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Özet
Eğitim ihtiyaçlarının analizi ile ihtiyaç duyulan bilgilerin tespit edilmesi hem çiftçilerin ihtiyaç duydukları bilgilerin belirlenmesi hem de daha
gerçekçi bir eğitim programının yapılabilmesi için çok önemlidir. Afyonkarahisar’da koyunculuk önemli bir hayvansal üretim kolu olup koyunculuk işletmeleri ağırlıkla orta ve küçük ölçekli işletmelerden oluşmaktadır. Türkiye’de 2014 yılından beri Çiftlik Hayvanlarının Refahına
ilişkin Genel Hükümler Hakkındaki Yönetmelik ile çiftliklerde sağlanması zorunlu olan ulusal hayvan refahı standartları tanımlanmıştır. Koyunculuk işletmelerinin de ulusal hayvan refahı standartlarına uyumu bakımından çiftçilerin hayvan refahı konusundaki eğitim ihtiyaçlarının
belirlenmesi çok önem taşımaktadır. Bu tebliğde çiftçilerin hayvan refahı yönetimi konusundaki eğitim ihtiyaçlarına ilişkin bulgular sunulmuştur. Bu bulgular, Afyonkarahisar İli Emirdağ İlçesi'nde bulunan küçük ve orta ölçekli koyunculuk işletmelerinin sahiplerinin hayvan sağlığı
ve refahı konularındaki eğitim ihtiyaçlarının analiz edilmesi amacıyla yürütülen bir araştırma projemizden elde edilmiştir. Ayrıca, elde edilen
sonuçlar çiftlik düzeyinde koyun refahının sağlanabilmesi için minimum gerekliliklerin yerine getirilmesi bakımından fırsatlar ve dezavantajların yönetimi yönünden de tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Eğitim ihtiyacı, Hayvan refahı yönetimi, Çiftçi, Koyunculuk işletmeleri

Analysis of Farmer Training Needs in Sheep Enterprises:Animal Welfare Management
Abstract
Analysis of training needs and identification of the information needed is crucial for both the detection of the information that farmers need and
a more practical training program. Sheep breeding is an important animal production branch in Afyonkarahisar and the sheep farm operations
mainly consist of medium and small scale enterprises. In Turkey since 2014, The Regulation on General Provisions Related to the Welfare of
Farm Animals are defined the national animal welfare standarts that are mandatory in farms. In point of compliance with the national animal
welfare standards of sheep breeding enterprises, it is very important to determine the training needs of the farmers related to animal welfare. The
findings about the training needs of the farmers on animal welfare management are presented in this paper. This findings has been obtained from
our research project conducted to analyze the training needs of owners of sheep enterprises on animal health and welfare issues in small and
medium-sized enterprises located in the Emirdag District of Afyonkarahisar.In addition, the results obtained are discussed in the management
perspective of opportunities and disadvantages in terms of meeting minimum requirements for sheep welfare at the farm level.
Keywords: Training needs, Animal welfare management, Farmer, Sheep enterprises

GİRİŞ

Türkiye’de 2017 yılı itibariyle 33 677 636 baş koyun bulunmaktadır [27]. Koyun varlığı Afyonkarahisar’da 712 bin
ve Emirdağ ilçesinde ise 122 bin baş olup, bölge halkı için
önemli bir geçim kaynağını oluşturmaktadır [7]. Koyunculuk işletmeleri özellikle gelişmekte olan ülkelerin sosyo-ekonomik ve kültürel yaşamında hayati bir rol oynamakta ve
genellikle düşük sosyo-ekonomik profilli bölgelerde daha
fazla yapılmaktadır [22]. Bu nedenle koyunculuk işletmeleri
küçük ölçekli ve aile tipi işletmeler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu işletmelerde aile bireyleri de çiftlik faaliyetlerinin ayrılmaz bir parçası olarak yetiştiricilik işlerinde yer
almaktadır [23]. Emirdağ’daki koyunculuk işletmelerinin de
benzer yapıda olduğu ve ekstansif yetiştiricilik yapıldığı görülmektedir [19].
Koyunlar genellikle gündüzleri merada otlatılmakta, geceleri de bir miktar konsantre ve kaba yem takviyesi yapılarak ağıllarda barındırılmakta olup, havaların ısınmasıyla da
gece otlatmasına geçilmektedir. Merada su bulunma durumu
veya ot kapasitesi gibi faktörler koyunların refahını etkilemektedir [11]. Mera uzaklığı ve zemin yapısı hayvanların

