Birlik 2010 yılndan
beri her yıl kullanmış
olduğu
spermaların
boğalarını içeren boğa
kataloglarını yayınlamaktadır. Boğa katalogu ile üreticilere, boğa
babalarının özelliklerini
ve pedigrilerini değerlendirerek, işletmelerinde kullanacakları spermaları, seçme olanağı
sağlanmıştır.

Amasya İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri
Birliği 1998 yılında kurulmuştur. Damızlık
sığır yetiştiriciliği işletmeye daha fazla fayda
sağlayacak sığırlar elde etmek maksadıyla
yürütülen bir faaliyettir. Halen, Amasya Merkez ve tüm bağlı İlçelerindeki şubelerle faaliyetlerini sürdürmektedir.
Üye sayısı
Soy kütüğü kayıtlarına göre Birliğin;
•

Amasya Merkez ve 6 ilçeye bağlı
toplam 348 köyde 1.167 işletme,

•

18 Şirket,

•

32 Tarımsal Kalkınma Koop.
Süt satışı ve Soğuk Süt Zinciri

üyesi vardır.

Çiğ sütün kaliteli ve sağlıklı olarak tüketime sunulmasının ilk ayağı olan toplama
ve soğutma için 2007 yılında 16 köy merkezine süt soğutma tankı yerleştirilerek soğuk süt zinciri tesis edilmiştir. Birlik ağırlıklı
olarak Merzifon, Gümüşhacıköy ve Suluova
İlçelerinden süt toplamaktadır. Toplanan süt;
soğutulmakta, kalite bakımından kontrol edilmekte ve ihale ile satılmaktadır. Hedefimiz
İlimizde üretilen sütün tamamına yakınının değer fiyatla pazarlanmasıdır. Birliğin 2003 yılından bu yana satışını yaptığı süt miktarını ve soğutulan miktarı ton olarak gösteren grafik
aşağıda yer almaktadır:

Kooperatiflerin toplam üye sayısı 1490’dır.
Çalışanlar
Birlikte; Amasya İli ile Merzifon, Suluova
ve Gümüşhacıköy merkezlerinde 26, Köy Süt
Toplama Merkezlerinde 38 olmak üzere toplam 64 personel görev yapmaktadır.
Ayrıca, süt toplama araçlarında 10 kişi
çalışmaktadır.
Araçlar
Birlik bünyesinde 11 adet hizmet aracı ve 10 süt toplama aracı görev yapmaktadır.
Araçlar yoğunlukla idari faaliyetler, yem ve süt taşıma, suni tohumlama ve veterinerlik hizmetleri için kullanılmaktadır.
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Suni tohumlama faaliyetleri
Halen sahada 2 veteriner hekim ve 6
suni tohumlama teknisyeni ile faaliyet gösteren Birlik suni tohumlamanın daha uygun
fiyatlarda yapılmasını sağlayarak yaygın hale
gelmesine, üreticilerin suni tohumlama ve
hayvan ıslahı konusunda bilinçlendirilmesine ve dolaylı olarak hayvanlardan alınan
verimin artırılmasına katkıda bulunmaktadır. Amasya bölgesinde her geçen yıl yapılan
suni tohumlama sayısı artmaktadır. Birliğin 2004 yılından bu yana yaptığı suni tohumlama
sayılarını gösteren grafik aşağıda yer almaktadır:
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* 2012 yılı değerleri ilk 8 ayı kapsamaktadır.
Halen günlük 50 ton süt toplanarak satışı yapılmaktadır.
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Birliğin bölgeye ve ekonomiye kazandırdığı katma değer
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Birliğin amacı; oluşturulan ve her geçen kapasitesi artırılan 107 ton soğutma kapasitesine sahip soğuk süt zinciri ve süt analiz sistemi ile bölgenin kırsal alanlarında faaliyet
gösteren Birlik üyesi üreticilerin hijyenik koşulları, yağ ve protein içeriği AB standartlarına
uygun süt üretmesini sağlamak suretiyle sütün piyasa değerini artırmak ve üretilen kaliteli sütü Birlik kanalıyla pazarlamaktır. Birlik bölgesindeki süt soğutma tankları aşağıdaki
tabloda gösterilmektedir:
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* 2012 yılı değerleri ilk 8 ayı kapsamaktadır.
Birliğin Amasya bölgesinde yapılan toplam suni tohumlama sayısı içindeki payı da
her geçen gün artmaktadır. Birlik, yüksek maliyetlere rağmen, merkeze uzak dağ köylerine
kadar suni tohumlama hizmeti götürmek için çaba göstermektedir.

