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1.GİRİŞ

 Hayvanlar,kendilerini yetiştiren insanlardan etkilenmiş 
ve onları etkilemiştir

 Hayvanlarla herhangi nedenle ilgili 

olanlar,onların davranımlarını bilmek zorundadır

Geçtiğimiz YY’da hayvancılıkta entansite çok artmıştır. 
Bu sistemin esası çok sayıda hayvanın mümkün 
olduğunca dar alanda yetiştirilmesi, kritik noktası ise 
hayvanların uygulamalara fizyolojik ve davranımsal
olarak uyum sağlamasıdır. Bu sistemde karşılaşılan 
pek çok soruna davranım çalışmaları ile çözüm 
bulunabilmektedir.



Hayvan davranımlarını kim bilmeli?

 Hayvan yetiştiricileri

 Hayvan bakıcıları

 Çiftlik yöneticileri

 Hayvan taşımacıları

 Barınak planlayıcıları

 Ekipman tasarımcıları

 Zooteknistler

 Veterinerler



Hayvan Davranımları

Neden bilinmeli?

 Etkin yemleme-besleme-otlatma

 Üreme denetimi

 Telefatı azaltma

 Hayvanları uygun şekilde gruplandırma

 Aşırı korku,kavga, yaralanma riskini aşma

 Performans gerilemesini önleme

 Yem değerlendirmeyi iyileştirme

 Karkas kalitesinin azalmasını önleme

 Tedavi masraflarını azaltma

 Uygun barınaklar planlama



2.ETHOLOJİ NEDİR?

 Önceleri “Karakter bilimi” denildi

 Niko Tinbergen “davranımlarla ilgili biyolojik 
çalışmalar” olarak tanımladı

 Davranım; hayvan veya hayvan 
topluluklarının kolaylıkla belirlenebilen fakat 
çok karmaşık nitelikteki fonksiyonlarıdır.



Charles Darvin’in “Türlerin Orijini” ve 
“İnsan ve Hayvanların His ve 
Duygularının Anlamı” adlı eserlerinin 
etholojinin gelişimine önemli katkısı 
olmuştur.
Konrad Lorenz, Niko Tinbergen ve Karl 
Von Frisch’in 1972 yılında Nobel ödülü 
almaları ile etholoji bilim dalı olarak 
tescil edilmiştir.

2.ETHOLOJİ NEDİR?    Devam



3.DAVRANIMLARIN KÖKENLERİ 

 Refleks

 Şartlı refleks

 Genetik Yapı: Aynı türe mensup hayvanların 

pek çok davranımları ortaktır

 İçgüdü: Aynı türe mensup hayvanlarda aynı 

şekilde sergilenen, belirli uyarıcılarca 

başlatılan, son bulana kadar devamlılığını 

sürdüren, kalıtsal olarak döllere geçen 

davranımları oluşturan içsel eğilim (Yetenek) 



3.DAVRANIMLARIN KÖKENLERİ Devam

 Çevre

 Yer Değiştirme (displacement) aktiviteleri: İki zıt 

güdüye aynı anda yeterli şiddet ve süre ile 

maruz  kalan hayvanın, bu güdülerle ilgisi 

olmayan bir davranım sergilemesidir

 Güdü:Davranışı başlatan, yön ve devamlılığını 

belirleyen içsel güç

 Geçmiş Deneyimler

 Öğrenme



4.FİZYOLOJİK ETHOLOJİ

 4.1.UYARIM

 4.1.1.Dokunma: Ana-yavru arasında birbirini 

tanıma ve hoşgörülü davranma, emme, çiftleşme, 

dinlenme, birbirini yalama  davranımları 

bakımından önem taşır

 4.1.2.Koklama: Çiftleşme (Feromonlar ve 

kızgın dişinin salgıladığı koku), ana-yavru ilişkileri, 

beslenme ile ilgilidir



4.FİZYOLOJİK ETHOLOJİ         Devam

 4.1.3.Görme: Çevre, sürü arkadaşları,yem,bakıcı 

ve düşmanların tanınması,çiftleşme davranımlarının 

düzenlenmesi (fotoperiodisite), ana ile yavrunun 

birbirini tanıması, çevreye uyum bakımından önemlidir

 4.1.4.İşitme: Sosyal ve cinsel davranımların 

uyarılması, ana-yavru bağlılığı bakımından önemlidir. 

Bazı sesler sakinleştirici, bazıları korku ve panik 

yaratıcıdır

 4.1.5.Tat alma: Yem tercihi, seçici otlama, yavruyu 

tanımada önemi vardır



4.1. SİNİR SİSTEMİ

 Beyin, omurilik ve periferal sinir sisteminin 
esas fonksiyonları davranışların 
üretilmesidir. İç ve dış uyarımlar sinirler 
aracılığıyla beyne ulaştırılır. Beyin bu algıları 
yorumlayıp, hayvanın oluşturacağı tepki ve 
davranımlara ilişkin komutları sinirler 
aracılığıyla organlara aktarır.



Dış ortamdan gelen uyarımlar dış alıcılar 
(eksteroseptör), hayvanın kendisinde oluşan 
uyarımlar ise iç alıcılar (interoseptör) 
tarafından algılanır. Dış alıcılar duyu 
organlarında, iç alıcılar kas içi, tendon ve iç 
organlarda bulunur

Sinir impulslarını ve bunların duyuları 
oluşturmasını sağlayan alıcılara “duyu 
organları”, impuls yaratarak refleksleri 
oluşturan alıcılara ise “aktivatör” denir.

4.1. SİNİR SİSTEMİ     Devam



4.1.1. Serebral Korteks

Beynin dış tabakasıdır. Duyu merkezlerini içerir.

Bunlar: 

1.Vücut duyu merkezi, 

2.Görme merkezi, 

3.işitme merkezi, 

4.Koku alma merkezidir. 

Bu merkezler sinirsel sinyalleri alır, duyuya 
dönüştürür ve davranışları belirler.

4.1. SİNİR SİSTEMİ     Devam



4.1.2. Hipotalamus

- Beynin tabanında yer alır

- Sinirsel etkilerin karmaşık biçimde 
toplandığı bir alandır

- Kan dolaşımınca kendisine ulaştırılan 
bazı maddelerden etkilenir

4.1. SİNİR SİSTEMİ     Devam



4.1.2. Hipotalamus Devam

- Aktivitelerinin çoğu, hipofizin hormonal
etkinliğini etkilemeye yöneliktir

-Emme, çiftleşme gibi aktiviteler 
hipotalamusun hücresel faaliyetini 
hızlandırmasına, bu da üreme veya 
süt indirme ile ilgili hormonların 
artmasına neden olur.

4.1. SİNİR SİSTEMİ     Devam
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4.3.ENDOKRİN SİSTEM

 Endokrin sistem davranımlar üzerinde 
önemli etkiye sahiptir. Bu etki hormonlar 
aracılığıyla sağlanır

 Hormon; düzenli olarak salınımı ile 
çeşitli vücut bölümlerini denetleyen, 
sabit ve uzun süreli bir sinyal gönderme 
yöntemidir

 Hormon salınımı veya dengesindeki 
değişiklikler davranımların değişmesine 
neden olur



 4.3.1.Hipofiz ve Hormonları

Beynin tabanına kafatasının arka 

kısmından bir sap ile asılıdır. Posterior

(arka) ve anterior (ön) olmak üzere iki 

lobdan oluşur. Her iki lob kendilerine özgü 

hormonlar üretir ve salıverir. Anterior

lobdan salgılanan Follikül Uyarıcı Hormon 

(FSH) ve Lüteinleştirici Hormon (LH), 

hayvanların üreme davranışları üzerinde 

etkilidir.



4.3.1.Hipofiz ve Hormonları       Devam

Ön lobdan salgılanan diğer bir 
hormon Lüteotropik Hormon (LTH 
veya Prolactin)’dur. Bu hormon sütün 
salıverilmesini sağlar, ayrıca analık 
içgüdüsü ile ilişkili olduğu öne 
sürülmektedir.

Arka lob hormonu Oxytocin ise 
uterus kasılmaları ve sütün 
salıverilmesinden sorumludur.

Diğer hipofiz hormonları: ACTH, 
TSH, ICSH, STH veya GH ve ADH’dır



 4.3.2.Tiroid Bezi ve Hormonları

Tiroid, hipofizin salgıladığı TSH’nın

(Thyreotropin) etkisi altında Thyroxine (T4) 

ve triiodothyroxine (T3) hormonlarını 

salgılar. T4; vücudun enerji üretimi ve 

bununla ilgili davranımlarını denetler. Ayrıca 

düzenli analık içgüdüsü,dişi cinsel döngüsü 

ve her iki cinsiyetin cinsel güdüleri açısından 

önem taşır.



4.3.3.Adrenal Bez ve hormonları

Böbrekler üzerinde bulunan adrenal bezler 
hipofizin uyarımıyla steroid maddeler üretir. 
Bunlar, erkeklik hormonu testosteronu 
destekleyerek cinsel aktivite ve davranımları 
etkiler.

Adrenal bezin merkezinden (medulla) 
adrenalin hormonu salgılanır. Bu hormonun 
üretimindeki artış; tehlike ve tehdit, kaçma ve 
saldırganlık-kavga davranımlarını ortaya 
çıkarır



 4.3.4.Gonadlar ve hormonları

4.3.4.1.Testis (erbezi)

Ergin erkek hayvanların testislerinden 
testosteron hormonu salgılanır. Bu hormon tipik 
erkeklik davranımlarının pek çoğunun 
oluşmasını sağlamaktadır. Testosteronun belli 
düzeyde olması davranımlar bakımından 
yeterlidir. Hormonun bu düzeyin üzerinde olması 
cinsel aktivite ve davranımlarda değişiklik 
oluşturmaz



 4.3.4.2.Ovaryum (yumurtalık)

Yumurtalık hormonu oestrogen’dir. Dişide cinsel 
davranımların oluşmasını sağlayan bu hormon 
yumurtalıkta olgunlaşan follicul’lerden salgılanır. 
Oestrogen düzeyi max. Olduğunda kızgınlık 
davranımları görülür.

4.3.5.Epifiz

Bu bez, beynin derinliklerinde, hipotalamus üzerinde yer 
alır. Salgıladığı melatonin hormonu döngüsel çiftleşme 
davranımlarını denetler. Günün aydınlık sürelerinin 
değişimine bağlı olarak salgılanan bu hormon, dişilerde 
kızgınlık davranımlarının oluşması için mutlak gereklidir.



5.SIĞIRLARDA DAVRANIM

 5.1.Sığırların Otlama Davranımları

Sığırlar otları fazla çiğnemeden yutarlar. Günlük 

otlama mesafesi 4 km kadardır. Sabah erken 

saatler, gün ortası,gün ortası ile gün batımı öncesi 

ve gün batımının hemen  öncesi-gün batımının 

hemen sonrası olmak üzere günün 4 döneminde 

yoğun olarak otlar. Belli bitki türlerini, bunların belli 

gelişme düzeyinde olanlarını ve bazı kısımlarını 

tercih ederler, yani seçicidirler. Gençler daha 

seçicidir. Otun;lezzet, koku, tad, görünüm, yapı ve 

gelişme dönemi seçiciliği etkiler.



