
SONUÇ RAPORU

Osmaniye Damızlık Sığır Yetiştiricileri (DSY) Birliği’nin daveti üzerine 24-25 Eylül 2014’te
“DSY Birliklerinde Karşılaşılan Sorunlar ve Viral Hastalıklarla Mücadele” konulu bir
çalıştay yapılmıştır.

Osmaniye’de gerçekleştirilen çalıştaya Adıyaman, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Aydın,
Burdur, Gaziantep, Hatay, Isparta, Eskişehir, Kayseri, Kırıkkale, Kilis, Kütahya, Muğla ve
Niğde DSY Birliklerinin temsilcileri katılmıştır. Çalıştayı Alman Kooperatifleri
Konfederasyonu (DGRV) danışmanlarından Prof. Dr. Salahattin KUMLU yönetmiştir.

Ek 1’de görülen programa uygun olarak gerçekleştirilen çalıştayda viral hastalıklar konusu
Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Veysel
Soydal ATASEVEN tarafından işlenmiştir. Son derece anlaşılır bir dille ve başarıyla
gerçekleştirilen sunumda Afrika Hastalığı (Lumpy Skin Disease -LSD), Üçgün Hastalığı ve
Leukozis üzerinde durulmuştur.  Bunlardan Afrika Hastalığı Türkiye’de son dönemlerde
hızla yaygınlaşmış ve çok ciddi sorunlara yol açmıştır. 

Nezih bir ortamda başarıyla gerçekleştirilen çalıştayda aşağıdaki kararlar alınmıştır:

 Büyük kayıplara yol açan viral hastalıklara, özellikle de Afrika Hastalığına karşı
aşağıdaki önlemlerin alınması gerekmektedir:
o Bu hastalıklarla ilgili yetiştiricilerin bilgilendirilmesi acil ve çok önemli bir

konudur. Bilinçli yetiştiriciler hem bulaşma riskini ve hem de kayıpları asgari
seviyeye düşürebilir.

o Hastalığın görüldüğü işletme sahipleri İl veya İlçe Tarım Müdürlükleriyle acilen
irtibata geçmelidir.

o Hayvan hareketlerinin artması bu hastalıkların yaygınlaşma riskini daha da
arttırmaktadır. Hasta hayvanların dolaşımı önlenmelidir.

o Hastalıklarla mücadele amacıyla aşılama programları hazırlanmalı, gerekli
aşılar temin edilmeli ve uygulanmalıdır. LSD hastalığına karşı halen koyunlar
için geliştirilmiş olan aşı kullanılmaktadır. Yeterince etkili olmayan bu aşının
yerine sığırlar için geliştirilmiş olan aşıların temin edilerek kullanılması
gerekmektedir.

 Islah hizmetlerinden KDV alınmaması için Ankara DSYB tarafından başlatılan
hukuk mücadelesi sonuç vermiştir. Ankara DSYB konu ile ilgili diğer birlikleri
bilgilendirecektir.

 Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen 5996 sayılı kanunun birlikleri
ilgilendiren 10.maddesiyle ilgili olarak 6 Kasım 2014 tarihine kadar yasama organı
tarafından yeni bir düzenleme yapılması gerekmektedir. Aksi halde, tasfiye
sürecine girme ihtimali de dâhil olmak üzere birliklerin çeşitli risklerle karşılaşması
söz konusudur. Bu konuyla ilgili olarak il birliklerinin kamuoyu oluşturmak amacıyla
yerel basının, politikacıların ve bürokratların dikkatini çekecek faaliyetlerde
bulunması gerekmektedir. Bu amaçla kullanılmak üzere, Aydın ve Ankara DSY
Birlik temsilcileri tarafından bir metin hazırlanmasına ve en geç 30 Eylül 2014
tarihine kadar il birliklerine gönderilmesine karar verilmiştir.



 Birliklerin amacını, görevlerini, çalışmalarını ve yapısını tanımlayacak “Islah
Birlikleri Kanunu” ıslah birliklerinin temsilcilerinin görüşleri de alınarak bir an önce
hazırlanmalıdır. 

 Birliklerin istek ve sorunlarını iletmek üzere bir heyet oluşturulmasına ve heyetin
Ekim ayında ilgili kişi ve kurumlar nezdinde çalışmalar yapmasına karar verilmiştir.
Koordinasyondan Niğde DSYB sorumludur. 

 Gen-Türk sperma bayiliği sadece DSY Birliklerine verilmelidir. İsteksiz olan birlikler
varsa, bunların listesi hazırlanarak duyurulmalı ve komşu illerden bir birliğin bayiliği
alması sağlanmalıdır. Kesinlikle diğer özel ve tüzel kişilere bayilik verilmemelidir.
İller arasında bir-örnekliği sağlamak amacıyla MB tarafından genel geçerli bir
bayilik sözleşmesi hazırlanmalı ve özenle uygulanmalıdır. 

 Besi materyali üretme ve yetiştirme desteklemeleri gözden geçirilmeli ve
önümüzdeki yıllar için Ulusal Islah Programına zarar vermeyecek şekilde yeniden
düzenlenmesi sağlanmalıdır.

 Bir sonraki toplantı Eskişehir İlinde Aralık ayında Eskişehir DSYB tarafından
belirlenecek konuda yapılacaktır. 
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Ek 1: GÜNDEM VE PROGRAM
1. Gün

09:30-10:00 Açılış konuşmaları
10:00-12:30 Birliklerin çalışmaları ve karşılaştıkları sorunlar
12:30-14:00 Ara
14:00-15:30 Viral hastalıklarla mücadele
15:30-16:00 Ara
16:00-17:30 Genel değerlendirme ve öneriler
17:30-17:45 Sonuç bildirgesi taslağını hazırlayacak kişilerin seçilmesi

2. Gün

09:00-10:30 Sonuç bildirgesi üzerine tartışmalar
10:30-11:00 Ara
11:00-12:00 Sonuç bildirgesinin ve bir sonraki çalıştayın konusu ve yerinin

kararlaştırılması
12:00-12:30 Dilek ve temenniler ve kapanış 
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