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Türkiye Kuzu Eti Üretimi Sorunları
• Et koyunculuğu karlı değil, geçim için yapılıyor, yetiştirici bu işten çıkıyor

• Mera alanları her geçen yıl azalıyor, insan nüfusu artıyor

• Et üretim açığı büyüyor (2022 üretim açığı 500.000 ton)

• Yem fiyatları sürekli artıyor
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Yem Fiyatları Artıyor

Koyun Eti Fiyatları Artıyor
Kişi Başı Et Üretimi Azalıyor
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Üreme verimi yetersiz

Yerli Anaç koyun
• İkinci yıl gebeliğe gelir
• Yılda 1 kuzulama yapar
• Her doğumda bir kuzu verir
• İkinci kuzusu olursa bakmakta 

Kuzularına kendi bakabilmeli
• Süt verimleri çoğuz yavru büyütmeye 

yeterli değildir

Kasaplık kuzuyu pazara hızlı süremiyoruz

Kasaplık kuzular;
•180-200 gr günlük canlı ağırlık artışı 
yakalıyor
•8-10 ayda 45-50 kg ‘ya geliyor
•Karkas randımanları %40-42

Yerli Koyunlarla ilgili sorunlar
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Kuzu sadece mevsiminde üretiliyor

Yerli Anaç koyun
•Mevsim dışı kuzulayamaz
•Kuzu tedariği sadece mevsiminde 
yapılabilir
•Ancak tüketici her gün talep eder

Pazarda yeterli talep oluşturulamıyor

• Kuzu eti arzı dönemseldir
• Yaşlı ve mera koyununda koku sorunu
• Bölgesel farklılaşan damak tadı
• Yağ kuyrukta biriktiği için mermerleşme 

düşük



Üreme verimi yüksek

Anarom Anaç koyun
•İlk yıl gebeliğe gelir
•2 yılda 3 kuzulama yapar
•Her doğumda ikiz verir
•Hastalıklara bağışıktır
•Kuzularına kendi bakabilir
•Süt verimleri çoğuz yavru büyütmeye 
yeterlidir

Ticari melez kuzu pazara 4 ayda 
sürülüyor

Anarom ile etçi babadan olan kasaplık 
kuzular;
•Ekonomik besi rasyonu ile 350 gr 
günlük canlı ağırlık artışı yakalar
•4-5 ayda 45-50 kg ‘ya gelir
•Karkas randımanı %50

Pazarda yüksek talep oluşturur

•Kuzular 6 aylıktan küçük kasaplık olduğu 
için koku olmaz
•Kısa kuyruktan ötürü yağ vücuda dağılmış, 
yüksek mermerleşme
•KLA/fonksiyonel gıda özellikleri

ÇÖZÜM: Anarom koyunu ile ticari melezleme
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Her ay kuzu üretilebiliyor

Anarom Anaç koyun
•Mevsim dışı kuzulayabilir
•Koyunlar gruplara ayrılarak farklı 
kuzulama dönemlerinde kuzulatılır, yıl 
boyu kuzu üretimi sağlanır
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Kuzufab İşletme Ağı

Anarom koyunu ile veriye dayalı, ölçülebilir, endüstriyel et 
koyunculuğu



Kuzufab işletmelerinde 1 
koyundan yılda 3 kuzu alınır
2 yılda 3 kuzulama programı 

uygulanır
Aylık kuzu üretimi yapılır, 
üreme mevsimsel değildir

Kuzufab besi rasyonu ile KLA 
seviyesi yükseltilmiş fonksiyonel 

özellikleri geliştirilmiş kuzu eti 
üretilir. Kuzu.co markası ile 

perakende satışı vardır ve zincir 
süpermarket satış ağında yer alır.

