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AÇIKLAMALAR 
 

ALAN Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı 

DAL Hayvan Yetiştiriciliği 

MODÜLÜN ADI Otlak Hazırlama 

MODÜLÜN SÜRESİ 40/18 

MODÜLÜN AMACI 

Bireye/öğrenciye işletmede bulunan hayvanların ihtiyacını 

karşılayacak otlakları hazırlama bilgi ve becerilerini 

kazandırmaktır. 

MODÜLÜN ÖĞRENME 

KAZANIMLARI 

1. Otlakların otlatma kapasitesini belirleyebileceksiniz. 

2. Kontrollü otlatma yapmak için otlak 

hazırlayabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Çayır ve mera alanları, sınıf 

Donanım: Çayır ve mera bitkileri, çitler, kazma, kürek, 

tırmık, ot biçme makineleri, canlı hayvan, yemlik, suluk, 

tuzluk, gölgelikler, sağım malzemeleri, bilgisayar, 

projeksiyon, Yerel Ağ (İnternet) 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 
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GİRİŞ 
 

Sevgili Öğrencimiz, 

 

Hayvan yetiştiriciliğinin ve bu işlerle uğraşan çiftçilerin en önemli sorunu hayvanların 

beslenmesidir çünkü çiftçiyi ekonomik anlamda en çok zorlayan konuların başında besleme 

yer alır. Yani hayvancılık işletmelerinin en büyük masraf kalemi yemdir. 

 

Hayvancılıkla uğraşanlar yem masraflarını en ucuza getirip yüksek verim elde etmek 

ister. Fakat yemin ucuza getirilmesi demek kalitesiz yem kullanmak olarak anlaşılmamalıdır. 

Dünya ülkeleri içerisinde hem hayvan potansiyeli hem de bunların beslenmesi için 

mükemmel çayır, mera, yayla ve otlaklara sahip olan ülkemiz maalesef toplam üretimde 

geride kalmaktadır. Bu durum; tarımın, özellikle meraların sınır ve öneminin bilinmemesi, 

otlatmada yönetim ilkelerine uyulmaması (erken, aşırı ve uygun olmayan otlatma) ve 

meraları kullananların mera ıslahına yeterince destek vermemeleri gibi temel nedenlere 

dayanmaktadır. İyi bir otlak yönetimi ile sağlıklı ve bol ürün elde etmenin yanında ucuz ve 

kaliteli yem de elde edebiliriz. Unutulmamalıdır ki sağlıklı ve kaliteli otlaklar her zaman 

sağlıklı sürüler demektir. 

 

Bu modülle teknik açıdan meralardan nasıl yararlanılacağını, meralara uygun hayvan 

türlerini, otlatma türlerini ve hesaplamaları öğrenerek sağlıklı ve kaliteli ürün elde 

edebileceksiniz. 

  

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ - 1 
 

 

 

 

Otlakların otlatma kapasitesini belirleyebileceksiniz. 

 

 

 

 

 Bölgenizdeki ilgili kuruluşları ziyaret ederek otlaklarla ilgili yasal konular 

hakkında bilgi alınız. 

 Çevrenizde hayvancılıkla uğraşan kuruluşlar ve çiftçileri ziyaret ederek 

hayvanlarını nasıl beslediklerini öğrenerek karşılaştıkları sıkıntıları sorunuz. 

 Otlaklarla ilgili yasal kanunlara uyarak hayvanları otlatmanın, hayvanların 

beslenmesi ve otlak alanlarının tahribatı açısından önemini inceleyiniz. 

 

1. OTLAKLARIN OTLATMA KAPASİTESİNİ 

BELİRLEME 
 

Ülkemizin önemli geçim kaynaklarından biri olan hayvancılıkta otlama alanlarından 

yararlanmak için doğal kaynakların korunması şartı ile en fazla hayvansal ürün elde 

edebilmek için iyi bir planlama yapılmalıdır. Bu planlama bazı teknik hesaplamalar yapmak 

sureti ile mümkün olabilir. 

 

1.1. Meralardan Yararlanmanın Teknik Esasları 
 

Meralardan iyi bir şekilde yararlanmak için iki temel unsur bulunmaktadır. Bunlardan 

birincisi; bitki deseni, toprak ve diğer doğal kaynakların korunması; ikincisi ise mera 

alanlarından en yüksek hayvansal ürünün elde edilmesidir. Bu amaçla uygun bir otlatma 

yönetiminin oluşturulması gereklidir. Mevcut şartlar altında mera yeminin en iyi şekilde 

değerlendirilmesi için otlatmanın düzenlenmesine otlatma yönetimi denir. Otlatma yönetimi 

ile bitkinin büyüme ve gelişme ihtiyaçlarını karşılanması ile hayvanların yem ihtiyaçlarını 

düzenli olarak karşılanması amaçlanmaktadır. Ülkemizde çok uzun zamandır uygulanmaya 

çalışılan otlatma yönetimi halen istenilen seviyelere ulaşamamıştır. 

ÖĞRENME FAALİYETİ - 1 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAŞTIRMA 
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Resim 1.1: Mera alanı 

Dünyada ve ülkemizde meralardan teknik olarak yararlanmak için uzun yıllar boyunca 

bazı araştırma ve denemeler yapılmış ve bazı temel teknik ilkeler belirlenmiştir. 

Günümüzde dünyada geçerli olan ve otlatma bölgelerinde uyulması gereken teknik 

kurallar şunlardır: 
 

 Otlatma kapasitesi 

 

Meranın ürettiği yem ile merada otlayacak hayvan sayısı arasında bir denge 

kurulmalıdır yani meralar kapasiteleri oranında hayvan otlatılmalıdır. 

 

 Otlatma mevsimi 

 

Hayvanlar meranın ürettiği yemi en iyi kullanacağı mevsimde otlatılmalıdır. 

 

 Üniform otlatma 

 

Hayvanların mera üzerinde eşit bir şekilde dağılmaları sağlanmalı böylelikle meranın 

her tarafındaki yem kullanılmalıdır. 

 

 Yem tipine uygun hayvan cinsi ile otlatma 

 

Meranın ürettiği yemi en iyi bir şekilde değerlendirecek hayvan cinsi kullanılmalıdır. 

 

1.2. Otlatma Mevsimi 
 

Bitkiler, ilkbahar ve sonbaharda yeniden büyümeye başlar. Otlatmaya başlama zamanı 

bitki boyuna göre değişiklik gösterebilir. Buna göre kısa bitkiler; 7,5-10, orta bitkiler; 15 ve 

yüksek bitkiler ise 20 cm boya ulaştıklarında otlatmaya başlanabilir. Otlatmaya sonbaharda 

donlardan 3-4 hafta önce son verilmelidir. 
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Resim 1.2: Merada otlatma mevsimi 

Mera yem bitkilerinin her mevsimde otlatmaya karşı gösterdiği reaksiyon farklıdır. Bu 

nedenle mera bitkilerinin otlatmadan zarar görmemeleri için belli dönemlerde otlatılmaları 

gerekir. Otlatma mevsimini kritik periyotlar ve otlatma olgunluğu dönemi belirler. 

 

1.2.1. Kritik Periyotlar 
 

Merayı oluşturan bitki türleri, otlatmaya karşı yılın belli dönemlerinde hassasiyet 

gösterir. Bu dönemlerde otlatma yapılırsa bitkiler ağır hasar görür. 

 

 Üç kritik dönem vardır: 

 

 İlkbahar kritik periyodu 

 

Yılın bu ilk dönemlerinde bitkiler yeni canlanmaya başladıkları ve besin 

üretemedikleri için otlatma, bu bitkiler açısından ölümcül olabilir. Otlatmaya başlamak için 

en azından bitkilerin yapraklarının oluşması ve besin üretir duruma gelmeleri beklenmelidir. 

İlkbaharda büyüme başlangıcı ile otlatmaya başlama zamanı olan otlatma olgunluğu safhası 

arasında kalan ve bitkiler için çok zararlı olan bu döneme ilkbahar kritik periyodu denir. 

Hava şartlarının iyi gitmesi durumunda ilkbahar kritik periyodu kısalır. 

