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AÇIKLAMALAR 
ALAN  Hayvan YetiĢtiriciliği 

DAL/MESLEK Alan Ortak 

MODÜLÜN ADI  Hayvanların Ölçümleri    

MODÜLÜN TANIMI  

Hayvanların canlı ağırlık ölçümlerini, yaĢ tayinlerini ve beden 

ısılarını yapmakla ilgili temel bilgi ve becerilerin 

kazandırıldığı öğrenme materyalidir.   

SÜRE 40/32 

ÖN KOġUL Bu modülün ön koĢulu yoktur. 

YETERLĠK Hayvanların ölçümlerini yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Bu modül sonunda gerekli ortam sağlandığında hayvanların 

ölçümlerini yapabileceksiniz.   

Amaçlar 

1. Canlı ağırlık ölçümlerini yapabileceksiniz.. 

2. YaĢ tayinlerini yapabileceksiniz.. 

3. Hayvanların beden ısılarını ölçebileceksiniz.. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Hayvan barınakları, açık ve kapalı alan, sınıf, depo, 

açık arazi, kümesler 
Donanım: Eldiven, iĢ elbisesi, ip, canlı hayvan, kantar, terazi,  

ölçü Ģeridi, kâğıt, kalem, traktör, römork, numaralama aletleri, 

tetovir boya, kaĢağı, koter, boynuz köreltme aletleri, kırkım 

makasları, kayıt defterleri, yular, projeksiyon, bilgisayar, 

koruyucu gözlük 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modülün içinde yer alan, her faaliyetten sonra verilen ölçme 

araçları ile kazandığınız bilgileri ölçerek kendi kendinizi 

değerlendireceksiniz. 

Öğretmen, modülün sonunda, ölçme aracı (test, çoktan 

seçmeli, doğru-yanlıĢ, vb.) kullanarak modül uygulamaları ile 

kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek değerlendirecektir. 

AÇIKLAMALAR 
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GĠRĠġ 
Sevgili Öğrenci, 

 

Hayvan yetiĢtiriciliğini bilgiye dayandırmadan baĢarıya ulaĢmamız mümkün değildir. 

Bu nedenle ülkemizde yapılan geleneğe dayalı hayvan yetiĢtiriciliğini değiĢtirmeden baĢarılı 

olmayacağımız çok açık bir Ģekilde görülmektedir. Bu durumda Hayvan yetiĢtiricicini 

yapacak elemanların bu konuyu iyi bilmesi gerekir. 

 

Bu modül ile sığır, koyun, keçi, tavuk, hindi, kaz, ördek gibi büyük ve küçükbaĢ 

hayvanlar ile kanatlı hayvanların canlı ağırlık artıĢı ile ilgili ölçümlerinin nasıl yapıldığını 

öğreneceksiniz. Hayvanların yaĢ tayinlerinin nasıl yapıldığını ve beden ısılarının nasıl  

ölçüldüğünü öğreneceksiniz. Canlı ağırlık ölçümleri, yaĢ tayinleri ve beden ısıları ile ilgili 

bulguların hangi hayvanlarda nasıl yapılacağı konularında bu modül baĢvuru kaynağınız 

olacaktır 

 

Verimliliği yükseltmek için hayvanların canlı ağırlıkları ile yaĢlarını bilmek 

gerekmektedir. 

 

Sevgili öğrenciler sizler bu modülle büyükbaĢ ve küçükbaĢ hayvanlar ile kanatlı 

hayvanlarda canlı ağırlık ölçümü, yaĢ tayini ile beden ısılarının nasıl ölçüldüğünü 

öğreneceksiniz. 

 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 

 

Gerekli ortam, alet ve malzeme sağlandığında canlı ağırlık ölçümüne iliĢkin bulguları 

alabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Hayvancılık yapılan iĢletmelere, haralara ya da mezbahalara giderek  

hayvanların canlı ağırlık ölçümlerinin nasıl yapıldığını  inceleyiniz. 

 Hayvanlarda canlı ağırlık ölçümü ile ilgili kaynak kitap, dergi ve internet 

sitelerini inceleyiniz.. 

 Konuyla ilgili dosya oluĢturarak gözlem ve bulgularınızı arkadaĢlarınızla 

paylaĢınız. 

 

1. CANLI AĞIRLIK ÖLÇÜMÜ  
 

1.1. Canlı ağırlık ölçümü yapmanın gerekliliği 
 

Süt hayvancılığında canlı ağırlık ölçümünün önemi büyüktür. Hayvanların özellikle 

doğum ağırlığı, sütten kesim ağırlığı (kuruya alma) ve çeĢitli dönemlerde hayvanların vücut 

ağırlığını bilmek, rasyon düzenlemesi ve çeĢitli mineral, ilaç, vitamin uygulaması 

bakımından önemlidir. Süt hayvancılığında da özellikle bazı hastalıklara karĢı uyarı verisi 

olarak vücut ağırlığı gittikçe önem kazanmaktadır. 

 

Besi hayvanlarının performanslarının ölçülmesi ve takip edilmesi verimliliğin ve 

karlılığın arttırılması için çok önemlidir. Hayvanların düzenli bir Ģekilde tartılması, mümkün 

olan en iyi randımanın alınması için hayati öneme sahiptir. Tartı performansı üretimin 

karlılığını direkt etkiler. 

 

Et iĢleme tesisleri genellikle pazar tarafından talep edilen etin özelliklerine göre en iyi 

fiyatı teklif etmektedir. Yani çiftçiler, talep edilen en uygun ve karlı ağırlığa ulaĢtığına emin 

olmak için hayvanlarını düzenli olarak tartma eğilimindedir. Canlı ağırlık artıĢ hızı yavaĢ 

olan besi sığırlarında tüketilen yemin büyük kısmı yaĢama payı için kullanılır. Tüm bu 

faaliyetler için canlı ağırlık ölçümü yapmak gerekmektedir. 

 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 

ARAġTIRMA 

AMAÇ 
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1.2. Canlı ağırlık ölçümü yapma yöntemleri 
 

Bugün modern hayvancılıkta tahminle canlı ağırlık tespiti yapılmamaktadır. Bunun 

yerine geliĢtirilmiĢ dijital tartı ve ölçü Ģeritleri kullanılmaktadır. Bu Ģeritler genellikle göğüs 

çevresini ölçerek Ģeritten kaç kg geldiği aĢağıda verilen tablodan okunmaktadır. 
 

