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İçindekiler 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Sunulan bu projede, ineklerde mastitislerden (Mastitis, inek memelerinde genellikle 

enfeksiyon etkenlerine bağlı olarak şekillenen ve sebep olduğu ekonomik kayıplar açısından en 

önemli hastalığıdır) koruma kontrolünde sıklıkla kullanılan teat dipping (Teat dipping, meme 

başlarının sağım öncesi ve sonrası antiseptikli solüsyonlara daldırılma işlemidir) uygulaması 

ile elektriksel alan stimülasyon tekniği birleştirilerek "ELEKTRİKLİ TEAT DIPPING" adlı 

cihazın geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu şekilde; ineklerde mastitislerin koruma kontrolünde 

yeni bir yaklaşım tarzı geliştirmek, ineklerde mastitislerin görülme oranlarını azaltmak, 

mastitislerden dolayı ortaya çıkan ekonomik kayıpları azaltmak hedeflenmektedir. Zira mastitis 

süt ineği yetiştiriciliğinin tüm dünyada en fazla ekonomik kayıplara sebep olan hastalığıdır. 

Hayvan hastalıkları içerisinde en fazla ekonomik kayba sebep olan hastalık mastitistir. 

Mastitisten dolayı ortaya çıkan ekonomik kayıplar sadece Türkiye’de yıllık 1 milyar 250 milyon 

TL’ye ulaştığı düşünülmektedir. Mastitis multifaktöriyel bir hastalık olduğu ve tedavisinin ise 

çoğunlukla geriye dönüşümsüz hasarlardan dolayı pek mümkün olmadığı için mücadelesinde 

koruma kontrol tedbirleri daha ön plana çıkmaktadır. ELEKTRİKLİ TEAT DIPPING de 

mastitisin koruma kontrolünde yeni bir yöntem olarak geliştirilmiştir. Bu şekilde mastitisten 

kaynaklanan ekonomik kayıpların önüne geçilmesi hedeflenmektedir. 

 

2. Problem/Sorun: 

Günümüzde süt sığırı yetiştiriciliğinin en önemli problemlerinden biri mastitistir. 

Memeden sağlıklı bir şekilde sütün elde edilip, tüketime sunulması, insan sağlığı açısından da 

önemli bir konudur. Bu hastalık gerek hayvanda gerekse memede meydana getirdiği zararlarla, 

hayvancılık ekonomisinde her yıl milyonlarca dolar kayba yol açmaktadır. Mastitisin bu kadar 

önemli olmasının başlıca sebeplerinden biri, hastalığın subklinik şeklinin klinik formuna 

nazaran 20-30 kat daha fazla oranda rastlanmasıdır. Subklinik mastitisler yetiştiriciler 

tarafından kolaylıkla belirlenememekte, böylece hayvanda hastalık, varlığını uzun süre devam 

ettirebilmektedir. Ayrıca gerek subklinik, gerekse klinik mastitislerin tedavisi de oldukça 

zordur. Tedavide inatçılık gösteren ve tekrarlayan vakalar oldukça fazladır. Hastalığın memede 

meydana getirdiği tahribat çoğunlukla geriye dönüşümsüzdür (Harmon, 1994; Awale ve ark., 

2012; Baştan, 2013). 

Mastitisin bu kadar yaygın olmasının nedenlerinden biri de mastitisin çok sayıda etkeni 

olmasıdır. Mastitisin etiyolojisine bakıldığında bakteri, virüs, maya gibi birçok enfeksiyöz 

ajanın yanı sıra fiziksel travmalar ve hayvana bağlı etkenlerin de mastitislerin oluşmasında 

etkili olduğu görülmektedir. Ancak, mastitisin oluşmasında en önemli etkenler bakteriyel 

ajanlardır. Sütçü sürülerde yetersiz bakım-besleme, hatalı sağım işlemleri, kontamine sağım 

ekipmanlarının varlığı ve kötü ahır şartları gibi sebeplerle mastitis, devamlı surette 

bulunmaktadır (Baştan, 2013; Kalińska ve ark., 2018; Şafak ve Rişvanlı, 2020). Bu sebeple 

geçmişten günümüze kadar mastitisin tedavisi, ortadan kaldırılması ve koruma-kontrolü ile 

ilgili olarak çok sayıda araştırma yapılmıştır. Yapılan bu çalışmalarda, hastalığın ortaya 

