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Katılımcıların kayıt yaptırmalarından sonra saygı duruşu ve istiklal marşı ile başlayan sempozyum 

açılış konuşmaları ile devam etti:  

Açılış konuşmaları   

Güner ASLAN (Amasya DSYB Başkanı): 

Sayın Valim ve Saygıdeğer Katılımcılar, 

Öncelikle İlimizin hayvancılığını ele almak üzere düzenlediğimiz bu sempozyumda sizleri aramızda 

görmekten duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek isterim.  

Beni adım Güner Aslan. Ben bir üreticiyim. Çocukluğumdan beri toprağın, tarımın ve hayvancılığın 

içindeyim. Küçükken hatırladığım şey ailemin ve köyümdeki insanların koyunculukla uğraştığı ve 

gelirlerinin bugünlere o sayede geldiği. Ancak, işin en düşündürücü tarafı; artık bu işi yapan nerdeyse 

yok. Koyun üretimimiz azaldı. Ülkemizde en büyük Sığır Besisi potansiyeli Suluova İlçemizde, ancak 

markası yok ve yeteri kadar tanınmıyor. Ülkemizde süt sığırcılığı için en uygun coğrafi yapıya sahip 

olmamıza rağmen süt üretimimiz istenilen seviyede değil.   

Başta ailem olmak üzere kırsalda yaşayan çevremdeki insanların var olma çabaları beni çok etkiledi. 

Ürettiğimiz ürünleri değer fiyatına satamamak, gelişen dünya koşulları karşısında kendimizi çaresiz 

hissetmek ve eli kolu bağlı kalmak istemiyoruz. Olumsuz koşullar sonucunda üretmekten vazgeçip 

büyük şehirlere göç eden ve hayatını tercih etmediği şekilde geçirmek zorunda kalan insanlar olmak 

bizim arzuladığımız bir durum değil.   

İşte tüm bu olumsuz koşulları ortadan kaldırmak ve bölgemiz hayvancılığına bir ivme kazandırarak 

kırsal bölgelerimizi daha yaşanır hale getirmek amacıyla 1998 yılında bir üretici birliği kuruldu. Bu 

Birliğin her işi doğru yapacağına dair bir iddiası olmadı. Ancak, her zaman doğruyu yapmaya ve doğru 

yöntemleri bulmaya gayret etti. Bilgi sahibi olup ta konuşanları dinledi. Bilmediklerini öğrendi. 

Öğrendikleriyle üreticileri yönlendirmeye ve eğitmeye çalıştı. Birliğin kurucu heyetinde yer alan 

üreticiler aşağıdaki konularda ortaklaşa hareket ederek fikir ve güç birliği sağladılar: 

1. Hayvanlarını ıslah etmek istediler. Hayvan başına elde edilen verimi AB ülkeleri ile rekabet edecek 

seviyeye getirmeye çalıştılar. 

2. İşletme girdilerini ortak almayı ve ürettikleri ürünü ortak satmayı başardılar. 



3. 2007 yılından bu yana projeler geliştirerek üniversitelerden sağladıkları destekle akademisyenlerin 

verdiği eğitimlerle üreticileri eğitmeyi ve bilinçlendirmeyi başardılar. 

4. Ortak makina kullanmayı öğrendiler, maliyetlerini düşürmeye çalıştılar. Birlik dahilinde bir makine 

parkı oluşturmayı başardılar. 

5. Avrupa Birliği Projeleri üreterek mali kaynak temini ile AB ülkelerinde rakip örgütlerin nasıl 

çalıştığını yerinde gördüler ve buna göre bir yol haritası çizmeyi gerekli gördüler., 

6. Üreticiler sütüne su katmadan, yağını almadan, dünya standartlarında üretmeyi başardılar. 

7. Üretmiş oldukları kaliteli sütleri batı fiyatlarının üzerinde satmayı başardılar. 

8. Kazandıkları parayla köy merkezlerine ve belirli işletmelere 55 adet süt soğutma tankı koyarak 

“Soğuk Süt Zinciri” tesisi etmeyi başardılar. 

9. Geçmişte bölgede kayıt dışı olarak işlem gören ürünleri, bugün her yıl yıllık 1 milyon TL. üzerinde 

vergi ödeyerek ülke ekonomisine katkı sağladılar. 

10. Özellikle geçtiğimiz yıl üreticilerinin sosyal güvencesini de ele alan projeler geliştirerek 9.544 

insana eğitim verdiler ve 2.183 kişinin tarım sigortasına kaydolmasına katkı sağladılar.  

