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BÜYÜKBAŞ KÜÇÜKBAŞ ARAŞTIRMALARI GRUBU PROJE DEĞERLENDİRME TOPLANTISI I. GÜN
PROJE: 1
FARKLI KOYUN IRKLARINDA SÜTTEN KESİLMİŞ KUZULARININ YAPAY MERADAKİ BESİ
PERFORMANSLARININ BELİRLENMESİ
Gürsel DELLAL: Materyal metoda besi performansının da yer alması gerekir Sütten kesim yaşı
çok açık değil.
Sütten kesim kriterleri iyi belirlenirse besi performansı meraya bağlanmamış olur. Materyal
metoda çevre faktörleri eklenmeli
Sema YAMAN: otlatma baskısını ölçerken örnekler sadece kafesten alınmasın. 4. sayfadaki
parsel yanlış yazılmış düzeltilsin Başlık besi değil, büyütme olmalıdır.
Konunun başlığı farklı koyun ırklarında yapay meranın etkisi şeklinde olması.
Uygun istatistikî metodların belirlenmesi gerekir.
İngilizce ve Türkçe başlıklar uyumlu değil.
Önerilere göre düzeltilmesi şartıyla kabulüne karar verilmiştir.
PROJE: 2
KARACADAĞ ZOM KOYUNLARININ FİLOGENETİK YAPILARI İLE YABANİ TÜRLER VE MTDNA
SOYLARI ARASINDAKİ FİLOGENETİK İLİŞKİLER BELİRLEMEK
Başlığı "Yabani koyun türü olarak değil yabani koyunlar olarak değişmesi gerekli" Cemal ÜN:
Akaraman gibi bir ırkın daha eklenmesi
Semiha KIZILOĞLU: Başlık değişirse beklenen yararlarında buna göre düzenlenmesi gerekmekte.
İlkay DEMİRHAN: DNA diziliminin nerde yapılacağı belirtilmelidir. Önerilere göre düzeltilmesi
şartıyla kabulüne karar verilmiştir. PROJE:3
KIL KEÇİSİ VE HONAMLI TİPİ KIL KEÇİSİ OĞLAKLARININ BESİ PERFORMANSI, KESİM VE KARKAS
ÖZELLİKLERİ
Mahmut KESKİN: Besi başlangıç ağırlıklarının birbirine benzer olması gerekli. İhsan SOYSAL: Ana
yaşı faktörü dikkate alınmalı. Gürsel DELLAL: Metodun iyi belirlenmesi gerekli.
Mehmet ERTUĞRUL: uzun süreli besilerde erkeklerde koku problemi olacağından bunun da ete
geçmesinden dolayı yenilebilirliğini etkiler. Besinin 7. Aya kadar uzatılması sorun yaratır.
Semiha KIZILOĞLU: Gözlem değeri yerine gözlem sonucu ağırlık tabiri kullanılmalı Genetik
değer ifadesinin kaldırılması lazım ancak fenotipik değerlerin ekonomik analizi yapılabilirliği
a
belirtilmeli
Turgut AYGÜN: Besi süresi çok uzun sütten kesim yaşı 60-70 gün olsun. Yeterli literatür
taranmasının yapılması.
Halil AKÇAPINAR: Bu konuda Türkiye'de yapılmış araştırmaların ve metotların da dikkate
alınması önemlidir.
Önerilere göre düzeltilmesi şartıyla kabulüne karar verilmiştir.
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PROJE: 4
MACAR FİĞİ, TRİTİKALE, MACAR FİĞİ+TRİTİKALE BİTKİLERİNİN FARKLI GELİŞİM
DÖNEMLERİNDEKİ AGRONOMİK ÖZELLİKLERİ, BESİN DEĞERLERİNİN BELİRLENMESİ VE KUZU
BESİSİNDE KULLANIMI
Proje geri çekilmiştir.
PROJE: 5
MERAYA EK OLARAK BAKLAGİL YEM BİTKİLERİ VEYA KESİF YEM İLE BESLEMENİN KUZULARIN
PERFORMANSINA VE MERAYA OLAN ETKİSİ
Gürsel DELLAL: Başlıktaki sorunların giderilmesi sunulan çalışmanın bölge özellikleriyle uyum
göstermesi gereklidir. Ayrıca metodolojideki hataların giderilmesi ve istatistikçi biriyle
görüşülmesi gereklidir.
Yüksel KAYA: Gölgeliklerin kullanıldığı projede belirtilmeli. Halil
AKÇAPINAR: Orta Anadolu merinosu olarak düzeltilmeli.
Mehmet ERTUĞRUL: Otlatılan meranın yanında birde hiç otlatılmayan ve sadece biçilerek
yapılan üretimin tespiti uygun olacaktır.
Mehmet EminTEKİN: Başlığın proje içeriği ile uyumlu olması gerekli.
Tahir GONCAGÜL: Başlıkta performans büyüme performansı olarak değiştirilmeli. İlk projedeki
benzer hataların bu projede de giderilmeli.
Önerilere göre düzeltilmesi şartıyla kabulüne karar verilmiştir.
PROJE: 6
TAHIL HASILLARININ FARKLI GELİŞME DÖNEMLERİNDEKİ AGRONOMİK ÖZELLİKLERİ, SİLAJ
KALİTELERİ, BESLEME DEĞERLERİ VE KUZU PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİLERİ
Proje geri çekildi.
PROJE:7
YERLİ KOYUN IRKLARINDA İNHİBİN BB GENİNİN YAVRU VERİMİNE ETKİSİ Gürsel
DELLAL: Bu çalışmaya erkeklerinde katılması uygun olur.
Seyrani GONCAGÜL: Baba etkisinin de görülmesi gerekir.
Halil AKÇAPINAR: Projenin ismi yerli koyun ırkları değil bazı yerli koyun ırkları olarak değiştirilsin.
PROJE: 8
ANADOLU MANDASİ, MURRAH VE BUNLARİN MELEZLERİNDE PRNP İN/DEL
POLİMORFİZMİZMİNİN BELİRLENMESİ
Arif ALTINTAŞ: Hastalıkla ilgili değil sadece gen bölgesindeki mutasyonların Belirlenmesi
amaçlanmalıdır.
Gürsel DELLAL: Prion proteini ve genetik yapısı ile ilgili terimlerin ve kaynakların iyi incelenmesi
gerekli ve İngilizce başlık ve özetin dikkate alınması lazım.
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Önerilere göre düzeltilmesi şartıyla kabulüne karar verilmiştir.
PROJE:8
FARKLI SULANDIRICILAR İLE DONDURULAN BOĞA SPERMALARINDA İN VİTRO VE İN VİVO
DEĞERLENDİRMELER.
Serhat PABUÇCUOĞLU: HEPES'le tamponlanmış TC M 199 mediumunun kullanılması, akrozom
bütünlüğü testlerinin dikkatlice yapılması, İngilizce özetin düzeltilmesi gerekmektedir.
Kenan ÇOYAN: Sulandırıcılarda^ tüm yumurta sayısı oranlarının sabitlenmesi ve katılacak
antibiyotiğin isminin yazılması, çözdürme ısısının 38 derecede 25 saniyede yapılması ve
inkubasyon süresinin 4 saatten daha az tutulması gerekmektedir.
İhsan SOYSAL: Kullanılacak istatistiki yöntemin yazılması gerekmekte
Halil Akçapınar: Önerilerin yazılı olarak verilmesi uygun olur.
Önerilere göre düzeltilmesi şartıyla kabulüne karar verilmiştir.

Prof.Dr. Halil AKÇAPINAR

Oturum Başkanı

İlke ÜNLÜSOY

M. Numan BUCAK

BÜYÜKBAŞ KÜÇÜKBAŞ ARAŞTIRMALARI GRUBU PROJE DEĞERLENDİRME TOPLANTISI II. GÜN
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Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık Araştırmaları Program Değerlendirme Toplantısının ikinci
gününde sabah 09:00 da başlayan ilk oturumunda İlk konuşmayı yapan Bekir ANKARALI divan başkanlığı için
Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali AKMAZ'ı kurula önermiş ve oybirliği ile divan başkanlığına seçilmiştir.
Daha sonra yazman üye olarak Bahri Dağdaş Uluslar arası Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nden Bekir GÖK ve Ali
ATİK kurula teklif edilmiş ve oybirliği ile kabul edilmiştir.
Bunun ardından kurul ilk sunuyu (Ülkesel Küçükbaş Hayvan Islahı Projesi) yapmak için Bekir
ANKARALI kürsüye davet edildi. Sunum yapıldıktan sonra tartışma ve öneriler kısmına geçildi:
Halil Akçapınar: Ülkesel ıslah projeleri ile ar-ge ye sunulan projeler buraya gelmemesi gerektiği
kanaatindeyim. Çünkü bunlar zaten başka yerlerde tartışılıyorlar. Burada tekrara girmeye gerek yok.
ihsan Soysal: Yine de bilgi verilmesi açısından burada tekrarlanmasının uygun olacağı kanaatindeyim.
Daha sonra bu tip projelerin ara raporlarının her yıl kurula sunulması oylanarak oy çokluğu ile kabul
edilmiştir.
İkinci olarak Marmara Hayvancılık Araştırma Enstitüsünden Tamer SEZENLER "Ülkesel Merinos
Geliştirme Projesi" sonuç raporunu ve ikinci beş yıllık devam proje teklifini kurula sunmuştur. Sunumun
ardından tartışma ve öneriler kısmına geçilmiştir:
Ali Akmaz: Çalışmada 2007 yılı başlangıç noktasına proje sonucunda ulaşılamadığı görülmektedir. Bu
yüzden başlangıç yılını değiştirerek projenin 1 yıl daha uzatılması gerektiğini düşünüyorum.
Halil Akçapınar: Neden bu projede dışarıdan merinos alınıp enstitüye konuluyor? Ayrıca raporda
tutarsız rakamlar var. Ayrıca projede elit sürüden bahsediliyor? Bu sürünün yapağı verimleri ile ilgili herhangi
bir kayıt bulunmadığına göre bu sürüden elit sürü diye bahsedilemez.
Mustafa Saatçi: 4 yıllık bir dönemde varyasyonun azaldığını söylediniz, bunu söylemek güç. Ayrıca
adı anılan programda maternal (??) kalıtım derecesi kullanıldı.? Bunun kaynağı olarak ben veri setlerini
görüyorum.
Kenan Çoyan : 2009 ile 2010 yılları arasındaki fark flushingden mi kaynaklanıyor?
Bekir Ankaralı: Sürenin 1 yıl daha uzatılmasını ve gelecek yıl yeni teklif edilecek projeye Bahri Dağdaş
UTAE ile birlikte Orta Anadolu Merinosunun dahil edilmesini teklif ediyorum.
Mehmet Ertuğrul: Elit sürü ile halk elindeki sürüler arasında management arasında bir fark var
mıdır?
Halil Akçapınar: bu arada yapağı konusuna da daha fazla dikkat edilmelidir.
Tartışmaların ardından projenin oylanmasına geçildi. Projenin 1 yıl daha uzatılmasına, ara rapor
olarak kabul edilen bu sunumdaki bazı aksaklıkların giderilmesi ve gelecek yıl teklif edilecek ikinci 5 yıllık yeni
projenin Orta Anadolu Merinosunun da dahil edilerek hazırlanması ve önümüzdeki dönem teklif edilmesi
oybirliği ile kabul edilmiştir.
Verilen aranın ardından günün ikinci oturumuna geçilmiştir. İkinci oturumda ilk olarak Lalahan
Merkez Araştırma enstitüsünden Tahir KARAŞAHİN; "Kültür Ortamına Katılan Bazı Antioksidan
Maddelerin İn Vitro Embriyo ve Gelişim ve Dondurma Üzerine Etkisi" adlı projenin sonuç
raporunu sunmuştur.
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Serhat Pabuççuoğlu: Projede östrogen ile LH katkısının olmadığını gözlemledim. Ama LH ve östrogen
katkısı çok önemlidir.
Tahir Goncagül: Çubuk mezbahası yerine Çukurova Tarımsal Araştırma enstitüsünde kesilecek
hayvanlardan oosit elde edilmesi daha doğru olabilir. (Araştırmacı bu soruya hastalık bulaşma riski
olabileceği gerekçesi ile olumsuz yanıt vermiştir.)
Ayşe Işık: Hastalık bulaşma riski mezabahadan elde edilenlerde olmayacak mı?
Serhat Pabuççuoğlu: uygulamada değerler 10-100-1000 milimol olarak kulanılmakta. 100 ile 1000
milimol arasında bir ya da iki dozun daha denenmesi daha iyi olacağı kanaatindeyim.
Turgut Aygün: oositlerin mezbahadan enstitüye getirilmesi azami 3 saat değil daha kısa
olmalı.
Sezen Arat: Doz gruplarında 100- ile 1000 arasına en az bir grup eklenmeli. Ayrıca oositleri nasıl ve
neye göre değerlendireceğiz sorusunun cevabı net bir şekilde verilmeli. Eğer uygunsa hücrelerin sayılmasının
daha uygun olacağı kanaatindeyim.
Mehmet Ertuğrul: Embriyo transferinde bu konuda ne amaçlanıyor yoksa sadece bir metodolji
çalışması mıdır?
Gürsel Dellal: metodoloji çalışılacaksa daha isabetli olcağı kanatindeyim.
Ali Akmaz: Metodoloji açısından bir tespit yapılmalı ve bir veya daha fazla ara dozun da projeye dahil
edilmesi kanaatindeyim.
Bu doğrultuda bu konularında dikkate alınması şartıyla projenin oylanmasına geçildi ve bu
değişikliklerle oybirliği ile kabul edildi.
Oylamadan sonra kürsüye gelen Lalahan Hayvacılık Merkez Araştırma Enstitüsünden İlkay
DEMİRHAN, "Sığırlarda Görülen Bazı Kalıtsal Bozuklukların Tespitinde Multiplex PCR

Optimizasyon İmkanlarının Araştırılması" adlı bir sunu yaptı.
Sezen Arat: Damızlık taraması yapılacağına bu çalışmaya koruma sürülerinin de dahil edilmesi uygun
olur.
İhsan Soysal: bende sezen hanıma katılıyorum.
Gürsel Dellal: Bu projede sayılan genetik hastalıkların görülme oranları nelerdir? Eğer çok az ise
ekonomik olmayabilir.
ihsan Soysal: Dışarıya olası bir sperma satışı oladuğunda bu belgeler isteniyor.
Mehmet Güngör: Gen çiftinde otozomal taşındığı varsayılıyor ve proje bunun üzerine kurgulanıyor.
Ama değilse bu projede sıkıntı yaratır.
İbrahim Cemal : Optimizasyon aşamasında PCR yerine başka optimize yöntemlerine bakılmalıdır.
Selahattin Kiraz: PCR ile olabilecek herhangi bir optimizasyon sıkıntısında herhangi bir B planı
bulunmaktadır.
Alper Yılmaz: Populasyon dar tutulmamalı, en az 1000 baş olarak genişletilmelidir.
Daha sonra proje bu hali ile oylanmış, bu hali ile oybirliği ile kabul edilmiştir.
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Verilen yemek arasının ardından Lalahan Hayvancılık Merkez Araştırma Enstitüsünden Engin ÜNAY,
"Süt Sığırlarında Bazı Metabolizma Değerleri ile Döl Verimi İlişkileri" adlı projeyi kurula
sunmuştur.
Serhat Pabuççuoğlu: Kan analizlerinde insüline de bakılması daha doğru olur.
İhsan Soysal: Projenin adında geçen kan parametreleri ile beslenme arasıdnaki ilişkinin nasıl ortaya
konulacağı konusunda ciddi endişelerim var.
Behiç Coşkun: Beslemenin etkisi araştırılacaksa da beslemenin etkisi nasıl yaratılacak? Bu proje
sadece işletmedeki birey farklılıklarını ortaya koyar. Ayrıca besleme ile ilgili bu projede vücut kondüsyon
skoruna mutlaka bakılmalıdır.
Gürsel Dellal: Populasyonda bazı parametrelerin etkilerinin ortadan kaldıırlması için biraz
methodoloji açısından çalışılması gerekiyor.
Nedim Koşum: Mineral maddeler bakımından ekleme yapılabilir.
Sema Yaman : Bu projede metabolizma değerleri önemlidir.
Mehmet Ertuğrul: Buradan elde edeceğiniz değerlerle standart bir besleme programı öneremezsiniz.
Ayrıca glukoza suni tohumlama sırasında bakılmalı; ayrıca negatif enerji dengesi de mutlaka tespit
edilmelidir.
Halil Akçapınar: kan alımı kesin ve net bir parametre ile zamanı belirlenmeli ve bunun dışına
çıkılmamalıdır. Ayrıca ilk defa doğuracak hayvanlarda uygulanması daha doğru olur. Kondüsyon skoru
açısından da lipitlere bakılmalı.
ihsan Soysal: metodolojik açıdan en az bir defa doğurmuş hayvan demek yanlıştır. Bu kavram içine 1
de girer 10 da .
Sema Yaman : Skor ve yaş gruplandırılmalı, ayrıca dölverimini makro açıdan değil gebeliğin
gerçekleşmesi açısından da kontrol edilmesi gereklidir.
Daha sonra yukarıdaki değerlendirmeler ışığında proje oylanmış ve oybirliği ile kabul edilmiştir.
■

Ardından Marmara Hayvancılık Araştırma Enstitüsünden Yalçın YAMAN " Karacabey Merinosu
Koçlarda Prion Protein (PrP) Gen Polimorfizminin Saptanması Üzerine Bir Araştırma" adlı
projenin sonuç raporunu kurula sönmüştür. Sunumun ardından sonuç raporu oybirliği ile kabul edilmiştir.
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Yalçın Beyin ardından kürsüye gelen Lalahan Hayvancılık Merkez Araştırma Enstitüsünden Tahir
KARAŞAHİN " Vitrifiye Edilmiş Sığır Embriyolarında Direkt Transfer Olanaklarının Araştırılması"
isimli projenin sonuç raporunu sunmuştur. Sunumun ardından:
Mustafa Kaymaz: Aynı grup embriyolarda slow freezeing yapılsaydı sonuç ne olurdu? Buna da
bakılması iyi olurdu.
Daha sonra sonuç raporu oylanmış ve oybirliği ile kabul edilmiştir.
Aranın ardından A.Oya AKIN "Evcil Hayvan Genetik Kaynaklarının Korunması ve
Sürdürülebilir Kullanımı" adlı ülkesel proje hakkında geniş bir bilgi vermiştir.
Bu proje hakkında alt projelerden biri olan " Çine Çaparı Koyunu" adlı alt projeyi Marmara
Hayvancılık Araştırma Enstitüsünden Mesut YILDIRIR sunumunu yapmıştır.
Yine bu projenin alt projelerinden biri olan "Dağlıç Koyunu" adlı alt Projeyi ise Bahri Dağdaş
Uluslar arası Tarımsal Araştırma Enstitüsünden Necdet AKAY sunmuştur.
Orhan Karaca: Populasyonun büyütülmesi gerekir.
Mahmut Keskin: Sürüye dışarıdan hayvan alınmasına dikkat edilmeli.
Mustafa Tekerli: Küçükbaş Hayvan Islahı projesinde 12000 hayvan tespit edilerek Bakanlığa bildirildi.
Bunlardan projeye hayvan dahil edilmesi mümkün olabilir.

