
TÜRKİYE SÜT ÜRETİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ YAYINIDIR ARALIK 2015

SÜT BAYRAMI
COŞKULU GEÇTİ

ARTIK SÜTÜN DE
HUKUKU OLACAK

YENİ BAKANIMIZ
FARUK ÇELİK

ADAYA öZGÜ LEZZET: 
HELLİM pEYNİRİ

BAŞKAN 
OKUMUŞ'TAN 

MESAJ VAR:
"SORUNLARI DA 

BİLİYORUZ 
ÇÖZÜMLERİNİ DE"

3 AYDA BİR YAYINLANIR





3

l Aralık 2015

Bizler;Emeği ile alın teriyle ve gece 
gündüz çalışarak üretim yapan ve 
bu üretimimizle hem milli eko-

nomiye hem kendi ekonomimize katkı 
sağlayan birer üreticiyiz.Özellikle süt 
üreticiliği yapan siz değerli üreticile-
rimiz ilk defa bir çatı altında bir araya 
gelerek süt birliklerini kurdunuz.Bizlere 
bu birliklerin yönetiminde görev tevdi 
ettiniz.Merkez birliği olarak bu görev 
bilinci ve üreticiye hizmet inancıyla yola 
çıktık.Sizlerin gelecek dönemlerde hak 
ve hukuklarını korumak için önemli ve 
değerli plan ile projeleri uygulayacak 
irademiz teşekkül etmiştir ve bu irade 
sizleri kamu otoritesi nezdinde temsil 
etmektedir.

    Sektörümüz fiyat baskısı 
altındadır,sektörümüz maliyet baskı-
sı altındadır,sektörümüz talep baskısı 
altındadır,sektörümüz kalite baskısı 
altındadır,sektörümüz uluslar arası cid-
di rekabet baskısı altındadır.

   Merkez birliğimiz ve tüm bir-
liklerimiz bu tehditleri bilmekte ve 
görmektedir.Bu tehditlere karşı hangi 
tedbirleri alması gerektiği önerilerini 
üslup ve tarzını bozmadan ortaya koy-
maktadır.Bugün süt sektörü üretimi 
arttırmayı düşünmekte,kaliteli üretim-
le tüketici nezdinde sorumluluğunu 
hissetmekte,bu duygu ile üretimini üst 
seviyelere çıkarmayı görev bilmektedir.

  Yeni Hükümet ile ortaya konacak 
istikrarlı dönemin Ülkemize hayırlı 
olmasını diler,son olarak kısa süre önce 
açıklanan 64. Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti’nde Gıda Tarım ve Hay-
vancılık Bakanlığı’na getirilen Sayın 
Faruk Çelik’e de başarı dileklerimi 
iletiyor,önemli iş birliklerine imza ata-
cağımıza yürekten inandığımı belirtmek 
istiyorum.

  İkinci sayıda buluşmak umuduyla,
Sağlıcakla kalın…

Fatih Salih 
OKUMUŞ

Türkiye Süt 
Üreticileri Merkez 

Birliği Yönetim 
Kurulu Başkanı

Yeni ve güçlü 
bir ses…

kardeşi başkanın kalemindenSÜT başkanın kalemindenl Aralık 2015



4

kardeşiSÜT l Aralık 2015

16

Örnek bir 
başarı 
öyküsü

6	 Merkez	Birliği’nde
	 nöbet	değişimi

8	 Artık	sütün	de	 
	 bir	hukuku	var

10	 Gıda	Tarım	ve	Hayvancılık	Bakanı
	 Faruk	Çelik	oldu

12	 Süt		Bayramı	renkli	geçti

13	 ‘Kalite’nin	rekabeti

16	 Örnek	bir	başarı	öyküsü

20	 Türkiye	gerçek	bir	 
	 peynir	hazinesiydi

22	 Üretimde	liderlik	
	 Ege	Bölgesi’nde

27	 Örgütlenmede	merkez	 
	 birliğinin	önemi

28	 Hastalıklara	yazılımla	müdahale

30	 Süt	kalitesini	etkileyen	
	 faktörlere	kısa	bakış

32	 2015	böyle	geçti

36	 İşte	yeni	başkan	 
	 Fatih	Salih	Okumuş

38	 Üreticilere	müjde

40	 Süt	miktarı	ve	kalitesini	artırma

41	 Kadın	işveren	oluyor
	 Anadolu	gelişiyor

42	 Sarıoğlan’da	üreticilerin
	 yüzünü	güldüren	başkan

46	 Süt	sektöründe	mesleki	eğitim	şart

47	 Süt	sığırcılığında	eğitimin	önemi

48	 Öz	kaynaklarıyla	büyüyen	birlik

50	 Adaya	özgü	lezzet:	Hellim	peyniri

51	 Süt	üretim	sektörüne	genel	bakış

52	 Sütün	fiyatı	ne	kadar	olmalı?

54	 Hem	lezzetli	hem	sağlıklı

56	 Anadolu’dan	dünyaya	 
	 yayılan	lezzet:	Yoğurt

58	 Birliklerden	Balkan	turu	



5

içindekileriçindekiler

6 Merkez Birliği’nde
nöbet değişimi

Üretimde 
liderlik
Ege 
Bölgesi’nde

Süt  
Bayramı 
renkli geçti
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Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği adına

Arzu	Kobal

Genel Yayın Yönetmeni:
Mehmet	Aslan

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü:
Dilşat	Yardımcı
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Dellal,	Prof.	Dr.	Harun	R.	Uysal,	Prof.	Dr.
İbrahim	Ak,	Prof.	Dr.	Nevzat	Artık,	Prof.	Dr.
Orhan	Özçatalbaş,	Prof.	Dr.	U.Tansel	Şireli,
Doç.	Dr.	Ayşe	Uzmay,	Doç.	Dr.	Ömer	Tömek,

Vet.	Hekim	Tahir	S.	Yavuz

Hukuk Danışmanı:
A.	Atilla	Metin

Mali Danışman:
Münir	Altınbaş

Yayın Türü:
Yerel Süreli

Basım Yeri:
Arkadaş	Basım

Kazım Karabekir Cd. Sütçüoğlu İşhanı
No: 37/4 Ulus-Ankara

Tel: 0312 341 57 07
Basım Tarihi:

Yönetim Yeri:
Aziziye Mahallesi Refik Belendir Sk No: 73 

A.Ayrancı Çankaya-Ankara
Tel: 0 312 418 38 50 / 0 312 418 38 81

Fax: 0 312 418 38 51
www.sutkardesi.com
bilgi@sutkardesi.com

Türkiye gerçek bir  
peynir hazinesiydi
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Merkez Birliği’nde
nöbet değişimi

Geride 
bırakmaya 

hazırlandığımız 
2015, Merkez 

Birliği’nin 
olağan genel 

kuruluna sahne 
oldu. Fatih 

Salih Okumuş 
başkanlığındaki 

liste üyel-
erin teveccühü 

ile yönetim 
kuruluna 

seçildi 

Türkiye Süt Üreticileri Merkez 
Birliği’nin yeni yönetim kurulu 
başkanı, Simav Süt Üreticileri 

Birliği Temsilcisi Fatih Salih Okumuş 
oldu. Türkiye genelinde 304 birliğin 
yanı sıra 250 bin süt üreticisini temsil 
eden dev kuruluşun yeni yönetim 
kurulunu belirlemek için 3 Nisan 
2015 günü Ankara’da, Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı Mehmet Akif 
Ersoy Konferans Salonu’nda olağan 
kongre gerçekleştirildi. Türkiye Süt 
Üreticileri Merkez Birliği 11. Olağan 
Genel Kurulu’na,  dönemin Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Bakanı M.
Mehdi Eker’in yanı sıra Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı Müsteşarı 
Nihat Pakdil, Tarım Reformu 
Genel Müdürü Gürsel Küsek, 
Genel Müdür Yardımcısı 

Mehmet Özgün ve bakanlığın üst dü-
zey bürokratları katıldı. Ayrıca tarım ve 
hayvancılık sektöründeki sivil toplum 
örgüt başkanları ve yöneticileri de 
genel kurulda yer aldı. 

Genel kurulda mavi ve sarı olmak 
üzere iki liste yarıştı.  Toplam 179 
oyun 109’unu alan Fatih 
Salih Okumuş başkanlığındaki 
sarı liste, 4 yıllığına Türkiye Süt 
Üreticileri Merkez Birliği’nin  yönetim 
kuruluna seçildi. Mavi liste 69 oyda 
kalırken, 1 oy da geçersiz sayıldı.  
ZOR	GÖREVİ	ÜSTLENDİK 

Başkan Fatih Salih Okumuş, 
sonuçların tüm ülkeye ve birlik 

üyelerine hayırlı olmasını temenni 
ettiklerini söyledi. Süt üreticilerinin 
sorunlarını çözmek için yoğun çaba 
sarf edeceklerini ifade eden Oku-

muş, “Zor bir görev üstlendik. 
Ancak yeni yönetim 

kurulu arkadaşla-
rımla birlikte bu 
zor görevi en iyi 
şekilde yerine 

getirmek için ça-
lışacağız. Allah 
utandırma-
sın” şeklinde 
konuştu. 

kardeşiSÜT l Aralık 2015
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Simav Süt Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu 
Başkanı Başkanı- Türkiye Süt Üreticileri 
Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı

Hayrabolu Süt Üreticileri Birliği  
Yön. Kur. Üyesi, Türkiye Süt Üreticileri  

Merk. Bir. Yön. Kur. Bşk. Yar. 

Şırnak Süt Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu 
Üyesi, Türkiye Süt Üreticileri Merkez  

Birliği Yönetim Kurulu Üyesi

İnönü Süt Üreticileri Birliği Yönetim  
Kurulu Üyesi--Türkiye Süt Üreticileri  
Merkez Birliği Denetim Kurulu Üyesi

Denizli Süt Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu 
Başkanı- Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği 

Yönetim Kurulu Üyesi (Muhasip Üye)

Milas Süt Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu 
Başkanı, Türkiye Süt Üreticileri Merkez 

Birliği Yönetim Kurulu Üyesi

Ödemiş Süt Üreticileri Birliği Yönetim  
Kurulu Üyesi, Türkiye Süt Üreticileri  

Merkez Birliği Denetim Kurulu Üyesi

Amasya Ziraat Odası Başkanı, Amasya Süt 
Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı, Türki-
ye Süt Üreticileri Merkez Birliği Onursal Başkanı

Şarkikaraağaç Süt Üreticiler Birliği Yöne-
tim Kurulu Başkanı, Türkiye Süt Üreticileri 

Merkez Birliği Yönetim Kurulu Üyesi

Sarıoğlan Süt Üreticileri Birliği Yönetim 
Kurulu Başkanı, Türkiye Süt Üreticileri 
Merkez Birliği Denetim Kurulu Üyesi

güncel haberlergüncel haberler



Artık 
sütün de 
bir hukuku 
var

Başkan Okumuş, 
1 Ocak itibarıyla 

yürürlüğe 
 girecek Süt  

Tedarik 
Yönetmeliği’nin  

çözümün  
reçetesi  

olacağını söyledi

Kuşadası’nda 6-7 Kasım’da 
düzenlenen Anadolu EXPO 
2. Canlı Hayvan Fuarı ile eş 

zamanlı yapılan 3. Ulusal Süt Zirvesi, 
sektördeki mağduriyetin önüne geçe-
cek  süt anayasasına zemin oluşturdu. 
Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği 
Başkanı Fatih Salih Okumuş, 1 Ocak 
2016 itibarıyla yeni bir dönemin başla-
yacağını belirterek,  “Süt Tedarik Yö-
netmeliği  yürürlüğe girecek.  Sütün ar-
tık bir hukuku olacak. Üretici mağdur 
olmayacak, parasını zamanında alacak, 
sanayicinin de süt derdi olmayacak” 
dedi.  Efes Kongre Merkezi’ndeki 
Ulusal Süt Zirvesi sektörün yoğun 
ilgisini gördü. “Süt sektörünün 
yeniden yapılandırılması” temasıyla 
düzenlenen zirvede konuşan Okumuş,  
girdi maliyetlerinin yükselmesine 
karşılık süt fiyatının artmamasının 
en büyük sıkıntı sanıldığını ancak 
gerçekte durumun farklı olduğunu 
söyledi. Okumuş,  “Öncelik 365 gün 
süt satılabilmesinin sağlanması…  
Sonra sırayla sattığınız sütün parasını 

kardeşiSÜT l Aralık 2015
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Fatih Salih 
Okumuş



‘garanti’ alabilmek ve sütün 
fiyatı geliyor” diye konuştu.

1 Ocak’ta devreye girecek  
‘Süt Tedarik Yönetmeliği’nin 
bu sorunların çözümünün 
reçetesi olduğunu belirten 
Okumuş şöyle devam etti:

“Bu çalışma 2 yıldır sürü-
yor. Sütte ilk defa bir hukuk 
oluşacak. Daha önce sütün 
hukuku yoktu. Artık sözleşme-
li üretim dönemi başlayacak. 
Alanın satanın hakkı, belirli 
bir akitle ortaya konulacak.  
Daha önceki üreticilerimiz ve 
sanayicinin mağduriyetleri 
oluyordu.  Talep fazla olup süt 
bulunamıyor ya da arz fazlalığı 
nedeniyle sanayici sütü satamı-
yordu. Satan parasını alamı-
yordu. Hatta Türkiye’de  süt 
tatilleri uygulanıyordu. Bu 
yönetmelik, bunların hepsi-
nin önüne geçecek. İki tarafın 
hakkının hukukun korunması 
sağlanacak.  Üretici üretirken, 
alıcı alırken neyi nasıl yapa-
caklarını bir anlaşmaya döke-

cek ve her iki taraf da o anlaş-
ma doğrultusunda adımlarını 
atacak.”

GÜÇBİRLİĞİ	ÇAĞRISI
Türkiye’nin yıllık 19 

milyon ton süt üretimi ger-
çekleştirdiğine ve artık kendi 
kendine yeten bir ülke konu-
munda  olduğuna dikkat çeken 
Okumuş ayrıca  küçük üretici-
nin, büyük ölçekli çiftliklerle 
rekabet edebilmesi için de 
bir çalışma içinde olduklarını 
söyledi.  “İşletmelerdeki süt 
kalitesini iyileştirme projesi” 
ile bunun hayata geçebileceği-
ni söyleyen Okumuş, “ Bunu 
da ancak birlikte başarabiliriz. 

Birim hayvanlardan elde 
edilen sütü, hayvan ırkımızı da 
geliştirerek yapmamız gere-
kiyor ki karlılık oranı artsın.  
Girdi maliyetlerimiz ve her 
bölgede ürün çeşitliliğimiz 
aynı değil. Onun için el birli-
ğinde çalışmamız gerekiyor” 
diye konuştu.

Son dönemde süt işleyen fabrikalardan bazılarının içine 
düştükleri mali kriz, süt üreticisini tedirgin etti. Bu bağlam-
da Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın hazırladığı ve 
Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği’nin de desteklediği  Süt 
Tedarik Yönetmeliği  (Çiğ Sütte Sözleşmeli Dönem) hayati 

önem taşıyor.  Ticaretin önemli unsuru ”sözleş-
meli üretim ve teminat” mekanizması süt 

sektöründe henüz işlemiyor. Bunun 
sonucu olarak,  sıkışan ya da mali 

zorluğa düşen süt işletmeleri 
hammadde aldıkları üreticiye 
olan borçlarını,  ödeme planın-
da son sıraya koyuyor. Örgüt-
lenme aşamasını tamam-
layamamış, ya da bölgesel 
sorunlar yüzünden alternatif 
firma bulamayan üretici 
zor durumda kalıyor.  Di-

ğer yandan  stoklama imkanı 
olmadığından sütün saatler 

içinde satılması zorunluluğu da 
üreticiyi mağdur durumda bırakan 

bir başka faktör olarak karşımıza çıkı-
yor.   Çiğ Sütte Sözleşmeli Dönem Yönet-

meliği, bu olumsuzlukların giderilmesi bakımından hayati 
önemi haiz.  Zira yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle süt 
tamamen kayıt altına alınmış olacak.  Bu durum sanayici 
karşısında üreticiyi,  üretici karşısında sanayiciyi,  ayrıca 
sütün alımında da devamlığı sağlama açısından  tüketici-
yi memnun edecek. Üretici bu sözleşme ile birlikte  en az 1 
yıllık olacak şekilde belirlenecek miktarda sütü sanayiciye 
sağlamak zorunda. Sanayici de belirlenen miktardaki sütü 
üreticiden almak zorunda. Üretici, “sütüm elde kaldı, ne 
yapacağım” endişesi taşımayacak. Sanayici de “Süt bulabilir 
miyim, şu kadar ürün siparişi var, bunu karşılayabilir miyim” 
gibi sorunlarla karşılaşmayacak.  

Çiğ sütte sözleşmeli dönem herkesi memnun edecek

güncel haberlergüncel haberler
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Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı
                   olduFaruk Çelik

Yeni kabinede Gıda Ta-
rım ve Hayvancılık 
Bakanlığı görevini 

üstlenen Faruk Çelik, 
Bakanlığın Mehmet 
Akif Ersoy Konferans 
Salonu’nda düzenlenen 
törende önceki bakan 
Kutbettin Arzu’dan 
görevi devraldı. Bakan 
Çelik, “Topraktan geldik yine 
toprağa döneceğiz” diyerek başladığı 
konuşmasında tarım ve hayvancılığın 
önemine vurgu yaparak, kadim me-
deniyetlerin, tarım üzerinden yüksel-
diğini söyledi.

