
VETERİNERLİK
ARAŞTIRMALARI
EDİTÖR
Prof. Dr. İbrahim CENGİZLER
Doç. Dr. Selçuk DUMAN



VETERİNERLİK ARAŞTIRMALARI

EDİTÖR 

Prof. Dr. Ġbrahim CENGĠZLER

Doç. Dr. Selçuk DUMAN

YAZARLAR 

Prof. Dr. Ġbrahim CENGĠZLER 

Prof. Dr. Dr. Turgut AYGÜN

Doç. Dr. Ġsmail ÜLGER 

Doç. Dr. Selçuk DUMAN 

Doç. Dr. Yasin DEMĠRASLAN 

Dr. Öğr. Üyesi Murat TANDOĞAN 

Dr. Öğr. Üyesi Onur ERZURUM 

Dr. Faruk ÇAKMAK 

Gül PARA 

Tuğba OKTAY 



Copyright © 2022 by iksad publishing house 

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, 

distributed or transmitted in any form or by 

any means, including photocopying, recording or other electronic or 

mechanical methods, without the prior written permission of the publisher, 

except in the case of 

brief quotations embodied in critical reviews and certain other 

noncommercial uses permitted by copyright law. Institution of Economic 

Development and Social 

Researches Publications® 

(The Licence Number of Publicator: 2014/31220) 

TURKEY TR: +90 342 606 06 75 

USA: +1 631 685 0 853 

E mail: iksadyayinevi@gmail.com 

www.iksadyayinevi.com 

It is responsibility of the author to abide by the publishing ethics rules. 

Iksad Publications – 2022© 

ISBN: 978-625-6380-56-1 

Cover Design: Ġbrahim KAYA 

December / 2022 

Ankara / Turkey 

Size = 16x24 cm 

Bu kitapta yer alan bölümlerde kullanılan kaynakların, görüşlerin, 

bulguların, sonuçların, tablo, şekil, resim ve her türlü içeriğin sorumluluğu 

yazar veya yazarlara aittir.



İÇİNDEKİLER 

ÖNSÖZ  

Prof. Dr. Ġbrahim CENGĠZLER……………..…...…………………....……1 

BÖLÜM 1  

ALTERNATİF BİR YEM KATKI GİNSENG 

Ziraat Yük. Müh. Gül PARA
, 
Doç. Dr. Ġsmail ÜLGER ……….…………3 

BÖLÜM 2 

BAZI MEMELİ LABORATUVAR HAYVANLARI İÇİN KALP-

DOLAŞIM SİSTEMİ ANATOMİSİ 

Tuğba OKTAY  , Doç. Dr. Yasin DEMĠRASLAN ………………………19 

BÖLÜM 3 

KOYUN ISLAHINDA DOLAYLI SELEKSİYON ÖLÇÜTÜ 
OLARAK GONADOTROPİK HORMONLAR  

Prof. Dr. Dr. Turgut AYGÜN....…………...….…………………..………53

BÖLÜM 4  

BALIKLARDA COLUMNARİS HASTALIĞI 

Doç. Dr. Selçuk DUMAN, Prof. Dr. Ġbrahim CENGĠZLER ……..……69 

BÖLÜM 5  

MERADAKİ SÜT İNEKLERİNİN REFAHININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Dr. Öğr. Üyesi Onur ERZURUM ………………..…………..…..………79 

BÖLÜM 6 

HAYVAN HASTALIKLARININ 

EKONOMİK ETKİSİ VE MALİYETLER AÇISINDAN 

HASTALIK KONTROLÜ 

Dr. Öğr. Üyesi Murat TANDOĞAN ………………………...…..……….95 



BÖLÜM 7 

EVCİL KEDİLERDE REFAHI ETKİLEYEN BAZI 

FAKTÖRLER 

Dr. Öğr. Üyesi Onur ERZURUM ….…………………..……….……….115 



1 | Veterinerlik Araştırmaları 

ÖN SÖZ 

Tüm Dünya’nın 2019 yılından beri maruz kaldığı  kovid-19 

pandemisinin en önemli öğretilerinden birisi de, ülkelerin hayvansal ve 

bitkisel üretimlerinin sekteye uğraması ile birlikte yaşayacakları sıkıntılar 

olmuştur. 

Yaşanan bu sıkıntıları en aza indirmek ve beklenmedik 

olumsuzluklara karşı hayvansal ve bitkisel üretimin optimize edilmesi 

gerekmektedir. Bu eylemler ise ancak ve ancak bilimsel yöntemlerle 

olanaklıdır. Bilimin üretilmesi kadar, bilgiye ulaşma da bir o kadar önem 

taşımaktadır. 

Kısa bölümler halinde, ülkemizin değişik üniversitelerinden, çok 

değerli akademisyenlerimiz tarafından hazırlanan, bu kitapta, hayvansal 

üretim alanında, değişik bilgilerin verilmesi amaçlanmıştır. 

Kitabın başta, üreticiler, öğrenciler ve akademisyenler olmak üzere, 

herkese yararlı olmasını dileriz. 

 Prof. Dr. İbrahim CENGİZLER 
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BÖLÜM 1 

ALTERNATİF BİR YEM KATKI GİNSENG
1

Ziraat Yük. Müh. Gül PARA
2    

Doç. Dr. İsmail ÜLGER
3

1 Bu çalışma, Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Zootekni Ana Bilim dalında Doç. 

Dr. İsmail ÜLGER danışmanlığında Ziraat Yüksek Mühendisi Gül PARA tarafından 

yürütülmüş (Yumurtacı Bıldırcın (Coturnix Coturnix Japonica) Rasyonlarına İlave Edilen 

Ginseng (Panax Ginseng) Kökü Tozunun Yumurta Verimi, Yumurta Kalite Özellikleri, 

Kuluçka Performansı ve Bazı Kan Parametreleri Üzerine Etkileri) başlıklı tezin den üretilmiştir. 
2 Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni A.B.D. Kayseri, Türkiye. ORCID ID: 

0000-0001-9332-6517 
3 Erciyes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Böl. Kayseri, Türkiye. . ORCID ID: 0000-

0003-3606-0737,  ismailulger@erciyes.edu.tr. 
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GİRİŞ 

Artan dünya nüfusunun besin madde gereksinimlerini karşılamakta 

son zamanlarda zorluklar yaşanmaktadır. Bu nedenden dolayı alternatif 

hayvansal protein kaynaklarının değerlendirilmesi zorunlu hale gelmiş 

durumdadır. Türkiye’de hayvansal protein tüketimi Avrupa ülkelerinden 

oldukça düşüktür. 

Yeterli ve dengeli beslenme insan sağlığı açsından önemli olup bir 

takım hastalıkların önlenmesinde temel teşkil eder. İnsanın aktif ve sağlıklı bir 

hayat sürebilmesi için ihtiyaç duyduğu besin öğelerini farklı gıdalardan 

sağlamaktadır. İnsanların günlük tükettikleri besin maddelerinin bir kısmı 

bitkisel bir kısmı da hayvansal kaynaklı gıdalardan oluşmaktadır. Bitkisel 

besinlerde yararlı maddeler daima selüloz taşıyan hücre çeperleriyle kapalı 

olduğundan, sindirim sistemi salgılarına karşın oldukça fazla direnç 

göstermektedirler. Lezzetleri bakımından bitkisel kaynaklı gıdalardan üstün 

olan hayvansal kaynaklı gıdalar, içerdikleri yüksek protein miktarları 

bakımından insan organizmasında hastalıklara direnç oluşturan antikorların 

yapısına girerek bağışıklık sisteminde önemli rol oynamaktadır. Bu özellikleri 

bakımından hayvansal kaynaklı gıdalar ile bitkisel kaynaklı gıdaların 

arasındaki diğer bir fark ise hayvansal gıdalarda bulunan proteinler vücut için 

önemli olan bütün aminoasitleri karşılamaktadır. Bitkisel gıdalarda bulunan 

proteinlerde ise vücut için önemli olan aminoasitlerin tamamını 

karşılayamamaktadır. Hayvansal kaynaklı gıdalar yönünden kanatlı ürünleri 

diğer hayvansal kaynaklı gıdalara göre bol ve ucuz olmasından dolayı 

gelişmekte olan ülkelere büyük önem teşkil etmektedir. Kanatlı ürünleri 

arasında özellikle yumurta insanların vücudunun ihtiyacı olan bütün besin 

öğelerini bulunduran zengin bir gıdadır ve ucuz, kolay bulunabilir olmasından 

dolayı toplumun her kesimi tarafından tüketilebilmektedir. Buna paralel 

olarak dünya nüfusunun hızla artmasından dolayı yumurta veriminin 

artırılması gerekmektedir. 

Son zamanlara Bıldırcın yetiştiriciliğide barınma alanının küçük 

olması, tavuklara göre dah az yem tüketmesi ve bilimsel çalışmalarda 

kullanılmasından artış göstermektedir (Özcan, 2016). 

Kanatlı yetiştiriciliğinde entansif üretimin yaygın olarak yapılması ve 

buna bağlı olarak yan sektörlerin ve özellikle yem sanayisinin gelişmesini 

teşvik etmektedir. Kanatlı sektöründe hayvanların verimlerinin yükseltilmesi 

veya ürün kalitesinin iyileştirilmesi amacıyla yem katkı maddeleri efektif 
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olarak kullanılmaktadır. Hâlihazırda yaygın olarak kullanılan antibiyotiklerin 

yasaklanması ve ayrıca bir takım sentetik yem katkı maddelerinin tüketici 

kaygıları ve gıda güvenliği gibi sebeplerden dolayı kullanımının kısıtlanması 

ve buna bağlı olarak hayvan refahının ön planda tutularak daha hızlı ve 

ekonomik olarak gelişmelerini sağlamak amacıyla yeni yem katkı maddeleri 

arayışını ortaya çıkarmıştır. Bu yem katkı maddeleri doğal, ürünlere 

geçebilecek zararlı bileşiklerden arî olmalı ve hayvanlar üzerinde toksik etki 

göstermeden, iz miktarlarda kullanımı ile onların verimlerini yükseltici veya 

ürün kalitesini iyileştirici özellikler göstererek maliyeti düşürmeli ve karlılığı 

artırmalıdır. 

Yeni bir yem katkı maddesi olarak kullanılabilecek olan Ginseng 

(Panax ginseng) sarmaşıkgiller grubundan bir bitki olan Latincesi ―panax‖, 

Yunancası ―tam iyileşme‖ anlamında kullanılan ―panacea‖ kelimesinden 

türetilmiştir. Ginseng kullanımının tarihi 4500 yıl önce başlamış ve ilk kaydı 

2000 yıl önce yazılmıştır. Ginseng Kore ve Çin'e özgü çok yıllık bir bitkidir 

ve binlerce yıldır doğu Asya'da sağlık üzerine olumlu etkileri sayesinde 

bitkisel bir ilaç olarak kullanılmaktadır (Coon ve Ernst.,2002; Kiefer ve 

Pantuso., 2003). Son zamanlarda ticari bir ürün olarak dünya geneline 

yayılmış olan Panax Ginseng, diğer ginsenglerden farklı bir yapıya sahiptir; 

diğer ginsengler farklı olarak, Panax ginseng bünyesinde toplam 22 çeşit 

ginsenozid bulundurmaktadır. Panax ginseng uzun yıllar uzak doğuda 

bağışıklık sistemini güçlendirmek amacıyla kullanılmıştır (Helms 2004; Shin 

ve ark., 2006; Shi ve ark., 2007). 

Anavatanı Güney Kore olan Panax ginseng adaptogen (strese karşı 

direnci artıran bir ajan) bakımından tüm bitkiler içerisinde en etkilisi olduğu 

varsayılmaktadır. Kırmızı ginseng tüketiminin insanlarda oksidatif stresin 

antioksidan aktivitelerini iyileştirdiğini bildirmişlerdir.Kırmızı ginseng alımı, 

oksidatif stresle ilişkili kronik hastalıklara karşı önleyici bir strateji 

olabileceği söylenmiştir (Lee ve Rhee.,2017). 

Ayrıca antioksidan özelliği olması, kolesterolü düşürücü etkide 

bulunması, fiziksel aktiviteleri ve vücut direncini artırması vb. nedenlerden 

dolayı faydalı olduğu savunulmaktadır.  

Ginseng, üreme sistemi üzerine etkisi ve afrodizyak özelliği 

yönünden bilinen bir bitkidir. Üreme hücrelerini artırması ve damar yollarının 

gelişmesine yardım ettiği için cinsel gücü artırıcı etkisi olduğu bilinmektedir. 

Erkeklik hormonu testesteron salgısını artırması ve kadınlarda beyinlerdeki 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/ingestion
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hafıza merkezlerini etkilemesi nedeniyle yaygın olarak kullanılmaktadır. 

Bu durumlar ele alındığında alternatif yem katkı kaynaklarının 

araştırılması gerekliliği görülmektedir. Alternatif yem katkı kaynakları 

araştırılırken ginseng gibi organik ve canlılara hiçbir zararı olmayan bitkilerde 

değerlendirilmelidir. Çünkü hem hayvana hem de hayvanlardan elde edilen 

ürünlerin insan beslenmesinde sağlıklı olarak tüketilmesini sebep olacaktır. 

1. GİNSENG 

Kanatlı hayvan yemlerinde büyütme amaçlı antibiyotik kullanımın 

yasaklanmasından sonra, alternatif katkı maddesi arayışı doğmuştur. Bu 

anlamda son yıllarda aromatik bitkiler ve bunların ekstraktları üzerine 

çalışmalar artmıştır. Bitkilerin yapısındaki fenolik bileşiklerden kaynaklanan 

birçok özellik araştırmacıların bu bitkiler üzerine olan ilgisini arttırmıştır. bu 

bitkilerden biride ginsengdir (Li, 1995).  

Ginseng sarmaşıkgiller (Araliaceae) familyasına ait yavaş büyüyen, 

gölgeyi seven ve kışın yapraklarını döken çok yıllık bir bitkidir (Choi ve ark., 

2003; Park ve ark., 2009; Wangve ark., 2009). Çiçekleri beyaz renkli, 

meyvesi kırmızı bir bakka olan bir bitki türüdür (Şekil 1) (Tanker ve ark., 

1993). Çok eski tarihlerden bu güne Çin, Kore, Rusya ve Japonya'da alternatif 

tıpta yoğun bir biçimde kullanılmakta; farmakolojik olarak merkezi sinir, 

endokrin, immün ve kardiyovasküler sistem üzerine yararlı etkileri olduğu 

bildirilmektedir (Anoja ve ark., 1999; Shin ve ark., 2006). Ginseng bitkisinin 

köklerinin en değerli kısmının olduğu söylenmektedir (Bahrke ve Morgan 

1994). Panax cinsine ait saptanmış 13 tür tespit edilmiştir (Anoja ve ark., 

1999; Yun, 2001). 

 

Şekil 1.Panax Ginseng’in Kısımları 
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Ginsengin yaprak, gövde ve köklerinde yapilan çalişmalarda çok 

farkli sayısa ginsenozidden söz edilmekte fakat wilkie ve cordes (1994) 36 

farklı ginsenozid ve birçok bileşen bulduklarını bildirmiştirler.  

Panax ginseng stress faktörlerine karşı direnci artırmaktadır, kan 

şekeri, lipit, kolesterol düşürücü, antikanserojen, karaciğer, böbrek ve kalp 

koruyucu ve immunstimulatör etkilerinin yanı sıra binlerce yıl uzak doğuda 

bağışıklık sistemini güçlendirdiğini düşündükleri için kullanılmaktadır 

(Helms, 2004; Shin ve ark., 2006; Shi ve ark., 2007; Kiefer ve Pantuso, 2003; 

Yee ve Yang, 2008). 

Bitkinin tüm kısımları farmakolojik olarak aktif bileşenler 

içerir; bununla birlikte, ginseng'i dünyada popüler ve pahalı bitkilerden biri 

yapan kısmı kökleridir.  Ginseng 2000 yılında ABD'de 62 milyon $'lık brüt 

perakende satışla en çok satılan ikinci bitki ekstraktıdır( Blumenthal.,2001). 

Ginseng tek başına ve farklı katkılar ilave edilerek elde edilen 

çeşitleri mevcuttur (taze kök, alkollü özler, kapsüller, çaylar, sigaralar)( 

Blumenthal.,2001). 

1.1. Kimyasal Kompozisyonu 

Ginsenginiçeriğindeki  triterpenoid aglikonların glikozitleri olan 

saponin glikozidler (ginsenozidler) olup çeşitli ginseng türlerinde ve 

ginsengin farklı bölümlerinde 100’den fazla ginsenozid tespit edilmiştir (Liu 

ve Xiao 1992; Aşcı ve ark., 2007, Shin ve ark., 2015).Panax ginsengin diğer 

türlerinden farkı; çok yıllık bitki olması ve farklı türleri 8-9 çeşit ginsenozit 

içerirken, Panax ginseng toplam 22 farklı ginsenozid içerdiğini bildirmiştirler 

(Helms, 2004; Shin ve ark., 2006). 

Benzen, ginsenozidlerin temel yapısını oluşturur. Ginseng 4 halka 

halinde düzenlenmiş 17 karbon atomundan oluşan çekirdek içerirler (Şekil 2). 

Ginsenozidlerin kendi yapıları baz alınarak içerdiği gruplar; Panaxadiol grubu 

(Rb1, Rb2, Rb3, Rc, Rd, Rg3, Rh2, Rs1), Panaxatriol grubu (Re, Rf, Rg1, 

Rg2, Rh1) ve oleanolik asit grubu (Ro)'dur (Wen ve ark. 1996; Shin ve ark., 

2015).  

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/triterpenoid
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/aglycone
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/glycoside
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Şekil 2. Ginsenozitlerin Kimyasal Yapısı 

Panaxginseng'de en bol bulunan bileşik polisakkaritlerdir ve 

içeriğinin %40 ını oluşturduğu bildirilmektedir (Ru ve ark., 2015). Bu 

polisakkaritlerin başlıcaları panaksanlar ve ginsenanlardır (EMA, 

2012). Panaxginseng'in köklerinden β karbolin alkaloitleri izole edildiği 

bildirilmiştir (Tanker ve ark., 1993; Park vd., 1988). Bitkide 

ginsenozidlerin kompozisyonu ve kalitesini etkileyen faktörler; yetiştiği 

bölge, bitkinin türü, yetiştirme teknikleri, hasat mevsimi ve muhafaza 

teknikleridir (Anonymous, 2009; Shi ve ark., 2007; Leung ve Wong, 

2010; Mizuno ve ark.,1994). Yaptıkları çalışmada, kültür ve yabani 

ginsenglerin ginsenozid içerikleri sırasıyla 32.26 ve 30.17 mg/g olarak 

tespit etmişleridir. Bitkinin yapısında bulunan ginsenozid içeriği 

bitkinin kısımlarına (kök, yaprak, sap, meyveleri) göre ve bitki yaşına 

göre de değişiklik gösterebilmektedir. Ginsenozidlerin farmolojik ve 

fizyolojik etkileri; antikanser, antidiyabetik, immünomodülatör, 

nöroprotektif, radyoprotektif, antiamnestik ve antistres etkiler 

sayılabilir (Ma ve ark., 2019).  

1.2. Etki Mekanizması 

Ginsenglerin etki mekanizması bilinmesi 50 yıllık bir geçmişe 

sahiptir. Yapılan bilimsel çalışmalar ginsenozidlerin fonksiyonları ve 

moleküler mekanizması üzerine yoğunlaşmış ve yayın sayıları 1975 yılından 

sonra akademik çalışmalar katlanarak çoğalmaktadır (Leung ve Wong, 2010).  

Panax ginseng'deki ana aktif maddeler, triterpen saponinler olan 

ginsenozidlerdir. Panax ginseng'in tıbbi etkinliği üzerine yayınlanmış 
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araştırmaların çoğu ginsenozidlere odaklanmıştır. Bunlarında antioksidan ve 

antimikrobiyal  etki ettiğini bildirilmişlerdir (DSÖ.,1999). 

Panax ginseng, öncelikle psikolojik işlevi, egzersiz performansını, 

bağışıklık işlevini ve diyabetle ilişkili durumları iyileştirmek için 

kullanılabileciğini bildirmiştirler (Caso ve ark.,1996; Pieralisi.,1991; Kennedy 

ve ark.,2002; Wesnes ve ark.,2000). 

Araştırma incelemeleri 2 , 4 , Panax ginseng özlerinin hipotalamus-

hipofiz-adrenal ekseni ve bağışıklık sistemini etkilediğini ve bunun da 

belgelenmiş birçok etkiden sorumlu olabileceğini varsaymaktadırlar. (Mahady 

ve ark.,2000; DSÖ.,1999; Vogler.,1999). 

 Panax ginsengin başlıca biyoaktif bileşenleri; Rb1, Rg3 ve Rh2 gibi 

ginsenozidlerdir. İçerisinde en fazla bulunan ginsenozid ise Rb1'dir ve serbest 

radikallerin zararına karşı koruma, kan şekeri  ve kan basıncını olumlu yönde 

etkiler. Rg3, Çin'de tümör hücrelerinin yok edilmesi ve kanser tedavisinde 

ilaç olarak tüketilmektedir. Rh2, Rb1 ve Rg3 Helicobacterpylori'e karşı etkili; 

Re ise hidrojen peroksitleri azaltarak antioksidan özelliği yapmaktadır (Yee 

ve Yang 2008). 

Stres faktörlerinin etkisi altında kalan hayvanlarda Ginseng stress 

faktörlerinin etkilerini azalttığı, sindirim faaliyetlerini düzenlediği ve ayrıca 

vasopresinle kan glikoz değerlerini düzenlediğini tespit etmişlerdir (Siegel 

1979). 

Ginseng, bir bağışıklık düzenleyici olarak iyi bilinmektedir. 

Ginseng'in kökleri (çoğunlukla), gövdeleri, yaprakları ve özleri, bağışıklık 

homeostazını korumak ve bağışıklık sistemi üzerindeki etkileri yoluyla 

hastalık veya mikrobiyal saldırılara karşı direnci artırmak için kullanılmıştır 

(Kang ve Min.,2012). 

Panax ginseng kan şekerini, kolesterolu hiperlipidemi ve karaciğer 

yağlanması gibi beslenmeye bağlı hastalıkların tedavisinde kullanılmakta 

(Huang ve ark. 2017) ve ginsengin hastalıklara karşı direnç oluşturduğu, 

bağışıklık sistemini üzerine etki ettiği bildirilmektedir (Shin ve ark. 2006).  

1.3. Ginsengin Kanatlı Beslemede Kullanılma Olanakları 

Kanatlı hayvanlarda metabolik aktivitenin hızlı olması ve besin 

maddelerinin sindirim sisteminden geçiş sürelerinin kısa olması sebebiyle 

besin maddelerinin sindirimi daha kısa sürede olmaktadır. Ginseng içerdiği 

https://www.aafp.org/pubs/afp/issues/2003/1015/p1539.html?crsi=6624969229&cicada_org_src=healthwebmagazine.com&cicada_org_mdm=direct#afp20031015p1539-b2
https://www.aafp.org/pubs/afp/issues/2003/1015/p1539.html?crsi=6624969229&cicada_org_src=healthwebmagazine.com&cicada_org_mdm=direct#afp20031015p1539-b4
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ikinci metabolitler sayesinde kanatlılarda sindirimi iyileştirici etkileri 

olmasının yanında birçok avantaja sahip olabilir. Türkiye'de ginsengin kanatlı 

hayvan üzerinde yapılmış olan çalışmaları çok kısıtlı olmasına rağmen, 

dünyada hayvancılık, gıda ve ilaç sanayinde kullanılma olanakları, özellikleri 

ve yetiştiriciliği ile ilgili yapılmış birçok çalışma vardır.  

Ginsengin kanatlı hayvan beslemede kullanımı ile ilgili yapılan 

çalışmalar; Yumurtacı tavukların yemlerine katılan kırmızı ginsengin 

yumurtlama performansını iyileştirdiğini ve serum kolesterol seviyelerini 

düşürdüğünü tespit etmişler. Sonuçlar ayrıca kırmızı ginsengin yumurtacı 

tavuklar için bir bağışıklık uyarıcı olarak kullanılabileceğini 

bildirmişlerdir. Bu nedenle kırmızı ginseng, yumurta üretimini ve 

yumurtlayan tavukların bağışıklık sistemini iyileştirebileceği potansiyeline 

sahip bir bileşen olarak kabul edileceğini bildirmişlerdir (Kang ve ark.,2016). 

Han ve Bae (1976), etlik piliç diyetlerine farklı oranlarda ilave 

ettikleri beyaz ve kırmızı ginseng çalışmalarında ginseng ilave edilen 

grupların canlı ağırlık artışını sağladığı, yemden yararlanmayı iyileştiği ve 

özellikle kırmızı ginsengin etlik piliçlerin canlı ağırlık ve organları üzerine 

daha olumlu etki gösterdiğini tespit etmişlerdir. 

Kim ve ark., (2015), Yumurtacı tavuk yemlerine (%0, %0.5, %1 veya 

%2 kırmızı ginseng) Kırmızı ginseng ilavesinin 45 gün süre sonucunda 

yumurta verimi ve yumurta kalitesine kırmızı ginsengin etki etmediğini 

bildirmiştir. 

Yumurtacı tavukların rasyonlarına %1 veya %2 oranında kırmızı 

ginseng ilavesinin serum kolesterol konsantrasyonlarını azalttığını tespit 

etmişlerdir. 

Bıldırcınlarda yapılan bir çalışmada yemlerine 250, 500, 750 mg/kg 

kırmızı ginseng ilave edilmiş verilen miktar arttıkça bıldırcınların bağışıklık 

sistemini güçlendirmek ve stresi azaltmak için olumlu bir etkiye sahip 

olduğunu tespit etmişlerdir (Al-Wali ve Salhie.,2020). 

Qureshi ve ark. (1983), yumurtacı beyaz leghornları 4 hafta %0.25 

Amerikan ginsengi ilave edilmiş karma ile yemlemişlerdir. Deneme sonunda 

muamele grubunun kontrol grubuna göreserum toplam kolesterol ve LDL 

düzeyleri bakımından önemli derecede düşük olduğunu belirtmişlerdir. 

Osfor (1995), günlük 2 ve 4 mg ginseng tüketen bıldırcın gruplarında 

yumurta ağırlığı ve veriminin arttığı; yemden yararlanma oranının iyileştiğini 
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tespit etmiştir. 

Kim ve ark. (2002) Etlik piliç yemlerine %5 düzeyinde Panax ginseng 

yaprağı ilave ettikleri çalışmalarında, performans parametreleri, yem 

parametreleri ve karkas parametreleri üzerine muameleler arasında farklılık 

olmadığını tespit etmişlerdir. 

Sohn ve ark. (2008) Yemlerine %1 Sibiriya ginsangi ilave edilen etlik 

piliçler de yapılan çalışmada canlı ağırlık artışı ve yem tüketimi bakımından 

etkilemediğini. Fakat yemden yararlanma oranını ve etlik piliçlerin bağışıklık 

sistemini iyileştirdiğini bildirmişlerdir. 

Jang ve ark. (2007) yaptıkları çalışmada, yumurtacı tavuk 

rasyonlarına %2,5 ve 5 oranında fermente yabani ginseng ilavesi ile yumurta 

ağırlığı ve yumurta veriminin kontrol grubuna oranla önemli ölçüde artırdığını 

ve kan kolesterol düzeyini önemli ölçüde azalttığını bildirmişlerdir.  

Ao ve ark., (2011), yaptıkları çalışma sonucunda fermente kırmızı 

ginseng ekstratının yumurtacı tavuklarda yumurta verimini ve ağırlığını 

etkilemediğini tespit etmişlerdir.  

Özcan (2016), Japon bıldırcınlarının rasyonlarına Panax ginseng kök 

ekstratı (PGKE) ilavesiyle yumurta verimi ve bazı kan parametreleri üzerine 

etkilerini incelediği çalışmada; PGKE ilavesinin yem tüketimi, deneme sonu 

canlı ağırlığı ve yemden yararlanma oranları üzerine bir etkisinin olmadığını; 

PGKE ilavesinin kolesterol ve trigliserid içeriklerini önemli seviyede 

düşürdüğünü bildirmiştir.  

2. SONUÇ 

Ginseng çok eski tarihlerden bu yana uzak doğu ülkelerinde 

kullanılmakta ve sağlık üzerine olumlu etkileri sayesinde Uzakdoğuda çok 

yaygın kullanılan bir bitkidir. Son zamanlarda kullanım alanı bütün dünyaya 

yayılmıştır.  

