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1. Giriş  
 
Fransız Hayvancılık Enstitüsü (Institut de l'Elevage)’nün daveti üzerine 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 24-29 Şubat 
2012 tarihleri arasında Amasya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği (DSYB) tarafından Fransa'ya teknik bir 
çalışma ziyareti düzenlenmiştir. Ziyareti aşağıda isim ve görevleri yazılı personel gerçekleştirmiştir:  

 

Güner ASLAN Amasya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı 

Ahmet Sümer Troyka Danışmanlık CEO’su, Amasya DSYB Proje Danışmanı 

 
Gezi süresince Amasya bölgesinde hayvancılık konusunda gerçekleştirilebilecek faaliyetleri değerlendirmek 
üzere: 

 
 Fransa’da hayvancılık sektöründe yer alan tüm kurum ve kuruluşların fuar kapsamındaki faaliyetlerini 

yerinde görmek, yetkilileriyle görüşmeler yapmak üzere Paris Uluslararası Tarım Fuarı,  

 
 Amasya DSYB tarafından kurulması planlanan süt işleme tesisi ile ilgili olarak Franche-Comté 

bölgesi Doubs Departmanı’nda bir peynir fabrikası ve Franche-Comte Bölgesi Süt Endüstrisi Ulusal 
Okulları (Ecoles Nationales d'Industrie Laitière - ENIL), bir peynir fabrikası ile işletmeler, 

 
 Bölgemizde kurulması planlanan tarım makineleri ortak kullanım kooperatifleri hakkında bilgi 

toplamak ve sistemin işleyişini yerinde görmek ve incelemek amacıyla Tarım Ekipmanları Ortak 
Kullanım Kooperatifleri (Coopératives d'Utilisation de Matériel Agricole - CUMA) 

 
ziyaret edildi.  
 

 Hayvancılık konusundaki işbirliğinin geliştirilmesi konusunda Fransa Génétique Elevage yetkilileri  ve 
Fransız Hayvancılık Enstitüsü Başkanı Martial Marguet ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı 
Philippe Amé, 

 
 Tarımsal Ürünler ve Teknik Uluslararası Ticaret Geliştirme Derneği (ADEPTA) yetkilileri, 

 
 Fransız Hayvancılık Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Bölümü önceki Başkanı Jean-Noël Bonnet 

 
ile görüşmeler yapıldı. 
 
Ayrıca,  Fransız Tarım TV’nin düzenlediği bir röportaja iştirak edildi. 
 
Bu raporun amacı Fransa'da gerçekleştirilen çalışma ziyareti süresince elde edilen izlenimler ve  bilgiler 
doğrultusunda bölgemizde gerçekleştirilecek faaliyetleri somut olarak ortaya koymak, yapılacak işbirliği ve 
koordinasyon ile teknik yardım konularını detaylı olarak değerlendirmektir. 
 
2. Paris Uluslararası Tarım Fuarı’nda gerçekleştirilen faaliyetler 
 
2.1 Fransa’da yetiştirilen tüm hayvan ırk ve cinsleri gösterisi 
 
Paris Uluslararası Tarım Fuarı’nda Fransa Génétique Elevage ve Fransız Hayvancılık Enstitüsü yetkilileriyle 
buluşularak Fransa’da yetiştirilen tüm hayvan ırk ve cinsleri hakkında yapılan gösteri ve sunum izlendi. 
 
2.2 Fransa Génétique Elevage ve Fransız Hayvancılık Enstitüsü yetkilileriyle görüşme 
 
Öğleden sonra, genetik uzmanlarıyla birlikte Uluslararası Tarım Fuarı’nı gezildi ve yetkililerden bilgi alındı. 
Fransız Hayvancılık Enstitüsü Başkanı Martial Marguet ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Philippe 
Amé ile toplantı gerçekleştirildi. 
 
2.3 Fransız Tarım TV’nin röportajı 
 
Fransız Hayvancılık Enstitüsü Başkanı Martial Marguet ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Philippe 
Amé ile Ubifrance Türkiye “Gıda teknolojileri, ürün ve ekipmanları” bölümü sorumlusu Aydan TEZCAN’la 



birlikte Fransız Tarım TV’nin düzenlediği bir röportaja iştirak edildi. 
  
