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Başvuru Kayıt/Şifre Alımı 

• dsymb.org.tr 

adresine girerek 

menüler kısmından 

mobil tohumlamayı 

butonuna tıklayınız.  

http://dsymb.org.tr


Başvuru Formu 

• Sözleşme ve başvuru 

formunu ekrandaki gibi 

görüntüleyebilirsiniz.  



Başvuru Formu Seçenekleri 

• İl/ilçe Md. Veya 

şahıslar için iki form 

bulunmaktadır.  



Form Doldurma 

• Başvuru formunu 

eksiksiz bir şekilde 

doldurduktan sonra 

dekontuyla beraber 

Merkez Birliği’ne 

belirtilen yollarla 

ulaştırınız.  



Başvuru Son Adım 

• Faks Yoluyla ( 0312 219 45 59 )  

• Mail Aracılığıyla ( teknik@dsymb.org.tr) 

• Başvuru ücreti 200 TL’dir. 

• Gönderirken; Başvuru Formu ve Dekont 

beraber gönderilmesi gerekmektedir.  

mailto:teknik@dsymb.org.tr


Başvuru Sonrası İl/İlçe Md. Bölümü 

• Mobil tohumlama programında uygulayıcılar, kontör 

tahsis ve boğa/sperma stok kısımlarını il/ilçe md. 

Başvurarak yaptırılacaktır.  

• İl/ilçe md. Döner sermaye ücretleri 100 kontör için 

7.25 TL, 500 kontör için 38 TL olarak belirlenmiştir.  

• Uygulama üstünde tohumlama işlemlerinin 

tamamlanması için il/ilçe md. Uygulayıcılara belge 

tahsis, kontör tahsis ve sperma stoklarını girecektir. 

Ardından uygulamayı kullanabilirsiniz.  



Uygulama Edinme 

• Android cihazlar için “Google Play” e 

giriş yaptıktan sonra “Mobil Tohumlama” 

yazılır. İlk çıkan program indirilir.  

• iOS cihazlar için “Apple Store” a giriş 

yaptıktan sonra “Mobil Tohumlama” 

yazılır. İlk çıkan program indirilir.  



GİRİŞ SAYFASI 

• Merkez Birliğinin verdiği Kullanıcı adı ve 

şifre ile giriş yapılır. 

• Beni hatırla seçeneğine tıklandığında 

kullanıcı adı ve şifre bilgileri saklanır. 

• Giriş kısmında teknisyenin bütün 

bilgileri arka planda tutulur ve hızlı işlem 

performansı sergiler.  

 



Tohumlama Anasayfa 

• Tohumlama 

• Hayvan Sorgulama 

• Aktar/E-Islah Kaydet 

• Akrabalık Kontrolü 

• Sperma Stok Kontrolü 

• Gün Sonu Raporu 

• Teknisyen Ayrıntı 

• Yazıcı Deneme 

• SSS 

• Çıkış 



Tohumlama-Kulak No 

• Kulak No Giriş için kulak 
numarasını verilen 
standartlarda girmeniz 
gerekmektedir. Aksi takdirde 
kullanıcı dostu ekran ile 
yönlendirilirsiniz.  

 

 

 

Format: Ülke Kodu + İl Kodu + 
Kulak No 

Örneğin : TR15123456 



Doğru Kulak No 

• Bu şekilde girilmeyen 

kulak numaralarında 

“Kullanıcının bu kulak 

numarası üstünde 

yetkisi yoktur” uyarısı 

verilmektedir. 



Kulak Doğrulama 

• Girilen kulak 

numarasının 

tohumlama öncesinde 

sonra doğrulama 

ekranı karşımıza 

gelmektedir. 



Tohumlama ve Boğa Seçme 

• Bilgiler geldikten sonra 

artık “BOĞA KULAK 

NO” kısmından boğa 

seçmemiz 

gerekmektedir. 



Boğa Seçimi ve Stok 

• Stoğumuzdaki bütün 

spermalar “kalan 

stokları” ile liste olarak 

karşımıza çıkmaktadır. 

Ve uygun olanı 

seçeceğiz. 



