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 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul / kurumlarında uygulanan Çerçeve 

Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak 

öğrencilere rehberlik etmek amacıyla hazırlanmış bireysel öğrenme 

materyalidir. 

 Millî Eğitim Bakanlığınca ücretsiz olarak verilmiştir. 

 PARA İLE SATILMAZ.   
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AÇIKLAMALAR 
ALAN Hayvan Yetiştiriciliği 

DAL/MESLEK Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği 

MODÜLÜN ADI Hayvan Sulama 

MODÜLÜN TANIMI 

Öğrencilere tekniğine uygun olarak büyükbaş ve 

küçükbaş hayvanların günlük su ihtiyaçlarının 

giderilmesi amacıyla hayvanların sulanması yeterliliğinin 

kazanılmasını sağlayacak bir öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/24 

ÖN KOŞUL Bu modülün ön koşulu yoktur.  

YETERLİK 
Gerekli ortam sağlandığında hayvanların günlük su 

ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hayvan sulamak. 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Gerekli ortam, alet ve malzeme sağlandığında 

tekniğine uygun olarak hayvanları sulayabileceksiniz. 

Amaçlar 

1. İşletmede bulunan hayvanları; yaş, cinsiyet, ağırlık 

gibi özelliklerine göre değerlendirerek su ihtiyacını 

belirleyebileceksiniz. 

2. Hayvanların kullanabileceği sağlıklı suluklar 

hazırlayabileceksiniz. 

3. Hayvanların içebileceği suyu temin ederek, 

hayvanların günlük olarak sulanmalarını 

sağlayabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Açık alan, hayvan barınağı. 

Donanım: Canlı hayvan, suluk, iş elbisesi, çizme, 

eldiven, bilgisayar, termometre, fırça, dezenfektan 

maddeler, kova, hortum, sulama borusu. 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden 

sonra verilen ölçme araçları ile kendinizi 

değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı  (çoktan 

seçmeli test, doğru-yanlış testi, boşluk doldurma vb.) 

kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir. 

 

 

 

AÇIKLAMALAR 
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GİRİŞ 
Sevgili Öğrenci,  
 

Hayvanlar da diğer tüm canlılar gibi suya ihtiyaç duyarlar. Su bildiğiniz gibi canlıların 

en önemli yaşam kaynağıdır. Doğru zamanda ve miktarda su tüketmeyen canlılar 

yaşamlarında ciddi sorunlarla karşılaşırlar. 

 

Dünya kurulduğunda beri canlılar suya ihtiyaç duyarlar. Hatta ABD’de NASA diğer 

gezenleri araştırdığı zamanlarda o gezende su olup olmadığına bakar. Suyun olmadığı 

gezenler için “hayat yok” derler. Suyun bu kadar önemli olması insanların vücudunun % 70-

75’inin su olmasıdır. Dolayısıyla diğer çiftlik hayvanlarının da vücutlarının büyük kısmının 

su olması onlarında susuz yaşayamayacağını gösterir. 

 

Hayvan işletmelerinde bulunan hayvanların yediği yem, hava sıcaklığı, türü, ırkı ve 

canlı ağırlığı dikkate alınarak sulanması gerekir.  Bu modülle, doğru zamanda, doğru 

miktarda ve hayvanların içebileceği kalitede suyu hayvanlara verebileceksiniz.  

 

 

 

 

 

 

 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

 

Gerekli ortam, alet ve malzeme sağlandığında tekniğine uygun olarak, işletmede 

bulunan hayvanları; yaş, cinsiyet, ağırlık gibi özelliklerine göre değerlendirerek su ihtiyacını 

belirleyebilecektir. 
 

 

 

 Yakınlarda bulunan bir işletmeye giderek hayvanların günlük su ihtiyaçlarını 

nasıl giderdiklerini araştırarak sınıfta arkadaşlarınızla tartışınız. 

 Hayvanların su ihtiyaçlarını belirlemede en büyük faktör nedir? Araştırınız. 

 

1.HAYVANLARIN SU İHTİYAÇLARININ 

BELİRLENMESİ 
 

Hayvanların günlük su gereksinimleri hava sıcaklığı, tüketilen yemlerin nitelik ve 

niceliği, hayvanın fizyolojik durumu gibi birçok etmene bağlıdır. canlıların en temel 

ihtiyaçlarının başında su ve hava gelir. Hayvanların su ihtiyaçları karşılanırken mutlaka 

temiz ve sağlıklı su kullanılmalıdır. Yağsız hayvan vücudunun yaklaşık 2/3’ünü su oluşturur. 

Hayvanlar vücut proteinlerinin yarısını, yağın tamamını kaybederse yaşamaya devam 

ederken, vücudundaki suyun % 10’unu kaybederse hayvan ölür. Suyun vücutta iki önemli 

görevi vardır. Bunlardan biri çok iyi çözücü olması, diğeri de su moleküllerinin hidrojen 

bağları oluşturabilmesidir. Ayrıca suyun, vücudun ısı dengesini sağlamak gibi çok önemli bir 

görevi de vardır. 

