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AÇIKLAMALAR 
 

ALAN Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı 

DAL Hayvan Sağlığı 

MODÜLÜN ADI Hayvanların Dış Bakımı 

MODÜLÜN SÜRESİ 40/24 

MODÜLÜN AMACI 

Öğrencilere çiftlik hayvanlarında yaşam konforunu, besi 

performansını artırmak, bakım yapılmadığında oluşabile-

cek her türlü kaza, hastalık ve aksaklıkları önlemek için 

gerekli bakımları yapabileceği bilgi ve becerileri kazan-

dırmaktır. 

MODÜLÜN ÖĞRENME 

KAZANIMLARI 

1. Tırnak bakımı yapabileceksiniz. 

2. Boynuz köreltebileceksiniz. 

3. Gaga kesimi yapabileceksiniz. 

4. Kırkım yapabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM  

ORTAMLARI VE  

DONANIMLARI 

Ortam: Ahır, ağıl, kümes, sınıf 

Donanım: Tırnak bakım aletleri, boynuz köreltme 

aletleri, gaga kesim makineleri, kırkım makasları ve 

makineleri, iş elbisesi, eldiven, çizme, temizlik mal-

zemeleri, dezenfeksiyon malzemeleri, kayıt defterle-

ri, bilgisayar, projeksiyon, internet 

ÖLÇME VE  

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 
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GİRİŞ 
Sevgili Öğrencimiz, 

 
Günümüzde dünyanın en önemli sorunlarından bir tanesi hızla artan nüfusu yeterli ve 

dengeli besleyebilmek ve giydirebilmektir. Yeterli ve dengeli beslenme için bitkisel ve hay-

vansal ürünlerin yeterli oranda üretilmesi gereklidir. Fakat açlıkla karşı karşıya bulunan pek 

çok insan bulunmaktadır. Protein ağırlıklı olan kırmızı et ve beyaz et hayvansal ürünler içeri-

sinde en çok rağbet görenlerdir. Kaliteli et elde edebilmenin temel şartı hayvanların sağlıklı 

olmasıdır. Ayrıca koyun ve keçilerden elde edilen yün ve tiftik tekstil sektörünün en önemli 

hayvansal kaynakları arasında yer almaktadır. 

 
Modern hayvancılıkta bazı özel bakım işlemlerinin uygulanması hayvan sağlığı açı-

sından oldukça önemli bir faktördür. Bu işlemler; tırnak bakımı, boynuz kesimi, koyun ve 

keçilerde kırkım ve tavukçulukta gaga kesmedir. Bu işlemlerin yapılması neredeyse bir zo-

runluluk hâlini almıştır. 

 
Bu modülde; hayvanlara uygulanan bakım işlemlerinin neden zorunlu hâle geldiği, iş-

lemlerde kullanılan alet ve ekipmanları, işlemlerin uygulanışını ve uygulama sonrası yapıl-

ması gerekenleri öğrenerek kendinizi mesleğinizde bir adım öne çıkarabileceksiniz. 

 

  

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

Tırnak bakımı yapabileceksiniz. 

 

 

 

 
Hayvan yetiştiriciliği yapan işletmeleri ziyaret ederek tırnak bakımı hakkında bilgi 

alınız. 

Bu işletmelerde bulunan hayvanların ayak ve tırnak yapılarını kontrol ediniz. 

Tırnak bakımı ihtiyacı olan hayvanları belirlemeye çalışınız. 

 

1. TIRNAK BAKIMI 
 

Tırnak bakımı hayvan yetiştiriciliğinde çoğunlukla sığırlarda uygulanan bir işlemdir. 

Bir sığır ayağında tırnaklar, dikey pozisyonda ve vücut ağırlığını taşıyabilecek kapasitede 

olmalıdır. Sığırlarda tırnak tabanı dengeli ve eğimsiz bir yapıda olursa yük ayaklara ve dola-

yısıyla da tırnaklara eşit oranda dağılır. 

 

Şekil 1.1: Sığırlarda ayak ve tırnak yapısı 

Tırnak bakımının asıl amacı hayvanın vücut ağırlığından kaynaklanan basıncı dört 

ayağa eşit olarak dağıtmaktadır. 

 

1.1. Tırnak Bakımında Kullanılan Alet ve Malzemeler 
 

Tırnak kesimi uzmanlık ve tecrübe gerektiren bir iştir. İyi bir tırnak bakıcısı, özel alet-

leri kullanarak tırnak kesimi yapmaktadır. Bugüne kadar geliştirilmiş çeşitli tırnak bakım 

aletleri bulunmakla birlikte hangi aletin kullanılacağı, tecrübe ve tercihe bağlı olarak değiş-

mektedir. Ancak, kullanılan aletin çekme gücünü koldan veya bilekten alıyor olması, harca-

nacak enerjiyi ve gereken kuvveti değiştirebilmektedir.  

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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Tırnaktaki fazlalıkları kabaca ortadan kaldırmak için kullanılan alet ve malze-

meler: 

 
Tırnak Makası: Büyük ve küçük tipleri bulunmaktadır. Tırnak bakımı yapılacak hay-

vanın cüssesine göre tırnak makası seçilmelidir. 

 

Resim 1.1: Büyük boy tırnak makası 

Tırnak kerpeteni 

Suntıraç: Ağzı sağa veya sola dönük tipleri mevcuttur.  

Tırnak keskisi (ıskarpela) 

Tahta tokmak 

Tahta takoz: Tırnağın üzerine yerleştirileceği büyüklükte olmalıdır. 

 
Daha ince kesim ve düzeltme işleri ile yarık ve çatlakları kazıyıp uzaklaştırmak 

için kullanılan alet ve malzemeler: 

 
Tırnak bıçağı (renet): Ağzı sağa veya sola dönük tipleri bulunmaktadır. 

 

Resim 1.2: Renet 
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Tırnak törpüsü 

 

Resim 1.3: Tırnak törpüsü 

Avuç içi taşlama aleti: Küçük ve hafif tipte olmalıdır. 

 

Resim 1.4: Taşlama aleti 

Bu aletlerin tırnak bakımı işlemlerinde kullanılma sırası, tırnağın uzunluğuna ve tırna-

ğın durumuna göre değişir. Burada kişisel tercih de önemli olup, tüm aletler uygun çalışma 

düzeninde, bakımlı, bilenmiş ve keskin vaziyette bulundurulmalıdır. 
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Resim 1.5: Tırnak kesiminde kullanılan bazı alet ve ekipmanlar  

(a-tırnak keskisi, b-tırnak bıçağı-renet, c-tokmak, d-törpü e-suntıraç, f-avuç içi taşlama cihazı, 

g-tırnak kerpeteni h ve i-tırnak makası) 

1.2. Tırnak Yapısında Deformasyon ve Deformasyona Sebep Olan 

Faktörler 
 

Sığırların tırnak yapısında zaman içerisinde birtakım bozulmalar meydana gelmekte-

dir. Özellikle devamlı olarak ahırda bulunan hayvanlarda; asitli rasyonlarla besleme (melas, 

küspe, vb.), aşırı besleme, ahır zeminin sürekli ıslak olması gibi nedenler tırnağın yumuşa-

masına ve çabuk uzamasına neden olur. Bağlı veya hareketsiz kalan hayvanların tırnakların-

da aşınma olamayacağından düzenli olarak uzayacaktır. Tırnağın aşırı uzaması, kırılması, 

bozuk (deforme) tırnak yapılarının meydana gelmesi, vücut ağırlığının tırnağın taşıma yü-

zeylerine dengeli aktarılmasını olumsuz yönde etkiler ve bunun sonucunda tırnaktaki canlı 

doku hasar görür. Eğer gerekli tedbirler alınmazsa hasara bağlı topallık meydana gelir. Ayrı-

ca ayağın yumuşak ve sert dokularında yaralanma, incinme ya da mikropların bulaşması ile 

ayak hastalıkları meydana gelir. Hayvanların tırnaklarında çok değişik kısımlarda ve değişik 

şekillerde bazı hastalıklar ve bozukluklar meydana gelebilir. Bunlar: 

 
Ayak hastalıkları: Tırnak çatlakları, tırnak düşmesi ve tırnak kalınlaşması hastalıkla-

rıdır. 

Tırnak tabanı hastalıkları: Taban ezikliği, taban ülserleri ve ökçe aşınması hastalık-

larıdır. 

Tırnaklar arasındaki deri kısmın hastalıkları: Laminitisler, kıl torbası yangıları, 

tırnak arası yaralardır. 

Diğer hastalıklar: Eklem şişmeleri ve ayak bağı (tendon) zedelenmeleridir. 
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Resim 1.6: Hastalıklardan kaynaklı deformasyonlar 

Ayak hastalıkları, süt veriminin azalmasına neden olarak sütten elde edilen gelirin 

düşmesine ve hayvanın yem yemesine engel olarak kilo kaybetmesine sebep olmaktadır. 

Ayrıca bu hastalıkların tedavi ve ilaç giderleri de ek bir masraf meydana getirmektedir. Ayak 

hastalıkları önemli sayılabilecek bir masrafa neden olmaktadır. Bu nedenle hayvan yetiştiri-

ciliğinde tırnak bakımı büyük bir önem taşımaktadır. 

 

Şekil 1.2: Ayak hastalıklarının neden olduğu kayıplar 

Sığırlarda ayak yapısı dolayısıyla tırnak yapısında etkili olan birçok faktör bulunmak-

tadır.  

 
 Sığırlarda ayak yapısında dolayısıyla tırnak yapısında etkili olan faktörler: 

 

 Sığır ırkının genetik yapısı 

 Yetiştiricilik yapılan barınak tipi 

 Egzersiz 

 Mevsimin etkisi 

 Hayvanın yaşı 

 Hayvanın gebelik durumu 
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 Hayvanın laktasyon dönemi 

 Besleme koşulları 

 
Bu faktörlerin biri veya birkaçı bir araya gelerek sürünün ayak sağlığını belirlemekte-

dir. Düzenli tırnak bakımı ise diğer faktörlerin etkilerini en aza indirme etkisine sahip tek 

yoldur. 

 

Hayvan yetiştiriciliğinde ayak ve tırnak sorunları yaşamamak için alınması gereken 

bazı tedbirler bulunmaktadır. 

 

 Hayvan yetiştiriciliğinde ayak ve tırnak sorunları yaşamamak için alınması 

gereken tedbirler: 

 

 Hayvan seçimi: Sağlam tırnaklı ineklerin seçimi ve sürü idaresi işleri 

ayak hastalıklarının minimuma indirilmesi mümkündür. 

  

 Barınak ve zemin yapımı: Ahırda gezinti alanının, mümkünse toprak-

tan, değilse pürüzlü ve oluklu bir şekilde hazırlanması ve ahır bölmeleri-

nin mümkün olduğunca bir örnek yapıda olmasına; serbest ahırda inek 

için kuru yer sağlayacak zemin düzenlemesi olmasına dikkat edilmelidir. 

  

 Ayak banyosu: Sığırları ayak hastalıklarından koruyabilmek için ayak 

banyoları uygulaması gerekmektedir. Ayak banyoları hem koruyucu hem 

de tedavi etmek amacıyla kullanılır. Ayak banyoları, gerek ahır girişlerine 

ve gerekse ahırlar arasına veya mera ile ahırlar arasına ya da padok ve 

gezinti yerlerine yapılabilir. Bu banyolar beton, ahşap, madeni değişik 

malzemelerden yapılabilir. Sabit olabileceği gibi gerektiğinde taşınabilir 

banyolar da kullanılabilir. Ahır girişindeki ayak banyoları, hayvanlara her 

giriş ve çıkışında geçmeleri için yapılır. Ayak banyolukları 100 cm boy, 

60 cm en ve 15-18 cm derinlikte olacak şekilde betondan yapılmalıdır. 

