Buğdaylı Mah. Zübeyde Hanım Cad. No.1 Merzifon
Tel: 0 358 513 42 82 Fax: 0 358 513 20 02
http://www.amasyadsyb.org/

27 EYLÜL- 04 EKİM 2013 TARİHLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN
FRANSA ÇALIŞMA ZİYARETİ SONUÇ RAPORU

EKİM 2013

İÇİNDEKİLER

1. Giriş
2. Limousin bölgesinde (Région) gerçekleştirilen faaliyetler
2.1 Pole de Lanaud
2.2 Haute-Vienne İlinde (Département) bir çiftlik evi ziyareti
2.3 Limoge Bölgesel Hayvan Sağlığı Evi’nde toplantı
2.3.1 Hayvan sağlığı sunumu
2.3.2 Yapay tohumlama sunumu
2.3.3 Tarım Makineleri Ortak Kullanımı (CUMA) sunumu
2.4 Ürün satış mağazası
2.5 Limousine işletme ziyareti
2.6 İşletme ziyaretleri
2.6.1 Holstein işletmesi
2.6.2 Montbeliarde işletmesi
3. Clermont-Fermand Bölgesindeki faaliyetler
3.1 3 ncü Akdeniz Ülkeleri Hayvancılık Toplantısı
3.2 Sommet De L'Elevage (Hayvancılık zirvesi) Hayvancılık Fuarı
3.3 Fransız Hayvancılık Enstitüsü (L'Institut de l'Elevage) ile görüşmeler

1. Giriş
Fransız Hayvancılık Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Bölümü önceki Başkanı Jean-Noël BONNET’in 18-20
Eylül 2012 tarihlerinde Amasya Bölgesine gerçekleştirmiş olduğu çalışma ziyareti sonrasında hazırladığı
Mart 2013 tarihli raporda yer alan “Amasya bölgesinde et hayvancılığının geliştirilmesine yönelik” önerilere
temel ve hazırlık oluşturmak amacıyla Amasya İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’ni temsilen bir heyet, 2-4
Ekim 2013 tarihleri arasında Fransa’nın Clermont-Fermand bölgesinde düzenlenen Sommet De L'Elevage
(Hayvancılık zirvesi) Hayvancılık Fuarı’na katılmak ve başta süt sektörü olmak üzere tarım sektöründe yer
alan kurum ve kuruluşların yetkilileriyle görüşmeler yapmak ve işbirliğini geliştirmek amacıyla 27 Eylül - 4
Ekim 2013 tarihleri arasında Fransa’ya bir çalışma ziyareti gerçekleştirdi.
Heyette aşağıda isim ve görevleri yazılı personel yer almıştır:
Güner ASLAN

Amasya İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı

Bayram ÖLMEZ

Amasya DSYB önceki Birlik Veterineri şimdiki danışmanı

Ömer AKKUŞ

Amasya DSYB Veteriner Sağlık Teknisyeni (Suni Tohumlama Koordinatörü)

Prof. Dr. Fatin CEDDEN

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi

Ziyaret ile Amasya bölgesinde hayvancılığı geliştirmeye katkı sağlayabilecek faaliyetleri değerlendirmek
üzere:


Fransa’nın Limousin bölgesinde yer alan özellikle et sığırcılığı ile ilgili kurum ve kuruluşlar ile işletmeler,



Fransa’nın Clermont-Fermand bölgesinde düzenlenen Sommet De L'Elevage (Hayvancılık zirvesi)
Hayvancılık Fuarı ile bölgede yer alan farklı etçi ırklara ait işletmeler ziyaret edildi.



Sommet De L'Elevage kapsamında 3 ncü Akdeniz Ülkeleri Hayvancılık Toplantısı'na katılarak Fransa ve
diğer katılımcı ülkelerin hayvancılık sektöründeki kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile görüşmeler
yapıldı.

