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 Günümüzde hayvancılıkta kullanılan 
başlıca ileri teknoloji unsurları 
“bilgisayar destekli sürü yönetim 
sistemleri” kavramı altında 
toplanmaktadır.  

 Ancak bu konuda süt sığırcılığı 
işletmelerinde  otomasyon sistemleri 
kullanımında sıkıntılar yaşanmakta ve 
tüm otomasyon sistemi kullanımında 
istenen veya beklenen sonuçlar 
maalesef alınamamaktadır.   

 Bu çalışma ile sürü yönetim 
programları genel özellikleri, program 
içeriği, kapsamı ve gereksinimleri 
konusunda bilgilerin bir arada 
değerlendirilmesi amaçlanmıştır 
 



Sürümüzde neler oluyor 



 Süt sığırcılığında günlük yapılan 
işler esasında basittir. Ancak, 
hayvan sayısı arttıkça hata payı ve 
iş yükü artmaktadır.  

 Bunlarda kolaylık sağlamak için 
mekanziasyon ve optimizasyon 
sistemleri piyasada yoğun bir 
rekabet içinde kullanıcının önüne 
seçenek olarak sunulmaktadır.  

 Bu alanda çalışacak olan 
zooteknistlerin sürü yönetimi ile 
ilgili olarak seçenekleri elemek ve 
en iyi sonucu verecek sistemi 
seçmesi, fonksiyonların bilinmesi 
ile mümkündür.  
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Teknolojideki son gelişmelerden 
faydalanılarak geliştirilen ve gerçek 
zamanlı olarak çalışan, tam 
otomotize edilmiş izleme ve kontrol 
sistemleri ile hayvanların üremesini, 
üretimini, sağlık ve refahı ile çevreye 
olan etkilerini sürekli olarak takip 
eden, farklı modelleme teknikleri 
kullanarak doğum ve hastalık gibi 
önemli olayları gerçekleşmeden 
tahmin eden ve gerekli önlemlerin 
alınmasını sağlayan bir hayvancılık 
yönetim sistemidir. 

Bir süt sığırcılığı işletmesinde günlük, 
haftalık, aylık ve yıllık çeşitli raporlar 
alınarak sürü genel durumu 
hakkında kararlar alınması gerekir. 
Bu konuda en doğru karar her 
hayvanın bilgileri kullanılarak 
verilebilir.  Ancak, entansif 
işletmelerde, her hayvanın birebir 
takibi mümkün olamadığı için çeşitli 
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Ayrıntılı sürü envanter listeleri 
oluşturma, 

Zamana bağlı olarak envanterdeki 
değişim, 

Sürünün mevcut günlük, haftalık, 
aylık verim düzeyleri (süt ve döl 
verimi)  

Sürünün verim düzeyinde zamana 
bağlı değişimlerin analizi, 

Normal durumundan sapma gösteren 
hayvanların belirlenerek 
kullanıcıya raporlanması 

Kullanıcı tarafından sürüdeki 
hayvanlara ait istenen bilgilerin, 
istenen formda dökümünü 
sağlayan esnek raporlama 
fonksiyonları, 

İşletmede  yapılacak rutin kontroller 
için listeleme yapma  (hiç 
kızgınlık göstermeyenlerin 
kontrolü, gebelik kontrolü, 
kuruya çıkarılacak hayvanlar, 
doğumu yaklaşanların izlenmesi, 
doğum sonrası dönem kontrol 

 



 Zorunlu girilmesi gereken bilgiler: Bir hayvana 
ait pekçok bilgi bu sistemde kullanılmaktadır. 
İneğin kulak numarası, doğum tarihi, buzağılama 
tarihleri, aşım bilgileri, aşı, ilaç, tedavi bilgileri gibi 
bilgiler, eğer otomasyon sistemleri ve cipli 
tanımlama sistemi yok ise elde günlük ve sürekli 
olarak girilmesi gereken bilgilerdir.  

 Otomasyon sistemlerinin birbirleri ile uyumu ile 
sisteme dahil olan bilgiler: bunlar ise sağım 
sisteminin otomasyonuna bağlı olarak süt verimi 
ve tanımlama sistemine bağlı olarak kızgınlık, 
tartım ve aşım bilgileri dahil olabilir. 