 

 Yaz kritik periyodu (Tohum olgunlaştırma periyodu) 

 

Tohum olgunlaştırma periyodu da denilen bu evrede, mera bitkileri tohum 

olgunlaştırması amacıyla yedek besin maddelerinin büyük bir kısmını tohum 

olgunlaştırmaya harcar. Bu dönemde ağır bir otlatma yapılmamalıdır. Tek yıllık bitkiler 

meradan silinebilir. Otlatma tamamen durdurulmaz. Fakat meranın ve meradaki tek yıllık 

bitkilerin geleceği açısından birkaç yılda bir tamamen durdurmakta fayda vardır. 

 

 Sonbahar kritik periyodu (Kışa giriş kritik periyodu) 

 

Bu dönem, sonbahar sonu yani kışa giriş dönemidir. Bitkiler, kış boyunca solunum ve 

ilkbaharda yeniden yeşerebilmek için bu dönemde besin depolar. Eğer otlatma kışa kadar 
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devam ederse bitkiler yedek besin depolayamaz. Kışı rahat geçiremez ve ilkbaharda istenen 

büyüme periyodunu yakalayamaz. Kış soğukları başlamadan 3-4 hafta önceden otlatma 

bitirilmelidir. 

 

Şekil 1.1: Kritik periyotlar 

1.3. Otlatma Olgunluğu 
 

Otlatma olgunluğu, bitki hayatını tehlikeye sokmadan ve mera toprağının sıkışmasına 

neden olmadan ilkbaharda önemli mera bitkilerinin otlatılabilecek bir olgunluğa ilk defa 

geldikleri tarih olarak tanımlanır. Diğer bir ifadeyle ilkbahar kritik periyodunu atlatarak 

otlatmaya elverişli bir duruma gelen mera yem bitkilerinin yetiştikleri bu gelişme dönemine 

otlatma olgunluğu dönemi denir. 

 

İlkbaharda otlatmaya başlama tarihinin belirlenmesinde iki önemli faktör vardır. 

Bunlardan birincisi bitkilerin yedek besin maddeleri ile beslenmeye son verdikleri dönem, 

ikincisi ise hızlı büyüme dönemidir. Otlatma olgunluğu dönemini tespit etmek için pratik bir 

yöntem olarak bitkilerin boyuna bakılır. Bitki boyları 10-20 cm olduğu zaman otlatmaya 

başlanabilir. Kısa bitkiler 10-12,5 cm (4-5 parmak) olduğu zaman, orta ve yüksek boylu 

bitkiler 20 cm (parmak ucundan bileğe kadar olan el yüksekliğine geldikleri dönem) zaman 

otlatılmaya başlatılmalıdır. 

 

Mera bitkileri otlatma olgunluğuna gelmeden önce otlatmaya başlanmamalıdır. Yine 

meraları otlatmada geç kalmamak gerekir. Bitkiler kartlaşır ve besin değerleri düşer. Otlatma 

mevsiminin süresi, her yılın hava durumuna göre değişir. Otlatma mevsiminin süresi 

ülkemizdeki bölgelere göre değişir. 

 

Bölgelerimize göre tahmini süreler şunlardır: 

 

 Karadeniz, Marmara ve İç Anadolu Bölgelerinde 180 gün, 

 Ege Bölgesinde 200 gün, 

 Güney Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde 210 gün, 

 Doğu Anadolu Bölgesinde 150 gün olarak bilinmektedir. 

 

Fakat ülkemizde hatalı bir işlem olarak bu sürelerin üzerinde, yaklaşık 240-270 gün 

otlatma yapılmaktadır. 
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1.4. Mera Tipine Uygun Hayvan Türleri 
 

Otlatma yapılacak bir merada bulunan yem bitkileri her hayvan cinsi için aynı 

derecede elverişli değildir. Bazı meralardaki bitkiler, koyunlar bazı meralardaki bitkiler ise 

sığırlar için daha elverişli olabilir. Bu nedenle bir meradan en iyi şekilde yararlanma ve o 

merada otlatmanın düzenlenmesi, yem kaynağı ile onu değerlendirecek hayvan cinsi arasında 

bir uyum olması hâlinde sağlanabilir. 

 

Mera tipine uygun hayvan cinsi ile otlatma yapabilmek için meranın topoğrafyası, 

bitki örtüsü ve bu örtüyü oluşturan bitki türleri bilinmelidir. Ayrıca mera yapısının 

bozulmaması ve meradan en fazla verimi alabilmek için otlatma mevsiminde mera tipine 

uygun hayvan türü ile otlatmak gerekir. Hayvanların otlama şekilleri farklı farklıdır. Ayrıca 

hayvanların otlaklarını seçmek gibi bir özellikleri vardır. 

 

1.4.1. Sığırlar 
 

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

çıktıklarında bitkilerin önce yaprak uçlarını kopardıklarından meraya fazla zarar vermezler.       

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

bozduğu meraların ıslahını sığırlar sağlayabilir. 

 

Resim 1.3: Merada sığır otlatma 

1.4.2. Koyun ve Keçiler 
 

Koyunlar meralara en fazla zarar veren hayvanlardır. Dudaklarıyla otları 

kopardıklarından oldukça derin otlar. Koyun otlatması düzenli yapılmazsa meralar büyük 

zarar görür. Yine keçiler de aynı şekilde otlayarak meraya zarar verebilir. 
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Resim 1.4: Merada koyun ve keçi otlatma 

1.4.3. Atlar 
 

Atlar dudak ve dişleri ile otladıklarından sığırlara göre daha derinden otlamaktadır. 

Dolayısıyla meralara daha fazla zarar verir. Atlar da sığırlar gibi genellikle çimenleri tercih 

eder. Atların otladığı meralar, özen gösterilirse düzenlerini korur. 

 

Resim 1.5: Merada at otlatma 

1.4.4. Kanatlılar 
 

Kanatlı hayvanlar meraya çıkarıldıklarında oldukça dikkat edilmelidir. Aksi takdirde 

otladıkları yerler genellikle kısa sürede tamamen yok olur. 

 

Resim 1.6: Merada kaz ve hindi otlatma 
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Hayvanların otlama şekillerinin yanında, otlama yeri seçimleri de farklı farklıdır. 

Sığırlar düz yerleri tercih eder. Keçiler ise kayalık ve çalılık yerlerde otlamayı sever. 

 

Otlatma sırası meralar için önemlidir. Aynı merada bazı hayvan cinsleri karışık bir 

sürü hâlinde otlatılır (koyun + keçi, at + eşek gibi). Bazı hayvanlar sürü oluşturmaz, aynı 

merada ayrı otlatılabilir. Böyle bir durumda önce sığırlar, sonra koyunlar otlatılır. 

 

Mera otlatmada başarı, meranın hangi hayvan tipine uygun olduğunu bilmeye ve ona 

göre otlatmaya bağlıdır. Hayvanların otladıkları otlarda da farklılıklar vardır. Sığırlar ve atlar 

çimenleri, koyunlar baklagilleri ve öteki otsu bitkileri, keçiler çalı ve ağaççıkları tercih eder. 

Buna göre çimenlerin bol olduğu meralarda at ve sığırların, baklagillerin bol olduğu 

meralarda da koyunların otlatılması gerekir. Sığırların sürekli otlatıldığı meralarda çimenler 

çoğalmaktadır. Bu durumda bu tür meraların koyunlarla değerlendirilmesi doğru olacaktır 

veya koyunların otladığı meralar daha sonra sığırlar için düşünülebilir. 

 

1.5. Otlatma Kapasitesi 
 

Belirli genişlikteki bir merada hep aynı periyotta uzun yıllar bitki örtüsü ile toprak ve 

diğer kaynaklara hiçbir zarar vermeden otlatılabilecek hayvan sayısı otlatma kapasitesi 

olarak tanımlanabilir. 

 

Otlatma kapasitesini etkileyen başlıca faktörler: 

 

 Merayı oluşturan bitkilerin yapısı ve karışımı 

 Bitki örtüsünün sıklığı 

 Yağış 

 Otlayan hayvanın türü 

 Otlatma süresi 

 Bakım  

 Gübreleme 

 

Otlatma mevsimleri bölgelerimize göre değişiklik gösterebilir. Yaklaşık olarak 

otlatma süreleri İç Anadolu Bölgesi’nde 6, kıyı bölgelerimizde 8 ve Doğu Anadolu 

Bölgesi’nde ise 5 aydır.  

