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1. Giriş  
 
Türkiye Radyo Televizyonu (TRT) tarafından bir AB projesi kapsamında hazırlanan “Hayatlar Kesişirken” adlı 
belgesel çekimlerine katılmak ve Fransız süt ve tarım sektöründe yer alan kurum ve kuruluşların yetkilileriyle 
görüşmeler yapmak amacıyla 19-24 Nisan 2012 tarihleri arasında Amasya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği 
(ADSYB) adına aşağıda bilgileri yer alan heyet Fransa'da bir faaliyet gerçekleştirmiştir. 
 

Güner ASLAN Amasya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı 

Fatih EKİNCİ Amasya DSYB Proje Geliştirme Ofisi  

 
TRT tarafından yapılan program, Amasya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından Sivil Toplum Diyaloğu 
Desteklenmesi Programı kapsamında uygulanan “Damızlık Sığır Yetiştiriciliğinde Mevcut Uygulamalar ve 
Son Gelişmeler” adlı AB projesinde Fransız Hayvancılık Enstitüsü (France Institut de l'Elevage) ile 
oluşturulan uzun dönemli işbirliği ve ortaklığın neticesinde gerçekleştirilen karşılıklı çalışma ziyaretleri, bilgi 
alışverişi ve iki ülke hayvancılık sektörü kurum ve kuruluşları arasında sağlanan işbirliğini konu almaktadır. 
 
Faaliyet süresince yapılanlar çekimler kapsamında Amasya bölgesinde hayvancılık konusunda 
gerçekleştirilebilecek faaliyetleri değerlendirmek üzere: 

 
 Franche-Comte Bölgesi’nin başkenti Besançon’a bağlı Mamirolle Kasabası’nda yer alan Süt 

Endüstrisi Ulusal Okulları (Ecoles Nationales d'Industrie Laitière - ENIL) ve bünyesinde yer alan 
peynir ve diğer süt ürünleri üretim tesisleri, 

 Jura Departman’ında yer alan ve yöresel Comte peyniri olgunlaştırma merkezi olarak kullanılan des 
Rousses kalesi,  

 Franche-Comte Bölgesi Doubs Departman’ı Roulans Kasabası’nda bulunan Coopex Montbéliarde 
Grup Suni tohumlama merkezi, 

 Franche-Comte Bölgesi Doubs Departman’ı Maisons-du-Bois-Lièvremont Kasabası’nda bulunan 
Comté peyniri yerel üretim tesisi, 

 Franche-Comte Bölgesi Doubs Departman’ı Maisons-du-Bois-Lièvremont Kasabası’nda bulunan 
FNPL Başkan Yardımcısı, Fransız Hayvancılık Enstitüsü Başkanı ve Maisons-du-Bois-Lièvremont 
Kasabası peynir üretim tesisi ve kooperatifi başkanı Sayın Martial Marguet’nin işletmesi, 

 Fransız Hayvancılık Enstitüsü’nün Paris’te bulunan merkezi, 

 Ulusal Tarım Araçları Kullanım Kooperatifleri Federasyonu (Federation Nationale des Cooperatives 
d'Utilisation de Materiel Agricole - FNCUMA)’nun Paris’te bulunan merkezi 

ziyaret edildi.  
 
2. Franche-Comté Bölgesi’nda gerçekleştirilen faaliyetler 
 
Franche-Comte Bölgesi’nde bulunan Jura ve Doubs Departman’larındaki farklı kurum ve işletmeler ziyaret 
edilerek yetkili ve görevlilerle ikili görüşmeler, röportajlar ve çekimler gerçekleştirilmiştir. 
  
2.1 ENIL ziyareti 
 
Franche-Comte Bölgesi’nin başkenti Besançon’a bağlı Mamirolle Kasabası’nda yer alan Süt Endüstrisi 
Ulusal Okulları (Ecoles Nationales d'Industrie Laitière - ENIL) ve bünyesinde yer alan peynir ve diğer süt 
ürünleri üretim tesislerinde çekimler gerçekleştirilidi.  

Uluslararası ilişkiler sorumlusu Sayın Jamal KEBCHAOUI tarafından karşılanan heyet, okulu ve 
bünyesindeki üretim tesislerini gezdi. Öncelikle okulun çalışma sistemi ve hizmet verdiği alanlar hakkında 
daha sonra üretilen farklı peynir çeşitleri, üretim safhaları ve uygulanan işlem detayları, peynirlerin 
olgunlaştırma ve bekletme süreleri, diğer süt ürünleri üretimi hakkında detaylı bilgi aldı. Farklı ürünlerin 
üretim işlemleri uygulamalı olarak yerinde görüldü. Çekim ekibi tüm üretim safhalarını ayrıntılı olarak yerinde 
kaydederek, Sayın Jamal KEBCHAOUI ile özel bir röportaj gerçekleştirdi.     
 