Amasya DSYB süt, yem ve diğer ürünlerin alım satımı, hayvan sağlık ve suni tohumlama hizmetleri ile diğer faaliyetleri neticesinde bölgeye yüksek hacimli bir katma
değer kazandırmaktadır. Aşağıdaki tabloda
2010-2012 yılları arasında Birlik tarafından
ödenen vergi miktarları yer almaktadır:

Yıl

Toplam vergi

2010

1.001.778,180

2011

1.266.102,540

2012 (7 ay)

1.058.236,280
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Projeler
Amasya DSYB bugüne kadar üç adet Avrupa Birliği ve bir adet yerel kaynaklı olmak
üzere toplam 4 adet proje uygulamıştır.
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Halen toplam 38 köy merkezinde kurulmuş olan süt toplama merkezlerinde üreticilerden toplanan süt soğutularak Birlik merkezine taşınmakta ve gerekli ve kontrol ve analizleri yapıldıktan sonra süt işleme firmalarına satılmaktadır. Her süt toplama merkezinde
Birliğe kayıtlı ve sigortalı bir personel görev yapmaktadır.
Amasya Gediksaray Kasabası’na  bir adet süt soğutma tankı yerleştiren Birlik ilk defa
Amasya merkeze yakın bölgelerde bir süt toplama merkezi tesis etti. Birliğin 01 Eylül 2012
tarihinde süt almaya başladığı merkezde toplanan sütler doğrudan süt işleme firmaları
araçları tarafından alınmaktadır.
Periyodik süt analizleri
Amasya DSYB çiğ sütün kalitesini, içeriğini kontrol etmek amacıyla periyodik olarak süt analizleri yapmaktadır. Sistematik
kontroller üreticilerin teslim ettikleri her süt
için alınan numuneler ile araç ve depolama
tanklarından alınan numuneler üzerinde
yapılmaktadır. Gerekli koşulu sağlamayan
sonuçlarla karşılaşıldığında, sorunun kaynağı olan üretici tespit edilerek gerekli işlemler
uygulanmaktadır. Birlik tarafından yapılan tüm analizlerin periyodu, türü ve numune kaynakları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir:
PERİYOD

ANALİZ TÜRÜ

NUMUNE KAYNAĞI

• Köy süt soğutma tankları
Yağ, Su, Yağsız Kuru Madde,
• Süt toplama araçları
Yoğunluk ve Donma noktası
• Fabrika süt alım araçları
Kuru Madde Kontrolü

• Köy süt soğutma tankları
• Fabrika süt alım araçları

Günlük Süt Asitlik Tayini

• Köy süt soğutma tankları
• Fabrika süt alım araçları

Antibiyotik Testi

• Süt toplama araçları
• Köy süt soğutma tankları
• Üretici

Somatik Hücre

• Köy süt soğutma tankları
• Süt toplama araçları
• Fabrika süt alım araçları

Günlük

Haftalık

Aylık

İlk iki AB projesi ile toplam 398 saat süt hijyeni ve hayvan beslemeye yönelik mesleki eğitim, üçüncü AB projesi ile toplam 583 köyde tarım sektöründe çalışan 4.801 bayan,
4.743 erkek olmak üzere toplam 9.544 üreticiye 1.800 saat sosyal güvenlik mevzuatı eğitimi, toplam 16 köyde teorik ve uygulamalı olarak 470 kadın üreticiye toplam 240 saat beyaz
ve kaşar peynir yapımına yönelik mesleki eğitim verilmiştir.