Banyoların zeminleri uzunlamasına oluklu yapılarak basma sırasında 

hayvanların parmaklarının açılmasını sağlar. Bu banyolarda %5-10 bakır 

sülfat, %3-5 formalin, %8-10 çinko sülfat, %3 creoline, %0,1 rivanol, 

%0,2 potasyum permenganat, 1/240 oranında iyodür ve iodoform kullanı-

lır. 

 

 Düzenli ve dengeli besleme ve yemleme programı uygulamak: Hay-

vanlar için hazırlanan rasyonlar oldukça önemlidir. Yüksek oranda kesif 

yem ve düşük oranda kaba yem içeren bir rasyonla besleme koşullarında, 

özellikle laktasyonun ilk dönemlerinde olan süt ineklerinde asidozis (ar-

palama, şişme) sonucu laminitise (tırnakla derinin birleşim yeri iltihapla-

rı) sebep olacaktır. Aynı şekilde şap hastalığı sonucunda da laminitis gö-

rülmektedir. 

  

 Düzenli tırnak bakımı: Yılda en az iki kez tırnak bakımı yapılmalı ve 

kuruya çıkmadan önce de inekler tırnak kontrolünden geçirilmelidir. Tır-
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nak uzaması özellikle bahar aylarında maksimum olup bu dönemde daha 

dikkatli olunması ayak sağlığı konusunda başarıyı artırır. 

 

1.3. Sığırlarda Tırnak Bakımı 
 

Tırnak bakımı hayvanlarda belirli aşamalarla yapılmaktadır. Bu amaçla öncelikle tır-

nak kesim zamanı belirlenmeli ve diğer aşamalara geçilmelidir. Tırnak bakımı yapılırken 

ayak tabanı ve tırnak arasındaki hassas deri kısmı dikkatli bir şekilde kontrol edilmelidir. Bu 

kısımda iltihap, yara veya yabancı cisim batması gibi problemler olabilir. Bunun dışında, 

tırnağa alt taraftan bakıldığında tırnağın arka kısmında yer alan topuğun taban kısmı vücut 

ağırlığının büyük bir kısmını taşıdığı için bu kısmın güçlendirilmesine dikkat edilmelidir. İki 

tırnak arasında yer alan kılsız deri kısım ise kirli ahır zemini ile sürekli temas hâlinde olduğu 

için havasız ve ıslaktır. Bu nedenle hastalıklara hassas olup kötü koku, yumuşaklık veya 

iltihaplı durum olup olmadığı kontrol edilmelidir. 

 

1.3.1. Tırnak Kesim Zamanı 

 
Tırnak kesim işlemi hayvanlarda bir stres meydana getirerek, kesimden sonra sütün 

azalmasına neden olabilir. Bu nedenle kesim işleminin laktasyonun son aylarında, doğumdan 

3-6 hafta önce yapılmalıdır. Bu sayede laktasyonun ilk dönemlerinde tırnakların oldukça iyi 

durumda olması sağlanır. Fakat doğumu yakın gebe ineklerin tırnakları, yatırma ve aşırı fizi-

ki zorlamalarla kesilmeye çalışılmamalıdır. Aksi hâlde düşükler görülebilir. Bir sonraki ke-

sim, laktasyonun 110. gününde yapılır, uzayan laktasyonlarda ise, her 120-150 günde bir 

kesim yapılmalıdır. 

 

1.3.2. Hayvanın Sabitlenmesi 

 
Tırnak kesimi yapılacak sığırlar iri cüsseli hayvanlar olup kesimin işlemi yapacak kişi 

için daha emniyetli olması için hayvanın sabitlenerek hareketsiz bırakılması zorunludur. Bu 

işlem farklı şekillerde yapılabilir. 

 
 Hayvanın sabitlenerek hareketsiz bırakılması için yapılabilecek işlemler: 

 

 Durakta bağlı olan hayvanın arka ayağının bağlanarak kaldırılmasının 

sağlanması, 

 Tendon sıkıştırıcı aletlerle tendonların sıkılarak hayvanın ayağını kaldır-

masının sağlanması, 

 Hayvanın arka bacağına önden yanaşarak, bacağımızı hayvana dayayıp 

ani hareketle mahmuzlardan kavrayarak ayağın kaldırılmasının sağlan-

ması, 

 Arka ayağın bağlanıp yukarı atılacak bir ip ile kaldırılarak, ayağın belirli 

bir yükseklikte tutulan demir boru veya yuvarlak tahta kalas üzerine ko-

nularak bağlanmasıdır. 
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Resim 1.7: Hayvanın tırnak kesimi için sabitlenmesi 

Hayvanın sabitlenmesi için; Rueff yöntemi, Burley yöntemi veya bel ve diz bağından 

oluşan Türk yöntemi gibi çeşitli bağlama yöntemleri ile hayvanın bağlanarak yatırılması 

mümkünse de, bu konuda en güvenilir, rahat ve kolay yöntem tırnak kesimi için imal edilmiş 

sabit veya hareketli tırnak kesim sehpası kullanmaktır. Bu sehpa; tırnağı kesilecek hayvanın 

karın altından hafifçe kaldırılarak hareketsiz bırakılmasına ve başın önden bağlanarak veya 

sıkıştırılarak hayvanın geriye doğru hareketinin önlenmesine olanak verir. Bundan sonra, 

kesim sırasına göre, hayvanın arka ayakları teker teker arkadaki boruya, ön ayakları da ge-

rektiğinde yanlardaki dönerli tahta sehpalara bağlanarak rahat ve emniyetli bir şekilde kesim 

yapılabilir. 

 

Resim 1.8: Sabit ve hareketli tırnak kesim sehpaları 

Hayvanları sabitlemek amacıyla boğa ve benzeri iri cüsseli ve huysuz bazı hayvanlara 

tırnak kesimi öncesi sakinleştirici bir ilaç verilmesi de tavsiye edilmektedir. Fakat doğumu 

yakın gebe ineklere bu ilaçlar verilmemelidir. Hayvan sabitlendikten sonra tırnak kesim işine 

başlanılabilir. 
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Resim 1.9: Hayvan sabitleme ve tırnak kesim sehpası (A-sabit tırnak kesim sehpası, b-tekerlekli 

tırnak kesim sehpası) 

1.3.3. Tırnak Kesimi 

 
Tırnak kesimi bilgi, teknik, tecrübe ve güç gerektiren bir işlemdir. Hayvanlarda telafisi 

zor ve mümkün olmayacak yaralama ve sakatlanmalara neden olmaması bakımından işlemi 

yapacak kişinin deneyimli olması şarttır. Tırnak kesimine başlamadan önce hayvanların tır-

nakları kontrol edilerek acil kesim gerektirecek durumunda olanlara öncelik verilerek kesim 

programına başlanmalıdır. 

 
Tırnak kesimine başlamadan önce hayvanın tırnağı yıkanarak temizlenir. Düz bir ze-

min üzerinde hayvanın duruş ve yürüyüşü kontrol edilir. Bu şekilde hayvanın yürüyüşüne 

bakarak nasıl bir düzeltici kesim yapılması gerektiğine karar verilir. 

 

Tırnak bakımı; genç sığırlarda ilk kez 9-12 aylıkken, ineklerde yılda en az iki kez (altı 

ay ara ile) ve damızlık boğalarda ise 4 ayda bir olarak yapılmalıdır. Tırnak kesimine arka 

ayaklarda iç tırnaktan, ön ayaklarda ise dış tırnaktan başlanmalıdır. 

 

Aşırı uzun ve kalın bir tırnağın kesimi, tırnak ucu ve duvarının aşırı uzamış bölümleri-

nin tırnak kerpeteni veya tırnak makası ile kesilip atılması ile başlar. Tırnak uzunluğu arzu 

edilen tırnak büyüklüğüne uygun (7,5 cm kadar) ve ineğin vücut ölçüleri ile de orantılı olma-

lıdır. Bu en kritik ölçü ve kesimdir. Çok derin kesimleri önlemek için küçük parçalar hâlinde 

kesim tercih edilmelidir. Aşırı kesim canlı dokuya (koryum) zarar verir. Çok kesmektense 

biraz uzun bırakmak daha iyidir. Kesimde kan akıtılmamalıdır. Kesim sırasında eğer canlı 

doku ortaya çıkarsa incinip kanayabilir, bu durum sağlıklı olmayan tırnaklarda enfeksiyon 

riski de oluşturabilir. Tırnak uçlarının kesimi için bazen ayak tahta bir kütük üzerine yerleşti-

rilir, tırnak keskisi (ıskarpela) ve tahta tokmak yardımıyla kesim yapılır. 
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Resim 1.10: Küçük parçalar hâlinde tırnak kesim işlemi 

Daha sonra tırnak tabanına geçilerek buradaki aşırı kalınlaşmış dokunun kesimine ge-

çilir. Bu işlemler; ökçeden tırnak ucuna doğru meyil verilerek suntıraç veya tırnak bıçağı ile 

ayağın altındaki fazla dokunun alınması ile gerçekleşir. Ökçeden başlayıp tırnak ucuna doğru 

fazla kazınırsa geride kalan ökçe kısmı korunmuş olur. Kesimde hedef; eşit seviyede, dengeli 

ve uygun şekil verilmiş bir tırnak olmalıdır. Koryumu korumak için en az 5-7 mm kadar 

taban bırakılmalıdır. Tırnak tabanının iç (axial) bölümü parmaklar arasına doğru hafif meyil 

verilerek kesilir. Daha sonra iç (medial) tırnağı rehber alarak dış (lateral) tırnak da aynı 

uzunlukta kesilir. Sonraki aşamada ökçeler dengelenerek aynı seviyeye getirilir. Dış tırnakta 

hastalık varsa, bu tırnak iç tırnaktan daha az kesilmelidir. Dış tırnakta taban ülseri veya be-

yaz çizgi hastalığı varsa ökçeden biraz alınması dış tırnağı dinlendirecek ve iyileşmesine 

yardımcı olacaktır. Bu durum bazen sağlıklı tırnak üzerine ortopedik tahta takoz uygulanma-

sını gerektirir. Bu amaçla üretilmiş ortopedik tahta takozlar yine bu iş için üretilen özel ya-

pıştırıcılar ile tırnağa yapıştırılır. Takoz büyüklüğü tırnağa uygun olmalıdır. Tabanın yon-

tulmasında beyaz çizginin ortaya çıkması bize artık durmamız gerektiğini belirten bir göster-

gedir. Beyaz çizgiye yakın bölgede ortaya çıkacak olası kızarıklıklar kesimde aşırıya kaçtı-

ğımızın işaretidir. 

 

Resim 1.11: Renet ile düzeltme 
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Tırnak tabanı kesim sonrası pürüzlü bırakılmamalı, tırnak törpüsü veya küçük bir avuç 

içi taşlama aleti yardımıyla düzeltilmelidir. 

 

Resim 1.12: Avuç içi taşlama aleti ile düzeltme 

Kesim sırasında kanama olması hâlinde söz konusu bölgeye uygun bir antiseptik so-

lusyon, tentürdiyot veya ardıç katranı sürülmelidir. Özellikle kuruyunca bir film tabaka oluş-

turan bazı ticari dezenfektanların tırnak kesiminden sonra uygulanmasında yarar vardır. 

