
 

 

dnan Menderes Üniversitesi 
Sõğõrcõlõk Araştõrmalarõ Yapõlanma 

Programõ (ADÜ-SAYP) ile bölgesel ve yöresel 
anlamda sõğõrcõlõk altyapõsõna uygun biçimde, 
yetiştiriciler ile gönüllü işbirliği ortamõ 
oluşturulmuştur. Programõn amaçlarõ aşağõdaki 
şekilde sõralanabilir.  

! Sayõlarõ çok az olan çağdaş nitelikli büyük süt 
sõğõrcõlõğõ işletmeleri ile yaygõn küçük aile 
işletmelerinin entegrasyonu koşullarõnõ belirlemek, 

! Mevcut süt sõğõrõ populasyonunun verim 
performanslarõna ve özellikle döl verimine ilişkin 
bilgileri  geliştirmek,  

! Sõğõrcõlõk işletmelerine uygun damõzlõk ve tanõmlõ 
sperma kullanõm olanaklarõnõ genişletmek, 

! Özellikle küçük aile işletmelerinde kayõt tutma,  
bilgi akõşõ sağlama ve genetik iyileştirme 
çalõşmalarõnda kullanõlabilecek veri tabanlarõ 
oluşturabilme olanaklarõnõ geliştirmek, 

! Üretim altyapõsõ, üretim ilişkileri ve yetiştirici 
beklentilerine uygun Siyah Alaca tipinin 
oluşturulmasõ sürecini başlatmak, 

! Özgün Islah planlarõnõn geliştirilmesi ve yaşama 
geçirilmesi ilkelerini ortaya koyma yanõnda 
plansõz da olsa kullanõmõ küçümsenemeyecek 
düzeyde olan õslah araçlarõnõn kullanõm etkinliğini 
yükseltmek, 

! Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi 
bünyesinde, sahada seçilen ekstrem hayvanlarõn da 
yer alacağõ özel bir süt sõğõrõ sürüsü ile kimi 
biyoteknolojik uygulamalarõ hayata geçirecek 
altyapõnõn oluşturularak devreye sokulmasõ. 

Kapsam 

Programõn hedef populasyonu  çok büyük 
oranda yaygõnlaşan Siyah Alaca sõğõr õrkõdõr. 
Karpuzlu Köyleri Tarõmsal Kalkõnma Kooperatifi 
bünyesinde yer alan işletmeler ile Koçarlõ yöresindeki 
kimi işletmeler yapõlanma projesinde öz alõnmõştõr. 

 

Yapõlanma Çalõşmalarõ 

Programõn  yapõlanmasõ çalõşmalarõ iki 
aşamalõ tasarlanarak hayata aktarõlmaya başlanmõştõr.   

I. Aşama  

! Aile işletmelerinde bakõm-yönetim, mevcut 
hayvanlarõn ve kullanõlan sperma kaynaklarõnõn 
orijinlerine ilişkin envanterlerin belirlenmesi 

! İşletmelerde damõzlõk anlamõnda varolan 
problemlerin tanõmõ ve yetiştirici bilgi ve 
istemlerinin analizi 

! Envanter bilgileri temel alõnarak öngörülen 
õslah planõnõn genel çerçevesi bakõmõndan 
yetiştirici tepkileri ile damõzlõk ve sperm akõşõ 
yöntemlerinin yetiştiricilerin tartõşmasõna 
açõlmasõ ve uzlaşma platformunun 
tanõmlanmasõ 

II.Aşama 

! Boğa adayõ bazõ erkek hayvanlar ile boğa adayõ 
anasõ ve damõzlõk boğa anasõ durumundaki bazõ 
damõzlõklarõn devreye girmesi 
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! Damõzlõk ya da damõzlõk adayõ boğalardan 
sperma alõmõ ve depolanmasõ yanõnda diğer bazõ 
biyoteknolojik yöntemler için uygun altyapõ 
oluşumu 

! Sõğõr yetiştiricileri ile güçlü bir iletişim ortamõ 
oluşumuna bağlõ olarak, bilgi işlem ünitesine 
etkinlik kazandõrma 

 
Sürdürülen Araştõrma Projeleri 
 
! Süt Sõğõrcõlõğõ Aile İşletmelerinde Veri Tabanõ 

Oluşturmada Çevre Engeli ve Damõzlõk Değeri 
Tahmini Olanaklarõ 

! Süt Sõğõrcõlõğõ İşletmelerinde Süt Verim 
Performanslarõ Bakõmõndan Yetiştirici 
Bildirimlerinden Yararlanabilme Olanak ve 
Koşullarõ 

! Aydõn İli Koçarlõ İlçesinde Yetiştirilen Siyah 
Alaca Süt Sõğõrlarõnõn Verim Özellikleri 

 
 

Geleceğe Yönelik Öngörüler 

# Sõğõr õslahõna ilişkin bilimsel araştõrmalara etkinlik 
kazandõrmak 

# Ulusal ve uluslararasõ õslah organizasyonlarõna 
bilimsel katkõlar sağlamak 

# Yetiştiricilere, bilgi işlem ve bazõ biyoteknolojik 
uygulamalar anlamõnda hizmet verecek bir 
ünitenin oluşturulmasõ 

 
İlgili Birimler : 

ADÜ Çiftlik Hayvanlarõ Islahõ Araştõrma ve 

Uygulama Merkezi (Koordinasyon) 

ADÜ Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü (Altyapõ) 

 
 
Koordinatör: 

Prof. Dr. Orhan Karaca 

Tel     : 0-256-7727023 (125) 
Fax     : 0-256-7727233 
E-mail: karaca_o@yahoo.com 
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