Bu raporun amacı Fransa'da gerçekleştirilen çalışma ziyareti süresince elde edilen izlenimler ve bilgilerden
de yararlanarak Amasya bölgesinin kırsal kalkınmasına katkı sağlayacak faaliyetleri somut olarak ortaya
koymak, yapılacak işbirliği ve koordinasyon konularını detaylı olarak değerlendirmektir.
2. Limousin bölgesinde gerçekleştirilen faaliyetler
2.1 Pole de Lanaud
27 Eylül 2013 Cuma günü, Limousine sığırı ırkının seleksiyonunun yapıldığı Limoge’a 15 km. uzaklıktaki
Pole de Lanaud merkezi ziyaret edildi. Fransa’da 1980 yılından itibaren başlayan Limousine ırkı seleksiyon
programının gelişimi ile birlikte 1991 yılında Limousine ırkına ait boğa seçimi amacıyla kurulan istasyon, bu
ırk ile ilgili olarak faaliyet gösteren bir çok organizasyonun merkezi olarak görev yapmaktadır.
Limousine ırkının seleksiyon programı için referans kabul edilen “Ulusal Değerlendirme İstasyonu” işlevini
yerine getiren ve Fransa’da Limousine ırkının genetik gelişimi için uygulanan programın odağında yer alan
merkezde, her yıl yetkililer tarafından üye işletmelerden seçilen 700 genç boğa adayının ve ebeveynlerinin
performansları karşılaştırılmakta ve boğa adayları değerlendirmeye alınmaktadır. Fransa’nın 80 ilinde ve
dünyanın bir çok ülkesinde bulunan Limousine ırkına ait sürüler için bu merkezden her yıl canlı hayvan,
embryo ve sperma satışı gerçekleştirilmektedir.
Boğa adayları üye yetiştiricilerden 6-8 aylık iken seçilerek alınmakta, sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra
merkeze dahil edilmektedir. 3 ay boyunca beslenip, günde 1,25 kg. canlı ağırlık kazandırıldıktan sonra, dış
yapı özelliklerine ve performanslarına göre seçilerek, açık artırma ile üreticilere satılmaktadır. Yetiştiricilere
boğa temin edilmesinin temel nedeni; “Hayvanların sürekli merada olması nedeniyle suni tohumlama
işleminin uygulanmasındaki zorlukları, hastalık riskini ortadan kaldıracak şekilde doğal tohumlama yöntemleri
ile aşabilmek” olarak ifade edilmektedir.

