
Koyun BeslemeEkonomik koyunculuk için 

mera alanlarının doğru 

kullanılması ve korunması 

gereklidir.
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Koyun Besleme Açısından Çayır ve Mera Alanlarının Kullanımı 
Gölgelik ve fazla gübreli yerlerde bulunan; geniş yapraklı zehirli otlar 

tehlikelidir.

Koyunlar sabahları önce güneş gören tepelik meralarda otlatılmalıdır.

Üçgülce zengin meralara koyunlar çıkarılmadan önce kuru ot verilmelidir.  

İlkbaharda meradaki bitkilerin boyu 7,5-10 cm olunca koyunlar otlatılmaya 

başlanmalıdır. 

Meradan dönen koyunlara hemen su verilmemelidir.

Koyunlara mera otlatmasına ilave olarak hayvanın ihtiyacına göre hayvan 

başına günlük 100-500 g kadar arpa, buğday, yulaf, mısır, darı, ayçiçeği 

küspesi, pamuk tohumu küspesi, soya küspesi gibi konsantre yemler, hatta 

kuru ot ve saman gibi kaba yemler de verilebilir.  

Hazır fabrika yemi tercih edilecekse %15-16 ham proteinli yem tercih 

edilmelidir. 

Ağılda/merada mineral ve tuz içeren yalama taşı bulundurulmalıdır.

Koyunlar genellikle senenin 300–325 gününü merada geçirirler. İlkbahar ve 

yaz aylarında çayır-mera otları, kış aylarında iyi kaliteli ot (yonca kuru otu) ve 

silaj yem (pek tercih edilmemekle birlikte) hayvanların yaşama payı 

ihtiyacını karşılamaya yeterlidir.



Kaba Yemin Fabrika Yemi ya da Tane Yem ile Desteklenmesi Gereken Durumlar
Damızlık Dişi Koyunların Beslenmesi (Resim 31)

Gebe kalma oranının ve döl veriminin artması aşım öncesi kondisyonuna bağlıdır. Hayvanlar ne fazla yağlı ne de 

aşırı zayıf olmalıdırlar.

K ü ç ü k b a ş  H a y v a n c ı l ı k  /  3 5

Koyunların Aşım Dönemi Beslemesi

Koyunların Tohumlama-Aşım Zamanı (flashing) Günlük Yem Tüketimi

Kaba yem (mera veya kuru ot)

Mera otlatması veya 1 kg kuru ot 100-200 g

200-300 g

300-450 g

250-450 g

Mera otlatması veya 1 kg kuru ot

Mera otlatması veya 1 kg kuru ot

Mera otlatması veya 1 kg kuru ot

Aşım Öncesi 6-4. hafta

Aşım Öncesi 4-2. hafta

Aşım Öncesi 2-0. hafta

Aşım Öncesi 0-2. hafta

Tahıl karması/Konsantre Yem 

Tahıl karmasının içeriği dişi koyunun besi durumuna göre ayarlanır. Döl verimini ve ikiz kuzu oranını arttırmak için 

enerjice zengin tahıl karması / konsantre yem kullanılır. Bu uygulama yüksek kondisyonlu (yağlanmış) hayvanlar-

da etkili olmaz.



Gebe Koyunların Beslenmesi (Resim 32)

Gebelik yaklaşık 5 ay (140-154 gün) sürer. Gebeliğin ilk 3 ayı hayvana orta kaliteli kaba yem (çayır/mera otu) ve mineral 

takviyesi (yalama taşı) verilmesi yeterlidir. Gebeliğin son 2 ayı hayvana otlamaya ilave olarak kaliteli kaba yem 

karışımı (yonca/arpa/yulaf balyası) ve az miktarda konsantre yem verilmelidir.  Doğum öncesi 6. haftadan doğuma 

kadar olan süre boyunca kaba yeme ilave olarak konsantre yem verilmelidir.  

Resim 31 (Elmaz, Ö.)  Resim 32 (Buğdaycı, E.K.)  
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Gebe Koyunların Doğum Öncesi Günlük Yem Tüketimi

Kaba Yem (mera + kuru ot) Tahıl Karması/Konsantre YemDoğuma Kalan Süre

1 kg 200 g 

400 g 

500 g 

1 kg 

1 kg 

 6-4. Hafta

4-2. Hafta

 2-0. Hafta
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Süt Veren Koyunların Beslenmesi (Resim 33)

Koyunların süt vermeye başlamasından itibaren ilk 8 haftadaki besin maddesi ihtiyaçları, süt vermeyenlere göre 3 

kat fazladır. En çok süt verdiği dönem süt verme başlangıcından 3 hafta sonraya denk gelir (maksimum 1-3 litre). 

Süt verimi 6-8. haftadan sonra azalmaya başlar ve 12-16. haftada son bulur.  

Genel olarak; ikiz kuzulu koyun günde 1,5 litre; tek kuzulu koyun günde 1 litre süt verir. Süt veriminin yüksek 

olduğu dönemde mera ve/veya kaliteli kaba yeme ilave olarak hayvan başına günde 0,5-1,0 kg konsantre yem 

verilmelidir.

Süt veren koyunların düzenli meraya çıkartılması birçok hastalığın oluşmasına engel olacaktır.