 5.2.Sığır Yem Yeme Davranımları

Sığırlar dillerini kepçe gibi kullanarak topladıkları 

yemleri ağıza alır, yemin formuna göre az veya çok 

çiğneyerek yutar

5.3.Sığırlarda Geviş Getirme (ruminasyon)

Çok az çiğnenerek yutulup rumende biriktirilen yemin, 

kusma benzeri bir hareketle ağıza getirilip iyice 

çiğnenmesi ve tekrar yutulmasına geviş getirme denir. 

Günlük geviş getirme süresi 4-9 saat olup, otlama 

süresinin %75’i kadardır. Geviş getirme/otlama oranı 

0.5 ile 1 arasında değişir.





 5.4.Sığırlarda Su İçme Davranımı

Suyu ağızlarını batırıp, ağız içine emerek 

çekmek suretiyle içerler. Su tüketimi; ırk, 

yaş, kuru madde tüketimi, sıcaklık, 

rasyonun protein içeriği, gebelik ve 

laktasyon gibi pek çok faktörden etkilenir.



5.5.Emme Davranımı

Buzağılar, doğumu izleyen 2-5 saat içinde 
analarını emmeye başlar. Emme sırasında 
meme başı dil ile sarılır, ağız içerisinde 
negatif basınç (vakum) oluşturularak sütün 
memeden ağza akışı sağlanır.

Buzağı; kendisini, diğer buzağıların kulak, 
göbek, penis veya testislerini emebilir. Bu 
davranım daha ileri yaşta da görülebilir ve 
sorunlara neden olur. Büyük buzağılarda 
besin maddesi yetersizliğinin göstergesidir.



 5.6.Sığırlarda Cinsel Davranımlar

5.6.1.Erkek Cinsel Davranımları

Çiftleşme; 

kur, 

ereksiyon, 

penisin preputiumdan çıkışı, 

dişiye çıkış (biniş) yapma, 

penisin vulvadan girişi (coitus), 

ejekülasyon hamlesi, 

ejekülasyon ve 

dişi üzerinden iniş 

olmak üzere çok sayıda davranımı içerir.



Boğa koku aracılığıyla kızgın dişiyi tespit eder, 

ön ayağı ile yeri eşeler, boynuz,baş ve 

boynunu yer sürer, dişiyi yakından izler, 

vulvasını sık sık koklar ve yalar, dişinin 

sağrısına çenesini yaslar. Bu sırada dişi 

kaçmazsa çıkış ve çiftleşme gerçekleşir.

Boğalara yılda 50-80 aşım yaptırılır. Sperma 

üretim merkezlerinde haftada bir sperma 

sağımı uygulanır.

Çiftleşme sırasında boğa stres faktörlerine 

maruz kalırsa çiftleşme gerçekleşmeyebilir.



Şekil 1. Kavga başlangıcı davranımları

Cinsel davranımlar



 5.6.2.Dişi Cinsel Davranımları

Kızgın dişi hayvan; daha aktif, çevresel uyarımlara

duyarlı, ve üstünlük davranımları artmış durumdadır.

Kızgın hayvan sürüdeki diğer dişilere çıkış (erkeğin 

aşım davranımına benzer şekilde) yapar, diğer 

dişilerin kendisine çıkış yapmasına izin verir,kaçmaz.

Dişi kızgınlık döneminde olduğu halde bu davranışları

göstermeyebilir (sessiz veya gizli kızgınlık).

Çiftleştirme veya tohumlama kızgınlık başlangıcından

12 saat sonra yapılırsa gebelik sağlama olasılığı

maksimum olur.
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 5.7. Sığırlarda Sosyal Davranımlar

Ticari yetiştiricilikte hayvanlar yaş ve 
cinsiyetlerine göre farklı gruplar halinde 
barındırılır. Bu nedenle Bovidae familyasının; 
yaşlı bir dişi, onun ergin dişi dölleri ve 
bunların döllerinden oluşan anaerkil 
(matriarkal) yapısı ticari sürülerde oluşmaz.

Dişi grubunda agresif (saldırgan), agonistik
(mücadele), ve olumlu davranımlar görülür. 
Mücadele davranımları: Pasif çekingenlik, 
boyun eğme ve kaçma olarak sıralanabilir.



Sığırlarda Sosyal Davranımlar      Devam

Tehdit davranımları ’nda; başını yere 
yaklaştırır, gözler hasma yönelmiştir, 
ön ayaklarla yer eşelenir, boynuz ve 
boyun yere sürülür. Rakip boyun 
eğmez veya kaçmazsa kavga başlar. 
Kavgada amaç rakibi yan veya 
arkadan toslamaktır.

Sürüde herhangi bir eylem belli 
hayvanlar tarafından başlatılır. Bunlar 
“lider” olarak adlandırılır.



Şekil 2. a) Soldaki tehdit etmekte, sağdaki çekingenlik göstermekte

b) Fiziksel mücadele, c) Düğümlenme, 

d) Böğüre saldırı, e) Toslama Hafez, E. S. E. 1975 den alınmıştır



 Sığırlarda Sosyal Davranımlar       Devam

 5.7.1.Sığırlarda Sosyal Hiyerarşi

Bir bölme veya merada bir araya getirilen sığırlar 
arasında kısa sürede üstünlük sıralaması oluşur.

Hayvanlar sürü içerisinde hiyerarşik düzene uygun 
olarak davranırlar. 

Hiyerarşi oluşumunda mücadele ve kavga 
görülmeyebilir. 

Çünkü hayvanlar deneyimleri sayesinde diğer 
hayvanların sosyal konumlarını kestirebilir.



Sığırlarda Sosyal Hiyerarşi       Devam

 Besi hayvanları cüsselerine göre 

gruplandırılırlar ve ilk kez bir araya 

gelmektedirler. Bu nedenle gruplar 

içerisinde kargaşa çıkar. Fakat 

çoğunlukla 2 saat içinde sosyal düzen 

oluşur. Kargaşanın daha uzun 

sürmesi halinde kavga eden 

hayvanlardan birisinin diğer bir gruba 

alınması uygun olur. 



Şekil 3. Evcil sığırda sosyal hiyerarşiler 

(A: Lineer, B: Alfa, C: Orta, D ve F: Omega, E: Karmaşık hiyerarşi)   

Sığırlarda Sosyal Davranımlar       Devam

Hafez, E. S. E. 1975 den alınmıştır



Stresin Sığırlara Etkileri

Çiftlik hayvanlarının davranımlarının anlaşılması,
hayvanlarla uğraşanların güvende, hayvanlara
uygulanan muamelelerin daha az stres yaratıcı
olmasına olanak sağlar

Stres

 Ağırlık artışında azalmaya

 Üreme performansında gerilemeye

 Hayvanın Hastalıklarla savaşımında gerilemeye

Neden olur



Stresin Sığırlara Etkileri (Devam)

 Bazı ırklar stres faktörlerine daha duyarlıdır.

 Her Hayvanın strese duyarlılığı farklıdır.

 Geçmişte kötü muamele görmüş olan hayvanlar
strese duyarlı olup, bu tip hayvanların yönetimi
çok zordur.

 Yeni bölme ve ekipmanlar strese neden olur

 Gruptan ayırılarak tek başına bırakılan hayvan
stres belirtileri gösterir, sürü arkadaşlarının yanına
dönmeye çabalar.



Sürü İçgüdüsü

 Sığırlar sürünün liderini izler

 Sürü arkadaşlarını görmek ister.

 Ön tarafında bulunan hayvanları görebilmelidir.

 Hayvanların bir bölmeden başka bölmeye alınacağı 

koridorlar en az 3, büyük işletmelerde 4 ila 7 m 

uzunlukta olmalıdır.

 Önünde gidebileceği yer olmayıp duraklayan hayvan 

yürümeye zorlanmamalıdır. Zorlanırsa duraklamaya 

devam eder.



Sürü İçgüdüsü (Devam)

 Koridorun sonu kapalı ise hayvanlar duraklar. Bu 
nedenle koridor sonundaki kapı, arkası görünecek 
şekilde (Parmaklık) yapılmalıdır

 Toplanma bölgesine 20 yerine 8-10 hayvan 
alınmalıdır. Böylece  hayvanların dönebilecekleri 
bir alan oluşturulmalıdır.

 Koridorun doldurulmasında hayvanların birbirini 
izleme davranımından yararlanılmalıdır. 

 Koridordaki hayvanların tümü toplanma alanına 
geçmeden buraya yeni hayvan alınmaz.



Sürü İçgüdüsü (Devam)

 Koridoru terk etmek istemeyen hayvanı 

serbest bırakıp yeni bir grupla içeriye almak 

gerekir.

 Toplanma alanında yalnız kalan hayvan 

huysuzlaşır, parmaklıklardan atlayıp sürü 

arkadaşlarına katılmak ister.



Sığırların ışığa tepkileri
 Aydınlatmanın birörnek olması önemlidir.

 Düz hatlar şeklinde aralıklı gölge veya kontrast 
bölgeler hayvanları ürkütür ve duraklatır.

 Sığırlar karanlıktan aydınlığa doğru hareket etme 
eğilimindedir. Gece yükleme yapılıyorsa 
kamyonun içi soft aydınlatılmalı, parlak ışık 
kullanılmamalıdır.

 Güneşe doğru bakan sığırlar duraklarlar. Bu 
nedenle yükleme rampası yaz aylarında güney 
kuzey- istikametinde yerleştirilmelidir

 Sığırlar aydınlık ortamdan karanlık ortama 
hareketten çekinirler



İletişim
 Yere doğru bakma itaat, gözlerin yukarıda olması 

kendine güvenin ifadesi

 Kızgınlıktaki hayvanların çıkış davranışı, diğer 
ineklere veya boğaya sinyaldir.

 Kuyruğu hafifçe kaldırma:kızgınlık veya orta 
derecede panik belirtisidir. 

 Baş ile verilen sinyaller:

o Relaks pozisyonu 

o Yalama öncesi dostça yaklaşma 

o Tehdit:Tek göz ile bakarken homurtu 

o İtaat: Bakmıyormuş gibi yapma

o Hasmından geri çekilme veya homurdanarak 
toslama 



Buzağı büyütme

 Esas amaç buzağının en kısa sürede ruminant 
haline gelmesidir.

 Buzağının doğumdan sonraki ilk 6 saatte 2 litre 
kolostrum emmesi (Anası veya yeni doğurmuş 
diğer bir inekten) gerekir. Acil durumlar için bir 
miktar kolostrum dondurularak depolanmalıdır.

 Buzağı doğduğunda abomasumu çok büyüktür. 
Doğumdan hemen sonra buzağıya lifi besinler 
verilmesi rumenin büyüme ve gelişmesini 
hızlandırır. Böylece buzağının süt ihtiyacı ve 
besleme masrafları azalmış olur.



Buzağı büyütme (Devam)

 Kovadan beslenecek buzağıya parmak 
emdirilerek ağzı kovanın içine sokulur, başı 
hafifçe bastırılır ve parmak ağzından 
çıkarılarak süt içmeye başlaması sağlanır. 
Buzağının nefessiz kalmamasına dikkat edilir.