11. Panel düzenlemeyi, konunun uzmanı insanları bir araya getirmeyi, bilgi almayı ve bilgi paylaşmayı 

öğrendiler. 

12. Konusunda uzman veteriner hekim, ziraat mühendisi, gıda mühendisi, suni tohumlama 

teknisyeni,tarım teknisyenleri, ziraat teknisyenleri çalıştırarak 65 kişiye iş ve istihdam sağladılar.  

13. Personeline 24 saat esasına göre çalışan araçlar tahsis ederek mobil bir hizmet sistemi kurdular. 

14. Arpa, mısır, yonca, fiğ gibi yem bitkileri,deneme üretimleri yapılarak ekim alanlarını genişleterek 

hayvancılığı daha uygun ve ekonomik şekilde yapmayı öğrendiler. 

15. Üniversitelerden hayvancılık konusundaki yayınları alarak basımını sağlayıp üreticilere dağıttılar. 

Üreticileri eğitmeyi ve bilinçlendirmeyi öğrendiler.Üniversitelerle ve akademisyenlerle çalışmanın 

faydasını gördüler. 

16. Dağlık alanlarda faaliyet gösteren üyelerinin hayvan kayıtlarını ve işletme güncellemelerini 

yaparak desteklerden faydalanmalarını sağladılar. 

17. Asıl önemlisi yakın zamanda Amesia adlı bir marka ve bir şirket oluşturarak ürettikleri ürünlerini 

markalaştırarak satmayı başardılar. 

Buradan İlimdeki yöneticilerimize sesleniyorum: 

Bizler üretimimize destek istiyoruz. Biz üreticiler üretmeye karar verdik. Hayvan sayımızı ve üretimi 

artırmayı düşünüyoruz. Bunu önce kendimiz, sonra İlimiz ve nihayet ülkemiz için yapmak istiyoruz. 

Bütün çabamız budur. 



Tarımda yaşanan sorunlar her geçen gün artmaktadır. Dünyadaki her ülke bir diğerine mal satmaya 

çalışmaktadır. Üretimden kopan ülkelerin er ya da geç fakirleşmesi ve aç kalması kaçınılmaz bir 

sonuçtur. 

Afrika’nın ortasında Fransa büyüklüğünde arazilerin Çin, ABD gibi büyük ülke firmaları tarafından 

tarım için kullanıldığını, aynı bölge yaşayan yerel insanların ise açlık sorunuyla karşı karşıya olduğu 

yazılıp çiziliyor. 

Dünyadaki kuraklık ve diğer doğal afetlerin tarım ve gıda sektörü üzerindeki olumsuz etkilerinin 

ülkemiz tarım ve hayvancılığı üzerindeki maliyetleri artırma baskısını en aza indirmek ve üreticilerimizi 

korumak için gerekli önlemler almak ve ortaya çıkacak olumsuzlukları önceden görmek zorundayız. 

Ancak, bir adım önde olduğumuzda karşılaşacağımız üretim maliyetinin artması sonucu oluşan süt ve 

et krizi ile ithalat ortamı yaratan olumsuzlukların etkisini azaltabiliriz. 

Bu tür sıkıntılarla karşı karşıya kalmamak için; üreticiler olarak, mevcut potansiyeli en iyi şekilde 

değerlendirmek ve bölgemizde hayvancılığı geliştirerek dünya ülkeleri ile rekabet edebilecek seviyeye 

gelmek zorundayız. Bu amaçla; sadece hayvan sayısını artırmakla yetinmeyip aynı zamanda hayvan 

başına alınan verimi ve elde ettiğimiz hayvansal ürünlerin kalitesini de artırmalıyız. Sadece hayvandan 

elde edilen et ve süt miktarı değil aynı zamanda sürüdeki ömrü ve sağlıklı doğum gibi özellikleri de 

aramalıyız. 

Üreticilerin ulaşmak istediği hedefe varmasının en önemli yolu olarak gördüğümüz kooperatiflerle 

ilgili olarak: 

 Dünyanın gelişmiş pek çok ülkesinde kooperatifçiliğin büyük önemi olduğunu ve Avrupa'da tarım 

politikasını kooperatiflerin yönlendirdiğini,  

 Birçok üründe kooperatiflerin payının yüzde 70-80 seviyelerinde olduğunu. 