Daha sonra oylanarak kabul edildi. Ardından TRT ye hazırlanan "Bu Toprağın Sesi" adlı
program CD lerinden birinin izlenmesi için Oturum Başkanı Prof. Dr. Ali AKMAZ; 2. Gün
oturumlarını bitirmiştir.
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BÜYÜKBAŞ VE KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK ARAŞTIRMALARI
PROGRAM DEĞERLENDİRME TOPLANTISI TUTANAĞI
09.03.2010 III. GÜN
Oturum Başkanı Prof. Dr. M. İhsan Soysal
3.3. Evcil Hayvan Genetik Kaynakları
3.3.2. Gökçeada Koyunu
Proje Lideri: İsmail Erdoğan
SORU ve KATKILAR
Prof. Dr. M. İhsan Soysal: Vücut ölçülerini alamama sebebini söyler misiniz?
İsmail Erdoğan: Yetiştiricide ve bizde yeterli alet ekipman yok. Tavsiye kararı niteliğindedir.
Prof. Dr. Halil Akçapınar: Çizelge 3’teki tabloda eksik veriler var ayrıca tablolar daha
mufassal olsun. Yetiştirici elindeki sürülere ait canlı ağırlık ile ilgili veriler sunuya eklenmeli.
Prof. Dr. Serhat Pabuççuoğlu: Gökçeada koyunlarından Romanov koyun ırkına ait
spermaların döllenme de kullanıldığını biliyorum. Sürülere koyun katılırken bu konuda önlem
alınmalıdır. Gökçeada koyunu üzerindeki melezleme baskısı engellenmeli.
Prof. Dr. M. İhsan Soysal: Doğru bir teşhis. Söylentiler bize kadar ulaştı. Bekir Bey bir
açıklama yaparsa iyi olur.
Dr. Bekir Ankaralı: Koruma sürülerimizi seçerken bu hususu göz önünde bulundurduk ve
buna azami dikkat gösterdik. Sürü seçim bölgemizde ayrıca toplantı yapılmıştı ve orada da bu
konular gündeme gelmişti.
Prof. Dr. Gürsel Dellal: Tablolarda varyasyon katsayısı ve n sayıları eksik. Koruma
sürülerinde verileri analiz ederken başvuracağımız en önemli konulardan biri budur.
Prof. Dr. M. İhsan Soysal: Bu eksiklikler bütün sunularda dikkat çekiyor. Üzerinde önemle
duralım. Bu konu ile ilgili standart şablonlar belirleyip proje liderlerine gönderilmeli ve buna
göre veriler istenmelidir.
3.3.3. Güney Karaman Koyunu:
Proje Lideri: Necdet Akay
SORU ve KATKILAR
Prof. Dr. M. İhsan Soysal: Böyle nadir bulunan ırklarda destekleme miktarı eşit olursa
yetiştiricinin bu ırkları yetiştirmesi zor olur, ikna olmazlar. Varyasyon katsayıları yok.
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Prof. Dr. Halil Akçapınar: Sadece Güney Karman Koyununda değil yağlı kuyruklu koyun
ırklarının genelinde Miasis yaygındır. Vatandaş buna ilkel bir çözüm geliştirmiştir. Bölgeye
naftalin sürer. Veteriner hekimler çok daha etkili tedavi ediyorlar.
Prof. Dr. Ali Akmaz: Güney Karaman Koyunun en önemli özelliği keçiler gibi dağlık yani
marjinal alanları çok iyi değerlendirmeleridir. Dağlık alanlarda sıkça rastlanır.
Prof. Dr. M. İhsan Soysal: Sayı azalıyor buda önemli bir vakadır.
Prof. Dr. Gürsel Dellal: Akseki, Gündoğmuş civarlarında bu koyun ırkımızdan var. Soner
Balcıoğlu bu konuda çalışmaları olan ve projeye de katkı sunacak bir isimdir. Onunla
görüşülüp fikir alışverişi yapılırsa faydalı olur.
Dr. Ahmet Aktaş: İlgili söylenen bölgeleri dolaştık. Maalesef sürülerin çoğu melez
hayvanlardan oluşuyordu ve içlerinde tek tük Güney Karaman Koyunu mevcuttu. İhsan beye
katılıyorum böyle zor bulunan ve yok olmaya yüz tutmuş ırkların değer ve destek takdiri daha
fazla olmalıdır.
Prof. Dr. Halil Akçapınar: Güney, Mor ve Akkaraman ırkları birbirine çok benzerler. Güney
Karaman Koyununun Karagül X Dağlıç melezlenmesinden geldiği yönünde sözlü bilgiler
mevcuttur. Bence bunların hem morfolojik hem de genetik olarak araştırılması gerekir.
Kuyruk yapıları da Dağlıçlarla karşılaştırılsın.
Dr. Bekir Ankaralı: Elimizdeki koyun sayıları az ve biz bunları Karagülle melezleyerek
projeye devam edelim diye öneriyorum.
Prof. Dr. Halil Akçapınar: Türk karagülünün geliştirilmesi Rusya’dan getirilen Tuj koyun
ırkına dayanmaktadır. Kürk üretimine uygundur. Kuzuları vatandaşımız kesmediği için
postlarından faydalanamıyoruz. Tekrar bir melezleme ile bu ırkın elde edilmesi ve korumaya
devam edilmesi mümkün değildir. Eldeki sürünün saf olduğunu gösteren genetik analizler
yapılmalı, Güney Karamanın saf bir ırk olup olmadığı da test edilmeli.
Prof. Dr. Mehmet Ertuğrul: Karagüllerin genç kuzuları kesiliyor ama postlarının alan yok
maalesef. Üreticiye postları saklama koşulları da veriliyor ama gene alan yok. Bu yüzden
elinde kalıyor.
Prof. Dr. Gürsel Dellal: Bu ırkta rengin belirlenmesi lazım. Sürünün sayısı saf olarak
artırılmalı ve daha sonra karagülle melezlenebilir. Renginin siyaha yakın olması lazım.
Prof. Dr. Mehmet Ertuğrul: 25 koyunla genotipler korunmaz. Akrabalık bağları nedeniyle
genlerin çoğunu kaybedeceğiz zaten. Güney Karaman için geniş kapsamlı tekrar bir tarama
yapalım bulunamıyorsa bu ırkı korumadan çıkaralım.
Yrd. Doç. Dr. Seyrani Koncagül: Moleküler genetiklerine bakarak (Güney Karaman,
morkaraman ve akkaraman) bizim projeye dahil edebiliriz. Sunduğumuz projenin bütçesi
biraz arttırılırsa genetik incelemeyi yapabiliriz.
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Prof. Dr. Ali Akmaz: Renk varyetesi olarak üç rengimizde mevcuttur bu ırkta. Siyah, Alaca
ve Beyaz.
Prof. Dr. Kenan Çoyan: Sayısı çok azalmış olan ırklarımız gen bankasında saklansın. Yüksek
miktarda sperma sağlanırsa çok iyi olur. Spermalarının gen bankasında saklanması uygun
olacaktır. Yüksek miktarda sperma saklarsak ilerde çevirme melezlemesi ile bu ırk geri
döndürülebilir.
Dr. Ahmet Aktaş: Bu koyuna olan desteklemelerin daha yüksek olmasını öneririm. Sayı
yeterli değil komisyon kurup tekrar geniş çaplı bir tarama yapalım.
Bekir Ankaralı: Seyrani Koncagül hocam bütçesini gönderirse bu koyunda genetik analizler
için o projeye bütçe ilave edebiliriz. Komisyon kurmakta uygun olabilir. Ancak
desteklemelerin tek bir ırk için arttırılması çok mümkün görünmüyor.
Prof. Dr. M. İhsan Soysal: Spermalarını alalım ve genetik kodlarını belirleyelim.
Prof. Dr. Halil Akçapınar: Mevcut durumu tespit edelim herkesle paylaşalım.
Prof. Dr. Gürsel Dellal: Genetik akrabalık derecesine bakmaya, üretim ve sperma alımına
katılıyorum. Seyrani bey projesine eklesin. Bizde Ahmet beyin dediği gibi ekip kurup yoğun
arama ile sayıyı arttıralım.
Prof. Dr. M. İhsan Soysal: Genetik inceleme ve komisyon kurulması, sperma saklama işi grup
kararı olarak önerilmiştir.
2.4. Evcil Hayvan Genetik Kaynakları
2.4.2. Hemşin
Proje Lideri: Erdoğan Sezgin
SORU ve KATKILAR
Herhangi bir soru veya katkı gelmedi.
3.3.9. Ankara Keçisi
Proje Lideri: Halil Erol
SORU ve KATKILAR
Prof. Dr. M. İhsan Soysal: Projede sunulan ayrıntılı istatistikî verilerden dolayı teşekkür
ediyorum.
Prof. Dr. Semiha Kızıloğlu: Elastikiyet neyi açıklıyor.
Halil Erol: Yapağı esnekliğini gösteriyor.
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Prof. Dr. Gürsel Dellal: Lif çapının yanında lif eğiminin de gösterilmesi gerekiyor.
Uluslararası yayınlarda artık bunu çok önemsiyorlar. Alınan tüm veriler sunuya eklenmeli.
Prof. Dr. Orhan Karaca: Bu proje dahil bütün koruma projelerde sürünün efektif büyüklüğü
muhakkak gösterilmeli, akrabalı yetiştirme katsayısı, yetiştirme programı gibi veriler
alınmalıdır. Ayrıca türe özgü kayıtlar ile görsel kayıtlar muhakkak yer almalıdır.
Prof. Dr. M. İhsan Soysal: Bir örnek bir format olmalı.
3.3.4. Herik Koyunu
Proje Lideri: Halil Erol
SORU ve KATKILAR
Prof. Dr. M. İhsan Soysal: Halk elinde korum programlarında verilerin alınması tavsiye kararı
olduğu için bazı araştırıcılar almış, bazıları almamış. Alınan veriler ırk tescil formatına
eklenmeli.
Prof. Dr. Halil Akçapınar: Elimdeki 1930 basımı kitaba göre bu ırkın Kars civarında olduğu
belirtiliyor. Burada ki Herik Tuj koyunudur. Bu ırka Amasya Heriği denirse iyi olur. Van
civarında da bu türün olduğunu duydum. Morfolojik ve DNA düzeyinde bu türler bulunup test
edilmelidir.
Prof. Dr. Turgut Aygün: Evet hocam Van civarında bu koyun ırkından mevcut. Hatta bu ırkla
ilgili gittiğimiz yetiştiricilerin ilginç bir iddiası var. Onuda paylaşmak istiyorum. Bu koyun
ırkının karkası 2-3 gün bozulmadan kalabiliyor. Morarma olmuyor. Bu konuda çalışmalarımız
olacak. Ayrıca Van yöresinin bu açıdan çok zengin olduğunu da belirtmek isterim. Van
bölgesinde de (Van Gölü havzası) herik koyunu var. Bunun dışında Van bölgesinde literatüre
girmemiş başka varyetelerde (beyaz göçer) var. Değerlendirilmeli.
Prof. Dr. Halil Akçapınar: Şu halde Van’daki koyuna Van heriği denebilir.
Doç. Dr. Mehmet Bingöl: Yöre envanteri çıkarılmalı. Koyun ırkları açısından çok zengin bir
bölge Van Gölü Havzası. Halk arasında Hırık denilmekte. En önemli problemimiz envanter
çalışması olarak görülüyor. Envanter çalışmalarına hız verilmeli.
Prof. Dr. Mehmet Ertuğrul: Bu konuda halk arasında Körük ve kürük denilen ırklarda mevcut.
Muhtemelen bunların hepsi (Herik, Hırık, Körük, Kürük) benzer ve farklılıkları
karşılaştırılmalı. Bu varyetelerin genetik yakınlığı incelenmeli.
Prof. Dr. Mehmet Emin TEKİN: Türkçeyi iyi kullanmalıyız.
3.3.5. Karagül Koyunu
Proje Lideri: Halil Erol
SORU ve KATKILAR
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Prof. Dr. Halil Akçapınar: Tabloda verilen veriler pek uyumlu değiller gibi. Kürkle ilgili
veriler yok, bunlar eklenmeli. Kılın bukle tipi tespit edilmeli. Buda kuzular doğduktan hemen
sonra yapılması gerekiyor. Lüle tipi önemlidir. En iyi bukle silindir, en kötüsü tirbişondur.
Prof. Dr. Gürsel Dellal: Ankara da bukle tipi analizleri yapılabilir.
Prof. Dr. Turgut Aygün: Özellikle yapağıda sektörün istediği sekonder foliküler gelişimde
verilere katılmalı. Bu kolay bir işlemdir.
3.3.6. Kıvırcık Koyunu
Proje Lideri: Tamer Sezenler
SORU ve KATKILAR
Doç. Dr. Mehmet Bingöl: Koruma projelerinde aslında mevcut durum tespiti yapılmaktadır.
Irkın özellikleri çok iyi araştırılmalıdır.
Prof. Dr. Mehmet Ertuğrul: Genel sorunları ayrı bir oturum yapıp konuşalım.
Kürşat Albayrak: Et kalitesi ve kuzu karkas verimi eklenebilir mi?
Tamer Sezenler: Et kalitesi hakkında geçen yıl raporumuzu sunduk ve yayına çevirdik. Hatırı
sayılır birçok yerde yayınlandı.
Prof. Dr. Semiha Kızıloğlu: Yaşama gücü ile ilgili verilen %100’e yakın oran doğru
gözükmüyor. Çünkü ölü sayısı 35 gözüküyor.
Tamer Sezenler: Veri doğru oradaki yaşama gücü doğum yaşama gücünü gösteriyor.
3.3.8. Exsitu ve İn Situ olarak yetiştirilen Kıvırcık koyun ırkının morfolojik ve Gelişme
özelliklerinin İki Farklı yöntemle karşılaştırılması
Proje Lideri: Tamer Sezenler
SORU ve KATKILAR
Herhangi bir soru veya katkı gelmedi.
2.4.3. Kıvırcık, Sakız ve Gökçeada yerli koyun ırklarımızın Aşım dönemi bazı eşeysel ve
agresif davranışlarının belirlenmesi
Proje Lideri: Tamer Sezenler
SORU ve KATKILAR
Tamer Sezenler: 24 saat izleme yaptığımız için önümüze çıkan handikaplar nedeniyle erkek
aşım davranışları incelenemedi. Ancak önümüzdeki dönemde erkeklerde tekrar inceleme
yapmayı düşünüyoruz.
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Prof. Dr. Mehmet Ertuğrul: Elinizdeki kayıtlar son derece değerli ve çok fazla sayıda çalışma
yapmak mümkün. Örneğin: Koçların davranışları ile dişilerin kızgınlık süresi tespit edilebilir.
Kızgınlık başlangıcını hangi koçların daha erken tespit edebildiğini belirleyebiliriz. Bu da
gizli östrus gösteren koyunların (sessiz kızgınlık) tespitinde işe yarar. Mükerrer aşım sayısı da
bulunabilir. Koç seçimi var mı yok mu her seferinde aynı koç ve koyun mu eşleşiyor yada
aynı koç koyunları da yada tersini seçip seçmediği araştırılabilir. Bu çok önemlidir. Ayrıca
kitapta bazı hatalar var bunlar düzeltilsin.
Prof. Dr. Kenan Çoyan: Koyunların aşıma izin vermesinde koçların libidosunun etkisi de
ölçülebilirse iyi olur. Aşım sayısı ve gücü libido ile belirlenir.
Prof. Dr. Gürsel Dellal: Modelde yaş faktörü var mı?
Tamer Sezenler: Evet
Prof. Dr. Gürsel Dellal: Dişi ve erkeklerde yaş faktörü çok önemlidir.
Tamer Sezenler: Koyunlarda yaş aralıkları mevcut ama maalesef koçları tek yaştan seçerek
hata yaptık.
Prof. Dr. Mehmet Ertuğrul: agresif davranışlar gördüğüm kadarıyla incelenmemiş isimden
çıkarılsın.
Prof. Dr. Halil Akçapınar: Eşeysel yerine üreme kelimesi kullanılsın.
Prof. Dr. Nedim Koşum: Eş seçme konusuna dikkat edilmeli. Böyle bir durumda veriler hatalı
olabilir.
Prof. Dr. M. İhsan Soysal: Proje sonuç raporunun önerilen değişikliklerle kabulünü ve yayın
yapılmasını oya sunuyorum.
Kabul edilmiştir.
Ayrıca Yayınlar için Tagem bünyesinde redaksiyon kurulu ile Çeviri kurulu oluşturulması