 

Bu nedenle hayvanların su ihtiyaçları diğer besin maddelerinden önce gelir ve ihmal 

edilemez. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Resim 1.1: Hayvanların içeceği su temiz kaynaktan olmalıdır. 

1.1.Hayvanların Su İhtiyacını Belirleyen Faktörler 
 

Hayvan vücudunun su içeriği; hayvanın türüne, yaşına ve vücudundaki yağ oranına 

göre değişir. Sığırlarda döllenmeden kısa bir süre sonra embriyodaki su oranı %95, doğumda 

% 75, buzağı 3 aylık olduğu zaman % 66-72, gelişmesini tamamlamış bir sığırda % 40-

60’tır. Vücutta yağ oranı arttıkça su oranı azalır. Dolayısıyla vücuttaki su oranına göre 

hayvanın su ihtiyaçları da değişmektedir.  

 

Çiftlik hayvanlarının su ihtiyacını etkileyen faktörler şunlardır; 

 Hayvanın türü, 

 Hayvanın yaşı, 

 Hayvanın vücudundaki yağ oranı,  

 Tüketilen yemdeki kuru madde oranı, 

 Çevre sıcaklığı veya mevsim, 

 Havadaki nem miktarı, 

 Yemdeki protein oranı,  

 Yemdeki tuz oranıdır. 

 

1.1.1.Yemleme Programının Su Tüketimine Etkileri 
 

Yemleme programı; işletmenin mali durumuna göre eldeki mevcut yem maddelerini 

ekonomik olarak kullanarak en karlı beslemeyi yapmaktır. Bu nedenle silaj gibi ucuz ve 

besleyici kaba yemi bol olan işletmeler, kaba yem ihtiyaçlarının büyük kısmını silajdan 

karşılar. Dolayısıyla su oranı fazla olan silajla beslenen hayvanların su tüketimi daha az olur.  
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Resim 1.2: Silaj deposu 

Kaba yem olarak kuru ve balyalanmış yonca, korunga, fiğ vb. otlar kullanılırsa;  bu 

otların içindeki su oranı daha az olduğundan hayvanların su tüketimleri de daha fazla olur. 

 

1.1.2.  Hayvanın Canlı Ağırlığı 
 

Hayvanın canlı ağırlığı arttıkça günlük su ihtiyacı da artar. Hayvanın ırkına ve türüne 

göre de örnek verebiliriz. Bir koyunun ineğe göre günlük su ihtiyacı çok daha azdır.  

 

Çağlara göre sığır 

grupları 

Sürü 

Kompozisyon

u  (baş) 

Gereksinm

e 

Lt/gün/sığı

r 

Toplam 

gereksinmesi 

(Lt/gün) 

Yıllık 

gereksinme 

(Lt/yıl) 

  Boğa 4 50 200 73000 

Sağmal İnek 200 90 18000 6570000 

Kuruda inekler 82,8 40 3312 1208880 

Doğuran İnek-Gebe Düve 180 35 6300 2299500 

Buzağı 1-2 Ay 180 6 1080 394200 

Buzağı 3-4 Ay 180 11 1980 722700 

Boğa 4,14 50 207 75555 

Erkek Hayv. 76,8 35 2688 981120 

Toplam su gereksinmesi     33767 12324955 

 Tablo 1.2: Sığır yaşının su tüketimine etkisi 
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1.1.3.  Çevre Isısı 
 

Çevre ısısı arttıkça hayvanların su ihtiyaçları da artar. Bir süt ineğinin günlük su 

ihtiyacı 50-60 litredir. Çok sıcak havalarda su tüketimi % 80 artar. Sıcak havalarda su 

tüketimine dikkat edilmelidir. 

 

 

Resim 1.3: Çok sıcak havalarda hayvanlar gölgelikler sayesinde güneşten korunurlar. 

 

 

 

1.1.4.  Süt Verimi 
 

Evcil hayvanlar içinde suya en fazla ihtiyaç duyanlar süt inekleridir. Çünkü sütte 

ortalama olarak % 87 su bulunur. Günde 30 litre süt veren bir inek sadece sütle vücudundan 

26-27 litre su atar. Bu bir hayvan için oldukça fazladır.  

 

Bu nedenle süt ineklerinin su ihtiyaçları diğer hayvanlara göre daha fazladır. 

 

1.1.5.  Yemin Cinsi 
 

Pratik olarak süt ineklerinin su ihtiyacının hesabı yapılırken ürettiği her 1 litre süt için 

4 litre su hesaplanmalıdır. Bu rakama yemdeki su miktarı dahildir. Örnek olarak; silajla 

beslenen hayvanlara her 1 litre süt için 2-2,5 litre su hesap edilir.  
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Resim 1.4: Kuru ve kaba yemler 

1.1.6.  Suyun Isısı 
 

Hayvanlara verilen suyun ısısı insanların içebileceği suyun ısısına yakın olmalıdır. 