Seçilen Boğa ve Tohumlama 

• Seçilen bütün bilgiler 

doğruysa 

“TOHUMLAMA” 

yapabilirsiniz. 

Ardından “YAZDIR” 

yaparak işlemi 

tamamlamış 

olursunuz.  



Aktar/E-Islah’a Kaydet 

Hayvan E-Islah platformunda farklı bir 

işletmedeyse, Türkvet sisteminde doğru 

işletmede bulunuyorsa,  

1-Kulak numarası girilir 

2-Doğru olan işletme girilir 

3-Aktar butonuna basılır 

4-Eğer bilgiler doğruysa aktarım yapılır.  

——- 

Hayvan E-Islah üstünde hiç 

kaydedilmediyse ve Türkvet sisteminde 

kayıtlı ise doğru bilgiler girilir ve E-Islah’a 

Kaydet denir. Kontrolleri Bakanlık ve 

Merkez Birliği yazılım servisleri yapar. 

Yanlış kayıtta otomatik servis 

bilgilendirmesi yapılır.  



Hayvan Sorgulama 

• Kulak numarasını 
girdikten sonra, 
hayvanın tüm hadise 
geçmişini 
görüntüleyebilirsiniz.  

• TURKVET bilgilerini 
de görmek isterseniz 
butonu tıklayabilirsiniz.  



Türkvet Bilgileri 

• Seçtiğiniz hayvanın 

Türkvet üstündeki 

ayrıntılı bilgilerinin 

gösterildiği sayfadır.  



Akrabalık Kontrolü 

• Girdiğiniz kulak 
numarasını, 
stoğunuzdaki boğalarla 
tohumlama öncesi 
akrabalık durumunu 
öğrenebilirsiniz. 
Akrabalık yoksa, durum 
özeti kısmında “Akrabalık 
bulunmamaktadır” 
yazacaktır.  



Akrabalık Kontrolü 

• Eğer aralarında 
akrabalık durumu 
varsa, durum özeti 
kısmında “Akrabalık 
vardır, tohumlama 
yapılması tavsiye 
edilmez” yazmaktadır. 
Sonucu da ayrıntılı 
göstermektedir. 



Sperma Stok Kontrolü 

• Stoğunuzda olan 

bütün boğaların 

miktarlarıyla beraber 

alfabetik sıralandığı 

alandır.  



Gün Sonu Raporu 

• Seçilen tarih içerisinde 

yaptığınız bütün 

tohumlamalar 

gözükmektedir. 

İstediğinizde üstüne 

tıklayarak ayrıntısını 

görüntüleyebilirsiniz. 



Gün Sonu Raporu-Ayrıntı 

• Seçilen tohumlamanın 

ayrıntısı ve tekrar 

belge basılmasının 

sağlandığı arayüz 

kısmıdır.  



Teknisyen Bilgi 

• Tohumlamacının 

bilgilerinin gösterildiği 

alandır.  

• Yeni versiyonlarda 

teknisyene ait 

raporlamalar olacaktır.  



Yazıcı Deneme 

• Yazıcı deneme kısmı 
anasayfada ek olarak 
bulunmaktadır.  

• Amacı tohumlama kaydı öncesi 
uygulama-yazıcı arasındaki 
bağlantının çalıştığını gösteren 
bir butondur.  

• Bağlantı kurulamadıysa 
önceden tedbir almanızı sağlar. 

• iOS kullanımlarında Bluetooth 
4.0 ve Apple kendi cihazlarını 
tercih etmektedir.  



Sıkça Sorulan Sorular 

• Sizlerden gelen 

sorular doğrultusunda 

bu kısımda 

cevaplamalar 

olacaktır.  Uygulama 

içinden sorularınızın 

bütün cevaplarını 

alabilirsiniz.  



Teşekkürler 

• App Store içinde 

“Mobil Tohumlama” 

yazarak uygulamaya 

ulaşabilirsiniz.  
• teknik@dsymb.org.tr 

BU ÜRÜN TÜRKİYE DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ MERKEZ 

BİRLİĞİ TARAFINDAN GELİŞTİRİLMİŞTİR.  