çıkışında rol oynayan faktörler ve bunlara karşı alınacak tedbirler belirlenmiştir. Ancak, 

mastitisin etiolojisinde çok sayıda faktörün rol oynamasından dolayı bu hastalığı yok etmek 

mümkün olmamıştır. Çok fazla araştırmaya konu olmasına rağmen, klinik mastitis oluşumunda 



3 

 

bir azalma mevcut olmasına karşın subklinik mastitis prevalansında hemen hemen hiçbir 

azalma kaydedilmemiştir. Mastitis sonucu ortaya çıkan zararlar; süt veriminde azalma, sütün 

atılması, süt kalitesinin düşmesi, tedavi giderleri, veteriner hekimlik hizmetleri, hayvanının 

değerinde azalma, mastitisli veya hastalığı atlatan hayvanların yetiştirmeden çıkarılması, ayrıca 

mastitise karşı alınacak koruma ve kontrol tedbirlerinin getirdiği ek giderler olarak sıralanabilir. 

Süt kayıplarının yaklaşık %70-80’i subklinik mastitisten kaynaklandığı bildirilmektedir 

Mastitisten kaynaklanan kayıplar, hayvan hastalıklarının sebep olduğu ekonomik kayıpların 

%26'sını oluşturmaktadır. Ayrıca, bir laktasyonda, bir meme lobunun enfekte olması süt 

veriminde %10-12 azalmaya sebep olmaktadır. Yine bazı hayvanlarda, mastitisten etkilenen 

meme loblarındaki verimin %30, hayvanlarda ise %15 oranında azaldığı ileri sürülmektedir 

(Hogeveen ve Østerås, 2005; Halasa ve ark., 2007; Petzer ve ark., 2017). Amerika Birleşik 

Devletleri’nde 2013 yılındaki süt ineği sayısı yaklaşık 9,2 milyon ve süt üretimi de 201 milyar 

dolar olarak hesaplanmıştır. Bu ülkedeki, subklinik mastitis olguları nedeni ile inek başına 

kayıp 130 dolar, klinik mastitis olgularında yaşanan maliyet 367 dolardır (Middleton ve ark., 

2014). Hollanda'da yapılan bir çalışmada klinik mastitis olgularında maliyetin 164-235 euro 

arasında değiştiği, ayrıca ülke bazında bu kaybın inek başına 17-198 euro arasında değişkenlik 

gösterdiği saptanmıştır (Huijps ve ark., 2008). Çek Cumhuriyeti'nde yapılan bir çalışmada ise 

her bir mastitis vakasının maliyetinin 360 euro veya 950 litre süt kaybına karşılık geldiği, ülke 

genelinde, mastitis vakalarında %1’lik artışın ise 1.540.000 euro’luk bir ekonomik kayba neden 

olduğu bildirilmektedir (Kvapilik ve ark., 2015). 

Türkiye İstatistik Kurumu’nun, 2020 Yılı Hayvansal Üretim İstatistiklerine göre 

Türkiye’deki sığır sayısı 18.426.219 ve sağılan inek sayısı da 6.580.753 baş olarak bildirilmiştir 

(TÜİK, 2020). Türkiye’de ineklerde mastitis görülme oranlarıyla ilgili rutin bir takip sistemi 

olmadığı için bu hastalıktan kaynaklanan ekonomik kayıpları net olarak oraya konamamaktadır. 

Ancak mastitis nedeniyle Türkiye'de meydana gelen ekonomik kaybın yılda 1.250.000.000 TL 

olduğu tahmin edilmektedir. 

Hayvan yetiştiriciliğinde en önemli nokta ekonomidir. Mastitise yakalanmış hayvanların 

tedavisinde başarı oldukça düşüktür. Bu açıdan hayvanları mastitise yakalandıktan sonra tedavi 

etmektense, hayvanları bu hastalığa karşı koruma daha önemlidir. Meme dokusunun tedavi 

edilen bir organ değil de korunması gereken bir organ olduğu unutulmamalıdır. Geçmişten 

bugüne kadar etiyolojisinde birçok faktör rol oynayan mastitise karşı çok sayıda koruma kontrol 

tedbirleri geliştirilmiştir. 