Eski Bakan Mehmet Mehdi Eker’in 
tarımda çok önemli reformlara imza 
attığını kaydeden Çelik, önceki 
bakanlar kurullarında birlikte çalış-

maktan onur duyduğu Eker 
ile millete hizmet etmeyi 

görev bildiklerini ifade 
etti. Kutbettin Arzu’ya 
da hizmetlerinden dolayı 
teşekkür eden Çelik, en 
büyük teşekkürü “isim-
siz kahramanlar” olarak 
tanımladığı bakanlık 

çalışanlarının hak ettiği-
ni dile getirdi. Faruk Çelik, 

“Bayrağı taşınması gereken noktalara 
takım ruhu içerisinde taşıyacağımız 
konusunda kimsenin endişesi olma-
sın” diye sözlerini tamamladı. Törene 
katılan, 59, 60, 61 ve 62. Hükümetle-
rin Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı 
Mehmet Mehdi Eker ise Çelik’e ba-
kanlık görevinin devredilmesinden 
mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Başbakan Ahmet 
Davutoğlu’nun, 

Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip 

Erdoğan’ın 
onaylamasını 

ardından 23 Kasım 
Pazartesi günü 

açıkladığı 64. 
Türkiye Cumhuriyeti 

Hükümeti’nde 
Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığı 
görevini Faruk Çelik 

yürütecek.

Daha 
önceki kabinelerde 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı görevini yürüten Faruk 
Çelik, 1956 yılında Artvin-Yusufeli 

ilçesinde doğdu. İlkokulu Artvin’de ve 
orta öğrenimini Bursa’da tamamladı. 

Bursa Yüksek İslam Enstitüsü’nden mezun 
oldu. Yıldız Üniversitesine bağlı Kocaeli 

İşletme Enstitüsü’nde iki yıl işletme eğitimi 
gördü. Dört yıl lise öğretmenliği yapan 
Çelik, çeşitli dallarda ticaretle uğraştı. 
İki yıl süreyle de yerel bir gazetenin 

sahipliğini ve köşe yazarlığını 
yaptı. Faruk Çelik evli ve 4 

çocuk babası.

FARUK ÇELİK
 K

İ M
D

İR?
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İzmir’in Ödemiş ilçe-
sinde, Türkiye Süt Üre-
ticileri Merkez Birliği ana 

sponsorluğunda düzenlenen 
Süt Bayramı büyük bir coşkuyla 

kutlandı. Bu yıl ilki düzenlenen Süt 
Bayramı eski Gıda, Tarım ve Hayvan-
cılık Bakanımız Mehdi Eker’in katılı-

mıyla başladı. Sütün İzmir genelindeki 
üretici ve tüketici ile buluşma noktası 
olacak Ödemiş’te ilk kez gerçekleşen Süt 
Bayramı organizasyonu, üç gün boyun-
ca sadece Ödemişlileri değil tüm İzmir 
halkını ve Türkiye’nin çeşitli yerlerinden 
gelen misafirleri ağırladı.
ETKİNLİKLER	İLGİ	GÖRDÜ

Fuar alanında sağımhaneler, beslen-
me reyonları, inek, buzağı, koç, koyun, 
keçi ve kuzular sergilenirken, katılımcı 
firmaların satış ve tanıtım stant çadırları 
yer aldı. Birçok birliğin katıldığı orga-
nizasyonda çeşitli panellerin yanı sıra 
Sakız koyun yarışması, saanen keçi sağım 
yarışması, kuzu güzeli yarışması, süt 
efesi ve süt sultanı seçimi gibi etkinlikler 
düzenlenirken, ilk günün kapanışı ise 
konserle sona erdi. İkinci günde söyleşi-
lerin yanı sıra ‘Sütü Seviyorum’ konulu 
kompozisyon ve resim yarışması ödül 
töreni ile çeşitli şovlar yer alırken kapanış 
Türk Halk Müziği konseriyle oldu. 

Son günde ise bisiklet turu, buzağı 
güzellik yarışması, şovlar, toplu yoğurt 
yeme yarışması, yöresel tatlı-peynir 
yarışması gibi etkinliklerle Süt Bayramı 
kutlanırken, Türk Halk Müziği konseri 
ile son buldu.Bu yıl ilki yapılan ve gerek 
ziyaretçilerin gerekse katılımcıların bü-
yük haz aldığı Süt Bayramı etkinliğinin 
geleneksel hale gelmesi için çalışma ya-

pılması istendi. 

Süt  Bayramı 
renkli geçti
İzmir’in Ödemiş ilçesinde bu yıl ilk kez düzenlenen 
Süt Bayramı renkli görüntülere sahne oldu. 3 gün 
süren etkinliklerde üretici ve tüketici buluştu
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Teknolojinin çok hızlı 
geliştiği, bizleri her gün 
yeniliklerle tanıştırdığı 

bilgi çağında iletişimin çok hızlı 
olması tüketicinin bilgiye çok 
kolay ulaşmasını sağlıyor.

Artan tüketici bilinci de, 
“kalite”yi en çok aranan değerle-
rin başına yerleştiriyor. 

Sektörümüzde, özellikle 
birincil üretimde kalite bilincinin, 
dünya ülkelerinin hala uzağında 
olduğu gerçeğini kabul etmek 
durumundayız.

Artan lojistik imkanları ve 
fırsatları pazarları yakınlaştırıyor 
ve hatta sınırlar nerdeyse orta-
dan kalkıyor. Bir kıtadan diğe-
rine her türlü ürün pazarlanabi-
liyor. Bu durum rekabeti daha 
çetin bir hale getiriyor.

Ticaretin en geçerli kuralı, 
en kaliteli ürünü rakiplere göre 
en hesaplı fiyat ile tüketiciye 
ulaştırmak. Bunu gerçekleştire-
bilmek için, kalite ve verimliliği 
dünya ülkelerindeki seviyelere 
getirmekten başka çaremiz bu-
lunmuyor. 

Sektörümüzde sürdürülebi-
lirlik,  ancak kalite bazlı  ticari 
anlaşmalar ile sağlanabilecektir.     

Üreticimiz için; “İnekten 
ne çıkarsa onu veririm”, 
Sanayicimiz için ise “Beyaz 
olsun, ucuz olsun” anlayışı ile 
ilerleyemeyeceğimizi artık anla-
mak zorundayız.

Bunun için, ortak bir kalite 
hareketinin paydaşı olmak; gerek 

uluslararası pazarda rekabet, ge-
rekse iç pazara yönelik süt ve süt 
ürünleri ithalatı gibi tehditler için 
bir vatanseverlik görevi olarak 
benimsenmelidir. 

Avrupa’da 1 Nisan 2015 tarihi 
itibari ile kotaların kalkması ve 
süt üretimindeki artışların etkisi 
ile AB 28 ülkelerinde çiğ süt fiyat 
ortalaması 30 euro/cent seviyele-
rinin altına düştü. Yıllık 160 mil-
yon ton sütün üretildiği AB 28 
ülkelerinde yüzde 10 süt artışı, 
Türkiye’de üretilen süt miktarı 
kadar bir hacmin dünya pazarla-
rına girmesi anlamına geliyor.
PAZARLIK	GÜCÜ	 
KAZANDIRILMALI

Ülkemizde süt fiyatlarının 
kalite değerlerine göre belirlen-
mesi, işte bu noktada kaçınılmaz 
bir gereklilik olarak karşımıza 
çıkıyor. Dönemsel olarak belir-
lenen USK tavsiye fiyatı için, 
baz kalite değerleri mutlaka 
belirlenmeli, kalite sadece alıcıya 
değil, her satıcıya olduğu gibi, 
süt üreticimize de pazarlık gücü 
kazandırmalıdır. 

Sonuç olarak, sektörümüze 
sahip çıkmak için; sütün kalite ve 
verimliliğini artırarak dünya ile 
rekabet edebilecek seviyeye gel-
meliyiz. Sektörün istikbali ve süt 
üretiminin sürdürülebilirliğinin 
teminatı; sütün kalitesi, verim-
liliği ve bunlara bağlı oluşan 
rekabet gücümüzdür.

Sütaşkı’yla kalın.

‘Kalite’nin rekabeti

Mesut Murat

Sütaş A.Ş. 
Tarımsal Ticaret 

Grup Müdürü
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Örnek bir 
başarı 
öyküsü 
Tire‘deki  
peçete 
fabrikalarını 
kapatarak 
tarımsal üretim 
sektörüne geçiş 
yapan Güldem-
Kadir çifti, 
başlarda fazlaca 
deneyim sahibi  
olmadıkları 
sektörde başarı 
sağladı
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röportajröportaj

üldem-Kadir Koman çifti… İzmir’in 
Tire ilçesinde yaklaşık 10 yıl önce 
kağıt peçete fabrikası kurdukları ara-

zinin boş bölümünde amatörce  keçi 
beslerken,  kendilerini tarımsal üretim 
sektöründe bulmuşlar. Merdivenaltı 

işletmelerle baş edemeyince fabrikayı 
kapatmışlar ama  önceleri amatörce 

yürüyen sütçülük ve hayvancılık işi bir 
anda profesyonel boyut kazanmış.  İki 

buzağı ile giriş yaptıkları sektörde 
şimdi, modern tesislerinde 110 baş inekle 
üretim yapıyorlar. İşletme mezunu Güldem 
Hanım,  bir yandan iki çocuğunu büyü-
türken, bir yandan da üstlendiği 
sorumlulukla aile işletmesinin 
bu denli büyümesinde aslan 
payının sahibi... «Çalışan, 
üreten, güçlü kadın» pro-
filinin bütün özelliklerini 
taşıyor.   Tire’deki tesisle-
rinde Koman çiftiyle ke-
yifli bir sohbet yaptık. İlk 
bölümde Güldem Hanım 
sorularımızı cevaplandı-
rırken, ilerleyen bölümde 
Kadir Bey de sohbete katıldı.

n Siz işletme mezunusunuz. 
Nereden aklınıza geldi bu işi yap-
mak, ailede bu işle meşgul olan var mı?

Hayır, ailemizde yok. Eşim daha önce bir 
firmada ithalat-ihracat müdürüydü. Daha son-
ra işinden ayrıldı ve birlikte tuvalet kağıdı, 
peçete fabrikası kurduk. Fabrika alanı büyük 
olduğu için, eşim arazinin bir bölümünü inek 
ve keçilere ayırdı.

Fakat o dönemde bu işi amatörce yapı-
yorduk.  Fabrikamız merdiven altı üretimle 
rekabet edemedi ve kapatmak zorunda kal-
dık. Taşınırken inekleri sattık fakat keçilere 
kıyamadık.

Yakın civarda 3 dönümlük küçük bir 
arazi kiraladık ve elimizdeki 28 baş 

keçiyi getirdik. Eşim keçilerle 
ilgilenirken, ben de 

boş durmak 

istemedim. Merakla ve sabırla önce makiney-
le, sonra elle sağımı öğrendim. Sonra devamı 
geldi. Zooteknisler, mühendisler ve yemciler 
gelip gittikçe beslemeyi de öğrenmek zor 
olmadı.

n Hala keçileriniz var mı?
28 baş keçiyle başlayan macerasız, geçen 

yıl 300 baş keçimizin tamamını Akhisar›a 
satmamızla son buldu. Bu kararı almamızda, 
keçi pazarının daralması etkili oldu diyebili-
rim.

n Şu andaki duruma gelmeniz kaç yılınızı 
aldı?

İnekte o kadar hızlı çalışmadık çünkü 
esas keçiye ağırlık vermiştik biz. 

2 küçük dağ malı buzağıyla 
başladık, kimse bu işi 

başarabileceğimize 
inanmadı. Şu anda 110 
büyük başımız var. 40 
tanesi sağmal. Oğlum 
üniversiteyi bitirene kadar 
50 sağmalda sabit kalmak 
istiyorum, çünkü eleman 

çalıştırmak istemiyorum. 
Hedefim aile işletmesi olarak 

kalmak.
n Sütünüzü değerlendirebili-

yor musunuz?
Tabii, mandıralar alıyor. Soğuk zincirde-

yiz.

KADINLAR	SAĞIMDA	BAŞARILI
n Kadın üreticilerin sağmallara karşı şef-

katli davranmalarından dolayı daha fazla süt 
aldıklarına dair bir iddia var. Siz ne dersiniz?

Doğru... Çünkü daha sakin yaklaşıyorsu-
nuz ve bir erkeğe göre daha titiz çalışıyor-
sunuz. Doğum anında onun ne yaşadığını, 
çocuğunu niye aradığını biliyorsunuz. Eşim 
sağım yaptığında 600 kg süt alırken, ben 700 
kg ve fazlasını alabiliyorum. Ben yanların-
dayken daha sakinler fakat eşimden rahatsız 
oldukları, rahat çalıştırmadıkları da oluyor.

n Hayvanlarınızı neyle besliyorsunuz?
Yonca, saman, sılaj... Sılajın yüzde 70’ini 

kendimiz yapıyoruz. Samanın yüzde 40’ını 
da kendimiz üretiyoruz. Ama şu anda 

yoncayı bozduk, hazır alıyoruz ve biz 
hayvanları samandan 
ziyade, ağırlıklı 
olarak yoncayla 
besliyoruz.

G
Şu an 

110 büyük baş 
hayvanları olduğunu 

belirten Güldem 
Hanım, ”Hedefim 

aile işletmesi olarak 
kalmak” diye 

konuştu
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YÖNETMELİK	AVANTAJ	GETİRECEK
n Çiğ sütle ilgili sözleşmeli alım 

yönetmeliği  hakkında bilginiz var mı?
Evet var. Mandıralar artık istediği za-

man üreticiden süt alimim durduramaya-
cak. Çünkü sözleşme olacak. Çok faydalı 
olduğunu düşünüyorum, çünkü 6 ay satış 
garantim olacak. Benim için büyük avantaj.

n Bakanlıktan ve Birliklerden beklenti-
leriniz?

Var tabii kî... Bakanlıktan ruhsat 
bekliyorum. Desteklemelerden 
faydalanıyorum. Onun haricinde 
Bakanlığın verdiği hiçbir şeyden 
faydalanamıyorum ruhsatım 
olmadığı için. Örneğin yatırım-
dan faydalanamıyorum. Diğer 
hepsinden faydalanıyorum da 
ben destekten ziyade önümüzü 
görelim istiyorum. Yarın süt kaç 
para olacak, iyi kötü tahmin ede-
bilelim. Yani en azından 1 yıllık 
düzeni görebilmeyi isterim.

n Siz İzmir’de mi yaşıyordunuz 
daha önce?

Biz Tire’de yaşıyoruz. Evimiz 
var Tire›de. Ama her şeyin üstünü 

n Güldem Hanım sizi biraz daha ya-
kından tanımak isteriz. Oldukça yoğun 

bir çalışma temposu içindesiniz. Bu 
tempoda kendinize vakit ayırabiliyor 

musunuz?
 Kendime çok zor vakit 

ayırabiliyorum. Mesela, 
evin kışlığını hazırlamak 

zorundayım. Salçası, tarhanası, 
makarnası, konservesi hepsi 

benim elimden geçiyor. 
Ev işlerini  de kendim 

yapıyorum, yardımcım yok. 
Ama uyku da yok, dinlenme 

de... Sürekli ayaktayım. Bu 
kadar yoğunluğun arasında 

sosyal hayatımıza vakit 
ayırmıyor değiliz. Dışarıda 

yemeğe de gideriz, eğlenmeye 
de... Alışkanlıklarımızdan 

vazgeçemiyoruz çünkü doğuştan 
bu işe girenlerle aynı şekilde 

yaşamıyoruz.

SOSYAL YAŞAMDAN 
VAZGEÇMEYİZ

Güldem 
Hanım 

kadın üreticilerin 
sağımlarda daha 

başarılı olduğunu ve 
daha titiz çalıştığını 

söyledi

kardeşiSÜT l Aralık 2015
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poşetledim, örttüm, bıraktım artık oradaki evi.
Kadir Bey: Onun da hikayesi ne biliyor mu-

sunuz? Biz yazları burada gelir kalırız, gideriz 
diye hesap ettik. Bütün işi çobanlara baktıracak-
tık.

n Çiftliğe yerleşmeye nasıl karar verdiniz?
Kadir Bey: Okullar açılmadan önce keçiler 

doğuma başladı. Benim hanım «Gidemeyiz bir 
yere, kalalım burada› dedi, kaldık...

Tire’deki evimiz de tripleks, eşyalarıyla 
duruyor. Örümcekler var evin içinde, başka bir 

şey yok.
Güldem Hanım: Biz hiçbir kalkınmanın des-

teğini almadık. Sıfır faizli kredi kullandık. İşte 
bu sene son parçasını ödeyeceğiz artık. Bu sene 
bitiyor ama kepçeli traktör aldık, onu ödemeye 
başlıyoruz şu an.

Kadir Bey: Şimdi bir tane sılaj makinesi al-
mayı planlıyoruz. Makine 8 bin lira. Yılda 5 bin 
lira biçim parası veriyoruz.

Güldem Hanım: Kendi yerimizi kendimiz 
biçelim dedik.