Yağ, Su, Yağsız Kuru Madde,
• Üretici
Yoğunluk ve Donma noktası

Kayıtlı hayvan sayıları
Amasya DSYB’ye kayıtlı hayvan sayısı; soy kütüğü 48.246 baş, ön soy kütüğü 57.150
baş olmak üzere toplam 105.396 baştır. Kayıtlı hayvan sayısı ile desteklemelerden faydalanan üretici sayısı yapılan işletme güncellemeleri ile birlikte her geçen gün artmaktadır.
Birlik elemanları sahada yaptıkları çalışmalarla üreticiyi bu konuda bilinçlendirmektedirler.

01.06.2007 - 31.05.2008 tarihleri arasında uygulanan “Süt Üreticilerinin Eğitimi
Yolu ile Süt Üretim Kalitesinin Artırılması”
adlı ve 81.035,22 Euro bütçeli proje ile 2 adet
3,5 tonluk süt soğutma tankı satın alınarak
soğuk süt zinciri kapasitesinin artırılması
sağlanmış, bu tankların kontrolünü yapacak
operatörlerin istihdamı yapılmış, üretilen sütün kalitesinin arttırılması, standartlara uygun
hale getirilmesi ve bölgedeki süt üretimindeki verimliliğin arttırılması için süt üreticilerine suni tohumlama ve yem bitkileri yetiştiriciliği, hayvan hastalıkları ve hayvan besleme,
sığırlarda üretim planlaması, buzağı büyütme ve düve yetiştirme, sığır barınakları, genel
yetiştirme işleri, sütten yapılan testler ve sütün muhafazası, önemli süt ürünlerinin yapılışı,
sığır besisi, boğa seçimi ve girişimcilik konularında eğitim verilmiştir. Eğitimler sonucunda
kursu başarı ile tamamlayan çiftçilere sertifika verilmiştir.
Proje-2
08.07.2008 - 07.08.2009 “Damızlık Sığır
Yetiştiriciliğinde Mevcut Uygulamalar ve Son
Gelişmeler”   adlı ve 107.696,13 Euro bütçeli
proje ile büyükbaş hayvanların sağlığı ve verdikleri ürünlerin kalitesine yönelik iyileştirme
ve geliştirme çalışmaları yapılması amacıyla,
Avrupa Birliği’ne üye ülkeler arasında kurulacak ortaklık çerçevesinde, ortağımız France Génétique Elevage ve Institut de l’Elevage ile
karşılıklı çalışma ziyaretleri gerçekleştirilmiştir.
Ayrıca üreticilerin modern sığırcılık tekniklerini tanımaları, bu tekniklerin özellikle
gen ıslah çalışmaları, kayıt tutma, izlenebilirlik ve süt kotası açısından avantaj ve dezavantajlarını anlamaları, süt veriminin arttırılması, süt üretiminde üretimde ulusal ve uluslararası verim, kalite ve standartların yakalanması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması, AB
ile entegrasyonda önemli bir sorun olacak olan süt kotaları için hayvan ve ürün kayıtları
tutmada izlenen yöntemlerin öğrenilmesi, daha yüksek gelir elde edilmesi ve çevrenin korunması konularında eğitimler verilmiştir.
Proje-3
15.07.2010 - 15.07.2011 “Yenilikçi Yöntemlerle Kayıtlı İstihdamın Teşvik Edilmesi
Hibe Programı”’na bağlı olarak hazırlanan
“Tarım Sektöründe Kayıt Dışı İstihdamın
Çözümüne Yenilikçi Yaklaşımlar”   adlı ve
322.179,84 Euro bütçeli projede Çorum,
Samsun ve Tokat İl’leri Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birlikleri ile Kamu Yönetimi ve Denetim Stratejileri Araştırma ve Geliştirme Merkezi
Derneği (Yönet-De) ortak olarak yer almışlardır. Kayıtlı istihdamı artırmak için etkili yollar,
yöntemler bulmak ve uygulamak amacıyla bölgesel / yerel aktörlerin yenilikçi faaliyetlerine imkân tanıyarak kayıtlı istihdamı artırarak / kayıt dışı istihdamı asgariye indirerek, kayıtlılık sürecini kolaylaştırma amacıyla başlatılan proje süresince yetiştiricilerin sosyal güvenlik mevzuatı konusunda bilgilendirilmesi amacıyla farklı faaliyetler gerçekleştirilmiştir.
06.10.2010 tarihinde Merzifon’da, 27.10.2010 tarihinde Çorum’da ve  11.11.2010 tarihinde Samsun’da olmak üzere “Tarımda Sosyal Güvenlik ve Kayıtlı İstihdamın Artırılması “
adlı üç adet açılış semineri ile 27 .06.2011 tarihinde “Türkiye’de Tarımın Geleceği ve Çiftçilerin Sosyal Güvenliği” adlı kapanış semineri gerçekleştirilmiştir.
Yerel proje
Birliğimizin Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında Tarım
ve Köy İşleri Bakanlığı Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü’ne (TEDGEM) sunmuş olduğu “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 Konteynırların (süt evi) 2007 yılı içerisinde köy merkezlerine yerleştirildi. Toplam proje tutarı olan 347.613,20 TL.nın yarısı Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, diğer
yarısı da birliğimiz tarafından karşılanmıştır.

