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PROGRAMIN ADI  
Sürü Yönetimi Elemanı 

 
PROGRAMIN DAYANAĞI  

1. 24.06.1973 tarihli ve 14574 sayılı Resmî Gazete’ de Yayımlanan, 1739 sayılı Millî 

Eğitim Temel Kanunu, 

2. Talim ve Terbiye Kurulunun 20.04.2016 tarih ve 19 sayılı kararı ile kabul edilen, Yaygın 

Eğitim Kurumları Çerçeve Kurs Programı. 

3. 18.04.2014 tarih ve 28976 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal 

Meslek Standartlarına Dair Tebliğ ekindeki 14UMS0407-3 referans kodlu Çoban -

Seviye 3- Ulusal Meslek Standardı 

4. Talim ve Terbiye Kurulu’nun 08.02.2011 tarih ve 10 sayılı “Mesleki ve Teknik Eğitim 

Okul ve Kurumlarının 50 Alanına Ait Haftalık Ders Çizelgeleri ile Çerçeve Öğretim 

Programlarında Değişiklik Yapılması” konulu kararı. 

5. 4081 sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanun  

6. 4857 sayılı İş Kanunu  

7. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu  

8. 5488 sayılı Tarım Kanunu  

9. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu  

10. 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu  

11. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili Yönetmelikler  

12. Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliği  

13. Yurt İçinde Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin Nakilleri Hakkında Yönetmelik 

 
PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI 

1. Okur- yazar olanlar, 

2. 13 yaşını tamamlamış olanlar 

kurs programına katılabilirler. 

 

EĞİTİMCİLERİN NİTELİĞİ 
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma 

Esaslarına göre atanan,  

• Hayvan Sağlığı/Hayvan Yetiştiriciliği Alanı Meslek Dersleri Öğretmenleri, 

• Hayvan Sağlığı/Hayvan Yetiştiriciliği Alanı İle Alakalı Veteriner Hekim/Zooteknik Bölümü 

lisans eğitimi mezunları, 

görevlendirilir. 

 

PROGRAMIN AMAÇLARI   
Sürü Yönetimi Elemanı Kursunu tamamlayan bireyin;  
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1. İş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygulaması, 

2. Sürünün sevk ve idaresini sağlaması, 

3. Sürüyü besin varlığına göre beslemesi,  

4. Dönemlere göre bakım işlerini yapması, 

5. Hayvan sağlığını koruması 

amaçlanmaktadır. 

 
PROGRAMIN UYGULANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR  

1. İş piyasasının istek ve ihtiyaçları doğrultusunda, bireyleri İSG, çevre koruma, kalite kural 

ve yöntemleri çerçevesinde; yetkisi dâhilinde ve tanımlanmış görev talimatlarına göre; 

sürü yönetimi uygulamalarını yapabilen, kişisel yeteneklerini geliştirmelerine imkân 

sağlayan kazanımlara dayalı modüler yapıda geliştirilmiştir. 

2. İş piyasasının istek ve ihtiyaçları doğrultusunda, bireyleri sürü yönetimi mesleğine 

hazırlamak ve istekleri doğrultusunda ilerlemelerine, kişisel yeteneklerini geliştirmelerine 

imkân sağlayan bir yapıda geliştirilmiştir. 

3. Kurs programı, Millî Eğitim Bakanlığında görevli uzman, alan öğretmenleri ve alan 

uzmanlarıyla iş birliği içinde hazırlanmıştır. 

4. Kursun içeriğine göre konular, teorik ve uygulamalı olarak uygun olan yöntem ve 

teknikler uygulanarak işlenir. 

5. Programın uygulanmasında ağırlıklı olarak bireysel öğrenmeyi destekleyici yöntem ve 

teknikler uygulanır.  

