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AÇIKLAMALAR 
 

ALAN Hayvan Yetiştiriciliği 

DAL/MESLEK Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği 

MODÜLÜN ADI Hayvanları Otlatma 

MODÜLÜN TANIMI 

Öğrencilere tekniğine uygun olarak otlatma öncesi 

hazırlıkları yaparak, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların 

merada ve yaylada otlatılmasını sağlayan yeterliliğinin 

kazanılmasını sağlayacak bir öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/24 

ÖN KOŞUL  

YETERLİK 
Gerekli ortam sağlandığında hayvanları otlaklarda 

otlatabilir. 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Gerekli ortam, alet ve malzeme sağlandığında tekniğine 

uygun olarak hayvanları otlatabileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Otlatma öncesi hayvanlarda hazırlık yapabileceksiniz. 

2. Küçükbaş hayvanları yaylada otlatabileceksiniz. 

3. Hayvanları merada otlatabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Açık alan, hayvan barınağı, mera. 

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

eldiven, bilgisayar, termometre, fırça, dezenfektan 

maddeler, kova, hortum, sulama borusu, yalama taşları, 

aşı malzemeleri, enjektör, gölgelikler, tuzluklar, çitler. 

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. 
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GİRİŞ 
Sevgili Öğrenci,  

 

Hayvan işletmelerinde hayvanların beslenmesi en önemli konudur. Hayvan beslemesi 

hem önemli hem de pahalı bir durumdur. Çünkü işletmelerin en büyük masraf kalemi 

yemdir. 

 

Yemin ucuza getirilmesi demek kalitesiz yem kullanmak değildir. Zira hayvanların; 

çayır, mera ve yaylalarda otlatılması sonucu sağlıklı ve bol ürün elde etmenin yanında ucuz 

ve kaliteli yem de elde etmiş oluruz. İşletmelerin karlılığının artması ülke ekonomisine de 

olumlu yansır. İşletme sahiplerinin çayır, mera ve yaylaları iyi ve planlı kullanması, 

koruması ve gerekirse ıslah etmenin yolarını araması gerekir.  

 

Sağlıklı ve kaliteli otlaklar her zaman sağlıklı sürüler demektir. Sizlerde bu modülle 

hayvanlarınızı sağlıklı, kaliteli ve ucuz yemlerle yemlemeyi öğrenecek ve sağlıklı bol 

ürünler elde edeceksiniz. 

  

 

 

 

 

 

 

 

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 otlatma 

öncesi hazırlıklarını yapabileceksiniz. 
 

 

 

 

 Hayvan işletmelerindeki hayvanların meraya çıkmadan önce nasıl hazırlıklar 

yapıldığını araştırınız. 

 Mera öncesi yapılan hazırlıklarda karşılaşılan sorunlar nelerdir? 

 

1. OTLATMA ÖNCESİ HAYVANLARDA 

HAZIRLIK YAPMA 
 

Hayvancılıkta en önemli kriter; kaliteli, ucuz ve hayvanların günlük tüm besin madde 

ihtiyaçlarını karşılayan yem teminidir. Bu yemi temin etmenin en uygun olan şekli de mera 

ve yaylalardan faydalanmaktır.  

 

Resim 1.1: Merada otlayan hayvanlar 

Kış aylarında hayvan barınaklarında genellikle kuru ve kaba yemlerle beslenen 

hayvanların baharda meraya çıkarılmasında önlemler alınmazsa çeşitli sorunlarla 

karşılaşılmaktadır. Bu nedenle hayvanların meraya çıkarılmadan önce otlatma öncesi 

hazırlıkların yapılması gerekir. 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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1.1. Çayır Meraların Hayvan Beslenmesindeki Önemi 
 

Sadece hayvan otlatılmasına yarayan arazilere mera, taban suyu yüksek veya az bir 

emekle sulanabilen, otu biçilerek değerlendirilen arazilere de çayır denir. Çayır ve meralar 

için insanlar herhangi bir emek harcamazsa buralar doğal çayır ve meralardır. Çayır ve 

meralar için insanlar bir çaba harcarsa buralara da suni çayır ve meralar denir. 

 

Resim 1.2: Çayır 

Çayır ve meraların hayvan beslenmesindeki önemi ise; 

 

 Çayır ve meralar ekonomiktir. 

 Merada otlatılan hayvanlar kolay kolay hasta olmazlar. 

 Merada otlatılan hayvanlar güneş ışığından faydalandıklarından D vitaminini 

çok iyi değerlendirirler. 

 Döl verimine olumlu etkileri vardır. 

 Çayır ve meraların bitki çeşitliliği fazla olduğundan hayvanlar açısından 

önemlidir. 

 Çayırlar biçilerek değerlendirildiğinden kışı için çok güzel ve lezzetli otlar elde 

edilir. 

 Çayır bitki florası süt ve süt ürünlerinin kalitesini arttırır. 

 Çayırlar biçilerek değerlendirildiğinden iş istihdamı sağlar. 

 Hayvanların süt verimleri artar. 

  

1.2. Çayır Meraların Hayvancılık Açısından Önemi 
 

Çayır ve meralar; hayvanlar tarafından sevilerek kullanıldığından sağlıklı sürüler 

oluşturulur ve sağlıklı sürülerden de sağlıklı ve bol ürünler elde edilir.  
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İşletme sahipleri her zaman karlı bir hayvancılık yapmayı hedeflerler. Karlı bir 

hayvancılık için de yem masraflarının ucuza getirilmesi gerekir. En ucuz yem de çayır ve 

meralardan elde edilir. 

 

Hayvancılıkla uğraşan çiftçimizin karlı ve bol kazançlı olması aynı zamanda ülke 

ekonomisi açısından da önemlidir. Bu nedenle mevcut çayır ve meralarımızı iyi korumalı, 

planlı bir otlatma sistemi ile bol ve ucuz yemler elde etmeliyiz. 