Düve satışı
Amasya DSYB üyelerinin elinde bulunan düveleri değer fiyatına satabilmek
için, üyelerden ve piyasadan gelen talepleri
değerlendirerek koordine, toplama, yükleme, dağıtım ve yerinde teslim faaliyetlerini
gerçekleştirerek 1998 yılından beri beyaz ve
mavi belgeli, sağlık kontrolü yapılmış düve
satışı yapmaktadır.
Brucella testi
Amasya DSYB üyelerini hayvanlardan
insanlara geçen hastalıklardan korumak ve
tedavi edilmelerine olanak sağlamak için
periyodik olarak ücretsiz Brucella testi yaptırmaları   sağlanmaktadır. Bu amaçla, 2010
yılında 930 üreticiye Merzifon Onur Tıp
Merkezi’nde Brucella testi yapılmıştır. Test
yaptırma işlemleri için anlaşma her yıl yenilenmektedir.
Yem satışları
Birlik üyelerimizin ihtiyaçlarını yerinde
karşılamak maksadıyla Merzifon, Suluova,
Gümüşhacıköy   Merkez’leri ile süt soğutma
tankları bulunan köy merkezlerinin bazılarında kurulan satış noktalarında yem, yem
katkı maddeleri,tohum ve bazı gıda maddeleri satışı yapılmaktadır. Birlik; 2012 yılından
itibaren uygulamaya başladığı bir sistemle üye üreticilerine satacağı yemleri alacağı firmaları belirlemek üzere yem firmalarına gönderdiği teklif davet mektuplarına karşılık olarak
gelen tekliflerin kurulan bir komisyon tarafından değerlendirilmesi sonucunda, o yıl için
yem alınacak firmalar belirlenerek seçilen firmalarla sözleşme imzalamıştır. Bu sayede, piyasadan daha uygun fiyatlarda temin edilerek üreticilerin yem girdi fiyatlarını düşürmesine katkı sağlanmaktadır.
Birlik toplantıları
Amasya DSYB Birliğimiz 25 AĞUSTOS
2012 Cumartesi günü saat 14.00’de Merzifon
Valiente Otel Toplantı Salonu’nda ilk “Birlik
Koordinasyon ve Bilgilendirme Toplantısı”
nı gerçekleştirdi. Toplantıya Birliğin Amasya,
Merzifon, Suluova ve Gümüşhacıköy merkezleri ve köy süt toplama merkezlerinde görev
yapan personel ile süt toplama araç şoförleri katıldı.
Toplantıda Amasya DSYB’nin kuruluşu, gelişimi, faaliyetleri, hayvancılığın gelişimi
açısından bölgeye sağladığı faydalar, geleceğe yönelik planlar ve uygulama yöntemleri ele
alındı. Başta Amasya DSYB Başkanı Güner Aslan olmak üzere Birlik’te yürütülen ana faaliyet alanları sorumlu çalışanları ile süt toplama merkezleri görevlileri toplantıda söz alarak
yürütülen faaliyetleri, çalışanlardan beklentileri ve sahada yapılması gereken işlemleri dile
getirdi. Toplantı sonrasında alınan kararlar oylanarak kabul edildi.
Fransa ile ilişkiler (24-29 Şubat 2012)
Amasya DSYB Paris Uluslararası Tarım Fuarı’nda
Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Güner
Aslan ile Troyka Danışmanlık CEO’su Ahmet
Sümer’den oluşan bir heyet Fransız Hayvancılık Enstitüsü (Institut de l’Elevage)’nün
daveti üzerine 24-29 Şubat 2012 tarihleri arasında Paris’te düzenlenen Uluslararası Tarım
Fuarı’na katılmak, işletmelerin faaliyetlerini
yerinde görmek ve incelemek, süt ve tarım sektöründe yer alan kurum ve kuruluşların
yetkilileriyle görüşmeler yapmak ve işbirliğini geliştirmek amacıyla bir çalışma ziyareti
gerçekleştirdi.
Fransa’da hayvancılık sektöründe yer alan kurum ve kuruluşların yetkilileriyle yapılan
görüşmelerde, Amasya bölgesinde hayvancılığın geliştirilmesi için işbirliğinin ve görüşmelerin ciddi ve yoğun bir şekilde sürdürülmesi konusunda mutabakat sağlandı.
Amasya DSYB Fransız Agri TV’de
Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Güner
Aslan ile Troyka Danışmanlık CEO’su Ahmet
Sümer Fransa çalışma ziyareti esnasında
Fransız Hayvancılık Enstitüsü Başkanı Martial
Marguet, Uluslararası İlişkiler Bölümü Baş-