 

Resim 1.13: Uygun şekilde bakımı yapılmış tırnak 

1.3.4. Kesim Sonrası Dönemde Yapılacak İşlemler 

 
Kesim sonrası eğer tırnak, oransız bir yapıda ise düzelinceye kadar 3 ayda bir, ancak 

küçük bölümler hâlinde kesim yapılmalıdır. Bu, kan damarlarının ayağın iç bölümünden geri 

çekilmesi için zaman kazandıracak ve bir sonraki kesimin yapılmasına olanak sağlayacaktır. 
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Kesimde; her iki tırnağın dayanma düzlemi incik eksenine dik ve tek bir düzlem ola-

cak ve her iki tırnağa eşit miktarda ağırlık binecek şekilde bir biçimlendirme yapılmalıdır. 

 

Resim 1.14: Bakımı işlemi tamamlanmış tırnak 

Laminitis gibi bazı tırnak hastalıklarının yarattığı lezyonlar kimi hayvanlarda kesim 

öncesi görülmediği hâlde tırnağın kesimi ile beraber ortaya çıkabilir. Bu durumda, sık aralık-

larla yapılacak düzeltici kesimlerle birlikte veteriner hekim tavsiyesi ile gerekli ilaçlar kulla-

nılarak tedaviye başlanılmalıdır. 

 

Ciddi ayak hastalık ve sorunlarında ayağın üzerine 5-10 cm enindeki sargı bezleri ile 

bandaj yapılıp, daha sonra bandajı korumak için üzerine kalın plastik torba benzeri bir kılıf 

geçirilebilir. Bu gibi sorunlu tırnaklar için üretilmiş, ayakkabı benzeri, tırnak koruyucu kılıf-

ları da vardır. 

 

Resim 1.15: Tırnak koruyucu ayakkabı 

1.3.5. Keçilerde Tırnak Bakımı 

 
Kış döneminde meraya çıkmayan keçilerde tırnaklar uzayabilir ve sonuç olarak bazı 

duruş bozuklukları meydana gelir. Özellikle tekelerde meydana gelebilecek bu tip bozukluk-



 

14 

 

lar aşımda problemler çıkmasına neden olur. Bu nedenle keçilerde bu dönemde tırnak bakımı 

yapılması gerekir. Tırnak kesimi, tırnak bıçağı veya tırnak makası ile yapılır. Tırnak kesimi 

yapılırken canlı dokuya zarar verilmemelidir. Eğer canlı doku zarar görmüş ise yaralı bölge 

dezenfekte edilmelidir veya ardıç katranı sürülmelidir. 

 

Resim 1.16: Keçilerde tırnak bakımı 

1.3.6. Koyunlarda Tırnak Bakımı 

 
Mera döneminde koyunlarda tırnak bakımı yapılmasına gerek yoktur. Fakat yılın be-

lirli dönemlerinde veya düzenli olarak ağılda bulunan koyunlarda tırnaklar aşınmadığı için 

alta ve uca doğru kıvrılarak bir pabuç görünümü alır. Bu durum koyunların yürümesini güç-

leştirerek zamanla duruş bozuklukları meydana gelmesine neden olur. Ayrıca uzamış tırnak-

lar koçlarda aşım zorluklarına neden olur. Bu nedenle ağıllarda bulunan koyunlarda 4-6 haf-

tada bir tırnak kontrolü yapılmalı ve uzamış tırnaklar kesilmelidir. Tırnak kesimi için tırnak 

bıçağı veya tırnak makası kullanılır. Ayrıca tırnak arasına kaçan taş ve diken gibi maddeler 

koyunların ayaklarında şişkinliklere (apselere) ve topallamalara yol açabilir. Bu durumda 

tırnak araları temizlenmeli, antiseptik solüsyon tatbik edilmelidir. 

 

Resim 1.17: Koyunlarda tırnak kesim makası 

Koyunlarda tırnak sağlığında en önemli araçlardan biri de ayak banyoluklarıdır. Ayak 

banyolukları ağılın girişine yapılır. Meradan dönen koyunlar buradan geçirilir. Banyoda bu-

lunan antiseptikli solüsyon, hem tırnak hastalıklarına karşı hayvanları korur, hem de ayak 

yoluyla bulaşıcı hastalıkların ağıla girmesini önle 
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Aşağıdaki işlem basamakları ve öneriler doğrultusunda tırnak bakımı gerçekleş-

tiriniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Deforme olmuş tırnaklı hayvanları ayırı-

nız. 

 Ahırda kontrol yaparak hayvanların 

genel duruşuna bakınız. 

 Duruşlarında problem olan hayvanlarda 

ayak ve tırnak kontrolü yapınız. 

 Tırnaklarında deformasyon olan hayvan-

ları belirleyiniz. 

 Uygulanacak tedavi yöntemlerine göre 

hayvanları ayırınız.  

 Tırnak bakımında kullanacağı alet ve 

malzemeleri hazırlayınız. 

 Hayvanın cüssesine uygun olarak kulla-

nacağınız alet ve malzemeleri belirleyi-

niz. 

 Alet ve malzemelerin genel temizliğini 

yapınız. 

 Alet ve malzemelerde hijyen şartlarını 

sağlayınız. 

 Kullanılacak alet ve malzemelerde önce-

lik sırasını belirleyiniz.  

 Tırnak bakımı yapınız. 

 Tırnak bakımı yapılacak hayvanı sabit-

leyiniz. 

 İç tırnak ön uzunluğunu 7,5 cm’ye kısal-

tınız. 

 Tırnak tabanın yerden 5-7 mm yüksek-

likte olmasını sağlayınız. 

 Dış ve iç tırnak mümkün olduğunca aynı 

uzunluk ve yükseklikte olmasını sağla-

yınız. 

 Taban hafif eğimli olmasına dikkat edi-

niz. 

 Bu işlemleri yaparken hayvana zarar 

vermemek için azami dikkati gösteriniz. 

 

 

 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 
1. (   ) Tırnak bakımının asıl amacı hayvanın ayaklarının güzel görünmesini sağlamaktır. 

2. (   ) Ayak hastalıkları, süt veriminin azalmasına neden olur. 

3. (   ) Ahırda gezinti alanının, mümkünse topraktan, değilse pürüzlü ve oluklu bir şekilde 

hazırlanmalıdır. 

4. (   ) Tırnak kesim işlemi doğumdan 3-6 hafta sonra yapılmalıdır. 

5. (   ) Tırnak kesimine arka ayaklarda iç tırnaktan, ön ayaklarda ise dış tırnaktan başlan-

malıdır. 

 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 
6. Ayak banyolukları ……….. cm boy, …………… cm en ve …………….. cm  

derinlikte olacak şekilde betondan yapılmalıdır. 

7. Hayvanları sabitlemek amacıyla boğa ve benzeri iri cüsseli ve huysuz bazı hayvanlara 

tırnak kesimi öncesi ……………………………… bir ilaç verilmesi de tavsiye edilmektedir. 

8. Tırnak bakımı genç sığırlarda ilk kez …………………. aylıkken yapılmalıdır. 

9. Aşırı uzun ve kalın bir tırnağın kesimi, …….…….. ……….. ve………………….. aşırı 

uzamış bölümlerinin tırnak kerpeteni veya tırnak makası ile kesilip atılması ile başlar. 

10. Kesim sonrası eğer tırnak, oransız bir yapıda ise düzelinceye kadar ….. ………….. 

bir, ancak küçük bölümler hâlinde kesim yapılmalıdır. 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Ce-

vaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

 

 

Boynuz köreltebileceksiniz. 

 

 

 

 
 Hayvan yetiştiriciliği yapan işletmeleri ziyaret ederek boynuz köreltme ile ilgili 

bilgi alınız. 

 İşletmede boynuz köreltmede kullanılan aletleri inceleyerek resimlerini çekiniz. 

 Boynuz köreltme dönemlerini öğrenerek işletmeyi tekrar ziyaret ediniz ve boy-

nuz köreltmenin nasıl yapıldığını gözlemleyiniz. 

 Boynuz köreltmede kullanılan alet, ekipman ve yöntemlerden hangisinin hay-

vanlar için daha avantajlı olduğunu araştırınız. 

 

2. BOYNUZ KÖRELTME 
 

Boynuz köreltme işlemi genellikle sığırcılıkta uygulanan bir yöntemdir. 

 

2.1. Boynuz Köreltmenin Yararları 
 

Boynuzlar sığırlarda gösteriş, güzellik ve diğer hayvanlara karşı bir savunma organı 

olarak kabul edilen dokulardır. 

 

Resim 2.1: Boynuzlu hayvanlar 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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Fakat günümüzde modern hayvancılık işletmelerinde boynuzlardan kaynaklı birtakım 

sorunlar nedeniyle artık istenmemektedir. Çünkü boynuzlu hayvanlar birbirlerine boynuzları 

ile vurarak çeşitli yaralanmalara, yavru atmalara, memelere yaptıkları darbelerle memelerde 

derin yaralara ve bunun sonucu mastitis denilen meme hastalıklarına, memelerin körlenme-

sine, hayvanların derilerine zarar vererek derinin değer kaybetmesine neden olmaktadır. Ay-

rıca sivri ve güçlü boynuzlara sahip iri hayvanlar boynuzları sayesinde diğer hayvanlara üs-

tünlük kurarak onların yem yemelerini, su içmelerini engelleyebilmekte, güçlü boynuzlara 

sahip dana, tosun ve boğa gibi erkek hayvanlar da birbirlerine ve bakıcılarına vurarak ciddi 

yaralanmalara, hatta ölümlere dahi neden olabilmektedir. Serbest sistem ahırlarda yer alan 

açılır-kapanır parmaklıklı yemlik sistemlerinde, boynuzlu hayvanların başını sokarak yem 

yemeleri mümkün değildir. Boynuzlu hayvanların bir yerden bir yere götürülmeleri, kamyon 

ve diğer nakil vasıtaları ile taşınmalarında da çoğu kez problemlerle karşılaşılabilmektedir. 

 

Resim 2.2: Hayvanların boynuzla birbirlerine zarar vermesi 

Boynuzlardan kaynaklı bu sorunlar nedeniyle bazı ülkeler, boynuzlu hayvanların satı-

şını, ihraç ve ithalatını yasaklayan kararlar almışlardır. Sonuç olarak günümüzün modern 

sığırcılık işletmelerinde artık boynuzlu hayvanların yeri yoktur. 

 

Boynuz köreltme işlemi küçük buzağılarda daha kolay ve başarılı bir şekilde yapılır. 

Buna karşılık boynuzları gelişmiş yaşlı hayvanların boynuzlarının kesilmesi daha zor ve 

risklidir. 

 

2.2. Boynuz Köreltmede Kullanılan Araç ve Gereçler 
 

Boynuz köreltme işlemi hayvan yetiştiriciliğinde önemli bir işlem olup özel imal 

edilmiş bazı alet ve ekipmanlarla yapılmaktadır.  
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Boynuz köreltmede kullanılan başlıca alet ve ekipmanlar şunlardır: 

 
 Dağlama aleti (8-60 günlük yaşlar arası): Dağlama aleti farklı iki tipte olabilir. 

Alttaki şekilde görülen birinci alet boynuzu içine alacak ve yüksüğe benzer şe-

kilde boynuz köreltme aleti, ikincisi ise elektrikle ısıtılan boynuz köreltme ale-

tini göstermektedir. 

 

Resim 2.3: Dağlama aleti 

 Boynuz tüpü (2-3 aylık yaşlar arası): Boynuz tüpü içi boş ancak uçları çok kes-

kin olan bu alettir. Boynuzlar bu alet içerisine alınarak boynuzlar kesilir. 

