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GÖREVİN İÇERİĞİ VE AMAÇLARI      

Desteğin amacı,  AMASYA DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ’NE 

IPARD’dan fonlama desteği için her açıdan kapsamlı bir proje ya da program dökümanının 

hazırlanmasında yardımcı olmaktır.  

 

Görev, Jean-Noël Bonnet, uluslararası hayvancılık geliştirme bölümünden bir üst düzey bir 

uzman, tarafından 18-20 Eylül 2012 tarihlerinde ele alınmıştır. 

 

Öncelikli olarak üretime yönelik unsurlar üzerinde yoğunlaşılmıştır,  AMASYA DAMIZLIK 

SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ’nin hayvancılık gelişim projesinin stratejik vizyonuna 

katkıda bulabilmiştir: 

 

 - AMASYA DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ hayvancılık projesinin  

              global tanısı 

 - Genetik iyileştirmeler, çiftçilik ve iyi uygulamalar (kalite) için detaylı öneriler,  

 - Gereken eğitimin değerlendirilmesi 

 - Daha ileri destek gereksiniminin değerlendirilmesi 

- Sürdürülebilir verimlilik artırma ve kalite uygulamalarına, eğitim planına   

  odaklanarak bir alt projenin (veya proje içeriğinin) ana hatlarına katkıda bulunmak… 

 

STRATEJİK ANALİZ 

 

ARKAPLAN: BİRLİĞİN GÖREVİ 

 

AMASYA DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ Türkiye Tarım Bakanlığı 

tarafından resmi olarak Amasya sınırları içinde Tarım Bakanlığı adına bazı teknik görevleri 

yerine getirmek için ve büyükbaş hayvanların beslenmesinde genetik iyileştirmeyi sağlamak 

amacı ile onaylanmıştır. Bu görev aşağıdaki kapsamaktadır: 

 

 - Hayvan tanımlama; 

- Hayvan soyunun (doğum tarihi, ebeveynlik…) ulusal veri tabanı ile kayıt altına      

  alınması (web bazlı ve ulusal soy bilim soy kütüklerine doğrudan kayıt); 

 - Verimlerin ulusal veri tabanına veri kaydı ve kontrolü (sütçülük kayıtları,….); 

 - Resmi soy bilim provizyonları ve verimlilik sertifikaları; 

 - Suni döllenmenin geliştirilmesi. 

 

Bu görevlere ek olarak, AMASYA DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ 

hayvancılık temsilcileri, sütçülük yapan çiftçilere ve kadınlara geniş çapta sosyoekonomik 

hizmetler vermeyi son derece aktif ve yetkin bir yolla geliştirmişlerdir, bunların içinde; 

 

 - Süt toplama ve pazarlama (ilçelerde ve köylerde 55 adet süt toplama tankının  

   yerleştirilmesi, sütün alınması ve toplanması…), 

 - Seçilmiş ırklardan, sperm toplanması, suni döllenme, veterinerlik hizmetleri,  



              tıraşlama… 

 - Zanaat ve çiftlik işlemleri; 

 - Ürünlerin “Amasya” markası altında yükseltilmeleri ve direkt satış mağazası; 

 - Teknik eğitim; 

 - Halka açık teçhizat organizasyonu (traktörler, silo doldurucular, gübre serpici…) 

 

Birliğin gelişimi gerçek bir başarıdır. Hayvancılık çiftçilerinin en çok …. Süt değerlendirme 

(fiyat belirleme), süt verimliliği konularında teşvik bekledikleri ve aynı zamanda da onları 

temsil eden, şikayetlerini kamu yetkililerine ileten ve haklarını koruyan kaynak haline 

gelmiştir.  

 

AMASYA DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ aynı zamanda 65 kişi çalıştıran 

ve yöneten bir işletme haline de gelmiştir. 