 

Uygun bir otlatma için mera yeminin %50’si otlatılır, geriye kalan %50’lik kısım ise 

bir sonraki yıl için merada bırakılır. 

 

Meralarda otlatma kapasitesinin hesaplanmasında birçok yöntem bulunmakla beraber; 

üretilen yem miktarına göre otlatma kapasitesi, otlatılan hayvanlarda otlama kapasitesi ve 

çeşitli ortam faktörlerine dayanarak otlatma kapasitesinin saptanması daha pratiktir. 
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1.5.1. Üretilen Yem Miktarına Göre Otlatma Kapasitesinin Saptanması 
 

Bu yöntemde merada bulunan baskın bitki türleri, bunlardan elde edilebilecek ot 

miktarı ve faydalanma faktörlerinin bilinmesi gereklidir. 

 

Üretilen yem miktarına göre otlatma kapasitesi belirlenirken meraların otlatma 

kapasiteleri biçme yöntemiyle tahmin edilebilir. Meranın bir mevsimde ürettiği yemi bulmak 

için ilkbaharda otlatma başlamadan önce meranın rastgele seçilen bazı noktalarına mera 

büyüklüğüne bağlı olarak tel kafesler yerleştirilir. İç yüzeyi 1 m
2
 olan tel kafesler üzerine 

konuldukları küçük alanları otlatmadan korurlar. Kafes içerisindeki bitkiler yeterli olgunluğa 

gelince (vejetatif büyüme ve gelişmelerini tamamladıktan sonra) kafesler kaldırılarak bitkiler 

toprak yüzeyinden biçilir ve hemen yaş olarak tartılır. Diğer kafeslerdeki otlarda da aynı 

işlem yapıldıktan sonra yaş yem ortalaması alınarak o meranın 1 m
2
de ürettiği yem 1000 ile 

çarpılarak dekar başına ürettiği yem bulunur. Bu rakam meranın ürettiği toplam yem 

miktarıdır.  

 

Üretilen yem miktarına göre otlatma kapasitesi belirlenirken aşağıdaki formülden 

faydalanılabilir. 

 

Şekil 1.2: Otlatma kapasitesi formülü 

Yukarıdaki formülde; mera alanı, bir hayvanın günlük ot ihtiyacı ve otlatma gün sayısı 

değerleri rahatlıkla hesaplanabilir. Fakat faydalanılabilir ot miktarının hesaplanması için bazı 

denemeler yapılmalıdır. Bu sistemde dikkat edilmesi gereken husus hayvanlarca 

kullanılmayan alanların hesap dışı bırakılarak net otlama alanının belirlenmesidir. Toplam 

yemin hepsinin hayvanlara yedirileceği düşünülmemelidir. Toplam yem üretiminin 

hayvanların otlamalarına izin verilen kısmına yararlanılabilir yem denir. Bu miktar kurak 

ve yarı kurak bölgelerde toplam üretilen yemin yarısı olarak kabul edilir. Fakat yağışlı ve 

sulanabilir alanlarda bu oran %60-80’e kadar çıkabilmektedir. 

 

Resim 1.7: Merada otlatmaya uygun olmayan alanlar 
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Örnek: Net otlama alanı 3000 dekar (da) olan bir merada ortalama canlı ağırlığı 250 

kg büyükbaş hayvan otlatılacaktır. Bu bölgede otlatma mevsimi 6 aydır. Bu değerlere göre 

bir mevsimde kaç hayvan otlatılabilir? 

 

Yukarıdaki değerlere göre; 3000 alandan en az altı örnek alınmalıdır. Alınan bu 

örneklerin ortalaması bulunur. Ortalamanın 300.000 gram (300 kg) olduğunu kabul edilir ve 

bu ot miktarının normal şartlara göre %50’si alınırsa 150 kg olduğu bulunur. 

 

Bir hayvanın yiyeceği günlük ot miktarı genellikle canlı ağırlığının %10’u olarak 

kabul edilir. Canlı ağırlığı 250 kg olan bir hayvanın günlük yiyeceği ot miktarı 

250*10/100=25 kg olarak hesaplanır. 

 

Otlatma mevsimi 6 ay olursa gün sayısı olarak bu rakam 180 güne denk gelmektedir. 

Yukarıda bulunan değerleri formüle yerleştirecek olursak; 

 

Otlatma Kapasitesi (O.K.) = 3000*150 / 25*180 = 450000 / 4500 = 100 baş hayvan 

olarak bulunur. 

 

Bazen meralarda bir hayvan başına ne kadar mera verilmesi gerektiği bilinmek istenir. 

Bu amaçla şu formülden yararlanılır. 

 

Şekil 1.3: Hayvan başına mera alanı formülü 

Bu işlem için yukarıdaki örnekten faydalanacak olursak; 

 

Hayvan Başına Mera (da) = 180 / 150÷25 = 180 / 6 = 30 da/hayvan/dönem olarak 

bulunur. 

 

1.5.2. Otlatılan Hayvanlarda Otlatma Kapasitesinin Saptanması 
 

Bu yöntemle otlatma kapasitesinin saptanmasında farklı sayıda hayvan grupları 

otlatma parsellerinde otlatılır. Bu yöntemin temel ilkesi; meralarda üretilen otun yarısının 

yedirilip kalan yarısının bırakılmasıdır. Meralardaki toplam otun yarısının yenilip 

yenilmediği 1 m
2
lik tel kafesler kullanılarak tespit edilir. 

 

1.5.3. Çeşitli Ortam Faktörlerine Dayanarak Otlatma Kapasitesinin Saptanması 
 

Bu yöntemde meranın durumu, toprak özellikleri ve iklim koşulları dikkate alınarak 

mevcut ot üretim kapasitesine bağlı olarak otlatılacak hayvan sayısı belirlenir. Mera 

kapasitesi saptandıktan sonra çeşitli çizelgeler hazırlanarak otlatma programı düzenlenir. 
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DEĞERLER ETKİNLİĞİ 
 

Aşağıda verilen etkinliği sınıf ortamında arkadaşlarınızla gerçekleştiriniz. “Üreticilerin 

hayvanları otlatırken otlatma kanunlarına uymadıkları takdirde karşılaştıkları sorunlar 

nelerdir? sorusunun cevabı sınıf tahtasına maddeler hâlinde yazılmalı ve 

değerlendirilmelidir. 

 

Değer Evrenin Nimetlerini İsraf Etmemek 

Konu 
Üreticilerin hayvanları otlatırken yanlış otlatma sonucu çayır ve 

meraların israfı 

Etkinlikler 

Otlatma yapılırken nelere dikkat edilmelidir? 

Bilinçli üreticilerin otlattıkları alanlar ile bilinçsiz üreticilerin 

otlattıkları alanları gözlemleyiniz. Gözlemlediğiniz otlaklarla ilgili 

farklılıkları not ediniz. 

Hayvanları otlatırken bitki örtüsüne zarar verilmemesi gerektiğini, 

bilinçsiz ve fazla otlatmanın doğaya ve hayvanlara zarar verildiğini 

üreticilere ulaşarak onları bilgilendiriniz. 

Kavramlar 
Ekonomiklilik; tasarruf; yanlış otlatma; gereksiz otlatma; boşa 

giden zaman, emek ve doğaya verilen zarar ,israf ; arge çalışmaları  

Yöntem  

Beyin fırtınası 

Grup tartışması 

Değer açıklama 

Düz anlatım 

Soru cevap  

Yaklaşımlar 
Değer analizi 

Değer açıklama 

Kazanımlar 

1. Yapılan işin doğru yapılması gerektiğini kavrar.  

2. Bilinçli yapılan işin kaliteli olmasının farkındalığını kazanır. 

3. Tarımsal üretimde kurallara uyulmadan yapılan otlatmanın 

doğaya verdiği zararın hayvancılık açısından önemini kavrar. 

4. Tarımsal üretimde bilinçsiz otlatmanın, işletmeye ve ülke 

ekonomisine olumsuzluklarını fark eder.  

Araç -Gereçler 
Kalem - kâğıt, kraft kâğıdı, A3 kâğıdı, boya kalemleri, projeksiyon 

cihazı, tebeşir, internet. 
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YGULAMA FAALİYETİ 
Otlakların otlatma kapasitesini belirleyebileceksiniz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Gözlem yapınız. 

 Mera alanını gezebilirsiniz. 