Yani insanların içme suyu sıcaklığı 7-12 C
0’

dir. Hayvanlarda da içme suyu sıcaklığı 9-12 

C
0’

dir. Daha soğuk su insanı hasta ettiği gibi hayvanı da hasta eder. Çok sıcak su da 

hayvanlara verilmez.  

 

Çok sıcak veya soğuk su verildiği zaman su tüketimi düşer.  

 

1.2.  Hayvanların Günlük Su İhtiyaçları 
 

Yukarıda bahsettiğimiz gibi hayvanların günlük su tüketimlerinde farklılıklar vardır. 

Bu farklılıklar; hayvanın türüne, yaşına, verim durumuna, tükettiği yeme, yem miktarına ve 

hava sıcaklığına bağlıdır. 

 

Sığırlar; aç olduklarında, sulu yem yemişlerse ve hava da sıcak değilse az su içerler. 

Aksine kuru yemlerle beslenmiş tok bir inek sıcak havada çok daha fazla su tüketirler. Her 

100 kg canlı ağırlık için 3-4 litre su ve ürettiği her 1 litre süt için de 2,5-3 litre su gerekir. Süt 

inekleri sıcak havalarda 120 litreye kadar su tüketebilirler. 

 

ÖRNEK: 500 kg canlı ağırlığında ve 25 litre günlük süt veren bir inek normal bir 

yemle ve normal sıcaklıkta bir günde ne kadar su tüketir? 

 

ÇÖZÜM: 

100 kg canlı ağırlığa 2,5 litre su ise; 500 kg canlı ağırlığa; 500x3=15 litre su ve 

1 litre süt için 3 litre su ise; 25 litre süt için 25x3= 75 litre su 

Toplam: 15+75=90 litre su eder.  
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Koyun ve keçilerde özellikle merada otlatıldıkları zaman fazla suya ihtiyaç duymazlar. 

Kışın kuru yemle beslendikleri için günde 4-5 litre su tüketebilirler.  

 

Tavuklar yedikleri yemin 2 katı su tüketirken, yaz mevsiminde bu miktar 3 kata kadar 

çıkabilir. Yani kışın 250 cc, yazın 375 cc su günlük tüketirler. 
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UYGULAMA FAALİYETİ  
 

 
 

İşlem Basamakları 

 

Öneriler 

 Suyu inceleyiniz.  Suyu fiziksel olarak gözle kontrol ediniz. 

 Yüzeyde veya dipte herhangi bir kalıntı, 

çöp vb. bulunuyor mu? 

 Suyun temizliğini kontrol ediniz.  Suyu bir cam bardağa doldurunuz. 

 Işıklı bir ortamda kontrol ediniz. 

 Canlı veya cansız gözle görülür yabancı 

madde olup olmadığını kontrol ediniz. 

 Suyun ısısını kontrol ediniz.  Suyun ısısını elle veya içerek kontrol 

ediniz. 

 İçebileceğiniz ısıda olduğuna dikkat 

ediniz. 

 Sulukların temizliğini kontrol ediniz.  Sulukların paslı olmamalarına dikkat 

ediniz. 

 Böcek, çöp vb olmamasına dikkat ediniz. 

 Hayvanların yem yemelerini kontrol 

ediniz. 

 Hayvanların yemlenmelerinden sonra 

yemliklere bakınız. Yemliğinde yem 

bulunan hayvanları kontrol altında 

tutunuz. 

 Havanın ısısını ölçünüz.  Barınaktaki termometreden içerinin ve 

dışarının hava sıcaklığını kontrol ediniz. 

 Çok sıcak durumlarda barınağı daha 

fazla serinletmenin yollarını arayınız. 

 Havalandırma yapınız.  

 Hayvanın önünde sürekli temiz ve serin 

su bulundurunuz. 

 Hayvanın canlı ağırlığını tespit ediniz.  Hayvanı tartınız. 

 Hayvanın göğüs çevresini ölçerek ağırlık 

tespiti yapınız. 

 Hayvanın süt verim kayıtlarını kontrol 

ediniz. 
 Kayıt defterlerini kontrol ediniz. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ  
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri 

Evet, kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Suyu incelediniz mi?   

2. Suyun temizliğini kontrol ettiniz mi?   

3. Suyun ısısını kontrol ettiniz mi?   

4. Sulukların temizliğini kontrol ettiniz mi?   

5. Hayvanların yem yemelerini kontrol ettiniz mi?   

6. Havanın ısısını ölçtünüz mü?   

7. Hayvanın canlı ağırlığını tespit ettiniz mi?   

8. Hayvanın süt verim kayıtlarını kontrol ettiniz mi?   

9. Yemlerin nem oranını kontrol ettiniz mi?   

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar edini. Bütün cevaplarınız “Evet” 

ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

 Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

1. Canlıların en temel ihtiyaçlarının başında …………….. ve hava gelir. 

2. Vücutta ……………. oranı arttıkça su oranı azalır. 

3. Bir koyunun ineğe göre günlük su ihtiyacı çok daha …………….. 

4. Evcil hayvanlar içinde suya en fazla ihtiyaç duyanlar ……….…. inekleridir. 

5. Üretilen her 1 litre süt için ………….. litre su hesaplanmalıdır. 