Kadir Bey:  Diyelim 100 bin liranız var. Sılajı, 
damı hepsi hazır vaziyette ise paranın 50 bin 
lirasıyla hayvan alıp, 50 bin lirasının da saman vs. 
gibi harcadığınızı düşünün...Bir aileye fevkalede 
bakar. Döngü başladığı anda süt alıyorsunuz. 20 
kilo süt sağdığınız zaman 10 kilosunu hayvan geri 
alıyor. Diyor ki; ben kendimi yaşatmak zorunda-
yım, sana süt lazım, bir tane buzağı verdim artı 
bir buzağı daha verme yolunda ilerliyorum, iki ay 
sonra tekrar gebe kalıyorum. Doğumdan sonra 50 
buzağıyı biner liradan satsanız 50 bin lira yapar. 
Ben buzağı işi yapmayacağım derseniz, buzağıyı 
çıkardığınız anda otomatik olarak süt artı haneni-
ze yazılmaya başlıyor. Buzağıya bakmaya başlar-

sanız çıkan sütün bir kısmını kumbara gibi buza-
ğıya atıyorsunuz. Buzağı gelişiyor ve dana oluyor. 
Danayı 6 bin liraya satabiliyorsunuz. Ailece sebat 
ederseniz, 100 bin lirayla başlayıp, 10 sene sonra 
2-3 milyon liralık birikim elde edebilirsiniz.

Güldem Hanım: Ama tabi artık yem parasını 
düşünmüyorsun. Buzağıyı da düşünmüyorsun. 
30 tane hayvan, hem kendine hem koyunlara 
hem bize bakıyor. Danalara bakıyor, buzağılara 
bakıyor. O yüzden hep Allah›a duacıyız, onlara 
sağlık versin diye. Biz kendimizden çok onları 
düşünüyoruz. Onlar buranın işçisi... Çok kıymetli-
ler o yüzden. Çocuklarım evde aç kalır ama onlar 
kalamaz. Onların aç kalma şansı yok.

Yaptığınız iş karlı mı?

röportajröportaj
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Yaklaşık 20 yıl önce, Enis 
Batur ve Ömer Kayalıoğlu 
dostlarımın beni adeta “suya 

itmeleri” ile başlayan Anadolu 
yolları ve peynirleri arasında “ama-
törce” gezintilerim, daha sonra 
“Süt Uyuyunca” başlığıyla yayın-
lanacaktı. “Süt Uyuyunca”, peynir 
çeşitlerimizi kültürel bir zenginlik 
olarak ele alırken; sınırlı üretim 
nedeniyle kıyıda köşede kalmış, 
hak ettikleri halde ülke düzeyinde 
yeterince tanınamamış  Anadolu 
peynirlerinin genel envanterini 
çıkarmaya yönelik bir başlangıç 
çabasıydı. Gene de, binlerce kilo-
metrelik peynir maceralarımızın 
sonunda görülen oydu ki;  inek, 
koyun, keçi hatta deve gibi farklı 

sütlerle her yöreye özgü yapılış 
teknikleri, yaratılan değişik özel-
lik ve tatlarla, Türkiye  gerçek bir 
peynir hazinesiydi.

Oysa, “Süt Uyuyunca”nın 
yayınlandığı sırada (1997), özel-
likle İstanbul, Ankara gibi önemli 
merkezlerde, gelir durumu mü-
sait kesimlerde Fransız ve İtalyan 
peynirleri modası hüküm sürüyor-
du. Halkın büyük çoğunluğu ise 
bilinen kaşar, beyaz, lor, çökelek 
ve tulum peynirleri ekseninde 
sıkışmış kalmıştı. Ne var ki, o 
dönemden günümüze, çok şeyler 
değişti. Anadolu peynirleri artık 
büyük kentlerin sofralarına daha 
çok girer oldu. Gerçekten de, “Süt 
Uyuyunca” bir yerde gözü hep 

Artun ÜNSAL

peynirTürkiye gerçek bir

hazinesiydi
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Batı’da olan ayrıcalıklı tüketicilere de “Lütfen 
gözlerinizi biraz da Anadolu’ya ve onun eş-
siz kültürel zenginliklerine de çevirin” mesajı 
taşıyordu. Aynı mesajı, “Ölmez Ağacın Peşinde” 
ve “Nimet Geldi Ekine” başlıklı çalışmalarım-
la da vermek istedim. Çünkü ortalıkta İtalyan 
zeytinyağları veya Fransız ya da Alman ek-
mekleri modası hüküm sürüyordu. Çok uluslu 
şirketlerin Türkiye’ye gelip yoğurdumuza da el 
atmaları, ata yadigarı “katık”ımızın geleneksel 
tadını da bozmaya başlayınca, bu kez “Silivri’m 
Kaymak” başlıklı çalışmamı yayınlayacaktım. 
Tıpkı, peynir, zeytin ve ekmek konusunda oldu-
ğu gibi; Anadolu yoğurtlarının da ne denli çeşitli 
ve eşiz lezzette olduklarını süpermarketlerin süt 
ürünleri bölümüne sıkışıp kalan büyük kentlile-
rimize duyurmak benim için bir görev olmuştu 
çünkü. Böylelikle, Anadolu’nun içerdiği sayısız 
kültür hazineleri içine özel bir yeri olan bu “Kut-
sal Dörtlü”yü tamamlamış oluyordum. Ama ilk 
göz ağrım peynir kitabım olduğu için, yöresel 
peynirlerimizin benim için yeri bir başkadır. 
SAĞLIKSIZ	AMBALAJA	SON

Her halükârda, ister kasaba pazarlarında 
ister kent pazarlarında sergilenen köylü ve man-
dıra tipi peynirlerin sağlıksız ambalaj, etiketsiz 
satışından artık vazgeçilmelidir. Tüketiciler ken-
dilerine önerilen geleneksel peynirlerin nereden 
geldiğini, içinde ne olduğunu, başka bir deyişle 
coğrafi “menşei” ve kimyasal bileşimini bilmeli. 
Menşe konusunu es geçmeyelim: 

Zira, örneğin 

Avanos’un küp peyniri farklı kokacaktır, 
Göreme’nin, Karaman’ın, Ayaş’ın, Beypazarı’n 
ki de farklı... Süt veren hayvanlar aynı cinsten 
olsa da, yedikleri kekik, ot ve çiçekler aynı de-
ğildir. Öyle ya, bu zengin ülkenin her ovasının, 
her dağının sütü ve süt ürünleri bir başkadır. 
Her biri de apayrı bir zenginliktir. Bu yüzden, 
yerel peynir üreticilerini ve satanları bu ürün-
leri en sağlıklı koşullarda üretip ve pazarlarken 
menşei, ambalaj ve etiket konuları üzerinde 
titizlik göstermeleri şarttır. Bu bağlamda; geçen 
mayıs ayında Ödemiş’te düzenlenen yöresel süt 
mamulleri fuarında çeşitli üretici kooperatiflerin 
teneke tulum peynirlerinin kalite, etiket, ambalaj 
ve tanıtımları konusunda ne büyük bir ilerleme 
kaydettiklerini gözlemlemek beni çok umutlan-
dırdığını belirtmeliyim. 
MERDİVEN	ALTI	ÜRETİME	DİKKAT!

Ülkemizde peynir konusunda talebin arzdan 
fazla olmasından yararlanarak hijyen kuralla-
rına aykırı, hileli, bozuk ve kalitesiz geleneksel 
peynir üretenlere ve pazarlayanlara karşı müca-
delenin kesintisiz sürdürülmesi de büyük önem 
taşıyor elbette. Ancak, ”merdiven altı” üretimi 
sadece kamusal denetim mekanizması değil, 
aynı zamanda üreticilerin de peynirlerinin kali-
tesini koruma ve geliştirmesiyle sağlanabileceği 
de unutulmamalıdır. 

Öte yandan, tüketicilerin de görece ucuz 
ancak kalitesiz yöresel ürünlere yönelmemeleri 
şart. Bu tercihin sadece gelir düzeyinin düşüklü-
ğünden kaynaklanmadığı da açık. Tüketicilerin 
“ucuz etin yahnisi olmaz” atasözünü unutmaya-
rak peynir konusunda da daha bilinçli hareket 
etmeleri bu yüzden önem taşıyor.

Bilinçli üretici, satıcı, tüketici ve ciddi bir 
kamusal denetim… Bu düzeyde bir işbirliği, 
Anadolu’nun yöresel peynirlerine sahip çıkıl-

ması ve gelecek kuşaklara devredilmesini 
elbette kolaylaştıracaktır. Sonuçta, 

yöresel peynirlerde de, iyisi hakket-
tiği değeri bulacak, genelde sanayi 

peynirlerinden beslenen kentli 
sofralarımızdan ve damak tadı-
mızdan eksik olmayacaktır.
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Üretimde liderlik 
Ege Bölgesi’nde

Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği’nin verilerine göre 
Türkiye’de, 2015 yılının ilk 6 ayı baz alındığında 450 bin üretici-
nin 4 milyon 576 bin 912 ton litrelik çiğ sütü sanayiciler tarafın-

dan satın alındı. Bu sütlerden elde edilen ürünler marketlerin raflarını 
süslerken, büyük bir çoğunluğu da tüketildi. 2015’in ilk 6 ayına bakıl-
dığında en çok çiğ süt, Mayıs ayında üretildi. Toplamda 798 bin 919 ton 
litre ile Mayıs başa çekerken, Nisan’da 798 bin 961 ton litre olarak ger-

çekleşti. Üretim sırasına göre 790 bin 443 ton litre ile Haziran, 776 bin 
788 ton litre ile Mart, 683 bin 832 ton litre ile Ocak ve 664 bin 968 

ton ile Şubat ayı izledi. Süt üretimindeki rakamsal 
değişiklikler mevsimsel ve dönemsel doğal 

süreçlerden kaynaklanıyor.

sNo Birim Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Toplam

1 Türkiye 683.832 664.968 776.788 798.961 861.919 790.443 4.576.912

2015 Süt Üretimi (TON)

MARMARA		İKİNCİ	SIRADA
Bölgesel olarak ilk 6 aylık dilime bakıldığında en 

çok sütü 1 milyon 461 bin 284 ton litre ile Ege Böl-
gesi üretiyor. Onu 1 milyon 223 bin 592 ton litre ile 
Marmara, 1 milyon 31 bin 92 ton litre ile İç Anadolu, 
478  bin 36 ton litre ile Akdeniz, 185 bin 740 ton litre 
ile Karadeniz, 117  bin 931 ton litre ile Güney Doğu 
Anadolu ve 79 bin 236 ton litre ile Doğu Anadolu 
Bölgesi takip ediyor.

Ay olarak bakıldığında Ege Bölgesi’ndeki en 
düşük süt üretimi 228 bin ton litre ile Ocak, en 
yüksek süt üretimi 265 bin ton litre ile Mayıs ayı ön 
plana çıkıyor. Bu rakamlar üretimde Ege Bölgesi’nin 
mevsimsel ve dönemsel doğal süreçlerden çok 
fazla etkilemediğini gösteriyor. Bu durum Ege’deki 
üreticilerin gelenekselden daha ziyade teknolojik ve 
bilimsel anlamda üretime geçerek verimliği artırdığı 

anlamı taşıyor.
Türkiye sanayisinin can damarı olarak görülen 

Marmara Bölgesi’nin süt üretiminde Ege’den sonra 
ikinci sırada gelmesi, hayvancılığın da bu bölgede 
yoğun olarak yapıldığının bir göstergesi. Bu bölgede 
süt üretimine ay bazında bakıldığında Ocak’ta 184 
bin ton litre, Mayıs’ta ise 233 bin ton litre şeklinde 
gerçekleşiyor. 

Tarım ve hayvancılığın ciddi anlamda yapıldığı 
bir diğer bölgemiz ise İç Anadolu Bölgesi. Bu bölge 
de 1 milyon tonun üzerinde süt üretimi gerçekleş-
tirdi ilk 6 aylık dilimde. Özellikle devlet desteğinin 
en çok kullanıldığı alanlardan biri olan İç Anadolu 
Bölgesi’nde, Ocak ayında süt üretimi 150 bin ton 
litreye kadar düşüyor. Sütün en çok üretildiği ay ise 
Mayıs. Bu ayda 197 bin ton litreye yakın süt üretiliyor.

Diğer bölgeler tabloda ayrıntılı olarak görülüyor.

kardeşiSÜT l Aralık 2015
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İller bazında bakıldığında süt 
üretiminin en çok gerçekleştiği 

yer İzmir olarak dikkat çekiyor. 
Teknolojik ve bilimsel anlamında 
olduğu kadar iklimsel özelliklerle 

de dikkat çeken İzmir’de toprağın 
kalitesinin verimliliğinin iyi olması 
sütte verimi artırıyor. 546 bin 863 

ton litre süt üretimi gerçekleşen 
İzmir’i sırasıyla 524 bin 906 ton 

litre ile Konya, 418 bin 556 ile 
Balıkesir izledi. Aşağıdaki tabloda 

görülen 15 il, yılda 3 milyon 282 
bin 154 ton litre ile Türkiye’deki 

sütün yaklaşık olarak yüzde 
72’sini üretiyor. 

Geriye kalan 
diğer iller ise 

süt üretiminde 
yüzde 28 

civarında kaldı 
ilk 6 aylık 

dilimde. Türkiye 
genelinde 

süt üretimi 
yukarıda da 

belirtildiği 
üzere ilk 6 aylık 

dilimde 4 milyon 
576 bin 912 

ton litre olarak 
gerçekleşmişti.

EN ÇOK SÜT 
İZMİR’DE 
ÜRETİLDİ

güncel haberlergüncel haberler



Türkiye’de 957 ilçede süt üreticileri birlik-
leri bulunuyor. Türkiye Süt Üreticileri Merkez 
Birliği’ne bağlı ilçe sayısı 756. Bunlardan aktif 
olarak faaliyet gösteren ilçe sayısı ise 718. Merkez 

Birliği verilerine göre kaydedilen sütün yüzde 
99’u üretici birliklerinin faaliyet alanında 

bulunuyor. Yani süt 
üretici birlik-

lerinin ku-

rulu olduğu yerlerdeki kayıtlı süt üretimi yüzde 
99’unu kapsıyor.
SADECE	BİR	FİRMA	YÜZDE	10’UN	 
ÜZERİNDE	SÜT	ALDI

Firma bazında ton olarak ele alındığında 
sadece bir firma Türkiye’de üretilen sütün yüzde 
10’unu alıyor. Yani 477 bin 263 ton litre alım 
gerçekleştiriyor. İkinci firma 349 bin 607 ton litre, 
üçüncü firma 137 bin 913 ton litre, dördüncü 
firma ise 110 bin 668 ton litre süt alımı yapıyor. İlk 

dört firmanın dışındaki sanayici ise 100 
bin ton 
litre 
altında 
süt al-

dığı için 
sıralamada 

yer almadı.
EN	ÇOK	SÜT	 
KONYA’DA	İŞLENDİ

En çok sütü İzmir 
üretmesine karşın 
sütün en çok işlen-
diği yer Konya oldu 
2015’in ilk 6 aylık 
döneminde. 565 bin 
768 ton litre süt işleyen 
Konya’yı, 507 bin 757 
ton litre ile İzmir ve 
422 bin 418 ton litre ile 
Sakarya izledi. 

	

2015	Süt	Üretimi	(TON)	

SNo	 Birim	 Ocak	 Şubat	 Mart	 Nisan	 Mayıs	 Haziran	 Toplam	

1	 Türkiye	 683.832	 664.968	 776.788	 798.961	 861.919	 790.443	 4.576.912	
	

		

	

	

2015	Süt	Üretimi	Ton	
SNo	 İL	 Ocak	 Şubat	 Mart	 Nisan	 Mayıs	 Haziran	 Toplam	
1.	İZMİR	 87.321	 83.887	 96.388	 96.052	 96.688	 86.528	 546.863	
2.	KONYA	 77.183	 74.968	 87.953	 90.682	 98.818	 95.303	 524.906	
3.	BALIKESİR	 64.585	 61.953	 72.338	 73.418	 78.166	 68.095	 418.556	
4.	AYDIN	 36.290	 34.906	 40.195	 40.639	 40.154	 36.448	 228.633	
5.	DENİZLİ	 31.438	 29.901	 33.787	 32.399	 34.131	 31.248	 192.905	
6.	ÇANAKKALE	 25.556	 24.856	 31.034	 34.371	 38.699	 32.593	 187.109	
7.	BURDUR	 30.693	 28.721	 32.157	 30.916	 32.808	 30.350	 185.643	
8.	KIRKLARELİ	 22.816	 22.457	 26.017	 26.634	 27.987	 24.597	 150.508	
9.	BURSA	 23.725	 22.855	 26.069	 25.054	 26.106	 23.331	 147.140	
10.	MANİSA	 22.052	 21.193	 24.600	 24.780	 25.398	 22.516	 140.540	
11.	AKSARAY	 19.461	 18.897	 22.068	 23.317	 25.121	 23.664	 132.529	
12.	TEKİRDAĞ	 17.891	 17.011	 19.449	 19.039	 20.325	 17.909	 111.623	
13.	AFYON	 15.347	 15.452	 18.422	 19.644	 22.349	 20.062	 111.276	
14.	EDİRNE	 15.061	 14.918	 17.949	 18.076	 19.991	 16.384	 102.380	
15.	MUĞLA	 15.715	 15.128	 17.633	 18.139	 18.320	 16.609	 101.543	
	

	

	

KAYITLI SÜTÜN YÜZDE 99’U BİRLİKLERİN FAALİYET ALANINDA

Sütün	İşlendiği	İllerin	İşleme	Miktarları	(TON)	

KONYA	 565.768	
İZMİR	 507.757	
SAKARYA	 422.418	
BURSA	 406.246	
BALIKESİR	 374.439	
AKSARAY	 178.623	
ANTALYA	 148.485	
TEKİRDAĞ	 140.260	
ÇANAKKALE	 137.322	
AYDIN	 135.833	
DENİZLİ	 125.901	
KIRKLARELİ	 119.529	
MERSİN	 111.399	
KARAMAN	 105.025	
	

	

Sütün İşlendiği İllerin 
İşleme Miktarları (TON)

kardeşiSÜT l Aralık 2015
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Her 2 üreticiden 1’i Süt Birliği Üyesi: 

Soğuk Zincir’de Marmara Lider: 

Süt Teşvik 
desteği başvuru-
su yapan üre-
ticilere bakıldı-
ğında başvuru 
yapan üreticilerin 
%52,69 u Süt Üre-
tici Birliği üzerin-
den yapıldığı  ve 
süt üreticilerin 
ilk tercihi olduğu 
görülmektedir. 
Üreticilerin 
%25,53 ‘ü Damız-
lık Sığır Yetişti-
ricileri Birlikleri 
üzerinden, %8,07 
si HAYKOOP, 
%6,12’si TARKO-
OP, %5,81 KÖ-
KOOP ve %1,76 
si diğer örgütler 
üzerinden yapıl-
maktadır. 

