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Tevfik KESKİN
Türkiye Süt Üreticileri  

Merkez Birliği Yönetim Kurulu 
Başkanı

 

 VAKİT ÜRETME VAKTİ…

Sevgili üretici dostlarım, Süt Üretici Birliklerimiz ve de-
ğerli okurlarımız; süt kardeşi dergimizin 10. sayısıyla yine 
sizlerle birlikteyiz.

En küçüğünden en büyüğüne kadar her yaşta insanın 
mutlaka tüketmesi gereken ve bir alternatifi daha olmayan 
önemli bir gıda maddesi olan sütün kaliteli üretimini sağ-
lamak, süt üreticilerini tek merkezde toplamak ve üretilen 
sütün hijyenik, standartlara uygun üretiminin kontrol edil-
mesi ve üretici haklarının korunmasını vizyon edinen Mer-
kez Birliğimiz ve üye birliklerimizle çalışmalarımıza devam 
etmekteyiz. 

Üye üreticilerin mevcut ekonomik ve sosyal yapıları da 
dikkate alınarak bakıldığında asıl hedef küçük üreticilerin 
desteklenmesi olmalıdır. Bu üreticilerin hayvan varlıkları-
nın ve niteliklerinin arttırılması tarım ve hayvancığımızın 
güvencesinin olduğunu her platformda dile getirmekteyiz. 

Ekonomin temel prensibi olan arz-talep dengesinin 
yanı sıra,  bu sektörde çalışan ve geçimini sağlayan herke-
sin düşünülmesi gerekmektedir. Üreticilerimiz ürettikleri 
ürünlerden kar etmezse, üretimi bırakarak, başka sektörle-
re yönelecek ve şehirlere göç başlayacaktır.  Bu durum tela-
fisi mümkün olmayan sonuçları da beraberinde getirecek-
tir. Sürdürülebilir üretim ve sektörün istikrarlı devamlılığı 
için üretim yapanın zarar etmesi engellenmeli ve destek-
lenmesi gerekmektedir. Tarım ve Hayvancılıkta başarı için 
sorunların kısa vadede çözüme kavuşturulması ülkemiz 
için önemlidir. 

Kayıtlılığın devamı, sektörün gelişmesi ve ürün kalitesi 
için üretici örgütlerine önem verilmeli. Üretici örgütlerinin 
sektöre sağladığı katkılardan ve hizmetlerden dolayı mut-
laka yaptıkları masrafları da karşılanmalıdır. 

Kuruluş kanunumuzdan almış olduğumuz yetki ve so-
rumluluklarla üreticilerimize hizmet etmeye 2019 yılında 
da tüm gayretimizle devam edecek ve “Vakit Üretme vakti” 
sloganımızla çalışmalarımızı sürdüreceğimizi belirtir, tüm 
okurlarımıza saygı ve sevgilerimi sunarım…
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Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliğimizin 
kuruluşunun 14.yıl dönümü dolayısı ile,  Merkez 
Birliği Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve üye 
Süt Üretici Birliklerimizin Başkanları ve Yönetim 
Kurulu Üyelerinden oluşan heyet Anıtkabir’i 
ziyaret etti.

ATAMIZIN HUZURUNDAYIZ
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Türkiye Süt Üreticileri Mer-
kez Birliği Genel Başkanı Tevfik 
Keskin ve beraberindeki heyet, 
Merkez Birliğin 14. Kuruluş Yıl 
Dönümü dolayısıyla Anıtkabir’i 
ziyaret etti.

Keskin’in mozoleye çelenk bı-
rakmasının ardından saygı duru-
şunda bulunuldu. 

Beraberindeki heyetle Misak-ı 
Milli Kulesi’ne geçen Keskin, 
Anıtkabir Özel Defterine şunları 
yazdı.

Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Yönetim 
Kurulu, Denetim Kurulu ve üye Süt Üretici 
Birliklerimizin Başkanları ve Yönetim Kurulu 
Üyeleri ATA’nın huzurunda.
Başkan Keskin’in Mozoleye çelenk bırakması ve 
saygı duruşu.
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BAKAN PAKDEMİRLİ’YE 
SIKINTILARIMIZI ANLATTIK

Türkiye Süt Üreticileri 
Merkez Birliği Başkanı Tevfik 
Keskin, beraberinde Yönetim 
Kurulu Üyeleri ve bazı Birlik 
Başkanlarından oluşan heyetle 
Tarım ve Orman Bakanı Bekir 
Pakdemirli’yi tekrar ziyaret etti.
Merkez  Birliğin 14. kuruluş 
yıldönümü etkinlikleri 
kapsamında gerçekleşen 
ziyarette, süt üreticisinin 
yaşadığı sorunlar Bakan 
Pakdemirli’ye aktarıldı.
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Türkiye Süt Üreticileri Mer-
kez Birliği Başkanı Tevfik Kes-
kin, beraberinde yönetim 
kurulu üyeleri ve bazı birlik 
başkanlarından oluşan heyet-
le Tarım ve Orman Bakanı Be-
kir Pakdemirli’yi ziyaret etti. 

Birliğin 14’üncü kuruluş 
yıldönümü etkinlikleri kapsa-
mında önce Anıtkabir ziyareti 
ve daha sonra da Tarım ve Or-
man Bakanı Bekir Pakdemirli’yi 
makamında ziyaret eden he-
yet süt üreticisinin yaşadığı 
sorunları Bakan Pakdemirli’ye 
aktardı. 

Türkiye Süt Üreticileri Mer-
kez Birliği Başkanı Tevfik Kes-
kin, hayvancılıkta en büyük 
maliyet kalemlerinden birini 
oluşturan yemde, 2018 Ocak 
ayından bugüne yüzde 50 ile 
yüzde 60 oranında fiyat artışı 
olduğunu belirterek, sektörel 
olarak dünyada kabul görmüş 
1,5 süt yem paritesinin, sür-
dürülebilir bir hayvancılık için 
mutlaka sağlanmasını istedi. 

Keskin, Yem fiyatlarına ge-
len bu zamların ülke hayvan-

cılığını ciddi anlamda tehdit 
ettiğini üreticilerin çaresizlik 
içinde olduğunu bu konuda 
bir an önce tedbir alınmazsa 
süt hayvanlarının kesilmesi 
bunun sonucunda da iç pi-
yasada üretimin durması gibi 
istenilmeyen sonuçların mey-
dana gelebileceğini ifade etti.

Üreticilerin ürettiği ürünün 
satış fiyatlarını belirleyeme-
diğini, yurt dışı süt fiyatlarına 
bakıldığında Türkiye’deki süt 
fiyatlarıyla ciddi farklılıklar 
olduğunu belirten Keskin bu 
konunun da Avrupa standart-
ları ve fiyatlarına uygun hale 
getirilmesinin şart olduğunu 
söyledi.

Başkan Keskin ve Yönetim 
Kurulu Üyeleri ile Süt üretici 
birliklerimizin sıkıntılarını din-
leyen Pakdemirli, ülke olarak 
bir geçiş süreci yaşadığımızı 
ve en kısa sürede yeni sistem-
le birlikte tüm bu sıkıntıların 
üstesinden gelineceğini be-
lirterek, süt piyasasını yakın-
dan takip ettiklerini, üreticinin 
mağduriyetini giderecek ön-
lemlerin alınacağını kaydetti.
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PAKDEMİRLİ: “Tarım politikaları 
akademisyenlerle daha da güçleniyor”

 Ülkenin değişik üniversitelerin-
de görev yapan akademisyenlerle 
bir araya gelerek fikir alışverişinde 
bulunan Tarım ve Orman Bakanı 
Bekir Pakdemirli, tarım politika-
larını akademisyenlerle daha da 
güçlendirecekleri mesajını verdi. 
Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Erol Özvar, İstanbul Sabahattin 
Zaim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Mehmet Bulut, Ankara Üniversite-
si Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Ergin Dursun, Başkent Üniversitesi 
İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. İsmail Erdem, Kahramanmaraş 
Sütçü İmam Üniversitesi Orman 
Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Özden Görücü, Akdeniz Üniversi-
tesi Ziraat Fakültesi Ekonomi Bölü-
mü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan 
Özçatalbaş ve Adnan Menderes 
Üniversitesi Teknokent Genel Mü-
dürü Doç. Dr. Cemal İyem ile Tarım 
İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Tİ-

GEM) sosyal tesislerinde bir araya 
gelen Pakdemirli, tarım politikaları-
nın oluşturulmasında faydalanmak 
için akademisyenlerin görüşlerini 
dinledi. Görüşmede tarım sektörü 
üzerine yaptıkları tez ve araştırma-
ları Pakdemirli’ye aktaran akade-
misyenler, ayrıca doğal tarım üzeri-
ne yürüttükleri projeleri de ilettiler.

Tarım ve Orman Bakanlığının 
hizmet alanına giren sektör tem-
silcileriyle sürekli bir araya geldiği-
ni vurgulayan Pakdemirli, “Zaman 
zaman sektör temsilcileriyle bulu-
şuyor ve onların problemlerini din-
liyoruz. Bu problemlerin çözümü, 
ülkemizin tarım politikalarının güç-
lendirilmesi için ise bilim insanları-
mızın görüşlerinden, önerilerinden 
ve çalışmalarından faydalanmaya 
çalışıyoruz” dedi. 

Tarım ve bilimi eşleştirerek ta-
rımda yüksek teknolojiyi kullanmak 

Yüksek teknoloji, içinde 
bulunduğumuz şartlarda 
tarım sektörü için olmazsa 
olmaz hale geldi. Bu sebeple 
üniversitelerimizi tarımda fiili 
olarak kullanmak istiyoruz .
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istediklerini belirten Bakan Pakdemirli; “Yük-
sek teknoloji, içinde bulunduğumuz şartlar-
da tarım sektörü için olmazsa olmaz hale gel-
di. Bu sebeple üniversitelerimizi tarımda fiili 
olarak kullanmak istiyoruz” diye konuştu.  

Gelecekte gıda arzı ve güvenliğinin çok 
önemli olacağının altını çizen Pakdemirli; “Ar-
tık biliyoruz ki tarım stratejik bir sektör hali-
ne geldi. Tarımda uygulayacağımız stratejiyi 
daha fazla güçlendirmek, sahip olduğumuz 
alt yapıyı artırmak ve olası riskleri azaltmak 
için üniversitelerimizin çalışmalarından ve 
akademisyenlerimizin fikirlerinden yararla-
nacağız. Bir ülke geleceğini inşa ederken ye-
tiştirdiği bilim insanlarının deneyimine baş-
vurmalı. Bu maksatla ülkemizin önde gelen 
saygın akademisyenlerini ağırladık ve onlarla 
samimi bir ortamda tarım politikalarını ko-
nuştuk. Onların önerilerini aldık. Kendilerine 
bu değerli görüşlerini ve deneyimlerini pay-
laştıkları için çok teşekkür ediyorum. Bu tür 
buluşmaları bundan sonra da aralıklarla ya-
pacağız” ifadelerini kullandı. 

Zaman zaman sektör 
temsilcileriyle buluşuyor 
ve onların problemlerini 
dinliyoruz. Bu problemlerin 
çözümü, ülkemizin tarım 
politikalarının güçlendirilmesi 
için ise bilim insanlarımızın 
görüşlerinden, önerilerinden 
ve çalışmalarından 
faydalanmaya çalışıyoruz
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PAKDEMİRLİ ve TARIM ÜZERİNE

Prof.Dr.Orhan ÖZÇATALBAŞ
Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ekonomi 

Bölümü Öğretim Üyesi / Antalya

eçen hafta Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir 
Pakdemirli ile Ankara’da mütevazi bir kahval-
tılı toplantıda görüşme şansımız oldu. Tabii 
Pakdemirli ismi; akademik ve özellikle siyasi 

hayatla ilgili olarak hafızalarımızda tazeliğini koruyor. 
Türkiye’nin kalkınma sürecinde 1980 ve 90’lı yıllara 
damga vuran siyasi bir akımın öncülerinden olan Prof.
Dr. Ekrem Pakdemirli, bilim insanı kimliğiyle siyasetçi 
kimliğini doğru bir bileşimde buluşturmuş ender şahsi-
yetlerden biri olarak Türk siyasetine pozitif yönde kayda 
değer katkılarda bulunmuştu. Türkiye’nin 1946 yılında 
çok partili hayata geçmesinden itibaren 5 yıldan daha 
fazla iktidarda kalan 4 dönemden birinde, yani Ana-
vatan Partisi iktidarı döneminde Manisa milletvekili 
olarak 4 dönem üst düzey görev almış biri olarak Pak-
demirli, birikimi ve yönetimdeki etkinliğiyle saygın bir 
isim olarak Türkiye’ye önemli hizmetler vermişti. Ekrem 
Pakdemirli bir makine mühendisi olarak DPT Müsteşar 
Yardımcısı, 9 Eylül Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Hazi-
ne ve Dış Ticaret Müsteşarı, Başbakanlık Başdanışmanı, 
Ulaştırma, Maliye, Gümrük ve Devlet Bakanlığı görevleri 
yanında Büyükelçi olarak ta görev yapmıştı. Bunlara ek 
olarak tarıma olan ilgisi ve tarımsal faaliyette yenilikçi 
ve teknoloji geliştirmeye dönük uygulamalarda bulun-
ması, kendisinin üretici kimliğini göstermesi bakımdan 
önemli olup, ayrıca amatör pilotluk gibi özelliklerinin ol-
ması ise çok yönlü kimliğini ifade ediyordu. 