6. Hayvanlarda da içme suyu sıcaklığı ……………..…. C
0
dir.. 

7. Tavuklar yedikleri yemin ………….. katı, yazın ………….. katı su tüketirler. 

8. Su fazla olan silajla beslenen hayvanların su tüketimi daha .............. olur.  

9. Kuru yemlerle beslenmiş tok bir inek sıcak havada çok daha ................ su tüketirler 

10. ....... ineklerinin su ihtiyaçları diğer hayvanlara göre daha fazladır. 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

 

 
 

 

Gerekli ortam, alet ve malzeme sağlandığında hayvanların kullanabileceği sağlıklı 

suluklar hazırlayabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Sulukların çalışma prensiplerini araştırınız. 

 Suluk çeşitlerinin birbirlerine göre avantaj ve dezavantajlarını araştırarak sınıfta 

arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 Suyun vücuttaki görevlerini araştırarak, susuzluğun önemini araştırınız. 

 

2.SULUKLARIN HAZIRLANMASI 
 

Hayvan beslemesi demek, sadece hayvanın “yemle doyurulması” demek değildir. 

Sulama da yemleme kadar önemlidir. Sulama yaparken; suyun temiz ve sağlıklı, suluklarında 

düzgün ve düzenli olması istenir. 

 

2.1.  Temiz Suyun Canlılar İçin Önemi 
 

Çiftlik hayvanları belirli aralıklarla su tüketirler. Fakat suyun vücuttaki kaybı (miktarı 

değişse de) süreklidir. Belirli bir süre devam eden su kaybı nedeniyle hayvan vücudu su 

kaybını azaltmak amacıyla yem tüketimini azaltır. Su kaybı devam eder ve susuzluk 

giderilmezse vücutta çeşitli bozukluklar ortaya çıkar. Sonunda da ölüm olur. Bu tür 

olumsuzluklarla karşılaşmamak için hayvanların su ihtiyaçları aralıksız giderilmelidir. 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Resim 2.1: Hayvanların suları da temiz kaynaktan olmalıdır. 

Susuzluğun belirtileri olarak; yem tüketiminin düşmesi ve idrarda azalmadır. Ayrıca 

süt veren ineklerde de süt veriminde belli bir azalma görülür. Bu durumun sürekli kontrol 

edilmesinde fayda vardır.  

 

Susuzluğun birde görülemeyen etkileri vardır. Geviş getiren hayvanlarda geviş 

getirme olayı aksar ve dolayısıyla rumen fermantasyonu bundan olumsuz etkilenir. 

 

Hayvanların su ihtiyacı mutlaka temiz bir kaynaktan sağlanmalıdır. Temizlik, sağlık 

ve su içme isteğini olumlu yönde etkilemektedir.  

 

Sudaki inorganik veya organik kirlilik verimin düşmesine neden olmakta ve değişik 

hastalıklara yol açabilmektedir. 

 

2.2.  Hayvanların İçeceği Suyun Özellikleri 
 

İçme suyunun kalitesindeki bozulmalar çeşitli hastalıklara yol açabilmektedir. Bu 

yüzden içme suyunun belirli özelliklere sahip olması gerekiyor; bunları kısaca şöyle 

özetleyebiliriz: 

          Hastalık yapıcı mikroorganizmalar içermemelidir.  

          Kokusuz, renksiz, berrak ve içimi hoş olmalıdır.  

         Sularda fenoller, yağlar gibi suya kötü koku ve tat veren maddeler 

bulunmamalıdır. .  

          Hidrojen sülfür, demir ve mangan gibi elementleri ihtiva etmemelidir.  

         Suda sağlığa zararlı kimyasal maddeler bulunmamalıdır. Bazı kimyasal 

maddeler zehirli etki yapabilir; arsenik, kadmiyum, krom, kurşun, cıva gibi. 

Bunun yanında baryum, nitrat, florür, radyoaktif maddeler, amonyum, klorür 

gibi maddeler sınır değerlerinin üzerinde sağlığa olumsuz etkileri olan 
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maddelerdir. Bazı kimyasalların varlığı aynı zamanda, suya kirli suların 

karıştığının göstergesidir.   

 İçilebilir suyun özelliklerini üç grup altında toplamak mümkündür: 

 Fiziksel özellikler: Renk, koku, sıcaklık vb. özellikleri içerir. 

 Kimyasal özellikler: Sertlik derecesi, organik ve inorganik içerikler, pH ve 

zehirli bileşikler vb. yönünden inceler. 

 Biyolojik özellikler: Bakteriler, virüsler, parazitler vb. özellikler yönünden 

inceler. 