 Yapay beslenen buzağılar süt bittikten sonra 
da emme eğilimindedir. Bu nedenle diğer 
buzağıların kulak, göbek ve memelerini 
emerler. Neden olacağı sorunlar bu eğilimin 
engellenmesini gerektirir.



Buzağı büyütme (Devam)
 Diğerlerinin memesini emen buzağı buna erginliğinde de 

devam edebilir. Bu davranış bozukluğu nasıl önlenir? 

o Buzağının sıvı besin veya sütü kolay ve hızlı içmesi 
önlenmeli, emzik deliği küçültülerek emme refleksi 
tatmin edilmelidir.

o Emen buzağı ağzı kuruyana kadar bağlanmalıdır. 

o Bu tip buzağılar uzun süre bireysel kafeste tutulmalıdır. 

o Emen buzağının burnuna emileni rahatsız ederek 
kaçmasına neden olacak bir düzenek bağlanır.

o Lezzetli yemler verilir



Hayvan bakıcısı-yetiştirici

 Hayvan davranımlarını bilmek, hayvanın vereceği 
tepkileri tahmin etmeyi sağlar.

 Hayvanın tepkisini tahmin, işin doğru, kolay ve 
çabuk yapılmasını olanaklı kılar, hayvan ve 
insanların zarar görmesini önler. 

 İri yapı, güç, hız ve saldırganlık potansiyelleri 
nedeniyle sığırların bakım ve yönetimi bilgi ve 
kendine güven gerektirir.

 Hayvan bakım ve yönetiminde en önemli husus 
onların reaksiyonlarını bilmek ve anlamaktır. 
Hayvanların vücut dili onların muhtemel 
davranımlarını simgeler.



Sığır davranım karakteristikleri

 · Sığırlar ilk tehdit edildiklerinde hareketsiz kalır, 
durum tespiti yapar, tehdit devam eder ve korkuya 
neden olursa kaçar.

 · Diğer hayvanların görüş alanında olmasını ister.

 · Sosyal sıralaması oluşmuş bir gruba yeni hayvan 
girdiğinde sıralama yeniden oluşuncaya kadar 
karışıklık çıkar

 · Geniş bir alandan daha küçük bir yere alınan 
grupta saldırganlık artar. Bu, hayvanların 
kendilerine özgü kişisel alan oluşturma arzusunun 
sonucudur.



Sığır davranım karakteristikleri (Devam)

 · Ergin boğaların kişisel alanı 6 m yarıçaplı 

dairedir. Bu alan daraltılırsa kavga çıkmaktadır  

· Kavga sırasında boğaları kontrole almak 

mümkün değildir. Yetiştirici bu gibi durumlarda 

dikkatli olmalıdır.

 · Anası ile birlikte olan buzağılarla ilgilenirken 

dikkatli olunmalıdır. İnek, yavrusunu koruma 

içgüdüsüyle bakıcıya zarar verebilir.

 · Sığırlar tek kalmak istemez. Tek kalan sığır 

duyarlı ve saldırgan olabilir. 



Etkinlik

 Hayvanın, derin uyku ile kavga veya kaçmaya 
kadar değişen aktiviteleri “etkinlik” olarak 
adlandırılır

 Uygulanan muameleler hayvanın etkinlik 
düzeyini artırabilir. 

 Hayvanın etkinlik düzeyi denetlenerek hayvan da 
denetim altında tutulabilir.

 Etkinlik düzeyi artan hayvan tehlikeli olabilir. 
Kendisini korumak amacıyla şiddete başvurabilir. 
Davranımı kaçma ile saldırma arasında 
değişkenlik gösterir. 



Etkinlik (Devam)

 Etkinlik düzeyi artan hayvan en küçük ek 

uyarıya yanıt verir. Örneğin bu durumdaki 

boğa saldırabilir.

 Özel nedenlerle hayvanın etkinlik düzeyi 

bilinçli olarak artırılabilir. Lider hayvan 

zorlanarak bir eylemi başlatması ve grubun 

onu izlemesi sağlanabilir.



Pozisyon ve hareket

 Hayvanın belli bir yöne hareketini sağlamada 

denge noktası önemlidir.

 Bu nokta; hayvana yandan bakıldığında 

omuzların arkası, önden bakıldığında başın 

ortasıdır.



Dikkat dağıtıcı unsurlar

 1. Su birikintilerindeki parlak ışık yansıması

 3. Sallanan zincirler

 4. Metal sesleri

 5. Yüksek sesli gürültü

 6. Hava akımının çıkardığı ses

 7. Yürüyen hayvanlara karşıdan gelen hava akımı

 8. Bölmeye asılmış giysi

 9. Hareketli plastik parçası (Poşet vbg.)

 10. Dönen pervanenin hareketi



Dikkat dağıtıcı unsurlar

 11. Hareket eden insan

 12. Zemindeki küçük nesneler (Plastik bardak 
vbg)

 13. Zemindeki değişiklikler

 14. Zemindeki drenaj yarıkları

 15. Ani olarak farklı renkte ekipman kullanılması. 

 16. Ahırın karanlık olması hayvanların girişini 
engeller

 17. Sığırlar çok parlak güneş ışığına doğru 
yönelmez. 



Gürültünün engellenmesi

 Hayvanlar yüksek frekanslı seslere insanlardan (1000-3000 

Hz) daha duyarlı olup insan kulağının algılayamayacağı 

sesleri duyarlar (7000-8000 Hz). 

 Islık sesi hayvanları heyecanlandırır.

 Kapı ve benzeri ses çıkaran ekipmanların temas yüzeyleri 

lastik kaplanarak sesin azaltılması gerekir.

 Heyecanlanan hayvanlar bir araya toplanır. Bunları ayırmak 

ve sınıflandırmak çok güçtür. Hayvanlardan uzaklaşıp 

sakinleşmeleri beklenmelidir. En çok 20 dak içerisinde 

sakinleşirler. Nabızları normale döner.



Boğa kazalarına karşı önlemler

 Kendi türü ile sosyalize olmamış boğa tehlikelidir. 

 Sürüye yeni katılan boğa lider boğa ile mücadeleye 
girer. Tek başına büyütülmüş ise, kendisini sürüde 
üstünlük kuracak bir birey olarak görür. Bakıcıyı da 
rakip olarak göreceğinden ona saldırabilir. 

 Grup içinde büyütülen boğalar, bireysel bölmede 
büyütülenden daha az saldırgan olur. İnek yanında 
büyütülen genç boğa daha da az saldırgan olmaktadır. 
Erkek grubu içinde büyütülen boğanın bakıcıyı rakip 
sürü mensubu olarak algılama olasılığı çok düşüktür. 



Boğa kazalarına karşı önlemler

 Hiçbir boğaya tam olarak güvenilemez. İyi bir 

yönetimle boğanın saldırma riski azaltılabilir.

 Boğa adayını çağdaşları ile grup içinde büyütmek 

gerekir

 İnsana saldırmış olan bir boğa damızlıktan 

çıkarılmalıdır.

 Boğa kullanılan işletmelerde, riski azaltmak için inek 

yanında büyütülmüş boğa tercih edilmelidir. 



Boğa kazalarına karşı önlemler

 Boğa adayının toslaması veya sizi başı ile 
itelemesine asla izin vermeyin. Böyle davranan 
buzağıyı, alnı dışındaki bir vücut bölgesinden geriye 
doğru itin.

 Boğa saldırısının nedeni, hatalı değerlendirme veya 
öğrenmiş olduğu uygunsuz davranıştır. 

 Boğa saldırı öncesinde hedefine yan tarafını dönerek 
iri ve güçlü vücut yapısını sergiler. 

 Boğa karşısındaki bir kişiye saldırdığında, diğer 
kişilerin yan taraftan boğaya yaklaşarak onda 
saldırıya uğrayacakmış hissi uyandırarak dikkatini 
dağıtması gerekir. 



Boğa kazalarına karşı önlemler     Devam

 Saldırı pozisyonundaki boğadan yavaşça 

gerileyerek uzaklaşılmalıdır. Boğaya asla 

sırtınızı dönmeyin ve koşarak kaçmaya 

çalışmayın.

 Çok uzun süre bireysel bölmede tutulan 

boğanın saldırgan olması, insana saldırması 

olasıdır.

 Sütçü ırk boğalar etçilerden daha 

tehlikelidir.



HAYVAN DAVRANIMLARI  
VE REFAHI

4. hafta

 Prof. Dr. Mehmet ERTUĞRUL



6.KOYUNLARDA DAVRANIM

 6.1. Koyunların Otlama Davranımları

Koyunların üst dudakları yarıktır. Bu 
nedenle otları dipten koparabilirler. 
Otlar alt çenedeki kesici dişler ile 
damak arasına sıkıştırılır, başın ileri 
ve yukarı hareketi ile koparılır.

Irk ve meranın durumuna göre günlük 
otlama mesafesi 3 ila 10 km arasında 
değişir.



Koyunların Otlama Davranımları   Devam

Koyun ırkları sürü içgüdüsü bakımından 
farklıdır. Bununla birlikte hangi ırktan 
olursa olsun, koyun sürüsü merada alt 
gruplara ayrılarak otlar. Alt grupları 
oluşturanlar arasında sosyal ilişkiler 
daha fazladır.

Koyunlar meranın belli bir yerini 
konaklama alanı olarak belirler ve 
burada dinlenirler.

En uzun otlama periyotları; sabahın 
erken saatleri ve öğleden sonra ile 
gün batımı arasındaki saatlerdir. 



6.2.Geviş getirme (ruminasyon)
Koyunlar 8 periyotda ve toplam 8 saat süre ile 
geviş getirirler. Bir priyodun süresi 2 dakika ile 2 
saat arasında değişebilir.

6.3.Su İçme
Koyunlar merada belli yerlerden su içme 
eğilimindedir. Kuraklık dönemlerinde bile 
buralara giderler.

Su tüketimi; ırk, mera koşulları, gebelik, 
laktasyon ve hava sıcaklığına bağlı olarak 
değişir.



6.4.Koyunlarda Cinsel Davranımlar

Koyun ırklarının çoğunluğu belli mevsimde 
kızgınlık gösterir. Kuzey yarıkürede çiftleşme 
mevsimi sonbahardır. Koçlar ise tüm yıl boyunca 
cinsel aktivite gösterir.

Koç; kızgın koyunu koku aracılığıyla belirler. 
Sürekli olarak bu dişiyi izler, vulvasını koklar ve 
yalar, homurdanmaya benzer sesler çıkarır, ön 
ayağı ile koyunun karnına temas eder. Bu sırada 
koyun kaçmazsa, koç çıkış yapar ve çiftleşme 
gerçekleşir.



6.4.Koyunlarda Cinsel Davranımlar    Devam

 Kızgınlık genellikle sabahın çok erken 

saatleri ile öğleye yakın saatler 

arasında görülür ve 20-30 saat sürer. 

Kızgınlık tespitinden 12 saat sonra 

çiftleştirilen koyunların gebe kalma 

olasılığı yüksek olur. 