Otomatik tartım
El değmeden muamele

Üreme Programı Yem Temini ve Besi Rasyon
Sağlık Koruma 

Programı

Akıllı Çiftlik
Mobil Uygulama

Sertifika
Programı

Eğitim ve Sertifikasyon

Anarom koyunu ve Bilgi Teknolojileri ile verim artışı, sertifikasyon programı ile denetim

Modüler, hafif, uygun maliyetli, geri dönüşümlü, çevre dostu, sera tipi barınak
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KUZU FABRİKASI İŞLETME AĞI
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KIRŞEHİR

SAKARYA

BURDUR

ANTALYA
İSTANBUL
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SAKARYA KUZU FABRİKASI
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KIRŞEHİR KUZU FABRİKASI



ADANA KUZU FABRİKASI



ANTALYA KUZU FABRİKASI
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BURDUR KUZU FABRİKASI



Kuzufab Et Üretim Verimi
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ANAROM, verimli anaç, 8 ayda 
bir ikiz doğurur

Melez
kuzu
sayısı

25 kg

25 kg

25 kg

TİCARİ MELEZ

18 kg

YERLİ

SUFOLK, etçi baba, 2 yaşında 
160 kg gelir Gen kaynağı parkerstockfarm.com
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Yılda 3 kuzu veren ANAROM 
koyunu 10 yılda, 4 aşamada 

geliştirildi
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Atatürk Üniversitesi tarafından ABD ve 
Kanada’dan elit Romanov sperma ve 

embriyo ithalatı yapıldı 
(2004-2005)

Türkiye genelinde 7 bölgede, 8 yerli ırkta, 50 bin 
koyunda Romanov tohumlaması yapıldı 

(2004-2008)

Melez döllerde üreme verimi bazlı seleksiyon 
yapıldı. İlk yıl gebe kalanlar, 8 ayda bir 

kuzulayanlar, ikiz doğuranlar seçildi
(2008-2014)

Hastalıklara karşı, aşılama yapmadan doğal 
bağışıklık kazandırıldı 

(2004-2014)

1 2

3 4
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Yağlı, kısa, ince, kuyruklu yerli ırklar
Romanov

ANNE HATTIBABA HATTI
kanada genetiği

Yüksek 
üreme gücü

10 yıllık süreçte melezleme ve seleksiyon ile oluşan yeni bir ırk

ANAROM

Her 
kuzulama 

ikiz

5 aylıkken 
kasaplık

Koku yok
Hastalıklara
bağışıklık

8 ayda bir 
kuzulama

Hastalıklara
bağışıklık
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Döl veriminin ıslahında kullanılacak 
Romanov ırkının kaynağı program başarısını 
belirleyen en önemli unsurdur. 

ANAROM ırkının baba tarafından atası 2004 
yılı Kanada doğumlu HDA 16P kodlu 
Romanov koçtur. 

Soy kütüğü ve atalarının üreme verimi 
sağdaki sertifikada gözükmektedir.
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ANAROM koyununun baba 
tarafından atası Romanov 

koçun soy kütüğü



ANAROM ile Yerli Anaç Karşılaştırması

ULUSLARARASI 
KRİTERLER

ANAROM ANADOLU IRKLARI

Doğum sıklığı 8 ayda bir doğum, her 
doğumda ikizleme

8 ayda bir doğum, her 
doğumda ikizleme

Yılda 1 doğum, her 
doğumda 1 kuzu

Süt Üretimi Çoğuz yavruları 
besleyecek kadar 

Çoğuz yavruları 
besleyecek kadar 

Tek yavru için süt

Gebe kalma yaşı 1 yaş 1 yaş 2 yaş

Kızgınlık 
gösterme yaşı

4-5 aylıkken kızgınlık 
göstermeye başlar

4-5 aylıkken kızgınlık 
göstermeye başlar

16 aylıkken

Gebe kalma Tek koç aşımında %90 Tek koç aşımında %90 1.8 aşımda 

Üreme 
mevsimselliği

Mevsimsel değil Mevsimsel değil Mevsimsel gebe kalır
21



Kuzufab 
Ticari Melezleme Programı
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Etçi koç ile Anarom melezlemesine ticari melezleme denir 