2.2 Des Rousses kalesi ziyareti 
 
Heyet, Jura Departman’ında yer alan ve yöresel Comte peyniri olgunlaştırma merkezi olarak kullanılan 1.150 



m. yükseklikteki des Rousses kalesini ziyaret etti. Daha önce askeri amaçlarla, günümüzde ise üretilen 
peynirleri uygun koşullarda bekletmek ve olgunlaştırmak için kullanılan kalede sorumlu personel tarafından 
karşılanan heyet kale hakkında bilgi aldıktan sonra depoları dolaşarak, peynirlere yapılan işlemler, 
olgunlaştırma faaliyetleri  ve bekletme süreleri hakkında bilgi aldı. Çekim ekibi tüm depolama bölümlerinde 
yaptığı kayıtlardan sonra sorumlu personel ile  özel bir röportaj gerçekleştirdi.     
 
2.3 Coopex Montbéliarde Grup Suni tohumlama merkezi ziyareti 
 
Coopex Grup’un Roulans’da bulunan Montbéliarde Suni tohumlama merkezinde sorumlu personel tarafından 
karşılanan heyet tesis hakkında genel bilgi aldıktan ve bir röportaj gerçekleştirdikten sonra, tesiste bulunan 
sperma ve cinsiyeti belirli sperma üretim merkezinde, seçilmiş boğaların bulunduğu bölümde çekim yaptı. 
Amasya DSYB heyeti ise, tesisin kuruluş esası ve çalışma esasları hakkında bilgi aldı.  
 
2.4 Maisons-du-Bois-Lièvremont Kasabası Comté peyniri yerel üretim tesisi ziyareti 
 
Franche-Comte Bölgesi Doubs Departman’ı Maisons-du-Bois-Lièvremont Kasabası’nda bulunan ve 6 
üreticinin bir araya gelerek oluşturduğu kooperatif bünyesinde kurulan ve faaliyetlerini sürdüren Comté 
peyniri yerel üretim tesisi ziyaret edildi. Kooperatif başkanı Sayın Martial Marguet refakatinde tesisi, peynir 
üretimini ve bekletme işlemlerini yerinde gören ve bilgi alan heyet, depo bölümünde yapılan kayıtlarla çekimi 
sona erdirdi.  

 
2.5 Sayın Martial Marguet’ye ait işletme ziyareti 
 
Franche-Comte Bölgesi Doubs Departman’ı Maisons-du-Bois-Lièvremont Kasabası’nda bulunan FNPL 
Başkan Yardımcısı, Fransız Hayvancılık Enstitüsü Başkanı ve Maisons-du-Bois-Lièvremont Kasabası peynir 
üretim tesisi ve kooperatifi başkanı Sayın Martial Marguet’nin işletmesi 2 gün süreyle ziyaret edildi. İşletmede 
bulunan sağmal ve genç hayvan barınakları, yem depoları, sağım sistemleri ve soğutma tankının bulunduğu 
tesisler işletme sahibinin refakatinde gezildi.  
 
İşletme, çalışma koşulları, besleme yöntemleri ve dönemleri, ekstansif besleme avantajları, kış dönemi 
hazırlıkları konusunda bilgi alan heyet, hayvanların mera görüntüleri ve işletme sahibi ile yapılan röportaj 
sonrasında Paris’e hareket etti.  
 
3. Paris’te gerçekleştirilen faaliyetler 
 
3.1 Jean-Noël Bonnet ile görüşme 
 
Paris’te Fransız Hayvancılık Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Bölümü önceki Başkanı Jean-Noël Bonnet ile 
yapılan görüşmelerde, Amasya DSYB ile Fransız Hayvancılık Enstitüsü arasındaki ilişkiler ve gelecekte 
gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetler hakkında görüşmeler yapıldı. Ayrıca, Jean-Noël Bonnet ile bir röportaj 
gerçekleştirildi.  
 
3.2 Fransız Hayvancılık Enstitüsü Merkezi ziyareti 
 
Fransız Hayvancılık Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Philippe Amé ile Enstitüsü merkezinde 
bir toplantı gerçekleştirildi. Amasya DSYB tarafından kurulması planlanan peynir üretim tesisi için 
uygulanacak yöntemler ve kullanılması düşünülen AB fonları hakkında görüş alışverişi yapıldı. Toplantı 
sonrasında Sayın Philippe Amé bir röportaj gerçekleştirildi. 
 
3.3 FNCUMA ziyareti 
 
Ulusal Tarım Araçları Kullanım Kooperatifleri Federasyonu (Federation Nationale des Cooperatives 
d'Utilisation de Materiel Agricole - FNCUMA)’nun Paris’te bulunan merkezi ziyaret edildi. Federasyon 
başkanı Sayın Stéphane Gérard ve FNCUMA yetkilisi Christine Ferrier ile Amasya DSYB heyeti arasında bir 
toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda, FNCUMA’nın kuruluşu, yönetmelikleri, sistemi, üye sayısı, işleyiş 
esasları, üye kooperatif ve üretici sayıları hakkında bilgi alındı. Amasya bölgesinde yapılan çalışmalar ve 
yaygınlaştırma çalışmaları hakkında bilgi verildi. Yetkili Christine Ferrier  yapılan bir röportaj ile çekimler sona 
erdi. 

 

 

 



 