Yukarda ifade ettiğimiz Türkiye’nin kaos dayatan 
koalisyonlara teslim olmadığı dört dönemden biri olan 
Anavatan iktidarı döneminde, biz de tarım ekonomi-
si eğitimi alan bir öğrenci ve sonrasında akademisyen 

olarak iktisadi hayatla ilgili önemli kararlarda, dönemin 
Başbakanı         Turgut Özal ve Adnan Kahveci ile birlikte 
Ekrem Pakdemirli isminin en fazla yer alan vizyoner şah-
siyetler arasında olduğunu hatırlıyoruz, biliyoruz. Siya-
set sonrasında ise Pakdemirli’nin tarım ve sanayi alanın-
da, özellikle tarıma dayalı sanayi alanında üretici olmak 
yanında kendi işletmesini geliştiren ve sektöre katkı ver-
mek üzere teknoloji üreten ve teknoloji transfer etmek 
üzere çalışan tutkulu bir yurtsever olarak çalışmalar yü-
rüttüğünü görüyoruz. Öyle ki, Prof.Dr. Ekrem Pakdemirli 
yaptığı araştırma geliştirme çalışmalarıyla 2015 yılında 
zeytin üreticileri için hasat sürecinde çok önemli olan 
zeytin toplama makinesini geliştirmişti. Sonrasında ise 
zeytin hasat makinesini Akhisarlı zeytin üreticilerine 
tanıtımını yaptığı sırada geçirdiği kaza sonucu hayata 
veda etti, Allah rahmet eylesin. 

Şimdi Sayın Bakanın konuşmalarında yer alan belli 
başlı konuları aşağıda sıralayalım istiyorum. 

 3	Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Türkiye’nin en önemli 
ve büyük bakanlıklarının  başında geldiğini belirte-
rek, Bakanlık ilgi alanlarının ne kadar önemli ve ha-
yati olduğunu vurguladı ve Bakanlığın Türkiye’nin 
2023 vizyonuna katkı vermek üzere azami gayretin 
gösterileceğini 

3	 Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük  İcraat  Programı ey-
lem planı içerisinde yer alan tarımla ilgili konularda 
hızla mesafe alınacağını 

3	 Ülkemizin tarım politikalarının güçlendirilmesi yö-
nünde uğraş içinde olunduğu bu amaçla mevcut bil-
gi birikiminden ve üniversitelerden yararlanılacağını

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım 
Ekonomisi Bölümü öğretim görevlisi Prof. Dr. 
Orhan Özçatalbaş, Tarım ve Orman Bakanı 
Bekir Pakdemirli ile yaptıkları görüşmenin 
izlenimlerini aktardı.

Bir Akademisyenin Gözünden
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3	 Tüm faaliyetlerde verimliliğin artırılması üzerinde 
durulduğunu, 

3	 Üretimi ve kaliteyi artırmak yönünde destekleme 
politikaların öne çıkarılacağını ve uygulanacağını 

3	 Antalya’nın tarım potansiyelinin ve teknoloji uygula-
malarının farkında olunduğunu,  

3	 Dış dünya ile ilişkilerin geliştirileceğini, Türkiye’nin 
Sudan da gerçekleştireceği tarımsal girişimlerin te-
sadüfe bırakılmayacağını

3	 Son haftalarda dolardaki kur artışının ilgili ilgisiz tüm 
alanlarda fiyat artışı yapan fırsatçıların doğmasına 
yol açtığı bunlarla mücadele edileceğini

3	 Bakanlık bakımından esas olanın çiftçilerin yaşam 
standartlarını yükseltmek ve üretimde sürdürülebi-
lirliği sağlamak olduğunu ve bunun yanında tüketi-
cilerin uygun fiyatlı gıdaya ulaşımını ve gıda güven-
liğini sağlamak olduğunu, bu amaçla bakanlık çalı-
şanlarının masa başından ziyade alanda performans 
ortaya koymalarının önemi üzerinde durulduğunu 

3	 Üniversitelerin Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ilgi ala-
nındaki lisans programlarından mezun olan genç-
lerin mutlaka devlette çalışmak isteğinde olmak 
yönünde beklenti içinde olmalarının istihdam üze-
rinde baskı oluşturduğunu, bakanlığın ilgi alanın-
daki mezunların girişimci olarak iş piyasasında yer 
almaları yönünde eğitim programlarının düzenlen-
mesinin önemli olduğunu,

3	 Konunun Yükseköğretim Kurumu Başkanlığıyla gö-
rüşülerek  Üniversitelerin sektör için daha donanımlı 
eleman yetiştirilmesi konusu üzerinde durulmasını 
isteyeceklerini belirttiler.
Pekala genel olarak paylaştıklarımız neydi!
Alanımızla ilgili konularda biz de genel görüş pay-

laşımında bulunurken özellikle bazı köşe yazılarımızda 
(örneğin Tarımın saygınlığını artırmak, Tarım ciddi iştir, 
romantizmi kaldırmaz, Üniversitenin toplum rolü gibi 
konularda) ve akademik makalelerimizde ele aldığımız 
temel düşüncelerimizi paylaşma imkanı bulduk. Bu çer-
çevede önemli gördüğümüz 16 proje konusunu içeren 
bir dosya sunarak, aşağıda başlıklar halinde sıraladığı-
mız bazı konularda görüş paylaşımında bulunduk.
3	 Tarımın ciddi bir iş olduğunu ve temel konularda uz-

manlıkların oluşmasının önemli olduğunu
3	 Tarım danışmanlığının önemli ve sürdürülebilir hale 

gelmesi gerektiğini ve Bakanlığın Ziraat Odaları ve 
diğer üretici örgütlerine verilen desteğin önemli ol-
duğunu

3	 Bakanlık teknik personelinin mesleklerini alanda 
çalışarak yerine getirmelerinin önemli olduğunu ve 
başarının ödüllendirilmesini,

3	 Üniversite ve lisans öğretiminde niteliğinin geliştiril-
mesi ve  uygulamalı eğitimin öne çıkarılarak yetkin 
elemanların yetiştirilmesi gerektiği

3	 Ziraat, Veteriner ve Orman gibi ilgili fakülteler ara-
sında, üniversite v araştırma kuruluşları arasında ko-

ordinasyonun sağlanması gerektiği
3	 Antalya’nın Türkiye’nin tarım sektörü bakımından 

üretim, ihracat, istihdam gibi yönlerden çok önem-
li role sahip olduğu, örtü altı üretimde ve kültür 
mantarı yetiştiriciliğinde Antalya’nın üretim merkezi 
olduğu bu nedenle Antalya’da tarımın ülke ekono-
misine  katkısının sürdürülebilir kılınması için çalışıl-
maya devam edilmesi gerektiği   

3	 GAP Bölgesinde Kalkınma Bakanlığı adına yaptığı-
mız çalışmalardan bahisle üretici örgütlerine dayalı 
yayım sisteminin geliştirilmesi

3	 GAP bölgesinde sulama etkinliğinin sağlanmasının 
hayati olduğunu, Harran ve Aşağı Ceylanpınar ova-
larındaki genel sorunlara çözüm olacak çalışmalara 
önem verilmesi

3	 Tarım ürünlerinde markalaşma üzerinde durulması 
ve bu amaçla coğrafi işaretler ve organik tarım serti-
fikalı üretim üzerinde durulmasının yararlı olacağı

3	 Markalaşma konusunda süt ve peynir sektörü üze-
rinden örneklendirme yaparak, bu alanda ihracatın 
geliştirilmesi yönünde çalışılması gerektiği

3	 Yöresel ürünlerin değerlendirilmesi ve küresel pa-
zarda rekabet edebilecek araç ve yöntemlerin uygu-
lanması

3	 Tarımda geleneksel yönetim anlayışından özellikle 
orta ve büyük ölçekli işletmelerde profesyonel işlet-
meciliğin benimsetilmesinin ve yaygınlaştırılması-
nın önemli olduğunu

3	 Alternatif geçim kaynaklarının geliştirilmesinin kır-
dan kente nüfus akışını önleyeceğini (bu çerçeve-
de Bakanlık Tarım Reformu Genel Müdürlüğü’nün 
IPARD kapsamında yürüttüğü Kırsal Ağ Kurulumu 
Projesi kapsamında yer alan Isparta Güneykent ve 
Kuyucak’ta gül ve lavanta yetiştiriciliği ve kırsal tu-
rizmde kat ettiği mesafenin önemli olduğunu) ve 
Antalya Korkuteli’de kültür mantarı yetiştiriciliğinin 
Türkiye üretiminin yaklaşık yarısını üretir hale gel-
mesinde olduğu  gibi başarı hikayelerini artırmak 
gerektiğine yönelik bazı konuları paylaşmış olduk.
Temel çıkarım ve sonuç
Görülüyor ki; Tarım ve Orman Bakanlığı yeni yöne-

timiyle Türkiye’nin sosyo-ekonomik bakımdan tarım 
sektöründen beklediklerini karşılamak yönünde karar-
lılık içerisindedir ve bu beklentileri gerçekleştirmek için 
mesai kavramı olmaksızın koşmaktalar. Burada özellik-
le 2023 ve 2053 vizyonuna en yüksek katkıyı verecek 
bir anlayışla sürecin yönetilmesi büyük önem taşımak-
tadır. Bu süreçte çok yönlü ve çok disiplinli yapısıyla 
tarım sektörünün sosyo-ekonomik ve çevresel hassasi-
yetleri yüksek milli ve vizyoner bir bakışla  yönetilmesi 
büyük öneme taşımaktadır. Bu çerçevede başarılı ola-
cağına inandığım Sayın Bakan’a ve ekibine kolaylıklar 
diliyorum.
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Türkiye Süt Üreticileri 
Merkez Birliği Başkanı Tevfik 
Keskin, son aylarda yem 
fiyatlarında enflasyonun 
çok üstünde bir artış 
yaşandığına dikkat çekerek, 
süt-yem paritesinde gerekli 
tedbirlerin alınmaması 
durumunda bu şartlar 
altında süt üreticisinin 
üretimini sürdürmesinin 
mümkün olmadığını 
kaydetti.

em fiyatlarına arka arkaya gelen zamlar-
dan dolayı süt üreticisinin çaresiz kaldığını 
vurgulayan Türkiye Süt Üreticileri Merkez 

Birliği Başkanı Tevfik Keskin, konuyla ilgili olarak 
yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

YEM FİYATLARI HAYVANCILIĞI CİDDİ ANLAMDA 
TEHDİT ETMEYE BAŞLADI
“Son aylarda ülkemizde döviz artışıyla birlik-

te yem fiyatlarında da enflasyonun çok üzerin-
de bir artış görülmektedir. Yem fiyatlarına gelen 
bu zamların ülke hayvancılığını ciddi anlamda 
tehdit etmeye başladığını görebiliyoruz. Bu du-
rum üretim gücümüze engel olmakta ve üretim 
yapmak isteyen üreticilerimizi de yormakta ve 
bıktırmaktadır.

ÜRETİCİLERİMİZ ÇARESİZLİK İÇİNDE
Zaten zor şartlarda ve büyük emekler har-

cayarak mücadele veren üreticilerimiz ÇARESİZ 
kalmışlardır. Yapılan zamlara karşı üreticinin 

dayanması çok zor. Son Konsey toplantısında 
alınan karara göre üretici eline geçecek zamlı fi-
yatın, bu durum karşısında bir anlam ifade ettiği 
söylenemez.

BÖYLE DEVAM EDERSE HAYVANLAR                                            
KESİLECEK
Böyle devam ederse, geçmiş yıllarda da ör-

neklerini gördüğümüz süt hayvanlarının kesil-
mesi, ithalat oranlarının yükselmesi, iç piyasada 
üretimin durması gibi istemeyen sonuçlar orta-
ya çıkacaktır.

YEM FİYATLARI 8 AYDA YÜZDE 60 ARTTI
Türkiye’de hayvancılıkta en büyük maliyet 

kalemlerinden biri olan yemde, 2018 Ocak 
ayından bugüne % 50 ile % 60 oranında fiyat 
artışı olmuştur. Sektörel olarak dünyada kabul 
görmüş 1,5 süt yem paritesi, sürdürülebilir bir 
hayvancılık için mutlaka sağlanmalı ve korun-
malıdır.

ÜRETİCİ ZOR DURUMDA
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ÜRETİCİ ÜRETTİĞİ ÜRÜNÜN SATIŞ FİYATINI 
BELİRLEYEMİYOR
Yurt dışı süt fiyatlarına baktığımızda Türkiye’de ki 

süt fiyatlarıyla ciddi farklılıklar olduğu görülmektedir. 
Üreticilerimiz, sütün maliyetini etkileyen giderlerin 
fiyatlarını belirleyemediği gibi ürettiği ürünün de sa-
tış fiyatını belirleyemez durumdadır.

