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 Amasya ili küçükbaş hayvan varlığı TÜİK 2011 verilerine 
göre; 

97.800 baş koyun, 

29.370 baş keçi olarak bildirilmektedir. 

 

Yaygın koyun ve keçi ırklarımız: 

-Karayaka,         - Kıl Keçisi 

-Bafra,         - Kısmen Saanen 

-Herik,  

-Akkaraman  

 



 Koyun & Keçi yetiştiriciliğinde,  

 Besleme stratejilerinin yetersizliği,  

 Yetiştiricinin örgütsüz olması,  

 Hayvanların verim seviyelerinin düşük olması, 

 Nitelikli damızlıkların bulunmayışı 

 Girdi temininin zor ve pahalı,  

 Pazarlama olanaklarının sınırlı, fiyatların dalgalı ve 
yetiştirici aleyhine  oluşması 

 Keçi orman ilişkilerinde yasal durumun otlatmaya 
uzun süre uygun olmaması  

karlı bir yetiştiricilik yapılmasını engellemektedir. 

 
26.09.2012 4 



Amasya Birliği İli Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri  Birliği 

 Birliğimiz Aralık 2008 yılında kurulmuştur. 

 980 Üyesine ait 

 89.800 baş anaç koyun keçi ile faaliyetlerine hizmet vermektedir. 

 Birliğimiz küçükbaş hayvanların kimliklendirilmesi kapsamında 
üyelerine ait hayvanları küpeleyerek kayıt altına almaktadır. 

 Yetiştiricilerine; Besleme,Koç katımı,Kırkım,Aşılama ve elde ettiği 
ürünleri pazarlama konusunda bilgi ve eğitim vermektedir. 

 Birliğimiz 2010 yılı itibarı TAGEM koordinatörlüğünde yürütülen Halk 
Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Ülkesel Projesine paydaş olmuştur. 

 Bu proje ile ilk defa küçükbaş hayvan ıslahının sorunlarına yönelik 
çözüm üretilmeye başlanmıştır. 

 Damızlık seçimi Üniversiteden Akademisyenler önderliğinde bilimsel 
yöntemlere göre yapılmaya başlanmıştır.  

     Bakanlığımız tarafından Küçükbaş Hayvanlara verilen  
 Desteklemenin ödenmesine aracılık etmektedir. 
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Amasya İli Karayaka Koyunu ve Kıl Keçisinin Halk 
Elinde Islahı Projeleri 

 Karayaka Koyunu Projesi, iki alt proje ile 12.600 baş 
hayvanla devam etmektedir. 

Projemizde 101 yetiştirici görev almaktadır. 

Kıl Keçisi projemizde 1 alt projede 6300 baş keçi ile 
devam etmekte 

Kıl Keçi projemizde 35 yetiştirici görev yapmaktadır. 

Proler kapsamında 

2011 yılında 488.000 TL, 

2012  yılında 779.000 TL, 

 



 Bu proje ile Birliğimiz asli görevi olan ıslahta aktif 
olarak yer almıştır ve projenin genişletilerek ilimizde 
uygulanması için faaliyetlerine devam etmektedir. 

 Birliğimiz proje kapsamında 2 teknik eleman istihdam 
ederek üyelerine besleme, sağlık ve yetiştirme 
konularında eğitim vermektedir. 
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Amasya İli Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği 
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Koyun ve Keçilerde Kan Değişimi ve Kırsal Alanda 
İstihdamı Sağlama Projesi; 

 Proje Kapsamında Bafra Irkı Koçlardan ; 
 
 2010 yılında 40 baş, 
 2011 yılında 32 baş, 
 2012 yılında ise 28 baş koç  

 
   toplam 60 yetiştiriciye koç dağıtımı yapılmıştır. 

 



Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinde Sorunlar ve 
Alınması Gereken Önlemler 

 Mera alanlarının tahsisinde yeni düzenlemelere 
gidilmesi ve Birliğin Mera Komisyonunda görev alması, 
 

 Kaliteli damızlık sorunun çözülmesi. Bu kapsamda 
Halk Elinde Islah Projesinin daha da güçlendirilerek 
devam ettirilmesi. 
 

 Yem maliyetlerinin düşürülmesi 
 

 Kuzu kesim fiyatlarındaki istikrarsızlık. Her 
kesimhanenin farklı fiyat uygulamasına son vermesi; 
 

 Keçi orman ilişkilerinde bir an önce yeni tebliğ 
uyarınca orman otlatma planlarının yapılarak 
uygulamaya konulması, 
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Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinde Sorunlar ve 
Alınması Gereken Önlemler 

 Koyun ve keçi ürünlerinin hijyenik koşullarda 
üretimini sağlayan tesislerin kurulması, 
 

 Küçükbaş damızlık koç-koyun depolarının kurulması 
ve damızlık ihtiyacının bu depolardan karşılanması 
 

 Erken kuzu kesimlerinin önlenmesi, 
 

 Nitelikli damızlık adayların kesimlerinin 
engellenmesi 

 
  Bakıcı probleminin aşılması için gerekli 

girişimlerin bir an önce yapılması 
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 Birliğimizin faaliyetlerine verdikleri 
desteklerden dolayı Başta  

 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımıza 
 Tarımsal Araştırmalar ve politikalar Genel 

Müdürlüğüne, 
 Sayın Valimize, 
 İl Müdürlüğümüze  
 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi’nden Yrd. 

Doç. Dr. Emre ŞİRİN’e ve Gaziosmanpaşa 
Üniversitesi’nden Prof. Dr. Zafer ULUTAŞ’a  

 Yetiştiricilerimize Teşekkür ederim 
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