6. Sürü Yönetimi Elemanı Kurs programının amaçları ve içeriği yoluyla kursa katılan 

bireylere aşağıda tabloda verilen değerlerin kazandırılması ve geliştirilmesi 

hedeflenmiştir. 
DEĞERLER 

Kurallara Uyma 
Sorumluluk 

Saygı 
Hoşgörü 

Yardımlaşma 
Doğruluk ve Dürüstlük 

7. Kursun sonunda; sözlü, yazılı, uygulama yöntemlerinden bir veya birkaçı ile amaçlar 

değerlendirilir.   

8. Program, yaygın eğitim kurumlarında veya kurumlarca uygun görülen diğer yerlerde 

uygulanır. 

9. Çerçeve öğretim programı ile bireylerin alan ve dal ile ilgili temel bilgi ve becerileri 

kazanması, yeniliğe ve değişime uyum sağlaması ve mesleki yeterliklere sahip bireyler 

olarak yetiştirilmesi hedeflenmiştir.  

10. Bu kurs programının uygulanmasında gerekli olduğunda iş piyasasının eğitim 

olanaklarından ve nitelikli insan kaynağından yararlanılabilir. 
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PROGRAMIN KREDİSİ  
Yaygın eğitim kurumlarında uygulanan kurslarda kredilendirmeler; Talim ve Terbiye 

Kurulu Başkanlığının 29.11.2013 tarihli ve 135 sayılı Karar’ı ile kabul edilen “Mesleki ve 

Teknik Eğitimde Kredilendirme Esasları”  doğrultusunda, kurs programını başarıyla 

tamamlayanlara 4 (dört) kredi verilir. 

 
PROGRAM SÜRESİ VE İÇERİĞİ  
Kurs programının süresi; günde en fazla 8 ders saati uygulanır. Kurs süresi toplam 104 (yüz 

dört) ders saatidir. Eğitim personeli, programın teorik ve uygulama sürelerini belirler. 

 
SÜRÜ YÖNETİMİ KURSU MODÜLLERİ VE ZAMAN TABLOSU 

MODÜL ADI KAZANIM ÖĞRENME KAZANIMLARI SÜRE 

İŞ SAĞLIĞI VE 
GÜVENLİĞİ 

İş sağlığı ve 
güvenliği 
kurallarını 
uygular. 

• İş sağlığı ve güvenliğinin amacı ve önemini 
açıklar. 

• İş kazası ve meslek hastalıklarından korunma 
yöntemlerini sıralayarak gerekli önlemleri alır. 

• Tehlikelerden kaynaklanacak risklere karşı 
gerekli önlemleri alır. 

• Acil durumlarda gerekli tedbirleri alır. 

16 

SÜRÜYÜ 
YÖNLENDİRME 

Sürünün sevk ve 
idaresini sağlar 

• Sürüdeki hayvan sayısını takip eder. 
• Sürünün ulaşımını sağlar. 
• Sürüyü merada konaklatır. 
• Sürünün su ihtiyacını karşılar. 
• Sürünün arazide takibini yapar. 
• Sürüyü ağıl/ahırda yönlendirir. 
• Yavruları (kuzu/oğlak/buzağı) sürüye katar. 
• Sürü köpeklerinin eğitim ve yönlendirilmesini 

sağlar. 

24 

SÜRÜNÜN 
BESLENMESİ 

Sürüyü besin 
varlığına göre 
besler 

• Sürüye uygun mera/otlak araştırır. 
• Sürüyü mera/otlakta yeşil otla besler. 
• Sürüyü kuru otla/dane yemle besler. 
• Yavruları besler. 

24 

SÜRÜ BAKIM 
İŞLERİ 

Dönemlere göre 
bakım işlerini 
yapar 

• Hayvanların fiziksel bakımını yapar. 
• Hayvanları sağar. 
• Gebe hayvanlara bakar. 
• Yeni doğan yavruların bakımını yapar. 
• Hayvanlardaki yapağı/kılı/tiftiği kırkar. 
• Çoban köpeklerinin bakımını yapar. 