Şekil 4. Koyunlarda cinsel davranımlar

Hafez, E. S. E. 1975 den alınmıştır



 6.4.1. Koyunlarda Cinsel Davranımların 

Üreme Etkenliğine Etkileri

Üstün koçlar ast koçların çiftleşmelerini 

engelleme ve mümkün olan en çok sayıda 

koyun ile çiftleşme eğilimindedir. Koçlar farklı 

yaşta ise genç koçların çiftleşme olasılığı 

çok azdır. Bu nedenle aynı yaştaki koçların 

kullanılması veya çiftleştirmelerin geniş bir 

alanda yapılması önerilir. 



Koyunlarda Cinsel Davranımların 

Üreme Etkenliğine Etkileri      Devam

 Çiftleştirmede koç başına 20-30 

koyun hesaplanır. 50-60 koyundan 

oluşan gruba 2 koç katılırsa üstün 

olan astın çiftleşmesini engellemeye 

çalışırken kendisi de çiftleşemez. Bu 

nedenle 3 koç katılması önerilir.  



 6.5.Analık ve Doğum Davranımları

Doğum öncesinde koyun huzursuzlanır, 

sık sık yer ve pozisyon değiştirir, bazıları sakin ve 
izole bir yer arar. 

Doğum başlangıcında abdominal kasılmalar başlar ve 
giderek sıklığı ve şiddeti artar. 

Koyun yatar, sık sık başını karnına uzatır, yüksek 
sesle meler. 

Doğum genellikle yardımsız gerçekleşir. 

Doğumdan hemen sonra kuzu, anası tarafından 
yalanarak kurutulur.

Ana, kuzusunu başlangıçta sadece kokusundan tanır. 
Koklama yerini zamanla görme ve işitme 
duyularına bırakır.



Problem Kuzular
- Anası ölen

- Anası sütsüz veya sütü yetersiz

- Çoğuz doğan ve anası tarafından 

kaybedilen

- Çoğuz doğum nedeniyle yeterince beslenemeyen

- Anasın tarafından kabul edilmeyen

- Başka koyun tarafından çalınıp daha sonra

terkedilen

- Zayıf doğan, bu nedenle hareketsiz olduğu için

anasından ilgi görmeyen kuzular “problem kuzu”

olarak adlandırılır.



Problem kuzulara ne  yapılmalı? 

-Sütü fazla olan koyunlar bakıcı tarafından

tutularak problem kuzunun emmesi sağlanır

İşgücü gereksinmesi fazladır.

-Kuzusu ölmüş olan koyuna adapte edilir.

-Kuzusunu reddeden anaların kuzuyu kabul

etmesi sağlanır.

-Kuzu çalma önlenmelidir

-Anasından ilgi görmeyen zayıf ve hareketsiz 

kuzular kurutulup, elden süt içirilmeli ve en kısa 

zamanda (en çok 8 saat) anasına verilmeli.



6.6. Koyunlarda Sosyal Davranımlar

 Koyunlar, bireyleri arasında sıkı ilişkiler olan 
sosyal gruplar halinde yaşarlar.

 Ana-yavru ilişkileri, sosyal ilişkiler ve 
davranımlar arasında önemli yer tutar.

 Doğumdan sonra ananın yavruyu yalaması, 
kuzunun yaşaması bakımından önemlidir. 
Ana ile kuzusunun bir arada bulunması, ikisi 
arasında “bağlılık” oluşmasını sağlar.

 Bağlılığın beslenme ile ilişkisi yoktur. 
Anasından ayrılıp başka bir canlı ile birlikte 
tutulan kuzu, bu kez ona bağlanır. Cansız bir 
varlığa da bağlanma oluşabilir.



Koyunlarda Sosyal Davranımlar    Devam

 Sürü halinde yaşayan koyunlar, 
sosyal ilişkileri fazla olan alt gruplar 
halinde yaşarlar. Aynı alt gruplardaki 
hayvanlar tüm eylemlerde birlikte 
bulunurlar.

 Sürüdeki yaşlı koyunlar lider 
konumundadır. 

Sosyal ilişkilerde görme ve işitme 
önem taşır. Sürü içerisinde iletişim bu 
yolla sağlanır.



HAYVAN DAVRANIMLARI  
VE REFAHI

5. hafta

 Prof. Dr. Mehmet ERTUĞRUL



7.KEÇİLERDE DAVRANIM

Koyun ve keçilerin davranımsal farklılıkları

a) Koyunlar yerden, keçiler yüksekten otlar

b) Keçiler vücut örtüleri nedeniyle (Ankara

Keçisi hariç) çalılık arazide otlayabilirler.

c) Keçilerde sürü içgüdüsü koyunlara göre 

geridir.

d) Keçiler soğuk ve yağışlı havalarda

korunacakları yerler ararlar. 



Koyun ve keçilerin davranımsal farklılıkları

DEVAM

e) Keçiler daha çevik ve hareketlidir.

f) Keçilerde üstünlük yapısı daha belirgindir.

g) İki türün kavga davranımları farklıdır.

h) Keçi tehdit unsuruna dönerek pozisyon alır,

koyun kaçar.

i) Keçiler, çiftleşme mevsiminde penisleri

ereksiyon halinde idrar atar.

j) Keçiler insanlara koyunlardan daha yakındır.

k) Keçiler koyunlardan daha meraklıdır.



 7.1.KEÇİLERDE ÜREME DAVRANIMLARI

7.1.1.Teke üreme davranımları

Tekeler üreme mevsiminde penisleri ereksiyon

halinde iken idrar yaparlar. Bu dönemde 

başlarında boynuzların hemen gerisinde bulunan 

bezlerden, keçiler için çekici bir koku (feromon) 

salgılarlar. Teke; kızgın keçileri vaginal

akıntılarından ve kuyruklarında yer alan koku 

bezinden salgılanan koku aracılığıyla tespit eder, 

onu sürekli izler, perineal bölgesini koklar, yalar, ön 

ayağı ile keçinin karnına temas eder, Keçi 

kaçmazsa aşım yapar.

Tekeler, çiftleşme döneminde asabi ve saldırgandır.



 7.1.2.Keçi (dişi) üreme davranımları

-Kızgın keçiler sık sık meler, 

-kuyruk sallar, 

-tekeye yakın olmaya 

çalışır ve onu takip eder, 

-sık ve az miktarda idrar yapar, 

-tekenin tipik çiftleşme davranımları  

onu rahatsız etmez, kaçmaz, 

-tekenin aşımına (çıkışına) 

izin verir.

Keçilerde çiftleşme davranımları 

(a: Keçi sık sık idrar atar, teke koklar

b: Teke flehmen davranımı sergiler, 

keçi kaçmaz)
Şekil; Hafez, E. S. E. 1975 den alınmıştır



7.2.Keçilerde Sosyal Üstünlük ve 
 Üstünlüğün Çiftleşme ile İlişkisi

En üstün tekeye “alfa teke” adı verilir. Bu teke diğer 
tekelerin çiftleşmesini olabildiğince engelleyerek 
kızgın keçilerin çoğu ile çiftleşme eğilimindedir.

Alfa teke, diğer tekeleri tehdit ederek veya 
toslayarak kızgın keçiden uzaklaştırmaya çalışır.
Bu sırada kendisi de çiftleşme gerçekleştiremez.

Bu nedenle sayısal olarak iki tekenin yeterli olacağı 
keçi grubuna üç teke katılarak keçilerin gebe 
kalma olasılığı artırılmalıdır.





 7.3.Doğum ve doğum sonrası 

 davranımlar

 Doğum yaklaşan keçi huzursuzdur, 

 yataklığı eşeler, 

 sık sık yatıp kalkar, 

 doğum için uygun bir yer arar. 

 Doğum yatar pozisyonda, ve 1/2 - 4 saat içinde   

 gerçekleşir. 

 Yavru zarları doğumdan kısa süre sonra atılır. 

 Keçi bu zarları yeme eğilimindedir.



7.3.Doğum ve doğum sonrası davranımlar                  

Devam

 Ana yeni doğan oğlağı yalayarak 
kurutur. 

 Oğlak kısa sürede ayağa kalkar ve 
emmeye yönelir. 

 Bu sırada ana yavrusunun perineal
bölgesini koklar ve yalar. 

 Ana oğlak bağlılığı bu sırada büyük 
ölçüde oluşur.



7.4.Keçi Barındırmada Çit Tasarımı

Çitle çevrili alanlarda barındırılan 

keçiler sürekli olarak bu alandan 

çıkmaya çalışırlar.

Şekil; Hafez, E. S. E. 1975 den alınmıştır

Şekil



 7.5.Keçilerde Otlama, Yem Yeme, Ruminasyon

Keçiler yüksekten yemeyi tercih eder. Otlamanın

%30-35’i yerden %65-70’i yüksekten yapılır.

Çok kaba materyalleri (yaprak-dal) değerlendirebilirler.

En uzun otlama periyotları sabah ve akşam saatleridir.

Günlük toplam otlama süresi 8-9 saattir.

Orman içi otlatmada fidan ve sürgünleri yiyerek

vegetasyona zarar verirler.

Ağılda barındırılan keçiler ruminasyonun %75’ini gece

gerçekleştirir.   



8.TAVUKLARDA DAVRANIM

 Modern tavukçuluk kontrollü çevrede, büyük 

sayıda hayvanın mümkün olan en küçük alanda 

yetiştirilmesi şeklinde yapılmaktadır. Bunun 

sonucu olarak tavukların doğal davranımlarında 

pek çok değişiklik oluşmuştur. Örneğin gurkluk

seleksiyonla tamamen ortadan kaldırılmıştır.



 8.1.Tavuklarda Üreme Davranımları

Erkeklerde l2-l6, dişilerde ise en erken l8 
haftalık yaşta çiftleşme davranımları 
görülmeye başlar. Bu süre; 

-genotip, 

-besleme ve 

-aydınlatma programına bağlı olarak 
değişir.

Sosyal sıralamada üstte bulunan ağır dişiler 
diğerlerine göre daha seyrek çiftleşirler.



 Damızlık işletmelerinin

Başarısı; kuluçka

randımanına, bu da

horozların çiftleşme gücüne

bağlıdır. 

a) Erkeğin deneyimi

b) Ağır erkekler daha az  
çiftleşir

c) Üstün horozlar daha 
çok çiftleşir (süregen
değildir) 

Şekil; Hafez, E. S. E. 1975 den alınmıştır



d) Erkek/dişi oranının 1/5, 1/10, 1/12 vey

3/40 olması kuluçka randımanını etkilemez

e) Aydınlatma programının değiştirilmesi 

sperma üretimini uyarır-artırır

f) Genç horozlar daha çok çiftleşir

g) Horozların susuz kalması semen üretimini 

azaltır

h) Küflü yemler semen üretimini azaltır

i) Düşük sıcaklıkta sperm üretimi artar

j) Horozlar günde 1-53 kez çiftleşir
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 8.1.1.Gurkluk ve Kuluçka

Gurkluk:Tavuğun kuluçkaya yatma isteği

Doğal kuluçkada nelere dikkat edilmeli

a) Kuluçka yeri yanmış gübre veya torf

üzerinde olursa yumurtalar için gerekli 

nem sağlanmış olur

b) Gurk tavuk dış parazitlerden arındırılmalıdır



c) Tavuk 1 gün taklit yumurtalara yatırılmalıdır

d) Tavuğun altına cüssesine göre 10-15  

yumurta  koyulmalıdır

e) Tavuk; yem ve su tüketimi, dışkı atımı ve   

gezinme ihtiyacı için kuluçka yerinden

ayrılabilmelidir

f) Tüm döllü yumurtalardan civciv çıkana kadar   

tavuğun yuvada kalması sağlanmalıdır



 8.2.Yumurtadan Çıkış Öncesi ve Çıkış

Yumurta içinde civcivin başı sağ kanadının 

altındadır. Civciv çıkım sırasında vücudunu 

kabuğa doğru gerginleştirir ve gaga ile kabuğu 

kırar. Kabuktan çıkan civciv bacak ve kanatlarını 

gererek sürünmeye başlar.