ayak ve tırnak sağlığını olumsuz etkileyebilmektedir. Ayrıca
bu koyunculuk işletmelerinde barındırma olanakları ve hayvan bakım ve idaresine ilişkin bazı özelliklerin de hayvan
sağlığı ve refahını olumsuz etkilediği bildirilmiştir [19].
Özellikle insan-hayvan etkileşimlerinin çiftlik hayvanlarının sağlık, verim ve refahı üzerinde önemli etkileri bulunmakta olup hayvan ile doğrudan temas halinde bulunan ve
koyunların bakım, besleme ve idarelerini yürüten çiftçilerin
hayvan refahı algısının ve hayvanlara yönelik davranışlarının hayvanlara karşı hissettikleri merhamet ve empatileri ile
etkilendiği bildirilmiştir [13,16].
Avrupa Birliği’nde olduğu gibi Türkiye’de de çiftlik
hayvanları için refah standartları tanımlanmış olup, yayınlanan yönetmelikler ile işletmelerin minimum standartları
sağlaması gerekmektedir [2]. Bu yönetmelik hayvan refahı
standartları yönünden koyunculuk işletmelerinde hali hazırda bulunan şartlardan daha yüksek konfor ve daha iyi yetiştirme uygulamalarını gerektirmektedir [5].
Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde verimlerin yüksek
olmasında çiftçilerin eğitilmesi en etkili yöntemlerden birisi
olarak kabul edilmektedir [9]. Afyonkarahisar’daki koyun-

1-Bu çalışma, 12-15 Temmuz 2018 tarihinde Nevşehir'de düzenlenen ICVAS, 4.Uluslararası Veteriner ve Hayvan Bilimleri Kongresi'nde poster olarak sunulmuştur.
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culuk işletmelerinde yürütülen bir çalışmada çalışanlarının
hayvan refahına ilişkin daha önce herhangi bir eğitim almadıkları belirlenmiştir. Bir eğitim programının başarısı çiftçinin ilgisi ve eğitimin veriliş şekline bağlanabilir. Eğitim
ihtiyacının isabetli ve doğru değerlendirilmesi, yöntem ve
eğitim süresi gibi bazı önemli faktörler eğitimin başarısını
etkilemektedir [22, 26].
Koyunculuk işletmelerinde çiftçilerin eğitim ihtiyacı
işletmenin teknik ve iktisadi gelişimini ve sürekliliğini sağlamak üzere problemleri tespit etme ve çözümler geliştirme
bakımından bilgi ve becerileri ifade etmektedir. Eğitim, yeni
becerilerin ve bilginin edinilmesi sürecidir ve eğitim ihtiyaçlarının analizi, eğitimin başarısını artırır. Eğitim ihtiyacının
yaş, cinsiyet, eğitim durumu ve tecrübe ile değiştiği bildirilmiştir [17, 20, 22, 24]. Kellert ve Berry [17] eğitim düzeyi
ile hayvanlara yönelik tutum arasında pozitif bir ilişki olduğunu bildirmiştir. Lioutas ve ark. [20] çiftçilerin algıladıkları
eğitim ihtiyacını yaş ve tecrübenin etkilediğini tespit etmişlerdir. Ayrıca erkek ve kadın çiftçilerin bildirdikleri eğitim
ihtiyaçları önemli derecede farklılık göstermektedir. Kadın
çiftçilerin koyun yetiştiriciliğinin her alanında katkı sağladığı bildirilmektedir [22]. Özellikle koyunların yönetimi,
koyunların temizlenmesi, koyun sağlığının izlenmesi, yem
hazırlama ve hayvan beslenmesi ile ağıl temizliği gibi alanlarda kadınların daha fazla çalıştığı görülmektedir. Rani ve
Subhadra [23] özellikle kadın çiftçilerin eğitimi için kendi
ihtiyaçlarına göre yapılandırılmış eğitim programı ve içeriği
kullanılmasının bilgileri ve kendilerine güveni arttıracağını
vurgulamıştır. Pagaria [22] kadınların eğitim programlarına
katılabilmesi için yeterli zamanı bulmasının da sorun oluşturabileceğini kaydetmiştir.
Bu araştırmada, Afyonkarahisar ili, Emirdağ ilçesinde
bulunan koyunculuk işletmelerinde koyun refah seviyesinin
artırılması için hayvan refahı yönetimi konusunda çiftçilerin
eğitim ihtiyaçlarının analiz edilmesi amaçlanmıştır.

