18 Eylül 2012 Tarihinde Merzifon İlçesi Mehmet Akif Ersoy Parkında
Gerçekleştirilen

“Kırsal Kalkınma ve Hayvansal Üretim: Amasya Örneği"
Sempozyumunun

SONUÇ BİLDİRGESİ

Amasya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından düzenlenen “Kırsal Kalkınma ve Hayvansal
Üretim: Amasya Örneği" Sempozyumu 18 Eylül 2012 tarihinde Merzifon'da gerçekleştirilmiştir.
Sempozyumda toplam 4 oturum yer almıştır.
Başkanlığını Prof.Dr.Selahattin KUMLU’nun yaptığı “Hayvansal Üretim ve Üretici Örgütleri” konulu
ilk oturuma Fransız Hayvancılık Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Bölümü önceki Başkanı Jean-Noël
BONNET, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü öğretim Üyesi Doç.Dr.
Mehmet BOZOĞLU ile Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği’nden Ziraat Mühendisi Tuna YILMAZ
konuşmacı olarak katılmışlardır.
“Süt Sığırı Yetiştiriciliği” konulu ikinci oturumun başkanlığını Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat
Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Mehmet KURAN yapmıştır. Konuşmacı olarak; Prof.Dr.Selahattin KUMLU,
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü’nden Prof.Dr.Fatin CEDDEN, Ankara Üniversitesi
Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü’nden Prof.Dr. Metin ATAMER ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü’nden Doç. Dr. Ali Vaiz GARİPOĞLU katılmışlardır.
Üçüncü oturumda “Amasya’da Hayvansal Üretim” konusu ele alınmıştır. Konuşmacı olarak Amasya
DSYB Başkanı Güner ASLAN, Suluova Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Esem KODAMAN ve Amasya
Keçi Koyun Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa UYAR’ın katıldığı oturumun başkanlığını Ankara
Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü’nden Prof.Dr. Metin ATAMER yapmıştır.
“Hayvansal Üretim ve Kaynak Temini” konusunun ele alındığı dördüncü ve son oturumda ise
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü’nden Doç.Dr. Mehmet
BOZOĞLU başkan, Ziraat Bankası Samsun Bölge Md.lüğünden Coşkun YAZICI, Amasya İl Gıda Tarım ve
Hayvancılık Müdürü Cahit GÜLBAY ve TKDK Amasya İl Koordinatörü Yusuf BAYRAM konuşmacı olarak
görev almışlardır.
Sempozyumda konuşmacı ve katılımcılar tarafından ileri sürülen görüşler ve yapılan öneriler aşağıda
sıralanmıştır:
 Amasya İlinin coğrafi yapısı hayvansal üretime uygun olmasına rağmen, üretim istenilen seviyede
değildir.
 Amasya İlinde hayvansal üretimin artırılması ve kırsal kalkınmanın hızlandırılabilmesi için resmi
kurum ve kuruluşlarla sivil toplum kuruluşları (birlik, kooperatif, dernek vb) uyumlu bir şekilde
çalışmalı ve işbirliği içinde olmalıdır.