 

PROBLEM ANALİZİ 

 

AMASYA DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ çift yönlü bir zorlu görevle karşı 

karşıyadır: 

 

* Görevin kapsamı olan her iki alanda da halen geliştirilmesi gereken noktalar bulunmaktadır: 

 

 - Bunlar, çiftçilere verilen direkt hizmetlerle ilgili olanlar(gelir üretmek, refah, ırklar..) 

 - Halihazırda olan devlet-yönetimli hizmetlerin yeterliliği ile ilgili olanlar (genetik 

   İyileştirme ve gelişim, vs.), 

 

   Bunlar, birliğin ekonomik olarak sürdürülebilirliğinin devamı için gerekli olan ana kalitatif  

   unsurlar ve sosyal olarak kabul görmedir (kullanıcıların takdirinin ve finansal katılımının    

   devamı). 

 

* Birlik çalışmalarını üçlü bir yoldan geliştirmektedir: 

 

 - Teknik gelişim organizasyonu olarak 

 - Ekonomik gelişim organizasyonu olarak (ürün pazarlama) 

 - Hayvancılık çiftçilerinin ticaret birliği olarak, 

  

  çalışma kapasitesinin ve yönetimsel/devletsel ihtiyaçlarının sonuçlarıyla sosyopolitik kabul  

  edilirliği (hareket sınırının fazla geniş olması?) ve bölgesel kademedeki pozisyonun  

  sonuçlarıyla… 

 

  Son olarak, belki biri şöyle soracaktır: “AMASYA DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ  

  BİRLİĞİ aynı idare yönetimini koruyarak hayvancılık çiftçiliğini geliştirebilecek midir?    

  (hizmet yönetimi ve aynı zamanda stratejik idare kararları için). Gelecek yıllar için olan  

  hedefler nelerdir ve gelişimin ana çizgileri nelerdir? 

 



KAPSAMLI TAVSİYELER: 

 

Halihazırdaki teknik iyileştirmeleri güçlendirmek (örneğin: süt kalitesini artırmak…), biz 

aşağıdakilere odaklanmayı öneririz: 

 

ANA GÖREVİN İYİLEŞTİRİLMESİ: 

 

Çiftçilere hizmetler: Süt üreticilerinin/ailelerin gelirini ve hayat kalitesini iyileştirmek 

 

Sempozyum sırasında yapılan tartışmalara dayanarak, AMASYA DAMIZLIK SIĞIR 

YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ üyelerinin asıl beklentisinin bu olduğunu değerlendirdik. Bu 

beklenti, ilk görevi Tarım Bakanlığı adına beslemede genetik iyileştirmeyi sağlamak olan 

birliğin ötesine geçiyor. 

 

AMASYA DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ kadın işgücü değerlendirme 

insiyatifi (zanaat, çiftlik gıda üretimi) çok değerli bir kimlik, farkındalık ve bunu tamamlayan 

gelir getirmektedir, ve desteklenmeyi ve devamını getirmeyi hak etmektedir. 

 

Şunları öneririz: 

 

 * Daha düşük üretim giderleri 

 

    Yüksek volatilite ve bunun altında yatan maliyet giderlerinin yükselmesi (yemleme,  

   vs.) bağlamında, AMASYA DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ’ne     

   üretimi geliştirmesini ve desteklemesini öneririz; örneğin birkaç pilot olarak  

   seçilecek çiftlikte hayvan besiciliğinde gerekli enerji ve proteini sağlayacak yem    

   (çimen, arpa, tohum baklagiller,…) üretimi bazlı “özerk, maliyet tasarruflu,  

   sürdürülebilir hayvancılık sistemleri” konsepti yapıp göstermek ve tanımlamak gibi.  

   Bu tür bir sistem gider değişimine yemlerin büyük çoğunluğunun satın alındığı  

   “topraksız” sistemlerden daha dirençli olabilir. 

 

   Satın almanın gruplandırılarak yapılması ve CUMA’nın geliştirilerek her bir ilçede  

   veya her bir süt toplama merkezinin yakınında ekipmanların kullanımı maliyetleri    

   düşürebilir. 