Suffolk
Yaz besisi

Charolleis
Kış besisi

Dorper
Yüksek meradan 

faydalanma 
özelliği

Yüksek KLA oranı

Mavi Texel
Premium kuzu eti
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Et özelliği gelişmiş elit etçi koçlar



Döl verimi yüksek Anarom koyunu

Etçi Baba

charollais 

Etçi Baba

suffolk

Suffolk x Anarom melezi
100 günlük, 35kg

Charollais x Anarom melezi
100 günlük, 35kg

Dorper x Anarom melezi
100 günlük, 35kg 24

melezleme melezleme

Ticari melezleme ile en ideal et üretim verimi yakalanır

Ticari melez kuzular



Melez kuzu ile yerli kuzu karşılaştırma

ANAROM ANADOLU IRKLARI

Et verimi 5 aylıkken 50 kg ağırlık 10 aylıkken 45 kg ağırlık

Yemden faydalanma Ort. 50 gün süt
Ort. 15 gün alıştırma
Ort. 70 gün besi

Ort. 90 gün süt
Ort. 15 gün alıştırma
Ort. 120 gün besi

Gögüs Çevresi 
(karkas performansı)

150 günde
Göğüs çevresi 90-100 cm

150 günde
Göğüs çevresi 65-75 cm

Et Randımanı 
(karkas/canlı)

%50 %40-%42

Yemden yararlanma kabiliyeti 3.5-4 kg yem ile 1kg canlı
ağırlık

5.6-6 kg yem ile 1kg canlı
ağırlık 25



Melez kuzu ile yerli kuzu karkas 
karşılaştırma

Yerli anaca yerli koç katımı
Anarom anaç koyuna Sufolk koç 

katımı ile ticari melezleme

• Ticari melezleme kuzu büyüme oranını ve et tutumunu arttırır
• Etçil Terminal babalar Anarom gibi yüksek anaçlık özelliğine sahip sürülerde 

kullanılır
• Etçi babaların annelik kabiliyeti ve döl verimler önem arzetmemektedir
• Doğan tüm kuzular aynı oranda büyür, kasaplık olarak sürüden çıkarılır
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Kuzufab yıl boyu taze kuzu 
üretim modeli
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Anarom 2 yılda 3 kuzulama 
programına hormon ilavesi olmadan 

genetik olarak uygundur

Sürü 8 gruba bölünerek, her gruba farklı üreme programı uygulanır. 
Her grup 2 yılda 3 kuzulama yaparsa, 8 grup 2 yılda 24 ay kuzulama 

yapar. Bu sayede Kuzufab işletmeleri her ay kuzu üretir



ÖRNEK: İki ayda bir kuzu üretim modeli
Sürü 4 üreme grubuna ayrılır, her grup 2 yılda 3 kuzulama programına alınır. Mart 

ayında ilk kuzulamanın olduğu varsayılmıştır

mart

temmuz

kasım

mayıs
eylül

ocak

temmuz

kasım
mart

mayıs
eylül

ocak

Grup1
kuzulama

ayları

Grup2
kuzulama

ayları

Grup3
kuzulama

ayları

Grup4
kuzulama

ayları

Padok

Doğumhane

Doğumhaneye eş zamanlı sürünün 4’de 
1’i kadar koyun girer

Grup1 Grup2 Grup3 Grup4
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Yıl 1

Yıl 1

Yıl 2

Yıl 1

Yıl 1
Yıl 1

Yıl 2

Yıl 2

Yıl 2
Yıl 2

Yıl 2



Kuzufab Barınak Standartları
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Kuzufab ağılı dışarıdan görünüşte aşağıdaki yapıya benzer

