmemiz 

gerekir.” („The Genetics of Populations‟; Lush, 1994) 

vii. “Eğer yeteri sayıda insan onun ırk olduğunu söylerse, bir ırk ırktır.” (K. Hammond, 

kişisel görüşme) 

  

Kullanılan tanıma (v) göre, Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), ırkın genellikle kültürel bir terim 

olduğunu ve öyle kabul edilmesi gerektiğini savunmaktadır. Bu durum, tanım (vi)‟da açık bir 

http://www.ansi.okstate.edu/breeds/
http://www.cfa.org/breeds/breed-definition.html
http://www.biology-online.org/dictionary/Breeds
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şekilde belirtilmiş ve tanım (vii)‟de kısaca özetlenmiştir. Bu kabul edilen bir durumdur fakat 

ortak kalıtsal köken sayesindeki benzerlik, ırkın tanımına faydalı bir eklemedir. 

 

Kaynak: Bölüm 3. Genetil çeşitlilik nedir? John Woolliams
1
 and Miguel Toro

2 
in Utilization 

and conservation of farm animal genetic resources, 2007. Editör: Kor Oldenbroek. 

Wageningen Academic Publishers. 

 

Bölüm 11.2 Melez azmanlığı(Heterosis) 

Melezleme yalnızca farklı ırklarda uygulanmaz, aynı zamanda farklı seleksiyon soylarında da 

uygulanır. Bu, bir batında çoklu doğuran çiftlik hayvan türlerilarda ve kümes hayvanlarında 

tam anlamıyla kullanılmaktadır. Bu soylar safkan yetiştirme veya farklı ırkların 

melezlenmesiyle oluşturulur. Soyun oluşmasından sonra, böylesi bir seleksiyon soyundaki 

hayvanlar, belirli sayıdaki ıslah hedefi özellikleri için seçilir. Seleksiyonden nesiller sonra, bu 

hayvanlar bu belirli ıslah hedefi özelliklerinde muhteşem hale gelirler. Bu tür soylar 

melezlendiğinde, melez hayvanlar yalnızca her soyun karakteristik özelliklerini bir araya 

getirmez, aynı zamanda melez hayvanların bazı karakteristik performans özellikleri heterosis 

nedeniyle ebeveyn soyun ortalama performansından daha yüksektir. 

  

Tanım 

Heterosis veya melez dinçliği (çoğunlukla bitki ıslahında kullanılır), bir melezin bir veya daha 

fazla özellik açısından, ebeveynlerinin ortalama performansından ne derece daha iyi 

olduğudur. 

 

Bölüm 11.3 Heterosisin Genetik Dayanağı 

Basir bir örnekle başlamak gerekirse; bir tavukta A ve a şeklindeki iki allelin bir yıl içinde 

üretilen yumurta miktarını belirlediğini varsayın (gerçek dünyada geçerli değildir).  

Irk 1 A için homozigottur (sabittir): Bütün hayvanların genotipi AA‟dır. 

Irk 2, a için homozigottur (sabittir): Bütün hayvanların genotipi aa‟dır. 

Irk 1 yılda 96 yumurta, ırk 2 ise 94 yumurta vermektedir. Irk 1‟in horozları, ırk 2‟nin tavukları 

ile çiftleştirilir. 

Aa genotipine sahip yavrularının yılda 95 yumurta, iki ebeveyn ırkın ortalaması, üretmesi 

beklenmektedir ancak bu hayvanlar yılda 100 yumurta üretir. Bu, heterosisin etkisidir: Bir 

melezin (Aa) performansı, iki ebeveyn ırkın (AA ve aa) ortalama performansından daha 

iyidir. Heterosis yıllık 5 yumurtadır ve yüzde olarak ifade edildiğinde 5/95 = % 5.2‟dir. 

Heterosis, baskınlık olgusuna dayalıdır: Aa genotipi, AA ve aa genotiplerinin ortalamasından 

daha yüksek bir değere sahiptir. 
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Tanım 

Baskınlık, bir lokusun allellerinin eklemeli(aditif) olmamasıdır. Bir lokus baskınlık gösterirse, 

bir heterozigotun bir özellik üzerindeki genotipik değeri, iki homozigotun ortalaması değildir. 

Aşırı uç bir türü aşırı baskınlıktır. Bu, bir heterozigot ebeveynlerin her birinden çok fazla bir 

genotipik değere sahip olduğunda gerçekleşir. 

 

Aşağıda, tek bir lokus üzerindeki baskınlık etkisi nedeniyle oluşan heterosisin gösterildiği bir 

başka örnek bulacaksınız. Homozigotun genotipik değeri BB=125‟tir. Homozigotun genotipik 

değeri bb=115‟tir. Heterozigotun genotipik değeri Bb=122‟dir. B‟nin b üzerindeki 

eklemeli(aditif) etkisi b=125-115/2=5‟tir. Bb‟nin baskınlık etkisi 122-120 (120= BB ve 

bb‟nin ortalama değeri)=2‟dir. 

 

 
  

Bölüm 11.4 Heterosisin Etkileri 

Heterosis pozitif etkiye sahiptir çünkü melezlerde, ebeveyn ırklarda homozigot olan birçok 

gen heterozigottur. Negatif etkisi olan alleller genellikle çekiniktir. Melezlerde, bu negatif 

çekinik alleller bertaraf edilir. İki ırkın melezinde belirli bir özellik için beklenen heterosis 

miktarı, dahil olan lokusların sayısına ve bu lokuslardaki ilgili allel frekanslarında iki ırk 

arasındaki farklılıklara bağlıdır. 

 

Aşağıdaki şekilde, bir özelliğin ne zaman bir genin iki alleli tarafından belirlendiği 

gösterilmektedir. Gen frekansındaki farklılık ne kadar fazla ise, heterosis miktarı o kadar 

fazladır. Multigenik özellikler için iki soyun melezlenmesinden sonra heterosis miktarı, her 

lokus üzerindeki baskınlık etkisi ve dahil olan toplan gen sayısı için allel frekanslarındaki 

ortalama farklılık tarafından belirlenir. Allel frekansları arasındaki farklılık -1 ise (bütün 

genler için, ırklar farklı allellerde homozigottur), heterosis 1‟e (% 100) eşittir. 
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Bölüm 11.5 Melezlemenin Ġtici Gücü 

Heterosis, ırklarda veya soylarda melezlemeyi uygulamanın nedenlerinden biridir. Bu 

baskınlık etkileri bütün türlerde gözlemlenebilir ve türler arasında kalıtım derecesi düşük olan 

özellikler için heterosis hesaplarının daha yüksek, kalıtım derecesi yüksek olan özellikler için 

daha düşük olduğu sonucuna varılabilir. Heterosis genellikle düşük kalıtım derecesi nedeniyle 

seçici yetiştirme ile kolaylıkla geliştirilemeyen doğurganlık ve sağlık özellikleri için 

önemlidir. Bu nedenle, sağlık ve doğurganlık özelliklerinin geliştirilmesi için, önemli bir itici 

güç melezlemedir. Yeni Zelanda‟da, Jersey ve Holstein sığırı arasındaki melezlemenin tarihi 

eskiye dayanır ve 2000 yılından beri, Kuzey Amerika‟da ve Batı Avrupa‟da sığırlarda 

melezleme gittikçe daha fazla uygulanmaktadır. Bu melezlemeler, süt verimi yüksek ineklerin 

doğurganlık ve sağlık özelliklerini geliştirmek için uygulanmaktadır. Bu özelliklerin, süt 

üretiminin önemli bir ıslah hedefi olduğu ıslah programlarında geliştirilmesi zordur. 

Danimarka‟da yapılan bir araştırma (Aşağıda özetlenmiştir.), süt üreten farklı ırklar arasındaki 

bir melezlemede, heterosisin, uzun ömürlülük ve genel fayda ile güçlü bir bağı bulunan 

özelliklerin geliştirilmesinde kullanılabileceğini göstermektedir. 

 

Heterosis Hesaplamaları (Sığır) 

Özellik Heterosis 

Üretim % 3 

Doğurganlık % 10 

Yavrulama Kolaylığı (Doğrudan) % 10-15 

Ölü Doğum (Doğrudan) % 5-10 

Yavrulama Kolaylığı (Anne) % 10-15 

Ölü Doğum (Anne) % 5-10 

Uzun Ömürlülük % 10-15 

Toplam Fayda ≥ % 10 
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Referans: Crossbreeding in dairy cattle: A Danish perpective. Sorenson, M.K. ve ark., 2008. 

Journal of Dairy Science, Vol 91 (11), sayfa 4116-4128 

 

Melezlemenin ikinci nedeni, övülesi ırklardan veya soylardan faydalanmaktır: iki ırkın veya 

soyun özelliklerinin bileşimi istenilen bir şeydir. Bunun bir örneği, yavru sayısı fazla olan bir 

ırktan erkek bir batında çoklu doğuran çiftlik hayvan türlerilar ile kesilebilecek çağa hızlı bir 

şekilde gelebilen bir ırktan dişilerin melezlenmesidir. Melezleme, her doğumda, daha hızlı 

büyüyen daha fazla sayıda bir batında çoklu doğuran çiftlik hayvan türleri üremesini sağlar. 

Bu durum, yavrularının sayısı aynı olan ve ortalam büyüme hızına sahip bir ırkı yetiştirmeye 

ya da ortalama yavru sayısına sahip ve hızlı büyüyen safkan bir ırkı yetiştirmeye göre, daha 

fazla fayda sağlar. 

 

Üçüncü neden, melezlemenin, tek bir ırkta eş zamanlı olarak kolaylık geliştirilemeyen 

özellikleri bir araya getirmesidir. Bunun bir örneği, bir batında çoklu doğuran çiftlik hayvan 

türlerilardaki yağsız et ve et kalitesidir. Bu özellikler ırklar ve soylar içinde negatif 

korelasyona sahiptir: daha fazla yağsız ete sahip hayvanların et kalitesi düşüktür ya da bunun 

tam tersi geçerlidir. Yağsız eti etkileyen genler et kalitesini de etkiler fakat etki tersi yöndedir. 

 

Melezleme için son neden, ticari şirketlerde seleksiyon soylarındaki genetik ilerlemeyi 

korumaktır. Bu şirketler, hayvanların bakımı ve özelliklerinin kaydedilmesi vb. için çok fazla 

yatırım yaparlar. Çiftçilere yalnızca melez hayvanları satarak, rakiplerinin kendi safkan patent 

stoğunu kullanmalarını önlemiş olurlar. Melez hayvanları çiftçilere satarak, nesilden sonraki 

nesil ıslah şirketleri için gelir kaynağı yaratır. 
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Bölüm 11.6 Farklı Melezleme Sistemleri ve Onların Uygulanabilirliği 

İlk olarak, ırk kelimesini kullandığımız yerde, seleksiyon soyu kavramını da görebilirsiniz. 

Ticari bir batında çoklu doğuran çiftlik hayvan türleri ve kümes hayvanlarında, özel 

seleksiyon soylarında yetiştirme için seleksiyon yapmak, ırklar içindeki seleksiyonden daha 

yaygındır. İkincisi, bütün melezleme sistemlerinde, hayvanlar melezlenmeden önce, ilk olarak 

ilgili özellikleri için seçilirler. Melezleme seleksiyoni gereksiz yapmaz. Üçüncüsü, melezleme 

uygulamaları bütün katılımcılar tarafından katı bir uygulamayı gerektirir. Bu nedenle, 

melezleme çeşitli sebeplerden ötürü uygulanır ve ancak seçilen melezleme uygulaması kesin 

bir şekilde uygulanırsa gerçekleştirilebilir. 
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Bu melezleme sistemlerinde, heterosis yüzdeleri aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde 

farklılık gösterebilir (Melezleme sistemleri alt bölümlerde anlatılacaktır.). 

 

                        

S ve T Irklarındaki Farklı Melezleme Sistemlerinde Heterosis 

Melezleme Türü Heterosis 

% 

F1 (S x T) 100 

F2 (S x T) x (S x T) 50 

Geri Melezleme S x (S x T) veya T x (S x T) 50 

Rotasyonel Melezlemenin İkinci Nesli S x (T x (S x T)) 75 

Rotasyonel Melezlemenin Üçüncü Nesli T x (S x (T x (S x T))) 62.5 

Birçok Nesilden Sonra Rotasyonel Melezleme  66.6 

Sentetik Bir Soyun İkinci Nesli (=F2) (S x T) x (S x T) 50 

Sentetik Bir Soyun Üçüncü Nesli (=F3) (S x T) x (S x T) x (S x T) 50 

Birçok Nesilden Sonra Sentetik İki Irklı Soy 50 

Birçok Nesilden Sonra Sentetik Üç Irklı Soy 66.6 

 

 

Safkan melezlemede, F1‟deki heterosis % 100‟dür. F1 popülasyonunda, F1 ile ebeveyn 

ırklardan birinin allel frekansları arasındaki farklılık, iki ebeveyn ırk arasındaki farkın 

yarısıdır. Bu gerçeğe göre, örneğin, F1 geri melezlemede bu ebeveyn ırktan bir hayvanla 

çiftleştirilirse, F2‟deki heterosis, orijinal iki yönlü melezleme ile karşılaştırıldığında % 50‟dir. 

Heterosis yüzdesi, ana ile baba popülasyon arasındaki allel frekansındaki farklılığa bağlıdır. 

Daha önce ifade edildiği gibi, sağlık ve doğurganlık özellikleri gibi kalıtım derecesi düşük 

olan özelliklerin geliştirilmesi için en çok telafuz edilen ve en değeri kavramdır. 

 

Bölüm 11.6.1 Ġki Yönlü Melezleme (kullanma  Melezlemesi)  

İki ırk melezlenir ve yavrular yalnızca üretim amaçlı kullanılır, ıslah için kullanılmaz. 

Melezler için, F1 simgesi kullanılır. Heterosisin tam etkisinden yavrularda yararlanılabilir. Bu, 

safkanların her ikisinin de bir ıslah programı ile korunmasını gerektirir. Bu sistem, süt 

sığırlarında ve koyunlarda sıklıkla kullanılmaktadır. Safkan dişi sürü yenileme dişileri 

doğurmak için gerekli olmayan dişiler, yüksek büyüme hızı ve kesim kalitesine sahip bir ırk 

ile çiftleştirilir. Bu yolla, sürü yenileme için gerekli olmayan yavruların değeri, safkan ırktaki 

yavrularla karşılaştırıldığında oldukça yüksektir. 

  

A * B 

    ꜜ 

F1 (AB = 50% A, 50% B) 

  

 

 

Bölüm 11.6.2 Üç Yönlü Melezleme 

Bu tür melezmelemede, iki yönlü melez dişiler (F1‟ler), üçüncü bir ırktaki safkan erkekler ile 

melezlenir. Yavruları için, melezlemedeki ikinci nesil), F2 simgesi kullanılır. Bu sistemde, 

heterosisin tam etkisi melezlenmiş dişilerde (F1) kullanılabilir. Üç yönlü melezlemenin özel 

bir durumu, dişi melezler ile ebeveyn ırktaki babalardan bir tanesini eşleştirmektir. Bu, geri 

melezleme olarak bilinir. Geçmişte, Hollanda üç yönlü melez Landrace ve Hollanda Büyük 

Beyaz ırkı çok popülerdi. Landrace dişi bir batında çoklu doğuran çiftlik hayvan türleriları 

muhteşem annelerdir. Hollanda Büyük Beyaz‟ının harika büyüme ve karkas özellikleri vardır 
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fakat annelik özellikleri daha kötüydü. İlk melez sonucunda daha fazla yavru verebilen harika 

dişi bir batında çoklu doğuran çiftlik hayvan türlerilar ortaya çıkmıştır (Landrace özellikleri 

ve heterosis sayesinde) ve geri melezlemeden sonra, daha fazla sayıda, muhteşem büyüme ve 

karkas özelliklerine sahip yavru bir batında çoklu doğuran çiftlik hayvan türleri ortaya 

çıkmıştır. 

  

A * B 

    ꜜ 

F1 (AB) * C 

    ꜜ 

F2 (ABC = 25% A, 25% B, 50% C) 

 

Bölüm 11.6.3 Dört Yönlü Melezleme 

Bu melezleme türünde, iki yönlü melez dişiler (F1‟ler), üçüncü ve dördüncü ırkın melezi olan 

erkeklerle melezlenir. Yavruları için, melezlemedeki ikinci nesil), F2 simgesi kullanılır. 

sistemde, heterosisin tam etkisi melezlenmiş dişilerde (F1) ve erkeklerde (F2)  kullanılabilir. 

Dört yönlü melezleme ticari kümes hayvanları ıslah programlarında yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Üç neden et ve yumurta üretiminde dört yönlü melezleme için itici gücü 

oluşturmaktadır: heterozdan faydalanmak, ırkların ve melezlerin yeteneklerini birleştirmek ve 

tek bir ırkta eş zamanlı olarak kolaylık geliştirilemeyecek özellikler için ırkların seleksiyoni. 

Bu kümes hayvanları ıslah programlarında, çok sayıda (15-20) özellik önemlidir; onların çoğu 

birbiriyle negatif ilişkilidir ve/veya kalıtım derecesi düşüktür. Öncelikle, özelleştirilmiş 

soylarda özellikler için yapılan seleksiyon ve sonra melezleme yoluyla bu soyların 

özelliklerinin birleştirilmesi, heterosisin tam faydasını sağlar. 

  

A * B                                   C * D 

    ꜜ                                          ꜜ    

F1 (AB)             *                 F1 (CD) 

    ꜜ 

F2 (ABCD = 25% A, 25% B, 25% C, 25% D) 

  

Bölüm 11.6.4 Ġki Yönlü Rotasyon(Kris Kros) melezleme  

Bu melezlemede, başlangıç geri melezlemeye benzer. A ırkından dişiler, B ırkından erkekler 

ile melezlenir. Onların dişi yavruları (F1), B ırkından erkekler ile (geri) melezlenir. Onların 

dişi yavruları (F2), A ırkından erkekler ile melezlenir. Onların dişi yavruları (F3), B ırkından 

bir erkek ile melezlenir. Alternatif olarak, her nesilde A ırkından ve B ırkından erkekler 

kullanılır ve her nesilde melez dişiler sürü yenilemeları üretmek için kullanılabilir. Böylesi bir 

melezde, heterosisin bir bölümünden (safkan melezleme ile karşılaştırıldığında 2/3) 

faydalanılabilir. Safkan ırkların yine de bir ıslah programıyla korunması gerekmektedir fakat 

bu yalnızca yetiştiriciler tarafından gerçekleştirilebilir. Aşağıda, sığırlarda iki yönlü rotasyon 

melezlemesi gösterilmektedir: 
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Bölüm 11.6.5  Üç Yönlü Rotasyon(Kris Kros) melezleme 

Bu melezlemede, A ırkından dişiler, B ırkından erkekler ile melezlenir. Onların dişi yavruları 

(F1: AB), C ırkından bir erkek ile melezlenir. Onların dişi yavruları (F2: % 25 A, % 25 B ve % 

50 C), B ırkından bir erkek ile melezlenir, vb. Alternatif olarak, her nesilde, A, B ve C 

ırklarının erkekleri kullanılır ve her nesildeki dişiler sürü yenilemeları üretmek için 

kullanılabilirler. Böylesi bir melezde, heterosisin büyük bir bölümünden (6/7) faydalanılabilir. 

 

Bölüm 11.6.6 Gen aktarımı  ( Introgression )Melezlemesi 

Bu melezlemede B ırkında erkekler A ırkından dişiler ile, B ırkından yüksek frekansla 

bulunan bir özellikler ile A ırkında bulunmayan ta da frekansı düşük olan bir özelliği bir araya 

getirmek için kullanılır. İlk melezdeki dişiler (F1: AB), A ırkında istenilen özellik için seçilir 

ve A ırkının erkekleriyle çiftleştirilir. Bu, sonraki nesillerde tekrarlanır. B ırkı bir kez 

kullanılır ve melezlerin seçimi B ırkında istenilen özelliklerin geri melezlenmesine yol açar. 

İstenilen özellikler için genetik markör(işaretleyici)ler bu yöntemin uygulanabilirliğini büyük 

oranda geliştirir. Geri melezlemenin bir örneği, Hollanda‟da Texel koyun ırkındaki Booroola 

allelinin transfer edilmesidir. Bu, yavruların sayısını artırır ve Merino koyununda mevcuttur. 

Texel koyunları ile Merino koçlarını bir kez melezlemek ve sonrasında Booroola allellini 

taşıyan F1 hayvanları seçmek, istenilen alleli taşımayan koyunlara göre safkan Texel 

koyunlarının iki kat daha fazla yavru üretmiştir. 

  

A * B 

   ꜜ 

F1 (AB) * A 

    ꜜ  

F2 * A vb. 

 

 

 

 



 

268 
 

Bölüm 11.6.7. Ġstenilen ırka dönüĢtürme ile genetik ĠyileĢtirme (Grading-Up) 

Melezleme ile bir ırkı istenilen genotipteki ırka dönüşturme(grading up) bir anlamda  genetik 

iyileştirmedir. Bu melezlemede kullanılan yöntem, bir popülasyondaki hayvanları hızlı bir 

şekilde bir ırktan diğerine dönüştürmektir. Yeni ve istenilen ırktan erkekler, sürekli olarak 

önceki nesilden dişiler ile çaprazlanır. Üç nesil sonra, F3 hayvanlar, istenilen neslin genlerinin 

yaklaşık % 87.5‟in, taşımaktadır ve dört-beş nesil sonra popülasyon tamamen istenilen baba 

ırkının özelliklerini taşımaktadır. 

 

A * B 

   ꜜ 

F1 (AB) * B 

   ꜜ  

F2 * B vb. 

  

Böyle bir süreç, geçtiğimiz yüzyılın 70li yıllarında Batı Avrupa‟da, yerli Siyah ve Beyaz sığır 

ırkı popülasyonları, Kuzey Amerika‟dan gelen Holstein Friesian ırkı ile iyileştirildiğinde ve 

şimdiki Avrupa Holstein Friesian sığır ırkını ortaya çıkardığında gerçekleşmiştir. 

 

 
 

Bölüm 11.6.8 Bir Sentetik Irk oluĢturmak 

Bu melezleme şu şekilde başlar: iki ırk melezlenir ve F1 neslin erkekleri ve dişileri karşılıklı 

olarak çiftleştirilir. Bu, F2, F3, F4 vb. şeklinde devam eder. Bu yolla, yeni bir (sentetik) ırk 

yaratılır ve bu ırk, iki köken ırkın allellerini eşit olarak (% 50) taşır. Bu prensibe göre, üç ya 

da dört ırk da sentetik bir ırk yaratmak için kullanılabilir. Bu durumda, F2 neslinde erkeklerin 

ve dişilerin karşılıklı olarak eşleştirilmesi, yeni sentetik nesli oluşturmanın gerçek 

başlangıcıdır. Hollanda Flevolander ırkı, yakın zamanda yaratılan ırkların bir örneğidir. yavru 

sayısı fazla olan bir ırk olan Finlandiya Landrace ırkı koyunların, mevsime bağlı olmadan 



 

269 
 

kızgınlık dönemini yaşayabilen bir ırk olan Ile-de-France ırkıyla eşleştirilmesiyle başlamıştır. 

F1 koyunların yavru sayısı fazladır ve iki yılda üç kez yavrular. F1 koçlar F1 koyunlar ile, F2 

koçlar F2 koyunlar ile, F3 koçlar F3 koyunlar ile çiftleştirilir. Bu yolla, çok çabuk 

yavrulayabilen bir ırk yaratılır. 

  

A * B                                 A * B 

   ꜜ                                        ꜜ    

F1 (AB)             *               F1 (AB) 

  ꜜ 

F2  * F2 

    ꜜ 

F3 * F3  vb. 

 

 

 



 

270 
 

 

 

 



 

271 
 

 

 

 

Bölüm 11.7 Melezleme ile Ġlgili Kilit Noktalar 

1. Melezleme, farklı ırklardaki ya da soylardaki hayvanlar arasındaki çiftleşmedir. 

2. Bir ırk, tanımlanabilen ortak dış görünüş, performans, soy ve seleksiyon geçmişine 

sahip olan bir tür içerisinde birbirine karışan hayvanlar grubudur. 

3. Seleksiyon soyları, safkan ıslah ile veya farklı ırkların melezlenmesi ile oluşturulur. 

Soyun oluşmasından sonra, böyle bir seleksiyon soyunda yer alan hayvanlar, belirli 

sayıda ıslah hedefi özelliğine göre seçilir. Seleksiyonden nesiller sonra, bu hayvanlar 

bu belirli ıslah hedeflerinde muhteşem hale gelirler. 

4. Irklar veya seleksiyon soyları melezlendiğinde, melezler yalnızca her bir ırkın ya da 

soyun özelliklerini bir araya getirmez, aynı zamanda bazı özellikler için melezlerin 

performansı, heterosis sayesinde ebeveyn ırkların veya soyların ortalama 

performansından daha yüksektir. 

5. Heterosis veya hibrid canlılık bir melezin bir veya daha fazla özellik açısından, 

ebeveynlerinin ortalama performansından ne derece daha iyi olduğudur. 

6. Heterosis pozitif etkiye sahiptir çünkü melezlerde, ebeveyn ırklarda homozigot olan 

birçok gen heterozigottur. Negatif etkisi olan alleller genellikle çekiniktir. Melezlerde, 

bu negatif çekinik alleller bertaraf edilir.  

7. Heterosis, ırklarda veya soylarda melezlemeyi uygulamanın nedenlerinden biridir. 

Melezlemenin ikinci nedeni, övülesi ırklardan veya soylardan faydalanmaktır: iki ırkın 

veya soyun özelliklerinin bileşimi istenilen bir şeydir. Üçüncü neden, melezlemenin, 
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tek bir ırkta eş zamanlı olarak kolaylık geliştirilemeyen özellikleri bir araya 

getirmesidir. Melezleme için son neden, ticari şirketlerde seleksiyon soylarındaki 

genetik ilerlemeyi korumaktır. 

8. Bütün melezleme sistemlerinde, hayvanlar melezlenmeden önce, ilk olarak ilgili 

özellikleri için seçilirler. Melezleme seleksiyoni gereksiz yapmaz. Üçüncüsü, 

melezleme uygulamaları bütün katılımcılar tarafından katı bir uygulamayı gerektirir. 

Bu nedenle, melezleme çeşitli sebeplerden ötürü uygulanır ve ancak seçilen  

9. melezleme uygulaması kesin bir şekilde uygulanırsa gerçekleştirilebilir. 
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BÖLÜM 12: ISLAH PROGRAMLARININ YAPISI 

 

Islah programları bir popülasyonda genetik ilerleme yaratmayı amaçlar. Islah programlarında; 

seleksiyon adayları hakkında bilgi toplama, damızlık değerlerinin hesaplanması, seçilen 

adaylar için bir eşleştirme şeması ile uyumlu olarak bu hayvanlar arasında seleksiyon yapma 

vasıtasıyla ıslah hedefi özellikleri için kalıcı bir seleksiyonda sağlanan ilerleme yaratılır. 

Böylelikle, ıslah programının beşinci aşamasında hayvanların seleksiyoni ile yaratılan genetik 

ilerleme altıncı aşamada yayılır: ıslah programlarının yapısı. 

 

 

 
  

 

 

Tanım 

Bir ıslah programı, gelecek nesilde hayvanları üretmek için tanımlanmış ıslah hedeflerine 

ulaşmayı hedefleyen bir programdır. Seçilen özelliklerin kaydedilmesi, damızlık değerlerinin 

hesaplanması, potansiyel ebeveynlerin seleksiyoni ve uygun (yapay) üreme yöntemleri de 

dahil olmak üzere seçilen ebeveynleri eşleştirme programının bir birleşimidir. 

 

 

 

Bölüm 12.1: Bir Islah Programında Genetik Ġlerleme 

Daha önce gördüğümüz gibi, kalıcı seleksiyonda sağlanan ilerleme seleksiyon yoğunluğuna, 

damızlık değerinin  doğruluğu, isabet derecesina, genetik çeşitliliğe ve nesil aralığına bağlıdır. 

İlk üçü formülüm pay kısmında, sonuncusu ise payda kısmındadır. Bu nedenle, seleksiyon 

yoğunluğu, doğruluk isabet derecesi ve genotipik çeşitlilik arttıkça ve nesil aralığı azaldıkça 

karşılık(ilerleme) en yüksek olur. 

1. Üreme Sisteminin Tanımı

2. Islah Hedefinin Tanımı

3. Bilgi Toplama

- Fenotipler

- Akrabalıklar

- Genotipler

4. Seçilim Kriterlerinin Belirlenmesi

- Genetik Model

- Damızlık Değeri Hesaplaması

5. Seçilim ve Çiftleşme

- Seçilim Karşılığının Tahmini

- Çiftleşme Kararlarının Sonuçları

6. Dağıtım

- Islah Programının Yapısı

- Melezleme

7. Değerlendirme

- Genetik İlerleme

- Genetik Çeşitlilik 

Islah 

Programı 



 

279 
 

 Formül şu şekildedir: 𝑆𝑅 = 𝑖 ∗ 𝑟 ∗ 𝑣𝑎𝑟𝑔/𝐺𝐼 

 

Burada 𝑆𝑅 seleksiyonda sağlanan ilerlemene, 𝑖 seleksiyon yoğunluğuna, 𝑟 isabet derecesine, 

𝑣𝑎𝑟𝑔  genotipik çeşitliliğe ve 𝐺𝐼 nesil aralığına karşılık gelmektedir. 

 

Bir ıslah programında genotipik çeşitlilik kolay kolay etkilenemez ancak diğer üç parametre 

etkilenebilir. Onlar, özellikle seleksiyonun  doğruluğu, isabet derecesi ve nesil aralığı, 

birbiriyle ilişkilidir. Örneğin,  doğruluğu, isabet derecesi yüksek olan bir seleksiyon için bir 

seçim yapılabilir fakat seleksiyon adaylarıyla ilgili tüm bilgileri elde etmek için uzun zaman 

beklemeniz gerekir ve bunun sonucunda nesil aralığı artar. Seçim düşük doğruluk isabet 

derecesi için olduğunda, ıslah için daha genç hayvanları seçebilirsiniz ve bunun sonucunda 

nesil aralığı azalır. Bu nedenle, ıslah programları seleksiyon yoğunluğu, doğruluk isabet 

derecesi ve nesil aralığı bakımından en üst düzeye çıkarılabilir. 