 

 * Hayvancılık tesislerini modernize etmek ve çalışma koşullarını iyileştirerek genç  

               çiftçileri kendi tesislerini kurmaları için motive etmek. 

 

    Birliğin Türk kamu yetkilileri ve AB delegasyonları ile birlikte çalışmasını ve ortak  

   lansmanlarla tesislerin iyileştirilmesi yatırımlarını desteklemelerini veya hayvancılık  

   binalarını iyileştirmek için gerekli yeni tesislere yatırımda bulunmalarını, çevre ve   

   sağlık ve süt salonlarına yatırımda bulunmalarını ki bu tür yatırımlara hayvancılık  

   çiftçilerinin güçleri yetmemektedir, veya onların tesis gelirleri borçlarını        

   kapatmalarını öneririz. Başvuruda bulunan çiftçiler AMASYA DAMIZLIK SIĞIR  



   YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ’nden bina ve süt salonu tipleri hakkında yeterli bilgi  

   almalıdırlar.  

 

* Süt inekleri hayvancılığı ürünlerine değer katılması 

 

   - Süt kalitesinin iyileştirilmesiyle (protein ürünü…), ilgili gerekli genetik tavsiyeler  

     dahil; 

   - AMASYA DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ’nin süt üretimine,  

     ürün pazarlamaya ve çiftçilere katma değerlerdeki katkılarının geri döndürülmesine  

     katılmıyla, 

 

     AMASYA DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ’nin, dışarıdan bazı  

    danışman hizmetlerinin yardımıyla, yüksek değer katılmış bazı ürünleri hayvancılık  

    çiftçilerine ait bir markanın altında koruyacak şekilde tasarlamalarını (Amasya +  

    Aslını Coğrafik Tanımlama?) öneririz. AMASYA DAMIZLIK SIĞIR  

    YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ, bir süt işleme ünitesi (endüstriyel veya küçük çaplı)       

    ile ortaklaşa olarak ilk denemeleri yapabilir, daha sonrasında ortak bir şirket (yüzde  

    50/50) oluşturabilir ve bu tesisin operasyonel yönetimi sorumluluğunu üzerine alan 

    ortak olabilir. 

 

    AMASYA DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ’nin dikkatini işe  

   pazarlama yaklaşımdan başlamaları gerektiği gerçeğine çekmek isteriz. Piyasa  

   ihtiyaçlarından başlayarak ürünü veya ürün yelpazesini tasarlamaları Türkiye  

   piyasasında yukarı pazar kesimlerine ve yüksek satış fiyatlarına ulaşmalarını  

   sağlayacaktır (eklenmiş yüksek bir değer ile birlikte). 

 

- Daha iyi bir et değeri ve besiciler tarafından daha iyi ödemelerle danaların üretimi,  

  gerek alt verimli süt danalarını damızlık boğalarla   melez döllenmelerin  

  geliştirilmesi gerekse bu melez danaların besicilik birlikleriyle yapılacak satış  

  sözleşmesi yoluyla sağlanabilir. 

 

Devlet teşvik aktiviteleri: Tarım Bakanlığının nezdinde genetik iyileştirmeler alanında ince 

ayar ve teknik görevlerin geliştirilmesine devam ederek. 

 

Amasya ilinde Tarım Bakanlığının nezdinde genetik iyileştirmeler alanında ince ayar ve 

teknik görevlerin geliştirilmesine devam edilmesini öneriyoruz. 

 

Özellikle şunları öneririz: 

 

 * Seçilmiş soylardan boğa spermleri ile suni döllenmenin yerel üretim sistemleri ve  

    koşulları ile adapte edilerek yaygınlaşmasını artırmak. 

 

    Holstein ve Montbeliarde soylarını geliştirmeye devam etmek. 

 



    Tarım Bakanlığından akreditasyon ve teşvik alarak Simmental ineklerinin  

   Montbeliarde boğaları ile döllenmelerini sağlayarak ürünleri (yarı kan ve ¾ kan)  

   Montbeliarde soyunun soy kütüğüne kayıt ettirmek. 