Mastitise karşı alınacak koruma kontrol tedbirleri genelde 2 başlık altında toplanabilir;   

-Yeni enfeksiyon oluşumunu önlemek, 

-Var olan enfeksiyonu elimine etmek; bunu sağlamak için de sağım sonu teat dipping 

uygulaması (son zamanlarda sprey tarzında uygulamalarda vardır) süt ineği yetiştiriciliğinde 

tüm Dünyada mastitislere karşı koruma kontrol için geliştirilmiş en etkin yöntemdir. Ancak, 

meme başı kanalı sağım sonrası yaklaşık olarak 2 saat açık kalmasından dolayı mevcut 

yöntemler tam olarak mastitise karşı koruma sağlamamaktadır (Hillerton ve Booth, 2018). 

 

3. Çözüm  

Mastitis süt inekçiliğinin en önemli hastalığıdır. Ancak oluşum şekli, predispozisyon 

oluşturan sebeplerin çokluğu, multifaktöriyel bir hastalık oluşu, teşhis ve tedavisinde yaşanan 

sorunlar sebebiyle bu hastalığı eradike ederek ortadan kaldırmak mümkün değildir. Bu durum 
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tüm dünya üzerinde kabul edilen bir gerçek olup mastitisle mücadelede hedef subklinik 

mastitisleri %25-30, klinik mastitisleri de %1,5 oranlarında tutmaktır. Bu sebeple mastitisten 

kaynaklanan zararları azaltmanın tek yolu koruma kontrol yöntemlerinin ön planda 

tutulmasıdır. Bu noktada da en etkin yöntemlerden biri teat dipping denen meme başlarının 

antiseptik solüsyonlara daldırılmasıdır. Geliştirilen “ELEKTRİKLİ TEAT DIPPING” adlı 

cihaz 5 ms gibi kısa bir süre de 1- 50 V ve değişen frekanslarda (2, 4, 8, 16, 32, 64 Hz) 

elektriksel alan stimülasyonu oluşturarak hem meme başlarına antiseptik uygulayacak hem de 

meme başı kanalını hızlı bir şekilde kapatacaktır (meme başlarının sağım sonrası kapanması 

için gereken yaklaşık 2 saat gibi bir süreye ihtiyaç kalmayacaktır). Bu şekilde bakterilerin 

memeye girişi minimuma indirilerek ineklerde meme enfeksiyonlarının gelişme oranları 

düşerek ekonomik kayıpların önüne geçilebilecektir. 

 

4. Yöntem 

Yapılan çalışmada öncelikle antiseptik solüsyonu memeye uygulayabilmek için bir teat 

dipping kabı tasarlanmıştır. Daha sonra bir sinyal jeneratörü geliştirilerek genliği, akımı ve 

frekansı üzerinde ayarlama yapılabilen bir elektronik kart tasarlanmış ve üretilmiştir. Kontrol 

yazılımı ile uygulanan akım sinyallerinin süreleri kontrol edilerek frekansları belirlenmektedir. 

Çıkış genliği, frekansı ve akımı belli olan sinyal anot elektrotundan, antiseptik sıvı içerisine 

verilmekte ve katot elektrotu ergonomik yapısıyla meme başı bazisine değdirilmektedir. 

Böylelikle sıvının temas ettiği meme sağım başı elektrik sinyallerine maruz kalarak kasılmakta 

ve meme kanalı kapanmaktadır. Elektriksel güç 1,5 V gerilim ve 1 mA düzeyinde etkisini 

göstermekte ve 0,5 W gücüne kadar konforlu elektriksel güç elde edilmektedir. Daha yüksek 

güçlerde yapılan uygulamalar hayvanda rahatsız edici etki göstermektedir. Elektriksel iletim 

EKG elektrotu ile sağlanmakta ve antiseptikler ara iletken olarak kullanılmaktadır. 