bütün katılımcıların olumlu görüşü ile tavsiye edildi.
2.4.4. Norduz Koyunu
Proje Lideri: Metin Keskin
SORU ve KATKILAR
Prof. Dr. Halil Akçapınar: Tablolarda bulunan genel sütununun anlamı yok. Literatür
listesinde M. Vanlı değil de Yusuf Vanlı olması lazım.
Turgut Aygün : Proje ile ilgili sayı ve oranlar verilmiş. Koçaltı koyun ve kuzu sayısında oran
kullanılmalıdır. Sürdürülebilirlik çok önemlidir.
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Prof. Dr. M. İhsan Soysal: Bu çalışmalar çok önemli. Vatandaşın önüne alternatifler
getirilmeli ki vatandaş bunları besleyip büyütsün.
Dr. Sadrettin Yüksel: Projede görev aldım. Görev yerine gidiş 6,5 saat sürüyor. Yüzüncü Yıl
Üniversitesi öğretim üyeleri Turgut ve Mehmet hocalarımızdan destek talep ediyoruz. Tartım
v.b. konularda yardımcı oluyorlar zaten bunların devamını rica ediyorum.
Dr. Bekir Ankaralı: Mehmet Bingöl ve Turgut Olgun’unda projeye eklenmesini teklif
ediyorum.
Prof. Dr. M. İhsan Soysal: Projeye önerilen isimlerin dahil edilmesinin kabulünü oya
sunuyorum.
Kabul edilmiştir.
3.3.7. Sakız Koyunu
Proje Lideri: Mesut Yıldırır
SORU ve KATKILAR
Prof. Dr. Halil Akçapınar: Çoğuzu varsa eğer üçüz dördüz diye düzeltelim. Çünkü ikiz
doğumda aynı zamanda çoğuz doğumdur. Dölverimi yönünden şöhretine rağmen elde
ettiğiniz veriler iyi değil.
Turgut Olgun: Kitapta basım hataları var Sunuda düzeltilmiş. Dölverimi programında koçlara
da dikkat edilmeli. Ayrıca flashing yapılıyor mu?
Mesut Yıldırır: Bu tarz sıkıntılar var. Yönetsel bazı hatalarımız var. Bunları düzeltmeye
çalışıyoruz.
Prof. Dr. Gürsel Dellal: Kızgınlık döngüsü yani aşım mevsimi bakımında bu sakız ırkı
gerçekten poliöstrikmidir?
Mesut Yıldırır: Evet böyle diyebiliriz. Ama Aralık, Ocak ve Şubat aylarında çok az doğum
vakası oluyor. Yılın diğer dönemlerinde sürekli doğumlar mevcut.
Doç Dr. Mehmet Koyuncu: Koçlar sürekli koyunların içinde mi acaba?
Mesut Yıldırır: Halk elinde öyle.
Prof. Dr. Halil Akçapınar: Mevsimsel östriktir. Poliöstrik değildir. Sezonal östrusun haricinde
asezonal östrus gösteren hayvanlar olabilir. Bunlarda sürüde sürekli koç bulunmasından
dolayı doğum yapıyor olabilirler. Vatandaş bundan dolayı sürekli doğum alıyordur. Bizim
elde ettiğimiz Bafra Koyunu ki karayaka X Sakız melezi poliöstriktir.
Prof. Dr. Nedim Koşum: Konunun muhatabı Ege Tarımsal Araştırma olursa daha iyi olur.
Sakız o yörelerde en iyi verimini verir.
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Prof. Dr. Mehmet Ertuğrul: Sorun Sakız koyunların Bandırma’da kalması değil bence. Sakız
koyununun poliöstrik olup olmadığı takip edilmeli. Akrabalık çok arttığı için sakız koyunların
verim özelliklerinde gerileme olmuş olabilir. Yetiştirici sürülerinin kendi aralarında işletme
sürülerinde yetiştirici sürüleriyle koç değiştokuşu yapılmalı. Sakız koyun ırkının Marmara
Hayvancılık Araştırma Enstitüsünden alınmasına karşıyım.
Prof. Dr. Kenan Çoyan: 1991 yılında sakız ile ilgili bir çalışmada bulunduk. Tekiz doğum
yoktu. Folikülleri de süperovulasyon yapılmış gibiydi.
Prof. Dr. Orhan Karaca: Urla belediyesinde 2003’te sürü vardı. Özel bir bakım ve önem
istiyor bu ırk. Bırakın Bandırmayı Aydın’da bile üretimi uygun değil. Çeşme ve çevresinde
üretim yapılsa iyi olur.
Prof. Dr. M. İhsan Soysal: Sakız adasından koç getirilebilir.
Prof. Dr. Mahmut Keskin: Dölveriminin artması için çiftleşme mevsimi ve flashing’e çok
dikkat edilmeli. Bir örneklik sağlanıp yılda tek doğum olursa iyi olur kanaatindeyim.
Dr. Bekir Ankaralı: Sakız ile ilgili ayrı bir toplantı yapılması kanaatindeyim.
3.3.8. Honamlı Keçisi:
Proje Lideri: Bekir GÖK
SORU ve KATKILAR
Herhangi bir soru veya katkı gelmedi.
3.3.12. Kilis Keçisi:
Proje Lideri: Zeynel Göçmez
SORU ve KATKILAR
Doç. Dr. Mehmet Bingöl: Laktasyon süresi ve süt verimi gibi rakamlar yok.
Zeynel Göçmez: Çalışmamız devam ediyor. Bu verileri topluyoruz.
Prof. Dr. Halil Akçapınar: Keçi yetiştiriciliği için son derece önemli bir ırk. Meme tipi de
önemli. Makineli sağıma uygun mu, Mastitise duyarlılığı var mıdır, tespit edilmesi gereklidir.
Vücut ölçüleri alınırken dikkat edilmeli. Kıymetli bir ırk. Süt verimleri alındımı?
Prof. Dr. Mahmut Keskin: Bu keçiye çok sayıda talep var. Onlarca kişi beni aradı.
Prof. Dr. Orhan Karaca: Koruma sürülerine her gün 4 teke değil de 2-3 gün arayla topluca
tekeleri alırsak iyi olur.
Ayşe Işık: Süt verimleri alındı bunların verileri toplanıyor. Yetiştirici isteği üzerine 4’er 4’er
teke alındı sürüye. Çünkü toptan girince sürü perişan olur diyerek yetiştiriciler buna olumsuz
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baktı. Literatür kaynağında renkleri siyah diye geçtiği için bir özeleştiri olarak bende maalesef
sadece siyah renkleri tercih ettim ama bu bir yanılgıdır. Sürülere baktığımızda diğer renkler
de mevcut.
Prof. Dr. Halil Akçapınar: Kilis keçisinde kulaklar resimlerde çok uzun gözüküyor. Böyle mi?
Prof. Dr. Mahmut Keskin: Evet oluyor. 4 çeşit kulak uzunluğu mevcut. Halep koyunundan
farkı süt verimi düşük, ama ovada da bunlar rahatlıkla otlanabilir, Halep koyunu otlayamaz.
Ciddi meme problemleri görülür.
Prof. Dr. Osman Biçer: Katalog çekimlerine kesinlikle son derece dikkat edilmeli. Çünkü bu
resimler türü temsil edecek. Azami özen ve profesyonel çalışma ile resimler çekilmeli.
Prof. Dr. Gürsel Dellal: Kaba yem kaynaklarını Kilis Keçisi çok iyi değerlendiriyor. Alternatif
yem kaynaklarını çok iyi değerlendiriyor. Doğuda bu keçinin asıl yem kaynağını Anız ve
mercimek samanı oluşturuluyor.
Prof. Dr. Mahmut Keskin: Tekelere desteğin daha fazla olması lazım. Yetiştirici verimleri
olmadığı için teke yetiştirmek istemiyor.
Dr. Bekir Ankaralı: Hayvanlara gerçekten çok iyi destek veriyoruz. Yetiştiricileri ikna edelim.
3.3.13. Anadolu Mandası
Proje Lideri: Mehmet Akif Yüksel
SORU ve KATKILAR
Prof. Dr. M. İhsan Soysal: Çok ciddi tedbirler alındı. Talep son derece yüksek. Islah projesi
kapsamına da alındı.
Dr. Bekir Ankaralı: TÜGEM halk elinde destek alan Mandalara kendilerinin verdiği desteği
kesmek istiyor. Bu konuda çok fazla ısrarcı.
Prof. Dr. Halil Akçapınar: 2 yerden destek olmamalı. Miktarı arttıralım tek yerden destek
alınsın.
Prof. Dr. M. İhsan Soysal: Koyunlarda, arılarda 2 yerden destek var.
Prof. Dr. Halil Akçapınar: Olmasın.
3.3.14. Bozırk Sığırı
Proje Lideri: Deniz Soysal
SORU ve KATKILAR
Prof. Dr. M. İhsan Soysal: Bu ırkın et fiyatı Çanakkale Ayvacık bölgesinde organik sertifikası
verildiği için İstanbul’da ki otellere yüksek fiyata satılıyor. Bazı bölgelerde ise kasaplar etin
rengi daha siyah olduğunu söyleyerek yetiştiriciden daha ucuza alıyorlar. Otellere ciddi
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anlamda organik olarak etleri yüksek fiyattan satılıyor. Bu yüzden bu ırkın muhafazası ve
sürdürülebilirliğinin sağlanması için bu tip konulara önem verilmesi gereklidir.
2.4.5. Doğu Anadolu Kırmızısı Sığırı
Proje Lideri: Erdoğan Sezgin
SORU ve KATKILAR
Prof. Dr. Mehmet Ertuğrul: Sürdürülebilirlik son derece önemli ve bu projede bu konu çok iyi
işlenmiş. Diğer proje yöneticilerine örnek olmalı.
Prof. Dr. Halil Akçapınar: Exstansif yetiştiricilikteki canlı ağırlıklar son derece etkileyici.
Entansif şartlarda çalışmalar yapılırsa çok iyi olur.
Prof. Dr. Nurinisa Esenboğa: Entansif koşullarda Doğu Anadolu Kırmızısı Sığırının et kalitesi
ile çalıştık. Diğer bütün ırklara nazaran et kalitesi çok iyiydi.
3.3.15. Kilis (Güney Anadolu Kırmızısı) Sığırı
Proje Lideri: Zeynel Göçmez
3.3.17. Yerli Güney Sarısı Sığırı
Proje Lideri: Zeynel Göçmez
Not: 2 konu beraber sunuldu ve sonra soru ve katkılara geçildi.
SORU ve KATKILAR
Prof. Dr. Mehmet Ertuğrul: Özellikle hastalıklar nedeniyle sürülerden hayvanları çıkartmama
yönünden veteriner hekimlere danışılmalı. Eğer ciddi bir zararı yoksa sürüde bırakılabilmeli.
Prof. Dr. Kenan ÇOYAN: Brucella, tuberküloz, IBR gibi üreme yoluyla yayılan hastalıklar
görüldüğünde erkek hayvanların imhası şart.
Prof. Dr. Mehmet ERTUĞRUL: Gene de bu hayvanlara az sayıda sahip olduğumuz için imha
etmesek acaba uygun olur mu diye düşünüyorum.
Dr. Bekir ANKARALI: Konu uzmanı öğretim üyeleriyle görüşülecektir.
3.3.18. Yerli Kara Sığırı
Proje Lideri: İlkay Demirhan
3.3.19. Halk elinde korunan Yerli Kara sığırlarda Mikrosatelit belirteçler kullanılarak genetik
çeşitlilik analizi
Proje Lideri: İlkay Demirhan
Prof. Dr. M. İhsan Soysal: Proje için ek süre talebi vardır, oylarınıza sunuyorum.
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Kabul edilmiştir.
2.4.6. Zavot Sığırı
Proje Lideri: Dr.Sadrettin Yüksel
Prof. Dr. M. İhsan Soysal: Zavot sığırı sonuç raporunun yayın yapılmasını, oylarınıza
sunuyorum.
Kabul edilmiştir.
Not: 3 konu beraber sunuldu ve sonra soru ve katkılara geçildi.
SORU ve KATKILAR
Prof. Dr. Semiha Kızıloğlu: Bu desteklemeler karşısında ne kadar ekonomik yarar elde
edildiği belirlenebilirse iyi olur.
Prof. Dr. Gürsel Dellal: Canlı ağırlık artışları dönemlere göre verilmeli ve buna dikkat
edilmeli.
Oya Akın: Koruma programlarında ırkın korunması esastır. Bu nedenle ekonomik çıktılar
konusu göz ardı edilmiştir.
3.3.20. Denizli ve Gerze Tavukları
Proje Lideri: Dr. Neval Özdoğan
SORU ve KATKILAR
Herhangi bir soru veya katkı gelmedi.
3.3.21. İpekböceği Hatları
Proje Lideri: Sadettin Işık
SORU ve KATKILAR
Prof. Dr. M. İhsan Soysal: Sultan Abdulhamid döneminden kalan bir tesisimiz kapatılıp Tarım
İl Müdürlüğünün eline geçti. Bakanlık il müdürlüğünün burayı koruyabileceğine
inanmıyorum. Görüşmelerimizde Koza Birlik buraya bakacak deniliyor ama bence birliğinde
imkanı yok. Tagem yetkilileri bu konuyla ilgilenmeli.
Prof. Dr. Halil Akçapınar: Verimleri düşük ve üretimi olmayan hatları dondurarak korumaya
alalım. İş yükü azalmış olur. Bu konuya bakan tek bir personelin olması düşündürücü. 3 tane
yerli hattımız her halükarda korunsun.
Prof. Dr. Gürsel Dellal: Çözüm Milli İpek Komitesidir. Zirai ilaçların koruma adı altında
kontrolsüz kullanımı ve Dut ağaçlarının sürekli kesilmesi sebebiyle ipekböcekçiliği üretimi
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gittikçe azalmaktadır. Ayrıca köyde yaşayan kadınların istihdamı açısından da son derece
önemli bir konu.
Prof. Dr. M. İhsan Soysal: Milli İpek Komitesi ve bu işle ilgili diğer kuruluşların bu işe el
atması ve beraber korunması yönünde destek sağlanması için girişimlerde bulunulması
konusunda tavsiye kararı almamızı oylarınıza sunuyorum.
Kabul edilmiştir.
Kürşat Albayrak: Tekstil sanayicileri ile yaptığımız son görüşmede bu konu gündemde hemen
hemen hiç yer bulmadı. Tekstil sektörünün bu işin içine dahil edilmesi gereklidir. 2013 yılına
kadar ki Sanayi Bakanlığı strateji belgesinde bu konu yok. Yeni hazırlanan strateji belgelerine
muhakkak konulması için çalışılması lazım.
Prof. Dr. M. İhsan Soysal: Tübitak 1007 programına başvurulursa bu konu ile ilgili olarak iyi
olur. Bu konuda Yerli Hayvan Üretim Kaynakları toplantısında ciddi olarak ve önemli
gündem maddesi olarak görüşmeye açalım. Ayrıca bu konu ile ilgili olarak köşe yazarlarına
yazılar gönderirsek milli bilincin oluşması açısından yararlı olacaktır.
3.3.22. Kafkas Arısı Enstitüde Koruma
Proje Lideri: Hamza Kopuz
SORU ve KATKILAR
Herhangi bir soru veya katkı gelmedi.
3.3.23. Kafkas Arısı Yerinde Koruma
Proje Lideri: Muhsin KARA
SORU ve KATKILAR
Herhangi bir soru veya katkı gelmedi.
3.3.10 Honamlı Keçisinin kimi morfolojik ve genetik karakteristikleri aracılığıyla
tanımlanması üzerine bir araştırma
Proje Lideri: Orhan Karadağ
SORU ve KATKILAR
Prof. Dr. Gürsel Dellal: Süt verimleri ile ilgili ölçüm yapıldı mı?
Orhan Karadağ: Bu yaz gerçekleştireceğiz.
3.3.16. Marmara Hayvancılık Araştırma Enstitüsündeki Bozırk sığırlarda reprodüktif
parametrelerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi
Proje Lideri: Dr. Mustafa Küçükkebapçı
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SORU ve KATKILAR
Prof. Dr. Mustafa Kaymaz: USG muayenede corpus luteum ile ilgili veriler mevcut mu?
Dr. Mustafa Küçükkebapçı: Evet elimizde veriler var.
Prof. Dr. Turgut Olgun: Cycle yerine Döngü kelimesini kullanalım. Türkçeye önem verelim.
Umut Taşdemir: Irka ait reprodüktif değerler alınırken n sayıları düşük gözüküyor. Bu n
sayılarını artırabilirsek iyi olur.
Prof. Dr. M. İhsan Soysal: Proje için ek süre talebi vardır, oylarınıza sunuyorum.
Kabul edilmiştir.