 

Daha önce gösterildiği gibi, bir ıslah programında seleksiyonda sağlanan ilerleme dört farklı 

seleksiyon yolu ile yaratılabilir. Total seleksiyonda sağlanan ilerleme, seleksiyonun bu dört 

farklı yola eklenmesidir ve genetik ilerleme üzerinde azalan bir etkisi vardır: babalardan 

damızlık babalara, babalardan damızlık analara, analardan damızlık babalara ve analardan 

damızlık analara. Islah programlarının yapısında etkisi olan bu farklılıklar yapıda 

yansıtılmaktadır. 

 

Bölüm 12.2: Islah Programları Az veya Çok Kontrolü Elinde Tutar  

Bir ıslah programında, etkin yetiştiricilerin kararlılığı,  doğruluğu, isabet derecesi ve disiplini 

hayati önemdedir. Hayati önemdedir çünkü, ıslah hedefinde kararlılık, fenotipleri, genotipleri 

ve soy bilgisi(pedigri) kayıtlarını toplamada doğruluk isabet derecesi ve en önemlisi 

seleksiyon ve eşleştirmede disiplin. Bütün bunlar kontrol altında tutulması gereken önemli 

insan faktörleridir. Ancak neredeyse bütün türlerde popülasyondaki seleksiyon altındaki 

dişiler ve bazen erkekler kişiler tarafından – çiftçiler veya vatandaşlar – sahiplenilir. Onların 

hayvanları vardır ve hayvanlarıyla neyi ıslah etmek istediklerine veya hayvanlarının 

çiftleşeceği eşlerine onlar karar verir. Bireysel sahiplenme durumunda, ıslah hedefine sıkı 

sıkıya bağlı kalabilmek, sistematik olarak bilgi toplayabilmek ve seleksiyon ve eşleştirme 

sürecini uygulayabilmek için hayvan sahiplerinin istekliliği ve yardımı gereklidir. 

 

İnsanlara eşlik etmesi veya eğlence amacıyla yetiştirilen hayvan türlerinde ıslah kuruluşlarının 

ıslah programları üzerindeki kontrolü gevşektir. Bu programların düz bir yapısı vardır: 

Neredeyse bütün dişiler seçilebilir ve çoğu durumda ıslah kuruluşunun yalnızca damızlık 

erkeğin seçilmesinde güçlü bir rolü vardır. Hayvanların konformasyonunun önemli olduğu 

gösteriler hangi hayvanların kullanıldığını büyük ölçüde belirler ve genellikle bütün 

popülasyondan birkaç “şampiyon” erkeğin yoğun olarak kullanılmasıyla sonuçlanır. Bu ıslah 

programlarında, yalnızca babalardan damızlık babalara ve babalardan damızlık analara giden 

seleksiyon yolları bütün popülasyonda bir seleksiyonda sağlanan ilerleme yaratmada etkilidir. 

Örnek olarak atlar için bir ıslah programını ana hatlarıyla sunacağız (Hollanda KWPN 

Programı). 

 

Tam tersine, kümes hayvanları üretiminde (bir batında çoklu doğuran çiftlik hayvan türleri eti, 

yumurta ve tavuk eti), ticari ıslah programları bütün ıslah etkinliklerinin kontrolünü elinde 

tutar. Seleksiyon soylarının bir parçası olarak yalnızca az sayıdaki damızlık hayvanı ellerinde 

tutarlar. Bu soylarda, şirketler ıslah hedefini belirler, veri toplama ve damızlık değeri 

hesaplama işini gerçekleştirir ve yeni nesili üretmek için ebeveynlerin seleksiyonuni ve 

eşleştirilmesini sağlar. Son ürün, sahip oldukları seleksiyon soyundan üç ya da dört yollu 
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melezler olan çok sayıda hayvandır. Bu ıslah programlarında, bütün seleksiyon yolları, bütün 

ıslah programında piramitsel yapıyla seleksiyonda sağlanan ilerleme yaratmada etkilidir. Islah 

hedefi özellikleri farklı olan farklı seleksiyon soylarıyla çalışarak ıslah şirketleri üç ya da dört 

yollu melezler yaratma esnekliğine sahiptir.. 

 

Düz ve esnek bir yapısı olan ıslah programları ile tamamen kontrol altında olan piramitsel 

yapıdaki ıslah programları arasında bir yerde açık çekirdek ıslah programları vardır. Bu 

programlarda, popülasyonun bir bölümüne az sayıdaki yetiştirici ve/ veya ıslah şirketi 

sahiptir. Bu bölüm, gelecek nesil için babaları ve anaları seçmek için kullanılır. Bu ıslah 

programlarında, bütün popülasyonda bir seleksiyonda sağlanan ilerleme oluşturmak için 

yalnızca analardan damızlık analara doğru olan seleksiyon yolunun biraz önemi vardır. Örnek 

olarak, süt sığırı ıslahı için açık çekirdek bir programı ana hatlarıyla sunacağız (CRV 

Programı). 

 

Bölüm 12.3: Düz Yapıya Sahip Islah Programları 

İnsanlar tarafında kullanılan birçok türde, ıslah programlarının basit bir yapısı vardır. 

Örneğin, köpekler, atlar ve et üreten koyunlar ve keçiler. Böyle programlarda, erkeklerin 

yoğun seleksiyoni gerçekleşir çünkü gelecek nesili üretmek için az sayıda erkeğe ihtiyaç 

duyarsınız. Dişilerde de bazı seleksiyonler gerçekleştirilebilir çünkü bir sonraki nesili analara 

yarattığı için çok sayıda anaya ihtiyacınız vardır fakat bu seleksiyon neredeyse hiç etkili 

değildir. Bu türlerde, damızlık hayvanlar (özellikle dişiler) bireyse yetiştiriciler tarafından 

sahiplenilir ve bu yetiştiriciler kendi seleksiyon ve eşleştirme kararlarını alırlar. Sonuç olarak, 

ıslah hedefleri sık sık değişir ve sürekli olarak kullanılmaz, özelliklerin ve soy 

bilgisi(pedigri)nin kaydı tamamlanamaz ve seleksiyon ve eşleştirme neredeyse hiç 

etkilenemez. Bu, nesiller boyunca düşük genetik ilerleme sonucunu getirir. 

 

Bu türlerde soy kütükleri ıslah programında önemli bir rol oynar. Soy bilgisi(pedigri) kaydını 

tutarlar ve gelecek nesil için seçilecek baba ve anaların özellikleriyle ilgili kuralları belirlerler. 

Erkeklerle ilgili kurallar genellikle çok katıdır ve yalnızca kısıtlı sayıda erkek ıslah için onay 

alır. Bu onay için genellikle en çok önem konformasyona verilir. Dişiler için kurallar esnektir 

ve dişilerin onaylanmaması nadiren gerçekleşir. 

 

At ıslahında, ıslah programını profesyonel hale getirmek için günümüzde çok işler 

yapılmaktadır. Irktaki az sayıda aygıra soy kütükleri tarafından onay verilir ve en iyi 

konformasyona, sağlığa ve performans özelliklerine sahip dişiler ıslah için ayrılır. Bu, aslında 

analizlerle oluşturulabilecek bir genetik ilerleme sonucunu getirir. 

 

Köpek ıslahında, erkeklerin seleksiyoni için gösteriler önemli rol oynar. Gösterilerde en iyi 

konformasyon puanına sahip olan erkekler ıslah için kullanılır ve genellikle ıslah kuruluşunun 

kontrolü yoktur. Günümüzde, köpek ıslahı toplumda tartışılmaktadır çünkü konformasyonla 

ilgili güçlü bir seleksiyonun olumsuz yan etkileri vardır ve hayvanlar arasındaki akrabalık, 

akrabalı yetiştirmeye ve genetik bozuklukların frekansının artmasına neden olur. 

 

Et üretiminde kullanılan koyun ve keçi ırklarında, koçların ve tekelerin seleksiyoni en etkilidir 

çünkü bir sonraki nesili üretmek için onlardan kısıtlı sayıda hayvana ihtiyacınız vardır. Bu 

türler için basit ıslah hedefleri belirli bir yaştaki ağırlık ve kaslılıktır. Genç koç ve tekelerin 

kullanılmasıyla nesil aralığı azaltılabilir ve genetik ilerleme sağlanabilir. Çiftlik ekonomisi 

açısında, koyunlar olabildiğince çok kez doğum yapmalıdır. Böylelikle, ana tarafından nesil 

aralığı oldukça uzun olur. Daha yoğun koyun ve keçi üretim sistemlerinde, doğurgan ana 

ırkları et üretimi için özelleşen erkeklerle melezlenir ve sonuçta iyi büyüme hızına ve kesim 



 

281 
 

kalitesine sahip çok sayıda kuzu doğar. Hollanda Texel ırkı bu özellikleriyle ünlüdür ve 

küresel olarak, yerel doğurgan ırkların dişilerinden melez kuzular üretmek için terminal baba 

soyu olarak kullanılırlar. Süt üreten koyun ve keçi ırklarında, ıslah için kullanılan erkeklerin 

anaları için seleksiyon uygulanır. Erkeklerin yavru testi, süt kaydı uygulamalarında süt 

koyunu ve süt keçilerinin düşük yüzdesi nedeniyle, nadiren uygulanır. Şu ana kadar, süt 

üreten koyun ve keçilerde az miktarda genetik ilerleme sağlanabilmiştir. 

 

Bölüm 12.3.1: Düz Yapıya Sahip Bir Islah Programı Örneği: KWPN Programı 

KWPN Islah Hedefi (2014) 

 

2006‟dan beri, KWPN dört ıslah yönelimini öne çıkarmaktadır. Engel atlama ve zıplama 

disiplinleri olarak alt gruplara ayrılmış binek atları en büyük grubu (% 85-90) oluşturur. Diğer 

iki ıslah yönelimi koşum atları ve Gelders atlarıdır. Her ıslah yöneliminin kendi ek hedefleri 

olmasına rağmen bütün atlar genel KWPN ıslah hedefinin altında kalır. KWPN; 

 Yarışma büyük ödülü düzeyinde performans gösterecek bir yarış atı ıslah etmeyi, 

 uzun kullanışlılığa olanak sağlayan bir yapı oluşturmayı, 

 hem insanlara karşı sıcak bir tutuma sahip hem de performansı yüksek bir karakter 

oluşturmayı, 

 iyi performansa olanak sağlayan işlevsel bir konformasyon ve doğru bir hareket 

mekanizması oluşturmayı, 

 zarafet, soyluluk ve kalitenin yanında tercihen çekici olan etkileyici bir dış görünüş 

elde etmeyi amaçlamaktadır. 

 

KWPN her ıslah yönelimi için ayrı bir ıslah standardı formüle etmiştir. Bu standartlar, 

aslında, ideal engel atlama, zıplama, koşum ve Gelders atlarının tanımıdır. Islah standardı 

atları objektif ve tek bir şekilde değerlendirmeye yardımcı olur. Jüri üyelerinin 

değerlendirmelerini yapmaları için çerçeveyi sağlar. Bu, söylenen kişisel tercihler riskini 

azaltır ve böylelikle birliği, yeniden üretilebilirliği ve değerlendirmenin güvenilirliğini artırır. 

 

Kısraklar ve Aygırlar Arasında Bir Ayırım Yapılmalıdır. 

En iyi kısrakların seleksiyoni ve kullanımı dayanak gösterilerek soy kütükleri ile 

canlandırılabilir. Dayansklar bir kısrağın sahip olduğu “kalite pulları” olarak görülebilir. 

Kısrak, kendi özelliklerine (performans, konformasyon ve sağlık) veya yavrularının kalitesine 

(performans, konformasyon) dayalı olarak dayanaklar elde edebilir. 

 

Aygırlar için, soy kütüğü onaylı bir aygır olabilmek için zorunlu bir rota vardır. Bu aygır 

rotasının dört adımı vardır: 

1. Aygırın Denetimleri: Ayakların ve vücudun  doğruluğu, isabet derecesi için sert 

zeminlerde, serbest atlayışlarda (zıplama atları) ve serbest hareket ile (engel atlama 

aygırları) 

2. Sağlık Kontrolleri: Aygır seleksiyon sürecinin çeşitli aşamalarında, aygırlar vücüdun 

ve işlevlerinin klinik  doğruluğu, isabet derecesi, X ışınları, sperma kalitesi ve kişneme 

kalitesi ile ilgili minimum talepleri karşıladığını kanıtlamalıdır. 

3. Aygır Performans Testi: Yaşlarına bağlı olarak aygırlar, maksimum 70 günlük bir 

merkezi performans testinde spor yeteneklerini kanıtlamalıdır. 

4. Aygırın yavrusu olduğunda, bu yavrular kontrol edilir ve/ veya sporda takip edilir. 

Toplanan bilgiye bağlı olarak, her aygır için çeşitli damızlık değerleri hesaplanır. 

Damızlık değerlerine bağlı olarak aygırlar, en büyük yavruları 1, 3, 7 ve 11 yaşına 

geldiğinde değerlendirilir. 
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KWPN Çok Farklı Zamanlarda ÇeĢitli Türlerde Bilgi Toplar 

Konformasyon ve Hareketin 

Doğrusal Puanları 

Onaylanan Her Yeni Aygırın Rastgele 20 Yavrusu 

Osteokondroz için X Işınları Onaylanan Her Yeni Aygırın 1 Yaşındaki Rastgele 20 

Yavrusu 

Konformasyon, Hareket ve Serbest 

Denetim ile İlgili Doğrusal Puanlar 

Soy Kütüğü Tarafından Önerilen 3 Yaşındaki 

(Neredeyse) Tüm Kısraklar 

Zıplama veya Serbest Hareket + 

Seleksiyon Sürecini Değerleme 

Puanları 

Aygır için Önerilen Bütün Genç Aygırlar 

Performans Testlerinden Elde Edilen 

Puanlar 

Kısraklar için Bir Günlük Performans Testi (IBOP) ve 

Kısraklar ve Aygırlar için İstasyon Testleri (EPT) 

Yarışma Sonuçları Bütün Kayıtlı Atlar 

 

 Bu veriler, bütün aygırlar ve kısraklar için damızlık değerlerini hesaplamak için kullanılır. 

 

Damızlık değerleri şu amaçlar için kullanılır: 

Tüm doğrusal olarak puanlanmış özellikler (konformasyon, hareket, serbest atlama) 

Osteokondroz 

Sportif Engel Atlama 

Sportif Zıplama   

 

Bu damızlık değerleri yetiştiricilere iletilir, seleksiyon süreçlerinde, ıslah programlarını 

değerlendirmek için ve en iyi aygır-kısrak kombinasyonunu elde etmek için kullanılır. 

 

Bölüm 12.4: (Açık) Çekirdek Islah Programları 

Çekirdek programlar genetik üstünlüpü olan az sayıdaki dişi hayvan ile karakterize edilir. 

Potansiyel olarak bunlar, babaları ıslah etmek için kullanılan analardır. Bir ıslah şirketi veya 

az sayıda yetiştirici tarafından sahiplenilirler ve çekirdek (ıslah çiftlikleri veya ıslah 

birim(ler)i) olarak adlandırılırlar. Babaları ve anları ıslah etmek için bir sonraki baba neslini 

dünyay getirirler. Birçok özellikleri kaydedilir. Çekirdek programlardarda seleksiyon ve 

eşleştirme ile ilgili kararları kontratlar ile ıslah kuruluşu alır. Sonuç olarak, ıslah hedefleri 

sürekli olarak kullanılır, özelliklerin ve soy bilgisi(pedigri)nin kaydı tamdır ve çekirdekte 

seleksiyon ve eşleştirme tamamen kontrol altındadır. Bu durum, nesiller boyunca büyük 

genetik ilerleme kaydedilmesi sonucunu getirir. Çekirdek programlar, ticari bir batında çoklu 

doğuran çiftlik hayvan türleri ve kümes hayvanlarındaki durum gibi, kapatılabilir. Çekirdek 

için damızlık hayvanlar ilk başta seçilirse, dış çekirdeğin dışından hiçbir hayvan çekirdek 

popülasyona eklenemez. Bu kapalı bir çekirdek ıslah programı olarak adlandırılır. 

 

Sığır ıslahında yapay üreme teknikleri, özelde yapay tohumlama teknikleri ve in-vitro aşılama 

ile embriyo yerleştirme, oldukça gelişmiştir ve açık çekirdekte yoğun olarak kullanılmaktadır. 

Bu, üstün özellikli babalardan ve analardan çok sayıda yavru üretme ve üretim popülasyonuna 

bu üstün hayvanların genleri geniş bir şekilde yayma olanağı sağlar. Popülasyonun yayılmış 

olan bölümünde (esasen üretim amacı için kullanılır = üretim popülasyonu), babaların 

yavruları önemli özelliker için test edilir. Üretim popülasyonundaki dişilerin tahmini damızlık 

değerleri, çekirdek popülasyondakilerin damızlık değerleri ile karşılaştırılabilir (veya bu 

değerlerden daha yüksektir). Bu durumda, bu hayvanlar ıslah şirketi tarafından satın alınabilir 

veya ıslah kuruluşu ile anlaşılabilir. Bu, açık çekirdek ıslah programı olarak adlandırılır. 
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Açık çekirdek ıslah programları, mevcut ıslah programlarının düz bir yapısının olduğu 

türlerde – atlar, köpekler, koyunlar ve keçiler – düşünülebilir. Bu durumda, genetik ilerleme 

kontrollü bir durumda sağlanabilir ve çekirdekten gelen erkekler, bireysel özel yetiştiriciler 

tarafından çokça kullanılabilir. Köpeklerde, açık çekirdek ıslah programları, eğitim 

köpeklerini be görme engelli insanlara yardımcı köpekleri ıslah etmek için geliştirilir ve hatta 

kapalı çekirdek programlar da ayarlanabilir. 

 

Bölüm 12.4.1: Açık Çekirdek Islah Programı Örneği: CRV Süt Sığırı Programı 

 

Islah Hedefi ve CRV Seleksiyon Ġndeksi 

Çekirdek için CRV şu ıslah hedefini kullanır (2014): “Sağlıklı ve uzun süre kullanılabilecek 

ve çiftlik getirisine en fazla katkıyı sağlayabilecek bir inek”. Boğaların analarının ve erkek 

yavruların babalarının seleksiyoni için, çekirdek hayvanlar veya potansiyel çekirdek 

hayvanlar için, Hollanda‟da CRV kendi indeksini kullanır. Bu CRV indeksinde, sağlık ve 

uzun ömürlülük özelliklerine büyün önem verilir ve bu durum aşağıda görülebilir. 

 

 
 

Bu kategorilerden her biri, sırasıyla bazı üretim özelliklerinin, uzun ömürlülük ve sağlık 

özellikerinin ve bazı konformasyon özelliklerinin tek bir şekilde birleştirildiği bir alt indekstir. 

Bu üç kategori için özelliklerin çeşitli kaynakları vardır. Önemli bir kaynak süt kayıt 

servisidir. Yönetimsel nedenlerle, çiftçiler bireyse süt üretimi verisini (kg ve içerik) bilmek 

isterler. Konformasyon verisi denetmenler tarafından düzenli aralıklarla çiftlikler ziyaret 

edilerek toplanır. Uzun ömürlülük ve sağlık özellikleri süt kaydı ve konformasyon verilerinin 

birleşimidir. 

 

Üretim popülasyonuna genetik ilerlemeyi yaymak için seçilen boğalar içi başka bir seleksiyon 

indeksi kullanılır: NVI. BU NVI indeksi, Hollanda‟da ve Flanders tarafından, ulusal ıslah 

hedefine en yakın dişi yavruları üretebilecek boğaları en üste koymak amacıyla boğaların 

sıralanması için kullanılan toplam net değer indeksidir. NVI, üç farklı bileşeni dikkate alan bir 

formülden türetilmiştir: Üretim, Sağlık ve Konformasyon. Altında yatan özellikler ve NVI‟ya 

katkıları aşağıda sunulmuştur: 
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Süt Üretimi Popülasyonundan Elde Edilen Seleksiyonda sağlanan ilerleme 

Aşağıdaki tabloda, nesil 1‟den sonra NVI ile üretim popülasyonunda yapılan seleksiyonden 

elde edilen (damızlık değerlerinde) genetik kazanım gösterilmektedir (Örneğin, NVI formülü 

ile yapılan seleksiyon ile sonraki nesilin hayvanlarının süt için damızlık değeri, şimdiki neslin 

süt için damızlık değerinden 272 kg fazla olacaktır). 

 

Özellik Kazanım Değer 

Süt 272 kg 

Yağ 13 kg 

Protein 8.7 kg 

Uzun Ömürlülük 200 gün 

Meme Sağlığı 2.3 puan 

Meme 1.8 puan 

Ayaklar & Bacaklar 2.2 puan 

Yavrulama Aralığı 0.8 puan 

İlk Tohumlama ile Son Tohumlama 

Aralığı 

1.0 puan 

Yavrulama Kolaylığı (Baba) 1.4 puan 

Dişi Yavrulama Süreci 1.1 puan 

Canlılık (Baba) 0.7 puan 

Ananın Canlılığı 0.9 puan 

 

 

 

 

 

CRV Islah Programının Yapısı 
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 CRV, Siyah & Beyaz (B&W) ve Kırmızı & Beyaz (R&W) Holstein Friesian için bir ıslah 

programı görevi yapar. Seçilen dişilerin kaynağı, CRV‟nin sahip olduğu (Delta donör) 

çekirdek hayvanlar ve dünya çapındaki üretim popülasyonuna sahip çiftçilerdir (Euro donör). 

Euro donör içinde, seçilen dişilerin anlaşmasında bu seçilen dişilerin CRV‟nin seçtiği bir 

erkek tarafından dölleneceği ve bu döllenmeden doğan yavrunun ilk önce satış için CRV‟ye 

önerileceği yazılıdır. Bu Euro donör uygulaması CRV çekirdeğini açık bir çekirdek yapar. 

Üretim çiftliklerinden seçilen ve en yüksek CRV indeksine sahip Euro dişilerinin yavruları, 

CRV‟nin sahip olduğu Delta dişilerinin yavrularına eklenir. Bu grupta, potansiyel damızlık 

hayvanların gelecek neslini üretmek için CRV yetiştirilecek babaları ve anaları seçer. Delta 

uygulamasında, in-vitro aşılama (IVF) uygulanır. Bir yaşındaki düvelerden oositler toplanır 

ve seçilen bir babanın dölleri ile laboratuvarda aşılanır. Bu yolla, bir donörün öz kardeş ve 

üvey kardeşlerin yavrularını (erkekler ve dişiler) taşıyıcı anneler doğurur. CRV indeksi için en 

öngörücü değere sahip en iyi erkekler ve dişiler seçilir. Erkekler çekirdekte ve üretim 

popülasyonunda kullanılacak babalar olarak seçilir ve dişiler Delta çekirdeğinde kullanılmak 

için seçilir. In-vitro aşılama (IVF) ile bir düveden yeterli embriyo elde edildiğinde, düve 

aşılanır ve CRV‟nin test çiftliklerinden bir tanesine taşınır. Burada, düveler ilk 

yavrulamalarına kadar yetiştirilir ve ardından ilk laktasyonlarında süt üretimi ve 

konformasyon için tek tip şartlar altında test edilir. Test sonuçları (kendi performansı) 

gerçekleştirilen damızlık değerini hesaplamak için kullanılır. Yıllık 100 Delta düvesi ve Euro 

donörden 150 düve CRV ile yapılan anlaşma ile çiftliklerde test edilir. En iyi düveler yeniden 

ilk laktasyonlarında donör olarak kullanılır ve elde edilen embriyoların bir kısmı üretim 

çiftliklerine satılır. 

 

Aşağıdaki uygulamada (2014) test edilen 150 B&W boğadan yalnıza 38‟i üretim 

çiftliklerindeki donörlerden gelmektedir. 50 R&W test boğasından 23 tanesi bu tür 

donörlerden gelmektedir. Delta çekirdeğinde bir yaşındaki düve donörlere yoğun bir 

seleksiyon uygulanır: 15-20 tanesi 90 test düvesinin ve 112 test boğasının anasıdır. Öngörülen 

damızlık değerlerine göre ve günümüzde genomik damızlık değerlerine göre seçilirler (İleriye 

bakınız.). 

 

Yıllık olarak, CRV, Delta programında 5700 embriyo ve Euro donör programında 3000 

embriyo üretir. Yanı sıra, Kuzey Amerika pazarından birkaç embriyo satın alınır. Doğan 

erkek yavrular için seleksiyon yoğundur: 15 taneden 1 tanesi üretim popülasyonunda genç bir 

baba olarak kullanılır. 
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Süt Sığırları için CRV Islah Programında Genomik Seleksiyon(Marieke de Weerd ile 

KiĢisel GörüĢme, Kasım 2013) 

 

Ticari ıslah şirketleri içim, genomik seleksiyonun etkileyiciliği iki faktörü içerir. İlki, öz 

kardeşler arasındaki damızlık değerindeki farklılıkları kendi fenotipik kayıtları veya 

yavrularının kayıtları olmadan hesaplamak mümkündür. Tekli nükleotid polimorfizmi (SNP) 

analizi ebeveynin hangi genlerinin her öz kardeşe aktarıldığını belirler. İkincisi, kesin bir 

damızlık değeri almadan önce yavru testinden geçirilmesi gereken genç hayvanlar erinliğe 

ulaştıktan sonra yoğun olarak kullanılabilir. Genomik damızlık değerinin  doğruluğu, isabet 

derecesi, yavru testinden sonra elde edilen doğruluğa yakındır. Bu yolla, genomik seleksiyonli 

ıslah programlarında nesil aralığı azalır. Bu, ıslah programlarının genetik kazanımını 

hızlandırır. 

 

Geçmişte, CRV, süt çiftçileri tarafından yoğun olarak kullanılan boğaları ıslah etmek için 

yavru testini uygulamıştır. Ortalama olarak, süt çiftçileri onaylanmamış genç boğaların 

döllerinin yaklaşık % 25‟ini satın alırdı. Kısaca, CRV bu genç boğalardan 1000 doz sperma 

satardı. Bu, dört yıl sonra, bu tür onaylanmamış boğaların en az 50 dişi yavrusunun ilk 

laktasyonunu tamamlaması sonucunu vermiştir. Bu durumda, en iyi boğalar seçilmiş ve 

kendini kanıtlamış en iyi boğalar süt çiftçileri tarafından yoğun olarak (süt çiftliklerinde 

gerçekleşen döllenmeleri % 75‟i) kullanılmıştır. 

 

Bu geleneksel test uygulamasında genç boğa analarının ve babalarının seleksiyoni 0 yaşta 

gerçekleşir, kendini kanıtlamış genç boğaların doğumu 1 yaştadır, dölleri toplanıp 2 yaşta 

kullanılır ve yavruları 3 yaşta doğar, düveleri 5 yaşta süt üretmeye başlar ve ilk 

laktasyonlarını 6 yaşta bitirirler. Bu durumda, kendini kanıtlamış boğalar dişi yavrularının ilk 

laktasyonlarında seçilirler. 6 yaştan sonra, yoğun olarak kullanılırlar ve yavruları 10 yaşta 

üretken hale gelirler. Bu geleneksel test uygulamasında, genç anaların ve babaların süt 

çiftliklerinin karında bir artış yaratması 10 yıl sürer. 

 

Günümüzde (2014) genomik seleksiyon kullanılır ve süt çiftçileri tarafından genç boğalar 

kullanıldığında bir artış yaratır. Bunun nedeni, bu hayvanların genomik damızlık değerlerinin  
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doğruluğu, isabet derecesinun, kendini kanıtlamış babaların dişi yavrularının fenotipik 

verilerine dayalı damızlık değerlerinin  doğruluğu, isabet derecesina yakın olmasıdır. 

Aşağıdaki şekilde güvenirliğin (doğruluk isabet derecesi)
2
 olduğunda dikkat ediniz. 

 

 
 

CRV ıslah programında genç boğa analarının genomik seleksiyoni onların seleksiyon yaşını 

da düşürür. Günümüzde, genç boğa analarının % 75‟i bir yaşındaki düvelerdir ve % 25‟i ilk 

yavrulayan düvelerdir. Bu geleneksel uygulamada, genç boğa analarının seleksiyon anında en 

az bir tam laktasyonu vardır. Genomik damızlık değeri olan genç boğaların artan yüzdesi, 

yeni nesil genç boğaların babası olarak kullanılır. Geleneksel uygulamada, yalnızca kendini 

kanıtlamış boğalar test edilecek genç boğaların babası olabilirdi. Tüm bu gerçekler birdenbire 

CRV ıslah programında nesil aralığını düşürmüştür ve bu genetik ilerlemeyi hızlandırmıştır. 

 

Genomik seleksiyonun bir diğer etkisi, genomik testin nispeten daha az maliyetidir. Bu 

nedenle, yıllık 2600 genç boğa yavrusu tekli nükleotid polimorfizmleri için test edilir. Bu 

durumda, genomik damızlık değerlerine bağlı olarak, 15 taneden 1 tanesi ıslah programı için 

seçilir. Bu keskin seleksiyon, öz kardeş grubunda bile olsa, çok etkileyicidir. Islah 

programında, yüksek damızlık değeri için seçilen genç boğaların sayısı artmaktadır. 

Yavrularının süt üretim verileri için dört yıl beklemek zorunda kalan boğaların sayısı 

birdenbire azalmıştır. Bu, ıslah programındaki genomik seleksiyonun olumlu bir etkisidir 

çünkü geleneksel uygulamada boğaların, dişi yavrularının ilk laktasyonlarını tamamlaması 

için uzun süre beklemesi gerekiyordu. 

 

CRV, diğer Avrupa ülkelerindeki birçok ıslah şirketi ile büyük bir referans popülasyonu 

oluşturmak için işbirliği yapmaktadır. Günümüzde (2014) referans popülasyonunda yavru 

testi uygulanmış ve ayrıca SNP profilleri için incelenmiş yaklaşık 30.000 boğa vardır. Bu 

yüksek rakam, kendini kanıtlamamış gen boğaların genomik damızlık değerinin  doğruluğu, 

isabet derecesinun, yavru testi uygulanmış boğaların  doğruluğu, isabet derecesina yakın 

olmasının nedenidir. 

 

Süt Üretim Çiftliklerinde Genomik Seleksiyonun Değeri 

Süt çiftliklerinde, süt sığırlarının büyük bölümü gelecek nesilin anası olarak kullanılmak 

zorundadır. Bu düşük seçilik yoğunluğu iki şekilde artırılabilir: 1) Ömür uzunluğunu ve 

onunla her inek için yavrulama sayısını artırın ve 2) eşeyli sperma kullanarak – çünkü bu 
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durumda bir sürü yenileme düve yavru elde etme şansı % 50 yerine % 90 olur. Yüksek 

yoğunluklu bir durumda, düşük sürü yenileme oranı ve eşeyli sperma kullanımı nedeniyle, 

genç doğum yapan düvelerin yavrularında genomik seleksiyonun süt üreten çiftçiye kar 

getireceği hesaplanmaktadır. 

