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Projemizin Faaliyet 3 “Damızlık Sığır Yetiştirciliğindeki Mevcut Uygulamaların ve Son 

Gelişmelerin Takip Edilmesi Amacıyla İşletme Ziyaretleri” kapsamında 25-28 Mayıs 2009 

tarihleri arasında Fransız ortağımız bölgemize olan ziyaretini gerçekleştirdi. 

 

Ziyarette bulunan Ziraat Mühendisi Mathilde FONTENEAU ve Fransız Hayvancılık 

Enstitüsü Dış İlişkiler Başkanı Jean-Noël BONNET ziyaret süresince gerçekleştirdikleri 

faaliyetler ve yapılan çalışmalar gün bazında aşağıda belirtilmiştir. 

 

25.05.2009 Pazartesi 

 

Saat 20:45’te Samsun havaalanına varan Mathilde FONTENEAU Jean-Noël BONNET 

tercümanlık konusunda yardımcı olacak Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde öğretim 

üyesi olan Doç. Dr. Fatin CEDDEN ve Durmuş TAMER tarafından karşılandılar. 

Havaalanından alınan Fransız ortaklarımız Korkmaz Otel’e yerleştirildiler.  

 

 

26.05.2009 Salı 

 

Saat 9:00 Merzifon Kaymakamlığı’na gidilerek Kaymakam Kazım TEKİN ile görüşüldü. 

Yapılan görüşmede Bölgenin tarihi, ekonomik yapısı, coğrafi ve beşeri yapısı ile tarım ve 

hayvancılık hakkında Jean-Noël BONNET ve Mathilde FONTENEAU ön bilgi verildi. Sığır 

yetiştiriciliğinin öneminin vurgulandığı görüşmede bölgedeki eski ve yeni durum aktarılarak 

sağlanan gelişme ve başarı vurgulandı.  

 

Birlikte yapılan görüşmede Birliğin 1998 yılında yetiştiricilerin kendi aralarında 

teşkilatlanarak yüksek süt verimli hayvanlar (Damızlık Süt Sığırı) yetiştirilmesi amacıyla 

kurdukları demokratik bir kuruluş olduğu, mevcut imkânlarla, en az masrafla en yüksek 

verimi verebilecek süt sığırı yetiştirerek, yetiştiricilerinin bütçesine ve ülke ekonomisine 

katkıda bulunmayı amaçladıkları, yaptığı çalışmalar, elde ettiği başarılar, karşılaştığı sorunlar 

ve sıkıntılar hakkında konuşuldu. Gelecekte birliğin nerede olmak istediği, hedefleri ve 

amaçları anlatıldı.  Birliğin daha önceki gerçekleştiridiği projeler ("Amasya Damızlık Sığır 

Yetiştiricileri Birliği Liderliğinde Süt Soğutma Zinciri Kurularak Sütün Kalitesinin 

Artırılması" başlıklı yatırım projesi ile 16 adet Süt Soğutma ve Muhafaza Tankı ve 

Konteynırları (süt evi) köy merkezlerine yerleştirilmiştir. Bu sayede, bölgemizde üretilen 

sütün  kalitesinin korunması ve artırılması sağlanmıştır. Köylerden araçlarımızla merkezimize 

taşınan süt buradan anlaşmalı şirket tarafından alınmaktadır.), Tarım Bakanlığı’nın hibeleriyle 
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hak kazanılarak alınan makine ve ekipmanlar (1 adet Silaj makinesi) hakkında bilgi verildi. 

Proje kapsamında verilen eğitimlere ve bu eğitimlerin üreticilere özellikle kadınlara sağladığı 

faydaları anlatan ve AB hibelerinden her alanda ve en iyi şekilde yararlanmayı amaçladığı 

dile getiren Güner ASLAN, gerek proje uygulama gerekse de üyelerine sağladığı ve 

sağlayacağı hizmetlerle de Türkiye’deki damızlık birlikleri arasında önemli bir konuma sahip 

olmayı hedeflediği belirtti.    