Mevcut çalışmalar değerlendirildiğinde; hayvanların yemlerine 

ginseng ilave edilmesi, sindirim sistemi, kan parametreleri, antioksidan 

etkinlik, büyüme performansı ve karkas özellikleri, yumurta verimleri ile 

özelliklerini olumlu yönde etkilemektedir.  

Sonuç olarak şunu ifade edebiliriz; rasyona yem katkı maddesi olarak 

ginseng katılması hem hayvan besleme açısından olumlu sonuçlar ortaya 

çıkarılacağı düşünülmekte hem de sağlıklı hayvansal gıdalar elde etmemizi 
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GİRİŞ 

Memeli kalp ve dolaşım sistemi anatomisi ile ilgili bilgiler çoğu 

zaman türler arasında benzerlik göstermesinin yanı sıra, farklılıklar da 

içermektedir. Laboratuvar hayvanları da birçok bilimsel araştırma sürecinin 

vazgeçilmez parçasıdır. Bu bakımdan kitabın bu bölümünde genel kalp ve 

dolaşım sistemi anatomisi anlatılarak, laboratuvar hayvanlarıyla ilgili literatür 

eşliğinde farklılıklar derlenmiştir. 

Yaşamın devamı için gerekli olan besin maddelerini, hormonları, 

oksijeni hücrelere taşımak ve metabolizmanın atık ürünlerini hücrelerden 

uzaklaştırmak geniş bir ağ sistemi olan (Cabin, 1992) systema 

cardiyovasculare (kalp-dolaşım) ile sağlanmaktadır (Dursun, 2002). Kanın 

sistem içerisinde hareket edebilmesi için gerekli enerjiyi sağlayan kalp (cor) 

sistemin merkezini oluşturur. Bu sistem içerisinde kanı kalpten kılcal 

damarlara taşıyan atardamarlar (arteria, a.) ve kılcal damarlardan kalbe geri 

taşıyan toplardamarlar (vena, v.) bulunur (Maynard & Downes 2019). Bir 

drenaj sistemi olarak kalp-dolaşım sistemine yardımcı olan lenf sistemi 

(systema lymphaticum) ise doku ve hücreler arası sıvıyı; lenf kapillerleri (vas 

lymphocapillare), lenf düğümleri (lymphonodus, lnn.) ve lenf damarları (vas 

lymhaticum) ile drene ederek venöz sisteme aktarır (Cueni & Detmar, 2006; 

Arıncı & Elhan, 2006). 

KALP (COR) 

Kalp; göğüs kafesinde, diaphrama’ın önünde, sternumun üzerinde, 

columna vertebralis’in altında, iki akciğer arasında, mediastinum medius’ta, 

pericardium olarak isimlendirilen özel bir zarla sarılı halde bulunur (Dursun, 

1981; Nickel vd., 1981; Arıncı, 2006; Netter, 2006) Kalbin 2/3’ü median 

hattın solunda, 1/3’lük kısmı ise median hattın sağındadır (Unur vd., 2012). 

Kalp, omurgaya; aorta, akciğerlere; truncus (arteria) pulmonalis ve venae 

pulmonalis, diaphragma’ya ise vena cava caudalis’le bağlanmış durumdadır 

(Getty, 1975; Ackerknecht vd., 1985; Aksoy, 2000). İçi boşluklu, genellikle 

koniye benzer şekilde, fibromuskuler yapıdadır (Mahadevan, 2017). 

Rodentlerde kalp diaphragma’nın üzerine tam olarak oturmaz ve pericardial 

kese içerisinde daha serbest hareket eder (Treuting vd., 2018). Bu nedenle 

kalp diğer türlerde (carnivora gibi) koniye benzer iken bu türlerde daha 

ovaldir (Carvalho & Thomazini, 2013; Treuting vd., 2018; Dimitrov vd., 

2014). 
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 Kalbin tabanına ‘’basis cordis’’, tepesine ise ‘’apex cordis’’ denir 

(Nickel vd., 1981). Kalp, sağ (dexter) ve sol (sinister) iki kulakçık (atrium) ve 

karıncık (ventricul) olmak üzere toplam dört odacıktan oluşur (Arıncı & 

Elhan, 2006). Bu odacıklar birer duvar (septum) ile birbirinden ayrılır. Kalbin 

dış yüzünde kalbi besleyen damarların geçtiği oluklar (sulcus) bulunur 

(Beşoluk vd., 2009; Koch, 1970; Dyce vd., 1996). Rodent’lerde kalp 

yüzeyindeki damarların geçtiği oluklar çok belirgin değildir bu sebeple kalp 

daha pürüzsüz bir görünüme sahiptir (Treuting vd., 2018). Yerleşimi 

bakımından türlere göre kalbin konumu değişebilir (Gürbüz, 2015). Kalp; 

tavşanda 2.-5., farede 3.-7., sıçanda (rat) 2.-4., kobayda (guinea pig) 2.-4., 

chinchilla’da 2.-5., hamster’da 3.-5. kaburgaların iz düşümünde bulunur 

(Silverman & Tell, 2005). Yaşlı rodent’lerde bağ dokusu miktarının artması 

sebebiyle bazen kalp dokusunda kıkırdak veya kemik doku oluşumu 

görülebilir (Treuting vd., 2018). 

Pericardium (Kalp Zarı) 

Pericardium, kalbin çevresindeki organlara sürtünmesini engelleyen, 

kalbin pozisyonunu sabit tutmaya yarayan (Martini vd., 2015) ve kalbin 

etrafını sararak dış etkilerden koruyan fibroseröz bir zardır (Getty, 1975; 

Arıncı & Elhan, 1995).  Biri içte diğeri dışta olmak üzere iki yapraktan oluşur. 

Dıştaki katmana pericardium fibrosum, içteki katmana ise pericardium 

serosum denir. Pericardium serosum; fibröz tabakanın iç kısmında bulunan 

lamina parietalis ve kalbin dış yüzeyini saran lamina visceralis (epicardium) 

olmak üzere iki tabakadan oluşur. İki katman arasında kalan boşluğa cavum 

pericardii ve bu boşluğu dolduran sıvıya ise liguor pericardii denir 

(Demiraslan & Dayan, 2021).   

Kalbin katmanları 

Kalp, içten dışa doğru; endocardium, myocardium ve epicardium 

olmak üzere üç katmandan oluşmuştur (Sabuncuoğlu, 2014; Arifoğlu, 2017). 

Endocardium; kalp boşluklarının ve auricula’ların (König & Liebich, 

2018) iç yüzeyleri ve kalple doğrudan bağlantısı olan damarların iç 

yüzeylerini oluşturan parlak katmandır (Getty, 1975). Bu katmanda kalbin 

uyarı iletiminde rol oynayan purkinje lifleri de bulunur (Erkoçak, 1982). 
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Myocardium; kalp kası liflerinden oluşan kalbin en kalın tabakasıdır 

(Şahintürk, 2006; Junqueira & Carneiro, 2009). Ventricul’lerde atrium’lara 

oranla daha kalın bir kas tabakası olarak şekillenmiştir (Getty, 1975). 

Epicardium; kalbin pericardium tabakasının visseral yaprağıdır. Bu 

katmanın altından kalbi besleyen damarlar ve sinirler geçmektedir (Erkoçak, 

1982; Eşrefoğlu, 2009). 

Atrium cordis (Kulakçık) 

Kalpte atrium dextrum ve atrium sinistrum olmak üzere septum 

interatriale ile dikey (vertikal) olarak birbirinden ayrılan iki adet atrium cordis 

bulunur (Dursun, 2002). Septum interatriale üzerinde fossa ovalis isminde 

fötal hayattaki foramen ovale’nin kalıntısı bir çukurluk bulunur (König & 

Liebich, 2018). Atrium cordis dextra et sinistra, venticulus cordis dextra et 

sinista ile sulcus coronarius isimli bir oluk ile birbirinden ayrılır. Atrium 

cordis’lerin üzerinde birer adet auricula dextra et sinistra isimli yapılar vardır 

(Dursun, 2002). Auricula’ların iç yüzeyinde bulunan düzensiz şekillerdeki 

kassal yapılara musculi pectinati adı verilir (König & Liebich, 2018). 

Atrium dextrum, basis cordis’in dorsocranial’inde ve sağ tarafta 

bulunur (König & Liebich, 2018). Bu bölüme sistemik dolaşımın (Nickel vd., 

1981) oksijen yoğunluğu daha az olan kanını getiren v. cava cranialis et 

caudalis ve v. cordis açılır (Dursun, 2002; Demiraslan & Dayan, 2021).   

Atrium sinistrum, basis cordis’in dorsocaudal’inde ve sol tarafta 

bulunur. Buraya akciğerlerden oksijen yoğunluğu yüksek olan kanı getiren 

vena pulmonalis’ler (sayıları farklılık gösterebilir) açılır (König & Liebich, 

2018). 

Ventriculus cordis (Karıncık) 

Kalbin büyük bölümünü oluşturan (König & Liebich, 2018) 

ventriculus dexter ve ventriculus sinister, septum interventriculare ile vertikal 

olarak birbirinden ayrılır (Dursun, 2002). Kalbin bu bölümlerinin iç kısmında 

musculi papillares adında kassal uzantılar bulunur (Demiraslan & Dayan, 

2021). Bu kas uzantılarına ve atriumlar’la ventriculus’lar arasında bulunan 

kalp kapaklarının serbest kısımlarına tutunan chordae tendinea’lar bulunur. 

Chordae tendinea’lar fibröz bir yapıdan oluşmuştur. Bu yapılar kontraksiyon 

(kasılma) esnasında kapakların atrium’lara geçmesini engeller. (König & 

Liebich, 2018; Demiraslan & Dayan, 2021). Chordae tendinea’lar sadece 
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atrioventriküler kapaklarda bulunurken, diğer kapaklarda bulunmazlar 

(Treuting vd., 2018). 

Ventriculus dexter, atrium dextrum’un ventral’inde bulunan atrium 

dextrum’dan aldığı kanı truncus pulmonalis aracılığı ile akciğerlere 

pompalayan ve apex cordis’e kadar uzanmayan kalp odacığıdır. Kanın 

akciğere pompalanması için fazla kuvvet uygulanmasına gerek yoktur. Bu 

sebeple duvar kalınlığı ventriculus sinister’e oranla incedir (König & Liebich, 

2018; Dursun, 2002). 

Ventriculus sinister, atrium sinistrum’un ventral’inde bulunan ve 

kalbin apex’ini oluşturan kalp odacığıdır (Dursun, 2002; Arıncı & Elhan, 

1995). Tüm vücuda kan bu bölümden pompalanır; dolayısıyla ventriculus 

dextrum’a oranla kassal olarak daha güçlü ve daha kalın yapıdadır (König & 

Liebich, 2018). 

Kalbe giren ve kalpten çıkan damarlar 

İçinde nasıl kan taşıdığına bakılmaksızın kalpten çıkan damarların 

tümüne arteria, kalbe giren damarların tümüne venae denilmektedir 

(Sabuncuoğlu, 2014; Arıncı & Elhan, 1995; Unur vd., 2005).  

Atrium dextrum’a vücudun ön kısmının (baş, boyun, ön ekstremiteler 

ve göğüsün ön kısmı) vena’larının birleşmesiyle oluşsan v. cava cranialis ve 

vücudun arka kısmının (abdomen, pelvis ve arka ekstremiteler) vena’larının 

birleşmesiyle oluşan v. cava caudalis açılır. Bu iki venae vücudun en büyük 

toplardamarlarıdır (Dursun, 2002). Atrium dextrum’a ek olarak kalbin kendi 

toplardamarı olan venae cordis de açılmaktadır (Demiraslan & Dayan, 2021). 

Atrium dextrum’dan ventriculus dextrum’a geçen kan arteria pulmonales 

(truncus pulmonales)’lerle akciğere pompalanır. Akciğerler tarafından 

oksijenlenen kan ise venae pulmonales’lerle atrium sinistrum’a geri gelir. 

Atrium sinistrum’dan ventriculus sinistrum’a geçen oksijenden zengin kan ise 

vücudun en büyük arteri olan aorta ile tüm vücuda pompalanır (Dursun, 

2002). 

Kalpteki açıklıklar ve kalp kapakları  

Atrium dextrum ile ventriculus dexter arasında ostium 

atrioventriculare dextrum olarak isimlendirilen bir delik ve bu delik üzerinde 

de valva atrioventriculare dextra (valva tricuspidalis) olarak isimlendirilen bir 

kapakçık bulunur (König vd., 2018). Bu kapakçık üç yapraktan oluşmaktadır 
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(Arıncı & Elhan, 1995; Dursun, 2002; Dyce vd., 1987; Getty, 1975; Odar, 

1979).  

Atrium sinistrum ile ventriculus sinister arasında ostium 

atrioventriculare sinistrum olarak isimlendirilen bir delik ve bu delik üzerinde 

de valva atrioventriculare sinistra (valva bicuspidalis/mitralis) olarak 

isimlendirlen bir kapakçık bulunur (König vd., 2018). Bu kapakçık ise iki 

yapraktan oluşmaktadır (Dursun, 2002; Dyce vd., 1987; Hall-Craggs, 1995; 

Odar, 1979; Schummer vd., 1981). Bu kapakçığın yaprakları valva 

atrioventriculare dextra’ya göre daha kalındır (Bozbuğa vd., 1998).  

Ventriculus dexter’in dorsal tarafının sol yüzünde ise ostium trunci 

pulmonale isminde bir delik bulunur. Burada yarım ay şekline üç adet 

valvulae semilunaris/valva trunci pulmonales (valvula semilunaris dextra, 

sinista et intermedia) isminde kapakçıklar vardır (Ateş & Çakır, 2010). 

Ventriculus sinistrum’da bulunan ve aorta’nın çıkış yaptığı deliğin 

ismi ise ostium aortae’dır. Burada bulunan valvulae semilunaris/valva aorta 

ismindeki kapakçıklar ise üç adet yarım ay şeklinde yapraktan oluşmaktadır. 

Bu kapakçıklarda valvula semilunaris septalis, valvula semilunaris dextra et 

sinistra olarak isimlendirilir (Ateş & Çakır, 2010; Dursun, 2002; Getty, 1975; 

Hall-Craggs, 1995; Schummer vd., 1981).  

Rodent’lerde kalp kapakçıkları daha çok perdeleme (açılıp-kapanma) 

yaptıkları için kapakların yaprakları daha belirgin olarak bölünme 

göstermişlerdir (Treuting vd., 2018).  

Kalbin uyarı ve ileti sistemi  

Kalbin sistol (kasılma) ve diastol’ünü (gevşeme) sağlayan, 

düzenleyen sisteme kalbin uyarı ve ileti sistemi denilmektedir.  Bu sistem 

sürekli çalışan ve özelleşmiş çeşitli kalp kası hücrelerinden oluşur. Bu yapılar 

nodus sinoatrialis (pace maker/uyarı odağı), nodus atrioventricularis, his 

demetleri ve purkinje lifleridir (Kierszenbaum, 2006). 

Nodus sinoatrialis, atrium dextrum’un alt duvarında elektriksel 

uyarımla birlikte kalp atımının başladığı yerdir. Burada oluşan uyarımlar atrial 

sistol’ü sağlayarak nodus atrioventricularis’e gelir. Uyarımlar burada saliselik 

bir gecikmeden sonra his demetlerine geçerek septum interventiculare 

üzerinden (Demiraslan & Dayan, 2021) sağlı sollu iki dala ayrılarak ilerler. 

Sonrasında uyarılar ventriculus dexter ve sinister’in arasında bulunan purkinje 
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liflerine geçer. Liflere gelen uyarımlar ventricul’lerin kaslarında kasılma 

sağlayarak kalp atımını gerçekleştirir (Ross & Pawlina, 2014; Eşrefoğlu, 

2016) Daha sonra purkinje lifleri yayılarak sonlanır (Demiraslan & Dayan, 

2021).  

Vasae (Damarlar) 

Vasae, vas sanguinus (kan damarları) ve vas lymphaticum (lenf 

damarları) olarak iki gruba ayrılır. Vas sanguinus ise arteriae (atardamarlar) 

ve venae (toplardamarlar) olarak bölümlenir (Dursun, 2002; Demiraslan & 

Dayan, 2021).  

Arteria  

Çoğunlukla derinde seyreden, kalbin sistol evresinde oluşan basınca 

dayanıklı olmasını sağlamak amacıyla (Pasquini, 1997; Dursun, 1981; 

Dursun, 1999) nispeten kalın duvarlı yapıda bulunan kalpten organlara kan 

taşımakta görevli damarlardır (Dursun, 2002).  

Truncus pulmonalis  

Truncus pulmonalis kalbin ventriculus dexter’ine gelen oksijenden 

fakir olan sistemik dolaşımın kanını akciğerlere götürmekle görevli damardır. 

Bu damar bifurcatio trachea seviyesinde a. pulmonalis dextra et sinistra’ya 

ayrılır ve iki akciğere de ulaşarak sonlanır (Demiraslan & Dayan, 2021). Bu 

damar aorta ascendens’in solunda bulunur (Dursun, 2002).  

Aorta  

Ventriculus sinister’in tabanından çıkan, vücuttaki en kalın 

atardamarıdır. Kalpten çıkan ilk bölümü aorta ascendens (çıkan aort), bu 

bölümden sonra kemer yaptığı aorta descendens’e geçiş bölümü arcus aorta 

(aort kemeri) ve son bölümü ise aorta descendens (inen aort) olarak 

isimlendirilir (Dursun, 2002).  

Aorta’nın seyri; 

Arterial kan aorta aracılığıyla ventriculus sinister’den ayrılır (Hunt, 

1889). Aorta’nın başlangıç kesimi olan aorta ascendens’ten sonra (Dursun, 

2002) dorsal’de sola dönerek arcus aorta’yı oluşturur. Arcus aorta’dan sonra 

caudal’de cavum thoracis ve cavum abdominalis boyunca columna 

vertebralis’in ventral yüzüne yakın bir seyir göstererek ilerler. Aorta’nın 
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thoracal bölümdeki kısmına; aorta thoracica, abdominal bölümdeki kısmına; 

aorta abdominalis denir. Aorta descendens’i oluşturan bu iki bölüm hiatus 

aorticus’la birbirinden ayrılır (Hunt, 1889; Demiraslan & Dayan, 2021). Aorta 

abdominalis ilerleyerek arteria iliaca externa et interna’ya ayrılarak sonlanır. 

Bu iki damar kökünün arasından ise bir açı ile arteria sacralis media oluşur 

(Dursun, 2002; Maynard & Downes, 2019).  

Aorta ascendens 

Aorta ascendens ventriculus sinister’den köken alan aorta’nın 

başlangıç bölümüdür. Başlangıcından hemen sonra sinus aortae olarak 

isimlendirilen bir genişleme yapar. Oluşan bu şişkinliğe bulbus aortae denir. 

Aorta’nın bu bölümünden kalbi besleyen arteriae coronaria’lar ayrılır. Bu 

damarlar arteria coronaria dextra ve arteria coronaria sinistra’dır (Dursun, 

2002).  

Arteria coronaria dextra; valvula semilunaris dextra seviyesinden 

çıkarak ventriculus dextra ve auricularis dextra arasında sulcus coranarius’tan 

kıvrımlı olarak seyreder (Dursun, 2002; Baumel, 1968; Moore, 1992; Zeren, 

1971; Dursun, 1994). Bu damar a. coronaria sinistra’dan biraz daha kalın 

olarak bulunur (Zeren, 1971).  Bu damar chinchilla’ların çoğunda yoktur 

olanlarda ise oldukça incedir (Özdemir vd., 2008).  

Arteria coronaria sinistra; valvula semilunaris sinistra seviyesinden 

köken alır. Truncus pulmonalis ile auricula sinistra arasından geçerek sulcus 

coronarius’a doğru ilerler (Dursun, 2002; Moore, 1992; Nickel vd., 1977; 

Lindsay & Smith, 1965). Sulcus coronarius’a geldiğinde ise ramus 

interventricularis paraconalis ve ramus circumflexus olarak isimlendirilen iki 

dala ayrılır (Dursun, 2002).  

Arcus aortae 

Aorta’nın aorta ascendens’den aorta descendens’e geçerken yaptığı 

kemere arcus aortae denir.  İkinci intercostal aralıktan başlayarak (Ekim, 

2008) öncelikle öne ve yukarıya sonra arkada sola yönelerek columna 

vertebralis’e yetişir. Daha sonra da 6. sırt omuru seviyesine kadar devam eder 

(Dursun, 2002).  Arcus aorta baş, boyun ön ekstemite, göğüsün ön bölümü, 

cavum thoracis ve burada bulunan organları besleyen çeşitli dallar verir. 

Buradan orijin alan damarlar hayvan türüne göre çeşitlilik gösterir (Dursun, 

2002).  



Veterinerlik Araştırmaları | 28 

Tavşan (Singh vd., 1983; McLaughlin & Chiason, 1987; Popesko vd., 

1990), chinchilla (Martonos vd., 2018) ve kobayda (Cooper & Schiller, 1975; 

Popesko vd., 1990a; Kabak & Hazıroğlu, 2003) arcus aorta’dan ayrılan iki 

damar vardır. Bu damarlar truncus brachiocephalicus ve a. subclavia 

sinistra’dır. Rat (Green, 1968; Chiasson, 1980; Popesko vd., 1990b), fare 

(Cook, 1965; Popesko vd., 1990b) ve hamster’da (Popesko vd., 1990b) ise 

arcus aorta’dan ayrılan üç damar vardır. Bu damarlar truncus 

brachiocephalicus, a. carotis communis sinistra ve a. subclavia sinistra’dır 

(Aydın vd., 2013).  

Truncus brachiocephalicus 

Truncus brachiocephalicus, vücudun ön bölgesini besleyen arterlerin 

dallandığı arcus aorta’dan ayrılan damar köküdür (Demiraslan & Dayan, 

2021). Tavşan (Barone vd., 1973; Singh vd., 1983; McLaughlin & Chiasson, 

1987), chinchilla (Martonos vd., 2018) ve kobayda (Cooper & Schiller, 1975; 

Kabak & Hazıroğlu, 2003) truncus brachiocephalicus’tan ilk a. carotis 

communis sinistra ayrılır. Sonra oluşan ortak kökten (Ekim, 2008) ise a. 

subclavia dextra ile son olarak da a. carotis communis dextra ayrılır. Rat 

(Green, 1968; Chiasson, 1980; Popesko vd., 1990b), fare (Cook, 1965; 

Popesko vd., 1990b) ve hamster’da (Popesko vd., 1990b), truncus 

brachiocephalicus iki dala ayrılır ve bu damarlar; a. carotis communis dextra 

ile a. suclavia dextra’dır (Aydın vd., 2013).  

Arteria carotis communis 

Baş ve boyun bölgesinin arteriyel beslenmesini a. carotis communis 

dextra ve a. carotis communis sinistra olmak üzere iki damar tarafından 

sağlanır (Dursun, 2002). A. carotis communis sinistra daha önce ayrıldığı için 

a. carotis communis dextra’ya göre daha uzundur (Martonos, 2018). Bu iki

damar yedinci vertebrae cervicalis seviyesinde başlamaktadır (Nickel vd.,

1981). Evcil türlerin tümünde a. carotis communis sinistra et dextra vena

jugularis’in medial tarafından sulcus jugularis içinde (Nickel vd., 1981;

Dursun, 1999) n. vagus, n. sympaticus ve n. laryngeus ile birlikte

seyretmektedir (Dursun, 1981; Dursun, 1999). Seyrinde glandula throidea,

pharynx ve larynx’i besleyen yan dallar olan (Demiraslan & Dayan, 2021) a.

thyroidea cranialis et caudalis’i verir. A. thyroidea cranialis’ten ise; rr.

musculares ve a. tracheoesophageus ayrılır (Bugge, 1968). Son olarak a.
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carotis communis a. carotis externa et interna olarak iki dala ayrılır (Dursun, 

2002). 

A. carotis communis sinistra; kafanın sol tarafını besleyen damarları 

verir (Maynard & Downes, 2019). Tavşan (Singh vd., 1983; McLaughlin & 

Chiason, 1987; Popesko vd., 1990) ve kobayda (Cooper & Schiller, 1975; 

Popesko vd., 1990a) truncus brachiocephalicus’tan ilk ayrılan damardır. Rat 

(Green, 1968; Chiasson, 1980; Popesko vd., 1990b), fare (Cook, 1965; 

Popesko vd., 1990b) ve hamster (Popesko vd., 1990b)’da ise arcus aorta’dan 

ayrılan ikinci damardır. Bu hayvanlarda truncus brachiocephalicus ve a. 

subclavia sinistra’nın arasında bulunur (Aydın vd., 2013).  

A. carotis communis dextra; kafanın sağ tarafını besleyen damarları 

verir (Maynard & Downes, 2019). Tavşan (Singh vd., 1983; McLaughlin & 

Chiason, 1987; Popesko vd., 1990) ve kobayda (Cooper & Schiller, 1975; 

Popesko vd., 1990a) truncus brachiocephalicus’tan ayrılan üçüncü damardır. 

Rat (Green, 1968; Chiasson, 1980; Popesko vd., 1990b), fare (Cook, 1965; 

Popesko vd., 1990b) ve hamster (Popesko vd., 1990b)’da ise truncus 

brachiocephalicus’tan a. subclavia dextra ile aynı yerden ayrılır (Aydın vd., 

2013). 

Arteria carotis externa 

A. carotis externa kalınlığı ve seyri nedeniyle a. carotis communis’in 

devamı olarak nitelendirilir. Kafanın büyük bölümünü besleyen dalları verir. 

Bu dallar başlangıcından itibaren sırayla; a. occipitalis, a. laryngea cranialis, 

a. pharyngea ascendens, a. lingualis, a. facialis, r. massestericus, a. auricularis 

caudalis, a. temporalis superficialis ve a. maxillaris’tir (Dursun, 2002; 

Ellenbeger & Baum, 1974; Nickel vd., 1981). 

A. occipitalis: birinci cartilago trachealis seviyesinden ayrılıp regio 

occipitalis bölgesine doğru seyrederek boynun dorsal’indeki kaslara ulaşarak 

sonlanır (Orhan, 2006). 

A. laryngea cranialis: a. carotis externa’dan ayrıldıktan sonra boynun 

ventral’ine doğru trachea’nın rostral’ine ilerler (Barone vd., 1973). 

A. pharyngea ascendens: larynx’in lateral’inden thyrohyoideum ve 

stylohyoideum arasından pharynx’e doğru ilerler (Orhan, 2006). 

A. lingualis ve a. facialis: truncus linguofacialis’ten ayrılır. Truncus 

linguofacialis’ten ventrolateral’e seyrederken medial’de a. lingualis’i, 
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budaldan sonra ise a. masseterica’yı verir. A. lingualis’ten dilin altına doğru a. 

sublingualis ayrılır. A. facialis, truncus linguofacialis’ten ayrılarak incisura 

vasorum facialium’dan m. buccinator’e gelir (Orhan, 2006).  

R. massetericus: m. masseter’in vaskularizasyonu’nu sağlar 

(Demiraslan & Dayan, 2021). 

A. auricularis caudalis: mandibula’nın medial’inde bulunan kasların 

vaskularizasyonunu sağlayan rr. muscularis’i verir. İlerleyerek kulağın altına 

gelir ve burada m. massester’in caudal’ine, kulağın ise lateral’ine ve 

caudal’ine dallar vererek sonlanır (Orhan, 2006). 

A. maxillaris ve a. temporalis superficialis, a. carotis externa’nın uç 

dallarıdır. A. maxillaris, a. temporalis superficialis’e göre daha kalındır a. 

maxillaris; rostral’de a. temporalis superficialis’i verdikten sonra fossa 

pterygopalatina’ya doğru seyreder (Dursun, 2002; Getty, 1975; Koch, 1976; 

Nickel vd., 1981). Bu damar maxilla ve mandibula’daki dişler için dallar verir 

(Demiraslan & Dayan, 2021).  