1.2.1. Kantarla canlı ağırlık ölçümü  
 

Hayvanların tartılması için en ideal tartma düzeneği ve yöntemi hassas ağırlık ölçümü 

yapan kantar veya baskülle yapılanlardır. Canlı ağırlık artıĢları hayvanlar 15 günde veya 

ayda bir defa tartılarak kontrol edilmelidir Son yıllarda geliĢtirilen dijital kantarlarla 

hayvanların tartımı sırasında tanımlanması ve tartım sonucu değerin hayvanın kimlik 

numarası ile çiftlik yönetim sistemine iĢlenmesi otomatik olarak yapmaktadır. 

 

1.2.2. Cetvelle canlı ağırlık ölçümü  
 

Hayvanların canlı ağırlığını kolayca bulmak için göğüs çevresini cm olarak ölçerek 

verilen tablodan cm’nin karĢısına gelen kg. olarak canlı ağırlık bulunur. Bu iĢ için herhangi 

bir Ģerit metreden faydalanılabilir ve her zaman her yerde kullanılması kolay bir metottur. 

Burada canlı ağırlığın doğruya yakın olarak bulunmasında en önemli unsur göğüs çevresinin 

doğru bir Ģekilde cm olarak ölçülmesidir. Örnek verecek olursak mesela göğüs çevresi 186 

cm gelen bir hayvanın canlı ağırlığını bulmak için tablodan 186 cm karĢısındaki sütundan 

canlı ağırlığı okunur ve 520-561 kg geldiği bulunur.  

 

ġekil 1.1: Göğüs çevresinin ölçülmesi 

Böyle bir ölçüm için hayvanın dört ayak üstünde ayakta durması ve baĢının normal 

pozisyonda olması sağlanmalıdır.  
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Tablo1.1: Göğüs çevresinden canlı ağırlık tablosu 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
AĢağıdaki iĢlem basamaklarına dikkat ederek uygulamaları yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Kantarın ayarlarını yapınız. 
 Kantarın fiĢini prize takınız. 

 Kantarın doğru tartıp tartmadığını 

kontrol ediniz. 

 Ayarlarını düzeltiniz. 

 Kantarda doğruluk testi yapınız. 
 Kantarı kontrol ediniz. 

 Kantarın tartı testini yapınız. 

 Hayvanı yakalayınız. 

 Hayvana ön taraftan sevecen yaklaĢınız. 

 Sol elle sol boynuzunu tutunuz. 

 Sağ elle hayvanın burun deliklerinden 

sıkıca tutunuz. 

 Huysuz hayvanlara karĢı muĢet 

kullanınız. 

 Hayvanı kantara çıkarınız. 

 Gerekli güvenlik önlemlerini alınız. 

 Kantar ayarlarını kontrol ediniz. 

 Hayvana sevecen davranınız. 

 Hayvanı kantara çıkarınız. 

 Hayvanı tartınız.  Ġyi bir gözlemci olunuz. 

 Mezura temin ediniz. 
 Hayvanın göğüs çevresini ölçecek 

mezura bulunuz. 

 Mezura ile hayvanın göğüs çevresini 

ölçünüz. 

 Hayvanın ön tarafından yaklaĢınız. 

 Hayvanın göğüs çevresini bir mezura ile 

ölçünüz. 

 Yapılan ölçümü cetvelle 

karĢılaĢtırarak hayvanın canlı 

ağırlığını tespit ediniz. 

 Göğüs çevresi ölçümünü cm olarak 

ağırlık tablosundaki karĢılığına bakınız. 

 Hayvanın canlı ağırlık kilosunu tabloda 

bulunuz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Canlı ağırlık ölçümü yapmanın gerekliliğini öğrendiniz mi?   

2. Canlı ağırlık ölçümü yapma yöntemlerini öğrendiniz mi?   

3. Canlı ağırlık ölçümü yapma yöntemlerinden kantarla canlı ağırlık 

ölçümünü öğrendiniz mi? 

  

4. Canlı ağırlık ölçümü yapma yöntemlerinden cetvelle canlı ağırlık 

ölçümünü öğrendiniz mi?  

  

 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki 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 DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Süt hayvancılığında canlı ağırlık ölçümünün önemi büyüktür. 

 

2. (   ) Besi hayvanlarının performanslarının ölçülmesi ve takip edilmesi verimliliğin ve 

karlılığın arttırılması için çok önemli değildir.  

 

3. (   ) Tartı performansı üretimin karlılığını direkt etkiler.  

 

4. (   ) Bugün modern hayvancılıkta tahminle canlı ağırlık tespiti yapılmaktadır. 

 

5. (   ) Canlı ağırlık artıĢları hayvanlar 15 günde veya ayda bir defa tartılarak kontrol 

edilmelidir. 

 

6. (   ) Dijital kantarlarla hayvanların tartımı sırasında tanımlanması ve tartım sonucu 

değerin hayvanın kimlik numarası ile çiftlik yönetim sistemine iĢlenmesi otomatik 

olarak yapmaktadır. 
 
 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ 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 DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

 

 

Tekniğine uygun olarak büyükbaĢ ve küçükbaĢ hayvanların yaĢ tayinini 

yapabileceksiniz. 
 

 

 

 

 

 Hayvancılık yapılan iĢletmelere, haralara ya da mezbahalara giderek,  

hayvanların yaĢ tayinlerinin nasıl yapıldığını   araĢtırıp bilgi toplayınız. 

 Hayvanların yaĢ tayinleri hakkında kaynak kitap, dergi ve internet sitelerinde 

araĢtırma yapınız. 

 Konuyla ilgili dosya oluĢturarak arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

2. YAġ TAYĠNĠ 
 

2.1. Hayvanlarda YaĢ Tayini Yapmanın Önemi 
 

Hayvanın yaĢını belirlenmesi uygulanacak besi programı ve hayvandan alınacak verim 

miktarının tahminin açısından önemlidir ayrıca adli raporların düzenlenmesinde ve hasta 

hayvanların tedavisinde, bazı testlerin uygulanmasında yine yaĢın bilinmesi gereklidir. 
 

Birtakım hastalıklar gençlerde daha çok görülür ve daha fazla kayıplar yol açar. 

Örneğin, septisemiler, askarit invazyonları, raĢitizm, göbek kordonu yangısı gençlerde 

görülmesine ve fazla kayıplara yol açmasına karĢın erginlerde pek görülmez. Bunun aksine, 

kötü huylu tümörler ve osteomalasi gibi bazı kemik hastalıkları erginlerde görülür. 
 

2.2. Sığırlarda YaĢ Tayini Yapma Yöntemleri 
 

Sığırlarda yaĢ tayini yapma yöntemleri aĢağıda sıralanmıĢtır. 
 