16 

SÜRÜNÜN 
SAĞLIĞI 

Hayvan sağlığını 
korur 

•  Sürüdeki hayvanların sağlığını izler.  
• Hastalanan hayvanları belirler. 
• Hastalanan hayvanların tedavisini destekler. 
• Salgın hastalık durumunda sürüyü koruyucu 

önlemler alır. 
• Parazitlere karşı önlem alır. 
• Hayvanların aşılarını takip eder. 
• Hayvanların doğumuna destek olur. 
• Yavruların bakımını destekler.  
• Hayvanları çiftleştirir.  

24 

Kurs Toplam Süresi ( Ders Saati) 104 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEYLE İLGİLİ ESASLAR  
1. Her modül sonrasında değerlendirme yapılmalıdır. 

2. Başarım ölçütleri bilgi, beceri ve yeterlikler bazında açıklanmalıdır. 

3. Ölçme ve değerlendirme faaliyetleri kursun amaçları ve kazanımları ile uyumlu olmalıdır. 

4. Değerlendirme, Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği esaslarına göre;  

• Kursiyerin kendi kendine yaptığı tüm öğrenim faaliyetler,  

• Kursiyerin performansına dayalı olarak gerçekleştirilecek sınavlar,  

• Kursiyere kurs sonunda uygulanan yazılı sınavlar,  

100 puan üzerinden yapılır. 

5. Değerlendirme; ders öğretmeni tarafından yazılı, sözlü, uygulamalı sınavlar veya varsa 

ödev ya da projelere göre yapılmalıdır. Puanlama yapılırken teorik kısım %40, uygulamalı 

kısım ise %60 olarak ile belirlenmelidir. Birden fazla sınav şekli ile sınavı yapılan dersin 

puanı veya notu, bu sınavların aritmetik ortalaması ile belirlenir. Bu puan veya not, kursun 

başarı puan ya da notu olarak değerlendirilir. 

6. Programların özelliğine göre sınavlar ve başarı değerlendirmesi bilişim teknolojisi 

kullanılarak da yapılabilir. 

7. Kursiyerlerin sağlık durumları veya bedensel engelleri nedeniyle bazı derslerdeki sınavlar, 

durumlarına uygun sınav yöntemiyle yapılır. 

 

PROGRAMIN UYGULANMASINDA KULLANILACAK ÖĞRETİM ARAÇ-GEREÇLERİ 

Programın uygulama sürecinde; 

1. Ders kitabı olarak Millî Eğitim Bakanlığının yayınlamış olduğu materyaller 

kullanılmalıdır. 

2. Kaynak ders kitapları, bireysel öğrenme materyalleri, kaynak ders kitaplarının 

bulunmaması durumunda öğretmen/öğretici tarafından hazırlanan ders notları 

kullanılmalıdır. 

3. Yararlanılacak kaynak araç-gereçlerin programın amaçlarını gerçekleştirecek nitelikte 

öğretim, yöntem ve tekniklerine uygun olması önem taşımaktadır.  

4. Yararlanılacak araç ve gereçler 

• Bağırcak ipi 
• Bıçak 
• Biberon 
• Düdük 
• Fener ve el feneri 
• Haberleşme araçları (cep telefonu, telsiz vb.) 
• İlk yardım çantası  
• Kamp malzemeleri (çadır, battaniye, kap-kacak vb.) 
• Kırkım makinesi 
• Kişisel koruyucu donanım (kepenek/aba, eldiven, şemsiye, yağmurluk vb.) 
• Sopa /değnek 
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• Süt sağım makinesi 
• Temizlik araç ve gereçleri 
• Termometre 
• Yangın tüpü 
• Yılan veya böcek sokmasında ve yabancı ot zehirlenmesinde kullanmak 

üzere veteriner hekimin verdiği antidot ve enjektör 

 

BELGELENDİRME 

Kurs programını başarı ile tamamlayanlara,  kurs bitirme belgesi, not döküm çizelgesi ve 

talep edenlere Europass Sertifika Eki verilir.  

Kursu tamamlamadan ayrılanlar ile bütün modülleri başaramayanlara başardıkları 

modülleri gösteren not döküm çizelgesi verilir.  
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