Jean-Noël BONNET’in 10 yıl boyunca görev yaptığı merkezde gübreden elektrik enerjisi üreten bir tesis
kurulmuş ve çiftlikte tam zamanlı olarak sadece 2 personel çalıştırılırken, üretilen elektriğin fazlasının satışı
şeklinde bir sistem oluşturulmuştur. Bu sistem AB ülkelerinde işletmelerin desteklenmesinde kullanılan farklı
bir modeldir.
Amasya bölgesinde hayvancılık alanında yaşanan en büyük sıkıntılardan biri, yüksek rakımlı meralarda
bulunan sürülerdeki hayvanlara, merkeze olan uzaklıkları ve maliyetlerin yüksekliği nedeniyle, tüm çabalara
rağmen suni tohumlama hizmetinin götürülememesidir. Bu durumda, mevcut hayvanlarda uygun boğa
sperması kullanmak suretiyle iyileştirme sağlanamadığından, yetiştiricilerimiz hayvanlarından yeterli verim
alamamaktadır. Hayvan varlığının büyük bölümü Yerli kara ve melezlerinden oluşmaktadır. Devlet tabi
tohumlamaya teşvik vermediğinden, yetişticiler anaç sığır ve buzağı desteği alamamaktadır.
200-1000 metre arasında değişen rakım değerleri ve sahip olduğu tepeler, vadiler ve düşük rakımlı dağlarla
Limousin bölgesi Amasya bölgesi ile bazı benzerlikler göstermektedir. Bölgedeki yağış miktarı ise bölgemize
göre daha fazladır. Ancak Limousine bölgesinde toprağın verimsiz olması ve Mayıs aylarında bile don
riskinin yaşanması bitkisel üretimi olumsuz olarak etkilemektedir. Silajlık mısır ekiminde ürünün üzeri
naylonla örtülerek dona karşı önlem alınmaktadır. Dönüm başına en fazla 3 ton silajlık mısır alınabilmektedir.
Bu yönden Amasya bölgesi daha avantajlı görünmektedir.
Nisbeten zor koşullara uyum sağlayabilen etçi ırklardan bazılarının bölgemizin dağlık alanlarında
yetiştirilmesi ülkemizde yaşanan et sıkıntısını gidermek açısından büyük fayda sağlayacaktır. Amasya
bölgesinde kurulacak pilot işletmeler yoluyla farklı etçi ırkların yetiştirilmesi, verim kontrollerinin yapılması ve
seçilmiş boğalardan elde edilen spermalarla yapılacak suni tohumlamalarla mevcut popülasyonun
verimlerinin artırılması ile ilgili bir projenin gerçekleştirilmesinin faydalı olabileceği düşünülmektedir. JeanNoël BONNET’in bölgemizi ziyareti sonrasında düzenlediği raporda Amasya bölgesinin bu tür faaliyetlere
uygun olduğu ifade edilmektedir.
Amasya bölgesinin yüksek alanlarındaki meraların ot verimi yetersiz yağış nedeniyle sığırcılık açısından
istenen seviyede değildir. Ancak, bütün bu zor koşullara rağmen, o bölgelerde yaşayan üreticilerin,
ormancılık ve hayvancılık dışında alternatif geçim kaynağı olmaması, hayvancılığın geliştirilmesini ve mevcut
meraların azami verimle kullanılmasını zorunlu kılmaktadır. Meraların olumsuz durumunu gidermek amacıyla
yem bitkisi ekimi bir çözüm olarak geliştirilebilir.
2.2 Haute-Vienne İlinde (Département) bir çiftlik evi ziyareti
Heyet aynı gün, Limousin bölgesine (Région) bağlı Haute-Vienne İlinde bir çiftlik evini ziyaret ederek, bir
akşam yemeğinde bir araya geldiği “Kırsal Konutlar Birliği” Başkanı Jean Claude RIVAL ile çiftlik turizminin
farklı biçimleri ile ilgili fikir alışverişinde bulundu.
Çiftlikte işletmenin yanı sıra yer alan butik otelde müşterilere tahsis edilmiş olan 3 oda bulunmaktadır. Yılın
yaklaşık 100 günü dolu olduğu ifade edilmektedir. Fransa’da bu faaliyet başlangıçta beklenen ilgiyi
görmemiş, ancak zamanla getirisi dikkate değer şekilde artmıştır.
Ayrıca, işletmede bir et kesim atolyesi bulunmaktadır. İşletme sahibi kendi yetiştirdiği hayvanları mezbahada
kestirdikten sonra mobil satış aracıyla bölgede perakende satış yapmaktadır.
Benzer turistik amaçlı işletmelerin Amasya bölgesinde gelişitirilmesi için yerel yönetimlere büyük görev
düşmektedir. Ülkemizdeki gelir seviyesinin yükselmesiyle beraber, büyük şehirlerde yaşayan insanların bu
tür turizm faaliyetlerine rağbet göstereceği, zaten bir turizm kapasitesi olan Amasya bölgesinde benzer
uygulamaların başarılı şekilde yürütülebileceği, kırsal alanlarda üreticilerin ailelerine ek gelir ve turizm yoluyla
bölgemizi ziyaret edecek insanların memnuniyetini sağlamak açısından da bu durumun karşılıklı kazanım
ortamı yaratacağı değerlendirilmektedir.

