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YETİŞTİRİCİ VE MATERYAL 

SEÇİMİ 



Proje Nasıl Uygulanmakta 
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Yetiştirici ve Hayvan Seçimi 

 

 Küçükbaşta 1 (bir) ve üzeri 

yaşta olan, en fazla 6.300 baş 

(6.000 baş dişi, 300 baş erkek) 

hayvan üzerinden yapılır. 

 

 Manda da 2 (iki) ve üzeri yaşta 

olan, en az 800 baş (30 baş dişi 

ye 1 erkek) hayvan üzerinden 

yapılır. 
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Yetiştirici ve Hayvan Seçimi 
 

 Irk/Genotipe ilişkin Fenotip özellikleri, 

 

 Ulusal Küpesinin olması (Proje Lideri işletmeye 

kayıtlı olan hayvanların ulusal küpe numaralarını 

içeren listeyi tutanağın ekinde sunmalı) 

 

 İşletme, Irk/Genotip  ve Ulusal Küpe bilgisinin KKKS 

ve TÜRKVET’de uyumlu olmasına dikkat 

edilmektedir. 

 

 Yetiştiricinin ağılındaki tüm hayvanların (İşletme 

kayıtlarında bulunan ve ırk/Genotip temsil eden) 

projeye alınması tercih edilmelidir. 
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 Yetiştirici temsilcisi tarafından kesin seçim listesinde yer alan 

yetiştiricilerden muvafakatname  ve taahhütname proje 

başlamadan alınır ve her yıl yenilenir. 
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BÜTÜN BU İŞLETME VE HAYVAN SEÇİMİ 
İŞLEMLERİ O YILLA AİT KOÇ TEKE KATIMI 

ÖNCESİ YAPILMALIDIR. 
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PROJENİN BAŞLAMASI 
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 Seçim listesi onaylanan projenin, PROJE HİZMET SÖZLEŞMESİ 

imzalanır. Projedeki hayvan materyaline proje lideri ve yetiştirici 

temsilcisi tarafından proje işaret küpesi takılır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bakanlık kayıt sistemindeki ulusal küpe numarası ile eşleştirilir. Bu 

listenin bir nüshası bilgi amaçlı il müdürlüğüne gönderilir. 



Proje Nasıl Uygulanmakta 

10 

Proje sözleşmesi imza 

tarihinden itibaren 5 yıllıktır.  

 

Yetiştirici temsilcisi ve PTE 

arasında bir (1) yıllık 

sözleşme imzalanır. 
 



Proje Nasıl Uygulanmakta 

11 

 Projede belirtilen ıslah çalışmalarına yönelik iş ve 

işlemler proje liderinin hazırladığı çalışma 

takvimi çerçevesinde yürütülür. 

 

 PTE çalışma takvimi doğrultusunda elde ettiği 

verileri düzenli olarak proje liderine gönderir. 

 

 Proje lideri tarafından bu veriler değerlendirilir, 

raporlanır, proje yürütme ve danışma kurulu 

toplantılarında sunulur. Veriler TAGEM 

tarafından oluşturulan proje kayıt sistemine 

(DAKBİS ve Manda Yıldızı)  PTE tarafından girilir. 

Bu veriler proje lideri tarafından kontrol edilir.  

Proje 
Lideri 

PTE 

Yetiştirici 
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 Saha kayıtlarının DAKBİS ve 

MANDA YILDIZI SİSTEMİ’ne 

zamanında girilmesi büyük önem 

taşımaktadır. 

 

 !!!İcmallerde yer alan veriler 

DAKBİS ve MANDA YILDIZI 

SİSTEM’inden  karşılaştırılır. 

Kayıt 
Sistemi 

Proje 
Lideri 

PTE 
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 Projenin daha sağlıklı yürütülmesi 

için; 

 Reforme işlemi,  

 

 Damızlık Seçimi,  

 

 Sürü Yenileme ve  

 

 Koç/Teke Katımı döneminde PTE 

ve Proje Liderinin birlikte sahada 

yer alması büyük önem 

taşımaktadır. 
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Sürü Yenileme; 

 

  Sürü yenilemek amacıyla anaç 

materyalin % 25’i oranında dişi, 1 

(bir) yaşına kadar sürüde 

tutulacaktır.  

 Her yıl için sürü yenileme oranı 

anaç hayvanların % 25’ini geçemez.  

 En fazla iki (2) yılda bir kullanılan 

koçların/tekelerin değişimi tercih 

edilir. 