Soğuk zincir Süt 
kalitesinin en önemli 
unsurlarından biri 
olup aynı zamanda 
sütün fiyatına da doğ-
rudan etki etmektedir. 
Marmara bölgesinde 
üretilen sütün %93,41’i  
soğuk zincir üzerin-
den sanayiye aktarıl-
maktadır. Bir diğer 
önemli üretim bölgesi 
olan Ege bölgesinde 
% 89,34, İç Anadolu 
bölgesinde %83,42, 
Akdeniz Bölgesinde 
%80,21, Karadeniz 
Bölgesinde %66,45, 
Güney Anadolu bölge-
sinde %88,36 ve Doğu 
Anadolu Bölgesinde 
%37,35i soğuk zincir 
üzerinden sanayiye 
aktarılmaktadır. 

güncel haberlergüncel haberler
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Referans Fiyat Uygulaması: 

İşletme Büyüklükleri: 

Soğuk zincir ile süt 
fiyatları genel olarak 
paralellik gösterdiği gö-
rülmektedir. Marmara 
Bölgesi soğuk zincir de 
olduğu gibi süt fiyat or-
talamalarında da lider. 
Marmara bölgesinden 
sanayiye aktarılan sütün 
% 78,57 si Ulusal Süt 
Konseyinin belirlemiş 
olduğu referans fiyat ve 
üzerinden satılmıştır. 
Ege bölgesinde %35,75 
,İç Anadolu Bölgesinde 
%40,67, Akdeniz Bölge-
sinde %28,27 , Karade-
niz Bölgesinde %25,34, 
Güneydoğu Anadolu 
bölgesinde %68,23 ve 
Doğu Anadolu bölge-
sinde %32,06 sı referans 
fiyat ve üzerinden sana-
yiye satılmaktadır.

Türkiye’de genel olarak 
küçük ölçekli işletmeler bu-
lunmaktadır. Aylık toplamda 
3 tondan daha az süt üreten 
üretici sayısı %81,59 iken bu 
işletmelerin toplam ürettimi 
Türkiye’deki toplam üretimin 
%35,37 sine tekabül etmektedir. 
Aylık 3 - 6 ton arasında üretim 
yapan işletme sayısı %12,22 
iken toplam üretimin %20,79 
unu, Aylık 6 -10 ton üretim 
yapan üretici sayısı % 3,68 sine 
toplam üretime oranı 11,98 
ini, Aylık 10-20 ton arasında 
üretim yapan üreticiler % 1,76 
sı iken toplam üretimin 10,92 
sini, Aylık Toplam üretimi 20-
50 ton arasında üretici sayısı % 
0,61 iken toplam üretimin 9,24 
ünü ve aylık 50 ton dan daha 
fazla süt üreten işletmeler % 
0,14 iken toplam üretimin 11,70 
ini üretmektedir.
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Tarımsal alanda örgütler, 
aynı amaca yönelmiş ta-
rımsal üreticilerin gönüllü 

olarak bir araya gelerek, sorum-
luluk ve karar alma güçlerini 
birleştirip, tek başlarına yapama-
yacakları veya birlikte yapıldığı 
zaman daha çok fayda sağlaya-
cak faaliyetleri gerçekleştirdikleri 
yapılanmadır. 

Gelişmiş ülkelerin ulaştık-
ları sosyal ve ekonomik refahın 
temelinde tarım alanındaki 
gelişme yatmakta olup, tarım 
sektörünün oynadığı bu rol-
deki en büyük pay ise üretici 
örgütlerinindir. Ülkemizde bu 
yapılanma farklı tarımsal üretici 
organizasyonları aracılığıyla sağ-
lanmaktadır. Bu organizasyonlar 
birbirini tamamlayıcı nitelikte 
olup, bakanlığımızın da örgütlü 
tarımsal üretime olan teşvikiyle, 
geçmişten bu güne bu yana geliş-
melerini sürdürmüşlerdir.

Bireylerin fiziksel, zihinsel ve 
ruhsal yönden sağlıklı ve güçlü 
olarak yaşamasında temel öneme 
sahip süt, tarımsal ürünler içinde 

de önemli bir yer tutmaktadır. 
Tarımda gelişmiş birçok ülkede 
süt üretici örgütleri, tarımsal 
örgütlenmede öncülük yapmış-
lardır. 
TEKNİK	VE	BİLGİ	DESTEĞİ

Dünyadaki büyük süt üre-
ticisi ülkeler arasında bulunan 
ülkemizde, 2005 yılında, 5200 
sayılı kanun kapsamında yedi 
kurucu süt üretici birliği bir ara-
ya gelerek, Türkiye Süt Üreticile-
ri Merkez Birliği’ni kurmuştur. 

Birlik, süt üreticilerinin değer 
zincirinde rekabet koşullarının 
iyileştirilmesi, arzın nitelik ve 
nicelik olarak piyasa talebine 
uyumlu hale getirilmesi, gelir ve 
fiyat istikrarının sağlanması, tek-
nik ve bilgi desteği, kayıt tutma 
ve pazarlama gücünün artırıl-
ması gibi birçok konuda önemli 
görevlere sahiptir. 

Bakanlığımız bu önemli 
görevleri yerine getirirken, her 
zaman olduğu gibi, tarımsal 
üretici örgütlerimizin yanında 
olacaktır.

Örgütlenmede merkez 
birliğinin önemi

M. Fersan 
DURSUN

Tarım Reformu 
Genel Müdürlüğü 

Teşkilatlanma 
Daire Başkanı
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Sürülerdeki hastalıklar, İzmir Ekonomi Üni-
versitesi (İEÜ) Yazılım Mühendisliği Bölümü 
2. Sınıf Öğrencisi Burak Yanığlı tarafından 

geliştirilen yazılımla belirlenecek. Besicilerin sürü 
kayıplarına neden olan hastalıklar, başlamadan 
önlenecek. Sığıra takılan tasma yoluyla hayvanın 
ateşi, nabzı, hareketlerinden oluşan veriler sensör-
ler aracıyla toplanıp oluşturulan merkeze aktırıla-
cak. Hastalık şüphesi taşıyan hayvanlar belirlene-
cek ve veteriner hekimin müdahalesi hızlanacak.

Yanığlı tarafından İEÜ Yazılım Mühendisliği 
Bölümü Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Kaan Kur-
tel ve Yrd. Doç. Dr. Ufuk Çelikkan danışmanlı-
ğında gerçekleştirilen TÜBİTAK destekli projeyle, 
besiciler korkulu zamanlar yaşamayacak. “Veteri-

Hastalıklara yazılımla müdahale
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teknolojiteknoloji

İzmir Ekonomi Üniversitesi Yazılım
Mühendisliği Bölümü öğrencisi Burak
Yanığlı’nın geliştirdiği yazılımla, sürülerdeki
hastalıklar başlamadan önlenecek 
nerler İçin Sensör Tabanlı Tanı Destek Yazılımı” başlıklı projesi 
hakkında bilgi veren Yanığlı, besiciler için en büyük tehlikenin 
hastalığın geç fark edilmesi olduğunu söyledi. Ailesinin de ta-
rımla uğraştığını, hayvancılık sektörünü yakından izlediğini ak-
taran Yanığlı, “Bilgisayar teknolojisi zirai alanda yetersiz kalıyor. 
Hayvancılığı yazılım ve bilgisayar teknolojileri ile buluşturdum. 
Böylece sığır işletmeleri ile veteriner hekim arasında verimli ve 
rahat bir çalışma ortamı sunmayı hedefledim” dedi. 
SİSTEM	UYARI	VERECEK

Sığırda oluşan verilerin sensör yardımıyla bilgisayara aktırı-
lacağını, herhangi bir hastalık şüphesi durumunda veteriner he-
kimle eş zamanlı iletişime geçileceğini belirten Yanığlı, “Topla-
nan veriler yazılım tarafından sağlıklı ırk bilgisi ile kıyaslanacak. 
Böylece veteriner hekim, ivedilikle tanıda bulunarak hastalığın 
sürüye yayılmadan önlemini alacak. İşletmelerde hastalık 
nedenli sığır ölümleri en aza indirgenerek maddi kayıplar da en-
gellemiş olacak. Yazılım modüler ve esnek yapısı sayesinde her 
ölçekteki işletmeye rahatlıkla uygulanabilecek” diye konuştu. 

Sürülerdeki hastalıklar, İzmir Eko-
nomi Üniversitesi (İEÜ) Yazılım Mü-
hendisliği Bölümü 2. Sınıf Öğrencisi 
Burak Yanığlı tarafından geliştirilen 
yazılımla belirlenecek. Besicilerin 
sürü kayıplarına neden olan hasta-
lıklar, başlamadan önlenecek.

(sol-
dan sağa: 

Yrd. Doç. Dr. Kaan 
Kurtel, Yrd. Doç. Dr. Ufuk 

Çelikkan, Burak Yanığlı) : Ya-
nığlı tarafından İEÜ Yazılım Mü-

hendisliği Bölümü Öğretim Üyeleri 
Yrd. Doç. Dr. Kaan Kurtel ve Yrd. 

Doç. Dr. Ufuk Çelikkan danışman-
lığında gerçekleştirilen TÜBİTAK 

destekli projeyle, besiciler 
korkulu zamanlar yaşa-

mayacak.
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En nitelikli ve değerli gıda-
lar arasında yer alan sütün 
bu özelliğini koruyabilmesi 

için kaliteli ve sağlıklı olarak elde 
edilmesi gereklidir. Sütün hijyen ve 
kontrolü hem insan, hem de hayvan 
sağlığı açısından olduğu kadar ülke 
ekonomisi açısından da önemlidir. 
Süt, yeni doğanların beslenme ihti-
yaçlarını tek başına karşılayabilen, 
nitelikli ve ideal gıdadır. Bu özellik-
leri sütün bileşiminden ileri gelmek-
tedir. Süt, başta kalsiyum olmak 
üzere, yüksek kaliteli protein, laktoz 
gibi temel besin öğelerini yeterli ve 
dengeli oranda içermesi yanında vi-
tamin ve mineral yönünden zengin-
dir. Sağlıklı yaşamın sürdürülmesi 
ve dengeli beslenme için her gün 
2-3 bardak süt veya buna eşdeğer 
süt ürününün tüketilmesi uzman-
larca önerilmektedir.
TÜRKİYE	BÜYÜKLER	ARASINDA	

Türkiye, dünyadaki 15 büyük 
süt üreticisi ülke arasında yer 
almaktadır. Ülkemizde üretilen 
sütün ortalama yüzde 90’ı süt 
sığırlarından elde edilmekte, bunu 
keçi, koyun ve manda sütleri takip 

etmektedir. Türkiye’de sütü içe-
cek olarak tüketenler, çoğunlukla 
çocuklar ve gençlerdir. Son verilere 
göre, dünyada kişi başı süt tüke-
timi 109,1 kg’dır. Yıllık kişi başına 
en çok süt tüketimi düşen ülkeler, 
Kuzey Avrupa ülkeleri ve Avustral-
ya olarak belirlenmektedir. Avrupa 
Birliği ülkelerinde kişi başı yıllık 
tüketim 288,5 kg iken, Afrika’da 
bu oran 49,7 kg ve Asya’da 73,1 
kg’dır. Türkiye’de 2013 verileri, süt 
tüketiminin, kişi başı yıllık 37,3 kg 
olduğunu göstermektedir. 
SAĞIM	ÖNCESİ	HİJYEN	

Sağım, etkenlerin memeye 
bulaştığı önemli bir aşamadır. Hem 
sağlıklı süt elde etmek, hem de 
meme sağlığını korumak için sağım 
hijyenine dikkat edilmelidir. Önce-
likle, sağım yapılan yerler, hayvan-
ların bulunduğu yer ile yem, dışkı, 
altlık gibi bulaşma kaynaklarının 
olduğu birbirinden ayrı yerlerde ol-
malıdır. Sağımdan önce hayvanların 
meme, meme başı, kasık, böğür ve 
karnının temizliği yapılmalıdır. 
İLAÇ	KULLANANLAR	AYRILMALI

Hastalık klinik semptomları 
gösteren veya süte kalıntısı geçen 
ilaçların uygulandığı hayvanlar 
ayrılmalı ve ayrı sağım ekipmanı 
kullanılarak veya elle sağılmalı ve 
elde edilen sütler, insan tüketiminde 
kullanılmamalıdır. Her bir meme 
başından gelen ilk süt, sütün gü-
venliği ve kalitesinin etkilenmediği 
görülene kadar atılmalı veya ayrı 
toplanmalıdır. 
SÜT	4°C’YE	KADAR	SOĞUTMALI

Sütün memeden çıktıktan son-
raki kalitesini korumak için, sağım 
sonrası derhal 4°C’ye soğutulması 
gerekir. Yine, sütün işleme ve üretim 
tesisine taşınırken de, sıcaklığının 
10°C’yi geçmemesi sağlanmalıdır.

Prof. Dr.  
Tansel Şireli

Süt kalitesini etkileyen 
faktörlere kısa bakış
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Afyonkarahisar Sultandağı Süt Üretici-
leri Birliği’nin olağan genel kurulu yapıldı. 
Genel kurula Türkiye Süt Üreticileri Mer-
kez Birliği Başkanı Fatih Salih Okumuş da 
katıldı. Merkez Birliği Yönetim Kurulu Üyesi 

Münir Altınbaş’ın divan başkanlığındaki 
genel kurulda Birlik Başkanı Celal Yırtıkgöz, 
yönetim kurulu üyeleri ve diğer üyelerle sek-
törün sorunlarına yönelik bilgi alışverişinde 
bulunuldu.

AFYON SULTANDAĞI GENEL KURULU

Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Baş-
kanı Fatih Salih Okumuş ve yönetim kurulu 
üyesi Münir Altınbaş, Bolvadin Süt Üreticileri 
Birliği Başkanı Derviş Aynacı’yı makamında 
ziyaret etti. Burada yönetim kurulu üyeleri ve 
üreticilerle bir araya gelen Fatih Salih Okumuş, 
karşılıklı olarak da görüş alışverişinde bulundu. 

BOLVADİN SÜT BİRLİĞİ ZİYARETİ 
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Dinar Süt Üreticileri Birliği’nin organize et-
tiği Çiftlik Günü, Dinar’ın Bülücalan Köyü’nde 
yapıldı. Dinar Süt Üreticileri Başkanı Ahmet 
Çetin’in davetiyle organizasyona Türkiye Süt 
Üreticileri Merkez Birliği adına Başkan Fatih 
Salih Okumuş ve Yönetim Kurulu Üyesi Münir 
Altınbaş katıldı. Organizasyonda ayrıca Dinar 
Kaymakamı Mustafa Şahin, Dinar Belediye 
Başkanı Saffet Acar, Tarım Kredi Kooperatifleri 

Dinar Müdürü Ahmet Çetin’in yanı sıra Dinar 
Süt Üreticileri Yönetim Kurulu Üyeleri ve birçok 
sivil toplum örgütü temsilcileri ile üreticiler yer 
aldı. 

Şenlik ve bayram havasında geçen orga-
nizasyonda üreticilerin birlik ve beraberliği 
vurgulanarak geç saatlere kadar devam etti. 
Tören sonunda üstün başarı gösteren üreticilere 
ödülleri verildi.

DİNAR ÇİFTLİK 
GÜNÜ ŞENLİĞİ

Birleşmiş Milletler Uluslararası Sütçülük Federasyonu’nun 1956 yılında 
bütün üye ülkelerde kutlanması kararı aldığı Dünya Süt Günü, 21 Mayıs’ta bü-
yük bir coşkuyla kutlandı. Konya Ereğli’de düzenlenen etkinliğe Gıda Tarım 
ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet 
Özgün, Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Fatih 
Salih Okumuş ile Yönetim Kurulu Üyeleri Münir Altınbaş ve Ali İhsan Gezgin, 
Konya Ereğli Süt Üreticileri Birliği Başkanı Ercüment Sarıkafa ve yöneticiler 
katıldı. Organizasyon kapsamında sütün önemine ilişkin toplumu bilinçlendir-
mek ve tüketiminin artmasını teşvik etmek için çeşitli etkinlikler yapıldı. 