Divan Başkanı
Prof. Dr. M. İhsan Soysal

1.Katip Üye
Şahin Tez
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2. Katip Üye
Mehmet Akif Yüksel

BÜYÜKBAŞ KÜÇÜKBAŞ ARAŞTIRMALARI GRUBU PROJE DEĞERLENDİRME TOPLANTISI IV. GÜN
Oturum Başkanı: Prof Dr. Orhan KARACA

Prof Dr. Orhan KARACA: Öncelikle 'Yerli Genetik Kaynaklarının Korunması', Sakız koyunu özelinde
değerlendirmeler ve 'Halk Elinde Islah' projelerine ilişkin değerlendirmeler yapmak amacıyla oturumu
açıyoruz. Koruma sürülerinde yetiştirme programları, efektif büyüklük ve tanımlayıcı özelliklerin takip
edilmesi konularında önerilerin görüşülmesi uygun olacaktır. Koruma ve ıslah projeleri birlikte
yürütülen (örneğin Dağlıç) ırklar için öngörülen temel stratejilerin belirlenmesi açısından konuyu
tartışmaya açıyorum.
Prof Dr.Gürsel DELLAL: Koruma sürülerinde esasında genetik varyasyonu dolayısıyla fenotipik
varyasyonu bunun içinde çiftleştirme programının hem enstitü hem de yerinde koruma belirlenerek
yapılması önemlidir. Özellikle ırkların özgün özellikleri korunmalı sonradan bölgede yaşanan
gelişmeler sonucu oluşan talepler doğrultusunda ürüne yönelinmebilir.
Doç. Dr. Mustafa SAATÇİ: Sürülerde erkek hayvanların sayısının artırılması amacıyla erkeklere
fazladan destek verilebilir.
Prof Dr. îhsan SOYSAL: Proje başlangıcında arkadaşlarında belirttikleri gibi belirli bir metod yoktu bu
anlamda alınması gereken verilerin netleştirilmesi gerekiyor.
Doç. Dr. İbrahim CEMAL: Koruma ve ıslah sürüleri birlikte olan ırklar için ıslah sürülerinde 6300
başın üzerinde olan ırklarda koruma sürüleri kaldırılabilir. Koruma sürülerinde bir ırk için sadece bir
sürü koruma programına alınmış olan ırklarda (örneğin Kıvırcık, A.Keçisi) sürü sayısı artırılmalıdır.
Sürü büyüklüğünden çok efektif büyüklük önem kazanmaktadır, bu anlamda koçların genetik
özelliklerinden yararlanabilmek önem kazanmaktadır. Çiftleştirme programları hazırlanmalıdır.
Prof Dr. Semiha KIZILOGLU: Koruma sürülerinde çiftçinin gönüllüğünü sağlamak lazım, teşvikle
paralel olarak bu konuda eğitim yapılması sosyal açıdan faydalı olacaktır.
Dr. Bekir ANKARALI: Erkek hayvanlara destek yapılıyor, o anlamda desteklerin detaylandırılması
kabul görmeyebilir. Kayıtların tutulması açısından yılda bir ziyaret yeterli değil, ziyaret sayısının çok
daha fazla olması gerekir.
Prof Dr. Mehmet ERTUGRUL: Koruma ve ıslah sürülerinin birlikte yürütülmesi durumunda koruma
sürülerine gerek olmadığı düşüncesi yanlıştır. Örneğin Siyah Alaca da ıslah sonucu genetik
özelliklerinde kayıplar olmuştur. Enstitü sürüleri yerinde koruma sürülerine göre daha fazla masraf
yapılmaktadır. Bu anlamda destek kelimesi yanlıştır, devlet destek yamıyor ırkı koruyor. Koruma
sürülerinde amaç gen kaybını engellemek ve minimuma indirmek. Bu konuda sorumlu bir birim
yapılanmasına gidilmelidir. Sürülerde takip etmemiz gereken özellikler noktasında aşımların takibi
açısından yöntemler geliştirilmeli, bu anlamda örneğin

kızgınların toplulaştırılması, akrabalığı azaltmak için hangi hayvanın hangi koçla çiftleştirileceği
belirlenmelidir. Takip edilen özelliklere bakarak başlangıcı koruyabiliyormuyuz, yapısal değişiklikler
gibi veriler alınabilir. Bu anlamda her ırk için ayrı ayrı özellikler belirlenebilir.
Prof Dr. Orhan KARACA: Her sürünün ayrı bir hikayesi olmalı, çiftleştirme programı, efektif
sayıların belirlenmesi, üst limitin artırılması, korumaya alınan ırkların öne çıkan özelliklerinin

mutlaka alınması, ziyaret sayısının artırılması ve bakanlıkta ayrı bir birim oluşturulması önem
arzediyor.
Oya AKIN: Önümüzdeki dönemde hayvan sayıları büyük başlarda 600 küçük başlarda 1000 baş
sayısına artırılacak, ıslah konusunu koruma sürülerinde yapılmaması gereken bir konu olarak
görüyorum.
Prof Dr. Gürsel DELLAL: Beş yıllık tecrübelerin değerlendirilmesi önemlidir. Takip edilecek
özellikler bakımından ırk ırk gitmemiz gerekiyor. Belli ırklar için belli bölgeler yanlış mesela Sakız
için Bursa yanlış orijinal bölgesinde korumamız lazım
Prof Dr. Mustafa TEKERLİ: Sayının artırılması faydalı olacaktır. Doğum ve sütten kesim ağırlıkları
takip edilebilir, bu sayede sürülerle irtibat devamlılığı sağlanır.
Doç Dr. Mehmet BİNGÖL: Sürdürülebilirlik konusu önemli destekler sayesinde (mesela Norduz)
devamlılık sağlanması noktasında faydalı olacaktır.
Prof Dr. İhsan SOYSAL: Birliklerde ırk bazında yapılanma yok. İl Müdürlüklerine yazı yazılarak
koruma programı hakkında haberdar olmaları ve sorumlu kişiler ya da bir görev sağlanabilir.
Dr. A. Hamdi AKTAŞ: İkinci dönemde sayının artırılması ancak sürülerin farklı bölgelerden
seçilmesine ve koç değişimine önem verilmelidir. Yok olma riski taşıyan hayvanlara daha fazla destek
verilebilir.
Dr. Sadrettin YÜKSEL: Genel Müdürlük veya müsteşarlık düzeylerinde birim oluşturulması çok
önemlidir. Her enstitü kendi koşullarında çoklu disiplinli çalışmalar nedeniyle maddi ya da işgücü
noktasında baskı şekillenmekte eğer bir birim oluşturulursa çalışmalara katkı sağlayacağını
düşünüyorum.
Prof Dr. Alper YILMAZ: Katalog çalışması yapılmış bu manada ırklara özgü kitapçıkların
hazırlanması faydalı olabilir.
Prof Dr. Mehmet KOYUNCU: Bu konu sosyolojik boyutta ele alınmalı devamlılık açısından
önemlidir.
Doç. Dr. İbrahim CEMAL: Noter sözleşmelerinde hayvan sayılarının artırılmasında esneklik
sağlanmalıdır. Noter sözleşmelerine para yazılmaması noter masraflarını azaltmaktadır.
Prof Dr. Orhan KARACA: Koruma ve ıslah sürülerinde genetik değişim kaçınılmaz olarak
oluşacaktır, bu anlamda değişimi dondurmak hayatı dondurmak anlamı taşır, bu anlamda
Mehmet ERTUGRUL hocamın aksini düşünüyorum, koruma ve ıslah sürüleri açısından tüm ırklar için
mümkün olmayabilir.
Prof Dr. M. Emin TEKİN: Burada sayı önemlidir, Akkaraman ırkı gibi sayıca yeterli olan ırklarda
korumaya gerek yoktur.
Prof Dr. Turgut AYGÜN: Bu çalışmayı başlatan arkadaşları kutluyorum, göçerlerin bu kapsamda
değerlendirilmesi faydalı olacaktır.
Dr. Bekir ANKARALI: Bu konuda Bitlisde Hamdani koyunlarında çalışma düşünüldü veri alınması
noktasında sorunlar nedeniyle vazgeçildi, Sürülerin seçiminde yerinde incelemeler yapılırken bu konuda
karar verilebilir. Bizce birimden çok çalışan personelin inanmışlığı önemlidir, bu anlamda ayrı bir birim
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kurulmasının çok da yarar sağlamayacağını düşünüyorum

Prof Dr. Osman BİÇER: Yıllardır yapılan ve raflarda kalan çalışmaların sahada hayat bulması
bakımından önem kazanıyor. Koyun mevcudumuz 45 milyondan 22 milyona düşmüş genç kuşak bu işin
içinde yok. Bu koruma sürülerinde devamlılığın sağlanması açısından yetiştirici çocuklarının
sigortalanması düşünülebilir. Gelişmiş ülkelerin 150 yıl önce yaptıklarını yeni yeni yapıyoruz.
Prof Dr. Nedim KOŞUM: Her bölgede hayvancılık müzeleri oluşturulabilir. Pek çok gen kaynağımız
açısından imkanların değerlendirilmesi gerekiyor.
Dr. Mustafa KÜÇÜKKEBAPÇI: Enstitülerde ayrı birim oluşturulmasının faydalı olacağı kanaatindeyim.
Oya AKIN: Koruma yapmamalıyız konusunun tartışılmasını anlamıyorum, bizim en iyi korumayı nasıl
yapmalıyızı tartışıyor olmamız gerekirdi. Islah yapılırken hangi noktada olduğumuz ayrı bir konu
melezlemeyle ıslahın neresinde olunur. Özel ürünlerin pazarlanması, sürdürülebilirliğin sağlanması
noktalarının tartışılması faydalı olacaktır.
Prof Dr. Mehmet ERTUGRUL: Genetik kaynaklarının korunması konusunun çok geniş tabanlı olarak bir
eğitim yapılmasına ihtiyaç olduğu kanısındayım.
Prof Dr. Gürsel DELLAL: Bu günkü kararlar sistemi değiştirecek şekilde etkiler yaratacak bu açıdan
önemlidir. Kurumsallaşma çok önemlidir.
Prof Dr. Mehmet ERTUGRUL: Var olması varsayılan ırklar açısından yeterli sayıda saf sürülerin
bulunması (Dağlıç gibi) düşünülen sayılarda olmayabilir.
Prof Dr. Mustafa TEKERLİ: Islah ve koruma çalışmaları birbirinden ayrılmalı. Islah çalışmalarının
sonuçlarına bakarak koruma programlarına karar verilebilecektir.

Gelişme Raporları:
Ankara Keçisi Tekesi Spermasının Farklı Ozmotik ve Krivoprotektif Ortamlarda Dondurulması.
Sunan proje lideri :Doç Dr. M.Numan BUCAK:
- Proje planlandığı gibi devam ediyor seneye sonuç raporunu getireceğiz.
Bazı Yerli Koyun Irklarımızın Yapağı Verim Özelliklerinin Belirlenmesi ve Lanolin Miktarlarının
Araştırılması. Sunan Ali ATİK
- Proje henüz başlamadı, herhangi bir darboğaz yok
Dağlıç Koyunlarının Hasmer ve Hasak Tipi Koçlarla Melezlenmesi İle Elde Edilen Kasaplık
Kuzuların Besi Performansı ve Karkas Özellikleri. Sunan Tülay CANATAN
- M. Köse nin kurumdan ayrılması nedeniyle projeye Ş.DURSUN ve G.KLEŞ in dahil edilmesini
talep ediyoruz.
Prof Dr. Gürsel DELLAL: İşletmeler açısından baktığımızda bir işetmenin farklı olmasının nedeni nedir?
Cevaben: bu işletmenin ödeme düzeninden kaynaklanmaktadır.
Prof Dr. Mahmut KESKİN: Aşımlarda sorun yaşandı mı, yem tüketimlerininde verilmesi gerekirdi.
Cevaben: Hayvanların kuyruklarını kaldırarak aşım yaptırdık. Sahada yem tüketimlerini
belirleyemediğimiz için yem tüketimleri verilemedi, ekonomik analizi çuval sayıları üzerinden yaptık.
Prof Dr. Mehmet ERTUGRUL: Bu tip projeler her koşulda başarılı olmayabilir, bu nedenle nispeten
koşulları düzenlenebilecek yetiştiricilerde bu tip çalışmalar yürütülebilir. GCAA bakımından bir artış
sağlandığı görülüyor, melez kuzlarda telefat noktasında bilgi verebilirmisiniz.
Cevaben: Zor çevre şartlarına bağlı olarak melez kuzularda telefat arttı.
Prof Dr. Mustafa KAYMAZ: Başlıkta besi karkas özellikleri konuları çalışılacakmı.
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Cevaben: 2011 yılında enstitümüzde yürütülecektir.
Prof Dr. Turgut AYGÜN: Çalışma için teşekkür ederim. Melez dişlerden nasıl yararlanmayı
düşünüyorsunuz.
Cevaben : Dişileri burada bırakmak amacımız yok.
Prof Dr. Semiha KIZILOGLU: Brüt karı ortaya koymamız daha doğru olacaktır. Prof Dr.
Mehmet BİNGÖL: Üreticinin bu konuya yaklaşımı nasıl ?
Cevaben: Uygulanabilirliği sarp araziler için çok olumlu değil. Çalışmanın sonuçları bakımından
yetiştiriciler artan gelir bakımından memnun.
Karar: Proje öneriler doğrultusunda devamına karar verildi.
Yetiştirici Şartlarında Suni Mera ve Entansif Beslenen Kuzuların Besi ve Karkas Özelliklerinin
Karşılaştırılması. Sunan Tülay CANATAN.
- Proje planlandığı gibi devam ediyor, projeye Ş.DURSUN un dahil edilmesi talep edilmiştir.
Karar: Projeye talep doğrultunda devamı uygundur.
Farklı Senkronizasyon Uygulamaları ile Hasak ve Hasmer Koyunlarda Döl Veriminin Arttırılması
Sunan: M.KIRBAŞ
- M.Köse nin kurumdan ayrılması nedeniyle M. Kırbaş ın proje lideri olarak yürütmesi
talep edilmiştir.
Karar: Talebin uygunluğuna oybirliği ile karar verilmiştir.
Farklı Şartlarda Yarı-Entansif Koşullarda Yetiştirilen
Performanslarının Karşılaştırılması. Sunan: Ş. DURSUN

Kıl

Keçisi

Melezlerin

Verim

Prof Dr. Gürsel DELLAL: Farklı bölgelerde yapılmakta olması bakımından çok önemli.Kıl keçisi
bakımından üstünlükler görülmesi önemli bir argüman olabilir. Bu çalışmanın iyi bir toparlanarak analizi
yapılmalıdır.
Prof Dr. Mehmet KOYUNCU: Başlıkta Kıl keçi ve melezleri şeklinde olmalı.Besi çalışması enstitüde
yapılmış bu nedenle farklı şartlarda değil. Verilerin yeniden gzden geçirilmesi gerekir.
Prof Dr. Mahmut KESKİN: Saanen tekeleri kullanarak Kıl melezleri ile Hatay ın yüksek bölgelerinde
çalıştık. % 30 civarında süt veriminde artış gözlendi. Sizin gözlemleriniz nedir? Keçi eti bakımından
Çebiç besisi düşünülebilir
Cevaben: Yetiştiriciler ile çalışmalar koşullar nedeniyle sorunlar içeriyor.
Prof Dr. Mehmet ERTUGRUL: Vatandaşın elinde tuttuğu hayvanları pazarlama döneminde tartmanız
yeterli olacaktır. Yaşama gücü bakımından tabloları daha anlaşılır olmalıdır.
Prof Dr. M.Emin TEKİN: Kıl oğlak yerine Kıl keçisi oğlağı, doğuma müteakip yerine doğumu müteakip
denilmelidir.
Prof Dr. Osman BİÇER: Başlıkla sunulan arasında rakım-şart kelimeleri uyuşmuyor. Verim ve
performans kelimeleri birlikte kullanılmamalıdır. Mera performansları ve süt verimleri önemlidir.
Cevaben: belirli dönemde tartım yapılabilir.
Prof Dr. Mehmet KOYUNCU: Kıl keçisi oğlağı et üretim etkinliği açısından önemlidir.
Orhan KARADAĞ: Bizim çalışmalarımızda oğlakların besi kabiliyetlerini çok düşük bulduk.
Prof Dr. Gürsel DELLAL: M.Koyuncu hocama katılıyorum özellikle Akdeniz bölgesinde oğlak besisi ve
oğlak eti tüketimi önemlidir. Saanen oğlakların et üretim etkinliği noktasında önem verilmesi gerekebilir.
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Prof Dr. Osman BİÇER: 180-190 g/gün CAA 6-7 kg yemde farklı genotiplerde sağlanabilir buraya
yaptığımız masrafı koyunculuğa yönlendirelim. Mera koşullarının çebiç performansını değerlendirmemiz
gerekir.
Prof Dr. Nedim KOŞUM: Özellikler Karadeniz bölgesinde Seyis denilen bir yaşında kastre edilmiş erkek
çebiçler önemli pazarlama imkanlarına sahiptir.