Süt Veren Koyunların Günlük Yem Tüketimi

Kaba yem (mera veya kuru ot)

Doğum Sonrası ilk 8 hafta

Doğum Sonrası 9-16. hafta

0,75 – 1,00 kg

0,25 – 0,50 kg

1,00 – 1,50 kg

1,0 – 1,5 kgTek kuzulu koyun

Çift kuzulu koyun 1,5 – 2,0 kg

Tahıl karması/Konsantre yem

0,50 – 0,75 kg

1,0 – 1,5 kgTek kuzulu koyun

Çift kuzulu koyun 1,0 – 1,5 kg



Resim 33 (Elmaz, Ö.)  

Resim 34 (Buğdaycı, E.K.)  
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Kuzu Besleme (Resim 34)

Birinci günden itibaren 7-10 gün süre 

ile annelerini emen (yeterli ağız sütü 

alan) kuzular, ana sütü veya süt 

ikame yemi ile yaklaşık 35-60 günlük 

yaşa kadar beslenebilir. Ağız sütünün 

yetersizliği veya kuzunun alamaması 

durumunda pratik olarak 1 L inek 

sütüne 15 g (1 yemek kaşığı) şeker, 15 

g (1 yemek kaşığı) sıvı yağ, 1 adet 

yumurta ilave edilerek yapay ağız 

sütü hazırlanabilir.
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Sorular ve Cevaplar
Koyunculuk sadece ağılda yapılamaz mı?
Koyun besleme meraya dayalı gerçekleştirilen bir hayvancılık modelidir, 

sadece ağılda gerçekleştirilecek bir besi ekonomik olmayacaktır. Üreme 

sezonundan 2 hafta öncesinden başlanıp, aşım sonrası 3-4 hafta kadar 

devam edecek şekilde ek besleme yapılmalıdır (flaşing besleme). Yapılan 

ek besleme döl verimini ve ikizliği arttıracaktır.

Mera alanı kısıtlı ise koyun beslemek için ne yapmak gerekir?
Mera alanı kısıtlı ise alanının kaldırabileceği sayıda hayvanın girişine izin 

verilmeli, mera yetersizliği ağılda verilen kuru ot ve konsantre yemle 

telafi edilmelidir. 

Aşım döneminde koyunlara ilave tahıl karması ya da konsantre 
yem verilmenin faydası nedir?
Bu uygulama ikizlik oranını arttırarak elde edilen yavru sayısını 

yükseltecek ve yetiştiricinin karlılığını arttıracaktır. 

Süt veren koyunların yem ihtiyacı artar mı?
Evet artar, tekiz ya da ikiz doğum yapmış olmasına paralel olarak hayvan 

başına günde 250 g ile 1,5 kg arasında değişen miktarlarda tahıl karması ya 

da konsantre yeme gereksinim duyarlar. 
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Yanlış Doğru
Üçgül gibi baklagillerce zengin 

meralara koyunlar herhangi bir 

yemleme yapmaksızın 

çıkartılabilir. 

Meradan kar kalktığı gibi zaman 

kaybetmeksizin koyunlar 

otlatmaya çıkartılmalıdır. 

Koyunlar mera alanlarından 

yeterli mineral madde ve tuz 

alırlar.

Yeni gübrelenmiş meralar daha 

verimlidir, koyunları zaman 

kaybetmeden bu meralara 

çıkartmak gerekir.

Üçgülden zengin meralara 

koyunlar çıkarılmadan önce kuru 

ot verilmelidir.

Ot boyu 7,5-10 cm olmadan 

koyunlar meraya çıkartılmamalıdır.

Koyunlar çoğu zaman meradan 

yeterli mineral alamazlar, bu 

açığı mineralli yalama taşı ile 

kapatmak verimi arttırır. 

Yeni gübrelenmiş meralar parazit 

bulaşması açısından risklidir, 

ayrıca nitrat-nitrit zehirlenmesi 

riski de vardır. 



Unutmayın!
Meraların yeterli olmadığı durumlarda hayvanlar uygun miktarda

yem ile desteklenmelidir.
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Koyun ve Keçilerde Bazı Önemli 
Hastalıklar ve Korunma Yöntemleri

Koyun ve keçilerde bakım, 

besleme, aşı 

uygulamalarına dikkat 

edilmediği durumlarda 

önemli hastalıklar çok 

fazla görülür.

Aşılama ve paraziter 

mücadele ile birçok 

hastalığın önüne geçmek 

mümkündür.

Kuru ve gebelik döneminde kötü bakım beslemeye bağlı olarak başta Gebe-

lik Zehirlenmesi’ni önemli bazı hastalıklar oluşur. Annelerin gebelik döne-

minde iyi beslenmemesi yanı zamanda kuzu ve oğlaklarda beyaz kas 

hastalığı gibi hastalıklara da neden olur. Ayrıca kuzu ve oğlaklara ağız 

sütünün hayvan doğar doğmaz içirilmemesi birçok hastalık için başlıca 

nedenidir. Annelerde, kuzu ve oğlaklarda ani yem değişiklikleri, aniden 

meradan fabrika yemine geçiş veya fabrika yeminden meraya geçiş, kırağılı, 

donmuş yem ve otların yedirilmesi çelerme hastalığının önemli nedenlerin-

dendir. Bu tür yem değişikliklerine geçişler yavaş bir şekilde alıştırarak 

olmalıdır. Koyun ve keçilerde iç ve dış parazitlerle mücadele zamanında ve 

düzenli bir şekilde yapılmalıdır. Bu tür mücadeleler hayvanların gelişimini, 

et ve süt verimini çok etkiler. Belli bir aşılama programına uyulması, 

hastalıklardan korunmada en etkili yöntemdir.
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Resim 35  Sağlıklı bir oğlak ve annesi  (Elmaz, Ö.)