 Otlatmaya engel unsurları 

belirleyebilirsiniz ve not almalısınız. 

 Mera alanını hesaplayınız. 

 Ölçüm için gerekli ekipmanları (metre, 

ip, şerit metre vb.) hazırlamalısınız. 

 Başlangıç noktası belirlemelisiniz. 

 Belirlediğiniz noktadan itibaren ölçüm 

yapmalı ve not almalısınız. 

 Meradaki bitkileri kontrol ediniz. 

 Merada bulunan bitki türlerini 

belirlemelisiniz. 

 Bitkilerin oranlarını hesaplayabilirsiniz. 

 Otlatmaya elverişli olmayan bitkileri 

belirleyebilirsiniz. 

 Zayıf veya zarar görmüş alanları tespit 

edebilirsiniz. 

 Otlatılacak hayvan türünü tespit ediniz. 

 Meradaki bitki türlerine göre otlatılacak 

hayvan türlerini tespit edebilirsiniz. 

 Mevcut hayvanlarınız içerisinde önce 

inekleri sonra diğer hayvan türlerini 

otlatacak şekilde planlamalısınız. 

 Otlatılacak hayvan sayısını tespit ediniz. 

 Mera alanı ve bitki durumuna göre 

otlatılacak hayvan sayısını 

belirlemelisiniz. 

 Otlatma kapasitesini hesaplayınız. 

 Üretilen yem miktarına göre otlatma 

kapasitesini hesaplamalısınız. 

 Otlatılan hayvanlarda otlatma 

kapasitesini hesaplayabilirsiniz. 

 Çeşitli ortam faktörlerine dayanarak 

otlatma kapasitesini hesaplayabilirsiniz. 

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

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (    ) Meralar kapasitelerinin %30 fazlası kadar hayvan ile otlatılabilir. 

 

2. (    ) Otlatmaya sonbaharda, donlardan 3-4 hafta önce son verilmelidir. 

 

3. (    ) Sonbahar kritik periyodu tohum olgunlaştırma periyodu olarak da bilinmektedir. 

 

4. (    ) Meralara en fazla zarar veren hayvanlar sığırlardır. 

 

5. (    ) Uygun bir otlatma için mera yeminin %50’si otlatılır, geriye kalan %50’lik kısım 

ise bir sonraki yıl için merada bırakılır. 

 

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

6. Kısa bitkiler; ………………….. cm, orta boylu bitkiler; ………… cm ve yüksek 

boylu bitkiler ise …………. cm boya ulaştıklarında otlatmaya başlanabilir. 

 

7. Otlatma mevsiminin süresi Doğu Anadolu Bölgesi’nde …….. gün olarak 

bilinmektedir. 

 

8. Sığırlar otları dilleriyle ……………. cm yükseklikten kopararak beslenir. 

 

9. Belirli genişlikteki bir merada hep aynı periyotta uzun yıllar bitki örtüsü ile toprak ve 

diğer kaynaklara hiçbir zarar vermeden otlatılabilecek hayvan sayısı ……………... 

………………. olarak tanımlanabilir. 

 

10. Üretilen yem miktarına göre otlatma kapasitesi belirlenirken meraların otlatma 

kapasiteleri ………………… yöntemiyle tahmin edilebilir. 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ - 2 
 

 

 

 

Kontrollü otlatma için otlakları hazırlayabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Çevrenizdeki hayvancılıkla uğraşan kuruluş ve çiftçileri ziyaret ederek 

hayvanlarını otlatma yöntemlerini araştırınız. 

 Çiftçilerin hayvanları otlağa çıkarmadan yaptığı ön hazırlıkları araştırınız. 

 Otlatma alanlarında en sık karşılaşılan problemleri araştırınız. 

 Otlatma alanlarında karşılaşılan problemlerin çözümü konusunda bir araştırma 

yapınız. 

 Kontrolsüz otlatmanın ülke ekonomisine, bitki örtüsüne ve hayvancılık 

sektörüne verdiği zararı araştırınız. 

 

2. KONTROLLÜ OTLATMA YAPMAK İÇİN OTLAK 

HAZIRLAMA 
 

Merada otlatmanın en büyük avantajı üretici için ekonomik olmasıdır. Planlı bir 

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

besleme değerine sahip meralar oluşur. 

 

2.1. Üniform Otlatma 
 

Hayvanlar otlatılırken meranın her tarafındaki yemin aynı derecede otlanmasını 

sağlamak üzere otlayan hayvanların çeşitli yöntemlerle mera üzerine düzgün bir şekilde 

dağıtılması sureti ile yapılan otlatmaya üniform otlatma veya homojen otlatma denir. 

ÖĞRENME FAALİYETİ - 2 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAŞTIRMA 
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Resim 2.1: Üniform otlatma 

Meraya çıkarılan hayvanlar, merada dolaşarak bitki türleri arasında en çok sevdiklerini 

ve genellikle en besleyici olan türleri seçer ve bu otları öncelikli olarak tüketir. Daha sonra 

ikinci derecede lezzetli olanları seçer. İlk otladıkları otlar, tekrar gelişince yine aynı otlara 

yönelir. Böylece meraların belli yerleri daha fazla tahrip edilmekte ve diğer yerler daha az 

otlandığı için daha düzgün kalmaktadır. Hayvanların otlarken bu şekilde yaptıkları yer ve 

bitki tercihi, seçici otlamaya neden olur. Hayvanların bir mera üzerinde otlarken meranın 

belirli yerlerini ve birçok mera bitkileri arasında en çok sevdiklerini veya bu en çok 

sevdikleri bitki türlerinin en lezzetli kısımlarını seçerek öncelikle otlamalarına seçici otlama 

denir. Seçici otlamada hayvanlar meranın bazı kısımlarını veya bazı bitki türlerini aşırı bir 

şekilde tükettiklerinden seçici otlama zararlı kabul edilir. 

 

Merada genellikle bitki örtüsü ve otlayan hayvan cinsine bağlı olarak taban yerler 

daha fazla tercih edilir. Hayvanların otlama tercihlerinin arasında meralarda ikinci sırada 

tepe kısımlar ve üçüncü sırada ise yamaç yerler gelmektedir. Ayrıca hayvanlar gölge ve suya 

yakın yerleri daha çok tercih eder. Bu şekilde otlama tercihleri merada üniform otlanmayı 

engellemektedir. Ayrıca hayvanların bir mera üzerinde otlarken meranın belirli yerlerini ve 

birçok mera bitkileri arasında en çok sevdiklerini veya bu en çok sevdikleri bitki türlerinin 

en lezzetli kısımlarını seçerek otlamaları yani seçici otlama yapmaları da üniform yapıyı 

bozmaktadır. 

 

Yukarıda bahsedilen huşuların dışında hem mera yapısının bozulmaması hem de en 

yüksek verimin alınabilmesi için üniform otlatma kurallarına uyulması gerekir.  

 

Meralarda üniform otlatma yapabilmek için alınması gereken başlıca kurallar 

şunlardır: 

 

 Meralarda su kullanılması 

 

Bir mera içerisinde yer alan sulukların hayvanların genellikle otlamak istemedikleri 

yerlere yapılması durumunda, hayvanlar günde birkaç kez otlamak istemedikleri bu yerlere 

gitmeye zorlanmış olur. İçme suyu ve sulukların birçok meralarda üniform otlatmayı 

sağlayacak bir şekilde kullanılması, sulukların etrafının her gün birkaç kez su içmeye gelen 
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hayvanlar tarafından aşırı bir şekilde otlanması sorununu ortaya çıkarır. Ayrıca hayvanların 

fazla basması sonucu buralardaki toprak iyice sıkışır ve yer yer artık bitki yetişemez bir 

duruma gelir. Bu gibi durumlarda sulukları çevreleyen alanların aşırı bir şekilde otlanmasını 

ve tahrip edilmesini önleyen tedbirler alınmalıdır. 

 

Resim 2.2: Merada su kaynağı 

 Tuz ve ilave yemin kullanılması 

 

Mera hayvanlarına verilen tuz ve küspe gibi ilave yemler genel olarak bir arada 

birbirlerine karıştırılarak tuzluk veya ilave yemliklere konur. Böylece tuzlama ve yemleme 

işleri birleştirildiği gibi hayvanların bu iki ihtiyacı bir arada giderildiğinden mera üzerinde 

fazla gezinmeleri de söz konusu olmaz. Yemlik ve suluklar taşınabilir olduklarından meranın 

istenilen her yerine kolayca götürülebilir böylelikle hayvanların da meranın o kısımlarına 

gitmeleri sağlanmış olur. Bu yöntem üniform otlatmayı en ucuz şekilde sağlayan yöntem 

olarak kabul edilir. 