 

1.3. Küçükbaş Hayvanlarda Mera Öncesi Yapılacak İşler 
 

Meraları en iyi değerlendiren hayvanlar koyunlardır. Koyunlar ne kader uzun süre 

merada beslenirlerse yem masrafları o derecede azalır. Buna bağlı olarak da koyunculuk 

karlı bir duruma gelir. 

 

Kışın ağıllarda beslenen koyunlar yazın meraya direk olarak çıkarılmamalıdırlar. Ani 

yem değişikliği yapılmamalıdır. İlkbaharda kuru yemden sulu yeme geçerken, sonbaharda da 

sulu yemden kuru yeme geçerken geçişler yavaş ve alıştırarak olmalıdır. Yani ilkbaharda 

sulu yeme geçerken; kuru yem azaltılırken sulu yem verilmeye başlanmalı ve hayvanların 

merada kalma süreleri yavaş yavaş arttırılmalıdır. Meradan önce bir miktar kuru ot 

verilmelidir. 

 

Geçişler her ne kadar alıştırarak olsa da, mutlaka mera öncesinde hayvanlara “kılçık”, 

“başak aşısı”, “mera aşısı” da denilen “enterotoksemi” aşısı yapılmalıdır. 

 

 

1.3.1. Hayvanların Aşılanması  
 

 “Clostridium perfiringens” (kolstridium perfiringens) “tip D” tarafından bağırsaklarda 

toksin oluşturarak ani ölümlere sebep olan hastalığa “enterotoksemi” hastalığı denir. Ölüm 

oranı çok fazladır.  
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Resim 1.3: Koyunların aşılanması 

Hastalık etkeni toprakta ve hayvanların bağırsaklarında her zaman bulunur. Normal 

zamanlarda hastalık oluşmaz. Ani rasyon değişikliği, mera zamanları, kuzulara fazla süt 

emdirilmesi, hayvanların anızlarda otlatılması bu hastalığın oluşmasına etkendir. Genelde 6-

12 aylık kuzularda görülür. Yaşlı hayvanlar genellikle ilkbaharda hastalanır (mera zamanı). 

Hastalığın asıl sebebi yem değişikliği veya meradır. 

 

Hayvanların mera zamanı hastalanmaması için meraya çıkmadan önce bu hastalığa 

karşı aşılanması gerekir. 

 

Aşılama için yetkili sağlık ekiplerinden yardım alınarak, hayvanların mera öncesi 

aşıları yaptırılır. 

 

1.3.2. Hayvanların Sağlık Kontrolünden Geçirilmesi  
 

Hayvanlar meraya çıkarılmadan önce genel olarak fiziksel kontrolleri yapılır. Bu 

kontrollerde; aksayan, topallayan, fazla şişkin, ağzında veya ayaklarında yaralar olan 

hayvanlar meraya çıkarılmazlar.  

 

1.3.3. Hayvanlara Mera Öncesi Kuru Ot Vermenin Önemi 
 

Uzun süre içerde beslenen hayvanların meraya çıkarılması ile hayvan yeşil yem 

yemeye başlar. Bu duruma alışkın olmayan hayvan hasta olur ve ölebilir.  
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Resim 1.4: Mera öncesi kuru otla beslenen hayvanlar 

Bu durumu önlemek amacı ile meraya çıkmadan önce hayvanlara çok az kuru ot 

verilir. Hayvanın bağırsaklarının direk olarak yeşil yemle bozulması önlenmiş olur. 

 

1.3.4. Erkek ve Dişi Hayvanların Ayrılması 
 

İşletmelerde bütün faaliyetler belli bir plan dâhilinde yürütülür. Bu nedenle hayvanlar 

meraya çıkarılırken erkek ve dişiler ayrı ayrı meraya çıkarılır.  

 

Erkek ve dişi hayvanlar karışık olarak meraya çıkarıldığında olası bir çiftleşme 

durumu gözden kaçabilir ve gebe hayvanın hangi erkek hayvan tarafından aşıldığı 

bilinmeyebilir. Kayıtlar bakımından oldukça sakıncalı bir durumdur. Dişi hayvanların 

vaktinden önce gebe kalması, erkek hayvanların da çok erken damızlıkta kullanılması gibi 

mahsurlar ortaya çıkar. 

 

Modern ve büyük işletmelerde hayvanların tabi olarak çiftleşip gebe kalması pek 

istenmez. Çünkü sürü içinde akrabalığın artması verimliliği düşürür. Ayrıca sürüye yeni kan 

girmesi gerektiğinden suni tohumlama son yıllarda büyük bir önem kazanmıştır. Hayvanların 

merada rastgele çiftleşmemesi ve işletmenin planlarının bozulmaması için meraya çıkarılan 

hayvanlar erkek ve dişi olarak ayrılırlar. 

 

1.4. Hayvanların Meraya Çıkarılması 
 

Bahardan sonra hayvanlar sonbahara kadar merada otlatılır. Bu durum hayvan besisini 

oldukça ekonomik kılar. İlkbaharda hayvanlar sabahın erken kırağılı saatlerinde meraya 

çıkarılmamalıdır. Kırağının kalkması beklenmeli veya o gün meraya gönderilmemelidir. 

Eğer çıkarmak gerekirse mutlaka hayvanlara içeride bir miktar kuru ot verilmelidir. 
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Resim 1.5: Kırağı 

İlkbahar ve sonbaharda koyunlar tüm gün merada kalabilirler. Fakat yazın sıcak 

günlerinde ve saatlerinde ağıla veya gölgeliklere getirilirler.  
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UYGULAMA FAALİYETİ  
Otlatma öncesi hayvanlarda hazırlık yapınız. 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Hayvanları sayınız.  Ağılın / ahırın kapısından çıkarken 

sayınız. 

 Sayıyı not ediniz. 

 Hayvanların mera öncesi aşılarını 

yaptırınız. 

 Aşı için sağlık ekipleriyle bağlantı 

kurunuz. 

 Aşıyı zamanında temin ediniz. 

 Erkek ve dişi hayvanları ayırınız.  Erkekleri ayrı olarak meraya çıkarınız. 

