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Sığırcılık Sektöründe Örgütlenme: Fransa ve Türkiye Örneği
Merzifon Öğretmenevi Toplantı salonunda 28 Mayıs 2009 Perşembe günü A.Ü. Ziraat
Fakultesi Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Numan AKMAN yönetiminde gerçekleştirilen
“Sığırcılık Sektöründe Örgütlenme: Fransa ve Türkiye Örneği” isimli panele Bakanlığımızdan
TEDGEM Genel Müdürü Sayın Mehmet TAŞAN, TÜGEM Hayvancılık Dairesi Başkanı
Sayın Muhittin İYİMAYA ve projemizin Fransız Ortağı “Fransız Hayvancılık Enstitüsü”nün
Dış İlişkiler Başkanı Jean-Noel BONNET ile Amasya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği
Başkanı Sayın Güner ASLAN katılmışlardır. Yaklaşık üç saat süren panelde konuşmacılar
Fransa ve Türkiye’de sığır yetiştiriciliği ve süt üretimi ile Türkiye ve Fransa’daki örgütlerin
yapısına ek olarak Türkiye’deki destek ve teşvikler hakkında bilgi aktardıktan sonra Fransa
başta olmak üzere AB ile ülkemizdeki süt sığırcılığı konusundaki örgütlerin çalışma koşulları,
imkanları ve fonksiyonları tartışılmıştır.
Panelde Sayın Jean-Noel BONNET’in “Fransada Hayvan Yetiştiriciliğinin Unsurları ve
Gelişiminin Temelleri” başlıklı sunumunda Fransa hayvancılığı hakkında detaylı bilgi
vermiş, Amasya ziyaretindeki gözlemlerini tecrübeleriyle bütünleştirerek panel katılımcılarına
aktarmıştır. Fransadaki hayvancılık örgütlerinin ve devletin çiftçilere sağladığı hizmetler, kota
sistemi, AB sığır yetiştiriciliği ve AB süt üretiminde önemli bir yeri olan Fransa'nın gerek
siyasal gerekse yasal alanda yaptıkları ile sektörün geçirdiği değişiklikler hakkında da bilgi
veren Jean-Noel BONNET’nin çarpıcı ifadelerinden biri de “iyi ırk diye bir şey yoktur,
sadece bazı özel koşullara daha iyi adapte olan ırklar vardır” tespiti olmuştur.
TEDGEM Genel Müdürü Sayın Mehmet TAŞAN örgütlenmenin önemine değindikten sonra,
bakanlığın faaliyetlerini anlatmış ve güç birliği yapmanın zorunluluğunu vurguladıktan sonra
Bakanlık olarak bazı hizmetleri çiftçi örgütlerine devredebileceklerini açıklamıştır.
TÜGEM Hayvancılık Dairesi Başkanı Sayın Muhittin İYİMAYA 2009 yılı desteklemelerinin
genel ilkelerini açıkladıktan sonra, hayvancılık desteklemelerinin %80’inin üretici örgütleri
aracılığıyla yapıldığını vurgulayarak destek almak isteyenlerin mutlaka Birliklere üye
olmaları gerektiğini belirtmiştir.
Amasya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Sayın Güner ASLAN ise tarımda
örgütsüz bir üreticinin başarılı olamayacağını, yetiştirici-örgüt-Bakanlık arasında zaman
zaman güven sorunu ortaya çıktığını, bu olumsuzluğun hızla giderilmesi halinde sığırcılık
alanında Avrupa ile aramızdaki farkın çok daha hızlı kapatılabileceğini ileri sürmüştür.
Panelin son sunumunda “Tarım Aletleri Ortak Kullanım Kooperatifi”nin tanıtıldığı bir
sunum yapılmıştır. Sayın Jean-Noel BONNET’nin Türkiye açısından ilginç olabilecek için
detayların yer aldığı sunumunun ana fikri “bir kooperatif bünyesinde yar alan çiftçilerin,
devletin desteğiyle kooperatif mülkiyetine alınan makinelerden etkin ve verimli şekilde
yararlanması, böylece işletmelerin makine yatırımlarının düşürülmesidir. Bu yaklaşımın eski
yıllarda Türkiye’nin uygulamaya çalığı “makine parkları”ndan temel farkı mülkiyetin ve
işletmenin devlette değil kooperatiflerde olmasıdır.
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Örgütlenmenin öneminin anlatıldığı, Türkiye’de çiftçilere sağlanan teşvik ve desteklerin neler
olduğunun sıralandığı, üretici ile Devlet arasındaki işbirliğinin daha da güçlendirilmesinin
yararlı olacağının vurgulandığı panelden elde edilen önemli sonuçlar aşağıdaki gibi
sıralanabilir.
1. Örgütlenmenin en önemli unsurlarının yardımlaşma, birlikte hareket etme, işbirliği yapma
ve kurumsallaşma olduğu bilinmeli ve bu hususlara üyeler, yöneticiler ve kamu görevlileri
daha fazla dikkat göstermelidir.
2. Tarımda aile işgücüne dayalı aile tipi işletmelerin korunması gerekmektedir. Bu da ancak
güçlü üretici örgütlerinin varlığıyla sağlanabilir.
3. Örgütlenmede, aynı amaca yönelik örgütler arasında iş birliği etkin hale getirilmeli ve
gerektiğinde bu örgütlerin ulusal düzeyde birlikte hareket etmeleri, uluslar arası düzeyde
de benzerleriyle iş birliği yapabilmeleri sağlanmalıdır.
4. Örgütlenme faaliyetlerinin başarına ve örgütlerin hem kendi hem de üyelerinin sorunlarına
çözüm bulmasına, eğitim ve araştırma faaliyetlerine vereceği önem ve destek olumlu katkı
sağlayacaktır.
5. Örgütlenmiş üreticiler gerçek anlamda birlikte hareket edebilirlerse üretimden gelen
güçlerini daha etkin ve verimli kullanabilecekleri gibi ulusal tarım politikaların
oluşturulmasında da etkin olabileceklerdir.
6. Üretici örgütlenmeleri ve kooperatifler bir yandan yapılarını güçlendirirken, diğer yandan
da dünyanın değişen koşullara uygun yeni örgütlenme biçimlerini de araştırılmalıdırlar.
7. Gıdanın sürekliliği ve güvenilirliğini sağlamak konusunda üretici örgütleri gelişmiş bir
görev ve sorumluluk anlayışıyla hareket etmelidirler.
8. Örgütlenmede üye-yönetici ve kamu görevlileri arasındaki güven sorununun giderilmesi
sağlanmalı, örgütlerin kurumsal yapısı güçlendirilmelidir
9. Örgütlenemeyen üreticilerin, özellikle tarımda hem iç hem de dış piyasalarda başarılı
olamayacakları bilinmelidir.
Saygılarımızla…..