ÜRETİCİLERİMİZ İÇİN ÇÖZÜM YOLLARINI    
 DİLE GETİRİYORUZ
Ülkemiz tarım ve hayvancılığının sürdürülebi-

lirliği için Avrupa standartları ve fiyatlarına uygun 
hale gelmemiz gerekmektedir. Üretmeyen ülke yok 
olmaya mahkûmdur. Her şeye rağmen üretim yap-
maya çalışan üreticilerimiz için Bakanlığımızla çalış-
malarımıza devam ediyor, öneri ve çözüm yollarını 
dile getiriyoruz.

YEM FİYATLARINDA DÜŞÜRÜCÜ TEDBİRLER ALINMALI
Ülkemizde süt üreticilerinin alım gücü açısından 

en azından gelişmiş ülkeler seviyesine getirmek nok-
tasında yem fiyatlarında düşürücü tedbirlerin alın-
ması elzemdir.

ÜRETİCİ BIRAKIN KAR ETMEYİ ÜRETİMİNİ
SÜRDÜRMESİ MÜMKÜN DEĞİL
Kaldı ki aldığımız bilgilere göre yem firmaları 

yeni bir zam uygulaması olacağını da duyurmuşlar. 
Mevcut piyasa fiyatları ile bu girdi fiyatları karşısında 
üreticinin bırakın kar elde etmeyi üretimi bile devam 
ettirmesi mümkün değildir. Üretimin sürdürülebilirli-
ğini sağlamak için paritede belirlenen dengeyi sağla-
yacak tedbirlerin alınması konusunda Hükümetimi-
zin gerekli düzenlemeyi yapacağı bilincindeyiz.



   “ 
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Bereket TV’de 19.09.2018 tarihinde yayınlanan de-
neyimli sunucu  Umut ÖZDİL’in sunduğu Tarım Meydanı 
Programına Ulusal Süt Konseyi Yönetim Kurulu Başkan 
Vekili, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Zootekni Bölü-
mü Başkanı Prof. Muhittin ÖZDER, Türkiye Süt Üreticileri 
Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik KESKİN ve 
Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Yöne-
tim Kurulu Başkanı Kâmil ÖZCAN’ın katılımları ile ger-
çekleşti. 

Yayında süt fiyatlarının oluşum süreci, üretici beklen-
tileri, arz- talep dengesi ve fiyat istikrarının sağlanması 
için alınması gereken tedbirler ve kayıt dışılık konuları 
ele alındı.

Umut ÖZDİL; “Sayın Tevfik Keskin, bir canlı yayında 
herşeyi net olarak konuşmak gerekir, size şunu sormak isti-
yorum. Deniyorki, şimdiye kadar deneyimlerimiz, sizlerden 
aldığımız bilgiler, okuduğumuz raporlar, basına yansıyan 
haberlere baktığımızda sanayicinin ya da devletin dediği 
oluyor. Biz o kadar toplanalım son olarak  Tarım ve Orman 
Bakanlığı temsilcisi şu fiyat olacak diyor işler bitiyor. Top-
lantı dışında öncesinde,  sonrasında veya sırasında verilen 
aralarda başka odalarda başka şeyler dönüyor da diyorlar. 
Bunların ne kadar bi gerçek payı var, eğer varsa şahit ol-
duysanız burdan çıkacak kararlar üreticinin lehine mi olu-
yor aleyhine mi oluyor?

KESKİN: Ekran başında bizleri izleyen seyircilerimize 
ve üreticilerimizi selamlıyorum. Sizlere de Merkez Birli-
ğim adına teşekkür ediyorum, süt üreticilerimizin sorun-
larını ekranınıza taşıdığınız için.

Müsaade ederseniz ben konuyu biraz daha geriden 
alayım. Çünkü bugün yaşadığımız ortamda buraya ge-
leceğiz. Ulusal Süt Konseyi kurulmadan önce süt fiyatla-
rında bir ihale yöntemi vardı ve ihale yöntemi ile çeşitli 
illerde çeşitli bölgelerde bir şekilde süt fiyatları oluştu-
ruluyordu. Daha sonra 2008 yılından sonraydı sanırım 
Tarım Kanununa istinaden bu ürün konseyleri var ve süt 
konseyi kuruldu. Ben bunun kuruluşunda vardım. İlk ku-
rucu üyesi olmadım ama yedeklerdeydim. 

 İkinci dönem ben yönetim kuruluna seçildim ve 
orada üç çiftçi örgütü temsilcisi vardı ve üç sanayici üç 
tane de bakanlık vardı. Dokuz kişiydik. Daha sonra 2013 
tarihinde süt konseyinin yönetmeliği değişti. İlk çıktığın-

da yönetmelikte sektör temsilcileri birbirinin aleyhinde 
karar alamaz diye bir madde vardı yönetmelikte. O daha 
iyiydi kendi başınıza karar alamıyordunuz. Kararlar oy 
birliği ile geçmesi gerekiyordu. Daha sonra bu değişti, 
değişirken yönetim kurulu 12’ye çıktı. Üniversitelerde 
girdi ve o yönetmelik değişti. Birbirlerinin aheyhinde ka-
rar maddesi çıkartıldı. O madde daha sağlıklıydı. Bir ku-
rum iyi yönetilmiyor veya bir eksiklik varsa orda işler iyi 
gitmez. Burası sektörün konseyi. Burada üretici örgütleri 
de, üreticilerde, sanayicilerde, bilim adamları da, devlet-
te, devlet burda zaten hakim bakanlık.

Orası vebal yeridir, konseyin olduğu yer. Orada başı 
açık, yalınayak gezen insanların hayvanlarına hangi şart-
larda baktığını çok iyi biliyorum. Şimdi bu konsey ne 
hale geldi. Buğday alan bir TMO var, trakya birlik ayçiçek 
var, fiskobirlik fındık, alım yapıyorlar ve piyasayı oluş-
turuyorlar. Şimdi konseyde alım yapmamasına rağmen 
bakanlıkta olunca süt fiyatlarını belirleyecek başka bir 
mekanizma yoktu. Referans fiyatta olsa bütün herkes 
burda bir taban fiyat oluşuyormuş gibi haraket ediyor, 
bu bir gerçek. Herkes uyuyor buna. Kriterler belli, uyma-
yan sanayici gurubu, hepsi olmasa da uymayan oluyor. 
İşte burada görev bakanlığımıza düşüyor. Dediğim gibi 
TMO gibi, fiskobirlik, tarakya birlik gibi onlar nasıl alım 
yapıyorlar ve bu benim fiyatım diyorlar ve taban fiyat 
oluşuyor. Konseyde de bu oluştu artık. Süt konseyinde 
açıklanan referans fiyat taban fiyat olarak kriterleri belli. 
3,6 yağ, 3,2 protein,  fiyat bu. Bu böyleydi, hep birlikte  
bu noktaya getirdik, bir masada üretici, sanayici, bakan-
lık ortak bir masada buluşma imkanı oldu, herkesin gözü 
onünde açık ve net. Bu böyleydi. Fakat son zamanlarda 
bu iki dönem önceydi sanırım. Şunuda söylemek istiyo-
rum buradan, konseyden çıkan fiyat her zaman üretici 
fiyatıydı, Faruk Bakanım zamanında bir süt kriz olmuştu, 
bakanlık çok ciddi bir destek vermişti üreticiye ona rağ-
men süt fiyatları yükselmemişti. O zamanlar konseyde 
açıklanan fiyat 1,15 di ama herşey dahil hale geldi. Daha 
önceki problemleri hep anlattım. Bizim için çok önem-
liydi bu. Oradan çıkan fiyat 3,6 yağ, 3,2 protein. Fiyat üre-
ticiye ödenecek paraydı. Fakat daha sonra herşey dahil 
olunca da, bu soğutma pirimleri dediğimiz yağ pirimi, 
bakteri pirimi bunun içine girdi. Böylece fiyat aşağıya 
düşmüş oldu. 



   “ 
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Burada sıkıntıyı çeken biziz, üretici örgütleri, bunu an-
latmakta zorlanıyoruz. Çok bakan değiştiği için çok bü-
rokrat değiştiği için bunu anlatmakta zorlanıyoruz. 

En son Ocak ayında yaptığımız toplantımızda  biz 
bunu soğutma bedelleri olarak ikiye ayırdık. Üreticiye 
ödenecek para ve soğutma pirimi dedik.  Neden böyle 
dedik; Çünkü süt üretici örgütlerimiz bunları yapmak 
zorunda,  bu pirimi sanayici kendisi yapıyordu, üreticiye 
normal parasını ödüyordu, soğutma masraflarını falan 
hepsini kendisi veriyordu. Daha sonra sanayici işin için-
den çıktı, bunu siz yapın dedi. Tamam biz yapalım dedik 
amenna ve öyle gidiyordu.  Fakat o krizden faydalanan 
birileri herşey dahil hale getirdi.  Biz bu soğutma pirimle-
rini nereye koyacağız.  

Umut Özdil: Herşey dahil sistemine göre bir fiyat koydu-
ğunuz zaman gene bir sorun olmaz ama o yapılmıyor di-
yorsunuz yani.

KESKİN: Öyle ama, üreticiye ödenecek para o zaman-
lar farklı bu, mesela, nakliye soğutma bedellerinin KDV si 
% 18 çiğ sütün KDV si % 8 dir. Sonra üretici oradan çıkan 
fiyatı bildiği için herşey dahil de, sen burada o parayı kes-
tiğin zaman süt örgütleri kötü duruma düştü. Üreticinin 
hakkını savunmuyor gibi bi imaj oluştu. Ben bunu Üretici 
örgütleri olarak sayın başkanımla beraber Ocak ayında 
yapılan toplantıda ayırdık. Niye 1,44 dedik, burdan çıka-
cak fiyat üretici fiyatı olacak dedik. Sektörün önünde ora-
dan çıkan fiyat, tabii kamuoyunda yok orada anlaşmışlar 
burda anlaşmışlar gibi aslaa. Bu vebali ne ben taşıyabili-
rim ne sayın başkanım. 

Umut Özdil, “ Birazda sorduğum soruyla cevabınızı bir 
araya getirmeye çalışıyorum. Şunu mu diyelim efendim,  ger-
çekten gönül rahatlığı ile işte budur diyebileceğimiz bir sistem 
yok, üreticiler adına konuşursak, kargaşa oradan çıkıyor.”

Şimdi fiyatların nasıl oluştuğunu, sizlerde gerçi yönetim 
kurulu üyelerisiniz ama benim anladığım çok da sağlıklı bir 

yapı olmadığını kabul edebiliriz. Bu yapının, yani Ulusal Süt 
Konseyindeki çiğ süt fiyatlarının herkesin biraz daha mem-
nun olacağı düzeyde oluşması için neler yapmak lazım kıs-
mına gelmek istiyorum. Neyi düzeltelimki herkes evet fiyat 
budur desin. Üreticide kazansın, sanayicide kazansın.”

KESKİN: Bu sistemin sağlıklı uygulanabilmesi için kon-
seyde alınan kararların uygulanması gerekiyor. Oradan 
çıkan açıklamalar net olmalı. Süt fiyatları açıklandığı za-
man referans fiyat da olsa taban fiyat olduğunu herkes 
kabul ediyor bu böyle. Konsey fiyat açıklamalı mı açıkla-
mamalı mı o tartışılır. Müdahale kurumu et ve süt kuru-
mu veya öylemi olması gerekir bunlar tartışılabilir. Yani 
konsey ulusal bazda ülkemizi temsil ediyor, ama fiyatlan-
dırma konusunda yetkimiz yok ama sopayı yiyen azarı 
işiten hep biz üretici kısmı oluyor ve haklıyız da. Niye ?  
Çünkü ordan çıkan fiyatları sanayici sahada  farklı uygu-
luyor uymuyor. Ne yapcağız, bakanlık bunlara müdahale 
etsin. Tarım kesimi çok sıkıntılı, ondan dolayı sağlıklı üre-
ticinin net anlayabileceği şekilde bunları anlatmamız la-
zım.  Şunu da söylemek istiyorum. Üretici fiyatı açıkladık 
en son 1.70 üreticinin eline ödenmedi az önce belirttiğim 
gibi sisteme dışındaydı içindeydi olmazki böyle.” 

Umut Özdil: “Şu anda mevcut maaliyetler nedir? Son 
dönemde % 50 oranında yeme gelen zamları sadece döviz 
kurlarındaki artışa bağlamak yeterlimidir? Döviz kurların-
daki artışı  sipeküle eden, bunu fırsatçılık olarak değerlendi-
riliyormu acada bu konudaki görüşleriniz nedir?”