2.3 Limoge Bölgesel Hayvan Sağlığı Evi’nde toplantı
28 Eylül 2013 Cumartesi günü sabahı Limoges’daki “Bölgesel Hayvan Sağlığı Evi” nde, Limousin Bölge
Tarım Kooperatifleri Federasyonu Başkanı (Fransa Limousin Kooperatifi) Jean Pierre BOULESTEIX, Müdür
François POIRSON, CUMA (Ortak Tarım Alet Makine Kullanımı Kooperatifi) Bölge Federasyonu Animatörü
Michel PETIT ve Haute Vienne İli Suni Tohumlama ve Sağlık Koruma Grup Müdürü Bernard GIRAUD’un
katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, Limousin bölgesindeki tarım kooperatiflerinin genel durumu, CUMA
kurulumu ve işleyişi, GDS (Sağlık Koruma Grupmanı), suni tohumlama hizmet organizasyonu, üretici
mağazalarının işleyişi konularında yetkililer tarafından tanıtım yapıldı ve karşılıklı fikir alışverişi
gerçekleştirildi.
2.3.1 Hayvan sağlığı sunumu
Yetkili müdür Bernard GIRAUD’un verdiği bilgilere göre:
Fransa’da üreticiler ile meslek grupları arasında yıllarca süren bir mücadele sonrasında, üreticilerle meslek
grupları arasında, sağlık hizmetinin yürütülmesi ile ilgili yöntemin üreticiler tarafından belirlenmesi konusunda
mutabakata varılmıştır. Üreticiler sağlık hizmetlerini kendi insiyatifleri doğrultusunda satın almaya karar
vermişlerdir.
Sağlık Koruma Kooperatifi 1952 yılında kurulmuş ve bir eylem planı oluşturulmuştur. Kooperatif 1960’larda
yeni görevler üstlenmiştir. Kooperatif hayvanların kimliklendirilmesi, Brucella vb. hastalıkların izlenmesi
konusunda devlet tarafından yetkilendirilmiştir. Kooperatif bütün hayvanların sağlık karnelerini takip
etmektedir. Üretici sağlık karnelerini işleyerek takibini yapmaktadır. Sürüye dışarıdan yeni bir hayvan
katıldığında, her tür sağlık işlemi kooperatif tarafından yapılmaktadır (aşı, sağlık taraması, vb). Tüm sağlık
faaliyetleri kooperatif tarafından yerine getirilmektedir. Devlet ise tüm faaliyetleri ve yapılması gerekenleri
denetlemektedir. Kooperatif üyesi olan üreticiler veteriner hekim hizmetini kooperatif bünyesinde görev
yapan personel yoluyla veya dışarıdan karşılamaktadır.
Her üye yetiştirici, 1 yaşını geçmiş dişi hayvan başına kooperatife yılda 7-8 Euro aidat ödemektedir.
Hastalıklarla ile mücadelede tam bir seferberlik sistemi oluşturulmuştur. ParaTüberküloz, IBR, BVD, vb.
bulaşıcı hastalıklardan biri görüldüğünde, yetiştiriciler birbiri arasında dayanışma göstermekte ve kooperatif
işletmesinde hastalık görülen üyeye, hastalık nedeniyle itlaf edilen hayvanların getirdiği ekonomik sıkıntıyı
gidermek amacıyla para yardımı yapmaktadır. Dayanışma fonunun kullanılmasıyla bölgede görülen şap
hastalığı ile mücadelede başarı sağlanmıştır. Bölge Tüberküloz ve IBR hastalığından %80 oranında
arındırılmıştır.
İşletmelere dışarıdan hayvan girişi olduğunda, hayvanlara gerekli analizler yapılmaktadır. Hastalık tespit
edildiğinde işletme sahibi uyarılmakta ve gerekli işlemlerin yapılması sağlanmaktadır. Boğa istasyonlarına
gönderilen hayvanların sağlık ile ilgili resmi belgelerinin kooperatiften alınması zorunludur.
Kooperatif bünyesinde 365.000 adet kayıtlı inek bulunmaktadır.
Kooperatif bünyesinde görev yapan teknisyenler tırnak bakımı, ahır dezenfeksiyonu, fare ile mücadele, bina
içindeki ortamın elverişli olup olmadığının tespiti konularında hizmet vermektedir.
2.3.2 Yapay tohumlama sunumu
Suni tohumlama faaliyetini yürüten kooperatifler, başlangıçta sadece boğaya ihtiyacı olan üreticilerin
taleplerini karşılamak üzere 1950‘li yıllarda kurulmuştur.
Her ırk için suni tohumlama faaliyetlerini yürüten ayrı bir kooperatif bulunmaktadır.
Kooperatifler ıslah amacıyla faaliyet göstermektedir. Veteriner ve teknisyenler yapay tohumlama
kooperatifleri bünyesinde çalışmaktadırlar. Ultrasonla gebelik teşhisi, kızgınlıkların toplulaştırılması, sperma
kalite kontrolü, canlı spermatozoid sayısının kontrolü, embryo transferi, döl verimini etkileyen vitamin ve
minerallerin tespiti ve kullanımı, doğum takibi ve kızgınlik takibi ile ilgili araç ve gereçlerin kullanımı ile ilgili
çalışmalar yapmaktadırlar.