 

Şekil 2.1: Boynuz tüpü ve kullanımı 

 Boynuz kaşığı: Boynuz kaşığı 3-5 aylık danalarda boynuzların köreltilmesinde 

kullanılan bir alettir. 

  



 

20 

 

 

 Boynuz makası: Boynuz makası 5-12 aylık yaşındaki sığırlarda kullanılan bir 

alettir. Ancak bunların daha küçük tipleri de bulunmakta olup, kimyasal madde-

ler veya dağlama yolu ile köreltme yaşı geçmiş buzağılarda da kullanılabilmek-

tedir. 

 

Resim 2.4: Boynuz makası 

 Boynuz kesme kerpeteni: İki yaşından daha büyük olan sığırlarda pense ile 

boynuz kısaltılabilir. Hızlı ve etkili olup az acı verir. 

 

Resim 2.5: Boynuz kesme kerpeteni 

 Testereler: İki yaşından daha büyük sığırlarda boynuz testere ile kısaltılabilir. 

Bu amaçla normal testereler kullanılabileceği gibi elektrikli testerelerde kullanı-

labilir. 

 

Resim 2.6: Elektrikli testere ve normal el testeresi 

 Elastratör ve boynuz kesme teli: Boynuz köreltme amacı ile elastratörler de kul-

lanılmaktadır. Küçük ve çok sert bir lastik halkanın özel pensesi ile boynuza ge-
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çirilerek yapılır. Boynuz kesme teli; özel ve keskin bir telin iki aparat arasına 

sıkıştırılarak boynuzların kesilmesine yarayan bir ekipmandır. 

  

Resim 2.7: Elastratör ve uygulanışı 

 

Resim 2.8: Boynuz kesme teli ve uygulanışı 

2.3. Boynuz Köreltme Yöntemleri 
 

Sığırlarda boynuz köreltme başlıca iki şekilde yapılabilir. Bunlardan birincisi genetik 

olarak boynuzsuz sığırların yetiştirilmesi, ikincisi ise dışarıdan müdahale ile boynuzların 

köreltilmesi yoludur. 

 

Dışarıdan müdahale yöntemi ile boynuz köreltme işlemi buzağılarda ve ergin sığırlar-

da olmak üzere iki farklı dönemde yapılabilir. 

 

2.3.1. Buzağılarda Boynuz Köreltme 

 
Buzağıların boynuz köreltmede; kimyasal, elektro-mekanik ve mekanik olmak üzere 

üç değişik yöntem kullanılır. 

 
 Buzağıların boynuz köreltme yöntemleri: 

 

 Kimyasal yöntem ile boynuz köreltme 
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Doğumdan sonraki ilk bir-iki haftalık yaştaki buzağılarda, baştaki derinin altında boy-

nuz kabarcıkları (düğmeleri) el ile hissedilmeye başladığında bu işlem uygulanabilir. 

 

Şekil 2.2: Buzağılarda boynuz düğmeleri 

Önce, buzağı bir yardımcı kişi tarafından sıkıca tutularak hareket etmesi önlenir. Boy-

nuz düğmesinin etrafındaki kıllar bir makasla kesilerek boynuz düğmeleri iyice ortaya çıkarı-

lır. Daha sonra boynuz düğmesinin etrafına vazelin veya gres yağı sürülerek, kullanılacak 

kimyasalların deriye ve göze doğru akmasına mani olunur. Kullanılacak kimyasal maddeler; 

bu iş için özel olarak hazırlanmış, yuvarlak tebeşir şeklindeki sodyum hidroksit veya potas-

yum hidroksit çubuklarıdır. Kostik maddeler olarak bilinen bu çubuklar veteriner ve hayvan-

cılık malzemeleri satan firmalardan ağzı sıkıca kapatılmış cam kavanozlar içinde satın alınır. 

Kostik çubuklar kolayca nem çekip birbirine yapışabileceğinden kullanılmadığı zaman ha-

vayla temas ettirilmemelidir. 

 

Resim 2.9: Boynuz düğmesi etrafının temizlenmesi 

Kostik çubuklar uç kısımları açıkta kalacak şekilde, kalın bir kâğıt veya naylon (polie-

tilen) parçasına sarılarak tutulur. Yakıcı olduğundan, ayrıca lastik eldiven kullanmakta fayda 

vardır. Kostik çubukların ucu hafifçe suya batırıldıktan sonra boynuz düğmesinin üzerine 

bastırılarak dairevi hareketlerle sürülmeye başlanılır. Bu sırada hayvanın biraz canı yanaca-

ğından dikkatli olunmalıdır. Boynuz düğmesinin üzeri önce beyazlaşır daha sonra kanama 
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belirtileri görüldüğünde işlem sona erdirilir. Kullanılan kostik madde, boynuz düğmesinin 

etrafında boynuzu meydana getirecek deri hücrelerini öldürür. 

 

Resim 2.10: Kimyasal maddelerle boynuz köreltme işlemi 

Erken yaştaki bu dönemde boynuz düğmesi başa yapışmamış olduğundan yok edilme-

si kolaydır. Hayvan büyümeye başlayınca, yaklaşık 2 aydan sonra boynuz kemiksi bir duvar 

ile kafatasına bağlanarak sabitleşir. Sinüsler ve kan damarları geliştiğinden boynuzun yok 

edilmesi zorlaşır. Bu yöntemle boynuzu köreltilen buzağılar ilk birkaç gün yağmurdan ko-

runmalı, birbirinden ayrılmalı, boynuz yerinde oluşacak yara kuruyana kadar birbirleri ile 

temas etmeleri, birbirlerini yalamaları önlenmelidir. Ayrıca, sıcak mevsimlerde sineklere 

karşı da tedbir alınmalıdır. 

 
 Elektrikli boynuz körelticilerle boynuz köreltme 

 
Bu amaçla elektrikli (220 V) veya akü ile çalışan (12 V) boynuz körelticiler kullanılır. 

Buna elektrikli koterizasyon veya dağlama yöntemi de denir. Bu yöntem 1-2 aylık yaştaki 

buzağılara uygulanabilir. Daha geç kalınmamalıdır. Elektrikli boynuz köreltici boynuz başla-

rını yakarak boynuz üreten dokuyu yok eder. 

 

Hayvanın arkası bir duvara dayatılıp sabitlenir veya uygulayıcı, hayvanı başının arka-

sından iki bacağı arasına alıp sıkıştırırken, bir eli ile de hayvanın başını çenesinin altından 

tutup kendi bacağına doğru bükerek sabitler. Uygulayıcının rahat çalışabilmesi ve iş emniye-

ti açısından, her iki tutuş şeklinde de bir yardımcı kişinin hayvanı tutarak yardım etmesi ge-

reklidir. Elektrikli boynuz körelticinin fişi elektrik prizine takılır, eğer akü ile çalışılıyorsa 

maşalarla akü bağlantısı yapılarak ısınması beklenirken bir yandan da buzağının boynuz 

kabarcığının etrafındaki kıllar makasla kesilerek uygulama yeri belirgin hâle getirilir. 
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Resim 2.11: Dağlama aleti ile boynuz köreltme 

Elektrikli veya akülü boynuz körelticinin ısınan ucu kırmızı renk alana kadar buzağı-

nın başına temas ettirilmemelidir. Akülü aletlerde bu süre 10 dakikayı bulur. Boynuz körelti-

ci hazır hâle gelince boynuz düğmesi üzerine sıkıca bastırılarak döndürülür. Ancak dışarıya 

taşma yapılmamalıdır. Yaklaşık 15-20 saniye sonra, dağlanan boynuz düğmesi aletin ucu ile 

kürenerek çıkartılır. Dağlanan boynuz düğmesinin etrafında bakır rengi bir halka görülmesi, 

uygulamanın başarılı olduğunun işaretidir. Aksi hâlde alet 10 saniye daha bastırıldıktan son-

ra işlemin tamamlanıp tamamlanmadığı kontrol edilmelidir. Daha sonra diğer boynuza da 

aynı uygulama yapılarak boynuz köreltme işlemi tamamlanır. Eğer uygulamaya ara verile-

cekse aletin elektrik veya akü bağlantısı kesilmelidir. Aksi hâlde alet zarar görür. Yeniden 

boynuz köreltmeye başlamadan önce aletin uç kısmı kızarana kadar tekrar ısıtılması sağlan-

malıdır. 

 
Son yıllarda geliştirilen ve bütan gazı ile çalışan boynuz körelticiler de aynı amaçla 

kullanılabilir. Boynuz körelticinin yakıcı uç kısımları zaman zaman pirinçten yapılmış tel 

fırça ile temizlenmelidir. 

 
 Mekanik aletlerle boynuz köreltme 

 
Boynuz tüpü kullanılarak 10 günlükten 45 günlüğe kadar olan buzağılarda boynuz 

düğmesi mekanik olarak çıkartılabilir. Kullanılacak boynuz tüpünün çapı boynuz düğmesi-

nin çapından 6-12 mm daha fazla olmalıdır. Uygun çap genişliğine sahip boynuz tüpü boy-

nuz düğmesinin üzerine yerleştirilir ve boynuz düğmesini çevreleyen derinin üzerine sıkıca 

bastırılır. Tüpün bastırılıp döndürülmesi ile deri kesilir, daha sonra tüpün başı yana yatırılır-

ken ucu diğer yana doğru ittirilerek boynuz düğmesi çıkartılır. 

 

Barnes tipi boynuz makası 2-12 ay arası hayvanların boynuzlarının çıkarılmasında 

kullanılabilir. Hayvan sıkıca sabitlendikten sonra boynuz makası, boynuz başı etrafında yak-

laşık 6 mm genişliğinde deriyi de kaldıracak şekilde boynuz üzerine yerleştirilir. Makasın 

kolları kapalı durumda iken önce aşağıya doğru bastırılır, sonra hızlı bir hareketle kollar 

yana açılırken, bir döndürme hareketi ile boynuzun deri ile teması kesilerek yerinden çıkartı-

lır. Boynuzu besleyen damarın kanaması cerrahi penslerle kıstırılarak durdurulur. Bu nedenle 

2 aylıktan büyük hayvanların boynuz köreltme işlemlerinin bir veteriner hekim tarafından 

yapılması doğru olur. 
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Resim 2.12: Barnes tipi makas 

2.3.2. Ergin Sığırların Boynuz Köreltme 

 
İşletme içinde doğmuş ancak çeşitli nedenlerle küçük yaşta boynuzları köreltilememiş 

veya boynuzlu olarak satın alınmış ileri yaştaki sığırların boynuzlarının kesilmesi daha zor 

olup özel bilgi ve deneyim gerektiren bir iştir. Boynuzu kesilecek hayvanların sakinleştiril-

mesi ve olası kanamaların durdurulması için cerrahi müdahaleye gerek olabileceğinden, bu 

işin deneyimli bir veteriner hekim tarafından yapılması doğru olur. 

 

Resim 2.13: Boynuz köreltme sonrası kanama 

Bu amaçla, önce hayvanların iyice sıkıştırıp hareketsiz bırakılacağı bir hayvan sabit-

leme ekipmanı veya hayvanın başının sıkıştırılıp, diğer tarafında uygulayıcının emniyetle 

çalışabileceği açılır kapanır parmaklıklı yemlik veya benzeri bir yer gereklidir.  