Buluşa konu olan ürün; 

1. Üst kapak ve Negatif Elektrot: Elektriksel sinyal gönderilecek kasın sınırını belirlemek 

ve sinyali negatif uçtan alarak devreyi tamamlamak için imal edilmiş iletkendir. Ayrıca, üst 

tutamaklı kapak üzerine monte edilmiştir. 

2. Teat Dipping Daldırma Haznesi: Sağım yapılan hayvanın hedef kaslarını oluşturan 

meme başının girebileceği ve içerisinde antiseptik durgun sıvı bulunduran konik hazneyi ifade 

eder. Alt ucunda pozitif elektrot bulunuru ve antiseptik iletken sıvı içerisine akım geçirir. 

3. Taşırma Kanalı: Mekanik basınç ile seviyesi yükseltilen antiseptik sıvının Teat dipping 

daldırma haznesine açılan kanalı ifade eder. Antiseptik sıvı buradan teat dipping daldırma 

haznesine dolar. 

4. Dış Gövde: Teat Dipping Daldırma Haznesi, Taşırma Kanalı ve iletken probların 

konumlandırılmasına ev sahipliği eden ve mekanik darbelere karşı koruyucu görevinde bulunan 

dış parçayı ifade eder.  

5. Pil Yuvası: Elektronik devrenin çalışmasını sağlayan iki adet 1,5 V bataryaya ev 

sahipliği eden yuvayı ifade eder. 

6. Elektronik Kart: Akımı 0,001 ile 1 A arasında değişebilen, gerilimi 1,5 ile 50V arasında 

ayarlanabilen, frekansı 1-100Hz arasında değişebilen 6 farklı pattern uygulayabilen, 

31x41x7mm boyutlarında, elektronik sinyal üretebilen devreyi ifade eder. 

7. Kart Yuvası: Elektronik karta ev sahipliği eden dış gövdeye tümleşik hazneyi ifade 

eder. 
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8. Antiseptik Sıvı Kapağı: Antiseptik sıvıyı içerisinde bulunduran antiseptik sıvı 

haznesine kapaklık eden ve dış gövdeyle tümleşik olan parçayı ifade eder 

9. Antiseptik Sıvı Haznesi ve El Pompası: Antiseptik sıvıyı içerisinde bulunduran, 

yumuşak plastikten imal edilmiş ve el yardımıyla sıkıştırıldığında basınç pompası görevi gören 

kabı ifade eder (Şekil 1 ve 2). 

Geliştirilen cihazın çalışma prensibi: 

Antiseptik Sıvı Haznesi (9) içerisine doldurulan sıvı yumuşak plastik malzemesi sayesinde el 

yardımıyla sıkılarak sıvının basıncı yükseltilir ve taşırma kanalından (3) Teat dipping daldırma 

haznesine dolar (2). Elektronik kart (6) tarafından üretilen elektrik sinyalleri Teat dipping 

daldırma haznesindeki (2) antiseptik sıvı içerisine anot elektrotu yardımıyla gönderilir. Elektrik 

sinyalleri, sıvı içerisine daldırılan memeye geçer ve oradan meme başının bazisine değdirilen 

üst kapak ve negatif (katot) elektrotundan (1) geçerek devreye döner ve devreyi tamamlar. Bu 

esnada kaslar üzerinde bir kasılma meydana gelir ve meme kanalı bu kasılmayla kapanır. 

Böylelikle meme başı kanalı sağım öncesi pozisyonuna geri döndüğünden dolayı enfeksiyona 

sebep olan mikroorganizmalar memeye girip enfekte etme imkânı bulamaz. 

Ekibimiz tarafından geliştirilen ELEKTRİKLİ TEAT DIPPING’in etkinliğini ortaya koymak 

için yapılan çalışmalardan elde edilen bulgular aşağıda sunulmuştur:  

1. Çalışma 

Bu çalışma, 2020 yılı Aralık ayı içerisinde Fırat Üniversitesi Tarım ve Hayvancılık 