Resim 36 Sağlıklı ikiz oğlaklar (Elmaz, Ö.)

Gebelik Zehirlenmesi
İkiz veya daha fazla yavruya sahip gebe koyun ve 

keçilerde daha çok görülür

Hastalığın çıkışında başta, yemdeki enerjinin 

yetersizliği olmak üzere hareketsizlik, aşırı yağlanma, 

düzensiz yemleme, günde tek öğün yemleme, parazit 

etkenleri, kötü barınaklar önemli nedenlerdir. 

Gebeliğin son altı haftasında görülür.

Belirtiler: İştahsızlık, sendeleyerek yürüyüş, sabit bir 

engele çarpma, körlük, şuur bozukluğu, baş, boyun, 

yüz ve dudaklarda titreme ve seyirme hareketleri, 

yıldız sayar gibi başını yukarı kaldırma görülür.

Korunma: Hastalıktan korunmada ani yem 

değişikliğine dikkat edilmeli. Hayvanların önlerinde 

sürekli kuru ot olmalı, konsantre yem (fabrika yemi) üç 

öğüne bölünerek verilmeli, gebeliğin son 6 haftasında 

günlük fabrika yemi tüketimi tedricen artırılmalı, 

hayvanlar gebelik döneminde hareketsiz kalmamalı, 

fazla yağlandırılmamalı, yağlı küspe ve kötü silaj yedir-

ilmemelidir.



Resim 37  Sahada doğum 

Süt Humması
Hastalık, her yaş ve cinsiyetteki koyunlarda görülmekle 

birlikte besi durumu iyi koyunlarda gebeliğin son 6 

haftasında ve laktasyonun ilk haftasında ortaya çıkar. 

Keçilerde daha çok doğumdan sonra görülür. Hastalık 

daha çok kalsiyumdan fakir yemle besleme, gebelik, 

yaşlılık (4 yaş ve üstü), uzak mesafelere nakil, açlık ve 

ikiz ve daha fazla gebelik gibi nedenlere bağlı olarak 

ortaya çıkar. 

Belirtiler: Hasta hayvanlarda sürünün gerisinde kalır, 

felç görülür ve hastalar arka bacakları üzerine çöker. 

Görme bozukluğu, titreme ve bazılarında çırpınma hareketleri görülebilir. 

Korunma: Hastalıktan koruma için; yemlere kalsiyumlu mineral tuzlar, vitamin ihtiva eden yem katkı maddeleri 

katılmalıdır. Gebe hayvanlar günde birkaç saat merada gezmelidir.

Çayır Tetanisi
Hastalık, her yaştaki koyunlarda görülür. Hayvanlarda yürüyüş bozukluğu, kasılma ve kramplar gibi belirtiler vardır. 

Hastalığa, körpe otların tüketildiği dönemlerde çok rastlanır.

Belirtiler: Hayvanlar merada otlarken aniden durgunlaşır ve kaslarda ve kulaklarda seyirmeler oluşur. Ayrıca 

devamlı meğeleme, ürkme, sık idrar ve dışkı yapma ve aşırı sinirlilik hali görülür. Yere düşenlerde kasılmalar, 

gözlerde dönme, ağız köpürmesi,  kuyruk ve kulaklarda dikleşme vardır.

Korunma: Hasta hayvanlar meradan uzaklaştırılır. Kuru otla beslenir ve yemlere mağnezyum ve kalsiyumlu yem 

katkı maddeleri katılır. 
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Resim 38 İkiz oğlaklar (Elmaz, Ö.)

Beyaz Kas Hastalığı
Yeni doğan ve genç kuzu ve oğlaklarda kaslarda zayıflık, 

ayağa kalkamama ve yürüyememe karakterize bir 

hastalıktır.

Belirtiler: Hasta doğan hayvanlar ayağa kalkıp annelerini 

ememezler, başlarını düzgün tutamazlar, solunum 

güçlüğü çekerler ve birkaç saat içinde ölürler. Doğum 

sonrası hastalanan hayvanlarda; tutuk ve sallantılı yürüyüş, 

hareketlerde isteksizlik, ayakta duramama, emmede 

zorluk ve solunum güçlüğü gözlenir.

Korunma: Hastalıktan korumak için gebelere gebeliğin 

ortasında veya son aylarına doğru bir iki kez E vitamini ve selenyum (Yeldif, Eselen, Bakosel vb.) verilmelidir. 

Hasta hayvanlar meraya çıkarılmaz, sessiz ortamda tutulur ve fazla hareket ettirilmez. Gerektiğinde süt emmeler-

ine yardım edilmelidir.

A Vitamini Yetersizliği
Gerektiği kadar meraya çıkmayan, yeşil otlardan fakir gıdalarla beslenen hayvanlarda özellikle kış sonuna doğru, 

koyunlarda A vitamini yetersizliği görülebilir. Yonca ve taze yeşil ot, A vitamininin yönünden zengindir.

Belirtiler: Cılız ve kör yavru doğumları, ölü doğumlar, yavru atmalar, gece körlüğü, çabuk yorulma, koçlarda üreme 

bozukluğu görülür. Kuzu ve oğlaklar hastalıklara daha çabuk yakalanırlar.

Korunma: Kış ve ilkbahar başlangıcında A vitamini içeren ilaçlar kullanılır (Ademin, Adesol vb.). Koyun sürüleri 

meralardan azami ölçüde faydalandırılmalıdır. Meraların yeşil ot bakımından fakirleştiği aylarda yem’e A vitamini 

ilavesi yapılmalıdır. Yeni doğan kuzuların annelerini hemen emmeleri ve yeterince ağız sütü almaları sağlanmalıdır.
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Resim 39 Annesini emmeyen çalışan keyifsiz bir oğlak  (Elmaz, Ö.)