 

* Ulusal veri bankası ile veri alışverişinin düzenlenmesini iyileştirmek. 

 

    Gelişmiş verilerin geri dönüşünü ve daha fazla değerlendirilmesini teşvik etmek  

    (genetik değer indeksi,…) ve böylelikle hayvanlar için sertifikalar ve sürü yönetim 

    destek dokümanları sağlamak (çiftleşme planlar, ayırma kararları, yavrulamamış  

    inekleri yenileme kararları, vs için…) ve performans sonuçları ve hayvan genetik  

    değeri anlamında iyi belgelenmiş verilere sahip olmak. 

 

* 2 veya 3 et soy kütüklerinin yaratılmasını sağlamak ve desteklemek, bunlar damızlık  

   hayvanların saf soy nüveleri olarak hizmet vereceklerdir. 

 

   Türkiye hayvancılık çiftçiliğinin iyi kalitede et üreten sığır sürüsünün  

   geliştirilmesine ihtiyacı bulunmaktadır ve Amasya ili bu olanağı yakalayarak,  

   ormanları ve pastoral alanlarının sağladığı avantajla 2 veya 3 farklı soylardan saf soy  

   nüvelerini geliştirerek kendisine fayda sağlayabilir ve damızlık hayvanları diğer  

   illere satabilir. 

 

    AMASYA DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ, pek çok ülkede  

    uygulanan yarı-ağaçlı alanların avantajını kullanarak bazı pastoral iyi uygulamalar  

    yaparak buna katkıda bulunabilir. 

 

BİRLİĞİN YÖNETİMİNİ DESTEKLEMEK VE UYARLAMAK 

 

AMASYA DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ’nin organizasyonunu ve 

yönetimini yenileme zamanı gelmiştir. 

 

* İdareyle ilgili kararların geliştirilmesinde hayvancılık çiftçilerinin yönetime katılmalarını 

sağlamak 

 

   Hayvancılık çiftçileri temsilcilerinin AMASYA DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ 

BİRLİĞİ’nin idareyle ilgili kararlarında dahil edilmelerini ve birliğin gelişimi ile ilgili 

aksiyonların içerikleriyle ilgili olarak gerekli zamanı ayırarak onlarla paylaşmayı ve bunlarla 

ilgili adaptasyonların yapılmaya devam edilmesini öneriyoruz.    AMASYA DAMIZLIK 

SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ aynı zamanda hem güçlü hem de zayıf görünüyor. 

Temsilcilerinin dinamizmine ve çok sayıda çiftçinin tam desteğine güvenebilir. Ancak, 

gelişiminde yeni bir aşamayı yönetmeye ihtiyacı bulunmaktadır. 

 

    AMASYA DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ çiftçilerin ihtiyaçları olan tüm 

fonksiyonları yerine getirebilmekte midir? Teknik gelişim, ticari gelişim (pazarlama), ticaret 

birliği,vs ? 



AMASYA DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ hayvancılık çiftçileri 

temsilcileri çiftçilerin her türlü ihtiyaçlarını görmektedir. Böylece, hizmetleri, birlik ile 

birlikte geliştirmek istedikleri bilgi dağarcıklarını ve ortaklıkları ve bunları bütünleyici olan 

ve yerleştirmek istedikleri hizmetleri tasarlamak ve iletmek mecburiyetindeler. Bu, çiftçilerin 

bazı ihtiyaçlarından sorumlu diğer profesyonel organizasyonlarla iletişime geçmeleri, 

projeleri paylaşmaları ve tarım bakanlığının ilçe yönetimine dahil olmalarını, daha fazla 

destek için ulusal birliklerden talepte bulunmaları, vs anlamına gelmektedir. 

