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AÇIKLAMALAR 

ALAN Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı 

DAL Veteriner Sağlık 

MODÜLÜN ADI Klinik Muayene İşlemlerine Yardım 

MODÜLÜN SÜRESİ 40/10 ders saati 

MODÜLÜN AMACI 

Bireye / öğrenciye veteriner hekim muayenesine 

gerekli ön hazırlıkları yapabileceği bilgi ve becerileri 

kazandırmaktır. 

MODÜLÜN ÖĞRENME 

KAZANIMLARI 

1. Klinik muayenede kullanılan araç gereci muayeneye 

hazır hale getirebileceksiniz. 

2. Hayvan sahibinden anamnez alabileceksiniz. 

3. Hayvanın canlı ağırlığını ölçebileceksiniz. 

4. Hayvanın beden ısısını ölçebileceksiniz. 

5. Hayvanın solunum sayısını ölçebileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Derslikler, laboratuvar ortamı, hayvan hastanesi,  

veteriner klinikleri, açık alan, hayvan barınakları 

Donanım: Bilgisayar, projeksiyon, internet bağlantısı, 

muayene masası, muşamba önlük, tulum, beyaz önlük, 

hayvan türüne uygun zapturapt araç gereçleri,eldiven, plastik 

çizme, sabun, havlu, temiz su, dezenfektan madde, enjektör, 

punksiyon iğnesi, uygun boyda tepsi, kağıt havlu, deterjan, 

steteskop, termometre, saat, alkol, betadin solüsyonu, 

pamuk, mide sonda çeşitleri, plessimetre, perküsyon çekici, 

terazi, baskül, pH metre, baş lambası, wood lambası, pens 

çeşitleri, oftalmaskop, otoskop, röntgen, ultrason, endoskop, 

padan, spekulum, idrar sondası, baş lambası, ultrason, 

röntgen cihazı. 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden 

sonra verilen ölçme araçları ile kendinizi 

değerlendireceksiniz. 

 Öğretmen modül sonunda ölçme aracı  (çoktan 

seçmeli test, doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, 

eşleştirme vb.) kullanarak modül uygulamaları ile 

kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek sizi 

değerlendirecektir. 

AÇIKLAMALAR 
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GİRİŞ 
 

 

Sevgili Öğrenci, 

 

 

Hayvanlarda oluşan hastalıkları tespit etmek, hastalıklara ilişkin bulguları 

değerlendirmek, hastalığın nedenlerini ortaya çıkarmak ve tedavi etmek veteriner hekimlerin 

en önemli görevlerindendir. Veteriner sağlık teknisyenleri ise bu görevlerin yürütülmesinde 

veteriner hekimlerin en büyük yardımcılarıdır. 

 

Hastalıkların teşhisine yönelik yapılan klinik muayenede, teşhise yönelik girişimsel 

uygulamalarda kullanılan araç gereçlerin hazırlanmasında nitelikli yardımcılara ihtiyaç 

vardır.Hasta hayvanın kliniğe kabulü ve ön işlemlerinin yapılabilmesi ile hayvana yapılacak 

aşılama ve suni tohumlama gibi uygulamaların öncesinde hayvan sahibinden hayvanla ilgili 

bilgilerin alınması (anamnez) oldukça önemlidir. 

 

Sağlıklı hayvan ile hasta hayvanların ayırt edilmesinde yaşamsal bulgulardan 

faydalanılır. Hastalıkların teşhisinde ve ayırt edilmesinde nabız sayısı, solunum sayısı ve 

beden ısısı oldukça önemlidir. Yine aynı şekilde hastalıkların seyri ve tedaviye verdikleri 

cevaplar da bu bulgular karşılaştırılarak değerlendirilir. 

 

Bu modülde hayvan sahibinden hastanın geçmişine ilişkin bilgilerin alınması, klinikte 

kullanılan araç gerecin kullanıma hazır hâle getirilmesi at, sığır, koyun, keçi, kedi, köpek ve 

kanatlı hayvanlarda canlı ağırlık ölçümünü, soluk alıp verme, solunum sayısı ve beden 

sıcaklıklarının nasıl ölçüldüğünü öğreneceksiniz. 

 

Modülü tamamladığınızda; klinikte kullanılan araç gereçleri hazırlayabilme, hayvan 

sahibinden anamnez alabilme, hayvanlarda canlı ağırlık, beden sıcaklığı ve solunum sayısı 

ölçümüne ilişkin bilgi ve becerilere sahip olacaksınız. Yetenek ve tecrübelerinizi geliştirerek 

bu alanda donanımlı ve başarılı meslek elemanı olmanızı dilerim. 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

 

 

Bu faaliyet kapsamında klinik muayenede kullanılan araç gereci muayeneye hazır hâle 

getirebileceksiniz. 

 

 

 

 

 Bulunduğunuz bölgede hayvan hastanesi veya bir veteriner kliniğine giderek 

hayvan muayenesinde kullandıkları araç gereçler hakkında bilgi toplayınız.  

 Veteriner kliniklerine giderek klinikte kullandıkları araç gerecin temizlik, 

dezenfeksiyon ve sterilizasyonunu nasıl yaptıklarını araştırınız. 

 Edindiğiniz bilgilerden sunum dosyası hazırlayarak sınıfta arkadaşlarınızla ve 

öğretmeninizle paylaşınız. 

 

1. KLİNİK MUAYENEDE KULLANILAN ARAÇ 

GEREÇLER 
 

Hayvan sağlığının korunabilmesi ve hastalık bulaşmalarının önüne geçilebilmesi 

açısından klinik muayene için gerekli olan araç gereçlerin temizlik ve bakımlarının düzenli 

bir şekilde yapılmaları gerekir. Kullanılan araç gereçler temizlikten sonra dezenfeksiyon ya 

da sterilizasyon işlemine tabi tutularak kullanıma hazır hâlde bulundurulmalıdır. 

 

1.1. Klinik Muayenede Kullanılan Araç Gereçler 
 

Klinik muayene sırasında veteriner hekimin yardımcıları olan veteriner sağlık 

teknisyenleri, ihtiyaç halinde muayenede kullanılacak araç gereçlerin uygulanmasında 

yardımcı olur. 

 

1.1.1. Hasta Muayene Masası 
 

Hasta hayvanın muayene edildiği muayene masası, paslanmaz çelik malzemeden 

yapılmış, gerektiğinde hayvanın bağlanabileceği çengelleri bulunan, yüksekliği ayarlanabilen 

bir özellikte olmalıdır. Muayeneden hemen sonra temizlik ve dezenfeksiyon işlemi yapılarak 

bir sonraki muayene için kullanıma hazır hale getirilmelidir. 

  

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAŞTIRMA 
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Resim 1.1: Hasta muayene masası 

1.1.2. Steteskop 
 

Steteskop, vücudun ürettiği sesleri dinleyerek yapılan klinik muayene (oskültasyon) 

yönteminde kullanılan araçtır. Oskültasyon, vücutta sistemlerin çalışması sırasında ortaya 

çıkan normal ve anormal sesler ile lezyonlardan dolayı ortaya çıkan seslerin dinlenilmesi ile 

yapılan muayene şeklidir.  Kalp sesleri, solunum sesleri, mide ve barsak sesleri steteskopla 

dinlenerek muayene edilir. 

 

Resim 1.2: Steteskop 

 

 

Resim 1.3: Steteskopun muhafazası  
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Resim 1.4: Steteskopla yapılan muayene 

 

1.1.3. Perküsyon ÇekicivePlessimetre 
 

Perküsyon, vücudun değişik bölgelerine özel yapılmış aletler, yumruk veya parmakla 

vurarak elde edilen ses ve tepkilerin değerlendirilmesiyle yapılan fiziksel muayene şeklidir.  

 

Özel yapılmış yassı levha (plessimetre) ve perküsyon çekici, vurarak yapılan klinik 

muayene yönteminde kullanılan araçlardır. 

 

 

Resim 1.5: Perküsyon çekici ve plessimetre 

 

 

Resim 1.6: Perküsyonla yapılan klinik muayene 
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1.1.4. Spekulum ve Padan 
 

Spekulum, vajina gibi dışarı açılan boşluklu organların açılarak muayenesinde 

kullanılan bir araçtır. Padan, ağzın açılarak kolay ve güvenli bir şekilde muayenesinde 

kullanılır. Amaca uygun olarak kullanılabilecek değişik modelleri vardır. 

 

Resim 1.7: Padan çeşitleri 

 

 

Resim 1.8: Spekulumve spekulumla muayene 

 

1.1.5. Metal Dedektör 
 

Hayvanlar otlama veya yemleme sırasında yem ile birlikte metal cisimleri (çivi, tel, 

vb.) yutabilir. Bu cisimler zamanla hayvanın midesine saplanarak veya kalp - akciğer zarına 

ulaşarak hayvana ciddi zararlar verir. Metal dedektörü ile hayvanın midesinde metal yabancı 

cisim olup olmadığı anlaşılabilir. Cihaz yabancı cisim varlığında sesli uyarı verir. 

 

 

Resim 1.9: Metal dedektör  
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1.1.6. Muayene Lambaları 
 

Klinik muayenede daha net bir görüş sağlamak için kullanılan araçlardır. 

 

 Baş Lambası 

 

Yeterince aydınlık olmayan ortamlardayapılan muayenelerdeve içi boşluklu organların 

spekulumla muayenesinde net görüntü sağlamakamacıyla kullanılan bir araçtır. 

 

 

Resim 1.10: Baş lambası 

 

 Wood Lambası 

 

Wood lambasının ışığı, nikel oksitli bir filtreden geçen ultraviyole A ışınıdır. Wood 

ışığı ile normal ışıkla bakıldığında görülemeyen bazı maddelerfloresansverme 

özelliklerinden faydalanarak görünür hale getirilir. Klinikte,wood lambası ile bazı mantar 

enfeksiyonlarının teşhisi yapılır. 

 

 

Resim 1.11: Wood lambası 
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1.1.7. Sondalar 
 

 Oluklu Sonda 

 

Yara, fistül ve boşlukların derinliğini, kanalların seyrini ve hangi dokulara kadar 

ilerlediğini, dip taraflarında yabancı cisim varlığını araştırmak amacıyla kullanılır. 

 

 

Resim 1.12: Olukluveyapraklıçeliksonda 

 

 İdrar Sondaları 

 

İdrar yollarında oluşabilen herhangi bir tıkanmanın varlığının ve yerinin tespitinde, 

tıkayan cismin tabiatının öğrenilmesinde idrar sondalarından yararlanılır. 

 

Resim1.13: Değişik idrar sondaları 

 

Resim1.14: Dişi hayvanlarda kullanılan metal idrar sondası 

 Mide Sondaları 

 

Mide içeriğinin muayene edilmesi gerektiğinde mide sondalarından yararlanılır. 

 

Resim 1.15: At ve sığırlarda kullanılan mide sondaları  
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Resim 1.16: Köpekte mide sondası 

 

1.1.8. Test Strip ve Kitleri 
 

Yapısında bulunan reaktifler sayesinde alınan numunenin kısa süre içerisinde 

incelenmesini sağlayan strip ve kitler, muayenede kullanılan araç gereçler arasında yer alır. 

Çeşitli hastalıkların teşhisine yönelik hazırlanmış hazır kitler vardır. Örneğin mastitis 

hastalığının teşhisi için mastitis teşhis kâğıdı, idrardan ölçüm yapan stripler, Ph ölçümü için 

pH metre bunlar arasında sayılabilir. 

 

 

Resim 1.17: Test stripleri 

 

 

Resim 1.18: Hastalık teşhisinde kullanılan kit  
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1.1.9. Otoskop 
 

Dış kulak yolunun ve kulak zarının ışık ile muayenesinde kullanılan bir araçtır. 

Bilgisayara yüklenen program ile canlı kayıt yapan video otoskoplarda vardır. Hayvanın dış 

kulak yoluna uyumlu,değişik çap ve uzunlukta sökülüp takılabilen özellikte spekulumlar 

bulunur. 

 

Resim 1.19: Otoskop ve otoskopla muayene 

 

1.1.10. Oftalmoskop 
 

Gözün iç kısımlarının muayenesinde kullanılan bir araçtır. 

 

 

Resim 1.20: Oftalmaskopla muayene 

 

 

Resim 1.21: Oftalmaskopun muhafazası  
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1.1.11. Röntgen (X-Ray Cihazı) 
 

Röntgen cihazları,X ışını kullanarak görüntüleme sağlayan cihazlardır.  Röntgen 

cihazları,  istenilen sürede, istenilen kalite ve miktarda X ışınının elde edilmesini sağlar.  

Röntgenle görüntüleme, radyolojik tanı yöntemlerinin en eskisidir. Vücudu farklı oranlarda 

geçen x-ışınları bir fotoğraf plağı ya da flüoresan ekran üzerine düşürülerek sabit veya canlı 

görüntüler elde edilir.   

 

Resim 1.22: Röntgen cihazı 

 

 

Resim 1.23: Röntgen cihazı ile görüntü alınması 
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1.1.12. Ultrason Cihazı 
 

Ultrason, ses dalgalarından faydalanarak görüntüleme sağlayabilen bir yöntemdir. 

Buradaki ses dalgaları yüksek frekanslı ve insan kulağının işitemeyeceği ses dalgalarıdır. 

Ultrasonun çalışma prensibi, ses dalgalarının farklı doku ve organlardan farklı şekilde 

yansıması özelliğine dayanır. Ultrason cihazının ses dalgaları gönderen ve dokulardan geri 

dönen ses dalgalarını algılayan vücuda tutulan kısmına prob denir. Prob geri dönen ses 

dalgalarını algılar ve bunları bir tür bilgisayar yani işlemci içerisinde işleyerek görüntüye 

dönüştürür. Görüntü monitörde izlenir. 

 

Resim 1.24: Ultrason cihazı 

 

 

Resim 1.25: Ultrasonla muayene 
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1.1.13. Endoskop 
 

Endoskopi, hayvan vücudunda bulunan boşluklardan yararlanarak organların 

incelenmesidir. Steril ve uygun ışık kaynakları ve kamera sistemiyle vücut içindeki yapılar 

muayene edilir. 