KESKİN: Konseyde bir fiyat tablomuz var, bu herkese 
açıktır. Ululsal Süt Konseyinin sayfasına giren herkes oluş-
turduğumuz maliyetleri orada görebilir. Şu anda yaklaşık 
maliyetimiz 1,5 civarında. Fakat sadece bu maaliyet değil, 
bu maaliyete etken birçok şey var, dünya piyasaları var, 
parasal değerler var. Mesela ben gelirken TUİK’in sayfasın-
dan aldım, bunu her toplantıda söylerim, parasal değerler 
güncelleme raporu, bunuda sektör toplantısında konuş-
muşumdur. Şimdi yeri geldiğinde Tuik’ik baz  alıyoruz, 
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dünya piyasalarını baz alıyoruz ama işimize geldiği za-
man da almıyoruz. Şimdi bunlar olmamalı bunlar yanlış 
şeyler. Neyi baz alıyorsak bugünde yarında onu baz al-
malıyız. 2018 Ocak ayında 1,53 TL. olan değer bugünkü 
rakamlarla 1,90 TL. Tuik’ten alabilirler. Resmi rakamlar 
bunlar. Şimdi yemin süt konseyindeki maliyeti 1,5, Tuik’in 
verilerine göre  Ocak ayında açıkladığımız o soğutma be-
deli dahil olan 1,53 rakamı var ya, bugün Tuik’in rakam-
larına göre revize edilmiş olsaydı 1,90 olmalıydı.  Bu da 
maaliyet daha üreticinin refah payı falan yok. Ağustos 
ayı sonu itibariyle. Bizim açıkladığımız fiyatla yılbaşına 
gelecek.  Bu daha da artacak. Dünya piyasalarını soracak 
olursanız bana, dünya piyasaları şu anda Avrupa dünya 
piyasaları yaklaşık olarak onlarda şöyle birşey var,  4,2 yağ  
3,6 protein baz alınıyor, bizde 3,6 yağ 3,2 protein baz alı-
nıyor, ona çevirdiğimiz zaman Dünya ve Avrupa ortalama  
2.05 TL’ye geliyor.

Avrupada süt yem paritesi 1,5 tir. 
Şimdi bu dünya piyasa rakamları, konseyin maliyet 

tablosu, yemin  fiyatları hepsini bir arada paçal yapıyo-
ruz, sektör temsilcileri herkez fikrini söylüyor, sanayicide 
fikrini söylüyor ve bakanlık orta yerde bir şekilde  bizi 
anlaştırıyordu. Bu iyi kötü gidiyordu fakat bu yaptığımız 
son toplantı  çok sıkıntılı oldu bizim için. Yani üretici fiya-
tı açıklanıp sonradan herşey dahil hale gelmesi üreticiyi 
de üzmüştür. 1.6 ya düşmüştür. Bizim bunu söylememiz 
lazım. Üreticinin eline geçen konsey fiyatı 1.6 dır. Buna 
uymayan varmıdır? Çok.

Umut Özdil: Onuda konuşacağız efendim sorumun ikin-
ci kısmına gelelim.   Yem fiyatlarının artışı kur artışındanmı 
kaynaklandı yoksa bu kuru fırsat bilipte zam yapan sanayi-
ciler mi ya da dağıtıcılar var mı?

KESKİN: Ben aynı zamanda çiftçiyim, üreticiyim, bu 
yılın Ocak ayına baktığımızda mesela, arpa fiyatları bu 
zamanki fiyatlarla aşağı yukarı denkti. O zamanki yem fi-
yatına bakıyorum 50 TL civarında, bugün oldu 85-90 ci-
varında, şimdi burada ister istemez bir fırsatçılık var gibi 
geliyor, onları da maliyetleri nedir. Bunları bilemem bura-
da bir yemcinin olması lazım bunları açaklaması için. Hak-
lı sebepleri varmıdır onuda bilemiyorum. Ben üreticiyim 
üreticimin sorunlarını anlatmak zorundayım.  Marketçinin 
sorunu vardır, sanayicinin sorunu vardır, yemcinin sorunu 
vardır onları devlet araştıracak. Bana fırsatçılık var gibi ge-
liyor ister istemez. Şimdi bunla biz başa çıkamazsak bura-

dan da ben üreticilerime şunu tavsiye edeceğim, baktım 
bu fiyatlar üretimi kısıtlıyor, yapamıyoruz yani bu fiyatı biz, 
yemden kaçalım diyeceğiz, üretimi azaltalım diyeceğiz, 
inekleri kesmektense üretimi azaltalım diyeceğiz.

Umut Özdil: Setbir görüşmüş Gıda Hayvancılık ve Tarım 
Bakanıyla ve sundukları raporda basına yansıdı biliyorsu-
nuzdur. Bu kadar değişken bir ortamda yıllık bir fiyat belir-
lemeyi tavsiye etmişler raporlarında, ne kadar gerçekçidir 
doğrudur. İkincisi de sıcak süte destek verilmesin demişler. 
Bu iki konuyu kısaca değerlendirirmisiniz.

KESKİN: İzleyenlerin bilmesi açısından şunuda ilave 
etmek istiyorum, biz üretici temsilcisi olaraktan bir ka-
nunla kurulmuş birlikleriz, biz 5200 sayılı yasayla kurul-
muşum kanunum belli tüzüğüm belli, yapacaklarım belli, 
yanlış yaparsam devlet memurları  gibi yargılanıyorum. 
Biz bunları zorluyoruz üreticilerimiz adına. Sanayicinin 
teklifine biz şöyle tamam diyebiliriz, eğer aynı şartlarda 
süt yem paritesini sabit tutalım, kriteri koyalım, yem fi-
yatını da koyalım, marketteki fiyatı da arttırmamak şar-
tıyla  biz buna varız. Şunu da ifade etmek istiyorum, 5 
yıllık geriye dönük herkez bakabilir, süt fiyatlarına üretici 
fiyatlarına ne kadar zam gelmiş, marketteki fiyatlara ne 
kadar zam gelmiş açıklayalım buyrun. Ben bunları ifade 
ediyorum canımız yanıyor, Bakan beyi ziyaret ettik, süt 
birliği başkanı bir arkadaşım feryat ediyor, anlıyorum, 
canımız yanıyor bizim, bir fabrika gibi bakamazsınız hay-
vancılığa, ben seni sağmayayım, dur beslemeyim diye-
mezsiniz, bizde istiyoruz onun gibi olsun fakat keser gibi 
olmamamız lazım, testere gibi olmamız lazım. Pariteyi 
tutturursak biz makul şartlarda üretici birlikleri olarak her 
şeye varız. Her türlü anlaşmaya varız, yeterki şeffaf olalım 
sözümüzde duralım. Burada 1,70 üretici fiyatı açıklayıp iki 
gün sonra vazgeçmeyeğiz. Şeffaf olacağız. Çünkü bu ge-
mide hepimiz varız. Biz bu ülkenin insanlarıyız, sanayicisi, 
yemcisi bakanı hepimiz aynıyız. Ben şunuda söylüyorum 
biz üretici % 10 kazanalım sanayici % 20 kazansın buna-
da varız. Ama sen bizim hiç kazanmadığımız yerde, üre-
ticinin battığı yerde sanayiciye bakmak lazım, bilançolara 
bakmak lazım. 

Sıcak süte destek verilmesin konusuna gelince ise, 
onlar açısından da önemli bizim açımızdan da önem-
li, sütün kalitesinin olması lazım, ama heryerde bunu 
uygulamanız zor, her yerde bunu uygulayamazsınız.                 

Buradan da ben üreticilerime şunu tavsiye 
edeceğim, baktık bu fiyatlar üretimi kısıtlıyor, 
baktık üretim yapamıyoruz yemden kaçalım 
diyeceğiz, üretimi azaltalım diyeceğiz, inekleri 
kesmektense üretimi azaltalım diyeceğiz.
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Türkiye’nin coğrafi şartları üretim şekilleri çok farklıdır. 
Her yerde uygulayamazsınız bunu. Bunu neden söylüyo-
rum, Avrupayı baz alıyoruz ama herşeyde de ülkemizin 
gerçeğinden kaçmamız gerekiyor. Dağlık bölgede nasıl 
soğutacaksın bu sütü, adam peynir yapıp getiriyor.  

Umut Özdil: İzleyicilerden gelen mesajlar hakkında da 
görüşlerinizi almak istiyorum. Gelen bir mesajda üreticimi-
zin birisi sanayici sütünü senden alırım sende benden yem 
alacaksın diyor bundan da bıktık diyorlar. Bu konuda da 
kısaca düşüncelerinizi almak istiyorum.

KESKİN : Şimdi çok güzel bir noktaya değindiniz. Biz 
bunu her platformda zaten tekrar tekrar söylüyoruz, 
birlik başkanlarımız ile birlikte sayın bakanımızın yanına 
gittiğimizde de arkadaşlarımızla birlikte herkez kendi 
sıkıntılarını dertlerini bakan beye aktardılar. Ama bir de 
sahanın gerçeği var. Sütün kendisinden kaynaklanan bir 
sıkıntısı var zaten. Üç gün, bir gün, üç saat almadığın za-
man bozuluyor, şimdi bunu bilen sanayici yem fabrikası 
olanlar diyorlarki yeminin hepsini veya % 50’sini benden 
alacaksın yoksa sütünü almam. Bunu resmi olarak söyle-
miyor ama bunu sahada belirtiyor. Eğer biz yere sağlam 
basacaksak, bunları aşmamız lazım. Yem fabrikası olma-
yanlar da fason yem ürettirerek aynı şeyi dayattırıyor. 
Şimdi nasıl yapacaksın. Resmi bir kurum gittiği zaman da 
böyle birşey yok diyor. Üreticimiz çok dertli sıkıntılı ve he-
pimiz üretici olarak çok haklıyız. Bunları görmemiz lazım 
görmezsek üretici gidiyor.

Umut Özdil: Şu an seyircilerimizden gelen mesajlardan 
üreticimiz sanayiciye karşı olarak şunları söylüyor, bugün-
den itibaren sütümüzü vermeyelim bakalım sanayici ne ya-
pacak hadi görelim diyorlar bu bir çözüm yolu mudur? 

KESKİN: Çözüm mantığımıdır, zora geldiği zaman çö-
züm mantığıdır.  Ama birlik beraberlik içerisinde bunu 

yapabilirsek. Hep birlikte yaparsak. 5 gün süt vermeyelim 
360 gün rahat ederiz. Bunu yapabileceğimizi bir göste-
rebilsek zaten bunlar çözülecek. Ama belli bir aşamadan 
sonra bunun yapılamayacağı diye de birşey yok. Yapıla-
bilir bizler burada neyiz. Üreticilerin temsilcisiyiz. Bıçak 
kemiğe dayandığı zaman ne yapacağız, bişiler yapma-
mız lazım üreticiler bizlerden birşeyler bekliyor. Bakan 
bey yeni bakan olmasına rağmen Merkez Birliği Başkanı 
olarak kendisiyle 3 defa toplantıya katıldım ve bunları 
hep anlatıyoruz. Daha yeni toplantı yaptık bu konuları 
dile getirdik. Yapacağımız sektör toplantısıyla tüm konu-
ları tartışacağız.

Umut Özdil: Sektör toplantısı geniş kapsamlı bir toplan-
tı olacak yani?

KESKİN: Evet tüm üretici birliklerimizin katılımıyla 
gerçekleştireceğimiz çok geniş kapsamlı bir toplantı 
olacak ve orada tüm sektörle ilgili fiyatlarımız, girdile-
rimiz, dünya fiyatları yem, fiyatlarımız, vs. konuşacağız, 
tartışacağız.

Umut Özdil: Son olarak söylemek istedikleriniz nelerdir. 
Şu üç parite sürekli devamlı nasıl yakalanır?

KESKİN : Bunu devamlı yakalamak, devletimiz bakan-
lığımız desteklemeyle bunu yapabilir. Girdi maliyetlerini 
düşürebilir, üreticiyi direk destekleyebilir. Ürünü destek-
leyebilir ama bunu iyi yakından takip etmek lazım, olur-
mu olmazmı, denemek lazım. Ben şunu söylüyorum, 
üreticilerimiz çok karamsar olmasınlar. Netice diyecekler 
bizleri izleyen üreticilerimiz. Bütün samimiyetimle şunu 
söylüyorum, netice almak için bütün gayretimizle çalışı-
yoruz, Bakanlığımızla uyumlu bir şekilde çalışıyoruz ve 
sanayicide vermeyeceğim demiyor, toparlamak üzere-
yiz, biz hemen olsun istiyoruz ama  bakanlığımızında 
düşündüğü birşeyler var diye düşünüyorum. Örgütle-
rimizin güçlendirilmesi lazım. Güçlü örgütlerimizle biz 
sorunlarımızı daha hızlı bir şekilde çözeceğimize inanı-
yorum. 

Son olarak şunu söylemek istiyorum, şarbon var süt 
içmeyin, ithal süt gelecek öyle de birşey yok üreticileri-
mizde tüketicilerimiz de rahat olsun.
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Sanayiciye 5 gün süt vermeye-
lim 360 gün rahat ederiz. Bunu 
yapabileceğimizi bir gösterebil-
sek zaten bunlar çözülecek. Ama 
belli bir aşamadan sonra bunun 
yapılamayacağı diye de birşey 
yok. Yapılabilir bizler burada 
neyiz. Üreticilerin temsilcisiyiz. 
Bıçak kemiğe dayandığı zaman 
ne yapacağız, bişiler yapmamız 
lazım üreticiler bizlerden birşey-
ler bekliyor.
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Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık 
Genel Müdürlüğüne İzmir Tarım ve Orman İl 
Müdürü Zekerriya Erdurmuş atandı.