Arteria carotis interna 

A. carotis communis’ten ayrılan a. carotis interna, a. carotis 

externa’ya göre daha ince yapıdadır. A. occipitalis’le aynı seviyeden çıkarak 

(Orhan, 2006) foramen caroticum’dan cavum cranii’ye girdikten sonra rostral 

ve caudal iki dala ayrılır. Rostral dal; a. cerebri media, a. cerebri rostralis, a. 

ophtalmica interna, a. chroidea rostralis olarak dallara ayrılır. Caudal dal ise; 

a. communicans caudalis olarak devam eder (Oktay, 2020). A. carotis interna 

beyine arteriyel kan sağlar ancak, tek başına beyinin vaskularizasyonu için 

yetersizdir (Öcal & Özer, 1992; Shively & Stump, 1974). Bu sebeple beyinin 

vaskularizasyonu a. vertebralis sinistra et dextra’nın anastomozla oluşturduğu 

a. basilaris destekler (Souza & Campos, 2013). Beyinin beslenmesine yardım 

eden damarların anastomoz yapması basal yüzde, hipofiz çevresinde 

‘’circulus arteriosus cerebri’’ adında bir damar ağını oluşur (Dursun, 2002; 

Demiraslan & Dayan, 2021).  

Arteria subclavia 

A. subclavia sinistra ve a. subclavia dextra göğsün ön yarımının ve ön 

extremite’nin arteriel kanlanmasını sağlayan damarlardır. A. subclavia 

sinistra, a. subclavia dextra’dan daha uzundur (Martonos vd., 2018). Hayvan 
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türüne göre orijin aldığı yerler değişiklik göstermektedir (Dursun, 2002; 

Demiraslan & Dayan, 2021). 

Tavşan (Barone vd., 1973; Singh vd., 1983; McLaughlin & Chiasson, 

1987), chinchilla (Martonos vd., 2018) ve kobayda (Cooper & Schiller, 1975; 

Kabak & Hazıroğlu, 2003) a. subclavia sinistra; arcus aorta’dan ikinci damar 

olarak, a. subclavia dextra ise truncus brachiocephalicus’tan a. carotis 

communis dextra’yla birlikte ortak kökten (a. carotis communis sinistra’dan 

sonra) ayrılmaktadır. Rat (Green, 1968; Chiasson, 1980; Popesko vd., 1990b), 

fare (Cook, 1965; Popesko vd., 1990b) ve hamster’da (Popesko vd., 1990b), a. 

subclavia sinistra; arcus aorta’dan üçüncü damar olarak, a. subclavia dextra 

ise truncus brachiocephalicus’tan a. carotis communis dextra’yla birlikte 

ayrılır (Aydın vd., 2013).  

Her iki a. subclavia seyrinde kollateral olarak çeşitli dallar verir bu 

dallar; truncus costocervicalis, a. cervicalis profunda, a. thoracica interna, a. 

vertebralis ve a. cervicalis superficialis’tir (Ekim, 2008; Martonos vd., 2018; 

Dursun, 2002). A. subclavia’nın devamı ise ön extremitenin temel arteriyel 

kan kaynağı olan a. axillaris olarak isimlendirilir (Demiraslan & Dayan, 2021; 

Ekim, 2008).  

Truncus costocervicalis; mm. intercostales ve caudal boyun kaslarının 

kanlanmasını sağlar (Demiraslan & Dayan 2021). A. scapularis dorsalis ve a. 

intercostalis suprema olarak iki dal verir (Ekim, 2008). 

A. cervicalis profunda; derin boyun kaslarını besler (Demiraslan & 

Dayan, 2021). 

A. thoracica interna; mm. intercostales, m. rectus thoracis, 

pericardium ve diaphragma’nın beslenmesini sağlar (Demiraslan & Dayan, 

2021). A. pericardiacophrenica, rr. thymici, a. intercostales III-IV, a. 

musculophrenica ve a. epigastrica’yı verir (Ekim, 2008).  

A. vertebralis; encephalon ve medulla spinalis’i besler (Demiraslan & 

Dayan, 2021). A. vertebralis sinistra et dextra anastomoz yaparak a. basilaris’i 

oluşturur (Souza & Campos 2013). 

A. cervicalis superficialis; yüzeysel boyun kaslarını besler 

(Demiraslan & Dayan, 2021). R. prescapularis’le m. deltoideus’a giden r. 

deltoideus’u verir (Ekim, 2008).  

A. axillaris, a. subclavia’nın göğüs boşluğundan çıktıktan sonra 

(Demiraslan & Dayan 2021) ön ekstremiteye doğru devamıdır (Ghoshal & 
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Getty, 1970; Odar, 1979; Pasquini vd., 1997). Art. humeri’nin distal’ine kadar 

ilerler (Dursun, 2002). A. axillaris seyrinde a. suprascapularis, a. thoracica 

externa, a. thoracica lateralis, a. subscapularis (Dursun, 2008), a. 

thorocodorsalis ve son dal olarak da a. circumflexa humeri cranialis’i verir. 

Collum humeri seviyesinde (Nickel vd., 1981) a. brachialis adını alır ve 

distal’e doğru devam eder (Ekim, 2008). 

A. axillaris’in devamı olan a. brachialis, art. cubiti’ye kadar düz 

seyirlidir. Seyrinde; a. profunda brachii, a. bicipitalis, a. collateralis ulnaris, a. 

transversa cubiti, a. interossea communis ve küçük muskuler dalları verir. 

Sonrasında ise art. cubiti seviyesinde a. mediana adını alır (Ekim, 2008).  

A. brachialis’in son dalı a. interossea communis’tir. Arteria brachialis 

bu dalı verdikten sonra a. mediana ismini alır. A. mediana ise distal yönlü 

devam ederek; a. antebrachialis superficialis cranialis ve a. radialis’i verir. 

Distal’le doğru a. mediana, arcus palmaris superficialis’in oluşumuna katılır. 

Daha sonra aa. digitales palmares communis II-IV’u vererek sonlanır (Ekim, 

2008; Barone vd., 1973).  

Aorta descendens 

Aorta descendens, aorta ascendens’in columna vertebralis’e ulaşan ve 

bu bölgenin altından median hatta seyreden bölümüdür (Nickel vd., 1977). 

Göğüs boşluğunu besleyen aorta thoracica ve karın boşluğunu besleyen aorta 

abdominalis olmak üzere iki bölümü vardır (Dursun, 2002). 

Aorta thoracica 

Aorta thoracica dördüncü vertebrae thoracicae seviyesinden 

başlayarak ikinci vertebrae lumbalis’e kadar uzanan aorta descendens’in ilk 

bölümüdür. (Evans & Christensen, 1979: Dursun, 1981; Anderson & 

Anderson, 1994). Başlangıçta orta düzlemin solundadır ve (Ghoshal, 1975; 

Getty & Christensen, 1979) diaphragma’ya doğru seyrinde hafif sağa ve 

dorsal’e yönelir (Ghoshal, 1975; Evans & Chrislensen, 1979) Gidecekleri yere 

göre parietal ve visceral dallar olmak üzere iki gruba ayrılırlar. Bu dallar 

bilateral olarak düzenli bir şekilde bulunur. Pariatel dalları göğüs ve karın 

duvarı içine ilerler, visceral dallar ise daha az sayıda bulunur ve önem 

derecesi daha yüksektir. Bu dallar ise thoracic organların bir kısmını besler 

aynı zamanda abdominal organlara da dağılır (Barone vd., 1973).  



33 | Veterinerlik Araştırmaları 

 

Parietal dalları; interkostal aralıktaki kasları besleyen ve bilateral 

olarak bulunan aa. intercostales dorsales’tir (Demiraslan & Dayan, 2021). 

Visceral dalları; pericardium’u, bronchus’ları, esophagus’u ve 

mediastiunum’u besleyen rr. bronchiales, rr. osephageales, rr. mediastinales, 

rr. pericardiaci’dir (Chin, 1957). 

Aorta abdominalis 

Aorta descendens, cavum thoracici’yi ve buradaki dokuları besleyen 

dallar verdikten sonra diaphragma üzerinde bulunan hiatus aorticus’tan 

geçerek cavum thoracici’yi terk eder. Karın boşluğundaki organları ve bel 

bölgesini besleyen dallar vererek altıncı vertebra lumbalis seviyesinde 

(Maynard & Downes, 2019) a. iliaca communis’lere ayrıldığı noktada 

sonlanır. Hiatus aorticus’la a. iliaca communis’ler arasında kalan aorta 

descendens’in ikinci bölümüne aorta abdominalis denir (Maynard & Downes, 

2019; Demiraslan & Dayan, 2021; Çevik-Demirkan vd., 2007; Ahasan vd., 

2012).  

Aorta abdominalis’ten ilk ayrılan ve en büyük dal a. celiaca’dır. A. 

celiaca; karaciğer, pankreas, mide, duodenum ve dalağı besleyen iki ayrı dal 

veren ortak bir köktür. Bu iki daldan biri a. hepatica, a. gastroduodenalis, a. 

gastrica dextra’yı, diğer dal ise a. linealis ve a. gastrica sinistra’yı verir 

(Ahasan vd., 2012; Chin, 1957). Aorta abdominalis’in a. celiaca’dan sonraki 

dalı duodenum’un başlangıcı ve colon descendens’in son bölümü hariç 

bağırsakları besleyen a. mesenterica cranialis’tir. A. mesenterica cranialis’ten 

sonra sağ ve sol böbreği besleyen a. renalis’ler bilateral olarak ayrılır. A. 

renalis’ler neredeyse birbirine denk seviyeden ayrılırlar ancak a. renalis 

dexter, a. renalis sinister’e göre biraz daha cranial’den ayrılır. A. renalis’ler, a. 

abdominalis cranialis’leri verir. A. renalis’lerin ardından yine bilateral olarak 

dişilerde ovarium, tuba uterina ve utereus’u besleyen a. ovarica, erkeklerde ise 

testisleri besleyen a. testicularis ayrılır. Dişilerde a. ovarica ve erkeklerde a. 

testicularis’ten sonra colon descendens’in son bölümü ve rectum’u besleyen a. 

mesenterica caudalis ayrılır. Sonrasında ise bilateral olarak a. iliaca 

communis’lere ayrılmadan hemen önce kuyruğun kanlanmasını sağlayan a. 

sacralis mediana (a. caudalis medialis) aorta abdominalis’in arka (dorsal) 

yüzünden (Chin, 1957) ayrılır. Son olarak a. iliaca’ların ortak kökü olan, a. 

iliaca communis’ler sağ ve sol arka bacağın kanlanması sağlamak üzere aorta 

abdominalis’ten ayrılır ve aorta descenens bu noktada sonlanır (Ahasan vd., 

2012).  
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Arteria iliaca communis 

Aorta abdominalis’in terminal’inden ayrılan a. iliaca communis; a. 

iliaca externa et interna’nın ortak köküdür.  Arka bacağın, pelvis duvarının ve 

pelvis boşluğu organlarının arteriel kanlanmasını sağlayan dalları veren ana 

damardır (Çavdır, 1019). Rat (Walker, 1998), kobay (Popesko vd., 1992), 

tavşan (Craigie, 1969; McLaughlin & Chiasson, 1990), hamster (Orsi vd., 

1975) ve chincihilla gibi laboratuvar hayvanlarında vardır (Çevik-Demirkan 

vd., 2007). Carnivora, ruminantia, equidae ve sus’ta ise yoktur. Bu tür 

hayvanlarda aorta abdominalis a. iliaca externa’lara ayrılarak sonlanır 

(Balastegui vd., 2014). 

Arteria iliaca externa  

A. iliaca externa, a. iliaca communis’ten köken alır. Dalları a. ductus 

deferentis / a. uterina, a. abdominalis caudalis, a. umblicalis, truncus 

pudendoepigastricus, a. profunda femoralis, a. circumflexa femoralis 

lateralis’tir (Çevik-Demirkan, 2007; Bavaresco vd., 2013; Demiraslan & 

Dayan, 2021; Barone vd., 1973). 

 
Tablo 1: A. iliaca externa’nın dalları ve vaskülarizasyon alanları 

 

Arter Vaskülarizasyon alanı 

A. ductus deferentis (erkeklerde 

bulunur) 

Testisler 

A. uterina (dişilerde bulunur) Uterus ve vecica urinaria 

A. abdominalis caudalis Karın kasları 

A. umblicalis Vesica urinaria, uterus ve dişide vagina 

Truncus pudendoepigastricus Karın kasları, meme ve erkekte scrotum 

A. profunda femoralis Canalis femoralis bölgesi 

A. circumflexa femoralis 

lateralis 

Uyluk kaslarını  

 

A. iliaca externa seyri sırasında ilk dal olarak; tavşan (Popesko vd., 

1992) ve rat’ta (Chiasson, 1980) a. ductus defferentis / a. uterina, kobayda a. 

abdominalis caudalis’i (Pooesko vd., 1992), chincihilla’da (Çevik-Demirkan 

vd., 2007) ise a. umblicalis’i verir. A. iliaca externa bu dallardan sonra ise 

truncus pudendoepigastricus, a. profunda femoralis sonrasında a. circumflexa 

femoralis lateralis’i vererek a. femoralis ismini alır ve arka bacağın arteriel 
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beslenmesini sağlamak üzere distal yönde devam eder (Çevik-Demirkan vd., 

2007; Çavdır, 2019).  

A. femoralis; a. circumflexa femoralis lateralis (a. femoralis’in en 

güçlü dalı), a. epigastrica caudalis superficialis ve a. caudalis femoralis 

proximalis’i vererek m. vastus ile mm. adductores arasında seyreder. Bu 

seyrinde ise a. saphena, a. caudalis femoris media, a. caudalis femoris distalis 

ve en son devamı olarak nitelendirilen a. poplitea’yı verir (Çavdır, 2019). A. 

popitea m. gastrocnemius arasından art. femoratibialis’in caudal’ine geçerek 

distal’e doğru seyreder. A. poplitea; a. genus proximalis lateralis et medialis, 

a. genus media, a. genus distalis lateralis et medialis, rete articulare genus, 

rete patellae’yi verir ve a. tibialis cranialis ile a. tibialis caudalis olarak iki uç 

dala ayrılır (Barone vd., 1973; Dursun, 2002). A. tibialis cranialis seyrinde a. 

dorsalis pedis olarak devam eder ve parmakların vaskülarizasyonu için a. 

metatarsea dorsalis III’ü vererek sonlanır (Demiraslan ve Dayan 2021, Dursun 

2002).  

Arteria iliaca interna 

A. iliaca interna; a. iliaca communis’ten köken alan ve a. iliaca 

externa’ya göre daha ince olan damardır. Pelvis bölgesindeki organları ve 

gluteal bölgedeki kasların beslenmesini sağlamak için dallar verir. (Wingerd, 

1985).  A. iliaca interna’nın dalları; a. umblicalis, a. obturatoria, a. 

iliolumbalis, a. glutea cranialis, a. pudenda interna, a. glutea caudalis, a. 

perinealis ventralis, a. caudalis lateralis’tir. Bu dalları verdikten sonra sonlanır 

(Çavdır, 2019; Dursun, 2002). 

Tablo 2: A. iliaca interna dalları ve vaskülarizasyon alanları 

 

Arter Vaskülarizasyon alanı 

A. umblicalis Ductus deferens, vesica urinaria ve uterus 

A. obturatoria Pelvis duvarını  

A. iliolumbalis Os ilium bölgesi  

A. glutea cranialis M. gluteus medius ve   m. gluteus profundus 

A. pudenda interna Genital organlar 

A. glutea caudalis M. biceps femoris ve gluteal kasları 

A. perinealis ventralis Perineum 

A. caudalis lateralis Kuyruk 
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Venae 

Çevreden kalbe doğru seyri olan ve oksijen yoğunluğu düşük, 

karbondioksit yoğunluğu fazla kanı kalbe getirmekle görevli damarlardır 

(Dursun, 2002). Ancak vv. pulmonales ve fötüs venaları bu tanıma tam olarak 

uymaz (Demiraslan & Dayan, 2021). Bu damarlar genel prensibe göre 

isimlendirilmişlerdir; merkeze (kalbe) seyirli olup oksijenden zengin kan 

taşırlar. (Demiraslan & Dayan, 2021; Dursun, 2002). Venalar genellikle düz 

seyirlidir ve sayıları arterlerden fazladır. Yüzeysel bulunan venalar derinin 

hemen altında, derinde bulunan venalar ise arterlerle birlikte seyrederler. 

Arterlere oranla daha az basınca maruz kaldıklarından damar duvarları daha 

incedir (Dursun, 2002). Kanın akış yönü kalbe doğru olması sebebiyle venöz 

kanın geriye gitmesini engellemek ve kanın akış hızını yavaşlatmakla görevli 

valvula venosa olarak isimlendirilen ven kapakçıkları bulunur. Bu yapılar 

özellikle ekstremitelerdeki venalarda görülmektedir (Dursun, 2002; 

Demiraslan & Dayan, 2021).  

Venae pulmonales 

Akciğerlerde oksijenlenmiş olan kanı kalbin atrium sinistrum’una 

getiren oksijen yoğunluğu en yüksek olan venae’lardır. Sayıları 4-6 arasında 

değişiklik göstermektedir (Dursun, 2002; Demiraslan & Dayan, 2021).  

Venae cordis 

Kalbin venöz kanını toplayarak atrium dextrum’a getiren damarlardır 

(Demiraslan & Dayan, 2021). V. cordis magna ve v. cordis media olarak iki 

adettir. Kalp üzerinde sulcus’lar içinde arterlerle birlikte seyrederler (Dursun, 

2002).  

V. cordis magna; kalbin en büyük toplardamarıdır. V. circumflexa 

sinistra ve v. paraconalis interverntricularis olarak iki damarın birleşmesiyle 

oluşur (Yoldaş & Nur, 2012). Kalbin facies auricularis’inin venöz kanını 

drene eder (Dursun, 2002).  

V. cordis media; kalbin atrial yüzünün ve septum 

interventriculare’nin atrial yüzüne bakan bölümünün venöz kanını drene eder 

(Dursun, 2002). Bu damar kalbin apex’ine kadar uzanır (Yoldaş & Nur, 

2012).  
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Vena cava cranialis 

V. cava cranialis; baş, boyun, ön ekstremiteler ve göğüs duvarının 

büyük bir bölümünün venöz kanını kalbe getiren vena’dır (Dursun, 2002).  

Tavşan (Popesko vd., 1992; Barone vd., 1973), fare (Latshaw, 1987; 

Chiasson, 1994), rat (Walker & Homberger, 1997), hamster (Reznik, 1979) 

gibi rodent'lerde v. cava cranialis dextra et sinistra olarak iki tane v. cava 

cranialis bulunur (Özcan, 2001; Bozkurt, 2001). Kalbe girmeden hemen 

önceki seyrinde v. cava cranialis dextra, v. azygos’u oluşumuna katarak 

atrium dextrum’un anterior’una açılır ve sonlanır. V. cava cranialis sinistra ise 

kalbin v. cordis’lerini alarak atrium dextrum’un posterolateral’ine açılır ve 

sonlanır (Craigie, 1969; Nur, 1997). Ayrıca v. cava cranialis’in tavşan ve 

rat’ta çok sayıda küçük koroner damardan oluştuğu bilinmektedir 

(McLaughlin & Chiasson, 1990; Walker & Homberger, 1997). 

Bilateral olarak her v. cava cranialis, boyun kökünde bulunan; v. 

jugularis externa, v. jugularis interna, v. subclavia, v. transversa scapularis 

(Craigie, 1969) ve göğüs boşluğunda bulunan; v. azygos, v. 

bronchoesophagea, v. costocercivalis, vv. thoracica interna, v. vertebralis 

(Nickel vd., 1981), v. cervicalis profunda’nın (Dursun, 1995) katılmasıyla 

oluşur. 

 Tablo 3: V. cava cranialis’e açılan vena’lar ve drenaj alanları 

 

Venae Drenaj alanı 

V. jugularis interna Gl. tyroidea, pharynx ve occipital bölge 

V. jugularis 

externa 

V. linguofacialis Baş bölgesinin yüzeysel kısımları 

V. maxillaris Baş bölgesinin derin kısımları 

V. transversa scapularis Ön kolun proksimal bölgesi (v. jugularis 

externa’ya katılır.) 

V. subclavia V. axillaris Scapula çevresi 

V. brachialis Humerus çevresi 

V. mediana Skeleton antebrachii çevresi 

Vv. metacarpea Metacarpus çevresi ve distal’i 

V. azygos Regio lumbales ve cavum thoracis 

V. bronchoesophagea Trachea, esophagus, akciğerler, bronchus’lar 

ve bu bölgelerdeki lenf düğümleri 

V. costocervicalis Intercostal kaslar ve boyun kasları 

Vv. thocacica interna Intercostal kaslar, diaphragma ve göğüsün 

ventral bölgesi 

V. vertebralis Boyun omurlarıyla medulla spinalis’in 

boyun bölgesi 

V. cervicalis profunda  Derin boyun kasları 
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V. jugularis externa; baş bölgesinin venöz drenajını sağlar. V. 

linguofacialis ve v. maxillaris’in birleşimiyle oluşur (Demiraslan & Dayan, 

2021). Sağ ve sol tarafın v. jugularis externa’sı deriye yakın olarak m. 

brachiocephalicus ve m. sternocephalicus arasındaki sulcus jugularis’ten 

seyrederek (Demiraslan & Dayan, 2021) apertura thoracis cranialis 

seviyesinde, manubrium sterni’nin anterior bölgesinde birleşir (Craigie, 1969; 

McLaughlin & Chiasson, 1979; Nur, 1997; Popesko vd., 1992, Barone vd., 

1973).  

V. transversa scapularis; ön kolun proximal’inin venöz drenajını 

sağlayarak v. jugularis externa’ya katılır (Craigie, 1969; McLaughlin & 

Chiasson, 1990).  

V. jugularis interna; glandula tyroidea, pharynx ve occipital bölgenin 

dolayısıyla da beynin venöz drenajını sağlar. Tavşanda v. jugularis externa’ya 

katılır (Özgel, 2001).  

V. subclavia; proximal’den distal’e v. axillaris, v. brachialis, v. 

mediana ve vv. metacarpeae’den oluşur.  V. axillaris, cavum thoracis’e 

geldiğinde v. subclavia adını alır (Craigie, 1969; Wingerd, 1984; Brone vd., 

1973). Rat’ta (Green, 1963) ise; v. subclavia’yı v. jugularis externa ile v. 

axillaris oluşturur (Özüdoğru, 1999). 

Vena cava caudalis 

Karın ve pelvis boşluğu organlarıyla arka ekstremitelerin oksijenden 

fakir olan venöz kanını kalbe getiren damardır (Dursun, 2002). Aorta 

abdominalis’in sağından seyreder (Maynard & Downes, 2019).  V. cava 

caudalis’i bilateral olarak v. iliaca externa dextra ve v. iliaca externa sinistra 

oluşturur. V. iliaca externa dextra et sinistra’nın birleşerek oluşturduğu ortak 

köke v. iliaca externa communis denir (McLaughlin & Chiasson 1990). V. 

iliaca interna’yı ise v. iliaca interna dextra et sinistra’nın birleşmesiyle 

şekillenen ve kısa bir kök olan v. iliaca interna communis oluşturur (Gültiken, 

2005). V. iliaca externa dextra et sinistra arka ekstremitelerin venöz kanını, v. 

iliaca interna dextra et sinistra ise pelvis bölgesinin venöz kanını drene eder 

(Demiraslan & Dayan, 2021). 

V. cava caudalis’in oluşumuna; v. renalis, vv. hepatica, v. testicularis, 

v. ovarica ve kalbe en yakın bölümde v. iliaca externa et interna katılır 

(Demiraslan & Dayan, 2021; Maynard & Downes, 2019). Arka ekstremite’nin 

ana veni olan ve bilateral olarak bulunan v. femoralis’e en son v. saphena 
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katılır. V. femoralis’i ise vv. tibialis’ten kan alan v. poplitea oluşturur 

(Maynard & Downes, 2019).  

V. portae:  

V. portae, karın boşluğunda bulunan mide, pankreas, dalak ve 

bağırsağa ait venalarının birleşmesiyle oluşur. Bu damar organların kendi 

venalarından topladığı venöz kanı karaciğere metabolize olması için götürür. 

Karın boşluğundaki organlar ile karaciğer arasında oluşan bu dolaşıma 

‘’portal dolaşım’’ denir. V. portae; v. gastroduedonalis, v. linealis, v. 

mesenterica cranialis et caudalis’in birleşmesiyle oluşur (Dursun, 2002; 

Demiraslan & Dayan, 2021). Karaciğerde metabolize olan kan, karaciğerin 

venöz kanını drene eden vv. hepaticae aracılığıyla diaphragma’dan geçmeden 

hemen önce v. cava caudalis’e aktarılır (Demiraslan & Dayan, 2021; Maynard 

& Downes, 2019). 

Laboratuvar hayvanlarında kan alınan ve intravenöz 

enjeksiyonlarda kullanılan damarlar 

Bilimsel araştırmalar için laboratuvar hayvanlarından kan alınması 

gerekebilir. Laboratuvar hayvanlarından kan alınırken hayvanın yaşaması 

isteniyorsa vücut ağırlığının en fazla %10’u kadar kan alınmalıdır (Anon, 

2008; İde, 2003; Morton vd., 1993).  

Tablo 4: Türe göre laboratuvar hayvanlarında sıklıkla kullanılan vena’lar (+: tercih 

edilen, -: tercih edilmeyen)  

 

Venae Hayvan 

 Fare Hamster Rat Kobay Tavşan 

V. jugularis + + + + + 

V. femoralis  + + + + + 

V. auricularis - - - + + 

V. caudalis + - + - - 

V. facialis + - - - - 

V. saphena + - + + - 

V. dorsalis pedis + - - - - 

V. sublingualis - - + - - 

V. cava caudalis + + + + + 

 

V. cava caudalis, hayvan anestezi altındayken ve batını açıldıktan 

sonra kullanılan bir damardır (İssi, 2008). 
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Ayrıca fare, rat, kobay ve tavşanda gözde sinüs orbitalis veya yüksek 

miktarda kan almak için de direkt olarak kalp punksiyon’uyla kan alınabilir 

(Anon, 2008; Durgut & Yarsan, 2007; Hoff, 2000; Narin, 2008; Öz, 2008). 

Systema lymphaticum (Lenf Sistemi) 

Systema lymphaticum, interstisyel dokulardaki absorbe edilemeyerek 

kan dolaşımına katılamayan protein gibi büyük partiküllü maddeleri 

toplayarak dolaşıma katılmasını sağlayan dolaşım ve bağışıklık sistemi 

bölümüdür. Bu sistem; vas lympahica (lenf damarları) ve lymphonodulus 

(lenf nodları)’lardan oluşur (Demiraslan & Dayan 2021; Guyton, 1976; 

Schummer vd., 1981). Lenf düğümleri ile lenf damarlarının birleşmesiyle 

oluşan küme lymphocentrum (lenf merkezi, lc.) olarak isimlendirilir 

(Demiraslan & Dayan, 2021). 

Vas lymphaticum (Lenf damarları) 

Lenf kapillerleri birleşerek genişler ve lenf damarlarını oluşturur. 

Oluşan lenf damarları venöz sistemle birleşmeden önce lenf toplayan 

kanallara açılır (Dobberstein & Hoffman, 1969; Getty, 1975; McLaughlin & 

Chiasson, 1990; Nickel vd., 1986; Odar, 1984). Bu kanallar; ductus 

thoracicus, ductus lymphaticus dexter ve truncus trachealis’tir (Demiraslan & 

Dayan, 2021). Lenf kanallarından en büyüğü ductus thoracicus’tur (Arıncı & 

Elhan, 1995; Dursun, 1995). Bu kanal arka ekstremite, pelvis bölgesi, karın 

boşluğu, göğüs, baş ve boynun sol yarımı ile ön ekstremitenin sol tarafının 

lenf drenajından sorumludur (Linsday, 1974; Nickel vd., 1981; Tıpırdamaz, 

2000) Ductus thoracicus, vücudun arka bölümünün lenf damarlarının vertebra 

lumbalis’lerin ventral’inde bir araya gelmesiyle oluşan cisterna chyli’den 

başlar. Cisterna chyli, karın, pelvis boşluğu ve arka extremitenin lenflerinin 

birleştiği havuzdur (Arıncı & Elhan, 1995; Dursun, 1995). 