kanı Philippe Amé ve Ubifrance Türkiye “Gıda teknolojileri, ürün ve ekipmanları” bölümü
sorumlusu Aydan Tezcan’la birlikte Fransız Tarım TV’nin düzenlediği bir röportaja katıldılar.
TRT çekimleri (Fransa – Türkiye)
Türkiye Radyo Televizyonu (TRT)’na
bağlı bir çekim ekibi, TRT tarafından bir Avrupa Birliği projesi kapsamında hazırlanan
“Kesişen Hayatlar” adlı belgesele konu olan
Amasya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’nin
tesis ve faaliyetleri ile ilgili çekimler yapmak
üzere 22-27 Temmuz 2012 tarihleri arasında
bir çalışma ziyareti gerçekleştirdi.
TRT tarafından çekilen belgesel, Amasya DSYB tarafından 08.07.2008-07.08.2009
tarihleri arasında uygulanan “Damızlık Sığır Yetiştiriciliğinde Mevcut Uygulamalar ve Son
Gelişmeler” adlı AB projesinde Fransız Hayvancılık Enstitüsü (Institut de l’Elevage) ile başlayan ve proje sonrasında tüm Fransız hayvancılık sektörü kurum ve kuruluşları ile her geçen gün gelişerek devam eden ortaklık ve işbirliğini konu almaktadır.
İlk ayağı 19-24 Nisan 2012 tarihleri arasında Fransa’da, Franche-Comte Bölgesi Jura ve
Doubs Departman’ları ile Paris’te bulunan farklı kurum ve kuruluşlarda yönetici ve çalışanların katılımıyla gerçekleştirilen çekimlerin ikinci ayağı olan Amasya bölgesi çekimlerinde,
Amasya bölgesinin genel durumunu, tarımsal gelişimini ve faaliyetlerini, yöremizin özelliklerini, kırsal alanlardaki hayvancılık faaliyetlerini, Amasya DSYB’nin bölge hayvancılığının gelişiminde oynadığı rolü ve özellikle Fransa ile tesis edilen ikili ilişkiler neticesinde bu
gelişime sağlanan katkıyı değişik yönleriyle gösteren konular ele alındı.
Amesia markası ve patenti
Amasya DSYB tarafından 15.07.201015.07.2011 tarihleri arasında uygulanan sosyal
güvenlik içerikli “Tarım Sektöründe Kayıt Dışı İstihdamın Çözümüne Yenilikçi Yaklaşımlar” adlı Avrupa
Birliği Projesi kapsamında Yeşilırmak Havzası’nda  
yer alan Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat İl’lerinde
toplam 583 köyde 4.801’i kadın olmak üzere toplam
9.544 yetiştiriciye 1800 saat Sosyal Güvenlik Mevzuatı eğitimi, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt
Teknolojisi Bölümü’nden Prof.Dr.Metin Atamer ve
Uzman Salih Özcan tarafından 16 köyde toplam 470
kadın üreticiye 240 saat peynir yapımına yönelik
mesleki eğitim verildi.
Gerçekleştirilen eğitim ve faaliyetler esnasında
kırsal alanlarda çalışan üretici eşlerinin sosyal güvenlik harcamalarını karşılamak için ek gelire ihtiyaç duydukları görüldü. Kırsal alanlarda
yaşayan üye üreticilerin sorunlarına çözüm üretebilmek ve ekonomik gelirlerine katkı sağlayabilmek amacıyla, Birlik üyelerinin eşlerinin kendi olanakları ile ürettiği yöresel ve doğal
ürünlerin Amasya DSYB bünyesinde oluşturulan AMESİA adlı bir şirket tarafından AMESİA
markası ile pazarlanabilmesine olanak sağlandı.
Başlangıçta, üreticilerimizin gelirini
artırmak, ürünlerini değer fiyatından satmalarına yardımcı olmak ve sosyal güvenlik
primlerini daha kolay ödemelerine katkı
sağlamak amacıyla, Birlik üyelerinden toplanan sütün bir kısmından bölgedeki süt
işleme şirketlerine kaşar peyniri yaptırıldı. Amasya İli Merzifon, Gümüşhacıköy ve Suluova İlçelerine bağlı köylerin bazılarından
üretici kadın temsilciler seçilerek “Amesia Çalışan Kadın Arılar” grubu oluşturuldu. Üretici
kadınlar tarafından hazırlanan yerel ürünler, Birlik merkezinde grup üyeleri tarafından ambalajlanarak, yeni açılan ve Amesia markası için tahsis edilen satış noktasında tüketicilerin
hizmetine sunuldu.
Birlik üyelerinin eşlerinin ürettiği ürünleri pazarlamak amacıyla kurulan Amesia adlı
şirket ve alınan patent ile gelişen faaliyetlerin desteklenmesi ve hayata geçirilmesi amacıyla  oluşturulan “Amesia Çalışan Kadın Arılar” grubunda yer alan 15 kadına Birlik bünyesinde
oluşturulan atölyede 6 ay boyunca paketleme, ambalajlama, nakış ve logo işleme ile ürün
imalatı konularında eğitimler verildi.
“Amesia Çalışan Kadın Arılar” grubu;
Antalya Ticaret Borsası öncülüğünde Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği, Antalya Ticaret ve
Sanayi Odası, Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı’nın desteğiyle bu yıl üçüncüsü
gerçekleştirilen Fuar’da 21-24 Haziran 2012
tarihleri arasında kendi olanaklarıyla doğal

