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Özet: Hayvanlarda izlenebilirlik, salgın hastalıkların yayılma sayısındaki artış nedeniyle Avrupa Birliği  (AB) 
tarafından yoğun bir şekilde tartışılmaktadır. Hayvan ve hayvansal ürünleri izlemek, üretim zincirinde anahtar rol 
oynayan etmenler arasında yer alır. Bu amaçla, Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları(HACCP) analizi, gıda 
zincirinde üretim süresince risklerin izlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması olanağı sunar. Gıda güvenliğinin yanı 
sıra hayvan refahı, üretim etkinliği ve ürün kalitesinin de bu konularla olan ilişkisini tanımlamak gerekir. 
Hayvanların tanımlanması, yetiştirici koşullarında bilinmesine rağmen yüzyıllardır herhangi bir sorgulama 
yapılmaksızın geleneksel olarak devam ettirilmiştir. Hayvan tanımlama yöntemleri, toplumların ihtiyaçları ve 
gereksinimlerinin yanı sıra uygulamanın ekonomik olmasıyla da ilişkilidir. İyi bir tanımlama yöntemi, arzu edilen 
özelliklerin tümünü bir arada bulunduramamakla birlikte işletmenin amacına uygun düzeyde olmalıdır. 
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Animal Identification Methods and Importance 

 

Abstract : Animal traceability has been intensively discussed in the European Union (EU) due to the increased 
spread potential of infectious diseases. To trace animals and animal products, a number of key points in the 
producing chain must be identified and monitored. For this aim, Hazard Analysis Critical Control Point systems 
offer a preventive and methodical approach to the monitoring of risks and registration of undertaken processes 
throughout the food chain. As well as food safety, animal welfare, production efficiency and product quality need to 
be addressed as well. Animal identification has been used for centruies to ascertain ownership, although herd may 
be sufficient to fulfill for aim. Animal identification methods are subjected to the needs and goals of the 
communities, as well as economical and practical possibilities of the methods being implemented. However, some 
desirable traits to obtain a good identification method may not be entirely reached and previous studies have pointed 
out the requirements an identification method should be eventually achieved 
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1.Giriş 

Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde kullanılan geleneksel 
numaralandırma yöntemleri çentik, plastik ve dövmedir 
(tetovir). Ancak gerek hayvana göreli olarak daha fazla 
acı vermesi gerekse plastik numaraların düşmesi 
nedeniyle önemli bilgi kaybı olmaktadır [3] , [28]. 
Plastik kulak numaralar, yaygın olarak kullanılan bir 
yöntem olmakla birlikte zaman zaman okuma güçlükleri 
ya da kolayca düşebilmeleri de [15] , [13] söz 
konusudur. Plastik numaralara ait bu olumsuzluklar 
özellikle entansif işletmelerde hayvanların bireysel 
tanımlamalarını güçleştirmektedir. Oysa hayvanların 
tanımlanması ya da izlenebilirliklerinde kullanılan 
elektronik sistemler, anılan süreci kolaylaştırmakta [1] 

[14] ve  diğer yöntemlere göre daha fazla avantaj 
sağlamaktadır [12]. Elektronik sistemlerde, numaranın 
okunamaması gibi sorunlar ya da bireysel olarak 
hayvana ait bilgilerdeki karışıklıklar, plastik 
numaralamaya göre daha azdır. Elektronik rumen 
bolüsleriyle hayvan sağlığı ve refahını olumsuz şekilde 
etkilemediği gibi taşınmadaki kolaylığın yanı sıra 
yetiştiricilerin hayvanlarını kolayca izleyebilmelerine 
olanak da vermektedir [18].  

Uluslararası Hayvan Kayıt Komitesi (ICAR) 
hayvanların tanımlanmasıyla ilgili olarak standartlar ve 
kurallar geliştirmiştir. Son yıllarda gerek görsel gerekse 
elektronik ayak numaraları daha çok süt tipi keçi 
yetiştiriciliğinin yaygın olarak yapıldığı Fransa ve 



İspanya’da geliştirilmiştir [23]. Küçükbaş hayvanların 
elektronik olarak tanımlanmasında kullanılan aparatlar, 
son yıllarda birçok araştırıcı tarafından ele alınmıştır. 
Özellikle elektronik rumen bolüsleriyle hayvanların 
bireysel olarak tanımlamanın bir diğer avantajı da, 
işletmelerde elde edilen verilere dayanarak daha iyi sürü 
yönetimine olanak veren bilgisayar yazılımlarına olan 
uyumudur [5]. 