 

Bölüm 12.5: Piramitsel Yapısı Olan Islah Programları  

Birçok ıslah programında, özellik kaydı pahalıdır ve bu nedenle özelliklerin kaydedildiği 

hayvanların sayısı bütün popülasyona göre oldukça azdır. Bu durumda, genetik ilerleme 

seleksiyonun uygulandığı az sayıda hayvan ile gerçekleştirilir. Ardından, seçilen hayvanlar 

kaydedilen popülasyonda gerçekleştirilen genetik ilerlemeyi tüm popülasyona yaymak için 

kullanılır. Sınırla sayıdaki hayvanın seleksiyoni, bir sonraki nesilde çok sayıda hayvana 

ulaşma ve son nesilde çok büyük sayıda üretim hayvanının üretimi bu tür bir ıslah ve üretim 

programının piramitsel yapısına yol açar.  

 

Seleksiyonda sağlanan ilerlemeyin yayılması, ıslah programlarının yapısına bağlıdır. Ticari 

bir batında çoklu doğuran çiftlik hayvan türleri ve kümes hayvanları programlarında, 

seleksiyon ıslah programının en tepesinde gerçekleşir. Birkaç “çoğaltıcı nesil” aracılığıyla, en 

tepede elde edilen seleksiyonda sağlanan ilerleme et veya süt üreten hayvanlara yayılır. 

Hendrix-Genetics (ISA) ıslah programının yapısının ana hatlarıyla sunulduğu aşağıdaki şekle 

bakınız: 

 

 
 

Ticari ıslah uygulamalarında; örneğin, kümes hayvanları ve bir batında çoklu doğuran çiftlik 

hayvan türlerilar için; seleksiyonda sağlanan ilerleme özelleşmiş soylarda sağlanır. Ticari 

kümes hayvanları (et tavuğu) ıslah programlarında genellikle dört-yönlü melez uygulanır. İki 

dişi soyu doğurganlık ve yumurta kalitesi için ve erkek soyları büyüme özellikleri için seçilir. 

Melezleme çok sayıda sağlıklı civciv meydana getirir ve bunun nedeni heterosisten tam olarak 

faydalanılmasıdır. Yukarıdaki et tavuğu uygulamasında, seleksiyon safkan soylarda ve sınırlı 

sayıda büyük büyükebeveynler ile gerçekleşir. Seçilmiş olan büyük büyükebeveynlerin sayısı 

yeterince arttığında, melezlenirler. Kümes hayvanları seleksiyon soylarında nesil aralığı çok 
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azdır; seleksiyonda sağlanan ilerlemeyi hızlandırmak için bir yıldan daha kısadır. A*B 

soylarının melezlenmesi, büyük ebeveyn olarak görev yapan A*B F1 yavrularını ve C*D 

soylarının melezlenmesi C*D F1 büyük ebeveynini verir. Safkan soy ve F1, soyların 

özelliklerini ve bu soylarda gerçekleştirilen genetik ilerlemeyi korumak için ıslah şirketler 

tarafından sahiplenilir. Farklı seleksiyon soylarını koruyarak farklı pazarlar için hayvanlar 

üretme ve pazardaki değişikliklere hızlı bir reaksiyon gösterme imkanları vardır. 

 

Bölüm 12.6: Islah Programları ile Ġlgili Kilit Noktalar 

 

1. Bir ıslah programı, gelecek nesilde hayvanları üretmek için tanımlanmış ıslah 

hedeflerine ulaşmayı hedefleyen bir programdır. Seçilen özelliklerin kaydedilmesi, 

damızlık değerlerinin hesaplanması, potansiyel ebeveynlerin seleksiyoni ve uygun 

(yapay) üreme yöntemleri de dahil olmak üzere seçilen ebeveynleri eşleştirme 

programının bir birleşimidir. 

2. Bir ıslah programında, etkin yetiştiricilerin kararlılığı,  doğruluğu, isabet derecesi ve 

disiplini hayati önemdedir. Hayati önemdedir çünkü, ıslah hedefinde kararlılık, 

fenotipleri, genotipleri ve soy bilgisi(pedigri) kayıtlarını toplamada doğruluk isabet 

derecesi ve en önemlisi seleksiyon ve eşleştirmede disiplin. Bütün bunlar kontrol 

altında tutulması gereken önemli insan faktörleridir.  

3. İnsanlara eşlik etmesi veya eğlence amacıyla yetiştirilen hayvan türlerinde ıslah 

kuruluşlarının ıslah programları üzerindeki kontrolü gevşektir. Bu programların düz 

bir yapısı vardır: Neredeyse bütün dişiler seçilebilir ve çoğu durumda ıslah 

kuruluşunun yalnızca damızlık erkeğin seçilmesinde güçlü bir rolü vardır.  

4. Bir batında çoklu doğuran çiftlik hayvan türleri ve kümes hayvanları üretiminde (bir 

batında çoklu doğuran çiftlik hayvan türleri eti, yumurta ve tavuk eti), ticari ıslah 

programları bütün ıslah etkinliklerinin kontrolünü elinde tutar. Seleksiyon soylarının 

bir parçası olarak yalnızca az sayıdaki damızlık hayvanı ellerinde tutarlar. Bu 

soylarda, şirketler ıslah hedefini belirler, veri toplama ve damızlık değeri hesaplama 

işini gerçekleştirir ve yeni nesili üretmek için ebeveynlerin seleksiyonuni ve 

eşleştirilmesini sağlar.  

5. Düz ve esnek bir yapısı olan ıslah programları ile tamamen kontrol altında olan 

piramitsel yapıdaki ıslah programları arasında bir yerde açık çekirdek ıslah 

programları vardır. Bu programlarda, popülasyonun bir bölümüne az sayıdaki 

yetiştirici ve/ veya ıslah şirketi sahiptir. Bu bölüm, gelecek nesil için babaları ve 

anaları seçmek için kullanılır.  
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BÖLÜM 13: ISLAH PROGRAMININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

 

Islah programlarının tasarlanmasından ve uygulanmasından sonra, sonucu değerlendirmek 

gereklidir: Seleksiyona genetik karşılık(ilerleme) ne kadar fazladır? Her şey plana göre 

ilerlediyse, öngördüğünüz genetik karşılık(ilerleme)e benzer olacaktır. Ancak, bazı 

durumlarda öngörülen ve gerçekleştirilen genetik karşılık(ilerleme) farklı olabilir. Böyle bir 

durumda, gerekli olan yerleri bulmak ve düzeltmek gereklidir. Islah programı döngüsünde 7. 

aşamaya ulaşmış durumdayız: ıslah programının değerlendirilmesi. Bu bölümde, bir sonraki 

nesilde başarının korunabilmesi ve artırılabilmesi için dikkat edilmesi gereken bazı noktalara 

değineceğiz. Değerlendirme için önemli bir konu tabi ki elde edilen karşılık(ilerleme)ün 

öngördüğümüzle çok benzer olup olmadığıdır. Eğer değilse, bunun sebeplerini bulmalısınız. 

Soy bilgisi(pedigri)nin kalitesinde ve fenotip kaydında hata var mıdır? Islah için seçilen 

hayvanlar aslında ıslah için kullanılabilir mi? Seleksiyon çevreı yavruların bulunacağı 

çevrenin iyi bir göstergesi midir? Bir diğer deyişle, doğru hayvanları seçtik mi? Popülasyon 

bir seleksiyon limitine ulaşmış olabilir mi? Bir diğer değerlendirme noktası, öngörülemeyen 

başka hangi değişiklikler gerçekleşmiştir? Seleksiyon ıslah hedefindeki özellikleri geliştirmiş 

ve hatta diğer özelliklerde (istenmeyen) karşılık(ilerleme) yaratmış mıdır? Bir ıslah 

programının değerlendirilmesi yalnızca ıslah uygulamasını içermez, ileriyi görmeyi de 

gerektirir. Yasal düzenlemelerde veya pazarın durumunda herhangi bir değişiklik var mıdır 

veya yakın gelecekte gerçekleşecek değişiklikler var mıdır? Rakipleriniz ne yapmaktadır. 

Pazar payınızı korumak / artırmak için ne yapmalısınız? Islah programınız düzgün işlese bile, 

bu seviyeyi korumak için çaba harcanması gerektiğini görebilirsiniz. 

 

 

 
 

Elde edilen genetik ilerlemenin yanı sıra ıslah programının bir diğer önemli konuda 

değerlendirilmesi gerekmektedir: Genetik çeşitlilik ne ölçüde korunabilmiştir? Akrabalı 

yetiştirme oranı kontrol altında mıdır? Değilse, bunu geliştirmek için ne yapılabilir? Genetik 

1. Üreme Sisteminin Tanımı

2. Islah Hedefinin Tanımı

3. Bilgi Toplama

- Fenotipler

- Akrabalıklar

- Genotipler

4. Seçilim Kriterlerinin Belirlenmesi

- Genetik Model

- Damızlık Değeri Hesaplaması

5. Seçilim ve Çiftleşme

- Seçilim Karşılığının Tahmini

- Çiftleşme Kararlarının Sonuçları

6. Dağıtım

- Islah Programının Yapısı

- Melezleme

7. Değerlendirme

- Genetik İlerleme

- Genetik Çeşitlilik 

Islah 

Programı 
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çeşitliliğin bu şekilde değerlendirilmesi ıslah programının değerlendirilmesinde önemlidir. 

Genetik çeşitlilik olmadan, ıslah programının geleceği yoktur ve genetik çeşitlilikteki bir 

azalma yüksek oranda akrabalı yetiştirme depresyonuna ve popülasyonda genetik 

bozuklukların frekansının yüksek olmasına yol açar. Islah programının genetik çeşitlilik bakış 

açısıyla değerlendirilmesi ayrı bölümde sunulacaktır (Bölüm 14). 

  

Bölüm 13.1: Genetik Ġlerleme Nasıl Ölçülür? 

Genetik ilerleme mevcut nesildeki hayvanların önceki nesille karşılaştırıldığında genetik 

anlamda ne kadar daha iyi olduğunu ifade etmektedir. Genetik ilerlemeyi belirleyebilmek için, 

hayvanların genetik potansiyelini bilmek gereklidir. Gerçek genetik potansiyel ölçülemez. 

Ancak, hayvanların damızlık değerleri yüksek doğruluk isabet derecesila hesaplanabilirse; 

örneğin, birçok yavrunun bilgisi kullanılırsa; tahmini damızlık değeri gerçek genetik 

potansiyele iyi bir yaklaşma olarak kullanılabilir. Yüksek doğruluk isabet derecesi haricinde, 

tahmini damızlık değeri (EBV) sistematik etkilerin yanlılığı olmadan hesaplanmalıdır. 

Örneğin, yüksek kalite yemlerle beslenen hayvanlar, basit yemlerle beslenen hayvanlara göre 

sistematik olarak daha iyi performans gösterebilirler. Bu etki için tahmini damızlık değeri 

(EBV) düzeltilmezse, yüksek kalite yemlerle beslenen hayvanların EBV‟si yukarı doğru 

yanlılık gösterir. Performansları daha iyidir ancak bunun nedeni genetikleri değildir. EBV‟yi 

en iyi şekilde hesaplayabilmek için, En İyi Doğrusal Sapmasız Tahmin (BLUP) kullanarak 

hesaplamak gerekir ve BLUP beslenme, barınma, mevsim ve diğer çevresel etkileri dikkate 

alır (bkz: Hayvanların sıralanması ile ilgili bölüm). 

 

Özetlemek gerekirse, tahmini damızlık değeri (EBV), En İyi Doğrusal Sapmasız Tahmin 

(BLUP) kullanılarak yüksek doğruluk isabet derecesila hesaplandığında nesiller arasında 

genetik ilerleme oldukça yaklaşık hesaplanabilir. Gerçekleştirilen genetik ilerleme veya 

gerçekleştirilen genetik karşılık(ilerleme), her iki nesildeki ortalama EBV arasındaki fark 

alınarak belirlenebilir. 

 

Gerçekleştirilen Seleksiyonda sağlanan ilerleme =  

Ortalama EBVgeneration t+1 – Ortalama EBVgeneration t 

 

Bu basit formül, gerçekleştirilen seçim karşılık(ilerleme)ünün en yaklaşık değerini verecektir. 

Öngörülen genetik karşılık(ilerleme)nin şu şekilde hesaplandığını unutmayın. 

 

∆𝐺 =
𝑖 ∗ 𝑟𝐼𝐻 ∗ 𝜎𝑎

𝐿
 

 

Gerçekleştirilen ve öngörülen karşılık(ilerleme) arasındaki fark değerlerdirilmelidir. Fark ne 

kadar az ise, gerçekleşmenin öngörmeye benzerliği o kadar iyi olacaktır ve daha az 

değerlendirme gereklidir. Ancak, farklılık fazla ise, bunun nedenini bulmak gereklidir. Bu 

nedenle, gerçekleştirilen genetik ilerleme ortalama EBV‟deki farklılık; örneğin, nesiller 

arasında; bulunarak belirlenebilir. 

 

Bölüm 13.2: Genetik Temayül 

Uzun vadede, gerçekleştirilen genetik karşılık(ilerleme)nin bir etkisini bulabilmek için, 

nesiller arasındaki genetik temayülü değerlendirmek mümkündür. Genetik temayül her 

nesildeki ortalam EBV‟nin toplamıdır ve nesiller arasındaki değişimin yönünü işaret eder. 

Genellikle bir grafikle görselleştirilir ve doğrusallıktan beklenmedik sapmalar olup 

olmadığını; örneğin, seleksiyon limiti nedeniyle; kontrol etmede faydalıdır. Şekil 1, Hollanda 

siyah ve beyaz süt sığırının süt üretiminde 1995-2013 arasındaki nesilden ziyade doğum 
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yılına göre ifade edilen genetik temayülü göstermektedir. Bunun nedeni, süt sığırlarında 

nesiller birbirinden çok ayrı değildir ve birbiriyle çakışabilir çünkü bazı inekler diğerlerinden 

daha geç büyür. Doğum yılına göre bir genetik temayül ifade ederek, bu nesil çakışmasının 

üstesinden gelinebilir. Ayrıca, belirli zaman dilimi içerisinde nelerin gerçekleştiği ile ilgili 

daha fazla anlayış sağlar. Tahmin damızlık değeri (EBV) 2009 yılındaki ortalama EBV‟ye 

göre hesaplanır. Teknik bir ifadeyle, 2009 referans yıldır. 2009 yılının ortalamasında daha 

yüksek genetik potansiyele sahip hayvanların EBV‟si 0‟dan büyüktür ve 2009 yılının 

ortalamasından düşük hayvanların EBV‟si negatiftir. Şekilde, yıllık ortalama EBV‟ler 

bulunmaktadır. EBV‟de bir artış olması pozitif bir genetik temayüle işaret eder. Hayvanlar 

doğum yıllarına göre genetik olarak geliştirilmiştir, bu nedenle seleksiyon başarılı olmuştur. 

Aynı şekilde, süt üretimindeki fenotipik temayülü (1995 yılındaki genetik temayülün hemen 

altından başlayan yeşil çizgi) de görmektesiniz. Her iki temayülün eğrilerinin de yaklaşık aynı 

olması yönetim, beslenme, barınma gibi çevresel faktörlerin genetik ilerlemenin ifade 

edilmesini desteklediğini göstermektedir. 

 

 
ġekil 1. 1995-2013 yılları arasında Hollanda süt sığırının süt üretimindeki artış ve 1995 

yılından beri EBV’deki artış. Ölçek farklı bir şekilde ifade edilmesine rağmen, her ikisi de 

yaklaşık 1500 kg artar. 

 

Tanım 

Genetik temayül, belirli bir zaman diliminde (örneğin yıllar veya nesiller) gerçekleştirilen 

genetik karşılık(ilerleme)yi ifade eder. 

 

Bölüm 13.3: GerçekleĢtirilen Seleksiyonda sağlanan ilerlemeyi Etkileyen Ne Olabilir? 

Öngörülen seleksiyona genetik karşılık(ilerleme) bir plan yapmak ve ıslah uygulamasını 

tasarlamak için kullanılır. Sonrasında, genetik kazanım kaydedilir fakat genellikle öngörülerle 

karşılaştırılmaz. Bu üzücü bir durumdur çünkü öngörülen ve gerçekleştirilen seleksiyonda 

sağlanan ilerleme arasındaki fark, ıslah programının gerçekleştirilen başarısını gösterir. Bu 

nedenle, gözlemlemek çok mantıklıdır çünkü ıslah programının başarısının ve ilk başta 

planlamadığınız özelliklerin anlaşılmasını sağlar. 
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Varsayımlar GerçekleĢtirilemez 

Öngörülen genetik karşılık(ilerleme) ile gerçekleştirilen genetik karşılık(ilerleme) arasında 

neden fark vardır? Seleksiyonda sağlanan ilerlemeyi tahmin etmek için kullanılan formülü 

inceleyin ve bileşenlerin her birini değerlendirin. Gerçek değerleri öngörüde kullanılan 

değerler ile aynı mıdır? 

 

Seleksiyon Yoğunluğu 

Başta, gerçekleştirilen seleksiyon yoğunluğu, karşılık(ilerleme)ün öngörülmesi için 

kullanılandan daha düşük olabilir. Örneğin, seçilen hayvanların bazıları çeşitli nedenlerden 

ötürü ıslaha katılamayabilir. Bu, daha düşük nitelikteki hayvanların onların yerine geçmesi ve 

gerçekleştirilen genetik karşılık(ilerleme)nin düşmesi anlamına gelmektedir. Ya da seçilen 

hayvanların bazıları diğerlerinden çok daha fazla ebeveyn olarak kullanılmıştır. Bu 

seleksiyonda sağlanan ilerlemeyi etkileyecektir. 

 

Seleksiyonun  doğruluğu, isabet derecesi 

Sıradaki bileşen seleksiyonun  doğruluğu, isabet derecesidur. Kalıtım derecesi ve bilgi 

kaynakları; örneğin, kendi performansı ile kardeş testi; bu durumu etkiler. Bilgi kaynakları 

oldukça kolay etkilenebilir. Öngörü denkleminde, bütün hayvanların tahmini damızlık 

değerinin (EBV) her bir hayvan için 5 yavruya dayalı olduğu varsayılırsa ve gerçekte bazı 

hayvanların daha az yavrusu varsa, bu  doğruluğu, isabet derecesi azaltacaktır. Benzer bir 

şekilde, bazı hayvanların 5 yerine 8 yavrusu olabilir. Bu, o hayvanların EBV‟sini artıracaktır 

ve böylelikle ıslah için genetik olarak en iyi hayvanları seçme olasılığını artıracaktır. Kalıtım 

derecesi kolaylıkla etkilenemez. Genetik modellerle ilgili bölümde gördüğümüz gibi, kalıtım 

derecesi artırmanın potansiyel yollarından bir tanesi fenotipi elde etmek için ölçme yöntemini 

geliştirmektir. Kalıtım derecesi ayrıca eklemeli(aditif) genetik varyanstaki bir değişimden 

dolayı da değişkenlik gösterebilir. 

 

Eklemeli(aditif) Genetik Standart Sapma 

Formüldeki diğer bileşen eklemeli(aditif) genetik standart sapmadır; eklemeli(aditif) genetik 

varyasyonun kareköküdür. Eklemeli(aditif) genetik varyans, fenotipik bilgi ile hayvanlar 

arasındaki eklemeli(aditif) genetik akrabalıkların birleştirilmesiyle hesaplanır. Genetik 

modellerle ilgili bölüme bakabilirsiniz. Akraba hayvanların akraba olmayan hayvanlara göre 

daha benzer olduğu gerçeğini kullanır. Ancak, soydaki akrabalıklar doğru bir şekilde 

kaydedilmemişse, akraba hayvanlar (kağıt üzerinde) artık benzer performans göstermezler. 

Hayvanlar arasındaki benzerliklerin birazı genetik akrabalıklarla ilişkilendirilebilir. Bu 

nedenle, soy bilgisi(pedigri) hataları hesaplanan eklemeli(aditif) genetik varyansın boyutunu 

azaltır. 

 

Soy bilgisi(pedigri) kaydı doğru olsa ve hesaplanan eklemeli(aditif) genetik varyans 

olabildiğince doğru olsa bile, yine de hesaplama nesiller arasında bir şekilde değişebilir. 

Akrabalıklar ve akrabalı yetiştirme ile ilgili bölümde gördüğümüz gibi, eklemeli(aditif) 

genetik çeşitliliği etkileyebilecek bazı güçler vardır ancak nesilden nesile değişiklikler çok 

büyük olmayacaktır. Uzun vadede, bu bir farklılık ifade eder. Bu nedenle, düzenli aralıklarla 

eklemeli(aditif) genetik çeşitliliği yeniden hesaplamak önemlidir. Değişimin potansiyel 

nedenleri seleksiyonun istenilen allellerin frekansını artırmasıdır. Ancaki genetik yönelim 

seleksiyondeki allellerin frekansının azalmasına neden olabilir. Mutasyonlar yeni varyasyon 

ortaya koyabilir ve bu önceden öngörülemez. 
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Nesil Farkı 

Öngörü denklemindeki son bileşen nesil farkıdır. Bu ancak karşılık(ilerleme)ü nesil yerine 

yıllık olarak ifade etmeyi tercih ederseniz söz konusudur. Nesil farkını belirlemek, 

seleksiyona genetik karşılık(ilerleme) ile ilgili bölümde gördüğümüz gibi, oldukça risklidir. 

Bütün familyalar için aynı durum geçerli değildir, bu nedenle bir ortalama varsaymanız 

gereklidir. Gerçek hayatta nesil farkı öngörülenden daha uzun veya daha kısa olabilir ve bu 

her yıl gerçekleştirilen genetik karşılık(ilerleme)nin öngörülenden farklı olması sonucunu 

verir. Bu nedenle: 

 

Seleksiyona öngörülen genetik karşılık(ilerleme)ü gerçekleştiremediğimizde, öngörü 

bileşenleri bağlamında bütün varsayımlar gerçekleştirilmiş midir? 

 

Bölüm 13.4: Seleksiyon Kısıtlılıkları 

Seleksiyona öngörülen karşılık(ilerleme)ü gerçekleştirememenin bir nedeni popülasyonun bir 

seleksiyon limitine ulaşmasıdır. Seleksiyon limiti, bir popülasyonun artık değişmenin 

mümkün olmadığı bir noktaya ulaşması anlamındadır. Bu durum, daha fazla genetik çeşitlilik 

olmamasından kaynaklanıyor olabilir ancak başka nedenler de vardır. 

 

Doğal Seleksiyona KarĢı Çıkmaktan Kaynaklanan Kısıtlılık 

Şekil 2‟de, seleksiyon limitine ulaşmış bir popülasyon örneği görmektesiniz. Üstteki çizgi 

hala seleksiyona karşılık(ilerleme) vermektedir ve gittikçe büyümektedir. Öte yandan, alttaki 

çizgi yaklaşık 25 nesildir doğrusal olarak düşmektedir fakat daha fazla düşüş artık mümkün 

değildir. Seleksiyon her nesildeki en hafif tavuklara uygulanmasına rağmen, bir sonraki nesil 

eskisi kadar hafif değildir. Bunun nedeni belli değildir. Seleksiyon sonuçları her zaman 

fenotipik düzeyde ifade edilir. Genetik olarak en küçük kuşların genetik olarak daha büyük 

kuşlar ile aynı fenotipe sahip olması olabilir, bu nedenle, doğrudan seleksiyon artık mümkün 

değildir. Bu durumda, seleksiyon limiti fizyolojik bir limiti ifade eder, kısıtlı genetik çeşitliliği 

ifade etmez. Ulaşılan seleksiyon limitinin bir başka nedeni en küçük kuşların daha fazla 

üreme  yeteneğinin olmamasıdır. Bu, yapay seleksiyonun tersi yönde ilerleyen doğal 

seleksiyonun bir örneğidir. Doğal seleksiyona karşı çıkmaktan kaynaklanan seleksiyon 

limitlerini geri almak zordur. Bazı durumlarda, çevredaki bir iyileşme doğal seleksiyon 

limitini ortadan kaldırabilir. 
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Şekil 2. Beyaz Legornlarda Nesiller Arası Iraksak Seleksiyonun Fenotipik Ortalamaları 

(Johanssen ve ark., 2010 Genome wide effect of long-term divergent selection DOI: 

10.1371/journal.pgen.1001188 
    

 
Şekil 3. Farklı Beslenme Çevrelarındaki 4 Haftalık Bıldırcınların ArtırılmıĢ Vücut Ağırlığı için 

Seleksiyon. T çizgisi nesil 25 civarında seleksiyon limitine ulaĢmıĢtır. Bu limit, beslenme 

düzeldikten sonra ortadan kalkmıĢtır (R ve S çizgisi). (After Marks, 1996. Poultry Science 75:1198-

1203) 

 

Genetik Potansiyelin Ġfadesini Kısıtlayan Çevre 

Örneğin, büyüme potansiyelini göstermek için hayvanlar yeterli besin girdisine ihtiyaç duyar. 

Bu besinler mevcut değilse, genetik potansiyellerini gösteremezler ve ancak besin girdisinin 

onlara izin verdiği kadar büyüyebilirler. Bu, bıldırcınlardaki uzun vadeli seleksiyon deneyi ile 

gösterilmiştir ve bu deneyin bir noktasında bir seleksiyon düzlüğüortaya çıkmıştır (bkz: Şekil 

2, belirgin çizgi) Seleksiyon düzlüğü, seleksiyon limiti ile aynı görülebilir ancak sadece çevreı 

değiştirerek yükseltilebilir. Bu, gerçek bir seleksiyon limitinde mümkün değildir. 

Bıldırcınlardaki bu seleksiyon düzlüğü besin kalitesi artırılarak yükseltilmiştir. Bu deney ile, 

bazı durumlardaki seleksiyon limitinin aslında seleksiyon düzlükleri olabileceği ve genetikten 

değil çevredaki kısıtlılıklardan kaynaklanıyor olabileceği açık bir şekilde gösterilmiştir. 
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Seleksiyon limitinin olması için üç ana neden vardır: 

– Genetik çeşitliliğin kaybı (geri döndürülemez) 

– Kısıtlı doğurganlık ve ölümlülük nedeniyle doğal seleksiyona karşı çıkmak (genellikle 

geri döndürülemez) 

– Potansiyeli ifade etmek için çevreı sınırlandırmak (genellikle geri döndürülebilir) 

 

Bölüm 13.5: Seleksiyonda sağlanan ilerlemeyi Etkileyen pratik hususlar 

Gerçekleştirilen genetik temayül her zaman öngörülen genetik temayül ile aynı değildir. 

Uygulamada, genellikle öngörülenden daha yüksektir ancak düşük de olabilir. Beklenilenden 

düşükse, ıslah kuruluşu olarak bu durumun nedenin bulmak gereklidir. Öngörülen ve 

gerçekleştirilen seleksiyonda sağlanan ilerleme arasında fark ile ilgili potansiyel konuları daha 

önce inceledik. Bu konular varlığını nesiller boyunca devam ettirirse, genetik temayüle etkisi 

olacaktır ancak bunun dışında tartışmamız gereken birkaç konu daha vardır. 

 

Net sebeplerden bir tanesi, seçilen ve ıslah için kullanılan hayvanların beklenildiği kadar iyi 

çıkmamasıdır. Bunun nedeni, bazı hayvanların diğer hayvanlara göre, damızlık değerinin 

hesaplanmasına sistematik bir etki olarak dahil edilmeyen tutum nedeniyle sistematik olarak 

daha iyi puanlar alıyor olmasıdır . Bu daha iyi puan alma durumu hayvanların genetik 

potansiyeli ile ilişkilidir. Bu nedenle, bütün bu hayvanların fazla değer verilen EBV‟leri 

vardır ve bu değer onları sıralamada genetik potansiyellerine dayalı olarak aslında olması 

gerekenden daha yukarılara taşır. Bazı EBV‟lere daha fazla değer vermeye neden olan 

sistematik etkinin ne olduğu net bir şekilde ortaya konulursa, bu kolaylıkla düzeltilebilir. 

 

Islah hedefinde öngörü zamanı ile gerçekleştirme arasında geçen sürede gerçekleşen bir 

değişim muhtemelen öngörülen ve gerçekleştirilen seleksiyonda sağlanan ilerleme arasında 

bir farkın oluşmasına neden olacaktır. Öngörü eski ıslah hedefi kullanılarak yapılır fakat 

seçilen hayvanlar aslında yeni, biraz değişik ıslah hedefini kullanıyordur. Açıkçası, bu durum 

öngörülen ve gerçekleştirilen seleksiyonda sağlanan ilerleme arasında bir fark sonucunu 

getirir. Bununla ilgili olarak, ıslah hedefi aynı kalsa bile, fenotip kaydındaki bir değişiklik 

benzer sonuçlar doğurabilir. Örneğin, yeni bir gelişmiş ekipmanın kullanılması ölçümlerin  

doğruluğu, isabet derecesinu artırır ve kalıtım derecesite artan bir etkisi olur (Genetik 

Modeller ile ilgili bölüme bakınız) ve karşılığında seleksiyonun  doğruluğu, isabet 

derecesinda ve böylelikle gerçekleştirilen seleksiyonda sağlanan ilerlemende artan bir etkisi 

olur. Bu iki konunun çözümü öngörülen karşılık(ilerleme)ü yeni duruma ayarlama ve yeni 

öngörülen karşılık(ilerleme) ile gerçekleştirilen karşılık(ilerleme)ü karşılaştırmak olacaktır. 

Bu nedenle: 

 

Beklenilen genetik temayülden sapmalar ıslah hedefindeki ve fenotip kaydındakibir 

değişiklikten kaynaklanabilir. 

 

Bölüm 13.6: Genotip ,çevre etkileĢim(interaksiyon)i 

Seleksiyon, farklı çevrelarda yaşayan hayvanların performansına dayalı olduğunda ve 

yavruların yaşayacağı çevre farklı olduğundaki durum özel bir durumdur. Bu ebeveyn 

çevreninda en iyi olan fakat yavru çevreninda olmayan hayvanları seçmenin potansiyel bir 

riski olduğu anlamına gelmektedir. Bu risk, her iki çevre da benzer olduğunda görmezden 

gelinebilir. Örneğin, bir süt sığırı Hollanda‟da dişi yavrularının en üst performansına göre 

seçilmiş olabilir. Ayrıca İspanya‟da da baba olarak kullanılabilir. Ancak, dişi yavruları sıcağa 

çok dayanamaz ve beklenenden düşük performans gösterir çünkü İspanya‟daki süt üretimi 

yüksek sıcaklıklara dayanabilmeyi gerektirir; öte yandan, bu durum Hollanda‟da çok geçerli 

değildir. Bir başka boğa da İspanya‟da kullanılabilir. Hollanda‟dan EBV‟si daha düşüktür 
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çünkü dişi yavruları en iyi değildir. Ancak, İspanya‟da çok popülerdir çünkü dişi yavrularının 

performansı iyidir. Bir diğer deyişle, aynı özelliği – süt üretimi – ifade edebilmek için 

İspanya‟daki bir ineğin genetik potansiyeli Hollanda‟daki bir ineğin genetik potansiyelinden 

biraz farklı olmalıdır. Yüksek sıcaklıklara dayanıklı olma kapasitesini gerektirir. İspanya‟daki 

en iyi boğa Hollanda‟da en iyi boğa değildir çünkü her iki çevre da biraz farklı genotipler 

gerektirir. Belirli genotip bileşimi ve çevreye göre hayvanların yeniden sıralanmasına 

Genotip(Genotype;G) ile  Çevre(Environment;E) etkileşimi( Interaction) veya GxE adı verilir. 