ortamda elde ettikleri yöresel ürünleri sergilediler. Ailelerinin gelirine bir katkı sağlamak
için faaliyetlerini sürdüren ‘Amesia Çalışan Kadın Arılar’ grubu yöresel kıyafetleriyle fuar
ziyaretçilerine Amesia markasının tanıtımını ve ürün satışını yaptılar. Fuar’da açılan sergide
Birlik üyelerinin sütlerinden imal edilen kaşar peyniri, tereyağı, lor peyniri, yerel çökelek,
ayrıca bölgenin orman köylerinden elde edilen alıç, kuşburnu ve kızılcık marmelatı, pancar, dut, keçiboynuzu (harnup), elma pekmezi vb. yerel ve organik ürünler yer aldı.
Kıbrıs İskele Belediyesi ile İlişkiler
Birliğimiz Yönetim Kurulu Başkanı Güner Aslan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
İskele İlçesi Belediye Başkanlığı’nın daveti
üzerine 15-17 Şubat 2012 tarihleri arasında
KKTC İskele İlçesi’ne gerçekleştirdiği çalışma
ziyareti kapsamında, 15 Şubat 2012 tarihinde
İskele İlçesi bölgesinde yer alan işletmeler ve
inşaatı devam etmekte olan süt alım merkezlerinde yapılan incelemeler esnasında işletme
sahipleri ve üreticilerle görüşmeler yaptı.
KKTC ve İskele bölgesinde hayvancılık konusunda yaşanan sorunlar ve muhtemel çözüm yolları konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Üreticiler tarafından özellikle bölgede yaşanan su sıkıntısının, hayvancılık için ayrılan alanların yeterli olmayışının,
hayvan barınakları için gerekli olan elektrik ihtiyacının altyapı eksikliğinden kaynaklanan
sorunlardan dolayı karşılanamamasının, suni tohumlama ile ilgili teknik personel ve hizmetin istenilen seviyede olmayışının, hayvan satanlara devlet tarafından verilen destek
sebebiyle işletmelerin küçülmesinin ve kooperatifleşerek örgütlenme konusunda üreticinin yeterli bilgi sahibi olmayışının hayvancılığın gelişmesini olumsuz yönde etkilediği dile
getirildi.
Türkiye Ziraatçılar Derneği ödülü
Türkiye Ziraatçılar Derneği tarafından
her yıl geleneksel olarak verilen ödüllerden
tarımsal üretim konusundaki ödüle bu yıl
Amasya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği layık görüldü.