 

2.3.  Hayvancılıkta Suluk Sistemleri   
 

Hayvancılıkta kullanılan suluklar iki türlüdür. 

 

 Yalak sistemi: Betondan yapılan bu tür suluklar pek sağlıklı değildir. Çünkü su 

yalaklarda hayvan içene kadar bekletilir ve hayvanlar suyu içtikçe su azalır. Bu 

esnada su yalakta bekler. Su biterse hortum veya çeşmeden direk yalaklar su 

doldurulur.  

 

Su yalakta beklediği zaman bayatlar ve yalakta yosunlaşma ve mikropların çoğalması 

gibi sakıncalarla oluşur.  

 

 

Resim 2.2: Yalakların temiz olması gerekir 

 

Kışın yalaklarda su çok soğur ve hatta donar. Bu suyun hayvan tarafından içilmesi 

hayvanı hasta eder. 
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Yalak sisteminde işçilik çok fazladır. Yalakların belli aralıklarda temizlenmesi ve su 

bittikçe yalakların su ile doldurulması gerekir. 

 

Yalaklar betondan yapıldığı için zamanla betonda kırılma ve çatlaklar oluşur. Bu hem 

suyun kalitesini bozar hem de yalağın tamiri için zaman ve parasal kayıplara sebep olur. 

 

 Otomatik suluk sistemi: Bu sistemde her inek için ayrı bir suluk bulunur. 

Suluklar otomatik şamandıra sistemi ile çalışır. Hayvan su içmek istediği zaman 

suluktaki mekanizmaya ağzı ile dokunur. Suluktan su taşmadan hayvan suyunu 

içer.  

 

 

Resim 2.3: Otomatik suluk  

 

2.3.1.  Büyükbaş Hayvanların Kullandığı Suluklar 

 

Büyükbaş hayvanların günlük su ihtiyaçları karşılanırken yukarıda bahsettiğimiz her 

iki suluk sistemi de kullanılır. Sulukların yapısı işletmenin gelir durumuna ve hayvan 

sayısına göre değişir. 

 

Suluklar mutlaka şamandıralı olmalıdır. Kışın donmadan, yazın ısınmadan korumak 

için çift cidarlı suluklar tercih edilebilir. Bir suluk her iki bölmenin ortak kullanımına 

sunulabilir. Suluk etrafına 10 cm yükseklik ve 2 m genişlikte beton yapılması rahatça su 

içmesi ve suyu kirletmemesi yönünde uygun olacaktır. 
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Resim 2.4: Birleşik kap sistemli suluk 

2.3.2.  Küçükbaş Hayvanların Kullandığı Suluk ve Yalaklar 
 

Küçükbaş hayvanlarda genellikle seyyar veya sabit yalak tipi suluklar kullanılır. 

Bunun en büyük sebebi hayvanların meraya çıkarıldı dönemlerde seyyar yalaklar meraya 

kolay taşındığı içindir. Hafif ve plastikten yapılanlarım kullanıma daha elverişlidir. 

 

 

Resim 2.5: Koyunların ortak kullandığı suluk 

Yalak tipi sulukların küçükbaş hayvanlarda kullanılmasının bir sebebi de sürüdeki 

hayvan sayısının fazla olmasıdır. Her hayvana ayrı bir suluk hem sistemin kaplayacağı yer 

açısından hem de maddi açıdan zordur. 

 

2.4.  Otomatik Suluk Sisteminin Önemi    
 

Bu sistemde işçilik pek yoktur. Zaman zaman sulukların temizlenmesi gerekir. Bu 

sulukların paslanmaz malzemeden yapılmış olmasına dikkat edilmelidir. 
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2.5.  Suluk ve Yalakların Temizlenmesi          
 

Suluk ve yalaklar her zaman temiz tutulmalıdır. Suluklar ve yalaklar her zaman 

sabunlu veya dezenfektanlı maddelerle temizlenmemelidir. Fazla kirli olduğu zamanlar 

dezenfektanlı maddelerle yıkanmalıdır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ  
 

 

 

 

 

İşlem Basamakları 

 

Öneriler 

 Sulukları kontrol ediniz.  Suluklarda pas, yosun ve çöp vb. 

şeylerin olup olmadığına bakınız. 

 Sulukları temizleyiniz.  Suluklardan önce elle alınabilecek kaba 

pislikleri alınız. 

 Süpürülebiliyorsa süpürünüz. 

 Metal suluklar için tel fırçalar kullanınız. 

 Çok tozlu kümeslerde sulukları her gün 

yıkayınız. 

 Sulukları dezenfekte ediniz.  Kişisel sağlık tedbirlerini alınız. 

 Hayvanlar gelmeden dezenfeksiyon 

yapınız. 

 Dezenfeksiyondan sonra bol su ile 

durulayınız. 

 Suluklara su doldurunuz.  Suluklara dolduracağınız su taze 

olmalıdır. 

 Suluklar taşmamalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ  
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri 

Evet, kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Sulukları kontrol ettiniz mi?   