 

Resim 2.14: Elektrikli testere ile boynuz kesimi 
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Boynuz kesimi için boynuz testeresi, boynuz kerpeteni veya boynuz teli gibi aletlerden 

biri kullanılabilir. Yaşı ilerlemiş hayvanlarda boynuzun tamamen yok edilmesi değil, ancak 

başa yakın bir yerden boynuzun kesilerek kısaltılması söz konusudur. Bu şekilde hayvanın 

diğer hayvanlara vurarak zarar vermesi önlendiği gibi, parmaklıklı yemliklere başını sokarak 

yem yiyebilmesi de sağlanmış olur. 

 

Resim 2.15: Boynuz kerpeteni ve boynuz teli ile köreltme 

Boynuz kesim sonrası oluşan yaralar sineklerden korunmalı veya bu nedenle sinekle-

rin bulunmadığı daha serin aylarda uygulama yapılmalıdır. 

 

Resim 2.16: Köreltme sonrası bakım işlemleri 

2.3.3. Oğlaklarda Boynuz Köreltme 
 

Süt tipi oğlaklarda, boynuz köreltme sıklıkla yapılması gereken bir uygulama olarak 

karşımıza çıkar. Oğlakların ileride boynuzlu mu yoksa boynuzsuz mu olacağı doğumdan 

hemen sonra boynuz düğmelerine bakılarak anlaşılabilir. Boynuzsuz oğlakların başındaki 

kıllar, boynuzlu oğlaklara göre çok daha düzgündür. Boynuz yerlerindeki kıllar kesildiğinde 

boynuz düğmeleri görülebilir. Kılsız küçük alanlar gözlenebilir. Boynuz düğmeleri gözlenen 

3-4 günlük yaştaki oğlaklarda boynuz köreltme kimyasal maddeler kullanılarak veya dağla-

narak yapılabilir. 

 

Resim 2.17: Oğlaklarda boynuz köreltme  



 

27 

 

UYGULAMA FAALİYETİ  
 

 Aşağıdaki işlem basamakları ve öneriler doğrultusunda boynuz köreltmesini 

gerçekleştiriniz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Mekanik yöntemlerle boynuz 

köreltme yapınız. 

 Hayvanın yaşına göre boynuz köreltmede hangi 

mekanik yöntemi uygulayacağınıza karar veriniz. 

 Boynuz köreltmede kullanacağınız aletleri kulla-

nıma hazır hâle getiriniz. 

 Hayvanı uygun bir şekilde bağlayınız. 

 Boynuz köreltme işlemine başlayınız. 

 İşlem esnasında hayvanların zarar görmemesine 

azami dikkat gösteriniz.  

 Kimyasal yöntemlerle boynuz 

köreltme yapınız. 

 Boynuz köreltme işlemi uygulanacak buzağılarını 

ayırınız. 

 Hayvanları zarar görmeyecek şekilde zapturapt 

altına alınız. 

 Boynuz düğmesi belirleyerek etrafındaki kılları 

tıraşlayınız. 

 Kullanılacak kimyasal hayvanın gözüne kaçmama-

sı için etrafına vazelin sürünüz. 

 Kullanılacak kimyasalı uygun aparatlarla boynuz 

düğmesi üzerinde dairesel hareketlerle sürünüz. 

 Bu işlemleri yaparak kendinizi ve hayvanları kim-

yasal maddelerin yakıcı etkilerine karşı koruyacak 

önlemleri alınız. 

 

 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

  
1. (    ) Boynuzlar sığırlarda gösteriş, güzellik ve diğer hayvanlara karşı bir savunma or-

ganı olarak kabul edilen ölü dokulardır. 

2. (    ) Boynuz tüpü içi boş ancak uçları çok keskin olan bir alettir. 

3. (    ) Buzağılarda kimyasal yöntem ile boynuz köreltme doğumdan altı ay geçtikten 

sonra buzağılarda, baştaki derinin altında boynuz kabarcıkları (düğmeleri) el ile hissedil-

meye başladığında bu işlem uygulanabilir. 

4. (    ) Ergin sığırlarda boynuz köreltme sadece boynuz tüpü ile yapılmalıdır. 

5. (    ) Boynuzsuz oğlakların başındaki kıllar, boynuzlu oğlaklara göre çok daha düzgün-

dür. 

 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 
6. Boynuz köreltme işlemi …………. ………………….. daha kolay ve başarılı bir şekil-

de yapılır. 

7. Boynuz kaşığı ……………….. aylık danalarda boynuzların köreltilmesinde kullanılan 

bir alettir. 

8. Kimyasal yöntemler ile boynuz köreltmede kullanılacak kimyasal maddeler; bu iş için 

özel olarak hazırlanmış, ……………….. …………………… şeklindeki sodyum hidrok-

sit veya potasyum hidroksit çubuklarıdır 

9. Elektrikli veya akülü boynuz körelticinin ısınan ucu ………………….. renk alana ka-

dar buzağının başına temas ettirilmemelidir. 

10. Barnes tipi boynuz makası ……………….. ay arası hayvanların boynuzlarının çıka-

rılmasında kullanılabilir. 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayı-

nız. Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

 
Gaga kesimi yapabileceksiniz. 

 

 

 

 
Tavukçuluk işletmelerini ziyaret ederek gaga kesimi hakkında bilgi alınız. 

Gaga kesimi yapılan dönemlerde işlemin nasıl yapıldığını gözlemleyiniz. 

Gaga kesimi yapılan civcivlerin davranışlarını gözlemleyiniz. 

 

3. GAGA KESİMİ 
 

Tavuklarda gaga iki parçalı olup üstteki sabit alttaki ise hareketli olan bir organdır. 

Gaga üzerinde iki burun deliği yer alır ve solunumu buradan yapar. Koku alma hissi ise za-

yıftır. Gaganın başlıca görevi hayvanın yem ve suyunu almasını sağlamaktır. 

 

Resim 3.1: Civcivlerde gaganın yapısı 

Tavuk yetiştiriciliğinde gaga kesme adı verilen bir işlem uygulanmaktadır. Gaga kes-

me işleminin iki amacı bulunmaktadır.  

 
 Gaga kesme işleminin amaçları: 

 

 Kanibalizmi önlemek, 

 Yem zayiatının önüne geçmektir. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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Resim 3.2: Kanibalizm 

Kanibalizm (yamyamlık, gagalamak) her yaştaki civciv, piliç, tavuk ve diğer kanat-

lılarda görülebilen beslenme ve yetiştirme hatalarına bağlı olarak tüy çekme, baş, boyun, 

ibik, kloaka gibi bölgeleri gagalama alışkanlığı kazanması sonucu birbirlerini öldürmeleri 

şeklinde ortaya çıkan bir yetiştirme problemidir. 

 

 

Resim 3.3: Kanibalizm sonucu ölüm 

3.1. Gaga Kesiminde Kullanılan Araç ve Gereçler 
 

Gaga kesme işleminin özel bir odada yapılması daha uygun olur. Kuluçkadan çıkan 

günlük civcivlerde uygulanabilen bu işlem civciv sınıflandırma ve bekletme odasında da 

yapılabilir. Ancak sağlık koruma önlemleri kapsamında bu odanın ayrı olmasında fayda var-

dır. Bu oda 22°C sıcaklık ve %60 nispi nem içermelidir. Gaga kesimi için özel olarak imal 

edilmiş makineler kullanılmaktadır. 

 
Gaga kesme makinesi 

 
Gaga kesme makinesinin farklı tipleri mevcuttur. Pedallı ve otomatik motorlu gaga 

kesme makineleri mevcuttur.  
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Resim 3.4: Gaga kesme makinesi 

Gaga kesme makineleri üzerinde delikli şablonlar yer almaktadır. Şablon üzerindeki 

delikler civcivin yaşına uygun olarak kullanılabilen 3,5-4 ve 4,3 mm çapındadır. Hayvanın 

gagası uygun olan şablona yerleştirilerek belirli bir dereceye kadar ısıtılmış keskin bir bıça-

ğın gaga üzerine teması ile kesilmesi ilkesine göre çalışmaktadır. 

 

Resim 3.5: Gaganın yerleştirileceği delikli şablonlar 

Son yıllarda üretilen daha gelişmiş olan lazerle (infrared) gaga kesme makineleri ül-

kemizde de yaygınlaşmaya başlamıştır. Bu makine ile civcivlerin gagaları lazer ışınıyla oto-

matik olarak kesilmektedir. 

 

3.2. Gaga Kesim Tekniği 
 

Civcivlerde gaga kesimi özel bir işlem olup mutlaka bu konuda eğitim almış olan de-

neyimli kişiler tarafından yapılmalıdır. Kesim işlemi tam yapılmazsa civcivler yem yemede 

zorlanır ve kümeste randıman düşüklüğü meydana gelir. 
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3.2.1. Gaga Kesim Zamanı 

 
Gaga kesim zamanı yetiştiricilik yapılan kümese ve bölgesel şartlara bağlı olarak de-

ğişiklik göstermektedir. Bu şartlara göre iki farklı dönemde gaga kesimi yapılabilir. 

 
 Gaga kesimi yapılabilecek dönemler: 

 

 Kapalı kümeslerde, kafes tavukçuluğunda ve kümes içi aydınlatmanın 

ayarlanabildiği kümeslerde civcivler 1 günlükken veya 7-10 günlükken 

gaga kesimi yapılabilir. 

 

Resim 3.6: Gaga kesim dönemindeki civcivler 

 Açık kümeslerde gaga kesimi yine civcivler 7-10 günlükken yapılabilir. 

Fakat bazı durumlarda ikinci bir gaga kesimi gerekebilir. İkinci gaga ke-

simi bölgesel şartlar uygun ise civcivler 8-13 haftalık olduklarında yapıl-

malıdır. 

 

Resim 3.7: İkinci kez gaga kesimi 

3.2.2. Kesim İşlemi 

 
Gaga kesim işlemi belirli ölçüler içerisinde yapılması gereken ve oldukça dikkat iste-

yen bir işlemdir. Uygun bir kesim yapılmaması durumunda gaga zarar görebilir ve şekli bo-

zulabilir, hayvanların yem yeme ve su içmesinde güçlüklerle karşılaşılabilir, ikinci bir gaga 

kesimi gerekebilir, gagada kanamalar meydana gelebilir ve fazla derin kesimlerde ölüm 
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meydana gelebilir. Bu nedenlerden dolayı gaga kesiminin mutlaka bu işte tecrübesi olan 

kişiler tarafından yapılması gereklidir. 

 
Gaga kesme işlemi, civcivlerin gaga uçlarının gaga kesme makinesine takılan delikli 

şablonlarla yerleştirilerek sıcak bıçakla kesilmesi (dağlanması) şeklinde yapılır. Bu delikler 

3,5-4 ve 4,3 mm çapında olabilir. Tavuğun yaşına göre üst ve alt gaga aynı anda veya tek 

gaga şablondaki delik kullanılarak burun deliklerinin ucundan kesilir ve yaklaşık 2 saniye 

süreyle dağlanır. 

 

Resim 3.8: Gaga kesimi 

Kesim için hayvanı tutan kimse, bir elinin başparmağı civcivin başının arkasına, işaret 

parmağı, eğer sadece üst kesilecekse iki gaga arasına, her ikisi de kesilecekse gırtlağın altına 

gelecek şekilde sıkıca tutar, diğer eliyle de ayakları kavrar. İşaret parmağının bu şekilde tu-

tulması hayvanın dilini geri çekerek kızgın bıçağın değmesini önler. Her iki gaga da kesile-

cekse, baş aşağı doğru hafifçe eğilerek alt gaganın daha uzun kalması, üstün biraz kısa ke-

silmesi sağlanır. 