2.2.1. DiĢlere Bakarak YaĢ Tayini 
 

Düzenli kayıt tutulan iĢletmelerde sığırların yaĢının belirlenmesi kolaydır ancak elde 

bu türden bilgiler bulunmadığı zaman sığırların yaĢı diĢlerine ve boynuz oluĢumlarına 

bakılarak yapılabilir. DiĢlerin durumu ırka ve yemlemeye bağlı olarak az çok sapma 

gösterme de 5 yaĢına kadar olan hayvanlarda oldukça güvenilir sonuçlar vermektedir. Ergin 

bir sığırın ağzında 32 tane kalıcı diĢ bulunur. Bunların isimleri ve diziliĢ biçimleri Tablo 2.1. 

de verilmiĢtir. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 

ARAġTIRMA 

AMAÇ 
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Dişler 
SOL YARI SAĞ YARI 

M P C I I C P M 

Üst Çene 3 3 0 0 0 0 3 3 

Alt Çene 3 3 0 4 4 0 3 3 

Tablo 2.1: Sığırlarda diĢ dizilimi 

 

I=Kesici diĢler 

C=Köpek diĢleri 

P=Ön azı diĢleri 

M=Art azı diĢleri 

 

Genç sığırların diĢlerden 20 tanesi hayatının değiĢik evrelerinde sırasıyla değiĢir ve 

yerlerine kalıcı diĢler çıkar. DeğiĢmeyen diĢler 6 tane üst çenede olmak üzere toplam 12 tane 

art azı diĢleridir. Geçici ve kalıcı diĢlerin çıkıĢına ait takvim yaklaĢık olarak çizelgede 

olduğu gibidir. 

 

DiĢin Adı ÇıkıĢ Zamanı 

Geçici ön diĢler Doğumdan önce 

Geçici I. Ortalar Doğumdan önce 

Geçici II ortalar Doğum ve ilk 7 gün içinde 

Geçici son kesiciler Doğum ve ilk 15 gün içinde 

Kalıcı ön kesiciler 1.5 - 2 yaĢ arasında 

Kalıcı I. Ortalar 2 -2.5 yaĢ arasında 

Kalıcı II. Ortalar 3 yaĢında 

Kalıcı son kesiciler 3.5-4 yaĢ arasında 

Geçici köpek diĢi Yoktur 

Kalıcı köpek diĢi Yoktur 

Geçici ön azı diĢleri (12 tane) Doğum-ilk 21 gün içinde 

Kalıcı ön azı diĢleri I 2-2.5 yaĢında 

Kalıcı ön azı diĢleri II 1.5-2.5 yaĢında 

Kalıcı ön azı diĢleri III 2.5-3 yaĢında 

Kalıcı ard azı diĢleri I 5-6 aylık iken 

Kalıcı ard azı diĢleri II 1-1.5 yaĢında 

Kalıcı ard azı diĢleri III 2-2.5 yaĢında 

Tablo 2.2: Sığırda diĢlerin çıkıĢ takvimi 

Sığırların yaĢı kesici diĢlerine bakılarak belirlenir. Çizelgeden anlaĢılacağı üzere 

sığırın üst çenesinde kesici diĢ yoktur. Alt çenedeki 8 kesici diĢin geçici veya kalıcı oluĢuna 

bakılarak 5 yaĢına kadar yaĢ belirlenmesi yapılabilir. Daha yaĢlı sığırlarda ise yaĢın 

belirlenmesi bu diĢlerdeki aĢınmaya bakılarak yapılır. 
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Resim 2.1: BüyükbaĢ hayvanlarda diĢlere bakılarak yaĢ tespitinin yapılıĢı 

 

 

Resim 2.2: YaĢlara göre diĢ tablosu 

2.2.1.1. BeĢ YaĢına Kadar Belirleme 

 

 6-8 günde: Son kesici süt diĢleri hariç diğer kesici diĢler (6 tane) çıkmıĢtır. 

DiĢler birbiri üzerine binmiĢ durumdadır ve diĢ etleri mavimtırak-kırmızı 

renktedir. Ayrıca diĢ etleri diĢleri örter durumdadır. 

 

 2 haftalıklarda: Son kesici süt diĢleri de çıkmıĢ veya çıkmak üzeridir. DiĢlerin 

birbiri üzerine binmiĢ durumları ortadan kaybolmuĢtur. Ön kesicilerde diĢ eti 

çekilmiĢtir. 
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 3 aylıklarda: Son kesiciler diĢ yayı seviyesine ulaĢmıĢtır. 

 

 1 yaĢında: DiĢ taçları küçülmüĢ, diĢlerin kökleri meydana çıkmıĢtır. 

 

 1 yaĢ 9 aylıklarda: Ön kesici süt diĢleri düĢer. 

 

 2 yaĢında: Ön kalıcı diĢler çıkmıĢ ve diĢ yayı seviyesine ulaĢmıĢtır. Ġki yaĢında 

bir sığırın ağzında 2 tane sağ ve solda olmak üzere kalıcı kesici diĢ bulunur. 

 

 2 ½ yaĢında: I. orta kesici süt diĢleri düĢmek üzeredir veya düĢmüĢtür. 

 

 3 yaĢında: I orta kalıcı diĢler çıkmıĢ ve diĢ yayı seviyesine ulaĢmıĢlardır. Üç 

yaĢındaki bir sığırın ağzında 4 tane kalıcı kesici diĢ bulunur. 

 

 3 ½ yaĢında: II. orta kesici süt diĢleri düĢmek üzere veya düĢmüĢtür. 

 

 4 yaĢında: II. orta kalıcı diĢler çıkmıĢ ve diĢ yayım seviyesine ulaĢmıĢlardır. 

Dört yaĢındaki bir sığırın ağzında 6 tane kalıcı kesici diĢ bulunur. 

 

 4 ½ yaĢında: Son kesici süt diĢleri düĢmek üzere veya düĢmüĢlerdir.  

 

 5 yaĢında: Kalıcı son diĢler çıkmıĢ ve normal boylarına ulaĢmıĢtır. BeĢ yaĢında 

bir sığırın ağzında 8 tane kalıcı diĢ mevcut olup ağzında hiç kesici süt diĢi 

yoktur. 

 

2.2.1.2. BeĢ YaĢından Büyük Sığırlarda YaĢ Belirleme 

 

BeĢ yaĢından büyük sığırlarda yaĢ belirleme kalıcı kesici diĢlerin kenarları ve diĢ 

yüzeylerinde meydana gelen aĢınmalara bakılarak yapılır ancak bu Ģekilde yaĢ belirlemesi 

yapabilmek için deneyim ve göz alıĢkanlığı da gerekir. 