2. Sulukları temizlediniz mi?   

3. Sulukları dezenfekte ettiniz mi?   

4. Suluklara su doldurdunuz mu?   

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

 
 

 

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

1. Hayvanlar sulanırken, suyun temiz ve ……………., suluklarında düzgün ve 

düzenli olması istenir. 

2. Hayvan vücudu su kaybını azaltmak amacıyla ……… tüketimini azaltır. 

3. Susuzluk devam ederse sonu ……….. olur. 

4. Geviş getiren hayvanlarda susuzluk sonucu …………. getirme olayı aksar. 

5. Geviş getirme olayı aksadığı zaman ………….. fermantasyonu bundan olumsuz 

etkilenir. 

6. Su yalakta ………….. zaman bayatlar. 

7. Suluklar otomatik ……………………….. sistemi ile çalışır. 

8. Suluk ve yalaklar her zaman ………….. tutulmalıdır. 

9. . İçme suyunun kalitesindeki bozulmalar çeşitli .......................yol açabilmektedir. 

10. Suda sağlığa zararlı ................ maddeler bulunmamalıdır. 

 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

  

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

 

 

 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

 

Gerekli ortam, alet ve malzeme sağlandığında tekniğine uygun olarak hayvanların 

içebileceği suyu temin ederek, hayvanların günlük olarak sulanmalarını sağlayabileceksiniz. 
 

 

 

 Hayvanların su istekleri olduğu nasıl anlaşılır? Araştırınız. 

 Hayvanlara verilen suyu inceleyiniz. 

 Türlere göre su içme şekillerini araştırınız.  

 

3.HAYVANLARIN SULANMASI 
 

Su canlıların, yaşaması, büyümesi, gelişmesi ve diğer hayati faaliyetlerini devam 

ettirebilmesi için gerekli en önemli maddedir. Bu nedenle hayvan beslemesinde suyun önemi 

büyüktür. Bununla birlikte hayvanlara verilen suyun kalitesi de oldukça önemlidir. 

 

3.1.  Hayvanlara Verilecek Suyun Faydaları 
 

Suyun canlı bünyeye olan faydaları ve görevleri şunlardır: 

 

 Su yenen yemleri yumuşatır ve sindirmeye yardım eder. 

 Kanın esas kısmını teşkil eder. 

 Su emilen besin maddelerini vücudun ilgili yerlerine taşınmasını sağlar. 

 Vücudun ısısını ayarlar. 

 Vücuda zararlı maddeleri, ter ve idrar yoluyla dışarı atar. 

 Kulakta seslerin, gözde görüntünün iletilmesini sağlar. 

 

Yukarda saydığımız gibi suyun birçok önemli hayati görevi vardır. Bu nedenle 

hayvanlara su verilirken çok dikkatli olmalıyız. Su hayvanlara sınırsız verilmelidir. Yani 

hayvanın önünde sürekli temiz ve sağlıklı su bulunmasına dikkat edilmelidir. 

  

3.2.  Sulamanın Önemi 
 

Çeşitli hayvanların su ihtiyaçları farklı farklıdır. Ayrıca su canlıların birinci derecede 

ihtiyaç duyduğu bir madde olduğundan, zamanı geldiğinde hayvanların hemen sulanması 

gerekir.  

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Hayvanlar suya ihtiyaç duyduklarında sulanmazsa öncelikle huzursuzluklar başlar ve 

daha sonra halsizlik görülür. Susuzluğu giderilmeyen hayvanlarda yem tüketimi ve 

dolayısıyla verim düşer. Susuzluk devam ederse ölümler görülebilir. 

 

3.3.  Hayvanların Su İhtiyaçları 
 

Her canlının su isteği karşılanmalıdır. Suya olan ihtiyaçları mevsim ve özellikle yenen 

yeşil ve sulu yemden dolayı değişiklikler gösterir.  

 

 

Resim 3.1: Kuru yemler 

3.3.1.  Süt İneklerinin Su İhtiyacı 
 

Çiftlik hayvanları içinde sağmal inekler vücut büyüklüğüne göre su gereksinimi en 

fazla olan hayvanlardır. Çünkü sütün yaklaşık %85-87 kadarı sudan meydana gelmektedir. 

Öte yandan süt sığırı vücudunun %60-74 kadarlık kısmını su oluşturmaktadır.  

 

      Sığırların günlük su gereksinimleri hava sıcaklığı, tüketilen yemlerin nitelik ve 

niceliği, hayvanın fizyolojik durumu gibi birçok etmene bağlıdır. Ancak hesaplamalarda 

değişik yaş ve cinsiyetteki sığırlar için aşağıdaki çizelgedeki değerler kullanılabilir. 

 

Süt ineklerinde su ihtiyacı  

 Kuru madde tüketimi,  

 Süt verimi,  

 Rasyonun kuru madde içeriği,  

 Çevre sıcaklığı,  

 Rasyondaki Na oranına bağlı olarak değişmektedir.  