 

Resim 3.9: Civcivi tutma şekli 

 Gaga kesiminde bazı hatalar meydana gelmektedir. Bu hatalar ve neden olan 

faktörler şunlardır: 

 

 Gagada yarılmaların meydana gelmesi: Bu duruma bıçağın kör olması ve 

baskının gaga üzerinde fazla tutulmuş olması neden olmaktadır. 
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Resim 3.10: Hatalı gaga yapısı 

 Gagada düğümlü fazlalık olması: Bu duruma; bıçak ile sıcak dağlamanın 

fazla olması ve yeterli derecede kesilmemiş olması neden olmaktadır. 

 Gaganın fazla kısalmış olması: Bu duruma hızlı çalışmanın yavaşlatılmış 

olması neden olur. 

 Üstteki gaganın kısa kesilmesi: Bu duruma gaganın ayrı ayrı kesilmesi 

neden olur. 

 

3.3. Gaga Kesiminde Dikkat Edilecek Hususlar 
 

Civcivlerde gaga kesim işlemi tek aşamalı bir işlem değildir. Kesimle birlikte bazı 

stresler meydana gelebilir. Bunu önlemek amacıyla bazı tedbirlerin alınmasına gerek vardır. 

Bu süreç kesim öncesi, kesim anı ve kesim sonrası yapılması gereken bazı işlemleri kapsa-

maktadır. Bu işlemler ve dikkat edilmesi gereken konular aşağıda anlatılmıştır: 

 
Kesim öncesi dikkat edilmesi gereken hususlar: 

 
 Bıçak ağzının keskin olduğundan emin olunmalıdır. 

 Kesim öncesi civcivlere yem verilmemelidir. 

 Sağlıklı civcivlerde gaga kesimi uygulanmalı, hasta olan civcivlerin gagası ke-

silmemelidir. 

 

Resim 3.11: Gaga kesimi uygulanacak sağlıklı civciv 
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 Gaga kesimi öncesi aşılama yapılmamalıdır. 

 Gaga kesiminde oluşabilecek kanamaları aza indirmek için gaga kesiminden 2 

gün öncesinden başlanarak, gaga kesiminden 2 gün sonrasına kadar içme suları-

na K vitamini ilave edilmelidir. 

 Çok sıcak havalarda kan kaybı daha fazla olacağından gaga kesimi yapılmama-

lıdır. 

  

 Kesim anında dikkat edilmesi gereken hususlar: 

  

 Kesim işlemini yapan kişi oturarak çalışmalı ve çalışma alanının aydınlatması 

iyi olmalıdır. 

 Kesim işleminde acele edilmemelidir. Çünkü dakikada kesilen civciv sayısı art-

tıkça hata yapma oranı daha yüksek olacaktır. 

 Gaga kesme bıçağının keskin olmalı ve ısısının 650-700°C olması gerekmekte-

dir. Eğer bıçağın ısısı 650-700°C ise bıçağın rengi sarı, daha yüksekse vişne 

renginde olacaktır. Yüksek sıcaklıktaki bıçaklar gaganın yanmasına yol açar. 

 

Resim 3.12: Uygun sıcaklığa gelmiş gaga kesim makinesi 

 Yıpranan kesim bıçaklarının mutlaka değiştirilmesi gereklidir. Bir bıçak ile or-

talama 5000 civcivin gagası kesilebilir. Kör bıçaklar gagayı kesmek yerine ezer 

ve yırtar. 

 Kesim sırasında civcivlerin dilinin zarar görmemesine azami dikkat gösterilme-

lidir. 

  

 Kesim sonrası dikkat edilmesi gereken hususlar: 

  

 Kesim sonrası civcivlerin daha rahat su içmeleri sağlamak amacıyla suluklarda-

ki su seviyesi artırılmalı ve borulardaki su basıncı düşürülmelidir. 

 Kesim sonrası yemliklerin bir hafta süreyle dolu olması sağlanmalı ve böylece 

civcivlerin yem yemeleri teşvik edilmelidir. 
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 Hayvanlarda yem yeme ve su içme konusunda isteksizlik varsa üzerlerine az 

miktarda yem atılmalıdır. 

 Yemlere bir hafta boyunca A ve B vitamin kompleksi, D3, K vitaminleri ve an-

tibiyotik ilaveleri katılmalıdır. 

 Gagalarda kanama varsa kum veya yem içerisine batırılmalıdır. 

 

Resim 3.13: Gaga kesimi sonrası meydana gelen kanamalar 

 Uzun süre yem almalarını sağlama amacıyla ekstra aydınlatma yapılmalıdır. 
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Aşağıdaki işlem basamakları ve öneriler doğrultusunda gaga kesimi gerçekleşti-

riniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 

 İşlem Basamakları  Öneriler 

 Gaga kesme makinesini kullanınız. 

 Gaga kesme makinesinin kullanım kıla-

vuzunu okuyarak çalışma şeklini öğreni-

niz. 

 Makinenin çalışıp çalışmadığını kontrol 

ediniz. 

 Bıçakların keskinliğini kontrol ediniz ve 

gerekliyse değiştiriniz. 

 Makineyi kullanıma hazır hâle getiriniz. 

 Gaga kesimi yapınız. 

 Gaga kesimi yapılacak civcivi bir elini-

zin başparmağı civcivin başının arkası-

na, işaret parmağı, eğer sadece üst kesi-

lecekse iki gaga arasına, her ikisi de ke-

silecekse gırtlağın altına gelecek şekilde 

sıkıca tutunuz. 

 Diğer elinizle ayakları kavrayınız. 

 Gaga uçlarının gaga kesme makinesine 

takılan delikli şablonlardan uygun olanı-

na yerleştiriniz. 

 Sıcak bıçak ile gaga uçlarını yaklaşık 2 

saniye süreyle dağlayınız. 

 

 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bil-

giler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

1. (    ) Tavuklarda gaga iki parçalı olup üstteki hareketli alttaki ise sabit olan bir organdır. 

2. (    ) Kanibalizm her yaştaki civciv, piliç, tavuk ve diğer kanatlılarda görülebilen bes-

lenme ve yetiştirme hatalarıyla ortaya çıkan bir yetiştirme problemidir. 

3. (    ) Açık kümeslerde, kafes tavukçuluğunda ve kümes içi aydınlatmanın ayarlanabil-

diği kümeslerde civcivler 1 günlükken veya 7-10 günlükken gaga kesimi yapılabilir 

4. (    ) Gagada yarılmaların meydana gelmesine; bıçağın kör olması ve baskının gaga 

üzerinde fazla tutulmuş olması neden olmaktadır. 

5. (    ) Gaga kesme bıçağının keskin olmalı ve ısısının 150-200°C olması gerekmektedir. 

 
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 
6. Gaga kesim odası ……………….. sıcaklık ve ………………… nispi nem içermelidir. 

7. Gaga kesime makinesi üzerinde bulunan şablon üzerindeki delikler civcivin yaşına uy-

gun olarak kullanılabilen ……………………….. ve …………. mm çapındadır 

8. İkinci gaga kesimi bölgesel şartlar uygun ise civcivler ……………. haftalık oldukla-

rında yapılmalıdır 

9. Gaga kesiminde oluşabilecek kanamaları aza indirmek için gaga kesiminden 2 gün ön-

cesinden başlanarak, gaga kesiminden 2 gün sonrasına kadar içme sularına …… vitamini 

ilave edilmelidir. 

10. Gagalarda …………………. varsa kum veya yem içerisine batırılmalıdır. 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Ce-

vaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–4 
 

 
Kırkım yapabileceksiniz. 

 

 

 

 
Koyunculuk işletmelerini veya meraları ziyaret ederek üreticilerden kırkım hakkında 

bilgi alınız. 

Kırkımda kullanılan alet ve ekipmanları inceleyerek resimlerini çekiniz. 

Kırkım alanının uygun olup olmadığını gözlemleyiniz. 

Kırkım işleminin nasıl yapıldığını gözlemleyiniz. 

Hayvanlara haklarına saygı konusunda yapılması gerekenlerin neler olduğunu araştırı-

nız. 

 

4. KIRKIM 
 

Kırkım; koyunlarda yapağı, keçilerde ise kıl veya tiftik elde etmek amacıyla makas, 

kırklık veya makine ile keserek alma işlemidir. Koyun ve keçilerden üstün nitelikte yapağı, 

kıl ve tiftik elde etmek için uygun bir yöntem kullanmak ve saklamak gerekir. 

 

4.1. Yapağının Önemi 
 

Yapağı; koyunlardan gömlek hâlinde çıkarılan kirli kıl örtüsü olarak tanımlanabilir. 

Bir koyundan alınan yapağının tümüne ise gömlek veya tulum adı verilir. Yün ise, yapağının 

yıkanmış ve temizlenmiş hâline verilen isimdir. Koyunlarda yapağı asıl görevi, hayvanı kış 

aylarında soğuk ve nemden korumaktır. 

 

Resim 4.1: Yapağı 

ÖĞRENME FAALİYETİ–4 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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İyi bir yapağı ve dolayısıyla yün elde etmek için iyi bir kırkım işlemi gereklidir. Bu 

amaçla kırkım zamanını iyi ayarlanmalı, kırkım hazırlığı yapılmalı, kırkım işlemi dikkatli 

yapılmalı ve kırkımdan elde edilen gömlekler iyi muhafaza edilmelidir. 

 

Koyun yapağısı üretimi dünyanın hemen her yerinde yapılmaktadır. Hem sanayi de 

hem de hane içi kullanımı oldukça yaygın olan yapağı özellikle çiftçiler için son yıllarda 

önemli bir gelir kaynağı olmuştur. 

 

Yapağının bir ticari ürün olarak önemini koruduğu ülkelerde kırkım uzmanları yapağı 

kalitesini gözeterek yapağının korunması, yapağının kırkımı, yapağının tasnifi noktasında 

işletme sahiplerine danışmanlık yapmaktadırlar. Orta ölçekli işletmelerin birçoğu ise kırkımı 

kendi bünyesinde yapmaktadır. Daha kaliteli ve sağlıklı bir kırkım için kırkım istasyonları 

bulunmaktadır. 

 

Koyun yapağısının oldukça geniş bir kullanım alanı bulunmaktadır. Yapağı işlenip 

yün hâline getirildikten sonra tekstil alanında kullanılmaktadır. Ayrıca dokuma için; halı, 

kilim, halı yastığı, keçe, çanta yapımı gibi diğer ticari sektörlerde kullanılmaktadır. 

 

Yapağı üretimi yapılan bölgelerin önemli geçim kaynaklarından biridir. Yapağının sa-

tışı yanında bölge halkının geleneksel olarak kullandığı yatak, yorgan, yastık, çorap, kazak 

imalatında kullanılan bir üründür. 

 

4.2. Kırkımın Önemi 
 

Kırkımın asıl amacı bol verim alarak ve temiz ürün sağlayarak daha karlı koyun ve 

keçi yetiştiriciliği yapmaktır. Kırkım hayvanın tutulmasından, yapağının sarılmasına kadar 

tecrübe ve bilgi isteyen kişiler tarafından yapılmalıdır. 

 

Resim 4.2: Kırkım işlemi 

Koyun yetiştiriciliğinde, yaz bakımının en önemli yetiştirme işlemlerinden biri kır-

kımdır. Kırkım, koyunlardan gömlek hâlinde çıkarılan kirli kıl örtüsü olarak bilinen yapağı-

nın makas veya makine ile alınması işlemidir. Kırkım, özel bir makas olan kırklık veya ma-
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kine ile yapılabilmektedir. Koyunlardan üstün nitelikte yapağı elde etmek için yapağı göm-

leğini zarar vermeden kırkmak ve doğru yöntemine göre saklamak gerekir. 

