
 

SONUÇ RAPORU 

İzmir Damızlık Sığır Yetiştiricileri (DSY) Birliği’nin daveti üzerine 4-6 Nisan 2014 tarihleri 

arasında “DSY Birliklerinde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri ile Düve 

İşletmelerinin Gerekliliği” konulu bir çalıştay yapılmıştır. 

İzmir Selçuk’ta gerçekleştirilen çalıştaya Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, 

Burdur, Çanakkale, Edirne, Gaziantep, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Konya, 

Kütahya, Manisa, Muğla, Niğde, Samsun ve Uşak DSY Birliklerinin temsilcileri katılmıştır. 

Çalıştayı Alman Kooperatifleri Konfederasyonu (DGRV) danışmanlarından Prof. Dr. 

Salahattin KUMLU yönetmiştir. 

Bu çalıştayın en farklı özelliği ilk kez DSY Merkez Birliği’nin 3 yönetim kurulu üyesi ile 

temsil edilmiş olmasıdır. Bu katılım çalıştayda motivasyonun ve başarının artmasına 

katkıda bulunmuştur. 

Ekli gündemden de anlaşılacağı üzere, çalıştayda üç ana konu öne çıkmıştır: 

 DSY Birliklerinin son 3 aylık dönemde gerçekleştirdiği çalışmalar  

 Düve yetiştirme işletmelerinin kurulması ve işletilmesinin gerekçeleri ve bu konuda 

yapılması gereken çalışmalar 

 Yeni yayınlanan DSY Birlikleri ana sözleşmesi başta olmak üzere mevzuat sorunu 

Çalıştayın ilk gününde 24-25 Aralık 2013 tarihleri arasında Ankara’da yapılan çalıştayın 

sonuç belgesinde yer alan her bir madde üzerinde durulmuş ve katılımcıların görüşleri 

alınmıştır. Yapılan tartışmalar sonunda aşağıdaki hususların güncelliğini koruduğu ve bu 

konulara yönelik çalışmaların sürdürülmesi gerektiğine karar verilmiştir: 

 Yakın bir geçmişte Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel 

Müdürlüğü tarafından yayınlanan Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Kuruluş 

Belgesinin yasal bir dayanağı yoktur. Bakanlık ve Islah Birlikleri yetkililerinin 

katılımıyla hazırlanan ve üzerinde uzlaşma sağlanan taslakla da ilgisi yoktur. Bu 

nedenle; 

o Yayınlanan kuruluş belgesi geri çekilmeli, 

o Anayasa Mahkemesi kararına uygun olarak en geç 6 Kasım 2014 tarihine 

kadar ıslah amaçlı hayvancılık örgütlerinin yapısını, görevlerini, yetkilerini 

ve sorumluluklarını tanımlayan ayrı bir Islah Birlikleri Kanunu 

hazırlanmalı,  

o Hazırlanacak Islah Birlikleri Kanunu yürürlüğe girdikten sonra, en kısa süre 

içinde yönetmelik ve kuruluş belgesi hazırlanmalı, 

o Islah Birlikleri Kanunu çerçevesinde hazırlanacak kuruluş belgesi yürürlüğe 

girinceye kadar ıslah birliklerinin genel kurulları ertelenmelidir. Bunun için 

Merkez Birliği Bakanlık nezdinde girişimlerde bulunmalı ve Bakanlıktan 

genel kurulları erteleme yazısının alınarak üye birliklere gönderilmesi 

sağlanmalıdır. 

 Mevzuat geliştirme ile ilgili olarak Aralık 2013’te oluşturulan ve bugüne kadar 

görevlerini başarıyla gerçekleştiren çalışma grubu varlığını ve çalışmalarını 

sürdürmelidir. 
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 Islah Birlikleri Kanunu ve ilgili mevzuat ıslah birlikleri temsilcilerinin görüşleri de 

alınarak hazırlanmalıdır.  

 Çalışma grubu tarafından hazırlanmış olan kanun taslağı uzman hukukçular 

desteğiyle geliştirilmeli ve DSY Merkez Birliği (MB) üzerinden Bakanlık yetkililerine 

sunulmalıdır. 