KONYA 
EREĞLİ 
DÜNYA 
SÜT GÜNÜ
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MERKEZ BİRLİĞİ’NİN VALİ ÖZDEMİR’İ ZİYARETİ

Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Salih Okumuş ve Yönetim 
Kurulu Üyesi Münir Altınbaş, Kars Süt Üreticileri Birliği’ne ziyarette bulundu. Kars Süt Üreticileri 
Birliği Başkanı Mecit Boran ile görüş alışverişinde bulunan Okumuş ve Altınbaş, Kars Valisi Günay 
Özdemir’i de ziyaret etti. Vali Özdemir ile Kars ve yöresinin sorunlarını konuşan Başkan Okumuş, 
“Üreticilerimiz rahat olsun. Sayın Valimiz Günay Özdemir bu bölgenin sorunlarını yakinen biliyor ve 
çok hassas davranıyor. Kendisiyle makamında tüm sorunları ilk elden ilettik. Kendisi de sorunlarla 
ilgilendiğini, bundan sonra da aynı hassasiyetle ilgilenmeye devam edeceğini söyledi” dedi.

Güneydoğu ziyaretleri 
kapsamında Başkan Fatih Salih 
Okumuş ile Yönetim Kurulu 
Üyeleri Münir Altınbaş ve Agit 
Haşimoğlu, Şırnak Süt Üre-
ticileri Birliği Başkanı Ahmet 
Yağan ile makamında görüştü. 
Yağan ile tüm bölge birlikleri-
nin sorunlarını dinleyen Mer-
kez Birliği Başkanı Okumuş, 
konuyla ilgili  aldığı notları 
Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı’na iletip işin takipçisi 
olacağı sözünü verdi.

GÜNEYDOĞU SÜT ÜRETİCİLERİYLE GÖRÜŞME
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Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Yöne-
tim ve Denetim Kurulu,  dönemin Gıda Tarım 
ve Hayvancılık Bakanı Kudbettin Arzu’yu  ziya-
ret etti. Sektörün içerisinde olduğu için sorunla-
rı iyi bildiğini belirten Arzu, üreticilerin prob-
lemlerini çözme yolunda gayretlerinin devam 
edeceğini  dile getirdi. Türkiye Süt Üreticileri 
Merkez Birliği kongresinde yönetim kurulu baş-
kanlığına seçilen Fatih Salih Okumuş, ilk olarak 
eski Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi 
Eker’i ziyaret etti. Başkan Okumuş, Mehdi 
Eker’den sorunların çözümü ve çözüm önerileri 
konusunda destek sözü aldı.

BAKANLARA 
ZİYARETLER

ZİRAAT BANKASI’NDAN MERKEZ 
BİRLİĞİNE ÇALIŞMA ZİYARETİ

Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü’nden bir heyet, Türkiye Süt Üreti-
cileri Merkez Birliği’ne ziyarette bulundu. Ziyaret heyetinde M.Cengiz 
Göğebakan, Alpaslan Çakar, Burak Kutoğlu, Gamze Ertan yer aldı. 
Görüşmelerde üreticilerin ve Merkez Birliği üyelerinin yatırımlarda 
yaşadığı finans sıkıntıları ve bürokratik engeller ele alındı.
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Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği’nin yeni 
başkanı Fatih Salih Okumuş,  Kütahya’nın 
ilçesi Simav’da süt üreticilerini teşkilatlan-

dırmada yazdığı destansı hikayeyle sektörde adını 
ulusal çapta duyurmayı başarmış bir isim. Çocukluk 
ve ilk gençlik yıllarını yaşadığı başkent Ankara’dan 
kalkıp geldiği baba memleketi Simav’da kendini süt 
üreticilerinin dertlerini çözmeye adamış...Ve  her fır-
satta takdir ettiğini belirtmekten kaçınmadığı Türk 
Futbolu’nun imparatoru Fatih Terim gibi «inanma-
dan başarılmaz»  ilkesini kendisine rehber edinerek 
çıkmış bu yola... 

Okumuş,  kurucusu olduğu Simav Süt Üretici 
Birliği’nin (2005) , bugün 22 köyde soğuk zincir 
halkasını oluşturan, süt tankeri,  yem kamyonu ve 
laboratuvarı ile 2 bin civarındaki üreticiye hizmet 
veren bir teşkilata dönüşmesinin baş mima-
rı...  Üreticinin, ürettiği sütü işlemesi gerektiğine 
inanan Okumuş, birlik bünyesine bir de mandıra 
kazandırmış. Simav’daki süt üreticileri, sütün bir 
kısmını artık kendileri  işleyerek pazara sunuyor.  
“Simav Süt Birliği” markalı ürünler yöre pazarların-
da tüketiciden büyük rağbet görüyor.

Filiz Hanım’la  25 yıldır mutlu bir evlilik 
sürdüren, Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 
öğrencisi Ahmet Refik’in ve hukuk okumak 
hedefiyle üniversiteye hazırlanan Esra’nın babası  
47 yaşındaki Okumuş,  formlarda mesleği hanesinin 
karşısına “Sütçü” yazmaktan zevk aldığını 
belirtiyor.

Başkan Okumuş’un sektörün gündemindeki 
konulara ve Merkez Birliği›nin hedeflerine ilişkin 
düşüncelerinden satırbaşları şöyle:
STRATEJİK	ÜRÜN	SÜT

«Temel besin maddesi olan sütün üretiminin, 
işlenmesinin ve tüketiciye ulaştırılmasının ne denli 
büyük  önem taşıdığını iyi biliyoruz.  Türkiye 
Süt Üreticileri Merkez Birliği olarak sektörün ve 
üreticilerin sorunlarına hakimiz. Sorunların 

çözümü için yapılması gerekenlere de... Bu 
bağlamda zaman içinde pratiğe dönüştüreceğimiz 
önemli projelerimiz var. 

Türkiye çok büyük bir coğrafya. Bugün 
ülkemizin güney bölgesinde üreticilerimiz için 
süt fiyatı problemi varken, İç Anadolu ve Doğu 

Başkent  Ankara’dan geldiği baba memleketi Simav’da süt üreticilerinin 
birlik olup, ürünlerini en verimli biçimde değerlendirmesini sağlamak 
amacıyla kolları sıvayan Okumuş,  Türk Futbolu’nun imparatoru Fatih Terim 
gibi ”inanmadan başarılmaz” ilkesini kendisine rehber edinmiş

İşte yeni 
başkan

Fatih Salih Okumuş
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bölgelerinde satış problemi yaşıyoruz. Süt 
satışı yaparken, bence öncelik süt fiyatı değil. 
Üreticimiz, 365 gün sütünü satabilmeli, sattığı süt-
ün bedelini alabilme konusunda garantisi olmalı 
ve sürdürülebilir bir üretim için el emeğini almalı. 
Yani sütün bir hukuku olmalı. Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı’nın yayınladığı Süt Tedarik 
Yönetmeliği ve Sözleşmesi  bu açıdan önemli. Bu 
sözleşmenin çıkış noktası doğru ancak birtakım 
eksiklikleri var. Yeniden ele alınıp düzenlemesi 
gerekiyor.
KÜÇÜK	İŞLETMELER	BİRLEŞMELİ

Küçük işletmeler, Türkiye’nin süt üretiminde 
önemli bir yere sahip. Bu işletmeleri 
kârlı hale getirip yeterli seviyeye 
çıkarmamız gerekiyor. Türkiye’de  
sektörün yüzde 82’si küçük 
işletmelerden oluşuyor. Bunları 
birleştirmemiz, süt kalitelerini 
artırmamız gerekiyor. Birlik 
olmanın yararlarını görmeleri 
ve sütlerin kalitesini artırarak, 

çiftlik standartlarında satmalarını sağlamamız 
gerekiyor.

Yalnızca üretenler değil, sütü toplayanlar, 
taşıyanlar,  özetle soğuk zinciri oluşturan herkes 
kayıt alınmalı. Her isteyenin kafasına göre süt 
toplaması sıkıntılara yol açıyor. Bir şoför için nasıl 
ehliyet ve SRC belgesi gerekliyse, süt toplayanlar 
için de yaptığı işle ilgili eğitim alması ve sertifikalı 
olması  gerekli. Söz konusu olan insan sağlığı.  Bu 
konuda projelerimiz hazır. 5200 sayılı kanun zaten 
bu görevi bize veriyor.
GÖREV	BİZİM

5200 sayılı kanun süt kayıtlarını tutmak, süt 
satış sözleşmesini düzenlemek ve kalit-

eyi artırma görevlerini Birliğimize 
veriyor.  Süt Tedarik Yönetmeliği-

nin ve süt kalitesini artırıcı ted-
birler almak için yapılacak her 
türlü eğitim ve çalışma işinin 
bize verilmesi gerekiyor. Bu 
konularda çalışmalarımız ve 
projelerimiz hazır..” 

Temel besin maddesi sütü “stratejik ürün” diye tanımlayan Başkan Okumuş, 
“Sütün üretiminin, işlenmesinin ve tüketiciye ulaştırılmasının ne denli büyük 
önem taşıdığını iyi biliyoruz. Birlik olarak sektörün ve üreticilerin sorunlarına 

hakimiz. Sorunların çözümüne yönelik yol haritamız da belli” dedi

Başkan 
Okumuş, 

küçük işletmelerin, 
Türkiye’nin süt üretiminde 

önemli bir yere sahip 
olduğuna, bu işletmelerin 

süt kalitelerinin artırılması ve 
daha kârlı hale getirilmesi 

için birleşmeleri 
gerektiğine vurgu 

yapıyor



38

kardeşi güncel haberler
l Aralık 2015SÜT güncel haberler

Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği, kendi 
sermayesiyle SÜTBİR Sigorta acenteliğini 
kurdu. SÜTBİR Sigorta Aracılık Hizmetleri 

Limited Şirketi ismiyle hizmet verecek olan acen-
te, tarımsal alanda faaliyet gösteren her kesimin 
yararına açık olacak. 

SÜTBİR Sigorta Teknik Müdürü Yavuz Keser, 
üreticinin yanında olma adına ve sıkıntıları anın-
da çözme adına sektörde böyle bir ihtiyaç duyul-
duğunu ifade etti.  Keser, “Birliklerimiz, üyele-
rimiz, birlik çalışanlarımız ve vatandaşlarımızın 
sigorta ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak 
tüm sigorta branşlarında faaliyette bulunulacak-
tır. Birlik acenteliğimiz optimum fiyat ile maksi-
mum faydanın sağlanmasına özen gösterilecektir.
BİRÇOK	ALANA	HİZMET	VERECEK

Tarım Sigortaları Havuzu İşletmesince (Tar-
sim) teminat altına alınan devlet destekli bitkisel 
ürün, sera, büyükbaş ve küçükbaş hayvan hayat, 
arıcılık ve su ürünleri sigortaları ayrıca araçların 
kasko ve trafik sigortaları ile zorunlu deprem 
(Dask), konut, işyeri, nakliyat, elektronik cihaz,  
inşaat, makine kırılması, montaj ve benzeri  sigor-
ta ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenmektedir.
HASAR	DOSYALARI	TAKİP	EDİLECEK

Sigortalılığın sürdürülebilmesini sağlamak için 
sigortalılarımızın karşılaşacakları hasar duru-
munda acente olarak hasarın ilgili sigorta şirketi 
ve ekspertiz firmaları nezdinde takibinin 
yapılması çalışmalarımız arasında 
önemli bir yer oluşturacaktır. Tüm si-
gortalılarımızın hasarları dosya bazın-
da acenteliğimizce takip edilerek hasar 
ödemelerinin hızlı sonuçlandırılması 
konusunda acenteliğimiz sigorta 
şirketi, ekspertiz firması ve sigortalıla-
rımız ile irtibat halinde olacaktır. 
UYGUN	FİYATLANDIRMA	
OLACAK

Sigorta primlerinin 
büyük farklılıklar 
gösterdiği günü-
müzde sigorta 
fiyatlandırılma-
sında sigorta-
lılarımız için 
en uygun 
fiyat-
ların 

hazırlanması gerektiğinin farkında olduğumuz 
için sürekli olarak piyasa takibi ve araştırmaları 
yapılacaktır. Bu bağlamda sigorta şirketinin hızlı 
ve doğru hasar ödemesi, poliçe primi, teminat al-
tına alınan riskler göz önüne alınarak uygun fiyat 
konusunda hassasiyet gösterilecektir” ifadelerini 
kullandı.

Üreticilere müjde

TARSİM 
(Tarım Sigortaları Havuzu)

n DEVLET DESTEKLİ
n BİTKİSEL ÜRÜN SİGORTASI

n SERA SİGORTASI
n BÜYÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI
n KÜÇÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI
n KÜMES HAYVANLARI HAYAT SİGORTASI

n SU ÜRÜNLERİ HAYAT SİGORTASI
n ARICILIK (ARILI KOVAN) SİGORTASI

ZORUNLU	DEPREM	 
SİGORTASI	(DASK)

n KASKO
n TRAFİK 
n KONUT

n İŞYERİ
n NAKLİYAT

n ELEKTRONİK CİHAZ
n MAKİNA KIRIL-

MASI
n MONTAJ
n MESLEKİ 
SORUMLU-

LUK

 

LELY SÜT SAĞIM ROBOTU
Mutlu inekler, Mutlu çiftçi

Yüksek verim, daha kaliteli süt ve daha karlı hayvancılık için 

Yavuz Keser



LELY SÜT SAĞIM ROBOTU
Mutlu inekler, Mutlu çiftçi

Yüksek verim, daha kaliteli süt ve daha karlı hayvancılık için 
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Süt miktar ve kalitesini artıra-
bilmek için iki önemli unsur 
bulunmaktadır. Bunlardan birin-

cisi modern bir yapılanma ile uygun 
teknoloji içeren makine ekipmanın 
sağlanmasıdır. Diğeri ise üreticinin 
sürü yönetimi konusunda doğru bir 
temel eğitime kavuşturulmasıdır. Bu 
iki unsuru bir arada sağlamaya ise 
işletmenin projelendirilmesi denmek-
tedir.
EKSİK	KURULAN	İŞLETME	 
MALİYETİ	ARTIRIR

İşletme kurulurken eksiksiz olarak 
tasarlanmalıdır. Eksik kurulan işlet-
meler sonradan eksiklerini gidermek 
zorunda kalmaktadır. Ancak böyle 
bir uygulamada hem istenilen gibi bir 
yapılanma sağlanamamakta hem de 
çok daha pahalıya mal olmaktadır. 
Öte yandan eksiklik anlaşılıp, gideri-
linceye kadar geçen zaman içindeki 
kayıplar da eklenecek olursa maliyet 
çok yükselmektedir. 

Yeterli deneyimi olmayan kimse-
ler tarafından hazırlanan tasarımlar 
nedeniyle küçük veya büyük işlet-
meler önemli sorunlar yaşamaktadır. 

Üreticilerimizin 
kayıpları 
çoğu kez 
çok basit 

eksiklikler 
sonucu 
ortaya 
çıkmaktadır. 
Bu eksiklik-
leri gidererek 
pek çok sorun 
kolayca çö-
zülebilir.  Süt 
kalitesinin is-

tenen sınırlar içinde olması hem üre-
ticinin, hem de sütü işleyenin ortak 
çıkarıdır. Çünkü süt kalitesindeki ak-
saklık hayvanların doğru beslenmedi-
ğini, eldeki teknolojinin eksikliği veya 
yapılan uygulamaların yanlış yönlere 
girdiğini gösterir. Bunlar hayvanlarda 
önemli sorunlara neden olacağı için, 
erkenden bilinmesi ve giderilmesi 
gereken aksaklıklardır. Sütü işleyen 
yönünden ise, üretilen ürünlerin hem 
randımanını ve hem de nefasetini 
etkilediği için önemlidir. sağlıklı sürü, 
kaliteli süt ve ürün demektedir.
İYİLEŞTİRME	ÇALIŞMALARI

İyileştirme çalışmalarına aday 
olmak isteyen işletmeler belirlenerek, 
teorik ve uygulamalı eğitim almış bir 
teknik grup tarafından incelenmeli, 
saptanan eksiklik ve aksaklıkların 
giderilmesi için yapılacaklar belir-
lenmelidir. Kimi işletmelerde doğru 
havalandırmayı, temiz ve yeterli su-
luk bulundurmayı, kullandığı sağım 
makinesine modern parçalar koyarak 
kaliteli sağım yapar duruma getirme-
yi sağlayan çalışmalar ile süt miktar 
ve kalitesinde çok önemli iyileştirme-
ler yapmak mümkündür. Bu türden 
iyileştirmeler özellikle orta büyüklük-
teki işletmeler için düşünülmelidir. 
Benzeri iyileştirme çalışmaları büyük 
işletmeler için de olumlu sonuçlar 
verecektir. 

Küçük işletmeleri, süt miktar ve 
kalitesini artırma konusunda daha 
mükemmel biçime getirebilmek için 
müşterek sağımhane kullanımını esas 
alan bir sistem en uygundur. Küçük 
çiftçiler sütü sağarak getirecekleri 
yerde, ineklerini sa- ğımhaneye 
getirerek sağıma soka-
bilirler. 

Doç. Dr.  
Ömer Tömek

Süt miktarı ve kalitesini artırma
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İŞKUR ve KOSGEB’in de katkıda bulunduğu 
“Tarımda Kadın Girişimciliğinin Güçlendi-
rilmesi Programı” ile tarımda girişimci kadın 

sayısının artırılarak üretimin desteklenmesi ve 
kırsaldan kente göçün azaltılması hedefleniyor.