Kuluçkanın 20. günü çıkım maksimum olur. 



 8.3.Tavuklarda Sosyal Davranımlar

8.3.1.Ses ile iletişim

Civcivler 12, tavuklar 22 farklı ses ile iletişim 
sağlamaktadır. Bunlardan; yem çağrısı, 
predatör alarmı, yumurtlama öncesi ve 
sonrası sesler dikkat çekenlerdir. 

8.3.2.Duruş şekli ile iletişim

Tavuklar; baş ve/veya kuyruklarının aşağıda 
veya yukarıda oluşu, tüylerin kabarık olup 
olmaması gibi hallerle de iletişim 
sağlamaktadır.     



8.3.3.Gagalama Düzeni

Gagalama; yumurta kabuğunu kırma, yeme, 
içme, alan sağlama, diğerlerini tanıma, çiftleşme 
vb. fonksiyonlarla ilgilidir.

Tavuklar baş ve vücutları çevresinde 
oluşturdukları alana girenleri gagalar.

Tavuklarda üstünlük sıralaması “gagalama 
düzeni” olarak adlandırılır. Gagalama düzeninin 
oluşumu sırasında kavga görülebilir. Kavgada 
rakibin başı gagalanır, bacaklarla rakibe 
vurularak yıldırılmaya çalışılır, bu sırada 
mahmuzlar yaralanmaya neden olabilir.



 Gagalama Düzeninin Kısa Sürede Oluşmasını 
Sağlayarak Yumurta Veriminin Azalması 
Önlenmelidir

- Farklı gruplardan hayvanlarla yeni grup

oluşturma yumurta verimi başlamadan

yapılmalıdır

- Kümes alanı yeterli olmalı (460 cm2/tavuk)

- Yemlik ve suluk yeterli sayı ve uygun dağılımda

olmalıdır

- Birleştirilen gruplardan eşit sayıda tavuk 

alınmalıdır

- Horoz katılacak grup; içinde horoz bulunan 

gruplardaki tavuklardan oluşturulmalıdır



 8.4. Civcivlerin Sıcaklık, Su ve Yem İhtiyacı

Yumurtadan çıkan 

Civcivler sıcak ve

korunmuş bir yer

ararlar. Özellikle 

Hava akımına çok

duyarlıdırlar.



Civcivlerin Sıcaklık, Su ve Yem İhtiyacı

Devam

Düşük çevre sıcaklığı büyümeyi yavaşlatır.
Büyütme yerinin yüksek sıcaklığı civcivlerin
hızlı su kaybına neden olur. Bu nedenle
civcivler suya kolay ulaşmalıdır.

Civcivler çevrelerindeki objeleri gagalama
eğilimindedir. Bu sırada su ve yeme
tesadüfen ulaşmaktadır. Bunu kolaylaştırmak
için civcivlerin altına kağıt serilip üzerine yem
serpilir, kolaylıkla su içebilecekleri yükseklikte
suluklar kullanılır.



 8.5.Gaga Kesimi

Kannibalizmin (yamyamlık)

önlenmesi amacıyla 5-7

günlük civcivlerde gaganın

1/3’ünün kesilmesi

işlemidir.



 8.6.Yumurta Tavukçuluğu

8.6.1.Yumurtlama

Tavuklar yumurtlayacakları zaman tipik davranımlar sergiler.

Yumurtlama davranımları

a) Yumurtlama yeri arama: Tavuk huzursuzdur, özel 
sesler çıkarır, yumurtlayabileceği yerleri inceler

b) Uygun yer belirlediğinde girip ayaklarıyla incelemeyi 
sürdürür, boyun yere paraleldir

c) Çömelip sağa sola hareket ederek çukur oluşturup 
yumurtlar

d) Yumurtayı gagası ile inceler, kümese döner, gıdaklar



 Kafeste yetiştirilen tavuklar yumurtlayacakları

zaman diğer tavukları uzaklaştırmaya çalışır, kafes

tabanına sürünür gibi hareket eder, başını teller

arasına sokar, bu sırada komşu kafesteki

tavuklarca gagalanabilir, yatar ve yumurtlar.

 Yer sisteminde yetiştirilen tavuklar folluklara

yumurtlar. Folluk tavuğun içerisinde kolay hareket

edeceği büyüklükte olmalıdır. Folluk girişinin üçgen

şekilli olması tercih edilir. Tavuklar folluğa kolay

ulaşamıyor veya giremiyorsa kümes tabanına

yumurtlama gibi arzulanmayan bir durumla

karşılaşılır.
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 Folluk Dışına Yumurtlama Nasıl Önlenir?

- Folluklar kümes tabanına yerleştirilir, her gün 
biraz yükseğe alınır

-Kümes tabanındaki altlık derinliği 7-8 cm 

den fazla olmamalıdır

- Kümes içine yumurtlanan yumurtalar 
toplanmalı, folluklara taklit yumurta koyulmalıdır

- Folluk tabanı bol altlıklı olmalı, sık 
değiştirilmelidir

- Folluklar yarı karanlık (loş) bir yerde bulunmalı

- Folluklarda dış parazit bulunmamalı

- Kümeste loş kısımlar bulunmamalı 



 8.6.2.Aydınlatma

Günlük aydınlatma 17 saatten fazla olmamalıdır. 

Aydınlatma programı veya döngüsü 24 veya 28 

saatlik dilimler şeklinde uygulanır. 28 saatlik 

uygulama haftanın 6’ya bölünmesi ile 

oluşturulur. Bu aydınlatmada yumurta verimi 

biraz azalmakta fakat yumurta büyüklüğü 

artmaktadır. 



 8.8.Tavuk Eti Üretimi

Tavuk eti üretiminde davranımsal
problemler nedeniyle;

- Büyüme hızı yavaşlayabilir

-Yem değerlendirme kötüleşebilir

- Ölüm oranı artabilir



 Kasaplık Piliç Üretiminde İyi Bir Üretim 

Performansı Sağlamak İçin

Ne Yapılmalı?

a) Yeterli sayıda suluk bulunmalı, sık sık 

kontrol edilmelidir

b) Yemlikler civcivlerin de kolaylıkla yem

yiyebileceği, yemin topaklanması ve

telefatına neden olmayacak nitelikte

olmalı



c) Yemliklerde her zaman taze yem bulunmalı

d) Hayvanlar yemliklere en fazla 2 m mesafede 

ulaşabilmeli

e) Mekanizasyonun arıza uyarı sitemi olmalı

f) Havalandırma yeterli olmalı fakat kümes

sıcaklığının fazla düşmesine neden olmamalı

g) Çevre kontrollu kümeslerde maksimum yaşta

m2  ye 17-22 piliç veya 34.2 kg/m2 sıklık, diğer 

kümeslerde m2 ye 9-12 piliç sıklık önerilir 



 8.8.1.Kasaplık Piliçlerin Kesimi

Piliçlerin, kümeste yakalanması, kesimhaneye 

nakli ve kesilmesi sırasında ortaya çıkabilecek 

kayıplar

a)Yakalama ve nakil sırasında karkasta kalitenin 

düşmesine neden olan berelenmeler (%3 ve daha 

fazla). Sıcak havalarda ve ağır hayvanlarda daha 

fazla

b)Nakliye sırasında; yaralanma, ette morarma ve

ölüm olabilir.

c)Kesim sırasında hayvanın çırpınması nedeniyle 

kemik kırılması ve göğüste ezilme olabilir. Piliçler 

elektrik akımı ile bayıltılarak kesilmelidir



8.9.Tavuklarda Davranış Bozuklukları

8.9.1.Kloak Gagalama

Daha çok yumurtlamaya başlamak üzere olan 

piliçlerde, muhtemelen bu dönemdeki hormonal

değişikliklerin etkisi ile ortaya çıkar.

Yumurtlamakta olan piliçin kloakı gagalanmaktadır. 

Kümeste aydınlatma şiddetinin düşürülmesi 

önerilir.



Tavuklarda Davranış Bozuklukları       Devam

8.9.2.Polidipsia (Aşırı su içme)

Kafes tavukçuluğunda görülür. 

Bazı tavuklar su nipelleri ile oynar ve 

bu sırada aşırı su tüketir. Bu davranış 

bozukluğu yemlikteki yemin sık sık 

karıştırılarak tavukların dikkati yeme 

çekilmek suretiyle önlenebilir.



 8.9.3.Yumurta Yeme

Sürü içerisinde hızlı yayılan bir davranış 

bozukluğudur. Bu davranımı sergileyenler 

öncelikle kendi yumurtalarını olmak üzere, 

diğerlerinin yumurtalarını da yerler.

- Besin maddesi yetersizliği

- Hayvanlara yeterince grid verilmemesi

- Tavuğun tesadüfen kırık yumurta bulması

ve yemesi bu davranımı başlatmaktadır.

Tavuklarda Davranış Bozuklukları    Devam



Yumurta Yemenin Önlenmesi

a) Gagasına yumurta sarısı bulaşmış veya 
gagasını temizlemeye çalışan zanlı tavuklar 
ayıklanmalı

b) Gaga kesimi uygulanmalıdır

c) Folluklar loş olmalıdır

d) Folluk dışına yumurtlanan yumurtalar

hemen toplanmalıdır

e) Kırık yumurtalar ve tüm yumurta kalıntıları 
yok edilmelidir

f) Sağlam kabuklu yumurta üretimine

uygun besleme uygulanmalıdır
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ARA SINAVA HAZIRLIK

SORU-YANIT

PEKİŞTİRME
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HAYVAN 

REFAHI

Prof. Dr. Mehmet ERTUĞRUL



HAYVAN REFAHI

 Bazı bilim adamları hayvan refahını biyolojik 

zindelikle, diğerleri ise  psikolojik ve fiziksel 

sağlıkla ilişkilendirmektedir

 Hayvan refahı, “yaşadığı çevre ile uyum 

içerisinde olabilme hali” olarak tanımlanabilir 

 Brambell komitesi hayvan refahını, “hayvanın 

zihinsel (mental) ve fiziksel olarak iyi olma hali” 

olarak tanımlamaktadır 



 Hayvanın içinde bulunduğu çevre ile başa 

çıkabilme yeteneği olarak da tanımlanabilir 

 Hayvan refahı, hayvanın içinde bulunduğu 

çevreye acı çekmeden uyum sağlayabilmesi, 

gerek psikolojik gerek fiziksel açıdan sağlıklı 

olması olarak da tanımlanmaktadır

HAYVAN REFAHI



 Bilimsel olarak ise; laboratuvar, çiftlik, 

egzotik, yaban vb. hayvanların 

beslenmesi, barındırılması, yetiştirilmesi, 

kesimi, nakliyesi, bakımı ya da bilimsel 

araştırmalar sırasında acı, ıstırap ve 

ağrıdan uzak tutularak sağlıklı ve mutlu 

olabilecekleri optimal koşulların 

sağlanması ve sürdürülebilmesi olarak 

tanımlanmaktadır 

HAYVAN REFAHI



HAYVAN REFAHININ TARİHÇESİ

 Hayvan refahı hareketlerinin yaklaşık 200 yıllık 

bir geçmişi vardır

 Hayvan muamelelerine ilişkin yasalar bir çok 

ülkede 1800'lü yılların başlarından itibaren 

kabul edilmiştir.