Koyun Keçi Vebası
Yüksek ateş, ağızda yara, ishal ve öksürükle belirgin bir 

hastalıktır. Yağmurlu veya fazla kurak, soğuk 

mevsimlerde salgınlar görülebilir.

Belirtileri: Kuzu ve oğlaklar hastalığa karşı çok 

hassastır. Hastalarda yüksek ateş, burun ve gözde 

akıntı, sulu kötü kokulu veya kanlı ishal, ağızda yara ve 

kötü koku, gebe hayvanlarda yavru atma, öksürük ve 

solunum güçlüğü görülür. 

Korunma: Riskli bölgelerde aşı uygulanır. Menşei 

bilinmeyen ve sağlık raporu olmayan hayvanlar satın 

alınmamalıdır. 

Çelerme (Bohça Hastalığı, Enterotoksemi)
Hastalık, koyun, keçi, kuzu ve oğlaklarda hiçbir hastalık belirtisi göstermeden ani ölümlere neden olur. Hastalığa 

besi durumu iyi olan koyun ve keçilerde daha fazla rastlanır. Hastalığın ortaya çıkmasında, ani kuru yemden 

meraya veya meradan kuru yeme geçişler hastalığın çıkması için başlıca nedendir.

Belirtiler: Hayvanlarda ani ölümler olabilir. Bazı hayvanlarda halsizlik, dengesizlik, dişlerini gıcırdatma, etrafında 

dönme, yere düşüp çırpınma ve bazen de ishal görülebilir.

Korunma: Yem değişiklikleri birdenbire değil, alıştırılarak yapılmalı, tane yemlerin yanında yeterli miktarda kaba 

yem de verilmeli, donmuş, kırağılı, küflü ve bozuk gıdalar verilmemelidir. Hastalık çıktığında yem veya mera 

değiştirilmelidir. Hasta olmayan hayvanlara 21 gün arayla iki kez aşı yapılmalıdır. Mide ve bağırsak parazitlerine 

karşı düzenli olarak ilaç kullanılmalıdır.



Resim 40 Yeni doğan bir oğlağın ağız sütünü emmesi  (Elmaz, Ö.)

Kuzu İshali (Kuzu Septisemisi)
Doğumdan hemen sonra bir kaç gün içinde görülür ve 

çok sayıda ölümlere neden olur. Hastalık ağız sütünü 

yeteri miktarda almayan ve göbeği tentürdiyot ile 

temizlenmeyen kuzularda daha sık görülür. 

Belirtileri: Kuzularda yüksek ateş, sancı ve şiddetli 

gri-beyaz renkli ishal vardır.  

Korunma: Yeni doğmuş kuzulara yeterli miktarda ağız 

sütü verilmelidir. Kuzular ilk günlerde analarından ayrı 

bir bölmede tek veya aynı yaştaki kuzularla birlikte 

bulundurulmalıdır. Merada kuzulama hastalık yönünden 

daha güvenlidir. Doğum sonrası annelerin meme temizliği ve kuzuların göbeklerinin tentürdiyotla temizlenmesi 

hastalıktan korumak için önemlidir. Gebe koyunlara kuzulamadan 2-4 hafta önce aşı yapılabilir.

Deli Baş Hastalığı (Devvare, Coenurus Cerebralis)
Hastalıklı köpeklerin dışkısı ile enfekte olan meralarda otlayan koyun ve keçiler bu etkeni alırlar. Hastalık etkeni 

daha beyine yerleşmektedir. Hastalık genç hayvanlarda daha çok görülür.

Belirtiler: Hayvanlar durgun, başları aşağıya ve yana eğik vaziyettedirler ve başlarını yemliklere, duvarlara 

yaslarlar, diş gıcırdatma ve görme bozukluğu, kendi etraflarında dönme, körlük felç ve ölüm görülebilir. 

Korunma: Hastalıktan korunmada öncelikle köpeklere tenya tedavisi uygulamak ve kesilen hasta hayvanların 

başlarını köpeklere yedirmemek önemlidir. Ayrıca köpekler, Paratak Plus, Mansonil, Şeridif, Niklovet, Droncit gibi 

şerit ilaçlarıyla iki ay arayla tedavi edilmelidir.
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Keçi Ciğer Ağrısı
Keçilerde ve oğlaklarda görülen bulaşıcı ve öldürücü bir hastalıktır. 

Belirtileri: Yüksek ateş, öksürük, solunum güçlüğü, dil dışarıda ağzı açık solunum, köpüklü salya akışı, göğüs üstü 

yatma, eklemlerde şişlik ve sütte peynirleşme gözlenir. 

Korunma: Hastalığı taşıyan hayvanların sürüye girmesi önlenmeli ve sürüye aşı yapılmalıdır. Hastalıktan şüpheli 

hayvanlara test yaptırılmalı ve pozitif çıkan hayvanlar itlaf edilmelidir.  

Ektima
Kuzu, oğlak ve bazen koyunlarda görülen çok bulaşıcı bir hastalıktır. Hastalık ilkbahar ve yaz aylarında çıkar.

Belirtileri: Kuzu ve oğlaklarda burunda, dudaklarda ve ayaklarda, koyunların bazen memelerinde kabuklar 

oluşturur. Dudaklardaki kabuklar bazen karnıbahar görüntüsüne benzer. Bu kabuk ve yaralar hayvanların yem 

yemesini ve su içmesini engeller. 