 

Yeni gelişim aksiyonlarını başlattıktan sonra takip eden birkaç yıl boyunca, AMASYA 

DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ şimdi bunları, bazı üyelerinin 

memnuniyetsizliklerine rağmen, Amasya ilinde hayvancılık çiftçiliğinin gelişimini 

yönlendirmeye devam ederek motivasyonu ve yeterli gücü elinde tutarak çiftçilerin yararına 

olan yeni aksiyonları alarak ve destekleyerek yönetmek zorundadır. 

 

Hayvancılık çiftçileri temsilcileri günlük yönetimi birbirine karıştırmadan yönlendirici 

rollerini yerine getirmek için kendilerini organize etmelidirler. AMASYA DAMIZLIK SIĞIR 

YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ, çiftçi temcilcilerinin ekipleri arasındaki bütünleyiciliği, 

yönlendirici bir rol üstlenerek tazelemek ve personelinin operasyonel yönetimini sağlamak ve 

yönlendirici kararların uygulanmasında yetkin olmalıdır. 

 

Daha sonra, AMASYA DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ, etrafındaki 

rakipsiz, yüksek seviyede işin içinde olan, sembolik, çok çalışan  ve lider olarak herkesin 

yararına çaba gösteren küçük bir müdür ekibinin birliğine ve dinamizmine güven duyabilir. 

 

Yönetim ekibini, her ne kadar bu karmaşık ta olsa yönetim aşamasında liderlerini, birlik 

içinde veya dışında korumaya davet ediyoruz. Dışardaki çevrelerin bazı zamanlarda 

AMASYA DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ’nin dinamizminden rahatsızlık 

duyabileceklerini de dikkate almaları gerekmektedir. 

 

Yönetim kurulunda bulunan hayvancılık çiftçileri temsilcilerinin özel bir eğitime tabi 

tutulmalarını öneririz. Bunun amacı Başkan adına yeni aktiviteler için sorumluluk almalarını 

sağlamak olmalıdır. 

 

* Daimi personel yönetimini ve hizmetlerin operasyonel yönetimini kalıcı kılmak 

 

AMASYA DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ’nin gerekli olan kapasitesini 

yönlendirmek için biz, Başkan’a Başkan ve Operasyondan Sorumlu Genel Müdür’ün 

ortaklaşa çalışma oluşturmasını ve yeni yönlendirici, gözetleyici, geliştirici bir yönetim şekli 

getirmelerini ve bunu diğer yönetim kurulu komitesinde bulunan çiftçi temsilcileri ile birlikte 

yapmalarını öneriyoruz. 

 

AMASYA DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ’nin 65 kadar daimi personeli 

bulunmaktadır. Bunların beklenilen sonuçlara ulaşabilmek için yönetilmeye, koordine 

edilmeye ve eğitilmeye ihtiyacı vardır. AMASYA DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ 



BİRLİĞİ personelleri için bir eğitim ve iyileştirme aksiyonunun yapılmasını öneriyoruz, 

teknik ve pratik bilginin takviyesi, çiftçilerin bilgilerini geliştirmek üzere önerilerde 

bulunabilmelerinin sağlanması da buna dahildir. 

 

HAREKET PLANI ÖNERİSİ 

 

YÖNETİM VE DEVLET KONULARI 

 

Çok amaçlı dahili bir çalıştayın hazırlanması: 

 

* Birliğin görevlerini ve bu görevlerin sınırlarını yeniden incelemek 

* Eğitim ihtiyaçlarının değerlendirilmesinde uzun vadeli iyileştirme planı için değişiklikler 

(teknik bilgi ve pratik uygulamaların takviyesi, kapasite/tutumların danışmanlık 

çalışmalarında geliştirilmesi)  

* Ortaklar ve üyelere karşı bilgilendirme planları. 

 

Bölge Tarım Direktörü ile kapalı bir oturum yapılması, Bakanlık ile belirtilen amaçların 

yerine getirilebilmesi için ortak bir çalışma başlatabilme konusunda görüşebilmek için en  

ideali olacaktır. 