 Manda ıslah projesinde 2 yıl yavru 

vermeyen anaçlar projeden çıkarılır. 

Alttan yetişen ve anaç vasfı olan 

hayvanlar projeye dahil edilir. 
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Damızlık Seçimi ve Sürü Yenileme Örneği 

 

 

6.000 
Baş Dişi/ 
300 baş 
Erkek 

Her yıl, bir önceki 
yılda doğan  ve 
damızlık olarak 
ayrılan dişilerde  

sürü yenileme  için    
En Fazla % 25    

(1.500) baş sürüye 
dahil edilir. 

Koç/Teke 2 aşım 
sürüde tutulması 

Bir Önceki yıl 
doğan ve damızlık 

olarak ayrılmış 
erkeklerden 2. 
aşımdan sonra 

sürüden 
uzaklaştırılan 

erkeklerin yerine 
sürüye dahil 

edilmesi 

Her yıl yeni doğan 
dişilerde  sürü 

yenileme için en 
fazla % 25 

damızlık materyal 
1 (bir) yaşına 
kadar ayrılır. 

 
Damızlık değeri düşük 1.500 dişinin sürüden uzaklaştırılması 

 
2. Aşımdan sonra Koç/Tekelerin sürüden 

uzaklaştırılması 
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Manda Damızlık Seçimi 

 

800 
Baş 

Manda  

Her yıl, verim kaydı 
alınamayan, iki yıl üst 
üste doğum yapmayan 
anaç ve reforme olan 
hayvanlar projeden 

çıkartılır. 

Erkek mandaların  2 
yıl süre ile 

işletmede tutulması 

Her yıl doğan 
hayvanlardan doğum, 

6 ay ve 1 yaş canlı 
ağırlık ölçümü 

yapılmış büyüme hızı 
ve ana süt verimi 

ortalamanın üzerinde 
olan hayvanlardan 

damızlık seçilir.   
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 Sürü her yıl en fazla %25 oranında bir 

önceki yıldan seçilen damızlıklarla 

yenilenir, sürüden çıkarılan hayvanlara 

ilişkin ilgili düşümler süratle yapılır, 

 

 Seçilen damızlık hayvanlar ile sürü yenileme 

işlemi sonrası ulusal küpe, işaret küpesi, 

işletme kaydı gibi önemli kayıtlar süratle 

güncellenir, 

 

 Belirli periyotlarda (6’şar aylık dönemlerde) 

anaç hayvanların, damızlık adayı 

kuzu/oğlak/malakların  ulusal küpe, işaret 

küpesi ve işletme bilgileri PTE tarafından 

güncellenir. 
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İşletme ve Hayvan Kayıtlarının Tutulması 

ve Değerlendirilmesi 

Projede yer alan her işletme için bir dosya 

hazırlanır. Bu dosyada işletmelerin proje ile 

ilgili tüm kayıtları yer alır.  

 Çiftleştirme Planlarının Yapılması, 

 Doğum Dönemi Kayıtları 

 Canlı Ağırlık, Kırkım, Süt ve Diğer Verilerin 

Alınması, 
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işletme ve hayvan bilgilerinin Bakanlık kayıt sisteminde güncel olup olmadığını 
(doğum, ölüm, işletmede bulunan hayvanların ulusal küpe numaralarını, işletme 
sahibine ilişkin bilgilerin kayıt sistemi ile uyumu, hayvan hareketleri vb.), proje 
işaret küpe numaralarının ulusal küpe numaraları ile eşleştirmesini ve uyumunu 
yerinde kontrolü belirlenerek  gerekli bildirimlerin ilgili birimlere yapılması ve ilgili 
güncellemelerin yıl içerisinde belirli periyotlarda tekrarlanması PROJENİN 
SAĞLIKLI YÜRÜTÜLMESİ İÇİN BÜYÜK ÖNEM TAŞIMAKTADIR.  
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PROJE ÜST KURULU 
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 Projenin yürütüleceği bölge, ırk 

ve öncelikler belirlenir, 

 Alt projenin amacına uygun 

olarak yürütülmediği hallerde 

projenin askıya alınması veya 

sonlandırılması yönünde karar 

alınır, 

 

Yıl içerisinde en az bir (1) kez 

olmak üzere toplanan PROJE 

ÜST KURULUNDA yukarıda 

belirtilen hususlar görüşülür ve 

karara bağlanır. 
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