Halk Elinde ve Enstitü Şartlarında Anadolu Merinoslarında Sık KuzulatmaOlanaklarının
Araştırılması Sunan : Dr. Bülent BÜLBÜL
Yetiştiricilerin bazılarının ayrılması nedeniyle materyal metoda bildirilen hayvan
sayılarının azaltılması talep ediyoruz.
A.AKTAŞ: Bu çalışmada özellikle yetiştiricinin koşullarında uygun sistemler bulabilirmiyiz diye
çalıştık, bu anlamda yetiştirici koşullarında zorluklara sahiptir.
-

Prof Dr. Nedim KOŞUM: Tohumlanan hayvan yerine aşım yapılan hayvan denilmeli. 1 aylık sürenin
sonunda dönen hayvanlar odlumu
Cevaben: bir aylıktan sonraki dönemi takip etmedik.
Karar: Materyale ilişkin değişiklik oybirliği ile kabul edildi.
Halk Elinde Yetiştirilen Hemşin ve Morkaraman Koyunlarının Yapağı Özelliklerinin ve Lanolin
Miktarının Belirlenmesi. Sunan : Erdoğan SEZGİN
- Projeye Morkaraman ırkının dahil edilmesi nedeniyle ödenek miktarının artırılması talep
edilmiştir.
Prof Dr. Gürsel DELLAL: Morkaramanlarda Erzurum Z.F. çok sayıda çalışma yürütülmüştür. Medulla
lif çapı da çalışmaya konulmalıdır.
Cevaben: Morkaramanlarda liflerin yapısı ile Karagül arasında ilişki bulunmaktadır. Prof
Dr. Mehmet KOYUNCU: Yapağı örneklemeleri hangi bölgelerden yapılacak Cevaben:
Kol, but ve omurga üstü.
Prof Dr.Orhan KARACA: Erzurum da yapılan çalışmalar sınırlı sayıda hayvanlar üzerinde olmuştur,
bu nedenle sahada yapılan çalışmaların ayrı bir önemi var. Değişiklik önerisi oybirliği ile kabul
edilmiştir.
Ülkesel Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Projesi Durum Değerlendirme Çalışması Sunan :
Erdoğan SEZGİN
- Proje liderinin mazereti nedeniyle proje E.SEZGİN tarafından sunulacaktır. Anket formları
hazırlandı, proje liderlerine iletilecek.
Halk Elinde Yetiştirilen Karacadağ Zom Koyununun Döl Verimi,Süt Verimi, Büyüme ve
Gelişme ve Dış yapı Özelliklerinin Belirlenmesi Sunan Nalan AKÇA
Prof Dr. Mehmet ERTUĞRUL: Çizelgede eksik verilerin nedeni.
Cevaben: Yetiştiriciler başka bölgeye göç etmesi nedeniyle bir kısım veriler alınamadı.
İvesi Koyunlarının Süt Veriminin Artırılması Sunan Mehmet BADILLI.
- M.YÜKSEL in projeye dahil edilmesi.
Prof Dr. Mahmut KESKİN: Süt veriminin artırılmasına yönelik nasıl bir uygulamanız var. Kısırlık
oranının % 23 olmasının nedenleri nelerdir.
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Yrd. Doç.Dr. Seyrani KONCAGÜL: Süt verimleri 150 - 180 güne standardize ediliyor. BLUP
kullanılıyor.
Prof Dr. Turgut AYGÜN: V. katsayısı yüksek bu konuda ne söyleyebiliriz. % 30 un üzerinde.
Yrd. Doç.Dr. Seyrani KONCAGÜL: Doğumların geniş bir zamana ayrılması nedeniyle olabilir.
Tamer SEZENLER: Sıfat öncesi koyunların kondüsyonlarına göre flushing uygulamasını nasıl
yapıyorsunuz.
Ömer BARIŞLI: Proje yeni başlıyor, çeşitli sorunlar yaşanıyor, sürüde yenilemeye gidilmesi gerekiyor,
hastalık önemli sorun olmaktadır, kısırlıkların yüksek olmasının tohumlama zamanında yüksek sıcaklıklar
neden olabilir.
Sibel GÜR: Bu enfeksiyon çok yaygın olmayan bir enfeksiyon. Geçmiş yıllarda bu hastalık taraması
yapıldı ve bölgede oranlar yüksek bulundu. Bu hastalığın bulunduğu bir sürüde ıslah yapmak
olanaksızdır. Sürüde testler sonucu pozitif hayvanların kesilerek sürü eradike edilmelidir. Bu sorunu
görmezden gelmeyip ortaya koyduğu için Mehmet beye teşekkür ederim.
Prof. Dr. Mehmet KOYUNCU: Meme ölçüleri ve planlamasını çalışırsanız faydalı olur.
Doç. Dr. M.Numan BUCAK: Koyun başına düşen koç sayısı düşük görünüyor, tohumlamada daha özenli
çalışılabilir. Koçlara ait spermetozoa yoğunluklarına bakarak koyun sayısında ayarlama yapılabilir.
Necdet AKAY: Sıcaklıklar doğal bölgesinde etkiliyormu gerçekten.
Ömer BARIŞLI: Halk elinde sürüler üreme sezonunda bu dönemde gece güdümünde bulunuyorlar.
Sperma yoğunluğunda sıkıntı görülmüyor, dönen hayvanları koça vermekteyiz.
Prof Dr. Orhan KARACA: Proje sahiplerinin önerilerinin bu anlamda somut talebini alalım.
Nadi ÇOLAKOGLU: Ceylanpınarda 300 İvesi koyun verilebileceği yönünde görüşmelerde bulunduk, bu
yolla sürü yenilenebilir.
Yrd. Doç.Dr. Seyrani KONCAGÜL: Ceylanpınar çevre koşulları çok farklı bu nedenle uyum sorunu
yaşanabilir.
Dr. Umut TAŞDEMİR: Bu sürünün hastalıkla ilgili sorunu çözülmeden elde eilen verilerde sorunlu
olacaktır. Bu projede neden transservikal tohumlamaya ihtiyaç duydunuz. Süt öncelikle sağlıklı hale
getirilir, bu sayede proje geçici olarak dondurulabilir.
Ömer BARIŞLI: Tohumalaya ilişkin uygulamalar daha önceden başlamıştı.
Selahattin KİRAZ: Halk elinde bulunan İvesilerden sağlık taraması yapıldıktan sonra materyal temini
sağlanabilir.
Prof Dr. M.ERTUĞRUL: Eksik sürü Ceylanpınardan tamamlanabilir.
Doç. Dr. M.Numan BUCAK: Tohumlama uygulamalarında sorun gözükmüyor.
Dr. Bekir ANKARALI: Hastalıklı hayvanların sürüden çıkarılarak yerine yeni hayvan alınması yönünde
talimat verildi.
Sibel GÜR: Eradikasyon için 2-4 kez tarama yapılmalı en az 6 ay sürecektir, bu nedenle proje 6 ay
dondurulabilir.
Karar: Gerekli eradikasyon yapıldıktan sonra devamına oybirliği ile karar verildi.
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İvesi Kuzularının Entansif Besisinde Kırmızı Mercimek Buğday Samanı Ve Karışımlarının Besi
Performansı Bazı Kan Ve Karkas Parametreleri Üzerine Etkileri Sunan:Polat İPEK
- Proje henüz başlatılmamıştır.
Kangal Akkaraman Koyunların Süt Verimi ve Meme Özelliklerinin Belirlenmesi Sunan Şükrü
DURSUN.
- Henüz proje çalışmaları başlatılmamıştır.
Yetiştirici Şartlarında Embriyo Transferinin Uygulanabilirliğinin Araştırılması Sunan : Şükrü
DURSUN.
- Proje çalışmaları yeni başlamıştır.
Karacabey Merinoslarında Laktasyon Dönemi Besleme Koşulları İle Flushing Etkinliği Arasındaki
İlişkiler Sunan : Mesut YILDIRIR
Proje planlandığı gibi devam etmektedir.
Kilis Keçilerinin Halk Elinde Islahı. Prof Dr. Mahmut KESKİN:
Proje çalışmaları hakkında bilgi verildi.
Koyunlarda Presenkronizasyonun Etkinliğinin Araştırılması Sunan Mesut KIRBAŞ
Proje planlandığı devam etmektedir.
Marmara Bölgesi Şartlarına Uygun Bandırma Koyun Tipi Geliştirme Çalışmaları Sunan Tamer
SEZENLER:
Prof Dr. Mehmet ERTUĞRUL: Erkek ve dişilerde besi süresi aynımı, dişlerde yağlanma sorunu varmı.
Prof Dr. Serhat PAPUÇCUOĞLU: İkizlik oranı yüksek, senkronizasyon yapıldımı.
Cevaben: ikizliklerin yüksek olmasını mevsime bağlıyoruz. Ara yayın yapılacaktır.
Dr. Umut TAŞDEMİR: Tamer beye teşekkür ediyorum, bu projelerden yapılan yayınlarda TAGEM e
teşekkür kısmında yer verilmelidir.
Merinos Koçlarda Sezon İçi ve Sezon Dışı Kan ve Seminal Plazma Bakır ve Serulaplazmin
Düzeylerinin Sperma Kalitesi ile ilişkilerinin Araştırılşması Sunan Dr. Bülen BÜLBÜL.
-

Projeye Kürşat AKBULUT un dahil edilmesi talep edilmiştir.

Saanen ve Saanen Melezi Keçilerin Verim Özellikleri Üzerine karşılaştırmalı Araştırmalar Sunan Orhan
KARA AĞ.
Prof Dr. Gürsel DELLAL: Tebrik ediyorum. Süt yemi kullandınızmı, melezlerin sahada dağılım
gösterdiği Balıkesir ilinde performans tanımlamalarına yönelik çalışmanızı öneriyorum.
Dr. Sema YAMAN: Saanenlerdeki varyasyon yüksek görülüyor
Cevaben: Sürünün ilk oluşumunda gözlenen sorunlar ve besleme neden olmuştur. Gelen sürüde akrabalık
düzeyleride neden olabilmiştir.
Prof Dr. Mehmet ERTUGRUL: Melezlerin sahada Kıl keçilerle hareket yetenekleri, performans
karşılaştırmaları yapılabilir.
Cevaben: proje başlangıcında saha çalışmaları kısmen yapıldı,
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Abdülkadir ORHAN: Laktasyon süresi nedir, kuruya çıkarma nasıl yapılıyor.
Cevaben: Laktasyon süresi 7-8 ay süt verimi 0.5 İt altında kuruya çıkarıyoruz
Prof Dr. Mehmet KOYUNCU: Süt verimini doğumdan itibarenmi sütten kesimden sonramı alıyorsunuz.
Cevaben : Doğumdan sonraki birinci aydan sonra başlanıyor.
Prof Dr. Mahmut KESKİN: Tablolarda ölüm oranlarında tezatlık var, ölüm oranların saflara yaklaştıkça
arttığı gözleniyor, bu melezlemeyi nerede durdurmayı düşünüyorsunuz.
Cevaben: G2 seviyesi
Prof Dr. Mahmut KESKİN: Süt verimi açısından Fİ ve G1 arasında pek bir fark görünmüyor, ölüm
oranları düşünüldüğünde Fİ daha uygun görünüyor. Keçi yetiştiriciliğigenelde extansif yapılıyor bu
nedenle Keçi yetiştirme İstasyonları kurulup yetiştiricilere tavsiyelerde bulunulmalıdır.
Cevaben: Yüksek yerlerde Kıl keçiler daha uygun görülüyor.
Prof Dr. Gürsel DELLAL: Türkiye de süt keçiciliğinin durumu açısından bu projenin çıktılarının çok
önemli olduğunu düşünüyorum.
Prof Dr. Turgut AYGÜN: Matematik modelde doğumda ana canlı ağırlığı kullanılması faydalı olacaktır.
Öneriler doğrultusunda devamına karar verildi.
Anadolu Alacası Geliştirme Projesi Numan Kılıçalap. Ayşe IŞIK: Boğalar donörlerdenmi yoksa
dondurulmuş embriyolardanım elde edilidi, 5 yıllık dönemde bir donörden kaç yavru elde edildi, 239
yavrunun kaçı bu dönerlerden elde edildi, Donörlerden doğrudan yavru elde edilse daha başarılı olurdu.
Cevaben: 2010 yılında 58 adet donör kullanıldı, devamında 35 adet kullanılacak, 239 baş yavrunun
yaklaşık % 40 dondurulmuş embriyolardan elde edildi. Boğalar dondurulmuş embriyolardan elde edilmiş
embriyolar. MOET projesinde bu yöntem öngörülmüştür.
Prof Dr. İhsan SOYSAL: Bu projenin amacı teknolojinin kullanılması ve hayvancılığın bu yolla
geliştirilmesi, Bu yöntemle yerli hayvan ırklarımız için sperma üretimi sağlanabilir mi
Cevaben: Yerli hayvan ırklarımızda sperma üretimi mümkün, bu amaçla çalışılabilir.
Dr. Umut TAŞDEMİR: Tespit edilen korpus luteum sayısı, geriye dönüş sayısı ve fertilize olmamış oosit
sayısı vermeniz iyi olacaktır. Abort sayınız çok yüksek açıklarsanız sevinirim.
Cevaben: Önümüzdeki yılarda bu verileri değerlendireceğiz.
Numan KILIÇALP: Projenin hedefleri büyük, Türkiye de % 25 ihtiyacı karşılayabilecek bir proje. Bu
anlamda yaklaşılmalıdır.
Boz Irk Sığırlarda Besi Performansı, Karkas Özellikleri ve Et Kalitesinin Belirlenmesi Sunan
Deniz SOYSAL:
Sema YAMAN: Canlı ağrılık değişiminin diş ve erkeklerdeki değişimindeki farklılıklarının nedenleri
neledir
Cevaben: Ağustos ayında gözlenen sıcaklıklar, dişlerde ergin ağırlığa yaklaşmaları neden olmuştur.
Prof Dr. Mehmet ERTUGRUL: Beslemeye ilişkin8 sorun gözüküyor, bu konuyu hocamla tartışın.

Doğu Anadolu Kırmızısı (PAK) Tosunları Farklı Dönemlerde Verilen Kesif Yem İlavesiyle
Merada Beslemenin Et Kalitesi Yağ Asidi Kompozisyonu ve Aromatik Bileşenler Üzerine Etkisi
Dr. Sadrettin YÜKSEL:
Projede herhangi bir sorun yoktur teşekkür ederim
Farklı Antioksidan ve Kriyoprotektanlar Katılmış Tris Sulandırıcısı İle Boğa Spermalarının
Dondurulması ve İn Vivo Değerlendirilmesi Barbaros TUNCER:
Projede herhangi bir sorun yoktur teşekkür ederim
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BÜYÜKBAŞ KÜÇÜKBAŞ ARAŞTIRMALARI GRUBU PROJE DEĞERLENDİRME TOPLANTISI V. GÜN

Bekir Ankaralı: Halk Elinde Islah Edilen Sakız Irkının Sayısını Arttırmak İçin Neler
Yapılabilir?
Mehmet ERTUĞRUL: Dondurma işlemi ile yumurta ve sperma korunabiliyor mu önce bunu
öğrenmek lazım.
Serhat PAPUÇÇUOĞLU: Sakızlarda aynı saklama koşullarında yumurta ve spermada
kalitesizleşme oldu. Ama Yunanistan’dan sakız koçu getirtilerek bu problem aşılabilir.
Orhan KARACA: Turizmin artması ile sakız yetiştiriciliğinden uzaklaşıldı. Sakız ırkını
turizmle birlikte geleneksel dokuya dahil edebilir miyiz acaba. Çeşmede mutlaka böyle 10-15
işletme oluşturulmalı Marmara’da da olsun ama Çeşmede mutlaka olsun.
Nedim KOŞUM: Kamu kurumları devreye sokulmalı. Ege üniversitesi damızlık birliği ve
kamu kuruluşları devreye sokularak nitelikli koçlar alınıp koç merkezleri oluşturularak halk
elindeki sürüler buralara getirilerek çoğaltılabilir.
Mehmet ERTUĞRUL: Sakız için arazi taraması yapılmalı sakız yetiştiriciliği için bilgi
toplanmalı. Önceden sakız yetiştirmiş ama bu işi bir sebeple bırakmış kişilerin bilgisine
başvurulmalı. Aydında sakız yetiştirilemediyse neden araştırılmalı. Sakıza ulaşılamıyorsa acil
eylem planı yapılmalı. Döl verimi önceden yüksekken şimdi neden düştü acaba akrabalık
artıda dejenerasyon mu başladı? Yunanistan’da ne kadar sakız var temin edilebilir mi
araştırılmalı.
İhsan SOYSAL: Sakız adasında bir sürü var damızlık koç ithal edilebilir.
Alper YILMAZ: Kuzey Kıbrıs’da da sakız popülasyonu var oradan da temin edilebilir.
Gürsel DELLAL: Uyum yeteneğinin azalması sonucu mu yada akrabalık sebebiyle mi verim
azalması oluştu ayırt edilmeli. Bir ara Ankara’dan Merzifon’a kadar bulunurdu. Sakız ırkının
şu anda nerelerde bulunduğuna dair geniş bir taraması yapılmalı.
Mehmet Emin TEKİN: Daha önce sakızla ilgili proje hazırladım kabul edilmedi. Bu ırkla
yapılan projelere daha sıcak bakılmalı.
Orhan KARACA: Urla, Seferihisar, çeşmede yaşayan halkala bu iş başarılabilir başka çaresi
yok.
Bekir ANKARALI: önce envanter çalışması yaparak gelecek yıl bir projeyle buraya geliriz.
…………..:Kumkale tarım işletmesinden verim kayıtları alalım önümüzdeki yıl acil eylem
planı yaparak proje hazırlayalım
Serhat PAPUÇÇUOĞLU: Şebnem Gündal ÇÖREKÇİ’nin bu konuda yaptığı bir çalışma var
dikkate alınırsa iyi olur.
İbrahim CEMAL: Yunanistan’daki sakızlarla bizimkiler arasında DNA yapısında farklılaşma
var çok gerek kalmadıkça Yunanistan’a bulaşmamak lazım.