Genotip hayvanlara; örneğin, bu iki sütçü ırk  boğası; karşılık gelebilir fakat ayrıca 

popülasyon ortalamalarına karşılık gelebilir. Bu nedenle: 

 

Genotip Çevre interaksiyon (GxE) = İki genotipin performansı arasındaki farklılık 

performansın ölçüldüğü çevreye bağlı olduğunda 

GxE performanstaki farklılığın boyutundaki bir değişikliğe veya farklı çevrelarda hayvanların 

sıralanmasındaki bir değişikliğe karşılık gelebilir. 

ÇEVRE  X  GENOTIP İNTERAKSIYONU
A ve B GİBİ İKİ GENOTİPİN ÜSTÜNLÜK SIRALAMASI ÇEVREYE 

GÖRE DEĞİŞİYORSA  Ç X G İnnteraksiyonu var demektir

 

Bölüm 13.6.1: Öngereklilikler Çevreyi Belirler 

bir ön gereklilikler grubu olarak düşünülebilir. Bir hayvan, eğer çevrenin bütün 

öngerekliliklerine sahipse en iyi performans gösterebilir. Bazı öngereklilikler eksikse, 

performans düşer. Her çevrenin kendine özgü öngereklilikleri vardır. Ancak, bazı çevrelar o 

kadar benzerdir ki hayvanlar aynı öngereklilikleri kullanabilir. İki çevre birbirinden ne kadar 

farklıysa bu çevrelarda performans gösterebilmek için belirli öngerekliliklere sahip olmak o 

kadar önemlidir. Bazen, bazı öngereklilikler çok keskindir: birine sahipseniz diğerine sahip 

olamazsınız. Örneğin, soğuğa dayanabilmek için kalın bir kürkünüz varsa sıcağa 

dayanamazsınız. Bu keskin öngerekliliklere “trade-off” adı verilir. Bir hayvan bir 

öngerekliliği yerine getiriyor olabilir; örneğin, düşük kalite yemi sindirmek; ancak bu durum 
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yem kalitesi yüksek olsa da hızlı büyümeyi imkansız kılan bir fizyoloji meydana getirmiş 

olabilir. Bir konuda iyi olabilirsiniz ancak bu otomatik olarak diğer konularda da iyi 

olduğunuz anlamına gelmez. Genellikle bir çevredaki bir öngerekliliği yerine getirmek, diğer 

çevredaki performansı yalnızca biraz olumsuz olarak etkiler. Karşıt durum daha sorunlu 

olabilir: Bir hastalığa dirençli olmamak, o hastalığın görüldüğü bir çevreda oldukça sorun 

yaratan bir durumdur. 

  

Çevre EtkileĢimine Göre Genotip Boyutu 

GxE boyutunu anlayabilmek için, çoklu çevrelardaki farklı genotiplerin performansını bir 

grafikte bir araya getirebilirsiniz. Böyle bir grafiğin x ekseni çevre eğimidir; örneğin, sıcaklık 

veya beslenmedeki protein içeriği; veya hayvanların çevredeki bazı diğer bileşenlerdir. y 

ekseni hayvanların çevrelardaki performansıdır. Sonuç bir reaksiyon normudur. Reaksiyon 

normunun eğimi genotipin ne kadar hassas olduğunu size söyleyecektir. Yatay bir eğim, 

bahsedilen çevrelara duyarlılığın olmadığını gösterir. Eğim, bir çevredaki performansın 

diğerinden daha iyi olduğunu göstermektedir. Parallel reaksiyon normları, her iki genotipin de 

çevrelardaki farklılıklara eşit oranda duyarlı olduğunu göstermektedir. Ancak, bir reaksiyon 

normu diğerinden daha dik ise bu durum, bir genotipin diğerine göre çevredaki değişime daha 

duyarlı olduğunu ve ancak o zaman çevre etkileşimine göre bir genotip olarak 

adlandırabileceğimizi ifade eder. Bazı aşırı durummlarda, reaksiyon normları üst üste bile 

gelebilir. Bu, bir çevreda bir popülasyonun en iyi olacağı, diğer çevreda ise diğer 

popülasyonun en iyi olacağı anlamına gelmektedir.  

 

Şekil 4, GxE‟yi gösteren her iki tür reaksiyon normunun bir örneğidir. Üstteki şekilde, 

reaksiyon normları parallel değildir fakat üst üste de gelmez. Bu, bir popülasyonun her iki 

çevreda da diğerinde üstün olduğunu göstermektedir. Alttaki şekilde reaksiyon normları üst 

üste gelmektedir ve bu, çevredaki değişikliğe göre genetik üstünlüğün değiştiğini 

göstermektedir. Bu şekillerdeki reaksiyon normları düz çizgilerdir çünkü yalnızca iki çevre 

ele alınmıştır. Daha fazla çevre dahil edildiğinde doğrusal olmayabilirler ve bu nedenle, çoklu 

performanslar karşılaştırılır. Yatay olmayan reaksiyon normları, bazı ırkların şartları çok iyi 

olmayan çevrelarda daha iyi mücadele edebildiğini göstermektedir. 
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Şekil 4. Dorper ve Red Masai koyun ırklarında GxE’nin iki örneği. Üstteki grafikte, parallel 

olmayan reaksiyon normları, Dorper ırkının yarı kurak Ģartlara Red Masai ırkından daha duyarlı 

olduğunun bir göstergesidir ve buu ölüm oranıyla gösterilmiĢtir. Ancak, Dorper ırkının ölüm oranı 

her iki çevreda da sabit kalır. Alttaki grafikte, GxE daha kuvvetlidir ve Doper ırkının sıcak ve nemli 

çevrelarda en ağır olduğunu, öte yandan Red Masai ırkının yarı kurak Ģartlarda en ağır olduğunu 

göstermektedir. 

 

Bu nedenle: 

 

Bir reaksiyon normu genotiplerin (hayvanların yada populasyonlarınfarklı çevrelarda 

performansını simgeler . 

 

Parallel olmayan reaksiyon normları, çevre x Genotip  interaksiyonu  varlığını 

göstermektedir. 

  

Bölüm 13.6.2: GxE’nin Islah Programı için Sonuçları 

Çevre etkileşimine göre genotip, bir popülasyonun diğerine göre herhangi bir duruma daha 

duyarlı olduğu zaman gerçekleşir ve reaksiyon normunda dik bir eğri ile gösterilir. Islah 

programı için sonuçları nelerdir? Hangi ebeveynlerin seçileceğinden fazla yavruların farklı tür 

bir çevreda performans göstereceğini ne zaman dikkate almanız gerekmektedir? 

 

Bu soruların cevabı her iki çevreda da performanslar arasındaki genetik korelasyonda 

yatmaktadır. Korelasyon düşükse ve hatta negatifse, bir çevreda performansa dayalı 

seleksiyon, yavruların diğer çevreda düşük performans göstermesiyle sonuçlanabilir. Örneğin, 
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bir çevrede olası bütün açılardan (mükemmel barınma, beslenme, sağlık durumu vb.) en üstün 

olan hayvanları seçerseniz, eğer ilgilendiğiniz çevre buysa özelliğiniz için en iyi genetik 

potansiyele sahip hayvanları elde edebilirsiniz. Ancak, bu hayvanları daha orta düzey bir 

çevreda ebeveyn olarak kullanacaksanız, performansları düşük olabilir çünkü ortalama düzey 

çevreda performans gösterebilecek öngereklilikler eksiktir. İki çevredaki performanslar 

arasındaki genetik korelasyon bir çevredaki genotipin diğer çevrea ne kadar uygulanabilir 

olduğunu bir ölçüsüdür. Bir diğer deyişle, genetik korelasyon aynı ıslah programının her iki 

çevreda da kullanılıp kullanılamayacağının bilgisini sağlar. Açıkçası, kardeşlerin veya 

yavruların, yavruların performans göstereceği çevredaki performans testi, seleksiyon 

kararlarını en iyi hale getirmek için çok değerlidir. 

 

Aynı ıslah programı çok farklı çevrelarda kullanılacaksa, ıslah programını ikiye ayırmak 

mantıklı olacaktır. Bu karar, bazı soruların çıktısına bağlı olacaktır. Şu andaki genetik 

ilerleme nedir ve ıslah programı ikiye ayrıldığında nasıl gelişecektir? Bununla ilgili çok 

önemli bir nokta, pazardaki rakiplerinize göre rekabet pozisyonunuzdur. Bir ıslah şirketi 

olarak, tek bir ıslah programını sürdürerek para kazanabilirsiniz fakat genetik kazanımı 

kaybederek çok daha fazlasını ve pazar payınızı kaybedebilirsiniz. Açıkçası, bu çiftlik 

hayvanları yetiştiriciliğinde söz konusu olan bir durumdur ancak binek atı yetiştiriciliğinde de 

söz konusu olabilir. KWPN, örneğin, ıslah programını ikiye ayırmaya karar vermiştir: biri 

engel atlama için diğeri ise gösteri-zıplayışları için. Her iki özelleşme için seleksiyon kriterleri 

farklıdır. Engel atlamada özelleşecek damızlık atlar zıplayışları için test edilmezler ancak 

yürüyüşleri harika olmalıdır ve performans testlerinde gerçek potansiyellerini 

göstermelidirler. Gösteri zıplayışında özelleşecek damızlık atlar yürüyüşleri çok iyi olmadığı 

için cezalandırılmazlar ancak gösteri zıplayışlarında gerçek potansiyellerini göstermelidirler. 

Bu fikir, özelleşme vasıtasıyla daha fazla genetik ilerleme elde edilebilmesini sağlar. Bunun 

maliyetleri de vardır fakat kazanımlar maliyetten fazla olacaktır ve pazar payı daha da 

artırılabilir. Islah programının ikiye ayrılması nispeten yeni bir durum olduğu için, sonuçları 

henüz değerlendirilememiştir. Ancak, genetik ilerleme açısında yapılan ön testler ayrılmanın 

başarılı olduğunu göstermektedir. 

 

Bir ıslah programı yürütmenin temel kuralı, iki çevreda performanslar arasındaki genetik 

korelasyon 0.6‟nın altına düşerse ve böylelikle her iki çevredan birinde iyi performans 

gösterebilmek için farklı genetikler gerekli olursa, ıslah programını ikiye – her çevre içni bir 

tane – ayırmaya değer. 0.6‟dan yüksek korelasyon, ebeveynlerin seleksiyoni standardın 

altında olsa bile iki ayrı ıslah programı yürütmenin maliyetlerinden ağır basmaktadır. 

Maliyetler yalnızca parasal sonuçları içermez, ayrıca popülasyonun sayısı azalırsa seleksiyona 

genetik karşılık(ilerleme) kaybı ile ilgili ve iki küçük popülasyonun genetik çeşitliliğini 

koruma ile ilgili maliyetleri de içerir. Bu nedenle: 

 

Her iki çevredaki performanslar arasındaki korelasyon 0.6’dan düşükse iki çevrenin farklı 

ıslah programlarına ihtiyacı vardır. 

 

Bölüm 13.6.3: Birbirleri ile iliĢkili özelliklerde genetik ilerleme 

Seleksiyona karşılık(ilerleme) ile ilgili bölümde gördüğümüz gibi, bazen bir özellik için 

performansı diğerinin – potansiyel olarak ölçülmesi zor veya pahalı olan bir özelliğin – 

göstergesi olarak kullanmak mümkündür. Bu tür özelliklere indikatör özellikler adı verilir ve 

ıslah hedefindeki özellikle korelasyonu nedeniyle bu özelliğie dayalı seleksiyon otomatik 

olarak ıslah hedefindeki özelliği geliştirir. Korelasyon ne kadar kuvvetliyse, ıslah hedefi 

özelliğinde seleksiyonda sağlanan ilerleme o kadar yüksek olur. Bu, ıslah programı için net 
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avantajları olan mevcut korelasyonların kullanımı ile ilgili bir örnektir. Korelasyon bir 

seleksiyon aracı gibi kullanılır. Şimdiye kadar seleksiyon süreci boyunca geliştirilmesi arzu 

edilen ayni özelliğin ölçüldüğü(direct selection)varsayılmıştır . Ancak bazı durumlarda 

ölçülen ve geliştirlmek istenene karakter ayni olmayabılır(indirect selection). Indirect 

selection özellikler arasında korelasyon nedeniyle mumkun olabılmektedir. Burada soru  X 

özelliği ölçüldüğünde Y özelliği böyle dolaylı(indirek) seleksıyon sonucunda nasıl 

değişecektir. 

Eğer üzerinde seleksiyon uygulanıyorsa X özelliğnde seleksiyon la sağlanan ilerleme  (RX)   

seçilen hayvanların ortalama damızlık değerleridir.Bu durumda   Y özelliğinde seleksiyonda 

sağlanana ilerleme(CRY) Y nin damızlık değerlerinin X  in damızlık değerleri  X özelliğininde 

seleksiyonda sağlanan ilerleme ile çarpımı ile elde edilir. Regression değeri ilgili uygun ko 

varyans ve varyansın oranıdır.  

b = σAXY / (σ
2

AX) = rA ⨯ (σAY / σAX). 

 X özelliğinde seleksiyonda sağlanan ilerleme: 

RX = i ⨯ hX ⨯ σAX. 

Y özelliğinde seleksiyonda sağlanan ilerleme X ile Y arasındaki genetik korelasyondan ileri 

gelir gelir. 

 İlişkili özellikteki seleksiyonda sağlanan ilerleme(Corelated Response=CR)  

CRY = i ⨯ hX ⨯ rA ⨯ σAY, 

Alternatif olarak, 

CRY = i ⨯ hX ⨯ hY ⨯ rA ⨯ σPY. 

Y özelliğindeki seleksiyonda sağlanana ilerleme  – X i seçimi ve X ile Y arasındaki 

korelasyondan ileri gelir. Y – nin değeri sadece genetik korelasyon ve kalıtım derecesi  

biliniyorsa tahmin edilebilir.direk ve indirek seleksiyonda seleksiyonda sağlanan ilerleme  

(CR, R) genetik korelasyonu tahmindede (rA) kullanılabılır. İlişkili seleksiyon kazancı eğer Y 

özelliğinde aynı Y özellik için direk seleksiyon kazancına (RY)? göre daha  yüksek dolaylı 

seçim kazancı(CRY)görülürse  nasıl hareket etmeli sorusunu akla getirmektedir .Pratik olarak   

(CRY) / (RY) > 1 ise  bir önceki türetmeler esasına göre : 

(CRY) / (RY) = ( iX ⨯ hX ⨯ rA ⨯ σAY) / (iY ⨯ hY ⨯ σAY) = ( iX ⨯ rA ⨯ hX ) / (iY ⨯ hY). 

Seleksiyon intensitelerini ayni kabul ederek ayni oran sıfırdan büyükse  rA ⨯ hX > hY 

olduğunda.Eğer geliştirlecek özelliğin kalıtım derecesi düşükse İndirek seleksiyon direk 

seleksiyona göre daha etkilidir.Ancak iki özellik arasındaki genetik korelasyon yüksek ise 

yüksek kalıtım dereceli diğer özellik varsa  dolaylı seleksiyon uygulanabılır . Ancak eğer bir 

özelliği ölçmek çok zor ise (Yem çevrim oranı)(CRY) / RY) nin değerine bakmaksızın indirect 

selection uygulanabılır. 
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Genetik korelasyon genetik çevre interaksiyonunu  karakterize etmek içinde 

kullanılabılır.Eğer çevre genotip interaksıyonu varsa bazı genotipler belli bir çevre 

koşullarında daha arzu edilir veri sergilerken  diğer bir çevre koşulunda daha düşük verim 

verim gösterebilir. Genetik çevre interaksıyonunun farklı çevre koşullarında ölçülen özellikler 

arasındaki genetik korelasyon aracılığı ile ölçmek için özellikler ayrı farklı özellik olarak göz 

önüne alınmalıdır . 

 X = Arzu edilen bir diet le günlük canlı ağırlık kazancı , Y =uygun olmayan diet koşullarında 

günlük canlı ağırlık akzancı olsun .Eğer amaç seleksiyonda hedef X özelliği ise Y 

özelliğindeki (Y özelliği için direk seleksiyon la sağlanan ilerlemeyeye nazaran) seleksiyonda 

sağlanan ilerlemeyi incelemek ise. 

Bu değer dolaylı ve dolaysız seleksiyonda sağlanana ilerlemelerin oranıdır. 

(CRY) / (RY) = rA ⨯ ( iX ⨯ hX ) / (iY ⨯ hY). 

Asıl soru  X ile  Yarasında genetik korelasyon varsa . Korelasyon yüksek ve kalıtım dereceleri 

önemli ölçüde farklı değilse uygulanan diet in kalitesi seleksiyon sonucunu ağır bir biçimde 

etkilemeyecektir. 

Ancak tahmini genetik korelasyon düşükse bireylerin  üretimlerin gerçekleşirildiği aynı 

çevrede seçilmeleri önerilir . 

Linkaj 

Korelasyonlar farklı nedenlerden ötürü vardır. Bir neden korelasyonlu özellikte bulunan 

genlerin seleksiyon altındaki özelliklerdeki genlere yakın konumda bulunmalarıdır. Bu 

nedenle, aralarındaki rekombinasyon olayları nadirdir ve korelasyonlu özelliğin alleli 

genellikle seleksiyon altındaki özelliğin poizitif alleli ile birlikte kalıtılır. Teknik bir ifadeyle, 

onlar linkaj dengesizliğindedir: her iki genin allel kombinasyonları birlikte kalıtılır. Örneğin, 

yetişkin boyutta bulunan bir gen, köpeklerde kalça displazisine dahil bir gene yakın 

konumdaysa, boyut ve kalça displazisi için alleller birlikte kalıtılır (bkz. Şekil 5). Büyük 

boyut için bir allel, kalça displazisinin varlığı için bir allele yakınsa ve küçük boyut için bir 

allel kalça displazisinin yokluğu için bir allele yakınsa, bu durumda kalça displazisi ile boyut 

arasında negatif bir korelasyon vardır. Bunun nedeni, bu genleri neredeyse her zaman birlikte 

kalıtılması ve büyük boyut için seçilen bir ırkta allel kombinasyonunun istenmeyen bir durum 

olmasıdır. 
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Şekil 5. Genetik korelasyonların iki nedeni. Linkaj dengesizliği – farklı özellikleri etkileyen genler 

birbirinden bağımsız kalıtılmaz ve pleitropik etki –bir gen birden fazla özelliği etkiler. 

 

PleiotropikEtkiler 

Bir genetik korelasyon bir özelliği etkileyen genin bir başka geni de etkilemesinden dolayı da 

gerçekleşebilir. Bu, genin pleitropik etkisi olarak adlandırılır. Örneğin, bir gen köpeklerde 

yetişkin boyutu etkiliyorsa köpeklerde kalça displazisi riskini de etkiler ve büyük 

köpeklerdeki allel riski artırır, bu durumda yetişkin boyut için seleksiyon daha düşük kalça 

özelliği sonucunu doğurur (bkz. Şekil 5). 

 

Bölüm 13.6.4: Kısıtlayıcı Kaynaklar 

Seleksiyon altındaki özellik ile çevrea duyarlılık arasındaki genellikle negatif olan bir 

korelasyonun üçüncü bir var olma nedeninin genomdaki lokasyonu veya tekil genlerin çoklu 

işlevleri ile fazla ilgisi yoktur. O daha çok hayvanın kaynaklarını ne için harcayacağı 

konusunda seçim yapmak zorunda olmasıyla ilgilidir. İlk olarak, bunlar bilinçli seçimler 

değildir. Biz bunlara seçim adı veriyoruz çünkü  bir süreç veya özellik için harcanan 

kaynaklar bir başkası için harcanamaz. Kaynakların ne için harcanacağı ile ilgili karar verme 

sürecinin ardındaki mekanizma henüz çok net değildir fakat muhtemelen bir genetik 

bileşimini ve hayvanın yaşam düzeyi, şartları, sağlığı gibi bazı faktörleri ve bir dizi diğer 

faktörü içermektedir. Farklı süreçler için gerekli olan kaynakların mevcut olup olmaması, 

mevcut kaynakların kalitesine ve varlığına ve ayrıca hayvanın girdi kapasitesine bağlı 

olacaktır. Süt sığırlarında besin girdi kapasitesini düşünün. Bazı inekler vücut kondüsyonunu 

koruyabilmek için yeterli besini sindiremez. Tüm kaynakları süt üretimi için harcarlar fakat 

besin girdi kapasiteleri kısıtlıdır, bu nedenle kaynak rezervlerinin bir kısmını da kullanmaları 

gerekir. Bu nedenle: 

 

Genetik korelasyonlar çeşitli sebeplerden dolayı var olabilir:  

a. Pleotropik etki 

b. Linkaj dengesizliği 

c. Tartışma yaratan kaynak ayrımı 

 

Hayvanların bazı süreçlerde kaynak değişiminde bir kısım (tam değil) esnekliği vardır. 

Görünüşe göre, bazı hayvanlar bunu diğerlerinde daha iyi gerçekleştirebilir ve bunun 

kalıtlanabilir olması ile ilgili göstergeler vardır. Besin girdi kapasitesi ile ilgili kesinlikle 

kalıtlanabilir bir bileşen vardır. Bu nedenle, çok basit bir model hazırlarsak, kaynak girdi 
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ihtiyaçlarının bir yandan hayatta kalma öte yandan üreme ile ilgili herhangi bir şey için 

ayrıştırılması gerektiğini söyleyebiliriz. Bu durum, Şekil 6‟da gösterilmiştir. Şimdi hayvanı 

daha talepkar bir çevrea koyuyoruz. Hayatta kalmak için, daha fazla hayatta kalma kaynağı 

elde etmesi gerekecek. Mümkünse, besin girdisini azaltacak. Ancak, o zaten maksimum 

düzeydeyse, üreme için ayrılmış kaynaklar ile hayatta kalma için (Şekil 6B) ayrılmış 

kaynakları değiştirmek zorunda olacaktır. Bu çevreda, hayatta kalma ile üreme arasında 

negatif bir korelasyon vardır. Daha iyi hayatta kalma üreme pahasına başarılacaktır. 

 

Evcil hayvanlarda, seleksiyon kriteri hayatta kalmanın bir parçası olarak düşünülebilir. 

Hepsinden sonra, onlar yeterince iyi değillerse seçilmezler ve ıslah popülasyonunun bir 

parçası olmazlar. Islah açısından, “ölü”dürler. Örneğin, süt sığırları yüksek süt verimi için 

seçilir. Fazla süt üreten ineklerin genellikle az süt üreten ineklere göre doğurganlık sorunları 

vardır. Bunun nedenini anlayabilmek için, kaynak ayırma modelini kullanabiliriz. İnekler 

kaynaklarının hepsini hem hayatta kalma (örneğin, süt üretimi) hem de üreme için 

kullanamaz. Süte daha fazla kaynak harcayan ineklerin seleksiyon avantajı vardır (Hayatta 

kalma potansiyelleri daha yüksektir.). Onlar bunu besin girdisini artırarak ve üreme için 

kullandıkları kaynakları değiştirerek başarabilirler ve bunun sonucunda süt üretimi ile üreme 

arasında negatif bir korelasyon olur. Bu, gerçekleşmiş olması muhtemel bir durumdur. 

 

 
 

Şekil 6: Kaynak ayrımı ile ilgili basit model. 6A temel modeli gösterir: Kaynklar hayatta 

kalma ve üreme ilgili özellikler arasında bölüştürülmelidir. 6B hayatta kalma için daha fazla 

kaynağın gerekli olduğu bir durumu göstermektedir. Bunu başarmak için, üremeden kaynak 

alınmalıdır. Bunun sonucunda üreme performansı düşebilir. 6C tam tersi durumu 

göstermektedir: Üreme için kaynakl gereklidir ve gerekli kaynak hayatta kalmadan alınır. Bu 

durum, hayatta kalma ile üreme arasında bir uyuşmazlığa neden olabilir.                                 
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Bölüm 13.6.5: Çevrenin Rolü 

Hayatta kalma için daha az ve üreme için daha fazla kaynak ayırabilmek için çevre 

iyileştirilebilir ve bunun sonucunda üremede yukarı doğru bir değişim meydana gelir (6C). 

Üremeye en fazla kaynak ayıran hayvanların gelecek nesildeki payı en büyük olacaktır. Bu 

nedenle, seçişim baskısı otomatik olarak üreme için ayrılan büyük kaynak oranında olacaktır. 

Birkaç nesil sonra, hayatta kalma için daha gazla kaynak ayıran hayvanların sayısının 

azalacağını hayal edebilirsiniz. Bu çevreda, bu bir sorun değildir çünkü hayatta kalma için 

yalnızca belirli bir miktar kaynak gereklidir. Ancak, bu hayvanları düşük nitelikli bir çevrea 

koyarsanız, varlıklarını devam ettiremeyeceklerdir. Üreme ile hayatta kalma arasında negatif 

bir korelasyon ortaya çıkmıştır.Bu, gelişmelerindeki nedenler benzer olmasına rağmen, süt 

üretimi ve üreme arasındaki negatif korelasyon ise bunun diğer bir türüdür. Bu durumda, 

hayvanlar çok üretkendir ancak hayatta kalma için iyi bir çevrea ihtiyaç duyarlar. Önceki 

durumda, hayvanların hayatta kalabilirliği çok iyiydi fakat üretkenlikleri düşüktü. 

 

Modern çiftlik hayvanı türlerinde, her iki tür negatif korelasyon da görülür. Hayvanları çok 

yüksek performans için seçeriz ve eş zamanlı olarak çevreı en üst düzeye çıkarmaya çalışırız 

ki potansiyellerini gösterebilsinler. Böyle yaparak, optimize şartlarda çok iyi performans 

gösteren hayvanlar yaratmış oluruz. Ancak, neden seçildikleriyle karşılaştırdığımızda, 

çevrenin kalitesindeki bir düşüşe daha duyarlı hale gelirler. Örneğin, et tavukları çevre 

sıcaklığındaki dalgalanmalara oldukça duyarlı hale gelmiştir. Yumurta tavuklarıyla 

karşılaştırdığımızda kendilerini iyi hissettikleri sıcaklık ranjı azalmıştır. Tabiki dahil olan 

daha fazla kaynak vardır fakat bütün çabanın seleksiyon kriterine (büyüme) yöneltilebilmesi 

için çevrela mücadele etmeme prensibi uygulanabilir. 

 

Bölüm 13.6.6: Kaynak Ayırım Modeli için Kanıtlar  

Bu basit bir model olmasına rağmen, seleksiyonda sağlanan ilerlemeyin yönelimleri gerçekte 

ortaya çıkar. Bunu gösterebilmek için, Şekil 7‟de farelerdeki bir seleksiyon deneyinin 

sonuçlarını görebilirsiniz. Bir fare popülasyonu ikiye ayrılmış ve 6 nesil boyunca protein 

bakımında farklı bir beslenme programı uygulanmıştır. Ardından, gruplar diğer çevrea 

konulmuş ve büyüme performansları ölçülmüştür. Her iki alt popülasyon da en iyi kendi 

çevreninda performans göstermiştir. Ancak, yüksek proteinle beslenen grup, düşük proteinle 

beslenen gruptan daha fazla sorun yaşamıştır. Sonuçlar Şekil 7‟e reaksiyon normları şeklinde 

sunulmuştur. Parallel olmamaları ve üst üste gelmemeleri, çevre etkileşimine göre genotipin 

yalnızca sınırlı sayıdaki nesilde yaratılabileceğini göstermektedir. Popülasyonlar veya ırklar 

kendi çevrelarına uyum sağlarlar. 

 

 
Şekil 7. Bir fare popülasyonu ikiye ayrılmıĢ ve 6 nesil boyunca protein bakımında farklı bir 

beslenme programı uygulanmıĢtır. Nesil 7’de her iki beslenme düzeninin de performansı 

kaydedilmiĢtir.Her popülasyon en iyi kendi beslenme düzeninde performans göstermiĢtir. 
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Bölüm 13.6.7: Korelasyonlar ve Çevre ile Genotip etkileĢimleri 

Çevre Genotip interaksiyonuyla ilgili son bir nokta özellikler arasındaki korelasyonların 

çevrelar arasında farklılık gösterebileceğidir. İşaret dahi değiştirebilirler. Örneğin, olgunluk 

yaşı (hayvanların üreyebileceği çağ), iyi nitelikli bir çevreda büyüme ile pozitif korelasyon 

içindedir. Daha fazla büyüyen hayvanlar, küçük kalanlardan daha geç olgunluğa ulaşır. 

Ancak, düşük nitelikli bir çevreda bunun tersi olabilir. Boyuta göre tekrar sıralama söz konusu 

olmamasına rağmen, ilk önce olgunluk çağına ulaşanların yeniden sıralanması mümkündür. 

Bunun nedeni, büyümesi zayıf olan hayvanların daha iyi çevrelarda yetişkin boyuta daha 

erken ulaşması ve daha erken üremeye başlayabilmesi olabilir. Ancak, düşük nitelikli 

çevrelarda, çeşitli sebeplerden ötürü yetişkin çağa ulaşmaları zor olabilir ve üremeye daha geç 

başlayabilirler. Bu uç nokta bir örnektir ve korelasyonların simgesi değişir. Ancak, özellikler 

arasındaki korelasyonların çevrelara göre değişebileceğini fark etmek için iyidir. Örneğin, 

seleksiyon için indikatör özellikleri kullanırken bunu akılda tutmak önemlidir. Bir çevredaki 

sonuçlar otomatik olarak diğer çevredaki sonuçlara dönüştürülemez. 

 

Özetlemek gerekirse, genetik korelasyonların varlığı için farklı nedenler vardır. Bazıları, 

seleksiyon stratejisinin sonucu olarak gelişebilir, öte yandan diğerleri genom kaynaklı olabilir. 