 Uluslararası Kooperatifler Birliği (ICA) çatısı altında 750 bin kooperatif ve 800 milyon kooperatif 

ortağı olduğunu,  

 ICA'nın çalışmasına göre, ilk 300 büyük kooperatifin iş hacmi 1 trilyon doların üstünde olduğunu, 

ilk sıralarda da tarımsal kooperatifler olduğunu,  

 Norveç ve Kanada'da 3 kişiden biri, ABD'de 4 kişiden biri kooperatif ortağı olduğunu, 

 Kanada'da buğday ve tahılların yüzde 75'i, Hollanda'da sütün yüzde 97'si, çiçeğin yüzde 96'sı, 

Almanya'da sütün yüzde 76'sı, hububatın yüzde 70'i, yaş sebze ve meyvelerin yüzde 60'ı ve tüm 

tarım ürünlerinin yüzde 55'i ve İspanya'da zeytinyağının yüzde 70'i kooperatiflerce işlenip 

pazarlandığını, 

 Almanya, Fransa ve Hollanda'da kooperatif bankalarının ülkenin en büyük 5 bankası arasında yer 

aldığını, 

bilmek, durumumuzu değerlendirmek  ve ona göre çalışmak zorundayız. 

Ancak kooperatifleşme ve başarı, kırsal kalkınma ve hayvansal üretimin geliştirilmesi anlamında ele 

alındığında, bir ilde tüm fertlerin ve kuruluşların güç birliği ve dayanışma içinde olmasıyla 

mümkündür. 

 “Kırsal Kalkınma ve Hayvansal Üretim: Amasya Örneği” adlı bu sempozyum ile hayvancılık alanında 

Amasya’da çok iyi işler yapıldığını ve daha da iyisinin yapılacağının işaretini vermek istiyoruz. 



Başta valimiz olmak üzere, katılan tüm kurum ve kuruluşların temsilcilerine, çiftçi arkadaşlarıma, 

bizde büyük emeği olan değerli akademisyenlerimize, özellikle Prof.Dr.Numan Akman’a ve tüm 

katılımcılara üreticilerimiz adına minnettarız. 

İnşallah bu sempozyum sonuçları bölgemize büyük fayda sağlar, üreticilerimizin gelirlerinin artmasına 

katkıda bulunur ve bölgemiz hayvancılığının gelişmesini sağlar. 

Hepinize teker teker sonsuz teşekkürlerimi sunarım. 

Fatih ALTUNAY (Merzifon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı): 

Dünyayı değiştirmek isteyen önce kendinden başlamalıdır. Dünya artık tek adam tek ideoloji, tek parti 
zihniyetiyle yönetilir olmaktan çıkmıştır. Günümüzde insanoğlu bir yandan obezite ile diğer yandan 
açlık ve sefaletle mücadele ediyor. Dünyanın küçük bir bölümü zenginlik, refah ve özgürlüklerle dolu 
bir hayat sürerken diğer kısmı fakirlik, cahillik, baskı ve zulümle dolu bir dünyada yaşam mücadelesi 
veriyor. İnsanlık, büyük problemlerle karşı karşıya. Özelikle İslam dünyası büyük fırtınalarla çalkalanıp 
duruyor. Elli üç İslam ülkesinin üretim hacmi bir Almanya etmiyor. Beş milyon nüfuslu Danimarka 
ülkemizin iki katı kadar ihracat yapıyor. Yer altı ve yer üstü kaynakları bakımından çok fakir olan 
birçok ülke akıllı yatırımlar sayesinde dünya ekonomisini yönlendirecek güce ulaşabiliyor.  

Ekonomik gücü elinde tutan milletler bu güçlerini askeri güce dönüştürerek, dünya siyasetine de yön 
veriyorlar. Bu gerçeği bir an önce görmemiz lazım. Çalışmadan, ürettiklerini dünyaya satmadan daha 
ıyi bir ülke hayal etmek imkansız. Aslında bu gerçekler bizim kültürümüze uzak değerler değil. Biz 
“Doğru sözlü ve kendine güvenilir tacir, (ahrette) peygamberler, sıddıklar ve şehitlerle beraber 
olacaktır.” diye emreden bir elçinin ümmetiyiz. Tarih boyunca Ahilik teşkilatı, lonca sistemi gibi kurum 
ye kuruluşlarla dünyaya örnek olmuş bir millete mensubuz. Bugün içinde bulunduğumuz durum bize 
yakışmıyor. Ekonomide de, dünya siyasetinde de, kültür ve sanat alanında da layık olduğumuz yerlere 
gelmek için elimizden gelen gayreti göstermek durumundayız. Son yıllarda gerek ülkemizde gerekse 
Merzifon’da meydana gelen gelişmeler bu işin aslında çok zor olmadığının göstergesi. Siyasi iradenin 
alacağı kararlar, sivil toplum kuruluşlarının aktif etkinlikleri, istikrarlı bir sosyal ve ekonomik atmosfer; 
başarının ve ilerlemenin kapılarını sonuna kadar açmak için gerekli şartları sağlıyor. Birlik beraberlik 
ruhu içinde ortak aklın öne çıkarılması, demokratik değerlere, insan hak ve özgürlüklerine dayalı 
hoşgörü temelli bir anlayışın hayata geçirilmesi ülkemizi çok kısa sürede gelişmiş ülkeler seviyesine 
çıkaracaktır. Dünyayı değiştirmek isteyen önce kendinden başlamalıdır. Herkes kendi üzerine düşeni 
hakkıyla yerine getirmelidir. Küçük hesaplar yerine, kendimizi, Merzifon’umuzu, Türkiye'mizi layık 
olduğu seviyeye getirmek için neler yapmalıyız sorusuna cevap aramalıyız.  