ERDURMUŞ KİMDİR
13.02.1972 yılında Afyonkarahisar İli Bol-

vadin İlçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta 
öğrenimini Bolvadin İlçesinde tamamladı. 
1986 yılında İstanbul Selimiye Veteriner 
Sağlık Teknisyenleri Meslek Lisesini parasız 
yatılı olarak okudu. 1989 yılı Haziran ayında 
mezun olarak 02.10.1989 tarihinde Erzincan 
İli Tercan İlçe Müdürlüğünde memuriyet ha-
yatına başladı. 

İki yıl Tercan İlçe Müdürlüğünde 1,5 yılda 
Üzümlü İlçe Müdürlüğünde Veteriner Sağ-
lık Teknisyeni olarak görev yaptıktan sonra 
1993 yılında Afyonkarahisar Bolvadin İlçe 
Müdürlüğüne atandı. 

1993-1998 yılları arasında Bolvadin İlçe 
Müdürlüğünde görev yaptı. 1998 yılında 
Afyonkarahisar İl Müdürlüğüne atanarak ça-
lışma hayatına devam etti. 2003 yılında Ko-

catepe Üniversitesi Veteriner Fakültesinden 
mezun oldu.

2004-2007 yılları arasında Afyonkarahi-
sar İl Müdürlüğünde Hayvan Sağlığı Şube 
Müdürü olarak görev yaptı. 

2007-2009 yılları arasında Afyonkara-
hisar İl Müdürlüğünde İl Müdür Yardımcısı 
olarak görev yaptı.

2009 yılı Mayıs ayından 2012 yılı Mayıs 
ayına kadar Afyonkarahisar İl Müdürü olarak 
görev yaptı.

2012-2014 yılları arasında Erzurum İl Mü-
dürü olarak görev yaptı.

2014-2018 yılları arasında Balıkesir İl Mü-
dürü olarak görev yaptı.

2018 yılı Mayıs-Ağustos döneminde İz-
mir İl Müdürü olarak görev yaptı.

18.08.2018 tarih ve 2018/134 sayılı Cum-
hurbaşkanlığı Kararı ile Tarım ve Orman 
Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürü olarak 
atanmıştır. Halen bu görevi yürütmektedir.

Zekeriyya ERDURMUŞ evli ve 2 çocuk 
babasıdır.

Hayvancılık Genel Müdürlüğüne
T.C.TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

 Zekeriyya ERDURMUŞ Atandı



2019 yılında tarım ve hayvancılığa ne kadar destek verileceği belli oldu. 
Cumhurbaşkanlığı 2019 yıllık programında tarım ve hayvancılığa verilecek 
destek miktarı açıklandı.

2019 
BÜTÇESİ 

BELLİ 
OLDU

arım ve hayvancılık sektörüne 2019 yılın-
da verilecek destek miktarı belli oldu. Resmi 
Gazete’de 27 Ekim’de yayınlanan Cumhurbaş-
kanlığı 2019 yıllık programına göre 2019 yılın-
da tarım ve hayvancılığa 17 milyar lira destek 
ödemesi yapılacak. Yapılacak desteklerde en 
büyük payı hayvancılık sektörü alacak. 17 mil-
yar liralık destek bütçesinin 5.3 milyar lirası 
hayvancılık sektörüne verilecek.

Tarımsal destekler içinde mazot ve güb-
re desteğinde de sınırlı bir artış yapıldı. Buna 
göre önümüzdeki yıl çiftçiye 2.1 milyar lira ma-
zot desteği, 554 milyon lira da gübre desteği 
yapılacak.

Destekleme bütçesinde önemli kalemler-
den olan prim desteklerinde de 2018’e göre 
bir artış öngörülürken, toplam bütçenin 3.7 
milyar lira olması bekleniyor.
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“Hastalık Şüphesi Üzerine  Yapılan Testler Pozitif Çıkmıştır”
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından Brezilya ve İrlanda’dan 

toplam 6 bin 968 baş kesimlik hayvan ithal edildiğini aktaran Pakdemir-
li, “İthal edilen bu hayvanların İzmir Veteriner Sınır Kontrol Noktasında 
gerekli muayeneleri yapılmıştır. Bunlardan; Konya’daki işletmeye 3 bin 
9 büyükbaş hayvan getirildi, geriye kalan 3 bin 959 büyükbaş hayvan 
ise Ankara Gölbaşı ilçesi Ahiboz Mahallesindeki işletmeye getirilmiştir. 
Gölbaşındaki hayvanlarda hastalık şüphesi görülmesi üzerine numune 
alınmış Etlik Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü’ne gönderil-
miş ve sonuç Anthrax (Şarbon) pozitif çıkmıştır” ifadelerini kullandı.

“Halkımız Ve Yetiştiricilerimiz Rahat Olsunlar”
Numune sonucu pozitif çıkan ve işletmede ölen 146 büyükbaş hay-

vanın İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından Dünya Sağlık 
Örgütü’nün kriterlerine göre imha edildiğini belirten Pakdemirli, şunları 
aktardı:

“İşletme karantina altına alınmış olup tüm giriş ve çıkışlar kontrol 
altındadır. Halkımız ve yetiştiricilerimiz rahat olsunlar. Her türlü teknik 
ve sağlık tedbirleri alınmıştır. Hastalık çıkan işletmeye yakın mahalleleri-
mizdeki gerekli sağlık kontroller ve aşılama çalışmaları yapılmıştır.”

“Türkiye’de 2018 Yılı İçerisinde 79 Noktada 
Şarbon Hastalığı Görüldü”
Türkiye’de 2018 yılı içinde 79 noktada Şarbon Hastalığı’nın görüldü-

ğünü ifade eden Bakan Pakdemirli, “Şunu özellikle belirtmem gerekirse, 
Şarbon hastalığı; Romanya, Fransa, İtalya, Rusya ve Macaristan gibi ül-
kelerde görülmüştür. Türkiye’de 2018 yılı içerisinde 79 noktada Şarbon 
Hastalığı görülmüş, gerekli tedbirler alınarak, tüm hastalıklar söndürül-
müştür. Gölbaşı ilçemizde de meydana gelen hastalıkta da her şey kont-
rol altına alınmıştır” dedi. Hastalıklı hayvanların imha işlemleri hakkında 
bilgi veren Pakdemirli, Dünya Sağlık Örgütü kriterlerine göre; derin çu-
kurlar açılarak, kireçlenip toprakla kapatıldığını belirtti.

“Hastalığın Özellikle Türkiye’ye Geldikten Sonra Olabileceğini 
Düşünüyoruz”
İthal edilen bu hayvanların canlı veya et olarak hiçbir şekilde piya-

saya verilmediğinin altını çizen Pakdemirli, konuyla ilgili Bakanlık Teftiş 
Kurulu Başkanlığına gerekli talimatın verildiğini, gereken incelemenin 
tüm boyutlarıyla yapıldığını belirterek, “Çok kuvvetli bir ekiple bu işin 
üzerine eğiliyorlar. İlk bulgulara göre, şarbon hastalığının bitki kaynaklı 
olabileceği gözüküyor. Brezilya’dan gelen hayvanların buraya geliş süre-
si yaklaşık 30 gün. Bu hayvanlar oradan hasta olarak yola çıkmış olsalardı 
30 gün içinde yolda telef olması gerekirdi. Hastalığın özellikle Türkiye’ye 
geldikten sonra olabileceğini düşünüyoruz” açıklamasında bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı 
Bekir Pakdemirli, 

Ankara’nın Gölbaşı 
ilçesinde büyükbaş 

hayvanlarda “şarbon” 
virüsü bulunmasıyla 
ilgili, açıklamalarda 

bulundu. Bakanlıkta, 
kameraların karşısına 

geçen Pakdemirli, 
hastalık taşıyan 

hayvanların hiçbir 
şekilde piyasaya 

verilmediğini söyledi.

 Pakdemirli
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Ulusal Süt Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Sabit 
KARACA, Başkanvekili Prof. Dr. Muhittin ÖZDER ve Yö-
netim Kurulu Üyeleri Salih ÇELİK, Tevfik KESKİN, Recep 
ATEŞ, Kamil ÖZCAN, Özlem YALÇIN, Ferda YILDIRIM ve 
Ercüment SARIKAFA Bakan Pakedemirli’ye hayırlı olsun 
ziyaretinde bulundu.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi 
TUNÇ, Hayvancılık Genel Müdürü Zekeriyya ERDUR-
MUŞ, Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Muharrem SEL-
ÇUK ve Bakan Danışmalarının da katıldığı toplantıda 
Ulusal Süt Konseyi faaliyetleri hakkında bilgi verilerek 
sektörün güncel durumu değerlendirildi.

Ziyaret çerçevesinde son günlerde sektörümüzde 
ortaya çıkan gelişmeler ele alınırken son günlerde sek-
törümüzün karılaştığı problemler ve çözüm önerilerine 
ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Ulusal Süt Konseyi 
Bakan Pakdemirli’yi Ziyaret Etti

Ulusal Süt Konseyi Yönetim Kurulu 
Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir 

PAKDEMİRLİ’yi ziyaret etti.
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Süt Üreticilerinden 
Milli Birlik Kampanyası

Vakit üretme vakti, vakit birlik vakti.

Üreten Türkiye ola-
rak dünyadaki geliş-
miş ülkeler arasında 
hak ettiğimiz yerimizi 
alacağız. Tarihi şan-
lı zaferlerle dolu bü-
yük Türk Milletimizin 
birlikte ve tek yürek 
olarak hareket ede-
rek, vereceği ekono-
mik mücadelen kısa 
ve/veya uzun vadede 
daha güçlü şekilde çı-
kacağına inancımız 
sonsuzdur.

Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği yazılı bir açıklama yaparak “ABD 
tarafından Ülkemize yapılan hukuk dışı saldırıları şiddetle kınıyoruz.” Dedi. 
Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliğinden yapılan yazılı açıklamada “Dev-
letimizin uygulayacağı politikalara, tasarruflara, verilecek kararlara, her 
koşulda kayıtsız ve şartsız destek olacağımızı milletimizle paylaşıyoruz. 

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da belirttiği üzere 
Türk ekonomisinin içerisinde olduğu dar boğazdan ve savaştan galip çı-
kacağız. Bu yapılan haksız ve hukuksuz ekonomik saldırılara, Hükümeti-
mizin uygulayacağı reform planlarına ve eylem planlarına daima destek 
verecek ve Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği ve alt birlikler olarak daha 
çok üreteceğiz.” Denildi.

Türkiye Süt Ürticileri Merkez Birliğinden yapılan yazılı açıklama-
da  “Üreten Türkiye olarak dünyadaki gelişmiş ülkeler arasında hak ettiği-
miz yerimizi alacağız. Tarihi şanlı zaferlerle dolu büyük Türk Milletimizin 
birlikte ve tek yürek olarak hareket ederek, vereceği ekonomik mücade-
len kısa ve/veya uzun vadede daha güçlü şekilde çıkacağına inancımız 
sonsuzdur. Ülkemizin refahı için, daha güçlü bir Türkiye için üretmeye 
devam edecek, güçlü Türkiye’nin güçlü kararlı ve azimli süt üreticileri 
olarak bütün dünyaya örnek olacağız.”

  Kamuoyunu yerli ürün ve mamullerini her sektörde ve her alanda 
kullanmaya davet edilmesi de dikkatleri çekerken öte yandan  “Birlik, be-
raberlik ruhu ve vatan sevgisi sorumluluğuyla Milli Birlik Kampanyasını 
ilan ediyoruz.” denildi.





 

Güncel Haberler26

ürkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği tarafın-
dan organize edilen istişare toplantısında 
Türkiye’de süt üretimi ve süt üreticilerinin ya-
şadığı sorunlar masaya yatırıldı.

Tarım Orman ve Bakanlığından Hayvancılık Genel 
Müdürü Zekeriyya Erdurmuş, Tarım Reformu Genel 
Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı  Mesut Akdamar, 
Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık Daire Başkanı İbra-
him Halil Sözmen, Teşkilatlandırma Daire Başkanı Meh-
met Lokman Ramazanoğlu, Kontrolörler Daire Başkanı 
Kutluhan Özdemir, Kontrolörler Daire Başkan Yardım-
cısı  Serdal Koç, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Teş-
kilatlanma Daire Başkanlığı Çalışma Grubu Sorumlusu 
Mehmet Taşçı, Et ve Süt Kurumu Süt Alım ve Üretim 
Şube Müdürü S.Ahmet Özkan, Büyükbaş ve Küçükbaş 
Hayvancılık Dairesinden Murat Uluer, Mesleki Yeterlilik 
Kurumu Uzmanı Ayşe Gülçin Akbıyık’ın yanı sıra Türkiye 
Süt Üreticileri Merkez Birliği Yönetim ve Denetim Kuru-
lu Tevfik Keskin Başkanlığında tam kadro katılırken Üye 
Birlik Başkanları ve birlik temsilcilerimizde istişare top-
lantısında yer aldı.  