 Süt emme döneminde olan yavruları 

ayırınız. 

 Yavruları da annelerinden ayrı meraya 

çıkarınız. 

 Hayvanları ahırdan çıkarınız.  Hayvanları ahırdan kontrol altında 

çıkarınız. 

 Hayvanları meraya götürmek  Hayvanları serin zamanlarda meraya 

çıkarınız. 

 En kısa ve düzgün yolları kullanınız. 

 Hayvanları otlatınız.  Otlatma yerinin yakınında su kaynağının 

olmasına dikkat ediniz. 

 Hayvanların yanından ayrılmayınız. 

 Hayvanları sürekli takip ediniz. 

 Hayvanları sayınız.  Merada, ahıra / ağıla girişlerde 

hayvanları sayınız. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

1. (   ) Hayvancılıkta en önemli kriter; kaliteli, ucuz ve hayvanların günlük tüm 

ihtiyaçlarını karşılayan …………. teminidir. 

2. (   ) Sadece hayvan otlatılmasına yarayan arazilere …….…… denir.  

3. (   ) Taban suyu yüksek veya az bir emekle sulanabilen, otu biçilerek değerlendirilen 

arazilere ………….….. denir.  

4. (   ) Merada otlatılan hayvanlar güneş ışığından faydalandıklarından ……. vitaminini 

çok iyi değerlendirirler. 

5. (   ) Meraları en iyi değerlendiren hayvanlar ………………..dır. 

6. (   ) Hayvanlar meraya çıkmadan önce bir miktar kuru ………. verilmelidir. 

7. (   ) Hayvanlar meraya çıkmadan önce ………….. aşısı yapılmalıdır. 

8. (   ) Koyunlar çok sıcak günlerde sıcak saatlerde …………………. 

dinlendirilmelidirler. 

 

 

 

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 küçükbaş hayvanları yaylada 

otlatabileceksiniz. 

 
 

 

 

 Yaylalar ile meralar arasındaki farkları araştırınız. 

 Yaylalarda hayvanlar için ne gibi değişiklikler yapılır? Araştırınız. 

 

2. KÜÇÜKBAŞ HAYVANLARIN YAYLADA 

OTLATILMASI 
 

Yayla, çevreye göre daha yüksek anlamına gelir. Düz ve otlaklarla kaplı, suyu bol olan 

yaylalar; hayvancılıkla geçimlerini sağlayan topluluklarca yılın belirli aylarında hayvanlarına 

taze ot temini ve aynı zamanda hayvansal üretimlerini (süt, peynir, yağ gibi) yapmak 

amacıyla kullanılır.  

 

Resim 2.1: Yayla 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 



 

 12 

Geleneksel kültürümüzün önemli bir öğesi olan yaylacılık faaliyetleri, yoğun olarak 

özellikle Akdeniz, Ege, Karadeniz, İç Anadolu ve kısmen Doğu Anadolu Bölgelerimizde 

günümüzde de devam etmektedir. 

 

2.1. Yaylaların Hayvancılık Açısından Önemi 
 

Genel olarak yaylalar, aşağı yukarı 1500-2000 metre olan orman sınırının hemen 

üzerinden başlayıp, bölgeler arası farklılıklarla 3000-3500 metreye kadar yüksekte 

olabilirler.  

 

Özellikle küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan hayvan sahipleri, yılın belli 

dönemlerinde yaylalara çıkarak hayvansal faaliyetlerine orada devam ederler. 

 

Yaylaya çıkış, Nisan ayı ortaları, Mayıs sonu arasında değişmektedir. Çıkıştan önce 

göç hazırlıkları yapılır. Yaylada kullanılacak eşya ve araç gereçler elden geçirilerek göç 

yükü oluşturulur. Hayvanlar diğer sürülerle karışmaması için özel işaretlerle işaretlenir. 

 

Yayla hayvancılığında özellikle besicilik çok daha ekonomik olmaktadır. Yayla 

hayvancılığına dayalı olarak yapılan besicilikle et üretim maliyeti daha düşük olmakta bu 

durum et fiyatlarının düşük olmasına ve ülke hayvancılığının gelişmesine olumlu katkı 

sağlamaktadır. Yayla hayvancılığı yapılarak besiye alınan hayvanlar doğal beslendikleri için 

ve otladıkları bitki florası zengin olduğu için etleri daha kaliteli ve lezzetli olmakta, özellikle 

ülkemizde kurbanlık olarak satılan hayvanlar arasında öncelikli olarak tercih edilmektedir. 

 

2.2. Sağlıklı Bir Yaylada Aranan Özellikler 
 

Sağlıklı yayla; sağlıklı hayvanların faydalandığı ve sağlıklı ürünlerin üretildiği uçsuz 

bucaksız hayvan otlağı demektir.  

 

Resim 2.2: Sağlıklı yayla ve bol çeşitli bitkiler 



 

 13 

Hayvanlar yaylalarda otlatıldığı zaman genellikle karşılaşılan sorun hayvan ayak 

hastalıklarıdır. Yaylaya çıkmadan önce bütün sürü sahipleri hayvanlarını sağlık 

kontrollerinden geçirseler bu tür olumsuzluklarla karşılaşılmaz. 

 

Ayrıca yaylalarda bulunan bitki kompozisyonlarının hayvan sağlığını olumsuz 

etkileyecek bitkilerden oluşmaması gerekir. Küçük ağaç ve çalı grubundaki bazı bitkiler 

hayvanlar için tehlike oluşturabilmektedir. 

 

Resim 2.3: Porsuk bitkisinin bazı kısımları hayvanlar için zehirlidir. 

Sağlıklı bir yayla, hayvanların yaz boyunca bol ve çeşitli bitkilerden faydalanmasını 

sağlayan ve sonbaharda sağlıklı bir şekilde barınağına dönmesini sağlayan yerlerdir. 