 İngiltere'de hayvanların korunmasıyla ilgili ilk 

yasal düzenleme 1822 yılında yapılmıştır.



 İngiltere'de 1822 yılında hayvanların 

yaşam koşullarının ve insanların 

hayvanlara karşı davranış ve 

tutumlarının iyileştirilmesi amacıyla 

Hayvanları Koruma Birliği kurulmuştur. 

 Dünyanın çeşitli yerlerinde benzer 

organizasyonlar bunu izlemiştir.

HAYVAN REFAHININ TARİHÇESİ



HAYVAN REFAHININ TARİHÇESİ



 Brambell komitesi entansif olarak 

yetiştirilen çiftlik hayvanlarının refahı 

konusunda araştırma yapmak üzere 

kurulmuştur.

 Hayvan refahı kavramı ilk kez bu 

komitenin 1965 tarihli raporunda ele 

alınmıştır.

HAYVAN REFAHININ TARİHÇESİ



 Osmanlı Devletinde de 1587'de Padişah III. 

Murat'ın yük taşıyan hayvanlara 

taşıyabileceklerinden fazla yük yüklenmemesi 

konusunda ferman çıkardığı bilinmektedir. 

 1857 yılında, hayvanlara davranış şekillerinden 

dolayı hayvan sahiplerinin  uyarıldığı kayıtlara 

geçmiştir

HAYVAN REFAHININ TARİHÇESİ



ÇİFTLİK HAYVANLARINDA REFAH

 Brambell Komitesinin üzerinde durduğu hayvan 

refahı kuralları, 1965 yılında 5 özgürlük adı 

altında yayımlanmış, 1993 yılında ise yeniden 

düzenlenmiştir.

 Yeni Beş Özgürlük;

1.Hiçbir hayvan aç ve susuz bırakılamaz, sağlıklı 

ve zinde kalmaları için önlerinde su ve yem 

bulunmalıdır.

2.Hayvanlara uygun çevre koşulları sağlanmalı ve 

rahatsız edilmemelidir.



3.Hayvanlar; ağrı, yaralanma ve hastalıklardan 

önlem alarak veya tedavi yoluyla korunmalıdır

4.Hayvanlar zihinsel acı çekmelerini önlemek 

üzere korku ve stresten korunmalıdır.

5.Hayvanlara normal davranımlarını 

gösterebilmeleri için yeterli alan ve olanaklar 

sağlanmalıdır.

ÇİFTLİK HAYVANLARINDA REFAH



YÖNETİM BARINDIRMA VE BİYOGÜVENLİK

 Hayvanların refah içerisinde olması yanında; 

hayvancılık çalışanlarının sağlık ve güvenliği 

için doğru ve iyi yönetim esastır.

 İyi ve isabetli yönetim hayvanlara; büyüme, 

olgunlaşma, üreme ve sağlıklı kalma olanağı 

sağlayan bakım koşulları sağlar.  

 İyi yetiştirilmiş ve uygun şekilde motive edilmiş 

personel hayvanlara yüksek düzeyde özenli 

bakım ve koruma sağlar. 

 Hayvanlara ideal fiziksel çevre sağlanmalıdır



TESİSLER VE ÇEVRE 

Çevre koşulları ve stres

 Evcil hayvanlar görece geniş çevresel 

farklılıklara adapte olabilmektedir

 Çiftlik hayvanları üretiminde kullanılan ırk ve 

hatlar, farklı çevresel koşullarda, değişen 

denetim düzeylerinde üreme veya büyüme 

verimleri yönünde Islah edilmiştir.

 Bu hayvan hatları, orijini olan hat ve ırklardan 

çok farklılaşmıştır 



 Ekstansif koşullarda yetiştirilen hayvanlar, geniş 
otlaklarda ve tamamen dışarıda 
tutulabilmektedir. 

 Entansif yetiştiricilikte ise barınak, padok veya 
kafeslerde barındırılmakta, kontrollü çevre 
koşulları sağlanmadığı, yem, su ve diğer 
ihtiyaçları karşılanmadığı taktirde yaşamlarını 
sürdürememektedirler. 

 Evcil hayvan türlerinin gereksinmeleri 
birbirinden farklıdır ve türü oluşturan 
hayvanların genetik geçmişleri ve önceki 
deneyimlerine bağlıdır

Çevre koşulları ve stres



Refah (mutluluk-afiyet-keyif) ölçütleri

 Hayvanların barındırma ve yönetim 

koşullarının uygunluğunu belirlemek üzere 

çeşitli ölçütler oluşturulmuştur. 

 Örneğin; tavukçulukta, tüy dökümü veya 

çiftleşmeden kaynaklanmayan yoğun tüy 

kaybı ağır stres altında olduklarının 

göstergesi olarak kabul edilir. 

 Çok sofistike stres ölçütlerinin üstün oldukları 

düşünülmemelidir hatta bunlar kafa karıştırıcı 

sonuçlar verir 



 Örneğin; yer sisteminde, barındırılan tavukların 
kan plazma kortikosteroid konsantrasyonu, 
kalabalık kafeslerde barındırılan tavuklarınki ile 
aynıdır.

 Bu sonuca bakarak kafeste barındırmanın stres 
oluşturmadığı gibi yanlış bir sonuç çıkarılabilir. 

 Stresli sosyal konum viral hastalıklara 
dayanıklılığı azaltırken, bakteriyel hastalıklar ve 
parazitlere dayanıklılığı artırabilir.

Refah (mutluluk-afiyet-keyif) ölçütleri



 Bazı araştırıcılar refahla ilgili olarak 
davranımlardan yararlanılması gerektiğini 
vurgularken diğerleri bunların 
tanımlanmasının çok karmaşık ve zor 
olduğuna işaret etmektedir 

 Aynı şekilde bazı araştırıcılar bireylerin baskı 
altındaki performanslarının kronik stres 
yapıcılarla ilgili oldukça duyarlı göstergeler 
olduğunu kabul ederken,

 aynı parametrelerin kullanılması bakımından 
çekinser görüş bildirenler de vardır. 

Refah (mutluluk-afiyet-keyif) ölçütleri



 Hayvan refahı veya mutluluğu fiziksel ve 
fizyolojik etmenlerin etkisi altındadır

 Hayvan refahının ölçümlenmesinde çok sayıda 
belirtecin dikkate alınması gerekir. 

Refah Beliteçleri 4 grupta toplanabilir.

 1. Davranış kalıpları

 2. Patolojik ve immünolojik özellikler

 3. Fizyolojik ve biyokimyasal karakteristikler

 4. Her bireyin üreme ve üretim performansı

Refah (mutluluk-afiyet-keyif) ölçütleri
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 Tüm hayvanlar ve koşullara uygun bir 

hayvan refahı kurallar listesi yoktur.

 Değişik sistemlerdeki farklı koşullara uygun 

bir dizi hayvan refahı düzeyi ve prosedürü 

geliştirilmelidir. 

 Hayvancılıkta bazı uygulamalar refahı 

(hayvan mutluluğunu) belli düzeyde 

geliştirebilir, bununla yetinilmeyip, tüm 

uygulamaların hayvan refahı açısından kabul 

edilebilir olması sağlanmalıdır. 



 Makro Çevre ve Mikro Çevre 

 Hayvanlar için sağlanması gerekli koşullar; 

çeşitli çevresel değişkenlerin bir 

fonksiyonudur. Bunlar; 

-fiziksel çevre, 

-beslenme, 

-sosyal ve biyolojik etkileşimlerdir. 

 Hastalık, stres, ölüm, yaralanma ve 

davranım sorunları en aza indirilmelidir. 



Sıcaklık, 

rutubet, 

ışık, 

hava kalitesi,

alan, 

sosyal etkileşimler, 

 mikroorganizma 

yoğunluğu,

 ses, 

 beslenme faktörleri, 

 haşere, 

 yırtıcılar ve 

 su

gibi çevresel bileşenler kesinlikle

dikkate alınmalıdır

 Makro Çevre ve Mikro Çevre 



 Barınaklardaki fiziksel koşullar ve barınak 

dışı çevre koşulları makro çevreyi oluşturur. 

Mikro çevre ise herhangi bir anda hayvanı 

çevreleyen fiziksel ve biyolojik çevredir.

 Aynı makro çevrede farklı mikro çevreler 

bulunabilir. 

 Mikro ve makro çevre hayvanların genetik 

özelliklerine, yaşına ve kullanım amacına 

uygun olmalıdır. 

 Makro Çevre ve Mikro Çevre 



 Ilıman iklim bölgelerinde bile taşkın, kar 

fırtınaları ve yaz sıcak dalgaları halinde 

hayvanların ulaşabilecekleri barınakları 

olmalıdır. 

 Eğer doğal yapılar ve ağaçlar yeterli koruma 

sağlamıyorsa, barınak, rüzgar perdesi, veya 

gölgelik yapılmalıdır

 Makro Çevre ve Mikro Çevre 



Genetik Farklılıklar

 Bazı hayvan hatları özel çevresel koşullara 

gereksinme duyar. Bazı domuz hatlarında, 

taşıdıkları bir gen nedeniyle, orta düzeyde 

stres altında malignant hyperthermi görülür.

 Transgenik hayvanlara özel bakım ve idare 

uygulanması gerekebilir.

 Bu nedenle söz konusu hatların refahı için 

özel uygulamalar gerekebilir. 



Mekân gereksinmesi

 Sadece taban alanı algılanmamalıdır.

 Entansif sistemlerde mekan; biçim, zemin 
çeşidi, tavan yüksekliği,  yemlik ve sulukların 
yeri-şekli ile hayvanlar tarafından; algılanan, 
hissedilen ve kullanılan uzaydır. 

 Kısaca hayvan tarafından kullanılabilen alan 
veya hayvanın yöresi olarak tanımlanır.

 Bireysel bölme veya kafesteki hayvanların; 
diğer hayvanları, çalışanları ve diğer faaliyetleri  
görebilmesi sağlanmalıdır. 



 Evcil hayvanların alan gereksinmesi;

-Vücut büyüklüğü,

-baş yüksekliği,

-yaşam döngüsü aşaması,

-davranım,

-sağlık ve

-iklimsel koşullar dikkate alınarak belirlenir.  