 

TEKNİK GÜÇLENDİRME 

 

Teknik görev 1 (Fransa’da): Süt üretim sektöründe danışmanlık Çalışmaları   

 

Taraflar Birlik müdürleri ve ilgili teknisyenler olacaktır. 

 

Amaç, süt üretiminde kayıt sistemi hakkında danışmanlık çalışmalarının Fransa 

uygulamalarının gösterilmesidir. Seçilen hem asal damızlıklara hem de asal olmayanlara 

odaklanılacaktır. Amasya’da geliştirilen uygulamalar analiz edilecekler ve Fransız uzmanlar 

Amasya’daki çalışmaların gelişimi ve içeriği ile ilgili olarak önerilerde bulunarak destek 

vereceklerdir. Bunun bir parçası olarak uzmanlar gerekli olan ek eğitimlerin tanımlanmasında 

da destek vereceklerdir. 

 

Teknik görev 2 (Türkiye’de): Süt üretim modelini gözden geçirme 

 

En fazla sıklıkla amaçlanan model “topraksız” modeldir. Bazı koşullar altında, yem 

tohumlarının kıtlığı yemliğin dışarıdan satın alınmasına yol açmaktadır. Modelin 

halihazırdaki uluslararası çevrede sürdürülebilirliği zordur. 

 

Fikir, bir uzmanlık görevi ile bir tane “düşük girdi çiftliği” tasarlamak ve tanımlamaktır 

(otonom yemlik üretimi olan). Bu pilot bir çalışma olarak gerekli teknikleri yaymak üzere 

kullanılabilir. Eğer bu fikir kabul edilirse, Birlik belki 1 veya 2 çiftliği bu tür pilot çiftlik 

olarak tanımlayabilir. Fransa Hayvancılık Enstitüsü, 2 veya 3 yıl boyunca yıllık destekleme 

misyonları ile gelişime olanak sağlayıp destekleyebilir. 



Fransa’da randıman kaydı ve bilişim sistemi için araştırma turu 

 

Fikir, 2 kişi için bir hatalık bir tur organize etmektir (üst düzey seviyesinde, bir kişi Birlikten 

bir kişi de ulusal veritabanı yönetim elemanlarından). Odaklanma aşağıdaki gibi olacaktır: 

 

* Çiftlik verilerinin işlenmesi ve bunlardan faydalanma 

* Ulusal Genetik İyileştirme Sistemi (NGIS) kanalıyla danışman gruplara/organizasyonlara 

bilgi akışı  

* Ticari genetik organizasyonlar kanalıyla bilgi akışı ( soy kütüklerine eklenen belgeler?) 

* Besicilerin arasındaki bilgi akışı 

 

Fransa’da Amasya’da et için damızlık alan yaratılması için gerekli koşulların incelenmesi için 

araştırma turu  

 

Bu tur Birliğin Başkanı ve 4 veya 5 konuyla ilgili besiciyle yapılacaktır. Tur şunları 

kapsayacaktır: 

 

* Fransa et yetiştiricileri hakkında bilgi kazanmak (Aubrac, Salers, Gasconne, Limousine…) 

* Tarımsal pastoral ormanlık alanları geliştirme çalışmaları (bunlara benzer alanlar 

Amasya’da da bulunmaktadır). 

 

“CUMA” kurmak ve işletmek için gerekli koşulların incelenmesi için Fransa’da araştırma 

turu 

 

Birlik, kooperatiflerle mekanizasyonu paylaşmayı (CUMA) geliştirmeyi planlamaktadır. 

Özellikle bunun merkezinde süt toplama alanları bulunmaktadır. Araştırılacak başlıkların 

içinde: hangi derecede merkezileştirme yapılarak daha fazla teçhizat kullanımının azaltılması 

sağlanabilir. 

 

Tur, Birliğin 4 veya 5 karar alıcı kişileri ile yapılacaktır. 