 

Resim 1.26: Endoskopla muayene 

 

1.2. Klinik Muayenede Kullanılan Araç Gereçlerin Temizlik ve 

Dezenfeksiyonu 
 

Klinik muayenede kullanılan her araç gereç işlem sırasında mikroorganizma 

bulaşmasına maruz kaldığı için temizlik sonrası sterilizasyon ve dezenfeksiyon yapılmadan 

bir başka hayvanda kullanılırsa mikroorganizmaların taşınmasına ve yeni hastalıkların ortaya 

çıkmasına neden olur. Ayrıca kullanılan araç gereçlerin temizlik ve dezenfeksiyonu 

uygulayıcı hekim ve teknisyenler açısından da risk oluşturur. Araç gereçlerin bakım ve 

temizliğinde kişisel hijyen kurallarına uyulmalıdır. Mikroorganizma bulaşmasına karşı 

sterilizasyon ve dezenfeksiyon modüllerinde belirtilen kurallara uyulmalıdır. 

 

1.2.1. Klinik Muayene Araç Gereçlerinin Temizliği 
 

Araç gereç ve çeşitli yüzeylerdeki görülebilir bütün kir ve artıklar temizlenerek 

uzaklaştırılmalı bunların mikroorganizmalar için çoğalma ortamı hâline dönüşmesi 

önlenmelidir. Temizlik işlemi ile gözle görülen kir ve atıkların yanı sıra gözle görülmeyen 

mikroorganizmaların önemli bir kısmı da uzaklaştırılmış olur. 
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Klinik muayenede kullanılan her araç gerecin bakım ve temizliği, kullanma talimatına 

uygun şekilde yapılmalıdır. Örneğin, ultrasonun en önemli ve pahalı parçası olan probların 

bakım ve temizliğinde oldukça dikkatli olunmalıdır. Araç, gereç ve donanım, kullanımdan 

hemen sonra temizlenmelidir. Temizlik geciktirilirse temizlik işlemleri zorlaşır ve 

mikroorganizmaların üremesi için uygun ortamoluşur. Kullanılmış ve kirlenmiş malzemeler; 

temizliği, dezenfeksiyon ya da sterilizasyonu yapılmadan başka bir işlemde 

kullanılmamalıdır. 

 

Herhangi bir işlem sırasında kullanılan aletlerin üzeri doku atığı, kan ve vücut sıvısı 

ile kirlendiği gibi boşluklu aletlerin içleri de bu atıklarla dolabilir. Temizlik malzemeleri kire 

ve yüzeye göre seçilerek aletlerin yüzeyindeki boşluk ve birleşme yerlerindeki kirler 

temizlenmelidir. Gerekirse fırçalanmalı, çıkmayan doku artıkları enzimatik deterjanla 

yıkanmalıdır. 

 

Alet üzerindeki organik atıklar protein içerirler ve bu proteinler 50 °C’nin üzerinde 

birbirlerine daha çok yapışırlar. Bu nedenle temizlikte kullanılan suyun sıcaklığı 45 °C’yi 

geçmemelidir.  

 

Kan, organik atıklar ve ortamdaki çabuk sökülüp atılabilecek kaba kirleri 

uzaklaştırmak amacı ile önce soğuk çeşme suyu ile ön yıkama yapılmalıdır. 

 

45 ºC’de alkalen deterjanlar ya da enzim içeren veya içermeyen nötralpH deterjanlar 

ile araç gereçler temizlenmeli sonrasında ılık veya soğuk suyla durulanmalıdır. Durulamada 

mümkünse demineralize (saf su) su kullanılmalıdır. 

 

Temizliği yapılan araç gereç kurutulmalıdır. Kurutma işleminde menteşeli olan aletler 

ağızları açık şekilde temiz bir zemin üzerinde kurumaya bırakılmalıdır. 

 

1.2.2. Araç Gereçlerin Sterilizasyon ve Dezenfeksiyonu 
 

Organ ve doku ile temas eden araç gereçlerin tümü mutlaka steril hâle getirilmelidir. 

Isıya duyarlılığı nedeniyle sterilize edilemeyen kritik malzemelerin (cerrahi aletler) veya 

sterilizasyongerektirmeyen aletlerin bir kereden fazla kullanılması zorunluluğu durumunda 

kimyasal maddelerle yüksek seviyede dezenfeksiyonu yapılmalıdır.  

 

Araç gereç ve yüzey dezenfeksiyonu ile sterilizasyon işlemleri dezenfeksiyon ve 

sterilizasyon modüllerinde belirtildiği gibi yapılmalıdır. 

 

1.2.2. Klinik Ortamının Temizlik ve Dezenfeksiyonu 
 

Klinik ortamının da temizlik ve dezenfeksiyonunun düzenli olarak yapılması şarttır. 

Ortamdaki zemin, kanallar ile duvarlar iyice temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir. 
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Hasta barındırılan, tanı ve tedavi yapılan yerlerde hijyenik ortam sağlanmalıdır. 

Hijyenik ortamın sağlanması ve devamlılığı, etkili temizlik ve dezenfeksiyonla mümkündür. 

Sadece kirlenmiş ve mikroorganizmalarla enfekte olmuş alanların değil, hijyenik olmasına 

özen gösterdiğimiz bölgelerin temizliği ve devamlılığı da önemlidir.  

 

Klinik ortamında tüm yüzeylerin, mümkünse sıcak suyla yoksa soğuk su ve deterjanla 

mekanik temizliği yapılmalıdır. Organik artıkların varlığı bazı dezenfektanların etkinliğinin 

azalmasına veya yok olmasına neden olabileceğinden mekanik temizliğin önceden yapılması 

önemlidir. Suyla durulama sürekli değiştirilen temiz suyla yapılmalıdır. Çünkü kullanılan 

suyun içinde bulunan mikroorganizmalar yeniden temizlenmiş yerlere bulaşacaktır.  

 

 

Resim 1.27: Klinik ortamının temizlik ve dezenfeksiyonu 

 

1.2.3. Klinik Ortamının Kullanılmasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 
 

 Temiz ve steril araç gereç, kapalı bir dolap içerisinde muhafaza edilmelidir. 

 

 Dezenfekte edilen malzemeler kurutulduktan sonra yerlerine kaldırılmalıdır. 

 

 Tıbbi atıkları atık kovalarına koymalı, kesici, delici ve kesici uçlu aletlerin 

atıldığı delinmeye dayanıklı kutular kullanılmalı ve bu kutuların ağzı kapalı 

tutulmalıdır. 

 Temizlikte kullanılan paspas kullanım öncesi ve sonrası yıkanmalıdır. Paspas % 

1’lik sodyum hipoklorid çözeltisinde 20 dakika bekletilmelidir. 

 

 Dökülen kan ve vücut sıvıları zaman geçirmeden uygun bir dezenfektanla 

temizlenmelidir. 

 Klinik ortam, hiçbir zaman kirli ve ıslak (nemli) bırakılmamalıdır. Temiz ve 

kuru bir yerde mikroorganizmalar barınamaz. 

 Klinikteki araç gereçler, kullanıma hazır hâlde olması için düzenli olarak 

kontrol edilmelidir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

 

Aşağıdaki işlem basamaklarını ve önerileri dikkate alarak klinikte kullanılan araç 

gerecin muayeneye hazır hâle getirilmesi ile ilgili uygulama yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Kişisel hijyeni sağlayınız. 

 Gerekli güvenlik önlemlerini alınız. 

 Kişisel hijyen kurallarına uyunuz. 

 İş elbisesi ve eldiven giyiniz. 

 Araç gereçleri kontrol ediniz. 
 Kullanma, bakım ve temizlik 

talimatlarını inceleyiniz. 

 Klinikte kullanılan araç gereçleri 

temizleyiniz. 

 Dikkatli ve titiz çalışınız. 

 Kullanma talimatına uyunuz. 

 Araç gereçlerin dezenfeksiyonunu yapınız.  Dezenfeksiyon modülüne bakınız. 

 Araç gereçlerin sterilizasyonunu yapınız.  Sterilizasyon modülüne bakınız. 

 Temizlenerek dezenfekte ya da sterilize 

edilen araç gereci kapalı dolapta muhafaza 

ediniz. 

 Kontaminasyona karşı dikkatli 

olunuz. 

 Araç gereçleri, varsa kendi muhafaza 

kutusuna yerleştiriniz. 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Bu faaliyet sonunda kazanımlarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz. 

 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Aşağıdaki araçlardan hangisi dinleyerek yapılan muayenede (oskültasyon) kullanılır? 

A) pH metre 

B) Otoskop 

C) Oftalmoskop 

D) Termometre 

E) Steteskop 

 

2. Aşağıdaki araçlardan hangisi vurarak yapılan muayenede (perküsyon) kullanılır? 

A) Plessimetre 

B) pH metre 

C) Termometre 

D) Spekulum 

E) Padan 

 

3. Aşağıdaki araçlardan hangisi vajina gibi dışarı açılan boşluklu organların açılarak 

muayenesinde kullanılır? 

A) Plessimetre 

B) pH metre 

C) Termometre 

D) Spekulum 

E) Steteskop 

 

4. Aşağıdaki araçlardan hangisi hayvanın midesinde metal yabancı cisim olup 

olmadığının anlaşılmasında kullanılır? 

A) Otoskop 

B) Dedektör 

C) Steteskop 

D) Perkütör 

E) Sterilizatör 

 

5. Dış kulak yolunun muayenesinde kullanılan araç aşağıdakilerden hangisidir?  

A) Otoskop 

B) Oftalmaskop 

C) Steteskop 

D) Endoskop 

E) Ultrason 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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6. Ultrason cihazının ses dalgaları gönderen ve dokulardan geri dönen ses dalgalarını 

algılayan vücuda tutulan kısmına ne ad verilir. 

A) Antidot 

B) Trop  

C) Prob 

D) Hematob 

E) Drop 

 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler 

doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Temizlik işlemi ile gözle görülen kir ve atıkların yanı sıra gözle görülmeyen 

mikroorganizmaların tamamı ortamdan uzaklaştırılır. 

 

2. (   ) Temiz ve steril araç gereç, kapalı bir dolap içerisinde muhafaza edilmelidir. 

 

3. (   ) Temizliğin kolaylaştırılması açısından temizlik işlemleri biraz geciktirilmelidir. 

 

4. (   ) Temiz ve kuru bir ortamda mikroorganizmaların barınması güçleşir. 

 

5. (   ) Organik artıkların varlığı bazı dezenfektanların etkinliğinin azalmasına neden 

olabilir. 

 

6. (  ) Klinikte hijyenik ortamın sağlanması ve devamlılığı etkili bir temizlik ve 

dezenfeksiyon ile mümkündür. 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

 

 

 

Hayvan sahibine hastalığın geçmişine yönelik sorular sorarak anamnez 

alabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Yakınınızdaki bir veteriner kliniğine giderek hastalığın geçmişine yönelik hasta 

sahibine sorulabilecek soruların neler olduğunu öğreniniz.  

 

 Doğru anamnez alınmasının hastalık teşhisine katkısını araştırınız. Araştırma 

sonuçlarını sınıf ortamında arkadaşlarınızla tartışınız. 

 

 Edindiğiniz bilgilerden sunum dosyası hazırlayarak sınıfta arkadaşlarınızla ve 

öğretmeninizle paylaşınız. 

 

2.ANAMNEZ ALMA 
 

Hayvanlar kendi vücutlarında ortaya çıkan bozuklukları, duyup hissettiklerini söyleme 

yeteneğine sahip değildir. Bu özelliklerinden dolayı, hastalığın oluşumu, seyri, görünüşü ve 

geçirmiş olduğu evreler hakkında hayvan sahibi veya bakıcısından gerekli bilgilerinalınması 

işlemine anamnez denir. 

 

2.1. Anamnez ve Önemi 
 

Muayene, aşılama, suni tohumlama ve doğuma müdahale gibi işlemler öncesinde 

hayvan sahibinden, hayvanın geçmişi hakkında bir takım bilgilerin alınması zorunludur. 

Hastanın öz geçmişinin saptanması, doğru bir tanının yapılabilmesi ve doğru müdahale 

açısından anahtar niteliğindedir. Hasta sahipleri ile hastalık sorunlarını çözmek için uygun 

bir ortam oluşturulması gerekir.  

 

Hayvan sahibinin kliniğe ilk başvurduğu dönemde veteriner sağlık teknisyeni ile 

hayvansahibi arasında güzel bir diyaloğun gelişebilmesi önemlidir. Veteriner sağlık 

teknisyeninin hayvan sahibine genel yaklaşımla ilgili temel bilgilere sahip olması gerekir. 

Gerek telefonla, gerekse yüz yüze görüşmelerde her zaman ilk temas veteriner hekimle 

olmayabilir. Bu durumda gerekli bilgiler ile donatılmış bir veteriner sağlık teknisyeninin 

hasta sahibini yönlendirilebilmesi ve veteriner hekimin muayenesi için randevuları 

ayarlayabilmesi gerekir.  

  

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAŞTIRMA 
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Hayvan sahibi ile ilk temas sırasında veteriner sağlık teknisyeni hayvan sahibine 

kendini tanıtır. Olağan selamlaşmalar ilişki kurulmasına yardımcı olur. Hayvan sahibine 

yöneltilen ‘nasıl yardımcı olabilirim?’ sorusu etkili bir açılış sorusudur. Öncelikli olarak 

hayvan ile ilgili temel bilgilerin alınması ve bu bilgilerin bir hasta kayıt formuna 

kaydedilmesi gerekir.  

 

Hayvan sahibinden alınacak temel bilgiler; hayvan sahibinin adı soyadı, hayvanın adı 

ve ırkı,cinsiyeti, yaşı, kliniğe başvuru nedeni, hasta sahibine gün içerisinde ulaşılabilecek 

telefon numaraları hastanın daha önce kliniğe başvurup başvurmadığıdır. Veteriner sağlık 

teknisyeni tarafından alınan bu bilgiler ışığında, hastaya ait kayıtlar veteriner hekimin 

incelemesi için hazır hale getirilir. Bu sayede hasta sahibine ve hastaya ismi ile hitap etme 

olanağı sağlanır. Bu da hasta sahibi ile klinik çalışanları arasında iyi ilişkiler kurulmasına 

olanak sağlar.  

 

Doğru tanı için hayvan sahibinden hayvana ait eksiksiz bir geçmiş bilgisi alınmalıdır. 

Anamnez tam alınmazsa hastalığa tanı koymada hatalar yapılabilir ya da tanı güçleşebilir. 

Doğru ve tam alınmış bir anamnez, hastalığı tanıma açısından büyük kolaylık sağlar. Hayvan 

sahibi için önemli gözükmeyen detaylar hastalığın tanısının yapılmasında önem 

taşır.Veteriner teknisyeni tarafından alınacak iyi bir özgeçmiş bilgisi veteriner hekimin hem 

tanısını kolaylaştıracak hem de veteriner hekime zaman kazandıracaktır. 