 

5 ½-6 yaĢ : Bu yaĢlar arasında kalıcı son kesici diĢlerin ön kenarı ve ön kesicilerin 

dile bakan yüzeyleri yarıya kadar aĢınmıĢtır. 

 

7 yaĢında : Ön kesiciler tamamen aĢınmıĢtır. I. ve II. Orta kesicilerin dile bakan 

yüzeylerinde aĢınma diĢ yüzünün yarısına kadar ilerlemiĢtir. 

 

8 yaĢında: I. orta kesicilerin dile bakan yüzü tamamen aĢınmıĢtır. 

 

9 yaĢında: II. orta kesicilerin dile bakan yüzü tamamen aĢınmıĢtır. 

 

10 yaĢında: Ön ve orta kesicilerde açınma yüzeyi dört köĢe olur ve aynı zamanda diĢ 

yıldızı görülebilir. 

 

12 yaĢında: Kesici diĢlerin aĢınma yüzeyi yuvarlaklaĢmaya baĢlar. 
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14 yaĢında: Ön ve orta kesicilerin taç kısımları tamamen aĢınmıĢtır, yalnızca son 

kesicilerin taç kısmında aĢınma tam değildir. Kesici diĢlerin aĢınma yüzleri gittikçe ikizkenar 

üçgen Ģeklini alır. 

 

15 yaĢında: Kesici diĢler yuvarlak ve küçük birer diĢ haline gelir. 

 

2.2.2. Boynuzlara Göre YaĢ Tayini 
 

Ġneklerde her doğumdan sonra boynuzlarda bir halka meydana gelir. Bunun nedeni 

gebeliğin son dönemlerinde ve süt veriminin en yüksek olduğu dönemde beslenme 

dengesinin bozulmasıdır. Ġneğin boynuzundaki her halka bir buzağılamaya (yaklaĢık 1 yıla) 

iĢarettir. Halkalar sayılır ve halka sayısına bu ineğin ilk doğumunu yapıncaya kadar geçen 2-

3 yıllık süre eklenirse ineğin yaĢı ortaya çıkar. Örneğin boynuzunda 4 halka bulunan bir inek 

6-7 yaĢlarında sayılmalıdır. Boynuzların yanı sıra diĢler de incelenecek olursa daha kesin bir 

tahmin yapılabilir. 

 

Yapılan açıklamalardan anlaĢılacağı gibi boynuzlardan yaĢ belirleme yalnız ineklerde 

yapılabilir. Boğalar için süt üretimi söz konusu olmadığından bunların boynuzlarında yaĢ 

halkalarının düzgün olarak belirlenmesi beklenemez. Ġneklerde boynuzlara bakarak yaĢ 

belirlenmesi, ancak hayvanların düzenli beslendiği ve buzağılama aralığının yaklaĢık 1 yıl 

olduğu sürelerde doğru sonuç verir. Hayvanların yılda 1-2 dönem aç kaldığı veya 

buzağılama aralığının ortalama olarak 400 günün üzerinde olduğu sürülerde yapılacak 

tahminlerin yanıltıcı olması kaçınılmazdır. 

 

Resim 2.3: BüyükbaĢ hayvanların boynuzlarında görülen yaĢ halkaları 
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2.3. KüçükbaĢ Hayvanlarda YaĢ Tayini Yapma 
 

Koyunlarda diĢlerin durumu, verimleri ve yaĢları ile ilgili olduğu için önem taĢır. 

DiĢleri bozuk aĢınmıĢ ve düĢmüĢ olan koyunlar ağılda ve merada yedikleri yemleri iyi 

çiğneyemez ve gereği gibi beslenemez. Bundan dolayı verimleri de az olur. GeliĢmesini 

tamamlamıĢ bir koyunun ağzında 32 diĢ bulunur.  

 

Koyunlarda köpek diĢleri bulunmaz. Kesici diĢler ise sadece alt çenede bulunur. Bu 

duruma göre üst çenede 12 alt çenede 20 diĢ vardır. Bunların 12’si art azı, 12’si ön azı, 8’i 

ise kesici diĢlerdir. Koyunlarda kesici diĢler ile ön azı diĢleri önce süt diĢi olarak çıkar ve 

sonra bunlar düĢerek yerlerine daimi diĢler gelir. Art azı diĢleri ise daimi diĢ olarak çıkar ve 

değiĢmez. 

 

Süt diĢleri daimi diĢlere göre daha küçük ve beyaz olup taç ile kök arasındaki boyun 

kısmi belirgindir. Bu özellikleri ile daimi diĢlerden ayılır. Süt diĢlerinin çıkması, aĢınması, 

düĢmesi ve yerlerine daimi diĢlerin gelmesi belli zamanlarda ve düzenli olur. Bu nedenle 

diĢlerin durumu koyunlarda yaĢ tayininde önem taĢır ancak erken geliĢen ırklarda süt 

diĢlerinin düĢmesi ve yerlerine daimilerin gelmesi daha erken olur. 

 

Erken geliĢen ırkların diĢ değiĢtirmesi geliĢme durumuna göre yerli ırklardan 6-9 ay 

kadar daha erken meydana gelir. DiĢ değiĢtirme süresine hayvanların gençlik dönemindeki 

beslenme durumu, mevcut beslenme Ģekli (kaba yem, kesif yem, mera) ve hayvanların ferdi 

kabiliyetinin de etkisi vardır. DiĢler yaĢa göre aĢağıdaki durumları gösterir. 
 

Kuzular doğduğunda ağızlarında süt kesici diĢlerinden bazıları hatta bazen bütün süt 

kesiciler çıkmıĢ olabilir. Eğer ağızda diĢ mevcut değilse birinci haftada 1. (ön) süt kesiciler, 

üç ve dört hafta içinde de ikinci, üçüncü, dördüncü (orta ve yan) süt kesiciler ile bütün süt ön 

azı (premolar) diĢleri çıkar. Kuzular 3 aylık olunca birinci art azı (molar) ve 9 aylık olunca 

da ikinci art azı (molar) diĢler çıkar. 10-12 aylar arasında süt kesicilerin taç kısımları iyice 

aĢınmıĢtır ve diĢler sallanmaya baĢlar. 
 

GeliĢmesini tamamlayanlarda 12-18 aylar arasında birinci süt kesiciler düĢer, yerine 

daimileri çıkarken üçüncü art azı diĢleri de çıkar ve ağızda diĢ sayısı 32’ ye ulaĢır. 18-24 

aylar (1.5-2 yaslar) arasında ikinci süt kesiciler düĢer ve yerine daimileri çıkarken birinci, 

ikinci ve üçüncü süt ön azı diĢleri düĢer, yerine daimileri çıkar. 27-33 aylar (2-3 yaĢ) 

arasında üçüncü süt kesiciler düĢer yerine daimiler çıkar. 36-45 aylar (4 yaĢ) arasında 

dördüncü süt kesiciler diĢler ve yerine daimiler çıkar. 4 yasından sonra koyunların yaĢı 

diĢleri arasında meydana gelen aralıklara, diĢlerin aĢınma durumuna Ģekline ve yönüne 

bakılarak tahmin edilir.  
 