Truncus trachealis, baş ve boynun sol yarımı ile sol ön bacağın 

lenflerini toplayan kanaldır (Demiraslan & Dayan, 2021). A. carotis 

communis, n. vagus ve v. thoracica interna’ya paralel yönlü boynun 

dorsolateral’inden seyreder (Orhan, 2003). Ductus lymphaticus dexter ise baş 

ve boynun sağ yarımı ile sol ön bacağın lenflerini toplayan kanaldır. Lenf 

kanallarının hepsi v. cava cranialis’e açılarak toplanan atık maddeleri venöz 

dolaşıma aktarır (Demiraslan & Dayan, 2021).  
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Lymphonodulus (lenf düğümleri) 

Lenf damarları belirli noktalarda birleşerek şekli yuvarlağa benzeyen, 

genellikle grimtırak renkte bulunan lenf düğümlerine açılır. Lenf düğümlerine 

gelen ve giden lenf kanalları vardır. Lenf düğümlerine gelen kanallara vas 

lymphaticum afferentia, giden kanallara ise vas lymphaticum efferentia denir 

(Demiraslan & Dayan, 2021). İmmun sistem için oldukça önemli yapılardır. 

Lenf düğümlerinin büyüklükleri rodent’lerde1-4 mm arasında değişiklik 

göstermektedir. Yağ veya diğer dokuların varlığı sebebiyle ayırt edilmesi 

güçtür (Treuting vd., 2018).  

Rodent’lerde lymphonodulus’ların anatomik dağılımı ve 

lokasyonları 

 
Tablo 5: Baş ve boyun lenf düğümleri (Treuting vd., 2018) 

 

Lymphonodulus Konum 

Lnn. mandibulares 

 

Gl. salivaris sublingualis ve gl. salivaris 

mandibularis’in rostromediali 

Lnn. mandibulares 

accessorii;  

 

Lympha nodu mandibulae’nin dorsolateral’i 

Lnn. parotidei 

superficiales 

 

Porus acusticus externus’un ventral’inde, 

ekstraorbital’lis lacrima’nın caudalinde, gl. parotis 

salivaris’in cranioventral’i, v. superficialis 

temporalis ve maksillaris arasındaki birleşme 

yerinin dorsal’i 

Lnn. cervicales 

profundi craniales 

V. jugularis externus ve m. sternocephalicus’un 

medial’inde, m. sternohyoid’in lateral’inde, 

trakea’nın dorsal’i 

 
Tablo 6: Ön bacak lenf düğümleri (Treuting vd., 2018) 

 

Lymphonodulus Konum 

Lnn. axillares proprii 

 

Omuza medial, yükselen m. pektoralis’in 

dorsolateral’inde, v. thoracica lateralis ile v. axillaris 

arasında  

Lnn. axillares 

accessorii 

 

Caudal’den m. triceps brachii’ye kadar, deri altı yağ 

dokusunda m. trunci cutanöz’ün lateral’i 
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Tablo 7: Göğüs boşluğu lenf düğümleri (Treuting vd., 2018) 

 

Lymphonodulus Konum 

Lnn. mediastinales 

craniales 

İki taraflı olarak thymus thoracis’in lateral’inde ve 

a. thoracica interna ve v. thoracica interna 

boyunca yer alır 

Lnn.tracheobronchiales  

 

Bifurcatio tracheales’te tek (eşlenmemiş) lenf 

düğümü 

Lnn. mediastinales 

caudales 

 

Mediastinum caudale’de, esophageus’un 

ventral’inde, vagalis ventralis’in gövdesi boyunca 

tek (eşlenmemiş) lenf düğümü 

 
Tablo 8: Karın ve pelvis lenf düğümleri (Treuting vd., 2018) 

 

Lymphonodulus Konum 

Lnn. gatrici  

 

Midenin küçük eğriliğinde omentum minus’ta tek 

(eşlenmemiş) lenf düğümü 

Lnn. 

pancreaticoduodenales  

 

Pankreas dokusu ile çevrili, v. portae’nin 

dorsal’inde mesoduodenum’da tek (eşlenmemiş) 

lenf düğümü 

Lnn. jejunales  

 

Mesojejunum’da a. mesenterica cranalis boyunca 

uzanan büyük lenf düğümleri kümesi 

Lnn. colici 

 

Mesookolon’da colon ascendens ve colon 

transversum arasındaki geçişte  

Lnn. renales 

 

Böbreğin kan damarlarının yakınında ipsilateral 

böbreğin dorsal’inde, gl. adrenalis’in caudal’inde 

Lnn. iliaci lateralis A. circumflexa ilium profunda boyunca böbreğe 

caudolateral yağ dokusunda 

Lnn. lumbales aortici 

 

A. abdominalis’in lateralinde (ve bitişiğinde), a. 

renalis ve a. iliaca communis’lerin orijini arasında 

ve ortada  

Lnn. mesenterici 

caudales  

 

A. mesenterica caudalis’in orijinindeki 

mesenterica caudalis’te tek (eşlenmemiş) lenf 

düğümü 

Lnn. iliaci mediales A. abdominalis’in terminal segmentindeki majör 

bilateral lenf düğümü ve a. iliaca communis’in 

orijinininde 

Lnn. iliaci externi  

 

canalis femoralis’e girmeden önce a. iliaca 

externa’nın karın içindeki segmenti boyunca 

küçük bir lenf nodu  
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Tablo 9: Arka bacak lenf düğümleri (Treuting vd., 2018) 

 

Lymphonodulus Konum 

Lnn. subiliaci  

 

Plica lateralis kıvrımında, cranial-uyluk kasları 

arasında, a. circumflexa ilium profunda ve v. 

circumflexa ilium profunda’ya yakın  

Lnn. ischidici  

 

M. gluteus medius ila m. gluteus superficialis, m. 

gluteus caudalis ila n. ischiadicus’ta 

Lnn. poplitei 

 

M. biceps femoris ile m. semitendinosus arasındaki 

fossa poplitealis’te 

 
 

Lymhonodus hemalis 

Lymhonodus hemalis, sıradan lenf düğümlerinden kırmızı kan hücresi 

içermesi yönüyle faklıdır ve bu sebeple küçük bir dalak gibi çalışır. Varlığı 

hayvan türüne göre farklılık göstermekle birlikte rodent’lerde bulunduğu 

bilinmektedir (Maynard & Downes, 2019; Demiraslan & Dayan, 2021). 

Lien (Splen, Dalak) 

Dalak, cavum abdominis’te midenin solunda peritonla sarılı koyu 

kırmızı renkli bir organdır (Maynard & Downes 2019). Lien, kanı depolayan 

ve gerektiğinde dolaşıma geri veren, yaşlı alyuvarların parçalandığı ve demir 

deposu olarak görev yapan lenfoid bir organdır (Dursun, 2002; Demiraslan & 

Dayan, 2021). Damar ve sinirlerin girip çıktığı karın boşluğuna dönük 

yüzünde hilus lienis olarak isimlendirilen bir alan bulunur (Demiraslan & 

Dayan, 2021). Rodent’lerde şekil bakımından diğer türlere göre daha ince ve 

uzun yapıda olup lansete benzer (Treuting vd., 2018; Yıldız vd., 2001). 

Tymus  

Tymus, mediastinum’un önünde trachea ve büyük damarların 

ventral’inde bulunan açık pembe renkli ve yumuşak, peptit hormonu üreten 

endokrin bir organdır (Maynard & Downes, 2019). Cinsel olgunlukla birlikte 

maksimum boyutuna ulaşır ve göğüs duvarının açılmasıyla kolaylıkla 

tanımlanır. Ancak yaşla birlikte regrese olmaya başlar ve tanımlanması 

güçleşir (Demiraslan & Dayan, 2021).   
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GİRİŞ 

Çağdaş anlamda koyun yetiştiriciliğinin başlıca hedeflerinden biri de, 

döl veriminin yükseltilmesidir. Bunu yaparken hayvan materyali ile yetiştirme 

olanaklarından en üst düzeyde yararlanmak gerekir (Alaçam 1993). 

Koyunlarda döl veriminin yükseltilmesi, daha etkin bir seleksiyon yapma 

şansı yanında damızlık dışı kalan hayvanların satılmasıyla daha yüksek gelirin 

elde edilmesi avantajını da doğurur (Sönmez ve Kaymakçı 1987). 

Ayrıca, son zamanlarda çeşitli hormon analiz yöntemlerinin 

geliştirilmesiyle üreme fizyolojisi konusundaki bilgiler de gelişmiş; 

biyoteknolojik ürünlerin, hormonların devreye girmesi ve immunizasyon 

yöntemlerinin daha etkili olarak kullanılması ile de kontrollü üreme 

konusunda değişik seçeneklerin ortaya konulması mümkün olmuştur (Cognie 

ve Mauleon 1983). 

Koyunlarda üreme aktivitesinin mevsimsel oluşu, döl verimini 

iyileştirmeye yönelik çalışmalara büyük sınırlamalar getirmektedir. Genel 

olarak mevsimsel üreme, “Yeni doğan kuzunun yaşamını sürdürebilmesi için 

en uygun iklim ve beslenme ortamı sağlayan bir evrimsel adaptasyon” olarak 

açıklanabilir. Koyunların yetiştirildiği çevre koşullarının farklı oluşu 

nedeniyle çiftleşme mevsimi uzunluğu bakımından ırklar arasında önemli 

varyasyon sözkonusudur (Haresign ve ark. 1983, Haresign ve McLeod 1985). 

Bugüne kadar döl veriminin genetik iyileştirilmesine yönelik koyun 

populasyonlarında yapılan çalışmalarda kuzulama sayısı ve batın genişliği 

gibi doğrudan kuzulama sonuçlarına dayalı döl verim ölçütleri kullanılmıştır. 

Oysa klasik diyebileceğimiz bu çalışılagelmiş ölçütler yanında daha etkin 

fizyolojik ve dolaylı kimi döl verim özellikleri güncelleşmiş görünmektedir 

(Karaca ve ark. 1992). 

Seleksiyon çalışmalarında döl verimine ilişkin klasik ölçütlere göre 

daha etkin ve daha uygun olduğu ispatlanmış dolaylı fizyolojik değişkenler 

vardır. Bunlar arasında; yumurtlama sayısı (ovulation rate), yumurtalık 

etkinliği (ovarian activity), kızgınlık etkinliği özellikleri (kızgınlık süresi, 

döngüsü, oranı, kızgınlık başlangıcı ve sonu, çiftleşme ve anöstrüs mevsimi 

uzunluğu, doğumla birinci kızgınlık arası süre vb), testis özellikleri, 

gonadotropik hormonların (FSH ve LH) üretim yaşı ve bu hormonların 

değişimi ve hipofiz, serum veya plazma düzeyleri gibi ölçütler sayılabilir 

(Land 1974, Kaymakçı 2006. 
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Gerek dişi ve gerekse erkeğin gerçekte aynı genleri taşıdığı, üremenin 

iki cinsiyette de aynı hormonların denetimi altında olduğu ve çiftleşme 

mevsimi bakımından benzer fizyolojik denetim mekanizmalarının olduğu 

bilinen bir gerçektir (Land 1981). Bu nedenle, döl verim özellikleri 

bakımından genetik değeri belirlemek amacıyla her iki cinsiyette de fizyolojik 

parametreleri kullanmak mümkündür (Haresign ve McLeod 1985). 

Dolayısıyla çiftleşme mevsimi uzunluğu bakımından seleksiyonla sağlanan 

genetik ilerleme daha hızlı olacak ve koyunda olduğu gibi koçta da 

kullanılabilir fizyolojik ölçütler saptanacaktır. 

Döl verimi yüksek kültür koyun ırklarında yapılan birçok çalışmada 

(Bindon ve ark. 1985, Bindon ve Piper 1986, Braw-Tal ve ark. 1988, Braw-

Tal ve Gootwine 1989, Banoin ve ark. 1991, Driancourt ve ark. 1991, 

Gootwine ve ark. 1993, Downing ve ark. 1995, Kusina ve ark. 1995), hem 

serum hem de plazmadaki FSH ve LH konsantrasyonu ile doğumdaki kuzu 

sayısı ve ovulasyon sayısı arasında olumlu ilişkilerin olduğu ve puberta 

döneminden önceki follicle stimulating hormone düzeyinin koyun seleksiyon 

ıslahında fizyolojik dolaylı kriter niteliğinde kullanılabileceği vurgulanmıştır. 

Verimliliği yüksek koyun ırklarında bu yönde yapılmış birçok çalışma 

olmasına rağmen, hayvanların doğurganlık performansını ve yumurtlama 

sayısını artırmada etkili olan gonadotropik hormon (FSH ve LH) düzeyleri 

ülkemiz evcil koyun ırklarında tanımlanmamıştır. Üreme performansı ile çok 

ilgili olan bu kriterlerin yerli ırklarda da belirlenmesi ve seleksiyon ölçütü 

olarak değerlendirilmesi faydalı olacaktır. 

Koyunlarda Üreme Fonksiyonlarının Hormonal Denetimi 

Organizmada meydana gelen birçok önemli fonksiyonların 

görülmesinde olduğu gibi üreme fonksiyonları da başlıca “hormon” adı 

verilen bir takım iç salgılar yolu ile meydana getirilmekte ve 

ayarlanmaktadırlar. Hormon kelimesi, hızlı harekete başlatmak, 

heyecanlandırmak veya canlandırmak anlamlarına gelen Yunanca bir fiil olan 

“hormao” dan gelmektedir. Hormonlar, glandulae endocrinonia adı verilen 

özel birer akıtma kanalına sahip olmayan bezler tarafından salgılanıp 

doğrudan kan dolaşımına veya lenf sistemine verilirler. Hormonlar karşılıklı 

görev görüp birbirlerinin etkilerini ya takviye eder yada önlerler. Bu suretle de 

organizmada gerekli olan hormon dengesi sağlanmış olacağından bu 

hormonların meydana getirmekte olduğu fonksiyonlar da bir düzen içinde 

işleme olanağını bulmuş olurlar. 
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İç salgı bezleri tarafından doğrudan kan veya lenf dolaşımına 

boşaltılmakta olan hormonların organizmanın en uzak köşelerine kadar gitme 

olanağına sahip oldukları halde nasıl olup ta bazı organlar üzerinde etki yapıp 

diğerleri üzerinde etkisiz kaldıklarının gerçek mekanizması henüz 

bilinmemektedir. Ancak yapılmakta olan bir açıklama tarzına göre, organların 

bu hormonlardan yararlanabilmeleri için genetik olarak onlardan birisine veya 

birkaçına muhtaç bulunmaları gerekmektedir. Hormonların etki yapmakta 

görevli bulundukları hedef organlar genellikle onların salgılanmakta oldukları 

bölgelerin uzağında yerleşmişlerdir. Ancak buradaki hormonsal ve sinirsel 

uyarımlar birbirinden ayrılmaz bir bütün karakterinde olup görülecek 

fonksiyonun özelliğine denk olarak birinin etkisi bazen diğerinden daha önde 

gelebilmektedir. 

Koyunlarda Genetik Seleksiyon Programlarında Kullanılan 

Fizyolojik Ölçütler 

Genetik seleksiyonun koyunlarda klasik ölçütlerin yanında bazı 

fizyolojik ölçütlerde kullanılmaya başlanmıştır. Bir genetik seleksiyon 

programının ilk hedeflerinden biri de, genetik potansiyeli mümkün olduğu 

kadar en erken yaşta tahmin etmektir (Haresign ve McLeod 1985). İşte burada 

en erken ölçülebilen özellikler önem kazanmaktadır. Gonadotropik 

hormonların düzeyi ve üretim yaşı da bu özellikler arasındadır.  

Koyunlarda, mevsimsel çiftleşme etkinliği bakımından ırk içi ve 

ırklar arası varyasyonu belirleyen önemli kriterler vardır. Bunlar arasında FSH 

ve LH olduğu gibi östradiol ve testosteron hormonlarının düzeylerine de 

dikkat çekilmektedir. Ancak östradiol ve testosteron hormonunun ölçümünde 

gonadların alınması gerektiği için, bu ölçütlerin genetik seleksiyon 

programlarında bir seleksiyon ölçütü olarak tek başına kullanılamayacağı 

bildirilmiştir (Haresign ve McLeod 1985). 

Koyunlarda Döl Veriminin Genetik İyileştirilmesinde 

Gonadotropik Hormonlar (FSH ve LH) 

Genetik iyileştirme, mevcut kaynaklardan yararlanarak verim 

düzeyini artırmak olarak tanımlanabilir (Land ve ark. 1983). Genetik 

gelişmenin temel dayanağı genetik çeşitliliktir. Genetik varyasyonların 

tanımına paralel olarak populasyonların verim yeteneklerinin istenilen yönde 

iyileştirilmesi ilkelerinin detayları seçilecek yöntemlere ışık tutmaktadır. Döl 

verimi yeteneği bakımından ırklar arasında önemli ayrımlar sözkonusudur. 
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Ayrıca yavru verimi kabiliyetlerinin üstün olduğu bilinen Finn, Romanov, 

Booroola Merinosu, Sakız, Dorset Horn gibi ırklar önemli kaynaklardır 

(Karaca ve ark. 1992). 

Son zamanlarda üreme hormonlarının tesbit edilmesinde 

Radioimmunoassay (RIA) yöntemleri geliştirilmiştir. Bu yöntemler üreme 

fizyolojisinin daha iyi anlaşılmasına ve bu alandaki fertilite programlarının 

uygulamaya aktarılmasına büyük katkı sağlamıştır. Ayrıca, RIA yöntemleri 

üreme fonksiyonlarını denetleyen biyokimyasal ve fizyolojik mekanizmaların 

bütün detayıyla incelenmesinde geniş bir uygulama alanı bulmuştur. Örneğin, 

yumurtalık fonksiyonunun kontrolünü anlamak için FSH ve LH 

gonadotropinlerinin, östradiol-17ß, progesteron, prostaglandinler ve daha 

sonraları inhibinin RIA ile belirlenmesi bir temel olmuştur (Peters 1991). 

Gonadotropik hormonların salgılanması, etki ve düzeyleri 

Koyunlarda FSH ve LH hormonunun salgılanması ve denetimi 

hakkındaki bilgiler son zamanlarda oldukça geliştirilmiştir. Ancak LH’nın 

FSH hormonundan daha fazla incelendiği görülmektedir (Salamonsen ve ark. 

1973, Savoy-Moore ve Schwartz 1980, Schwartz 1995). Çünkü FSH’nın 

ölçümü daha komplikedir ve ölçümünde birtakım zorluklarla 

karşılaşılmaktadır (Haresign ve ark. 1983). Bununla birlikte, son zamanlarda 

özellikle inhibinin keşfinden sonra çalışmaların daha çok FSH hormonunda 

odaklandığı görülmektedir (Ackland ve ark. 1992, Luderer ve Schwartz 1992, 

Aygün 1996). 

FSH, diğer glikoproteinler gibi tek bir protein olmayıp, aksine 

immunolojik ve biyolojik etkileri değişen heterojen bir yapıdadır (Blum ve 

Gupta 1989, Beitins ve Padmanabhan 1991, Padmanabhan ve ark. 1992). Bu 

heterojenlik FSH’nın metabolik düzenini ve etkisini değiştirmektedir. 

Koyunlarda, ovulasyon sırasında folliküllerin sayısının hem FSH miktarına 

hem de folliküllerle FSH’nın etkileşim süresine bağlı olduğu bildirilmiştir 

(Picton ve ark. 1990, McNeilly ve ark. 1991, Campbell ve Scaramuzzi 1995). 

Hipofizin ön lobundan FSH salgılanması, graaf folliküllerin granulosa 

hücrelerinden sentezlenen östradiol ve inhibinin önleyici etkisi altındadır. 

Özellikle inhibin ile ilgili yapılan çalışmalarda (Burger 1988, Mann ve ark. 

1989, Findlay ve ark. 1991), inhibinin FSH düzeyini olumsuz yönde etkilediği 

görülmüştür. İnhibin, hipofiz bezinden özellikle FSH olmak üzere 

gonadotropinlerin üretimini ve salgılanmasını önleyen bir glikoprotein 

hormonu olarak tanımlanmaktadır (Findlay ve ark. 1992). 
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Gonadotrop kompleks hormonların (FSH+LH) salgılanmalarındaki 

esasları genel olarak şöyle özetlemek mümkündür: Her şeyden önce, gerek 

FSH ve gerekse LH hormonu hiçbir zaman tek başına salgılanmayıp 

koyunların bütün kızgınlık periyodları boyunca bir arada salgılanmakta ancak, 

kızgınlık döngüsünün değişik safhalarında her ikisi arasındaki salgılanma 

oranları değişmektedir. Hipofizin ön lobundan FSH ve LH’nın salgılanması 

GnRH üretimi ile kontrol edilmektedir. GnRH ise hipotalamus sinirleriyle 

sentezlenerek salgılanmakta ve portal bir kan sistemi yoluyla hipofizin ön 

lobuna etki yapmaktadır. Koyunlarda FSH ve LH salgılanmasının 

denetiminde GnRH’nın rolü, GnRH’ya karşı aktif bağışıklık gösteren FSH ve 

LH hormonunun hipofiz ve kanda konsantrasyonlarındaki değişiminden 

anlaşıldığı bildirilmiştir (Haresign ve McLeod 1985). Bu iki hormonun 

salgılanış oranları FSH lehine olduğu zamanlarda yumurtalıklardaki 

folliküller büyümekte ve gelişmektedirler. Olgunlaşan folliküller ise gittikçe 

artan bir oranda dişilik cinsiyet hormonu olan östrojeni salgılamaya başlarlar. 

Salgılanmakta olan östrojenin kandaki seviyesi arttıkça FSH salgılanmasında 

azalma meydana gelerek LH’nın etkisi görülmeye başlar. LH’nın yükselmekte 

olan miktarı kanda belirli ve yeterli düzeye ulaştığı zaman folliküller 

çatlayarak içlerindeki yumurtaları serbest bırakırlar, yani ovulasyon meydana 

gelir (Aysan 1974). 

Koyunlarda ovulasyon öncesi FSH ve LH düzeyi hariç, gerek koyun 

ve gerekse koçta FSH-LH salgılanmasının benzer olduğu öne sürülmüştür. 

Özellikle LH’nın temel düzeyi her iki cinsiyette de düşük ve kısa ömürlü 

olup, hayvanın fizyolojik durumuna göre değişiklik gösterdiği bildirilmiştir 

(Lincoln ve Short 1980). 

Gonadotropik hormonlar (FSH ve LH) hipofizin ön lobundan 

salgılanmaktadır. Bunlardan Follikül-Uyarıcı Hormon (FUH) dişilerde, 

yumurtalıklardaki graaf folliküllerin oluşumunu sağlayarak dişi üreme hücresi 

yada hücrelerini oluştururken (oogenesis), erkeklerde ise testislerde tubuli 

seminiferi kontortilerdeki epitelium germinalelerden üretilen spermatogenetik 

veya erkek üreme hücrelerinin büyümesini sağlayarak spermatogenesis 

olayını gerçekleştirir. Luteinleştirici hormon (LH) dişilerde, yumurtalıklarda 

olgunlaşan graaf folliküllerin çatlamasını ve içindeki yumurtaların serbest 

bırakılmasını sağlar. Erkeklerdeki işlevi ise, testislerin ara bağlayıcı 

dokularında leyding hücrelerini uyararak erkeklik hormonlarını (androjenleri) 

üretmek ve salgılamaktır (Kaymakçı 2006). Kısacası, doğrudan gonatlara 
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etkili olan FSH ve LH hormonları, dişilerde ovaryumlar, erkeklerde testisler 

üzerine etki yapmaktadırlar. 

Koyunlarda, ovulasyon öncesi folliküllerin gelişmesi ve 

olgunlaşmasının son evrelerinde FSH’nın oynadığı rolü çok az bilinmekte, 

bunun yanında ovulasyon öncesi folliküllerin normal gelişiminin sağlanması 

için zorunlu olan FSH’nın salgılanma modeli tam olarak tanımlanmamıştır. 

Ancak, bu hormonun luteolysis süresinden kaynaklanan özel baskısının 

ovulasyonu önlediği öne sürülmektedir (McNeilly 1984, McLeod ve Haresign 

1987). Mevsimsel anöstrüs dönemindeki koyunlarda yapılan çalışmalarda 

(McLeod ve ark. 1982, McLeod ve Haresign 1987) ovulasyonu sağlamak 

amacıyla koyunlara düşük dozda GnRH ve LH enjekte edilmiştir. Bu 

uygulamaların etkinliğindeki farklılık ovulasyon öncesi follikül gelişiminde 

GnRH ve LH’nın yanında ayrıca FSH’ya da gerek olduğunu göstermiştir. 

Yapılan bu çalışmalarda GnRH enjeksiyonlarının ovulasyonu sağladığı, 

LH’nın ise yüzeysel anöstrüsdeki koyunlarda ovulasyonu oluşturduğu ancak 

daha derin anöstrüsdeki koyunlarda ovulasyonun şekillenmediği bildirilmiştir. 

Koyunlarda FSH ve LH düzeyi ile döl verim performansı 

arasındaki ilişkiler 

Uzun zamandan beri yumurtlama sayısını artırmak ve dolayısıyla 

batın genişliğini yükseltmek üreme fizyologlarının esas amacı olmuştur. Bunu 

yaparken başvurdukları yaklaşımlardan birisi de özellikle FSH-benzeri etki 

gösteren gonadotropinlerin kullanılmasıdır. Bu tür gonadotropinlerin 

kullanımı embriyo aktarımında özel bir yere sahiptir (Peters 1991). 

Genetik iyileştirme çalışmalarında FSH ve LH hormonlarının endojen 

düzeyinin kullanımı son zamanlarda güncelleşmiş görünmektedir. Burada bu 

konuyla ilgili yapılmış çalışmalar özetlenerek, değişik fizyolojik 

dönemlerdeki koyunlarda FSH ve LH düzeylerine ilişkin bilgiler sunulmuştur. 

Koyunlarda gonadotropik hormonların düzeyi ile ilgili ilk çalışmalar 

yüksek ovulasyon oranına sahip Booroola Merinoslarında yapılmıştır. FSH 

düzeyine ilişkin yapılan ilk çalışmalardan birinde (Bindon ve Turner 1974), 

puberte öncesi Booroola dişi kuzularının kontrol Merinoslarından daha fazla 

FSH ve LH düzeyine sahip oldukları bildirilmiştir. Yine, başka bir Merinos 

ırkı koyun popülasyonu üzerinde yürütülen bir çalışmada (Findlay ve Bindon 

1976), follicle stimulating homon düzeyi ile çoklu fertilite oranı arasında 

pozitif bir korelasyon tespit edilmiştir. Araştırıcılar B (yüksek verimli) ve T 
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(orta verimli) sürüsündeki koyunlarda plazma FSH düzeyinin O (düşük 

verimli) sürüsü koyunlarından daha yüksek olduğunu bildirmişlerdir. 

FSH ve LH hormonuna ilişkin kimi genetik parametre 

tahminleri 

Gonadotropik hormon düzeylerine ilişkin genetik parametre 

tahminleri ve seleksiyon ölçütü olarak kullanım olanaklarına ilişkin duyarlı 

çalışmaların yapılması gerekli görülmektedir (Karaca ve ark. 1992). 

Ele alınan özelliklerde uygulanan seleksiyonla belli bir zaman 

diliminde ne kadar ilerleme sağlanacağını önceden tahmin edebilmek için, 

sözkonusu karakterlere ilişkin genetik parametre tahminlerinin bilinmesi 

gerekmektedir. Endojen FSH düzeyi ile çoğuz doğum arasında pozitif ilgilerin 

olduğu daha önce ispatlanmıştır. Endojen FSH konsantrasyonunun tesbit 

edilmesinin en önemli bir avantajı da çok erken yaşta ve hem erkek ve hem de 

dişilerde ölçülebilmesi yani cinsiyetle sınırlı olmamasıdır. 

Bu alandaki çalışmalar ilk defa Land (1974) adlı araştırıcı tarafından 

derlenmiştir. Land (1974), çeşitli sürü ve ırkların karşılaştırılmasında ve 

seleksiyon uygulamalarında genetik parametrelerin bilinmesinin zorunlu 

olduğunu belirtmiştir. 

Koyun ıslahında FSH düzeylerinin kalıtsallığı üzerine yapılan 

çalışmalar çok sınırlıdır. Kalıtım derecesini tahmin etmeye yönelik yapılan ilk 

araştırmalardan biri de Bodin ve ark.’nın (1986) Lacaune ırkı anaç kuzuları 

üzerinde gerçekleştirdiği araştırmadır. Sürü ve baba etkilerinin çok önemli 

(p<0.01) görüldüğü bu çalışmada, kalıtım derecesi plazma FSH ve log plazma 

FSH için sırasıyla 0.38 ve 0.47 olarak tahmin edilmiştir. Batın genişliğinin 

FSH düzeyine etkisi önemsiz bulundu. 