Projelerin devamı…
73. Prostaglandinlerle östrus senkronizasyonu yapılmış siklusları düzensiz embriyo
transferi uygulamalından gebe kalmayan düvelerde B-karoten Cu, +B12 ve Se+E
Vitamininin reprodüktif performans üzerine etkisi.
-Projenin devamı kabul edildi.
74. Rasyon çinko miktarının boğalarda sperma miktar ve kalitesine etkisi.
- Projenin devamı kabul edildi.
78. Türkiye yerli evcil hayvan genetik kaynaklarından bazılarının in vitro korunması ve
ön moleküler tanımlanması.
Ayşe HANIM: GAK’lardan örnek alınmamış görünüyor.
İbrahim CEMAL: gen bankaları nasıl korunacak zaman içinde unutulup gidecek mi.
Mehmet GÜNGÖR: Koyun içinde genetik benzerlik olduğu söylendi. Bütün türler için bu
geçerli.
77.Modern biyoteknolojik yöntemler kullanılarak dondurulmuş koç sperması ve
cinsiyeti belirli inek embriyosu üretimi
-yorum yok
82.Sakız-Akkaraman G1 genotipinin halk elinde yetiştiriciliği
-yorum yok
79. Bazı yerli koyun ırklarında mikrosatelit DNA polimorfizm tekniğinin kullanılması
ile ebeveyn tayini
Bekir ANKARALI: yardımcı olan arkadaşların projede yer almasını öneriyoruz.
Gürsel DELLAL: Son yıllarda kaçak hayvan söz konusu bunların ayıklanmasında bu yöntem
önemlidir.
Seyran HOCA: 40 dolar bir hayvan için pahalı.
80. İvesi koyunlarında süt verim özellikleri ve belirteç genler arası ilişkinin belirlenmesi.
-yorum yok

81.Kastamonu ili süt keçiciliğinin geliştirilmesi.
Konuşmacı katılım göstermedi.
Bekir ANKARALI: Bu toplantı için harcırahlar proje bütçesinden karşılanacaktı sanırım bir
yanlış anlaşılma olduğundan konuşmacı programa katılmadı. Bu durum genel müdürlüğe
iletilecek.
Genel Değerlendirme:
Alper YILMAZ: Halk elinde hayvan ıslahı için üniversitelerde ortaklaşa çalışılmakta trakyada
yapılan çalışmalarda bizimle katkımız olabilir. Bizde 300 baş kıvırcık var projeye katkısı
olabilir.
Bekir ANKARALI: Elit ve yarı elit sürümüz var fakültedeki sürünüz elit sınıfta
değerlendirilirse yem giderleri karşılanarak değerlendirilebilir.
İhsan HOCA: Koyun keçi yetiştiriciler birliği kurulmuş ama yöneticiler başında değil saf
kıvırcık bulunmuyor. 2 kg et için melezleme yapılıyor. Son zamanlarda romanovlar işe karıştı.
Devlet elindeki tek kıvırcık surusu alpey beyin elinde olanlar.
Bekir ANKARALI: Tahirova Türkgeldi Kıvrıcığı, Bafra, Polatlı koyunu , balya gibi ırkların
sayısı halk elinde ıslaha yeterli değil. Kıvırcık sürüsü içinde Türkgeldi kıvırcığı da
değerlendirilebilir.
Mahmut HOCA: Belli rakamların toplanmasında fayda var. Halk elinde korunan sürülerin
targelciler yardımıyla kayıtların toplanması mümkün olabilir mi?
Bekir ANKARALI: Koruma sürülerinin olduğu yerlerde eğer targelciler varsa ilgili kuruma
bu durum bildirilecektir.
Mehmet BİNGÖL: Çoğu zaman mevcut duruma yönelik tespitler yapılmakta. Ankara tarımsal
araştırmanın geliştirdiği bir ırk haricinde ihraç edeceğimiz bir ırkımız yok. İhraç için
uygulamalar ve projeler özellikle sperma için yapılmalıdır.
Seyrani GONCAGÜL: Veri bankası kurulmalı.
Nurinisa ESENBOĞA: Hastalıklar ciddi sorun. İlerleme hastalıklardan arî bölgeler
olmadığından mümkün olmuyor. Kültür ırkları hastalıklardan arındırılmadığı sürece başarılı
olmak mümkün değil. Islah çalışmaları bu yüzden başarılı olamıyor.
İhsan HOCA: Yerli ırklarımız hastalıklar açısından dirençli. Suni tohumlama teşvik pirimi
yerli ırkları içermiyor. Sahadaki talebe göre planlama yapılıyor. Ziraat bankası sadece kültür
ırklarına para veriyor. Ama yerli ırk bulunmadığından melezleme yapılmak zorunda kalınıyor.
Sperma desteğinden yerli ırklarda faydalansın ziraat bankasına bu karar bildirilsin.
Bekir ANKARALI: Bandırmada bir kaynak kurduk yerli spermaları orada dondurma fikrimiz
var. İleride değerlendirilecektir.

………: Tarım bakanlığı ırkları gözetmeksizin halka koç dağıtıyor. Sürülerin bozulmasında
sebep budur.
Bekir ANKARALI: Damızlık koç verim kaydı alınmış koç demektir. Dağıtılanlar böyle değil.
2012 kararnamesinde bu durum düzeltilecektir.
Gürsel HOCA: İpek böcekçiliğinde korunması gereken birkaç hat var bunlara yol bulunabilir.
Orhan HOCA: Somut bir irade var böylelikle bu iş hakkıyla yapılacaktır.
Semiha HOCA: Gen kaynaklarının korunmasında tarım bakanlığını kutluyorum. Yalnız kayıt
sisteminin geliştirilmesi gerekli. Takip ve denetim konusunda hassas davranmak lazım.
Masraf ve emek sarf ediliyor. Bunların karşılığı alınıyor mu. Canlı ağırlık artışı süt verimi
karşılığı parasal olarak alınıyor mu bunlar ifade edilirse ve diğer projelerde uygulanırsa çok
iyi bir gösterge olacaktır.
Ayşe HANIM: Benim daha önce baktığım yerde kurulan 10 tarım işletmesinden 8 i
kapanmıştı. 1 tanesi 10 hayvanla devam edebildi. 2008 de kuraklık sebebiyle yem tüketimi
karşılanamayan çok verimli hayvanlar kesime gönderilmişti. Sürekli en fazla verimi nasıl
alabilirizi düşündüğümüzden bu hale geldik. Her şey verim demek değildir. Bu ülke için en
önemli proje gen kaynaklarının korunması projesidir.
Turgut AYGÜN: Hayvansal ürünlerle yapılan el sanatları ve hayvanların fotoğraflarından
arşiv oluşturulmalı. Bu arşivde hem resimler hem de ırklara ait bilgiler bulunmalıdır. Bu bir
dijital ansiklopedi olabilir. Biz Van’da böyle bir arşiv kurmuştuk.
İhsan HOCA: Tarım fuarı tüyapta hayvanlar sergileniyor. Nakliye masrafı sorun olmaz
sanırım. Resim sergisini4-8 ekimde planlıyoruz..Bu hayvanlardan yapılan kilimlerden
fotoğraf sergisi de hazırlanabilir.
Nermin HANIM: Böyle bir sistem oluşturuldu. Henüz tamamlanmadı, sisteme açılacak.

KANATLI VE KÜÇÜK EVCĠLLER ARAġTIRMALARI
PROGRAM DEĞERLENDĠRME TOPLANTISI TUTANAĞI
( 06–10 MART 2011 ANTALYA )
Toplantı Tarihi : 06 - 10 Mart 2011
Toplantı Yeri
: Mirada Del Mar Hotel Göynük Mevkii / ANTALYA
AÇILIġ
Dr. Kasım ÖZEK’ in Divan teĢekkülü için yaptığı teklifin oylanarak kabulünden sonra
toplantıya geçilmiĢtir.
YENĠ TEKLĠF PROJELER
Proje Adı

:Doğu Akdeniz Bölgesi KoĢullarında YetiĢtiriciliği Yapılan Bal
Arısı (Apis Mellifera L.) Kolonilerinde Görülen Hijyenik DavranıĢ
Mekanizmasının AraĢtırılarak Yöntem Belirlenmesi.
Proje Lideri
:Cahit ÖZTÜRK
Yürütücü KuruluĢ :Alata Bahçe Kültürleri AraĢtırma Enstitüsü
Öneriler
:
Proje üzerinde tartıĢmalar yapılmıĢ olup materyal ve metot üzerinde yeni düzenlemeler
yapılması önerilmiĢtir.
Doç. Dr. Halil YENĠAR: Belli sayıdaki koloninin sporlarla aĢılanarak kolonilerin
gerçekten hijyenik olup olmadığına bakılmalıdır.
Cahit ÖZTÜRK: Bütün kolonilere uygulanacağı için mutlaka hijyenik davranıĢ
gösteriyorlar. Bizim bu aĢamada hijyenik davranıĢa bakmamız mümkün değildir.
-Doç. Dr. Ahmet GÜLER: Sıvı nitrojen ile 48 saat’te %95’in üzerinde temizlik yapan
koloni hijyeniktir. 3, 5 koloniden ana arı yetiĢtiriciliği yerine en az 10 koloniden ana
arı yetiĢtirilmelidir. Hijyenik davranıĢta yöntem bellidir. I. Generasyon seçilmiĢtir
buradan %95 ve üzeri hijyenik olanlardan ana arı seçin 10 kovandan ve bunları doğal
çiftleĢtirin II. ve III. generasyonda kalıtım derecesi de belirlenerek 5 yıl beklemeye
gerek kalmayacaktır.
-Dr. Kasım ÖZEK: Proje bütçesi revize edilmelidir.
-Feyzullah KONAK: Proje adı “Doğu Akdeniz Bölgesi KoĢullarında YetiĢtiriciliği
Yapılan Bal Arısı (Apis Mellifera L.) Kolonilerinde Görülen Hijyenik DavranıĢ
Mekanizmasının AraĢtırılması” olarak değiĢtirilmelidir.

Karar

:Projenin; proje liderinin de isteğiyle düzenlenerek gelecek yıl yeniden
sunulmasına oybirliğiyle karar verilmiĢtir.

Proje Adı

:Bal Arısı Kolonilerinde (Apis Mellifera L.) Diyet Farklılığının
Üretilen Arı Sütü Miktarı ve Biyokimyasal Yapısı Üzerine Olan
Etkisinin Belirlenmesi.
Proje Lideri
:V.Serkan GÜNBEY (Proje liderinin toplantıda olmaması nedeniyle
Proje yürütücülerinden Ümit KAYABOYNU tarafından sunulmuĢtur.)
Yürütücü KuruluĢ : Ordu Arıcılık AraĢtırma Enstitüsü
Öneriler
:
-Cahit ÖZTÜRK: Bir gruba polen verileceği söylendi. DeğiĢik kaynaklardan elde
edilen polen beslemede farklı etkiler gösterebilir. Ġçerik net olarak belirlenmelidir.
-Ümit KAYABOYNU: Kullanılacak olan polenler bölgemizden elde edileceklerdir.
-Dr. Hüseyin GÖĞER: Beslemenin arı sütü yapısında değiĢiklik yapacağı
öngörülüyor mu?
-Ümit KAYABOYNU: Bu konuda çok fazla araĢtırma yok. Ancak bu yönde bir
beklentimiz vardır.
-Doç. Dr. Ahmet ġEKEROĞLU : BaĢlığın “…… Yapısı Üzerine Olan Etkileri”
Ģeklinde olması daha uygun olacaktır.
Materyal ve metot kısmında çok fazla cümle tekrarı mevcuttur.
Ġstatistikî analizde kullanılacak metot yazılırsa iyi olacaktır.
Ayrıca arı sütü kimyasal analizlerinin nasıl ve neye göre yapılacağı da belirtilirse daha
iyi olacaktır.
-Ümit KAYABOYNU: Öneriler dikkate alınacak ve düzeltmeler yapılacaktır.
-Ziya ġAHĠN: Verimlilik üzerine besleme ile ne tür katkı sağlanacaktır? Koloni
popülasyonu da verim üzerine etkili olacaktır. Bu nedenle koloni kondisyonunun da
çalıĢmaya dâhil edilmesi iyi olacaktır.
Ayrıca arı sütü sağımının transferden kaç saat sonra yapılacağının da yeniden gözden
geçirilmesi iyi olacaktır.
-Ümit KAYABOYNU: Öneriler dikkate alınacaktır.
-Bahri YILMAZ: Ülkemiz için arı sütü üretiminin geliĢtirilmesi açısından iyi bir
projedir. Ülkemize yurt dıĢından yıllık 22 ton arı sütü girmektedir. Ülkeye gelen arı
sütü soğuk zincirle gelmektedir. Ülkemizin arı sütü üretimi yeterli değildir. Bu nedenle
proje arı sütü üretiminde verimliliği artırmak üzerine yapılmalı; arı sütü üreticilerinin
eğitimine yönelik çalıĢmalar yapılırsa ülke arıcılığına büyük katkı sağlayacaktır. Biz
de Birlik olarak her türlü yardımı ve desteği verebiliriz.
Ayrıca arı sütünün rafta nasıl bir değiĢim gösterdiği üzerine çalıĢmalar yapılması
gerekmektedir.
Arı sütü muhafazasında plastik tüp yerine ıĢık geçirmeyen cam kaplar kullanılabilir.
-Doç. Dr. Halil YENĠAR: Deconoic asit miktarı belirlenmeli, arı sütü kimyasal
analizlerinin nasıl yapılacağı belirtilmelidir.

-Muhsin KARA: Besleme grupları içerisine ek olarak bal ve bal+polen verilen
gruplar da ilave edilmelidir.
-Dr. Kasım ÖZEK: Projede kullanılacak olan materyal koloni sayısı 20 adet biraz az
gibi. Üzerinde bir düzeltme yapılabilir.
Projede esansiyel yağın da arı sütü üzerine etkisine bakılabilir. Ġsimde bir revizyon
gerekebilir.
-Üzeyir KARACA: Ġtalyan arısı daha fazla arı sütü üretir. Ġtalyan arısını da
deneyebilirsiniz.
-Yrd. Doç. Dr. Meral KEKEÇOĞLU: 20 koloni az. En az 30 koloni olmalı.
Verim sabit tutulup içerik araĢtırılmalı.
Çok iyi bir literatür taraması yapılmamıĢ. Proje bilimsel olarak yazılmamıĢ.
-Doç. Dr. Ahmet GÜLER: Deneme deseni ve tekerrürde eksiklikler var. Deneme
yanlıĢ kurulmuĢ, tekerrür yok. Projenin hipotezi belli değil. Literatürde eksiklik ve
yanlıĢlıklar bulunmaktadır.
Yüksük sayısı orijinal olmalıdır. 80-90 değil de 100-120-150 larva transferi Ģeklinde
arttırılmalıdır.
Besleme ile arı sütünde mineral madde farkı oluĢur mu? Daha önce yapılan çalıĢmaları
yeniden bir inceleyelim.
Larvada 12 ile 24 saat arasında çok fark vardır. Bu uygulamada 1 saat bile çok
önemlidir. Bu yanlıĢtır.
Sade polen ve Ģerbet vererek arı sütü miktarını arttıramazsınız. Bu projenin özgün bir
değeri yoktur.
-Prof. Dr. Veysel AYHAN: Bu projeyi burada biraz daha olgunlaĢtırmaz mıyız? Biraz
düzeltme yapılarak bu proje yapılamaz mı?
-Dr. Kasım ÖZEK: Projenin planında bir sıkıntı var. Ama bu konuda bir çalıĢmaya
ihtiyaç vardır. Tavsiyeler doğrultusunda projeyi oylarsak daha iyi olacaktır.
:Projenin; proje yürütücüsünün de isteğiyle düzenlenerek gelecek yıl
yeniden sunulmasına oybirliğiyle karar verilmiĢtir.

Karar
Proje Adı

:Ġn Vitro KoĢullarda Bal Arısı (Apis Mellifera L.) Bireyleri
YetiĢtirilmesi, Bunların Gözlem Kovanlarında Ġncelenmesi ve Arı
YetiĢtiriciliği ile Islahı Bakımından Kullanım Olanaklarının
AraĢtırılması.
Proje Lideri
:Cahit ÖZTÜRK
Yürütücü KuruluĢ :Alata Bahçe Kültürleri AraĢtırma Enstitüsü
Öneriler
:
-Yrd. Doç. Dr. Meral KEKEÇOĞLU: ÇalıĢmada sıcaklık ve besi yeri hakkında bilgi
verilmemiĢ. Besi yeri belirtilmeli.
Neden in vitro koĢularda çalıĢılıyor? Doğal kolonilerdeki larvalarda da çalıĢılabilir.
-Cahit ÖZTÜRK: Ġn vitro koĢullarda larvanın kontrolü ve çalıĢılması daha kolay
olmaktadır.

-Dr. Kasım ÖZEK: Bu çalıĢmaya sadece yetiĢtiricilik değil de ilaveten bir araĢtırma
boyutu getirilebilir.
-Doç. Dr. Ahmet GÜLER: Bu tip çalıĢmalar Türkiye’de daha fazla sayıda olmalıdır.
Ama bu iĢ çok çaba ve sabır ister. Ġçeriğinin doldurulması gerekmektedir.
: Proje oybirliğiyle kabul edilmiĢtir.

Karar
Proje Adı

:Akdeniz Bölgesinde Arıcılık ĠĢletmelerinin Teknik ve Ekonomik
Yapısının Belirlenmesi.
Proje Lideri
:Cahit ÖZTÜRK
Yürütücü KuruluĢ :Alata Bahçe Kültürleri AraĢtırma Enstitüsü
Öneriler
:
Yüce CANOLER: AraĢtırma arıcılığın önemini ortaya koyması bakımından
önemlidir, özellikle firma bilgilerinin birbiri ile paylaĢılmaması, firma bilgilerinin
kodlama ile yazılması Rekabet Kurulunun müdahale etmemesi açısından önem arz
etmektedir.
Doç. Dr. Ahmet GÜLER: Projede kaç örnek var ve örnekleme neye göre
düzenlenmiĢtir. Arıcıların Birliğe üye olup olmadığı ankete konulmalıdır. Böylece
Akdeniz Bölgesi arıcılarının % kaçının Birliğe üye olduğu belirlenebilir.
Doç. Dr. Ahmet GÜLER: Karadeniz bölgesi arıcılığının genel yapısının belirlenmesi
çalıĢması yapılmıĢtır. Akdeniz’de de böyle bir çalıĢmanın yapılması önemlidir.
-Doç. Dr. Halil YENĠAR: Bence süre uzun gibi. ÇalıĢma 1 yılda bitirilebilir.
-Bahri YILMAZ: Biz Birlik olarak 5 yıllık dönem içerisinde belli planlamalar yaptık.
Akdeniz Bölgesi dar bir bölge kalıyor. Bölgeye özellikle kıĢlatma için dıĢarıdan gelen
arıcılar anket dıĢında mı tutulacak?
-Nurdoğan YAġAR: Yürütücüler listesinde anketleri yapacak yeter sayıda eleman
yazılması iĢi kolaylaĢtıracaktır. Anketlerin 1 yılda aynı dönemde muhakkak
tamamlanması gerekir. Çünkü fiyatlarla ilgili tutarlılık olması gerekecektir.
-Bahri YILMAZ: Birlik üyesi olmayanları arıcı kabul etmiyoruz. Sadece Birlik
üyeleri ile anket yapılsın.
-Doç. Dr. Ahmet GÜLER: Böyle bir Ģey doğru değildir. Birlikler ve bu birliklere
üyelikler önemlidir. Ancak diğer arıcılar da önemli sayılabilecek bir orandadırlar ve
dıĢlanmamalıdırlar.
-Nurdoğan YAġAR: Bence de Birlik üyesi olmayanlar dıĢlanmamalıdırlar.
ÇalıĢmanın materyali Birlik üyelerinden seçilmiĢ olabilir. Ancak en azından Ģu dönem
içerisinde Birliğin tam yapılanmasının bitmediği bir ortamda diğer arıcıları yok
sayamayız. Mesela Türkiye’de halen iki ilde Birlik kurulmamıĢ durumda. Bu illerde
arıcı yok mu diyeceğiz?