Tarımın finansmanı amacıyla 62 yıl önce kuru-
lan ve bugün de kırsalda çiftçiliğin yaşaması için 
çalışan Şekerbank, Türkiye’de kadın istihdamında 
kayıt dışılığın yaygın olduğu alanların başında 
gelen tarımda, girişimci kadın çiftçilere destek 
oluyor. Tarımda kadın girişimciliğinin güçlendiril-
mesi amacıyla Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakan-
lığı tarafından başlatılan, Şekerbank’ın desteğiyle 
ve İŞKUR ile KOSGEB’in katkılarıyla yürütülen 
“Tarımda Kadın Girişimciliğinin Güçlendirilmesi 
Programı” kapsamında, Kırklareli, Gaziantep, 
Zonguldak, Muğla, Malatya, Balıkesir, Çankırı 
ve Konya’da 407 kadın çiftçiye 10 gün süreyle 70 
saat “Uygulamalı Girişimcilik” eğitimi verildi. 
Eğitimlerin ardından söz konusu illerde düzenle-
nen törenler ile sertifikalarını alan kadın çiftçile-
rin girişimcilik fikri ile geliştirdiği projeler; proje 
pazarlarında halkın, kalkınma ajansları ile kamu ve 
özel sektörden tüm kurumların beğenisine sunul-
du. Söz konusu 8 ilin birincilerine ilişkin yapılacak 
yeni değerlendirme süreci sonunda finale kalacak 
projeler ödüllendirilecek. 
30	BİN	LİRA	ÖDÜL	

Üretimin sürdürülebilirliği için çiftçiler topra-
ğını, köyünü bırakıp gitmesin diye başlattığı “Aile 
Çiftçiliği Bankacılığı” projesi kapsamında kadın 
çiftçilere özel programlara destek veren Şekerbank, 
proje desteğinin yanında tarımda girişimci ka-

dınların projelerini hayata geçirmelerine de katkı 
sunuyor. 

Tarımda Kadın Girişimciliğinin Güçlendirilmesi 
Programı kapsamında, jürinin değerlendirmesi 
sonucu belirlenen 8 ilin birincileri, küçük birikim-
lerin ileride büyük yatırımlara kaynak olacağı 
düşüncesiyle Şekerbank tarafından altın hesap ile 
ödüllendirildi. Final töreninde ise 8 ilin birincileri 
içinden jüri tarafından belirlenecek olan Türkiye 
birincisi proje, Şekerbank tarafından 30 bin TL ile 
ödüllendirecek.

Öte yandan Şekerbank Genel Müdürü Halit 
Yıldız, bankanın, kuruluş amacını yerine getirerek 
kırsal kalkınmaya destek olmak için başlattığı ve 
dünyada bir ilk olan “Aile Çiftçiliği Bankacılığı” 
kapsamında bu önemli projeye destek olduğunun 
altını çizdi.

Kadın işveren oluyor
Anadolu gelişiyor
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Sarıoğlan’daSarıoğlan’da
üreticilerin
yüzünü 
güldüren 
başkan

Sarıoğlan Süt 
Üreticileri 

Birliği Başkanı 
Lütfi Ünsal, 

kendi ürettikleri 
sütü işleyerek 

Türkiye’nin tüm 
bölgelerine 
satabilmeyi 

hedefliyor
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Kayseri Sarıoğlan’da  Süt Üreticileri Bir-
liği başkanlığını 2010 yılından bu yana 
yürüten Lütfi Ünsal, bir koltuğa ikiden 

çok karpuz sığdırmayı başaran bir isim.  Ünsal,   
Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Denetim 
Kurulu Üyesi,  Sarıoğlan Tarımsal Kalkınma Koo-
peratifi Başkanı, Sarıoğlan Belediye Meclis Üyesi 
gibi unvanları da kartvizitinde bulunduruyor.

Süt Üreticileri Birliği  Başkanlığını devral-
dığında, yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıyla 
birlikte kalkınma hamlesine girişen Ünsal, 123 
olan üye sayısı bugün  638’e yükselmiş.  Yani 
neredeyse beş kat artış sağlanmış.  İlçede ”Şef” 
diye hitap edilen Ünsal, güler yüzlü ve samimi 
tavırları,  renkli kişiliğiyle ilçede sevilen, takdir 
edilen, renkli bir kişilik .

Mesleğini, “hayvancılık ve çiftçilik” diye  
tanımlayan 45 yaşındaki, üç çocuk babası Ünsal, 
Şerife Hanım’la mutlu bir hayat sürüyor.  

Sarıoğlan’da sütün birim fiyatını  Birliğin 
belirlediğini anlatan Başkan Ünsal, “Birlik olarak 
sütü hangi fiyattan alırsak, özel firmalar da aynı 
fiyata alıyor. Eskiden özel şirketler sütü 
düşük alıyormuş. Biz gelir gelmez çiğ 
sütün alımında birim fiyatını yükselt-
tik. Böylelikle  üreticinin mağduri-
yetini giderip, hakkını da koru-
muş olduk. Artık eskiden olduğu 
gibi büyük firmalar gelip’ sütü 
şu fiyattan alırım, yoksa  almam’ 
şeklinde dayatma yapamaz.  
Firmalar almazsa sütlerini birlik 
olarak biz alıyoruz” dedi.
HEDEF	TEKNOLOJİK	FABRİKA

Birlik olarak modern ve teknolo-
jik bir fabrikanın hayalini kurduklarını 
belirten Başkan Lutfi Ünsal, girişimci ruhla-
rını her zaman diri ve taze tuttuklarını kaydetti. 
Ünsal, “Şu anda Kayseri’nin en faal birliğiyiz. 
İleriye dönük hedeflerimiz 
arasında kendi üreticilerimiz-
den aldığımız 
sütü işlemek 
ve  marka 
haline gelip 
önce Kayseri 
ardından tüm 
Türkiye’ye ürünle-
rimizi pazarlamak var. 
Bununla ilgili olarak ça-
lışmalarımız sürüyor. 
Modern ve teknolojik 
bir süt ve süt ürün-
lerini üreten fabrika 
kurmak için fizibilite 

çalışmaları sürdürüyo-
ruz” şeklinde konuştu.

Kayseri İl Tarım 
Müdürlüğü ile Sarıoğlan 

İlçe Tarım Müdürlüğü’nün 
destekleri sayesinde atılımların 

daha kolay olduğunu kaydeden 
Ünsal, “Süt topladığımız üyelerimize 

dezenfekte ilacını ücretsiz olarak dağıtıyoruz. Bir 
firmayla anlaşıp üyelerimize süt sağma makinesi 

ve parçalarını fabrika 

Hizmette 
sınır tanımayan 

Başkan Lütfi Ünsal, 
süt toplayan 

üyelerine ücretsiz 
dezenfekte ilacı 

verdiklerini 
dile getirdi
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fiyatına alıyoruz. Ayrıca üyele-
rimize süt karşılığında yem de 
dağıtıyoruz. Bütün bunları ya-
parken, gerek Kayseri İl Tarım 
Müdürlüğü gerekse Sarıoğlan 
İlçe Tarım Müdürlüğü’nden 
büyük destek gördük. Birlik 
olarak üreticilerimizin her za-
man yanında olmak istiyoruz. 
Biz onların hak ve hukuklarını 
korumak için buradayız” diyerek 
görüşlerini dile getirdi.
SOSYAL	BİRLİĞİZ

“Dünya Süt Günü” etkinlikleri çerçevesinde 
ilçede düzenledikleri faaliyetlerle de isimlerini 
duyurduklarını anlatan Ünsal, “Bu etkinlikte 
çocuklara ve halka bedava süt dağıtıyoruz. Ayrıca 
çocuklar için düzenlenen etkinliklerde sütü sev-
dirmek adına çocuklara meyveli süt dağıtıyoruz. 
Çocuklar meyveli sütü çok seviyor. Süte alerjisi 
olan yavrularımızı da unutmuyoruz. Önce okul 
idaresi ile birlikte süte alerjisi olan çocukları belir-
liyoruz. Onlara bu etkinliklerde süt yerine meyve 
suyu dağıtıyoruz. Sosyal etkinliklerimiz bunlarla 
da bitmiyor. Sarıoğlan Belediyespor’a, Kayseri 
Tarım İl Müdürlüğü gibi birçok kuruma sponsor 
oluyoruz. Ayrıca Sarıoğlan İlçe Tarım Müdürlüğü 
ile ortaklaşa üyelerimize yönelik, süt hijyeni konu-
şunda eğitim semineri düzenledik. Halk Eğitimi 

Müdürlüğü’nün Kasaplık Kursu 
ve Sürü Yönetimi gibi projelerin-

de yer alıp destekliyoruz” dedi. 
Sarıoğlan Süt Üreticileri 

Birliği 2007 yılında 123 üye-
nin katılımıyla kurulmuş. 
2007’den 2010 yılına kadar 
birliğin ciddi anlamda herhan-

gi bir faaliyeti olmamış. 2010 
yılında göreve talip olan Başkan 

Lutfi Ünsal ve arkadaşları, ciddi bir 
atılım içerisine girmişler. İşe masa ve 

sandalyesi bile olmayan derneğe hayata 
geçirmekle başlamışlar. 2012 yılından itibaren süt 

toplama işine giren birlik, sanayicinin üreticiden 
60 kuruşa aldığı sütü o dönemde 720 kuruştan 
almaya başlamış. Sanayici de ister istemez bu artışı 
yapmak zorunda kalmış. Bu dönemden sonra Sarı-
oğlan ve çevresinde birliğe ilgi artmış. 2013 yılında 
Kayseri ve yöresinin süt toplama ve işletme onay 
belgesi alan ilk birliği olmuş. Gün geçtikçe süt alım 
miktarını yükselten birlik, aldığı bu sütleri büyük 
firmalara satarken, ortalama aylık 137 bin 135 litre 
süt toplama rakamlarına ulaşmış.  Bu yılın haziran 
ayı itibariyle de aylık ortalama kayıtlı süt miktarı 
ise 780 bin 796 litreymiş. Üreticiye anaç sığır des-
teği anlamında da ciddi artış olmuş. 2009 yılında 
48 üyeye 31 bin 437 liralık anaç sığır desteklemesi 
yapılırken, 2014 yılında 366 üyeye 396 bin 304 lira 
değerinde anaç sığır desteği sağlanmış. 

İlçede ’şef’ olarak
 hitap edilen Ünsal,

üreticinin hak ve
hukukunu korumaya

devam edeceğini 
söyledi

Sarıoğlan 
Süt Birliği 

Yönetim Kurulu
Başkan Lütfi Ünsal
Başkan Yardımcısı  

Faik Kurtuldu
Muhasip Üye Ümit Cerit

Asil Üye Nazım Otur
Asil Üye  

Nesih Karakaş



dumanlı tarım 
ilan
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Son zamanlarda süt üretimindeki 
artışa karşın, gerek Türkiye’de-
ki ekonomik durgunluk gerekse 

turist sayısındaki daralma nedeniyle 
tüketim beklentinin altında kaldı. 
Bunun yanı sıra ihracatta da bir türlü 
istenen düzeye gelinemedi. Altı ayda 
bir belirlenen Çiğ Süt Referans Fiyatı 
Konseyi Yönetim Kurulu’nda görü-
şülerek karara bağlandı. Ulusal Süt 
Konseyi, çiğ sütte referans fiyatının 
1,15 lira olarak uygulanmaya devam 
edilmesini kararlaştırdı.
ÜRETİM	FAZLASI	VAR

Çiğ süt üretiminin, ihtiyacın 
üzerinde artması sektör için sakın-
calı. Türkiye yine o döngüye girdi. 
Şu anda üretim fazlası bulunuyor. 
İhracat şart, ancak satış yok. Çünkü 
dünyada çiğ süt ve ürün fiyatları 
daha ucuz. Örneğin AB’de ortalama 
çiğ süt fiyatı 93 kuruş. Ama maliyet-
ler de ucuz. Bu fiyatla üretici 1 kilo 
sütle yaklaşık 1 kilo 700 gram yem 
alabiliyor.
SORUN	YÜKSEK	 
GİRDİ	MALİYETLERİ

Türkiye’de sorun yüksek girdi 
maliyetleri. Üretici bunlarla baş 

edemiyor. Mart 
ayında 1.01 lira 
olan çiğ süt 
maliyeti, Mayıs 
ayında 94.5 ku-
ruşa geriledi. Bu 
maliyetle bile 
üretici sadece 1 
kilo 100 gram 
yem alabiliyor.
Bununla ilgili 
acil önlem alın-
ması gerekiyor. 
Alınmazsa yüz 
binlerce hayvan 
çiftliği iflas eder. 
Birkaç ineği 
olan köylüler ve 

çiftlikler sütten para kazanamazlarsa 
anaç ineklerini kasaba gönderirler. 
Bu durumda 2008-2009 yıllarında ol-
duğu gibi yaşanacak ikinci bir süt-et 
krizi ülke hayvancılığını bitirir. Buna 
kimse cesaret edemez.Maliyetler 
meracılık ve yem hammaddelerinden 
alınan KDV’nin sıfırlanması ile aşa-
ğıya çekilir. Bu üreticiyi de sanayiciyi 
de rahatlatır.
ORTADOĞU’DA	ETKİLENDİK

Diğer taraftan sanayiciler pro-
mosyon baskısı altında marketlere 
mal veriyor, aylar sonra paralarını 
alabiliyor. Marketlerin bu ürünler-
den yaptıkları karlar bu işin kahrını 
çeken üretici ve sanayicininkinden 
daha fazla. Bu nedenle üretici ve 
sanayici için ihracat şart. Sanayici, iç 
karışıklıklar nedeniyle Ortadoğu’da-
ki birçok pazarı kaybetmiş durumda. 
Rusya pazarına da doğru dürüst 
giremeyen süt sanayicisinin önün-
de yepyeni bir İran pazarı var. Bu 
pazarın açılması için en az altı ay gibi 
bir süre bulunuyor. Ancak şimdiden 
bağlantılar yapılabilir. Sektörün gele-
ceği için sanayiciye ihracat, üreticiye 
de daha fazla kalite desteği verilmesi 
gerekiyor.

Gelişmiş ülkelerde yılda kişi 
başına 300 lt’nin üzerinde süt ve 
süt ürünleri tüketiliyor. Ulusal Süt 
Konseyi’nin girişimi ve bakanlığın 
desteğiyle yaklaşık 7 milyon öğrenci-
nin hedef alındığı Okul Sütü Progra-
mı sayesinde yıllık ortalama kişi başı 
süt ve süt ürünleri tüketimimiz 160 
It’den 240 lt düzeyine ulaşmıştır.

Süt üretimi sırasında yapılan bazı 
temel hatalar süt verim ve kalitesinde 
önemli sorunlara neden olabilmekte-
dir. Önemli düzeyde döviz harcana-
rak yurtdışından getirilen damızlık 
hayvanlar uygun olmayan bakım 
besleme koşulları nedeniyle ülkemiz-
de verimleri düşmekte, hatta kasaba 
gitmek zorunda kalmaktadır.

Prof. Dr.  
Harun Uysal

Süt sektörünün gelişmesi 
için ihracat şart



Ülkemiz, hayvan varlığı açı-
sından önemli bir potan-
siyele sahiptir. Gıda Tarım 

ve Hayvancılık Bakanlığımız 
tarafından özellikle son yıllarda 
yem bitkileri üretimi ve hayvansal 
üretime uygulanan desteklemeler 
nedeniyle hayvan sayısı ve hay-
vansal üretimde önemli düzeyde 
artış sağlanmıştır.

Gelişmiş ülkelerin tarımsal 
faaliyetleri içerisinde hayvansal 
üretimin ayrı bir yeri ve önemi 
bulunmaktadır. Hayvansal gıda-
lar, özellikle çocukların bedensel 
ve zihinsel açıdan daha sağlıklı 
gelişmeleri için gerekli olup, 
sağlıklı ve dengeli beslenmemiz 
yanında kırsal alanda ve hayvan-
cılıkla ilgili sektörlerde (yem, süt, 
mezbaha, deri sanayi vs) istihda-
ma önemli katkı sağlamaktadır. 
Hayvansal gıdalardan özellikle 
süt ve süt ürünleri beslenmemiz-

de ayrı bir yere ve öneme sahiptir. 
Doğduktan sonra tek ve önemli 
besin kaynağımız olan süt, daha 
sonraki yaşamımızda da sağlıklı 
beslenmemiz açısından vazge-
çilmez bir besindir. Bu nedenle 
gelişmiş ülkelerde çok değerli 
bir besin kaynağı olan süt ve süt 
ürünleri üretimi ve tüketimi ol-
dukça yüksektir. Dünyada olduğu 
gibi ülkemizde de sütün büyük 
bölümü (yüzde 91) süt inekle-
rinden elde edilmektedir. Ülke-
mizde süt hayvanları süt üretimi 
yanında, erkek dölleri nedeniyle 
kırmızı et üretimi yanında, erkek 
dölleri nedeniyle kırmızı et üre-
timimizin de asıl kaynağı (yüzde 
90) oluşturmaktadır. Bu nedenle, 
süt hayvancılığımız hem süt hem 
de et üretimimiz açısından büyük 
önem taşımaktadır. 
KALİTEYİ	DÜŞÜREN	NEDENLER

Ülkemiz, hayvan varlığı 
açısından önemli bir potansiyele 
sahiptir. Gıda Tarım ve Hayvan-
cılık Bakanlığımız tarafından 
özellikle son yıllarda yem bitkileri 
üretimi ve hayvansal üretime 
uygulanan desteklemeler nede-
niyle hayvan sayısı ve hayvansal 
üretimde önemli düzeyde artış 
sağlanmıştır. Ancak, hayvan var-
lığımızın bir bölümünü hala yerli 
ırk (yüzde 14) ve melezlerinin 
(yüzde 42) oluşturması, yüksek 
verimli kültür ırklarına uygun 
çevre koşullarının sağlanamama-
sı, başta bakım, besleme, sağlık ol-
mak üzere yetiştiricilikte yapılan 
bazı temel hatalar süt üretimi ve 
kalitesinin düşük olmasına neden 
olmaktadır.