 

Süt ineklerinin günlük su tüketimleri pratik olarak 1 yaşına kadar sığırların günlük su 

gereksinimi canlı ağırlığının yaklaşık %10’u kadardır, denilebilir. Bir yaşından büyük 

sığırlarda bu oran %6-8 kadardır. Ancak Laktasyon daki inekler için bu orana göre bulunan 

rakama ineği günde verdiği su miktarı kadar bir ekleme yapmak gerekir.  
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Örneğin 600 kg canlı ağırlıktaki ve günde 30 litre süt veren bir ineğin günlük su 

gereksinimi: ( 600 x 0.08 ) + 30= 78 lt’dir. 

 

  

3.3.2.  Besi Sığırlarının Su İhtiyacı 
 

Besi sığırlarının günlük canlı ağırlıklarının hızlı ve yüksek artması da suya bağlıdır. 

Yem tüketimi içilen su ile doğru orantılıdır. Besi sığırlarının su ihtiyaçları da düzenli olarak 

karşılanmalıdır.  

 

Yaklaşık olarak vücuttaki tüm moleküllerin %98′ini su oluşturmaktadır. Su vücutta ısı 

regülasyonu, büyüme, üreme, sindirim, metabolizma, boşaltım, yağ, protein ve 

karbonhidratların sindirilmesi düzenlenmesi gibi birçok önemli göreve sahiptir. Su 

tüketiminin sınırlandırılması yem tüketiminde azalmaya, bu da hayvanın veriminde düşmeye 

neden olur. Hayvanların minimum günlük su ihtiyacı, canlı ağırlık artışı ve fetüsün büyümesi 

için gerekli su miktarı ile dışkı, idrar ve terlemeyle atılan günlük su miktarına eşittir. Bu 

ihtiyaç ve kayıpları etkileyen herhangi bir faktör hayvanının minimum günlük su miktarını 

etkiler. Hayvanların idrar yoluyla attıkları su miktarı, hayvanın aktivitesi, hava ısısı, tüketilen 

günlük su miktarı ile bazı spesifik olmayan faktörlere bağlı olarak gelişir.  Hayvanlar su 

ihtiyacını temel olarak üç değişik kaynaktan sağlar. Birincisi, tüketmiş oldukları yemlerle. 

Kuru olarak kabul edilen yemler dahi en az %10 civarında su içermektedir. Eğer hayvanlar 

yeşil yem veya silaj gibi sulu yemler tüketiyorsa  bu durumda hayvanlar su ihtiyacının 

tamamını yemlerle karşılayabilir. İkinci; su kaynağı ise, hayvanların direk olarak tüketmiş 

olduğu sudur. Üçüncü su kaynağı ise vücutta özellikle yağ başta olmak üzere protein ve 

karbonhidratların sindirilmesi sonucu açığa çıkan ve metabolik su olarak bilinen sudur. 

 

3.3.3.  Koyun ve Keçilerinin Su İhtiyacı 
 

Koyun ve keçiler çok sıcak yaz günlerinde meraya çıkmazlar. Sabahın serinliğinde 

veya gece meraya çıkarılırlar. Kışında ağılda ve ya padoksun içinde beslenirler. Vücut 

ağırlıklarına orantılı olarak su tüketimleri sığırlarınki kadar fazla değildir. Ayrıca serinde 

otlatılmaları nedeni ile koyun ve keçilerin su tüketimleri düşüktür. Fakat kışın nispeten daha 

kuru yemlerle beslenmeleri ve yalama taşlarını daha fazla kullanmalarından dolayı su 

tüketimleri genellikle yaz aylarında olduğu gibidir. 

 

Koyun ve keçiler günde ortalama 2-3 litre su tüketirler. Yaz aylarında ve süt veren 

koyun ve keçiler 4-5 litreye kadar su tüketebilirler. 

  

3.3.4.  Buzağı, Kuzu ve Oğlakların Su İhtiyaçları 

 
Buzağı, kuzu ve oğlaklar doğumdan hemen sonra ağız sütü ile beslenmeye başlarlar. 

Sütün % 87’si su olduğuna göre buzağı, kuzu ve oğlaklar süt içtikleri süre içinde suya ihtiyaç 

duymazlar. Sütle beslenme sürelerine bağlı olmakla birlikte, buzağı, kuzu ve oğlaklar kaliteli 

kuru ot ve yemle beslenmeye başladıklarında su tüketmeye başlarlar.  
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Resim 3.2: Sütle beslenen buzağı 

 

Canlı ağırlıklarına bağlı olarak; buzağılar günde 2-3 litre, kuzu ve oğlaklar da 1-1,5 

litre su tüketirler. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

 

 

 

İşlem Basamakları 

 

Öneriler 

 Verilecek suyun temizliğini kontrol 

ediniz. 

 Suyu fiziksel olarak kontrol ediniz.  

 Suda pislik, yosun, taş vb parçaların 

olmamasına dikkat ediniz. 