 

2.3. Yaylada Bulunan Zararlı Otlara Karşı Alınması Gereken 

Önlemler 
 

Yabancı ve zararlı bitkiler demek; yetiştirilen kültür bitkisi dışındaki otlar, çalılar, yarı 

çalılar, ağaççıklar ve ağaçlardır. Yabancı bitkiler yayla vejetasyonunun sağlık ve tüm 

varlığını tehdit eder. Hayvanların sağlıklarını, beslenmesini ve verimlerini olumsuz yönde 

etkiler. Ayrıca yabancı bitkilerle mücadelede işgücü kaybı ve ekonomik zararlar oluşur. 

 

Her bitkinin yaşamında hassas olduğu bir dönem vardır. Bu da genellikle bitkilerin 

yedek besin maddelerini kullandıkları yani kardeşlenme ve çiçeklenme dönemidir. Yabancı 

bitkilerle savaşımda başarılı olmak için bu bitkilerin en hassas oldukları dönemi bilmek ve 

ona göre hareket etmek gerekir. 

 

Bu durumda mekanik olarak yabancı otlarla mücadele edilir. Bitki kökünden çıkarılır 

veya biçilir. Bazı durumlarda da yakılır. 
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2.4. Yaylada Beslenme Döneminde Alınması Gereken Tedbirler 
 

Hayvanlar baharda yaylaya çıkarıldığında hem hayvanlarla hem de insanlarla ilgili 

yapılması gerekli bazı önemli işler vardır. Barınma yerleri, gölgelikler, suluklar, tuluk ve 

sağım yerlerinin yapılması gerekir. 

 

2.4.1. Konaklama Yerleri 
 

Konaklama yerleri, yaylada insanların çadırlarını kurdukları yerlerdir. Çadırlar hayvan 

barınaklarına çok yakın veya uzak olmamalıdır. Hâkim rüzgârlar dikkate alınarak çadırlar 

kurulur. Hâkim rüzgârın yönünün ters tarafına da hayvanların çitleri yapılır. 

 

Çadırlar taban suyunun az olduğu yerlere yapılır. Dere yatağına veya tepelerin eteğine 

yapılmaz. Çadırlarda insanların günlük kullanımı için her türlü malzeme bulunmalıdır. 

Tencere, tava, ekmek tahtası, bardak, çaydanlık, yiyeceklerin bırakılacağı sandıklar, çeşitli 

malzemelerden yapılmış kaplar vb. bulundurulmalıdır. 

 

Resim 2.4: Yaylada konaklama çadırları 

Çadırlar yeteri kadar büyük, ısı ve su geçirmeyen özelliklerde olmalıdır. Kısaca 

yaylada bulunan insanların tüm ihtiyaçlarını karşılamalıdır. Ayrıca banyo ve tuvaletlerde 

yapılmalıdır. Özellikle tuvaletler çadırdan uzak bir yere yapılmalıdır. 

 

2.4.2. Suluklar 
 

Hayvan beslemesinde yem kadar önemli olan madde sudur. Yaylalarda hayvanların su 

ihtiyaçları da dikkate alınır. Yaylalarda hayvanların su ihtiyaçları; göletlerden, su 

kaynaklarından veya akarsulardan karşılanır. Su kaynaklarının uzak olması nedeni ile 

hayvanlar bazen suya gidip gelinceye kadar zorluklar çekerler. Böyle durumlarda 

hayvanların su ihtiyaçları taşıma su ile sağlanır. 
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Resim 2.5: Merada hayvanların faydalandığı su kaynakları 

Koyunlar günde 2 defa sulanmalıdır. Sürekli temiz su bulundurulmalıdır. Su eğer 

yalaklarda verilecekse yalakların temiz ve yosunsuz olmasına dikkat edilmelidir. 

Hayvanların durgun ve bulanık sularda sulanması doğru değildir. Çünkü bu tür sular 

parazitler bakımında oldukça yoğun olurlar. 

 

Resim 2.6: Meraya yapılan suluklar 

2.4.3. Gölgelikler 
 

Yazın çok sıcak havalarda koyunlar sıcaktan rahatsız olurlar. Koyunlar sıcak 

havalarda yayılmazlar. (Yaylada ve merada otlayamazlar.) Hayvan barınağının uzak olması 

nedeniyle yaylalara, meralara gölgelikler yapılır.  
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Resim 2.7: Yaylalarda gölgelikler 

Gölgelikler hayvanları sadece yazın sıcağından değil aynı zamanda ilkbahar ve 

sonbahar yağmurlarından da korur. Gölgelikler yüksek yerlere yapılmalı ve her tarafı açık 

olmalıdır. Hayvanların gölgelikleri kullanma saatleri bölgeden bölgeye değişir. Ama 

genellikle saat 10:00-16:00 arasında hayvanlar gölgeliklerde dinlendirilir.  

 

2.4.4. Tuz Yalama Taşları 
 

Hayvanların gündüz dinlendikleri gölgeliklerde ve gece barındıkları yerlerde kaya 

tuzları veya yalama taşları konulmalıdır. Yaylalarda hayvan bakıcıları tuzluk olarak büyük 

taşların düz yüzeylerini kullanırlar. Hayvan bakıcılarının taşların üzerine döktükleri tuzu 

koyunlar ve keçiler yalayarak tüketirler.  

 

Resim 2.8: Yaylada düz taşların üzerine tuz dökülerek hayvanların faydalanması sağlanır. 
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Merada otlayan hayvanlardan optimum düzeyde hayvansal ürün sağlamak için 

ihtiyaçları olan tuzu düzenli bir şekilde onlara vermek gerekir. Tuzluklar mera üzerinde 

uygun bir şekilde ve uygun mesafelerle dağıtılmalıdır. Böylece hayvanların da merada 

üniform bir şekilde dağılarak otlamaları sağlanmış olur. Yemin yeşil olduğu devrede 

hayvanların tuz ihtiyacı artmaktadır. 