Genetik korelasyonların varlığının farkında olmak önemlidir çünkü bir özellik için 

seleksiyonun diğer özellikler için sonuçları olacağını gösterir. İndikatör özelliklerden 

faydalanırız fakat istenmeyen korelasyonlarla ilgili ne yapılmalı? 

  

Bölüm 13.7: Ġstenmeyen Korelasyonlara Çözüm 

Bazen, iki özellik istenmeyeb bir şekilde korelasyon içindedir. Örneğin, ineklerde (hatta diğer 

türlerde) süt üretimi doğurganlık ile negatif korelasyon içindedir. Fazla süt üreten hayvanlar 

tekrar gebe kalmada zorluk yaşayabilirler. Bu hayvanlar ıslah için seçilirse, doğurganlığı 

düşürmeden süt üretimi artırılabilir. Bu iki özelliğin istenmeyen bir korelasyon içinde olması 

otomatik olarak popülasyonda geliştirilemeyecekleri anlamına anlamına gelmemektedir. Her 

iki özellik arasındaki korelasyon 1 veya -1 olmadığı sürece, her iki özellik için istenilen 

genotipe sahip bazı hayvanlar her zaman olacaktır. Açıkçası, özelliklerin her birinden elde 

edilen genetik kazanım korelasyonları istenilen şekilde olduğundaki duruma göre daha düşük 

olacaktır çünkü o özellik için en iyi olan bazı hayvanlar diğeri için çok iyi olmayacaktır ve bu 

hayvanlar seçilmemelidir. Bu nedenle, seleksiyon yoğunluğu azalır. 

 

Hayvanların sıralanması ile ilgili bölümde gördüğümüz gibi, eş zamanlı olarak birden çok 

özellikte seleksiyon yapmak, her ikisi de ıslah hedefinde yer alan özellikler için uygulanabilir. 

Bölüm 2‟de, üretim sistemini ve ıslah hedefini tanımlarken, özellliklerin bir indekste (tek 

değer) nasıl ağırlıklandırılabileceğini öğrenmiştiniz. Ağırlıklar özelliğin ekonomik değeri 

olabilir: Bir özelliğin birim genetik ilerlemesinden ne kadar kar elde edilebilir? Ancak, bazen 

seleksiyon altındaki özellikleri ağırlıklandırmak en iyi yol olmayabilir ve istenilen kazanımlar 

daha iyi bir seçenek olabilir. Örneğin, pazarda ya da yasal düzenlemelerde gelecekte bir 

değişim bekleniyorsa, bu durumda seleksiyon ağırlıkları bu beklentileri karşılamak için 

özelliklerin ne kadar hızlı değişmesi gerektiğine bağlı olarak tanımlanabilir. Benzer bir 

şekilde, bazen toplum baskısı ıslah programının sonuçlarını değiştirecek kadar büyüktür. 

Örneğin, et tavukları daha yavaş yürümelidir veya belirli köpek ırklarının belirli bir görünüşü 

olmak yerine serbest bir şekilde nefes alabilmesi gereklidir veya yavrular sezaryen olmadan 

doğabilmelidir. Doğrudan ekonomik perpektiften bakıldığında seleksiyon ağırlığının küçük 

olmasına rağmen toplumun talebi diğer yöndedir. Müşterilere ve pazarınıza hizmet etmenin 

yanında toplumun talebini ciddiye almak iyi bir üne sahip olmak için mantıklıdır. İyi bir ün 

pazar payını korumak ve artırmak için çok önemlidir. Bu nedenle: 
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Eğer iki özellik arasındaki genetik korelasyon istenmeyen şekildeyse, her iki özellik için 

seleksiyon yine de mümkündür. Ancak, düşük seleksiyon yoğunluğundan genetik 

karşılık(ilerleme) etkilenecektir. 

 

Bölüm 13.8: Gelecekteki Beklentiler: Nereden Nereye? 

Islah geleceği öngörmektir. Islah programında bugün yaptığınız değişiklikler yalnızca birkaç 

nesili görecektir. Tabiki geleceği tüm detaylarıyla öngörmek mümkün değildir ancak bazı 

genel değişimleri öngörmek mümkündür. Örneğin, yakın gelecekte ürününüzü etkileyecek 

yasal düzenleme değişiklikleri olacak mıdır? Örneğin, barınma ile ilgili yasal 

düzenlemelerdeki değişiklikler üretmeniz gereken hayvan tipini etkileyecek midir? Her zaman 

yalnız yaşamaya alışkın hayvanlar birdenbire büyük gruplarda yaşamaya başladığında başarılı 

olma ihtimalleri düşüktür. Benzer şekilde, ihracatla ilgili yasal düzenlemeler değişecekse, 

ıslah şirketi bunun farkında olmalıdır. Boynuz sökülmesine, kuyruğun kesilmesine veya gaga 

kesilmesine izin verilmiyorsa, ıslah şirketleri bu engellere takılmayacak hayvanları seçmek 

durumundadır. 

 

Yasal Düzenleme 

Yasal düzenlemelerdeki bir değişikliği fark etmek genellike önceden gerçekleşir. Ancak, 

pazardaki değişimler daha az öngörülebilirdir. Müşterilerinizin gelecekteki ekonomik durumu 

nasıl olacaktır? Pazarda tavuk göğsüne talep devam edecek midir veya karkasa doğru mu 

değişecektir? Engel atlama bugünkü gibi popüler olacak mıdır yoksa yeni yıldız bir gösteri 

zıplayışı atı olacak ve bu tür atlara talep artacak mıdır? Pazardaki değişimleri öngörmek başlı 

başına bir iştir. 

 

Pazar talebi ile ilgili olan bir konu pazar payıdır. Islah programınız başarılı ise, pazarınız 

genişleyebilir. Pazardan gelecek yeni taleplere hazır mısınız? Örneğin, dünyanın diğer 

yerlerine satış yapmaya başlarsanız, orada ihtiyaç duyulan hayvanlar burada ihtiyaç 

duyulanlar ile aynı mıdır? Beklenen bir çevrea göre genotip var mıdır? Varsa, büyüklüğü 

nedir? Bu amaçla yeni bir popülasyon yaratmanız gerekir mi yoksa hayvanlarınızı yeni çevrea 

uyum sağlayabilmeleri için mi seçmeniz gerekir? 

 

Pazardaki GeliĢmeler 

Rakiplerinize göre pazardaki pozisyonunuz nedir? Aynı pazarda mı faaliyet göstereceksiniz 

yoksa farklı bir pazara girebilir misiniz? Güçlü yanlarınız nelerdir ve rakiplerinizin güçlü 

yanları nelerdir? Pazarı bir bütün olarak anlamak önemlidir: talep nedir, pazardaki oyuncular 

kimlerdir, planları nedir, ürününüzün kalitesi nedir vb. 

 

Bilim ve Teknoloji 

Gözünüzü ayırmamanız gereken son bir bileşen teknolojide yeni gelişmelerdir. Yeni teknoloji 

daha önce mümkün olmayanları mümkün hale getirebilir. Ancak, en az onun kadar önemli 

olan, rakipleriniz teknolojiyi kullanıyorsa ve siz kullanmıyorsanız avantajınızı 

kaybedebilirsiniz ve faaliyetinize son verebilirsiniz. Bu nedenle; örneğin, faydalar tam olarak 

bilinmeden önce karmaşık fenotipleri ölçmek ve damızlık değerini genomik bilgiyi kullanarak 

hesaplamak vb. ile ilgili yeni teknolojileri işinizle bütünleştirmek önemlidir çünkü siz 

kullanmıyorsanız ve rakibiniz kullanıyorsa bu faydalı bir teknoloji olabilir ve siz çok geç 

kalabilirsiniz. Eğer yeni teknolojileri baştan beri kullanıyor olsanız koruyabileceğiniz liderliği 

kaybedebilirsiniz. Uygulamada, bu çokça görülen bir durumdur. Yeni teknolojiler faydaları 

tam olarak bilinmeden önce uyarlanır çünkü rakipler de onu kullanır. Çok geç kalmamak için, 

tam zamanında harekete geçmek önemlidir. Bu nedenle: 
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Gelecek, kısıtlılıklar (yasal düzenleme) ve olanaklar (pazarın genişlemesi) bağlamında bir 

dereceye kadar öngörülebilir. Bunu yapmak önemlidir. 

 

Bölüm 13.9: Bir Islah Programının BaĢarısı: Ġlerleme ve Genetik ÇeĢitlilik Arasındaki 

Denge  

Genetik çeşitliliğin değerlendirilmesiyle ilgili bölümde gördüğümüz gibi, genetik çeşitliliği 

korumak ve genetik karşılık(ilerleme) elde etmek arasında söz konusu bazı uyuşmazlıklar 

vardır. En görüneni seleksiyon yoğunluğudur. Yüksek seleksiyon yoğunluğu ıslah için 

nispeten az sayıda hayvan seçmek anlamına gelmektedir. Islah için daha az hayvan daha 

yüksek oranda akrabalı yetiştirme ve dolayısıyla genetik çeşitliliğin kaybı sonucunu verir. 

Bununla ilgili olarak, en iyi hayvanları diğer hayvanlardan daha yoğun olarak kullanmak daha 

fazla genetik kazanım getirebilir fakat gelecekteki genetik çeşitliliği korumak için tam bir 

felakettir. Her ıslah programı madalyonun iki yüzünü de görmelidir. Hepsi için kullanılmaya 

hazır çözümler yoktur, özel durumlar genetik ilerleme ile genetik çeşitlilik arasında denge 

kurabilmek için özel yollar gerektirir. 

  

Bölüm 13.10: Islah Programının Değerlendirilmesiyle ilgili Bölümün Kilit Noktaları 

1. Gerçekleştirilen genetik ilerleme, ortalama EBV‟nin farkı alınarak belirlenebilir. 

2. Seleksiyon limiti için üç ana neden vardır: 

a) Genetik çeşitliliğin kaybı (geri döndürülemez) 

b) Kısıtlı doğurganlık ve ölümlülük nedeniyle doğal seleksiyona karşı çıkmak 

(genellikle geri döndürülemez) 

c) Potansiyeli ifade etmek için çevreı sınırlandırmak (genellikle geri 

döndürülebilir) 

3. Genetik temayül bir zaman diliminde (örneğin, yıl veya nesiller) gerçekleştirilen 

genetik karşılık(ilerleme)ü ifade eder. 

4. Beklenilen genetik temayülden sapmalar, ıslah hedefindeki veya fenotip kaydındaki 

bir değişikliğin sonucu olabilir. 

5. Genotip çevre etkileşimi = Hayvanları EBV‟lerine göre sıralama çevrelara göre 

farklılık gösterir. 

6. Reaksiyon normu genotiplerin farklı çevrelardaki performansını ifade eder. 

7. Eğer her iki çevre arasındaki korelasyon 0.6‟dan düşükse, iki çevrenin farklı ıslah 

programlarına ihtiyacı vardır. 

8. Genetik korelasyonlar çeşitli sebeplerden dolayı var olabilir:  

a) Pleotropiketki 

b) Linkaj dengesizliği 

c) Tartışma yaratan kaynak ayrımı 

9. İki özellik arasındaki genetik korelasyon istenmeyen olsa bile, her iki özellik için 

seleksiyon yine de mümkündür. Ancak, genetik karşılık(ilerleme) düşük seleksiyon 

yoğunluğundan etkilenecektir. 

10. Gelecek, kısıtlılıklar (yasal düzenleme) ve olanaklar (pazarın genişlemesi) bağlamında 

bir dereceye kadar öngörülebilir. Bunu yapmak önemlidir. 
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BÖLÜM 14: GENETĠK ÇEġĠTLĠLĠĞĠN KORUNMASI 

 

Önceki bölümlerde, ıslah programlarının genetik ilerleme yaratmak için oluşturulduğunu 

öğrendik. Geliştirilecek özelliklerin genetik varyansı hayati önemdedir. Bu durum, 

gerçekleştirilen genetik ilermenin değerlendirildiği önceki bölümde tamamıyla anlaşılmıştı. 

Elde edilen ilerlemeye ek olarak, bir popülasyondaki hayvanlar arasındaki genetik akrabalık 

önemlidir. Ebeveynlerin seleksiyonunin bir sonucu olarak arttığında, gelecekte akrabalığı 

kuvvetli hayvanların eşleştirilmesi gerekecektir. Bu durumda, akrabalı yetiştirme etkileri 

ortaya çıkar: akrabalı yetiştirme depresyonu ve çekinik genetik bozuklukların görülmesi. 

Özelliklerin genetik varyasyonu ve yavruların bileşimindeki varyasyon ıslah programlarının 

değerlendirilmesiyle ilişkilidir. Bunlar, bir ıslah programı yürütülüyorken sürekli olarak 

değerlendirilmesi gereken genetik çeşitlilik özellikleridir. Bir ıslah veya üretim programındaki 

(bir batında çoklu doğuran çiftlik hayvan türlerilarda ve kümes hayvanlarında piramitsel ıslah) 

özelliklerin genetik varyansı, söz konusu ırkın genetik varyansına sınırlı değildir. Melezleme 

yoluyla ıslah programında kullanılabilecek türlerin genetik varyansına genişletilebilir. Bu 

nedenle, genetik çeşitlilik, bir ırk içindeki genetik çeşitlilik ile sınırlı değildir, ırk için ve ırklar 

arası genetik çeşitliliği de kapsar. Bu nedenle, ırkların korunumu önemlidir ve bu bölümde 

açıklanacaktır. Sırasıyla şu konuları tartışacağız: Genetik çeşitlilik nedir? Nasıl ölçebiliriz? 

Irkların korunumunun değeri nedir? Bir ırk içinde akrabalı yetiştirmeden kaçınmak için 

hayvanlar arasındaki akrabalığın önemi nedir? Bir ıslah programında akrabalıklardaki aşırı 

artışı nasıl önleyebiliriz? 

 

Bölüm 14.1. Genetik ÇeĢitlilik 

Dünya çapında, insanlık tarımsal amaçlarla otuzdan fazla hayvan türünü evcilleştirmiştir (Bu 

hayvanlardan 14 tanesi insanlar tarafından üretilen gıdanın % 90‟ını karşılamaktadır.). Ek 

olarak, eğlence amacıyla ya da insanlar için diğer bazı hizmetler için (hobi, koruma, doğa 

yönetimi, av, vb.) başka hayvan türleri de evcilleştirilmiştir. Bu hayvan türleri arasında çok 

çeşitlilik gözlemlenmiştir. Özellik olarak bu türler az ya da çok farklılık göstermektedir. 

Neredeyse bütün özellikleri farklılık gösterir. Çeşitliliğin kaynağı genetiktir. 

 

Türler içinde, yerel çeşitleri biliriz: yerel çeşitlerdeki hayvanlar birbirine benzer ancak 

bireyler arasında birçok fenotipik özellikte çeşitlilik gözlemleyebilirsiniz. Yerel çeşitlerin 

dışında, insanlar standart ırklar (sonrasında bu ırklardan özel seleksiyon soyları) yaratmıştır. 

Standart ırklarda, hayvanlar yerel çeşitlere göre birbirine daha fazla benzer. Daha 

tekdüzedirler ancak yine de standart ırkların bireyleri arasında çeşitlilik gözlemlenebilir. 

Sonuç olarak, hayvan popülasyonları içinde (türler veya yerel çeşitler veya seleksiyon soyları) 

genetik kaynaklı çeşitlilik vardır. Bu kaynak, hayvanların DNA bileşimlerinin farklı 

olmasından kaynaklanmaktadır: bir türde yerel çeşitten daha fazla, bir yerel çeşitte standart 

ırktan daha fazla, standart bir ırkta seleksiyon soyundan daha fazla. Genetik çeşitliliğin bir 

tanımı şu şekildedir. 

 

Tanım 

Genetik çeşitlilik, türler, türler içindeki ırklar ve ırklar içindeki bireyler arasındaki, 

DNA’larının bir sonucu olarak ifade edilen farklılıklardır.  
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Bu bölümü yazarken, iki kitap sıklıkla kullanılmıştır: “Utilization and conservation of farm 

animal genetic resources” (Editör: Kor Oldenbroek; Wageningen Academic Publishers, 2007) 

ve “Het fokken van rashonden” (Kor Oldenbroek en Jack Windig, Raad van Beheer op 

Kynologisch gebied in Nederland, 2012; Hollanda dilinde). 

 

Bölüm 14.1.1 Köpeklerde Genetik ÇeĢitlilik 

Köpek, genetik çeşitlilik kavramını fazlasıyla göstermektedir. İnsanlık kurtları 

evcilleştirmiştir. Evcilleştirmeden sonra, insanlar doğal seleksiyonle geliştirilmiş ve 

tutuldukları yerel çevreye uyum sağlamış yerel ırklara ait “köy köpeklerini” yetiştirmişlerdir. 

Bu yolla, yerel çeşitler arasında, DNA‟larındaki farklılıklara bağlı olarak özelliklerinde 

farklılıklar meydana gelmiştir. Son 150-200 yıldır, fenotip olarak –konformasyon (örneğin, 1-

100 kg arası vücut ağırlığı), tüy rengi ve kürk rengi ve davranış – büyük oranda farklılık 

gösteren standart ırklar geliştirilmiştir. Dünya genelinde yüzlerce standart ırk geliştirilmiştir. 

Bu geliştirmeleri, köpeklerde çoklu allele sahip birkaç genin bu konformasyon ve dış görünüş 

özelliklerinden sorumlu olması gerçeği kolaylaştırmıştır. Bu nedenle, köpekler benzer 

DNA‟ları paylaşır çünkü hepsinin atası kurttur ve köpek türüne aittirler ancak ırklar 

arasındaki (az miktarda da ırklar içinde) farklılıkları yaratan bazı genler için allelleri farklılık 

gösterir. 

  

Bölüm 14.1.2 Çiftlik Hayvanlarındaki Genetik çeĢitlilik 

Çiftlik hayvanlarında, performans bakımından ırklar arası çeşitlilik, ıslah programlarının veya 

çiftlik aktivitelerinin başlangıcında önemlidir. Verilen üretim şartlarında en iyi ırk hangisi 

olacaktır ve belirlediğiniz oslah hedefine en iyi uyum sağlayan ırk hangisidir? Son 50 yılda, 

önemli ırksal farklılıkların gözlemlenmesi, özellikle sığırlarda, bir batında çoklu doğuran 

çiftlik hayvan türlerilarda ve kümes hayvanlarında, halen gelişmeye devam eden ırkların 

keskin bir seleksiyonune yol açmıştır. Bu süreçte çoğu ırk ve seleksiyon soyu ayrılmıştır. 

1. Üreme Sisteminin Tanımı

2. Islah Hedefinin Tanımı

3. Bilgi Toplama

- Fenotipler

- Akrabalıklar

- Genotipler

4. Seçilim Kriterlerinin Belirlenmesi

- Genetik Model

- Damızlık Değeri Hesaplaması

5. Seçilim ve Çiftleşme

- Seçilim Karşılığının Tahmini

- Çiftleşme Kararlarının Sonuçları

6. Dağıtım

- Islah Programının Yapısı

- Melezleme

7. Değerlendirme

- Genetik İlerleme

- Genetik Çeşitlilik 

Islah 

Programı 
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Hayvan üretiminde özelleşme gerçekleşmiş ve süt, et, bir batında çoklu doğuran çiftlik 

hayvan türleri eti ve tavuk eti üretiminde yalnızca birkaç ırkın en iyi olduğu düşünülmüştür. 

Bu birkaç ırk üzerindeki küresel odaklanma, ıslah programlarında büyük yatırımlar gerektiren 

modern teknolojinin uygulanmasıyla güçlenmiştir. Bu tür yatırımlar ancak ıslah 

programlarında gerçekleştirilen genetik ilerleme büyük oranda yayılabilirse karlıdır. Çok 

miktarda ıslah materyali satıldığında, genetik ilerleme birçok yavruda karlı hale gelir. Birkaç 

ırk üzerindeki küresel odaklanma, birçok ırkın kar getirmez olarak düşünülmesine ve sonuç 

olarak soyunun tükenmesi riskine yol açmıştır. 

  

Bölüm 14.1.3 Irklar Arası ÇeĢitliliğin Önemi 

Bu gelişmelerle ilgili kilit soru şudur: Irklar arasındaki genetik çeşitlilik oranı nedir? 

Parametre tipik olarak düşükse, bu durumda ırklar arasındaki çeşitliliğin seleksiyon 

programlarında, yetişme özelliklerindeki zayıflıkların üstesinden gelmek için kullanılması 

beklenebilir. Irklar arası çeşitlilik fazla ise, bu durumda ırk içinde yeterli miktarda 

seleksiyonda sağlanan ilerleme beklemek çok gerçekçi olmayacaktır. Bu, ırkların soylarının 

tükenmesi konusunda tetikte olmak için önemli bir nedendir. 

 

Örnek: Şu anda birçok Holstein Friesian sığır yetiştiricisi, hayvanlarının sağlık ve fit olma 

özelliklerini geliştirmek için hayvanlarını İsviçre, Alman, Fransız ve İskandinav çift amaçlı 

ırk ile melezlemeye başlamıştır. Bu özelliklerde bir bozulma gözlemlemektedirler ve Holstein 

Friesian ırkından hayvanlarla safkan üremeye devam ettiklerinde bu süreci 

durduramayacaklarını düşünmektedirler. Fransız ve İskandinav ırklarının sağlık ve fit olma 

özellikleri daha iyidir ve sabit (rotasyon) melezleme sistemlerinde bu özelliklerin heterosis 

nedeniyle değeri artmaktadır. 

 

İstenilen canlı hayvanların yeni zorluklara kolayca adapte olması gerekiyorsa, bu durumda 

ırklar arası farklılığın faydası büyük olabilir. Bu nedenle, ırkların farklı özellikler için 

korunumu akıllıca bir davranıştır ve günümüzdeki üretim şartlarındaki ve pazardaki 

gelişmelerdeki belirsizlikler için önemli bir stratejik karşılık(ilerleme)tür. 

 

Yaygın olarak, ırklar arası çeşitlilik, bir tür içerisindeki toplam genetik varyasyonun yaklaşık 

yarısını açıklar gibi görünmektedir. Formülü: 

 
 

Burada;  bir tür içerisindeki genetik varyans,  ırklar arasındaki genetik varyans ve 

 ırk içindeki genetik varyanstır. 

  

Bölüm 14.1.4 Irklar Arasındaki Farklılıkların Kaynağı 

Irklar arasındaki farklılıklar, dört evrimsel gücün bileşimiyle geliştirilmiştir: genetik yönelim, 

göç, seleksiyon ve mutasyon. 

 

Genetikyönelim genler ebeveynden yavrulara aktarılırken gerçekleşen rastgele örneklem 

süreçlerinden kaynaklanan allel frekanslarındaki rastgele dalgalanmalar için kullanılan bir 

terimdir ve akrabalı yetiştirme ile ilgili bir olgudur. Küçük popülasyonlardaki rolü büyüktür. 

Zamanla genetik yönelim aynı popülasyondan ayrılan ve sonra izole halde tutulan iki ırk 

arasındaki genetik farklılıkların artmasına yol açacaktır. 

 

Bir ırktan diğer ırka bireylerin göçü, akrabalı yetiştirmenin aksine hareket eder çünkü ırklar 

arasında var olan genetik farklılıkları azaltır ve alıcı ırk içindeki çeşitliliği artırır. 
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Eğer seleksiyon gerçekleşirse, istenilen allellerin taşıyıcılarının sonraki nesilde seleksiyon bir 

avantajı vardır. Seleksiyon, her ırkta kullanılan seleksiyon hedeflerine bağlı olarak ırklar 

arasında yakınsamaya ya da ıraksamaya yol açabilir. Hayvancılıkta, seleksiyon yapay veya 

doğal olabilir. Örneğin, doğal seleksiyon nesiller boyunca belirli zorlukları – örneğin, 

periyodik kuraklıklar – olan çevrelarda yetiştirilen belirli ırkların uyum sağlayıcı fit olma 

özelliklerini geliştirmede önemli bir rol oynar. İstenilen allellerin seleksiyon avantajı 

aşağıdaki şekilde gösterilmiştir: 

 

 

 
Renkli fareler seleksiyon avantaja sahip olduklarına, daha az renkli farelerin allelleri sonraki 

nesillerde yok olur. Kahverengi fareler dezavantaja sahip olduklarında, kendi kahverengi 

allelleri yok olur ve beyaz ve gri fareler hayatta kalır. Kahverengi fareler avantaja sahip 

olduklarında, beyaz ve gri için alleller yok olur. 

 

Genel olarak, genomdaki mutasyon ırklar arasındaki genetik farklılaşmayı artırır ve genetik 

çeiştlilik yaratır.  Ancak mutasyonun frekansı düşüktür ve seleksiyonun yokluğunda, 

mutasyonun etkisi ancak çok sayıda nesilden sonra ölçülebilir hale gelir. Ancak geçmişte bir 

zamanda mutasyon, bütün genetik çeşitliliğin kalbinde yatan polimorfizmleri yaratmaktan 

sorumludur. 

  

Bölüm 14.1.5 Irklar Ġçindeki Farklılıkların Kaynağı 

Irk için genetik yönelim, göç, seleksiyon ve mutasyon da ilgili aktörlerdir. Yanısıra, bu 

evrimsel güçlerin yanısıra, günümüzde oluşan ırklar içindeki genetik çeşitlilik için ırkların 

yaratılma şekli de gereklidir. 

 

Örneğin, (standart) köpek ırkları genellikle kısıtlı sayıdaki ırklardan yalnızca birkaç hayvan 

kullanılarak melezlenmiştir. Yavruları katı bir seleksiyon standardına göre seçilmiştir. Bir 

köpek ırkı genellikle kısıtlı sayıda kurucu hayvana dayalıdır ve bu, köpek ırkları içinde sınırlı 

genetik çeşitlilik oluşturulabilmesinin nedenidir. 

 

Örneğin, bir batında çoklu doğuran çiftlik hayvan türlerilarda ve sığırlarda ırklar, yerel 

ırklardan ıslah standartlarına (doğru renk olmaması veya yanlış konformasyon) uymayan 

hayvanların ayrılmasıylaveya ıslah standardına çok uyum sağlayan erkeklerinin kullanımının 

teşvik edilmesiyle geliştirilir. 

 

Genetik yönelimden ırklar büyük gruplarda yetiştirildiklerinde kaçınılabilir.  

 

Hayvanların göçünün bir ırk içindeki genetik çeşitlilik boyutuna genellikle olumlu bir etkisi 

vardır. Uygulamasal bir ifade ile: Soy kütüğü düzenlemeleri bir ırkta dış ırklardaki 
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hayvanların kullanılabilmesine (belirli şartlar altında) izin veriyorsa, genetik çeşitlilik 

artacaktır. Bu nedenle, hayvanları dışarıya kapatmak yerine açık soy kütükleri ile çalışmak 

önerilmektedir. 

 

Hayvanların gelecek neslin ebeveyni olarak seleksiyoni, seleksiyon çok yoğun olduğunda bir 

ırk içindeki genetik çeşitlilik üzerinde oldukça yüksek negatif etkiye sahip olabilir. Bu 

durumda, yalnıca birkaç ebeveyn seçilir ve gelecek nesildeki çeşitliliği belirler. 

 

Mutasyonun ırk içindeki genetik çeşitlilik konusunda kısa vadedeki önemi düşüktür. 

Mutasyon oranı düşük hesaplanır çünkü ırklar içindeki hayvanların kısa bir zaman diliminde 

mutasyon yaşaması ihtimali çok düşüktür. 

 

Bölüm 14.2: Örnek: Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) Çiftlik Hayvanları Genetik 

Kaynakları ile Ġlgili Küresel Eylem Planı 

1960larda bilim ve tarım toplulukları hayvan genetik kaynaklarındaki yüksek erozyona dikkat 

çekmeye başlamışlardır. Avrupa‟da, çiftçiler çok miktarda ırk çeşitliliğinin bulunduğu kırsal 

alanları terk ediyordu ve yerli ırkların yerini birkaç tane teşvik edilen ve yoğun olarak seçilen 

ırk alıyordu. Yoğun olarak seçilen bu ırklar ayrıca Avrupa dışındaki gelişmekte olan ülkelere 

de ihraç ediliyordu ve Avrupa‟daki şartlardan ve yönetim sistemlerinden büyük farklılıklar 

gösteren yerlerdeki yerel ırkların yerini alıyordu. 1992 yılında Gıda ve Tarım Örgütü Çiftlik 

Hayvanları Genetik Kaynaklarının Küresel Yönetimi özel eylem planını ortaya koydu ve 

2007‟de hayvan genetik kaynaklarının durumunu yayınladıktan sonra Küresel Eylem Planı ile 

değiştirdi. Gıda ve Tarım Örgütü terminolojisinde, hayvan genetik kaynakları bir tür içindeki 

ırkları ifade etmektedir. Irkların durumu küresel düzeyde sağdaki şekilde gösterilmiştir. 

 

 

 
Gıda ve Tarım Örgütü ırkların risk durumunu tanımlamaya büyük ilgi göstermektedir. Bu 

sadece hayvanların sayısıyla ilgili bir durum değildir. Tabiki bu ana kriter değildir, daha 

fazlası vardır: Dişiler yalnızca safkan üreme için mi kullanılır yoksa az ya da çok melezleme 

için kullanılabilirler mi? Belirleyici bir faktör bir ırkın üreme kapasitesidir: Ticari kümes 

hayvanları yetiştiriciliğinde olduğu gibi bir dişi yılda yüzlerce yavru mu üretir yoksa atlarda 

olduğu gibi bir dişi on yılda yalnızca bir sürü yenileme yavru mu üretir? Gıda ve Tarım 
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Örgütü şu kriterleri kullanır: risk altında olmayan, zayıf, soyu tükenme tehlikesi altında ve bir 

ırkın risk durumunu belirlemek için hayati önemde. Aşağıdaki şekilde, bunun yüksek ve 

düşük üreme kapasitesine sahip ırklar ve türlerde nasıl işlediği görülebilir. 

 

 
  

Bir ırkın risk durumuna dayalı olarak, ırk ve korunumu için farklı yönetim stratejilerinin 

kullanılması uygundur. Gıda va Tarım Örgütü, bir ırk için risk durumuna bağlı olarak uygun 

stratejiyi bulmak için güzel bir akış şeması hazırlamıştır. Risk altındaki ırklar için, ilk önce 

ırkın değeri ele alınır. Örneğin, diğer ırklarla akrabalık (Eşsiz bir ırk mıdır?), uyum sağlayıcı 

özelliklerin varlığı, toplumdaki kullanım değeri ve kültürel-tarihi değeri. Bunlar ele alındıktan 

sonra, ırkın değerli olduğuna ve bir korunum programının yürürlüğe konulmasına karar 

verebilirsiniz. Bu, in-vivo veya in-vitro korunum programı olabilir. 