Araştırma ve Uygulama Merkezi (TAHAM)’inde bulunan, yaşları 3-5 arasında değişen İsviçre 

esmeri ırkı 30 baş sağmal inek üzerinde gerçekleştirildi. İşletmede elektronik sürü kontrol 

sistemi kullanılmaktaydı (DeLaval, Turkey). İnekler yıl boyu yarı açık ve serbest dolaşımlı 

ahırlarda barındırılmaktaydı. Rasyonda arpa içerikli kesif yem, kuru çayır otu, mısır silajı, 

yonca ve samandan oluşan kaba yemler verilmekteydi. İşletmedeki ineklerin sağımı günde 2 

defa 12’li otomatik sağım makinesi bulunan sağımhanede yapıldı (DeLaval, Turkey). İşletmede 

sağım hijyeni kapsamında postdipping uygulanmakta olup, çalışmaya kullanılan ineklerin 

ortalama laktasyon süt verimleri 5.500±500 litre olarak kaydedildi.  

Çalışmaya değerlendirilen ineklerin ön memeleri iki grup içerisinde değerlendirildi; 

1. grup: Sol ön memesine Elektrikli Teat Dipping uygulananlar (n=30), 

2. grup: Sağ ön memesine konvansiyonel Teat Dipping uygulananlar (n=30), 

 

Daha sonra bu gruplarda incelenen meme başlarının sağım öncesi ve teat dipping 

uygulaması sonrası ultrasonografik ölçümleri yapıldı. 

 

Meme başlarının ultrasonografik muayenesi 

Ultrasonografi muayeneleri 8 Mhz’lik lineer probla (IBEX, A.B.D.) sağım sonrasında 

meme başları su banyosu tekniği ile ılık su dolu kaba daldırılarak yapıldı (Seker ve ark., 2009; 

Dinç ve Musal, 2016; Sekmen ve ark., 2020). Meme başı ile ilgili ölçümlerde prob, vertikal 

olarak meme başı kanalına paralel bir şekilde uygulandı. Meme başı kanalının eni ductus 

papilarisin (meme başı kanalı) tam orta noktasından ölçüldü. 

 

İstatistik analizleri 

Araştırma sonunda elde edilen tüm parametrelere ait verilerin tanımlayıcı istatistikleri 

hesaplandı. Gruplar bazında incelenen parametrelere ait verilerin normal dağılım gösterip 
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göstermedikleri analiz edilerek değerlendirildi. Bu analizler için SPSS 22.0 programından 

(Statistical Package for the Social Sciences for Windows SPSS 22.0 Edition for Windows, 

Chicago, Illinois, USA) yararlanıldı. 

 

Bulgular 

Meme başı kanalının eninin ultrasonografik ölçümleri ile ilgili bilgiler tablo 1’de verildi.  

 

 

Tablo 1. Meme başı kanalının ultrasonografik ölçümleri 

 Sağım Öncesi 

(mm) 

Uygulama Sonrası 

(mm) 

Elektrikli Teat Dipping 2,17±0,75 2,08±0,96 

Konvansiyonel Teat Dipping 2,08±0,67 3,3±0,82 

 

Ön çalışma niteliğindeki bu verilere göre sağım sonrası Elektrikli Teat Dipping kullanılan 

meme başlarındaki ductus papillaris’in eninin Konvansiyonel Teat Dipping uygulananlara göre 

uygulama sonrası daha dar olduğu görüldü. 

 

2. Çalışma 

Elektrikli Teat Dipping cihazının prototiplerinin kullanıldığı 3 adet işletmenin ilk 3 aylık 

mastitisle ile ilgili verilerinin karşılaştırılması yapılarak Tablo 2’de sunulmuştur. 

 

 

Tablo 2. Elektrikli Teat Dipping cihazının prototiplerinin kullanıldığı 3 adet işletmenin ilk 3 

aylık mastitisle ile ilgili verilerinin karşılaştırılması 

 1. Ay 2. Ay 3. Ay 

E
lek

trik
li T

ea
t D

ip
p

in
g
 

1
. 

İşletm
e (n

=
3
2
) 

Klinik 

Mastitisli 

Meme 

Lobu Sayısı 

4 0 0 

Klinik 

Mastitisli 

Hayvan 

Sayısı 

4 0 0 

Tank Sütü 

Somatik 

Hücre 

Sayısı 

413.000 135.000 184.000 

2
. 