Tırnak kesimi çalışmaları
Amasya DSYB üreticilerin tırnak kesme
konusundaki sorunlarını gidermek maksadıyla satın aldığı tırnak kesme makinesi ile
işletmelere giderek üreticilerin taleplerine
yönelik olarak ihtiyaçlarını karşılamaktadır.
Ayrıca, üreticilere tırnak kesiminin önemi ve
yapılışı konusunda uygulamalı olarak eğitimler verilmektedir.
Yem bitkisi tohumu satışları
Amasya DSYB üye üreticilerine piyasaya
göre daha düşük fiyatlarda ve yüksek kaliteli
yem temin etmek amacıyla yem bitkisi tohumu satışı yapmaktadır. 2010 yılında; 21.800
kg. arpa ve 23.600 kg. buğday tohumu, 2011
yılında ise 82.050 kg. arpa tohumu satılmıştır.
Silaj biçme faaliyetleri
Amasya DSYB Birliğe üye üreticilerin
mısır silajlarını biçmek için satın aldığı silaj
makinesinin üyeler tarafından verimli olarak kullanılabilmesi için hasat tarihlerini 1 ay
önceden tespit ederek bir sıra oluşturmakta,
bölgemizde her geçen gün artan yem bitkisi
amaçlı mısır ekiminin hasatını mümkün olan
en kısa sürede ve daha verimli olarak gerçekleştirmektedir. 2009 yılında 158 saatte 474
dekar, 2012 yılında 222 saatte 666 dekar ve 2011 yılında 317 saate 951 dekar mısır silajı
biçimi yapılmıştır. erek üreticilerimizin mağdur edilmemesi sağlandı.
Ultrason cihazı alımı

Ödülü Amasya DSYB adına Yönetim Kurulu Başkanı Güner Aslan, 20 Haziran 2012
tarihinde Ankara Gür Kent Otel’de gerçekleştirilen Türkiye Ziraatçılar Derneği’nin (TZD) 63.
Kuruluş Yıldönümü ve Geleneksel TZD Ödül Töreni’nde Türkiye Ziraatçılar Derneği Başkanı
İbrahim Yetkin’den aldı.
Araştırma, Yatırım ve Proje Geliştirme Ofisi

Amasya DSYB üyelerine daha iyi hizmet
verebilmek amacıyla sahada görev yapan
veteriner hekim ve suni tohumlama teknisyenlerinin sığır abdominal organlarının muayenesi yoluyla gebelik teşhisi ve suni tohumlama öncesi kontrol yapabilmeleri için 3 adet
WED-3000V Ultrason cihazı satın aldı.
Sahada çalışan personele hem zaman hem de doğru teşhis anlamında büyük kolaylık
sağlayan cihazlarda yüklü programlarla veteriner hekimler fötusun baş sağrı uzunluğunu
hesap ederek 3 günlük bir yanılma payı ile gebeliğin kaç günlük olduğunu belirleyebilmektedir. Hekimin sadece fötusun baş ve sağrısını işaretlemesi programın hesaplaması
için yeterli olmaktadır.

