
Amasya İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (GTHB) ve Alman Kooperatifleri 
ve Raiffeisen Konfederasyonu (DGRV) Türkiye Temsilciliği’nin işbirliği ile 20 Şubat 2013 tarihinde Merzifon İlçesinde 
“Kırsal Kalkınma ve Kadın Kooperatifleri” konulu bir panel gerçekleştirilmiştir. Valiente Otel toplantı salonunda çok 
sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirilen panelin temel amacı; Amasya İli Merzifon, Gümüşhacıköy ve Suluova 
İlçelerine bağlı köylerin bazılarından seçilen kadın temsilcilerden oluşan “Amesia Çalışan Kadın Arılar” grubu tarafından 
hazırlanan yerel ürünlerin satışı ile başlayan faaliyetleri hem üretim hem de pazarlama aşamasında daha organize ve 
etkili hale getirecek yol ve yöntem aramak ve somut öneriler geliştirmektir. Bu genel hedefe ek olarak;

 Özellikle orman köylerinde yaşayan üretici kadınların ormandan elde ettikleri dağ elması, dağ armudu, kuşburnu, 
kızılcık, alıç vb meyveler ve bunlardan elde edilecek yerel ürünler ile peynir, küp çökelek vb süt ürünlerinin yerel 
tiplerinin daha uygun koşullarda elde edilip pazarlanmasını gerçekleştirmek,

 Kırsalda yaşayan ve düşük gelirli üretici kadınların, dolayısıyla ailelerinin gelirlerine katkı sağlamak,

 Üretici kadınlar arasında dayanışma ve güç birliği oluşturmak,

 Üretici kadınlara, kendi sorunlarını çözmelerine katkı sağlayacak bilgi, ekonomik güç ve deneyim kazandırmak,

 Mesleki eğitim vererek kadınların el becerilerini geliştirmek,

 Üretimi köy merkezlerinde kurulacak üretim merkezleri vasıtasıyla yapmak vb işleri yürütmek konularında faaliyet 
göstermek,

üzere Amasya İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği erkek üyelerinin eşlerinden ve kadın üyelerinden oluşan bir “Kadınlar 
Kooperatifi” nin kurulması planlanmaktadır. Düzenlenen panelin hedeflerinden biri de bu oluşumun gerçekleştirilmesi, 
etkin ve doğru biçimde çalışabilmesi için gereken iş ve fikir birliği, dayanışma ve destek ortamı konularında farkındalık 
yaratmaktır.

“Kırsal Kesimin Kalkınmasında Kadın Kooperatiflerinin Katkısı” ana temasının ele alındığı panel; T.C. Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü /Teşkilatlanma Dairesi Başkanlığı, Grup Koordinatörü Mehmet 
Ali KORKMAZ tarafından yönetilmiştir. Panelde, DGRV – Eğitim ve Danışmanlık Ekibi‘nden Prof. Dr. Salahattin KUMLU 
“Kooperatif Aracılığıyla Başarılı Olmanın Koşulları”, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi 
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Başkanlığı Kırsalda Kadın Hizmetleri Çalışma Grup Sorumlusu Nimet KALELİ “Kırsal Kesimde Kadın Kooperatifleri”, 
Zonguldak Devrek ilçesi, Merkez, Çolakpehlivan, Dedeoğlu Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Saniye UYSAL 
“Başarılı Kadın Kooperatifi”, Momentum Bilgi Transferi kurumundan Ufuk PEKER “Kooperatif ve Pazarlama 
Yöntemleri” konulu sunumlar gerçekleştirmişlerdir.

Panelde konuşmacı ve katılımcılar tarafından ileri sürülen görüşler ve yapılan önerilerin hemen tamamı aşağıda 
sıralanmıştır:

  Bölgemizdeki üretici kadınların ürünlerini daha uygun fiziki ve ekonomik koşullarda pazarlayabilmeleri için 
kesinlikle kooperatifleşmeye ihtiyaç vardır.