Bodin ve ark. (1988) 5 haftalık yaştaki anaç kuzularda plazma FSH 

ile logFSH ve batın genişliğine ilişkin kalıtım derecesini tahmin etmiştir. 

Kalıtım derecesi tahminleri önemli derecede pozitif olup, FSH için 0.44 

(p<0.05), logFSH için 0.50 (p<0.01) ve batın genişliği için 0.37 (p<0.05) 

düzeyindedir. FSH, logFSH ve batın genişliği arasındaki fenotipik ve genetik 

korelasyonlar da pozitif olarak tahmin edilmiştir. 

Koyunlarda FSH düzeyinin ölçümlerine ilişkin tekrarlanma derecesi 

ile ilgili çalışmalar oldukça sınırlı sayıdadır. Bununla birlikte, Findlay ve 
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Bindon (1976) adlı araştırıcılar FSH düzeyine ilişkin tekrarlanma derecesinin 

LH’dan daha yüksek olduğunu bildirmişlerdir. 

Booroola x Romanov melez dişi koyunlarında yapılan bir çalışmada, 

doğumdan sonra 3-10. haftalar arası yapılan ölçümlerde haftalık FSH 

ölçümlerine ait tekrarlama derecesi tahmini 0.49 olarak tahmin edilmiştir 

(Elsen ve ark. 1988). 

Seleksiyon Ölçütü Olarak Gonadotropik Hormonların 

Kullanılabilirliği 

Koyunlarda döl veriminin genetik iyileştirilmesi amacıyla seleksiyon 

ölçütü olarak kullanılabilecek ölçütlerden birisi de gonadotropik hormonların 

(FSH ve LH) düzeyidir (Karaca ve ark. 1992). Yapılan birçok çalışmada 

(Findlay ve Bindon 1976, Piper ve Bindon 1982, Bindon ve ark. 1985, 

McNeilly ve ark. 1988), FSH düzeyi ile çoğuz doğum oranı arasında doğrusal 

ilişkiler saptanmıştır. 

Findlay ve Bindon (1976) ve Bindon ve ark. (1985), 3-7 haftalık anaç 

kuzularda plazma FSH düzeyinin doğurganlık yönünde yapılacak seleksiyon 

uygulamalarında kullanılabilecek etkili bir kriter olduğunu bildirmiştir. 

Eşeysel olgunluk öncesi dişi toklularda FSH salgılanması düzenli 

değildir ve doğumdan sonra 5. haftadaki plazma FSH düzeyi ile 3-7. 

haftalardaki plazma FSH düzeyleri arasında yüksek bir korelasyon 

gözlenmiştir (Bodin ve ark. 1988). Ayrıca genetik değişkenlik ve yumurtlama 

sayısı ile fenotipik korelasyon bakımından en yüksek değerlere 5 haftalık 

yaşlarda ulaşılmıştır (Ricordeau ve ark. 1984). 

Bodin ve ark. (1988) ilk hormonal parametre ile batın genişliği 

arasında ilk dönem için yüksek bir genetik korelasyon olduğunu bildirmiştir. 

Bu konuda yapılmış diğer araştırmalarda elde edilen sonuçlar birbirleriyle 

çelişmektedir. Yüksek oranda prolifik genetik yapıdaki kuzuların puberte 

öncesi dönemde, daha düşük prolifik yapıda olanlardan daha fazla plazma 

FSH düzeyine sahip oldukları görülmüştür (Findlay ve Bindon 1976, 

Ricordeau ve ark. 1984, Bindon ve ark. 1985). Diğer taraftan, batın genişliği 

bakımından seçilmiş iki Yeni Zelanda Romney sürüsünde eşeysel olgunluk 

öncesi dönemde FSH salgılanması ile 3.5 aylık yaşta görülen ovulasyon oranı 

arasındaki ilişki bir sürü için pozitif, diğer sürü için negatif olarak 

bulunmuştur (Bodin ve ark. 1988). Bununla birlikte Bodin ve ark. (1988), 

ırklar arasında gözlenen bu ayrımların Lacaune ırkı içinde yapılan 
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seleksiyonda kullanılacak erken bir ölçüt olarak FSH düzeylerinin 

uygunluğuna engel olamayacağını ve eşeysel olgunluk öncesi plazma FSH 

düzeylerinin, puberte öncesinde koyunların seleksiyonunda kullanılabileceğini 

bildirmiştir. Araştırıcı aynı zamanda, daha etkin bir genetik ilerlemenin ancak 

en erken yaşta döl testi ile babaların sınıflandırılması suretiyle sağlanacağını 

belirtmiştir. Dolayısıyla erken yaşlarda saptanabilen bu ölçüt, döl verimi 

bakımından yapılan seleksiyon programlarında diğer parametreler ile birlikte 

en iyi şekilde kullanılabilecektir. 

Kuzularda testis gelişimi bakımından yapılan genetik seleksiyon genç 

erkek hayvanlarda gonadotropin salgılanmasında önemli değişimlere yol 

açmaktadır. Ancak, daha önce Lee ve Land’in (1985) bildirdiği gibi, seçilmiş 

hatlardan alınan koyunlarda yumurtlama oranında az da olsa bir değişim söz 

konusudur. Bununla birlikte, McNeilly ve ark.’nın (1988) yaptığı çalışmada 

seleksiyonun hem LH hem de FSH salgılanmasında önemli bir etki yaptığı 

görülmüştür. Nitekim bu çalışmada östrus döngüsü boyunca, ortalama LH 

konsantrasyonlarının luteal ve folliküler evrede yüksek hatlı grupta önemli 

ölçüde daha düşük olduğu görülmüştür. 

SONUÇ 

Koyun yetiştiriciliğinde kuzu verimini yükseltmek ana hedef 

olmalıdır. Bu da birim zamanda bir hayvandan daha fazla yavru elde etmekle 

mümkündür. Yeni geliştirilmiş yöntemlerden yararlanarak koyunlardan elde 

edilen döl veriminin artırılması sağlanabilir. Söz konusu bu artış, ancak 

olağan fizyolojik sınırlar içerisinde olabilir. Bunun yanında yetiştirici 

koşulları da göz önünde bulundurularak, koyunculuğu daha cazip ve kazançlı 

hale getirecek çağdaş yöntemlerin yetiştiricilere ulaştırılması ve anlatılıp 

uygulamaya aktarılması sağlanmalıdır. Bu da yetiştiricilere finansman desteği 

sağlanarak yapılabilir. Çünkü çiftçi esasen işin ekonomik yönüyle 

ilgilenmektedir. 

Kanda hormon düzeylerinin saptanmasına ilişkin çalışmaların daha 

duyarlı bir şekilde yapılması ile genetik iyileştirme uğraşları da yeni bir boyut 

kazanacaktır. Yumurtlama sayısı ile doğrudan ilişkili olan FSH ve LH 

gonadotropinlerinin kandaki düzeyinin belirlenmesi ve bu hormonlarla ilgili 

genetik ve fenotipik parametre tahminlerinin yapılması ve bunların 

tanımlanmasının gerekli olduğu açıktır. 
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GİRİŞ 

Columnaris hastalığı, dünya çapında ticari olarak önemli türler de 

dahil olmak üzere çeşitli tatlı su balıklarını etkileyen akut ve kronik 

seyredebilen bir bakteriyel enfeksiyondur. Columnaris hastalığının etkeni olan 

Flavobacterium columnare, su ortamlarında her yerde bulunabilen Gram 

negatif bir bakteridir (Mohammed ve Arias, 2014). Hastalığın klinik belirtileri 

sırt ve kuyruk yüzgeçlerinin aşınması ile başlar ve genellikle kraniyal alanda, 

vücut yüzeyinde ve solungaçlarda hiperemik kırmızı bir bölge ile çevrili gri 

noktaların veya sararmış erozyon alanlarının göründüğü dış enfeksiyona 

ilerler. Bu yerlerde, epidermis, dermis ve kas sistemini içeren ilerleyici nekroz 

vardır (Sebastião ve ark., 2011). Columnaris hastalığı, genel olarak 20-25 °C 

ve üzeri sıcaklıktaki sularda olmak üzere birçok balık türünü etkilemektedir, 

ayrıca alabalık türleri de dahil olmak üzere balıklarda 12-14 °C kadar soğuk 

sularda bile columnaris hastalığını teşhis etmek alışılmadık bir durum değildir 

(Starliper, 2011). Columnaris hastalığının etkeni olan Flavobacterium 

columnare (Flexibacter columnaris), Flavobacteriaceae familyasına aittir ve 

columnaris hastalığı ilk olarak Davis tarafından Mississippi nehrinde bulunan 

ılık su balıklarında tanımlanmıştır. Davis hastalığı tanımladı ve lezyonlarda 

bulunan çok sayıda hareketli, ince görünen bakteri bulunduğunu bildirdi, 

ancak kültür ortamında etiyolojik ajanı üretmede başarısız oldu. Davis bu 

lezyonların preparasyonunu incelerken bu bakteriler tarafından oluşturulan 

kolon benzeri yapıların belirgin olduğunu gördü. Bu nedenle organizma, 

Bacillus columnaris olarak adlandırıldı ve columnaris hastalığı ortaya çıkmış 

oldu. (Davis, 1922; Declercq ve ark., 2013). Hastalığa neden olan 

Flavobacterium columnare patojeni dünya çapında birçok tatlı su balığı 

türünde tespit edilmiştir Austin ve ark., 2007). Balıklarda, columnaris 

hastalığı, balığın vücut yüzeylerinde veya solungaçlarında genellikle 

kırmızımsı bir hiperemik bölge ile çevrili grimsi beyaz veya sarı erozyon 

alanlarının görünümü ile tanımlanabilir. Bu hastalığın neden olduğu salgınlar 

nadiren kendiliğinden ortaya çıkar, ancak çevresel (sıcaklık) ve yüksek 

stoklama yoğunluğu, yüksek amonyak seviyeleri ve organik yük gibi konakçı 

için stres yaratan diğer faktörlerden de etkilenebilmektedir (Decostere ve ark., 

1998). F. columnare dünya genelinde tatlı su kaynaklarında 

bulunabilmektedir ve sazan, yayın balığı, akvaryum balıkları, yılan balığı, tatlı 

su levreği, salmonidler, tilapia ve bunların dışında doğal ortamlarında bulunan 

veya kültürlü yapılan farklı birçok tatlı su balığı türünü enfekte 

edebilmektedir (Figueiredo ve ark., 2005; Morley ve Lewis, 2010). F. 



Veterinerlik Araştırmaları | 72 

 

columnaris enfeksiyonu salgını için optimum sıcaklığın 20 ile 30°C arasında 

olduğu düşünülmektedir. Ölümler nadiren 15°C'nin altındaki sıcaklıklarda 

meydana gelebilir, ancak virülensi yüksek suşlar düşük sıcaklıklarda balıkları 

öldürebilmektedir (Wakabayashi, 1991). Flexibacter columnaris, normalden 

yüksek sertliğe kadar olan sularda ve ayrıca az miktarda sodyum, potasyum, 

kalsiyum veya magnezyum tuzları içeren suda daha uzun süre hayatta 

kalabilir, ancak deniz suyunda yaşayamaz. Balıklar için bir stres kaynağı olan 

stok yoğunluğu, aynı zamanda F. columnaris'in balığın dış dokularına 

yapışma şansını da artıran bir faktördür (Wakabayashi, 1991). Columnaris 

salgınları, dünyanın farklı ülkelerinde akuakültür endüstrisi için yıllık olarak 

ciddi finansal ve maddi kayıplara neden olabilmektedir (Wagner ve ark., 

2002). 

BALIKLARDA COLUMNARİS HASTALIĞININ 

SAPTANAN BAZI ETKİLERİ 

Altinok ve Grizzle (2001) tarafından yapılan araştırmada, kanal yayın 

balığı (Ictalurus punktatus), japon balığı (Carassius auratus), çizgili levrek 

(Morone saxatilis) ve Körfez mersin balığı (Acipenser oxyrinchus desotoi), 

tatlı suya ile ‰ 9 veya daha az tuzluluğa sahip konsantrasyonlara alıştırıldı ve 

ardından columnaris hastalığına neden olan Flavobacterium columnare 

bakteriyel patojene maruz bırakıldı. Kanal yayın balıklarında ölüm oranı tatlı 

suda %97,7 olarak, ‰1 tuzlulukta ise %67,1 olarak tespit edildi. Japon 

balıkları için ölüm oranı tatlı suda %66,5 ve ‰1 tuzlulukta %40,8 olarak 

belirlenirken bu oran çizgili levrek için tatlı suda %96,9 ve ‰1 tuzlulukta 

%61,7 oldu. ‰ 3 ve ‰ 9 tuzluluk oranı uygulanan balıkların hiçbiri ölmedi, 

düşük tuzluluklardaki tüm ölümler ise F. columnare'ye maruz kaldıktan 

sonraki 1 ile 5 gün arasında meydana geldi. Uygulama gruplarında F. 

columnare'ye maruz kaldıktan sonra körfez mersin balıklarından hiçbiri 

ölmemiştir. Araştırmacılar ölüm olan gruplarda artan tuzlulukla birlikte 

bakterilerin yapışma yeteneğinin azaldığını, bu nedenle yüksek tuzluluklarda 

balıkların daha düşük ölüm oranına sahip olduklarını belirtmişlerdir. 

Yapılan farklı bir araştırmada ise, virülent bir suş artan 

konsantrasyonlarda rifampisin uygulanması ile zayıflatılarak canlı F. 

columnare aşısı geliştirilmiştir. Aşı kanal yayın balığı (Ictalurus punktatus) 

yavrularının yumurtadan çıktıktan sonraki 10 ila 48 gün arasında daldırma 

(immersion) yöntemi ile uygulanmış, aşılamanın ardından nispi hayatta kalma 

yüzdesi (RPS) %57 ila %94 arasında olmuştur. Ayrıca çalışmada benzer 
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şekilde, Micropterus salmoides yavrularının kullanıldığı bir aşılama denemesi 

de gerçekleştirilmiştir. Sonuçlar aşı dozuna bağlı olarak %74-94 arasında RPS 

değerleri ile aşının güvenirliğini ve tehditten sonra önemli düzeyde korumayı 

göstermiştir. Ayrıca, bu denemeler erken yaşam evresindeki Ictalurus 

punktatus ve Micropterus salmoides türü balıklara uygulanan aşının güvenli 

olduğunu ve F. columnare ile mücadelede ölüm oranını azalttığını 

göstermektedir (Shoemaker ve ark.i 2011). 

Kunttu ve ark. (2012) Columnaris hastalığına neden olan 

Flavobacterium columnare’yi balık çiftlikleri dışındaki ortamda serbest su ve 

biyofilmlerden izole etmişlerdir. Orta Finlandiya'da bir alabalık çiftliğine su 

sağlayan ve su girişinin 400 m yukarısında bulunan bir nehirden on dört izolat 

belirlenmiştir. Bir izolat ise, herhangi bir balık yetiştiriciliğinin etkisi altında 

olmayan bir gölden izole edildi. Ayrıca Flavobacterium columnare, hiçbiri 

balık yetiştiriciliği için kullanılmayan Orta Finlandiya'daki beş gölden ve 

Doğu Finlandiya'daki üç gölden izole edilemedi. Çevresel izolatlar arasında 

hem genetik değişkenlik hem de virülansta farklılık vardı, ancak izolatlar bir 

balık çiftliğinde bir hastalık salgınından kaynaklanan izolatlardan daha az 

virülanslıydı. İzolatların, konakçı balık dışında aylarca hayatta kalabildiğini 

ve ayrıca koloni morfolojilerini değiştirebildiğini, bunun muhtemelen F. 

columnare için bir hayatta kalma stratejisi olabileceğini söylemişlerdir. Balık 

çiftliklerine su sağlayan kaynaklarının, özellikle yaz aylarında çiftliklerde 

potansiyel bir Columnaris salgın kaynağı olduğuna işaret etmişlerdir. 

Diğer bir araştırmada Flavobacterium columnare ile enfekte edilmiş 

Nil tilapia'sının (Oreochromis niloticus) hematolojisi ve büyüme performansı 

incelenmiştir. Ağırlık artışı ve boy, columnaris hastalığından önemli ölçüde 

etkilenmiştir. Enfekte balıklar, sağlıklı balıklara göre önemli ölçüde daha 

düşük ağırlık ve uzunluk göstermiştir. Bu nedenle bakterinin büyüme 

performans indeksi üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olduğu, bu nedenle 

enfekte balıkların büyümesini ve ağırlık artışını azalttığı, düşük verimliğe ve 

bunun yanında ekonomik kayıplara neden olduğu görülmüştür. Ayrıca 

hepatosomatik indeks de Columnaris hastalığından önemli ölçüde 

etkilenmiştir, hastalıklı balıklar enfeksiyonsuz balıklardakinden daha yüksek 

değerler sergilemiştir. Diğer yandan, splenosomatik indeks, hastalıklı ve 

sağlıklı balıklar arasında önemli bir fark göstermemiştir. Columnaris hastalığı, 

tilapya da ortalama eritrosit sayısını, hematokrit yüzdesini ve hemoglobin 

oranını önemli ölçüde etkilememiştir. Trombosit sayısı açısından ise enfekte 

ve enfekte olmayan balıklar arasında anlamlı bir fark bulunmazken, bu 
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sayının enfekte balıklarda daha fazla olduğu belirtilmiştir. Columnaris 

hastalığı olan balıklar ile enfeksiyon olmayan balıklar arasında MCH ve 

MCHC değerlerinde önemli farklılıklar olduğu, ayrıca nötrofil sayısının 

enfekte balıklarda önemli ölçüde daha fazla olduğu bildirilmiştir. F. 

columnare bakterisi ile enfekte tilapya balıklarında hematolojik ve büyüme 

parametrelerinde önemli düzeyde değişiklikler olmuştur (Sebastião ve ark., 

2011). 

Mohammed ve Arias (2014) tarafından hastalığa karşı yaygın 

tedavinin F. columnare'nin antibiyotiğe dirençli suşlarının ortaya çıkmasına 

neden olan ilaçlı yem kullanımını içerdiği bildirilmiş, alternatif olarak çörek 

otu (Nigella sativa) ve yağ ekstraktının F. columnare'ye karşı antibakteriyel 

etkinliği incelenmiştir. Bu çalışmada, N. sativa yağının (NSO) test edilen tüm 

F. columnare suşlarının büyümesini güçlü bir şekilde inhibe ettiğini ve 

oksitetrasiklin tarafından üretilenlerden önemli ölçüde daha büyük inhibisyon 

bölgeleri verdiği bildirilmiştir. Araştırmacılar, balık yemlerine NSO (%5) ve 

N. sativa tohumu (NSS) (%5) ekleyerek, Columnaris hastalığına karşı 

koruyucu etkiyi in vivo olarak test etmişlerdir. Bu diyetlerle beslenen 

balıkların (Ictalurus punktatus ve Danio rerio), kontrol diyetleriyle 

beslenenlere göre önemli ölçüde daha düşük ölüm oranı gösterdiğini 

bildirmişlerdir. Kontrol gruplarındaki ölüm oranları, zebra balığı ve kanal 

yayın balığında sırasıyla %77 ile %44 ve %70 ile %18 arasında değiştiğini, 

%5 NSS'nin kanal yayın balığında (Ictalurus punktatus) Columnaris 

hastalığına karşı en fazla korumayı sağladığını tespit etmişlerdir. 

Daha önce yapılmış çalışmalarda tespit edilen Flavobacterium 

columnare ile enfekte olmuş bir kanal yayın balığındaki deri ülserleri şekil 1 

de,  Carassius auratus’ta Flavobacterium columnare 'nin neden olduğu 

solungaç lezyonları şekil 2 de ve ayrıca Flavobacterium columnare'nin hücre 

morfolojisi şekil 3 te gösterilmiştir. 
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Şekil 1. F. columnare ile enfekte olmuş bir kanal yayın balığındaki deri ülserleri 

(Lafrentz ve ark., 2012). 

 

 

Şekil 2. Carassius auratus’ta F. columnare'nin neden olduğu solungaç lezyonları 

(Declercq ve ark., 2013). 
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Şekil 3. Gram boyama ile ışık mikroskobunda F. columnare'nin hücre morfolojisi 

(Lafrentz ve ark., 2012).  

 

SONUÇ 

Flavobacterium columnare bakterisinin neden olduğu Columnaris 

hastalığı, şu anda dünya genelinde kültür balıkçılığı açısından sık bildirilen 

bakteriyel bir hastalıktır. F. columnare solungaçlar, lezyonlar, deri ve mukus 

dahil olmak üzere balığın dış bölgelerinden, bunun dışında enfekte balıkların 

böbrekleri de dahil olmak üzere iç dokularından kültürlenebilmektedir. 

Yüksek su sıcaklığı, F. columnare salgınları sırasında bakteri bulaşması ve 

balık ölümleri ile ilgili önemli bir faktördür. Balıkları daha düşük 

yoğunluklarda yetiştirmek, Columnaris hastalığının bulaşmasını 

yavaşlatabilmektedir. Bu hastalık balıklarda görüldüğünde banyo 

uygulamaları ile yapılan tedavi salgının ilk günlerinde ölüm oranını 

azaltabilmektedir. Balık yoğunluklarını optimize etmeye ve su kalitesi 

parametrelerini kontrol etmeye çalışan yönetim uygulamaları, columnaris 

hastalığını kontrol etmede önemli bir adımdır. 
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GİRİŞ 

Otlatmanın çevre üzerinde yararlı etkileri olabileceğinden ve halk 

tarafından genellikle refah dostu olarak kabul edildiğinden, meraya dayalı 

çiftçiliğin agro-ekolojik geçişte kilit bir rol oynaması beklenmektedir. Çoğu 

tüketici, merada yetiştirilen ineklerin sütüne barınaklarda tutulan ineklerin 

sütünden daha fazla para ödemeye hazırdır (Stampa ve ark. 2020). Bazı 

ülkelerde süt ineklerinin büyük bir kısmı, en azından yılın bir kısmında 

meraya erişim sağlayan sistemlerde yetiştirilmektedir (süt ineklerinin 

Fransa'da %90'ı, İrlanda'da %95-100'ü, Avustralya'da %99'u) (Smid ve ark. 

2020; van den Pol-van Dasselaar ve ark. 2020). Otlatmak, otlama gibi doğal 

davranışların ifade edilmesi için daha fazla fırsat sunarak ineklere fayda sağlar 

ve inekler için meraya erişim büyük öneme sahiptir (Arnott ve ark. 2017; von 

Keyserlingk ve ark. 2017; Mee & Boyle, 2020). Mera, ineklere fayda 

sağlamasının yanında parazitlere maruz kalma, kötü hava koşulları veya diğer 

hayvanlarla temastan kaynaklanan biyogüvenlik riskleri gibi zorluklarla 

inekleri karşı karşıya bırakabilir (Arnott ve ark. 2017; Mee & Boyle, 2020). 

Bu nedenle otlatma, tam anlamıyla hayvan refahını sağlayamayabilir. 

Meradaki ineklerin refahını değerlendirmek için kullanılan standart 

bir protokol yoktur. Barınaklardaki süt ineğinin refahını değerlendirmek için 

Avrupa'da AssureWel, Advancing Animal Welfare Assurance ve Welfare 

Quality® 2009 veya ABD'de FARM, Farmers Assuring Responsible 

Management gibi çeşitli protokoller geliştirilmiştir. Bununla birlikte, bu 

protokoller yalnızca iç mekân kullanımı için tasarlandığından, önerdikleri 

önlemler meradaki sığırların refahını değerlendirmek için uygun değildir. Bu 

protokoller ilk olarak, meradaki riskleri ele almakla ilgili önlemleri 

içermeyebilir. Örneğin, kış aylarında daha kötü durumda olan sığırların 

refahına bakmak için özel olarak geliştirilen Welfare Quality® 2009 protokolü, 

kışın ısı stresi oluşmadığı için termal konfor ölçümlerini içermez, oysa yazın, 

inekler ılıman ülkelerde merada ısı stresi yaşayabilir (Veissier ve ark. 2018). 

İkincisi, bazı iç mekân önlemleri dış mekânla alakasız olabilir. Örneğin, 

dinlenme alanı dışında yatan hayvan sayısını sayarak dinlenme alanındaki 

konforu ölçmek, merada sınırlı bir dinlenme alanı olmadığı için önemsizdir 

(Sapkota ve ark. 2020). Üçüncüsü, iç mekânlarda kullanılan bazı önlemler dış 

mekânlarda zar zor uygulanabilir. Örneğin, inekler geniş, dağınık bir alanda 

dolaşabildikleri ve birbirleriyle nadiren etkileşime girebildikleri için, hayvan 

yoğunluğu düşük olan meralarda sosyal davranışları her zaman örnekleme 

yoluyla gözlemlemek zor olabilir. Bu nedenle, meradaki ineklere uyarlanmış, 

meraya özgü riskleri (örneğin parazitlik, ısı stresi ve biyogüvenlik) ele alan ve 
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meradaki gözlemlere getirilen kısıtlamaları hesaba katan hayvan refahı 

değerlendirme protokollerinin geliştirilmesine ihtiyaç vardır (Aubé ve ark. 

2022). 

Bu bölümde, yıl boyunca veya sadece yılın bir bölümünde merada 

tutulan süt ineklerinin refah değerlendirmesi için kullanılabilecek protokoller 

hakkında bilgiler verilmesi amaçlamaktadır. Bu tür protokoller, meradaki 

ineklerin refah durumu hakkında referanslar üretmek, çiftlik içi refah 

iyileştirme planları geliştirmek, resmi kontroller için denetlemek veya 

araştırma amaçlı anketler yapmak için kullanılabilir. Burada çeşitli refah 

sorunlarını ele almaya izin veren Welfare Quality® 2009 kapsamında 

tanımlanan dört refah ilkesi (beslenme, barınma, sağlık ve davranış) 

kullanılmıştır. 

1. MERA HAYVANCILIĞINDA REFAHIN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Bir refah sorununu değerlendirmek için önerilen herhangi bir önlem, 

amaca (ölçülmesi gereken şeyin yeterince ölçülmesi) ve kullanıma uygun 

(uygulanacağı koşullarda uygulanabilir olması) olmalıdır. Bu özellikler 

performans kriterlerine göre tahmin edilmektedir (Aubé ve ark. 2022). 

Önlemin amaca uygun olması için aşağıdaki özelliklere sahip olması 

gerekmektedir; 

• Seçici ve doğru olmalı: nicelemesi gerekeni nicelleştirebilmelidir 

(veya en azından vurgulanması gerekeni vurgulamalıdır), 

• Tekrarlanabilir olmalı: Aynı gözlemci tarafından aynı koşullarda 

veya farklı gözlemciler tarafından birkaç kez gerçekleştirildiğinde 

benzer sonuçlar vermelidir, 

• Zamanla değişmemeli (tutarlı olmalı): Hayvanın yaşadığı koşullar 

değişmediyse sonuçlar zaman içinde değişmemelidir, 

• Duyarlı ve çalışılan popülasyonun çeşitlilik aralığına uyarlanmış 

olmalı: refah sorunlarını etkili bir şekilde tespit etmeli ve farklı 

refah seviyeleri sunan koşullar arasında ayrım yapmalıdır. 
 

Otlatma ortamının değişkenliği nedeniyle, bir önlem sağlam olsa bile, 

tüm otlatma sezonu boyunca durumu temsil etme kapasitesi tartışmalıdır. 

Otlayan inekler temel olarak hava koşulları, mevsimsel koşullar, zemin 

kalitesi ve altlık miktarı gibi faktörlerden etkilenebilecek yönetim 

uygulamaları nedeniyle oldukça değişken bir ortamda yaşarlar. Termal stres 
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ve temizliğin klinik belirtileri gibi bazı faktörler kullanılan mera alanına ve 

ziyaretten önceki günlerin hava koşullarına bağlı olabilir. Ayrıca, meraya 

dayalı sistemlerde buzağılama, mevsimsel olarak süt üretimi ile otların 

büyümesini eşleştirmek için düzenlenebilir. Bu dönemde yapılan gözlemler 

çiftliğin sonuçlarını olumsuz etkiler çünkü çoğu sağlık sorunu buzağılamadan 

hemen sonra ortaya çıkmaktadır. Bu sürenin atlanması çiftlikte sorun yokmuş 

gibi bir algı yaratır. Sonuç olarak, mera mevsimi boyunca tek seferlik bir alan 

ziyareti, ineklerin otlatma mevsimi boyunca içinde bulunduğu refah düzeyini 

yeterince temsil edemez. 