Nitekim gelişmiş ülkelerde 
yılda hayvan başına ortalama 
süt verimi 5000-8000 TL arasında 
değişirken ülkemizde bu miktar 
ancak 3010 TL’dir.

Prof. Dr. 
İbrahim AK

Türkiye süt sığırcılığında 
eğitimin önemi
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Orta Anadolu’nun şirin yerlerinden Niğde’nin 
Bor ilçesinin Bor Süt Üreticileri Birliği, işe önce 
kurumsallıktan başlamış. Donanımlı 

ve işin hem eğitimlisi hem de 
alaylısı ile iyi bir harmanlama 
yapan Başkan Ziya Arslan, 
hedeflerini her zaman büyük 
tutmuş. Hijyen ve kaliteli süt 
üretimi için sanayici ve üreticiyle 
sürekli olarak diyalog halinde, 
karşılıklı çıkarların ön planda 
tutulduğu gelişimci bir politika 
izleniyor. Şu ana kadar yaptıkları 
tüm yatırımları öz kaynaklarıyla 
gerçekleştirmişler. Başkan Ziya 
Arslan, “Borçla tesis kurmayı sevmi-
yorum” diyor ve “Yapacağım iş geç 
olsun, başım rahat etsin. Yoksa uyku- larım kaçar 
benim” şeklinde, neden borçla iş yapmak istemediğini 
açıklıyor.
ÜRETİME	GEÇECEKLER

Kendi öz kaynaklarıyla Bor Süt Birliği, 57 dönüm 
arazi üzerinde 300 büyükbaşın rahatlıkla sığabileceği 
modern bir tesisi satın almış. Başkan Ziya Arslan, “700 
bin liraya aldığımız bu tesis için bize 1 milyon 500 bin 
lira teklif ettiler. Bizim amacımız para biriktirmek değil, 
Bor’a büyük tesisler kazandırarak istihdam alanları 
oluşturmak. Önce tesisi aldık, ardından da devletin 
teşviklerinden yararlanarak birlik olarak süt üretimine 

geçmek istiyoruz. Bununla ilgili görüşmelerimiz sürü-
yor. Üyelerimizle birlikte neler yapılabile-

ceği konusunda kafa yoruyoruz. Bu 
tesis tam olarak hayata geçtiğinde 
birliğin gelirleri artacak, büyüme 
sağlam temeller üzerinde daha 
rahat olacak. Birliğin eli güçlendik-
çe, üreticinin yüzü gülecek ve her 
bakımdan daha güvenli ortamlar 
doğacak. Kendi öz kaynaklarımı-
zın üzerinde daha iyi duracağız” 
şeklinde konuştu.

Birçok birliğin imrenerek 
baktığı ve başarıları karşısında 
parmak ısırtan Bor Süt Üreti-

cileri Birliği’nin süt üretme çiftliğinde 
17 dönüm üzerinde kurulmuş olan tesislerde en az 300 
baş hayvan aynı anda barınabiliyor. Çiftlikte ayrıca 24 
hayvanı aynı anda sağabilen sağımhane, buza reviri, 
beş tane slaj deposu, saman deposu iki tane hayvan 
barınağı, iki tane ikişer katlı ev, 100 baş buzağı kulübesi 
var. Çiftliğin 40 dönümlük yonca ekili olan bölgesi de 
ikinci bir tesis olarak görülüyor.
“BİZDE	PROJE	BİTMEZ”

Bor Süt Üreticileri Birliği olarak bugüne kadar hep 
büyük düşündüklerini, bundan sonra da her zaman 
büyük düşünmeye devam edeceklerini dile getiren 
Başkan Arslan, benzin istasyonu, süt laboratuvarı, 
yenilenebilir güneş enerjisi, tam donanımlı ilaç satış 

Öz 
kaynaklarıyla 
büyüyen 
birlik: BOR

Sıfırdan kurulan

birliklerinde iyi planlama

ile büyük yol aldıklarını

belirten Bor Süt Üreticileri

Birliği Başkanı Ziya

Arslan, “Şimdi sırada süt

üretimine geçmek 

var” dedi

kardeşiSÜT l Aralık 2015
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merkezi gibi projeleri kısa sürede haya-
ta geçirmek için çalıştıklarını söyledi. 
Başkan Arslan, “Birliğin kuruluşunda 
kurucu üye olarak yer aldım. 2010 yılın-
da görevi devraldıktan sonra üreticinin 
yüzünü güldürecek projeleri bir bir 
hayata geçirmeye başladık. Bunlardan 
biri de benzin istasyonu projesi… Bu 
projeyi hayata geçirdiğimizde hem is-
tihdam alanı oluşturmuş hem de birliğe 
sürekli bir gelir sağlamış olacağız. Bu-
radan gelen parayla da yatırımlarımızı 
birlik olarak devam edeceğiz” şeklinde 
konuştu.
ELİMİZİ	TAŞIN	ALTINA	KOYDUK

2007 yılında kurucu üye olarak yer 
aldığı birlikte bugün yönetim kurulu 
başkanı olarak ikinci dönemini yaşayan 
Başkan Arslan, “Yola 507 süt üreticisi 
arkadaşla birlikte 2007 yılında çıktık.  
Bugüne bakıldığında üye sayımız 
bin 235. Yani 7 yılda iki katından 
fazla üyemiz olmuş. Birliğimiz ilk 
kurulduğunda bir sandalyesi bile 
yoktu. Yönetim kurulu arkadaş-
larımızdan biri kefil oldu, senetle 
taksit yaptırıp birliğe sandalye ve 
masa aldık. Evet birlik o günler-
den bu günlere, doğru yönetme 
ve büyüme stratejisini sağlam 
temeller üzerine oturtarak geldiğini 
söyleyebilirim. Biz elimizi taşın altına 
koyarak bu göreve talip olduğumuzda 
‘bugün belki küçüğüz ama yarınlara ulaştığımızda 
karşınıza kendi ayakları üzerinde duran ve tıkır tıkır 
işleyen bir birlik olacağız’ demiştim. Bugün bu söyle-
mime ulaşmaya ramak kaldı” şeklinde düşüncelerini 
açıkladı.

Süt üreticisinden sütü alıp kendi saklama tank-
larında tutup sanayiciye öyle verdiklerini kaydeden 
Başkan Arslan, öz kaynaklarını gerek hibe gerekse 
desteklerle yükseltmeye devam ettiklerini söyledi. 
Arslan, “Şu anda birliğimizde dört personel çalıştı-
rıyoruz. Bu sayı ileride artarak devam edecek. Hali 
hazırda 20 beldedeki üreticilerden 235 bin litre sütü 
alıp pazarlıyoruz. Bu da ilçenin süt üretiminin yüzde 
35’ine tekabül eder. Birlik olarak süt, üreticisinin 
elinde kalmasın, sanayiciye muhtaç olmasın diye 
böyle bir yola girdik. Aynı zamanda sütün fiyatını 
aşağıya çekmeye çalışan sanayiciyi bu düşüncesinden 
vazgeçirip, parayı zamanında ödemesini sağlamaktı 
amacımız. Bunda da başarılı olduğumuzu düşünüyo-
rum. Tabii bir takım sıkıntılar yaşanmadı değil” diye 
konuştu.

Süt üreticisinin mağdur olmaması için daha çok 

süt alma adına sütte soğuk zincir 
projesini başlatarak üreticinin 
sıkıntılarını aşma yolunda çaba 
gösterdiklerini belirten Arslan, 
sözlerini şu şekilde sürdürdü: 
“Biz üreticiden daha fazla süt 

alıp sanayiciye pazarlıyoruz. He-
vesimiz her geçen gün artıyor, iş-

lerimiz de iyi gidiyor. Biz üreticiden 
1.050 liradan aldığımız sütü toplama 

ücretini de üzerine koyup sütü sanayiciye 
1 lira 170 kuruşa satıyoruz. Soğuk sütü ise 1140 

liraya alıp 1200 liraya satıyoruz. Sütte soğuk zincir 
projesini başlatarak sanayicinin karşısında daha 
güçlü hale geldik. Üreticinin sütü gerçek değerinde 
satmasını sağladık.”
DÖRT	MİLYON	LİRALIK	GAYRİ	MENKUL	VAR

Bugünlere gelindiğinde sıfırdan büyük bir güce 
ulaşan Bor Süt Üreticileri Birliği’nin 4 milyon lira de-
ğerinde gayrimenkulü bulunuyor. Bu güce ulaşmak 
için çok iyi planlama yaptıklarını belirten Arslan, 
“Önce gelir gider dengesini sağladık. Daha sonra bu 
dengenin sürdürülebilir olması için bekledik. 

Ardından gelir düzeyimizin aylık ve yıllık gelirini 
takip ettik. Burada da bir denge sağlandıktan sonra 
gelirlerimizi para olarak değil yatırım olarak değer-
lendirme kararı aldık. Elinizde para olursa harcaması 
kolay olur ancak yatırım olursa üzerine koyarak de-
vam edersiniz. Bu yüzden yatırımın birlik ve üyeleri 
için daha avantajlı olduğunu düşünüp uygulamaya 
koyduk. Yeter ki, önümüzdeki engeller kalksın, ilgili 
kanunda ortak düşünce oluşsun, üretici, birlik ve fab-
rika birleştiren planlar ortaya çıksın” diye konuştu. 

Sarıoğlan 
Süt Birliği 

Yönetim Kurulu
Başkan Ziya Arslan
Başkan Yardımcısı  

Rasim Tuğral
Muhasip Üye Emin Koçak

Üye Cuma İlhan
M.Ali  Türkben

röportajröportaj
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Kıbrıs’ta üretilen ve adada yaşayanlar 
tarafından çok sevilerek tüketilen 
Hellim peyniri, adaya özgü 

bir lezzet. Kuzey Kıbrıs’ın en önemli 
ihraç metalarından biri olan hellim 
peyniri, Türkiye başta olmak üzere 
İngiltere, Suudi Arabistan gibi bir-
çok ülkeye ihraç ediliyor. 
Paket	paket	götürüyorlar

Kıbrıslılar için kahvaltıların vaz-
geçilmezi olan Hellim peynirini diğer 
peynirlerden ayıran en önemli özelliği ise 
kızartılarak da tüketiliyor olması. Özellikle ızgarada 
kızartılmış şeklini tadanlar, peynirin damaklarında 
bıraktığı büyülü lezzetten etkilenerek ülkelerine paket 
paket Hellim peyniri götürüyor. 
5	kat	uzun	süre	tazeliğini	koruyor

Son dönemlerde Güney Kıbrıs Rum Kesimi ve 
Türkiye’de de üretimine başlanan Hellim peyni-
rinin en lezzetli ve kaliteli üretimi Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti›nde (KKTC) yapılıyor. Oradaki 

maharetli ellerin lezzet verdiği ve kıvamının 
zamanlaması insan damağında ayrı bir 

tat bırakıyor. KKTC›deki endüstriyel 
üretim noktalarının yanında, köy-
lerde de halk tarafından geleneksel 
yöntemlerle üretilen köy hellim 
peyniri, üretim aşamasında çeşitli 
bitkilerle aromalandırılarak farklı 
tatlarda elde ediliyor. Hellim peyniri 

yapısı itibariyle buzdolabında beyaz 
peynirden 5 kat daha uzun süre tazeli-

ğini kaybetmeden dayanıyor. 
Her	sofraya	uygun

Kıbrıs Mutfağı’nın vazgeçilmezi olan hellim pey-
niri et yemeklerinden kahvaltıya kadar birçok yerde 
kullanılır. Hellim, minik küplere doğrandıktan sonra 
ızgarası yapılabilir. 

Öte yandan rendelenerek köfte harcının içine de 
konulabilir. Hellim peynirli köfte Kıbrıs mutfağının 
tipik yemeğidir. Ayrıca doğrandıktan sonra lavaşın 
içine yerleştirilen hellim peyniri, fırında pişirilerek 
börek gibi de tüketilir.

Adaya özgü lezzet: 
HELLİM PEYNİRİ

kardeşi güncel haberler
l Aralık 2015SÜT güncel haberler
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İnsan beslenmesi bakımından ol-
duğu kadar tarım üreticileri ve ai-
lesi, ürün işleyiciler, pazarlama ve 

lojistik sağlayan faktörler bakımın-
dan süt ve ürünleri son derece önem-
li ve değerlidir. Pazar ve uluslararası 
ticaret boyutu olan sektörün üretim 
ile tüketim, arz ve talep yönüyle 
ele alınması geleceğe yönelik doğru 
politikaların oluşturulması ve uygu-
lanması bakımından önemlidir. Söz 
konusu sektör özellikle başta Yeni 
Zelanda ve Avrupa Birliği olmak 
üzere gelişmiş ülkelere dış satım ge-
liri sağlamaktadır. Yapılan çalışmalar 
780 milyon tonun üzerinde bulunan 
dünya süt üretiminin yılda yüzde 2.2 
artışla, 2020 yılında 850 milyon tonu 
geçeceğini göstermektedir.

ÜRETİM	GİDEREK	ARTIYOR
Dünya süt üretimi 2013 yılında 

780 milyon ton olarak gerçekleşmiş-
tir. 1990-2000 arasında süt üretimi 
yüzde 7 artarken 2000-2013 arasın-
da yüzde 34 artmıştır. Dolayısıyla 
üretimdeki artış bir önceki on yıllık 
döneme göre 5 kat kadar bir artışı 
ifade etmektedir. Bu da gösteriyor ki, 
2000’li yıllar dünya süt üretiminde 
önemli bir artışa sahne olmaktadır.

Türkiye, dünyada süt üretimini 
en fazla artıran ülkeler arasındadır. 
Özellikle 2000’li yıllardan itibaren 
hızlı bir artış söz konusudur. 1990 yı-
lında 9.6 milyon ton olan süt üretimi 
2013 yılında  yüzde 2.4’e yükselmiş-
tir. Görüldüğü gibi Türkiye, üretim 
miktarı bakımından son yıllardaki 
performansıyla kayda değer bir 
gelişme elde etmiştir.

DIŞ	TİCARETE	ÖNEM
Dünya süt üretimi dış ticaretine 

bakıldığında; dış ticarete konu olan 
dış satım ve dış alım miktarı, toplam 
üretimin yüzde 13,5’i kadardır. Yeni 
Zelanda ve Avrupa Birliği dünyanın 
en önemli süt dış satımcı iki ülkesi 
durumundadır. Türkiye önemli dış 
satım yapan ülkeler arasında bulun-

mamakta olup dış satım ve dış alım 
değerleri birbirine yakındır.

VERİMLİLİĞİ	ARTIRAN	FAKTÖRLER
Türkiye süt üretim ve süt 

ürünleri sektörünün gelişmesinde 
iç pazarın genişlemesi ve dış ticaret 
seçeneğinin oluşması önemli olmuş-
tur. Bununla ilişkili olarak devlet 
desteklerinin;

n Sektöre yönelik üretim ve son-
raki süreçlerde kullanılan teknolojile-
rin yenileştirilmesi ve yeni teknoloji-
lerin kullanımın yaygınlaştırılmasını,

n Verimli hayvan ırklarına geçiş 
ve işletme ölçeğinin büyütülmesini,

n Üretici örgütlenmesine yönelik 
düzenlemelerin yapılmasını,

n Tarım yayımı ve danışmanlığı 
alanında yeni uygulamaların yapıl-
masını,

n Ürün işleme, ambalajlama gibi 
pazarlama odaklı teşviklerin getiril-
mesini,

n Lojistiğin güçlendirilmesini 
ve geliştirilmesini hedeflemesi söz 
konusu değişimin ortaya çıkmasına 
katkı sağlamıştır, denilebilir.

ÇIKARIM	SAĞLANMALI
Son 10-15 yıldaki gelişmeler 

Türkiye’nin bu önemli üretim sektö-
ründe daha önemli bir aktör haline 
gelmesi için ortam hazırlamaktadır. 
Sektörün sürdürülebilir gelişme-
sini sağlayabilmek için; üretimin 
temel faktörü olarak üretici ve/
veya tüketici olarak insanı odağa 
yerleştirerek ve sektör paydaşlarıyla 
eşgüdüm içinde çalışılması gerekir. 
Bununla birlikte; yapısal düzenle-
meleri yapmak, makro ile mikro 
düzeyde gelişmeleri takip ederek süt 
ve ürünleri arz-talebine ilişkin genel 
prensipler ve piyasa bilgilerinden 
etkin yararlanmak, tarım destekle-
rini gelişmeye ivme kazandırması 
yönünde daha etkili bir araç olarak 
kullanmak, yayım ve danışmanlık 
hizmetlerini sektöre uygun şekilde 
kurgulamak gerekmektedir.