İşletm

e 

(n
=

5
7
) 

Klinik 

Mastitisli 

Meme 

Lobu Sayısı 

5 1 0 
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Klinik 

Mastitisli 

Hayvan 

Sayısı 

3 1 0 

Tank Sütü 

Somatik 

Hücre 

Sayısı 

167.000 127.000 311.000 

3
. 

İşletm
e (n

=
9
3
) 

Klinik 

Mastitisli 

Meme 

Lobu Sayısı 

0 0  

Klinik 

Mastitisli 

Hayvan 

Sayısı 

0 0  

Tank Sütü 

Somatik 

Hücre 

Sayısı 

382.000 386.000  

 

Sonuç olarak, Elektrikli Teat Dipping cihazının prototiplerinin kullanıldığı 3 adet 

işletmenin ilk 3 aylık mastitisle ile ilgili verilerinin son derece tetmimkar olduğu görülmüştür. 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

ELEKTRİKLİ TEAT DIPPING süt sığırları için geliştirilmiştir. Sahada benzeri bir ürün 

yoktur (Bu noktada Google akedemik, web of science, pubmed, scopus gibi arama motorlarında 

araştırma yapılmıştır. Ayrıca değişik patent arama modüllerinde de cihazın benzeri 

bulunamamıştır). Konvansiyonel teat dipping yöntemi, süt ineği yetiştiriciliğinde tüm dünyada 

mastitislere karşı koruma kontrol için geliştirilmiş en etkin yöntemdir. Ancak mevcut 

yöntemlerle meme başı kanalı sağım sonrası 2 saat açık kalmasından dolayı tam olarak mastitise 

karşı koruma sağlamamaktadır. Geliştirilecek olan “ELEKTRİKLİ TEAT DIPPING” adlı cihaz 

5 s gibi kısa bir sürede 20 V ve 30 Hz frekansda elektriksel alan stimülasyonu oluşturarak hem 

meme başlarına antiseptik uygulayacak hem de meme başı kanalını hızlı bir şekilde 

kapatacaktır. Bu şekilde bakterilerin memeye girişi minimuma indirilerek ineklerde 

mastitislerinden koruma ve kontrol programlarına yeni bir yaklaşım tarzı geliştirilmiş olacaktır. 

 

6. Uygulanabilirlik 

Projenin sonunda son ürün halini alacak olan ELEKTRİKLİ TEAT DIPPING cihazının 

kullanım izinlerinin ulusal veya uluslararası veteriner medikal malzeme üretimi yapan veya 

beşeri medikal malzeme üretimi yapan firmalara devredilmesi durumunda proje bitimiyle kar 

elde edilebilecektir. Ancak, böyle bir imkan gelişmezse taşeron firmalar aracılığıyla ürünü 

kendimiz üretip direk hedef müşterilere satma alternatifi geliştiği bir durumda da proje 
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bitiminden sonraki 3. yıldan itibaren proje için harcanan kaynağın geri kazanılacağı ön 

görülmektedir. 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Aşağıda iş paketleri açıklanan proje için 150.000 TL’lik bir bütçe ön görülmektedir. 

Projemizin en az maliyetle uygulanabilmesi için proje 2 aşamalı olarak tasarlandı. İlk 6 ay için 

100.000 TL, ikinci altı ay için ise 50.000 TL’lik bir harcama ön görülmektedir. Projenin plan 

ve bütçesi aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. 

 

Proje Adımı Süresi  Deney/Test veya 

Analiz Adı 

Çıktı Sonuçları Tahmini 

Bütçe 

İş paketi 1 

(Cihazın CE 

belgesi 

alabilmesi için 

regülasyon 

testlerinin 

yapılması) 

6 ay 1. LVD-Düşük gerilim 

kararnamesi 

kapsamında 

değerlendirilmesi için 

test ve analizler 

yapılacaktır. 

2. EMC- 

Elktromanyetik 

uyumluluk 

kararnamesi  

kapsamında 

değerlendirilmesi için 

test ve analizler 

yapılacaktır. 

LVD ve EMC 

sertifikalarının 

alınması. 

100.000 TL 

İş paketi 2 

(Cihaz son ürün 

haline 

getirilerek seri 

üretim için 

kalıp 

tasarımlarının 

yapılması) 

6 ay 3D printerlarda 

reçineden kalıp 

tasarımları 

yapılacaktır. 