Kooperatif bünyesinde 300 adet sperma üreten boğa bulunmaktadır. Çin, ABD ve diğer ülkelere sperma
satışı yapılmaktadır.
Suni tohumlama bedeli sperma dahil 50 Euro olup ikinci deneme ücretsiz yapılmaktadır. Tohumlama etçi
ırklara uygulanmakta ve fiyatı kooperatif yönetimi belirlemektedir. Meslek gruplarının bu konuda yetkisi
bulunmamaktadır. Fiyat bir yıl boyunca sabit kalmaktadır. Her kooperatif kendi fiyat politikalarını
belirlemektedir.
Her üretici suni tohumlamayı çiftliğinde kendisi yapabilmektedir. Ayrıca 15 gün kurs gören bir çiftçi komşu
işletmede bulunan ineklere de suni tohumlama yapabilmektedir. Yasa gereği her üreticinin bu hizmeti
kendisinin yapma hakkı bulunmaktadır.
2.3.3 Tarım Makinelerinin Ortak Kullanımı ile ilgili Koooperatifler (CUMA)
Tarım makinelerinin ortak kullanımı ile ilgili olarak ulusal ve bölgesel bazda örgütlenme tesis edimiş
durumdadır. Ülkede toplam 12.000 adet kooperatif bulunmaktadır. Sebze ve meyve gibi ürünlerin işlenmesi
amacıyla CUMA kooperatifi kurulabildiği gibi ürün pazarlayan CUMA’larda mevcuttur. Kooperatiflerin çalışma
sahaları yasalaştırılmıştır. Ancak, özellikle ahır yapımı için oluşturulan CUMA’lar zamanla amacı dışında
kullanıldığından, devre dışı bırakılmıştır.
Limousin bölgesinde 350 adet CUMA bulunmaktadır. CUMA’ların toplam yatırımı 7-8 milyon Euro
civarındadır. Kooperatiflerin faaliyet alanları sınırlı olmayıp, tarımsal faaliyetlerin çalışma alanları içinde
çoğaltma yapmak mümkün olabilmektedir.
Üreticiler kooperatifte bulunan makinaların %80’ini hasat ile ilgili, %20’sini ise ekim ve toprak işleme
amacıyla kullanmaktadır.
Her alet grubunun bir sorumlusu bulunmakta olup maaşlı ve gönüllü çalışanlar mevcuttur. CUMA
faaliyetlerinin özellikle maaşlı personel ile daha verimli olduğu belirtilmiştir.
Bir üretici birden fazla CUMA kooperatifine üye olabilmektedir.
Araçların geri tesliminde temizliğinin sağlanması ve arızaların giderilmesi ilgili işlemler ve harcamaların
sorumluluğu tamamen aracı kullanan üreticiye ait olmaktadır.
2.4 Ürün satış mağazası
Mağazada öncelikli olarak et ve peynir satışı yapılmaktadır. Mağazalarda köy ürünleri, ceviz yağı, sabun vb.
ürünler de dahil olmak üzere bir çok farklı ürüne de yer verilmektedir.
Üretici adına satışı yapılan mağazada, yetkili personelden sistemin işleyişi hakkında bilgi alınarak görüş
alışverişi yapıldı.
Ayrıca, Amasya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ile ilgili bilgilendirme yapılmıştır. Aşağıda yapılan
bilgilendirmenin kısa bir özeti yer almaktadır:
Suni tohumlama ile ilgili olarak; Amasya bölgesinde 2012 yılında toplam 10.889 adet, 2013 yılı Eylül ayı sonu
itibariyle toplam 9.656 adet suni tohumlama yapılmıştır. Suni tohumlama hizmeti Birlik veteriner hekimleri ve
suni tohumlama teknisyenleri tarafından verilmektedir. Bu hizmetle birlikte üreticilere besleme, yem bitkileri
ve çiftlik idaresi konularında eğitim desteği verilmektedir. Birlik yapılan işin kalitesini artırmak amacıyla her yıl
sattığı spermaların ait olduğu boğaların yer aldığı bir boğa kataloğu yayınlamaktadır. İşletmelere suni
tohumlamanın takibini kolaylaştıran suni tohumlama çizelgeleri dağıtılmaktadır. Ayrıca, gebelik teşhisleri ve
suni tohumlama uygulamaları ultrason desteği ile yapılmaktadır. Son iki AB projesinde üreticilere
üniversiteler yoluyla verilen 198 ve 200 saatlik eğitimlerle, eğitim desteği sağlanmıştır.
CUMA kooperatiflerinin faaliyetlerinden esinlenerek; Birlik merkezinde oluşturulan makina parkında bulunan
vidanjör, gübre serpme, silaj ve ot biçme makinaları üyelerin hizmetine sunulmuştur. Bu makinaların satın
alınmasındaki amaç üreticilerin ortak makina kullanımının önemini görmelerini sağlamaktır. İki yıl önce,