 Suyun ısısını ayarlayınız.  Çok soğuk havalarda dışarda bulunan 

suyu içeriden su getirerek değiştiriniz. 

 Sıcak havalarda suyu serinletiniz. 

 Suluklara su doldurunuz.  Sulukları temiz şebeke suyu ile 

doldurunuz. 

 Hayvanları yalaklara getiriniz.  Hayvanların gelişi esnasında birbirlerini 

dürtmemelerine dikkat ediniz. 

 Özellikle gebe ve küçük hayvanlara 

dikkat ediniz. 

 Hayvanları sulayınız.  Hayvanların düzenli olarak sulandığını 

gözlemleyiniz. 

 Tüm hayvanların sulandığından emin 

olunuz. 

 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri 

Evet, kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Verilecek suyun temizliğini kontrol ettiniz mi?   

2. Suyun ısısını ayarladınız mı?   

3. Suluklara su doldurdunuz  mu?   

4. Hayvanları yalaklara getirdiniz mi?   

5. Hayvanları suladınız mı?   

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

1. Su yenen yemleri yumuşatır ve ………………… yardım eder. 

 

2. Su emilen besin maddelerini vücudun ilgili yerlerine …………………….. sağlar. 

 

3. Açıkta uzun süre kalan sular …………….. ve hayvana verilmemelidir. 

 

4. Lağım sularına yakın yerlerde su için ……….. açılmaz. 

 

5. Koyun ve keçiler serinde …………………. için su tüketimleri düşüktür. 

 

6. Koyun ve keçiler günde ortalama ……….. litre su tüketirler. 

 

7. Sütün % ………. si sudur. 

 

8. Sığırların günlük.......gereksinimleri hava sıcaklığı, tüketilen yemlerin nitelik ve 

niceliği, hayvanın fizyolojik durumu gibi birçok etmene bağlıdır. 

 

9. Besi sığırlarının günlük canlı ağırlıklarının hızlı ve yüksek artması da .......... bağlıdır. 

 

10. Eğer hayvanlar yeşil yem veya silaj gibi sulu yemler tüketiyorsa  bu durumda 

hayvanlar su ihtiyacının .................... yemlerle karşılayabilir. 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru “Modül Değerlendirme” ye geçiniz. 

 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Canlılar için çok önemli olmayan madde aşağıdakilerden hangisidir? 

 A) Su          

B) Toprak 

 C) Hava         

D) Tahta 

 

2. Sütün yüzde kaçı sudur? 

 A) 100            

B) 57 

 C)  87         

D) 40 

 

3. Hayvanlarda 100 kg canlı ağırlık için ne kadar suya ihtiyaç duyarlar? 

 A) 10-15 Litre      

B) 3-4 litre 

 C)  15-20 litre      

D) 10-15 kilogram  

 

4. Çiftlik hayvanlarından en fazla suya hangisi ihtiyaç duyar? 

 A) Keçi       

B) süt ineği 

 C) koyun       

D) Tavuk 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi hayvana verilen suyun özelliklerindendir? 

 A) Tulu olmalıdır          

B) Yosunlu olması 

 C) Sıcak veya soğuk olmalıdır      

D) Temiz ve saf olmalıdır 

 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler Doğru ise D, Yanlış ise Y yazınız. 

 

6. (     )Yem tüketimi su tüketimini etkiler.  

 

7. (     )Hayvana verilen su, insanın içebileceği özellikte olmalıdır. 

 

8. (     )Soğuk havalarda su tüketimi artar. 

 

9. (     )Koyunlar ineklerden çok su tüketir. 

 

10. (     )Su kanın büyük bir kısmını teşkil eder.  

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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11. (     )Suyun yardımı ile vücuttan zararlı maddeler uzaklaştırılır.  

 

12. (     )Suyun yardımı ile kulakta işitme olayı gerçekleşir.  

 

13. (     )Çok fazla süt veren inekler daha az su tüketirler.  

 

14. (     )Otomatik suluklar daha fazla işçilik ister.  

 

15. (     )Yalaklar senede 1-2 defa temizlenmelidir.  

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 

1 Su 

2 Yağ 

3 Azdır 

4 Süt 

5 4 

6 9-12 

7 2-3 

8 Az 

9 Fazla 

10 Süt 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 

1 Sağlıklı 

2 Yem 

3 Ölüm 

4 Geviş 

5 Rumen 

6 Beklediği 

7 Şamandıra 

8 Temiz 

9 Hastalıklara 

10 Kimyasal 

 

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 

1 Sindirmeye 

2 Taşınmasını 

3 Mikropludur 

4 Kuyu 

5 Otlatıldıkları 

6 2-3 

7 87 

8 Su 

9 Suya 

10 Tamamını 

 

MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI 

1 D 

2 C 

3 B 

4 B 

5 D 

6 Doğru 

7 Doğru 

8 Yanlış 

9 Yanlış 

10 Doğru 

11 Doğru 

12 Doğru 

13 Yanlış 

14 Yanlış 

15 Yanlış 
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