Mekân gereksinmesi



 Alan hayvanın; ayakta durma, yatma, 

dinlenme, kendini yalama, yeme, içme, 

atıklama sırasındaki vücut pozisyonları için 

yeterli olmalıdır. 

 Hayvan yerleştirme sıklığı arttığında; 

- verim azalır,

- agresif davranımlar görülür. 

Mekân gereksinmesi



Sıcaklık, nem ve havalandırma

 Fiziksel çevrenin önemli bileşenleridir.

 Hayvan sağlığı (bulaşıcı hastalık) ve 
genetikle (transgenik modifikasyon) ilişkili bu 
faktörler, ayrıca; hayvanın ısıl dengesini, 
davranımlarını, metabolizma ve 
performansını etkiler.

 Hayvanların vücut sıcaklıklarını homonom
tutabilmek için minimum metabolik enerjiye 
ihtiyaç duydukları çevre sıcaklığına 
termonötral zon (TNZ) denir.



 TNZ de, hayvanların vücut sıcaklıklarının sabit 

kalabilmesi için metabolik düzenleme gerekmez.

 Tarım hayvanları için tercih edilen sıcaklıklar, 

performans gerilemesinin önemli sayılmayacak 

derecede az olduğu sıcaklıklardır.

 Mevcut etkili çevre sıcaklığı geçici olarak tercih 

edilen sıcaklık aralığının üstünde veya altında 

olduğunda hayvanların üretim etkenliği ve genel 

konforunda değişiklik olmaz

Sıcaklık, nem ve havalandırma



 Hayvanın her hangi bir andaki ısıl çevresi, 

pek çok değişkenin ortak etkisi altındadır. 

Bunlar; 

hava sıcaklığı, 

rutubet,

hava akımı hızı, 

hayvanı çevreleyen 

yüzeyin sıcaklığı, 

hayvanı saran yakın

çevrenin yalıtım etkisi, 

hayvanın yaşı, 

cinsiyeti, 

ağırlığı, 

hastalık durumu, 

transgenik değiştirilme 

durumu, 

adaptasyon durumu, 

hayvanın duruş 

pozisyonu, 

verim (üretim) dönemi, 

vücut kondisyonu ve 

beslenme düzeyi

olarak sıralanabilir 
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Rüzgar soğutma-Sıcaklık indeksi 

Hava sıcaklığı ve rüzgar hızına göre 

hissedilen sıcaklık aşağıdaki şekilde 

hesaplanır:

(°C)= 13.12 + (0.6215 × AT) − [11.37 × (WSPD)0.16] +

[0.3965 × AT × (WSPD) 0.16] 

AT:Hava Sıcaklığı

WSPD:Hava akımı (rüzgar) hızı (m/sn)



 Havalandırma sistemi ısı, nem ve hava 
kirleticilerin barınak dışına atılmasını sağlar. 

 Havalandırma aynı zamanda barınağa temiz 
hava sağlamaktadır. 

 Yeterli havalandırma, solunum sistemi 
hastalıkları yanında diğer hastalıkların da 
önlenmesinde önemli bir faktördür. 

 Havalandırma esas olarak hayvanın mikro 
çevresinde hava sıcaklığı ve hava rutubetini 
arzulanan düzeyde tutmayı amaçlamaktadır. 

Havalandırma sistemi 



Havalandırma sistemi

 Havalandırma miktarı; hayvanların cüsse, 

sayı ve beslenme düzeyine, atık yönetim 

sistemine ve atmosferik koşullara bağlı 

olarak değişiklik gösterir. 

 Havalandırma sistemi; barınağın ısı ve nem 

yükü, ekipman ve bakım-besleme koşulları 

dikkate alınarak oluşturulmalıdır.



Havalandırma sistemi

 Havalandırma düzeyi kış aylarında; nem, 

kirleticiler, koku ve sıcaklığı düzenleyecek 

minimum düzeyde, sıcak mevsimlerde ise 

minimum havalandırmanın 10 katı olmalıdır

 Hayvanlar nem, ısı ve dolaylı olarak koku 

ürettiklerinden, havalandırma düzeyinin 

hesaplanmasında “hava değişim ilkeleri” 

yerine hayvan kütlesinin dikkate alınması 

daha isabetli olur.



 Kapalı barınaklarda yüksek nispi nemin hayvan 

sağlığı sorunlarına neden olmayacağı durumlar 

dışında %80 in altında kalmasını sağlayacak 

şekilde havalandırma yapılmalıdır.

 Soğuk havalarda ise yeterli ve düşük bir 

havalandırma oranı uygulanmalı fakat  barınak 

içerisindeki nemin hayvan sağlığını olumsuz 

etkileyecek düzeylerin altına inmemesine dikkat 

edilmelidir. 

 Temiz hava ihtiyacının yüksek olması veya nem 

yoğunlaşması olduğunda  havalandırma oranı 

artırılmalıdır.

Havalandırma sistemi 



 Yeni doğmuş hayvanların üşütmelerine 

neden olmayacak, nem ve kirlilik bakımından 

kabul edilebilir düzeyde  havalandırma 

sağlanmalıdır. 

 Çok genç hayvanların barınaklarında hava 

akımı hızı 0.25 m/s den düşük olmalıdır. 

 Küçük yaştaki domuz ve kanatlıların 

barınaklarında hava cereyanı olmamalıdır.

 Sıcak, ılık ve serin havalarda, barınakların 

havalandırması hayvanlara ısıl konfor 

sağlayacak şekilde olmalıdır. 

Havalandırma sistemi 



 Büyük hayvanlar için 25°C, küçük hayvanlar 

için 32 °C nin üzerindeki hava sıcaklıklarında, 

barınak içi sıcaklığını dış hava sıcaklığından 

en az 3°C düşük tutabilecek bir havalandırma 

sağlanmalıdır.

 Kurak ve yarı kurak iklim bölgelerinin 

sıcaklığına iyi aklimatize olmuş hayvanlar 2 

gün süreyle 43°C nin üzerindeki 

sıcaklıklardan önemli ölçüde etkilenmez.

Havalandırma sistemi 



 Soğuk havalarda buzağı kulübelerinde 

tutulan buzağılar soğuk bir mikro çevrede 

bulunmalarına karşılık, bakım ve besleme iyi 

ise bundan etkilenmezler ve konforsuz bir 

ortamda sayılmazlar. 

 Sıcaklığın yüksek olduğu zamanlarda, kapalı 

barınaklarda, barınak içi havayı saatte 60 

veya daha fazla kez değiştirecek ek 

havalandırmaya ihtiyaç duyulur. 

Havalandırma sistemi 



Hava Kalitesi

 Hayvanlar ve bakıcıların sağlık ve rahatına 

zarar vermeyecek nitelikteki hava.

 Havanın içerdiği zararsız gazlar, partiküller,  sıvı 

zerrecikleri ve bunların taşıdığı mikroplar hava 

kalitesi tanımı içerisinde değerlendirilir.

 İyi bakım-besleme-yönetim ve gübre yönetimi 

uygulandığı taktirde yeterli hava kalitesi 

sağlanır.



Hayvanlar için kirletici düzeyleri:

Kirleticiler Normal düzey En çok

Amonyak <10 ppm 25 ppm

Hidrojen Sülfür <10 ppm 50 ppm

Karbon Monoksit <150 ppm

Metan <50.000 ppm

Toz (işçi için) 5mg/m3
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 Nispi nem, hayvan aktiviteleri, hava akımı hızı 

ve yem tipi toz yoğunluğunu etkiler. 

 Nispi nemin yüksek olması toz yoğunluğunun 

azalmasına neden olur.

 Hayvan aktiviteleri ve hava akımı hızı fazlaysa 

toz yoğunluğu artar, partiküller uzun süre 

havada kalır. 

 Yeme hayvansal ve bitkisel yağ katılması toz 

oluşumunu azaltır. 

 Havayı kirleten gazlar ve mikroplar havadaki toz 

zerrelerine tutunabilmektedir. 



Atık yönetimi ve sağlık koruma

 Atık yönetiminin hedefleri: 

-Bakıcı ve hayvanların sağlıklı olması,  

-Üretimin sürdürülebilir ve temiz olması,

-Su, toprak ve hava kirliliğinin önlenmesi,

-Koku ve toz oluşumunun en aza indirilmesi,

-Haşare ve parazitlerin en aza indirilmesi,

-Sağlık koruma koşullarının sağlanması,

-Politika, yasa ve yönetmeliklere uyumlu 

olması 



 Atık yönetiminde hayvanlara kuru, temiz, rahat 

ve sağlıklı bir ortam hedeflenmelidir.

 Çalışanlar iyi bir hijyen sağlamanın kurallarını 

bilmelidir.

 Gübre çukuru, barınak dışı gübre yığını, gübreli 

zemin gibi farklı atık yönetimi uygulamalarında 

farklı hijyen düzeyleri tercih edilebilir. 

 Bağışıklık sistemini geliştirmek için hayvanlar 

atık bulunan yerlerde barındırılabilir. 

Atık yönetimi ve sağlık koruma



 Binaların içi, koridorlar, depolar ve diğer 

alanlar düzenli olarak temizlenmeli ve 

dezenfekte edilmelidir. 

 Derin altlık sisteminde veya atıkların gübre 

çukurunda toplanmadığı durumda gübre sık 

temizlenmeli ve ortamdaki patojenlerin en 

aza indirgenmesi için dezenfeksiyon 

uygulanmalıdır.

 Donanım, zemin, duvar ve tavandaki organik 

kalıntılar temizlenmelidir. 

Atık yönetimi ve sağlık koruma



 Temizlik ve dezenfeksiyonda uygun deterjan 

ve dezenfektanlar kullanılmalı.

 Hepsi içeri-hepsi dışarı sisteminde, 

boşaltılan barınak ve donanım dezenfekte 

edilmelidir. 

 Otlatma-biçme rotasyonu uygulamasında 

otlağı periyodik olarak dinlendirme veya 

diğer bir türe otlatmak suretiyle rotasyon 

uygulanması, toprak kaynaklı hastalık ve 

parazitlerin denetimine yardımcı olur.

Atık yönetimi ve sağlık koruma



 Mera gübrelemede çiftlik gübresi kullanımı 

toksik etmenler ve bulaşıcı hastalıkların 

yayılmasına neden olabilir. 

 Yaygın olarak görülen hastalıklardan korunma, 

aşılama, tedavi ve test prosedürleri ile hastalık 

etmeni ve parazitleri söndürmede kullanılan 

kimyasalların depolanması, muamelesi ve 

kullanımına ilişkin sağlık programı 

uygulanmalıdır. 

 Otlaktaki rutubetli veya çamurlu alanlar 

kuruyana kadar otlatılmamalıdır. 

Atık yönetimi ve sağlık koruma



 Toprak tabanlı tesislerde zemin toprağının 

sıyrılması, bulaşık olmayan malzemeyle 

doldurulması gerekebilir. 

 Barınaklar tümüyle temizlendikten sonra 

gerektiğinde dezenfeksiyon yapılmalıdır. 

 Dezenfektanlar, potansiyel patojenler ve bunların 

duyarlı oldukları maddeler dikkate alınarak 

seçilmelidir.