 

Resim 2.3: Tuz verilen keçiler 

 Çit yapımı 

 

Mera çevrelerinin bir çit ile çevrilmesi mera üzerinde hayvanların sevk ve idaresini 

kolaylaştırır. Çok parselli otlatma sistemlerinde merayı parsellere bölmek için zorunlu olarak 

yapılan çitler, bir taraftan söz konusu otlatma sisteminin uygulanmasını sağlarken diğer 
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taraftan da meranın üniform bir şekilde otlatılmasını kolaylaştırır. Bu amaçla büyük meralar 

birkaç parçaya bölünerek daha küçük otlatma bölümleri oluşturulmalıdır. Eğer bu işlem 

yapılamıyorsa meraların sadece çevreleri çitle çevrilmelidir.  

 

Resim 2.4: Mera alanının çitle çevrilmesi 

Çitle çevrili daha küçük bir alanda otlamak zorunda kalan hayvanlar mera üzerinde 

istedikleri yemi bulmak için çok fazla gezinmeyecek ve fazla yem tercihi yapamayacakları 

için mera yemini daha üniform bir şekilde otlamak zorunda kalacaklardır. 

 

Resim 2.5: Çitle çevrili alanda otlatma 

 Çobanla otlatma 

 

Çitlerle parsellere ayrılmamış meralarda üniform otlatma için uygulanacak en iyi 

yöntemlerden biri çobanla otlatmadır. Çobanlar, meranın bir kısmında yem azalınca 

hayvanları yemin daha bol olduğu kısımlara götürmek sureti ile hem mera yeminden en 

yüksek derecede faydalanmayı hem de bu yemin en üniform bir şekilde otlatılmasını 

sağlamaya çalışırlar. Çobanla otlatmada dikkat edilmesi gereken en önemli husus, sürü 

büyüklüğünün iyi ayarlanmasıdır. 
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Resim 2.6: Çobanla otlatma 

 Mera içi yollarının yapılması 

 

Merada hayvanların geçemeyecekleri taşlık, kayalık, sık ağaç ve çalılarla kaplı olan 

yerlerde mera içi yollar ve geçitler yapılarak hem meranın yeminden yararlanma oranı 

arttırılır hem de meranın daha üniform bir şekilde otlatılması sağlanır. 

 

 Uzaklaştırıcı maddelerin kullanılması 

 

Deneme aşamasında olan bir yöntemdir. Bu yöntemde meranın aşırı şekilde otlanmış 

olan kısımlarına hayvanların bir süre girmelerini önlemek üzere uzaklaştırıcı bazı maddeler 

(etkili maddesi çürümeye başlamış yumurta) kullanılmaktadır. 

 

2.2. Otlatma Sistemleri 
 

Hayvanların meralarda otlatılması için uygulanan ve her birinin kendine has özellikleri 

bulunan otlatma sistemleri aşağıda anlatılmıştır. 

 

2.2.1. Kontrolsüz Otlatma Sistemleri 
 

Kontrolsüz otlatma sisteminde hiçbir düzenleme yoktur. Hayvanlar tamamen serbest 

bir şekilde merada otlar. Bu sistemin iki alt grubu vardır. 

 

 Çobansız otlatma sistemi 

 

Hayvanlar bir yöneticiden yoksun olarak otlar. Mera tamamen sahipsizdir. Hayvanlar 

merada patikalar oluşturarak meranın belli yerlerinin tahrip olmasına sebep olur. 

 

 Çobanla otlatma sistemi 

 

Bu sistemde de serbest otlatma mevcuttur. Çobanın görevi sadece hayvanları getirip 

götürmek ve korumaktır. Bu yöntem, meraya pek yaramamakta ve mera tahrip olmaktadır. 
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Resim 2.7: Çobanla otlatma sistemi 

Çobanla otlatma sisteminde en uygun sürü büyüklüğü koyun ve keçilerde 600-800, 

sığırlarda 100-120, damızlık koç ve teke sürülerinde ise 250-300 civarında olmalıdır. At 

sürüleri ise genellikle 75 hayvanı geçmemelidir. Sürü otlarken belirli bir hızda hareket 

ettirilmelidir. Çoban sürüyü dakikada 4-5 veya saatte 250-300 m yürütecek şekilde hareket 

ettirmelidir. 

 

Resim 2.8: Çobanla otlatma sistemi 

2.2.2. Kontrollü Otlatma Sistemleri 
 

Kontrollü otlatma sisteminde, hayvanlar farklı zaman dilimlerinde ve alanlarda kayıtlı 

olarak otlatılmaktadır. Bu sayede meralar, rastgele değil, belli bir düzene göre otlatılır. 

Böylece meralar daha uzun ömürlü olur. Başlıca kontrollü otlatma sistemleri şunlardır: 

 

 Alternatif otlatma sistemi 

 

Bu sistemde tüm mera alanı iki eşit parçaya ayrılır. Her parsel sırayla 2-3 hafta süreyle 

otlatılır. Birinci parsel otlatılırken diğeri dinlendirilir. Böylece otlatma sonuna kadar mera 

fazla yıpranmamış olur. 

 

Şekil 2.1: Alternatif otlatma sistemi (meranın ikiye bölünerek otlatılması) 
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 Rotasyonla otlatma sistemi 

 

Bu sistemde mera üç veya daha fazla parsele ayrılır. Meranın büyüklüğüne ve 

meradaki bitkilerin durumuna göre ortalama olarak her parselde 7-10 günlük otlatma yapılır. 

Bu sistemde temel ilke, merada mümkün olduğunca kısa otlatma ve uzun süre 

dinlendirmedir. 

 

Şekil 2.2: Rotasyonla otlatma sistemi (meranın üçten daha fazla parsele bölünerek otlatılması) 

 Dinlendirerek otlatma sistemi 

 

Bu sistemde, otlatma olgunluğuna gelmiş merada hemen otlatma yapılmaz ve bir süre 

geciktirilir. Böylece hem yeni fidelerin çıkmasına hem de olgun bitkilerin büyüme ve 

gelişme güçlerinin artmasına olanak verilir. Aslında otlatma, tohum bağlama dönemine 

kadar geciktirilse mera için daha faydalı olacaktır. Bu sayede mera aynı zamanda ıslah 

edilmiş olur. Tohum bağlayan bitkiler, otlama esnasında tohumlarını dökerek yeni bir 

bitkinin oluşumunu sağlar. Bu sistemin bazı dezavantajları da bulunmaktadır. Geç otlatılan 

bitkilerin kartlaşması ve besin değerinin düşmesi, geç otlatmadan dolayı hayvanların 

beslenmelerinin başka yollardan sağlanması nedeniyle ek bir masraf çıkması iki önemli 

dezavantajdır. 
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Şekil 2.3: Dinlendirerek otlatma sistemi 

 Dinlendirerek rotasyonla otlatma 

 

Bu sistemde, her bir mera parselini en az iki yıl süreyle geç otlatarak bitkilerin 

gelişmesi ve meranın ıslahı hedeflenmektedir. Dinlendirerek rotasyonla otlatmanın da 

çeşitli şekilleri vardır: 

 

 Doğal tohumlamayı amaçlayan dinlendirerek rotasyonla otlatma 

 Mera bitkilerinin gelişmesini ve güçlenmesini amaçlayan dinlendirerek 

rotasyonla otlatma 

 Bir yıllık yabancı bitkilerle mücadeleyi amaçlayan dinlendirerek 

rotasyonla otlatma 

 

Şekil 2.4: Dinlendirerek rotasyonla otlatma sistemi 

 Hohenheim otlatma sistemi 

 

Falke sistemi olarak da adlandırılan bu sistemin temel amacı; en çok süt veren ineklere 

daima en taze ve en besleyici mera yemini yedirerek maksimum süt üretimini elde etmektir. 