Otlatma mevsiminin başlangıcında, inekler hala iç ortam koşullarına 

bağlı olarak değişen refah belirtileri gösterebilir, bunun tersi de geçerlidir. 

Örneğin, önceki iç mekân koşullarından kaynaklanan inek yaralanmalarını 

azaltmak için üç haftalık otlatma yeterli olmamaktadır (Corazzin ve ark. 

2010). Ayrıca, inek davranışı, alışkanlık nedeniyle merada ilk birkaç gün ile 

birkaç hafta/ay sonra değişim gösterebilir. 

Mera mevsimi boyunca ineklerin genel refah durumunu temsil eden 

otlayan inekler üzerinde refah değerlendirmesi yapabilmek için birkaç olası 

çözüm vardır. Bunlar, mera mevsimi boyunca çeşitli değerlendirmeler 

yapmak, değerlendirmelerin yapıldığı koşulları hesaba katmak (hava 

koşulları, mera alanındaki zaman vb.), uzun vadede kaydedilen verileri 

kullanmak (sensörlerden gelen veriler veya çiftlik kayıtlarından alınan veriler) 

veya refah sorunlarını önlemek için çiftlikte uygulanan uygulamaları göz 

önünde bulundurmaktır (ineklerin bir yerden başka bir yere taşınması veya ısı 

stresinden kaçınmak için gölge sağlanması). 

Bir önlemin kullanılabilmesi için uygulanabilir olması gerekir. 

Önlemi gerçekleştirmek için gereken süre, belirli cihazların kullanımı veya 

gözlemcilerin becerileri meradaki refah değerlendirmesinin kısıtlamalarına 

uygun olmalıdır. Meralar kapalı barınaklardan çok daha büyük olduğundan ve 

genellikle uzak yerlerde bulunduğundan önlemleri gerçekleştirmek için daha 

uzun zamana ihtiyaç vardır. Merada ineklere yaklaşmak ve hepsini aynı anda 

görmek zor, hatta güvensiz olabilir, çünkü inekler kısıtlanmadıklarından ve 

mera arazisinin her tarafına dağılmış olabileceklerinden gözlemlerin 

yapılması güçtür. Her önlem için en iyi yer veya zamanlama (mera alanları, 

yol, bekleme alanı veya sağımhane, vb.), o yerdeki uygulanabilirliğe ve 

uygunluğuna göre seçilmelidir. Örneğin, vücut kondisyon puanlaması, 

gözlemin yeri ne olursa olsun önemlidir. Ancak hayvanların hareket etmesi ve 

gözlemcinin her bir hayvana ulaşmak için yürümek zorunda kalması 
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nedeniyle, özellikle büyük meralarda inek yoğunluğu düşük olduğundan 

gerçekleştirilmesi zor olabilir. Bu durumda, sağım odası veya bekleme alanı, 

vücut kondisyon gözlemlerinin gerçekleştirilmesi açısından daha iyi yerler 

olabilir. Sosyal davranış, mevcut alana bağlı olabilir; bu nedenle, sonuçlar 

konuma bağlı değişiklik gösterebilir. Mera tabanlı sistemlerde, ineklerin 

zamanlarının çoğunu geçirdiği meralarda sosyal davranışların gözlemlenmesi 

yerinde bir karar olabilir. Bununla birlikte, mevcut kaynaklara bağlı olarak, 

merada ineklerin agonistik davranışlar sergileme olasılığı daha düşüktür. Bu 

nedenle, inekler toplandığında (örneğin sağım sırasında) bu davranışları 

gözlemlemenin daha uygun olacağı da ifade edilebilir.  

Aşağıdaki bölümler, Welfare Quality® 2009 protokolünün dört ilkesi 

olan; Beslenme, Barınma, Sağlık ve Davranış ile ilgili kriterlere göre 

düzenlenmiştir.  

1.1. BESLENME 

1.1.1. Meradaki Başlıca Riskler ve Faydalar 

Barınaktaki ineklerle karşılaştırıldığında, özellikle yüksek verimli 

olanlar, daha yüksek beslenme eksikliği riski ile karşı karşıya kalabilirler. 

Bunların daha düşük rumen dolgunluğuna, negatif enerji dengesine, daha 

düşük vücut ağırlığına ve daha düşük vücut kondisyon skorlarına sahip 

oldukları bildirilmektedir ( Washburn ve ark. 2002; Fontaneli ve ark. 2005; 

Armbrecht ve ark. 2019). Bu tür etkiler her zaman gözlemlenmese bile, 

meradaki inekler için ot miktarı ve kalitesindeki değişikliklerden ve otlayan 

ineklerde yem alımını kontrol etmenin zorluğundan kaynaklanabilecek 

yetersiz besin alımı riski daha fazladır. Barınaklardaki ineklerde ise, dağıtılan 

yem ve rasyon içeriği genellikle yakından kontrol edilir. Bu tür değişkenlikler, 

özellikle meraya dayalı sistemler için seçilmemişlerse, yetersiz beslenme riski 

oluşturabilir (Aubé ve ark. 2022). 

Meralardaki inekler daha geniş alanlara yayılacağından onlara su 

sağlamak daha zordur ve suyun temizliğini kontrol etmek ahırdakinden daha 

fazla çaba gerektirebilir, bu da yetersiz veya kirli su içme alanlarına neden 

olabilir (Wagner ve ark. 2017). Özellikle hayvanlar doğal bir su noktasından 

(göl veya nehir) su içiyorsa, içme yerlerinin temizliğine dikkat edilmesi 

gerekir. Buna karşılık, meradaki hayvan yoğunluğunun daha düşük olması 

nedeniyle meradaki su içme alanlarına dışkılama riski, kapalı alanlara göre 

daha az olabilir.  
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Rasyonun kuru madde içeriği süt ineklerinde serbest su alımını 

etkilemektedir. Çünkü inekler, içilen su ile rasyonla alınan suyu dengeleyerek 

kuru madde değişimine tepki verirler (Khelil-Arfa ve ark. 2012). Merada 

otlayan inekler silaj, saman veya karma rasyonla beslenen kapalı alanda 

yetiştirilen ineklere göre daha düşük rasyon kuru madde içeriğine sahiptir.  

“İyi beslenme” ilkesini değerlendirmek için meradaki ineklerde 

kullanılabilecek önlemler aşağıdaki gibi özetlenebilir; 

▪ Uzun süreli açlığın olmadığını değerlendirmek için, tipik olarak 5 

puanlık bir puanlama sistemi üzerinde vücut kondisyon 

puanlaması kullanılır. Meraların otlatma mevsimi boyunca yeterli 

besin sağladığını veya mera yeterli olmadığında takviyenin 

sağlandığını kontrol etmek için ineklerin meradaki faaliyetlerinin 

analizleri ve besleme stratejilerine ilişkin bilgilerle birleştirilebilir 

(Edmonson, Lean, Weaver, Farver, & Webster, 1989). 

▪ Uzun süreli susuzluğun olmadığını değerlendirmek için, suyun 

temizliği ve mevcut su miktarı (örneğin su oluğu boyutu, akış hızı) 

ile birlikte içme noktalarının erişilebilirliği (yer ve zaman) çok 

önemli bir faktördür. Su içmek için kuyruğa giren veya su 

noktalarında agresif davranan hayvanları tespit etmek, hayvanların 

suya erişimlerini nasıl algıladıklarını yakalamaya yardımcı olabilir. 
 

1.2. BARINMA (İYİ KONUT) 

1.2.1. Meradaki Başlıca Riskler ve Faydalar 

İneklerin dinlenme sırasındaki rahatlığı genellikle merada kapalı 

mekânlara göre daha iyidir. Yatıp kalmak için daha az zaman harcarlar, daha 

az kesintili yatma hareketleri vardır, daha az anormal yükselme hareketi 

gösterirler ve ekipmanlarla çarpışmazlar (Corazzin ve ark. 2010; Wagner ve 

ark. 2017). Yine de inekler kapalı mekânlara kıyasla merada yatarak daha 

fazla zaman harcamazlar; bazı çalışmalar merada daha uzun yatış süreleri 

rapor ederken (Arnott ve ark. 2017), diğer çalışmalar daha düşük yatış süreleri 

bildirmektedir (Tucker ve ark. 2021). Gece boyunca mera erişimine sahip 

inekler, iç mekândaki ineklere göre daha fazla yatma senkronizasyonu gösterir 

ve bu da yatma alanı için daha az rekabet olduğunu ifade eder (Crump ve ark. 

2019). Meradaki dinlenme alanlarındaki artan konfor daha fazla alan 

olmasından, daha yumuşak ve rahat yatma yüzeylerinin bulunmasından 

kaynaklanmaktadır. Yağmur, otlakları ve yolları çamurlu hale getirdiğinden 
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ineklerin kirlenmesine neden olabilir. Ayrıca, yatma alanlarının çamurlu 

olması yatma süresini azaltarak ineklerin yatış konforunu olumsuz etkiler 

(Chen ve ark. 2017). 

'Hareket kolaylığı' kriterinde, merada daha geniş alanlar olduğundan 

inekler iç mekânlara göre daha fazla hareket özgürlüğüne sahiptir. İnekler 

merada yürümek için kapalı mekânlara göre daha fazla zaman harcarlar. 

Ancak meradan sağımhaneye yürüme mesafesi çok uzunsa, özellikle yollar 

kötü durumdaysa inek refahını olumsuz etkileyebilir (Dohme-Meier ve ark. 

2014; Mee & Boyle, 2020). İneklere davranışlarını ifade etmeleri, ihtiyaçlarını 

karşılamaları, gün içinde merada yeterince otlayıp yatmaları için yeterli 

zaman verilmelidir (Neave ve ark. 2021). 

Meradaki inekler için “iyi barınma” ilkesinin değerlendirilmesinde 

kullanılabilecek uygulamalar aşağıdaki gibi özetlenebilir;  

▪ Dinlenme sırasındaki rahatlığı değerlendirmek için temizlik 

puanlaması kullanılarak (tercihen hayvanlar içerideyken, örneğin 

sağım sırasında) ineklerin meradaki aktivitelerinin analizleri ile 

birleştirilebilir (yağış gibi iklim koşullarının etkisiyle yatma 

zamanı ve eşzamanlılık). 

▪ Termal konforu değerlendirmek için sıcaklık nem indeksi (THI) ile 

davranış, üretim ve fizyolojik indeksler birleştirilebilir. 

▪ Hareket kolaylığını değerlendirmek için, gün içinde meradan 

uzakta geçirilen süre, padokta tehlikeli nesnelerin veya alanların 

varlığı, sağım öncesi bekleme koşulları ve sağımhaneye gidilen yol 

koşulları değerlendirilebilir. 

 

1.3. SAĞLIK 

1.3.1. Meradaki Başlıca Riskler ve Faydalar 

Otlayan inekler daha fazla alana, daha yumuşak ve temiz zemine 

sahip olduklarından, ineklerin gübre içinde kalma olasılığı daha düşüktür. 

Dolayısıyla, kapalı alanda barındırılan ineklerden daha az topallık gösterirler 

(Armbrecht ve ark. 2019; Mee & Boyle, 2020). Otlayan ineklerde topallığın 

şekillenmesinde; düşük kaliteli yollar, sağımhaneye uzun yürüme mesafesi, 

ineklerin acele ettirilmesi, sağım öncesi uzun bekleme süresi ve sağım 

süresinin uzunluğu gibi çeşitli risk faktörleri etkilidir (Burow ve ark. 2014; 

Arnott ve ark.. 2017;  Hund ve ark. 2019). 
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Meradaki inekler, daha yumuşak yatma yüzeyleri, kapılar, bölmeler, 

yem olukları gibi potansiyel yararlanmaya sebebiyet verici tehlikeli nesnelerle 

daha az temas halinde olduklarından, iç mekândaki ineklere göre daha az 

yaralanır. Bununla birlikte, ektoparazitler meradaki ineklerin refahı için risk 

oluşturur. Örneğin, sinekler ısırma nedeniyle rahatsızlık yaratır, ağrıya ve 

hastalığa neden olabilir (Woolley ve ark. 2018; Perttu ve ark. 2020). Keneler 

babesiosis veya anaplasmosis gibi hastalıkları bulaştırabilir. Otlayan inekler 

ayrıca güneş yanığına ve birincil (bazı bitki ürünleriyle temas nedeniyle) veya 

ikincil ışığa duyarlılaşmaya (karaciğer fonksiyon bozukluğundan kaynaklanan 

hepatojenik ışığa duyarlılık) yol açabilen yüksek güneş radyasyonuna da 

maruz kalabilirler (Quinn ve ark. 2014; Zintl ve diğerleri, 2017). 

İnekler, patojenlere maruz kalmayı sınırlayan daha temiz yatma 

yüzeyleri sayesinde, barınaktakilere göre mastitisten daha az etkilenir. Ancak, 

böcek kaynaklı patojenlerin neden olduğu yaz mastitisine maruz kalabilirler. 

Otlayan ineklerde gözlemlenen artan ishal prevalansı meradaki otların aşırı su, 

protein içermesi ile düşük ham lif içermesinden kaynaklanabilir. Bu da 

patolojik ishal ile karıştırılan gevşek/sulu dışkıya yol açar (Corazzin ve ark. 

2010; Arnott ve ark. 2017; Armbrecht ve ark. 2019; Mee & Boyle, 2020). 

Meradaki ve barınaklardaki inekler arasında burun akıntısı veya solunum 

güçlüğü prevalansında herhangi bir farklılık bulunmadığı ifade edilmiştir 

(Wagner ve ark. 2017; Zuliani ve ark., 2018).  

Meradaki inekler için spesifik riskler; zehirli bitkilerin, iç parazitlerin, 

ektoparazitlerin yutulması ve vahşi hayvanlardan veya diğer ineklerden 

hastalık bulaşması olarak değerlendirilebilir (Arnott ve ark. 2017; Mee & 

Boyle, 2020). Meradaki inekler çayır tetanisi gibi çeşitli metabolik hastalıklar 

açısından risk altındadır. Bu nedenle parazitlere, biyogüvenliğe ve aşırı güneş 

ışığına maruz kalınmamasına özellikle dikkat edilmelidir. 

Meradaki ineklerde “sağlıklı” ilkesini değerlendirmek için 

kullanılabilecek önlemler aşağıdaki gibi özetlenebilir; 

▪ Yaralanmaların ve hastalıkların bulunmadığını değerlendirmek 

için klinik muayene yapılabilir. Tercihen içeride gözlemlenen 

hayvanlar üzerinde (sağım sırasında, ışığa duyarlılaşma, toksik 

bitkilerden kaynaklanan hastalıklar, ektoparazitler, endoparazitler 

ve biyogüvenlik sorunları gibi) durulabilir. Sinekleri uzaklaştırma 

davranışının gözlemlenmesi, sinek yükünü değerlendirmek için 

hayvan temelli bir önlem olabilir. 
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▪ Yönetim prosedürüne bağlı ağrının yokluğunu değerlendirmek için 

yetiştiriciyle boynuz kesme veya boynuz kesme sırasında 

uygulanan ağrı yönetimi ve varsa kuyruk kesme prosedürleri 

hakkında görüşülebilir. 
 

1.4. UYGUN DAVRANIŞ 

1.4.1. Meradaki Başlıca Riskler ve Faydalar 

Otlama, sığırların doğal davranışlarının bir parçasıdır. Yarı doğal 

koşullarda, sığırlar günde 7-13 saat otlarlar, bu da barınakta yemliklerde 

harcanan zamandan çok daha yüksektir (Kilgour, 2012; Roca-Fernández ve 

ark. 2013; Dohme-Meier ve ark. 2014). Roca-Fernández ve ark., (2013) 

barınaktaki ineklerin günde ortalama 152 dakika beslenmeye harcadığını, 

meradaki ineklerin ise ortalama 522 dakika otladığını ifade etmişlerdir. Mera 

ineklere yiyeceklerini seçme imkânı sunarak çeşitli bitkiler de sağlayabilir. 

Otlatmaya harcanan büyük zaman, davranışsal yoksunluktan kaynaklandığı 

varsayılan dil yuvarlama insidansındaki azalmayı açıklayabilir (Corazzin ve 

ark. 2010). 

Mera ayrıca, ineklerin kapalı mekânlara göre daha fazla yürüyüş ve 

daha fazla egzersiz yapmalarına fırsat sunar (Dohme-Meier ve ark. 2014). 

Mera ve sağımhane arasındaki uzun yolculuklar yorgunluğa neden olabilir 

(Mee & Boyle, 2020). İneklerin esas olarak yatma ve beslenme aktiviteleri, 

merada barınaklara göre daha senkronize şekildedir. Bu durumun kaynaklar 

için ve doğal sosyal davranışın ifadesi için rekabeti düşürdüğü 

düşünülmektedir (Arnott ve ark. 2017; Mee ve Boyle, 2020). Ayrıca meradaki 

inekler, barınaktaki ineklere göre daha az agonistik etkileşime ve daha olumlu 

ikili etkileşimlere girerler (Arnott ve ark. 2017). 

Meradaki inekler üzerinde 'uygun davranış' ilkesini değerlendirmek 

için kullanılabilecek önlemler şu şekilde özetlenebilir; 

▪ Sosyal davranışların ifadesini değerlendirmek için merada 

davranış gözlemleri yapılabilir. 

▪ Diğer davranışların ifadesini değerlendirmek için, otlatmada 

harcanan süre ile günlük merada geçirilen gerçek zaman 

kaydedilmelidir. 

▪ İnsan-hayvan ilişkisini değerlendirmek için merada kaçınma 

testleri yapılabilir. 
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▪ İneklerin duygusal durumunu değerlendirmek için merada kalitatif 

davranış değerlendirmesi yapılabilir. 

▪ Meradan sağımhaneye geçiş değerlendirilebilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Veterinerlik Araştırmaları | 90 

 

KAYNAKÇA 

Armbrecht, L., Lambertz, C., Albers, D., & Gauly, M. (2019). Assessment of 

welfare indicators in dairy farms offering pasture at differing levels. 

Animal, 13(10), 2336-2347. doi:10.1017/s1751731119000570 

Arnott, G., Ferris, C. P., & O'Connell, N. E. (2017). Review: welfare of dairy 

cows in continuously housed and pasture-based production systems. 

Animal, 11(2), 261-273. doi:10.1017/s1751731116001336 

Aubé, L., Mialon, M. M., Mollaret, E., Mounier, L., Veissier, I., & de Boyer 

des Roches, A. (2022). Review: Assessment of dairy cow welfare at 

pasture: measures available, gaps to address, and pathways to 

development of ad-hoc protocols. Animal, 16(8), 100597. 

doi:https://doi.org/10.1016/j.animal.2022.100597 

Burow, E., Thomsen, P. T., Rousing, T., & Sørensen, J. T. (2014). Track way 

distance and cover as risk factors for lameness in Danish dairy cows. 

Preventive Veterinary Medicine, 113(4), 625-628. 

doi:https://doi.org/10.1016/j.prevetmed.2013.11.018 

Chen, J. M., Stull, C. L., Ledgerwood, D. N., & Tucker, C. B. (2017). Muddy 

conditions reduce hygiene and lying time in dairy cattle and increase 

time spent on concrete. Journal of Dairy Science, 100(3), 2090-2103. 

doi:https://doi.org/10.3168/jds.2016-11972 

Corazzin, M., Piasentier, E., Dovier, S., & Bovolenta, S. (2010). Effect of 

summer grazing on welfare of dairy cows reared in mountain tie-stall 

barns. Italian Journal of Animal Science, 9(3), e59. 

doi:10.4081/ijas.2010.e59 

Crump, A., Jenkins, K., Bethell, E. J., Ferris, C. P., & Arnott, G. (2019). 

Pasture Access Affects Behavioral Indicators of Wellbeing in Dairy 

Cows. Animals (Basel), 9(11). doi:10.3390/ani9110902 

Dohme-Meier, F., Kaufmann, L. D., Görs, S., Junghans, P., Metges, C. C., 

van Dorland, H. A., . . . Münger, A. (2014). Comparison of energy 

expenditure, eating pattern and physical activity of grazing and zero-

grazing dairy cows at different time points during lactation. Livestock 

Science, 162, 86-96. doi:https://doi.org/10.1016/j.livsci.2014.01.006 

Edmonson, A. J., Lean, I. J., Weaver, L. D., Farver, T., & Webster, G. (1989). 

A Body Condition Scoring Chart for Holstein Dairy Cows. Journal of 

Dairy Science, 72(1), 68-78. doi:https://doi.org/10.3168/jds.S0022-

0302(89)79081-0 

Fontaneli, R. S., Sollenberger, L. E., Littell, R. C., & Staples, C. R. (2005). 

Performance of Lactating Dairy Cows Managed on Pasture-Based or 

https://doi.org/10.1016/j.animal.2022.100597
https://doi.org/10.1016/j.prevetmed.2013.11.018
https://doi.org/10.3168/jds.2016-11972
https://doi.org/10.1016/j.livsci.2014.01.006
https://doi.org/10.3168/jds.S0022-0302(89)79081-0
https://doi.org/10.3168/jds.S0022-0302(89)79081-0


91 | Veterinerlik Araştırmaları 

 

in Freestall Barn-Feeding Systems*. Journal of Dairy Science, 88(3), 

1264-1276. doi:https://doi.org/10.3168/jds.S0022-0302(05)72793-4 

Hund, A., Chiozza Logroño, J., Ollhoff, R. D., & Kofler, J. (2019). Aspects of 

lameness in pasture based dairy systems. Vet J, 244, 83-90. 

doi:10.1016/j.tvjl.2018.12.011 

Khelil-Arfa, H., Boudon, A., Maxin, G., & Faverdin, P. (2012). Prediction of 

water intake and excretion flows in Holstein dairy cows under 

thermoneutral conditions. Animal, 6(10), 1662-1676. 

doi:10.1017/s175173111200047x 

Kilgour, R. J. (2012). In pursuit of “normal”: A review of the behaviour of 

cattle at pasture. Applied Animal Behaviour Science, 138(1), 1-11. 

doi:https://doi.org/10.1016/j.applanim.2011.12.002 

Mee, J. F., & Boyle, L. A. (2020). Assessing whether dairy cow welfare is 

“better” in pasture-based than in confinement-based management 

systems. New Zealand Veterinary Journal, 68(3), 168-177. 

doi:10.1080/00480169.2020.1721034 

Neave, H. W., Edwards, J. P., Thoday, H., Saunders, K., Zobel, G., & 

Webster, J. R. (2021). Do Walking Distance and Time Away from the 

Paddock Influence Daily Behaviour Patterns and Milk Yield of 

Grazing Dairy Cows? Animals (Basel), 11(10). 

doi:10.3390/ani11102903 

Perttu, R. K., Heins, B. J., Phillips, H. N., Endres, M. I., Moon, R. D., & 

Sorge, U. S. (2020). Short communication: Effects of mesh leggings 

on fly pressure and fly avoidance behaviors of pastured dairy cows. 

Journal of Dairy Science, 103(1), 846-851. 

doi:https://doi.org/10.3168/jds.2019-17267 

Quinn, J. C., Kessell, A., & Weston, L. A. (2014). Secondary Plant Products 

Causing Photosensitization in Grazing Herbivores: Their Structure, 

Activity and Regulation. International Journal of Molecular Sciences, 

15(1), 1441-1465. Retrieved from https://www.mdpi.com/1422-

0067/15/1/1441 

Roca-Fernández, A. I., Ferris, C. P., & González-Rodríguez, A. (2013). Short 

communication. Behavioural activities of two dairy cow genotypes 

(Holstein-Friesian vs. Jersey x Holstein-Friesian) in two milk 

production systems (grazing vs. confinement). Spanish Journal of 

Agricultural Research, 11(1), 120-126. doi:10.5424/sjar/2013111-

2682 

https://doi.org/10.3168/jds.S0022-0302(05)72793-4
https://doi.org/10.1016/j.applanim.2011.12.002
https://doi.org/10.3168/jds.2019-17267
https://www.mdpi.com/1422-0067/15/1/1441
https://www.mdpi.com/1422-0067/15/1/1441


Veterinerlik Araştırmaları | 92 

 

Sapkota, S., Laven, R., Müller, K., & Kells, N. (2020). Animal Welfare 

Assessment: Can We Develop a Practical, Time-Limited Assessment 

Protocol for Pasture-Based Dairy Cows in New Zealand? Animals, 

10(10), 1918. Retrieved from https://www.mdpi.com/2076-

2615/10/10/1918 

Smid, A.-M. C., Weary, D. M., & von Keyserlingk, M. A. G. (2020). The 

Influence of Different Types of Outdoor Access on Dairy Cattle 

Behavior. Frontiers in Veterinary Science, 7. 

doi:10.3389/fvets.2020.00257 

Stampa, E., Schipmann-Schwarze, C., & Hamm, U. (2020). Consumer 

perceptions, preferences, and behavior regarding pasture-raised 

livestock products: A review. Food Quality and Preference, 82, 

103872. doi:https://doi.org/10.1016/j.foodqual.2020.103872 

Tucker, C. B., Jensen, M. B., de Passillé, A. M., Hänninen, L., & Rushen, J. 

(2021). Invited review: Lying time and the welfare of dairy cows. 

Journal of Dairy Science, 104(1), 20-46. 

doi:https://doi.org/10.3168/jds.2019-18074 

van den Pol-van Dasselaar, A., Hennessy, D., & Isselstein, J. (2020). Grazing 

of Dairy Cows in Europe—An In-Depth Analysis Based on the 

Perception of Grassland Experts. Sustainability, 12(3), 1098. 

Retrieved from https://www.mdpi.com/2071-1050/12/3/1098 

Veissier, I., Van laer, E., Palme, R., Moons, C. P. H., Ampe, B., Sonck, B., . . 

. Tuyttens, F. A. M. (2018). Heat stress in cows at pasture and benefit 

of shade in a temperate climate region. International Journal of 

Biometeorology, 62(4), 585-595. doi:10.1007/s00484-017-1468-0 

Wagner, K., Brinkmann, J., March, S., Hinterstoißer, P., Warnecke, S., 

Schüler, M., & Paulsen, H. M. (2017). Impact of daily grazing time 

on dairy cow welfare—Results of the Welfare Quality® protocol. 

Animals, 8(1), 1.  

Washburn, S. P., White, S. L., Green, J. T., & Benson, G. A. (2002). 

Reproduction, Mastitis, and Body Condition of Seasonally Calved 

Holstein and Jersey Cows in Confinement or Pasture Systems. Journal 

of Dairy Science, 85(1), 105-111. doi:https://doi.org/10.3168 

/jds.S0022-0302(02)74058-7 

von Keyserlingk, M. A., Amorim Cestari, A., Franks, B., Fregonesi, J. A., & 

Weary, D. M. (2017). Dairy cows value access to pasture as highly as 

fresh feed. Sci Rep, 7, 44953. doi:10.1038/srep44953 

https://www.mdpi.com/2076-2615/10/10/1918
https://www.mdpi.com/2076-2615/10/10/1918
https://doi.org/10.1016/j.foodqual.2020.103872
https://doi.org/10.3168/jds.2019-18074
https://www.mdpi.com/2071-1050/12/3/1098


93 | Veterinerlik Araştırmaları 

 

Woolley, C. E., Lachance, S., DeVries, T. J., & Bergeron, R. (2018). 

Behavioural and physiological responses to pest flies in pastured 

dairy cows treated with a natural repellent. Applied Animal 

Behaviour Science.  

Zintl, A., Moutailler, S., Stuart, P., Paredis, L., Dutraive, J., Gonzalez, E., 

O'Conner, J., Devillers, E., Good, B., OMuireagain, C., De Waal, T., 

Morris, F., Gray, J. (2017). Ticks and Tick-borne diseases in Ireland. 