Öncelikle gelişmişliğin temelinde demokrasi, insan hak ve özgürlüklerinin sağlanması, din ve vicdan 
hürriyetinin temin edilmesi gibi insanı öne çıkaran değerler olduğunu bilmemiz ve tüm çalışmalarımızı 
bu doğrultuda yapmamız gerektiğini bir kere daha ifade etmeliyiz. Geri kalmış ülkelerin hemen 
hepsinin baskıcı dikta rejimlere, gelişmiş ülkelerin de büyük çoğunluk itibarıyla demokratik rejime 
sahip olması bir tesadüf değil elbette. Dünya artık tek adam, tek ideoloji, tek parti zihniyetiyle 
yönetilir olmaktan çıkmıştır. Merzifon tarihten bu yana bölgesinde Anadolu'da çok önemli bir şehir 
olmuştur. Bu önemin farkında olmamız ve Merzifon için günü birlik, gelip geçici müdahaleler değil, 
çok büyük projeler hazırlamamız gerekiyor. Bugün birçok ilde bile olmayan bir Organize Sanayi 
Bölgesine sahibiz. Yıllık ihracatımız 2011 itibarıyla 150 milyon dolar. 2023 hedefimiz 1 milyar dolar. 
Teknolojinin tüm imkanlarını kullanan fedakar yatırımcılarımız bir yandan üretim rekorları kırarken 
diğer yandan istihdam açığının kapanmasına destek oluyor. Organize Sanayi Bölgesinde 3.000 kişi 
olmak üzere Merzifon Sanayi ve Ticaret Odasının toplam istihdamı 5.000 kişidir. 

 



Cahit GÜLBAY (Amasya Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü): 

Böyle bir sempozyum düzenlediği için Amasya DSYB’yi kutluyorum. İlimizin  tarımsal potansiyeli 

yüksek. Günümüzde daha iyi seviyeye getirmek için çalışıyoruz. Tarıma destek verdiği için valimize 

teşekkür ederiz. 

Hayvancılığımızı daha iyi seviyeye çıkarmak için çalışıyoruz. Kurumların daha iyi hizmet vermesi için 

kooperatif, birlik ve ziraat odalarına destek veriyoruz ve vereceğiz. 

Vatandaşların ferdi projelerine sıcak bakmıyoruz. Kooperatiflerin hayvancılık isteğine bakanlık destek 

vermektedir. 

14 kooperatife toplam 17 milyon tutarında proje desteği verildi. 2083 adet damızlık düve dağıtımı 

yapıldı. 10 milyon 600 bin hibe desteği verildi. 

Amasya DSYB’e sempozyum için teşekkür eder hayırlı olmasını dilerim. 

Celil Abdil ÖZ (Amasya Valisi): 

Toplantının herkes için ve ilimiz üretimi için hayırlı olmasını dilerim. 

Küreselleşme ile birlikte insanların daha çok tükettiği bir topluma geçiş var. Çin gibi ülkeler dışa 

açılıyor ve tüketim artıyor. Tarımsal ürünlerin yükselen fiyatları dikkat çekiyor. Tarımsal ürün fiyat 

artışı ile birlikte hayvancılık faaliyetleri etkileniyor. 

Yönetim ve kalkınma anlayışında değişim var. Sistemi yerinde ve stratejik yönetim anlayışı, ulusal ve 

bölgesel kalkınma planları ile yürütmek zorundayız. Kurumsal olarak yeniden yapılanmaya gittik. 

Devlet üretici olmaktan ziyade destekleyen ve denetleyen bir kurum olmalıdır. Özelleştiren, 

yerelleştiren ve yol gösteren bir devlet anlayışına doğru gidiyoruz. En önemli gösterge tarım alanında 

ortaya çıkıyor. Sistem kooperatiflere yöneliyor. Devlet sulama tesislerini yapıyor ve üretici birliklerine 

devrediyor.  Suni tohumlama veya kulak küpeleme işini birliklere veya meslek kuruluşlarına 

devrediyor. 