Korunma: Hastalık mevsiminden 2-3 hafta önce aşılama yapılmalıdır.   

Mide-bağırsak Kıl Kurdu
Mide ve bağırsaklarda yerleşerek ciddi ekonomik kayıplara neden olurlar. 

Belirtileri: Hayvanlarda halsizlik, iştahsızlık, zayıflama, kansızlık, gelişme geriliği ve ishale neden olur. 

Korunma: Meraların parazitle bulaşması önlenmeli, meralara yabancı sürüler sokulmamalı ve tüm hayvanlar 

periyodik olarak ilaçlanmalıdır. Tedavi ve koruma amaçlı olarak Paramectin, Albezol K, Valbazen, Ivopar, Dectomax, 

Ivomec, Oksavet, Nilzan Forte gibi ilaçlar kullanılabilir.



Resim 41 Aç bir oğlağın annesini emmesi (Elmaz, Ö.) 

Akciğer Kıl Kurdu 
Koyun ve keçilerin akciğerlerinde ve soluk borusunda 

yaşarlar. Akciğerlerde iltihaba neden olurlar.

Belirtileri: Akciğer kıl kurdu bulunan hayvanlarda aşırı 

öksürük vardır. Hayvanlarda yorgunluk, bitkinlik, 

zayıflama, kansızlık, burun-göz yaşı akıntısı, bazen de 

ishal görülür. Mide-bağırsak kıl kurtların da varlığında, 

hayvanın yaşaması güçleşir.

Korunma: Hayvanlara meraya çıkışı ve meradan ağılda 

beslemeye geçiş döneminde parazitlere karşı ilaçlama 

yapılmalıdır. Hem koruyucu hem de tedavi edici olarak 

paramectin, albezol k, valbazen, dectomax, ivomec, oksavet, tetramizol, rintal gibi ilaçlar kullanılır. Koyun ve 

keçilerde ilk ilaçma koç katımı öncesi veya koç katımı döneminde (sonbahar), ikinci ilaçlama bundan iki ay sonra, 

üçüncü ilaçlama kış sonu veya ilkbahar başlangıcında yapılabilir. Bu programa göre yapılan ilaçlamada ilk ilaçlama 

normal dozda, ikinci ve üçüncü ilaçlama yarım dozda yapılmalıdır.

Şeritler
Şeritler, yemden yararlanmayı azaltması, gelişme geriliğine, verim kaybına ve yün kalitesinin azalması gibi 

ekonomik kayıplara neden olur. Hastalık daha çok genç hayvanlarda görülür. 

Belirtileri: 6 aylığa kadar olan kuzularda sancı, ishal veya kabızlık, gelişme geriliği, zayıflama, kansızlık ve bazen 

kitleler halinde ölümler görülebilir. 

Korunma: Hayvanlara tedavi koruma amacıyla Mansonil, Şeridif, Niklovet, Albezol K, Rintal gibi ilaçlar verilebilir. 

Tedavi edilen hayvanların altlığı temiz olmalıdır.  
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Ağız sütü 

en güçlü koruyucudur.

Kelebek Hastalığı
Sulak ve rutubetli yerlerde çok görülür. Parazit karaciğere ve safra kanalına 

yerleşir. Soğuk, bakım ve besleme şartlarının kötü olması hastalığı 

hızlandırır.

Belirtileri: Hasta hayvanlar genellikle göğüs üzerine yatarlar, bitkinlik ve 

iştahsızlık vardır. 

Korunma: Tedavi ve koruma amaçlı olarak İvopar, Rabenzole, Okzan, 

Albezol k, Fasinex, Nilzan forte gibi ilaçlar kullanılabilir. Hastalıktan koruma 

için bataklık olan meraların drenajının yapılması ve kurutulması, mera 

değişimi, sonbaharda ve ilkbaharda tüm hayvanlara kelebek hastalığına 

karşı ilaç uygulamaları yapılması önemlidir.
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Resim 42 Keçide aşı uygulaması  (Elmaz, Ö.)



Koyun ve Keçilerde Aşılama Programı

Yeni doğan 1-2 günlük kuzu ve oğlaklara

1 aylık kuzu ve oğlaklara yapılır. 21 gün sonra tekrar edilir. 7. ayda tekrar edilir ve her yıl tekrarlanır.

Aşısız ananın yavrularına 2 haftalıktan itibaren, aşılı anadan doğan ve kolostrum alan yavrulara ise 
2 aylıktan itibaren başlanır. Birinci aşılamadan 1 ay sonra ikinci, 2 ay sonra üçüncü, 4 ay sonra dördüncü aşı.
6 ayda bir tekrarlanır.

3 aylık genç kuzu ve oğlaklara

8 aydan büyük dişi koyun-keçilere. 12 ay sonra tekrar edilir.

6 aylıktan büyük keçilere yapılır. Her yıl tekrarlanır.

6 haftalıktan büyük kuzu ile oğlaklara yapılır. Yılda iki defa tekrarlanır.

Koç katımından önce 1 aylıktan büyüklere yapılır.

4 haftalık kuzularda başlanır, 4 hafta sonra ikincisi yapılır ve bundan sonra her 12 ayda bir tekrarlanır.

Her yaşta koyunlara (gebe olmayan) ve koç katımından sonra koçlara yapılır.