Ir Vet J, 70, 4. doi:10.1186/s13620-017-0084-y 

Zuliani, A., Mair, M., Kraševec, M., Lora, I., Brscic, M., Cozzi, G., Leeb, C., 

Zupan, M., Winckler, C., Bovolenta, S. (2018). A survey of selected 

animal-based measures of dairy cattle welfare in the Eastern Alps: 

Toward context-based thresholds. J Dairy Sci, 101(2), 1428-1436. 

doi:10.3168/jds.2017-13257 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Veterinerlik Araştırmaları | 94 

 

 

 

 

 

 



95 | Veterinerlik Araştırmaları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÖLÜM 6 

 

HAYVAN HASTALIKLARININ  

EKONOMİK ETKİSİ VE MALİYETLER AÇISINDAN 

HASTALIK KONTROLÜ 

 

Dr. Öğr. Üyesi Murat TANDOĞAN
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 Afyon Kocatepe Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve 

ĠĢletmeciliği Anabilim Dalı, Afyonkarahisar, Türkiye. ORCID ID: 0000-0002-6467- 

3699, mtandogan@aku.edu.tr   
 



Veterinerlik Araştırmaları | 96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



97 | Veterinerlik Araştırmaları 

 

GİRİŞ 

Hayvanlarda ölüm ve/veya verim düĢüklüğüne sebep olan hayvan 

hastalıklarının etkisi sadece iĢletme düzeyinde kalmamakta; hayvansal 

ürünlerin üretimden tüketime kadar geçen tüm aĢamalarını, pazar talebini, 

ilgili sektörlerin de etkilenmesiyle ulusal ekonominin önemli bir bölümünü, 

dıĢ ticareti, insan sağlığını ve hayvan refahını olumsuz yönde etkilemektedir 

(Yalçın, 2004). 

Hastalıkların neden olduğu kayıpların ve buna iliĢkin geliĢtirilen 

hastalık kontrol programlarının ekonomik sonuçlarının değerlendirilmesi 

konusu oldukça önemlidir (Howe, 1985). Buna rağmen ortaya çıkan üretim 

kayıplarının ekonomik etkisi sadece para cinsinden ifade edilebilmektedir 

(Dijkhuizen, 1992). Hayvan hastalıkları ve hastalık kontrolü alanında yapılan 

ekonomik çalıĢmalara bakıldığında, bunların büyük bir kısmının basit maliyet 

muhasebesi Ģeklinde bir hesaplama yöntemini tercih ettiği görülmektedir 

(McInerney, 1988). 

Hastalıklar elbette ekonomik sorunları beraberinde getirmektedir 

ancak, hastalık kontrolü ve eradikasyonu da oldukça masraflı bir faaliyettir. 

Dolayısıyla, hastalık kontrolü için harcanan her kuruĢ en etkin Ģekilde 

kullanılmalıdır. Zira, her hastalık problemi için hangi düzeyde kaynağın 

ayrılması konusunda kararların optimizasyonu ancak, ekonomik kriterlere 

göre yapılacak değerlendirmelerle mümkün olabilmektedir. BaĢka bir 

ifadeyle, hastalık kontrolüne kaynak tahsis kararlarında hastalıklardan 

kaynaklanan ekonomik kayıpların belirlenmesi ve mevcut kontrol/eradikasyon 

stratejilerinin söz konusu hastalıklar açısından maliyet-fayda düzeylerinin 

tespit edilmesi gerekmektedir (Yalçın, 2008). 

Bununla birlikte hastalığın etkisinin her zaman belirgin olmayıĢı, 

ortaya çıkan kayıpların üretim sistemindeki etkilerini hesaplamayı zorlaĢtırır. 

Hastalıkların beslenme ve barınak yapıları gibi diğer faktörlerle olan iliĢkisi 

de hastalığın diğer hastalıklarla birlikte ortaya çıkıĢını daha belirgin hale 

getirmektedir (Ngategize ve Kaneene, 1985). 

Bu çalıĢmada hayvan hastalıklarının ekonomik etkisi “Hayvan Sağlığı 

Ekonomisi” uzmanlık alanı perspektifinde incelenmiĢ, hastalıkların farklı 

ekonomik düzeylerde ortaya koyduğu durum değerlendirilerek, özellikle 

maliyetler açısından hastalıkların hayvansal üretimdeki önemine değinilmiĢtir. 

Bununla birlikte hastalıkların ekonomik etkisinin minimum düzeyde 
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tutulmasında dünyada uygulanan hastalık kontrol stratejilerinden örnekler 

sunulmuĢtur. 

1. HASTALIKLAR ve HAYVANSAL ÜRETİM İLİŞKİSİ 

Hayvan hastalıkları üretim sürecine direkt ve indirekt yoldan etkili 

olabilmektedir. Bu durum ġekil 1.1.‟de ayrıntılı olarak ifade edilmiĢtir (Otte 

ve Chilonda, 2000). 

 

 
Şekil 1.1. Hayvansal Üretimde Hastalıkların Direkt ve Endirekt Etkisi 

 

Hastalığın direkt etkisi; üretim için gerekli olan kaynakların temini 

(a), üretime girmesi (b) ve ürünler halini alması (c) aĢamasında ortaya çıkar. 

Bu süreçte ölümler, yemden yararlanmanın düĢmesi, verim kaybı, uygulanan 

üretim tekniğinin yetersizliği, ürün miktarının azalması ve ürün kalitesinin 

bozulması gibi olumsuzluklar görülür. Endirekt etki ise, hastalığın yayılıĢını 

azaltmak veya engellemek için (aĢı ve ilaç kullanımı) yapılan ilave maliyetler 

(d), hastalığın zoonoz karakterli olması nedeniyle insan sağlığına verdiği 

zararlar (e) ve hastalığın mevcut üretim tekniğinde, kaynakların optimum 

kullanımını azaltması ve daha iyi piyasalara giriĢi engellemesi ile gelir 

kaybına yol açması (f) Ģeklinde ortaya çıkmaktadır. 

Hastalıklar ve üretim sürecindeki etkileĢimi daha iyi anlayabilmenin 

yolu, hayvansal üretimdeki fonksiyonel yapıyı incelemekten geçmektedir. Bu 

yapı üretimdeki girdi-çıktı iliĢkisinin bir gereğidir. ġöyle ki; herhangi bir 

zaman diliminde (gün/ay/yıl) üretim için kullanılan girdiler (hayvan 
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materyali, aĢı-ilaç, yem vs) ile ürünler (et, süt, yumurta vs.) arasındaki teknik 

iliĢki “üretim fonksiyonu” olarak adlandırılır ve matematiksel biçimde Y = f 

(X1, X2, ...., Xn) Ģeklinde ifade edilir. Bu fonksiyon, çıktı (Y) düzeyinin üretim 

sürecinde kullanılan girdilerin (Xi) düzeyine bağlı olduğunu ifade etmektedir 

(Müftüoğlu, 1999). 

Ekonomi biliminde girdi ve çıktı arasındaki iliĢkiyi inceleyebilmek 

için genellikle basit iki boyutlu grafiklerden yararlanılır. Bu tür grafiklerde 

sadece bir girdi çeĢidinin düzeyi değiĢken, diğerleri ise sabit varsayılmaktadır 

(ceteris paribus). Hayvansal üretim için bu tür bir grafik; süt üretimi ve kesif 

yem tüketimi örnek seçilerek ġekil 1.2.‟de gösterilmiĢtir. Grafikten görüldüğü 

gibi kesif yem tüketimi arttıkça süt üretiminin de arttığı, fakat bu artıĢın sabit 

değil, azalan oranda seyrettiği görülmektedir. Bu durum ekonomi biliminde 

“Azalan Verimler Kanunu”nu temsil etmektedir. Yani girdi seviyesi arttıkça, 

her bir marjinal (ilave) ünite artıĢın üretime katkısı azalmaktadır (Rushton, 

2009). 

ÇIKTI

(süt-kg)

GİRDİ

(Kesif Yem-kg)

Q0

Q1

Q2

0 X1 X2

 
Şekil 1.2. Hayvansal Üretimde Girdi-Çıktı ĠliĢkisi 

Buradan hareketle hayvan hastalıklarının üretim sistemindeki etkisi 

üzerinde yoğunlaĢmadan önce, iki farklı tip hastalık karakterini açıklamak 

uygun olacaktır. Bunlardan ilki “eradike edilebilir hastalıklar”dır (Sığır 

vebası, Ģap, tüberküloz vs)  ki; üretim sistemini bu tür hastalıklardan uzak 

tutmak mevcut kontrol teknikleriyle mümkün olabilmektedir. Ancak mastitis, 
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infertilite, topallık, metabolik hastalıklar gibi “yetiĢtirme hastalıkları” olarak 

adlandırılan hastalık grubunu ise mevcut hastalık kontrol teknikleriyle 

sürüden eradike etmek mümkün olamamakta ve her iĢletme değiĢik düzeyde 

bu hastalık problemleriyle birlikte yaĢamak zorunda kalmaktadır. 

Bu noktayı belirttikten sonra, hastalıkların üretim sistemindeki 

etkisini incelemeye ġekil 1.2.‟de gösterilen üretim fonksiyonu, eradike 

edilebilir hastalıklar için hastalığın olmadığı, üretim hastalıkları açısından ise, 

teknik olarak minimum hastalık düzeyinin olduğu sürüye ait olduğu 

varsayılarak baĢlanabilir. Söz konusu sürüde salgın hastalık probleminin 

ortaya çıktığı (veya bazı nedenlerden dolayı bir üretim hastalığının 

prevalansında yükselme olduğu) düĢünülebilir. Bu durum ġekil 1.3.‟deki 

grafikte görüldüğü gibi üretim fonksiyonunda aĢağı doğru kayma Ģeklinde 

kendini gösterecektir. Kısacası aynı girdi oranıyla daha düĢük düzeyde süt 

üretilecektir (Yalçın, 2000).  

GİRDİ

Üretim fonksiyonu

(Hastalıklı sürü)

Üretim fonksiyonu

(Sağlıklı  sürü)

ÇIKTI

   Şekil 1.3. Hayvansal Üretime Hastalıkların Etkisi 

 

Burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, hastalıktan 

kaynaklanan ekonomik kayıpların her iĢletme, bölge veya ülkeye göre 

farklılık gösterdiğidir. Bu nedenle hastalık kayıplarını tüm iĢletmeler için tek 

bir rakam olarak tespit etmek yanıltıcı sonuçlar ortaya koyabilmektedir. 
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2. HASTALIKLARIN FARKLI EKONOMİK DÜZEYLERDE 

ETKİSİ 

Bir hastalığın ulusal ekonomiler üzerindeki etkisi sadece hastalığın 

üreticilere olan maliyeti ile sınırlı kalmamakta, gıda zincirinin üreticiden 

tüketiciye kadar tüm aĢamalarını içine alan toplum üzerinde olumsuz etkileri 

bulunmaktadır (McInerney, 1996). Bu geliĢim hayvansal ürünün pazarlama 

sürecinde daha net bir Ģekilde görülür. ġekil 2.1.‟de hayvan hastalıklarının 

pazarlama sürecine olan etkisi incelenmektedir (Pritchett ve ark., 2005). 

 

 

 

Şekil 2.1. Hayvan Hastalıklarının Pazarlama Sürecine Etkileri  
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ġekilde görüldüğü gibi hastalık, hayvanın gerek doğum gerekse 

yetiĢtirme döneminde ortaya çıktığında, hayvansal orijinli ürün tüketiciye 

ulaĢıncaya kadar her aĢamayı  (kesim, iĢleme, perakende ve gıda hizmetleri) 

etkileyecek bir geliĢim göstermektedir. Hastalığın yayılmasında ise bazı 

önemli etkenler (Nakliye, veteriner hizmetleri, mezbaha ve kombina yan 

ürünlerinin değerlendirme iĢlevi ve yem kaynakları) devreye girmekte ve 

üretim-tüketim zincirindeki her aĢamayı doğrudan etkilemektedir. Bu süreçte 

ortaya çıkan ekonomik etkinin derecesi, hastalığın meydana geldiği coğrafi 

bölge (etkilenen alan geniĢliği, hayvan yoğunluğu ve hastalıklı hayvanların 

hareketliliği bakımından), hastalığın ortaya çıktığı ilk andan müdahale 

edilinceye kadar geçen süreç ve hastalığın önlenmesiyle ilgili olarak 

uygulanan strateji tarafından belirlenmektedir.  

Salgın hastalıkların farklı ekonomik düzeylerde (iĢletme, sektör, 

ulusal ekonomi) meydana getirdiği etkiler ise Tablo 2.1.'de sunulmuĢtur 

(Yalçın, 2008).  

Tablo 2.1. Farklı Ekonomik Düzeylerde Hayvan Hastalıklarından Meydana Gelen 

Kayıplar 

Ekonomik 

Düzey 

Bölgesel veya Ulusal Düzeyde Patlak Veren Salgın Hastalıklar 

(A) 

Hastalık zoonoz 

değil ve dış 

ticareti 

engellemiyorsa 

(B) 

Hastalık zoonoz değil 

ancak dış ticaret yasağı 

söz konusu ise (Örn: 

Sığır Vebası, Şap) 

(C) 

Hastalık zoonoz ve 

dış ticaret yasağı 

söz konusu ise 

(Örn: Kuş Gribi, 

BSE) 

(1) 

 

İşletmeler 

Hastalığın ortaya 

çıktığı iĢletmelerde 

büyük kayıplar 

görülürken (Ancak 

bunun bir kısmı 

hükümetin ödediği 

tazminatlarla telafi 

edilebilmektedir), 

hastalıktan 

etkilenmeyen 

iĢletmeler için 

avantaj söz 

konusudur. 

İhracatçı olmayan ülke: 
A1‟e benzer etki. 

 

İhracatçı ülke: 
Hastalıktan etkilenmeyen 

iĢletmelerde bile salgın 

esnasında büyük kayıplar 

söz konusudur (Pazar 

etkisi nedeniyle). 

İhracatçı olmayan 

ülke: Hastalıktan 

etkilenmeyen 

iĢletmelerde bile, 

itlaf ve düĢük pazar 

fiyatı nedeniyle 

ciddi kayıplar söz 

konusudur. Ġhracat 

söz konusu değilse, 

pazar fiyatında 

çökme, iç talepteki 

daralma ile ilgilidir. 

İhracatçı ülke: 
Ġhraç yasağı 

nedeniyle kriz 

döneminde iç 

piyasaya arz 

artabilir. Pazar fiyat 
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çöküĢü daha ciddi 

boyutlara ulaĢabilir. 

(2)  

 

Sektör 

Ekonomik kayıplar 

pazar fiyatındaki 

yükselme ve 

hükümetin itlaf 

edilen hayvanlar 

için ödeyeceği 

tazminata bağlı 

olarak daha düĢük 

düzeyde 

olabilmektedir.  

İhracatçı olmayan ülke: 
Arzda daralma fiyat 

artıĢına neden 

olabilmekte, bu da 

sektörün cirosunu olumlu 

yönde 

etkileyebilmektedir. 

İhracatçı ülke: Önemli 

derecede ekonomik 

kayıplar söz konusudur. 

Özellikle ihracatçı ülkede 

hastalık neticesinde kısa 

dönemde iç piyasada 

ürün fazlalığı 

oluĢacağından, piyasa 

fiyatları ciddi Ģekilde 

düĢecek ve sektörün 

toplam satıĢ cirosu 

azalacaktır. 

İhracatçı olmayan 

ülke: Sağlık 

kaygısıyla iç talebin 

de aĢırı derecede 

azalması sektörün 

satıĢ cirosundaki 

azalmayı 2B‟ye göre 

çok daha ciddi 

boyutlara 

ulaĢtırmaktadır. 

İhracatçı ülke: 

Ġhraç yasağı 

nedeniyle kriz 

döneminde iç 

piyasaya arz 

artabilir. Pazar fiyat 

çöküĢü daha ciddi 

boyutlara ulaĢabilir 

ve sektörde ciddi 

iflaslar yaĢanabilir. 

(3)  

 

Tüketiciler 

Kısa dönemde 

ürün arzında 

azalmadan 

kaynaklanan fiyat 

artıĢı nedeniyle 

hafif düzeyde refah 

kaybı söz 

konusudur. 

İhracatçı olmayan ülke: 
Yükselen ürün fiyatı 

tüketici refahını olumsuz 

etkiyecektir. 

İhracatçı ülke: DüĢük 

fiyatlar tüketici refahını 

arttıracaktır. 

Halk sağlığı negatif 

yönde etkilenecektir. 

Ayrıca hastalığın 

zoonoz olması 

nedeniyle tüketici, 

fiyatı yükselse bile 

diğer ikame mallara 

yönelecek ve 

tüketicide refah 

kaybı oluĢacaktır. 

(4)  

 

Ulusal 

Ekonomi 

Enfekte iĢletmeler 

yanında, tüketiciyi 

de olumsuz yönde 

etkileyeceğinden, 

ulusal düzeydeki 

olumsuz etki 

artmaktadır. 

İhracatçı olmayan ülke: 

Toplam üretici refahı 

hastalık kaynaklı kayıp 

ve ürün fiyatındaki 

artıĢın hangisinin daha 

ağır basacağına bağlıdır. 

Tüketici refahı 

azalacaktır. 

İhracatçı ülke: Toplam 

üretici refahı olumsuz, 

tüketici refahı olumlu 

yönde etkilenmektedir. 

Hem üretici hem 

tüketici hem de halk 

sağlığı açısından 

olumsuz etkileri 

nedeniyle tüm 

sektörler 

etkilenecek, ulusal 

ekonomiye olan 

negatif etkileri de 

çok daha yüksek 

boyutlarda olacaktır. 
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Tablo'dan görüldüğü üzere, salgın hastalıkların ekonomik etkileri, 

farklı ekonomik düzeylere (iĢletme, sektör, ulusal ekonomi), hastalığın 

zoonoz karakterli olup olmamasına ve söz konusu salgının uluslararası ticaret 

üzerindeki etkisine (ithalat yasağı) göre önemli ölçüde değiĢmektedir. 

Özellikle zoonoz karakterli ve dıĢ ticaret yasağıyla sonuçlanan hastalıklarda, 

hastalığın ulusal ekonomi düzeyinde oluĢturduğu zararların çok yüksek 

boyutlara ulaĢabileceği anlaĢılmaktadır. 

3.HAYVAN HASTALIKLARININ MALİYETLER AÇISINDAN 

KONTROLÜ 

Hayvan hastalıklarının kontrol edilebilmesi ve buna iliĢkin 

stratejilerin oluĢturulması öncelikle hastalığın maliyetinin ölçülmesiyle baĢlar. 

Hastalık maliyetinin hesaplanması noktasında bir ayrıntıyı açıklama gereği 

bulunmaktadır. Bu da “Hastalıktan Kaynaklanan Kayıplar” ve  “Hastalığın 

Maliyeti” kavramları arasında farktır. “Kayıp” kavramından hastalık sonucu 

çıktı (hasıla) miktarının beklenenden daha az olması anlaĢılmaktadır. 

“Hastalığın Maliyeti” kavramı ise, hem “hastalık sonucu oluĢan kayıpları” 

hem de “hastalığın tedavisi ve kontrolü için yapılan harcamaları” içine 

almaktadır. 

ĠĢletme düzeyinde hastalıkla karĢılaĢan her üretici bir tutum 

sergilemektedir. Meydana gelen bu tutumu ġekil 3.1.‟de incelemek 

mümkündür (Yalçın, 2000). Üretici hastalık ortaya çıkmadan, söz konusu 

ġekil‟deki grafikte A noktasında bulunarak Xa düzeyinde girdi kullanmakta ve 

Qa litre düzeyinde süt üretmektedir. Bu varsayım doğrultusunda hastalığın 

ortaya çıkmasıyla üretici 3 farklı Ģekilde tutum sergileyebilir: 

1. Üretici hastalığa rağmen üretime devam eder ve bir önlem alma 

gereği duymaz. Bu durumda süt üretimi Qa‟dan Qb düzeyine düĢecektir. 

Ancak, hastalık nedeniyle üretimde bir düĢüĢ meydana gelecek ve bazı 

girdilerin kullanımı da azalarak Xa‟dan Xb noktasına gerileyecektir (örneğin 

düĢük süt verimine bağlı olarak yem tüketiminin azalması gibi). Dolayısıyla 

üretimde yaĢanan düĢüĢün bir kısmı girdi masraflarındaki azalmayla telafi 

edilecek, hastalığın ekonomik maliyeti üretim kaybının finansal değeri [ (Qa - 

Qb) * Pçıktı ] ile girdi kullanımındaki azalma sonucu elde edilen kazanç [ (Xa - 

Xb) * Pgirdi ] arasındaki farka eĢit olacaktır. Yapılacak ekonomik analizde bu 

nokta mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. Zira hesaplamada sadece 

veteriner-sağlık girdileri üzerinde durulmakta, diğer giderler gözardı 
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edilmektedir. Sonuçta hesaplanan üretim kayıp tahminleri gerçek değerinin 

üzerinde görülmektedir. 

 

GİRDİ

Üretim fonksiyonu

(Hastalıklı sürü)

Üretim fonksiyonu

(Sağlıklı sürü)

A

B

C

D

Qc

Qb

Xb

Qa

Xa Xc Xd

ÇIKTI

 
Şekil 3.1. Hastalık Sürecinde Üretici DavranıĢı ve Hastalık Maliyeti 

 

2. Günümüz hayvansal üretim anlayıĢına göre üreticiler hastalıkla 

karĢılaĢtıklarında, sergilenen ilk tavrın aksine, hastalığı önlemeye yönelik 

müdahale yolunu benimsemektedir. Örneğin, veteriner-sağlık girdi miktarında 

bir artıĢa giderek toplam girdi düzeyini Xa„dan Xc‟ye çıkarmaktadır. Böylece 

hastalıktan dolayı üretimin azalmasını engellemek, üretimi Qc seviyesinde 

tutmanın gayreti içine girmektedir (ġekil 3.1.‟de C noktası). Bu durumda ise 

hastalığın maliyeti üretim kayıpları [ (Qa - Qc) * Pçıktı ] ve kontrol için yapılan 

harcamaların [ (Xc - Xa) * Pgirdi ] toplamı olacaktır. 

3. Bir baĢka seçenekde ise üretici, üretim seviyesini hastalığa ilk 

yakalandığı noktada tutabilmek için önleme harcamalarını artırma yoluna 

gidebilir (ġekil 3.1.‟de D noktası). Böylece hastalığa iliĢkin maliyet, ortaya 

çıkan ilave sağlık harcamalarının [ (Xd - Xa) * Pgirdi ] toplamından ibaret 

olacaktır. 

Bu açıklamalar doğrultusunda, hastalık dolayısıyla ekonomik açıdan 

etkilenen üreticinin hastalığı önlemeye yönelik alacağı kontrol kararlarında ne 
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Ģekilde davranması gerektiği üzerinde durulmalıdır. Yani üretici hastalığı 

kontrol amacıyla kullanacağı girdi miktarını belirlemek durumundadır. Bu 

belirleme noktasında dikkat edilecek en önemli husus hastalığın maliyetinin 

minimum seviyede tutulması olmalıdır. 

Üretim sürecinde ortaya çıkan hastalık diğer girdilerin aksine negatif 

bir özelliğe sahiptir. Bu nedenle hastalıktan kaynaklanan maliyetlerin 

minimizasyonunu sağlamak bir hayli zordur. Bu amaçla, ekonomi biliminde 

varolan “girdi-ikame” modeli, hastalıkların kontrol faaliyetlerinin ekonomik 

yönden değerlendirilmesi için kullanılmaya baĢlamıĢtır (McInerney ve 

Turner, 1989). Bu model çerçevesince, “hastalıktan kaynaklanan kayıplar” 

ve “hastalık kontrol harcamaları” arasındaki iliĢkiler incelenmektedir. 

Bu modeli ġekil 3.2. net bir biçimde açıklamaktadır. Hastalığın 

kontrolü için yapılan harcamalar (X ekseni) ile hastalıktan kaynaklanan 

üretim kayıpları (Y ekseni) arasındaki iliĢki LL’ eğrisiyle anlatılmaktadır. 

Azalan marjinal getirinin varlığı dolayısıyla eğri içbükey niteliktedir. 

      

Hastalıktan

Kaynaklanan

üretim kayıpları

(TL)
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Şekil 3.2. Hayvan Hastalıklarının Kontrolünde Girdi - Çıktı ĠliĢkisi 

  

 

Eğri üzerinde bulunan K, M ve N noktaları değiĢik düzeyde hastalık 

kontrol seçeneklerindeki hastalık kaybı ve kontrol harcamaları düzeyini 

göstermektedir. K noktasında üretici çok düĢük miktarda hastalık kontrol 

harcaması (Ek) yapmakta buna karĢılık oldukça yüksek düzeyde mali kayıpla 
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(Lk) karĢılaĢmaktadır. M noktasında ise hastalık kontrol harcamaları Em 

seviyesine kadar artırılarak hastalıktan kaynaklanan mali kayıp Lm düzeyine 

kadar azaltılabilmektedir. Grafikte LL’ eğrisinin M noktasından sonra X 

eksenine paralel olduğu görülmektedir. Bu durum eredikasyonun mümkün 

olmadığı mastitis, infertilite, topallık, metabolik hastalıklar gibi pek çok 

“yetiĢtirme hastalıkları” için söz konusudur. Eğer hastalığın eredikasyonu 

mümkün ise LL’ eğrisi X eksenine temas edecektir. Üretim hastalıkları söz 

konusu olduğunda üretici kontrol harcamalarının düzeyini Em‟nin üzerine 

çıkarsa bile hastalık kayıplarında daha fazla bir azalma elde edemeyecektir. 

3.1. Hastalık Kontrolünde Teknik ve Ekonomik Etkinlik 

ġekil 3.2.‟deki LL’ eğrisi değiĢik düzeylerdeki hastalık kontrol 

harcamaları sonucunda sağlanan hastalık kayıplarındaki tasarrufun teknik 

sınırını göstermektedir. BaĢka bir deyiĢle mevcut hastalık kontrol yöntemiyle 

sağlanabilecek minimum kayıp düzeyini göstermektedir. Bu eğrinin üzerinde 

bir noktada örneğin grafikte T noktasında bulunmak mümkün olabilir. Fakat o 

anda mevcut teknolojiyi uygulayarak bu eğrinin altında bulunmak (örneğin S 

noktasında) teknik açıdan mümkün değildir. Eğer iĢletme sahibi bu eğrinin 

üzerindeki herhangi bir noktada (örneğin grafikte K, N ve M noktaları) 

bulunuyorsa hastalık kontrol faaliyeti “teknik yönden etkin” olarak 

değerlendirilir. Ancak T noktasında bulunan üreticinin faaliyeti teknik olarak 

etkin değildir. Çünkü aynı düzeydeki kontrol harcaması hastalıktan 

kaynaklanan finansal kayıpların Lm düzeyine kadar düĢürebilmesine izin 

vermesine rağmen söz konusu üreticinin kaybı beklenenden daha yüksekte 

(Lt) kalmaktadır. 

Bununla birlikte, teknik olarak etkin olan bir faaliyet ekonomik olarak 

da etkindir anlamına gelmemektedir. Hastalık kontrol faaliyetlerinde 

ekonomik etkinliğe hastalığın toplam maliyetinin (hastalıktan kaynaklanan 

kayıplar + kontrol harcamaları) minimum olduğu noktada ulaĢılır. Bu 

noktada hastalık kontrol faaliyetlerinin marjinal maliyeti hastalık 

kayıplarındaki azalmadan sağlanan marjinal hasılaya eşittir. Grafikte her 

iki eksen de aynı ünite ile ifade edildiğinden (TL), toplam maliyetin minimum 

olduğu nokta ġekil 3.3.‟de gösterilen X ve Y eksenine 450 açısı olan bir 

doğrunun LL’ eğrisine teğet geçtiği (tanjantı) noktadır. Örneğimizde 

ekonomik etkinliğe N noktasında ulaĢılmıĢtır. Bu noktada En düzeyinde 

kontrol harcaması yapılarak hastalık kayıpları Ln düzeyine düĢürülmüĢ ve 

hastalığın maliyeti her iki eksende de Cn ile gösterilmiĢtir. Grafikteki Cm - Cn 

ve Ck - Cn arasındaki fark ise teknik olarak etkin olmasına rağmen ekonomik 
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olarak etkin olmayan kontrol faaliyetleri sonucu ortaya çıkan maliyeti 

göstermektedir (Yalçın, 2000). 

3.2. Sakınılabilir ve Sakınılamayan Maliyet Kavramı 

ġekil 3.3.‟deki iliĢki göstermektedir ki, eradikasyonun mevcut 

kontrol metotlarıyla mümkün olmadığı hastalıklarda üretici söz konusu 

hastalık için ne kadar teknik ve ekonomik olarak etkin faaliyet gösterirse 

göstersin bu hastalıktan Cn düzeyinde bir maliyetinin olması kaçınılmazdır. 