İstişare toplantısı şehitlerimiz anısına yapılan saygı 
duruşu ve istiklal marşı ile başladı.

Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Tevfik 
Keskin açılış konuşmasında  süt üreticilerinin sorunlarını 
ve bekledikleri çözüm yollarını Tarım Bakanlığı yetkilileri 
ve Üretici Birlik başkanları ile karşılıklı konuşmak üzere 
bu organizasyonu tertip ettiklerini vurguladı.

Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği tarafından organize edilen  ve Birlik Baş-
kanları ve Bakanlık bürokratlarının katılımıyla gerçekleşen geniş kapsamlı is-
tişare toplantısında Merkez Birliğimizin faaliyetleri, projeleri ile  Türkiye’de süt 
üretimi ve süt üreticilerinin yaşadığı sorunlar masaya yatırıldı.
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Üretici birlikleri kamudan en az 
maddi destek alarak en hızlı ve doğ-
ru büyüyen örgüt olmuş, tüm hiz-
metleri kamu kaynaklarını kullan-
madan yerine getirmiştir.

Çoğu birliğimiz amaç edindiği hiz-
metlerden çok maddi sıkıntılarla 
baş etmeye çalışmaktadır. 
Birliklerin görev ve yetkileri ayrıldığı 
takdirde birliklerin ekonomik duru-
mu da kendiliğinden düzelecektir.

Keskin, Tarım ve hayvancılığın ne kadar zor bir        
sektör olduğunu ve hayvancılık sektörünün bir parçası 
olan   sütün ve bunu içinde bulunduran en büyük kitle 
olan süt üretici birliklerinin 5200 sayılı Tarımsal Üretici 
Birlikleri Kanunu kapsamında kurulmuş ve üst örgütle-
mesini tamamlamış, süt alanında faaliyet gösteren üre-
tici örgütü olduğunu ifade ederek konuşmasına şöyle 
devam etti: “ 07 Eylül 2005 tarihinde kurulan Merkez 
Birliğimiz Türkiye genelinde 301 alt birlik ile 740 ilçede 
faaliyet göstermektedir.  41 İl Birliğimiz ve 260 İlçe Bir-
liğimizle 250 bini aşkın üreticiye hizmet eden birlikle-
rimizde ise yaklaşık 1900 personel istihdam edilmek-
tedir. Birliklerimize üye üreticilerin tamamına yakını 
küçük üretici ve küçük aile işletmelerinden oluşmak-
tadır.

Şuan burada, doğudan, batıdan, kuzeyden, gü-
neyden, iç Anadolu’dan, yani ülkemiz coğrafyasında 
bulunan bütün bölgelerden üye birlik temsilcilerimiz 
bulunmaktadır. Bu üretici temsilcisi başkanlarımızın 
sorunlarını kısaca sizlere aktarmak isterim.

Örgütlerin Görev Tanımlarının Belli 
Olmamasından yorulduk.
Farklı amaçlarla ve farklı kanunlarla kurulmuş ör-

gütlerin süt konusunda faaliyet gösteriyor olması 
görev ve yetki kargaşasına sebebiyet vermekte olup,  
üreticilerin menfaatleri doğrultusunda örgütlerin yetki 
ve sorumluluklarının çerçevesinin net bir şekilde belir-
lenmesi gerekmektedir. 

Birliklerin Mali Durumları 
5200 sayılı üretici birliklerinin gerçek gücü ilçe bazlı 

kuruluyor olmasından kaynaklanıyor. Çünkü üretici ile 
birebir diyalog halinde olan ve sorunlarını gören ve 
anında çözüm yoluna giden en güçlü üretici birliğidir.

 Üretici birlikleri kamudan en az maddi destek ala-
rak en hızlı ve doğru büyüyen örgüt olmuş, tüm hiz-
metleri kamu kaynaklarını kullanmadan yerine getir-
miştir. 

Birlik üye aidatlarının yapılacak olan Tarımsal Des-
teklemelerden T.C. Ziraat Bankası veya Bakanlık aracı-
lığıyla kesilerek birliklere yatırılması veya eski sisteme 
dönülerek desteklemelerin birlikler üzerinden yapıl-
ması ve örgütlere sadece üyelik aidatı kesme yetkisinin 
verilmesi birliklerimiz için çok önemlidir.  

Çoğu birliğimiz amaç edindiği hizmetlerden çok 
maddi sıkıntılarla baş etmeye çalışmaktadır. 

Birliklerin görev ve yetkileri ayrıldığı takdirde    
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birliklerin ekonomik durumu da 
kendiliğinden düzelecektir.

Soy Kütüğü Farkı
Islah birliklerine verilen soy kü-

tüğü farkının, üreticiler açısından 
haksızlığa neden olduğu soy kütü-
ğü farkının tamamen kaldırılması ve 
örgüt ayrımı yapılmaksızın örgütleri 
teşvik açısından örgütlü üreticiye 
farklı destek verilmesi gerekir.  Bu 
şekilde küçük aile işletmeleri des-
teklemelerden daha çok yararlana-
bileceklerdir. 

Buzağı Desteklemesinde 
Şahsen  Başvurunun  Kabul 
Edilmesi
Her desteklemede Örgütlülü-

ğün aranması sektörün kayıt altına 
alınması yönünden önemlidir. Son 
yıllarda buzağı desteklemelerinde 
şahsen başvurunun yapılması, üre-
ticilerin birliklerden ayrılarak şahsen 
başvurmalarına neden olmaktadır. 
Bu üreticiler devam eden süreçte bir 
örgüte üye olmadıkları için ürettikle-

ri sütlerin pazarlamasında kayıt dışı 
yollara başvurmaktadırlar. Sanayiye 
aktarılan süt miktarının artırılması 
acısından örgütlü pazarlama, devle-
timiz ve sektör için büyük önem arz 
etmektedir.  

Süt Fiyatları
Ulusal Süt Konseyinde belirlenen 

referans fiyatın hangi sütü kapsadı-
ğı sahada net olarak anlaşılamaması 
farklı uygulamalara sebebiyet verdi-
ğinden belirlenen referans fiyatın 
üretici fiyatı şeklinde net olarak be-
lirtilmesi gerekmektedir. 

Islah amaçlı kalite desteği-
nin değiştirilerek “Çiğ Süt Kalite 
Desteği” adı altında çiğ süt içerik 
analizi yaptıran tüm üreticilere 
ilave destek verilmesi,

 Bir örgüt ayrımı yapmaksızın 
tüm üreticilerin ürettikleri kaliteli 
süt için, ilave destek hak ettiği dü-
şüncesinde olup, bu ilave desteğin, 
kaliteli süt üreten tüm örgütlü üreti-
cimize yapılması gerekmektedir. 

Islah birliklerine verilen soy kütüğü farkının, üre-
ticiler açısından haksızlığa neden olduğu soy 
kütüğü farkının tamamen kaldırılması ve örgüt 
ayrımı yapılmaksızın örgütleri teşvik açısından 
örgütlü üreticiye farklı destek verilmesi gerekir.
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Üye üreticilerin mevcut ekonomik ve sosyal ya-
pıları da dikkate alınarak bakıldığında asıl hedefin 
küçük üreticilerin desteklenmesi ve hayvan varlıkları 
ve nitelikleri arttırılarak üretimde bulunmalarının de-
vam etmesi (sürdürülebilirliği)  gereklidir.

 Süt üretimini değerlendirecek olursak 2018 yılının 
ilk 6 ayındaki çiğ süt üretim miktarı 2017 yılının ilk 6 
ayına göre % 7,65 ‘lik artış ile 5.147.480 ton olarak ka-
yıtlara geçmiştir. Üretimin % 80’ninin küçük üreticiler 
oluğunu ve ülkemiz üretilen toplam kayıtlı süt mikta-
rının %35 ini karşıladığını görmekteyiz. Küçük üretici-
lerin her ne şekilde olursa olsun hayvancılığı devam 
ettiren bu üreticilere de katkı sağlanmasını, köyden 
şehre göçün engellemesinin de sosyal açıdan önem-
li olduğunu belirtir ve bu kesimin desteklenmesinin 
önemli olduğunu da vurgulamak isterim. 

Üretmek Ayrıcalıktır diyoruz ve birazda projeleri-
mizden bahsetmek istiyorum.
1- 21 Haziran 2018 tarihinde Mesleki Yeterlilik Kuru-

mu ile Merkez Birliğimiz arasında imzalan Ulusal 
Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik Hazırlama 
İşbirliği Protokolü kapsamında, çiğ süt toplama, 

depolama ve muhafaza elemanı mesleği için ha-
zırlanan Meslek Standardı taslağımız kuruma tes-
lim edilmiştir. 

2- Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Olarak 301 Bir-
liğimizde kurumsal yapıyı sağlamak, Süt sektörü-
ne gelişimine katkı sağlayacak, üye üreticilerin de 
faydalanabileceği, birliklerin rahatlıkla kullanabi-
leceği, üye takip, destekleme takip, hayvan varlığı, 
aidat takip, e-belge, mesaj bilgilendirmesi gibi tüm 
uygulamaları tek bir çatı altında toplamak adına 
“Süt Üretici Birlikleri Bilgi Yönetim Sistemi” web ta-
banlı yazılımı geliştirilmektedir.

3- Süt kart projesi hayata geçirilerek üyelerimizin 
günlük yaşamlarında iş ve işlemlerini kolaylaştı-
racak gündelik hayat da değişik sektörde birçok 
avantajlar sağlayacaktır. 

4- Merkez Birliğimiz bünyesinde Rehberlik ve teftiş 
kurulu oluşturuldu. Amacımız kimseyi cezalandır-
mak değil yardımcı olmak yanlışlıkları düzeltmek 
ve şikâyetlerde, merkez birliği olarak inisiyatif al-
mak için bakanlığımızla koordinasyonu sağlamak 
amacıyla kurulmuştur.

5-  Girdi temin, maliyetlerin azaltılması amacıyla ve 
birliklerin daha çok alanda üyelerine hizmet ver-
meleri hedeflenerek üye birliklerimiz için, Ziraat 
Tarım Market, 2B Tarım Turkuaz, Eko-Form, firmala-
rıyla anlaşma yapılmıştır.
Sözlerime son verirken tooplantımızın verimli geç-

mesini ve hayırlara vesile olmasını temenni eder, tüm 
misafirlerimize şahsım Yönetim ve Denetim Kurulum 
adına saygı ve sevgilerimi sunuyorum.” diyerek konuş-
masını sonlandırdı.

Üretici Birliklerinin 
kurulmasından sonra kayıtlı 
olan 1 milyon ton süt 9 milyon 
tona çıkmıştır. Büyük özveriyle 
çalışan bu süt birlikleri başarısı 
Türkiye’nin övünç kaynağı 
olmuştur.
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Daha sonra konuşmasını yapmak için 
kürsüye gelen Tarım ve Orman Bakanlığı 
Hayvancılık Genel Müdürü Zekeriyya Er-
durmuş konuşmasında şunları söyledi: 
“Sayın Başkanım, Bakanlığımızın değerli 
bürokratları, değerli süt birliği başkan-
larımız, değerli üreticilerimiz, üretmeye 
sevdalı değerli çiftçi kardeşlerim, hepinizi 
saygıyla selamlıyorum. Sözlerime başlar-
ken yoğun programları nedeniyle bu top-
lantıya katılamayan  Sayın Bakanımız Dr. 
Bekir PAKDEMİRLİ’nin selamlarını sizlere 
iletmek itiyorum.

 24 Haziran seçimlerinden sonra Hükü-
metin kurulması, Sayın Bakanımızın Tarım 
ve Orman Bakanı olarak göreve başlaması 
ile  akabinde  Ağustos ayında ben göreve 
başladım. Yaklaşık 30 yıl Tarım ve Orman 
Bakanlığı taşra teşkilatlarında değişik ka-
demelerde görev yaptıktan sonra Sayın 
Cumhurbaşkanımızın ve Bakanımızın tak-
dirleriyle böyle bir görev tevdi edildi.  İn-
şallah sizlerle ve üreticilerimizle beraber 
Ülkemiz adına görevimizin altından layıki 
ile kalkarız. 

Hayvancılık sektörü üretimin temeli, 
dünyada sanayileşme süreci içerisinde 
birçok ülkede şu anda Türkiye’de karşı-
laştığımız sorunların daha fazlası Avrupa 
ülkelerinde yaşanmıştır.” diyen Erdurmuş, 
ülke coğrafi yapısı ve toprak yapısı ko-
nularına değinerek su kısıtı olan bir ülke 
olmasına rağmen Bakanlığın çalışmaları, 
üreticilerimizin ve sektör başkanlarımızın 
büyük gayretleri ile tarım ve hayvancılık-
ta Avrupa ülkeleri arasında ülkemizi bir 
numaraya çıkardığımızı belirterek bunun 
büyük bir başarı hikayesi olduğunu belirt-
ti. Kısıtlı imkanlara rağmen tarımda dün-
yada da belli bir potansiyele ulaştığımızı 
ifade eden Erdurmuş, sözlerine şöyle de-
vam etti.  “ Şimdi hepimiz bir sıkıntı yaşı-
yoruz, bu toplantıda ve vereceğimiz ara-
larda tüm sorularınızı sıkıntılarınızı gelip 
benimle paylaşabilirsiniz. 