Ektima Aşısı

Çelerme (Bohça hastalığı, Enterotoksemi)

Brucella (Genç) Aşısı

Brucella (Ergin) Aşısı

Şap Aşısı

Keçi Ciğer Ağrısı Aşısı

Koyun-Keçi Çiçek Aşısı

Koyun-Keçi Süt Kesen (Agalaksia) Aşısı

Şarbon Aşısı

Koyun Çatlak Hastalığı (Psöydotuberküloz) Aşısı

Mavidil Aşısı

Koyunlara koç katımından 3-4 hafta önce, gebe koyunlara ise doğuma 3 hafta kalaya kadar yapılabilir.

Sağlıklı veya doğumuna 2 ay kalan koyunlara yapılır.

Vibrio Aşısı

Salmonella Abortus Aşısı

Koyun-Keçi Vebası Aşısı 6 aydan küçüklere 3-6 ay arayla 2 defa, büyüklere 1 defa yapılır. Her yıl tekrarlanır.
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2 aylıktan büyük hayvanlara.



Sorular ve Cevaplar
Ağız sütünün önemi nedir?
Annenin ağız sütünde bulunan bağışıklık maddesi yavruyu belirli bir süre 

hastalıklara karşı korur.

Aşı neden yapılır?
Hayvanları hastalıklardan korumak, hastalık etkenlerini kontrol altına 

almak, hastalığın yayılmasını engellemek, ölüm oranını en aza indirmek, 

tedavi giderlerini azaltmak, sağlıklı hayvanlar ve sürüler oluşturmak için 

yapılır.

Aşı sağlıklı hayvanlara mı yoksa hasta hayvanlara mı uygulanır?
Sağlıklı hayvanlara uygulanır.

Çelerme daha çok hangi özellikteki koyun ve keçilerde görülür?
Çok iyi besili ve hızlı büyüyenlerde ve ani yem değiştirenlerde.

Gebelik zehirlenmesi daha çok hangi durumlarda oluşur?
İkiz veya çoğul gebeliklerde.
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Aşı hasta hayvanlara yapılır.

Ağız sütü hemen içirilmemelidir.

Gebe hayvanlara hiçbir aşı 

yapılmaz.

Ağız sütü ishal yapar.

Aşı sağlıklı hayvanlara yapılır.

Ağız sütü kuzu ve oğlaklara 

doğar doğmaz içirilmelidir.

Bazı aşılar gebe hayvanlara 

güvenle yapılabilir.

Ağız sütü ishal yapmaz, kuzu ve 

oğlakları hastalıklardan korur.
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Yanlış Doğru



Unutmayın!
Aşılar, hayvanların hastalıklara yakalanma riskinin en yüksek olduğu 

dönemlerden önce yapılmalıdır.
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Ayağını sağlam tut, başını 

serin; havasını ferah tut, 

düşünme derin.
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Küçükbaş Hayvanlarda Ayak Hastalıkları 
ve Küçük Cerrahi Uygulamalar

Küçükbaş hayvanlarda ayak hastalıklarına oldukça sık rastlanmasına 

rağmen çoğu yetiştirici tarafından hastalık şiddetli topallık gösterene kadar 

göz ardı edilmektedir. Ayak hastalıklarının oluşumunda çevre, beslenme ve 

hayvana ait bireysel özellikler etkilidir. Koyun ve keçilerde ayak hastalıkları 

ve topallık yağışlı mevsimlerde, rutubetli ve çamurlu barınaklarda daha sık 

görülmektedir (Resim 43). 

Ayak hastalıkları sıklıkla topallık ile seyrederek et ve süt gibi ekonomik 

kayıplara sebep olur. 

Resim 43 Resim 44
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Topallığın en yaygın sebepleri tırnak uzaması, yaralanmalar, ayak kemiklerinde kırıklar, eklem enfeksiyonları ve 

ayak hastalıklarıdır. Yaralanmalar çoğunlukla, tırnak arasına giren taş ve ahşap parçaları gibi yabancı cisimler 

tarafından oluşur. En yaygın topallama sebebi aşırı tırnak uzamalarıdır (Resim 44). Tırnakların düzenli aralıklarla 

doğru bir şekilde kesilmesi topallıkları engelleyebilir. Ağıllarda barınaklarda yeterli hareket alanının bulunmaması 

ve ağıl zemininde bulunan dışkı ve idrar, tırnağın yeterli aşınmasını engelleyerek tırnağın aşırı uzayarak şeklinin 

bozulmasına sebep olur.

Bazı doğmasal tırnak bozuklukları, bacak ve ayaktaki duruş bozuklukları gibi yapılar küçükbaş hayvanlarımızda 

ayak hastalıklarına zemin hazırlar.  Bu yapıya sahip olan hayvanların damızlık olarak kullanılmaması sürümüzün 

geleceği için oldukça önemlidir. Yetersiz gezinme, meraya çıkarmama, uygun olmayan ağıl düzeni,  zeminin çamur-

lu, sert, ıslak ve kaygan olması ayak hastalıklarında büyük bir öneme sahiptir. Hazırlanan rasyon (yem) karışımının 

karbonhidratça ve proteince zengin olması, kaba yemin az olması, mineral maddelerin yetersiz olması, bozuk ve 

küflü yemlerin kullanılması ayak hastalıklarına yatkınlığı arttırır. Ayak hastalıkları özellikle ilkbahar, sonbahar 

mevsimlerinde ve süt veriminin yüksek olduğu dönemde daha çok görülür. Bu dönemlerde ayak bakımına daha da 

özen gösterilmelidir. 