Plastik üretimler için 

metal kalıp tasarımları 

hazırlanacaktır. 

50.000 TL 

 

 

Projenin İş zaman grafiği aşağıda verilmiştir. 

Proje 

Adımları 

B
a
şl

a
m

a
 

T
a
ri

h
i 

B
it

iş
 

T
a
ri

h
i 

S
ü

re
si

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

İş paketi 1 

(Cihazın 

01.11.2021 30.04.2022 6 

ay 

x x x x x x       
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CE belgesi 

alabilmesi 

için 

regülasyon 

testlerini 

yapılması ) 

İş paketi 2 

(Cihaz son 

ürün haline 

getirilerek 

seri üretim 

için kalıp 

tasarımları

nın 

yapılması) 

01.05.2022 31.10.2022 6 

ay 

      x x x x x x 

 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar) 

Türkiye ve Dünya’da süt sığırı işletmelerinin başlıca problemlerinden biri mastitistir 

(özellikle de subklinik mastitis). Proje ile geliştirilecek olan "ELEKTRİKLİ TEAT DIPPING" 

adlı cihazın Türkiye ve Dünyadaki müşteri segmenti aşağıdaki gibi özetlenebilir: 

- Süt sığırı işletmeleri (Türkiye'de 10.000'den daha fazla olduğu ön görülmektedir). 

- Veteriner medikal malzeme şirketleri (Türkiye'de 1.000 civarı olduğu ön görülmektedir). 

- Teat dipping solüsyonu satan firmalar (Türkiye'de 20 civarı olduğu ön görülmektedir). 

 

9. Riskler 

 

Risk Riskin gerçekleşmemesi 

için alınan önlemler 

Alınan önleme rağmen 

riskin gerçekleşmesi 

durumunda yapılacaklar 

(B Planı) 

Cihazın kolay taklit edilebilir 

bir ürün olmasıdır. 

Proje sonuçlanana kadar 

ulusal ve uluslararası patent 

başvurusu yapılacaktır. 

Patent ve lisanslama işlemi 

tamamlanmadan piyasaya 

sunulmayacak olan bu ürünün 

taklit edilmemesi için teat 

dipping solüsyonu satışı 

yapan firmalarla görüşülerek 

solüsyon ve bu cihazın birlikte 

satışı gibi bir iş planı 

hazırlanmaktadır. 
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Şekil 2: Elektrikli teat dipping 

cihazının çizimi 

Şekil 1: Elektrikli teat dipping 

cihazının prototipi 
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RAPOR TASLAKLARI İLE İLGİLİ NOT: 

- Yukarıda yer alan 10 madde en fazla 14 (on dört) sayfada anlatılacaktır. 

 

- Kapak, açıklama ve görsel olmak üzere en fazla 16 sayfa olacaktır. 

 

- Tüm raporlar akademik rapor standartlarına uygun olarak yazılmalıdır. 

 

- Her rapor bir kapak sayfası içermelidir. 

 

- Yazı tipi: Times New Roman, Punto: 12, Satır Aralıkları: 1,15, İki tarafa yaslı, Sayfa 

kenar boşlukları üst-alt-sağ-sol 2,5 cm olmalıdır. 

- Rapor içindeki cümleler birbirinin aynı ve tekrarı niteliğinde olmamalıdır. 

- Raporunda, Web sitemizde yer alan Geçmiş yıl Raporlarından yararlanmış olan ta-

kımlarımız alıntı yaptığını ilgili sayfada belirtmesi gerekmektedir. Açıklamayı alıntı 

yapılan cümlenin ardından belirtmeniz gerekmektedir. ALINTI FORMATI: "Alıntı 

yapılan Cümle/ler" (Yıl, Yarışma Adı, Kategori, Takım Adı) ÖRNEK ALINTI: "En-

kazda depremzedenin nerede olduğunu tespit edilememesi, enkaz kaldırma ve deprem-

zede arama çalışmalarını yavaşlatan en önemli sorundur." (2020, İnsanlık Yararına 

Teknoloji Yarışması, Afet Yönetimi, X Takımı) 

 

 