 

FRANSA HAYVANCILIK ENSTİTÜSÜ’NDEN TEKNİK DESTEK İÇİN GEREKÇELER 

 

Fransa Hayvancılık Enstitüsü Fransız ulusal destek kaynağıdır ve hayvancılık çiftçiliği 

sistemleri konusunda normatif kuruldur. Hayvancılık çiftçileri federasyonu tarafından ve 

ticari birlikler tarafından yönetilir. Aktiviteleri, uygulama araştırmaları, teknik destek ve sığır, 

koyun, keçi ve atların hayvancılığı bilimlerinde teknoloji transferini kapsamaktadır. 

 

Aktivitelerin temeli inovasyon gelişimi ve hayvancılık profesyonellerine ve onların 

organizasyonlarına teknik destekte yatmaktadır (çiftçiler, yetiştiriciler, sanayiciler). Bu 

nedenle Fransa Hayvancılık Enstitüsü; 

 

* Hayvancılık sektörünün ve değer zincirlerinin ekonomik ve teknik çevrelerini süreli olarak 

gözler; 



* Çiftçilere, mühendislere ve teknisyenlere ilgiyi bilgiyi ve teknik dokümantasyonu sağlar; 

* Hayvancılık çiftçilerine, besicilere ve ilgili endüstrilere teknoloji transferi ve eğitim sağlar 

(kapsamlı standart programlar ve özel hazırlanmış kurslar) 

* Avrupa ve uluslararası işbirliği projelerine aktif katılımda bulunarak bilgi transferine 

katkıda bulunur. 

* Yerel gelişimi destekler ve yerel uzmanlığı ortaya çıkartır. 

 

Buna ek olarak, Fransa Hayvancılık Enstitüsü, Fransa Tarım Bakanlığı’na daima kurumsal ve 

teknik destek sağlayarak hayvancılık politikalarının yapılmasına ve ulusal seviyede kamu 

hizmetleri delegasyonuna önerilerde bulunur. Bunun gibi; Fransız Hayvancılık Enstitüsü 

Fransa Tarım Bakanlığı adına; 

 

* hayvancılık çiftçiliğini, genetik iyileştirme veri mühendisliği ve sığır, koyun ve keçi için 

ulusal seviyede bilgi sistemlerini yönetir,  

* sürdürülebilir hayvancılık soyları için kaynak oluşturur: hayvancılık çiftçiliği sistemlerinin 

ekonomik optimizasyonu ve kaliteli ve çevre dostu ürünler için teknik stratejiler, hayvan 

sağlığı prensipleri ile birliktelik ve bölgesel yönetimlerde yer almak, 

 

Fransa Hayvancılık Enstitüsü’nün Türkiye’deki süt sektörünün hazlihazırdaki durumu 

hakkında oldukça iyi bilgisi vardır. AMASYA DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ 

BİRLİĞİ ile son 3 yıldır çok kuvvetli bağlar kurmuştur ve 2009 yılında ön araştırma olarak   

AMASYA DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ’nin gelişim amaçlarını daha iyi 

anlamak ve betimleyebilmek için ödeme yapmıştır. Fransa’da yapılan bazı turlar (Kasım 

2009’da yapılan araştırma turu, Şubat 2012’de SIA’nın ziyareti, Nisan 2012’deki tur) bu 

anlayışı güçlendirmeye ve IPARD aracılığı ile teşvik sorusunun yaklaşımına fayda 

sağlamışlardır.  

 

AMASYA DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ aynı zamanda, Fransa 

Hayvancılık Enstitüsü’nün kapasitesinin gelişim planlarını desteklemek isteği dışında, Fransa 

tarafından sunulan bilhassa genetik, soy teknikleri inovasyonu ve kalite yaklaşımları 

anlamında kapsamlı avantajları da görmüştür. Buna ek olarak, Fransa Hayvancılık 

Enstitüsünün Fransa hayvancılık organizasyonu içindeki konumu ve statüsü üçüncü şahıslarla 

ticari ilişkilerin ve ortaklıkların kurulmasını kolaylaştırıcı yollarının da önünü açmıştır.   

 

 

 

 

                 

 

 

 

 



 

 