 

Gerçekleştirilen başarıların daha da yaygınlaştırılması ve genişletilmesi amacıyla Amasya’da 

da Birliğin bir şubesinin açıldığı belirten Güner ASLAN; 2008 yılı sonu itibarı ile birlik 

personeli tarafından 4138 adet suni tohumlama yapıldığını, il genelinde, kaydı yapılan 

tohumlama sayısının 15.739 adet olduğunu ve 2008 yılında birlik tarafından 203 Adet belgeli 

düve temini gerçekleştirildiğini dile getirdi. 

  

Öğleden sonra Güner ASLAN, Hüseyin ACAR ve Güneş Haycancılık İşletmeleri ziyaret 

edilerek Bölgedeki hayvancılık, tesis yapıları ve hayvan besleme şartlarının nasıl yapıldığı 

yerinde görüldü. Üreticilerin karşılaştığı sorunlar, birlikten sağladıkları desteklerin üreticilerle 

birebir görüşüldü, onların fikirleri, beklentileri ve sıkıntıları hakkında detaylı bilgi alındı.  

 

İşletme ziyaretlerinden sonra Bölgedeki mera hayvancılığı hakkında bilgi edinmek, bölgenin 

coğrafi yapısını incelemek amacıyla Tavşan Dağı gezildi.  

 

 

27.05.2009 Çarşamba 

  

Sabah "Amasya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Liderliğinde Süt Soğutma Zinciri 

Kurularak Sütün Kalitesinin Artırılması"projesi kapsamaında temin edilen Süt Soğutma 

Tanklarını gezildi, operatörlerle görüşülerek işleyiş ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi 

alındı.   

 

Daha sonra Önder ALKOÇ işletme ziyareti yapılarak farklı büyüklükteki işletmelerin yapısı, 

çalışma şart ve koşulları, sorunları, tesisleri hakkında daha detaylı bilgi alınması sağlandı.  

Ziyarette bölgedeki her çeşit işletmenin yerinde görülmesine önem verilmesinin amacı; 

Fransa’daki üreticilerle Bölgemizdeki üreticilerin benzerlik ve farklılıklarının daha iyi 

anlaşılması, gelecekte yapılması planlanan işbirliklerinin daha net detaylandırılmasıdır.  

 

Öğleden sonra “Sosyal Diyaloğun Geliştirilmesi”, Bölgemizin geçmişinin daha iyi tanıtılması 

ve karşılıklı kültür alışverişinin sağlanması amacıyla Amasya Müzesi ve Tarihi Yerler gezildi.  

 

Daha sonra yapılan işletme ziyaretleri sonucunda Jean-Noël BONNET ve 
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Mathilde FONTENEAU gözlem ve fikirlerini almak, karşılıklı değerlendirme yapmak, 

yapılacak işbirliğinin çerçevesinin çizilmesini sağlamak ve karşılıklı bilgi alışverişinde 

bulunmak amacıyla Prof. Dr. Numan AKMAN, Prof. Dr. Selahattin KUMLU ve Güner 

ASLAN ile Jean-Noel BONNET ve Mathilde FONTENEAU arasında bir toplantı düzenlendi. 

 
27.05.2009 Perşembe 

 
“Sığırcılık Sektöründe Örgütlenme: Fransa Ve Türkiye Örneği” başlıklı panelde Ankara 

Uni. Ziraat Fakultesi Prof. Dr. Numan AKMAN’ın TEDGEM Genel Müdürü Mehmet TAŞAN; 

TÜGEM Suni Tohumlama Daire Başkanı Muhittin İYİMAYA ve  Fransız Ortağımız Fransız 

Hayvancılık Enstitüsü Dış İlişkiler Başkanı Jean-Noel BONNET  ile Fransa’daki ve 

Türkiye’deki hayvancılık, süt üretimi ve Türkiye’deki teşvikler hakkında bilgiler aktarıldı ve 

görüşler paylaşıldı.  

Panel ile ilgili detaylı bilgi “Panel Sonuç Bildirgesi”nde yer almaktadır.  