2.4 Montbeliarde gösterisi 
 
Fransız Umotest-Coopex Grup pazarlama temsilcisi Guilhem BROUZES tarafından gerçekleştirilen 
Montbeliarde gösterisi izlendi. Daha önce, bölgemizde hiç bulunmayan Montbeliarde ırkını bölgemizde 
yaygınlaştırmak, bölgeye uyumlarını ve verimlilik sonuçlarını belirlemek amacıyla geçtiğimiz yıl başlangıç 
olarak 2000 adet Montbeliarde boğa sperması alınarak bölgemizdeki işletmelerde bulunan hayvanlara 
uygulandı. Bölgemizde meraya dayalı beslemeyi esas alan ekstansif hayvancılığın  yaygın olması, 
Montbeliarde ırkının süt verimi yüksek mevcut kültür ırklarına kıyasla dayanıklılık açısından daha elverişli 
olması nedeniyle bu sisteme yatkınlığı, uzun ömürlülüğü, süt ve et verimi yönünden yüksek değerlere sahip 
olması, yüksek yağ ve protein oranı, süt fiyatındaki istikrarsız hareketler nedeniyle kaliteli süt ve yüksek fiyat 
elde etme gereksinimi, bölge için daha verimli alternatif ırk arayışı, dağlık bölgelerde hayvancılığa çözüm 
üretme arayışı gibi nedenlerle uygulanmaya başlanan bu program ile yakın bir gelecekte bölgemizin bu ırk ile 
anılmasını sağlamak ve bu anlamda bir pazar oluşturarak bölgeye ekonomik bir katkı sağlanması 
hedeflenmektedir. 
 
2.5 ADEPTA yetkilileriyle görüşme 
 
Tarım ve tarımsal sanayi ile ilgili tüm uygulamaları tek bir çatı altında toplayarak tarım ve tarımsal gıda 
alanında uluslararası ekipman üreticilerini, tedarikçileri, uzmanlar ve araştırma birimlerini destekleyen ve 
1977 yılında Fransa Tarım Bakanlığı'nın desteğiyle kurulan Tarımsal Ürünler ve Teknik Uluslararası Ticaret 
Geliştirme Derneği (ADEPTA) yetkililerinden, Olmix temsilcisi uluslararası geliştirme yöneticisi Alain 
REOCREUX, Ecti temsilcisi ve danışmanı Nuriye YILDIZ, Imv Technologies adına Benoit Cayrel, Invivo 
adına Florent BESNARD ile yapılan toplantılarda muhtemel işbirliği konularında karşılıklı görüş alışverişinde 
bulunuldu. 
 
2.6 Jean-Noël Bonnet ile görüşme 
 
Fransız Hayvancılık Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Bölümü önceki Başkanı Jean-Noël Bonnet ile yapılan 
görüşmelerde, Amasya DSYB’de ve bölgede hayvancılık konusunda yaşanan gelişmeler ile gelecekte 
gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetler hakkında görüş alışverişi yapıldı. Görüşmede sütün önemi, kalitesi, 
peynir yapımı konusu, gelecekte Amasya bölgesinde artması düşünülen et talebinin karşılanması amacıyla 
et üretiminin artırılması ile ilgili uygulanabilecek strateji konuları ön plana çıktı. 
 
3. Franche-Comté bölgesi Doubs Departmanı’nda gerçekleştirilen faaliyetler 
 

Franche-Comté bölgesi Doubs Ziraat Odası yetkilisi Marie‐Ange PONSARD refakatinde Franche-Comté 

bölgesi Doubs Departmanı’ndaki bir peynir fabrikası, işletmeler, ENIL (Ecoles Nationales d'Industrie Laitière) 
ve CUMA (Coopératives d'Utilisation de Matériel Agricole) ziyaret edildi.  
 
3.1 Peynir fabrikası ziyareti 
 
Bölgemizde üreticilerimizin elde ettiği sütü daha yüksek fiyatlarda pazarlamak ve üreticilerimizin gelirlerini 
artırmak için kurulması planlanan peynir fabrikasının fizibilite çalışmalarına bir temel oluşturacak bilgi elde 
etmek amacıyla bir peynir fabrikası ziyareti gerçekleştirildi. Ziyaret esnasında yetkililer ile Amasya DSYB’e 
peynir fabrikasının kurulması ve peynir yapımı ile ilgili bilgi ve teknoloji aktarımı  konusunda sağlayacakları 
destek konusunda görüşmeler yapıldı. Görüşmeler neticesinde, talep edilen her konuda gerekli desteğin 
sağlanacağı konusunda mutabakata varıldı. 
 
3.2 ENIL ziyareti 
 
Jamal KEBCHAOUI refakatinde Franche-Comte Bölgesi Süt Endüstrisi Ulusal Okulları (Ecoles Nationales 
d'Industrie Laitière (ENIL)) ziyaret edildi. Okulda yapılan görüşmelerde,  yetkililer, Amasya bölgesinde DSYB 
tarafından üretilmesi planlan peynir için bölgede üretilen sütün içeriği ve Türk insanının damak tadı esas 
alınarak bir ön araştırma ve fizibilite çalışması yapılması gerektiğini ve bu konu ile ilgili her tür desteği 
verebileceklerini ifade ettiler.  
 
3.3 CUMA ziyareti 
 
Tarım Ekipmanları Ortak Kullanım Kooperatifleri (Coopératives d'Utilisation de Matériel Agricole - CUMA) 
ziyaret edildi. Önceki Fransa çalışma ziyareti sonrası başlayan tarım makinelerinin ortak kullanımı için 



kooperatif kurulabilmesi konusunda  2 yıldan beri devam eden önemli çalışmalar neticesinde Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunulmuş olup, bu konuda faaliyetler devam etmektedir. 
 
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. 