 

Hayvanlara verilecek tuz miktarı:  

 Hayvanın türüne,  

 Havanın sıcaklığına, 

 Otlatma zamanına, 

 Yemin yeşil veya kuru olma durumuna, 

 Mera toprağının tuz konsantrasyonuna, 

 İçme suyunun tuz içeriğine, bağlı olarak değişmektedir.  

 

2.4.5. Sağım Yerleri 
 

Sağım sabahın erken saatlerinde ve akşamüstü olmak üzere 2 seferde yapılır. İyi bir 

sağıcı bir koyunu 1-2 dakikada sağar. Sağım yerlerinin gölge olmasında fayda vardır. 

Yaylalarda sağım için seyyar çitlerden faydalanılır. Hayvanlar toplanma yerlerine kurulan 

çitlerin içine doldurulur. Çitlerin bir kısmı sağım bölmesi olarak dizayn edilir. Koyunlar 

sırayla sağılır.  

 

Resim 2.9: Yaylada sağım
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Küçükbaş hayvanları yaylada otlatınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Küçükbaş hayvanları yayla için 

hazırlayınız. 

 Aşı programını uygulatınız. 

 Hayvanları sağlık kontrollerinden 

geçiriniz. 

 Küçükbaş hayvanları yaylaya çıkarınız. 
 Serin bir zaman aralığı seçiniz. 

 Telaş yapmayınız. 

 Yaylada konaklama yeri hazırlayınız. 

 Konaklama yeri merkezi olmalıdır. 

 Konaklama yeri dere yatağı, dağ eteği 

olmamalıdır. 

 Hayvanlar için sulama yerleri 

hazırlayınız. 

 Sulama yeri fazla uzak olmamalıdır. 

 Yalxaklar temiz olmalıdır. 

 Hayvanlar için gölgelikler hazırlayınız. 

 Yüksek yerlere yapınız. 

 Her tarafı açık olmalıdır. 

 Suluk ve tuzluklar yapınız. 

 Hayvanlar için tuz yalama yerleri 

hazırlayınız. 

 Tuz yalama yerleri eşit uzaklıkta ve 

bütün hayvanlara yetecek kadar 

olmalıdır. 

 Hayvanların emniyeti için yerler 

hazırlayınız. 

 Çitleri sağlam malzemeden yapınız. 

Çadırlara yakın yapınız. 

 Sağım için yer hazırlayınız.  Sağım yerleri düz olmalıdır. 

 

 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

1. Yayla, çevreye göre daha ………………….. anlamına gelir.  

2. Yaylaya çıkış, ………. ayı ortaları, ………….. ayı sonu arasında değişmektedir.  

3. Yaylalarda en çok karşılaşılan sorun, hayvan …………  hastalıklarıdır. 

4. Yabancı bitkiler hayvanların sağlıklarını, beslenmesini ve …………. olumsuz yönde 

etkiler. 

5. Konaklama yerleri; yaylada insanların …………………. kurdukları yerlerdir. 

6. Çadırlar ……….. suyunun az olduğu yerlere yapılır. 

7. Dere yatağına veya tepelerin ………….. çadır kurulmaz. 

8. Koyunlar günde …… defa sulanmalıdır. 

9. Gölgelikler yüksek terlere yapılmalı ve her tarafı …….. olmalıdır. 

10. Yemin yeşil olduğu devrede hayvanların …….. ihtiyacı artmaktadır. 
 

 

 

 

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 hayvanları 

merada otlatabileceksiniz. 
 

 

 

 

 Hayvanların uzun süre meradan faydalanması için ne gibi tedbirler alınmalıdır? 

Araştırınız. 

 Hayvanlar meraya çıkmadan önce neler yapılmalıdır?  

 

3. HAYVANLARIN MERADA 

OTLATILMASI 
 

Hayvanları merada otlatmanın en büyük avantajı ekonomik olmasıdır. Planlı bir 

otlatma programı ile meraların ömrü uzadığı gibi hayvanlar için de uzun süreli bol ve geniş 

besleme değerine sahip meralara kavuşmuş oluruz. 

 

3.1. Merada Otlatmanın Faydaları 
 

Hayvanlar uzun süre içerde, kuru ot veya silajla beslendikten sonra meraya büyük bir 

coşku ile çıkarlar. Bu coşkunun birkaç sebebi vardır. Bunlar; özgürce dolaşabilmeleri, bol ve 

çok çeşitli yeşil yemlere kavuşmuş olmaları, temiz hava ve bol güneştir. 

 

Merada otlatmanın faydalarını kısaca şöyle özetleyebiliriz: 

 

 Meralarda çok çeşitli yem bitkileri olduğundan besleyici değeri fazladır. 

 Meralar, beslenme masraflarını azalttığından ekonomik değeri de çok fazladır. 

 Merada beslenen hayvanların verem olma riski çok düşüktür. 

 Hayvanlar merada otlarken sürekli hareket halinde olduklarından hareket 

organları iyi gelişir ve kuvvetlenir. 

 Meradaki taze, çeşitli ve lezzetli bitkiler hayvanların iştahlarını ve 

organizmadaki madde değişimini arttırır. 

 Hayvanların D vitaminini almaları kolaylaşır. 

 Hayvanlarda çiftleşme arzusunu arttırarak kısırlık oranını düşürür. 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Resim 3.1: İdeal bir mera 

 Merada otlama ile hayvanların doğal şartlara dayanıklılığı artar. 

 Açık hava aynı zamanda sinir sistemi, döl tutma ve döl verme üzerine olumlu 

etki yapar. 

 

3.2. Merada Otlatma Yöntemleri 
 

Meralar belli bir sisteme göre kullanılmazlarsa hemen bozulurlar. Bu nedenle 

meralardan faydalanmanın belli esasları vardır. Öncelikle mera yem bitkilerinin, her 

mevsimde otlatmaya karşı gösterdiği reaksiyon farklıdır. Bu nedenle mera bitkilerinin 

otlatmadan zarar görmemeleri için, belli dönemlerde otlatılmaları gerekir. Otlatma 

mevsimini, “kritik periyotlar” ve “otlatma olgunluğu dönemi” belirler. 