 

Resim2.1: Hasta sahibinden anamnez alınması 

2.2. Anamnez Alırken Sorulması Gereken Sorular 
 

Hasta sahipleri ya da bakıcılar, hastalık hakkında her zaman yeterli bilgi 

vermeyebilirler. Hayvan sahipleri ile onların anlayacağı şekilde konuşulmalı, teknik terim 

kullanmaktan kaçınılmalıdır. Çok fazla teknik terim kullanılması durumunda, hayvan sahibi 

veya bakıcı şaşırabilir ve sorulara doğru yanıt veremeyebilir. Özellikle bakıcılar kendi ihmal 

ve yanlış işlemlerinin hastalığa neden olduğunu hissettikleri anda sorulan sorulara yanlış 

veya yanıltıcı yanıtlar verir.Yanlış yönlendirmeden kaçınmak için hayvan sahibinin hayvanla 

olan ilgisi dikkatle sorgulanmalıdır. 
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Resim 2.2: Hayvan sahibinden anamnez alınması 

Anamnezde sorulacak sorular türlere, bir ve sürü halinde bulunuşa veya etkilenen 

hayvan sayısına göre değişir. Küçük hayvan kliniğinde bir kedi veya köpek sahibinden 

anamnez almak, önemli oranda hayvan sahibinin durumu tanımlama kabiliyetine bağlıdır. 

Çiftlikte anamnez almak çok sayıdaki hayvan varlığından dolayı zor olabilir. 

 

Sorulacak sorular, ‘evet’ veya ‘hayır’ şeklinde cevaplanacak sorular olmamalı, 

hastalıkla ilgili detaylı bilgileri içermelidir. Bu nedenle veteriner teknisyeninin doğru soruları 

sormaya yönelik eğitiminin olması gerekir. Örneğin, kediniz bu zamana kadar çok su içiyor 

muydu? Şeklinde sorulan soruya verilen cevap genellikle evet ya da hayır olur. Soru, 

hastamızın su alımı azaldı mı arttı mı yoksa aynı mı kaldı tanımlar mısınız? Şeklinde 

değiştirilirse hasta sahibi oluşan değişikliği anlatmaya yönelik bir cevap verecektir. Hayvan 

sahibinin gözlemleri yorumlarından ayırt edilmelidir. İshalli olma ihtimali, daha ayrıntılı 

sorularak kastedilenin dışkının bol ve yumuşak olup olmadığı anlaşılmalıdır.  

 

Hastanın geçmişi ile ilgili bilgi almaya başlarken temel sorundan başlanmalıdır. Hasta 

sahibinin profesyonel bir yardım almasını gerektiren durum nedir? Problem ne zamandan 

beri vardır? Bulgular hangi sırayla ortaya çıkmıştır? Hangisi önce başlamıştır, diyare mi 

yoksa kusma mı? Hasta sahibi hasta hayvanı tedavi etmek için herhangi bir ilaç ya da tedavi 

uygulamış mıdır? Hasta daha önce bu tür bir problem yaşamış mıdır? Eğer yaşamış ise ne 

zaman yaşamıştır? Yaşadığı dönemde ne tür bir tedavi almıştır? Aldığı bu tedavi hastaya iyi 

gelmiş midir? Hastanın daha önce geçirdiği hastalıklar ve travmalar var mıdır? Bu sorular 

hasta sahibi için sıkıcı ya da gereksiz gelebilir. Fakat eksik bilgilerin tamamlanması 

açısından önemlidir. 

 

Asıl sebep ortaya konulduktan sonra daha genel sorunlara geçilmelidir. Hastanın 

nerede yaşadığı, ev içinde mi, dışarıda mı yoksa hem içeride hem dışarıda mı yaşadığı 

sorulmalıdır. Hastanın ülkenin neresinden olduğu ya da geldiği belirlenmelidir. Ayrıca ülke 

dışına çıkıp çıkmadığı öğrenilmelidir. Farklı bölgelerde farklı hastalıklarla karşılaşılabileceği 

unutulmamalıdır. Ülke dışına çıkarılan hastaların gittiği ülkedeki bir hastalığa yakalanmış 

olabileceği de akılda tutulmalıdır.  
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Hastanın nasıl bir diyetle beslendiği öğrenilmelidir (kuru mama, yaş mama ya da ev 

yemeği).Hastanın yem alımının ve bağırsak hareketlerinin normal olup olmadığı 

sorulmalıdır. Dışkının rengi ve kompozisyonu not edilmelidir. Kusma şikâyetinin olup 

olmadığı öğrenilmelidir .İdrara çıkma alışkanlığında değişim var mıdır? Son aşılamaları ne 

zaman yapılmıştır? Hangi aşıları yapılmıştır? Hasta sahipleri, aşıların tam olduğunu 

söyleyebilir. Fakat bazen hangi aşıların yapıldığına dair bilgileri eksik olabilir. Mümkünse 

aşı karnesi incelenmelidir. 

 

Evde başka hayvan olup olmadığı bilinmelidir. Hastanın herhangi bir bakım yerine 

banyo ya da pansiyon için son 30 gün içinde bırakılıp bırakılmadığı öğrenilmelidir. Başka 

hayvanlar ile hastanın temasının olduğunun belirlenmesi hastalık teşhisi açısından önemlidir. 

Toksik madde ile temasının olup olmadığı öğrenilmelidir? Bahçe ya da açık mekânlarda 

bulunan hayvanların bahçeye atılan zehirli maddelerden ya da basit olarak bahçede yapılan 

ilaçlamadan etkilenebileceği akılda tutulmalıdır.  

 

Yine açık mekânlarda bulundurulan hayvanlar, bahçeye atılan bozuk gıda ya da 

yabancı cisimleri ağzına alıp yiyebilirler. Tüm bu alınan bilgiler olası tanının konulabilmesi 

ya da bir liste oluşturulabilmesi için gereklidir. 

 

Acil bir durumla karşılaşıldığında, hayati fonksiyonların sağlanmasına öncelik 

verilmelidir. Bazı temel bilgilere ihtiyaç duyulsa da ayrıntılı geçmiş alınması hastanın 

durumu stabil hale getirilene kadar ertelenmelidir. Zehirlenmeler, bu durumun dışındadır. 

Zehirlenme şüphesiyle getirilen hastalarda hasta sahibinden acil bilgi alınması gerekir. Hasta 

sahibinin hayvanın maddeyi yerken ya da içerken görüp görmediği öğrenilmelidir. Hasta 

sahibinin hastanın temas edebileceği zehirli bir madde kullanıp kullanmadığı, eğer kullanmış 

ise boş kutusunu yanında getirip getirmediği öğrenilmelidir. İlk yardım için gerekli bilgiler 

genellikle kutuların üzerinde yazılıdır. Eğer hasta sahibi kutuyu yanında getirmişse bilgiler 

buradan alınabilir. Böylece zehir merkezi ile irtibat kurularak zehri nötralize edecek 

maddenin özellikleri öğrenilir. 

 

Hayvan sahibine sorularak yanıt alınması gereken temel sorular şunlardır. 

 Şikâyetiniz nedir?  

 Hayvan ne zamandan beri hasta?  

 Hayvanınızın hastalığını nasıl anladınız veya hayvanda neler gördünüz?  

 Hayvanınız sizce neden hastalanmış olabilir?  

 Hayvanın barındığı yerde başka hayvanlar var mı, varsa onlarda benzeri bir olay 

var mı, ölen kesilen veya şu anda başka hasta hayvan var mı?  

 Hastanın daha önce muayenesi ve sağaltımı yapıldı mı, yapıldıysa ne gibi ilaçlar 

verildi? Sonuç ne oldu? 

 Hayvanınız gebe mi? Gebelik süresi ne kadar? 

 Hayvanınız en son ne zaman doğum yaptı? Hangi kızgınlık belirtilerini 

gördünüz mü? Kızgınlık belirtileri başlayalı ne kadar zaman geçti? 
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2.2.1. Hayvan Hastalıklarıyla İlgili Anamnez Alma 
 

Hastalıkla ilgili anamnez alırken aşağıda belirtilen hususlara yanıt aranmalı, ayrıca 

sistemik muayenede teşhise götüren özel sorularda sorulmalıdır. 

 

2.2.1.1. Hasta Sahibine Hastayla İlgili Şikâyetin Neler Olduğu Sorusunun Sorulması 

 

Bu soru hastalığın hayvanda yerleştiği sistemi ya da organı anlayabilmek için sorulur. 

Hayvan sahipleri bu soruya genellikle “hasta” olduğu yanıtını verir. Ancak konuşma 

arasında; hayvanının yemediğini, dışkısını ya da idrarını yapmadığını, öksürdüğünü, 

memesinin şiştiğini vs. söyleyerek hastalık bilgilerini verir. 

 

2.2.1.2. Hasta Sahibine Hastalığın Süresini Öğrenmeye Yönelik Soru Sorulması 

 

Hastalığın süresini öğrenmek için hayvanın ne zamandan beri hasta olduğu sorulur. Bu 

soru, hastalığın süresinin öğrenilmesi için gereklidir. Burada amaç; hastalığın "perakut" (1-2 

saatten-1 güne kadar), "akut" (2-4 gün), subakut" (2-3 hafta), "kronik" (4 - 5 hafta) olup 

olmadığını öğrenmektir. Süre hakkında yeter1i bilgiyi almak hastalığın tanısını ve gidişatını 

(prognoz) öğrenmek açısından önemlidir.  

 

Bir hastalığın süresini öğrenmekle o gruba girmeyen pek çok hastalık ihtimali ortadan 

kalkıyor demektir. Örneğin, hastalığın bir aydır devam ettiğini öğrendiğimiz zaman onun 

kronik seyirli olduğunu ve teşhiste perakut, akut ve subakut seyirli pek çok hastalığın artık 

söz konusu olamayacağını anlamış oluruz. “Akşam sağlıklı olan bir hayvanın sabah ölü 

bulunduğu” ifade edilirse hastalığın perakut olduğu ve artık teşhiste akut, subakut ve kronik 

hastalıkların ihtimal dâhilinde olamayacağı fikri doğar. Şunu da unutmamak gerekir ki bazı 

hastalıklar zaman açısından her formda seyredebilir. Örneğin leptospirozisinperakut, akut, 

subakut ve kronik formları vardır ve her hayvan türünde görülür. 

 

2.2.1.3. Hayvanda Görülen Hastalık Belirtilerini Öğrenmeye Yönelik Soru Sorulması 

 

Hayvan sahibi veya bakıcısının, hastalığın başından beri gördüğü belirtiler, hastalığın 

türü ve yerleştiği yerler hakkında bilgi vermesi tanı için önemlidir. Ayrıca, hayvanın iştahı, 

su içmesi, dışkılama durumu, idrar yapma şekli, solunum şekli, öksürük durumu, fiziksel 

aktivitesi, verimi, çıkardığı sesler olup olmadığı gibi özel sorular da sorulmalıdır. Çünkü 

hastanın idrar yapmadığı, dişi hayvanların memelerinin şiştiği, hayvanın ishal olduğu, 

öksürdüğü anlaşılırsa hastalığın yerleştiği organ ya da sistemler öğrenilir. Hastalık belirtileri 

birdenbire mi çıktı yoksa yavaş yavaş mı şekillendi araştırılır. 

 

2.2.1.4. Hastalığın Ortaya Çıkışı Hakkında Hayvan Sahibinin Fikrini Öğrenmeye 

Yönelik Soru Sorulması 

 

Hastalığın olası ortaya çıkma nedenini öğrenmeye yönelik sorular sorulur. Hayvanın 

barındığı yerin özellikleri, verilen yemin türü ve kalitesi, yem değişikliği yapılıp 

yapılmadığı, yemin küflü, tozlu, bozuk, sıcak, donmuş olup olmadığı, hayvanın meraya çıkıp 

çıkmadığı öğrenilir.  
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Kedi ve köpeklerde hayvanın bağlı olup olmadığı, soğukta veya yakıcı güneş altında 

kalıp kalmadığı, yüksekten düşme ve kavga gibi travmatik olayların varlığı, içtiği suyun 

temiz, sıcak ya da soğuk olup olmadığı gibi sorular sorulur. Böyle sorularla hastalığın ortaya 

çıkışındaki nedenler belirlenmiş olur.  

 

2.2.1.5. Hastalığın Bulaşıcı ya da Bireysel Bir Olgu Olup Olmadığının Tespiti 

 

Bu soru grubunda hastalığın; yetiştirme hatalarına bağlı bireysel ya da mikrobik 

nedene bağlı bulaşıcı bir hastalık olup olmadığı öğrenilmeye çalışılır. Hastalığın yayılma ve 

hastalığa bağlı ölüm oranları, sürüye veya ahıra yabancı hayvan girip girmediği, girdiyse 

hastalık kaç gün sonra ortaya çıktığı gibi ek sorular sorulmalıdır. 

 

Yem değişikliği, kırkım, aşılama gibi önceden yapılan işlemler hastalığın oluşumunda 

önemli faktörler olabilir. Sürüde ve bireysel hayvanlarda kullanılan kontrol işlemleri 

bilinmelidir. Bunlar aşılar ve aşılama takvimi ile özel kontrol işlemlerini kapsar. Bir köpek 

kulübesinde parvovirus enfeksiyonu çıktığında hayvan sahibine dezenfeksiyon metotları, 

izolasyon metotları sorulmalıdır. 

 

2.2.1.6. Hastalıkla İlgili Olarak Daha Önce Muayene ya da Tedavi Uygulanıp 

Uygulanmadığını Öğrenmeye Yönelik Sorunun Sorulması 

 

Bazen yetkisiz kişiler, hayvana bilgisizce ilaç vermiş ya da bir veteriner hekim 

hayvanı muayene etmiş, tedavisi devam ediyor olabilir. Yetkisiz kişilerin (ampiriklerin) 

yaptığıişlemler hayvana fayda yerine zarar verebildiği için bu soru yöneltilmelidir. Tedavi 

amacıyla verilen ilaçların vücutta birikme yapabileceği unutulmamalıdır.  

 

Kullanılan ilaç kan değerlerinin belli bir süre değişmesine neden olabilir. Böyle bir 

ilacın kullanılması halinde kandaki etkisi tam geçmeden yapılacak bir analiz sonrasında 

yanlış parametrelerin ortaya çıkması söz konusudur.  