-Dr. Kasım ÖZEK: Bölge içerisinde böyle bir çalıĢmanın yapılması önemli
sayılabilecek bulgular ortaya koyacaktır. Daha sonraki dönemlerde Ordu Arıcılık
AraĢtırma Enstitüsü ve diğer arıcılık birimleriyle ortak bir çalıĢma yapılarak Türkiye
genelini kapsayacak geniĢ bir çalıĢmanın yapılması oldukça faydalı olacaktır.
Dr. Kasım ÖZEK: Proje teklifinde Anket sorularının da yer alması gerekmektedir.
:Örnekleme ve anket sorularının düzenlenmesi koĢuluyla oybirliğiyle
kabul edilmiĢtir.

Karar
Proje Adı

:Karma Yeme Esansiyel Yağ KarıĢımı, Prebiyotik, Probiyotik ve
Enzim Ġlavesinin Deneysel Koksidiyoz BulaĢtırılan Etlik Piliçlerin
Performans, DıĢkı Oosit Atımı, Lezyon Skoru, BağıĢıklığı ile Kimi
Organ Ağırlıkları Üzerine Etkileri.
Proje Lideri
:Doç. Dr. Mehmet BOZKURT
Yürütücü KuruluĢ :Erbeyli Ġncir AraĢtırma Enstitüsü
Öneriler
:
-Doç. Dr. Ahmet ġEKEROĞLU: Kitapçığın materyal ve metot kısmındaki hayvan
sayısı ile sunumda verilen sayılar farklılık göstermekte, yapılan sunum doğrultusunda
proje teklifi yeniden düzenlenmeli, deneme deseni tekerrürlü tesadüf blokları deneme
deseni olarak isimlendirilmeli, yerleĢim sıklığı birim alanda 40 değil 50 hayvan
Ģeklinde düzeltilmeli, iç organ ağırlıklarının tespiti terimine “oransal olarak” ifadesi
eklenmelidir.
-Dr. Kasım ÖZEK: AĢı titrelerine aĢılamanın 1. ve 22.günlerinde bakılması uygun
olacaktır. ĠĢbirliği yapılan kuruluĢlara ait belgeler proje kabul aĢamasına kadar Genel
Müdürlüğümüze gönderilmelidir.
-Prof. Dr. Varol KURTOĞLU: Denemedeki alt grupların 4 tekerrürden 5 tekerrüre
çıkartılması ve bazı parametrelerin örnek sayısının artırılması çalıĢmanın yurt dıĢında
yayınlanmasını kolaylaĢtıracaktır. Kan alma iĢlemi kanat altı yerine kalpten yapılırsa
daha fazla ve steril kan temin edilebilir. Materyal ve metot kısmı tablo halinde
verilmelidir.
Karar
:Öneriler doğrultusunda düzeltmelerin yapılması koĢulu ile proje oy
birliği ile kabul edilmiĢtir.
Proje Adı

:Doku Kültürü Medyumuna Katılan Trehaloz, Sistein ve
Dithioeryhritol Antioksidanları ile Horoz Spermalarının
Dondurulması.
Proje Lideri
:Serhat BÜYÜKLEBLEBĠCĠ (Proje liderinin dil kursunda olması
nedeniyle sunum, Barbaros TUNCER tarafından yapılmıĢtır.)
Yürütücü KuruluĢ :Hayvancılık Merkez AraĢtırma Enstitüsü
Öneriler
:
-Ali Gazi BOĞA: Denemede kullanılacak horoz sayısı arttırılmalıdır. Denemede ırk
olarak hangi horozlar kullanılacak ve bu horozlar aynı yaĢta mı yoksa farklı yaĢlarda
mı olacak?
-Dr. Barbaros TUNCER:Aynı yaĢtaki denizli ırkı horozları kullanılacak.

-Doç. Dr. Ahmet ġEKEROĞLU: Denemenin hangi istatistik modeline göre
yapılacağı belirtilmelidir. Denizli horozlarının sperma sayısının azlığından dolayı,
denemede kullanılacak horozlar sperma özelliği yüksek olanlar içerisinden
seçilmelidir. Proje baĢlığı “Doku Kültürü Medyumuna Katılan Bazı Antioksidanların
DondurulmuĢ Sperma Özelliklerine Etkileri” Ģeklinde düzeltilmelidir.
-Ali Gazi BOĞA: Dondurma öncesi ve sonrası için kontrol grubu düzenlenmelidir.
DondurulmuĢ spermanın döllülük oranına etkisini ortaya koyabilmek için sağıldıktan
sonra sulandırılmıĢ taze halde ve sulandırıldıktan sonra dondurulmuĢ halde olmak
üzere iki farklı haldeki sperma suni tohumlama ile tavuklara verilip döllülük oranına
bakılmalı ve bu oranlar kıyaslanmalıdır.
-Dr. Kasım ÖZEK: Bu çalıĢmada genetik kaynaklarımızın korunması açısından
önemli bir projedir. Lalahan Hayvancılık Merkez AraĢtırma Enstitüsü ve Tavukçuluk
AraĢtırma Enstitüsü arasında iĢbirliği yapılması gerekmektedir. Projenin Ödenek
Talebi ayrıntılı Ģekilde belirtilmelidir.
-Doç. Dr. Ahmet GÜLER: Spermaya besi ortamı olarak arı sütü kullanılabilir.
-Prof. Dr. Varol KURTOĞLU: Denemede kullanılacak hayvan sayısının arttırılması,
baĢlığın düzeltilmesi ve dondurma öncesi ve sonrasının karĢılaĢtırmasının yapılması
uygun olacaktır.
-Doç. Dr. Mehmet BOZKURT: Denemede kullanılan yemin antikoksidial içeriği
belirtilmelidir. Çünkü antikoksidialler döllülüğü etkiler.
:Öneriler doğrultusunda düzeltmelerin yapılması koĢulu ile proje oy
birliği ile kabul edilmiĢtir.

Karar
Proje Adı

:Yem Partikül Büyüklüğü ve Yem Formunun Sıcak Ġklim
KoĢullarında YetiĢtirilen Beyaz Yumurtacı Tavukların Verim
Performansı, Yumurta Kalitesi ile Tüylenme Skoru ve Bazı Ġç
Organ Ölçümleri Üzerine Etkileri.
Proje Lideri
:Sabri TOPBAġ
Yürütücü KuruluĢ :Erbeyli Ġncir AraĢtırma Enstitüsü
Öneriler
:
-Doç. Dr. Ahmet ġEKEROĞLU: Projedeki yazım hataları düzeltilmeli, deneme
kullanılan yemler dönemler halinde belirtilmeli (baĢlangıç, büyütme…vs.), denemede
kullanılacak genotiplerin sıcağa dayanıklılığı literatür ile belirtilmeli, deneme deseni
tesadüf parselleri esasına göre düzenlenmiĢ faktöriyel deneme deseni olarak
düzeltilmeli, heterofil/lenfosit (H/L) oranının ne olduğu açıklanmalı, iç organ
ağırlıklarının tespiti terimine “oransal olarak” ifadesi eklenmeli, yumurta iç kalite
özelliklerinden; et-kan lekesi, yumurta PH’ına yumurta dıĢ kalite özelliklerinden;
yumurta kabuk rengine bakılmalı, yumurta Ģekil indeksi metodu açıklanmalı, tüy
skorunun hangi metoda göre yapılacağı belirtilmelidir.
-Dr. Hüseyin SUNGUR: Denemede uygulanacak tüm aĢılar belirtilmelidir.

-Ali Gazi BOĞA: 3 çeĢit farklı yem var, peletlemenin hangi yönteme göre yapılacağı
belirtilmeli.
-Prof. Dr. Veysel AYHAN: Karma yem aĢamasında pelet yapım maliyetinin ortaya
koyulması faydalı olabilir. Her yem için partikül büyüklüğü ve pelet delik çapı
belirtilmeli, proje teklifindeki zooteknik performans ifadesi düzeltilmelidir.
-Dr. Kasım ÖZEK: 24 saat sıcaklığı ölçen aletlerle kümes içi sıcaklığı ölçülmeli,
bağıĢıklık titrelerine (NBD/IBD) bakılmalıdır.
-Prof. Dr. Varol KURTOĞLU: Yedinci sayfada yanlıĢ ifade edilen proje süresi
düzeltilmelidir. Denemenin 8’er haftalık 3 dönemde değil de 4’er haftalık dönemler
halinde yapılma olasılığı var mıdır? Yumurta kabuk kalitesine bakılacak olan
yumurtaların sayısı artırılmalıdır. Kan analizleri için her bir tekerrürden 2 yerine 3 kan
örneği alınması daha uygun olacaktır. Kan alma iĢlemi kanat altı yerine kalpten
yapılırsa daha fazla ve steril kan temin edilebilir. DıĢkı toplamanın nasıl ve ne sıklıkta
yapılacağı belirtilmeli ve sayılar gruplara göre ifade edilmelidir.
:Öneriler doğrultusunda düzeltmelerin yapılması koĢulu ile proje oy
birliği ile kabul edilmiĢtir.

Karar
Proje Adı

:Organik Olarak YetiĢtirilen Etlik Piliçlerin Protein Ġhtiyaçlarının
Belirlenmesi ve Ġhtiyacın Pamuk Tohumu Küspesinden KarĢılanma
Olanaklarının AraĢtırılması
Proje Lideri
:Kamil KÜÇÜKYILMAZ
Yürütücü KuruluĢ :Erbeyli Ġncir AraĢtırma Enstitüsü
Öneriler
:Karar
: Proje bilgi amaçlı sunulmuĢtur.
DEVAM EDEN PROJELER
Proje Adı

:Erzurum Yöresi Bal Arılarının (Apis Mellifera L.) Islahı ve Saf Hat
OluĢturma ÇalıĢmaları.
Proje Lideri
: Muhsin KARA
Yürütücü KuruluĢ : Doğu Anadolu Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü
Öneriler
:
-Bahri YILMAZ: Projenin özet tanıtımında yer alan “yabancı ırklardan melez (hibrit)
genotipler üretme” ifadesi çıkarılmalıdır. DıĢarıdan arı giriĢine müsaade
edilmemelidir.
-Doç. Dr. Ahmet GÜLER: 15 koloniden ana arı üretilmesi yerine 25-30 koloni
seçimi yapılabilirse daha uygun olacaktır.
-Prof. Dr. Ulviye KUMOVA: Projede mutlaka yapay tohumlama yer almalıdır.
Ayrıca seçilen 15 koloninin hangi özellikler arz ettiğinin ayrıntılı olarak verilmesi
daha uygun olurdu.
-Dr. Kasım ÖZEK: Format gereği geliĢme raporlarının daha kısa anlatım süresi
olduğundan detaylı anlatım yapılmamaktadır.

-Muhsin KARA: Yapay tohumlama konusunda cihaz eksikliği ve uzman eleman
olmaması nedeniyle sıkıntı yaĢanmaktadır.
Talepler
Karar

:
:Projenin takvimine uygun olarak devamına oybirliğiyle karar
verilmiĢtir.

Proje Adı
Proje Lideri
Yürütücü KuruluĢ
Öneriler

:Erzurum Ġli Arıcılık Faaliyetlerinin Sosyo-Ekonomik Analizi.
: Muhsin KARA
: Doğu Anadolu Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü
:

-Dr. Kasım ÖZEK: Proje yeni baĢladığından henüz sonuçlar alınmaya baĢlamamıĢtır.
Talepler
Karar

:
:Projenin takvimine uygun olarak devamına oybirliğiyle karar
verilmiĢtir.

Proje Adı

: Ġzmir Yöresi Bal Arılarının (Apis Mellifera L.) Islahı ve Saf Hat
OluĢturma ÇalıĢmaları.
Proje Lideri
: Üzeyir KARACA
Yürütücü KuruluĢ : Ege Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü
Öneriler
:
-Doç. Dr. Ahmet GÜLER: Çama girerken kolonilerdeki mevcut çerçeve sayısını
nasıl gözlemlediniz?
-Üzeyir KARACA: 6-10 çerçeve arasında olduğu görülmüĢtür.
Talepler
Karar

:
:Projenin takvimine uygun olarak devamına oybirliğiyle karar
verilmiĢtir.

Proje Adı

:Akdeniz Bölgesinden Toplanacak Bal Arısı (Apis Mellifera L.)
Ekotiplerini Morfolojik, DavranıĢ ve Performans Karakterleri
Yönünden Tanımlayarak, Adana Ġli KoĢullarında Islah Etme
Yollarının AraĢtırılması.
Proje Lideri
:Prof. Dr. Ulviye KUMOVA
Yürütücü KuruluĢ :Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Öneriler
:Karar
:Proje bilgi amaçlı sunulmuĢtur.
Proje Adı

:Batı ve Orta Karadeniz Bal Arısı (Apis Mellifera L.) Ekotiplerinin
Belirlenmesi ve Islahı.
Proje Lideri
:Hasan ESE
Yürütücü KuruluĢ :Ordu Arıcılık AraĢtırma Enstitüsü
Öneriler
:

-Yrd. Doç. Dr. Meral KEKEÇOĞLU: Kolonilerin geçici bir süre arılıktan
çıkarılmasının nedeni nedir?
-Hasan ESE: Arılıktaki tadilat nedeniyle çıkarılmıĢtır.
-Hasan ESE: ġeref CINBIRTOĞLU’ nun projeye dahil edilmesini teklif ediyoruz.
-Dr. Kasım ÖZEK: Projeye burada isim dâhil etmeyelim. Projede çalıĢan personelin
daha sonra yürütücüler kısmında yer alması sağlanabilir.
Tabloların daha iyi hazırlanıp sunulması gerekirdi.
-Hasan ESE: Seçim yapılacak damızlık sürünün 25 koloniye indirilmesini teklif
ediyoruz.
-Prof. Dr. Ulviye KUMOVA: Sürünün azaltılması uygun olmayacaktır. Aksine
mümkünse arttırılması yönüne gidilmesi daha faydalı olacaktır.
-Doç. Dr. Ahmet GÜLER: Islah çalıĢmalarında populasyonu arttırmak her zaman
daha avantajlıdır. Babaları seçtiğiniz koloni sayısını da daha fazla yapmanız gerekir.
Talepler
Karar

:
: Teklif kabul edilmeyip projenin eski haliyle takvimine uygun olarak
devamına oybirliğiyle karar verilmiĢtir.

Proje Adı
Proje Lideri

:Kafkas Bal Arılarının Gen Kaynağı Olarak Muhafazası Projesi
:Hamza KOPUZ (Proje liderinin tayin olması nedeniyle proje
yürütücüsü Osman GÜLER tarafından bilgilendirme sunumu yapıldı.)
Yürütücü KuruluĢ : Kafkas Arısı Üretim Eğitim ve Gen Merkezi Müdürlüğü
Öneriler
:
-Doç. Dr. Ahmet GÜLER: Koloni baĢına ortalama 39,5 Kg bal elde edilmiĢ olması
gösteriyor ki doğal ortamın uygun olması durumunda arı bunu alır. Arının genetiğinde
bu var. Doğal olan budur. 1 yıl önce ortalama 7 Kg alınmıĢ olmasının eleĢtirilecek bir
durum olmadığı görülmüĢtür.
Projenin asıl önemli yanı ülkenin gen kaynaklarının korunması olmasıdır. En iyi
korunan arı o bölgede Kafkas arısıdır. Diğer bölgelerde az veya çok kirlenme ve
bozulmalar olmuĢtur. Bu nedenle verim veya diğer özelliklere ait veriler bence ikinci
planda kalmaktadır.
-Osman GÜLER: Proje koordinatörümüz Prof. Dr. Ferat GENÇ bu aĢamada fazla
katkı sağlayamamaktadır. DeğiĢtirilmesi gerekir mi?
-Dr. Kasım ÖZEK: Bu konuda daha sonra bir değerlendirme yapalım. Bu aĢamada
böyle bir değiĢiklik uygun olmayabilir.
Projede yapay tohumlama yapılmıĢ olmaması bir olumsuzluk değil midir?
-Doç. Dr. Ahmet GÜLER: Bu projenin asıl amacı gen kaynağının korunması
olduğundan doğal ortamda çiftleĢmesi daha iyidir. Yapay tohumlama ile genetik
varyasyona müdahale etmeye gerek yoktur.

Bu tip projelerin çiftçi modeliyle yapılması önemlidir. YerleĢim birimlerinden uzak
köylerde belli çiftçiler desteklenerek onların bu kaynakları kendi Ģartlarında
korumaları sağlanabilir. Özellikle Ege ve Anadolu arılarında bu Ģekilde uygulama
yapılabilir.
-Caner DENGE: YaklaĢık 8 yıldır belli bir aĢamaya gelen bir projede danıĢman
hocamızın büyük özverileri olmuĢtur. Bu aĢamaya getirilmiĢ bir projede danıĢman
hocamıza da haksızlık etmeyelim.
-Osman GÜLER: Proje lideri Hamza KOPUZ’ un Merkezimizden ayrılmıĢ olması
nedeniyle lider değiĢikliğine ihtiyaç vardır. Lider olarak bir belirleme yapmak
gerekiyor.
:Grup, proje yürütücüsü olan Osman GÜLER’ in Proje Lideri olması
hususunu oybirliği ile benimsemiĢtir.
Proje bilgi amaçlı sunulmuĢtur.