 
Ayrıca mera yapısının bozulmaması ve meradan en fazla verimi alabilmek için, 

otlatma mevsiminde mera tipine uygun hayvan türü ile otlatmak gerekir. Her hayvan türünün 

otlama şekli farklı farklıdır. Ayrıca hayvanların otladıkları otları seçmek gibi bir özellikleri 

vardır.  

 

Sığırlar otları dilleriyle 1,5-2 cm yükseklikten kopararak otlarlar. Meraya ilk 

çıktıklarında bitkilerin önce yaprak uçlarını kopardıklarından meraya fazla zarar vermezler. 

Çok sık ve fazla sayıda hayvanla otlatma yapılırsa mera zarar görür. Koyun ve atların 

bozduğu meraların ıslahında, sığırlarla otlatma yaparak da mücadele edilir. 

 

Meralara en fazla zarar veren hayvanlar keçi ve koyunlardır. Dişleri ve dudaklarıyla 

otları kopardıklarından, oldukça derin otlarlar. Koyun otlatması düzenli yapılmazsa meralar 

büyük zarar görür.  
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Bütün bunların yanında her meranın belli bir otlatma kapasitesi vardır. Meraya uzun 

yıllar zarar vermeden otlatılabilecek hayvan sayısına “otlatma kapasitesi” denir. 

 

Otlatma kapasitesini bazı faktörler etkiler. Bunlar; 

 

 Merayı oluşturan bitkilerin yapısı ve karışımı, 

 Bitki örtüsünün sıklığı, 

 Yağış, 

 Otlayan hayvanın türü, 

 Otlatma süresi, 

 Bakım ve gübreleme. 

 

Otlatma kapasitesi pratik olarak hesaplandığında;  

 

500 kg canlı ağırlığındaki bir ineğin, 200 günlük bir otlatma periyodu içinde yaklaşık 

20 dekar alana ihtiyacı vardır. Başka bir ifade ile 1000 dekar alanda, 200 günlük otlatma 

periyodunda 50 adet inek veya 250 koyun otlayabilir. 

 

Resim 3.2: Merada otlayan koyunlar 

Meraların yapısının bozulmaması ve en yüksek verimi alabilmek için “uniform 

otlatma” teknik kuralına da uymak gerekir. Böylece meralardan daha iyi bir şekilde 

yararlanmak mümkündür. 

 

Bütün bunlara rağmen meraların belli bir otlatma sistemleri vardır. Bunlar; 

 Kontrolsüz otlatma sistemleri: Bu sistemde hiçbir düzenleme yoktur. 

Hayvanlar tamamen serbest bir şekilde merada otlar. Çobanlı veya çobansız 

olarak meralar belli bir sisteme uymadan otlatılabilir. Bu yöntemle meralar kısa 

sürede verimsizleşir. 

 Kontrollü otlatma sistemleri: Kontrollü otlatma; hayvanların değişik 

zamanlarda ve değişik alanlarda kayıtlı olarak otlatılmasıdır. Bu sayede meralar, 
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rastgele değil belli bir düzene göre otlatılır. Böylece meralar daha uzun ömürlü 

olur. Başlıca kontrollü otlatma sistemleri şunlardır. 

 

Resim 3.3: Kontrolsüz ve sorumsuzca otlatılan ve artık işe yaramayan bir otlak 

Sonuç olarak; meradan faydalanan her yetiştiricinin meraya sahip çıkması gerekir. 

Meraların korunması yine hayvan sahiplerinin hassasiyetine bağlıdır. Eğer meralar gerektiği 

gibi kullanılmazsa işe yaramaz bir duruma dönüşür. 

 

 Alternatif otlatma sistemi: Tüm mera alanı iki eşit parçaya ayrılır. Her 

parsel sırayla 2-3 hafta süreyle otlatılır. 1. parsel otlatılırken diğeri 

dinlendirilir. 

 

Resim 3.4: Meranın ikiye bölünerek otlatılması 

 Dinlendirerek otlatma sistemi: Bu sistemin esası, otlatma olgunluğuna 

gelmiş olan meranın hemen otlatılmayıp, otlatmanın geciktirilmesine 

bağlıdır. Bu sayede, hem yeni fidelerin çıkmasına olanak sağlanır, hem de 

olgun bitkilerin büyüme ve gelişme güçleri artar. 

 Dinlendirerek rotasyonla otlatma: Bu sistemde her bir mera parselini 

en az iki yıl süreyle geç otlatmak suretiyle bitkilerin gelişmesi ve meranın 

ıslahı hedeflenmektedir. 
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 Rotasyonla otlatma sistemi: Bu sistemde de mera 3 veya daha fazla 

parsele ayrılır. Meranın büyüklüğüne, bitki topluluğuna göre ortalama 

olarak, her parselde 7-10 günlük otlatma yapılır. 

 

Resim 3.5: Rotasyonla otlatma sistemi 

 Hohenheim otlatma sistemi: “Falke sistemi’’de denen bu sistemde amaç, en 

çok süt veren ineklere daima en taze ve en besleyici mera yemini yedirerek 

maksimum süt üretimini elde etmektir. Bu amaçla mera 9 parsele ayrılır. 

İneklerde, çok süt verenler (ÇS), az süt verenler (AS), kısır inekler ve düveler 

(KD) diye 3’e ayrılır. Daha sonra 3’er günlük periyotlarla hayvanlar, sırayla ÇS, 

AS, KD olmak üzere meraya çıkarılırlar. ÇS’nin 3 gün otladığı parsele AS girer, 

3 gün sonra aynı yere KD girer. Böylece çok süt veren inekler sürekli en yeni 

bitkileri otlar. 

 

Otlatma 

süresi (gün) 

MERA PARSELLERİ 

A B C Ç D E 

1-3 ÇS ----- ----- ----- ----- ----- 

4-6 AS ÇS ----- ----- ----- ----- 

7-9 KD AS ÇS ----- ----- ----- 

10-12 ----- KD AS ÇS ----- ----- 

13-15 ----- ----- KD AS ÇS ----- 

16-18 ----- ----- ----- KD AS ÇS 

Tablo 3.1: Hohenheim otlatma sistemi. 