 

2.2.2. Suni Tohumlama Öncesi Anamnez Alma 
 

Hayvanın yaşı, yaptığı doğum sayısı, son doğurduğu tarih, doğum sonrası hastalık 

geçirip geçirmediği, tohumlama sayısı, hayvanda gözlemlenen kızgınlık belirtileri, kızgınlık 

belirtilerinin başlama zamanı ve son tohumlama tarihi gibi sorular sorulur. Ayrıca 

tohumlandığı hâlde tutmama sayısı ve erkek hayvanlarla bir arada bulunup bulunmadığı 

araştırılır. 

 

2.2.3. Doğum ve Jinekolojik Muayene İçinAnamnez Alma 
 

Gebelik süresi, gebelik süresince hayvanın sağlığı, doğumun ilk belirtilerinin zamanı, 

doğumun başlama zamanı, doğum sancılarının sıklığı ve süresi, doğuma herhangi bir 

müdahalenin olup olmadığı araştırılmalıdır. Daha önce ampirikler tarafından doğuma 

müdahale edilip edilmediği önemlidir.  
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Hayvan sahibi, müdahale yapılmışsa bunu gizleyebilir. Ayrıca hayvanın yaşı, yaptığı 

doğum sayısı, son doğum tarihi, doğumun şekli, yavru zarlarının atılıp atılmadığı, lochia 

(Puerperal dönemde dokuların yıkımı sonucu oluşan ve dışarı atılan sıvı) akıntısının süresi 

ve rengi öğrenilir.  

 

Doğumla ilk östrus arasındaki süre, östrusların süresi, yapılan aşım veya tohumlama 

sayısı, en son tohumlama tarihi, daha önceki yıllarda hayvanın geçirmiş olduğu hastalıklar, 

genital organ akıntıları öğrenilir. Memelerin gelişimi, süt verimi, laktasyonun başlama 

zamanı, bakım ve beslenme koşulları, hayvanın bulunduğu çevredeki salgın hastalıklar, 

tohumlama zamanı ve daha önceki doğumlarında güç doğum, yavru atma gibi durumların 

yaşanıp yaşanmadığı sorulur.  

 

2.2.4. Aşılama Öncesi Anamnez Alma 
 

Bilindiği üzere aşılar, sağlıklı hayvanlara koruyucu amaçla yapılan biyolojik 

maddelerdir. Aşılar, sağlıklı hayvanlara yapılır. Aşılama öncesinde aşıdan istenen faydanın 

sağlanabilmesi ve aşının hayvanda istenmeyen bir etki oluşturmaması için birtakım soruların 

hayvan sahibine sorulması gerekir. Bu amaçla; hayvanın gebelik durumu, yaşı, varsa daha 

önce yapılan aşıların çeşitleri ve yapılış zamanları, daha önce geçirdiği hastalıklar vs. 

sorulmalıdır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Aşağıdaki işlem basamakları ve önerileri dikkate alarak klinikte; hastalık teşhisine 

yönelik aşağıdaki soruları hasta sahibine yönelterek anamnez alınması ile ilgili bir uygulama 

yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 İş elbisesi giyiniz.  Tertipli ve temiz olunuz. 

 Hasta sahibine hasta ile ilgili şikâyetin 

neler olduğu sorusunu sorunuz. 

 Hasta sahibi ile konuşurken rahat bir 

ortam sağlayınız. 

 Konuşurken teknik terimler 

kullanmayınız. 

 Hasta sahibine, hayvanınız ne kadar 

süredir hasta, sorusunu sorunuz. 

 Hastalığın nasıl seyrettiğini (çok hızlı, 

hızlı, yavaş) öğreniniz.  

 Ne gibi hastalık belirtileri gördünüz 

sorusunu sorunuz. 

 Hastalıkla ilgili tüm bilgileri özel 

sorular sorarak öğreniniz. 

 Başka hastalanan hayvan var mı, 

bulaşma ve ölüm oranı nedir sorularını 

sorunuz. 

 Hastalığın bulaşıcı ya da bireysel olup 

olmadığını tespit ediniz. 

 Hastalığın ortaya çıkışı ile ilgili olası 

nedenler neler olabilir sorusunu sorunuz. 

 Hastalığın ortaya çıkışında etkili 

olabilecek durumları ve nedenleri 

öğreniniz. 

 Hastalıkla ilgili daha önce yapılan 

işlemler var mı sorusunu sorunuz. 

 Daha önce yapılmış olan müdahale ve 

tedavi girişimlerinin neler olduğunu 

tespit ediniz. 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Bu faaliyet kapsamında kazanımlarınızı aşağıdaki soruları cevaplayarak belirleyiniz. 

 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi anamnezin tam olarak alınmaması durumunda 

oluşabilecek sonuçlardan birisi değildir? 

A) Hastalığa tanı koymada hatalar yapılabilir. 

B) Hastalık tanısını koymada güçlük çekilebilir. 

C) Hastalığın tanınması büyük oranda kolaylaşır. 

D) Hastalığa müdahale de hatalar yapılabilir. 

E) Yanlış veya eksik tedavi uygulanabilir. 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi bir ineğe yapılacak suni tohumlama öncesinde hayvan 

sahibine sorulması gereken sorulardan değildir? 

A) Kızgınlık belirtilerinin başlama zamanı 

B) Hayvanda gözlemlenen kızgınlık belirtileri 

C) Son doğum yaptığı tarih 

D) Hayvanın yaşı 

E) Hayvanın cinsiyeti 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi bir köpeğe yapılacak aşı öncesinde hayvan sahibine sorulması 

gereken sorulardan değildir? 

A) Hayvanın yaşı 

B) Hayvanın türü 

C) Daha önce yapılan aşı çeşitleri 

D) Daha önce yapılan aşının yapılış zamanı 

E) Daha önce geçirdiği hastalıklar 

 

4. 2 yaşında bir düve doğum için kliniğe getiriliyor. Aşağıdakilerden hangisi doğuma 

müdahale öncesi anamnezde sorulması gereken sorulardan değildir? 

A) Doğumun ilk belirtilerinin görülme zamanı 

B) Doğum sancılarının sıklığı ve süresi 

C) Doğuma herhangi bir müdahalede bulunulup bulunulmadığı 

D) Daha önce yaptığı doğum sayısı 

E) Gebelik süresince hayvanın sağlığı 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi anamnez alırken dikkat edilecek hususlardan birisi değildir? 

A) Anamnez alırken bilimsel ve teknik terimler kullanmaya özen gösterilmelidir. 

B) Acil vakalarda ayrıntılı anamnezden önce hayati fonksiyonların sağlanmasına 

öncelik verilmelidir. 

C) Hayvan sahipleri ya da bakıcılar her zaman doğru bilgi vermeyebilirler. 

D) Sorulacak sorular türe, tek ve sürü halinde bulunuşa göre değişir. 

E) Hastanın geçmişi ile ilgili bilgi almaya temel sorundan başlanmalıdır.  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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6. Anamnez bilgisi aşağıdakilerden hangisini sağlamaz? 

A) Hastalığın olası nedeni hakkında fikir verir 

B) Hastalığın ne zamandan beri var olduğu bilgisini sağlar 

C) Hastanın vücut sıcaklığı derecesi hakkında bilgi verir 

D) Hastanın beslenmesi hakkında bilgi verir 

E) Hastanın en son nerede dolaştırıldığı hakkında bilgi verir 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

 

 

 

Hayvanların canlı ağırlık ölçümlerini yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Hayvancılık yapılan işletmelere, veteriner kliniklerine giderek hayvanlarda canlı 

ağırlığın nasıl tespit edildiğini araştırınız. 

 Hayvanlarda canlı ağırlıktaki değişmelerin, hangi durumlarda olduğunu kaynak 

kitap, dergi ve internet sitelerinde araştırma yapınız. 

 Bilgilerinizi sınıfta arkadaşlarınız ve öğretmeninizle paylaşınız. 

 

3. HAYVANLARDA CANLI AĞIRLIK ÖLÇÜMÜ 
 

Hayvanlarda canlı ağırlık ölçümleri ;ilaç dozu hesaplama, günlük verilecek yem 

ihtiyacının belirlenmesi (rasyon hesabı) gibi birçok amaca yönelik olarak sıkça yapılan bir 

işlemdir. 

 

3.1. Canlı Ağırlık Ölçümünün Önemi 
 

Hayvan sağlığını korumaya ve tedaviye yönelik her türlü ilaç uygulamasında doğru ve 

yeterli miktarda ilaç dozunun hesaplanabilmesi için hayvanın canlı ağırlığının bilinmesi bir 

zorunluluktur.  

 

Hayvanların ihtiyaç duyduğu günlük besin ihtiyacının doğru hesap edilerek 

karşılanabilmesi yani rasyon hesabının yapılabilmesi için canlı ağırlık bilinmelidir.  

 

Ayrıca hayvanların doğumdan itibaren gelişimsel dönemlerinde sağlıklı beden 

gelişimi açısından takibi de canlı ağırlık ölçümlerinin düzenli olarak yapılması ile mümkün 

olur. Hayvan ıslahında üstün verim özelliklerine sahip ırkların yetiştirilmesi çalışmalarında 

ve damızlık hayvan seçiminde canlı ağırlık önemli bir veridir. 

 

Süt hayvancılığında, hayvanların özellikle doğum ağırlığı, sütten kesim ağırlığı 

(kuruya alma) ve çeşitli dönemlerde hayvanların vücut ağırlığını bilmek, rasyon düzenlemesi 

ve çeşitli mineral, ilaç, vitamin uygulaması bakımından önemlidir. Laktasyondaki 

hayvanların rasyonlarının doğru dengelenebilmesi ve rasyonun yeterliliğinin takibi için 

hayvanların canlı ağırlıklarının bilinmesi ve izlenmesi gerekir.  

  

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAŞTIRMA 
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Besi hayvanlarının performanslarının ölçülmesi ve takip edilmesi, verimliliğin ve 

kârlılığın arttırılması için çok önemlidir. Hayvanların düzenli bir şekilde tartılması, mümkün 

olan en iyi randımanın alınması için gereklidir. Üreticiler, besi hayvanlarının en uygun ve 

kârlı ağırlığa ulaştığına emin olmak için düzenli olarak tartarlar.  

 

Özellikle bazı hastalıkların belirtisi olarak ortaya çıkabilen vücut ağırlığındaki 

değişmeler önemlidir. Hayvan yeterince beslendiği halde canlı ağırlıkta meydana gelen 

düşmeler bir hastalığın varlığını işaret eder. 

 

Kasaplık hayvanların alım ve satımında gerek üreticinin ve gerekse tüketicinin 

aldanmaması açısından da hayvanın canlı ağırlığının bilinmesine ihtiyaç vardır. Yine 

kesimhanelerde bakanlıkça belirlenen kilogramın altındaki hayvanların kesimi yasak 

olduğundan böyle hayvanların takibinin yapılabilmesi için canlı ağırlıkları ölçülmelidir. 

 

Kanatlı işletmeciliğinde sürünün günlük canlı ağırlık artışının takip edilmesi, anlık 

yem tüketiminin bilinmesi ve bir probleme bağlı yem tüketmeme eğiliminde müdahale 

edebilme olanağı sağlar. Yapılacak ek önlem ve uygulamalarla canlı ağırlık kaybının telafi 

edilmesi ve dönem sonunda hedeflenen canlı ağırlığa ulaşılması mümkün olur. 

 

3.2. Canlı Ağırlık Ölçüm Yöntemleri 
 

Gözlem ve tecrübelere göre tahmini olarak yapılan canlı ağırlık tespiti, modern 

hayvancılıkta, tahmin yerine hayvanın büyüklüğüne göre geliştirilmiş dijital tartı aletleri ve 

ölçü şeritleri ile yapılmaktadır. Sığır cinsi hayvanlarda ölçü şeridi ile göğüs çevresi ölçülerek 

ilgili tablodan okunan değere göre de canlı ağırlık hesaplanabilir. 

 

3.2.1. Terazi ve Kantarla Canlı Ağırlık Ölçümü 
 

Terazi, kantar veya baskül, hayvanların ağırlıklarının belirlenmesinde kullanılan 

ölçüm aletleridir.Denge prensibi ile çalışan, ağırlığından emin olunan kütleler bir tarafa, 

ölçülecek cisim diğer tarafa konulup dengeye gelmesi sağlanarak tartma işlemi yapan kefeli 

terazilerin yerini günümüzde dijital göstergeli elektrikli teraziler almıştır.  

 

Küçük ağırlığa sahip cisimlerin tartılmasında kullanılan tartı aletine pratikte terazi, 

büyük ağırlıkta cisimlerin tartılmasında kullanılan aletlere kantar ya da baskül adı verilir. 

 

Resim 3.1: Elektronik tartı aleti  



 

 30 

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

yapan kantar veya baskülle yapılanlardır. Hayvanın türüne ve büyüklüğüne göre planlanmış, 

dara alabilen ve ağırlık toplama özelliği olan dayanıklı malzemeden yapılmış baskül çeşitleri 

vardır. 

 

Resim 3.2: Küçük hayvan tartımında kullanılan terazi 

 

Hayvanların ticareti, gelişiminin izlenmesi, veterinerlik hizmetleri ve sürü ağırlığının 

tespiti amacıyla besi çiftlikleri, hayvan borsaları, entegre et işleme tesisleri başta olmak 

üzere besicilik sektöründe hayvan tartımı amacıyla tasarlanmış baskül çeşitleri vardır. Bu 

basküllerle; kaydırmaz özellikte platform yüzeyi, giriş ve çıkış kapıları, kafesli yapısı 

sayesinde hızlı ve sağlıklı hayvan tartımı yapılabilir. 

 

 

Resim 3.3: Büyük baş hayvan tartımında kullanılan baskül 
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Bazı kantarlar, tek hayvan tartımının yanı sıra sürü tartımı için de ihtiyaca uygun 

olarak üretilebilmektedir. Bilgisayar bağlantısı ve özel geliştirilen yazılımlar ile hayvan 

gelişiminin takibi ve maliyet analizlerinin yapılması mümkündür.  

 

Hayvanlar kulak numaralarına göre günlük olarak tartılarak kayıt altına alınmakta, 

toplanan bu bilgiler sayesinde tek tek hayvanların ve toplam olarak sürünün ağırlık kazanma 

grafikleri oluşturulmakta ve bu bilgiler ile maliyet analizi yapılabilmektedir. 

 

Hayvanların canlı ağırlıkları, midelerinin boş veya dolu olmasına göre değişir. Bu 

nedenle en doğru şekilde canlı ağırlık tartımı yapabilmek için özellikle işkembeli hayvanlar 

sabah sulanmadan ve yemlenmeden önce tartılmalıdır.  