Hayvan refahı ve 
konforunu dört mevsim 
sağlamak üzere sera tipi, 
yan kısımlar açılır kapanır

yüksek havalanma 
özelliğine sahip yazlık ve 

kışlık özelliğinde iklim 
kontrollü ağıl 



Koyun, kuzulu koyun, koç padokları, tartım, muamele ve 
sayım alanı, doğumhane, mama ünitesi, yem deposu, ilaç 

bölmesi  

Ana koyun ünitesi ile tüm 
padoklardaki hayvanlara 
yakınlık amaçlanmış, bu 

sayede işgücü ihtiyacı asgariye 
indirilmiştir

Tek bir kompak yapı içerisinde 
çalışan barınağı dahil tüm ağıl 

ihtiyaçlarının karşılanması 
hedeflenmiştir



Kuzu Fabrikası
Koyun muamele alanı tasarımı
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Çadırların bu 
yanları kapalı

60m

52m

80m

Dışdaki çadırlarda bu 
yanlar açık, gezinti alanına 
çıkıyor. Bu yanlarda İnen 
kalkan perde olabilir

3 adet birbirine paralel çadır. Ortadaki çadırın iki yanı kapalı.
Çadır yan yüksekliği 2m uygun. Çadırlar arası geçişler 4m ve 
üzeri kapalı

Gezinti alanı

Gezinti alanı

12m

12m

12m

12m

4m

500 baş

FE G H I C

D Revir Ofis

A B Otluk

4m

B

2 ayda bir kuzulatma

Servis yolu

Muamele alanı



Kuzufab Teknoloji Ekipman
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Kuzu Fabrikası Hassas Sürü Yönetim Sistemi Bileşenleri

Kuzuya yaklaş, küpeyi okut ve tüm geçmiş 
bilgilerini ve yapılmış tüm işlemleri gör

Mobil telefondan sürüyü takip et
Günlük kilo artışı, kesime hazır 

kuzu miktarı
Yıl sonu ayıklanacak koyunlar

Otomatik, tartım, sayım ve ayıklama sistemi

Mikroçip ile deri altı 
RFID kimliklendirme

RFID Akıllı Okuyucu

Kablosuz yeni doğan tartısı



Kuzufab Cloud

Event detection

IP Camera

Dashboard for real-time Livestock data

Mobil Sürü Yönetim Sistemi Bileşenleri



Çiftlikte olmasanız dahi, her yerden çiftlik 
özet istatistiklerine Kuzufab Yönetici mobil 

uygulamanız üzerinden ulaşın

Hassas Sürü Takibi
Kuzufab Bulut

Bulut sunucuları

Veri buluta 
güncelleme

Sürü Takip Uygulaması içindeki çiftlik verisi



Otomatik tartım, sayım ve ayıklama sistemi

1

Ayıklama modu yaş, kilo, gebelik durumu, ve 
benzeri birçok özelliğe göre çalışır. 
1,2 ve 3 nolu kapılardan sürü ayrıştırılır

Sayım modunda kapılar açıktır, hücreden hızla 
geçen koyunlar sayılır, ırk ve yaşa göre tasnif edilen 
rapor cep telefonuna bildirim olarak gelir
Tartım ve muamele modunda hayvanlar teker teker 
bölmede hapsedilir, kapılar otomatiktir Ben 

gebeyim

Ben 45 kg
üstüyüm

2

3

Ben 2 yaş 
altıyım

Otomatik tartım, sayım, ayrıştırma ve 
muamele sistemi



Kuzufab Sürü Takip ve Yönetim Yazılımı

• Her koyun için verim puanı otomatik olarak hesaplanır.
• Toplu muamele ve bireysel muamele kayıtları ile soy kütüğünü tutar
• RFID okuyucu, Saytart muamele ünitesi ve yeni doğan tartısı ile entegre çalışır. 
• 2 yılda 3 kuzulatma programını farklı anaç gruplarında uygulamanızı sağlar. Günlük 

hatırlatmalar bakıcıyı yönlendirir, hayvan gruplarında yapılacak muameleleri gösterir.