Amasya DSYB bünyesinde “Araştırma,
Yatırım ve Proje Geliştirme Ofisi” adı altında
yeni bir birim oluşturuldu. Bu birim, birliğimizin halen yürütmekte olduğu projelerin takip
ve koordinasyonu ile daha verimli bir süt üretimi için yapacağı araştırma ve geliştirme çalışmaları neticesinde yeni projeler hazırlama
ve gerçekleştirme faaliyetlerini yürütecektir.

Gübre serpme makineleri alımı

Bu kapsamda, IPARD (IPA Kırsal Kalkınma Bileşeni) ile ilgili olarak Ağustos 2010 tarihinden itibaren Proje Ofisi’nde düzenlenen toplantılar ile bölgedeki tüm üreticiler bilgilendirildi. Birliğimiz tarafından hazırlanan tanıtım broşürleri üreticilere dağıtıldı.
Repro Guide ve diğer yayınlar
Amasya DSYB tarafından uygulanan ikinci AB projesi kapsamında Fransız Hayvancılık Enstitüsü (Institut de
l’Elevage) ile başlayan ve 3 yıldan bu yana devam eden
işbirliği sayesinde Fransa Hayvancılık ve Yapay Tohumlama
Kooperatifleri Ulusal Birliği (UNCEIA) tarafından hazırlatılan ‘Repro Guide’ adlı yayın bölge ve ülke hayvancılığına bir
katkı sağlamak üzere Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Zootekni Bölümü öğretim üyesi Prof.Dr.Fatin Cedden tarafından dilimize çevrilerek Birlik tarafından yayınlanmıştır.
İki adet Fransa Hayvancılık Enstitüsü’ne ait yeni yayının hazırlık çalışmaları devam etmektedir.

Amasya DSYB üreticilerin gübre dağıtım
ve taşıma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla
bir adet 10.500 Lt. kapasiteli kuru gübre serpme makinesi ve bir adet 8.000 Lt.kapasiteli
sıvı gübre serpme makinesi satın aldı. Birliğin oluşturduğu ortak makine kullanım
parkında faaliyet gösterecek olan makineler
üreticilerin talepleri doğrultusunda hazırlanan hizmet çizelgesine göre çalışacaktır.
Montbeliarde ırkını yaygınlaştırma çalışmaları

Araştırma ve Geliştirme Bölümü
Dişi Fertilitesi Grubu

Çeviren: Prof. Dr. Fatin CEDDEN
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Zootekni Bölümü - ANKARA

AMASYA

DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ

Birlik uyguladığı üçüncü AB projesinden itibaren hazırladığı sosyal güvenlik, mesleki eğitim ve IPARD bilgilendirme broşürlerini üreticilere ve
sektördeki diğer kurum ve kuruluşlara dağıtımını yaptı. Aşağıda bu yayınlardan bazıları
yer almaktadır:
•

Süt Sığırı Yetiştiricileri İçin Pratik Bilgiler

•

Çiftçilerin Sosyal Güvenliği

•

Panel Konuşmaları ve Sıkça Sorulan Sorular

•

Türkiye’de Tarımın Geleceği ve Çiftçilerin Sosyal Güvenliği Paneli

•

Barınaklar

AB projesi sürecinde Fransa ile sağlanan
iyi ilişkiler neticesinde; bölgemiz koşullarına
uygun, Montbeliarde ırkını bölgemizde yaygınlaştırmak amacıyla Fransız Umotest-Coopex Grup ile Birliğimiz tarafından yapılan anlaşma sonucu; bugüne kadar toplam 4.480
adet sperma satın alınarak dağlık alanlardaki
kültür ırkları saf ve melezleri ile yerli ırklarda
melezleme yoluyla kullanılmış ve melez genotipler elde edilmiştir. Böylece daha uzun ömürlü, kolay doğum ve yüksek et ve süt verimi özelliklerine sahip, yağ ve protein değerleri yüksek süt veren hayvanlarla sütün daha iyi
fiyata satılabilmesi ve peynir yapımı için ideal süt elde edilmesi sağlanmıştır.
Elde edilen ilk yavruların süt verimleri ve değerleri kontrol edilmeye başlanmıştır.  
Montbeliarde ırkının boğaları Birlik boğa kataloğuna konularak bölgemizde tanıtımı sağlanmıştır.