Koyunların dört yaĢında bütün süt diĢleri düĢmüĢ ve yerine daimileri çıkmıĢ olur. Bu 

yaĢta kesiciler beyaz renkte, geniĢ ve birbirine iyice bitiĢiktir. BeĢ yaĢında kesicilerin diĢ eti 

aĢağıya sıyrılmaya baslar ve birinci daimi kesicilerin on kenarı aĢınmıĢtır. Altı yaĢında daimi 

kesici dillerin taç kısmı asınmıĢ ve diĢlerin arası açılmıĢ olur ve diĢler sallanmaya baĢlar. 

Yedi ve sekiz yaĢlarda diĢler iyice bozulur, dökülmeye baĢlar ve koyunlar yaĢlanmıĢ olur. 

Damızlıktan çıkarılmaları gerekir.  
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Resim 2.4: 1 yaĢındaki küçükbaĢ hayvanların diĢ yapısı 

 

 

Resim 2.5: 2 yaĢındaki küçükbaĢ hayvanların diĢ yapısı 

 

 

Resim 2.6: 3 yaĢındaki küçükbaĢ hayvanların diĢ yapısı 

 

 

Resim 2.7: 4 yaĢındaki küçükbaĢ hayvanların diĢ yapısı 
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2.4. Kayıt Defterlerine Bakarak YaĢ Tayini 
 

Hayvanların yaĢ tayinini doğru yapabilmenin en doğru yöntemi kayıt defterine 

bakılarak yapılan yöntemdir çünkü kayıt deftefinde hayvanın doğum tarihi, sütten kesim 

tarihi, altı aylık ve bir yaĢına girdiği tarihler kayıt altına alınmaktadır ayrıca ilk aĢım 

yapılma, doğum yaptığı tarih ile kuruya çıkarıldığı yaĢlarıda kaydedilmektedir. Bu bilgilerin 

kayıtlı olduğu kart veya deftere bakarak hayvanın yaĢını en doğru Ģekilde tespit etmek 

mümkündür. 

 

Resim 2.8: Kayıt defterinden yaĢ tayini yapmak 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
AĢağıdaki iĢlem basamaklarına dikkat ederek uygulamaları yapınız. 
 

 ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 YaĢ tayini yapılacak hayvanı 

yakalayınız. 

 Hayvana ön taraftan sevecen yaklaĢınız. 

 Sol elle sol boynuzunu tutunuz. 

 Sağ elle hayvanın burun deliklerinden 

sıkıca tutunuz. 

 Huysuz hayvanlara karĢı muĢet kullanınız. 

 Hayvanı sağlamca tutunuz. 
 Gerekli güvenlik tedbirlerini alınız. 

 Hayvanı bir iple sabitleyiniz. 

 Hayvanın diĢlerine bakınız. 

 Hayvanı sabitleyiniz. 

 Ġki elle hayvanın dudaklarını tutarak ağzını 

açınız. 

 Hayvanın diĢlerini sayınız. 
 Hayvanın yaĢını belirleyen diĢlerini 

inceleyiniz. 

 Süt ineğinin boynuzuna bakınız. 
 Ġneği sabitleyiniz. 

 Boynuzundan tutarak  inceleyiniz. 

 Boynuzdaki halkaları sayınız. 
 Aydınlık bir ortam seçiniz. 

 Boynuzda bulunan halkaları tespit ediniz. 

 Halka sayısına 2–3 ekleyerek 

hayvanın yaĢını bulunuz. 

 Gerekli güvenlik tedbirlerini alınız. 

 Ġyi bir gözlemci olunuz.  

 

KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Hayvanlarda yaĢ tayini yapmanın önemini öğrendiniz mi?   

2. Sığırlarda yaĢ tayini yapma yöntemlerini öğrendiniz mi?    

3. Sığırlarda yaĢ tayini yapma yöntemlerinden diĢlere bakarak yaĢ tayini 

yapmayı öğrendiniz mi?  

  

4. Sığırlarda yaĢ tayini yapma yöntemlerinden boynuzlara bakarak yaĢ 

tayini yapmayı öğrendiniz mi?  

  

5. KüçükbaĢ hayvanlarda yaĢ tayini yapmayı öğrendiniz mi?   

6. Kayıt defterlerine bakarak yaĢ tayini yapmayı öğrendiniz mi?   
 

DEĞERLENDĠRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 
1. Hayvanın ………….. belirlenmesi uygulanacak besi programı ve hayvandan alınacak 

verim miktarının tahmini açısından önemlidir. 

 

2. Genç sığırların diĢlerden ……………. hayatının değiĢik evrelerinde sırasıyla değiĢir 

ve yerlerine kalıcı diĢler çıkar.  

 

3. Sığırların yaĢı ………… diĢlerine bakılarak belirlenir.  

 

4. ………………: kalıcı son diĢler çıkmıĢ ve normal boylarına ulaĢmıĢtır. 

 

5. Yapılan açıklamalardan anlaĢılacağı gibi ………………….. yaĢ belirleme yalnız 

ineklerde yapılabilir. 

 

6. Koyunların ……………….. bütün süt diĢleri düĢmüĢ ve yerine daimileri çıkmıĢ olur. 

 

7. Hayvanların yaĢ tayinini doğru yapabilmenin en doğru yöntemi ........................... 

bakılarak yapılan yöntemdir. 

 

 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ 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 DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 

 

 

Bu öğrenme faaliyeti ile hayvanların beden ısısını tekniğine uygun olarak 

ölçebileceksiniz. 

 

 

 

 

 Hayvancılık yapılan iĢletmelere, haralara, veteriner kliniklerine veya hayvan 

hastanelerine giderek hayvanlarda beden ısısının nasıl tespit edildiğini araĢtırıp 

bilgi toplayınız. 

 

 Hayvanlarda beden ısısındaki değiĢmelerin, hangi durumlarda olduğunu kaynak 

kitap, dergi ve internet sitelerinde araĢtırma yapınız. 