Amasya DSYB CUMA benzeri bir kooperatif kurmak amacıyla bir ana sözleşme taslağı hazırlayarak Gıda,
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına sunmuştur. Ancak, Bakanlık sadece Sınırlı Sorumlu Tarımsal Kalkınma
Kooperatifleri sözleşmesine bir madde eklemek suretiyle bu kooperatiflerin kurulmasına olanak sağlamıştır.
Ülkemizde Fransa benzeri kooperatiflerin kurulmasına çok büyük ihtiyaç vardır. Önerimiz, Fransa
hayvancılığının gelişmesine önemli bir katkı sağlayan CUMA kooperatiflerinin ülkemizde de kurulmasına
yönelik çalışmalar yapılması yönündedir.
Üretici mağazası ile ilgili olarak; Amasya DSYB bünyesinde kurmuş olduğu Amesia adlı şirket ve açtığı 2
adet ürün satış noktası ile benzer bir faaliyet sürdürmektedir. Tescillenmiş bir marka yoluyla üreticilerin elde
ettiği ürünlerini satılıyor olması sadece bir başlangıç olarak kabul edilmektedir.
2.5 Limousine işletme ziyareti
29 Eylül 2013 Pazar günü Etçi Sığır Limousine Yetiştiricileri Grupmanı (GLBV) Başkanı Jean Pierre
BONNET’in sürüsü ziyaret edildi.
İki ilin Limousine kooperatif başkanı olan Jean Pierre BONNET kendine ait 600 dönümlük arazinin yanı sıra
kiraladığı 900 dönümlük arazi ile birlikte toplam 1500 dönümlük arazide faaliyetlerini sürdürmekte, topladığı
erkek buzağıları kendi işletmesinde besiye alıp satmaktadır. Besiye alınan toplam buzağı sayısı her dönem
için 80-100 arasındadır. Toprak verimsiz olduğundan, kira ücretleri düşüktür.
Hayvan besleme yılın büyük bölümünde tamamen meraya dayalı olarak yapılmakta, ihtiyaç duyulduğunda
tamamlayıcı yem kullanılmaktadır. İşletmede günlük olarak erkek danalara hayvan başına 1 kg.sap ve ot
karışımı, 9 kg.mısır silajı, 1 kg. kuru pancar posası, 1,2 kg.tane mısır, 1 kg.arpa buğday karışımı, 1,5 kg.%40
protein içeren karışım, CaCO3, NaCO3, Vitamin, mineral karması ve NaCI'den oluşan tek bir rasyon
verilmektedir. Besi sonu ortalama canlı ağırlık 550 kg'a ulaşmaktadır. Ortalama besi süresi periyodu 210-215
gün sürmektedir.
Bölgede, meralarda etçi ırklara ait sığırlar 7-8 ay süreyle, Amasya bölgesinde ise, hem sütçü hem de etçi
ırklar, çoğunlukla Yerli kara ve melezleri olmak üzere, 4 ay süreyle verimli olarak otlatılabilmektedir.
İşletme sahibi, et fiyatlarının 4-5 Euro olduğunu, ellerinde bulunan damızlık düveleri yurt dışına kooperatif
yoluyla pazarladıklarını, ihracat yapıldığında ekonomik olarak rahatladıklarını ve para kazanabildiklerini,
satılamadığında ise fiyat düşmesi nedeniyle ekonomik sıkıntı çektiklerini ifade etmiştir.
2.6 İşletme ziyaretleri
30 Eylül 2013 Pazartesi günü, Limoge’dan Fuar’ın yapılacağı Clermont Ferrand’a giderken kullanılan köy
yolları üzerinde önce bir robot sağım ünitesinin yer aldığı Siyah Alaca işletmesi ve peynir üretimi yapılan bir
Montbeliarde işletmesi ziyaret edildi.
2.6.1 Holstein işletmesi
60 baş sağmal Holstein ırkı ineğin bulunduğu işletmede bir üretici kadın, eşi ve kendi babasıyla birlikte
faaliyetleri sürdürmektedir. Robot sağımın başlangıçta çok zor olduğu, zamanla sisteme alıştıkça verim artışı
sağlandığı, erkek buzağıların 40-50 Euro’ya satıldığı, işletmenin en büyük sorununun atık sorunu olduğu,
yerel yönetimle atıklara yapılan işlem konusunda sıkıntı yaşadıkları, çevre kirliliği konusunda duyarlı
davranıldığı, atıklara yapılan işlemin ek bir maliyet getirdiği ve işletme arazisinin ise daha çok ot ve silaj
üretiminde kullanıldığı ifade edilmektedir.
2.6.2 Montbeliarde işletmesi
Montbeliarde işletmesinde 150 sağmal inek bulunmaktadır. Kendi peynirlerini üreten işletmede 5 kişi
çalışmaktadır. İşletmenin hemen bitişiğinde yer alan satış mağazasında peynir satışı yapılmakta, diğer
üreticiler de peynirlerini satmak üzere bu mağazaya getirmektedir. Üretilen peynir coğrafi işaretleme
sistemine dahil edilmiştir. İşletmedeki hayvanların merada uzun süre kalması üretilen peynirin kalitesini
yükseltmektedir. Meralarda uzun süre otlatılan hayvanlar merada mobil sağım sistemleriyle sağılmakta ve
süt daha sonra işleme ünitesine getirilmektedir.