 Patojen mikroorganizmalara rastlandığında 

donanım ve malzemeler sterilize edilmelidir. 

Atık yönetimi ve sağlık koruma
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Yem ve Su

 Hayvanlara; besin maddeleri ihtiyaçlarını 

karşılayacak miktarlarda yem ve yeterli miktarda 

sağlıklı su düzenli olarak sağlanmalıdır.

 Araştırmalarda, yöntem gereği olarak farklı bir 

uygulama yapılacaksa etik kurulundan onay 

alınmalıdır. 

 Yemlik ve suluklar; hayvanlar arasında gereksiz 

rekabete neden olmayacak, kolay ulaşılır ve 

kullanılır şekilde dizayn edilmiş ve yerleştirilmiş 

olmalıdır



 Torbalanmış yemler zemin ile temas 

etmeyecek şekilde depolanmalı.

 Tüm yem maddelerine; kimyasal ve/veya 

böcek bulaşması önlenmelidir. 

 Yem karıştırıcı, yem dağıtma donanımı, 

yemlikler ve yemleme alanı düzenli olarak 

temizlenmeli, mikrobiyal -veya kirletici-

kökenli hastalıklar önlenmelidir. 

 Yem depolama alanlarında etkin zararlı 

kontrolü yapılmalıdır. 

Yem ve Su



Yem ve Su

 Yemdeki bloklaşma, yabancı madde 

veya dışkı bulaşması gibi değişiklikler 

gözlemlemeli, bu tip yemler güvenli 

olduğu tespit edilmeden hayvanlara 

verilmemelidir. 

 Zehirli bileşikler hayvanların yanlışlıkla 

yemesini önlemek üzere yem ve 

hayvanlardan uzak bir yerde 

depolanmalıdır.



Sosyal Çevre

 Sosyal izolasyon çiftlik hayvanlarında strese 
neden olur. 

 Normal ve doğal koşullarda sürü halinde 
yaşadıklarından çiftler veya gruplar halinde 
barındırılmalıdır. 

 Bireysel olarak barındırılan hayvanların aynı türe 
mensup diğer hayvanlarla görsel, işitsel ve (veya) 
koku teması sağlamalarına olanak verilmelidir.

 Hayvanların insanlarla düzenli olarak teması 
yararlıdır



Sosyal Çevre

 Bazı durumlarda bir tür diğer bir türe yoldaş 

olarak kullanılabilir (örneğin keçi ve at). 

 Bazı durumlarda hayvanın güvenliği 

bakımından grubundan ayrılması(cerrahi 

müdahale sonrası toparlanma dönemi, 

doğum gibi) gerekli olabilir, bu durumda 

hayvan mümkün olan en kısa sürede sosyal 

grubuna katılmalıdır. 



Farklı Türleri Ayrı Barındırma

 Farklı türe mensup hayvanlar, rekabetin önlenmesi, 
hayvanlara uygun koşulların sağlanması ve 
bakıcılara çalışma kolaylığı sağlanabilmesi için ayrı 
barındırılmalıdır. 

 Ekstansif hayvancılık işletmelerinde uyumlu türlerin 
(koyun-sığır veya koyun-keçi gibi) karışık 
barındırılması mümkündür. 

 Bazı türler subklinik (belirtisiz) veya latent (gizli) 
enfeksiyon taşıyabilir ve bu enfeksiyonlar yakın 
barındırılan diğer türlere bulaşabilir.Hastalık veya 
ölüme neden olabilir



Menşe (köken) ve Yaşa Göre Gruplandırma

 Farklı bölge ve işletmelerden gelen hayvanları; 
serolojik (Antikor tespiti) test, mikrobiyolojik 
kültür, dışkı flatasyonu (dışkıdaki parazit 
yumurtalarını tuzlu suda yüzdürme), aşılama, 
parazit mücadelesi, tedavi, kastrasyon gibi 
işlemler tamamlanıncaya kadar ayrı bir yerde 
karantinaya almak gerekir.

 Farklı yaşta hayvanlar ayrı yerde tutulmalıdır. 

 Yaş veya cüsseye göre gruplama, yaralanma 
olasılığını en aza indirir, yemleme kolaylığı 
sağlar. 



 Hepsi içeri-hepsi dışarı (doldur-boşalt) 

sistemi, hastalık riskini en aza indirmek 

amacıyla hayvanların yaş gruplarında 

barındırıldığı bir uygulamadır. 

 Hastalık riskinin düşük, bakım-yönetim 

uygulamalarının iyi, sosyal etkileşimlerin 

kabul edilebilir düzeyde veya önemli 

(buzağılar ve anaları gibi) olduğu hallerde 

karışık barındırma uygulanabilir. 

Menşe (köken) ve Yaşa Göre Gruplandırma



YETİŞTİRİCİLİKLE İLGİLİ UYGULAMALAR

Hayvan Bakıcıları

 Hayvan bakıcıları, normal ve olağanüstü (acil) 

durumlardaki sorumluluklarını bilmeli ve yerine 

getirmelidir. 

 Acil durumlarda uygulanacak özel bir 

yetiştirme prosedürü oluşturulmalıdır.

 Bakıcılar kalifiye olmalıdır. 

 Bakıcılardan beklenen deneyim ve eğitimlerin 

nitelikleri belirlenmiş olmalıdır.



Gözlemleme

 Hayvanlar, eğitimli ve deneyimli bir bakıcı 
tarafından her gün gözlemlenmelidir.

 Hayvanların gözlemlenmesi sırasında 
aydınlatma yeterli olmalıdır. 

 Doğum, ameliyat sonrası, hazım sandığında 
tutulma veya hastalık halinde gözlemleme daha 
sık, bakım yoğun olmalıdır.

 Ekstansif yetiştiricilikte, hastalık ve yaralanma 
ihtimali, acil müdahale gerekliliği, yeterli yem ve 
suyun varlığı gözlemlenir. 
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 Acil Durum, Hafta Sonu ve Tatil Günlerinde Bakım

 Acil durumlarda hızlı iletişim sağlayacak bir 

sistem oluşturulmalıdır. 

 Hayvan bakıcılarının isim ve iletişim bilgileri 

işletmenin uygun bir yerine asılmalıdır. 

 İlgililerle temas kurulup kurulamadığı zaman 

zaman test edilmelidir.

 Hayvanların günlük bakımının uygun şekilde 

yapılıp yapılmadığı, hafta sonu ve tatil günleri 

çalışanlar denetlenmelidir. 



 Çalışma saatleri dışında, hafta sonu ve tatil 

günlerinde her an veteriner hizmeti 

sağlanabilmelidir.

 Uygun olmayan hava koşulları ve doğal afet 

gibi durumlarda hayvanlara geçici olarak 

yemleme yapılamayabilir, bu durumlarda 

dahi hayvanlar susuz bırakılmamalıdır. 

 İyi kondisyonlu genç veya ergin hayvanlar 48 

saate kadar yemsiz kaldıklarında önemli bir 

sağlık sorunu görülmez.  

 Acil Durum, Hafta Sonu ve Tatil Günlerinde Bakım



Acil Durum Planı

 Hayvanların güvenliği için işletmeye ve 

işletme birimlerine özel acil durum planları 

oluşturulmalıdır. 

 Plan; koşullar ne olursa olsun hayvanların 

uygun şekilde bakılıp beslenmesi ve 

korunmasını sağlamayı hedeflemelidir.

 Acil durum planları, sorumlu çalışanlar veya 

pozisyonlara bildirilmelidir.



 Yoğun kar yağışı, tipi, buzlanma, şiddetli rüzgar, 

kasırga, hortum, sel, yangın, bakım koşullarını 

etkileyecek fiziksel güvenlik boşluğu veya 

hayvanları tehdit edecek biyogüvenlik boşluğu 

gibi durumlara odaklanmalıdır.

 Acil durum planı, hayvan naklinin 

yapılamayacağı durumlarda hayvanların 

tahliyesinin ne şekilde yapılacağını da 

içermelidir.

 Acil Durum, Hafta Sonu ve Tatil Günlerinde Bakım



Hayvanların Kimliklendirilmesi ve Kayıtlar

 Hayvanlar kolaylıkla okunabilecek ve kalıcı bir 

yöntem uygulanarak kimliklendirilmelidir.

 Tercihen her bir hayvanın ayrı 

kimliklendirilmesi gerekir. Grup, kafes veya 

bölme olarak kimliklendirme de yapılabilir.

 Kimliklendirmede, acı ve stres oluşturmayan 

bir yöntem tercih edilmelidir. 

 Bazı durumlarda hayvanın birden fazla 

yöntemle kimliklendirilmesi tercih edilebilir.



 Kayıtlarda; hayvan bilgileri, menşei, verimi, 
üreme performansı ve hayvanın mizacı gibi 
bilgiler yer almalıdır. 

 Hayvan veya hayvan gruplarının; aşılama 
tarihleri, parazit mücadele yöntemleri, kan 
testleri tarih ve sonuçları, erkek ve dişilerde 
cinsel faaliyetin yok edilmesi ve uygulanan 
diğer işlemler yer almalıdır.

 Bunlardan başka muayene/tedavi tarihleri, 
klinik bilgi/teşhis,cerrahi uygulamalarla ilgili 
açıklama, ilaç isimleri miktar ve uygulama 
yolları da kayıt altına alınmalıdır.

 Acil Durum, Hafta Sonu ve Tatil Günlerinde Bakım



Haşare Denetimi

 Tesislere haşare ve diğer zararlıların (sinek, 
sivrisinek, kene, bit, pire, uyuz, kemirgenler, 
sığırcık, güvercin, serçe) bulaşmasını 
engellemek için bir koruma-mücadele 
programı uygulanmalıdır.

 Tesislere haşare bulaşmasını engellemenin en 
etkin yolu; açıklıkları ve tavanı kapatmak; 
çatlaklara dolgu yapmak; haşaratın üreme; 
kuluçka ve sığınma yerlerini yok etmek; 
haşaratın yem ve su kaynaklarına ulaşmasını 
engellemektir. 



 Bina açıklıkları 1.3 cm, tavan ve mahya 

açıklıkları 1.9 cm göz büyüklüğünde kafes 

telle kapatılmalıdır. 

 Teller, bina duvarına toprak seviyesi altında 

monte edilmelidir. 

 Yaban hayvanları, kedi ve köpekler kuduz 

gibi zoonotik hastalıkları bulaştırabilir.

 Hayvan bakıcılarının evcil ve yaban 

hayvanlarında kuduz belirtilerini ve kuduz 

olduğundan kuşkulanılacak hayvanları 

tanıyabilmeleri sağlanmalıdır. 

Haşare Denetimi



 Kuduzun yaygın olduğu yerlerde hayvanlarla 

temas olasılığı olan kişilere aşı uygulanması 

önerilir.

 Tarım işletmelerinde kemirgen mücadelesi 

amacıyla kedi bulundurulmaktadır. Kedilerin 

hastalık taşıyıcı ve bulaştırıcı bir kaynak 

olması muhtemeldir. Bu nedenle kedilerde 

parazit kontrolü, aşılama ve kısırlaştırma 

yapılmalıdır.

Haşare Denetimi