 Merkez Birliği hukuksal konularda danışmanlık hizmeti almak üzere acilen bir 

hukuk bürosu ile anlaşma yapmalı ve tüm üye birliklerin bu büro ile çalışmasına 

imkân sağlamalıdır. 

 Bakanlık ve DSY Birlikleri arasında iletişim ve işbirliği güçlendirilmelidir. Merkez 

Birliği bu konuda daha aktif olmalı ve üyelerinin çıkarlarını başta Bakanlık olmak 

üzere her düzeyde daha güçlü biçimde temsil etmeye gayret etmelidir. 

 Üye işletmelerde yetiştirilen damızlık sığırların tanımlanması amacıyla küpe 

takılması işlemleri DSY Birliklerinin görevidir. Hayvanların güncellenmesi ise 

yetiştiricilerin ve Bakanlık elemanlarının sorumluluğundadır.  

 2014 yılı içinde ıslah amacı ve hedefleri yeniden gözden geçirilmeli ve buna bağlı 

olarak “Ulusal Islah Programı” güncellenmelidir. En az 10 yıllık bir geleceği 

kapsayan “Türkiye Sığır Islahı Stratejik Planı” hazırlanmalıdır. 

 Gen-Türk sperma bayiliği sadece DSY Birliklerine verilmelidir. İsteksiz olan 

birliklerin 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 Merkez Birliği tarafından genel 

geçerli bir bayilik sözleşmesi hazırlanmalı ve özenle uygulanmalıdır.  

 Veteriner Hekimler Odasının haksız ve hukuksuz dayatmalarına karşı Amasya 

DSY Birliği tarafından başlatılan yargı süreci desteklenmeli; sürecin başarısı ve 

birliklerin çıkarları açısından Merkez Birliği sürece önderlik etmelidir. 

 Islah hizmetlerinden KDV alınmaması için hukuk çalışmaları sürdürülmeli, 

Maliye Bakanlığına durumu açıklayan bir metin hazırlanarak sunulmalıdır. Bu 

konuda Amasya, Ankara ve Konya DSY Birlikleri ön çalışma yaparak Merkez 

Birliğine sunacaktır. Merkez Birliği de gerekli girişimlerde bulunacaktır. 

 Sağlıklı ve kaliteli gebe düve yetiştirme ve ihtiyaç fazlası damızlık düveleri yurt içi 

ve dışında pazarlama amacıyla düve yetiştirme işletmeleri ve/veya düve 

toplama merkezleri kurulmalıdır. Ancak, kurma kararı vermeden önce mutlaka bir 

fizibilite raporu hazırlanmalı ve sonuç pozitif olduğu takdirde, kurma çalışmaları 

başlatılmalıdır. Fizibilite çalışmalarında birden fazla birliğin işbirliği ve kuracakları 

bir şirket üzerinden girişim yapmaları da dikkate alınmalıdır. Bu konuda çalışma 

yapmak isteyen birlikler İzmir, Edirne, Niğde ve Konya DSY Birliklerinin 

deneyimlerinden yararlanmalıdır. 

 Düve pazarlamada internet ortamından aktif biçimde yararlanılmalı; genetik 

materyali tanıtmak amacıyla damızlık yarışmaları ve sergileri düzenlenmelidir. 

 Bir sonraki toplantı Niğde İlinde yapılacaktır. Niğde DSY Birliği tarafından organize 

edilecek olan toplantı muhtemelen Temmuz ayında gerçekleştirilecektir. Önerilen 

konu Islah Birliklerinin Yapısı, Misyonu ve Vizyonu  

Saygılarımızla 

 

6 Nisan 2014 
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GÜNDEM VE PROGRAM 

1. Gün 

14:00-14:30 Açılış konuşmaları 

14:30-16:00 Birliklerin son dönemde gerçekleştirdiği çalışmalar 

16:00-16:30 Ara 

16:30-18:00 Düve yetiştirme çiftliklerinin kurulması ve işletilmesi 

2. Gün 

09:00-10:30 Mevzuat değişikliklerinin etkileri  

10:30-11:00 Ara 

11:00-12:30 Genel değerlendirme ve öneriler 

12:30-13:30 Ara 

13:30-15:00 Sonuç bildirgesinin hazırlanması ve kararlaştırılması 

3. Gün 

11:00- … Ödemiş düve işletmesi ziyareti 