Bu durumda Cn sakınılamayan, yani üreticinin kontrol alanı dıĢında 

gerçekleĢen bir maliyet unsurudur. Fakat K, M, ve T noktalarında faaliyet 

gösteren üreticiler için hastalığın maliyetini daha da düĢürmek için 

yapılabilecek giriĢimler vardır ve (Cm-Cn),  (Ck-Cn) ve (Ct-Cn) sakınılabilen 

maliyetlerdir. Üreticiler mevcut kontrol metotlarını iyileĢtirerek bu 

maliyetleri ortadan kaldırabilirler. 
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 Şekil 3.3. Hastalık Kontrolünde Ekonomik Etkinlik 
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Ekonomik teori hastalık kontrolüne kaynak tahsisi konusunda hastalık 

kontrol kararlarının değerlendirilmesinde disiplinli bir Ģekilde düĢünmeye 

yardımcı olmakta ve diğer kantitatif teknikler yardımıyla pratikte hastalık 

kontrol kararlarının değerlendirilmesiyle ilgili yapılan çalıĢmaların 

metodolojik çatısını oluĢturmaktadır. Ancak, pratikte karĢılaĢılan hastalık 

kontrol kararlarının değerlendirilmesinde ekonomik ilkeler baĢlı baĢına yeterli 

olmamakta, bu tür araĢtırmalar veteriner bilimleri, ekonomi, istatistik, 

matematik ve bilgisayar bilimlerinin katkılarına ihtiyaç duyan bir multi-

disipliner çalıĢmayı gerektirmektedir (Yalçın, 2000). 

4. DÜNYADA HAYVAN HASTALIKLARININ 

KONTROLÜ VE YÖNETİM STRATEJİLERİ 

Dünyanın birçok ülkesinde hayvan hastalıklarına yönelik alınan kontrol 

kararları ve kontrol faaliyetleri hastalıkların özelliklerine göre farklı Ģekillerde 

ele alınmaktadır (Perry ve ark., 2001): 

a) Zoonoz Hastalıklar (BSE ve Kuduz gibi): Bu tür hastalıklar 

için özellikle geliĢmiĢ ve geliĢmekte olan ülkeler hastalığın gözetimi ve 

kontrolünde kamudan önemli oranda kaynak ayrılmasını benimsemiĢtir. 

b) Gıda Kaynaklı Hastalıklar (Escherichia coli 0157 ve 

Salmonellosis gibi): Bu gruptaki hastalıkların gözetimi ve kontrolünde 

geliĢmiĢ ülkeler, gerekli finansmanı kamu ve ürün pazarlama sektörleri 

arasında paylaĢırken, bazı ülkelerde (Ġsveç ve Danimarka) finansman 

tamamen kamu sektörü tarafından sağlanmaktadır. Birçok ülkede ise 

finansman temininde özel sektörün etkinliği çok azdır. 

c) Endemik (Yöresel) Hastalıklar: Endemik hastalıklar hayvansal 

üretimde verimliliği olumsuz yönde en çok etkileyen hastalık grubudur. 

Birçok geliĢmiĢ ülkede bu tür hastalıkların gözetimi ve kontrolü için gerekli 

finansman ürün iĢleme ve ürün pazarlama sektörleri arasında 

paylaĢılmaktadır. GeliĢmekte olan ülkelerde, bu hastalıkların kontrolü için 

gereken finansman desteği hastalığa göre değiĢmektedir. Örneğin, çok yakın 

bir zamana kadar Afrika‟da endemik hastalıkların kontrolü için gerekli olan 

fon devlet tarafından sağlanmakta iken, bu durum, yapısal ayarlama 

programlarının uygulanmasıyla birlikte değiĢmiĢtir. 

d) Epidemik (Salgın) Hastalıklar (Şap gibi): Epidemik 

hastalıklar ulusal hayvancılık endüstrilerini ciddi oranda tehdit etmektedir. 
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GeliĢmiĢ ülkelerde (Amerika, Kanada ve bazı AB Üye Ülkelerinde) hastalığın 

gözetim ve kontrol finansmanı kamu tarafından veya kamu ile hayvancılık 

endüstrileri arasında paylaĢtırılarak yapılmaktadır. GeliĢmekte olan ülkelerde 

ise, tamamen kamu tarafından finansman sağlanmaktadır. 

GeliĢmiĢ ülkeler son yıllarda vatandaĢlarının sağlığı yanında, sahip 

oldukları hayvanların refahına da daha fazla önem vermeye baĢlamıĢlardır. 

Bununla birlikte salgın hastalıkların uluslararası ticaret üzerinde oluĢturduğu 

engelin giderek daha ciddi boyutlara ulaĢması gibi geliĢmeler gerek iĢletme, 

gerekse ulusal düzeyde hayvan hastalıklarının ve hastalık kontrolünün 

önemini daha da artırmıĢtır. Bunun neticesinde, veteriner hekim, 

epidemiyolojist, ekonomist, istatistikçi, matematikçi ve bilgisayar 

uzmanlarının ortak çalıĢmalarını kapsayan multi-disipliner projelerle 

bilgisayarlı karar destekleme sistemleri (Computerised Decision Support 

Systems) geliĢtirilerek alternatif kontrol/eradikasyon stratejilerinin teknik ve 

ekonomik yönden etkinliği, hastalık kontrol programı sahada uygulanmadan 

önce simülasyon sonuçlarına göre değerlendirilebilmekte ve hastalık 

kontrolünde öncelikler belirlenebilmektedir. 

Yeni Zelanda, Avustralya ve Hollanda gibi ülkeler, salgın hastalık 

riskinin ekonomiye getireceği olumsuz etkilerin bilinciyle “Bilgisayar 

Destekli Entegre Hayvan Sağlığı Yönetim Enformasyon Sistemleri 

(Integrated Disease Management Information Systems)” de geliĢtirmeye 

baĢlamıĢlardır. Bu sistem sayesinde salgın esnasında oluĢan milyonlarca veri 

süratle iĢlenerek bilgi haline dönüĢtürülebilmekte ve bu bilgiler salgının en 

kısa sürede eradike edilmesi için kullanılmaktadır. 

Bu çalıĢmalardan ilki ve en geliĢmiĢi Yeni Zelanda‟da Ģap hastalığının 

kontrolü için 1994 yılında geliĢtirilen ve 1996 yılında da AB saha Ģartlarına 

adapte edilen “EpiMAN” adlı “Entegre Hastalık Yönetim Programı”dır 

(Jalvingh ve ark, 1994). 

EpiMAN, Bilgisayarlı Karar destekleme sisteminde bulunan 

Epidemiyolojik ve Ekonomik Simülasyon Modellerin yanında, Coğrafi Bilgi 

Sistemi (CBS) ve Eksper Sistemini de içermektedir. CBS uydu aracılığı ile 

kuĢbakıĢı olarak hastalığın patlak verdiği iĢletmeleri, karantina alanlarını ve 

hastalığın yayılma paternini incelemektedir. Bu bilgiler uzman görüĢlerini 

içeren Eksper Sisteminin de yardımıyla değerlendirilmekte ve Epidemiyolojik 

Simülasyon Modeli ile salgının gelecekte izleyeceği seyir önceden tahmin 
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edilmeye çalıĢılmaktadır. Salgın esnasında hastalık yönetimin amacı, Hastalık 

Kontrol Entegre Yönetim Enformasyon Sistemlerinden yararlanarak; 

 Hastalığın patlak verdiği iĢletmelerdeki hayvanlarla bu iĢletmelerle 

temasın bulunduğu düĢünülen tüm Ģüpheli hayvanların süratle itlafı 

yapılarak, virus kaynaklarının hızlı bir Ģekilde ortadan kaldırılması, 

 Risk altında bulunan iĢletmelerde erken teĢhise olanak sağlayacak 

tarama (survaillance) faaliyetlerinin yapılması ve 

 Enfekte ve Ģüpheli bölgelerde hayvan hareketlerinin sıkı denetim 

altına alınması olarak özetlenebilir. 

Ülke salgın hastalıktan eradike edildiği durumda da bu sistemlerden 

yararlanarak hastalık kontrolünde uygulanabilecek alternatif 

kontrol/eradikasyon stratejilerinin maliyet ve faydaları ile risk 

değerlendirilmeleri yapılarak optimum hastalık kontrol/eradikasyon stratejisi 

belirlenebilmektedir. 

Bilgisayar Destekli Entegre Hayvan Sağlığı Yönetim Enformasyon 

Sistemleri bazı AB ülkelerinde 2001 yılında yaĢanan Ģap salgınında da etkin 

bir Ģekilde kullanılmıĢtır. EpiMAN benzeri Hayvan Sağlığı Yönetim 

Enformasyon Sistemleri uluslararası ticarete engel teĢkil eden Tüberküloz ve 

Domuz Vebası gibi diğer salgın hastalıkların yönetiminde de kullanılması için 

çalıĢmalar sürdürülmektedir (Morris, 1994, Morris ve ark., 2002). 

SONUÇ 

Görüldüğü gibi gerek iĢletme, gerekse ulusal düzeyde hayvan 

hastalıkları ekonomik bir maliyettir. Bu sorun tüm dünyada uluslararası 

ticareti de doğrudan etkilemektedir. Hastalıkların önlenmesine yönelik 

geliĢtirilecek çözüm stratejileri, hastalıkların ortaya koyduğu ekonomik 

maliyet net bir Ģekilde belirlenmeden oluĢturulamaz. Maliyet 

hesaplaması ise hastalıktan dolayı ortaya çıkan kaybın sadece para 

cinsinden ifade edilebileceği basit bir çerçeveye sığdırılamaz. Çünkü 

yapılacak ekonomik analiz, hastalığın önlenmesine yönelik 

uygulanacak kaynak tahsis kararlarının optimizasyonuna önemli katkı 

sağlayacaktır. Kaldı ki kaynak kullanımına yönelik etkinlik ekonomi 

biliminin bir gereğidir. Ancak sorunun çözümü için ekonomi bilimini 

de tek baĢına yetkili kılmak doğru değildir. Bunun için veteriner 
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hekimliği baĢta olmak üzere, epidemiyoloji, matematik, istatistik, 

bilgisayar teknolojilerine de büyük gereksinim vardır. Bu alandaki 

uzmanların da katılımıyla hastalıkların alternatif kontrol-eradikasyon 

stratejilerinde teknik ve ekonomik etkinlik daha hızlı ve sağlıklı bir 

Ģekilde sağlanmıĢ olacaktır.         
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GİRİŞ 

Kedilerin yaklaşık 3600 yıl önce Mısır'da evcilleştirildiği 

düşünülmektedir. Son bulgulara göre; Kıbrıs'ta yapılan arkeolojik 

çalışmalarda kediler ve insanlar arasındaki ilişkinin, evcilleştirilmelerinin ve 

insanlarla bir arada yaşamalarının yaklaşık 9500 yıl öncesine uzandığı ifade 

edilmektedir (Driscoll ve ark. 2009). İnsanlar ve kediler arasındaki ilişki 

zamanla değişime uğramıştır. Eski Mısır'da kediler insanların sosyal ve dini 

yaşamında önemli bir rol oynamış, tanrıların dünyevi sembollerini temsil 

etmiş ve Orta Çağ'da kediler cadılar ile ilişkilendirilmiştir (Rhodes, 2012). 

Günümüzde, kediler Batı’da en popüler evcil hayvanlardan birisi haline 

gelmiştir (Zupcic ve ark. 2020) ve popülariteleri Asya, Afrika ve Güney 

Amerika'daki birçok ülkede de giderek artmaktadır (Rochlitz & Yeates, 2018; 

Yeates, 2019). Avrupa'daki kedi nüfusunun 110 milyondan fazla olduğu, 

Türkiye’de ise yaklaşık 4,4 milyon olduğu tahmin edilmektedir (Anonim, 

2021, Anonim, 2022a). 

Kediler evcil hayvanlar olarak, kendi refahlarından tamamen sorumlu 

olan sahiplerine bağlıdır. Bu noktada kedi sahiplerinin; kediler, barınma, 

beslenme ve onların diğer cinslere özgü ihtiyaçları hakkındaki bilgisi ve 

tecrübesi önemli bir rol oynamaktadır. Evcil kediler genellikle sağlıklarını ve 

refahlarını olumsuz yönde etkileyebilecek stresli uyaranlara sıklıkla maruz 

kalmaktadırlar. Çoğu evcil hayvan sahibi, evcil hayvanlarını ailenin bir üyesi 

olarak görse de istemsiz olarak evcil hayvanlarının sağlığına zarar verebilirler. 

Bazı durumlarda ise onlara sahipleri tarafından bilinçli olarak zarar verildiği 

ifade edilmektedir (Zupcic ve ark. 2020).  

İnsanların evcil hayvanların refahı konusundaki farkındalığı giderek 

artmaktadır. Avrupa Birliği vatandaşlarının çoğunluğu (%74) evcil 

hayvanların refahları ile ilgili endişe duymaktadır (Anonim, 2016). Sabolek 

ve ark. (2021), veteriner hekimliği fakültesi öğrencilerinin evcil hayvanların 

refahı konusundaki tutumlarında bölgesel farklılıklar olduğunu belirtmiştir. 

Ayrıca bu farklılıkların sadece bölgeler arası kültürel farklılıkların sonucu 

olmadığını, aynı zamanda belirli bölgelerdeki öğrencilerin başta kedi ve 

köpekler olmak üzere hayvanların refahı ile ilgili sorunlarla giderek daha fazla 

karşılaşmalarıyla bağlantılı olduğunu ifade etmişlerdir. 

Yapılan bir çalışmada sahiplerinin kedilerini terk etmeleri ile ilgili 

olarak bazı faktörler ortaya konulmuştur. Bunlar arasında; başıboş 

bırakma/terk etme (%31), sahiplerinin yaşantılarındaki değişiklikler (taşınma, 

hastalık, maddi veya manevi durum değişikliği, vb.) (%19), istenmeyen 
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gebelik durumları veya yavrular (%14), alerjik hastalıklar (%5) rol 

oynamaktadır (Stella & Croney, 2016).  

Bu bölümde, kedi refahının en yaygın ve öne çıkan faktörleri ile 

sorunları hakkında bilgiler verilmesi amaçlanmıştır. 

1. YAŞAM ALANI 

Yaşam alanı, kedilerin sağlığını etkileyen en önemli faktörlerden 

biridir. Günümüzde pek çok kedi sadece kapalı mekanlarda tutulmaktadır. 

Kedilerin kapalı alanlarda tutulması; trafik kazalarını, diğer 

kediler/hayvanlarla kavgalarda yaralanmalarını, hastalıklarını ve çalınmalarını 

önlemektedir. Ayrıca, daha kolay kontrol edilebilir hale getirmekte ve kaçma 

olasılıklarını da düşürmektedir. Ayrıca kapalı alanlarda tutulmaları kedilerin 

oldukça motive oldukları çok sayıda karakteristik davranış biçimini ifade 

etmelerini engeller ve bu da davranış bozukluklarının ve diğer hastalık 

durumlarının gelişmesine neden olabilir; aşırı ses çıkarma, saldırganlık ve 

evin çeşitli yerlerine işeme ve dışkılama gibi bazı istenmeyen davranışlar da 

ortaya çıkabilir (Sandøe ve ark. 2017; Yeates, 2019). Morgan ve Houpt 

(1989), yalnızca kapalı alanda tutulan kedilerin davranışlarında görülen en 

yaygın sorunların; masa ve diğer yüzeylere sıçramaları (%60), mobilyaları 

tırmalamaları (%42), evdeki bitkileri yemeleri (%36), diğer kedilere 

saldırganlık göstermeleri (%25), açıkta bulunan yiyecekleri kaçırarak 

yemeleri (%25), insanlara tıslamaları veya saldırganlık göstermeler (%17), 

evin içindeki herhangi bir yere idrar yapmaları veya dışkılamaları (%16), 

kumaş ve benzeri gibi konfeksiyon malzemelerini çiğnemeleri (%7) olduğunu 

ifade etmişlerdir. Kedilerde görülen bu tarz istenmeyen davranışlar bir kez 

sergilendikten sonra tekrar ortadan kaldırılması oldukça zor olmaktadır. 

Kedilerin tutulduğu alanın büyüklüğü ve kalitesi, oldukça spesifik 

davranışların ifade edilmesini sağlamalıdır. Bunun için, kedi başına en az 1,5 

metrekare taban alanı ve 2 metre yükseklik sağlanması gerekmektedir 

(Rochlitz & Yeates, 2018; Yeates, 2019). Yaşam alanlarını zenginleştirmek ve 

özel bir şekilde evdeki insan veya diğer hayvanlarla istenmeyen 

karşılaşmalardan sığınabilecekleri barınaklar sağlanması gerekir. Kediler 

yüksek yerlerden çevrelerini gözlemlemeyi severler, bu nedenle onlara ek alan 

yaratan tırmanma alanları, platformlar, hamaklar veya pencere bankları gibi 

yükseltilmiş nesneler sağlanması da faydalı olacaktır. Ayrıca pençe sağlığının 

korunması, görsel veya feromonlar ile bölgesel işaretler bırakma olasılığı 

nedeniyle kaşıma ve alan işaretlemeleri için birtakım nesnelere de ihtiyaç 
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duyabilecekleri unutulmamalıdır (Broom & Fraser, 2007; Stella ve ark. 2014). 

Ek olarak bölgede kediler için toplar, kurmalı fareler, tüylerden yapılmış 

çeşitli eşyalar, oyuncaklar gibi eğlence öğelerinin ve sindirimlerini 

kolaylaştırmak için kullanılabilecek kedi nanesinin sağlanması arzu edilir 

(Rochlitz & Yeates, 2018; Yeates, 2019). 

Yetersiz sıcaklık, kedilerin sağlığının bozulmasına neden olabilecek 

başka bir faktördür. Evcil kediler için termonötral bölge 30-38°C arasındadır, 

ancak çoğunlukla ortalama sıcaklığı 22±2°C olan alanlarda tutulurlar, bu 

nedenle onlara dinlemeleri ve çevre koşullarına daha kolay uyum sağlamaları 

için sıcak bir yatak sağlanması gerekir (Stella & Croney, 2016). Kedilerin 

uyumaları ve dinlenmeleri için birlikte uyuyabilecekleri geniş alanlar, ayrıca 

bireysel olarak dinlenmeleri için ayrı alanlar sağlanmalıdır. Bazı kediler her 

zaman kendi yatağını kullanmazlar, yastıklar, diğer yataklar, sandalyeler gibi 

rahat ve sıcak yerleri de seçebilirler. 

Kedilerin koku alma duyusu insanlardan çok daha gelişmiştir ve itici 

kokular onları strese sokar. Bu nedenle kediler köpek kokularına, çamaşır 

deterjanı, alkol, limon gibi kimyasal temizlik maddelerine ve tanımadıkları 

diğer kedilerin kokularına karşı tepki verebilirler. Ses frekans aralığı ve 

yoğunluğu da stres yaratabilen bir diğer faktördür. Bu nedenle, ortamdaki 

gürültü seviyelerinin olabildiğince azaltılması ve ses yoğunluğunun kediler 

için 60 dB civarında bir seviyede tutulması arzu edilir (Stella & Croney, 2016; 

Rochlitz & Yeates, 2018; Yeates, 2019). 

Kedilerin bulundukları yaşam alanlarından kaçmaları ya da 

kaybolmaları durumunda daha kolay ve daha güvenli bir şekilde bulunmaları 

için mikroçip takılması da tavsiye edilmektedir. Türkiye’de de 26.02.2018 

tarihli 30344 sayılı Resmi Gazete yayımlanan “Kedi, Köpek ve Gelinciklerin 

Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik” kapsamında 

mikroçip uygulaması yasal zorunluluk haline getirilerek kedi, köpek ve 

gelinciklere mikroçip uygulamasının yapılması için 31.12.2022 tarihine kadar 

süre tanınmıştır (Anonim, 2022b). 

2. BESLENME 

Fazla kilo ve obezite hem insanlar hem de evcil hayvanlar için 

büyüyen bir problemdir (German, 2006). Kipperman ve German (2018) bu 

soruna dikkat çekmenin veteriner hekimin görev ve sorumluluğu olduğunu 

belirtmektedir. Öhlund ve ark. (2018), evcil kedilerde fazla kilolu olma 
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prevalansının tıbbi bulgulara göre %45, sahiplerinin tahminlerine göre ise 

%22 olduğunu ifade etmiştir. 

Obezitenin en yaygın nedenleri aşırı beslenme ve yetersiz fiziksel 

aktivitedir. Sadece evde tutulan kedilerin, dışarı çıkmasına izin verilen 

kedilere göre obez olma olasılığı daha yüksektir. Sahipleri bazen kedinin 

davranışını yanlış yorumlar ve kedi onunla her temas kurduğunda kedinin 

yemek istediğini düşünerek onu yiyecek ile ödüllendirirse, kedi bu davranış 

biçimini benimser. Kedilerin kısırlaştırması metabolizmalarının 

yavaşlamasına neden olduğu için vücut ağırlığını etkileyen önemli bir 

faktördür (German, 2006). 

Mama kalitesi, kedilerin refahını sağlamada etkili olan bir diğer 

önemli faktördür. Sahipleri uygun mamayı seçebilmek için kedilerinin 

cinslerini, yaşlarını ve diğer özelliklerini iyi bilmelidir. Kediler, özellikle 

belirli amino asitler (örneğin taurin, arginin), yağlar ve vitaminler olmak üzere 

yüksek protein ve düşük karbonhidrat içeriğine sahip yiyeceklere ihtiyaç 

duyarlar. Çoğu zaman sahipleri kedileri tamamen ticari yiyeceklerle besler ve 

bu tür yiyecekler, özellikle kuru mamalar, önemli miktarda karbonhidrat 

içerebilir. Kedilerin büyük çoğunluğu laktozu sindiremez ve hatta bazı kediler 

buna tahammül bile edemezler. Ek olarak, kediler selülozu sindiremezler. 

Bazılarının ot ve diğer bitkileri yedikleri ancak vejetaryen bir diyetle 

beslenmemeleri gerektiği belirtilmiştir (Rochlitz & Yeates, 2018; Yeates, 

2019). 

Yiyecekle ilgili karar verme çok sayıda faktörden etkilenir: sahibinin 

kedinin beslenme ihtiyaçları hakkındaki bilgisi, besin değeri, mamanın 

kullanışlılığı ve bileşenlerin güvenliği hakkındaki bilgileri, üretici hakkındaki 

görüşleri, mamanın fiyatı gibi... (Michel ve ark. 2008). Sahipleri, kedilerinin 

sağlığı için mamanın öneminin giderek daha fazla farkına varmakta ve fiyatı 

ne olursa olsun, "doğal" içerikli mamaları tercih ederek, mümkün olduğu 

kadar daha fazla kaliteli mama satın almaktadır (Vinassa ve ark. 2020). 

Kedi sahipleri genellikle kedilerini aynı yerde beslerler, bu da kediler 

için oldukça spesifik olan yiyecek arama davranışlarını ifade etme olasılığını 

büyük ölçüde azaltır. Böyle bir uygulama kedilerde can sıkıntısına neden 

olabilir. Can sıkıntısı/stres kedileri çok fazla veya çok az gıda alımına itebilir 

(McMillan, 2013; Stella ve ark. 2014). Can sıkıntısını azaltmak ve fiziksel 

aktiviteyi arttırmak için onlara oyun oynamalarını ve keşfetmeyi teşvik 

etmelerini sağlayabilecek şekilde yiyecekler (yap-boz besleyiciler vb.) 

sunulması da önemlidir (Stella & Croney, 2016). 
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Kedilerin obez olması, fiziksel hareketsizlikleri, uygunsuz içeriğe 

sahip olan kalitesiz mamalarla beslenmeleri; diyabet, neoplazi ve dermatozlar 

gibi çeşitli hastalıkların yanı sıra kardiyovasküler hastalıklar, solunum sistemi 

hastalıkları, anestezi sırasında komplikasyonlar ve üreme bozuklukları gibi 

sorunlara neden olabilmektedir (German, 2006). 

3. DİĞER KEDİLERİN VE DİĞER EVCİL HAYVAN 

TÜRLERİNİN VARLIĞI 

Kedilerin sosyal davranışları onların sosyalleşebilmelerine bağlıdır. 

Mendl ve Harcourt (2000), yavruyken diğer kedi, insan ve köpeklerle temas 

halinde olan kedilerin, sadece annesiyle büyüyenlere göre sosyal gruplardaki 

hayata daha kolay uyum sağladığını belirtmektedir. Birden fazla kedinin 

olduğu evlerde, istenmeyen davranışlar, tek kedili evlere göre daha sık 

görülür. Bunun önüne geçmek için her kediye ayrı yerlerde mama kabı ve 

kum kabı sağlanması gerekmektedir (Amat ve ark. 2016). Bir çalışmada 

(Heidenberger, 1997), kedilerin %24’ünün kendi mama kabının olmadığı ve 

%51'inin diğer kedilerle bir kum kabını paylaşmak zorunda kaldığını 

belirtmiştir. Her iki durum da kedilerde saldırganlığa neden olabilir. 

4. SAHİP - KEDİ İLİŞKİSİ 

İnsan-hayvan ilişkisindeki etkileşimlerin sayısını ve niteliğini insan 

belirler, hayvan ise insanın eylemlerine içgüdüsel olarak tepki verir. Sahibinin 

kediye karşı uygun olmayan tutumu, kedinin sağlığına ve refahına zarar 

verebilir (Stella & Croney, 2016). Sahiplerinin günde birkaç saatini onlarla 

etkileşime girerek geçirdiği kedilerde davranış sorunları daha az görülür  

(Heidenberger, 1997). Kedi sosyalleştirilmez veya yetiştirilmesinde ceza 

kullanılırsa insan korkusu ortaya çıkar (Stella & Croney, 2016). Claxton 

(2011), strese neden olmayan davranış teknikleri kullanılmasının ve hayvana 

kötü bir muamele yapıldıktan sonra hayvanın sevdiği yiyeceklerle 

beslenmesinin stresi azaltılabileceğini belirtmektedir. Kronik stresten 

kaçınmak için kedilerin sabit bir günlük rutini olmalıdır (oyun süresi, 

beslenme ve sahipleriyle etkileşim) (Amat ve ark. 2016). 

Bazı sahipler kedilere çocuk gibi davranır. Giydirme ve sarılma gibi 

uygulamalar çoğu zaman zararsız olmakla birlikte, kedilerin sağlığını 

etkileyebilir. Kedilerin refahının bozulması genellikle onların hastalanmasına 

neden olur ve bazen sahipleri bunu kabul etmek istemezler (Broom & Fraser, 

2007). Bu nedenle, evcil hayvan sahibi olma konusundaki beklentilerin 
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gerçekçi olması için potansiyel sahiplerin eğitilmesi hayvanların terk 

edilmesini azaltmak için önemli olabilir (Scarlett ve ark. 1999; Powell ve ark. 

2018). Birçok kedi hayvan barınaklarına terk edilir, çünkü sahipleri onların 

saldırganlıklarına, evin herhangi bir yerine idrar veya dışkı yapmalarına 

tahammül etmekte zorlanır (Stella & Croney, 2016). Plitman ve ark. (2019), 

brakiyosefalik kedi ırkı sahiplerinin bir kedi edinmeden önce gerekli bilgileri 

aramaya daha az meyilli olduklarını ve kedilerini (özellikle cilt ve gözlerin 

durumu nedeniyle) sağlıklı olarak görmediklerini bulmuşlardır. Farklı cins 

kedi sahipleriyle karşılaştırıldığında, cinslerini diğer potansiyel sahiplere 

önerme olasılıkları daha düşüktür. Bu durum kedilerinin sağlığıyla ilgili kötü 

bir deneyim yaşamalarına veya daha fazla bakım istemelerinden 

kaynaklanabilir. 

Genel olarak; kedilerin refahını etkileyen birçok faktör vardır. 

Refahın bozulmasının ana nedeni genellikle kedi sahiplerinin kedilerin 

barınma alanları, beslenme ihtiyaçları ve davranışları hakkında yetersiz 

bilgiye sahip olmasından kaynaklanır. Bu da kedilerde hastalıklara, davranış 

bozukluklarına veya istenmeyen davranışlara neden olur. Dolayısıyla evcil bir 

hayvanı sahiplenmeden önce potansiyel sahipler, öncelikle kedilerin oldukça 

karakteristik davranışlarını ifade edebilmelerini sağlamaları, beden ve ruh 

sağlığının iyi olması için ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri hakkında 

bilgilendirilmelidir. Bu ihtiyaçları sağlayabileceklerinden emin olurlarsa 

hayvan sahiplenmelidirler. 
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