Ürün satış mağazası arazi içinde olmasına rağmen satışları oldukça yüksek durumdadır. İşletmeye ait
dağıtım araçları sürekli olarak hatta çıkıp dağıtım ve satış yapmaktadır.
3. Clermont-Fermand Bölgesindeki faaliyetler
Heyet 2-4 Ekim 2013 tarihleri arasında Fransa’nın Clermont-Fermand bölgesinde düzenlenen Sommet De
L'Elevage Hayvancılık Fuarı’na katılmak ve başta süt olmak üzere tarım sektöründe yer alan kurum ve
kuruluşların yetkilileriyle görüşmeler yapmak üzere Clermont-Fermand’a geçti.
3.1 3 ncü Akdeniz Ülkeleri Hayvancılık Toplantısı
Sommet De L'Elevage Hayvancılık Fuarı vesilesiyle, 1-2 Ekim 2013 tarihleri arasında INTERBEV/GEF,
FranceAgriMer ve FGE kuruluşları tarafından organize edilen ve Türkiye'nin onur konuğu olarak davet
edildiği 3 ncü Akdeniz Ülkeleri Toplantısında Türkiye, Cezayir, Fas, Tunus, Libya, Mısır ve Lübnan resmi
yetkililer, sektördeki meslek mensupları ve gazetecilerden oluşan birer delegasyonla temsil edildiler.
İlk günü saha ziyaretlerine ayrılan etkinlikte, Fransa hayvancılık sektörünün sağladığı olanakları göstermek
amacıyla, 1 Ekim 2013 Salı günü Loire ve Allier illerinin otlağı bol bölgelerinde organize edilen ziyaretlere
katılan heyet, burada özellikle ihracata yönelik biçimde uzmanlaşmış bir hayvan gruplandırma merkezini, bir
tanesi Charolais ırkından, diğeri ise Salers ırkından ve bu her ikisinin de bir bölümü safkan bir bölümü de
melez olarak yetiştirilen iki çeşit hayvan yetiştiriciliğini yerinde incelemelerde bulunmuştur.
Etkinlikte, 2 Ekim 2013 Çarşamba günü 3 ncü Akdeniz Ülkeleri Toplantısı kapsamında gerçekleştirilen
"Melezleme: Sığır eti üretimini arttırmak için mevcut imkanlardan birisi" konulu sempozyuma ayrıldı.
Sempozyumda, Denis Gilliot (Coop de France kuruluşundan), Jean Marc Chaumet ve Marion Kentzel
(Hayvan Yetiştiriciliği Enstitüsünden), Marie-Odile Kuntz ve Didier Gueriaux (Gıda Genel Müdürlüğünden)
tarafından yapılan sunumların yanı sıra Türk delegasyonunda yer alan Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı'ndan Dr.İrfan DAŞKIRAN tarafından "Türkiye'deki ırkların durumu ve et üretimi için geliştirme
planları" konulu bir sunum gerçekleştirildi.
Sempozyumda, hayvan yetiştiriciliği, sığır eti üretimi ve tesis organizasyonu konusunda birbirlerinin ortaya
koyduğu çözümleri öğrenmeye ilgi duyan sektörün meslek mensupları ile Akdeniz bölgesi ülkelerinin resmi
temsilcileri arasında bilgi alışverişi yapıldı.
Fransa düzenlediği toplantı ve etkinliklerle, hayvancılık konusunda sahip olduğu potansiyeli doğru bir şekilde
kullanmak ve Akdeniz ülkeleri ile iş birliğini artırmak için çaba sarf etmektedir. Yetkililer bu konuda istenen
seviyeye ulaşamadıklarını ve sıkıntı yaşadıklarını ifade etmişlerdir.
Amasya DSYB heyeti Cezayir, Fas ve Tunus ülkelerinden gelen katılımcılarla görüşmeler yaptı. Amasya
DSYB Fas Sığırcılar Merkez Birliği Başkanı tarafından Fas’a davet edildi. Fas’lı yetkililer ülkemiz hayvancılık
sektöründe yer alan aktörlerle sıcak ilişkiler içinde olmak isteğindedirler. Fas, Tunus, Lübnan gibi ülkelerin
Türkiye’ye karşı sempatisinin geliştirilmesi ve ilişkilerin iyileştirilmesi sağlanmalıdır. Bu tip uluslararası
ilişkilerle ilgili karşılıklı görüşme ve alışveriş ortamının Merkez Birliği yoluyla sağlanmasının uygun olacağı ve
Merkez Birliğine önemli bir görev düşebileceği düşünülmektedir.
3.2 Sommet De L'Elevage (Hayvancılık zirvesi) Hayvancılık Fuarı
1.250'den fazla katılımcı ve yaklaşık 3.300'ü yabancı ülkelerden olmak üzere toplam 80.000 ziyaretçi ile 2-4
Ekim 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilen Sommet De L'Elevage Uluslararası Hayvancılık Fuarı’nda 3 gün
boyunca düzenlenen 60'dan fazla gösteride, çeşitli tür ve ırklardan 2.000’den fazla hayvan yer almıştır.
2 Ekim 2013 Çarşamba günü öğleden sonra, heyet, yapılan salon ziyareti ve görüşmeler sonrasında, France
Génétique Elevage tarafından organize edilen uluslararası akşam resepsiyonu ve yemeğine, müteakiben de
ringlerde ırkların tanıtım etkinliklerine katılmıştır. Heyet etçi ırkların yarışma ve gösterileri ile Holstein ve
Montbeliarde ırklarının yarışmalarını izleyerek, tarımsal ekipmanların yer aldığı stantları da ziyaret etmiştir.