 

 Konuyla ilgili dosya oluĢturarak arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

3. HAYVANLARDA BEDEN ISISI 
 

Sıcaklık stresi altında hayvanın vücut sıcaklığının artması, hayvanın ısı dengesini 

korumak amacıyla ilgili tepkileri devreye sokmadığını gösterir. Sıcaklığın artıĢı dezavantaj 

ise de bazı yararları da vardır.Vücut sıcaklığının 5 derece veya daha fazla artması yem 

tüketiminde azalmaya, solunum sayısının artmasına ve performansın düĢmesine neden 

oluyorsa da koyun ve sığırlar vücut sıcaklıklarını arttırarak kondisyon yoluyla ısı kaybını 

sürdürmeye eğilimlidirler çünkü bu hayvanlarda terleme mekanizması insanlar kadar etkin 

çalıĢmamaktadır.  

 

Vücut ısısının kontrolünde tıbbî maksimal termometreler kullanılmaktadır. Bu 

termometrelerin cıvalı olanları olduğu gibi elektronik yapıya sahip dijital göstergeli olan 

çeĢitli marka ve modelleri de mevcuttur.  

 

Beden ısıları fizyolojik olarak; gençlerde yaĢlılardan, akĢam derecesi sabah 

derecesinden yüksektir. Yine sıcak havalarda artıĢ, soğuk havalarda azalma, sıcakkanlılarda 

ve gebelerde biraz artıĢ, çalıĢma ve hareket halinde yükselmeler gözlenir. 

 

Rektumun yangılı olması durumunda beden ısısı yüksek, rektal palpasyondan sonra 

beden ısısı alınıyorsa beden ısısı düĢük çıkacaktır. ġiddetli ishallerde ve termometre gaita 

yumağı içine girmiĢse, normalin altında bir beden ısısı ölçülür. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 

ARAġTIRMA 

AMAÇ 
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3.1. Türlere Göre Hayvanların Ortalama Beden Sıcaklıkları 
 

Hayvanların türlerine göre beden sıcaklıkları değiĢmektedir. BüyükbaĢ, küçükbaĢ ve 

kanatlı hayvanlar farklı vücut sıcaklıklarına sahiptirler. Bu durum aĢağıdaki tabloda açıkça 

görülmektedir. 
 

Sağlıklı ve Ġstirahat Halindeki Hayvanlarda Vücut Isıları 

Hayvanın türü Vücut ısısı C 

Buzağı (4 günlük) 38.5-40 

Genç sığır (1 yaĢında) 38.5-39.2 

Sığır (ergin) 37.5-39 

Kuzu 39-40 

Koyun 39-39.5 

Oğlak 39-40 

Keçi 39-39.5 

Tavuk 40.5-42 

Ördek 40.7 

Tablo 3.1: Hayvanlarda vücut ısıları 

3.2. Termometrelerin özellikleri 
 

Termometreler ince Cam borudan yapılır. Borunun alt ucu ĢiĢkincedir, buraya alkol ya 

da civa doldurulur. Üzerinde derece çizgileri bulunan ince uzun kısmın içindeki hava 

boĢaltılır, sonra ağzı kapatılır. Böylece ısı arttığı zaman tüpün içindeki sıvı genleĢir ve yavaĢ 

yavaĢ yükselir. 
 

Meteorolojide Celsius, Fahrenheit veya Kelvin gibi değiĢik ölçeklerde termometreler 

kullanılmaktadır. Termometreler, değiĢen sıcaklık karĢısında sıvıların hacim değiĢtirmesi 

prensibine dayanır. En fazla kullanılan termometreler civalı termometrelerdir. Sıcaklığın çok 

düĢük olduğu yerlerde ise donma sıcaklığı daha düĢük olan alkollü termometreler tercih 

edilir. 
 

En sık rastlananı cıvalı termometredir. Bu çok küçük kesite sahip ve üst ucu kapalı bir 

tüpten ibarettir. Alt ucundaysa içinde cıva bulunan küresel veya silindirik bir hazne bulunur. 

Isıtılmasıyla, cıva geniĢler ve tüpte yükselir. Tüpün kesitinin küçük olmasından dolayı az bir 

hacim büyümesinde cıvanın yükselmesi oldukça fazladır. Termometre iki sabit nokta 

arasında kalibre edilir. Bunlar suyun donma noktasıyla kaynama noktasıdır. Normal atmosfer 

http://www.diyadinnet.com/YararliBilgiler-1205&Bilgi=cam
http://www.diyadinnet.com/YararliBilgiler-1333&Bilgi=alkol
http://www.diyadinnet.com/YararliBilgiler-1216&Bilgi=hava
http://www.diyadinnet.com/YararliBilgiler-1230&Bilgi=%C4%B1s%C4%B1
http://www.diyadinnet.com/YararliBilgiler-1347&Bilgi=zaman
http://www.diyadinnet.com/YararliBilgiler-1260&Bilgi=s%C4%B1v%C4%B1
http://www.diyadinnet.com/YararliBilgiler-1378&Bilgi=ve
http://www.diyadinnet.com/YararliBilgiler-1229&Bilgi=s%C4%B1cak-s%C4%B1cakl%C4%B1k
http://www.diyadinnet.com/YararliBilgiler-1260&Bilgi=s%C4%B1v%C4%B1
http://www.diyadinnet.com/YararliBilgiler-1261&Bilgi=hacim
http://www.diyadinnet.com/YararliBilgiler-1229&Bilgi=s%C4%B1cak-s%C4%B1cakl%C4%B1k
http://www.diyadinnet.com/YararliBilgiler-1229&Bilgi=s%C4%B1cak-s%C4%B1cakl%C4%B1k
http://www.diyadinnet.com/YararliBilgiler-1333&Bilgi=alkol
http://www.diyadinnet.com/YararliBilgiler-1187&Bilgi=su
http://www.diyadinnet.com/YararliBilgiler-1376&Bilgi=normal
http://www.diyadinnet.com/YararliBilgiler-70&Bilgi=atmosfer
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basıncında (760 mm cıva basıncı) bu iki nokta arasındaki mesafe Celsius termometresinde 

100 eĢit parçaya bölünür. Bunların her biri bir Centigrad'ı (1°C) gösterir.  
 

Fahrenheit ölçüsündeyse bu 180 eĢit parçaya bölünür. Bunların her biriyse Fahrenheit'i 

(1°F) gösterir. Bu ölçümde, suyun donma ve kaynama noktası sırayla 32°F ve 212°F olarak 

belirlenir. 
 

Cıva -39°C'de donduğu için çok düĢük sıcaklıkların ölçümü için uygun değildir. Bu 

tür olanlar donma noktası düĢük olan renkli alkolle doldurulmuĢtur. UlaĢılabilecek en düĢük 

sıcaklık mutlak sıfır olup,- 273,16°C'dir. Mutlak sıfırdan baĢlayan bir ölçü de Kelvin'dir, 

yani -273,16°C = 0°K'dır. 