Hayvancılık sektörünü doğru yöne-
tebilmek için öncelikle arz-talep denge-
sini sağlama adına planlı bir üretim yap-
malıyız. Ülke nüfusumuz ve ülkemize yıl 
içerisinde gelen misafirlerimizin toplam       

Sanayicinin sütü şu fiyattan alırım demesine yada arada top-
layıcının insiyatifine ya da Ulusal Süt Konseyinin belirlediği 
fiyata değil, gerçek fiyatı neyse o açıklanmalı. Gerçek mana-
da hakettiği fiyatı bulabilme adına gerekeni yapacağız. Bir 
hafta on gün içinde içinde sayın bakan, hem hayvancılık po-
litikalarımızı, hem destekleme politikalarımızı kamuoyuyla 
paylaşacak.
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hayvansal kaynaklı gıda tüketimi ile ihracat potansiyeli-
miz göz önüne alınarak bir üretim planlaması yapıyoruz.

Yıllarca büyükbaş hayvanlarda yoğun bir ıslah pro-
jesini uyguladık. Bu ıslah projelerinde süt verim yönü 
ön plana çıktı.  Bende mesleğe ilk başladığım  yıllar-
da bu çalışmalarda yeraldım. Geldiğimiz süreçte bü-
yükbaş hayvanlarımızda süt verimi açısından ciddi bir 
mesafe alınmıştır. Karkas veriminde de 180 kg’dan 275 
kg’a çıkmamıza rağmen toplam tüketimi karşılayacak 
yeterli ilerleme sağlanamamıştır. Anadolu coğrafyası-
nın, toprak yapısı bakımından, kaba yem üretmedeki 
sorunlara değinen Erdurmuş, meraların birkaç bölge 
dışında yetersiz olduğunu belirterek, toprak verimliliği 
açısından da birkaç bölge dışında verimli bitkisel üre-
tim yapmak için dezavantalı bir durumun söz konusu 
olduğunu, bu nedenle de kesif yem hammaddelerin-
den soya ve mısır gibi bazı yem hammaddelerini ithal 
etmek durumunda kaldığımızı, bu ithalat nedeniyle de 
dövizde yaşanan dalgalanmalardan sektörün olumsuz 
etkilendiğini ifade etti.  Erdurmuş sözlerinin devamın-
da: “Dövizde yaşanan bu dalgalanmanın sebebi hepi-
mizin malumudur. Bu sıkıntıları sadece tarım sektörü 
değil, bütün sektörler yaşadı, bu yaşanan duruma karşı 
hepimiz milli bir duruş göstermeli, mevcut durumdan 
yılmadan üretime devam etmeliyiz.  Burada yaşanan 
sıkıntıdan dolayı bir anda hayvancılık sektöründe yem 
fiyatları dövize bağlı hammadde yüzünden, 55-60 li-
radan 85-90 liralara yükseldi. Sütte konseyin açıkladı-
ğı bir fiyat vardı ama bu yem fiyatlarının artmasından 
dolayı bizim bakanlık olarak hedefimizin çok çok altında 
kaldığından da sektörde sıkıntılar meydana geldi. Hükü-
metimiz aldığı tedbirlerle dövizdeki yükselmeyi kontrol 
altına aldı. İnşallah önümüzdeki süreçte ülkemiz için gü-
zel olacağını müjdesini sizlere verebilirim.   Elbette sıkın-
tılarımız var, özellikle süt sektöründe et sektöründe ama 
ülkemizin imkanları neyse bu kapsamda, gerek destek 
olarak gerekse de yem fiyatlarının düşürülmesi olarak, 
gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Yeterki sizler karlı 

üretim yapın.” dedi. Türkiye’de bir çok ilçede örgütlen-
miş Süt Üretici Birlikleri olduğunu belirten Erdurmuş, 
sütün gerçek sahiplerinin süt birliklerinin olduğunu ve 
sütü bu birliklerin yönetmesi gerektiğini belirterek, ya-
panın hakkını alacağını ve bunu yapacakları çalışma ile 
de göstermeleri gerektiğini ifade etti.

Erdurmuş: “Süttün gerçek manada hakettiği fiyatı 
bulabilmesi adına gerekeni yapacağız. Yakın bir zaman 
içerisinde Sayın Bakanımız, hem hayvancılık politika-
larımızı, hem destekleme politikalarımızı kamuoyuyla 
paylaşacak.  Kısaca şunu söyleyeyim; hazırladığımız 
2019-2023 hayvancılık politikalarının uygulanması 
sonrasında  ithalat kelimesini  gündemimizden çıkara-
cağız. Türkiye bu sorunlarını çözdüğü anda hem üre-
ticinin kazanacağı, hem de tüketicinin uygun fiyata 
kırmızı et tüketeceği bir sisteme kavuşacak. Süt ve süt 
ürünlerinde ciddi bir ihracatımız var, uygulayacağımız 
politikalarla et ihracatında da söz sahibi olacağız. 

Hazırladığımız çalışmalarda Sayın Bakanımıza  2021 
yılında ithalat kelimesini hayvancılık alanından çıkar-
ma sözü verdik. Bu çalışmalarımızda sektör paydaşla-
rının da desteğine ihtiyacımız olacak.  Ben sözlerimi 
bitirirken sayın başkana davetlerinden dolayı teşek-
kür ediyorum. Siz değerli dostlarla birlikte olmaktan 
çok memnuniyet duydum. Hepinize selam ve saygılar      
sunuyorum.”

2021 hedef olarak 
koyduk, Türkiye 
büyükbaş ve kü-
çükbaş hayvan 
sayısında yapısal 
sorunları çözdüğü 
anda, hem kırmızı 
ette hemde sütte 
maliyet hemde 
verimlilikteki prob-
lemlerini çözdüğü 
gibi, değil ithalat 
ihrac eden ülke  
haline gelebilir. 
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Erdurmuş’un konuşmasından sonra 
söz alan Tarım Reformu Genel Müdür-
lüğü Genel Müdür Yardımcısı  Mesut 
Akdamar toplantının ülke ve Türk 
tarımına hayırlı olması dilekleri ile 
başladığı konuşmasında şunları söy-
ledi: “Bu toplantıya Genel Müdürlük 
olarak tam kadro katıldık, toplan-
tıda sizleri dinlemek karşılıklı görüş 

alışverişinde bulunmak ve Bakanlık 
olarak genel müdürlük olarak üzeri-

mize düşen görev ve sorumluluklarımız 
nispetinde ne yapabiliriz nasıl yardımcı 

olabiliriz sizlerle bu istişarelerde bulunmak 
üzere aranızdayız. İnşallah bu vesile ile güzel 

bir toplantı gerçekleştiririz. 
İnşallah sorunlarınıza yapabileceklerimize bakaca-

ğız. Biz aynı taraftayız. Sizler olmasanız bizler olmayız. 
Bizler olmasakta sizlerin mevzuat açısından yönetiminiz 
açısından kargaşalar olacağından hepimiz aynı tarafta-
yız. Ne yaparsak ülkemiz adına yapacağız. Neticede ta-
rımın önemini sizler çok iyi bilmektesiniz ama biz bu tür 
toplantılarda şöyle bir cümle açıklıyoruz; Bilim sanayi 
ne kadar gelişirse gelişsin insanoğlu yaradılışı itibariyle 
mutlaka tarımsal kaynaklı gıda tüketmek zorunda bu 
bugünde yarında vazgeçilmez. Onun için biz yaptığımız 

işin önemini ve kıymatini biliyoruz, sizlerde biliyorsu-
nuz bu vesile ile bu toplantının ülkemize  sektörü-

müze hayırlar getirmesini diliyorum. Hepinize 
saygılar sunuyorum” dedi.

Toplantının öğleden sonraki bölü-
münde Ziraat Tarım Market Kurucusu 

Muhammet Özdemir söz aldı. Özde-
mir konuşmasında inandığı zaman 
insanın yapamayacağı hiçbirşeyin 
olmadığını, aklın inandığın şeyi ba-
şarma yollarını mutlaka bulacağını 
belirterek, Ziraat Tarım Marketi de bu 
felsefe ile bugünkü haline getirdiğini 
söyledi.

Ziraat Tarım Marketin çiftçilerimi-
ze sağladığı kolaylıkları anlatan Özde-

mir bu konuda sözlerine şöyle devam 
etti: “ Türkiye’nin her bölgesine kurmuş 

olduğumuz ve kurmaya devam ettiğimiz, 
mağazalarımız sayesinde çiftçilerimizin ihti-

yaç duydukları ürüne kolayca ulaşmalarını sağ-
lıyoruz. En modern ürünleri çiftçilerimize en uygun 

fiyat ve şartlarda ulaştırıyoruz. Çiftçimiz, üreticimiz, az 
emekle çok kazansın istiyoruz.” dedi.

Daha sonra Merkez Birliği ile Mesleki Yeterlilik 
Kurumu arasında yapılan Ulusal Meslek Stan-
dardı ve Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği 
Protokolü kapsamında süreçle ilgili bilgi-
lendirmelerde bulunmak üzere kürsüye 
gelen kurum uzmanı Ayşe Gülçin Akbı-
yık, çiğ süt toplama, depolama ve mu-
hafaza elemanın, mesleki ve ulusal 
yeterliliklerinin belirlenmesi progra-
mını anlatan sunumlarını yapmıştır. 

İstişare toplantısının son bölü-
münde karşılıklı soru cevap bölü-
müne geçildi. 

Türkiye Süt Üreticileri Merkez Bir-
liği Genel Başkanı Tevfik Keskin, Tarım 
ve Orman Bakanlığından, Büyükbaş ve 
Küçükbaş Hayvancılık Daire Başkanı Dr. 
İbrahim Halil Sözmen, Teşkilatlandırma 
Daire Başkanı Mehmet Lokman Ramaza-
noğlu, Kontrolörler Daire Başkanı Kutluhan 
Özdemir, Kontrolörler Daire Başkan Yardımcısı 
Serdal Koç, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Teşki-
latlama Daire Başkanlığı Üretici Birlikleri Çalışma Guru-
bu Sorumlusu Mehmet Taşçı, Et ve Süt Kurumu süt alım 
ve üretim şube müdürü S.Ahmet Özkan ve Büyükbaş 
ve Küçükbaş Hayvancılık Dairesinden Veteriner Hekim 
Murat Uluer,  birlik başkanlarımızın sorularını dinleyerek 
karşılıklı görüş alışverişinde bulundular.

Karşılıklı istişare bölümünde söz alan Büyükbaş ve 
Küçükbaş Hayvanclılık Daire Başkanı Dr. İbrahim Halil 
Sözmen Bakanlık olarak Süt üreticilerinin sorunla-
rını bildiklerini ve çok ciddi çalışmalarının ol-
duğunu belirterek süt veren bir tek hayva-
nın dahi kesilmesinden çok büyük üzüntü 
duyduklarını ifade ederken, bununla 
ilgili gece gündüz çözümler üretme 
gayretinde olduklarını belirtti.

Sözmen: “Önümüzdeki günlerde 
Bakan bey projelerimiz hakkında, 
(bu önümüzdeki 5 yılın projeksi-
yonudur) Hepinizin bilgileneceği 
bir açıklama ile Türkiye’de hangi 
tedbirleri aldığımızı görmüş ola-
caksınız. Hiçbir zaman ümitsizliğe 
kapılmayın. Bakanlığımız gerçekten 
bu konuda ciddi tedbirler alacaktır. 
Bunun içinde projelerini yapmıştır. 
Hem sizleri çok memnun edecek hem-
de üreticilerimizin hepsini destekleyecek 
modeller üzerinde çalıştık.” dedi.

Bilim sanayi ne kadar gelişirse gelişsin insanoğlu 
yaradılışı itibariyle mutlaka tarımsal kaynaklı gıda 
tüketmek zorunda bu bugünde yarında vazgeçilmez.
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Ben destekleme üzerinde durmak istiyorum. 
Süt desteği, buzağı desteği alıyoruz. Şimdi 

biz süt birlik olarak 350 lira destek alıyo-
ruz, Damızlık birliği 500-550 lira buzağı 

desteği alıyor. Onlarda hayvan besliyor, 
bizde hayvan besliyoruz. Desteklerin 
eşit olması talebimiz var. Ayrıca üretici 
kendi başına gidip desteği alabiliyor 
o zaman bize ne gerek var biz örgüt 
olmuşuz bunun da düzeltilmesini isti-

yorum. Benim daha önceden de anaç 
sığır desteği konusunda bakanlıkla yo-

ğun çalışmam vardı. 225 lira anaç sığır 
desteği bizim üyelerimiz 78 lira alıyordu 

bunu yoğun mücadelelerden sonra düzelttir-
dim. Yani istenirse bu tür şeylerin düzeleceğine 

inancım var. Teşekkür ederim.”