Tarım alanlarında süt, et kesim konularında destekler veriyor. İyi bir kooperatifleşme ile birlikte 

maliyet düşer, markalaşarak, ürünlerin satış trendinin yükseltilmesi ile birlikte çalışmalarımızı iyi 

organize etmemiz lazım. Bu konularda eğitim çok önemli. 

Girdi düşürme, yol gösterme, ortak ürün satışı ve pazarlama konularında birliklerin faaliyet 

göstermesi gerekir. 

Sulanabilir arazilerin ne kadarını kullanıyoruz. Ciddi eksikliklerimiz var. Üretici birliklerimizin 

çalışmasını istiyoruz. 

Üretici birlikleri ve kooperatifler konusunda eğitim ve denetime ihtiyaç var. Bazı kooperatif ve 

birliklerin denetim ve kontrolüne başladık. Önümüzdeki dönemde daha çok denetim yapacağız. 

Yönetim ve üyeler şeffaf olmalı, hesap vermeli. Üreticilerde hesap sormalı. 

Çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Kırsal kalkınma kurumlarımız çalışacak, sivil toplum kuruluşları, 

birlik ve kooperatiflerle uyumlu bir şekilde çalışacağız. 



Damızlık birliğine teşekkür ederim. Hocalarımıza ve üreticilerimize de teşekkür ederim. 

1.Oturum: Hayvansal üretim ve üretici  örgütleri 

Oturum başkanı Prof.Dr.Salahattin KUMLU (Zootekni) kısaca kooperatifçilik konusuna  değinerek 

kooperatifçilik ile ilgili olarak hazırlanan Türkiye Kooperatifçilik Strateji Belgesi’nin yakında resmi 

olarak kabul edileceğini ve uygulamaya konacağını ifade ettikten sonra oturumu açtı.  

Jean-Noël BONNET (Fransız Hayvancılık Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Bölümü önceki Başkanı): 

Aranızda olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Amasya DSYB Başkanı Güner Aslan’ı ve merkez 

birliğini kutlamak istiyorum. Değerli yöneticilerin katılımından ve gösterdiğiniz ilgiden AB’nin ve ona 

bağlı gelişmiş ülkelerin gösterdiği eforu sergilediğinizi ve doğru yolda olduğunuzu gördüm. 

Batı Avrupa ülkelerinin tarımsal özelliğine baktığımızda aile işletmelerini temel alan üretici kültürünün 

yer aldığını görüyorum. 60’lı yıllardan beri tarım üretimi yetersiz olduğu için aile işletmelerinin temel 

alındığı bir sistem uygulanmıştır. 

Devletin ve ona bağlı kuruluşların faaliyeti, diğer aile işletmelerinin bir arada işbirliği içinde bu 

çalışmaları yürütmesi güçlü gelişmeyi ortaya koyuyor. 

Fransa’da geçtiğimiz 40 yıl içinde devletin üreticilerle beraber üretimi paylaşması ile beraber yol kat 

ettik. 

Bilginin yaygınlaştırılması mesleki örgütler sayesinde gerçekleşmiştir. Bu alanda çalışan teknik 

elemanlar bu tür organizasyonların içinde görev almışlardır. Özellikle 19 ncu yüzyıldan itibaren 

İngiltere merkezli hareketle damızlık sığır yetiştiriciliği başlamış sonra ırk bilgilerinin yaygınlaştırılması, 

girdilerin ortaklaşa alımı ile kooperatifçilik başladı. 

19 ncu yüzyıl sonunda kooperatif sayısı artmıştır. Bir devlet bankası yetiştiriciye destek vererek genç 

tarımcıların üretim alanına yerleştirilmesinde görev üstlenmiştir. Hayvancılık için yer temini sağlayan 

kooperatiflerden  sonra ürünlerin satılması ve girdilerin ortak satın alınması ile tarım ve alet 

ekipmanlarının  ortak kullanımı için kooperatifler kurulmuştur. Teknik organizasyonların ve birliklerin 

ortaya çıkması teknik bilgilerin yayılmasını sağlamıştır. 

Bütün bu işlemler birkaç küçük üreticinin bir araya gererek kooperatif kurması için gerekli altyapıyı 

oluşturmuştur. Bugüne kadar göstermiş olduğunuz gelişim Batı Avrupa’nın benzer şekilde geçtiği yolu 

yansıtmaktadır. 