 
2. Elektronik Tanımlama Sisteminin Esasları 

Elektronik tanımlama sistemi; transponder, okuyucu, 
veri toplayıcı ile veri yönetim sistemi gibi kısımlardan 
oluşmaktadır. Elektronik tanımlama sistemi içine 
yetiştiricinin amacına göre birden fazla program da 
eklenebilir. Bu amaçla kullanılan kulak numarası,  AIN 
olarak bilinen “Hayvan Tanımlama Numarası”  şeklinde 
de ifade edilmektedir  [37]. Elektronik tanımlama 
sistemi, bir transponder kullanımı esasına 
dayanmaktadır. Hayvanların inciğine takılabilen 
elektronik numaralarla bireysel tanımlama 
yapılabilmektedir [25]. Elektronik tanımlama 
sistemlerinden en yaygın olan iki tanesi, elektronik 
kulak numarası ile rumen bolüsüdür [30]. Son yıllarda 
ise elektronik ayak numaraları/bantları da yaygın 
araştırma/uygulama materyali olarak kullanılmaya 
başlanmıştır. Bu numaralar, hayvanlarda doğum sonrası 
dönemde de uygulanabilir. Elektronik kulak numaraları 
plastik numaralara göre düşse bile uzaktan kolayca 
görülebilmektedir. Elektronik rumen bolüsleri ise, 
koyun-keçiye önce yutturulmakta daha sonra  
retikulumda depolanmaktadır. Doğru bolüs tipi doğru 
hayvana uygulanırsa numara kayıpları son derece az 
olmaktadır  [31].     

Hayvan yetiştiricileri için elektronik olarak tanımlama 
yapabilen çok sayıda yöntem vardır. Örneğin radyo 
frekanslarından yararlanarak geliştirilen RFID yöntemi 
ABD’de ulusal hayvan tanımlama sistemi olarak 
kullanılan etkin bir yöntemdir [19].  2001 yılında 
Avrupa Birliğine bağlı birçok ülkede ortaya çıkan şap 
nedeniyle hayvan hareketleri yeterince izlenememiş ve 
buna bağlı birçok ülkede önemli ekonomik kayıplar 
gerçekleşmiştir  [32]. Hayvanların farklı işletmelere ya 
da pazara nakillerinin yanı sıra sürü kompozisyonlarının 
izlenmesi çok güçtür. Salgın hastalık belirlenmesi ve 
elimine edilmesi, kontrolsüz hayvan hareketleri, 
hastalıkların yayılma hızını daha da artırmıştır. Bölge/il 
düzeyinde hayvanların izlenmesi, salgın hastalık 
kontrolünden daha önemli hale gelmektedir.  

Küçükbaş hayvanlarda kullanılan elektronik tanımlama 
yöntemleri denildiğinde elektronik kulak numarası, deri 
altına yerleştirilen transporterler, rumen bolüsler ile 

elektronik ayak numaraları ya da bantlarından 
oluşmaktadır. Bunlara ilişkin özet bilgiler aşağıda 
sırasıyla verilmiştir.  
 
3. Elektronik Kulak Numaraları  

Elektronik kulak numarası, poliüretandan yapılan 
parçalardan oluşmakta ve bir antenle birlikte 
kullanılmaktadır. Dıştan bakıldığında çok delikli bir 
yapı gösterirken, elektronik parçaların suya karşı 
dirençli oluşu bu tip numaralara önemli bir üstünlük 
sağlamaktadır. Ancak numaraların seçiminde ve 
yapılacak dayanıklılık testlerinde bu hususun da göz 
ardı edilmemesinde yarar vardır.  Bu nedenle, yeni 
numaralar anılan sakıncaları giderme adına camla 
kaplanmış transponderlerden oluşmuştur [34]. Plastik 
kulak numaralarında olduğu gibi elektronik kulak 
numaralarının takılması sırasında meydana gelen 
yaralanmaların iyileşme süreci, diğer yöntemlerle 
benzerlik göstermektedir [24]. Yapılan çalışmalarda, 
numaralamaya bağlı olarak kulakta oluşan yaraların 
oranı %30 olup bunlar da doğumdan iki ay sonra 
iyileşmeme göstermiştir Oğlaklarda ise dördüncü ayda 
takılan plastik kulak numaralarının %5’i iyileşmeden 
kalırken, ergin hayvanlarda bu oran %8.5 dir [1] [2].  