Küçükbaş hayvanlarımızda en sık karşılaşılan ayak hastalıkları; piyeten, tüylüce, interdigital dermatit, ayak apsel-

eri, beyaz çizgi hastalığı, pododermatitis, arpalama, corium ungulae’nin irinli-nekrozlu yangısı ve irinli ayak eklemi 

hastalığıdır. Bunun yanı sıra şap, bruselloz ve tüberküloz gibi enfeksiyöz hastalıklar da ayak hastalıkları ile birlikte 

seyretmektedir.



Resim 46Resim 45 Resim 47

Piyeten (Foot Rot); Koyunların bulaşıcı enfeksiyöz bir hastalığıdır. Hastalık tırnak arası deri, canlı tırnak ve diğer 

dokularda hafif bir yangıyla başlayıp, sıcak, ağrılı, sert bir şişkinlikle belirginleşip, zamanla pis kokulu ve irinli bir 

özellik kazanarak tırnağın canlı tırnaktan ayrılması ile karakterizedir. Hastalık çoğunlukla ön ayaklara yerleşir ve 

genellikle ilkbahar ve sonbaharda görülür. Türkiye’de koyunlarda en sık rastlanılan ayak hastalığıdır (Resim 45).

İnterdigital dermatitis; Küçükbaş hayvanlarımızda görülen diğer önemli ayak hastalığıdır ve tırnak arası deride 

nekrotik akut yangıya neden olur. Hastalık ılık ve yağışlı havalarda daha yaygın olarak şekillenir ve bir hafta gibi 

kısa bir süre içerisinde %50 oranında tüm sürüye yayılır (Resim 46).

Tüylüce; Sadece koyunların ayaklarında, tırnak arasına yerleşmiş olan bir salgı bezinin (sinus biflex) iltihaplan-

masına denir. Tırnak arası bölgeye yapılan hafif bir basınç ile o bölgeden yağlı ve fena kokulu bir akıntı çıkar. 

Hastalık daha çok yaz aylarında ve sıcak bölgelerde görülmektedir. Çoğunlukla ön ayakların birinde veya her 

ikisinde beraber görülür (Resim 47).
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Ayak hastalığı bulunan 

hayvanlar derhal sürüden 

ayrılarak veteriner hekime 

muayene ettirilmeli ve 

tedavisi sürüye yayılım 

göstermeden yapılmalıdır.

Arpalama (Laminitis): tırnağın canlı dokusunun yaygın, enfeksiyöz 

olmayan bir hastalığıdır. Hastalığın oluşumunda birçok etken bulunmak-

tadır. Bunlar; sistemik hastalıklar, yaş, gebelik, genetik, beslenme, bakım, 

barınma, egzersiz düzeyidir. Ancak çiftçilerimiz genellikle aşırı tane yem 

tüketimi sonrasında karşılaşmaktadırlar (Resim 48).

Küçükbaş hayvanlarımızda görülen ayak hastalıkların ortak belirtisi 

topallık, kambur yürüme, yürümede isteksizlik ve sürünün gerisinde 

kalması durumudur. Bu durumlarda derhal veteriner hekime başvurulmalı 

ve tedaviye acilen başlanmalıdır.
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Resim 48



Sorular ve Cevaplar
İlk tırnak kesme işlemi kaç aylık yaşta uygulanmalıdır?
İlk tırnak kesimi 10 aylık süreçte uygulanmalıdır.

Küçükbaş hayvanlarda tırnaklar ne sıklıkla kesilmelidir?
Küçükbaş hayvanların tırnakları 2 aylık aralıklarla kontrol edilip gerekli 

olanlara tırnak kesme işlemi uygulanmalıdır.

Küçükbaş hayvanlarımızın ayak hastalıklarını nasıl önleyebiliriz?
Ayak hastalıklarını önlemek için uygun ağıl zemini tercih edilmeli, düzenli 

tırnak kesimi ve ayak banyosu uygulamaları yapılmalı ve bozuk tırnak 

yapısına sahip hayvanların sürüden çıkarılmalıdır.

Ayak hastalığı olan hayvanlarda neler yapılmalıdır?
Ayak hastalığı bulunan hayvanlar derhal sürüden ayrılarak veteri-

ner hekime muayene ettirilmeli ve tedavisi sürüye yayılım 

göstermeden yapılmalıdır.
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Unutmayın!
On aylıktan büyük küçükbaş hayvanlarınızın 2 ay ara ile düzenli olarak

tırnakları kontrol edilmelidir.
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Adım Adım Ayak Sağlığı

1. Adım: Ayak Banyoları
Ayak banyosu öncesi hayvanların ayakları kaba kir ve çamur bakımından temizlenmiş olmalıdır. Bu sebeple ayak 

banyosu öncesi su ile doldurulmuş ikinci bir ayak banyosu kullanmalıdır.

Kullanılacak antiseptikler önerilen dozda kullanılmalıdır, yüksek yoğunluk derinin zarar görmesine sebep olabilir. 

Ayak banyosu çözeltisi tüm ayağa nüfus etmelidir.

Önerilen süre kadar ayak banyosunda bekletilmelidir.

Ayak banyosu sonrası kuru bir zeminde bir saat kadar bekletilmeli ya da otlatılmalıdır. 

Ayak banyosu sonrası atıklarla temastan kaçınarak uzaklaştırılmalıdır.

En yaygın kullanılan iki banyo solüsyonu çinko sülfat ve bakır sülfattır.