 

 

Resim 3.4: Küçükbaş hayvan tartımında kullanılan baskül 

 

 

Resim 3.5: Kanatlı hayvan tartımı 
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3.2.2. Ölçü Şeridi İle Canlı Ağırlık Ölçümü 
 

Sığır cinsi hayvanlarda, göğüs çevresi ile hayvanın canlı ağırlığı arasında orantısal bir 

ilişki bulunduğu için göğüs çevresi ölçüsünden yararlanılarak canlı ağırlık tablosu 

oluşturulmuştur. Hayvanın besili ya da zayıf oluşu, göğüs çevresine göre canlı ağırlık 

hesabında farklılık oluşturur. Canlı ağırlık hesabında bu duruma dikkat edilmelidir. 

 

Hayvanın canlı ağırlığını bulmak için göğüs çevresi santimetre (cm) olarak ölçülür. 

Kürekler arkasından göğüs çevresi ölçü şeridi ile ölçülür. Sonra, göğüs çevresi ölçümü 

tablodan bulunur. Ölçülen uzunluk değerinin karşısına gelen ağırlık değeri bulunarak canlı 

ağırlık belirlenir. Bu iş için herhangi bir şerit metreden faydalanılabilir ve her zaman her 

yerde uygulanılması kolay bir metottur. Böyle bir ölçüm için hayvanın ayakta durması ve 

başının normal pozisyonda olması sağlanmalıdır. 

 

Şekil 3.1: Göğüs çevresinin ölçülmesi 

 

Bu yöntemde; canlı ağırlığın doğruya yakın olarak bulunmasında en önemli unsur, 

göğüs çevresinin doğru bir şekilde ölçülmesidir. Örnek verecek olursak,göğüs çevresi 186 

cm ölçülen bir hayvanın canlı ağırlığını bulmak için tablodaki göğüs çevresi sütununda 

186’nın karşısındaki sütundan canlı ağırlık değeri okunur ve normal ya da besili oluşuna 

göre 520-561 kg arası geldiği bulunur. 

 

Göğüs 

çevresi 

(cm) 

Canlı 

ağırlık 

(kg) 

Göğüs 

çevresi 

(cm) 

Canlı 

ağırlık 

(kg) 

Göğüs 

çevresi 

(cm) 

Canlı ağırlık (kg) Göğüs 

çevresi 

(cm) 

Canlı ağırlık 

Normal Besili Normal Besili 

65 35 106 107 146 249 268 190 560 607 

66 36 107 110 147 253 273 191 568 618 

67 37 108 113 148 257 279 192 578 624 

68 38 109 116 149 264 285 193 587 634 

69 39 110 119 150 272 291 194 599 647 

70 40 111 122 151 276 296 195 608 656 

71 41 112 125 152 280 308 196 613 662 

72 42 113 128 153 290 313 197 621 671 

73 43 114 131 154 296 320 198 630 680 

74 44 115 135 155 303 328 199 640 691 
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75 45 116 138 156 308 333 200 649 701 

76 46 117 140 157 314 340 201 658 710 

77 47 118 143 158 320 345 202 669 720 

78 48 119 146 159 325 349 203 680 734 

79 49 120 150 160 330 356 204 690 745 

80 50 121 154 161 335 361 205 702 758 

Göğüs 

çevresi 

(cm) 

Canlı 

ağırlık 

(kg) 

Göğüs 

çevresi 

(cm) 

Canlı 

ağırlık 

(kg) 

Göğüs 

çevresi 

(cm) 

Canlı ağırlık (kg) Göğüs 

çevresi 

(cm) 

Canlı ağırlık 

Normal Besili Normal Besili 

81 51 122 158 162 340 367 206 710 767 

82 53 123 162 163 348 375 207 721 779 

83 55 124 166 164 358 386 208 731 789 

84 57 125 170 165 364 393 209 742 800 

85 59 126 174 166 370 399 210 750 810 

86 61 127 178 167 378 408 211 759 819 

87 63 128 182 168 384 414 212 768 829 

88 65 129 186 169 390 421 213 770 841 

89 67 130 190 170 400 432 214 790 853 

90 69 131 194 171 408 440 215 800 864 

91 71 132 198 172 414 446 216 811 875 

92 73 133 202 173 420 453 217 821 886 

93 75 134 206 174 426 460 218 832 896 

94 77 135 210 175 432 466 219 842 909 

95 79 136 215 176 438 473 220 851 919 

96 81 137 220 177 447 482 221 861 929 

97 83 138 225 178 457 493 222 871 943 

98 85 139 230 179 466 503 223 882 952 

99 87 140 235 180 475 510 224 893 964 

100 89 141 240 181 480 518 225 904 976 

101 92 142 243 182 487 526 226 920 994 

102 95 143 246 183 496 535 227 933 1007 

103 98 144 247 184 504 544 228 946 1021 

104 100 145 248 185 512 553 229 961 1037 

105 104   186 520 561 230 972 1049 

    187 530 572 231 986 1069 

    188 540 583 232 1000 1080 

    189 551 595    

Tablo 3.1: Göğüs çevresi uzunluğuna göre canlı ağırlık tablosu  
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

 

Aşağıdaki işlem basamakları ve önerileri dikkate alarak bir hayvanın canlı ağırlığını 

ölçünüz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Kişisel hazırlık yapınız. 
 İş elbisenizi giyiniz. 

 Lastik eldiven giyiniz ve maske takınız. 

 Kantarın ayarlarını yapınız. 
 Kantarın fişini prize takınız. 

 Kantarın 0 ayarını yapınız. 

 Kantarda doğruluk testi yapınız. 
 Ağırlığı bilinen bir cisimle kantarın 

doğru ölçüm yaptığını kontrol ediniz. 

 Hayvanı zapturapt altına alınız. 

 Hayvan türüne uygun zapturapt 

tekniklerini uygulayarak hayvanı uysal 

hale getiriniz. 

 Hayvanı kantara çıkarınız.  Gerekli güvenlik önlemlerini alınız. 

 Hayvanı tartınız. 
 İyi bir gözlemci olunuz. 

 Ölçümü kaydediniz. 

 Mezura ile hayvanın göğüs çevresini 

ölçünüz. 

 Hayvanın ön tarafından yaklaşınız. 

 Hayvanın göğüs çevresini bir mezura ile 

ölçünüz. 

 Ölçümü kaydediniz. 
 Ölçüm tarih ve zamanını kaydetmeyi 

unutmayınız. 

 Yapılan ölçümü cetvelle karşılaştırarak 

hayvanın canlı ağırlığını tespit ediniz. 

 Göğüs çevresi ölçümünü cm olarak 

ağırlık tablosundaki karşılığına bakınız. 

 Hayvanın canlı ağırlık kilosunu tabloda 

bulunuz. 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

 

Bu faaliyet kapsamında kazanımlarınızı aşağıdaki soruları cevaplayarak belirleyiniz. 

 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi hayvanların canlı ağırlık ölçümünde kullanılan bir araç 

değildir? 

A) pH metre 

B) Kantar 

C) Baskül 

D) Ölçü şeridi 

E) Dijital terazi 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi hayvanlarda canlı ağırlık ölçümü yapılmasını gerektiren bir 

neden değildir? 

A) Rasyon hesabı 

B) İlaç dozu hesaplama 

C) Besi performansı hesabı 

D) Gelişim takibi 

E) Sperma miktarını hesaplama 

 

3. Mezura ile canlı ağırlık tespitinde sığır cinsi hayvanların hangi bölgesi ölçülür? 

A) Ön bacakları 

B) Arka bacakları 

C) Kafası  

D) Göğüs çevresi 

E) Karın çevresi 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi kantar ya da baskülde bulunması gereken bir özellik değildir? 

A) Hayvanın büyüklüğüne uygun olması 

B) Hayvanın türüne uygun olması 

C) Hayvanın cinsiyetine uygun olması 

D) Kaydırmaz özellikte platforma sahip olması 

E) Kafes sisteminin bulunması 

 

5. Sığır cinsi hayvanlarda ölçü şeridi ile canlı ağırlık ölçümü nasıl bir avantaj sağlar? 

A) Hayvanın canlı ağırlığı en doğru şekilde ölçülür. 

B) Bu yöntemle hayvanın canlı ağırlığı her zaman ve her yerde ölçülebilir. 

C) Güvenilir bir yöntemdir. 

D) Hassas bir yöntemdir. 

E) Büyük işletmelerde sürü takibini kolaylaştıran bir yöntemdir. 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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6. Aşağıdakilerden hangisi canlı ağırlık ölçümünün kanatlı hayvan işletmeciliğine 

sağladığı bir avantaj değildir? 

A) Sürünün günlük canlı ağırlık artışı takibi 

B) Anlık yem değerlendirmesinin yapılması 

C) Yem tüketmeme eğiliminde probleme müdahale imkânı sağlaması 

D) Dönem sonunda hedeflenen canlı ağırlığa ulaşılması 

E) Günlük yumurta sayısının izlenebilmesi 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–4 
 

 

 

 

Bu öğrenme faaliyeti ile hayvanların beden ısısını tekniğine uygun olarak 

ölçebileceksiniz. 

 

 

 

 

 Hayvanlarda beden ısısında değişmelere neden olan faktörleri araştırınız. 

 Hayvancılık yapılan işletmelere, haralara, veteriner kliniklerine veya hayvan 

hastanelerine giderek hayvanlarda beden ısısının nasıl tespit edildiğini araştırıp 

bilgi toplayınız. 

 Bilgilerinizi sınıfta arkadaşlarınız ve öğretmeninizle paylaşınız. 

 

4. HAYVANLARDA BEDEN SICAKLIĞI 
 

Vücut sıcaklığı, vücutta üretilen ısı ile tüketilen ısı arasındaki dengeyi gösterir. 

Hayvan, vücudunun işlevlerini yerine getirebilmek için belli bir sıcaklığa ihtiyaç duyar. 

 

Vücut sıcaklığının hayvan türüne özgü normal sıcaklık değerleri içerisinde tutulması 

(termoregülasyon), hayvanlarda fizyolojik dengeyi yansıtan yaşamsal bir beden 

fonksiyonudur.  

 

Beden sıcaklığındaki normal sınırların dışındaki değişimler hastalık belirtisi olarak 

değerlendirilir. Bu nedenle beden sıcaklığının doğru olarak ölçümü önemlidir. 

 

Resim4.1: Kedide beden sıcaklığının ölçülmesi 

  

ÖĞRENME FAALİYETİ–4 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAŞTIRMA 
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4.1. Türlere Göre Hayvanların Ortalama Beden Sıcaklıkları 
 

Hayvanlarda beden sıcaklıkları türlere göre değişir. Büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı 

hayvanlar farklı vücut sıcaklığına sahiptir.  

 

Sağlıklı ve İstirahat Halindeki Hayvanlarda Vücut Sıcaklıkları 

Hayvanın türü Vücut sıcaklığı°C 

Tay 37,5-38,5 

At (Ergin) 37,5-38,2 

Buzağı  38,5-39,5 

Sığır (Ergin) 37,8-39,2 

Kuzu 39,0-40,0 

Koyun 38,5-40,0 

Oğlak 38,8-40,2 

Keçi 38,5-40,2 

Kedi 38,0–39,1 

Köpek 38,3 – 39,0 

Tavuk 40,5-42,0 

Tablo 4.1: Hayvanlarda rektal vücut sıcaklıkları 

4.2. Vücut Sıcaklığını Etkileyen Faktörler 
 

Vücut sıcaklığı; kızgınlık, gebelik ve egzersiz gibi fizyolojik nedenlere bağlı olarak 

değişebileceği gibi hastalık, zehirlenme, bozukluk vb. patolojik bir nedene bağlı olarak da 

değişebilir.  

 

4.2.1. Vücut Sıcaklığını Etkileyen Fizyolojik Faktörler 
 

Vücut ısısı, alınan besinlerin metabolizması sonucu oluşur. Metabolizmanın 

hızlanmasına bağlı olarak ısı üretimi artarken metabolizmanın düşmesi halinde ısı üretimi 

düşer. Artan aktivite vücut sıcaklığının ölçümünde yalancı artışlara neden olabilir. Rektal 

muayeneden sonra vücut sıcaklığı ölçülürse sıcaklık düşük çıkar.Hayvanlarda bazı fizyolojik 

şartlarda, yaş, ırk, gebelik, akşam, sabah, çalışma ve iklim vb. şartlara bağlı olarak 0,5 ºC ile 

1 ºC’lik sapmalara rastlanabilir. 

 

Vücutta ısı üretimini etkileyen en önemli fizyolojik faktörler şunlardır: 
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 Yaş 

 

Beden sıcaklığı, gençlerde yaşlılardan daha yüksektir.  

 

 Çevre Şartları 

 

Hayvan vücudu bulunduğu ortamla ısı alışverişine girer ve ortamın ısısından etkilenir. 

Ortam sıcak ise vücut ısınır, soğuk ise vücut üşür. Çevre ısısı ve nemlilik vücut sıcaklığında 

değişikliklere neden olabilir. Genel olarak sağlıklı hayvanlar vücut sıcaklığını belli bir 

aralıkta korur. Düşük çevre ısılarında yüksek metabolik hız ve titreme gibi koruyucu 

mekanizmalar ısı kayıplarını engeller.  

 

Yüksek çevre ısısında terleme ve nefes nefese soluma soğumayı artırır. Buna rağmen 

rektal ısı soğuk ortamdaki hayvanlarda düşerken yüksek çevre ısısında artar. Yüksek çevre 

ısılarında ısıyı çevreye verme kabiliyeti azalmakla kalmaz, şiddetli durumlarda çevreden 

kinetik ısı absorbe edilir. Aşırı nem, yüksek vücut ısısını önleme kabiliyetini riske atar. 

Çevre nemliliği arttıkça buharlaşma ile soğuma (solunum yolundan veya terleme ile) azalır. 

 

Soğuk iklime alışmış hayvanlar sıcak ortama konduklarında vücut ısılarında belirgin 

bir artış olur. Kış aylarında dışarıda tutulan çiftlik hayvanları veya petler sıcak ortama 

alındıklarında da bu durum görülebilir. 

 

 Tür, Irk ve Cinsiyet 
 

Genel kural olarak daha küçük türlerde normal vücut sıcaklığı daha fazladır. 

Sıcakkanlı ırklarda vücut sıcaklığı biraz daha fazladır. Dişi hayvanlardaki vücut sıcaklığı 

erkek hayvanlardan fazladır. 
 

 Gebelik 
 

Gebelerde vücut sıcaklığı biraz daha fazladır. Sığır, domuz ve kısraklarda sıcaklık, 

doğumdan hemen önce normalin altındadır. 
 