MATERYAL VE YÖNTEM

Afyonkarahisar ili, Emirdağ ilçesi koyun varlığı itibari
ile ilde en yüksek değere sahip olup, işletmeler genellikle
aile tipi küçük ölçeklidir. Bu nedenle araştırmanın yapılacağı köy ve mahalleler ile işletmeler basit rastgele örnekleme
metodu ile belirlenmiş ve bu işletmelerde koyun bakım ve
idaresinde görev alan işletme sahibi ve aile bireylerinden
toplam 69 çiftçi ile araştırma yürütülmüştür.
Çiftçilerin hayvan refahı yönetimi konusundaki eğitim
ihtiyaçlarını değerlendirmek için bir form geliştirilmiştir. Bu
form hazırlanırken, hayvan refahı yönetimi bilgi ve becerisini değerlendirmek üzere hayvan refahı mevzuatı ve koyun
ırklarına ilişkin bilgi düzeyi ile kuzu bakımı, predator kontrolü, acil kesim, ayıklama ve ötenazi gibi koyunculuktaki
pratik işlemler ve doğal afetlerde acil eylem planı hazırlama
ve uygulayabilme bilgi ve beceri düzeyleri dikkate alınmıştır. Bu kapsamda, koyun refahı ile ilgili olan mevzuat [2, 5],
özel ve kamu kurumlarına ait koyun refahı yönergeleri [6, 8,
12, 25] ve konuya ilişkin yapılmış araştırmaların sonuçlarından yararlanılmıştır [1, 4, 6, 13, 15, 21]. Bu araştırma Afyon
Kocatepe Üniversitesi Yerel Hayvan Etik Kurulu tarafından
onaylanmıştır (AKUHADYEK-142-16).
Araştırma kapsamında koyunculuk işletmeleri ile iletişime geçilmiş ve kabul eden işletmelere ziyaret gerçekleştirilmiştir. Bu ziyaret sırasında çiftçiler ile yüz yüze görüşülerek
araştırmanın amacı anlatılmıştır. Görüşülen çiftçilerden koyunlarda refahın yönetimi konusunda eğitim ihtiyaçlarının
değerlendirilmesi amacıyla hazırlanan soruların her birisine
üç şıktan (en çok gerekli, gerekli ve en az gerekli) birisi ile
yanıt vermesi istenmiştir [24]. Elde edilen verilerin analizinde SPSS 14.01 programından yararlanılmış olup hayvan refahı yönetimine ilişkin algılanan eğitim ihtiyaçlarının ortaya

konulması için tanımlayıcı istatistikler verilmiştir.