 

Resim 4.3: Yapağıyı gömlek hâlinde çıkarma işlemi 

Keçi yetiştiriciliğinde ise kıl veya tiftik elde edilmesi amacıyla veya hayvan sağlığı 

açısından zorunlu bir uygulamadır. Vücudu örten kıl kışın ısı kaybını önlerken, yazın vücut 

ısının dengelenmesinde sorun çıkarır. Keçilerde kırkım, tüm vücudun kırkılması şeklinde 

olabileceği gibi tekelerde olduğu gibi kokuyu azaltmaya yönelik baş bölgesi ve karın bölgesi 

gibi kısmı da yapılabilir. 

 

Kırkım işlemi ile hayvanların ısınan havalar ile birlikte rahatlaması sağlanır, verim ar-

tışı sağlanır, hayvan sağlığı açısından bazı faydalar sağlanır. Elde edilecek yapağı, kıl ve 

tiftik sayesinde ek gelir elde edilir. 

 

Dünyada kırkım işlemi koyun ve keçinin evcilleştirilmesinden bu yana binlerce yıldır 

uygulanmaktadır. Farklı ülkelerde kırkım yöntem ve dönemleri bölgesel değişiklikler gös-

termektedir. Türkiye’de kırkım genellikle yılda bir kere yapılır. Kırkım tarihleri bölgeden 

bölgeye fark etmek ile birlikte Mart ayında başlar Eylül ayına kadar devam eder. Güneydoğu 

Anadolu Bölgesinde yılda iki kez kırkım da çok yaygındır. 

 

4.2.1. Koyunlarda Kırkım 

 
Koyunculukta iyi bir yapağı elde etmek için kırkım öncesi hazırlıklar tamamlanarak 

uygun zamanda ve uygun bir yöntemle işin ustası kişilerce kırkım yapılmalıdır. 

 
 Kırkım zamanı 

 
Ülkemizde kırkım zamanı bölgelere göre değişiklik göstermektedir. Bölgenin iklim 

şartlarına bağlı olarak farklı ay ve mevsimlerde kırkım yapılabilir. Kırkım zamanını etkile-

yen faktörler aşağıda belirtilmiştir: 
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Genel olarak yapağı gömleğindeki yağı salgılamadan (koyun terlemeden) kolay kır-

kım yapılmaması gereklidir. Bundan önce kırkım yapılırsa; makas veya makinenin koyun 

üzerinde hareketi zorlaşır. Bu nedenle belirli bir hava sıcaklığına ulaşılmadan ve koyunlar 

terlemeden kırkım yapılmamalıdır. 

Havanın sürekli yağmurlu, soğuk veya çok sıcak olduğu günlerde de kırkım yapılma-

malıdır. 

Özellikle doğum, emzirme ve sağım dönemlerinde kırkım yapılmamalıdır. 

 

Yukarıda bahsedilen şartlara göre ülkemizde kırkım genellikle nisan-haziran ayları 

arasında yapılmaktadır. Bazı bölgelerde ve bazı ırklarda eylül ayında ikinci kırkım yapılmak-

tadır. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yılda iki kez kırkım da çok yaygındır. 

 
 Kırkım hazırlıkları 

 
Kırkım hazırlıklarına kırkımda kullanılacak alet ve ekipmanla başlanmalıdır. Kırkım 

makas ile yapılacaksa makas ağızları iyice bilenmeli ve olası hastalık risklerine karşı dezen-

fekte edilmelidir. Elektrikli makine ile yapılacaksa, kırkım öncesi bıçakları bilenir, makine 

parçaları deterjanlı su ile temizlenir ve sonra yağlanır. Bu işlemler rutin olarak her yıl kırkım 

öncesi ve sonrası yapılmalıdır. 

 

Kırkım ekipmanları hazırlandıktan sonra kırkım yeri hazır hâle getirilmelidir. Kırkım 

yeri, temiz, aydınlık, uygun büyüklükte ve rüzgâr almayan bir yer olmalıdır. Yerin zemini 

beton veya sert toprak olabilir. Eğer mümkünse kapalı bir alan, değilse duvar dibinde tahta 

döşemeli bir kırkım yeri hazırlanmalıdır. Doğrudan toprak zemin üzerinde kırkım yapılma-

malı, alan üzerine uygun büyüklükte bir branda serilip elde edilecek yapağının temiz olması 

sağlanmalıdır. 

 

Resim 4.4: Kırkım uygun hâle getirilmiş alan 

Kırkım yeri hazır hâle getirildikten sonra kırkılacak koyunlar hazırlanmalıdır. Koyun-

lar bir gün öncesinden aç bırakılmalıdır. Kırkıma başlamadan önce, kırkım yerine getirilen 

koyunların kuyruk etrafındaki bazı bölgelerde çakıldak adı verilen kirli ve gübreli yapağıları 

temizlenmelidir. Bunun için kırkımdan 5-10 dakika evvel 8-10 koyun tutulup, usulüne uygun 

olarak yere yatırılır. Yere yatan koyunların çaprazlamasına ayakları bağlanıp çakıldakları 

kesilir. Bu işlemler yapılırken koyunların kırkım öncesi terletilmesi yapılarak makinenin 
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koyun derisi üzerinde daha rahat ve hızlı çalışması sağlanır. Aksi takdirde makine, toz ile 

sertleşmiş gömlekte kolay yürümez ve hayvanın derisi kesilir. 

 

Resim 4.5: Kırkım için bekleyen koyunlar 

Kırkıma, önce koçlardan başlanır. Koçu sıra ile kısır koyunlar, erkek ve dişi toklular 

ve sağmal koyunlar izler. Sürü içindeki koyun, asla yapağısından tutulmamalıdır. Genel ola-

rak arka ayaklarından, boynundan, baş ve böğründen baston yardımı ile tutularak omuzları 

üzerine, yere yatırılmalıdır. 

 
 Kırkım yöntemleri 

 
Ülkemizde kırkım ya kırklık adı verilen makaslarla veya kırkım makineleri ile gerçek-

leştirilir. 

 

Resim 4.6: Kırkım makası (kırklık) 

 Makasla kırkım 

 
Koyun, önden bir bacağı ve arkadan da bir bacağından tutularak kaldırılır ve yere yatı-

rılır. Yerde yatan koyunun arka iki bacağının arasına sol ön bacağı getirilerek bağcak adı 

verilen iple birbirine bağlanır. Sağ bacağı serbest kalmaktadır. Daha sonra kırklık (makas) 

denilen aletle kırkma işine başlanır. Koyunun kuyruğu önceden kırkılmamışsa kuyruğundan 
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başlanarak karnından boynuna doğru kırkılır. Daha sonra aynı işlem hayvan ters çevrilerek 

yatan tarafına da uygulanır. 

 

Resim 4.7: Makasla kırkım 

Makas ile kırkımda yapağı parçalar hâlinde makasın iki bıçağı arasına sıkıştırılarak 

kesilir. Makas ile kırkılan koyunun vücudu düzgün değildir. Yapağının bir miktarı koyun 

üzerinde kalır. Bu yöntemde koyun derisi, makine ile kırkıma oranla daha fazla kesilmekte-

dir. Ortalama olarak usta bir kırkıcı makasla günde 60 koyunu kırkabilir. 

 

 Makine ile kırkım 

 
Kırkım makineleri berberlerin saç kesmek için kullandıkları makinelerinin büyük tip-

leridir. Kırkım makineleri hareketlerini değişik enerji kaynaklarından sağlayan sabit veya 

hareketli makinelerdir. 

 

Resim 4.8: Kırkım makinesi 
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Makine ile kırkımda makasla yapılan kırkıma göre çok daha avantajlıdır. Fakat maki-

ne ile kırkımda yapağıya zarar vermeden kırkım için, koyunun nasıl tutulması ve makine 

kullanma tekniği gibi konuların bilinmesi gereklidir. Kırkım makinelerinin makasa göre bazı 

avantajları vardır. 

 
 Kırkım makinelerinin makasa göre başlıca avantajları şunlardır: 

 

 Makine ile kırkım daha kısa zamanda tamamlanır. 

 Makine ile bir günde yaklaşık 100-200 koyun kırkılabilir. 

 Makine yapağıyı deriye daha yakın yerde kırktığı için lüle uzunluğu ve 

gömlek ağırlığı daha fazladır. 

 Makine ile kırkımda daha üniform (bir örnek) lüleler elde edilir. 

 Makine ile kırkımda deri yararlanmaları ve ikinci kesimler makasla kır-

kıma göre daha azdır. 

 

 

Resim 4.9: Makine ile kırkım 

Makine ile kırkım işleminde yerli koyunlar daha hareketli olduklarından bağlanmaları 

daha faydalıdır. Merinos veya melezleri daha iri ve ağır olduklarından bağlanmalarına gerek 

yoktur. Kırkıma önce göğüs bölgesinden başlanır. Daha sonra karın altı ve etrafı kırkılır. 

Bundan sonra sağ arka bacak içi ve dışı, sol arka bacak içi ve dışı kırkılır. Koyun sağ tarafa 

yatırılır. Sol kalçadan başlanıp önce doğru sırt, yanlar ve boyun kırkılır. Daha sonra koyun 

kol tarafına yatırılır. Sağ ön bölgelerden kırkılmaya başlanır ve sağrı bölgesinde kırkım ta-

mamlanır. Kırkımın bir sıra içinde düzgün yapılabilmesi için kırkımcının uygun yerlerde 

durarak koyunu fazla hareket ettirmemesi gerekir. Kırkılan koyunlar gölge bir yerde dinlen-

dirilir. 
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Resim 4.10: Kırkım sonrası hayvanların dinlendirilmesi 

Kırkım hayvanın yapağısı kuru iken yapılmalıdır. Banyodan sonra ıslak veya nemli 

iken kırkım yapılmaz. Kırkılırsa, nemli gömlek çok çabuk bozulabilir. Kırkım sırasında deri 

ve meme uçlarında kesikler olmamasına azami dikkat gösterilmelidir. Kırkım süresince ma-

kine tarağında toplanan yağ ve toz karışımının temizlenmesi için 40°C sodalı su kullanılma-

lıdır. 

 

Resim 4.11: Kırkım esnasında hayvanı tutma şekli 

4.2.2. Keçilerde Kırkım 

 
Keçilerde kırkım, kılın elde edilmesi kadar hayvan sağlığı yönünden de önemlidir. 

Vücudu örten kıl örtüsü, kışın vücuttan ısı kaybına engel olmakla birlikte yazın vücuttaki ısı 

ayarlamasını güçleştirir. Dolayısıyla keçilerin yılda bir kez kırkılması gerekir. Kırkım iklim 

koşullarına göre ilkbahar sonu veya yaz başında yapılır. Kırkımda hayvanların yaralanmasını 

önlemek ve kırkımın düzgün yapılması esastır. 

 
Ülkemizde keçilerde kırkım genellikle kırklık adı verilen makasla yapılır. Yaygın ol-

mamakla beraber çeşitli kırkım makineleri ile de keçilerde kırkım işlemi yapılmaktadır. 
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Resim 4.12: Keçilerde makas ve makine ile kırkım işlemi 

Keçilerde kırkım işlemi yapılırken keçinin yaralanmaması için özen gösterilmeli, kır-

kımın düzgün bir şekilde yapılması sağlanmalıdır. Yaralanmalar olur ise mutlaka yara anti-

septikleri kullanılmalıdır. 