 Fiziksel Aktivite 
 

Çalışma ve hareket halinde vücut sıcaklığında yükselmeler gözlenir. Huysuz 

hayvanlar yakalanırken ya da çiftlik veya pet hayvanları yabancı bir mekâna konduklarında 

vücut sıcaklıkları artar ve bu da ateş şeklinde yanlış yorumlanabilir. 
 

 Günlük Isı Döngüsü 

 

Vücut sıcaklığı gün boyunca değişir. Sabah düşükken gün boyunca yavaş yavaş 

yükselerek akşama doğru en yüksek seviyeye çıkar. Gün içindeki bu değişikliklerde 

beslenme, fiziksel aktivite ve dolayısıyla metabolizma etkilidir. Akşam derecesi sabah 

derecesinden yüksektir.  
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Rektumun yangılı olması halinde beden sıcaklığı yüksek, rektal palpasyondan sonra 

yapılan beden sıcaklığı ölçümünde sıcaklık düşük çıkar. Şiddetli ishallerde, anüs felcinde ve 

termometre gaita yumağı içine girmişse, normalin altında bir beden sıcaklığı ölçülür. 

 

4.2.2. Vücut Sıcaklığındaki Patolojik Değişiklikler 
 

Mikroorganizmaların neden olduğu (enfeksiyöz) hastalıklarda, zehirlenme ve 

metabolik bozukluklarda vücut sıcaklığında değişiklikler meydana gelir. Çeşitli hastalık ve 

bozuklukların bir belirtisi olarak ortaya çıkan vücut sıcaklığındaki anormal değişiklikler, 

hastalığın teşhisi ve seyri hakkında bilgi verir. 

 

4.2.2.1. Vücut Sıcaklığının Yükselmesi (Ateş, Fever, Febris) 

 

Toksik maddeler, proteinlerin yıkım ürünleri, bakterilerin salgıladığı toksinler, 

sıcaklık ayar noktasını etkileyerek vücut sıcaklığının yükselmesine nadiren de düşmesine 

neden olur. Yüksek ateş birçok hastalığın belirtisidir. 

 

Beden sıcaklığının spesifik ve spesifik olmayan sebeplerden dolayı artmasına ateş 

denir. Spesifik etkenler bakteriler, virüsler, mantarlar ve protozoonlardır. Spesifik 

etkenlerden ileri gelen vücut sıcaklığı artışına “septik ateş” denir. Hastalık etkenleri dışında 

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

bağlı ateş artışına “aseptik ateş” denir.  

 

Ateş, genellikle enfeksiyon hastalıklara karşı vücudun gösterdiği savunma 

mekanizmasıdır. Isı merkezini etkileyen bakteri toksinleri, virüsler ve toksik etkili 

metabolizma artıkları beden ısısını yükseltir. Aynı zamanda; metabolik regulasyon da 

bozularak titreme, nabız ve solunum sayısının artması, halsizlik, durgunluk, iştahın 

kaybolması gibi genel belirtiler ortaya çıkar. Metabolik faaliyetler katabolik yönde değişir. 

Salgılar (Süt, ter, idrar, bağırsak salgıları) azalır. İdrar yoğunluğu yükselir. Üre miktarı artar. 

Sığırlarda meme, köpeklerde burun ucu kurur. Kıllar dikleşir. Kaslarda yer yer titremeler 

vardır.  

 

 Ateş seyir bakımından 3 şekilde ele alınır. 

 

 Stadiumincrementi, ateşin başlangıç veya yükselme devresidir. Akut 

hastalıklarda ateş yükselir. 

 Fastigium, ateşin eriştiği en yüksek noktadır. Uzun süre yüksek 

seviyelerde seyrederse otonom merkezler felç olur. 

 Stadiumdecrementi, ateşin düşme devresidir. Ateş ani ve yavaş yavaş 

olmak üzere iki şekilde düşer. Ateşin ani düşüşüne “crysis”, yavaş yavaş 

düşmesine “lysis” adı verilir. 
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 Ateş tipleri  

 

 Basit Ateş (Febrissimplex) 

 

Bu ateş tipinde beden sıcaklığı 1 Cº yükselir. 1 Cº’lik yükselme 2-3 gün devam eder. 

Ateş kendiliğinden düşebileceği gibi, daha da yükselerek kollapsa yol açabilir. 

 

 Devamlı Ateş (Febriscontinue) 

 

Günlük beden sıcaklık farkları 1 ºC’yi aşmaz. Beden sıcaklığındaki artış, basit ateşten 

farklı olarak uzun seyreder. 4-6 gün bu şekilde devam eder. Babesia, Theileria gibi kan 

parazitlerinden ileri gelen hastalıklar örnek verilebilir. 

 

 Dalgalı Ateş (Febrisremittent) 

 

Günlük sıcaklık farkları 1 Cº’den fazladır. Beden sıcaklığında aralıklar oldukça 

düzensizdir. İntermittan ateşten farklı olarak normale inmez. 

 

 Aralıklı Ateş (Febrisintermittent) 

 

Beden sıcaklığı zaman zaman yükselir, normal değerlere düşer. Daha sonra tekrar 

yükselir. Günlük sıcaklık farkları 1 C°’den fazladır. İnsanlarda sıtma hastalığında görülür. 

 

 Tekrarlayan Ateş (Febrisrecurrence) 

 

Beden sıcaklığı düzenli aralıklarla iner, çıkar. Birkaç gün yükselir. Sonra düşerek 

birkaç gün normal seviyelerde devam eder. Ardından tekrar yükselir. 

 

 Atipik Ateş (Febrisatipica) 

 

Yukarda bahsedilen ateş tiplerinden hiç birisinin kapsamına girmeyen özellikte seyir 

gösterir. Köpeklerin gençlik hastalığı, koyunların loupingill (sıçrama hastalığı) ve atların 

gurm hastalığında bu tür ateş görülür. 

 

4.2.2.2.Vücut Sıcaklığının Düşmesi (Hipotermi) 

 

Beden sıcaklığının normal değerlerin altına düşmesine hipotermidenir. Uzun süre 

aşırı soğuğa maruz kalma, uzun süreli hareketsiz kalma, kan dolaşımının bozulması, ısı 

üretiminin yetersiz kalması, hipotalamusta ısı ayar termostatının hasar görmesi sonucu beden 

ısısı düşebilir. Kısa süreli olursa vücut bu duruma dayanabilir ancak bu olumsuzluk uzun 

süreli olursa iç organların (kalp, beyin, akciğer) sıcaklığı 35°C’nin altına düşer. İç sıcaklığın 

25°C’nin altına düşmesiyle kalbin durması ve ölüm süreci başlar. 
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Ateş ani ve yavaş yavaş olmak üzere iki şekilde düşer. Yüksek olan vücut sıcaklığının 

derece derece düşerek normal değere ulaşmasına lizis, birden düşerek normale inmesine ise 

krizis denir.  

 

Yüksek devam eden ateşin kısa sürede normalin altına düşmesi (crisis) ölüme yakın 

ortaya çıkar ve prognozun kötüye gittiğini gösterir. Ayrıca felç, sarılık, anemi, şiddetli 

kanama, üremi ve bazı zehirlenme olaylarında beden sıcaklığı normalin altında seyreder. 

Hipotalamustaki ısı merkezi uyarılamadığında beden sıcaklığı düşer ve vücut soğur. Bu 

durum ölümün habercisidir. Kollapsta beden sıcaklığının düşmesine rağmen nabız yükselir. 

Bu duruma bağlı olarak soğuk terleme, dalgınlık, depresyon gibi belirtiler ortaya çıkar. Kısa 

süre sonra ölüm gerçekleşir. Bu olayın ani ve hızlı meydana gelmesine şok denir. 

 

4.3.Beden Sıcaklığının Ölçülmesi 
 

Vücut sıcaklığının ölçümünde termometreler kullanılır. Eskiden sık kullanılan cıvalı 

termometreler içerisinde cıva bulunduğu ve cam olması nedeniyle kolayca kırılarak sağlık 

açısından tehlike oluşturduğu için günümüzde elektronik yapıya sahip dijital göstergeli 

termometreler kullanılmaktadır. Hayvanlarda vücut sıcaklığı genellikle rektumdan ölçülür. 

Bununla birlikte bazı termometreler ile kulak içinden de beden sıcaklığı alınabilmektedir.  

 

4.3.1. Cıvalı Cam Termometreler 
 

Cıvalı cam termometre, ince uzun cam borudan yapılmış olup uç kısmı yuvarlaktır. Bu 

bölümde, sıcakta genişleyen ve cam boruda yükselen cıva bulunur. Tüpün kesitinin küçük 

olmasından dolayı az bir hacim büyümesinde cıvanın yükselmesi oldukça fazladır. Üzerinde 

derece çizgileri bulunan ince uzun kısmın içindeki hava boşaltılır, sonra ağzı kapatılır. 

Böylece ısı arttığı zaman tüpün içindeki sıvı genleşir ve yavaş yavaş yükselir. 

 

Cam içinde bulunan sıvı cıvanın deri ve mukoza ile temas etmesi sonucu sıcaklık 

etkisi ile cıva seviyesi yükselir. Vücut sıcaklığına ulaştıktan sonra cıva daha fazla genişlemez 

ve sabit kalır. Cıvanın sabit kaldığı değer vücut sıcaklığını ifade eder. Derecenin haznesi 

yakınında cıva sütununun daralması, cam boruda yükselen civanın hazneye geri inmesini 

engeller. 

 

Cam boru üzerinde 34- 42 arasında sayılar bulunur. Bu sayılar santigrat cinsinden 

vücut sıcaklığını gösterir. Derece üzerindeki sayıların araları ona bölünmüştür. Bu bölümler 

derecenin ondalıklarını gösterir. Örnek: 38,3 °C, 38,6 °C gibi. 

 

Resim 4.2: Cıvalı termometre  
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Termometre iki sabit nokta arasında kalibre edilir. Bunlar suyun donma noktasıyla 

kaynama noktasıdır. Normal atmosfer basıncında (760 mm cıva basıncı) bu iki nokta 

arasındaki mesafe Celsius termometresinde 100 eşit parçaya bölünür. Bunların her biri bir 

Centigrad'ı (1°C) gösterir. 

 
 

Cam termometrelerin her kullanımdan sonra temizlenip dezenfekte edildikten sonra 

kuru olarak kılıfında saklanması gerekir. Cam olmasından dolayı kırılma riski yüksektir. 

Cıvalı termometreler kırılırsa içerdiği cıvanın zehirli olması nedeniyle tehlike oluşturur. 

 

Cıva çok küçük miktarlarda bile etkili olabilen bir sinir sistemi toksinidir. Merkezi 

sinir sistemini ve böbrek sistemini doğrudan etkiler. Gelişim bozukluklarına, hareket ve 

beyin işlevi bozukluklarına neden olur. Kolayca buharlaşarak, renksiz bir buhar halinde 

havaya karışması onu gizli bir toksin durumuna getirir. Cıvanın solunması kimyasal akciğer 

yangısına, doku yıkımına yol açan bronşit oluşumuna neden olur ve etkilenim sürerse ölümle 

sonuçlanır. 

 

Kırılan bir termometreden çok küçük miktarda cıvanın saçılımı kuşkusuz çok büyük 

boyutta acil bir durum değildir. Ancak kolayca buharlaşması nedeniyle uzun süreli cıva 

buharı solunması etkilenime yol açacağından dikkatle temizlenmelidir. Cıvalı termometreler 

dâhil, cıvalı araçlar bulunan kurum ve kuruluşlar cıva dökülmelerine karşı hazırlıklı olmalı, 

dökülen cıvanın nasıl güvenli bir biçimde temizleneceği bilinmelidir.  

 

Cıva zamanında temizlenmeyecek olursa yerdeki girinti çıkıntılarda kalan cıva 

buharlaşmayı sürdürür. Ortamda buharlaşabilen cıva bulunması, istenilmeyen düzeyde cıva 

solunmasına neden olur. Cıvanın buhar basıncı sıcaklıkla hızla arttığından ortam 

ısıtılmamalıdır. 

 

 Cıva saçılmasında yapılması ve yapılmaması gereken temel uygulamalar  

 

Yapılması gerekenler Yapılmaması gerekenler 

 Bölge boşaltılmalıdır.  Cıvaya çıplak elle dokunulmamalıdır. 

 Bölgenin çok iyi havalandığından emin 

olunmalıdır. 
 Elektrikli süpürge kullanılmamalıdır. 

 Boncuklar birbirine değdirilerek yüzey 

alanının azaltılmasına çalışılmalıdır. 

 Lavabo, tuvalet ve pis su giderlerine 

dökülmemelidir. 

 Cıvanın alınması için şırınga ya da 

enjektör kullanılmalıdır. 

 Cıvanın dağılmasına ya da 

boncuklanmasına yol açabilecek 

herhangi bir uygulama yapılmamalıdır. 

 Cıva ağzı iyice kapanabilen, sızdırmaz, 

su dolu bir kaba alınmalıdır. 

 Cıva dökülen yere basılmamalı, 

buralarda yürünmemelidir. 

 Halı, battaniye, gibi yumuşak materyal 

üzerine döküldüyse bunlar atılmalıdır. 

 Bu gibi malzemeler kazanılmaya 

çalışılmamalıdır. 

 Olanak olduğunca ortam havasındaki 

cıva ölçtürülmeye çalışılmalıdır. 
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Cıva zehirlenmesi vuku bulması durumunda derhal Sağlık Bakanlığı Ulusal Zehir 

Danışma Merkezi (UZEM) 114 telefon numarasından aranarak bilgi verilmeli ve buradan 

alınacak tavsiyelere uygun olarak işlem yapılmalıdır. Ağır metal zehirlenmelerinde antidot 

olarak Dimaval maddesi kullanılmakta olup temini ile ilgili olarak burayla irtibata geçilmesi 

gerekmektedir.   

 

Cıvalı termometreler, sağlık açısından tehlike oluşturduğu için Sağlık Bakanlığı 

tarafından satışı yasaklanmıştır. Kliniklerde ve okul laboratuvarlarında halen kullanılmakta 

olanların yerine mümkünse cıva içermeyen termometreler kullanılmalıdır. Mümkün değilse 

termometreler kilitli dolaplarda saklanarak öğretmenlerin gözetiminde eğitim ve öğretim 

uygulamalarında kullanılmalıdır. Cıvalı termometrelerin kırılması halinde dökülen cıvanın 

koruyucu eldivenlerle ve bir fırça yardımı ile ağzı sıkı bir kaba konulması, kalan artıkların 

ise cıvayı absorbe eden çeşitli kimyasallar ile temizlenmesi, cıva konulan kabın da tehlikeli 

atık olarak imhaya gönderilmesi ve ortamın havalandırılması gerekmektedir. 