BULGULAR VE TARTIŞMA

Araştırmada çiftçilerin ulusal hayvan refahı standartları
ve ilgili mevzuat konusundaki eğitim ihtiyaçlarına ilişkin
bulgular Şekil 1’de verilmiştir. Avrupa Birliği’nde olduğu
gibi tam üyelik müzakereleri yürüten Türkiye’de de çiftlik
hayvanlarının refah standartları mevzuat ile tanımlanmıştır
[2]. Gıda üretimi amacıyla yetiştirilen hayvanların çiftlik
koşullarındaki refah standartları Çiftlik Hayvanlarının
Refahına İlişkin Genel Hükümler Hakkında Yönetmelik
maddeleri ile nakil sırasındaki refah standartları ise
Hayvanların Nakilleri Sırasında Refahı ve Korunması
Yönetmeliği ile hükme bağlanmıştır [3, 5]. Araştırmada
çiftçilerin hayvan refahı mevzuatı konusunda yüksek eğitim
ihtiyacı bildirdiği görülmüştür. Bu durumun çiftçilerin
eğitim düzeylerinin düşük olması ve orta ve ileri yaşta
bulunmalarıyla da ilgili olabileceği düşünülmektedir. Çünkü
araştırmada görüşülen çiftçilerin yaklaşık %60’ının kırk yaş
üzerinde olduğu görülmüştür. Bu sonuçlar Balaraju ve ark. [9]
ve Bidemi ve ark. [10]’ın bildirimlerine benzerdir. Bununla
birlikte çiftçiler koyun refah gereksinimleri konusunda
nispeten daha düşük eğitim ihtiyacı bildirmişlerdir. Bu
sonucun, çiftçilerin koyun refahını önemli ölçüde etkileyen
besleme ve sağlık ile ilgili deneyimlerine dayandığı
değerlendirilmiştir.mı.

Şekil 1. Çiftçilerin koyunlarda refah gereksinimleri,
ulusal hayvan refahı standartları ve ilgili mevzuata ilişkin
eğitim ihtiyaçları %
Çiftçiler kuzu bakımı konusunda en düşük eğitim
ihtiyacını bildirmişlerdir. Her yıl onlarca kuzu elde eden bu
çiftçilerin yüksek ekonomik değeri nedeniyle kuzu bakımına
daha fazla özen gösterdiği ve kuzu bakımı konusunda elde
ettiği tecrübeye dayanarak daha düşük eğitim ihtiyacı
tanımladığı düşünülmektedir. Bu bulgular Kılıç ve Bozkurt
[18]’un bildirimleri ile uyumludur. Benzer şekilde koyun
ırklarını tanıma ve ayırt etme konusunda da çiftçiler nispeten
daha düşük eğitim ihtiyacı bildirmişlerdir. Bununla birlikte
çiftçilerin işletmelerinde yetiştirdikleri ve bölgede yoğun
olarak bulunan bazı koyun ırklarını (Pırlak, Dağlıç, Ramlıç,
Merinos) tanıyabildiği anlaşılmaktadır (Şekil 2).
Merada otlatılma sırasında koyunların predatorlardan
(doğal yırtıcı) korunması konusunda eğitim ihtiyacının
fazla olduğunu belirten çiftçi oranının yüksek olduğu
görülmektedir. Aslında bu konuda belirtilen eğitim
ihtiyacının yüksek olmasının kadın çiftçi oranının fazla
olması ile ilişkili olabileceği düşünülmektedir. Çünkü
kadın çiftçilerin büyük bir bölümü koyun otlatmadığını
bildirmiştir. Araştırmadaki koyunculuk işletmeleri küçük
ölçekli ve aile tipi işletmeler olup, canlı hayvan nakilleri
sadece işletmeye getirilen anaç koyunlar ile pazara sevk
edilen kuzu ve koyunlar için yapılmaktadır. İşletmelerde
gerçekleştirilen canlı hayvan nakillerinin sayısının az
olması ve dolayısı ile bu konudaki deneyimlerinin de düşük
olması nedeniyle çiftçilerin eğitim ihtiyacını yüksek olarak
algıladığı değerlendirilmiştir. Nakil, özellikle yükleme ve
boşaltma işlemleri ile uzun süreli taşınma gibi özellikleri ile
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hayvan refahını oldukça fazla etkileyen bir işlemdir [14].
Araştırmada çiftçilerin acil hayvan kesimi ve bu
karkasların insan tüketiminde kullanımı ile ayıklama ve
ötenazi konularında belirlenen eğitim ihtiyaçlarına ilişkin
sonuçlar Şekil 3’de verilmiştir. Çiftçiler acil kesim ve
karkasın insan tüketimi için kullanılması ile ilgili olarak
daha düşük eğitim ihtiyacı bildirmişlerdir. Bu tablonun
aksine aşırı zayıf, yaralı veya hasta hayvanların sürüden
ayıklanması ve insancıl yöntemler ile itlaf edilmesi
konusunda ise çiftçilerin eğitim ihtiyacını daha yüksek
algıladıkları görülmektedir. Bu farklılığın sebebi, karkasının
insan tüketimine uygun olduğu düşünülen durumlarda acil
kesim işleminin geleneksel şekilde yapılıyor olması olabilir.
Bu sonuçlar aynı zamanda bu işletmelerde hayvanların
enfeksiyöz hastalıklar veya zehirlenmeleri gibi durumlarda
hayvanın akut refah kaybını ve ızdırabını bir an önce
durdurmak için yapılması çok önemli olan ötenazi işleminin
sık uygulanmıyor olabileceğini düşündürmüştür. Dolayısı
ile çiftçilerin ayıklama ve ötenazi konusunda bilgisinin ve
deneyiminin yetersiz olduğu anlaşılmıştır.
Ziyaret edilen koyunculuk işletmelerinde çiftçilerin
doğal afetler ile doğal afetlerde acil eylem planı hazırlama ve
uygulama konusundaki eğitim ihtiyaçlarına ilişkin sonuçlar
Şekil 4’de verilmiştir. Çiftçilerin yangın, sel, deprem ve
yem kıtlığı gibi doğal afetler durumunda hayvan sağlığı
ve refahının yönetimi konusunda eğitim ihtiyacını yüksek
olarak tanımladığı görülmektedir. Özellikle ikinci derece
deprem bölgesinde bulunan ve küresel iklim değişikliği ile
yangın, sel ve özellikle yem kıtlığı risklerinin de arttığı bu
bölgede çiftçi eğitiminin önemi oldukça fazladır.