 

 

Tanımlar 

In-vivo korunum, canlı popülasyonların normal çiftlik şartlarında ve/ veya genel olarak 

evrildikleri veya normalde bulundukları çevreda tutularak yetiştirilmesiyle gerçekleştirilen 

korunumdur. 

 

In-vitro (kriyo) korunum embriyoların gametlerinin sıvı nitrojen içinde saklanmasıdır. 

 

Risk altında olmayan veya potansiyel risk altındaki ırklar için ıslah programlarında genetik 

ilerleme yine de mümkündür. Tabiki potansiyel risk altındaki ırklar için olasılıklar kısıtlıdır 

çünkü ıslah için az sayıda hayvan kullanılabilir. Bu ırklar için, korunum programları 

geliştirilebilir. Bu ıslah programlarında genetik ilerlemeyi maksimize etmek yerine akrabalığı 

en az olan ebeveynler önceliklidir. Daha sonra detaylı bir şekilde açıklanacağı gibi, korunum 

programlarında gelecek neslin ebeveyni olarak nispeten çok sayıda ana ve babanın seçilmesi 

gerekmektedir. Korunum programlarında, uzun nesil aralıkları teşvik edilmektedir ve bir gen 

bankasında dölleri saklanan babalar, yaşayan popülasyondaki yavru sayısı çok az ise 

kullanılabilir. 
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Bir ırkın in-vivo korunumu, az sayıdaki hayvanı dikkate alan ve yetiştiriciler tarafından katı 

bir şekilde takip edilen ve düzenli olarak değerlendirilen iyi tasarlanmış ıslah programları 

gerektirir. In-vivo korunumun ana hedefi ırkları kırsal alanda 1) doğa yönetimi, 2) yüksek 

eklemeli(aditif) değere sahip bölgesel ürünlerin üretimi ve 3) kültürel-tarihsel aktiviteleri 

korunumu amaçlarıyla kullanılmasını teşvik etmektir. 
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Bölüm 14.2.1: Nadir Bulunan Bir Irkın Kullanım Örneği 

 
Hollanda‟daki Drenthe Heath Kuzularının Fiyatını İki Katına Çıkarmak 

Drenthe Heath koyunu Hollanda‟nın kuzeydoğusuna 6.000 yıl önce gelmiştir. Bu hayvanlar, bu 

bölgedeki verimsiz kumlu fundalıklarda yetiştirilmiş ve hayatta kalmıştır. Uyum sağlama süreciyle ve 

doğal seleksiyonle Drenthe Heath koyunu sağlam ayaklara sahip ve şişman olmayan küçük bir hayvan 

haline gelmiştir. Sonuç olarak, karkas ağırlığı ve et/kemik oranı standart et/koyun ırkı oranına göre 

düşüktür. Boynuzu olan tek Hollanda koyun ırkıdır. Günümüzde, sürüler genellikle doğa yönetimi için 

kullanılmaktadır. Çobanlar tarafından bakılmakta ve bölgeyi ziyaret eden turistlere ilgi çekici 

gelmektedir. Drenthe Heath Koyun Sürü Kitabı‟na yaklaşık 2000 koyun kayıtlıdır. Yakın zamanda, üç 

sürünün sahipleri kuzularını organik bir ürün olarak, Drents Heidelaom, pazarlamaya başlamıştır. 

Kuzular iyi tanımlanmış bir market zincirinde üretilmektedir. Bu, koyun sahiplerinin kuzularında 

kazandıklarını anonim kuzu pazarından elde ettiklerine göre iki katına çıkarmıştır. 

 

Üretim zinciri şu şekilde oluşturulmuştur. İlk önce, sürünün organik yönetimi ve kuzuların kesilmeye 

kadar organik yetiştirilmesi organize edilmiştir. Bu yönetimsel uygulamalar kontrol altındadır ve 

Skal*, Hollanda‟nın organik ürünlerle ilgili resmi sertifikasyon ve denetim kuruluşu, tarafından 

onaylanmaktadır. İkincisi, küçük yerel bir mezbaha ile kuzuların olabilecek en insancıl şekilde 

kesilmesi konusunda anlaşılmıştır. Üçüncüsü,karkasların taşınması ve organik kuzu pirzola, kuzu but 

ve kuzu sosis üreten özelleşmiş bir kasaba satılması konusunda düzenlemeler yapılmıştır. Bu ürünler, 

Hollanda‟nın batısındaki şehirlerde organik çiftçi marketlerinde kasap tarafından satılmaktadır. 

Dördüncüsü, Drenthe Heath Koyunu Korunum Kuruluşu ile birlikte, Hollanda‟daki Slow Food 

kuruluşuna başvurulmuştur. Özel doğal yönetim ve koyunların/ kuzuların beslenmesinden dolayı, 

Drenthe Heath kuzusunun özel “yabani” bir tadı vardır. Bundan dolayı ve koyun ile ürünün kültürel-

tarihi önemi nedeniyle, Drenthe Heath kuzusu Slow Food kuruluşu tarafından Ark of Taste‟in 

(genellikle yok olma tehlikesi altındaki gıda mirası kataloğu) tarafından tanınmıştır. Beşincisi, sürüler 

arasında işbirliği ayarlanmış ve sonuç olarak Slow Food kuruluşu kapsamında “Presidium”** ortaya 

çıkmıştır: Drenthe Heath Kuzusu veya bölge dilindeki adıyla Drents Heidelaom. 

 

* http://www.skal.nl/english/tabid/103/language/nl-nl/default.aspx 

** “Presidium”, Slow Food kuruluşu tarafından uygun görülen ekonomik, çevresel, kültürel ve/ veya 

sosyal hedeflere hitap eden sanatsal gıdaların üretimini ve pazarlanmasını destekleyen küçük bir proje 

grubudur. 

 

 
 

 

 

 

http://www.skal.nl/english/tabid/103/language/nl-nl/default.aspx
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Bölüm 14.3: Hollanda’daki Irkların Korunumu 

 

In-Vivo 

Hollanda‟da, Hollanda Nadir Irklar Kurumu (İngilizce: The Dutch Rare Breed Foundation, 

Hollanda Dili: Stichting Zeldzame Huisdierrassen [SZH]) Hollanda yerli ırklarının in-vivo 

korunumunu desteklemektedir. SZH‟ye bağlı 70‟ten fazla ıslah kuruluşu bulunmaktadır. 

Yerli, 6 nesilden ve 40 yıldan fazla bir zamandır ülkede bulunan ve yetiştirilen ırklar olarak 

tanımlanır. Büyük (çiftlik) hayvanlarında ırk sayısı oldukça kısıtlıdır: 7 sığır ırkı, 2 bir batında 

çoklu doğuran çiftlik hayvan türleri ırkı, 4 at ırkı, 8 koyun ırkı, 3 keçi ırkı, 9 köpek ırkı ve 7 

tavşan ırkı. Çok sayıda yerli Hollanda tavuk ve diğer kuş ırkı vardır (örneğin, kaz ve 

güvercin). 

 

SZH ıslah kuruluşlarına ve yetiştiricilere farklı şekillerde hizmet sağlar: 1) ırkları, ıslah 

programlarının gelişimini ve değerlendirilmesini gözlemlemek, 2) farkındalık ve eğitsel 

materyaller yaratılmak ve 3) doğa yönetiminde ve niş pazarları için bölgesel ürünlerin 

üretiminde nadir ırkların kullanılmasını teşvik etmek. Nadir ırklarla ilgili esas genetik sorun 

küçük popülasyonlarda hayvanlar arasındaki akrabalık ve akrabalı yetiştirme tehdididir. 

Hollanda Genetik Kaynaklar Merkezi (CGN) ile işbirliği içindeki ıslah kuruluşları, bu küçük 

nadir ırk popülasyonlarında akrabalığı ve akrabalı yetiştirmeyi nasıl en aza indirecekleri 

konusunda tavsiyeler alırlar. SZH ve CGN işbirliğinde nadir ırklardaki erkeklerden ve birkaç 

ırktan sperma saklanır ve ıslah programı gen bankasından alınan sperma ile desteklenir. 

 

In-Vitro 

Hollanda‟da, Hollanda Genetik Kaynaklar Merkezi (CGN), mevcut çiftlik hayvanları 

ırklarının genetik kaynaklarının in-vitro korunumundan sorumludur. Bunlar, ıslah kuruluşları 

tarafından yaygın olarak kullanılan ırklar ve seleksiyon soyları ve nadir yerli ırklardır. 

CGN‟nin bir gen bankası vardır ve burada esas olarak sperma sıvı nitrojen içinde saklanır 

Sığırlarda bu döller, yaygın kullanılan ırklardaki boğalardan (her boğanın 25 doz dölü ıslah 

programına dahil edilir) ve nadir ırklardaki boğalardan (doğal hizmet için kullanıldıkları 

çiftliklerden seçilen / mevcut boğaların 400 doz dölü) alınan örneklerdir. Bir batında çoklu 

doğuran çiftlik hayvan türlerilarda, her 10 yılda bir yapay tohumlama istasyonlarında erkek 

bir batında çoklu doğuran çiftlik hayvan türlerilardan, farklı seleksiyon soylarındaki erkek bir 

batında çoklu doğuran çiftlik hayvan türlerilardan ve iki nadir ırktaki bir batında çoklu 

doğuran çiftlik hayvan türlerilardan durumu gösteren örnekler alınır. Kümes hayvanlarında ve 

kuşlarda, nadir ırklardan erkekler muhafaza edilir. Köpeklerde, nadir ırkların erkeklerinden 

alınan döller dondurulmaya başlanmıştır. Aşağıdaki şekil, 2013 yılındaki gen bankasında 

döllerin toplanmasıyla ilgili bir özet sunmaktadır.  
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In-vivo ve in-vitro korunum birbirini tamamlar: her ikisini de uygularsanız, nadir ırkları 

koruyarak ıslah programlarının esnekliğini garanti altında alırsınız ve mevcut etkinliklerde 

kullanma olasılığına sahip olursunuz. Küçük nadir ırkların desteklenmesi için gen 

bankalarının rolü önemlidir ve bu popülasyonları tekrar yaşayabilir hale getirmeye yardımcı 

olur. Bu, Hollanda Kızılı ve Beyaz Friesian inekleri ile örneklenmiştir. 

 

Bölüm 14.3.1: Yerli Hollanda Kızılı ve Beyaz Friesian Ġneklerinin Yeniden Canlanması  

1800lerde Friesland şehrindeki sığır popülasyonunu esasen kızıl benekli sığır 

oluşturmaktaydı. Atalarının çoğu sığır vebasının ortaya çıkmasının ardından Danimarka ve 

Almanya‟dan ithal edilmişti.1879‟dan beri, Friesian Sığır Soy Kütüğü‟ne Kızıl & Beyaz 

hayvanlar kaydedilmiştir. Sonrasında, ihracat pazarının baskısıyla Siyah & Beyaz, Kızıl & 

Beyaz‟dan daha popüler bir renk haline gelmiştir. Siyah & Beyaz yetiştiricileri için, Siyah & 

Beyaz ebeveynden Kızıl & Beyaz yavru elde etmek üzücü bir durumdu. Kızıl & Beyaz 

popülasyonunda güçlü etkisi olan bir babaya “Foundling” adı verilmiştir ve Siyah & Beyaz 

yetiştiricisi tarafından terk edilmiştir. 

 

1970‟te, 50 çiftçi 2500 hayvanı ile Kızıl & Beyaz Friesian Sığırı Yetiştiricileri Birliği‟ne 

katılmıştır. Ardından, süt üretiminde özelleşilen ve yoğunlaşılan kısa bir zaman diliminden 

(1970-1990) ve ABD ve Kanada‟dan Holstein Friesian ithal edilmesinden sonra geriye 1993 

yılında yalnızca 21 safkan hayvan (17 dişi ve 4 erkek) kalmıştır. Bu durumdan kaygı duyan 

bir grup çiftçi Yerli Kızıl & Beyaz Friesian Sığır Kurumu‟nu kurmuş bu kurum henüz 

kurulmuş olan Hayvan Gen Bankası ile anlaşma imzalamıştır. 

 

Ortaklaşa bir ıslah programı geliştirilmiştir. Gen bankasındaki eski babaların dölleri, anlaşma 

dahilindeki damızlık dişiler için kullanılmıştır. Ardından doğan erkek yavrular, gen 

bankasından destek alan yetiştiriciler tarafından büyütülmüştür. Bu genç erkeklerin dölleri 

toplanmış, korunmuş ve yeni anlaşmalarda kullanıolmıştır. Bu yolla, ırkın sayısı artmıştır: 

2004 yılında anlı 256 dişi ve 12 erkek kaydedilmiştir. 43 erkekten alınan 11780 doz sperma 

gen bankasında saklanmış ve yapay tohumlama için hazır hale getirilmiştir. Yalnızca birkaç 

dişi hala süt üretimi için kullanılmaktadır ve sütlerinden peynir üretilmektedir. Dişilerin çoğu 

hobi yetiştiricileri tarafından beslenmektedir. 

 

14.3.2.Ülkemizde yerli çiftlik hayvan genetik kaynakları koruma çalıĢmaları: 

Halk elinde küçük baş hayvan sürüleri ıslah  Projesi 2014 Yıllında farklı  62 İlde,  

ilavesiyle 23 koyun ırkı 5 keçi ırkı nı kapsayacak şekilde 148 alt projeye çıkarılmıştır. Her 

proje genel olarak 6300 anaç bireyi kapsamakatadır  .Ocak 2014 itibariyle 870.000 baş 

hayvan ile 5.821 aile işletmesi olan yetiştiricileri kapsauan bir ülkesel ıslah programı söz 

konusudur. 

Benzer şekilde halkelinde manda sürüleri ıslah programıda 16 ilde 4000 yetiştirici 25000 

mandayı kapsayacak şekilde yürütülmektedir.her ilde en az 900 anaç manda yı kapsamak 

üzere proje  Sürülerin laktasyon süt verimlerinin ortalama 1.600 kg‟a laktasyon süresini 250 

günün üzerine çıkarmayı hedeflemektedir.Tarım kanununda zikredilen hayvancılık destekleri 

kapsamında ülkemizin yerli hayvan genetik kaynaklarının sürdürülebilir içerikde korunması 

çalışmalarıda büyük ölçude ivme kazanmıstır. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 

(GTHB), Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) bünyesinde „Evcil 

Hayvan Genetik Kaynaklarını Koruma ve Sürdürülebilir Kullanım Projesi‟, 1995 yılında 

kaybolma riski yüksek yerli sığır ırklarının korumaya alınması ile başlatılmıştır. Projenin 

amacı kaybolma riski ile karşı karşıya olan yerli ırklarımızı temsil eden örneklerin mevcut 

yöntemlerle koruma altına alınması, bu genotiplerin yok olma sürecinin dışında tutulması ve 
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ırklarımız için tanımlayıcı bilgiler sağlanması öngörülmektedir. Risk altındaki sığır ırklarıyla 

başlatılmış olan proje, 1996-1997 yıllarında koyun, keçi, manda, tavuk ve ipekböceği, 2002 

yılında da bal arısını kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Projenin amacı kaybolma riski ile 

karşı karşıya olan yerli ırklarımızı temsil eden örneklerin mevcut yöntemlerle koruma altına 

alınması, bu genotiplerin yok olma sürecinin dışında tutulması ve ırklarımız için tanımlayıcı 

bilgiler sağlanmasıdır. Risk altındaki sığır ırklarıyla başlatılmış olan proje, 1996-1997 

yıllarında koyun, keçi, manda, tavuk ve ipekböceği, 2002 yılında da bal arısını kapsayacak 

şekilde genişletilmiştir. Çalışmalar “Evcil Hayvan Genetik Kaynaklarının Korunması ve 

Sürdürülebilir Kullanımı Hakkında Yönetmelik”, ” Evcil Hayvan Genetik Kaynaklarının 

Tesciline İlişkin ” (22.11.2011 tarih ve 28150 sayılı R.G)   yönetmelikler ve” Yerli Evcil 

Hayvan Genetik Kaynaklarının Kullanımı ve Yurtdışına Çıkarılması Hakkında Yönetmelik 

(21 .09. 2012 tarih ve 28418 sayılı R.G.)  kapsamında TAGEM bünyesinde faaliyet gösteren 

Hayvan Genetik Kaynakları Araştırmaları Çalışma Grubu Koordinatörlüğü tarafından 

yürütülmektedir.Ulusal ve uluslararası kriterlere ve gerekliliklere uygun olarak Hayvan 

Genetik Kaynakları Ulusal Strateji ve Eylem Planı (2015-2020) dört ana stratejik öncelik 

alanı temel alınarak hazırlanmıştır. Çiftlik hayvanlarının genetik kaynaklarındaki çeşitliliğin 

önemi, 1992 yılında Rio de Janeiro‟da düzenlenen Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma 

Konferansı‟nda, Gündem 21 ve Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi belgeleri ile ülkemiz 

tarafından da imza altına alınarak resmen tanınmıştır.  

 Biyo Çeşitlilik Sözleşmesi, çiftlik hayvanlarının genetik çeşitliliğini, bütün biyolojik 

çeşitliliğin bir bileşeni olarak kabul eder ve her ülkenin kendi genetik kaynaklarında bağımsız 

olduğunu kabul eder, aynı zamanda da bu kaynakların korunmasını ve dikkatli bir şekilde 

kullanılmasını zorunlu kılar ifadeleri ile özetlenebilir.Bu çerçevede FAO tarafından  Çiftlik 

hayvanlarının genetik kaynakları üzerindeki tehditlerle ilgili bir fikir edinebilmek için, Gıda 

ve Tarım Örgütü, “Dünya Hayvan Genetik Kaynaklarının Durumu Üzerine Rapor” adlı 

1.raporu  2005 de hazırlanmıştır.Her 10 yılda bir hazırlanan raporla gelişmelerin kontrolu 

amaçlanmaka ve 2.rapor 1016 yılında hazırlanmıstır.Bu rapor her ülkeden hükümetlerin 

görevlendirdiği tarımsal kuruluşun temsılcısı milli koordinator ler aracılıgı ile kita düzeyinde 

alt gurup anlamında odak noktaları ile(ülkemiz ERFP kısa adlı Avrupa Bölgesel Odak 

Noktası üyesi) yürütülmekde ve kamu oyu ilgili paydaşlarla paylaşılmaktadır.Bu rapor üye 

bütün ülkelerde önce mevcut durumun tesbiti daha sonra her ülkenın ulusal eylem planlarını 

hazırlamasını öngörmektedir. 

Yerli Hayvan genetik kaynaklarımız risk öncelik durumlarına göre Gıda Tarım Hayvancılık 

Bakanlığı,TAGEM  bağlı enstitülerde yeterli sayıda sürüler oluşturularak koruma altına 

alınması faaliyetleri 1995 yılında başlatılmıştır. Enstitülerde oluşturulan koruma sürülerinde 

koruma altına alınmış olan ırklara ilişkin ayrıca; adaptasyon, performans, fenotipik ve 

genotipik diğer karakterlerinin tespiti çalışmaları yürütülebilmektedir. Yerli evcil hayvan 

ırklarının doğal yaşam alanlarında korunması amacıyla 2005 yılında başlatılan programda, 

yok olma tehdidi altında bulunan evcil hayvan ırklarının küçük koruma sürüleri halinde halk 

elinde korunması çalışmaları yürütülmektedir.  

 Doğal yaşam alanında halk elinde canlı koruma çalışmalarında; yüzlerce yıldır 

Anadolu‟da yetiştirilen hayvan ırklarındaki genetik varyasyonun korunması, ırkı  tanımlayıcı 

çalışmalar yapılması ve bu hayvan ırklarının önemi konusunda kamuoyu bilincinin artırılması 

hedeflenmektedir. Koruma sürülerinde herhangi bir özellik yönünde seleksiyon yapılmayıp 

sadece ayıklama yapılmaktadır .Bu süreçde  35 yerli koyun ırkımız,15 yerli  keçi ırkımız 1 

yerli manda ırkımız 6 sığır ırkımız  yerinde yada başka yerde kamu ,yetiştirici elinde koruma 

altına alınmıştır.Koruma sürecinin yerinde,başka yerde korumaya ilaveten  bir üçüncü biçimi 

olarakda Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ;TÜRKHAYGEN-I 

projesi faaliyetleri kapsamında; yerli ırklarımızın embriyo ,sperma, doku ları alınarak 
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TAGEM-Uluslararası Hayvancılık Araştırma Enstitüsü ve TUBİTAK  Marmara Araştırma 

Merkezi (TÜBİTAK-MAM) bünyesinde iki adet ex situ in vitro gen bankası oluşturulmuştur . 

Ülke düzeyinde hayvan ıslahında en yaygın çalışmalar 5488 sayılı 18.04.2006 tarihinde kabul 

edilen Tarım kanununda öngörülen hayvancılık destekleri kapsamında  Tarım Bakanlığı 

Tarımsal Arastrmalar ve politikalar genel müdürlüğü(TAGEM) Marifeti ile yürütülen Halk 

elinde Koyun keçi ,manda ıslahı projeleri ile sağlanmıştır.bu çalışmalarda ırkın saflığı esas 

oldugundan bu süretle önemlı sayıda ırkımız korunmus olmaktadır. 

Tarım  Kanunu, tarım politikalarının amac, kapsam ve konularının belirlenmesi; tarımsal 

destekleme politikalarının amaç ve ilkeleriyle temel destekleme programlarının tanımlanması; 

bu programların yürütülmesine ilişkin piyasa düzenlemeleri, finansman ve idarî yapılanmanın 

tespit edilmesi; tarım sektöründe uygulanacak öncelikli araştırma ve geliştirme programlarıyla 

ilgili kanunî ve idarî düzenlemelerin yapılması ve tüm bunlarla ilgili uygulama usûl ve 

esaslarını kapsamaktadır. Kanunda öngörülen Tarımsal Destekleme ve Yönlendirme 

Kurulu(TDYK) Kurul, yılda en az  biri, yıllık bütçe kanunu tasarısının hazırlanma döneminde, 

diğerinin ise bütçe kesinleştikten sonra  toplanmaktadır.  

Kanunun hayvancılık desteklerini belirleyen bölümünde ırk ıslahı, kaba yem 

üretiminin artırılması, verimliliğin artırılması, işletmelerin ihtisaslaşması, işletmelerde hijyen 

şartlarının sağlanması, hayvan sağlığı ve refahı, hayvan kimlik sisteminin teşviki, hayvansal 

ürünlerin işlenmesi ve pazarlanması ile bunlarla ilgili kontrol, takip ve standartların 

iyileştirilmesi ve su ürünlerinin desteklenmesi amacıyla destekleme tedbirleri almak 

,hayvancılık desteklemelerinde, bölge ve iller bazında farklı destekler uygulamaya ve ödeme 

miktarlarını belirlemeye, Kurulun teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir ifadeleri ile 

Tarımsal destekleme programlarının finansmanı, bütçe kaynaklarından ve dış kaynaklardan 

sağlanır. Bütçeden ayrılacak kaynak, gayrisafi millî hasılanın yüzde birinden az olamaz 

hükümleri ülke düzeyinde Kayıtlı hayvancılığın yerleşmesinde dolayısıyla ırk saflığının 

korunmasında en önemli amil olmuştur. 

 
Ülkemizde hayvan genetik kaynakları konusunda yürütülen faaliyetler 

Ülkemizdeki bu konudaki faaliyetler ulusal odak nokta işlevinde ile Gıda, Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığının (GTHB) Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel 

Müdürlüğü(TAGEM) bünyesinde faaliyet gösteren Hayvan Genetik Kaynakları 

(HGK)Araştırmaları Çalışma Grubu Koordinatörlüğü tarafından yürütülmektedir.  

GTHB-TAGEM ;HAYSÜD-HGK araştırma çalışma gurubu tarafından hazırlanan 

eserde(Yıldırır M., , A. O. Akın ;2015: Hayvan Genetik Kaynakları Araştırmaları ve Yönetim 

Faaliyetleri; ISBN: 978-605-9175-13-5 Ankara, ) ülkemizdeki konuya ilişkin çalışmalar 

aşağıdaki gibi tanımlanmaktadır. 

 Temel olarak, hayvan genetik kaynakları (HGK)‟nın korunması ve 

sürdürülebilir kullanımının sağlanması için yetiştiriciden başlayarak, bölgesel ve ulusal 

ölçekte konuyla ilişkili tüm paydaşların yürütülen faaliyetlere gönüllü katılımı esas 

alınmaktadır. Bu kapsamda; yetiştiriciler, araştırmacılar, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, 

meslek örgütleri, yetiştirici birlikleri, ırk bazında örgütlenmeler, üniversiteler, kamu araştırma 

organizasyonları, hayvancılık kooperatifleri, kalkınma ajansları, yerel yönetimler ile Gıda, 

Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının (GTHB) ilgili birimleri önemli paydaşlardır . 
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Hayvan genetik kaynakları mevzuatı 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve 

Yem Kanunu‟na dayandırılarak hazırlanmıştır. Hayvan genetik kaynakları koruma ve 

sürdürülebilir kulanım faaliyetleri; “Evcil Hayvan Genetik Kaynaklarının Korunması ve 

Sürdürülebilir Kullanımı Hakkında Yönetmelik” (22 Aralık 2011 tarih ve 28150 sayılı Resmi 

Gazete) kapsamında yürütülmektedir. Tescil faaliyetleri, Evcil Hayvan Genetik Kaynaklarının 

Tesciline İlişkin Yönetmelik (22 Aralık 2011 tarih, 28150 sayılı Resmi Gazete) kapsamında 

yürütülmektedir. Bu yönetmelik kapsamında Türkiye yerli evcil hayvan ırk, tip, yöresel tip, 

hat ve ekotipleri ile yeni oluşturulan evcil hayvan ırk, tip, hat, ekotip ve hibritlerinin tescili 

işlemlerini yürütülmektir. Yönetmelik tescil ile ilgili hususları ve bunlarla ilgili sınai mülkiyet 

haklarını kapsamaktadır. 

 

  HGK kullanım ve yurt dışına çıkışı ile ilgili düzenlemeler „Yerli Evcil Hayvan 

Genetik Kaynaklarının Kullanımı ve Yurtdışına Çıkarılması Hakkında Yönetmelik (21 Eylül 

2012 tarih ve 28418 sayılı Resmi Gazete) ile belirlenmiştir. 
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Türkiye‟de HGK‟nın korunması ve sürdürülebilir kullanımı için Doğal yaşam alanı dışında 

özel koruma sürülerinde canlı (ex situ in vivo) koruma, Doğal yaşam alanında halk elinde 

canlı (in situ) koruma , Genetik materyallerin dondurularak gen bankalarında (ex situ in vitro) 

korunması şeklinde üç metod kullanılmaktadır. 

  Risk altındaki HGK‟nın öncelik durumlarına göre GTHB‟ye bağlı enstitülerde yeterli 

sayıda sürüler oluşturularak koruma altına alınması faaliyetleri 1995 yılında başlatılmıştır. 

Enstitülerde oluşturulan koruma sürülerinde koruma altına alınmış olan ırklara ilişkin ayrıca; 

adaptasyon, performans, fenotipik ve genotipik diğer karakterlerinin tespiti çalışmaları 

yürütülebilmektedir . 

  Yerli evcil hayvan ırklarının doğal yaşam alanlarında korunması amacıyla 2005 

yılında başlatılan programda, yok olma tehdidi altında bulunan evcil hayvan ırklarının küçük 

koruma sürüleri halinde halk elinde korunması çalışmaları yürütülmektedir.  

 Doğal yaşam alanında halk elinde canlı koruma çalışmalarında; yüzlerce yıldır 

Anadolu‟da yetiştirilen hayvan ırklarındaki genetik varyasyonun korunması, ırkı  tanımlayıcı 

çalışmalar yapılması ve bu hayvan ırklarının önemi konusunda kamuoyu bilincinin artırılması 

hedeflenmektedir.  

 Koruma sürülerinde herhangi bir özellik yönünde seleksiyon yapılmayıp sadece 

ayıklama yapılmaktadır. 

  Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 1007 programı 

kapsamında yürütülen TÜRKHAYGEN-I projesi faaliyetleri kapsamında; Uluslararası 

Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezi ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma 

Kurumu Marmara Araştırma Merkezi (TÜBİTAK-MAM) bünyesinde iki adet ex situ in vitro 

gen bankası oluşturulmuştur . 

Türkiye Evcil Hayvan Genetik Kaynakları Irk Tanıtım Kataloğu (Türkçe ve İngilizce), ırklara 

ilişkin tanıtıcı belgeseller, Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) işbirliği ile pul serisi hazırlanmış, 

ayrıca TRT işbirliği ile tanıtım çalışmaları yürütülmüştür.  

 Türkiye‟nin farklı bölgelerinde, evcil hayvan genetik kaynaklarının tanıtılması 

yönünde yetiştiricilere ve sektör çalışanlarına seminerler verilmektedir.  

 Ulusal Evcil Hayvan Genetik Kaynakları Bilgi Sisteminin Hazırlanması ve Yönetimi 

Projesi ile Türkiye HGK‟ya ilişkin tüm bilgilerin ulaşılabildiği bir web sitesi hazırlanmıştır 

(genbis.tagem.gov.tr). 

Yerli HGK‟nın tescil çalışmaları Evcil Hayvan Genetik Kaynaklarının Tesciline İlişkin 

Yönetmelik (2011) ve Evcil Hayvan Tescil Komitesinin kararları çerçevesinde 

gerçekleştirilmektedir.  

 Tescil sürecinde genotiple ilgili yayınlanmış tüm bilimsel makaleler ve bilgiler 

derlenerek ırk tescil formatında uygun yerlere işlenir. Elde edilen veriler en yüksek, en düşük 

ve ortalama değerler olarak hazırlanır.  

 İlgili tescil alt komitesi tarafından ön çalışmaları yürütülen genotiplerin tescil 

durumlarına Evcil Hayvan Tescil Komitesi karar verir ve tesciline karar verilen genotiplerle 

ilgili bilgiler Resmi Gazete‟de yayımlanır. 2004-2014 yılları arasında sığır, manda, koyun, 

keçi, tavuk, tavşan, ipekböceği, arı, köpek, kedi ve güvercin türlerinden 61 hayvan ırk, tip, hat 

ve hibriti tescil edilmiştir . 

Birleşmiş Milletler, Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)‟nün, Gıda ve Tarım Genetik Kaynaklar 

Komisyonu (CGRFA)‟nda ülkeler HGK‟nın korunması ve sürdürülebilir kullanımı konusunda 

sektörel ve sektörler arası konuları tartışmaktadır. 