 

4.3.2. Elektronik (Dijital Göstergeli) Termometreler 
 

Elektronik termometre; sıcağa duyarlı alıcıları olan, pille çalışan termometre tipidir. 

Ölçüm için hastaya verilmeden önce düğmesine basılarak gösterge hazır hâle getirilir. Vücut 

sıcaklığına ulaşınca sinyal verir. Vücut sıcaklık değeri göstergeden okunur. Ölçüm işlemi 1- 

2 dakikada tamamlanır. Kullanımı son derece kolaydır. 

 

 

Resim 4.3:Dijitaltermometre 

 

4.3.3. Timpanik Membran Termometreler 
 

Timpanik membran termometreler, otoskoba (kulak muayene aracı) benzeyen ve pille 

çalışan termometrelerdir. Bu termometrelerin sıcaklığa duyarlı alıcı ucu vardır ve ölçüm 

yapmadan önce alıcı üzerine tek kullanımlık prob yerleştirilir. Alıcı dış kulağın 1/3’lük 

kısmına yerleştirilir ve gerçekte timpanik membranla temas etmez. Ancak timpanik 

membrandan dışarı yayılan kızıl ötesi ışınları ölçerek vücut sıcaklığı değerini belirlediği için 

bu adla anılır. Uzun kulaklı hayvan ırklarında doğru ölçüm yapılamayacağı göz önünde 

bulundurulmalıdır. Alıcıları hassastır. Sık sık kontrol edilmelidir. 
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Resim 4.4: Timpanik membran termometre 

4.3.2. Vücut Sıcaklığını Ölçme Tekniği 
 

Hayvanlarda vücut sıcaklığı, cıvalı veya dijital göstergeli termometre ile rektum 

mukozasından ve timpanikmembran termometreler ile kulaktan ölçülebilir. 

 

4.3.2.1. Rektal Yoldan Vücut Sıcaklığının Ölçülmesi 

 

Hayvanlarda vücut sıcaklığı genellikle rektum mukozasına yerleştirilen termometre 

aracılığıyla ölçülür. Rektal termometre ile vücut sıcaklığının alınması kabul edilmiş bir 

metottur. Rektuma yerleştirilen termometre cıvalıise beş dakika tutulmalıdır. Elektronik 

termometrelerde süre daha kısadır ve ölçme tamamlandığında sinyal sesi duyulur.  

 

 Eldiven giyilir. Hayvan önce tekniğe uygun şekilde zapturapt altına alınır. 

Cıvalı termometre ile ölçüm yapılacaksa; cıvalı termometre kılıfından (saklama 

kabı) çıkarılır ve cıvasız bölümden tutulur. Alkollü pamukla cıvalı taraftan diğer 

uca doğru silinir.Termometrenin ucuna kayganlaştırıcı sürülür. 

 

 

Resim 4.5: Termometrenin kılıfından çıkarılıp temizlenmesi 

 

 Termometre göz hizasında okunarak cıva seviyesi kontrol edilir. Rahat 

görebilmek için termometre parmaklar arasında öne arkaya çevrilir. Şayet 

35°C’den yüksekse cıvalı olmayan taraftan baş ve işaret parmakları arasında 

tutarak 35 °C ye düşünceye kadar kuvvetlice bilekten sallanır. 
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Resim 4.6: Termometrede cıva seviyesinin kontrolü ve cıva seviyesinin düşürülmesi 

 

 Bir elle kuyruk tutulurken diğer elle tutulan termometrenin cıvalı kısmı nazikçe 

çevrilerek anüsten rektuma ilerletilir. Termometrenin uç kısmı hafif sağa veya 

sola hareket ettirilerek probun rektum mukozasına temas etmesi sağlanmalıdır. 

Termometrenin probunun hayvanın dışkısına saplanmamasına dikkat etmelidir.  

 Termometre, rektum mukozası ile teması sağlanmış şekilde beş dakika tutulur. 

Elektronik termometrede sinyal sesi gelene kadar beklenir. 

 

 

Resim4.7: Termometrenin rektuma uygulanışı 

 

 Termometre çıkarılır ve cıvalı hazneye doğru (temizden kirliye) silinir. Göz 

düzlemine paralel şekilde tutulur. Cıva sütunu görülünceye kadar yavaşça öne 

arkaya çevrilir. Cıva seviyesi okunur. Elektronik termometrede ise dijital 

göstergedeki değer okunur. Okunan değer kayıt edilir. 

 Yükselmiş olan cıva seviyesi, tekrar 35 °C’nin altında olacak şekilde düşürülür. 

Termometre, dezenfektan solüsyonla silinerek temizlenir. dezenfektan 

solüsyonla dezenfekte edilerek koruyucu kabına konur. Eldiven çıkarılarak eller 

yıkanır. 
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 Beden ısısının rektumdan alınamazsa vajinadan da beden ısısı ölçülebilir. 

Vajinadan ölçülen vücut ısısı rektumdan alınan ölçümden 0,1 º C - 0,5 ºC 

düşüktür. 

 

Resim 4.8: Köpekte rektumdan beden sıcaklığının ölçülmesi 

 

4.3.2.2. Timpanik Membran Yolla Vücut Sıcaklığının Ölçülmesi 

 

Timpanik membran termometrenin alıcı ucu, dış kulak kanalının 1/3 dış bölümüne 

yerleştirilerek vücut sıcaklığı ölçülür. 

 

 Eldiven giyilir. Termometre alınır ve şarj durumundan ölçüm durumuna 

getirilir. Termometreye tek kullanımlık prob takılır. 

 Hayvan işlem için uygun pozisyona getirilir. Kulak yolunu düz hâle getirmek 

için kulak kepçesi çekilerek dış kulak yolu düz konuma getirilir. 

 Timpanik termometrenin sapı, çeneyi gösterecek şekilde hayvanın kulağına 

yerleştirilir ve kulak serbest bırakılır. 

 Prob, kulağa yerleştirildiğinde termometre sabit tutulur. Elle tutulan kısımdaki 

sıcaklık değerini okumayı başlatacak düğmeye basılır. 

 Aletin ekranında vücut sıcaklığı değerinin görülmesi beklenir. Genellikle 2 sn. 

içinde sinyal sesi duyulur. 

 Alet kulaktan dikkatli bir şekilde alınır ve alet üzerindeki vücut sıcaklığı değeri 

okunur. 

 Aletin prob ucunu çıkartan düğmeye basılır ve prob ucu atık kutusuna atılır. 

Termometre yerine yerleştirilir. Başka ölçüm yapılmayacaksa ölçme 

durumundan şarj durumuna getirilir. Eldiven çıkartılıp eller yıkanır. 

 

Resim 4.9: Köpekte timpanik yolla beden sıcaklığının ölçülmesi  
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki işlem basamakları ve önerileri dikkate alarak bir hayvan üzerinde rektal 

yolla beden sıcaklığı ölçümü yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Kişisel hazırlık yapınız. 

 İş elbisesi ve eldiven giyiniz. 

 

 Hayvanın uysal hale getiriniz.  Hayvanın iyi tutulduğundan emin 

olmadan hayvana yaklaşmayınız. 

 Termometreyi rektuma yerleştiriniz. 
 Kullandığınız termometre cıvalı ise 

sallayarak cıva sütununu düşürünüz. 

 Termometrenin ucunu rektum iç 

çeperine değecek şekilde yaslayınız. 

 Termometrenin gaitaya 

saplanmadığından emin olunuz. 

 Termometreyi yerleştirdikten sonra 

elinizle sabit tutunuz. 

 Elektronik termometreyi sinyal verene 

kadar bekletiniz. 

 Yeterli süre bekleyiniz. 

 Dijital termometrede sinyal sesini 

bekleyiniz. 

 Cıvalı termometrede 5 dakika 

bekleyiniz. 

 Termometreyi çıkartınız. 

 Cıvalı termometrede cıva seviyesini 

kolay görebilmek için termometreyi 

pamuk tamponla temizleyiniz. 

 Termometre üzerindeki değeri 

okuyunuz. 

 Termometrenin beyaz bölümü arkada 

kalacak biçimde tutup, elinizde 

çevirerek civa sütununu görünüz. 

 Termometreyi göz hizasında yatay 

şekilde tutarak okuma yapınız. 

 Termometreyi parmaklar arasında cıva 

seviyesini doğru okuyuncaya kadar 

çeviriniz. 

 Ölçümü kaydediniz.  Ölçüm tarih ve zamanını kaydetmeyi 

unutmayınız. 

 Termometreyi sabun ve ılık su ile  Termometredeki dışkı ve kalıntıların 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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yıkadıktan sonra durulayıp dezenfektan 

madde ile temizleyerek kabına 

yerleştiriniz. 

tamamen temizlenmesini sağlayınız. 

 Termometreyi hijyen kurallarına uyarak 

muhafaza ediniz. 
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Aşağıdaki işlem basamakları ve önerileri dikkate alarak bir hayvan üzerinde timpanik 

yolla beden ısısı ölçümü yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Kişisel hazırlık yapınız.  İş elbisesi ve eldiven giyiniz. 

 Hayvanın uysal hale getiriniz. 

 Hayvanın iyi tutulduğundan emin 

olunuz. 

 Hayvanı işlem için uygun pozisyona 

getiriniz. 

 Termometreyi ölçüm durumuna 

getiriniz. 

 Termometreyi şarj durumundan ölçüm 

durumuna getirmeyi unutmayınız. 

 Termometrenin probunu takınız. 

 Mikroorganizma bulaşmasını önlemek 

için her ölçümde termometreye tek 

kullanımlık prob takınız. 

 Kulak yolunu düz hâle getiriniz. 
 Kulak kepçesini çekerek kulak yolunu 

düzleştiriniz. 

 Timpanik termometreyi kulağa 

yerleştiriniz ve kulağı serbest bırakınız. 

 Termometrenin sapı çeneyi gösterecek 

şekilde kulağa yerleştiriniz. 

 Probu kulağa yerleştirdiğinizde 

termometreyi sabit tutunuz. 

 Sıcaklık değerini okumayı başlatacak 

düğmeye basınız. 
 Sinyal sesini bekleyiniz. 

 Aleti kulaktan çıkartarak sonucu 

okuyunuz. 

 Aleti kulaktan dikkatli bir şekilde alarak 

sonucu okuyunuz. 

 Ölçümü kaydediniz. 
 Ölçüm tarih ve zamanını kaydetmeyi 

unutmayınız. 

 Termometreyi yerine yerleştiriniz. 

 Probu çıkartmayı unutmayınız. 

 Termometreyi şarj durumuna getirmeyi 

unutmayınız. 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

 

Bu faaliyet sonunda kazanımlarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz. 

 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Koyunlarda normal beden ısısı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 36,2-37,2 

B) 37,2-37,8 

C) 37,7-37,9 

D) 38,5-40,0 

E) 40,0-41,0 

 

2. Köpeklerde normal beden ısısı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 38,3-39,0 

B) 36,5-37,0 

C) 37,5-38,0 

D) 40,5-41,0 

E) 39,5-40,5 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi hayvanların ateş tiplerinden birisi değildir? 

A) Basit ateş 

B) Dalgalı ateş 

C) Devamlı ateş 

D) Yüksek ateş 

E) Dengeli ateş 

 

4. Beden ısısının normalden aşağıya düşmesine ne ad verilir? 

A) Şok 

B) Hipotermi 

C) Hipertermi 

D) Crysis 

E) Febris 

 

5. Hayvanlarda vücut ısısı ve vücut sıcaklığı ölçümü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden 

hangisi yanlıştır? 

A) Cıvalı termometre kullanımında cıva seviyesini düşürmek için termometre elle 

sallanmalıdır. 

B) Genellikle akşam derecesi sabah derecesinden biraz daha düşük olur. 

C) Gebelerde beden ısısı biraz daha yüksektir. 

D) Beden ısıları fizyolojik olarak; gençlerde yaşlılardan biraz daha yüksektir. 

E) Ateş genellikle ortaya çıkan enfeksiyon hastalıklara karşı vücudun gösterdiği 

savunma mekanizmasıdır. 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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6. Aşağıdakilerden hangisi devamlı ateş (Febriscontinua) için söylenemez? 

A) Günlük beden ısısı farkları 1 ºC’yi aşmaz. 

B) Beden ısısındaki artış, basit ateşten farklı olarak uzun seyreder. 

C) 4-6 gün devam edebilir. 

D) Babasia, Thaileria gibi kan parazitlerinden ileri gelen hastalıklarda görülür. 

E) Beden ısısı düzenli aralıklarla iner, çıkar. 

 

7. 7.Termometrelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Cıvalı termometrelerin kırılması halinde cıva tehlikesi oluşur. 

B) Cıvalı termometreler hayvanlarda en sık rektal yolla uygulanır. 

C) Timpanik membran termometreler en sık rektal yolla uygulanır. 

D) Timpanik membran termometreler, otoskoba (kulak muayene aracı) benzer. 

E) Elektronik (dijital) termometrelerle daha kısa sürede ölçüm yapılır. 

 

8. Ateşli hayvanlarla ilgili aşağıdaki belirtilerden hangisi yanlıştır? 

A) İdrar açık renkli ve yoğunluğu düşüktür. Üre miktarı azalır. 

B) Salgılar (Süt, ter, idrar, bağırsak salgıları) azalır. 

C) Metabolik faaliyetler katabolik yönde değişir. 

D) Kalp frekansı ve solunum sayısı artar. 

E) Sığırlarda merme, köpeklerde burun ucu kurur. 

 

9. Cıvalı termometre ile rektal yolla vücut sıcaklığı ölçümünde derece konulduktan sonra 

bekleme süresi ne kadardır? 

A) 30saniye 

B) 50 saniye 

C) 1 dakika 

D) 5 dakika 

E) 15 dakika 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–5 
 

 

 

 

Hayvanların solunum sayısını tekniğine uygun olarak ölçebileceksiniz. 

 

 

 

 

 Farklı tür hayvanların soluk alışverişini inceleyerek gözlemlerinizi not ediniz. 

 Farklı tür ve ırklara ait hayvanlarda solunum sayılarını araştırınız. 

 Edindiğiniz bilgileri sınıf ortamında arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

5. SOLUNUM SAYISI ÖLÇÜMÜ 
 

Solunum, hayvanın yaşamını sürdürebilmesi için gerekli fizyolojik bir olaydır. 