 Rasyon veya porsiyon otlatma sistemi: Aynı zamanda şeritvari otlatma 

sistemi de denilen bu sistem, özellikle süt sığırları için uygulanır. Hayvanlar her 

gün yeni bir parsele çıkarılır. Böylece inekler her gün taze ve körpe otları yemiş 

olur. 

 Ahırda besleme sistemi: Hayvanların merada beslenirken, meraya zarar 

verdikleri düşüncesiyle, otları biçerek ahırda besleme sistemidir. 
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3.3. Otlatmanın Meralara Sağladığı Faydalar 
 

Otlatılan meralar hiç otlatılmayan meralara göre daha avantajlıdır. Fakat önemli olan 

bu otlatmanın yukarıda anlatıldığı gibi belli bir düzene göre olmasıdır. Plansız otlatmada 

meranın zarar gördüğünü yazmıştık. 

 

Otlatma yapılan meralarda otlatmanın sağladığı faydalar aşağıdaki gibidir: 

 

 Hayvanlar otlarken dışkı da yaptıklarından doğal bir gübreleme yapılmış olur. 

 Hayvanlar gezindikçe bitkilerde kardeşlenme daha fazla olur. 

 Koyun ve keçilerin bozduğu meralar; sığırlara tahsis edilerek kısmen de olsa 

ıslah edilmiş olur. 

 

3.4. Sağlıklı Bir Merada Aranan Özellikler 
 

Sağlıklı bir mera aşağıdaki gibidir: 

 

 Faydalanan hayvanların tümüne yetecek kadar bitkisel üretim sağlayan mera 

demektir.  

 Merada bol ve çeşitli bitkiler olmalıdır. 

 Yabancı ve zararlı otlar az olmalı veya hiç olmamalıdır. 

 Sağlıklı bir mera otlatma ile hemen zarar görmemeli ve mevsime göre dayanıklı 

olmalıdır.  

 Hayvanların yapağı ve derilerine zarar veren bitkiler bulunmamalıdır. 

 

3.5. Otlatma Öncesi Hayvanlara Yapılacak İşlemler 
 

Hayvanlara otlatma öncesi ilk olarak mera aşısı yapılmalıdır. Meraya çıkmadan az 

miktarda kuru ot verilmelidir. Erkek ve dişi hayvanlar ayrılmalıdır. Kendini emen veya 

emdiren hayvanlara; burunsalık, boyunduruk takılmalı veya memelerine bez bağlanmalıdır. 

 

3.5.1. Kendini Emdiren Hayvanlara Yapılacak İşlemler 
 

Sürüdeki hayvanlardan bazıları kendini başka hayvanlara emdirir. Bu büyük miktarda 

süt kaybına ve ayrıca hayvanların memelerinin tahriş olmasına sebep olur. Bunu önlemek 

için hayvanların memelerine bezden örtüler bağlanır.  

 

Bazen de hayvanlar kendi kendilerini emerler. Bu da sık görülebilen bir durumdur. Bu 

tür hayvanlara da “boyunduruk” takılır. Boyunduruk sayesinde hayvan geriye dönerek kendi 

kendini ememez.  
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Resim 3.6: Kendi kendini emen bir inek 

3.5.2. Başka Hayvanları Emen Hayvanlara Yapılan İşlemler 
 

Başka hayvanları emen hayvanlara “burunsalık” denen bir kemer bağlanır. 

Burunsalığın üzerinde sivri çiviler olur. Burunsalık takılı hayvan diğer hayvanı emmek 

istediğinde burunsalıktaki çiviler diğer hayvana batar ve kendini emdirmez. 

 

Resim 3.7: Burunsalık 

3.5.3. Erkek Hayvanların Ayrılması ve Sebepleri 
 

 Erkek hayvanlar sürüyle birlikte gittiği zaman kızgınlık gösteren dişileri aşılayabilir. 

Bu durum planlı çalışan işletmeler için problem oluşturur. Dişi hayvanların hangi erkek 

hayvanlardan gebe kaldığı bilinemez. Dişi ve erkek hayvanların vaktinden erken damızlıkta 

kullanılmasına, büyüme ve gelişimlerinin gerilemesine neden olur. Bu tür olumsuzlukları 

yaşamamak için erkeklerle dişiler ayrı ayrı meraya çıkarılırlar. 

 



 

 27 

UYGULAMA FAALİYETİ 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Hayvanların belirli bir dönem otlatılacağı 

uygun bir mera yeri seçiniz. 

 Mera ahıra fazla uzak olmamalıdır. 

 Merada su kaynakları olmalıdır. 

 Mera hayvanların sayısına uygun 

büyüklükte olmalıdır. 

 Hayvanların ahırdan çıkışına refakat 

ediniz. 

 Hayvanların birbirini ezmemelerine 

dikkat ediniz. 

 Hayvanları sayınız. 

 Erkek hayvanları ayırınız. 

 Erkek hayvanları ya içerde besleyiniz ya 

da ayrı bir yere götürünüz. 

 Dişler gittikten sonra erkekleri çıkarınız. 

 Yavru ve süt emme dönemindeki 

hayvanları ayırınız. 

 Yavruları meraya çıkarmayınız. 

 Çıkarmanız gerekiyorsa başka bir 

bölgeye götürünüz. 

 Kendini emdiren hayvanlara önlem alınız.  Hayvanın memesine bez torba takınız. 

 Başka hayvanları emen hayvanlara önlem 

alınız. 

 Başka hayvanları emen hayvanlara 

burunsalık takınız.  

 Meraya çıkmadan önce takınız. 

 Aşırı otlamadan kaçınınız.  
 Merayı parsellere bölünüz. 

 Belli günlere bölünüz. 

 Dönüşümlü otlatma yapınız. 
 Meranın her parselini hayvan sayısına 

uygun olarak otlatınız. 