  

FAO tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında HGK I. Dünya Durum Raporu (2007) ve 

169 ülkenin bildirmiş olduğu ortak öncelikler doğrultusunda HGK Küresel Eylem Planı 

(HGK-KEP) şekillenmiş ve Interlaken Deklarasyonu yayımlanmıştır. Planda HGK‟nın güncel 
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ve gelecekte yönetimi konusunda uluslararası çerçevede yasal ve paydaşların hemfikir olduğu 

teknik konularla ilişkili unsurlar tanımlanmıştır 

HGK‟ya erişim ve faydaların adil-eşit paylaşımı, fikri mülkiyet hakları, biyogüvenlik, hayvan 

sağlığı ve gıda güvenliği HGK konusunda uluslararası yasal düzenlemeler bağlamında öne 

çıkan konu başlıklarıdır. Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi (CBD), Dünya Fikri Mülkiyetler 

Organizasyonu (WIPO) ve Dünya Ticaret Örgütü (WTO) bu alanlarda faaliyet gösteren 

başlıca uluslararası organizasyonlardır. Türkiye, HGK Avrupa Bölgesel Odak Noktası (ERFP) 

tarafından yürütülen çalışmalarda, ortak projelerde, Avrupa Çiftlik Hayvan Biyoçeşitliliği 

Bilgi Sistemi (EFABIS) veri girişinde, HGK-KEP uygulama hedefleri doğrultusunda konu 

uzmanı temsilcilerle katılım sağlanan çalışma grupları ve görev timlerinde aktif olarak yer 

almaktadır. Bu kapsamda, ERFP çalışmalarına; ex situ koruma çalışma grubu üyeliği, 

dokümantasyon ve enformasyon çalışma grubu üyeliği, risk durumları ve belirteçleri ile 

tarım-çevre göstergeleri görev timlerindeki üyelikleri ile katılım sağlanmıştır. Türkiye 2004 

yılından itibaren FAO‟nun HGK çalışmalarına HGK Ulusal Odak Noktası tarafından 

hazırlanan; Çiftlik HGK I. Durum Raporu (2004), HGK-KEP Uygulaması İlerleme Raporu 

(2011) ve Türkiye Çiftlik HGK II. Durum Raporu (2014) ile katkı sağlamıştır. Ulusal ve 

uluslararası kriterlere ve gerekliliklere uygun olarak Hayvan Genetik Kaynakları Ulusal 

Strateji ve Eylem Planı (2015-2020) dört ana stratejik öncelik alanı temel alınarak 

hazırlanmıştır. 

Envanter, karakterizasyon, risk ve eğilimlerin izlenmesi; HGK envanterinin çıkarılması, 

karakterizasyonun önceliklendirilmesi ve HGK eğilimlerinin, risklerin belirlenmesi ve erken 

uyarı sistemlerinin oluşturulması yer almıştır. 

Sürdürülebilir kullanım ve geliştirme; geleneksel üretim sistemlerinin ve bunlarla ilgili bilgi 

kaynaklarının desteklenmesi, geleneksel bilginin derlenmesi, tarım ekosistemi yaklaşımlarının 

teşvik edilmesi ve geliştirilmesi ile ulusal hayvan ıslahı hedeflerinin belirlenmesi ve 

stratejilerinin oluşturulması şeklinde Koruma; yerinde (in situ), yaşam alanı dışında canlı (ex 

situ in vivo) ve gen bankalarında dondurarak koruma (ex situ in vitro) programlarının 

geliştirilmesi, teknik standartların geliştirilmesi ve doğal afetler ve hayvan hastalıklarına karşı 

risk yönetimi mekanizmalarının geliştirilmesi stratejik öncelikleri belirlenmiştir. 

Politika kurumsallaşma ve altyapı; koruma ve sürdürülebilir kullanım hedeflerini planlanma 

ve gerçekleştirilmesini sağlayacak kurumsal yapıların güçlendirilmesi, ulusal, bölgesel ve 

uluslararası eğitim ve araştırma altyapısının kurulması ve/veya geliştirilmesi ve HGK ulusal 

politikalarının ve yasal çerçevenin gözden geçirilmesi ve geliştirilmesi stratejik öncelikleri 

belirlenmiştir. Halk elinde küçük baş hayvan sürüleri ıslah  Projesi de son 10 yılda saf ırk 

ıslahını ele almak bakımından sürdürülebilir hayvan genetik kaynakları koruma süreci 

bakımından önemli işlevler görmektedir.2014 Yıllında farklı  62 İlde,  ilavesiyle 23 koyun ırkı 

5 keçi ırkı nı kapsayacak şekilde 148 alt projeye çıkarılmıştır. Her proje genel olarak 6300 

anaç bireyi kapsamakatadır  .Ocak 2014 itibariyle 870.000 baş hayvan ile 5.821 aile işletmesi 

olan yetiştiricileri kapsauan bir ülkesel ıslah programı söz konusudur. 

Benzer şekilde halkelinde manda sürüleri ıslah programıda 16 ilde 4000 yetiştirici 25000 

mandayı kapsayacak şekilde yürütülmektedir.Her ilde en az 900 anaç manda yı kapsamak 

üzere proje  Sürülerin laktasyon süt verimlerinin ortalama 1.600 kg‟a laktasyon süresini 250 

günün üzerine çıkarmayı hedeflemektedir. 
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Bölüm 14.4: Genetik ÇeĢitliliği Ölçmek için Soy bilgisi(pedigri)nin Kullanılması 

Teorik olarak, ırklar arasındaki çeşitlilik derecesini basit ancak genellikle pahalı bir şekilde, 

farklı ırklardan çok sayıda hayvanın aynı çevreda tutulduğu deneylerle hesaplayabiliriz. 1) 

Her ırktaki hayvan sayısının yeterince fazla olması – böylelikle ırk ortalamasını hesaplarken 

olabilecek hatalar ırklar arasındaki farklılıkların ölçeğiyle karşılaştırıldığında gözardı 

edilebilir – ve 2) bu ırkların mevcut ırkları tamamen temsil eden örnekler olması şartıyla,  

varyansı ırk ortalamalarından türetilebilir. Ölçümün hangi çevreda olacağı ve farklı çevrelarda 

cevapların nasıl farklılık göstereceği önemli araştırma sorularıdır ve tarımla, çevreyle ve 

korunumla ilgili küresel sonuçları vardır. Bu belirsizlikle birlikte, test çevrelarının uygulama 

çevrelarıyla doğrudan ilişkili olması önemlidir. 1970lerde, süt ve et sığırları ile bir batında 

çoklu doğuran çiftlik hayvan türlerilarda birçok ırk karşılaştırması küresel olarak 

gerçekleştirilmiştir. Ancak, deneylerin çoğu sınırlı sayıda ırk ile farklı çevrelarda 

gerçekleştirilmiştir. Bu, ırklar arası hesaplamanın güvenirliğini düşürmüştür. 

 

Bir ırk içinde bir özelliğin genetik varyasyon miktarını belirlemek de zordur ve hayvanlar 

arasındaki bilinen genetik benzerlikler ile fenotiplerindeki benzerliklerin ilişkilendirilmesini 
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içerir. Akrabalık ile ilgili güvenilir bir ana bilgi kaynağı soy bilgisi(pedigri)dir; örneğin, her 

birey için nesiller boyu biriken baba ve ana kaydı. Bireylerin DNA‟ları ile ilgili detaylı 

bilginin olmaması durumunda – ki gelecekte de çoğu popülasyonda var olmaya devam edecek 

bir sorundur –hayvanın soy bilgisi(pedigri)nin gözlemlenerek ve kaydedilerek bu 

akrabalıkların belirlenmesi gereklidir, en azından birey hayvanlar arasındaki bu 

akrabalıklardan sorumlu olan baba ve anaları belirleyebilecek kadar derine inilmelidir. Soy 

bilgisi(pedigri) ne kadar derinse, gerçek akrabalık o kadar iyi hesaplanabilir. Bu nedenle, her 

nesilde, ebeveynlerin sayısı katlanarak artar (2
n
). Akrabalığı oluşturmak için beş nesildeki tüm 

soy bilgisi(pedigri)nin gerekli olduğu genellikle kabul gören durumdur. Bir popülasyonda soy 

bilgisi(pedigri)nin kalitesi için bir parametre olarak, soy bilgisi(pedigri)nin tam olması 

kullanılır. Beş veya altı nesildeki tüm soy bilgilerinin yüzdesi olarak hesaplanabili Hayvan 

yetiştiricilerinin en önemli amacı yüksek genetik hünerli hayvanlar elde etmek ve bunları 

muhafaza etmektir. Bu hedefe ulaşmak için popülasyonların yapısını  ve geçmişini bilmek 

gerekir. Gerekli bilgiler, pedigri analizi (soy analizi) ile ya da moleküler markörler ile elde 

edilebilir. Mevcut yöntemlerden pedigri analizi (soyağacı analizi) çok daha düşük maliyetli 

olduğu için daha etkilidir. Son yıllarda genetik değişkenliğin belirlenmesi önem kazanıyordu. 

Pedigri analizi ile (Soyağacı analizi) populasyonun genetik yapısı tam tahmin edilebilir. 

Pedigri analizi (Soyağacı analizi) popülasyonların, genetik programlarının korunmasında 

önemli bir role sahiptir. Pedigri analizi (Soy analizi) ile çeşitli parametreler hesaplanabilir ve 

populasyonun akrabalı yetiştirme derecesi kabul edilebilir bir seviyede tutulabilir. Bu 

kayıtlara dayanarak Damızlık değerleri, akrabalı yetiştirme katsayısı, hat ya da aile ilişkilerii, 

kuşaklar başına zararlı çekinik genlerin frekans düzeyleri gibi parametreler tahmin edilebilir. 

Bu pedigri analizi (soyağacı analizi)ne dayanarak  damızlık değeri tahminin uygulamasında 

olduğu gibi ancak (ENDOG, PEDİG) gibi çeşitli yazılımları kullanılarak mümkündür.Bu 

maksatla aşağıdaki  parametreler kullanılmaktadır: 

Akrabalı Yetiştirme katsayısı (F): bir bireyin herhangi  bir lokusunda genin ortak cedden 

gelen ayni (özdeş)gen  olma olasılığı. Akrabalı Yetiştirme katsayısı pedigrinin uzun ve tam 

olamasından etkilenir daha uzun ve daha tam  pedigrilerin bağlı olarak daha güvenilir olabilir. 

Herbir bireyin ortalama akrabalık derecesi (AR): Verilen hayvana ait  pedigrideki  bütün 

populasyondan rasgele seçilen bir  allel genin verilen bireye ait olma olasılığını tanımlar. 

Akrabalık derecesi (AR) Akrabalı Yetiştirme katsayısı ile birlikte değerlendirilir. Kısa ve tam 

olmayan  eksik pedigrilerde Akrabalık derecesi (AR) populasyon yapısını tanımlamak için 

kullanılmalıdır. 

Pedigri tamamlığı (CGE): pedigri verilerindeki her hayvanın, tam  generasyonları ulunması 

anlamına gelir. Bütün  bilinen tüm ataların toplamı olarak hesaplanır.Farklı popülasyonlardaki 

akarabalı yetiştirme katsayıları karşılaştırması  ancak bu parametre  bilindiğinde  anlamlıdır. 

Generasyon aralığı (GI) Yavruları doğduğunda ebeveynlerin yaş ortalaması olarak tanımlanır.  

Parametreler 4 yolla (baba- oğul, baba- kız, ana- oğul, ana- kız )hesaplanır. 

Etkili popülasyon büyüklüğü (Ne): Gelecek generasyona eşit katkıda bulunduklarında akrabalı 

yetiştirrmede  gerçek artışa yol açacak olan üremede kullanılan  damızlık hayvan sayısı olarak 

tanımlanır. 
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Etkili kurucu sayısı (fe): çalışılan popülasyonla aynı genetik çeşitliliği sağlaması  beklenen 

eşit katkıda bulunan kurucular (ebeveynlerin )sayısı. 

Etkili ataların sayısı(Fa):  Kurucu olması gerekmeyen  populasyondaki tam genetik çeşitliliği 

açıklayan Minimum ced sayısı [(fa) nın (fe )den  küçük ya da eşit olduğu]. 

Etkili Genom eşdeğeri (fg): kurucuların eşit sayıda olduğu çalışılan popülasyonda aynı genetik 

çeşitliliği üretmesi beklenen alellerin sayısı. 

 

Bölüm 14.5: Genetik ÇeĢitliliğin Ölçülmesinde DNA Bilgisinin Etkisi 

Son on yılda genotip bilgisinin fiyatı büyük oranda düşmüştür ve bu tür bilgi bilim ve ticari 

uygulamalar için daha kolay elde edilebilir hale gelmiştir. Bu, genetik çeşitliliğin 

değerlendirilmesi için yeni fırsatlar oluşturmaktadır. Bilimsel çalışmalarda bazı farklı 

markör(işaretleyici) tipleri kullanılmış ve popülerlikleri teknolojik gelişmelerle değişmiştir. 

 

Bilgilendirici DNA markör(işaretleyici)leri çeşitliliğin ölçülmesine iki şekilde yardım 

edebilir. İlk yol, bazı türlerde soyu doğrudan gözlemlemenin imkansız veya çok maliyetli 

olması; örneğin, birçok balık türünde; sorununu çözmektir. Bilgilendirici olarak seçilen az 

sayıda polimorf markör(işaretleyici)ü (10-20 mikrosatelit) bütün yavrularda ve muhtemel 

ebeveynlerde genotipleyerek, neredeyse bütün yavruların babalarını ve analarını tespit etmek 

mümkündür. İkincisi, soy kütüğünün bize sağladığı akrabalar arası paylaşılan DNA 

beklentisini kullanan basit yöntem yerine, kardeşler ve diğer akrabalar arasında gerçekte 

paylaşılan DNA oranını daha net olarak hesaplamak için genomun bütün kromozomlarında 

gerçekleştirilen kapsamlı genotiplemeyi (50.000 SNP) içerir. 

 

Ancak, DNA‟nın varlığı çeşitliliği farklı şekillerde ölçebilmemize olanak sağlar çünkü 

genomun belirli alanlarında bireylerin nükleotid sekansını elde edebiliriz ve her hayvanın 

genotipinde ve bir popülasyonun her pozisyonunda bulunan allelleri tespit edebiliriz. 

 

Bu bilgi ile genetik çeşitliliği belirleme seçenekleri arasında şunlar vardır: 

1. Allel Frekansındaki Çeşitliliği İncelemek: Bir hayvanın allelin 0, 1 veya 2 kopyasını 

taşıdığına bağlı olarak bir birey için allel frekansını 0, ½ veya 1 olarak belirlemek. Bu 

özellik, sürekli bir özellik olarak ele alınabilir ve çeşitlilik hem ırklar arasında hem de 

ırk içinde ölçülür. Bu yaklaşımda, ırk ortalamasının, ırk için allel frekansı tahmini 

olduğuna dikkat edin. Örnek olarak, iki ırk farklı alleller için sabitlenirse, ırklar içinde 

çeşitlilik gözlemlenmez ve bütün çeşitlilik ırklar arasındadır. 

 

2. Genellikle bağlantısız lokuslardaki çeşitli allellerin frekansları için ırk ortalamaları, 

ırklar arası genetik uzaklığı ölçmek için önceden belirlenmiş bazı fonksiyonlarla 

birleştirilir. Bu tür çeşitli uzaklık ölçümleri vardır ancak bunlardan burada 

bahsedilmeyecektir. 

 

3. Gen frekansını kullanmak yerine, heterozigotların frekansı ölçülebilir. Bir 

heterozigotun bir lokusta iki alleli vardır ve allel frekansları ile akrabaların 
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eşleştirilmesi ve hayatta kalma oranlarının fonksiyonudur. Bunun gerekçesi, 

çeşitliliğin olmaması durumunda popülasyonda heterozigotların olmayacağıdır. Irklar 

arasında güvenilir karşılaştırmalar, birçok türde mümkün olan ve DNA çiplerinin 

50.000‟den fazla markör(işaretleyici)ü barındırabileceği çok yoğun 

markör(işaretleyici) gruplarıyla yapılmalıdır. 

 

4. Daha basit ancak kısıtlı bir çeşitlilik ölçme yöntemi, bir popülasyonda bir lokus 

grubunda ortaya çıkan farklı allelleri saymaktır. Daha fazla allel daha fazla çeşitlilik 

demektir. Her ırkta allelleri ve diğer ırklarla paylaşılan allelleri saymak, ırklar 

arasındaki farklılıkları incelemek için bir fırsat yaratır. Bunun bir değişik şekli “özel 

allelleri” saymaktır. Burada özel allel, bir ırkta bulunan ancak diğerinde bulunmayan 

allel olarak tanımlanır. 

 

Çeşitliliği ölçmek için sayma yaklaşımı, allel frekanslarının kendisi ölçmekten daha az 

değerli görünmektedir. Yine de, özel allellerin gözlemlenmesi diğer yöntemlerde daha 

faydalı olabilir; örneğin, ırkların korunumunun söz konusu olduğu çalışmalarda ve 

izlenebilirlik uygulamalarında (Bu et, ırktaki bu nadir allel tarafından mı üretilmiştir?). 

 

Bölüm 14.5.1: Genom Çapında ÇeĢitlilik Yapıları 

“Fonksiyonel olmayan DNA (bir protein üretmekten sorumlu olmayan) kullanan 

markör(işaretleyici)lerle yapılan çalışmaların önemli bir varsayımı, bu 

markör(işaretleyici)lerin nötr; örneğin, seleksiyon altındaki özelliklerin allelleri ile ilişkili 

olmadığı; olmasıdır. Markör(işaretleyici)lerin nötr olması konusu önemlidir çünkü bu 

markör(işaretleyici)lerin frekansının yönelim veya seleksiyon ile değil yalnızca genetik 

yönelim ile değiştiği varsayılır. Bir lokusun nört olması ırklar arasında farklılık gösterir: (i) 

bir ırkta diğerinde olmayan önemli alleller olabilir; (ii) farklı hayvan türleri için yetiştiricilerin 

seleksiyon hedefleri tarafından büyük oranda belirlenen farklı seleksiyon kriterleri olacaktır. 

 

Genom kromozomlar halinde düzenlenmiştir ve bu durum, farklı lokuslardaki allellerin 

bağlantılı olması durumunu ortaya çıkarır (Mayoz bölünme sırasında bu lokuslar arasında 

rekombinasyon gerçekleşmediğinde, bu alleller bir nesilden diğerine sabit allel 

kombinasyonların olarak aktarılır.). Bağlantılılığın bir sonucu, aynı kromozomdaki ve yeni 

olumlu bir mutasyona yakın allellerin mutasyon boyunca frekanslarının artma eğiliminde 

olmasıdır ve bu sürece “otostop” adı verilir. 

 

Mutasyonla çok yakın bağlantılı allellerin popülasyonda sabitlenme ihtimali çok fazladır. Bu 

nedenle, seleksiyon altındaki lokusa çok yakın olan kromozomun bu bölgesi, bir ırk içinde 

komşu lokusta çok düşük çeşitlilik gösterecektir. Genom çapında allelik çeşitliliğin 

incelenmesi yüksek çeşitlilik gösteren  bölgeleri  ve düşük çeşitlilik gösteren bölgeleri ortaya 

koyabilir. Genomun içindeki bu çeşitlilik yapısına seleksiyonun imzası ya da seleksiyonun 

ayak izi adı verilir ve evcilleştirme veya belirli ırkların karakteristik özellikleri için veya daha 

basit bir ifadeyle türlerde bir bütün olarak yüksek oranda korunmuş bölgeler için – yabani 

veya değil – önemli lokusları işaret edebilir. Seleksiyonun ayak izlerinin etkili bir biçimde 

araştırılması, hayvanlarda SNP‟ler gibi genom çapında markör(işaretleyici)lerin mevcut 

olması için yalnızca bir başlangıçtır. 

  

 

 

 



 

331 
 

Tanımlar 

Otostop, pozitif alleli olan yakın ilişkili lokustaki seleksiyon nedeniyle bir allelin 

frekansındaki değişimdir. 

 

Seleksiyonun imzası ya da seleksiyonun ayak izi, bir popülasyon içinde güçlü oranda seçilen 

veya seçilmeyen bir genin kromozomuna komşu azaltılmış çeşitlilik yapısıdır. 

 

Daha genel anlamda, DNA bilgisinin artması incelenecek genomlara dağılmış olan 

lokuslardaki allelik kombinasyonların çeşitliliğine olanak sağlayacaktır. Irklar arasındaki bu 

tür çeşitlilik yalnızca allel frekanslarına değil gözlemlenen allel linkaj dengesizliğine (LD) de 

bağlı olacaktır. Bu linkaj dengesizliği (LD), sabit allel kombinasyonunun bir nesilden diğerine 

aktarılması, popülasyon boyutunun ırk tarihinden veya zaman içindeki popülasyon 

yönetiminden ortaya çıkabilir. Örneğin, geçmişte bu tür allel kombinasyonu bir nesilde 

damızlık olarak kullanılan sınırlı sayıda hayvanda mevcuttur (popüler bir babanın yoğun 

kullanımı veya genetik darboğaz) veya introregresyon ile ırka gelmiştir. 

 

Tanımlar 

Linkaj, bir kromozomda birbirine yakın lokuslarda bulunan ve bir bireyin ebeveynlerinden 

birlikte kalıtlanan allellerin bireyin yavrularına aktarılma eğiliminde olması durumudur. 

Lokuslar bir kromozomda ne kadar yakınsa, bu durum o kadar kuvvetlidir. Lokuslar farklı 

kromozomlarda olduğunda bu eğilim yoktur.  

 

Linkaj dengesizliği haplotiplerdeki sabit bir allel kombinasyonudur. Zamanla, lokuslar 

arasındaki rekombinasyon olayları bu kombinasyonu yok edecektir ve yok olma lokuslar 

birbirinden ne kadar uzaksa o kadar hızlı olacaktır. 

 

Darboğaz, ırkı yeniden üretecek ebeveynlerinin sayısının oldukça az olduğu zaman dilimidir. 

Böyle bir zaman diliminde, genetik yönelim yüksektir çünkü popülasyonun boyutu önemli 

oranda azalmıştır. 

 

Introregresyon bir allelin veya allel grubunun bir ırktan diğerine aktarılmasıdır. Bu, donör 

ırktan ebeveynlerin alıcı ırktan ebeveynler ile melezlenmesiyle ve istenilen allelleri taşıyan 

hayvanların alıcı ırka sistematik geri melezlenmesiyle gerçekleşir. Bu taşıyıcıları tespit etmek 

için markör(işaretleyici)ler kullanılabilir. 

  

Bölüm 14.5.1.1: Bir Haplotip Örneği: Sığırlarda B Kan Grupları 

Bağlantılı allel kombinasyonlarının, bir haplotip, yoğun olarak kullanılan birkaç hayvanda 

mevcut olduğunun örnekleri sığırların kan gruplarıyla ilgili alanyazında mevcuttur. Sığırlarda 

B kan grubu kromozom 12‟deki bağlantılı bir lokus tarafından belirlenir. 20 farklı lokusun her 

biri bir antijenik faktörün, bir proteinin üretiminden (veya yokluğundan) sorumludur ve 

laboratuvar çevreninda oluşturulabilir. Sığırlarda antijenik faktörlerinin kombinasyonunda 

farklılık gösteren 300‟den fazla B kan grubu belirlenmiştir. Yoğun olarak kullanılan babaların 

ve onların erkek yavrularının B kan grubunun popülasyondaki o kan grubunun frekansının 

aniden yükselmesine neden olduğu bulunmuştur. Kromozom 12‟de farklı antijenik faktörlerin 

allelleri şu şekilde gösterilmiştir: 
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Örneğin,BO1Y2D haplotipi olan bir baba yoğun olarak kullanıldığında, bu bağlantılı alleller 

kombinasyonunun, gruptaki B kan grubundan sorumlu bu haplotipin, frekansı popülasyonda 

artar. 

  

Bölüm 14.5.1.2: Introregresyon Örneği: Texel Koyunlarındaki Booroola Alleli 

Bağlantılı allellerin introregresyon örneği, introregresyon için Booroola allelini taşıyan 

Merino koyununun kullanıldığı Texel ırkı koyunlarda bulunmaktadır. Booroola alleli doğum 

sayısını artırır: bir koyunda heterozigot varsa +1 kuzu ve homozigot varsa +2 kuzu. Bir 

deneyde, Texel koyunları ile alleli taşıyan Merino koçları çiftleştirilmiştir. F1‟ler Texel 

ırkından hayvanlarla çiftleştirilmiştir (geri melezlenmiştir). Niyet, Texel ırkındaki diğer 

allelleri olabildiğince korumaya çalışırken Booroola allellerini bütünleştirmekti. Bu 

introregresyon sürecini, Booroola alleli için bir genetik markör(işaretleyici) kullanılması 

hızlandırmıştır. Deney aşamasında çıkarılan Booroola allelinin varlığı ölü doğan kuzuların 

oranında önemli bir artışa yol açmıştır. Sonraki nesillerde, bu istenmeyen ölü doğan kuzu 

etkisi yavaş yavaş ortadan kalkmıştır. Açıklama, kullanılan Merino koyununda, Booroola 

genine çok yakın bir genin ölü doğan kuzuların oranının yüksek olmasına neden olan bir 

kromozomla bağlantılı olmasıdır. Yüksek doğum sayısı için ve ölü doğan kuzulara karşı bir 

seleksiyon ile, popülasyonda alleller arasındaki bağlantılılık yavaş yavaş ortadan kalkmıştır. 

  

 

Bölüm 14.6: Popülasyonların Ġzlenmesi 

Islah programları yalnızca gerçekleştirilen genetik ilerleme için değil akrabalı yetiştirme 

miktarı için de değerlendirilmelidir. Akrabalı yetiştirme, 0‟dan farklı eklemeli(aditif) genetik 

akrabalıığı olan akraba hayvanların eşleştirilmesiyle gerçekleşir. Yavruları akrabalı 

yetişmedir. Daha önce gördüğümüz gibi, akrabalı yetiştirme katsayısı, ebeveynlerin 

eklemeli(aditif) genetik akrabalığının yarısıdır. Akrabalı yetiştirme, monogenik çekinik 

bozuklukların ve akrabalı yetiştirme depresoyunnu ifadesine yol açabilir. Akrabalı yetiştirme 

birçok lokusta homozigotluk meydana getirir ve sonrasında istenilen baskınlık etkilerini 

ortadan kaldırır. Bu bağlamda, akrabalı yetiştirme melezleme ile zıt etkiye sahiptir. Akrabalı 

yetiştirmenin heterosise yol açtığını, özellikle sağlık ve fit olma özelliklerinde, gördük. 

Akrabalı yetiştirme depresyonunun belirtileri bu özellikler için de yüksektir. Üreme 

özelliklerinde akrabalı yetiştirmenin örnekleri aşağıda gösterilmiştir: 

 

 
 

14.6.2: Popülasyon Boyutu 

İzlenen popülasyon çiftleştirilebilecek bütün hayvanları içerir: maksimum damızlık 

popülasyon boyutu. Bir ırkın geçmişine baktığımızda, popülasyon boyutu çeşitlilik gösterir. 

 

Bu nedenle, izlenecek ilk parametre popülasyon boyutudur. Büyük bir popülasyon rastgele 

yönelim ihtimalinin ve akrabalı yetiştirmenin kısıtlı olması gibi avantajlara sahiptir. İyi 
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yönetilen ticari ıslah programlarında, popülasyon boyutuna ıslah programı başlamadan önce 

karar verilir ve nesiller boyunca devam eder. Ancak, daha az kontrollü ırklarda; örneğin, 

atlarda ve köpeklerde; popülasyon boyutunun nasıl gelişeceği çeşitli faktörlere bağlıdır. 

Köpeklerde, bir ırkın popülerliği değişebilir, atlarda taylara verilen düşük fiyatlar çiftleşmeleri 

azaltabilir ve uzun vadede popülasyon boyutunu azaltır. 

 

Her yıl doğan yavru sayısı, popülasyon boyutunda izlenecek ikinci parametredir. Yıllar 

boyunca bir ırkın istikrarını gösterir: Artış mı (olumlu) vardır yoksa azalış mı (olumsuz)? 

Ancak, hayvan ıslahında, doğan her yavrunun gelecek neslin ıslahında kullanılmayacağını 

biliyoruz. Islah için seçilmezler veya sahipleri bu hayvan ile ıslah etmek istemez. İkincisi 

genellikle ticari amaçla yetiştirilmeyen türlerde – köpekler ve atlar – görülür. 

 

14.6.3: Ġdeal Popülasyon 

İdeal popülasyonda, akrabalı yetiştirme çok düşük düzeydedir, olumsuz etkiye sahip 

mutasyonlar ortaya çıkmaz ve düşük frekanslı allellerin rastgele yok olması gerçekleşmez. Bu 

nedenle, ideal popülasyon büyüktür ve ıslah için çok sayıda erkek ve dişi kullanılır. Bu, 

akraba hayvanların mecburen eşleştirilmesini azaltır, nadir allel taşıyıcıları aslında yavruları 

üretir ve olumsuz etkiye sahip mutasyonlar yavruları üretmek için kullanılmak zorunda 

değildir. 

 

İdeal popülasyon büyüktür: alanyazın gelecek neslin ebeveyni olarak 100‟den fazla hayvanın 

kullanılması gerektiğini savunmaktadır. Bu, olumsuz etkiye sahip mutasyonların ayırmak için 

doğal seleksiyonleri teşvik eder, nadir allellerin rastgele kaybını engeller ve popülasyonda 

büyük genetik çeşitlilik sağlar. 

 

Popülasyon boyutuna ek olarak, popülasyon yapısı ideal popülasyona katkıda bulunur. Yapı, 

ebeveynlerin yavruların sayısına katkısına bağlıdır. Bu katkı orantılı (eşit dağılımlı) 

olduğunda, ortalama genetik akrabalık gerekenden fazla artmaz. Birkaç baba yavruların 

babası olarak yoğun kullanıldığında, hayvanlar arasındaki akrabalık sonraki nesillerde kesin 

olarak artar ve sonuç olarak akrabalı yetiştirme büyük oranda artar. “Eşleştirme” bölümünde 

genetik akrabalıkların açıklamasına bakınız. 