Kuzufab Mobil Yönetici Uygulaması
Her yerden sürü performansınızı takip edin

• Toplam hayvan sayısı, doğum oranı, kuzu ölüm oranı, koyun ölüm oranı
• Yapılması gereken iş planı
• Yapılan Toplu Muamele verisi
• Sürü envanterini cinsiyet, ırk, yaş dağılımı olarak gözlem
• Satış ve Satın alma oranları



Kuzufab Web Gösterge Paneli
Her yerden sürü performansınızı takip edin

• Saytart sistemi her kullanıldığında anlık güncelleme oluşur
• Toplam hayvan sayısı, doğum oranı, kuzu ölüm oranı, koyun ölüm oranı
• Önceki senelerle karşılaştırma
• Sürü envanterini cinsiyet, ırk, yaş dağılımı olarak gözlem
• Satış ve Satın alma oranları



Kuzufab Ticari Melezleme Programı
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Ticari melezleme programı
•Üreme takvimi yapılır ve sürü gruplara ayrılır

•Anaçlar etçi koç sperması ile tohumlanır, veya damızlık 
merkezimizden Sufolk, Dorper koç temin edilerek katım yapılır

•Melez kuzularda canlı ağırlık artışı 300-350 gr’lara ulaşır

•Ticari melez kuzular dişi erkek kasaplık olur, sürü tazelemede 
kullanılmaz
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Kuzufab Hizmetler
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Bu bir
kuzufab.com

çiftliğidir

Kuzufab Sertifikalı Çiftliğe Verilen Hizmetler

1. Çiftleşme öncesi
• kızgınlık senkronizasyonu, vucut kondisyon skoru

2. Koç katımı
• etçi ırkların kullanımı (anarom, şaroman, suforom)
• amaç soy kütüğü tutmak ve et verimini arttırmak

3. Gebelik muayenesi dönemi
• Gebe tespiti, gebe kalmayanlara tekrar Katım/Tohumlama
• amaç doğru doğum koşullarını oluşturma

4. Doğum dönemi
• Kuzu bakım, büyütme, sağlık koruma, kayıt
• Amaç kuzu ölüm oranını azaltma

5. Kuzu büyütme (sütten kesim) dönemi
• Sıvı gıdadan katı gıdaya geçiş, sağlık koruma

6. Besleme
• kritik dönemlerdeki rasyon ve diet programının hazırlanması
• amaç kuzunun daha çok et tutması
• Ete fonksiyonel gıda (KLA) özellikleri kazandırma

7. Uzaktan takip ve uyarı merkezi
54



Kuzufab Yem 
Tedariği
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Gebelik Testi
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Kuzufab Kıyafet Standartları
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• Kuzufab Et koyunculuğu Yetiştiriciliği uygulanacak ve eğitimi verilir
• Sürü Yönetim ve Takip Sistemi uygulanacak ve eğitimi verilir
• Online Danışmanlık Platformu üyeliği aktive edilir

Kuzufab Eğitim ve Uygulama Merkezi



Bu bir
kuzufab.com

çiftliğidir

Kuzufab Sertifikalı Çiftlik Performans 
Kriterleri

• Karkas performans %50
• Kuzulama verimi %180 – %250
• Doğum kilosu 3.5 kg
• Sütten kesim kilosu 16 kg
• Besi süresi 70 gün
• Besi sonu (< 6 ay) ağırlık 45 kg
• 3.5-4 kg yem ile 1kg canlı ağırlık
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Kuzu Fabrikası işletmesi açarak 
kuzu.co satış ağımızın bir parçası 

olun
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Çevre dostu üretim
%200 daha az karbon salınımı

İzlenebilirlik
Barkodun arkasında kuzunun 

yetiştiricisi, doğum ve kesim tarihi, 

kesim kilosu, yediği ot analizi

Yıl boyu taze kuzu
Programlanabilir üreme programı ile yıl boyu her 

hafta taze kuzu üretim altyapısı 

Sıfır ilaç kalıntısı 
Teknoloji altyapısı ile sistematik ilaç kalıntısı 

denetimi

Hızlı yağ yakımı

%400 daha 
fazla KLA

Kalp dostu

Anti-kansorejen
Diabet karşıtı

Yıl boyu 

taze



Kuzufab sertifikalı çiftlikler ile kümelenmiş 
tedarik gücü

Kuzufab
Beykoz

Kuzufab
Burdur

Kuzufab
Sakarya

Kuzufab
Kırşehir

Kuzufab
Adana
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Kuzufab
Antalya