Panelden sonra Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hüseyin Cinbek, Çorum 

Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkan Yardımcısı Muzaffer Fakıoğlu, Samsun Damızlık 

Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut Aydın, Samsun Damızlık Sığır Yetiştiricileri 

Birliği Başkan Yardımcısı Hasan Tokur, Tokat Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı 

İlhan Köten, Kastamonu  Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Osman Şekercioğlu ve 

Kırklareli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Behcet Şen’in katıldığı Birlik 

Başkanlarıyla bir toplantı düzenlendi. Başkanların Birliklerine kayıtlı üreticilerin sıkıntı ve 

sorunlarını dile getirdiği toplantıda ne gibi çözümler bulunabileceği, nasıl işbirlikleri 

yapılabileceği hakkında konuşuldu. Bölgede süt işleme tesisinin eksikliği, süt pazarlama 

konusundaki sorunlar, kaba yem üretiminin arttırılarak yem üretim merkezlerinin 

oluşturulması, küçük parsellerin birleştirilerek tarım alanlarının geliştirilmesi, süt üretimdeki 

kalite ve everimin arttırılmasının nasıl sağlanacağı gibi konuların öne çıktığı toplantıda  Jean-

Noel BONNET birlik başkanlarına; hizmetin üreticilere götürülebilmesi için bazı noktalardan 

başlanarak faaliyetlerin iyileştirilmesinin mümkün olduğu, daha genel ürünler yerine daha 

özel ürünlere yönelinerek pazarlama konusunda sıkıntılardan kurtulunabileceği, süt 

kontrollerinin düzenli yapılarak ve soğutma zinciri kurularak süt kalitesinin arttırılabileceği, 

topluca alınan yem ve ekipmanların bir kuruluş tarafından alınmasının daha iyi olabileceği 

yönünde tavsiyelerde bulundu.   

 

Birlik Başkanlarıyla yapılan toplantıdan sonra Prof. Dr. Numan AKMAN, Prof. Dr. Selahattin 

KUMLU ve Güner ASLAN ile Jean-Noel BONNET ve Mathilde FONTENEAU  ile sonuç 

toplantısı yapıldı. Toplantıda yapılan incelemeler değerlendirildi, Jean-Noel BONNET ve 

Mathilde FONTENEAU izlenimleri ve görüşleri paylaşıldı, bölgenin yapısı ve bölgedeki 
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hayvancılık faaliyetleri değerlendirildi, yapılacak işbirlikleri detaylandırıldı.  

 

 
Kazanımlarımız 

 
 

 AB Ülkesinden Bir Enstitü ile yapılan ortaklığın sağladı tecrübenin elde edilmesi 

 Yaptığımız çalışmaların ve hitiyaçlarımızın alanında uzman kişilerce analiz edilmesi 

 Gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızın sağladığı başarıların tanıtılması 

 Projemizin hedefi de olan ürün ve üretim kalitesinin Avrupa Birliği düzeyine çıkarılması 

yönündeki çalışmalarımızın nasıl şekillenebileceğinin görülmesi 

 İşletme ziyaretleri ile tesislerin yapısı, hayvan besleme gibi konularda yapılan hataların ve 

eksikliklerin yerinde gözlemlenerek ve vurgulanarak düzeltilmesi yönünde çalışmalara 

başlanması 

 Fransız Hayvancılığının tanıtılması ve Bölgedeki hayvancılıkla arasında farklılıkların 

ortaya konması 

 Fransız Ortağımızın yaptığı CUMA (Tarim Aletleri Ortak Kullanım Kooperatifi) adlı 

sunumda ortak makine kullanımı bilincinin aşılanması ve bu alanda çalışmalara 

başlanması 

 Branşlaşmanın önemine dikkat çekilmesi  

 Üreticilerin eğitiminin yanı sıra personelin eğitimine daha çok önem verilmesi, üreticilere 

daha sağlıklı, kaliteli ve hızlı hizmet verebilecek alanında uzman personel yetiştirilmesi    


