
Koyun endüstrisi ve paydaşları arasında hayvan sağlığı  
ve beslemede interaktif ve yenilikçi bilgi değişimine yönelik  

Avrupa tematik ağı 

EuroSheep, koyunlarda karlılığı sağlık ve besleme yolu ile   
arttırma amaçlı  uygulama odaklı yenilikler ile ilgilidir

 Euro Sheep, Avrupa’daki koyun çiftçileri, paydaşlar ve  
araştırmacılar arasında pratik ve bilimsel bilginin sağlam  

bir şekilde değişimini olanaklı kılar

Bu proje Avrupa Birliği Horizon 2020 araştırma ve yenilik program kapsamında 
863056 nolu hibe sözleşmesi ile desteklenmektedir.  

Ulusal Ağ Yöneticiniz ile İletişim:
Dr Sezen OCAK YETİŞGİN

Ondokuz Mayıs Uni, Ziraat Fak. Zootekni Böl. 55139-Samsun
sezenocak1@gmail.com– 05322151989

www.eurosheep.network

Bize katılın ve haberdar olun!
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8 ortak ülkenin her birindeki ağ yöneticisi  çoklu 
aktör yaklaşımı ile ulusal ve AB/uluslararası 
düzeyde bilgi ve bilgi akışını kolaylaştırarak 
yönlendirir.

Bilimsel ve teknik çalışma grubu ve paydaşlar 
aracılığı ile ulusal Koyun-TBIS (Tarımsal Bilgi 
İnovasyon Sistemi)  tarafından desteklenirler.

EuroSheep’in Uygulaması

Spresifik önerilere 
anahtar çözümler

EuroSheep 
websitesi

Bilimsel ve pratik 
uzmanlar ağı

AB yayma stratejisi 
ve gelecekti 

araştırma gündemi

AB düzeyinde ihtiyaçlar

En iyi uygulamalar 
havuzu & ve çözümler

Uygulayıcıların 
ihtiyaçlarına uygun 
anahtar unsurlar

Yayma araçlarının 
değişimi 

Uygulayıcıların kabulü

KTE ve araştırma 
açıklıklarını tamamlamak

EuroSheep , 6 adımda organize edilmiştir:

EuroSheep
Başlangıç: Ocak 2020

Devam süresi: 3 yıl

Avrupa’ da başlıca koyun üretimi yapan sekiz 
ülkeyi kapsayan geniş bir Avrupa ağı. 

Avrupa ve ötesinde tüm paydaşlara ve koyun 
üreticilerine açıktır.

	EuroSheep çözümleri, paradan ve zamandan 
tasarruf ederek çiftliklerin daha  
verimli olmasına yardımcı olacaktır.

 

EuroSheep Amaçları
• “Yukarıdan aşağıya” ve “aşağıdan yukarıya” yaklaşımıyla yararlı ve pratik en iyi uygulamalar 

ve yeniliklerden oluşan bir rezervuar oluşturmak.
• Ulusal ve uluslar arası düzeyde birden fazla aktörlü çalıştaylar aracılığıyla bilgilerin 

karşılaştırılması ve değişimini teşvik etmek ve geniş ve etkileşimli bir  “koyun topluluğu”  
oluşturmak.

• Çiftçilere , danışmanlara, uygulayıcılara ve bilim insanlarına maksimum etki için kolayca 
anlaşılabilir bir iletişim, yayım ve öğrenme materyali , web tabanlı araçlar ve etikileşimli 
web siteleri oluşturmak.
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