Sunum:  Fransa Hayvancılık Yayım  

Fransa’da Her bir üretim zinciri için farklı bir konu belirledik. Her bir meslek grubu içinde farklı bir 

konu belirledik. İlgili bir yasa aracılığı ile mesleki  bir örgütlenme sağlandı. Her organizasyon 

yetiştiriciler tarafından yönetilmektedir. Kademeli olarak bu organizasyonların finansını yetiştiriciler 

yapmaktadır. Uzun yıllar boyunca devlet bu organizasyonları finanse etmiş ve zamanla bu görevden 

çekilmiştir. 

Fransa’daki bir üretici işini yapabilmek için birden fazla organizasyona üye olmak zorundadır. Hayvan 

tanımı, döl verimi ve suni tohumlama gibi işleri yaptırabilmek için. 

http://www.amasyadsyb.org/docs/Fransa_Hayvancilik.pdf


Devlet bütün bu örgütlere özellikle destek oluyor ve yasal düzenlemelerini yapıyor. 

Amasya Valisinin de belirttiği gibi yetiştirici eğitimi önemli. Tüm tarımcılar için eğitim önemli. Bu 

eğitimin verilmesi  mutlaka sağlanmalı. Tarımcı için zootekni  temel eğitimi verilmeli. Bu sayede 

bitkisel ve hayvansal üretim bağı kurulur. Veteriner hekimin görevi hayvan sağlığı. Üretici süt kontrolü 

ve kayıtları ile ilgilenmez, tavsiyeye ihtiyacı vardır. Süt kontrolleri sonrası tavsiye verilir. Kayıtların 

organizasyonlardan geçmesi sonrası tavsiyeler gelir. Tüm ülke genelinde verilerden yola çıkarak INRA 

yoluyla saha araştırmaları sağlanır. Ülke bazında INRA bilimsel çalışmalar yürütür. Fransa’da tarımla 

ilgili tüm eğitimi Eğitim Bakanlığı değil Tarım Bakanlığı yürütür.  

Sahada teknisyenlerin formasyonu teknik enstitü tarafından sağlanır. Tarım eğitimi formasyonu alan 

teknik eleman çalışması ile ilgili teknisyen eğitimini yetiştirici enstitüsü verir. 1200 teknisyen yılda ek 

eğitim alır. Ulusal düzeyde teknisyen ve ziraat mühendisi eğitim alır. Eğitimlerde aldıkları bilgiyi 

yetiştiriciye aktarırlar. Eğitimin tamamı Tarım Bakanlığı sorumluluğundadır. 

Tarım İl Müdürü’nün söylediği gibi Türkiye’de de eğitim benzer şekilde yürütülmektedir. 

Doç.Dr.Mehmet Bozoğlu (OMÜ Zir.Fak.Tarım Eko.Böl.): 

Nezih bir toplulukla bir arada olduğumuz için mutluyum. Türkiye’de tarımsal yayın ve sorunlar 

konusunda bir sunum yapacağım. 

Türkiye’de toplam 3 milyon tarım işletmesi var. Her işletmeye ait ortalama 60 dönüm toprak var. 

İşletmelerde ortalama 5-6 baş hayvan mevcudu var. Destekler ile 50 baş üstü işletme sayısı artarak 27 

bin işletmeye kadar ulaştı. 

Üretimde yetersiz ve yanlış girdi kullanımı var. Girdi artıyor. Süt ve et fiyatlarının artmaması üretici 

kar marjı düşmektedir. Pazarlama, kalite ve hijyen sorunu var. 

Burada Birlik var, şanslısınız. Hayvancılık ve tarım sektörünün genel  yapısı böyle. Çiftçide eğitim 

eksikliği var. Üretim ve ürünlerin pazarlanması eksik. Eğitim ihtiyacı var. Yayın faaliyetlerinde eksiklik 

var. Gelişme de var. 

Tarımsal yayım; kamu ve özel olarak ayrılmaktadır.  

Tarımsal İşletme kırsaldadır. Aile var. Sosyal unsur da var. Bilgi sağlayan farklı kurumlar var. 

Ülkemizde yayım sorumluluğu Tarım Bakanlığı’na verilmiştir. Plan ve uygulama yapacak olan 

Bakanlıktır. Yayım İnsan kaynağın geliştirilmesine yönelik olmalı.  