 

Bu amaçla mera dokuz parsele ayrılır. İneklerde çok süt verenler (ÇS), az süt verenler 

(AS), kısır inekler ve düveler (KD) diye üçe ayrılır. Daha sonra üçer günlük periyotlarla 

hayvanlar, sırayla ÇS, AS, KD olmak üzere meraya çıkarılır. ÇS’nin 3 gün otladığı parsele 

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

bitkiler ile otlar. 
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Otlatma süresi (gün) 

MERA PARSELLERİ 

A B C Ç D E 

1-3 ÇS      

4-6 AS ÇS     

7-9 KD AS ÇS    

10-12  KD AS ÇS   

13-15   KD AS ÇS  

16-18    KD AS ÇS 

Tablo 2.1: Hohenheim otlatma sistemi 

 Şeritvari (Rasyon veya porsiyon) otlatma sistemi 

 

Bu sistem özellikle süt inekleri için uygulanır. Hayvanlar her gün yeni bir parsele 

çıkarılır. Böylece inekler her gün taze ve körpe otları yemiş olur. Şeritvari otlatma sistemi 

genellikle suni meralarda uygulanır. Hayvanların bir parselden diğerine geçişlerinin 

engellenmesi amacıyla düşük akım şiddetine sahip portatif elektrikli çitler kullanılabilir. 

 

Resim 2.9: Şeritvari otlatma sisteminde elektrikli çit kullanımı 

 Ahırda besleme sistemi 

 

Hayvanların merada beslenirken mera otuna zarar verdikleri düşüncesiyle otları 

biçerek hayvanları ahırda besleme sistemidir. 
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 Orman otlatılması sistemi 

 

Hayvanların orman alanlarında otlatılması ilkesine dayanan bir sistemdir. Fakat 

ormanların tahrip edilmesine sebep olduğundan bu tip bir otlatma sisteminin uygulanması 

pek tavsiye edilmemektedir. 

 

2.3. Kontrollü Otlatmada Yapılan İşlemler 
 

Kontrollü otlatma; hayvan sayısı, otlatma süreleri ve otlatma sahasının 

sınırlandırılması ilkesine dayanan bir sistemdir. Bu sistemin asıl amacı meranın devamlı 

ıslahı ile daha fazla ürün elde etmektir. Bu amacı gerçekleştirmek için bazı işlemlerin 

yapılması gereklidir.  

 

Bu işlemler şunlardır: 

 

 Meralar otlatma kapasitesine uygun olarak kullanılmalıdır. 

 Meralar oluşturulurken daha kaliteli ve susuzluğa daha dayanıklı tohum 

kullanmalıdır. 

 Meralara zamanından önce hayvan sokulmamalıdır. 

 Meradan faydalanacak çiftçilere mutlaka bir eğitim verilmelidir. 

 Meralar; hayvan sayısı ve bitki vejetasyonuna uygun olarak belirli sayıda 

parçalara bölünmeli ve çitlerle çevrelenmelidir. 

 Kontrollü otlatma yapılan sistemlerde, meralarda 3-4 yılda bir fosforlu 

gübrelerle ve her yıl yağışlardan önce mutlaka azotlu gübrelerle gübreleme 

yapılmalıdır. 

 Meralarda mutlaka yabancı ot kontrolü yapılmalıdır. 

 Hayvanlar için zehirli olabilecek bazı bitki türlerini hayvanların yemesi 

engellenmelidir. 

 Her parsel mümkün olan kısa sürede otlatılmalıdır. 

 Günün sıcak saatlerinde otlatma yaptırılmamalıdır. 

 Otlamadan sonra her parseldeki bitkilerin dinlenmesi ve gelişmesi için belirli bir 

süre otlatılmamalıdır. 

 Hayvanlar cins ve yaşlarına göre gruplandırılarak otlatılmalıdır. 

 Meralarda kültürel işlemlerin yapılması için parseller belirli bir süre boş 

bırakılmalıdır. 

 Sonbahar donlarından 3-4 hafta önce otlatma sonlandırılmalıdır. 

 

2.4. Üniform Otlatmayı Sağlayan Diğer İşlemler 
 

Meralardan etkin olarak ve uzun süre yararlanmak amacıyla otlatmayı düzenleyici 

tesislerin kurularak daha etkin bir üniform otlatma sağlanabilir. Bu ek tedbirler alınmadığı 

sürece meralardan uzun süre yararlanmak mümkün olamamaktadır. 
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2.4.1. Su ve Toprak Muhafaza Tesislerinin Kurulması 
 

Meralarda karşılaşılan en büyük sorunlardan bir tanesi su ve toprak erozyonudur. Bu 

durum meranın kalitesinin bozulmasına neden olarak üniform otlatmayı olumsuz 

etkilemektedir. Meralarda erozyon meydana gelmesi; toprak ve su kaynaklarının azalması 

veya yok olması, ağır ve kontrolsüz otlatma, yem değeri üstün bitkilerin azalması, yabancı 

bitkilerin artması, işletme ve yetiştirme hataları, yetersiz ıslah çalışmaları, arazinin meyilli 

olması, aşırı sel suları ve aşırı rüzgârlara bağlıdır. 

 

Meralarda erozyon önlenmesi ve kontrolü, öncelikle toprak, su ve yararlı bitkilerin 

korunmasına bağlıdır. Bu da ıslah çalışmalarının bilinçli yapılmasıyla ilgilidir. 

 

Resim 2.10: Bir merada meydana gelen su erozyonu 

Meralarda meydana gelen erozyon; araziye uygun bitki yetiştirme, teraslama, yırtma, 

setleme, gözleme, rüzgâr perdeleri ve tesviye önlenebilir. 

 

 Uygun bitki yetiştirme 

 

Bölge özelliklerine, otlatılacak hayvan tipine, bitki özelliklerine ve iklim şartlarına 

uygun bitkilerin yetiştirilmesi ile erozyon kısmi olarak engellenebilir. 

 

 Teraslama 

 

Merada otlatmayı olumsuz etkilemeyecek şekilde ve tesviye eğrilerine paralel olarak 

düzlükler yapılması işlemine teraslama denir. Teraslama yapılırken otlayan hayvanların 

teras basamaklarından rahatça geçmeleri göz önünde bulundurulmalıdır. Teraslarda, tümsek 

ortası ile çukur başlangıcı 6 m olmalıdır. Tesviye eğrilerine paralel olarak küçük hendekler 

açarak akan suların tutulması sağlanır. Bu da teraslama olarak kabul edilir. Otlayan 

hayvanları düşünerek fazla geniş veya derin olmamalıdır. Hendekler; 100-120 cm aralıklarla 
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ve 20-25 cm derinliğinde yapılır. Hendekler sayesinde yüzey akışları önlenir ve toprağın 

nem muhafazası sağlanır. 

      

Resim 2.11: Meyilli arazilerde erozyona karşı teraslama 

 Yırtma 

 

Mera toprağının belli aralıklarla uygun makinelerle yırtılması işlemidir. Fakat toprağı 

yırtma işlemi her zaman olumlu olmayabilir. Bu işlem yapılırken bitkilerin zarar göreceği 

unutulmamalıdır. İki şekilde yapılabilir: 

 

 Yüzeysel yırtma: Zamansız otlatma ile sıkışmış olan toprağın 

havalanması amacıyla yapılır. 

 Derin yırtma: Sert tabakaları kırmak ve suyun hareketini sağlamak için 

yapılır. 

 

 Setleme 

 

Yağış sularının oluşturduğu sellerin akışının meydana getireceği erozyonun kontrol 

altına alınması ve toprak-su muhafazasının sağlanması amacıyla yüzey akışlarının kontrol 

edilmesi gerekir. Genellikle dağ eteklerinde ve fazla meyilli arazilerde yapılan setlerle hem 

sel sularının felaketi önlenir hem de su düzenli olarak araziye dağıtılır. Böylece iki yönlü bir 

yarar sağlanmış oluruz. 

 

 Gözleme 

 

Kurak ve yarı kurak bölgelerde uygulanan bir yöntemdir. Yağan yağmur ve kar 

sularının değerlendirilmesi amaçlanır. Arazide çukurlar açarak bu suların akıp gitmesine 

engel olunur. Bu sular kurak zamanlarda toprağın neminin korumasına yarar. Çukurların 

büyüklüğü ve sayısı, arazinin büyüklüğüne, meyline bağlı olarak değişir. Genellikle; 100-

150 cm uzunluğunda, 20-30 cm genişliğinde ve 10-20 cm derinliğinde olmalıdır. Otlayan 

hayvanların durumunu da göz önünde bulundurmalıdır. 