  Kooperatifleşme köy veya köyler bazında yapılmalı ve İli temsilen bir üst yapı örgütü kurulmalıdır.

  Kadın kooperatifinin kurulması üreticilerin ürünlerini aracısız ya da çok az sayıda aracı ile pazarlamasına 
olanak sağlayacaktır.

  Halen Bölgemiz İl ve ilçe merkezlerinde faaliyet gösteren bulunan açık pazarlarda ürün ve satıcı için uygun 
olmayan koşullarda yapılan gıda satışlarının hem ürün, hem satıcı hem de tüketici, dolayısıyla toplum için 
daha uygun hale getirilmesini sağlayacak düzenlemelere ihtiyaç vardır.

  Bölgemizde kurulacak kadın kooperatifleri istihdamı artırma, sosyal entegrasyon, tarım, bölgesel ve kırsal 
kalkınma gibi bir çok alanda önemli gelişmelere kaynaklık edecektir.

  Gizli istihdamın bir parçası olarak kırsal kesimde aile içinde çalışan kadınlar yoksulluktan ve işsizlikten en 
çok etkilenen dezavantajlı gruplardan biridir. Bu durumdaki kadınların bir kooperatif çatısı altında güç birliği 
yapmaları hem kendi yaşamlarına hem de aile gelirlerine destek sağlayacaktır.

  Kurulacak kadın kooperatifleri vasıtasıyla, üretici kadınlar hem kendi aileleri için ürettikleri yerel ürünün 
fazlasını pazarlama olanağına kavuşacak hem de pazarlayabildiklerini gördüklerinde daha fazla üreteceklerdir.

  Kooperatif faaliyetleri yoluyla üretilen ve pazarlanan yerel ürünler bölgeye yerli turist çekilmesine destek 
sağlayacaktır.

  Kooperatifler yoluyla sadece gıda maddeleri değil, hediyelik ve çeyizlik eşyaların üretimi ve pazarlanması da 
sağlanmalıdır.

  Bölgede kurulacak kooperatifler kadınların girişimcilik yeteneğini artıracak, toplumda ekonomik bir aktör 
olarak yer almalarını sağlayacaktır.

  Kooperatifler bünyesinde kurulacak üretim atölyesinde/atölyelerinde üretici kadınların el becerilerini 
geliştirmesine katkı sağlanacaktır.

  Kooperatiflerin faaliyetlerine destek sağlamak üzere pazarlama ve eğitim konularında yerel ve AB 
projelerinden destek alma olanağı sağlanacaktır.

  Seçilecek bir köyde, örnek olacak bir üretim tesisi yapılması ve üretim faaliyetlerinin organize edilmesi 
gelişmeyi hızlandıracaktır.

  Kurulacak kadın kooperatifleri sağlık, çocuk yetiştirme, kadın hakları ve aile danışmanlık sisteminin 
geliştirilmesine katkı sağlayacaktır.

  Kooperatif, kadın üreticiler arasında dayanışma, yardımlaşma ve işbirliği ile ortaklık kültürünü geliştirecektir.

  Kadın kooperatifinin tanıtımı ve üreticilere anlatılması için köy merkezlerinde eğitim toplantıları düzenlenmeli, 
yayım çalışmaları yapılmalıdır.

  Kadın kooperatifinin kuruluşunda ihtiyaç duyulan noter, genel kurul, muhasebe ve diğer faaliyet harcamalarının 
başta İl Özel İdareleri olmak üzere kamu kaynaklarından karşılanmasını sağlayacak düzenlemeler yapılmalıdır.

  Amasya İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, başta üye eşleri tarafından kurulacaklar olmak üzere “Kadın 
Kooperatifi” kurma konusunda yürütülecek her tür faaliyete destek vermeyi önemli görevlerinden sayacaktır.

         Saygılarımızla…..