 Hesaplanan bilgiler: Bunlar ise sisteme bir şekilde 
girişi yapılan bilgi kaynakları kullanılarak 
hesplanan bilgilerdir. Daha çok raporlarda 
karşımız gelirler ve sürü yönetim kararlarında 
kullanılırlar.  Bu grup bilgilere ise servis peryodu, 
buzağılama aralığı, kuruda kalma süresi, 
laktasyon süt verimi vb. bilgilerdir. 
 



 Sürü büyüklüğü: 
 Hayvan bilgileri: 
 Diğer bilgiler: 
 Raporlar: 
 Arayüzler: 
 Güvenlik.  
 Teknik destek: 
 Avuç içi bilgisyar opsiyonu: 
 Fiyatlar 
 Örnek kullanım 
 Güncellemeler: 
 Sensörler 







 Tohumlanacak ve tohumlanması gereken inekler listesi  
 Şüpheli yavru atmalar  
 Kuruya çıkarılacaklar listesi, buzağılaması yaklaşanlar listesi  
 Gebelik kontrol edilecekler listesi, döl tutmayanlar listesi  
 Tedaviler, sağlık kontrolü, tedavi ve uygulamalar listesi, hastalık durum 

raporu, veteriner raporu 
 Buzağılama sonrası şüpheli problemler 
 İnek durumu, inek notları 
 Düşük aktivite raporu 
 Tartım sonuçları 
 Kan ve konduktivite test sonuçları  
 Sürü, grup ve bireysel  süt verim ortalamaları, düşük verimliler listesi 
 Teslim edilen süt miktarları  
 Sağım performansı, süt verimi, süt akışı, sağım süresi, başlık kayması, 

çıkması, Hava kaçakları 
 Sağım uygulaması etkenliği, sağım, ineğe sağım başlığının takılması, 

inekten çıkması, el ile kontrol, tekmeleme, elle başlık çıkarma 
 Sağım ekipmanı performans kontrolü  
 Sürü süt test raporu  
 Sağılmamış veya eksik sağılmış problem inek listesi  
 Rasyon değişiklik takibi, yem tüketimi takibi, 8, 24 ve 72 saat sonraki 

uyarılar  
 Grup değişimleri, Diğer bir sürüye satılan ineğe ait bilgilerin verilmesi, 

diğer bir sürüden gelen inek bilgilerinin alınması işlenmesi, 
 Ulusal merkezle veri alışverişi 





 Mevcut ahır durumu ve gelecek 
planı 
◦ Böllme sayısı az 
◦ Ayıklama oranı çok yüksek 
◦ Ahır yerleşimi sıkıntılı 
◦ Birim alanda hayvan sayısı çok 

 
 “yetiştrici hayvan sayısnı 200 den 300 baş 
sağmala çıkarmak istiyor, kararın senaryosu 



 Gerçek zamanlı planlama fırsatı 
 Sürü kompozisyonu durumu 
 İnek satma/satın alma karraları 
 Sürü genişletme veya küçültme gibi zor kararlar 
 

 Risk analizi sonuçları:  
 Süt fiyatı 
 Süt verimi 
 Ayıklama oranı 
 Genel giderler 

 
 
 
 

Sürü takibi, tek tek veya 
sürü bazında 





Sürü içnden temin Satın alma durumunda ne olur 





 Anlaşılmazlık sorunu var, Dil problemi 
ve teknik terimler 

 Teknik desteğin yeterli ve istenen 
zamanda olmaması 

 Kullanım zorluğu, Yavaş çalışması  
 Esnek olmayan rapor oluşturma 
 Veri depolama kapasitesi  ve yedekleme 

sorunu 
 Diğer yazılımlar ile bağlantı problemi  

çözülmelidir. 
 Teknik destek garanti süresi, garantiye 

dahil olan, olmayan konu kargaşası 
 Yaygın olmayan servis ağı sopunlarının 

çözülmesi gerekir.  
 Sorumlu kişilerin değişkenliği  

 

Sürü yönetim yazılımlarını etkin kullanmak, 
sürü perfromans takibi ve ideal değerlerle 
mukayese imkanı ve elde edilen verilere göre 
planlı üretim için olanak sağlaması ile 
işltemeninnuzun vadeli ıslah ve üretim strateji 
geliştirme mümkün olabilecektir. Ancak, 
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