Solunum ile canlının vücut hücrelerine oksijen sağlanırken oluşan karbondioksit hücrelerden 

uzaklaştırılır. Solunum, soluk almakla başlayan, oksijenin kullanılıp karbondioksit olarak 

dışarı atılmasını kapsayan bir süreçtir. 

 

Solunum sistemi, burun, farenks,larenks, trachea ve akciğerlerden oluşur. Akciğerler; 

bronşlar, bronşioller ve alveoller olarak bölümlere ayrılır. Akciğerler, göğüs boşluğunun 

sağında ve solunda yer alır. Sol akciğer, kalp olduğu için sağ akciğere oranla biraz daha 

küçüktür. 

 

Havanın bazı fiziksel hareketler ile akciğerlere girmesine soluk alma (inspirasyon), 

giren havanın dışarı verilmesine soluk verme (ekspirasyon),ikisine birden solunum 

(respirasyon) denir.   

 

 İnspirasyon 

 

Havanın akciğerlere çekilmesidir. İnspirasyon sırasında diyafram kasılarak açılır. Aynı 

anda kostaların yukarı ve dışarı doğru hareketi ile göğüs boşluğunun hacmi genişleyerek 

atmosferdeki hava akciğerlere doğru ilerler. 

 

 Ekspirasyon 

 

İnspirasyon ile birlikte kasılmış olan diyafram gevşeyerek yükselirken kostalar aşağı 

ve içe doğru hareket ederek göğüs boşluğunun hacmi azalır. Akciğer hacmindeki azalma, 

akciğerlerdeki hava basıncını artırır ve böylece hava akciğerlerden atmosfere doğru verilir. 

  

ÖĞRENME FAALİYETİ–5 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAŞTIRMA 
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5.1. Hayvan Türlerine Göre Solunum Sayıları 
 

Sağlıklı ve İstirahat Halindeki Hayvanlarda Solunum Sayıları 

Hayvanın Türü Solunum Sayısı (dakikada) 
Tay  12-25 

At (Ergin) 8-16 

Buzağı 24-36 

Sığır (Ergin) 20-30 

Kuzu  36-48 

Koyun 20-30 

Oğlak  36-48 

Keçi 20-30 

Köpek 18-30 

Kedi 20-30 

Tablo 5.1: Çeşitli hayvanlarda solunum sayıları 

 

5.2. Hayvanlarda Solunum Sayısının Ölçülmesi 
 

Hayvanın önünde ya da yanında otuz saniye veya bir dakika durarak solunum 

hareketleri sayılır.  

 

Solunum sisteminin kontrolünü yapmadan önce, hayvanın dinlendirilmiş ve 

sakinleştirilmiş olması gerekir. Bazı özel durumlarda ise hayvanı koşturduktan sonra 

solunumun kontrolü yapılır. 

 

Resim5.1: Köpekte solunumun kontrolü 

Solunum hareketlerinin kontrolü için hayvanın yan tarafında yer alarak göğüs ve karın 

kaslarının hareketleri,  ön tarafta ise burun deliklerinin hareketleri izlenir. Bu amaçla her iki 

taraftan kostalar kusun hareketleri ile karın duvarına bakılır. Bazen solunum hareketlerini 

izleyerek solunum hızını belirlemek güç olabilir .Böyle durumlarda bir el, burun deliklerine 

yakın tutulup ekspirasyon akışı hissedilerek solunum sayısı belirlenebilir. Burun deliklerinin 
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4-5 cm önüne yerleştirilen pamuktaki harekete bakarak ya da havanın soğuk olduğu 

zamanlarda burun deliklerinden dışarı çıkan havanın oluşturduğu buharı gözlemleyerek de 

kontrol yapılabilir. 

 

Bir inspirasyon, bir ekspirasyon ve ikisi arasındaki duraklama bir solunum siklusunu 

oluşturur. Dakikadaki solunum sayısı sayılır. İnspirasyon ve ekspirasyon süreleri yaklaşık 

aynıdır. Aşırı heyecanlı birçok köpekte normal solunum sayısını belirlemek zor-

dur.Köpeklerin nefes nefese durumu normal bir termo regülatör mekanizmadır. 

 

5.3. Solunum Sayısını Değiştiren Faktörler 
 

Hayvanlarda fizyolojik ve patolojik faktörlere bağlı olarak solunum sayısının normal 

değerleri değişebilir. Dinlenme halinde ve sağlıklı bir hayvandan alınan solunuma öpne 

(Eupnea), solunum sayısı ve derinliği artmış solunuma hiperpne (Hyperpnea), sık ve 

yüzeysel solunum apolipne (Polipnea), düşük solunum sayısına oligopne, solunumun tam 

kesilmesine de apne (Apnea) ve solunum güçlüğüne dispne (Dyspnea) denir. 

 

5.3.1. Solunum Sayısını Değiştiren Fizyolojik Faktörler 
 

Solunum sayısı yaşa bağlı olarak değişir. Yeni doğanlarda yüksektir. Çevre ısısı 

artınca solunum sayısı da artar. Solunum sayısını değiştiren fizyolojik faktörlerden birisi de 

nemdir. Yüksek sıcaklık ve neme bağlı olarak değişen çevre şartlarına uyum ve vücut 

sıcaklığının ayarlanmasında solunum sayısı önemli değişikliklere uğrar. 

 

Çalışma halinde yüksek rakımlarda ve gebelerde solunum sayısı normal değerlerin 

üzerine çıkar. Egzersiz, heyecan, hırçınlık, kilo artışı (obezite) ve yüksek çevre ısısı solunum 

sayısını artırır. Buna tasipne denir.  

 

Toraks duvarı veya burun deliği hareketleri gözlenerek, burundan solunum hava 

hareketleri hissedilerek, toraks ve trakeanın oskultasyonu ile solunum sayısı sayılabilir. 

Çevre ısısı ve nemliliğinde önemli artış normal solunum sayısını ikiye katlatabilir. 

 

Uzun süre güneşte bekleyen, heyecanlanan veya tutulmaya çalışılan obez hayvanlarda, 

uzun süre taşıma sonrasında solunum sayısı artar. Soğuk kış aylarında genellikle azalır. 

 

5.3.2. Solunum Sayısını Değiştiren Patolojik Faktörler 
 

Solunum sayısı patolojik olarak pnömoni gibi solunum sistemi hastalıkları, dolaşım 

yetmezliğine neden olan hastalıklar, ateşli hastalıklar, asit – baz dengesizliğinde, eksitasyon 

ve anemi gibi olaylarda artar. Depresyon ve üremide ise azalır. 
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 Solunum Güçlüğü (Dispne) 

 

Solunumun sayı, tip ve ritmindeki değişiklikle karakterize solunum güçlüğüne dispne, 

daha şiddetli haline ise asfeksi adı verilir. Kandaki karbondioksit oranının yükseldiğinin 

işaretidir. Üç çeşit solunum güçlüğü söz konusudur. 

 

 İnspiratorik Solunum Güçlüğü 

 

Nefes almada görülen güçlüktür. Solunum yollarında daralma, tıkanma, akciğerin bir 

bölümünün görev yapamaması sonucu ortaya çıkar. Solunum sayısı artar. İnspiration süresi 

daha uzundur. Burun delikleri genişler ve ağız açılır. Hırıltı sesi duyulur. Baş öne uzatılır, 

omuzlar göğüsten uzak tutulur. 

 

 Ekspiratorik solunum güçlüğü 

 

Nefes vermede görülen güçlüktür. Alınan havanın alveol çeperindeki kas liflerinin 

esnekliğini kaybetmesine bağlı olarak ortaya çıkar. En belirgin olarak tek tırnaklıların kronik 

alveoler akciğer amfizeminde görülür. Ekspirasyon zamanı uzar ve iki zamanlıdır. 

Ekspirasyon sırasında arcuscostarum üzerinde bir oluk meydana çıkar.  

 

 Karışık Solunum Güçlüğü 

 

Her iki tip solunum güçlüğünün aynı anda olması halidir. Genellikle kronik akciğer 

hastalıklarında ortaya çıkar. 

 

Resim5.2: Sığırda güç solunum 

Normalde solunum atlarda ve sığırlarda kosto-abdominal, karnivorlarda ise kostal 

tiptedir. Çeşitli hastalık ve bozukluklarda solunum tipinde ve ritminde değişiklikler olur. 

Çünkü hayvan hasta olan organı ağrıdan dolayı pek hareket ettirmek istemez. Periton 

yangılarında karın, pleura ve akciğer yangılarında ise göğüs kafesi kasları solunuma 

katılmaz. Böylece solunum tipi değişir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

 

Aşağıdaki işlem basamakları ve önerileri dikkate alarakhayvanlarda solunum sayısını 

ölçünüz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 İş kıyafeti giyiniz. 

 Kişisel koruyucu kıyafet giyiniz. 

 Kişisel güvenlik önlemlerini almayı 

unutmayınız. 

 Hayvanın uysal hale gelmesini 

sağlayınız. 

 Hayvanın türüne ve işlemin özelliğine 

uygun şekilde tutulmasını sağlayınız. 

 Hayvanın dinlenmiş ve sakin olmasını 

sağlayınız. 

 Dinlenmeden yapılacak kontrollerin 

yanıltıcı sonuçlar vereceğini 

unutmayınız. 

 Hayvanı heyecanlandıracak ya da 

korkutacak davranışlardan kaçınınız. 

 30 saniye süre ile göğüs kafesindeki iniş 

çıkışları veya burun deliklerine pamuk 

tutarak hava giriş çıkışlarını sayınız. 

 Her soluk alıp vermeyi bir solunum 

olarak sayınız. 

 

 Ölçümü kaydediniz. 
 Hayvanın yaşını, cinsiyetini, ırkını ve 

ölçüm zamanını da kayıt ediniz. 

 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

 

Bu faaliyet sonunda kazanımlarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz. 

 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi sağlıklı ve dinlenme halindeki koyunlarda dakikadaki 

solunum sayısı için doğrudur? 

A) 6-8 

B) 8-12 

C) 12-15 

D) 20 – 30 

E) 30 - 50 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi sağlıklı ve dinlenme halindeki ergin atlarda dakikadaki 

solunum sayısı için doğrudur? 

A) 8 - 16 

B) 28 - 38 

C) 38 - 42 

D) 42 - 45 

E) 45 - 50 

 

3.  Dinlenme halinde ve sağlıklı bir hayvandan alınan solunuma ne ad verilir? 

A) Hiperpne (Hyperpnea) 

B) Öpne (Eupnea) 

C) Polipne (Polipnea) 

D) Apne (Apnea)   

E) Dispne (Dyspnea) 

 

4.  Aşağıdakilerden hangisi havanın akciğerlere çekilmesini (soluk alma) ifade eden 

terimdir? 

A) Respirasyon 

B) İnspirasyon 

C) Ekspirasyon 

D) Eksitasyon 

E) Dilatasyon 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi solunum sayısını değiştiren fizyolojik faktörlerden değildir? 

A) Çevre ısısının artması 

B) Fiziksel aktivite artışı 

C) Yüksek rakımlı yere çıkılması 

D) Gebelik 

E) Dolaşım yetmezliği 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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6. Aşağıdakilerden hangisi solunum sayısını değiştiren patolojik bir nedendir? 

A) Heyecan 

B) Yaş 

C) Fiziksel egzersiz 

D) Gebelik 

E) Anemi 

 

7. Aşağıdakilerden hangisi soluk alma ve soluk vermenin her ikisini birden (solunum) 

ifade eden terimdir? 

A) Respirasyon 

B) İnspirasyon 

C) Ekspirasyon 

D) Perküsyon 

E) Oskültasyon 

 

8. Yüzeysel ve sık yapılan solunuma ne ad verilir? 

A) Öpne (Eupnea), 

B) Hiperpne (Hyperpnea) 

C) Polipne (Polipnea) 

D) Apne (Apnea)   

E) Dispne (Dyspnea) 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme ”ye geçiniz. 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
 

 

KONTROL LİSTESİ 
 

Bu modül kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Klinik muayenede kullanılan araç gereçleri öğrendiniz mi?   

2. Klinik muayenede kullanılan araç gereçleri ayırt edebiliyor 

musunuz? 

  

3. Klinik muayenede kullanılan araç gereçlerin temizlik ve 

dezenfeksiyonunun önemini biliyor musunuz? 

  

4. Klinik muayenede kullanılan araç gereçleri muayeneye hazır halde 

bulundurabiliyor musunuz? 

  

5. Anamnezin tanımını ve önemini öğrendiniz mi?   

6. Anamnez alırken sorulacak soruları öğrendiniz mi?   

7. Hayvan sahibinden anamnez alabiliyor musunuz?   

8. Hayvanlarda canlı ağırlık ölçümünün önemini biliyor musunuz?   

9. Hayvanlarda canlı ağırlık ölçümün yöntemlerini öğrendiniz mi?   

10. Hayvanlarda canlı ağırlık ölçümü yapabiliyor musunuz?   

11. Sağlıklı ve istirahat halindeki hayvanlarda türlere göre vücut 

sıcaklık derecelerini biliyor musunuz? 

  

12. Vücut sıcaklığını etkileyen faktörleri öğrendiniz mi?   

13. Ateş çeşitlerini biliyor musunuz?   

14. Hayvanlarda beden sıcaklığı ölçüm yöntemlerini biliyor musunuz?   

15. Hayvanlarda beden sıcaklığı ölçümü yapabiliyor musunuz?   

16. Sağlıklı ve istirahat halindeki hayvanlarda türlere göre solunum 

sayılarını biliyor musunuz? 

  

17. Hayvanlarda solunum sayısını etkileyen faktörleri öğrendiniz mi?   

18. Hayvanlarda solunum sayısı ölçüm yöntemlerini biliyor musunuz?   

19. Hayvanlarda solunum sayısı ölçümü yapabiliyor musunuz?   

  

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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DEĞERLENDİRME  
 
 

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. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN  CEVAP ANAHTARI 
 

1. E 

2. A 

3. D 

4. B 

5. A 

6. C 

7. Yanlış 

8. Doğru 

9. Yanlış 

10. Doğru 

11. Doğru 

12. Doğru 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1. C 

2. E 

3. B 

4. D 

5. A 

6. C 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ -3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1. A 

2. E 

3. D 

4. C 

5. B 

6. E 

 

  

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1. D 

2. A 

3. E 

4. B 

5. B 

6. E 

7. C 

8. A 

9. D 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ -5’İN CEVAP ANAHTARI 
 

1. D 

2. A 

3. B 

4. B 

5. E 

6. E 

7. A 

8. C 
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