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Giriĸ 

 

Ķnternetin g¿n¿m¿z koĸullarēndaki varlēĵē, insanoĵlunun olmazsa 

olmazlarēndan biri olarak kabul edilmektedir. Bu durum hayvancēlēk 

iĸletmelerinde de ºnemli bir ĸekilde yerini almaktadēr. ¥zellikle hayvancēlēk 

iin hazērlanan web sayfalarēndan bilgi eriĸimleri ile kolayca istenilen 

bilgilere ulaĸēlabilmektedir. Ancak hayvancēlēk konusunda bir web sitesinin 

oluĸturulmasē ile web ortamēndan rasyon hazērlama programlarēnēn kullanēcē 

eriĸiminin saĵlanmasēnda ve iĸletmeler arasēndaki bilgi platformunun 

rahatlēkla paylaĸēlabilmesi ile olasē hastalēk riskinden, hastalēĵēn bºlgeye 

ulaĸmadan bºlgedeki hayvanlarēn kontrol altēnda tutulmasēnē saĵlayacaktēr. 

Ancak karlē bir ¿retim yapēlabilmesi veya iĸletme giderlerinin d¿ĸ¿r¿lmesi ve 

daha saĵlēklē hayvansal ¿r¿nlerin elde edilmesi amacē ile bu tip 

platformlarēn kullanēlmasē kaēnēlmaz olacaktēr. Bu amala alēĸmamēzda, 

hayvancēlēk iĸletmelerinde karlēlēĵēn artērēlēp daha saĵlēklē hayvan 

beslemenin yapēlabilmesinde ºnemli olacaĵēnē d¿ĸ¿n¿len web tabanlē 

karma yem hazērlama programē ve haberleĸme platformu tasarlanacaktēr. 

Program, daha ucuz yem kaynaklarēnēn kullanēmēna izin verecek, karma 

yem, kesif yem veya kaba-kesif yem karēĸēmlarēnēn hazērlanmasēnē 

saĵlayacak ve bilgi platformunun da kullanēmē ile hayvancēlēk iĸletmeler 

arasēnda haberleĸmenin daha kēsa zamanda yapēlmasē saĵlayacaktēr. Aynē 

zamanda internet vasētasēyla kēsa zamanda daha geniĸ kullanēm olanaĵē 

saĵlayacak, kiĸilerin yalnēz bir bilgisayara baĵēmlēlēĵēnē da ortadan kaldērēp 

internete girebileceĵi PC veya cep telefonlarē kullanēmē ile her ortamdan 

eriĸim imk©nē verecektir.  
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Materyal ve Metot 

Tasarlanan yazēlēm g¿n¿m¿z yazēlēm teknolojilerinin en g¿l¿ 

dillerinden olan C# programlama dili ile .Net teknolojisi destekli bir 

programlama yazēlēmē olan Microsoft Visual Studio 2012 ile 

gerekleĸtirilmiĸtir. Yazēlēm literat¿r¿nde ñ.Netò olarak geen teknoloji; 

yazēlan programēn iĸletim sisteminden baĵēmsēz; istenilen temel 

sisteme, iĸletim sistemi veya aygēta gºre compilation (derleme) imk©nē 

sunmasēdēr. 

Tasarlanan Yazēlēm 

1. Yemlerin Bilgisayara Giriĸi 

Yem hammaddelerinin bºlgeye, ¿lkeye ve topraĵa yapēlacak iĸlemlere gºre 

deĵiĸebileceĵi gºz ºn¿ne alēnarak; bu hammaddelerin besin madde ierikleri 

kullanēcē tarafēndan g¿ncellenebilmektedir. Bu durum karma yem hazērlanmasē 

sērasēnda, gerek iĸletme gerekse yem fabrikalarē iin ºnem arz etmektedir. 

Programda yem t¿r¿ kēsmēndan t¿r bilgisi (enerji, protein, yem katkē maddesi) 

seilir ise, seilen t¿re ait kayētlē yemler program tarafēndan listelenecektir. 

Ķstenilen yem listeden seilerek kullanēcē bu yem ile ilgili t¿m ºzellikleri gºrebilir ve 

istediĵi deĵeri deĵiĸtirebilir. Kullanēcē isterse setiĵi yem t¿r¿nde bir yemi veri 

tabanēna kaydedebilmektedir. Bu iĸlem iin ñYeni Kayētò butonuna basēlarak yem 

ile bilgiler programa girilir ve ñKaydetò butonuna basēlarak girilen verilerin 

veritabanēna kaydedilmesi saĵlanēr (ķekil, 1).  

ķekil 1. Yem iĸlemleri 

 

 

 

 

 

ķekil2: Rasyon ºz¿m¿n¿n gºr¿nt¿s¿  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programda ¿yelik iĸlemleri iin yºneticiye iletiĸim men¿s¿nden kiĸisel 

bilgilerini girecek ve yºnetici izin vermesinden sonra programēn hizmetini 

rahatlēkla kullana bilecektir. Gerektiĵinde ¿yelik iĸlemleri men¿s¿nden ¿ye 

olan kullanēcē kiĸisel bilgilerini, ĸifresini veya irtibat numarasēnē 

deĵiĸtirebilecektir.   

ķekil3: ¦yelik iĸlemlerinin yapēlmasē 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bize yazēn kēsmēndan hayvancēlēk hakkēnda t¿m soru ve fikirlerin 

paylaĸēlabileceĵi bir bilgi platformu hazērlanmēĸtēr.  Ķki farklē iĸletme 

sahibinin hayvancēlēk hakkēndaki sorunlarē, ºnerileri ve ºĵrenmek 

istediĵi kēsēmlar en kēsa zamanda ºz¿me ulaĸtērēlmēĸ olacaktēr.   

ķekil4: ¢ifti sorunlarēnēn ve sēkēntēlarēnēn paylaĸēldēĵē bilgi platformu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Rasyon Ķĸlemleri 
Rasyon iĸlemleri kēsmēnda standart olarak 100 kg olan, fakat kullanēcēnēn isterse bu deĵeri 

deĵiĸtirebileceĵi bir rasyon ieriĵi hazērlama bºl¿m¿ tasarlanmēĸtēr. Bu bºl¿mde kullanēcē 

yem t¿rlerine gºre yem ºzelliklerinin sēralandēĵē listeden yemleri ve bu yemlerden 

maximum/mimimum ne kadar ekleneceĵini rasyon kēsmēna eklemelidir. Bunun iin 

programda ñEkleò butonu kullanēlmaktadēr. Kullanēcē daha ºnceden rasyona eklediĵi yemi 

tekrar rasyona eklemeye alēĸērsa kullanēcē uyarēlmaktadēr. Rasyonda bulunan bu yemin 

max-min deĵerleri ñDeĵiĸtirò butonunu kullanēlarak deĵiĸtirilebilmektedir. Kullanēcē rasyonda 

bulunmasēnē istemediĵi yemi seerek ve ñSeileni ¢ēkarò butonunu kullanarak rasyondan 

kaldērabilmektedir. Kullanēcē eklediĵi bu yemlerden elde etmesi gereken yem 

gereksinmelerini programa girerek deĵiĸtirebilmektedir. Eĵer herhangi bir gereksinme 

girmez ise kullanēcēya standart bir gereksinme tablosu program tarafēndan saĵlanacaktēr. 

 