Karar

Proje Adı

:Türkiye’de Bulunan Bazı Yerli Arı Irk ve Ekotiplerinde Genetik
ÇeĢitliliğin Belirlenmesinde Kullanılabilecek SSR Polimorfik
Markör Setinin Belirlenmesi.
Proje Lideri
:Ümit KAYABOYNU
Yürütücü KuruluĢ :Ordu Arıcılık AraĢtırma Enstitüsü
Öneriler
:
-Yrd. Doç. Dr. Meral KEKEÇOĞLU: Projeye girerken daha ne yaptığınızı
bilmiyorsunuz. ÇalıĢmayı nasıl bitireceksiniz, merak ediyorum.
-Ümit KAYABOYNU: Proje geçen yıl sizin de kabul oyunuzla bu gruptan geçti. ġu
an çalıĢmalara yeni baĢlıyoruz. Bir sıkıntı ile karĢılaĢmayacağımız kanaatindeyiz.
-Feyzullah KONAK: ĠĢbirliği içerisinde olduğumuz hocamız Prof. Dr. Ahmet
OKUMUġ ile uyumlu bir çalıĢma içerisindeyiz. Gerekli altyapıyı hemen-hemen
tamamlamıĢ bulunmaktayız. Projeyi sıkıntısız bir Ģekilde tamamlayacağımız
kanaatindeyiz.
-Doç. Dr. Ahmet GÜLER: Benim de çekincelerim var. Sonucu merakla bekliyoruz.
-Dr. Kasım ÖZEK: Geçen yıl teklif aĢamasında uzun-uzun tartıĢılmıĢ bir projedir.
Henüz çalıĢmalar yeni baĢlamıĢtır. Gelecek yıl daha iyi yorumlanabilecektir.
Talepler
Karar

:
:Projenin takvimine uygun olarak devamına oybirliğiyle karar
verilmiĢtir.

Proje Adı

:Doğu Akdeniz Bölgesi KoĢullarında YetiĢtiriciliği Yapılan Bal
Arısı (Apis Mellifera L.) Kolonilerinde Hijyenik DavranıĢ
Seleksiyonu ile Hastalık ve Parazitlere KarĢı Dayanıklı Hat
GeliĢtirme Olanaklarının AraĢtırılması.
:Cahit ÖZTÜRK

Proje Lideri

Yürütücü KuruluĢ :Alata Bahçe Kültürleri AraĢtırma Enstitüsü
Öneriler
:
-Yrd. Doç .Dr. Servet ARSLAN: En iyi ilk 10 koloni ana hat, sonraki 10 koloni baba
hat olarak kullanılıyor. Neden tersi uygulanmıyor? Baba hattan daha fazla özellik
alındığı için bence en iyi 10 koloniden baba hat seçilmeli.
-Prof. Dr. Ulviye KUMOVA: 10 hattan kaç adet koloni oluĢturulmuĢ, belirtilmemiĢ.
-Cahit ÖZTÜRK: 10’ar adet koloni oluĢturuldu. Bunun dıĢında yedek koloniler de
oluĢturuldu.
Talepler
Karar

:
:Projenin takvimine uygun olarak devamına oybirliğiyle karar
verilmiĢtir.

Proje Adı

:Esansiyel Yağ KarıĢımının Bal Arısının (Apis Mellifera L.)
Fizyolojik ve DavranıĢ Karakterleri Üzerindeki Etkilerinin
AraĢtırılması.
Proje Lideri
: Ahmet KUVANCI
Yürütücü KuruluĢ : Ordu Arıcılık AraĢtırma Enstitüsü
Öneriler
:
-Doç. Dr. Mehmet BOZKURT: Varoa ayrı, etken madde ayrı çalıĢılmalı. Esansiyel
yağın balın kalitesine etkisi, uçucu yağ asitlerinin etkisi araĢtırılmalı.
-Prof. Dr. Ulviye KUMOVA: Varoada, esansiyel yağ uygulaması yapılmadan önce
sayımlarının yapılması gerekir. Kolonilere uygulama yapılmadan önce en az 1 dönem
zararlı mücadelesi yapılmaması gerekir.
Balın tadında da duyusal analizin yapılması daha iyi olacaktır.
-Doç. Dr. Halil YENĠAR: Eğer polen toplanıp analizleri yapılır ve kolonilerin
uygulamalar ile hangi bitkilere yönelip oradan üretim yaptığı belirlenirse, üründeki
mineral farklılıkları da daha iyi analiz edebiliriz.
-Ahmet KUVANCI: Letal doz olan 15 g uygulamasının 2. yıl tekrarında
uygulamadan çıkarmak gerekir mi?
-Prof. Dr. Veysel AYHAN: Doz düĢürülüp yeni bir grup oluĢturulabilir mi?
-Doç. Dr. Ahmet GÜLER: Bu doza 2. yıl da devam edilmesi gerekiyor. Yalnız “letal
doz” tabiri kullanılmadan 15 g uygulama grubunun devam ettirilmesi gerekir.
Talepler
Karar

:
:Projenin öneriler de dikkate alınarak takvimine uygun olarak devamına
oybirliğiyle karar verilmiĢtir.

Proje Adı

:Ġzmir Yöresindeki Bal Arısı Popülasyonlarında DavranıĢ
Özellikleri ve Verim Performansına ĠliĢkin Genetik Parametre
Tahminleri ve Seleksiyon Verimliliğinin Değerlendirilmesi
Proje Lideri
:ġ.Ömür UYGUR
Yürütücü KuruluĢ :Ege Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü
Öneriler
:
Karar
:Proje bilgi amaçlı sunulmuĢtur.
Proje Adı

:Farklı Bor Düzeyleri ve Bor Ġle Fitaz Enziminin Birlikte
Kullanımının Etlik Piliçlerde Performans ile Bazı Kan, Kemik ve
DıĢkı Parametreleri Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi.
Proje Lideri
: Mustafa ÇINAR
Yürütücü KuruluĢ :Erbeyli Ġncir AraĢtırma Enstitüsü
Öneriler
:Talepler
:Proje süresinin 1 yıl uzatılması talep edilmiĢtir.
Karar
:Proje süresinin 1 yıl uzatılmasına ve projenin devamına oybirliği ile
karar verilmiĢtir.
Proje Adı

:Yeme ve Altlığa Farklı Fiziksel Yapıda Zeolit Ġlavesinin Etlik
Piliçlerin Büyüme Performansı ile Bazı Serum, Kemik, DıĢkı, Altlık
Parametreleri ve Ayak Taban Yangısı Üzerine Etkileri.
Proje Lideri
:Erol BĠNTAġ
Yürütücü KuruluĢ :Erbeyli Ġncir AraĢtırma Enstitüsü
Öneriler
:Talepler
:Karar
:Projenin devamına oybirliği ile karar verilmiĢtir.
Proje Adı

:Barred Rock-I ve Rhode Island Red-I Saf Hatlarında Yumurta
Kabuk Renginin ĠyileĢtirilmesi.
Proje Lideri
:ġahnur E.DEMĠRTAġ
Yürütücü KuruluĢ :Tavukçuluk AraĢtırma Enstitüsü
Öneriler
:Talepler
:Karar
:Projenin devamına oybirliği ile karar verilmiĢtir.
Proje Adı

:Tavukçuluk AraĢtırma Enstitüsünde Bulunan Saf Hatlardan
Kanat Tüylenme Hızına Göre Cinsiyet Ayrımına Ġmkan Sağlayan
Soyların GeliĢtirilmesi.
Proje Lideri
:ġahnur E. DEMĠRTAġ
Yürütücü KuruluĢ :Tavukçuluk AraĢtırma Enstitüsü
Öneriler
:Talepler
:Karar
:Projenin devamına oybirliği ile karar verilmiĢtir.
Proje Adı
Proje Lideri
Öneriler

:Tavukçuluk AraĢtırma Enstitüsü’ndeki Yumurtacı Saf Hatların
Islahı ve Bunlardan Ebeveyn ve Hibrit Elde Etme ÇalıĢmaları.
: Dr. Hüseyin GÖĞER
:-

-Prof. Dr. Veysel AYHAN: Proje kendi hatlarımızı oluĢturmak bakımından
durumumuz nedir?
-Dr. Hüseyin GÖĞER: ÇalıĢmalar ümit vericidir, özel sektörün son yıllardaki talebi
beyaz yumurtacı yönündedir. Cinsiyet ayrımı sorununu çözmek için Çek
Cumhuriyeti’nden yavaĢ tüylenen hat getirdik. Kahverengi hatlardan ise üçlü ve dörtlü
melezleme yapabilsek çok iyi olacak ama alt yapı bakımından buna pek müsait
değiliz. Fakat Ģu durumda biyo teknolojiden yararlanabilmek için çalıĢmalara baĢlamıĢ
durumdayız.
-Dr. Kasım ÖZEK: Tavukçuluk AraĢtırma Enstitüsü’nün geliĢtirmiĢ olduğu üç hibrit
vardır. GeliĢtirilen hatlar bazı yerlerde test edildi, iyi durumdalar ama biraz daha
geliĢtirilmeleri gerekmektedir.
-Doç. Dr. Ahmet ġEKEROĞLU: Tavukçuluk AraĢtırma Enstitüsü’nün çalıĢmalarını
takdirle karĢılıyorum. Yumurta verimi açısından ticari hibritlerle arasında çok bir fark
yoktur. Tek sıkıntı yumurta ağırlığı ve yumurta dıĢ kalite özellikleridir. Bunlar
çözülürse çok daha iyi olur.
-Kamil KÜÇÜKYILMAZ: Avrupa da alternatif sistemler yaygınlaĢmaya baĢlamıĢtır.
Bizim yerli hatlarımız bu alternatif sistemler üzerinde çalıĢmak için uygun
materyallerdir.
Talepler
:Karar
:Projenin devamına oybirliği ile karar verilmiĢtir.
Proje Adı

:Barred Rock-I Saf Hattında Bacak Rengine Göre Cinsiyet Ayırımı
Olanağı Veren Bir Sürü OluĢturulması.
Proje Lideri
: Ender KARADEMĠR
Yürütücü KuruluĢ :Tavukçuluk AraĢtırma Enstitüsü
Öneriler
:Talepler
:Karar
:Projenin devamına oybirliği ile karar verilmiĢtir.
Proje Adı

:Yumurtacı
Tavuklarda
Thermoregülasyonun
Epigenetik
Adaptasyon Yolu ile GeliĢtirilmesi.
Proje Lideri
:Dr. Ġsmail DURMUġ (Proje liderinin toplantıda olamaması nedeniyle
sunum Serdar KAMANLI tarafından yapılmıĢtır.)
Yürütücü KuruluĢ :Tavukçuluk AraĢtırma Enstitüsü
Öneriler
:Talepler
:Prof. Dr. Servet YALÇIN’ ın projeye dahil edilmesi teklif edilmiĢtir.
Karar
:Prof. Dr. Servet YALÇIN’ ın projeye dahil edilmesine ve projenin
devamına oybirliği ile karar verilmiĢtir.
Proje Adı

:Evcil Hayvan Genetik Kaynaklarının Korunması (Denizli ve Gerze
Tavuk Irklarının Korunması)
Proje Lideri
:Dr. Neval ÖZDOĞAN
Yürütücü KuruluĢ :Hayvancılık Merkez AraĢtırma Enstitüsü
Öneriler
:Karar
: Proje bilgi amaçlı sunulmuĢtur.

SONUÇLANAN PROJELER
Proje Adı

:Bal Arısının (Apis Mellifera L.) Kivi Bitkisi Üzerindeki Aktivitesi
ve Polinasyonuna Olan Etkisinin AraĢtırılması.
Proje Lideri
:Ahmet KUVANCI
Yürütücü KuruluĢ :Ordu Arıcılık AraĢtırma Enstitüsü
Düzeltmeler ve Öneriler:
:
-Bahri YILMAZ: Çok önemli sonuçlar elde edilmiĢ. Bu tip çalıĢmaların arı için önem
arz eden baĢka bitki türleri için de yapılması, biz arıcılar için oldukça faydalı olacaktır.
Sonuçların bitki üreticilerinin dikkatini çekecek Ģekilde yayınlanmasının sağlanması
gerekir.
-Doç. Dr. Ahmet GÜLER: Özgün bir çalıĢma olmuĢ. Çok önemli sonuçlar ortaya
çıkmıĢ. Arıların doğa için ne kadar önemli oldukları bir kez daha ortaya konulmuĢtur.
Sonuçların değiĢik yerlerde yayınlanmasına önem verilmelidir.
-Dr. Kasım ÖZEK: Ahmet bey sürekli değiĢik bakıĢ açılarıyla güzel projeler getiren
bir arkadaĢımız. Burada da önemli veriler elde etmiĢ. Kendisinden yeni projeler
bekliyoruz.
Selda NALBANTOĞLU: TAGEM sorumluluğunda yapılan projeler sadece
sonuçlandırılıp bitirilmemelidir. Aynı zamanda yapılan projelerin sonuçlarının
üreticilere yansıtılarak faydalanmaları sağlanmalıdır. Bu projeden üreticilerin haberi
oldu mu?
Ahmet KUVANCI: Evet projeden üreticilerimizin haberi oldu. Proje tanıtımımız
Ordu Valisi, Tarım Ġl Müdürü ve Üreticilerin yer aldığı Kivi Tarla Günlerinde
yapılmıĢtır.
Talepler
Karar

:
:Projenin sunulduğu Ģekliyle kabulüne ve yayınlanmasına oybirliğiyle
karar verilmiĢtir.

Proje Adı

:Esansiyel Yağ KarıĢımının Etlik Piliçlerde Anticoccidial Olarak
Kullanım Olanaklarının AraĢtırılması.
Proje Lideri
: Doç. Dr. Mehmet BOZKURT
Yürütücü KuruluĢ : Erbeyli Ġncir AraĢtırma Enstitüsü
Düzeltme ve Öneriler:Karar
:Proje sonuç raporunun sunulduğu Ģekliyle kabulüne ve yayınlanmasına
oy birliği ile karar verilmiĢtir.
Proje Adı

:Yeme Maya Kültürü ve Esansiyel Yağ KarıĢımı Ġlavesinin Sıcak
Ġklim KoĢullarındaki Yumurtacı Tavukların Verim Performansı,
BağıĢıklık, Kimi Stres Parametreleri ile Yumurtanın Oksidatif
Stabilitesi Üzerine Etkileri.
Proje Lideri
: Doç. Dr. Mehmet BOZKURT
Yürütücü KuruluĢ : Erbeyli Ġncir AraĢtırma Enstitüsü

Düzeltme ve Öneriler:Karar
:Proje sonuç raporunun sunulduğu Ģekliyle kabulüne ve yayınlanmasına
oy birliği ile karar verilmiĢtir.
Proje Adı

:Yumurta Tavuğu Yemlerinde Organik Ġz Mineral BileĢikleri (Mn,
Zn, Cu Ve Cr Metionin) Kullanımının Performans, Yumurta
Kalitesi Ve Kuluçka Özellikleri Üzerine Etkileri.
Proje Lideri
:Dr. Engin YENĠCE
Yürütücü KuruluĢ :Tavukçuluk AraĢtırma Enstitüsü
Düzeltme ve Öneriler:Proje baĢlığına “Damızlık” ifadesinin eklenmesi önerilmiĢtir.
Karar
:Proje baĢlığının “Damızlık Yumurta Tavuğu Yemlerinde Organik Ġz
Mineral BileĢikleri (Mn, Zn, Cu Ve Cr Metionin) Kullanımının
Performans, Yumurta Kalitesi ve Kuluçka Özellikleri Üzerine Etkileri”
Ģeklinde düzeltilmesi koĢuluyla proje sonuç raporunun kabulüne ve
yayınlanmasına oy birliği ile karar verilmiĢtir.
Proje Adı

:Broyler Piliçlerde Tritikaleye Dayalı Seçmeli Yemleme Metodunun
Performans, Karkas Özellikleri, Et Kalitesi, Sindirim Organ
Ağırlıkları, Ġnce Bağırsak pH ve Viskozitesine Etkileri
Proje Lideri
:Dr. Kasım ÖZEK
Yürütücü KuruluĢ :Tarımsal AraĢtırmalar Genel Müdürlüğü
Düzeltme ve Öneriler:Karar
: Proje bilgi amaçlı sunulmuĢtur.
Proje Adı

:Yumurta Tavuğu Yemlerine Esansiyel Yağ, Organik Asit,
Prebiyotik, Probiyotiklerin Tek BaĢlarına veya Esansiyel Yağlarla
Ġkili Kombinasyon Halinde Ġlavesinin Verim, Yumurta Kalite
Özellikleri ve Bazı Ġç Organ Ağırlıkları ile Ġnce Bağırsak pH ve
Viskozitesine Etkileri
Proje Lideri
:Dr. Kasım ÖZEK
Yürütücü KuruluĢ :Tarımsal AraĢtırmalar Genel Müdürlüğü
Düzeltme ve Öneriler:Karar
: Proje bilgi amaçlı sunulmuĢtur.
Proje Adı

:Türkiye’de Yumurta ve Tavuk Eti Tüketim AlıĢkanlıklarının
Belirlenmesi
Proje Lideri
:Dr. Ġsmail DURMUġ
Yürütücü KuruluĢ :Tavukçuluk AraĢtırma Enstitüsü
Destekleyen KuruluĢ:Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçılar Birliği (BESD-BĠR), Yumurta
Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BĠR)
Düzeltme ve Öneriler:Karar
: Proje bilgi amaçlı sunulmuĢtur.
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Prof. Dr. Varol KURTOĞLU
I.Oturum BaĢkanı

Prof. Dr. Ahmet GÜLER
II. Oturum BaĢkanı

Dr. Kasım ÖZEK
III. Oturum BaĢkanı

Doç. Dr. Mehmet BOZKURT
IV. Oturum BaĢkanı

Prof. Dr. Veysel AYHAN
V.Oturum BaĢkanı

Nurdoğan YAġAR
Zir. Yük. Müh.
Raportör

Serdar KAMANLI
Zir. Yük. Müh.
Raportör