 Temiz su ve gölgelik bulundurunuz. 
 Su ve gölgelikler otlatma yerlerine yakın 

olmalıdır. 

 Gebe hayvanları sürekli gözlemleyiniz. 

 Gebe hayvanlara diğer hayvanlar zarar 

verebilir. Dikkat ediniz. 

 Gebe hayvanlar düşük yapabilir. Dikkat 

ediniz. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

1. Planlı bir otlatma programı ile meraların ……………. uzar.  

2. Meralarda çok çeşitli yem bitkileri olduğundan ………………… değeri fazladır. 

3. Merada beslenen hayvanlarda çiftleşme arzusu arttığından …………. oranı düşer. 

4. Otlatma mevsimini, …………….. periyotlar ve “otlatma olgunluğu dönemi” belirler. 

5. Sığırlar otları …………………… 1,5-2 cm yükseklikten kopararak otlarlar. 

6. Meraya uzun yıllar zarar vermeden otlatılabilecek hayvan sayısına …………. 

kapasitesi denir. 

7. Tüm mera alanının iki eşit parçaya ayrılarak sırayla her parselin 2-3 hafta süreyle 

otlatılması sistemine …………… otlatma sistemi denir. 

8. Hayvanlar merada otlarken gezindikçe bitkilerde ………………. daha fazla olur. 

9. Hohenheim otlatma sisteminde mera …… parsele ayrılır. 

10. Başka hayvanları emen hayvanların burnuna ……………….. takılır. 

 

 

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 “Modül Değerlendirme” ye geçiniz. 

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

 

1. Sadece hayvan otlatılmasına yarayan araziler aşağıdakilerden hangisidir? 

  

A) Mera      B) Çayır    C) Arsa     D) Tarla 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi kendi kendini emen hayvanlara yapılan işlemdir? 

A) Burunsalık takmak           B) Hayvanı sıkıca bağlamak 

C) Boyunduruk takmak        D) Hayvana su vermek 

 

3. Meraya çıkarken erkek ve dişi hayvanların birbirinden ayrılma sebebi aşağıdakilerden 

hangisidir? 

 A) Erkek hayvanların daha çok ot yemesi 

B) Erkek hayvanların dişileri rahatsız etmesi 

C) Dişi hayvanların erkekleri rahatsız etmesi 

D) Kontrolsüz çiftleşmeyi önlemek  

 

4. Aşağıdakilerden hangisi, otlatma yapılan meralarda otlatmanın sağladığı faydalardan 

değildir? 

 A) Hayvanlar otlarken dışkı da yaptıklarından doğal bir gübreleme yapılmış olmaları 

B) Hayvanlar gezindikçe bitkilerde kardeşlenme daha fazla olması 

C) Sığırların kısmen de olsa otlatma ile merayı ıslah etmesi 

D) Hiçbiri 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi alternatif otlatma sisteminde meranın bölünmesi gereken 

parsel sayısıdır? 

A) 1     B) 2     C) 3               D) 4 

 

6. 6. Aşağıdakilerden hangisi otlatma kapasitesini etkilemez? 

A) Yağış   B)Otlatma süresi   C) Eğim   D)Bakım ve gübreleme 

 

7. Aşağıdakilerden hangisi hayvana verilecek tuz miktarını etkilemez? 

A) Hayvanın türü          C) Otlatma zamanına 

B) Havanın sıcaklığına    D) toprağın yapısına 

 

8. Aşağıdakilerden hangisi konaklama yerinin özelliklerindendir? 

A) Hayvan barınaklarına çok uzak olmamalıdır 

B) Dere yatağına yapılmalıdır 

C) Hâkim rüzgârlara göre yapılmalıdır 

D) Tuvaletlere uzak olmalıdır 

 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

9. (   ) Yem tüketimi su tüketimini etkiler.  

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

11. (   ) Çayırlar sadece hayvanların otlatıldığı yerlerdir. 

12. (   ) Koyunlar meraları ineklerden daha kötü değerlendirirler. 

13. (   ) Hayvanların mera zamanı hastalanmaması için meraya çıkmadan önce aşılanması 

gerekir.  

14. (   ) Hayvanların merada rastgele çiftleşmemesi ve işletmenin planlarının bozulmaması 

için meraya çıkarılan hayvanlar erkek ve dişi olarak ayrılırlar.  

15. (   ) İlkbahar ve sonbaharda koyunlar tüm gün merada kalmamalıdır.  

16. (   ) Bitkilerin yedek besin maddelerini kullandıkları yani kardeşlenme ve çiçeklenme 

dönemi en hassas oldukları dönemdir.  

17. (   ) Koyunlar sıcak havalarda yayılmalıdırlar.  

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

19. (   ) Merada beslenen hayvanların verem olma riski çok düşüktür.  

20. (   ) Her hayvan türünün otlama şekli aynıdır.  

21. (   ) Rotasyonla otlatma sisteminde mera 3 veya daha fazla parsele ayrılır.  

 

 

 

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 Yem 

2 Mera 

3 Çayır 

4 D 

5 Koyunlar 

6 Ot 

7 Enterotoksemi 

8 Gölgeliklerde 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Yüksek 

2 Nisan-mayıs 

3 Ayak 

4 Verimlerini 

5 Çadırlarını 

6 Taban 

7 Eteğine 

8 2 

9 Açık 

10 Tuz 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Ömrü 

2 Besleyici 

3 Kısırlık 

4 Kritik 

5 Dilleriyle 

6 Otlatma 

7 Alternatif 

8 Kardeşlenme 

9 9 

10 Burunsalık 

 

 

 

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 A 

2 C 

3 D 

4 D 

5 B 

6 C 

7 D 

8 C 

9 Doğru 

10 Doğru 

11 Yanlış 

12 Yanlış 

13 Doğru 

14 Doğru 

15 Yanlış 

16 Doğru 

17 Yanlış 

18 Yanlış 

19 Doğru 

20 Yanlış 

21 Doğru 
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