 Kırsal alanda canlılığın devam edebilmesi ve refahın artması için üretmekten asla
vazgeçilmemelidir. Temel amaç; üretim maliyetlerini düşürmek, karlılığı artırmak ve üreticinin
refah seviyesini yükseltmek olmalıdır.
 Süt sığırı yetiştiriciliği, ancak; üreticiler ihtiyaç duyulan yemin önemli bir bölümünü
üretebildiğinde, kaba yemle beslemeye ağırlık verildiğinde, aile işgücü de dahil olmak üzere bilgili
ve tecrübeli işgücü kullanıldığında, kaliteli üretim için çaba gösterildiğinde, uygun fiyatlarla
nitelikli girdi temin edilip uygun fiyatlarla ve güvenilir ürün satışı gerçekleştirildiğinde, birlik veya
kooperatif çatısı altında örgütlü olarak çalışıldığında kâr edilebilecek bir faaliyettir.
 İlimiz üreticileri tarım arazilerini yem bitkileri üretimine ayırmak konusunda bilinçlendirilmeli,
teşvik edilmeli ve desteklenmelidir.
 Süt sığırcılığının Ülkenin hem süt hem de et ihtiyacını karşılayabilecek duruma getirilebilmesi için
süt ve döl verimi yüksek, sürüdeki ömrü uzun, hızlı gelişen hayvan sayısını artırmak
hedeflenmelidir.
 Başta makine ve ekipman olmak üzere pek çok girdinin maliyetinin sürekli olarak yükselmesi,
kooperatifler marifetiyle ortak makine kullanımının yaygınlaştırılmasını zorunlu hale
getirmektedir.
 İlimiz üreticilerinin desteklerden yeteri kadar faydalanmalarını sağlamak amacıyla, başta birlik ve
kooperatiflere üye olmalarını sağlamak üzere her türlü çaba harcanmalıdır.
 Danışmanlık ve yayım faaliyetlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için resmi kurum ve
kuruluşlarla kooperatifler ve birlikler arasında işbirliği artırılmalı ve tarımsal yayım “Kırsal Yayım”
anlayışına dönüştürülmeli ve insan kaynağının gelişmesine yönelik olmalıdır. Teknoloji
transferinden (yenilikleri benimsetme); eğitim yoluyla insan kaynağını geliştirmeye ve problem
çözme becerisi kazandırmaya yönelik konulara yöneltilmesi yararlı olacaktır. Yayım çalışmaları
sadece erkeklere ya da çiftçilere yönelik değil, tüm hane halkına, özellikle kadın, genç ve
çocuklara yönelik olmalıdır.
 Dünyadaki kuraklık ve diğer doğal afetlerin tarım ve gıda sektörü üzerindeki olumsuz etkilerinin
ülkemizde üretilen bitkisel ve hayvansal ürünlerin maliyetini artırma baskısını en aza indirmek ve
ülkemiz üretici ve tüketicilerini korumak için gerekli önlemler zamanında alınmalıdır.
 Sadece hayvan sayısı değil aynı zamanda hayvan başına verim ve hayvansal ürünlerin kalitesi de
artırılmalıdır.
 Kooperatifler daha etkin çalıştırılarak uygun maliyetle girdi temini yaygınlaştırılmalı, ürün
maliyetleri düşürülmelidir.
 Alternatif gelir kaynakları oluşturmak için üreticilere yol gösterilmeli, ortak ürün satışı ve
pazarlama konularında kooperatif ve birlikler faaliyet göstermelidir.
 İlimiz birlik ve kooperatiflerine, tarımsal ürünlerin pazarlanması, girdi ve mali kaynak temininde
yetkili kurumlar tarafından yeterli finansal destek sağlanmalıdır.

 Üretimde yetersiz ve yanlış girdi kullanımından dolayı artan maliyetlere karşın süt ve et
fiyatlarının aynı kalması nedeniyle üreticinin kar oranı düşmekte, hatta çoğu kez zarar
etmektedir.
 Mikroorganizma sayısı düşük ve kaliteli süt üretimi ile verimli olarak çalışan bir soğuk süt zinciri
süt üretiminin “olmazsa olmazları” arasında görülmelidir.
 Koyun ve keçi yetiştiriciliğinde, besleme stratejilerinin yetersizliği, yetiştiricinin örgütsüz olması,
hayvanların verim seviyelerinin düşük olması, nitelikli damızlıkların bulunmayışı, girdi temininin
zor ve pahalı olması, pazarlama olanaklarının sınırlı, fiyatların dalgalı ve yetiştirici aleyhine
oluşması, keçi orman ilişkilerinde yasal durumun uzun süre otlatmaya uygun olmaması hem
karlılığı hem de üretimin yaygınlaşmasını engellemektedir.


Bölgemizde küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin gelişebilmesi için; mera alanlarının tahsisinde yeni
düzenlemelere gidilmesi ve Birliğin mera komisyonunda görev alması, kaliteli damızlık sorunun
çözülmesi için “Halk Elinde Islah Projesi” nin daha da güçlendirilerek devam ettirilmesi, yem
maliyetlerinin düşürülmesi, kuzu kesim fiyatlarındaki istikrarsızlığın ve her kesimhanenin farklı
fiyat vermesinin önlenmesi, keçi orman ilişkilerinde bir an önce yeni tebliğ uyarınca orman
otlatma planlarının yapılarak uygulamaya konulması, koyun ve keçi ürünlerinin hijyenik
koşullarda üretimini sağlayan tesislerin kurulması, erken kuzu kesiminin önlenmesi ve bakıcı
probleminin aşılması için gerekli girişimlerin bir an önce yapılması büyük önem arz etmektedir.

 Hayvancılık için verilen düşük veya sıfır faizli kredilerin kullanıldığı dönemlerde piyasadaki fiyat
dalgalanmalarının üreticiye getirdiği ilave ekonomik yük ve kredilerin geri ödenmesinde çekilen
sıkıntılar dikkate alınmalı, bu tür kredileri kullanacak yatırımcılar olası risklere karşı uyarılmalıdır.
 İl Özel İdaresi tarafından yapılan bütçe planlamalarında İlmizin hayvancılığının gelişmesi için
ayrılacak kaynakların miktarı ve bunların kullanım alanları konusunda üretici birlik ve
kooperatiflerinden de görüş alınması yararlı olacaktır.
SAYGILARIMIZLA………………….