 

Tablo 3.1: Hayvanlarda vücut ısılarını ölçen termometre 

3.3. Beden Isısının Ölçülmesi 
 

Hayvanlarda beden ısısı genellikle rektumdan alınır. Bununla birlikte bazı 

termometreler ile kulak içinden de beden ısısı alınabilmektedir.  
 

Eğer rektuma koyacağımız termometre civalı ise, civanın aĢağıya inmesi için 

termometreyi elimizde sallamamız gerekir.  

 

Resim 3.2: Dijital termometre 

Rektuma koyulan termometre beĢ dakika süre ile tutulmalıdır. Elektronik olan 

termometrelerde ölçme iĢi tamamlandığında sinyal sesi duyulur. Rektumdan beden ısısını 

ölçerken termometrenin probunun hayvanın dıĢkısına saplanmamasına dikkat edilmelidir. Bu 

yüzden termometrenin uç kısmı hafif sağa veya sola hareket ettirilerek, probun hayvanın 

rektum mukozasına temas etmesi sağlanmalıdır.  
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Hayvanlarda bazı fizyolojik Ģartlarda, yaĢ, ırk, gebelik, akĢam, sabah, çalıĢma ve iklim 

vb. Ģartlara bağlı olarak 0,5 ºC ile 1 ºC’lik sapmalara rastlanabilir. 

 

Resim 3.3: Termometrenin rectuma uygulanıĢı 

3.4. Beden Isısının Arttığı Durumlar 
 

AteĢ genellikle ortaya çıkan enfeksiyon hastalıklara karĢı vücudun gösterdiği savunma 

mekanizmasıdır. Bu mekanizmaya otonom sistemin sempatik kolu; hipofiz, böbrek üstü 

bezleri ve tiroid gibi organlardan salgılanan hormonlar da katılır.  
 

Isı merkezini etkileyen bakteri toksinleri, virüsler ve toksik etkili metabolizma 

artıkları beden ısısını yükseltirler. Aynı zamanda metabolik regulasyon da bozularak titreme, 

nabız ve solunum sayısının artması, halsizlik, durgunluk, iĢtahın kaybolması gibi genel 

belirtiler ortaya çıkar. Bu olaya “humma” denir. 
 

Beden ısısının spesifik ve nonspesifik sebeplerden dolayı artmasına ateĢ denir. 

Spesifik etkenler bakteriler, virüsler, mantarlar ve protozoonlardır. Spesifik etkenlerden ileri 

gelen vücut sıcaklığı artıĢına “septik ateĢ”(mikrobik ateĢ) denir. Hastalık etkenleri dıĢında 

yabancı proteinler, protein artıkları ve nekrotik dokulara karĢı vücudun gösterdiği tepkiye 

bağlı ateĢ artıĢına “aseptik ateĢ”(mikrobik olmayan) denir.  
 

Bunların dıĢında beden ısıları fizyolojik olarak; gençlerde yaĢlılardan, akĢam derecesi 

sabah derecesinden yüksektir. Yine sıcak havalarda artıĢ, soğuk havalarda azalma, 

sıcakkanlılarda ve gebelerde biraz artıĢ, çalıĢma ve hareket halinde yükselmeler gözlenir. 
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Resim 3.4: Vücut ısısı yüksek bir inek 

AteĢ tipleri 5 baĢlıkta incelenir: 

 

3.4.1. Basit AteĢ 

 
Bu ateĢ tipinde beden ısısı 1 Cº yükselir. 1 Cº’lik yükselme 2-3 gün devam eder. AteĢ 

kendiliğinden düĢebileceği gibi, daha da yükselerek kollapsa yol açabilir. 

 

3.4.2. Devamlı AteĢ  

 
Günlük beden ısısı farkları 1 ºC’yi aĢmaz. Beden ısısındaki artıĢ, basit ateĢten farklı 

olarak uzun seyreder. 4-6 gün bu Ģekilde devam eder. Babasia, Thaileria gibi kan 

parazitlerinden ileri gelen hastalıklarda görülür. 

 

3.4.3. Dalgalı AteĢ  

 
Günlük ısı farkları 1 Cº’den fazladır. Beden ısısında aralıklar oldukça düzensizdir. 

Birkaç gün yüksek devam eder. 

 

3.4.4. Aralıklı AteĢ  

 
Zaman zaman beden ısısı yükselir, normal değerlere düĢer. Daha sonra tekrar yükselir. 

Günlük sıcaklık farkları 1 C°’den fazladır. Ġnsanlarda görülen sıtma hastalığında bu tip ateĢ 

görülür. 
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3.4.5. Tekrarlayan AteĢ 

 
Beden ısısı muntazam aralıklarla iner, çıkar. Beden ısısı 3-4 gün yükselir. Daha sonra 

düĢer, 3-4 gün normal seviyelerde seyreder. Ardından tekrar yükselir. 

 

3.5. Beden Isısının DüĢtüğü Durumlar 
 

Beden ısısının zaman zaman normalden aĢağıya düĢmesine hipotermi (hypothermie) 

adı verilir. AteĢ ani ve yavaĢ yavaĢ olmak üzere iki Ģekilde düĢer. 

 

Yüksek devam eden ateĢin (hipertermi) kısa sürede normalin altına düĢmesi  ölüme 

yakın ortaya çıkar ve prognozun kötüye gittiğinin belirtisidir. Ayrıca felç, hipokalsemi, 

sarılık, anemi, Ģiddetli kanama, üremi,çoğu hastalığın son döneminde ve bazı zehirlenme 

olaylarında beden ısısı normalin altında seyreder. 

 

Isı merkezi beyindeki hipotalamustadır. Hipotalamustaki ısı merkezi uyarılamadığında 

beden sıcaklığı düĢer ve vücut soğur. Bu durum ölümün habercisidir. Kollapsta beden 

sıcaklığının düĢmesine rağmen nabız  yükselir.  Bu duruma bağlı olarak soğuk terleme, 

dalgınlık, depresyon gibi belirtiler ortaya çıkar. Kısa süre sonra ölüm gerçekleĢir. Bu olay 

ani ve hızlı olarak meydana gelirse Ģok olarak adlandırılır.  

 

Resim 3.5: Vücut ısısı ani düĢmüĢ bir inek 



 

25 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
AĢağıdaki iĢlem basamaklarına dikkat ederek uygulamaları yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Hayvanı uysal hale getiriniz. 

 Hayvanı sevecen yaklaĢınız. 

 Bir ip temin ediniz. 

 Hayvanı sabitleyiniz. 