Kuzufab
Elazığ



Firmamız & Kurucular 
& Ekip
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Ergen Biyoteknoloji Ltd

• 2008 yılında kuruldu
• 11 koyun, 7 keçi ırkı gen kaynağı rezervi
• Sunduğumuz Biyoteknoloji hizmetleri

– Embryo Transferi / Suni Tohumlama / Besi rasyonu

• Kuzu Fabrikası, Kuzu Burger, Anarom marka sahipliği
• Et üretimi için 200 anaç ile koyun yetiştiriciliği

– 3 yeni koyun tipi geliştirildi

• Hizmet verdiğimiz ülkeler; Suudi Arabistan, Kazakistan, İran, 
Katar, Türkiye

• AETE, IETE, EAAP, EU Network üyesi
• OCFlock (ocflock.com) Kanada firması münhasır distribütörü



Forbes, 2014 Capital, 2015

https://tr.linkedin.com/in/odevci

İTÜ Teknokent, En iyi 
girişimci, Türkiye, 2012

En iyi 2. girişim, 2014
World Entrepreneurship 

Forum, Fransa

Boğaziçi Üniversitesi, Bilgisayar 
Mühendisliği, Istanbul, 2000

MBA, Amsterdam Business School, 
2007

IBM Hollanda ‘da 3 sene yöneticilik deneyimi

Doktora, Bilgi Yönetim Sistemleri
Kadir Has Üniversitesi, 2021
Doktora Tezi Hassas Sürü Yönetimi üzerine

CEO, kurucu ortak

https://tr.linkedin.com/in/odevci


http://www.atauni.edu.tr/ebru-emsen

https://www.linkedin.com/in/emsen-ebru-4220676a

34 yaşında tam profesör ünvanı kazandı
Doktora programını Ohio State 

Üniversitesi’nde tamamladı, USA

Orta Doğu’nın üreme verimi yüksek 
koyunu Anarom’u geliştirdi

Hurriyet Gazetesinde manşet oldu

Üreme ve Islah uzmanı
Embryo Transfer Sertifikaları Japonya, Italya, USA, 

Kanada

7 bölge, 150 yetiştirici, 50 bini aşkın koyun ile çalıştı

Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Erzurum

COO, kurucu ortak

http://www.atauni.edu.tr/ebru-emsen
https://www.linkedin.com/in/emsen-ebru-4220676a


Uluslararası Teknik Ekip
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Bahadir Ödevci, MBA, PHd.
Hassas Sürü Yönetimi

Prof. Ebru Emsen
Küçükbaş Üreme ve Islah

Dr. Babak Nobari
Tebriz Univ, Iran

Zooteknist, Besleme Uzmanı

Prof. Dr. Nazan Koluman
Çukurova Üniv.

Dr. Maria Dattena
Italya

Vet. Hek. Dr. Carlos Gimenez
Paraguay

Tohumlama uzmanı



Prof. Margarita
Munoz

Şili

Dr. Khoboso Lehloenya
Güney Afrika

Üreme ve Islah

Vet. Ileana & Vet. Lynn
Kanada

Dr. Aleho Menchaca, 
Uruguay

Üreme ve Islah

Prof. Jefferson Fonseca
Brezilya



Yardımcı Üreme Teknolojileri
Laboratuvarı



Koyun Keçi 
Sperması



Biyoteknoloji Hizmetlerimiz

• Laparoskopik Suni Tohumlama (LAI)

• Sperma and Embryo Teknolojileri

• Çoklu ovulasyon Embryo Transferi

• Genetik materyal ithalat ihracat

• Teknik Eğitimler

• ET & LAI & Kuzu ve Oğlak Yetiştirme Teknikleri
& Danışmanlık

• Yüksek Verimli Çekirdek Sürü Oluşturma



İletişim

bilgi@kuzufab.com
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