 
3.1. Deri Altına Yerleştirilen Transponderlar 

Deri altına yerleştirilen transponderlardan, camla kaplı 
olanları, bir iğne yardımıyla deri altına 
yerleştirilmektedir. Sudan etkilenmeme gibi önemli bir 
avantaja sahip olan bu uygulama “Elektronik Enjekte 
Transponder”  olarak da bilinir [20]. Polimerlerle 
kaplanmış transponderlar, son yıllarda pazarlanmaya 
başlamıştır. Fakat çiftlik hayvanlarında bunun 
kullanımına ait yeterli veri olmadığı gibi mutlaka 
eğitimli elemanlara ihtiyaç vardır. Hayvanlarda uygun 
vücut bölgesine yerleştirilmediği taktirde, kesim 
sırasında karkastan ayrılan parçaların çıkarılması güç 
olmamalıdır [36]. Tranponderin hareketi, seramik bir 
materyalin dokuyla olan uyuşmazlığı/tepkisi nedeniyle 
vücudun herhangi bir bölgesine yerleştirilmesinden 
dolayı transponderlar aracılığıyla elde edilen bulgu ya 
da kayıplara katkıda bulunabilir. Özellikle iyileşme ya 
da tedavi sonrası dönemde lifli bağ doku kapsülü, 
transponderin çevresinde bir yapı oluşturmalı ve 
aparatın sabit kalması sağlanmalıdır. Ön ve arka 
ayaklara yerleştirilen elektronik transponderlerin, 
AB’nin 2008 yılında çıkardığı 933 sayılı tebliğ ile (EC 
21/2004; EC 933/2005) transponderların hayvan 
vücuduna yerleştirildiği  bölgeler giderek daha önemli 
hale gelmiştir. Bu nedenle hayvanın arka ayaklarının 
vücuttan uzak olan kısımları, transponder kaynaklı bir 
bulaşma riski nedeniyle kesim sırasında karkastan  
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önceden uzaklaştırılır. Küçük ebatlara sahip 
transponderlar, düşük okuma mesafesine sahip olmakla 
birlikte, büyük transponderlerin kullanımı durumunda 
da karkastan çıkartılır. Bu amaçla tranponderlerin iki 
farklı boyutu (küçük ve büyük olması; 12 mm ve 15 mm 
uzunlukta)  keçilerde değerlendirilmiş ve elde edilen 
okunabilirlik oranı %98’den daha fazla çıkmıştır [27].  
 
3.2. Rumen Bolüsü 

Geviş getiren hayvanlarda midenin ön bölümüne 
yerleştirilen elektronik rumen bolüslerinin kullanımı,  
Hanton, (1974 ve 1976) tarafından geliştirilmiştir. Bu 
yaklaşım, 90’lı yıllarda aküsüz transponderlerin 
yapılmasına olanak sağlamıştır. AB’de ilk elektronik 
rumen bolüsü yapma çabası, FEOGA Projesi [6] , [7]    
ile yapılmıştır. Araştırıcılar, koyun-keçiler için, 32 mm 
transponder (60 mm x 20 mm x 32 g) ile 20 ml 
ebatlarında plastik bir silindir transponder kullanmıştır. 
Ancak, keçilerde elektronik rumen bolüsünün vücuttan 
atılma oranı,  uygulamayı izleyen 3 aylık sürede %7 
şeklinde gerçekleşmiştir. Keçilerde elektronik rumen 
bolüslerinde okunabilirlik konusunda yayımlanmış 
çalışmalar, diğer numaralama yöntemlerine göre daha 
fazladır. Rumen bolüsünün okunabilirlik oranına ait 
değer, sığır ve koyuna göre daha düşüktür (%96.8). 
Uygulamanın erken yaşlarda uygulanması durumunda 
elektronik rumen bolüslerinin vücutta kalma oranının 
göreli olarak daha yüksek olduğu gözlenmiştir [28] [35].  
İspanyada standart olarak kullanılan elektronik rumen 
bolüslerine (22 ml uzunluk ve 75 g ağırlık) ait 
çalışmalardan elde edilen sonuçlar, bolüsün %98 
oranında vücuttan atılmadığını göstermiştir. Son yıllarda 
yapılan çalışmalar, daha çok rumen bolüsleri 
boyutlarının küçültülmesine yönelik olmuştur. 
Elektronik rumen bolüslerinin vücutta atılmadan 
kalması için yapılan çalışmalarda, rumen-retikulumunda 
atılmadan uzun süre kalması ve kullanımı sırasında 
karşılaşılan olası olumsuzlar değerlendirilmiştir [8] , [9]. 
Keçideki durum incelendiğinde elektronik rumen bolüsü 
vücuda doğru yere bırakıldığında, bolüsün kullanımı 
düşük canlı ağırlıklarda koyuna göre daha fazla güvenli 
olacağı söylenebilir [11].  
3.3. Elektronik Ayak Numaraları  