 

 Rüzgâr perdeleri 
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Şiddetli rüzgârların egemen olduğu bölgelerde; rüzgâr erozyonunu, toprak neminin 

buharlaşmasını önlemek ve mera bitkilerinin su kayıplarını azaltmak amacıyla rüzgâr 

perdeleri yapılır. Uygulaması kolay olan bir işlemdir. Hâkim rüzgârların olduğu tarafa sıra 

sıra ağaçlar dikmek yeterlidir. 

 Tesviye 

 

Tesviye; arazilerin yapısını düzenlemek amacı ile makinelerle yapılan toprak düzeltme 

işlemidir. Tesviye yapıldığı zaman arazide yer yer çıplak alanlar oluşur. Özellikle rüzgâr bu 

alanlarda daha fazla etkili olur. Ayrıca ana kayaya yakın yerleri fazla kazımamak gerekir. Bu 

alanlarda toprak tabakası çok ince kalır ve zamanla bu yerlerde ana kaya ortaya çıkar. 

Tesviye yapıldıktan sonra toprakta meydana gelen organik madde kaybını önlemek için 

özellikle ahır gübresi ile gübreleme yapılmalıdır. 

 

2.4.2. Hayvanların Sevk ve İdaresini Kolaylaştıran Tesislerin Kurulması 
 

Mera alanlarında hayvanların sevk ve idaresini kolaylaştıran tesislerin kurulması 

üniform otlatmayı sağlayan diğer etkenlerden biridir. Hayvanlar için içme suyu tesisleri, 

yollar, gölgelikler, çitler, tuzluklar, ağıllar, yemleme ve sağım padokları sevk ve idareyi 

kolaylaştıran tesisler içerisinde yer alır. 

 

Sulama yerleri otlama alanlarına fazla uzak olmamalı ve yalaklar temiz olmalıdır.  

 

Resim 2.12: Merada sulama yalakları 

Sulama yerleri otlama alanlarına fazla uzak olmamalı ve yalaklar temiz olmalıdır. 

 

Gölgelikler yüksek yerlere yapılmalı ve her tarafı açık olmalıdır. Tuz yalama yerleri 

eşit uzaklıkta ve bütün hayvanlara yetecek kadar olmalıdır. 
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Resim 2.13: Merada gölgelik alan 

Sağım padokları düz bir alana kurulmalı, üstü kapalı ve etrafı açık bir şekilde 

yapılmalıdır. 

 

Resim 2.14: Uygun olmayan sağım alanı 

Yukarıda bahsedilen tesisler haricinde üniform otlamayı kolaylaştıran fakat tesis 

sınıfında yer almayan bazı tedbirler de mevcuttur. Bu tedbirler alınmadığı sürece 

meralardaki hayvanların rahat ve uzun süre otlamaları mümkün olamamaktadır. Bu 

tedbirler şunlardır: 

 

 Toprağın sıkılaşmasının önlenmesi 

 Toprağın gevşekliğinin giderilmesi 

 Vejetasyon yaralanma ve yırtılmasının telafisi 

 Azman (gübreli) yerler oluşumunun engellenmesi 

 Toprak tümseklerinin tesviyesi 

 Taş ve molozların toplanması 
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2.5. Hayvanların Otlatılmasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 
 

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

karşılayan yem teminidir. Bu yemi temin etmenin en uygun şekli de meralardan 

faydalanmaktır. Kış aylarında hayvan barınaklarında genellikle kuru ve kaba yemlerle 

beslenen hayvanların baharda meraya çıkarılmasında önlemler alınmazsa çeşitli sorunlarla 

karşılaşılmaktadır. Bu nedenle hayvanların meraya çıkarılmadan önce otlatma öncesi 

hazırlıkların yapılması gerekir. 

 

Hayvanlara otlatma öncesi ilk olarak hayvanlar sağlık kontrolünden geçirilmeli, mera 

aşısı yapılmalı, meraya çıkmadan az miktarda kuru ot verilmeli, erkek ve dişi hayvanlar 

ayrılmalı, kendini emen veya emdiren hayvanlara; burunsalık, boyunduruk takılmalı veya 

memelerine bez bağlanmalıdır. 

 

2.5.1. Hayvanların Sağlık Kontrolünden Geçirilmesi 
 

Hayvanlar meraya çıkarılmadan önce genel olarak fiziksel kontrolleri yapılır. Bu 

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

hayvanlar meraya çıkarılmaz. 

 

Resim 2.15: Mera öncesi genel sağlık kontrolü 

2.5.2. Hayvanların Aşılanması 
 

Mera öncesi küçükbaş hayvanların bağırsaklarda toksin oluşturarak ani ölümlere 

neden olan ve enterotoksemi olarak bilinen, ölüm oranı çok fazla olan hastalığa karşı aşılama 

yapılmalıdır. Bu aşıya; kılçık, başak aşısı veya mera aşısı adı verilir. Hastalık etkeni toprakta 

ve hayvanların bağırsaklarında her zaman bulunur. Normal zamanlarda hastalık oluşmaz. 

Ani rasyon değişikliği, mera zamanları, kuzulara fazla süt emdirilmesi, hayvanların anızlarda 

otlatılması bu hastalığın oluşmasına etkendir. Genelde 6-12 aylık kuzularda görülür. Yaşlı 

hayvanlar genellikle ilkbaharda hastalanır (mera zamanı). Hastalığın asıl sebebi yem 

değişikliği veya meradır. 
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Resim 2.16: Mera öncesi koyunlarda aşılama 

Hayvanların mera zamanı hastalanmaması için meraya çıkmadan önce bu hastalığa 

karşı aşılanması gerekir. Aşılama için yetkili sağlık ekiplerinden yardım alınarak hayvanların 

mera öncesi aşıları yaptırılır. 

 

2.5.3. Hayvanlara Mera Öncesi Kuru Ot Verme 
 

Uzun süre içerde beslenen hayvanların meraya çıkarılması ile hayvan yeşil yem 

yemeye başlar. Bu duruma alışkın olmayan hayvan hasta olur ve ölebilir. Bu durumu 

önlemek amacı ile meraya çıkmadan önce hayvanlara çok az kuru ot verilir. Hayvanın 

bağırsaklarının direk olarak yeşil yemle bozulması önlenmiş olur. 

 

Resim 2.17: Mera öncesi kuru besleme 

2.5.4. Erkek Hayvanların Ayrılması 
 

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

meraya çıkarılırken erkek ve dişiler ayrı ayrı meraya çıkarılır. Erkek ve dişi hayvanlar 

karışık olarak meraya çıkarıldığında olası bir çiftleşme durumu gözden kaçabilir ve gebe 
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hayvanın hangi erkek hayvan tarafından aşıldığı bilinmeyebilir. Kayıtlar bakımından oldukça 

sakıncalı bir durumdur. 

 

Modern ve büyük işletmelerde hayvanların çiftleşerek gebe kalması pek istenmez. 

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

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

rastgele çiftleşmemesi ve işletmenin planlarının bozulmaması için meraya çıkarılan 

hayvanlar erkek ve dişi olarak ayrılır. 

 

2.5.5. Kendini Emdiren Hayvanlara Yapılacak İşlemler 
 

Sürüdeki hayvanlardan bazıları kendini başka hayvanlara emdirir. Bu büyük miktarda 

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

için hayvanların memelerine bezden örtüler bağlanır. Bazen de hayvanlar kendi kendilerini 

emerler. Bu da sık görülebilen bir durumdur. 

 

Resim 2.18: Kendi kendini emme 

 

Kendini emdiren hayvanlara boyunduruk takılır. Boyunduruk sayesinde hayvan geriye 

dönerek kendi kendini ememez. 

 

Resim 2.19: Boyunduruk takılmış inekler 

 

2.5.6. Başka Hayvanları Emen Hayvanlara Yapılan İşlemler 
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Başka hayvanları emen hayvanlara burunsalık denen bir kemer bağlanır. Burunsalığın 

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

burunsalıktaki çiviler diğer hayvana batar ve kendini emdirmez. 

