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PROJE ÖZETİ: 

           Geleneksel embriyo transferi (ET/MOET) olarak da bilinen süperovulasyon yoluyla in vivo 

embriyo üretimine alternatif olan in vitro embriyo üretim yöntemiyle (IVEP) ülkemizde ilk kez üstün 

verim özelliklerine sahip damızlık 1.000 baş elit süt ineği sürüsü oluşturulması amaçlanmıştır. 

Ülkemiz hayvansal üretiminde, verim artışına yönelik hızlı genetik geri dönüş sağlayan, seleksiyon 

yoğunluğu ve doğruluğunu artırıp jenerasyon aralığını kısaltan, genetik kazancı iyileştiren en son 

biyoteknolojik yöntemlerden birisi olan IVEP tekniği ile ilk kez sürü oluşturulması ve bu yönteminin 

yerleştirilmesi, sürdürülebilir kılınması, biyoteknolojik yöntemlerdeki bir sonraki aşamaya geçişin 

kolaylaştırılması, bu konuda yapılacak olan araştırmalar için merkez oluşturulması, altyapının 

paylaşılması ve çıktıların yaygınlaştırılması amaçlanmıştır. 

           Materyal olarak üstün verim özelliklerine sahip 30 baş verici düve (donor) ve 1.500 baş taşıyıcı 

(recipient) düve kullanılacaktır. Vericiler ülkemizde genomik testler gözetilerek üretim ve seleksiyon 

yapan, tüm kayıtların tutulduğu, hastalıktan ari 3 adet entegre süt ineği işletmelerinden (Atasancak, 

Efeler, Uluova) materyal bölümünde belirtilen kriterlere göre temin edilecektir. Alıcı veya taşıyıcılar 

8-12 aylık yaşta boğa altı düve olarak temin edilecektir. Söz konusu taşıyıcıların, proje ortakları 

tarafından, kendi kaynaklarından veya gerek görülür ise dışarıdan ayni katkı olarak temin edilmesi ve 

beslemelerinin üstlenilmesi ile, projenin gerçekleştirile bilmesi için, proje bütçesine yaklaşık 20 

Milyon TL karşılığı bir katkıda bulunulmuş olacaktır. 

IVEP için ovum pick up (OPU) yöntemi ve invitro maturasyon, fertilizasyon ve kültür (IVMFC) 

tekniği kullanılacaktır (OPU/IVP). Her bir donör’e her yıl ortalama 8 ay süreyle 2 haftada bir OPU 

uygulanacaktır.  Elde edilecek oositler (ortalama 6-9 adet), ticari mediumlar ile mature edilip, top 

yüzdeki boğaların dişi spermaları ile fertilizasyon sağlanarak, her bir kültür sonrası yaklaşık 3 adet 

nakledilebilir embriyo üretilmesi planlanıp taşıyıcılara nakli ile %40 gebelik oranı öngörülerek proje 

dahilinde gerçekleştirilecek 23 aylık IVEP çalışması sonunda tüm kayıplar (erken ve geç embriyonik 

ölüm, erken fötal ölüm, abortus, prenatal buzağı kaybı) hesaplandıktan sonra yaklaşık 1.000 baş süper 

genetik özelliklere sahip damızlık elit sütçü sığır sürüsü oluşturulması planlanmıştır. 
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