3.3 Fransız Hayvancılık Enstitüsü (L'Institut de l'Elevage) ile görüşmeler
3 Ekim 2013 Perşembe günü, Fuar salonları ziyaretleri sonrasında Fransız Hayvancılık Enstitüsü Başkanı
Martial MARGUET, Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Philippe AMÉ, Uluslararası Proje Şefi Mühendis
Michel Vaucoret ve Enstitünün 3 çalışanının da yer aldığı bir ekip ile buluşan heyet, Amasya bölgesinde ve
Amasya DSYB’de hayvancılık konusunda yaşanan gelişmeler ile gelecekte ortaklaşa gerçekleştirilmesi
planlanan faaliyetler hakkında görüş alışverişinde bulunmuştur. Bu görüşmede Amasya bölgesinde
hayvancılığın geliştirilmesi için işbirliğinin ve görüşmelerin ciddi ve yoğun bir şekilde sürdürülmesi konusunda
mutabakat sağlanmıştır.
Fransa’da süt sığırcılığı konusunda yayınlanan kitapların Türkçe’ye çevrilerek ülkemizde Amasya DSYB
tarafından yayın haklarının satın alınarak bastırılması için yayınevi ile görüşme yapılarak anlaşma
sağlanmıştır.
Akşam yemeğinde Enstitü ile devam eden görüşmelerde, Enstitü yetkilileri hayvancılıkla ilgili her konuda
destek vermeye hazır olduklarını ifade etmişler ve Fransa tarafından Amasya bölgesine hayvancılık alanında
yapılacak yatırımlarla ile ilgili olarak Kasım 2013 ayında yatırım için uygulanacak proje içeriğinin Amasya
DSYB ile yapılacak yazışmalarla belirleneceği, Enstitü yetkililerinin anlaşma imzalamak için 6 Aralık 2013
tarihinde Amasya’ya geleceği konusunda anlaşmaya varılmıştır.
5 yıldan bu yana Amasya DSYB ile Enstitü arasında devam ikili ilişkilerin her iki taraf içinde memnuniyet
verici bir şekilde devam ettiği, ortak geliştirilecek projelerin işbirliğinin devamlılığını sağlayacağı konularında
fikir birliği sağlanmıştır.