Çinko Sülfat: Çinko sülfat hekzahidrat %10 (10litre suya 1 kg toz), çinko sülfat monohidrat %6.5 (10 litre suya 650 gr 

toz) katılarak hazırlanır. Uygulama süresi 5 dakikadır.

Bakır Sülfat: Bakır sülfat %5 (10 litre su 500 gr toz) oranında hazırlanarak 5 dakika süreyle uygulanmalıdır. 

Galvanizli metal ekipmanlarla reaksiyona girer.
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2. Adım: Tırnak Kesimi
Tırnak kesimi tedavi edici ve koruyucu olarak 

iki şekilde yapılır. Aşırı olarak bozulmuş olan 

tırnaklar bu konuda uzman kişiler tarafından 

yapılmalıdır. Tırnak kesiminde renet (Resim 

49-50) ya da tırnak makasları (Resim 51) 

kullanılmaktadır. Kullanılan ekipmanlar 

keskin olmalı kullanım sonrası hayvandan 

hayvana bulaşıcı hastalık geçirebileceği 

düşünülerek temizlenmelidir. Kesim işlemi 

yatırılarak, kalça üzerine oturtularak, masa 

üzerine ya da travaya sabitlenerek yapılabilir. 

Tırnak duvarı ve tabanı tırnağın başlangıç 

çizgisine bakılarak kesilmelidir. Tırnağın içine 

birikmiş olan kirler temizlendikten sonra dış 

ve iç duvarlar kesilmeli iç duvarın dış duvara 

oranla daha kısa olmasına dikkat edilmelidir. 

Tabanda bulunan topuk kısmında uzayan 

yapılar kısaltılmalıdır (Resim 52-53-54).
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Resim 49 Resim 50

Resim 51 Resim 52

Resim 53 Resim 54



3. Adım: Boynuz Köreltme ve Kesme
Küçükbaş hayvanlarda boynuz köreltme işlemi 3-4 günlük yaşlarda 

yapılır. Seçilecek hayvanların boynuzlu olup olmayacağına boynuz 

tomurcuklarının olup olmadığına bakılarak karar verilir. Bunda amaç 

çiftlik ortamında hayvanların birbirine ve bozuk boynuz yapısının kendine 

zarar vermesini önlemek, kilitlenebilir yemlik kısımlarına kafasını rahat 

sokabilmesi ve tekelerde boynuz dibinde bulunan koku bezlerinin de 

dağlanarak ileride oluşacak kokunun önüne geçilecektir. Boynuz 

köreltme işlemi kimyasal ya da sıcaklık kullanılarak dağlayarak yapılır 

(Resim 55-56). 

Dağlama işleminde kuzu veya oğlak iki bacak arasına sıkıştırılıp boynuz 

tomurcukları tespit edilir. Bölge tıraş edilerek sodyum ya da potasyum 

hidroklorit gibi kimyasallar içeren boynuz köreltme kalemleri veya 

yüksek sıcaklık ile köreltilir. Bu uygulama sonrası bölgeye antibiyotikli bir 

pomad uygulanarak enfeksiyonların önüne geçilmelidir. Yetişkin 

küçükbaş hayvanlarda aşırı uzayan, boynuz kıvrımları kendine zarar veren 

boynuz oluşumlarının kesilmesi gerekebilir (Resim 57-58-59-60-61-62). 

Böyle durumlarda vücuda zarar veren kısımları jingli tel ya da tırnak 

kesme motoru ile kesilebilir (Resim 63-64-65). 

Bu kesme işlemlerinde boynuzun kafatasında bulunan boşluklar 

(sinüsler) ile bağlantılı olduğu düşünülerek veteriner hekime 

yaptırılmasında fayda vardır (Resim 66-67).
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Resim 55

Resim 56
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Resim 57 Resim 58 Resim 59

Resim 60 Resim 61 Resim 62

Resim 63 Resim 64 Resim 65
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Resim 66 Resim 67



4. Adım: Kısırlaştırma
Küçükbaş hayvancılıkta özelliklede keçilik 

yapan işlemeler damızlık ihtiyacın fazlası olan 

besiye yönelik yetiştirilen erkek hayvanlarda 

elde edilen etin kokmaması için 

kısırlaştırmaya başvururlar. Kısırlaştırma 

işlemi kanlı, kansız, açık, kapalı, kimyasal ve 

elastratör lastikleri kullanılarak yapılır. Bu 

işlemin uygulanmasında bir veteriner hekime 

başvurulmasında fayda vardır. İşletmeye 

uygun yöntem belirlenerek sağlıklı bir şekilde 

kısırlaştırılmalıdır (Resim 68-69-70-71-72-73).
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Resim 68 Resim 69

Resim 70 Resim 71

Resim 72 Resim 73



5. Adım: Kuyruk Kesimi
Kuyruğu yağlı koyun ırklarında vücudunda depolanan 

yağın tek bir bölgede değil vücudun tamamına 

yayılmasını sağlamak, sonucunda ise daha kaliteli et elde 

etmek, dişi damızlık hayvanların doğum ile ilgili 

akıntılarını daha rahat takip etmek, o bölgede sıklıkla 

görülen deri enfeksiyonlarını önlemek amacıyla kuyruk 

kesilme işlemi uygulanmaktadır. Kuyruk kesme 

işleminde elastratör lastikleri uygulanmaktadır. 5-7 

günlük koyunların kuyruk bölgesine elastratör lastiği 

takılarak dolaşım engellenerek düşmesi sağlanır. Bu 

uygulamanın veteriner hekim tarafından yapılması 

gerekmektedir (Resim 74).
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