Süt üretim sektörüne  
genel bakış 

Prof. Dr. 
Orhan 

Özçatalbaş

kardeşi makaleSÜT makalel Aralık 2015
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Çiğ sütün akıbeti, 2008 
yılından beri belirsizliğini 
koruyor. 2008 küresel eko-

nomik krizinin başladığı aylarda 
çiğ sütün litre fiyatı düşürülünce 
sonraki yıllarda girdi maliyet-
lerini taşıyamayan üreticinin 
yüzbinlerce ineği artan et fiyatları 
nedeniyle kasaba gönderdiği 
bilinmektedir. Aynı yıllarda çiğ 
sütün fiyatı, litresi 56 kuruştan 
73 kuruşa sonra da 10ar kuruş 
artışlarla 2014 yılının ortasında 1 
lira 15 kuruşa çıkmış ve yaklaşık 
bir seneden bu yana aynı fiyat 
seviyesinde sabitlenmiştir.  
ABD	VE	AVRUPA’DA	 
DEVLET	TEŞVİKİ	VAR

Çiğ süt fiyatının belirlenmesi 
irdelenirken dünya fiyatları ile 
karşılaştırıldığında Türkiye’de 
uygulanan 1 kilogram çiğ sütün 1 
lira 15 kuruşluk fiyattan satılması 
oldukça iyi bir fiyatlama olarak 
görenlerin haklılık payı bulun-
maktadır. Ancak, çiğ süt fiyatları-
nı incelerken Türk üreticilerinin 

kullandığı yemlerin ve diğer gir-
dilerin bir kısmının ithalata daya-
lı olduğunu ve döviz fiyatlarının 
son yıllarda sürekli bir artış eği-
liminde olduğunu da hatırlamak 
gereklidir. Bunun yanında, ABD, 
Almanya ve Avrupa’nın birçok 
ülkesinde çiğ süt üreticilerinin bir 
şekilde devlet tarafından teşvik, 
destek aldığını ve Türkiye’nin 
çoğu küçük üreticisine kıyasla 
onların daha büyük üreticilerinin 
olması nedeniyle çiğ süt üreti-
minde ölçek ekonomisini uygula-
dıklarını da belirtmek gerekir. 
ÜRETİCİLERİ	BİRLİK	OLMALI	

Diğer yandan, Türkiye’de çiğ 
süt üretiminde çok sayıda küçük 
üretici olması sebebiyle ciddi 
rekabetin olduğu ve bunun sonu-
cunda da 1 kilogram çiğ sütün as-
lında piyasada 1 lira 15 kuruşun 
altında işlem gördüğü gerçeğini 
vurgulamak gerekir. Aynı zaman-
da, çiğ sütün sayıca az alıcılarının 
bu durumdan yararlanıp bir 
anlamda piyasada adı konulma-

mış bir tekel oluşturduğu ve 
çiğ süt fiyatlarını daha da 
aşağıya çekme eğiliminde 
olduğu da son yıllarda izlen-
mektedir. Hükümetimizin 
bu durumu fark edip 2015 
Nisan ayında, bir takım ya-
sal düzenlemeler yaptığı ve 
çiğ süt üreticilerini hem fiyat 
hem de girdi başlıklarında 
korumaya aldığı görülmek-
tedir. Konusu geçen yasal 
düzenlemede bazı eksiklikler 
olduğu muhakkaktır. Ancak, 
bu yasal düzenleme ile hü-
kümet, çiğ süt üreticilerinin 
birlikte hareket etmesini ve 
hatta, kooperatifler, birlikler 
altında birleşip alıcılara karşı 
toplu pazarlık etmesini teş-
vik ettiği görülmektedir.

Sütün fiyatı 
ne kadar olmalı?

Doç. Dr.  
Ufuk Tutan

Yaşar 
Üniversitesi 
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Hem 
lezzetli 
hem 
sağlıklı

Uzmanlar, insan 
sağlığına birçok

 faydası bulunan 
keçi peynirinin 

tüketilmesini 
öneriyor

Keçi peyniri denildiğinde akla ilk lezzeti 
ve sağlık gelir akıllara… Evet anti-kan-
serojen aktiviteleri desteklediği için 

kansere karşı koruyucu özelliği nedeniyle de 
özellikle büyükşehirlerde tüketiciler tarafın-
dan rağbet gören keçi peynirinin popülari-
tesi gün geçtikçe artırıyor. Sağlık için birçok 
uzmanda keçi peynirinin tüketilmesi yönünde 
görüş belirtiyor. Yaz aylarında da içimizi serin-
letmesi için hammaddesi keçi sütü olan Maraş 
dondurmasını keyifle tüketiyoruz.

Evde	keçi	peynirini	nasıl	yaparız?
Anadolu’nun kırsal kesiminde yaşayanların 

çok da yabancı olmadığı bir kültürdür aslında 
keçi peyniri. Köylerde yaşayan her kadın keçi 
peynirinin nasıl yapılacağını çok iyi bilir, bu 
bilgi ve tecrübelerini nesilden nesile aktarır. 
Evde keçi peyniri yapmak için önce iki farklı 
büyüklükte tencere bulundurmamız gereki-
yor. Büyük olan tencereye su, küçük olanına 
süt koyuyoruz. Bu tencereleri iç içe yerleştirip 
suyu ısıtmaya başlıyoruz. Sütün sıcaklığı 65 
dereceye ulaşınca alttaki tencereye su ilave 
edip (sütü bu sıcaklıkta sabit tutmak kaydıyla) 
30 dakika bekletiyoruz. Daha sonra 35 derece 
ısıda kalsiyum klorür ile maya ilave edip ağzı-
nı kapatıyoruz. Yoğurt mayalar gibi üstü sarı-
larak bekletiyoruz. Oluşan pıhtıları bir tülbent 
yardımıyla süzüyoruz. Daha sonra salamurada 
1 gece bekletip, kaplara yerleştiriyoruz. Artık 
peyniriniz hazır, afiyetle tüketebilirsiniz.
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sağlıksağlık

Keçi sütünden üretilen 
ürünler, keçiye has karakteristik 

özellikler nedeniyle hoş bir tat 
ve aromaya sahiptir. Kuvvetli 

asitlerle çok hızlı çözüldüğün-
den sindirim sorunu yaşayan 

hastalarda ve bebeklerin beslen-
mesinde büyük kolaylık sağlar. 

Diğer sütlere göre içerisinde 
daha fazla miktarda esansiyel 

yağ asitleri, A ve B vitaminleri, 
riboflavin, niasin, kalsiyum, fos-
for, klor, magnezyum, potasyum 

ve selenyum barındırır. Fazla 
miktarda fosfat içerdiğinden et 

ve balık yemeyen bireylerde gö-
rülen fosfat eksikliğini giderir, 
ayrıca iyi bir kaynak oluşturur. 

Dünya	çapındaki	 
ünlü	keçi	peynirleri…

Dünyanın birçok ülkesinde 
geleneksel yöntemlerle üretilen 

çok farklı tarzlarda keçi pey-
nirleri vardır. Özetle belirtecek 

olursak; Fransa’da Bucheron, 
Chabis, Clochette, Couronne 

Lochoise, Crottin de Chavignol, 
Pélardon, Picodon, Pouligny Sa-
int-Pierre, Rocamadour, Sainte-
Maure de Touraine, Chabichou 
du Poitou, Valençay, ve Pyrami-
de, İspanya’da Mato ve Garrtxa, 

Portekiz’de Castelo Branco, 
İngiltere’de Pantysgawn, Gevrik 

keçi peynirleri dünya çapında 
üne sahiplerdir. Türkiye’de ise 

Doğu Anadolu’da Varto keçi 
peyniri, Marmara’da Çanakkale 

keçi peyniri, Kocaeli keçi pey-
niri, Akdeniz’de Gazipaşa keçi 

peynirleri bilinen geleneksel 
peynirlerimizden bazıları...

Keçi  
peynirinin 
özellikleri



56

kardeşiSÜT l Aralık 2015

Anadolu’dan
dünyaya
yayılan
lezzet: 

YOĞURT

Günlük yaşamımızın ve sofralarımızın 
olmazsa olmazı olan yoğurdun faydaları 
saymakla bitmez. Sağlık ve lezzet açı-

sından faydalarının daha etkin olabilmesi için 
nasıl yapıldığı da önemli. Burada dikkat edilmesi 
gereken en önemli konu sütün içeriği ve hangi 
kanallardan geldiği…

Marketten ve menşeini bilmediğimiz mandıra-
lardan aldığımız yoğurtların nasıl yapıldığını ve 
içerisine ne tür kimyasal katkı maddesi konuldu-
ğunu bilmiyoruz. Şu çok iyi bilinmeli: Her yoğurt 
saf yoğurt değildir, sağlık açısından da yeterli 
düzeyde olmayabilir.

Özellikle sağlıklı beslenmek isteyenler ve 
zayıflamak isteyenlerin her zaman tüketebileceği 
bir besin kaynağı olan yoğurtla  ilgili birçok püf 
noktası var. Tabii burada yemek yemesini bilmek 
kadar neyi ne kadar ve ne zaman tüketeceğimizi 
de bilmek çok önemli. 

Yoğurdun tarihsel boyutunu bakacak olursak; 
ilk dönemlerinde göçebe bir hayat süren Türkler 
tarafından bulunduğu bilinmektedir. Aslında bu 
gıda insanoğlunun bilinen en önemli ve en sağlık-
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sağlıksağlık

lı icraatlarından biridir.
DİŞ	TAŞI	OLUŞUMUNA	ENGEL

Günümüzde gıdalarla ilgili olarak yapılan 
çalışmalarla birlikte her geçen gün yeni iyileşti-
rici özellikleri keşfedilen yoğurt, doğal bir nefes 
kokusu oluşturduğu gibi diş taşının da oluşma-
sını engelliyor. Aynı zamanda diş iltihaplarını 
önleme özelliği de bulunan yoğurt, içerisindeki 
etken maddeler sayesinde vücuttaki yağların ya-
kılmasını da sağlıyor. Bilimsel olarak bakılacak 
olursa yoğurdu sofralarından eksik etmeyenle-
rin, az yoğurt tüketenlere göre yüzde 22 daha 
fazla kilo verdikleri gözlemlenmiş. Kilo vermeye 
de böylece çok önemli katkı sağladığı görülmüş.
KAS	YAPMA	ÖZELLİĞİ	VAR

Günün her saatinde rahatlıkla tüketebilece-
ğimiz yoğurdun yağ yakışı özelliğinin yanı sıra 
kas yapımında da faydalarının görülmesi, özel-
likle günümüzde fit ve kaslı görünmek isteyen 
genç ve orta yaş erkeklerin vazgeçilmezi olma 
yolunda ilerlemektedir. Kas oranı yüksek olan 

bedenlerde günlük kalori tüketimi daha fazla 
olduğu için katmerli bir etki olarak görülmekte-
dir. Aslında bu birbirini tetikleyen güzel bir etki. 
Yoğurt yağ yakıyor, kas oluşumunu sağlıyor, 
kaslarda daha fazla kalori harcamanıza sebep 
oluyor. Fazla kilolarını vermek ve zayıflamak is-
teyenler için unutulmaması ve eksik edilmemesi 
gereken bir gıdadır yoğurt.
ŞEKERİ	DENGELİYOR

Çok iyi bir anti baz olması nedeniyle mide 
asidini dengelemesi hayat konforumuzu biraz 
daha yükseltiyor. Akşamları meyve tüketiminin 
çok olduğu zamanlarda yenen yoğurt, midede 
biriken şekeri dengeler. Vücudun fazla şekeri 
ortadan kaldırmak için ürettiği insilün salgısını 
da azaltıp, insilünün bedene verdiği zararları 
en aza indirip sağlıklı bir yaşam sürmemizi de 
sağlaması yoğurdun bir diğer özelliklerinden 
biri olarak sayabiliriz.
VİTAMİN	VE	MİNERAL	DEPOSU

A, B, E vitaminleri, mineral tuzlar, kalsi-
yum, fosfor, magnezyum gibi insan vücudu için 

önemli vitamin ve mineralleri içermesinin yanı 
sıra kolit, alerji, osteoporoz, hazımsızlık, hiper-
tansiyona yol açan kötü kolesterol, kalp-damar 
hastalıklarına karşı güçlü bir koruyucu ve yararlı 
bir gıdadır diyebiliriz yoğurt için. Ayrıca hazım-
sızlık çekenlere, mide ve bağırsak rahatsızlıkları 
olanların da çok rahat kullanabilir ve faydalarını 
kısa sürede görebilirler. 
PÜRÜZSÜZ	CİLTLER	İÇİN

Günümüzde cilt güzellik maskelerinde çok 
sıklıkla kullanılan yoğurdun bu özelliği halk 
arasında çok fazla bilinmez. Güzel ve genç 
görünmek isteyenler için mutlaka tüketmesi ge-
reken yoğurt, cildi pürüzsüz hale getirir, saçlara 
parlaklık kazandırır. Yaşlanma sonucu ortaya 
çıkan menopoz durumunda içerdiği yüksek 
dozda kalsiyum osteoporoza karşı güvenli bir 
koruyucu etkisi olduğu son dönemlerde yapılan 
bilimsel çalışmalar sonucunda kanıtlanmıştır.

Uzmanlar, Türklerin insanlığa armağanı
olan yoğurdu “mucize besin” diye tanımlıyor. 
Vitamin ve mineral deposu yoğurt, sağlıklı
bir ömür sürmek isteyenlerin sofralarından
eksik  etmemeleri gereken bir gıda
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kardeşi gezi
l Aralık 2015SÜT gezi

“Tarım, Hayvancılık İnceleme ve İnceleme Teknik 
Gezisi”ne ilgi büyük oldu. 28 birlikten 53 üyenin ka-
tıldığı program çerçevesinde Bosna Hersek, Karadağ, 
Makedonya ile Kosava’nın bazı şehirlerinde tarihi ve 
kültürel alanları gezildi, yerel lezzetler tadıldı. 

Türkiye’nin birçok bölgesinden gelen Türkiye Süt 
Üreticileri Merkez Birliği üyeleri, İstanbul’da buluşup 
Türk Hava Yolları’nın tarifeli uçağı ile Saraybosna’ya 
uçtu. Buradan kalacakları otele geçen üyeler, bir saat-
lik dinlenmenin ardından şehir turuna çıktı. Kovaçi 
Şehitliği ve Bosna Hersek’in ilk Cumhurbaşkanı Aliya 
İzzetbegoviç’in mezarı ziyaret edilip Başçarşı’ya geçil-
di. Sebil, Çarşı Camii, Moriça Han, Gazi Hüsrev Bey 
Camii gezildikten sonra ilk gün programı sonra erdi. 
TARİHİ	MOSTAR	KÖPRÜSÜ	

İkinci gün Mostar’a hareket eden kafile, şehre yü-
rüyerek turladı. Balkanlar’da Osmanlı mimarisinin en 
önemli örnek yapıtlarından Mostar Köprüsü gezildi. 
Mostar Köprüsü’nün tarihini bakacak olursak eğer; 
Mimar Hayrettin tarafından 1557 yılında inşa edildi. 
Büyük trajedinin yaşandığı 1992 yılındaki savaşın 
en hareketli döneminde Hırvat topçu tarafından 
yıkılan tarihi Mostar Köprüsü aslına uygun olarak 
Türkiye’nin büyük katkılarıyla yeniden inşa edilip 
2004 yılında Mostarlıların hizmetine sunuldu.
OSMANLI	YERLEŞİM	ALANI

Gezilerini devam eden birlik üyeleri, Mostar gezi-
sini Karagöz Bey Camii ve Mehmet Paşa Camii gezisi-
nin ardından Karadağ’ın başkenti Podgorica’ya geçti. 
Hiç vakit kaybetmeyen kafile, 15 dakikalık yürüme 
mesafesindeki Saat Kulesi’nin olduğu bölgeye geldi. 
Burası aynı zamanda ‘eski şehir’ olarak adlandırılan 
Osmanlı yerleşim alanı… 

Eski şehir, Balkanlar’daki diğer Osmanlı yerle-
şim yerlerinin aksine daha çok Türkiye’deki küçük 
kasaba ve köylere benziyor. Heyet, burada kendini 
Türkiye’de gibi hissederken, Türkiye tarafından resto-
rasyonu gerçekleştirilen cami ve turistik yerleri gezip 
kalacağı otelde dinlenmeye çekildi.
NAPOLYON’UN	HİSARI

Üçüncü gün gezisine, son zamanlarda özellikle 
zengin işadamları tarafından tercih edilen, sakin ve 
güzel doğasıyla kendine hayran bırakan Mostar’ın şi-
rin Budva şehri sahil şeridinden başlandı. Daha sonra 
turistik yapıtlarıyla dikkat çeken eski şehre gelindi. 
Burada Napolyon’un yaptırdığı hisarı, 1100 yıllık 
Katolik ve Ortodoks kiliselerinin ardından Budva 
arkeoloji ve şehir müzesini gezildi. 
KÜLTÜR	CENNETİ	BİTOLA

Dördüncü gün gezisi Balkanlar’ın en eski şehirle-
rinden biri olan Makedonya’nın tarih ve kültür cenneti 
Manastır’a (Bitola) ile başladı. Makedoncada manastır 
anlamına gelen ‘Bitola’ adıyla anılan şehir turunda 
Atatürk’ün mezun olduğu Askeri İdadi ve içindeki 
Atatürk Müzesi, haydar Kadı Camii, Mehmet Ağa 
Camii, Bedesten, Saat Kulesi gezildikten sonra Resne’ye 
gelindi. Burada İttihat ve Terakki’nin önemli isimlerin-
den Resneli Ziya Bey’in evi ile yaptırmış olduğu saray 
binasında fotoğraflar çekildikten sonra Makedonya 
Ticari Yatırım Birliği ile düzenlenen toplantıya geçildi. 
Toplantıda Makedonya ve bölgesinde tarım ve hayvan-
cılıkla ilgili tüm yatırım imkanları tartışıldı. Artı Tur’un 
bu organizasyonundan memnun kalan Türkiye Süt 
Üreticileri Merkez Birliği üyeleri, kendileri açısından 
olumlu gördükleri bu tür organizasyonların sıklıkla 
yapılması gerektiği görüşünde birleşti. 
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