 Termometreyi civa haznesi olmayan 

ucundan tutunuz. 
 Termometrenin tutma Ģeklini öğreniniz. 

 Termometreyi civa haznesi olan ucu 

aĢağı gelecek biçimde bir kaç kez hızla 

sallayınız. 
 Termometrenin kullanımını öğreniniz. 

 Termometrenin beyaz bölümü arkada 

kalacak biçimde tutup, elinizde 

çevirerek civa sütununu görünüz. 

 Termometreyi inceleyiniz. 

 Eğer civa sütunu 35 ˚C altına inmemiĢ 

ise 4 numaralı iĢlem basamağını 

yineleyiniz. 

 Dikkatlice inceleyiniz. 

 Anormal bir durum görüldüğünüzde 

müdahale ediniz. 

 Termometreyi civa haznesi olan ucu 

rektum iç çeperine değecek Ģekilde 

yerleĢtiriniz. 

 Hayvanın vücut ısısının ölçüleceği 

bölgeleri öğreniniz. 

 Termometreyi rektuma tekniğine uygun 

Ģekilde yerleĢtiriniz. 

 Üç dakika bekledikten sonra 

termometreyi çıkarınız. 

 Termometrenin hayvanın rektumunda 

kalma süresini bekleyiniz. 

 Tekniğine uygun çıkarınız. 

 Termometre üzerindeki dereceyi 

okuyarak ölçümü kaydediniz. 
 Hayvanın beden ısısını tespit ediniz.   

 Termometreyi dezenfektan madde ile 

silerek yerine kaldırınız. 

 Termometreyi hijyen kurallarına uyarak 

muhafaza ediniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Türlere göre hayvanların ortalama beden sıcaklıklarını öğrendiniz mi?   

2. Termometrelerin özelliklerini öğrendiniz mi?    

3. Beden ısısının ölçülmesini öğrendiniz mi?   

4. Beden ısısının arttığı durumları öğrendiniz mi?   

5. Beden ısısının düĢtüğü durumları öğrendiniz mi?   

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 

 
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki 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 DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Sıcaklık stresi altında hayvanın vücut sıcaklığının artması, hayvanın ısı dengesini 

korumak amacıyla ilgili tepkileri devreye sokmadığını gösterir. 

 

2. (   ) Vücut ısısının kontrolünde tıbbî maksimal termometreler kullanılmaktadır.  

 

3. (   ) Eğer rektuma koyacağımız termometre cıvalı ise, cıvanın aĢağıya inmesi için 

termometreyi elimizde sallamamamız gerekir.  

 

4. (   ) Beden ısıları fizyolojik olarak; gençlerde yaĢlılardan, akĢam derecesi sabah 

derecesinden düĢüktür.  

 

5. (   ) AteĢ genellikle ortaya çıkan enfeksiyon hastalıklara karĢı vücudun gösterdiği 

savunma mekanizmasıdır.  

 

6. (   ) Beden ısısının spesifik ve nonspesifik sebeplerden dolayı artmasına ateĢ denir.  

 

7. (   ) Yüksek devam eden ateĢin (hipertermi) kısa sürede normalin altına düĢmesi 

(crisis) ölüme yakın ortaya çıkar ve prognozun kötüye gittiğinin belirtisidir.  
  
 
 
 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ 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 DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. AĢağıdakilerden hangisi hayvanların canlı ağırlık ölçümü yöntemlerinden birisidir? 

A) Canlı ağırlık kantarında tartmak 

B) Nakliye aracına bindirmek 

C) Havuzda yüzdürmek 

D) Hiçbiri 

 

2. Hayvanlar kaç günde bir tartılmalıdır? 

A) 3-5  günde bir 

B) 15-30 günde bir 

C) 50-100 günde bir 

D) 150-200 günde bir 

 

3. Sığır cinsi hayvanların ağırlık tespiti için  mezura ile hangi  organları ölçülür? 

A) Ön bacakları 

B) Arka bacakları 

C) Göğüs çevresi 

D) Kafası 

 

4. AĢağıdakilerden hangisi hayvanlarda yaĢ tayini yöntemlerinden birisi değildir? 

A) DiĢlere bakarak 

B) Boynuzlara bakarak 

C) Derisine bakarak 

D) Kayıt defterine bakarak 

 

5. AĢağıdakilerden hangisi hayvanların ateĢ tiplerinden birisi değildir? 

A) Basit ateĢ 

B) Dalgalı ateĢ 

C) Devamlı ateĢ 

D) Yüksek ateĢ 

 

AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

6. Hayvanların tartılması için en ideal tartma düzeneği ve yöntemi hassas ağırlık ölçümü 

yapan ………….veya baskülle yapılanlardır. 

 

7. Düzenli kayıt tutulan iĢletmelerde sığırların ……………. belirlenmesi kolaydır. 

 

8. 15 yaĢında …………diĢler yuvarlak ve küçük birer diĢ haline gelir. 

 

9. Termometreler ince ……. borudan yapılır. 

 

10. Hayvanlarda beden ısısı genellikle ………………. alınır. 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 

http://www.diyadinnet.com/YararliBilgiler-1205&Bilgi=cam
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AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

11. (   ) Canlı ağırlık artıĢ hızı yavaĢ olan besi sığırlarında tüketilen yemin büyük kısmı 

yaĢama payı için kullanılır.  

12. (   ) Ergin bir sığırın ağzında 36 tane kalıcı diĢ bulunur.  

13. (   ) Koyunların dört yaĢında bütün süt diĢleri düĢmüĢ ve yerine daimileri çıkmıĢ olur. 

14. (   ) Hayvanların türlerine göre beden sıcaklıkları değiĢmemektedir. 

15. (   ) Beden ısısının zaman zaman normalden aĢağıya düĢmesine hipotermi 

(hypothermie) adı verilir. 

 

 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ 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 baĢvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Doğru 

2 YanlıĢ 

3 Doğru 

4 YanlıĢ 

5 Doğru 

6 Doğru 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 YaĢını 

2 20 tanesi 

3 Kesici 

4 5 yaĢında 

5 Boynuzlardan 

6 4 yaĢında 

7 Kayıt defterine 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Doğru 

2 Doğru 

3 YanlıĢ 

4 YanlıĢ 

5 Doğru 

6 Doğru 

7 Doğru 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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MODÜL DEĞERLENDĠRMENĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 A 

2 B 

3 C 

4 C 

5 D 

6 Kantar 

7 YaĢının 

8 Kesici 

9 Cam 

10 Rektumdan 

11 Doğru 

12 YanlıĢ 

13 Doğru 

14 YanlıĢ 

15 Doğru 
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