Sunum:  Türkiye'de Tarımsal Yayım 

Zir.Müh.Tuna YILMAZ (DSYB Merkez Birliği): 

Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği adına sempozyuma katılan Zir.Müh.Tuna YILMAZ 

Merkez Birliği ve üye birliklerin yayım faaliyetleri ile ilgili bir sunum gerçekleştirdi:  

Sunum: DSYB Yayım ve Eğitim Faaliyetleri 

 

http://www.amasyadsyb.org/docs/Turkiye_Tarimsal_Yayim.pdf
http://www.amasyadsyb.org/docs/DSYB_Yayim.pdf


2.OTURUM : Süt sığırı yetiştiriciliği 

Prof.Dr.Salahattin KUMLU (Zootekni): 

Bir üreticinin “Üreticiler tarlasını ekmek için gerekli parayı bulamıyor.” şeklindeki sorusuna 

“Üretmezsek daha kötü duruma düşeceğiz.” diyerek cevaplayan Sayın KUMLU  “Türkiye’de Sığır 

Yetiştiriciliği” konulu bir sunum yaptı. Sunumda  sığır yetiştiriciliğindeki girdi ve karlılık oranları ile 

maliyetleri detaylı olarak inceleyerek yetiştiricilerin karlılık oranlarını artırabilecek yöntemleri ele aldı.   

Sunum: Türkiye’de Sığır Yetiştiriciliği   

Prof.Dr.Fatin CEDDEN (Ankara  Üni.Zir.Fak. Zootekni Böl.): 

Sayın CEDDEN  sığırlarda vücut kondisyonu, fiziksel gelişim, tohumlama zamanının belirlenmesi, 

kızgınlık tespiti, suni tohumlama zamanı ve uygulanma yöntemlerini içeren “Süt Sığırcılığında Döl 

Verimi ve Yönetimi” adlı bir sunum yaptı.   

Sunum: Süt Sığırcılığında Döl Verimi ve Yönetimi 

Doç.Dr.Ali Vaiz GARİPOĞLU (OMÜ.Zir.Fak. Zootekni Böl.): 

Sayın GARİPOĞLU ülkemizde yeteri kadar tanınmayan ve kullanım alanı bulamayan bazı kaba yem 

kaynakları hakkında bilgi içeren “Süt Sığırlarının Beslenmesinde Alternatif Kaba Yem Kaynakları” adlı 

bir sunum yaptı.   

Sunum: Süt Sığırlarının Beslenmesinde Alternatif Kaba Yem Kaynakları 

Prof.Dr.Metin ATAMER (Ankara Üni.Zir.Fak. Süt Teknolojisi Böl.): 

AB‘de gıda güvenliğinin anlamı sofraya sorunsuz ürün getirmek. Ülkemizde ürettiğimiz sütlerin 

kalitesi yetersiz. Trakya’da %25 kaliteli süt var. Sanayici der ki; “Biz bu sütleri kullanmıyoruız. 

Dışarıdan süt getirmek isteriz. Küçük üreticiden süt toplamak için uzun yol gidiyoruz. Dışarıdan 

gelmiyorsa, büyük işletme kuralım”. Sütü sisteme sokarak küçük ve orta ölçekli işletmeler devreden 

çıkıyor. İstihdam için tek çare süt hayvancılığı. Örgütlenme bunun için önemli. Örgütlenme olmazsa 

çok sıkıntı çekilecektir. 

Tüketim alışkanlığımız bozuk. Yılda kişi başına tükettiğimiz süt miktarı çok düşük.  

Biz sütümüzü doğru üreteceğiz. Bazı köylerde bilgi veriyorum. Örgütlenmek ve kaliteli süt üretmemiz 

lazım. Eğer sütün mikroorganizma sayısı 1 ml.1 milyon üzerinde ise, UHT’de bile enzimleri yok 

edemiyoruz. Enzimler üremeye devam ediyor. Mikroorganizma sayısını düşürebilirsek, sütü 

satabiliriz.  

Kırsal alanlarda tarım ve sanayi alanlarını birbiri ile karıştırdık. Sanayi artıkları sütü olumsuz yönde 

etkiliyor. Birlik kendi işletmesini kurarak bu işi yapmalıdır. 

 

 

http://www.amasyadsyb.org/docs/Sigir_Yetistiriciligi.pdf
http://www.amasyadsyb.org/docs/Dol_Verimi_Yonetim.pdf
http://www.amasyadsyb.org/docs/Sut_Sigir_Besleme.pdf


3.OTURUM : Amasya’da hayvansal üretim 

Güner ASLAN (Amasya DSYB Başkanı): 

Herkes örgütlenemediğinden dolayı çiftçiyi başarısız görüyor. Ancak bazı imkansızlıklar var.   

Birliğimiz önümüzdeki yıllarda ne yapacak? Nasıl bir yol haritası izleyecek? Bunlar hep kafamızda olan 

ve bizi meşgul eden konular. Tarımsal yayım gündeme geldi. Bu konuda yeterli olmadığımız kesin. 

