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1. Giriş  
 
Fransa'da her yıl düzenlenen ve tüm hayvancılık faaliyetlerini kapsayan, özellikle et besiciliği üzerine her yıl 
uygulanan Sommet De L'Elevage (Hayvancılık zirvesi) hayvancılık fuarının 3-5 Ekim 2012 tarihlerinde 
düzenlenecek olan yeni faaliyetinin tanıtımını yapmak ve hayvancılık konusundaki gelişmeleri yakından takip 
etmek isteyen üreticilere bilgi vermek amacıyla bir Fransız heyeti 15 Haziran 2012 tarihinde Amasya 
Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’ne bir çalışma ziyareti gerçekleştirdi. 
 

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

Benoit Delaloy Sommet De L'Elevage Hayvancılık Fuarı Uluslararası Yöneticisi 

Aydan TEZCAN Ubifrance Türkiye "Gıda teknolojileri, ürün ve ekipmanları" bölümü sorumlusu 

 
Faaliyet süresince; 
 
Birlik merkezinde: 
 

 Yeni açılan birlik binası, 

 Amesia markası ile faaliyet gösteren satış noktası ziyaret edildi.  

 
Sommet De L'Elevage hayvancılık fuarının tanıtımını yapmak üzere Amasya DSYB merkezindeki  toplantı 
salonunda: 
 

 Jean-Noël Bonnet tarafından Fransa hayvancılığı hakkında bir sunum, 

 Benoit Delaloy tarafından Sommet De L'Elevage Hayvancılık Fuarı hakkında bir sunum yapıldı. 

 Ayrıca, Sommet De L'Elevage hayvancılık fuarı hakkında tanıtım broşür ve kartları dağıtıldı. 

 
Amasya Bölgesinde: 
 

 Birlik üyesi Mehmet Sarıkaş’ın Suluova bölgesindeki süt ve besi işletmesi, 

 Birlik üyesi Kemal Saçlı’nın Akdağ bölgesinde Suluova’ya bağlı Seyfe Köy’ündeki Saçlılar Çiftliği  

 Amasya DSYB Başkanı Güner Aslan’ın süt işletmesi ziyaret edildi. 

 
2. Birlik merkezi ziyareti 

Birlik merkezinde Birlik Başkanı Güner Aslan tarafından karşılanan heyet önce Birlik merkezinde yeni açılan 
tesisleri ziyaret etti.  

2.1 Yeni açılan birlik binası 

Birlik merkezine çok yakın mesafede bulunan ve hizmete yeni açılmış olan Birlik hizmet binasında proje 
geliştirme ofisi, bilgi işlem merkezi, toplantı salonu, yemek salonu, Amesia markası ile satışı yapılacak üretici 
eşleri tarafından üretilen ürünlerin hazırlama ve paketleme merkezi ziyaret edildi.         

2.2 Amesia satış noktası 

Üretici eşleri tarafından hazırlanmış olan yöresel ürünlerin ve Birlik adına bölgedeki süt işleme firmalarına 
üretimi yaptırılan kaşar peynirlerinin satışının yapıldığı Amesia satış noktası ziyaret edildi.  

3. Sommet De L'Elevage Hayvancılık Fuarının tanıtımı  

Amasya bölgesinde faaliyet gösteren üreticilerin toplandığı Amasya DSYB merkezindeki  toplantı salonunda 
her iki heyet üyesi de birer sunum gerçekleştirdi. Ayrıca,  

3.1 Jean-Noël Bonnet tarafından Fransa hayvancılığı sunumu  

Fransız Hayvancılık Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Bölümü önceki Başkanı Jean-Noël Bonnet Fransa 
hayvancılığını, Avrupa ülkelerinin hayvancılık istatistiklerini  ve Fransa’da yetiştirilen süt ve besi ırklarını 
anlatan bir sunum gerçekleştirdi. Sunumda, Avrupa Birliği üye ülkeleri arasında Fransa’nın durumu, süt ve 
besi hayvancılığı konusunda Fransa’nın sahip olduğu büyükbaş hayvan sayısı, bu konularda son yıllarda 
kaydettiği gelişmeler, yurtdışı ilişkileri ile sunduğu hizmetler ve diğer ülkelerin yöresel özelliklerine göre 
sağlanan hizmetler dile getirildi.  



 
3.2 Benoit Delaloy tarafından Sommet De L'Elevage sunumu  

Sommet De L'Elevage Hayvancılık Fuarı Uluslararası Yöneticisi Benoit Delaloy ise Sommet De L'Elevage 
Hayvancılık Fuarı’nı tanıtan, fuar faaliyetleri ile katılımcılara sağlanan hizmet ve avantajları anlatan bir 
sunum gerçekleştirdi. Sunumda, fuarın 2012 yılı tarihi, fuarın yer aldığı bölge, ağırlama ve konaklama, 
katılımcı firma ve ziyaretçi sayıları, tanıtımı yapılan hayvan ırk ve sayıları hakkında bilgiler verdi. 
 
4. İşletme ziyaretleri  

Heyet, Amasya DSYB Başkanı Güner Aslan refakatinde Amasya bölgesinde faaliyet gösteren üç farklı 
işletme ziyareti gerçekleştirdi.  

4.1 Mehmet Sarıkaş’ın Suluova bölgesindeki süt ve besi işletmesi  

Heyet, Suluova bölgesindeki Birlik üyesi Mehmet Sarıkaş’ın süt ve besi üzerine faaliyet gösteren işletmesini 
ziyaret etti. Burada, işletmeye alınan küçük buzağıların kesime gidene kadar ne şekilde beslendiği ve yapılan 
diğer işlemler üzerinde duruldu.  
 
4.2 Saçlılar Çiftliği  

Daha sonra, Akdağ bölgesinde Suluova’ya bağlı Seyfe Köy’ündeki Birlik üyesi Kemal Saçlı’ya ait Saçlılar 
Çiftliğini ziyaret eden heyet 200 adet Angus ırkı hayvanın bulunduğu işletmede, dağlık bölgede uygulanan 
mera besleme sistemini yerinde inceledi.  
 
4.3 Amasya DSYB Başkanı Güner Aslan’ın süt işletmesi  

Son olarak, Amasya DSYB Başkanı Güner Aslan’ın süt işletmesini ziyaret eden heyet,  burada ineklerin 
ortalama süt verimlerini, hayvan beslemede kullanılan rasyonları değerlendirerek, kaba yemin önemi ve 
çeşitleri ile süt fiyatları hakkında fikir alışverişinde bulundu. Jean-Noël Bonnet işletmenin önceki haline göre 
gelişme gösterdiğini, özellikle hayvanların genetik özelliklerinin iyileştiğini ifade etti.    Holstein ırkı ineklerin 
Montbeliarde sperma ile tohumlanması sonucu doğan buzağıları inceledi.  Bölgede Montbeliarde sperması 
ile suni tohumlama yapılan diğer ırklardan elde edilen buzağıların üreticiler tarafından tercih edildiğini , 
hayvanların bölge koşullarına uyum sağladığını belirtti. 
 
Akşam Birlik merkezinde bir faaliyet sonu değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda, gelecekte yapılması 
planlanan faaliyetler üzerinde işbirliği olanakları gözden geçirildi. Jean-Noël Bonnet’in Eylül 2012 ayında 
bölgemize gerçekleştireceği teknik çalışma ve destek ziyareti konusunda koordinasyon yapıldı. Birliğin 
gelecek 5-10 yıllık dönemi içeren bir çalışma planı taslağı hazırlama, planın esaslarını belirleyecek temel 
konular ve değerlendirilmesi  üzerine fikir alışverişi yapıldı.  