 

Resim 2.20: Burunsalık çeşitleri 

 

2.5.7. Hayvanların Meraya Çıkarılması 
 

İlkbahardan sonra hayvanlar sonbahara kadar merada otlatılmalıdır. İlkbaharda 

hayvanlar sabahın erken (kırağı kalkmadan) saatlerinde meraya çıkarmamalıdır. Kırağının 

kalkması beklenmeli veya o gün meraya gönderilmemelidir. Eğer çıkarmak gerekirse 

mutlaka hayvanlara içeride bir miktar kuru ot verilmelidir. 

 

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

günlerinde ve saatlerinde ağıla veya gölgeliklere getirilir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Kontrollü otlatma için otlakların hazırlanmasını yapabileceksiniz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Gözlem yapınız. 

 Mera alanını gezebilirsiniz. 

 Otlatmaya engel unsurları belirlemeli ve 

not almalısınız. 

 Meradaki bitkileri kontrol ediniz. 

 Merada bulunan bitki türlerini 

belirleyebilirsiniz. 

 Bitkilerin oranlarını hesaplayabilirsiniz. 

 Otlatmaya elverişli olmayan bitkileri 

belirleyebilirsiniz. 

 Zayıf veya zarar görmüş alanları tespit 

etmelisiniz. 

 Rotasyon yapılacak alanları belirleyiniz. 

 Bitki türlerine göre rotasyon alanlarını 

seçmelisiniz. 

 Hayvan türlerine göre rotasyon 

alanlarını seçmelisiniz. 

 Otlatma için elverişli olmayan alanları 

belirleyebilirsiniz. 

 Hayvanların sevk ve idaresi için gerekli 

tesislere uygun olarak rotasyon 

alanlarını belirleyebilirsiniz. 

 Otlatma alanlarını çitlerle bölünüz. 

 Çitle çevrilecek alanları 

belirleyebilirsiniz. 

 Çitle çevirmede hangi yöntemi 

uygulayacağınızı belirleyebilirsiniz. 

 Gerekli malzemeyi temin etmelisiniz. 

 Çitleri sağlam malzemeden 

yapmalısınız. 

 Çitleri çadır veya konaklama yerlerine 

yakın yapmalısınız. 

 Meralarda gerekli tesisleri kurunuz. 

 İçme suyu tesisleri kurmalısınız. 

 Yolları yapmalısınız. 

 Gölgelikleri hazırlamalısınız. 

 Çitleri yapmalısınız. 

 Tuzlukları hazırlamalısınız. 

 Ağılları hazırlamalısınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Yemleme alanlarını hazırlamalısınız. 

 Sağım padoklarını kurmalısınız. 

 Hayvanları mera öncesi hazırlayınız. 

 Hayvanları sağlık kontrolünden 

geçirmelisiniz. 

 Hayvanlara gerekli aşıları 

yaptırmalısınız. 

 Hayvanlara mera öncesi kuru ot 

vermelisiniz. 

 Erkek hayvanları ayırmalısınız. 

 Kendini emen veya başka hayvanları 

emen hayvanlara karşı gerekli önlemleri 

almalısınız. 

 Merada otlatma yapınız. 

 Hayvanları serin bir zaman aralığı 

içerisinde otlatmaya çıkarmalısınız. 

 Hayvanları otlatma esnasında sürekli 

gözlemleyiniz ve kontrol altında tutunuz. 

 Aşırı otlatmadan kaçınmalısınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (    ) Seçici otlamada hayvanlar meranın bazı kısımların veya bazı bitki türlerinin aşırı  

şekilde tükettiklerinden seçici otlama zararlı kabul edilir. 

2. (    ) Alternatif otlatma sisteminde tüm mera alanı sekiz eşit parçaya ayrılır. 

3. (    ) Hohenheim otlatma sisteminin temel amacı; en çok süt veren ineklere daima en 

taze ve en besleyici mera yemini yedirerek maksimum süt üretimini elde etmektir. 

4. (    ) Mera öncesi büyükbaş hayvanların bağırsaklarında toksin oluşturarak ani 

ölümlere neden olan ve enterotoksemi olarak bilinen ve ölüm oranı çok fazla olan 

hastalığa karşı aşılama yapılmalıdır. 

5. (    ) Meraya çıkmadan önce hayvanlara çok az kuru ot verilir. 

 

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

6. Hayvanların bir mera üzerinde otlarken meranın belirli yerlerini ve birçok mera 

bitkileri arasında en çok sevdiklerini veya bu en çok sevdikleri bitki türlerinin en 

lezzetli kısımlarını seçerek öncelikle otlamalarına ……………… ……………….. 

denir. 

7. Çobanla otlatma sisteminde en uygun sürü büyüklüğü sığırlarda ……………. 

civarında olmalıdır. 

8. Rotasyonla otlatma sisteminde ortalama olarak her parselde …………. günlük otlatma 

yapılır. 

9. Kontrollü otlatma yapılan sistemlerde meralarda 3-4 yılda bir …………… gübrelerle 

ve her yıl yağışlardan önce mutlaka azotlu gübrelerle gübreleme yapılmalıdır. 

10. Başka hayvanları emen hayvanlara …………………….. denen bir kemer bağlanır. 

 

 

 

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 Değerlendirmeye” geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
KONTROL LİSTESİ 
 

Bu modül kapsamında otlakların otlatma kapasitesini belirlemek ve kontrollü otlatma 

yapmak için otlak hazırlamak için kazandığınız becerileri Evet, kazanamadığınız becerileri 

Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Meralardan yararlanmanın teknik esaslarını kavradınız mı? 
  

2. Otlatma mevsimini belirlediniz mi? 
  

3. Otlatma olgunluğu evresini tespit ettiniz mi?   

4. Mera tipine uygun hayvan türlerini belirlediniz mi? 
  

5. Otlatma kapasitesini hesapladınız mı? 
  

6. Üniform otlatmanın esaslarını uyguladınız mı?   

7. Otlatma sistemlerinin kurulumunu yaptınız mı? 
  

8. Kontrollü otlatma yaptınız mı? 
  

9. Hayvanları otlatma öncesi hazırladınız mı?   

10. Hayvanları otlağa çıkarıp otlattınız mı? 
  

 

 

 

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. 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALİYETİ - 1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Y 

2 D 

3 Y 

4 Y 

5 D 

6 7,5-10-15-20 

7 150 

8 1,5-2 

9 
otlatma 

kapasitesi 

10 biçme 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ - 2’NİN CEVAP ANAHTARI 

 

1 D 

2 Y 

3 D 

4 Y 

5 D 

6 seçici otlama 

7 100-120 
8 7-10 

9 fosforlu 

10 burunsalık 

CEVAP ANAHTARLARI 



 

38 

 

KAYNAKÇA 
 ÇAKIR Ahmet, Sümer HAŞİMOĞLU, Ayhan AKSOY, Çiftlik Hayvanlarının 

Uygulamalı Beseleme ve Yemlemesi, Erzurum, 1981. 

 TOSUN Fahrettin, Murat ALTIN, Çayır-Mera-Yayla Kültürü ve Bunlardan 

Faydalanma Yöntemleri, Samsun, 1986. 

 KALPALP Yılmaz, Hayvancılık-2 Çiftlik Hayvanlarının Beslenmesi, Bursa 

1991. 

 BÜYÜKGÜZEL Adnan, Hayvancılık Yemler ve Yemleme, Çumra,1991. 

 GENÇKAN M. Sadık, Çayır- Mera Kültürü Amenajmanı Islahı, E.Ü. Ziraat 

Fakültesi Ofset Basımevi, Bornova, İzmir, 1992. 

 ACAR Z., İ. AYAN, Çayır-Meraların Bakımı, Çayır-Mera Amenajmanı ve 

Islahı Kitabı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Üretim ve Geliştirme 

Genel Müdürlüğü, S.265-272, Ankara, 1999. 

 ÖZTÜRK Aziz, Süt Sığırlarının Bakımı, Beslenmesi ve Hastalıkları, T.C. 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Merkez Araştırma Enstitüsü, Yayın No: 72, 

Lalahan, Ankara, 2013. 

 ÖZTÜRK Aziz, Süt Sığırlarının Bakımı, Beslenmesi ve Hastalıkları, T.C. 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Merkez Araştırma Enstitüsü, Yayın No: 73, 

Lalahan, Ankara, 2013. 

KAYNAKÇA 