 

Babaların ve anaların sayısı ve yavrularının sayısındaki çeşitlilik, yavruların sonraki neslinin 

genetik bileşimini belirler. Yavruların sayısındaki çeşitlilik çok önemlidir. İyi kontrol edilen 

ıslah programlarında, bu varyans olabildiğince küçük tutulmaya çalışılır: seçilen bireylerden 

eşit sayıda yavru elde edilmeye çalışılır. Ancak birçok türde analar çok sayıda yavru doğurur 

ve bu durumda doğan hayvan sayısında çeşitlilik her zaman vardır. Daha az kontrollü ıslah 

programlarında, her babanın yavrularının sayısında büyük çeşitlilik bulunur. Babaların 

popülerliği bunun sorumlusudur: Gösteri şampiyonları geniş oranda ve genellikle sınırsız bir 

şekilde baba olarak kullanılır. Sonraki nesile farklı oranda katkıda bulunan hayvanların sayısı 

popülasyon yönetiminde, akrabalı yetiştirme oranını azaltmayı hedeflediğinizde hayati öneme 

sahiptir. 

  

14.6.4: Akrabalı YetiĢtirme Oranının Ġzlenmesi 

Akrabalı yetiştirme ile ilgili sorunları ve çekinik genetik bozuklukların ve akrabalı yetiştirme 

depresyonunun görülmesini engellemek için, akrabalı yetiştirme oranı ( ) her nesilde % 

0.5‟ten düşük olmalıdır. Uluslararasında, % 0.5 akrabalı yetiştirme için kabul edilebilir 

maksimum değer olarak kabul edilmiştir. Her nesilde öngörülen akrabalı yetiştirme oranı ne 

kadar fazla ise, akrabalı yetiştirmeden kaynaklanan sorunların görülme ihtimali o kadar 

fazladır ve bu aşağıda gösterilmiştir. 
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Akrabalı YetiĢtirme Oranı Risk Değerlendirmesi 

Akrabalı 

Yetiştirme 

Oranı 

Risk Değerlendirmesi 

> % 1 Genetik bozuklukların bir araya gelmesi nedeniyle soyunun tükenmesi 

muhtemel 

% 0.5 - % 1 Genetik bozukluklar görülebilir 

% 0.25 - % 

0.5 

Genetik bozukluk ihtimali 

< % 0.25 Az da olsa genetik bozukluk ihtimali 

 

Akrabalı yetiştirme oranı ( ) her yıl basit bir şekilde, ardışık yıllarda doğan bütün 

hayvanların akrabalı yetiştirme katsayısının hesaplanmasıyla ve iki ardışık yılın akrabalı 

yetiştirme katsayısındaki farkın hesaplanmasıyla elde edilebilir. 

 

Her nesil için akrabalı yetiştirme oranı ( ) öncelikle bir yılda doğan bütün hayvanların 

akrabalı yetiştirme katsayısının hesaplanmasıyla hesaplanabilir. Ardından, popülasyonun 

ebeveynlerinin yenilenmesi için gerekli olan zaman dilimi olan nesil aralığı hesaplanmalıdır. 

 

Tanım 

Erkek ve dişi ebeveynler için nesil aralığı, ebeveynlerin sürü yenilemeları doğduğundaki 

ortalama yaştır. Popülasyon için nesil aralığı bu iki değerin ortalamasıdır çünkü erkekler ve 

dişiler popülasyonu yenilemek için genlerinin yarısıyla katkıda bulunurlar. 

 

Akrabalı yetiştirme katsayılarının nesil 1 ve ardından gelen nesil 2‟den sonra ortalamaları 

alınır. Fark, ortalama nesil aralığına bölünür:  

 

Burada  ve  ortalama akrabalı yetiştirme katsayılarıdır ve  nesil aralığıdır. 

 

Kısa nesil aralığı yalnızca genetik ilerlemeyi değil yıllık akrabalı yetiştirme oranını da artırır. 

En büyük önceliğin genetik ilerlemeye verilmediği küçük popülasyonlarda, uzun nesil aralığı 

önerilir. Bu durumda; eşleştirme uygulamalarının izlenmesi ve şu ana kadar yavru elde 

edilemeyen kısır çiftleşmeleri gerçekleştirmek için daha fazla zaman vardır 

 

Akrabalı yetiştirme oranıyla ilgili güvenilir bir hesaplama için, 5 nesil geriye doğru soy 

bilgisi(pedigri)nin tam olması önemlidir. Eksiklik, akrabalı yetiştirme katsayılarında ve 

oranlarında eksik hesaplamaya neden olur. 

 

14.6.5: Eklemeli(aditif) Genetik Akrabalık ile Akrabalı YetiĢtirme araasında ĠliĢki 

Akrabalı yetiştirme oranıyla aynı şekilde, eklemeli(aditif) genetik akrabalık oranı da 

hesaplanabilir. Popülasyon düzeyinde, akrabalı yetiştirme katsayıları da ebeveynler arasındaki 

eklemeli(aditif) akrabalığın yarısıdır. Bir popülasyonda rastgele çiftleşme gerçekleştiğinde, 

ortalama eklemeli(aditif) akrabalık, ortalama akrabalı yetiştirme katsayısının iki katıdır. 

Ancak, gönüllü akrabalı yetiştirme uygulandığında, ortalama akrabalı yetiştirme katsayısı, 

ortalama eklemeli(aditif) genetik akrabalığın yarısından daha yüksektir. 

 

Popülasyonda akrabalı yetiştirmeden kaçınıldığında, ortalama akrabalı yetiştirme katsayısı, 

ortalama eklemeli(aditif) genetik akrabalığın yarısından daha azdır. İkincisi genellikle 
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akrabalı yetiştirme bir popülasyonda bir konu olarak gösterildiğinde görülür. Yetiştiricilerin 

mantıklı tepkisi daha az akraba olan hayvanları eşleştirmek şeklindedir. Akrabalı yetiştirme 

katsayıları düşer ancak popülasyonda ortalama eklemeli(aditif) genetik akrabalık azalmaz, 

aksine yükselebilir. Birkaç nesil sonra, daha az akraba olan hayvanları eşleştirme olasılığı 

artık ortadan kalkar. En iyi eşleştirme stratejisi bu bölümde ileride sunulacaktır. Aşağıdaki 

durum bir köpek ırkında olan durumdur. 

 

 
Şekil 1: Bir köpek ırkında akrabalı yetiĢtirme ve akrabalık, burada 2005 yılından sonra ortalama 

akrabalı yetiĢtirme katsayısı, daha az akraba olan hayvanların eĢleĢtirilmesiyle azalmıĢ ancak 

ortalama akrabalık birkaç babanın yoğun olarak kullanılması nedeniyle artmıĢtır. 

 

Bölüm 14.6.1: Gönüllü ve Zorunlu Akrabalı YetiĢtirme 

Akrabalı yetiştirme bir popülasyonda iki şekilde gerçekleşebilir: 1) Yetiştiriciler bir 

popülasyonda birbiriyle akrabalığı diğerlerinden daha fazla olan bir erkek ile dişiyi bilerek 

çiftleştirirler.  Buna gönüllü akrabalı yetiştirme adı verilir. 2) Yetiştiriciler, popülasyondaki 

bütün hayvanlar birbiriyle akraba olduğu için akraba bir erkek ile dişiyi eşleştirmek 

zorundadır. Buna zorunlu akrabalı yetiştirme adı verilir ve popülasyonları izlerken 

inceleyeceğimiz ana akrabalı yetiştirme türü bu olacaktır. Zorunlu akrabalı yetiştirme, birçok 

türde olduğu gibi kapalı ıslah programlarının kısıtlı boyutundan kaynaklanmaktadır. 

 

Her nesil geçtikçe soy bilgindeki ataların sayısı katlanarak artar. Örneğin, nesil 10‟da bir 

hayvanın 2
10 

= 1024 atası vardır. Birçok ırkta, nesil 10‟un atalarının yaşadığı süreçte, ıslah 

için 1024‟ten az hayvan kullanılmıştır. Bu nedenle, soy bilgisi(pedigri)ne detaylı olarak 

bakıldığında, aynı hayvanlar baba ve ananın soy bilgisi(pedigri)nde karşımıza çıkmaktadır: 

Akrabadırlar ve bu nedenle yavruları akrabalı yetiştirme olur. Bu, soy bilgisi(pedigri)nin 

derinlerine indikçe, baba ve ana arasında daha iyi bir akrabalık ortaya konulabileceğini 

vurgulamaktadır. (Zorunlu) Akrabalık yetiştirme aslında köpek ıslahıyla ilgili bir konu olduğu 

için, birçok örnek mevcuttur ve ortaya çıkmaya devam edecektir. 

 

Bölüm 14.6.1.1: Akrabalı YetiĢtirmeyi Azaltmak için Soy DıĢı Üreme Çok Etkilidir 

Akrabalı yetiştirme akraba hayvanlar, bir dişi ve bir erkek, çiftleştirildiğinde gerçekleşir. Bu 

durumda yavruları akrabalı yetişmiştir. Baba akrabalı yetişmiş olduğunda ve ana akrabalı 

yetişmiş olduğunda ancak ortak ataları olmadığında, akraba olmazlar ve bu nedenle yavruları 

akrabalı yetişmiş olmaz. Bir diğer deyişle, akrabalı yetiştirme kalıtlanabilir değildir. Diğer 

ırktan, dişilerin hiçbiriyle ortak atası olmayan bir erkek bir popülasyonda kullanılır. Bu 

bahsedilen ırkın akrabalı yetiştirme katsayısı yüksek bile olsa, “yabancı” babanın bütün 

yavrularının akrabalı yetiştirme katsayısı sıfır olacaktır. Soy dışı üreme, akrabalı yetiştirmeyi 
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ve onunla ilgili sorunları azaltmada çok etkilidir. Soy dışı üreme, erkek ve dişinin akraba 

olmadığı bir bireyin soy bilgisi(pedigri) ile görselleştirilebilir. 

 

Aşağıdaki Naen‟in soy bilgisi(pedigri)nde, baba Ferdinand akrabalı yetişmedir: ebeveynleri 

Tsjalling ve Crisje, Ritske P ve Bouke P‟yi ortak ata olarak paylaşırlar. Ana Truus akrabalı 

yetişmedir: ebeveynleri Kerst ve Klasine, Ynte‟yi ortak ata olarak paylaşır. Ancak, bu soy 

bilgisi(pedigri)ndeki 5 nesile dayalı olarak, Ferdinand ve Truus‟un Naen‟i akrabalı yetişme 

değildir çünkü Ferdinand ve Truus akraba değildir: Ortak ataları yoktur. Yetiştiriciler bir ırk 

içinde böyle bir çiftleşmeyi genellikle “soy dışı üreme” olarak adlandırır. 

 

 
  

Bölüm 14.7: Akrabalı YetiĢtirmenin Önlenmesi 

Uzun vadede, popülasyonfaki ortalama eklemeli(aditif) akrabalık zorunlu akrabalı 

yetiştirmeyi belirler. Bu nedenle, (zorunlu) akrabalı yetiştirmenin önlenmesi büyük oranda bir 

popülasyondaki hayvanlar arasındaki akrabalıkların yönetilme yöntemlerine bağlıdır. Ticari 

ıslah programlarında bunu gerçekleştirebilmek için çok çaba gösterilir ancak rastgele etkiler 

(örneğin, seçilen hayvanların yavru sahibi olamaması) eşleştirme programının istediğini 

sekteye uğratabilir. Daha az kontrollü ıslah programlarında, akrabalılığı kontrol etmek için 

yönetim programlarını hayata geçirmek çok zordur. Bu durumda, yetiştiricilere akrabaları 

eşleştirmenin sonuçlarını beyan etmek ve ortalama eklemeli(aditif) akrabalık üzerinde olumlu 

etkisi olabilecek çiftleşmelerin hepsini uygulamaya teşvik etmek mantıklıdır. Eşleştirme 

tavsiyesinin (popülasyondaki akrabalığın artmasını en aza indirmek için bu dişi ile hangi 

erkeklerin çiftleştirilebileceği) faydası büyük olabilir. 

 

Bir popülasyonda ortalama eklemeli(aditif) akrabalığın artmasını sağlayacak ve dolayısıyla 

akrabalı yetiştirme oranı üzerinde olumlu etkisi olabilecek ölçütler nelerdir? Bu ölçütler etkili 

olabilir: 

1. Etkili popülasyon boyutunu genişletmek 

2. Her ebeveynin yavru sayısını kısıtlamak 

3. Akrabalıkları kontrol etmek ve yönetmek için eşleştirme uygulamaları 
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Bölüm 14.7.1: Popülasyonun Boyutunun GeniĢletilmesi  

İlk genişletme ölçütü babaların ve anaların seleksiyon yoğunluğunu azaltmaktır: gelecek 

neslin ebeveyni olarak daha fazla babayı ve anayı seçmektir. Soy bilgisi(pedigri)ndeki toplam 

varyasyonun varlığını garanti eden tüm popülasyondaki babaların ve anaların dahil edilmesini 

teşvik eder. Yoğun seleksiyon aksi yönde işler: soy bilgisi(pedigri)nde toplam varyasyonu 

temsil edecek ebeveynlerin sınırlı sayıda seçilebilmesine neden olabilir. Daha az kontrollü 

ıslah programlarında (atlar ve köpekler) olduğu gibi özellikle az sayıda babanın seçilmesi 

popülasyonda gelecekteki akrabalığı artırır ve gelecekteki bu tür babaların yavruları 

arasındaki (zorunlu) çiftleşmeler akrabalı yetiştirmeye yol açar. Bu nedenle, daha fazla baba 

ve ananın kullanılmasının ortalama eklemeli(aditif) genetik akrabalık üzerinde olumlu etkisi 

vardır ancak daha az genetik ilerleme getireceğinin farkında olunmalıdır. 

 

İkinci genişletme ölçütü, farklı ülkelerde yaşayan aynı ırktan yerel bir hayvan 

popülasyonundan hayvan ithal etmektir. Aynı ırkın yabancı popülasyonlarında, yerel 

hayvanların soy bilgilerinde bulunmayan veya daha az bulunan ataları içeren bir soy 

bilgisi(pedigri) bulabilirsiniz. Üreme tekniklerindeki gelişmeler sayesinde, yabancı 

hayvanların döllerini veya embriyolarını ithal etmek ve yerli popülasyonda yavrular üretmek 

mümkündür. Bu yabancı hayvanlar sayesinde yerli popülasyondaki ortalama eklemeli(aditif) 

genetik akrabalık azalır. Bu yöntem bazen köpeklerde ve atlarda kullanılabilir ancak, derin 

soy bilgisi(pedigri) mevcut olduğunda sıklıkla aynı ilk atalara rastlanır. Irk, az sayıdaki atadan 

meydana gelmiştir ve yavruları farklı ülkelere dağılmıştır. 

 

Üçüncü genişletme ölçütü, seçilen sınırlı sayıda ebeveyni bir diğer ırktan seçilen ebeveynler 

ile melezlemektir. Çoğu durumda, farklı bir ırktan seçilen az sayıdaki erkeğin dölünü satın 

almak ve bu sperma ile ırkınızdan seçtiğiniz dişileri döllemek iyidir. “Yabancı” ırkın seçimi 

hayati önemdedir: konformasyonda ve boyutta, uyum sağlayıcı özelliklerde ve ıslah hedefi 

özelliklerinde fark büyük olduğunda kabul edilebilir yavruları elde etmek için çok nesiller 

geçecektir ve melezleme için bireysel yetiştiricilerden destek almak zor olacaktır. Birçok 

türde ve ırkta “ırkın safkanlığı1 dikkate alınan gerçek bir konudur ve ıslah standardı tehdit 

altında olmamalıdır. 

 

İkinci ve üçüncü genişletme yöntemi, popülasyonlar arasında ıslah hedefi özelliklerindeki 

(özelliklerin düzeyi ve kombinasyonu) büyük genetik farklılıklar tarafından engellenebilir. 

 

Uygulanacak uygun melezleme uygulamasında introregresyon uygulaması yapısı vardır (bkz: 

Melezleme ile ilgili bölüm). 

 

A * B 

   ꜜ 

F1 (AB) * A 

    ꜜ  

F2 * A vb. 

 

Burada A orijinal safkan ırktır ve B seçilen “yabancı” ırktır. B ırkından hayvanlar yalnızca F1 

hayvanları üretmek için kullanılır. F1 ve F2‟deki hayvanlar mümkün olduğunda orijinal 

safkan A ırkında söz konusu olan ıslah hedefi özellikleri doğrultusunda seçilir. Islah 

kuruluşunun F1 ve F2 hayvanların kullanımı üzerinde tamamen kontrolü elinde tutması 

mantıklı olabilir. Bu hayvanların özellikleri A ırkının ıslah hedefi özelliklerinden çok farklı 

gibi görünmektedir. Bu durumda, A ırkında genlerinin introregresyonunu bitirmek her zaman 

mümkün olmalıdır. 
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Bu melezleme yöntemi yalnızca bir popülasyondaki akrabalı yetiştirme oranı, genetik 

bozuklukların popülasyonun eriyip gitmesi için gerçek bir tehdit oluşturduğunda 

önerilmektedir. Birkaç köpek ırkında, introregresyon düşünülür ve geçmişte Hollanda 

Gelderlander at ırkında introregresyon birkaç kez gerçekleşmiştir. 

 

Neden bütün bu ölçütler etkili popülasyon boyutunu artırmaktadır? Üçü de seçilen 

hayvanların soy bilgisi(pedigri)nde atalarda daha fazla çeşitlilik sonucunu verir ve bu nedenle 

yavrularında zorunlu akrabalı yetiştirme daha azdır. Bu bağlamda, bir başka ırktan 

hayvanların introregresyonu çok etkilidir. Bu durumda, soy bilgilerinde ortak ataları olmayan 

dişi ve erkekler çiftleştirilir ve sonucunda ortalama eklemeli(aditif) akrabalık ciddi anlamda 

azalır ve F1 hayvanların akrabalı yetiştirme katsayısı 0 olur. 

 

Bölüm 14.7.2: Ebeveynlerin Kullanımı ile Ġlgili Kısıtlamalar 

İyi oluşturulmuş ve kontrol edilen uygulamalarda, seçilen erkekleri ve dişileri aynı 

yoğunlukta kullanmak amaçlanır. Sonraki nesilde hepsini eşit sayıda yavrusu olur. Bu yolla, 

popülasyondaki genetik çeşitlilik korunur. Ebeveynlerin soy bilgisi(pedigri)ndeki bütün atalar 

gelecek nesildeki hayvanların soybilgisinde tekrar ortaya çıkacaktır. Böyle ıslah uygulamaları 

uygundur ve sürdürülebilirdir: gelecek nesillerde, seleksiyon için bütün fırsatlar yine mevcut 

olacaktır. Daha az kontrollü popülasyonlarda, geçmişte yoğun olarak kullanılan babalarla 

ilgili birçok örneğimiz (süt sığırı, at ve köpek ırklarında) vardır. Az sayıda damızlık hayvanın 

böyle yoğun olarak kullanımı popülasyondaki ortalama eklemeli(aditif) genetik akrabalık 

üzerinde önemli oranda artan etkiye sahiptir ve gelecek nesillerde akrabalı yetiştirme 

sorunlarına yol açar. Popülasyonlarda genetik darboğaz meydana getirirler. 

 

Popüler babaların yoğun olarak kullanımı genellikle diğer babaların kısıtlı kullanımına ve 

hatta bazı babaların kullanılmamasına neden olur. Bu, genetik darboğazın etkilerine katkıda 

bulunur. Seçilen az sayıdaki hayvanın yoğun olarak kullanımından kaçınmak ilk reaksiyon 

onların kullanımını kısıtlamaktır: Bir örneği bir erkeğin gerçekleştirdiği maksimum sayıdaki 

çiftleşmedir. Daha az kontrol edilen ıslah programlarında bu durum genellikle bireysel 

yetiştiricilerin ve erkek hayvan sahiplerinin saplantısı haline gelir. Genel kabul gören bir 

kurala göre, bir baba bir sonraki nesildeki toplam yavruların % 5‟inden daha fazlasını 

üretmemelidir. 

 

Aşırı kullanıma karşı olumlu bir tepki, seçilen bütün erkeklerin eşit sayıda yavru üreteceği bir 

plan yapmak ve bunu yaymaktır. İyi kontrol edilen ıslah programlarının uygun ve 

sürdürülebilir uygulamalarına yaklaşırlar. 

  

Bölüm 14.7.3: Akrabalığı Kontrol Etmek ve Yönetmek için EĢleĢtirme Uygulamaları 

Kontrol altındaki ıslah programlarında, eşleştirme programları vardır ve birçok nesil boyunca 

kullanılır. İki prensip temel özelliklerini oluşturur: 1) Her erkek ve her dişi yavru sahibi 

olacaktır ve bu yavrulardan en az bir tanesi (erkek veya dişi) bir sonraki neslin ebeveyni 

olarak seçilecektir. 2) Döngüsel eşleştirme uygulanacaktır. 25 erkek kullanıldığında, 

yavrularının eşleştirilmesi için ve bu baba için akrabalı yetiştirmenin başlaması için 25 nesil 

geçmesi gerekecektir. Böyle sistemler ticari bir batında çoklu doğuran çiftlik hayvan türleri ve 

kümes hayvanları ıslahında safkan seleksiyon soylarını korumak ve geliştirmek için 

uygulanmaktadır. 

 

Daha az kontrol edilen ıslah programlarında; örneğin, kır koyunlarında katılan sürüler 

arasında döngüsel çiftleşme – koç döngüsü – uygulanır. Bu tür kır koyunu sürülerinde, çok 
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sayıda dişi ile birkaç koç bir arada tutulur. Bu, birey olarak kır koyunlarının babasının 

bilinmediğini ifade etmektedir. Aşağıda, bu döngünün çizimini göreceksiniz. 

 

 
Şekil 2: Koç döngüsü örneği. Renkli her nokta bir sürüdür. Kırmızı sürü her zaman (yıllık) koyu 

sayı sürüden genç koçları alır ve yıllık olarak gri sürüye genç koçlar verir, vb. 

 

Şekil 2‟deki bu örnekde, döngüye 6 farklı sürü katılır. Kırmızı sürünün genlerinin 1/6‟sına 

sahip bir koçun koyu sarı sürüde doğan koçlar aracılığıyla kırmızı sürüde yeniden 

kullanılmasıyla, ilk kez akrabalı yetiştirmenin başlayacağını anlatmaktadır. Daha fazla sürü 

katıldığında, akrabalı yetiştirme başlamdan önce daha fazla nesil geçer ve akrabalı yetiştirme 

katsayısı azalır. Akrabalı yetiştirmeyi düşük bir düzeyde tutmak ve düşük akrabalı yetiştirme 

oranı yaratmak için çok etkili bir yöntemdir. Bir uygulama yapılması düşünüldüğünde, sürüler 

arasındaki genetik farklılıklar ve koçların sabit sırayla değiştirilmesi detaylı bir şekilde 

incelenmeli ve tartışılmalıdır. Bir yetiştiricinin her zaman aynı sürüden koçları aldığından 

emin olması gerekir. 

 

Seleksiyon ve eşleştirme için, süt sığırı ıslah programının özünde optimal katkılar yöntemi 

geliştirilmiştir.Her birey için programlar gerçekleştirilmesi gereken eşleştirmelerin sayısını 

verir. Çiftleşme partnerleri, her çiftte hayvanlar arasında düşük akrabalık hedefleyen karşılıklı 

akrabalıklarına göre eşleştirilir. Çekirdeğin dışında, erkekler ve dişiler bir baba tavsiye 

programına göre birleştirilir. Bu program telafi edici eşleştirmeler amaçlar: Ananın damızlık 

değerindeki zayıf özellikler, damızlık değerindeki güçlü özelliklerle telafi edilir. 

 

Bireysel eşleştirmeler için bir uygulama direktifi son üç nesilde ortak ataya sahip olan erkek 

ve dişilerin çiftleştirilmemesidir. Bu, analar ve babalar arasındaki eklemeli(aditif) akrabalığın 

her zaman % 12.5‟tan düşük olduğu ve yavruların % 6.25‟ten düşük akrabalı yetiştirme 

katsayısına sahip olacağı anlamına gelmektedir. 

 

NOT: EĢleĢtirme Uygulamalarında Gen Bankalarının Değeri 

Küçük popülasyonlar için gen bankaları, ilk kullanımda ıslah için kullanılabilecek yavru 

(kazara) elde edilemeyen babaların tekrar kullanılabilmesi olanağını sunar. Örneğin, İsveç‟te, 

yapay döllenmenin ortaya çıkışından beri yapay döllenmeye giren her boğadan belli bir 

miktar sperma gen bankasında saklanmaktadır.  

Bölüm 14.8: Genetik ÇeĢitlilik ile Ġlgili Kilit Noktalar 

1. Genetik çeşitlilik, türler, türler içindeki ırklar ve ırklar içindeki bireyler arasındaki, 

DNA‟larının bir sonucu olarak ifade edilen farklılıklardır.  

2. Çiftlik hayvanlarında, performans bakımından ırklar arası çeşitlilik, ıslah 

programlarının veya çiftlik aktivitelerinin başlangıcında önemlidir. Verilen üretim 

şartlarında en iyi ırk hangisi olacaktır ve belirlediğiniz oslah hedefine en iyi uyum 

sağlayan ırk hangisidir? Dünya çapında belirli sayıda ırka odaklanma, gittikçe artan 

sayıda ırkın faydasız olarak düşünülmesine ve sonuç olarak yok olma tehlikesi 

yaşamasına ve ırklar arasında çeşitliliğin azalmasına yol açacaktır. 
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3. Irklar arasındaki çeşitlilik rastgele yönelim, göç, seleksiyon ve mutasyonun 

sonucudur. Standart ırklar yerel ırklardan üretilmiştir ve seleksiyon soyları standart 

ırklardan üretilmiştir ve bu, melezleme ve sonrasındaki seleksiyona dayalıdır. 

4. Bir ırkın in-vivo korunumu, az sayıdaki hayvanı dikkate alan ve yetiştiriciler 

tarafından katı bir şekilde takip edilen ve düzenli olarak değerlendirilen iyi tasarlanmış 

ıslah programları gerektirir. In-vivo korunumun ana hedefi ırkları kırsal alanda 1) 

doğa yönetimi, 2) yüksek eklemeli(aditif) değere sahip bölgesel ürünlerin üretimi ve 

3) kültürel-tarihsel aktiviteleri korunumu amaçlarıyla kullanılmasını teşvik etmektir. 

5. In-vivo ve in-vitro korunum birbirini tamamlar: her ikisini de uygularsanız, nadir 

ırkları koruyarak ıslah programlarının esnekliğini garanti altında alırsınız ve mevcut 

etkinliklerde kullanma olasılığına sahip olursunuz. Küçük nadir ırkların desteklenmesi 

için gen bankalarının rolü önemlidir ve bu popülasyonları tekrar yaşayabilir hale 

getirmeye yardımcı olur. 

6. Akrabalık ile ilgili güvenilir bir ana bilgi kaynağı soy bilgisi(pedigri)dir; örneğin, her 

birey için nesiller boyu biriken baba ve ana kaydı. Bireylerin DNA‟ları ile ilgili detaylı 

bilginin olmaması durumunda – ki gelecekte de çoğu popülasyonda var olmaya devam 

edecek bir sorundur – hayvanın soy bilgisi(pedigri)nin gözlemlenerek ve kaydedilerek 

bu akrabalıkların belirlenmesi gereklidir, en azından birey hayvanlar arasındaki bu 

akrabalıklardan sorumlu olan baba ve anaları belirleyebilecek kadar derine inilmelidir. 

Soy bilgisi(pedigri) ne kadar derinse, gerçek akrabalık o kadar iyi hesaplanabilir. 

7. Bilgilendirici DNA markör(işaretleyici)leri çeşitliliğin ölçülmesine iki şekilde yardım 

edebilir. İlk yol, bazı türlerde soyu doğrudan gözlemlemenin imkansız veya çok 

maliyetli olması; örneğin, birçok balık türünde; sorununu çözmektir. Bilgilendirici 

olarak seçilen az sayıda polimorf markör(işaretleyici)ü bütün yavrularda ve muhtemel 

ebeveynlerde genotipleyerek, neredeyse bütün yavruların babalarını ve analarını tespit 

etmek mümkündür. İkincisi, soy kütüğünün bize sağladığı akrabalar arası paylaşılan 

DNA beklentisini kullanan basit yöntem yerine, kardeşler ve diğer akrabalar arasında 

gerçekte paylaşılan DNA oranını daha net olarak hesaplamak için genomun bütün 

kromozomlarında gerçekleştirilen kapsamlı genotiplemeyi içerir. 

8. Islah popülasyonları, popülasyon boyutu, akrabalı yetiştirme oranı ve nesil aralığı için 

izlenmelidir. 

9. Akrabalı yetiştirme oranı, etkili popülasyon boyutundaki genişleme, her ebeveyning 

yavru sayısında kısıtlama ve akrabalıkları kontrol altından tutmak ve yönetmek için 

eşleştirme uygulamaları ile azaltılabilir. Bu bağlamda, soy dışı üreme çok etkilidir. 

10. Küçük popülasyonlar için gen bankaları, ilk kullanımda ıslah için kullanılabilecek 

yavru (kazara) elde edilemeyen babaların tekrar ıslah için kullanılabilmesi olanağını 

sunar.  

 

Populasyon Yapısı; populasyonlar arası ve populasyonlar içi genetik çeĢitlilik 

Şimdiye kadar bu popülasyonların panmictic olduğu varsayılmıştır. Ancak çoğu durumda 

popülasyonlar bölünmüştür. Bu bölünme genetik varyasyon iki düzeyde var olduğu anlamına 

gelir Yerel populasyonlar içi ve yerel populasyonlar arası. 

Wright akrabalı yetiştirme katsayısını populasyonlar arası ve populasyonlar içi genetik 

çeşitliliği tanımlamak için kullanmıştır. Wright bu nedenle toplam populasyonda bireylerin 

akrabalığı(FIT), ilgili olduğu alt populasyonlardaki akrabalık(FIS) ve farklı alt 

popülasyonlardaki akrabalık (FST) şeklinde kısımlandırdı 

 FIT = FIS + FST – (FIS) (FST)  
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FST = FIT - FIS / (1 - FIS) 

F istatistiği (FIT, FIS, FST) heterozygotluk ve akrabalık arasındaki ilişki kullanılarak 

hesaplanabilir. 

F = 1 – (Ht / Ho),  

burada Ht ve Ho beklenen ve gözlenen heterozigotlukdur 

FIS = 1 – (HI / HS) 

FST = 1 – (HS / HT) 

FIT = 1 – (HI / HT) 

HI tüm populasyon unsurları üzerinden ortalanmış  gözlenen  heterozigotluk 

HS tüm populasyon unsurları üzerinden ortalanmış beklenen  heterozigotluk. 

HT toplam populasyon için beklenen heterozigotluk olduğunu. 

FST  tarafından karakterize edilen populasyon yapısı 0 ise unsurlar arasında fark yoktur. FST  1 

ise bu unsurlar farklı alleller için sabitlenmiştir. 

 

 