 

4.3. Kırkımda Kullanılacak Alet ve Malzemeler 
 

 Kırkım makası (kırklık) 

 
Kırkım makası özel olarak imal edilmiş basit demir bir makastır. Kesimle birlikte kö-

relen kısımları keskinleştirmek için bileme ekipmanları kullanılmaktadır. 

 

Resim 4.13: Kırkım makası 

 Kırkım makineleri 

 
Kırkım makineleri farklı tiplerde imal edilmiş ve farklı güç kaynakları kullanılarak ça-

lışan aletlerdir. Piyasada farklı firmaların ürettiği birçok kırkım makinesi tipi bulunmaktadır. 

Kırkım makinelerinin; şaftlı, adaptörlü ve mekanik olarak çalışan tipleri mevcuttur. Kırkım 

makineleri berberlerde kullanılan makinelere benzemektedir. Kırkım makinelerinin yedek 

bıçakları bulunmalı ve körelen bıçaklar için bileme makinesi olmalıdır. 



 

48 

 

 

Resim 4.14: Kırkım makinesi ve parçaları 

Kırkım makinesi alırken sürü büyüklüğüne bağlı olarak uygun bir makine alınmalıdır. 

Kırkım makineleri alınırken orijinal takım çantası içerisinde yağ, temizleme fırçası, özel 

tornavida olmasına dikkat edilmeli ve mutlaka kullanım kılavuzuna göre çalıştırılmalıdır. 

Kırkım süresince makine tarağında toplanan yağ ve toz karışımının temizlenmesi için 40°C 

sodalı su kullanılmalıdır. Fakat çalışır durumda iken kesinlikle suya batırılmamalıdır. 

 

Makineye bıçak ve tarak takarken önce tarağı sonra bıçağı takılmalıdır. Bıçağın tarak-

tan 5-8 mm arası geride kalacak şekilde takılmasına dikkat edilmelidir. Bıçağı basan çatalla-

rın sivri uçlarının bıçağa geçmesini sağladıktan sonra üstteki sıkma vidasını sıkarak kırkıma 

başlayabilirsiniz. Terli ve ıslak hayvanı kesinlikle kırkmayın. Bir kırkım makinesi hayvanla-

rın temizliğine göre 15-90 kırkım yapılabilir. Koyun kırkma makinelerinin belirli bir sürede 

kullanımdan sonra dinlendirilmesi gereklidir. Fakat hava soğutmalı makineler için dinlen-

dirmeye gerek yoktur. 

 

Resim 4.15: Kırkım makinesinin hazırlanması 

Kırkım işi bittikten sonra temizlenerek yağlanmalıdır. Kırkım işi bittiğinde makine 

temizlenir, bıçaklar yıkanıp kurutulur ve yağlanarak uygun bir ortamda muhafaza edilir. 

 

4.4. Kırkım Esnasında Oluşan Yaraların Bakımı 
 

Koyun ve keçilerde kırkım dönemlerinde kırkım aletinin yanlış darbesi ile hayvanların 

deri ve meme uçlarında kesikler ve yaralar meydana gelmektedir. Bu kesik ve yaralar değişik 
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büyüklük ve derinliklerde olabilirler. Derin kesiklerde kanamalar görülebilir. Böyle durum-

larda öncelikle kanamayı durduracak şekilde kesik kısma baskı uygulanmalıdır. Sonra yaraya 

hafif bir antiseptik uygulanarak gazlı bezle kapatılır ve sarılıma imkânı varsa sarılır. Kesik 

kısım bir santimden uzun ve derinse, yerine göre dikilmesi icap edeceğinden veteriner heki-

me gitme zorunluluğu vardır. 

 

Resim 4.16: Kırkım sırasında meydana gelen yaralanmalar 

Bu yaralanmalar çeşitli sıkıntılara neden olmaktadır. Bu yaralara sineklerin konarak 

yumurta bırakması sonucu kurtlanmalar meydana gelmekte ve ilerleyen dönemlerde hayvan-

ların sakat kalmasına veya ölmesine neden olmaktadır. 

 

Resim 4.17: Kırkım yaraları 

Bu yaralanmalara karşı çeşitli tedbirler alınmaktadır. Geleneksel olarak bu amaçla ke-

sik kısımlara bazı bölgelerde temiz bir bez veya pamuk ile ardıç katranı sürülmektedir. Fakat 

daha uygun olarak kesilen kısımlara hemen tentürdiyot sürülmesi veya uygun bir yara anti-

septiği kullanılması sürü sağlığı için oldukça önemlidir. Ciddi şekilde meydana gelen yarala-

ra karşı mutlaka uzmanlardan yardım alınmalıdır. Yaraların bakımına ek olarak kırkım süre-

since makine tarağında toplanan yağ ve toz karışımının temizlenmesi için 40°C sodalı su 

kullanılmalıdır. 
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DEĞERLER ETKİNLİĞİ 
 

Aşağıda verilen etkinliği sınıf ortamında arkadaşlarınızla gerçekleştiriniz.  
 

 

Değer Hayvan haklarına saygılı olmak 

Konu Hayvan haklarına saygı 

Etkinlikler 
“Neden saygılı olunmalı” 

“Hayvan haklarına saygı neleri gerektirir.” 

Kavramlar 

 

hak, hayvan, doğal çevre, saygı, sevgi, sorumluluk, yardım-

laşma, sabır, insan, canlı, toplum, adalet, duyarlı olma, empa-

ti kurma, merhametli olmak 

 

Yöntem 

Beyin fırtınası 

Grup tartışması 

Kavram haritası 

Değer açıklama 

Düz anlatım 

Soru cevap 

Anlam haritası 

Yaklaşımlar 
Değer analizi 

Değer açıklama 

Kazanımlar 

1. Dünyadaki her türlü yaşamının değerli ve eşit haklara 

sahip olduğunu kavrar. 

2. Dünyada yer alan her türlü yaşamın korunması gerektiği-

nin farkına varır. 

3. Hayvanların kendi doğal çevrelerinde yaşama, barındı-

rılma, bakım ve üreme haklarına sahip olduğunu kavrar. 

4. Hayvan hakları evrensel bildirgesinde yer alan tanımla-

malara karşı duyarlı ve yapıcı davranışlar sergiler. 

 

Araç gereçler Post-it,  kalem  -  kâğıt,  kraft kâğıdı,  A3 kâğıdı,  boya ka-

lemleri 
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Aşağıdaki işlem basamakları ve öneriler doğrultusunda kırkım işlemini gerçek-

leştiriniz. 

 UYGULAMA FAALİYETİ 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Kırkımda kullanılacak malzemeleri hazır-

layınız. 

 Hangi kırkım yöntemini uygulayacağını-

za karar veriniz. 

 Buna uygun olan olarak kırkım makası 

veya kırkım makinesini hazırlayınız. 

 Kırkım makasını temizleyerek makas 

uçlarını keskinleştiriniz. 

 Kırkım makinesini temizleyerek yağla-

yınız ve çalışıp çalışmadığını kontrol 

ediniz. 

 Kırkım yapınız. 

 Kırkım alanını hazırlayınız. 

 Hayvanları bu alana getiriniz. 

 Makine ile kırkıma önce göğüs bölge-

sinden başlayınız. 

 Daha sonra karın altı ve etrafı kırkınız. 

 Bundan sonra sağ arka bacak içi ve dışı, 

sol arka bacak içi ve dışı kırkınız. 

 Koyunu sağ tarafa yatırarak sol kalçadan 

başlayıp önce doğru sırt, yanlar ve bo-

yunu kırkınız. 

 Aynı işlemleri sol tarafa yatırarak tekrar-

layınız. 

 Kırkım esnasında hayvanların yaralan-

mamasına azami özeni gösteriniz. 

 Kırkımda oluşan yaraların bakımını yapı-

nız. 

 Yaralanan kısımların hemen tedavi 

edilmesini sağlayınız. 

 Uygun bir antiseptik madde ile yarayı 

temizleyiniz ve gerekiyorsa bandaj uy-

gulayınız. 

 Derin yaralarda uzmanlardan yardım 

alınız. 

 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 
1. (    ) Koyunlardan gömlek hâlinde çıkarılan kirli kıl örtüsü yün olarak tanımlanabilir. 

2. (    ) Kırkım tarihleri bölgeden bölgeye fark etmek ile birlikte Mart ayı ile birlikte baş-

lar Eylül ayına kadar devam eder. 

3. (    ) Özellikle doğum, emzirme ve sağım dönemlerinde kırkım yapılmalıdır. 

4. (    ) Ortalama olarak usta bir kırkıcı makasla günde 60 koyunu kırkabilir. 

5. (    ) Kırkım hayvanın yapağısı kuru iken yapılmalıdır. 

 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 
6. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yılda ……………. kez kırkım da çok yaygındır. 

7. Genel olarak yapağı gömleğindeki ………….. ……………….. (koyun terlemeden) ko-

lay kırkım yapılamaması gereklidir 

8. Kırkıma, önce ……………………… başlanır. 

9. Makine ile bir günde yaklaşık …………………………. koyunu kırkılabilir. 

10. Makine ile kırkım işleminde ……………. ……………….. daha hareketli oldukların-

dan bağlanmaları daha faydalıdır. 

 

DEĞERLENDİRME 

 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Ce-

vaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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KONTROL LİSTESİ 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değer-

lendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1 Tırnak bakımı yapmanın temel amaçlarını kavradınız mı?   

2 
Tırnak bakımında kullanılan alet ve malzemeleri öğrendiniz 

mi? 

  

3 
Tırnak yapısında deformasyona sebep olan faktörleri öğren-

diniz mi? 

  

4 Deforme olmuş tırnaklı hayvanları ayırdınız mı?   

5 
Tırnak bakım alet ve malzemelerinin kullanımı öğrendiniz 

mi? 

  

6 Tırnak bakımı yaptınız mı?   

7 Boynuz köreltmenin temel amaçlarını kavradınız mı?   

8 
Boynuz köreltme alet ve malzemelerinin kullanımı öğrendi-

niz mi? 

  

9 Boynuz köreltme yaptınız mı?   

10 Gaga kesiminin temel amaçlarını kavradınız mı?   

11 
Gaga kesim alet ve malzemelerinin kullanımı öğrendiniz 

mi? 

  

12 Gaga kesme makinesi ile gaga kesimi yaptınız mı?   

13 Kırkım işleminin temel amaçlarını kavradınız mı?   

14 Kırkım alet ve malzemelerinin kullanımı öğrendiniz mi?   

15 Kırkım yaptınız mı?   

16 Kırkımda oluşan yaraların bakımını yaptınız mı?   

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 
  

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Yanlış 

2 Doğru 

3 Doğru 

4 Yanlış 

5 Doğru 

6 100/60/15-18 

7 sakinleştirici 

8 9-12 

9 
tırnak ucu-

duvarının 

10 3 ayda 

 
 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Doğru 

2 Doğru 

3 Yanlış 

4 Yanlış 

5 Doğru 

6 
küçük buzağı-

larda 

7 3-5 
8 yuvarlak tebeşir 

9 kırmızı 

10 2-12 

 
 

  

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Yanlış 

2 Doğru 

3 Yanlış 

4 Doğru 

5 Yanlış 

6 22 °C-%60 

7 3,5-4 ve 4,3 
8 8-13 

9 K 

10 kanama 

 

 
ÖĞRENME FAALİYETİ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Yanlış 

2 Doğru 

3 Yanlış 

4 Doğru 

5 Doğru 

6 iki 

7 
yağı salgılama-

dan 
8 koçlardan 

9 100-200 

10 yerli koyunlar 
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