Ayak numaraları (bilezik, ayak bantları ya da ayak 
numaraları) süt tipi keçilerde sürü ya da bireysel 
izlemeyi oluşturmak amacıyla uygulanır. Ancak bu 
uygulanırken AB’de yayımlanan yönetmenliklere           
(933/2008) uygun olmasına dikkat edilmelidir. Bu 
düzenlemeye göre, plastik ve elektronik ayak 
numaralarının küçükbaş hayvanların ihraç tarihinden 
çok önce uygulanmış olması gerekir. Keçilerin her iki 
kulağına hem plastik hem de elektronik ayak numarası 
kullanımı da mümkündür [10]. Fransa’da yapılan çiftlik 

çalışmaları, süt keçilerinde elektronik ayak 
numaralarının performansı değerlendirilmiştir. 
Araştırma sonuçları, ergin keçilerde elektronik ayak 
numaralarının düşme oranı,  işletmeye bağlı olarak 
geniş bir varyasyon (%0-57.6)  göstermekle birlikte 
ortalama %12.9 olarak saptanmıştır. Numaralarda 
oluşan kayıpları gidermek amacıyla geliştirilen 
elektronik ayak numaraları sayesinde %2.6 dan daha 
düşük değerlere ulaşmıştır. Ancak, projede okunamayan 
numaraların oranı %3.8-4.5 gibi yüksek değerdir [4]. 
İspanyada yapılan bir araştırmada elektronik tanımlama, 
AB’nin 2004 yılındaki 21 nolu düzenlemesi ile 
elektronik ayak numarasının, maliyeti 4.47-4.64 
Euro/hayvan olarak belirlenmiştir. Elektronik 
tanımlama yönteminin maliyeti, geleneksel yönteme 
göre (plastik kulak numaralama = 2.63-2.68 Euro) daha 
yüksektir. Günümüzde birçok AB ülkesinde gerek 
elektronik kulak numarası gerekse elektronik + plastik 
kulak numaralama yönteminin küçükbaş hayvan 
yetiştiriciliğinde birlikte kullanılması söz konusudur 
[26].  

Özetlemek gerekirse, keçilerin 
tanımlanması/izlenebilirliğinde kullanılan elektronik 
aygıtların performansı, plastik kulak numaralarına göre 
daha iyi sonuç vermektedir.  Elektronik kulak 
numaralarındaki okunabilirlik, düşme oranı gibi ölçütler 
plastik numaralara göre belirgin bir üstünlük 
göstermektedir. Ancak, iyi tasarlanmış düğme-düğme 
şeklindeki plastik kulak numaraları, keçilerde basit 
tanımlama için yeterli olabilmektedir.  İnsan sağlığı için 
bir sorun oluşturmama adına kesimde çıkartılmasına 
rağmen, koltuk altına yerleştirilen elektronik 
transponderlerde okuma oranı ICAR (2012)  tarafından 
da önerildiği gibi  %98’lere kadar çıkabilmektedir. Orta 
ölçekli transponderlarda, uzak mesafeler bir sorun 
oluşturacaksa, rumen bolüsünün 
metatarsus/metacarpusa yerleştirilmesi gerekir.  Koyun 
tanımlamada kullanılan rumen bolüslerinin 
keçilerdekine benzer şekilde kullanılması çok da uygun 
değildir. Bu nedenle koyuna göre daha büyük bir özgül 
ağırlığa sahip rumen bolusleri kullanılmalıdır. Sonuç 
olarak, küçükbaş hayvancılık işletmelerindeki üretim 
sisteminin entansif, yarı entansif ya da ekstansif olup-
olmaması, işletmenin amacı,  otlatma alanlarının yapısı,  
elektronik numaralama yöntemine karar vermede 
işletmeler için daha belirleyici olan faktörlerdir. 
Seçilecek olan hayvan tanımlama/izleme yönteminin 
maliyeti, gerek hayvan refahı gerekse gıda güvenliği 
açısından göz ardı edilmemesi gereken bir diğer önemli 
husustur. 
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