Ancak, her geçen gün kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz.  

Sütün kalitesini artırmamız gerekiyor. Ancak, fabrikalar bizden soğuk süt almak istemiyor. Soğutulmuş 

sütü almak maliyetlerini artırdığından ucuza sıcak süt alıyorlar. Amasya’dan süt almak yerine Sivas’tan 

süt alıyorlar.  

Yem fabrikaları ise bambaşka bir durumda. Sanki hepsi anlaşmış gibi hep birlikte fiyat artışı yapıyorlar. 

Yem fiyatlarının artışı kontrolsüz. Dünyada yaşanan kuraklığın ülkemizdeki etkilerini azaltmak için 

devletin gerekli  tedbirleri 6 ay önceden alması gerektiğini düşünüyorum.  

Kendi kooperatifimizi ve Birliğimizi koruyalım. Ancak, bu şekilde insan gibi yaşama hakkına sahip 

oluruz. Çok uzun zamandır bu Birliğin başındayım. Çok büyük sıkıntılar yaşayarak bugünlere geldik. Biz 

küçük üreticiler ancak kooperatifler vasıtasıyla ayakta kalabiliriz. 

Esem KODAMAN (Suluova Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı): 

Her konuda birbirimize destek olacağız. Sütçü ve etçi aynı yerdeyiz. Besiciliği Suluova’da yapalım. 

Akademisyenleri oraya getirelim. 

Ektiğimiz tarlalarda mahsulde  1’e 4 alıyoruz. Bu da bizi kurtarmıyor. Suluova’lı besiciler olarak samanı 

ilk defa dışarıdan alıyoruz. Çoban demeyelim. Maliyeti 2.000 lira. Çobanlık yapacak kimse de 

bulamıyoruz. Zarar ediyoruz.  

Devlet desteği var ama yeterli değil. Simental, Holstein ırklarının erkeklerini biz besleyelim.  

Mustafa UYAR (Amasya Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı): 

“İlimiz küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde son 2-3 yılda dikkate değer derecede artış göstermiştir. 

Meralar ıslah edilmişi ve yayım çalışmaları ile bu iş gelişmiştir.” sözleriyle konuşmasına başlayan Sayın 

UYAR Amasya İli küçükbaş hayvan sayılarını, ırklarını, yetiştiricilikte yapılan hataları, sorunları ve 

alınması gereken önlemleri   hakkında bilgi içeren “Amasya Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği ve 

Sorunları” adlı bir sunum yaptı.   

Sunum: Amasya Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği ve Sorunları 

 

 

 

 

http://www.amasyadsyb.org/docs/Amasya_Kucukbas.pdf


4.OTURUM : Hayvansal üretim ve kaynak temini  

Coşkun YAZICI (Zir.Ban.Samsun Bölge Md.lüğü): 

“1 yıl erteleme krediler için mümkün. Vadeler ötelemek mümkün. Sübvansiyon ortadan kalkıyor. 

Yatırım dönemi %12 faiz ve işletme dönemi  %10 faiz olarak ikiye ayrılıyor.“ sözleriyle konuşmasına 

başlayan Sayın YAZICI kredileri detaylı olarak ele alan “2012 Yılı İndirimli Kredi Uygulamaları” adlı bir 

sunum yaptı.   

Sunum: 2012 Yılı İndirimli Kredi Uygulamaları 

Cahit GÜLBAY (Amasya Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü): 

Sayın GÜLBAY  Amasya'nın tarımsal yapısı, hayvan sayısı, hayvan sağlığı hizmetleri, aşılamalar, suni 

tohumlama faaliyetleri, mera ıslah faaliyetleri, yem bitkisi ekimi uygulamaları, hayvancılık geliştirme 

projeleri ve desteklemeler hakkında bilgi veren “Amasya İlinde Hayvancılığın Durumu” adlı bir sunum 

yaptı.   

Sunum: Amasya İlinde Hayvancılığın Durumu 

Yusuf BAYRAM (Zir.Ban.Samsun Bölge Md.): 

Sayın BAYRAM TKDK’nın teşkilat ve görevi, kırsal kalkınma alanında verilen destek miktarları ve süt 

işletme yatırımlarına ayrılan bütçe konularında bilgi içeren “Tarım Ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme 

Kurumu” adlı bir sunum yaptı.   

Sunum: Tarım Ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 

http://www.amasyadsyb.org/docs/2012_Krediler.pdf
http://www.amasyadsyb.org/docs/Amasya_Hayvancilik_Durumu.pdf
http://www.amasyadsyb.org/docs/TKDK.pdf