SONUÇ VE ÖNERİLER

Afyonkarahisar ili, Emirdağ ilçeside yürütülen araştırmada küçük ölçekli koyunculuk işletmelerinin aile tipi işletmeler olduğu ve aile bireylerinin koyun yetiştirmede birlikte
görev aldıkları belirlenmiştir. Genel olarak, çiftçilerin ulusal
hayvan refahı standartları ve hayvan refahı mevzuatı, doğal
afetler ve doğal afetlerde acil eylem planları hazırlama ve
uygulaması konularında eğitim ihtiyacının en fazla olduğu
belirlenmiştir. Daha az düzeyde ise koyun ırkları, kuzu bakımı, nakil ve acil kesim konularında eğitim ihtiyacı belirlenmiştir. Sonuç olarak, küçük ölçekli koyunculuk işletmelerinde yönetici olan çiftçilerin geleneksel koyunculuk ile ilgili
bazı deneyimlere dayalı bilgileri olsa da hayvan refahının
yönetimi konusunda bilgilerinin yetersiz olduğu görülmüştür.

Şekil 2. Çiftçilerin predator kontrolü, koyun ırkları, hayvan
nakli ve kuzu bakımına ilişkin eğitim ihtiyaçları %

Şekil 3. Çiftçilerin acil hayvan kesimi ve bu karkasların insan tüketiminde kullanımı ile ayıklama ve ötenazi konularına ilişkin eğitim ihtiyaçları %
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Şekil 4. Doğal afetler ile doğal afetlerde acil eylem planı
hazırlama ve uygulama konusundaki eğitim ihtiyaçları %
Teşekkür
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