Sözmen: “ Bu genel bir soru zaman zaman bize çok 
iletiliyor. Biz aslında destekleme modelleri üzerinde 
çalışıyoruz, daha öncede bahsettiğim gibi projele-
rimizi açıklayacağız, hem destekleme projeleri-
mizi daha sadeleştirilmiş bir hale getireceğiz. 
Merkez Birliğiniz Ankara’da olduğu için Tev-
fik başkan hem beni hem diğer arkadaşla-
rımı ve Genel Müdürümüzü sık sık ziyaret 
ederek sıkıntılarını aktarıyor. O yüzden 
bu konuları detaylı olarak biliyoruz. Biz 
destekleme modellerinde daha sade-
leştirilmiş  yine örgüt ağırlıklı ve buzağı 
desteğinde nasıl yıllar içinde bir başarı 
sağlanmışsa.

Temel bazda üretici desteği üzerinde 
çalışıyoruz ve buna desteklemeleri ekleye-
ceğiz. bu çalışmalarımız devam ettiği için size 
net bir açıklamada bulunmamış oluyoruz. Ama 
bu konunun sizin istediğiniz gibi, üreticimizin le-
hine çözeceğiz. Hepinizin de memnun kalacağına 
inanıyorum.”

Uğur AYDOĞAN:   Uşak Merkez İlçesi Süt Üreticileri Birliği Başkanı 

Süt Üretici Birlik  Başkanları toplantının son bölümünde Bakanlık Yetkililerine 
sektörün sıkıntılarını ve acil çözüm bekledikleri konuları ilettiler.
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Aksaray Süt Üreticileri Birliği Başkanı Esat Zen-
gin ise aldığı mikrofondan şu konulara değindi: 

“ Aksaray Süt Üreticileri Birliği olarak sütün pa-
zarlanmasında kanunun verdiği yetkiyle değil 

aşırı mücadeleyle aldığımız yetkilerle sütün 
satışını yapmaktayız. Onu şöyle ifade ede-
yim, 5 yıllık dönemde üreticilerimize en yük-
sek fiyatı öderken devletimize de 17 milyon 
300 bin lira vergi ödemiş bulunmaktayız. 
Aynı zamanda sizin değerli katkılarınızla 
Tüzüğümüzde geliştirdiğiniz yenilikle bizim 

elimizi çok güçlendirdi. Çok güzel de fayda-
lanmaktayız. Diğer yandan küpelemede öyle 

bir yetki tanındı ki, süt birliklerimiz de kendine 
geldi. Güven kazandı, küpelemede zamanında 

düzenli bir şekilde yapılıyor. Bununda devam et-
mesini istiyoruz. Diğer taraftan küpeleme yapılır-
ken de hayvancılığımızın geleceğini korumak ve 

kurtarmak için de küpeleme yapılırken aşılama 
işinin de süt birliklerimize verilmesi gerekiyor. Hele 
hele özellikle Aksaray ilimize verilmesini talep edi-
yorum. Neden ediyorum, hayvancılığımızın gele-
ceğini garantiye almak için mutlaka gereklidir. İl 
müdürlüklerimiz aşılamayı yapıyor ancak yetişe-
medikleri zaman gecikmeler oluyor, hayvanların 
%90’ı barınaklarda boş dolaştığı için büyüdüğün-
de zorluklar oluyor aşılamalarda karışıklık oluyor. 
Bu yüzden de  üyelerimizin buzağılarının aşılama-
larının da süt birliklerimiz tarafından yapılmasını 
istiyorum.

Bir başka konuda eski bakanımız, sayın Hüs-
nü Yusuf Gökalp bakanımızla yaptığım bir sohbet 
toplantısın da  hayvanları kayıt altına almak için 
izlenecek yollar arasında soy kütüğüne alternatif 
olarak önsoy kütüğü benim önerimdi. Önsoy kütü-
ğünün Tarım Bakanlığımızın doğrudan doğruya il 

Esat ZENGİN: Aksaray  Merkez İlçe Süt Üreticiler Birliği Başkanı
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müdürlüklerinde olduğu bilinci ile tüm bu kayıt faaliyet-
lerini süt üreticilerine açmasını talep ediyorum. Çünkü 
bizim tüm süt birliklerinin hayvanları önsoy kütüğünde 
kayıtlıdır. Önsoy kütüğünde kayıtlı olan hayvanlara da-
mızlık birliği hizmet vermiyorsa süt birliğinin bunu göre-
rek işlemelerini yapmasını istiyorum.

Diğer bir taraftan çok üzücü bir konuya değinmek 
istiyorum, ben Aksaray damızlık birliğinin kurucusuyum, 
genel merkezde iki dönem yönetim kurulu üyesi olarak 
görev yaptım. TBMM ile Bakanlıklarla ilişkilerden sorum-
lu olarak çalıştım. her türlü faaliyetlerin içinde oldum, 
çalıştım, hep ıslah ıslah, ıslahtan bahsediyoruz, ıslah için 
teşvikler veriyoruz. Hangi birliğimizin bir tek inek ıslah et-
tiğini söyleye bilirmisiniz sayın bakanlık yetkilileri? Islah 
adı altında devletimizi soydurmayalım. Buna çok önem 
gösterelim.

Biz Damızlık Birliğini kurduğumuzda çok şevkle is-
tekle çalıştık, mücadele ettik ama baktık ki bir müddet 
sonra biz ıslah birliği değil yabancı kültür ırklarını koru-
ma derneği olarak faaliyetlerimizi sürdürmüşüz ve bunu 
anlayamamışız. Neden derseniz bizim merkez birliğinde 
görev yapan Almanlar vardı, bakın o günlerde Almanlar 
ve İtalyanlar birlikleri kurdurdu, kendi kültür ırklarını bi-
zim elimizle Türkiye’nin her tarafına yaydı. Süt fazlamız 
et açığımız ortaya çıktığı gibi diğer taraftan biz hiçbir za-
man yerli ineğimizi üyeliğe kabul etmedik, yerli ineğimizi 
ıslah etmedik, Türkiye’nin bugün ki et açığı süt fazlası ta-
mamen bundan kaynaklanıyor. 

Diğer bir konuda, süt birliklerimizin büyük bir müca-
dele ile süt alımını satımını yaptığını görüyorsunuz. Bir 
tüzük, bir yönetmelik hazırlıyorsunuz elinize sağlık tü-
züğün ve yönetmeliğin uygulanması için elinizdeki tüm 
imkanın kullanılmasını talep ediyorum. Hepinize saygı-
lar sunuyorum.

İbrahim Halil Sözmen: “ Sayın Esat Başkanım çok 
teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz küpeleme ve aşıla-
mada Gıda Kontrol Genel Müdürlüğümüz yayınladığı 
genelge ile 1 Ocaktan 1 Aralık tarihine kadar yıl tak-
vimi içerisinde   yayınladığı genelge ile bu çalışmaları 
yapıyor. Hem koruyucu aşılama hem diğer konularla 
ilgili çalışmalar bu genelge kapsamında yapılıyor. Bu 
yıl içerisinde bu aşı çalışmalarını özellikle birlikler veya 
Türk Veteriner Hekimler Birliğine bağlı hekim odaları 
bu aşı çalışmalarına talip oluyorlar eğer uygun ekip-
man ve araç gereçleri var ve tecrübeye de sahiplerse 
bu yapılıyor. 

Buzağı desteği olarak aşı çalışmala-
rında bir gecikmenin olmaması gere-
kiyor, benim şu anki daire başkanı 
gıda kontrol genel müdürlüğün-
deki arkadaşımla yaptığım 
görüşmelerde aldığım bilgi 
şudur; 2018 yılında bu uy-
gulamayı yapmadılar. Aşı 
çalışmalarını, kampanya ça-
lışmalarını. Bakanlığımız biz 
yapacağız dedi. Elimizdeki 
elemanlar vasıtasıyla. Önü-
müzdeki yıl bir yıllık değil de,  
3 yıllık bir taahhüt yapmayı 
düşünüyorlar, daha iyi olacak-
tır. Bakanlık daha önceleri % 85 
başarı istiyordu, fakat bunu daha 
sonra yüzde yüze çıkardı. Biz daha 
önce Konya bölgesinde yaptığımız 
çalışmayla bu başarıyı yakalamıştık. Sizin 
sorunuza cevap olarak bu çalışmanın önü-
müzdeki çıkacak olan genelgede daha uzun vade 
çıkması hem bu tarihte kullanan arkadaşları artıracak-
tır, Aşı için söylüyorum, öncelikle veteriner hekimler 
odasıyla ilgili bir cümle var genelgede. Daha sonra da 
eğer,  bu yeterli değilse birliklerin bu ekipmanları ve 
bu sözleşme taahhüt bulmaları şartıyla bu çalışmayı 
alabilirler. Almasında da fayda görüyorum.

Küpe çalışmaları da gıda kontrol genel müdürlü-
gümüzü ilgilendiren bir konu, bu konudaki ta-
leplerinizi de ilgili daire başkanı arkadaşıma 
aktaracağım.” dedi.

Teşkilatlandırma Daire Başkanı 
Mehmet Lokman Ramazanoğlu, 
kendi dairesi ile ilgili soruya şu 
şekilde cevap verdi: “ Aslında 
gerçekçi olmak gerekirse bir 
problemimiz de her yerde va-
rolabilmektir. Islah birliğinde-
yiz,  Tarım Kredi’deyiz, Ziraat 
Odasındayız, kooperatifteyiz, 
5200’deyiz, aslında tersinden 
gidersek bu ülke için bir sıkıntı, 
bu benim kişisel kanaatim. Ma-
alesef bu tür sıkıntılarımız oluyor 
ama zaman içerisinde karşılıklı gö-
rüşerek, fikir alışverişinde bulunarak 
bir mecraya taşınacaktır. Hepimizin 
niyeti iyi güzel doğru olduktan sonra 
çözülmeyecek problemimiz kalmayacak         
Allahın izniyle.
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Hüseyin KURT: Sakarya Akyazı İlçesi Süt Üreticileri Birliği Başkanı

“Bizim dertlerimiz aslında Süt Birli-
ğinin dertleri olmalı. Bu konuda da be-
nim derdim de şu; desteklemenin birlik 
üzerinden geçmesinden taraftarız, bu 
konuda büyük sıkıntılarımız var yani, 
birlik aidatlarımızı alamıyoruz.

Sözmen:  “Biz bunu tabii önümüz-
deki yılın tebliğinde mutlaka değerlen-
direceğiz. Zaten şu anda daha tebliğ 
çalışmasına başlamadık. Başladığımız 
dönemlerde gerek Merkez Birliği Baş-
kanı ve yöneticilerin de görüşlerini alı-
yorum, o yüzden teşekkür ediyorum. “

“Sürekli denetimmi, yeminli mali müşavir 
denetimimi. Biz sürekli denetim sözleşmesi yap-

tık. Kutluhan beye sormak istiyorum bunu. 
Süt tozu regilasyonu, ben 2019 da piyasada bir 

sıkıntı olmayacağını düşünüyorum ama 2018 de uygula-
nan regilasyonda süt fiyatı 1.53 iken 2017’deki fiyatlar üze-

rinden bir değerlendirme yapıldı. Dolayısıyla süt tozu 
yaptıran birliklerimiz başta ben de olmak üzere zarar 

ettik. Bence o andaki real fiyatlara göre regülas-
yon yapılması lazım. Daha alttaki bir fiyattan re-

gülasyon projesi yürütürsek otomatik olarak 
bu süt fiyatlarının düşmesine sebep oluyor. 
Bence regülasyonda fiyat istikrarının esas 
alınması lazım diye düşünüyorum. 

Yine çiğ sütün sözleşmeli usülde alım 
satımına ilişkin yönelik çıkardı bakanlığı-
mız, biz de buna uymaya çalışıyoruz. An-
cak ortada tip bir çiğ süt alım sözleşmesi 
yok. Sanayici kendi sözleşmesini getiriyor 

birliklere dayatıyor. Dolayısıyla ileride so-
run yaşanıyor, hatta bu sözleşmeler hukuk 

tabiri ile söylüyorum, tek taraflı bağlamazlık 
içeriyor. Dolayısıyla bakanlığımız ve merkez 

birliğimizin tip sözleşme üzerine anlaşıp bölge-
lere göre farklılıkları da  dikkate alıp imzalanması 

gerekiyor. Örneğin çiğ sütte sözleşmede protein 3.2, 
Türkiye’de kaç bölgede protein 3.2’dir sütte. Bunun ceva-
bını verebilecek var mı? Ha şöyle  2.9 dan  3.2 denebilir.  3.2 
derseniz sanayici piyasada sıkıştığın zaman fiyat dönüyor, 
bişi yapabiliyormuyuz, yapamıyoruz.  O zaman konseyde 
referans fiyat açıklamasının ne anlamı kalıyor, hiçbir anla-
mı kalmıyor. İstikrarı bozuyor. Süt tebliğinde yağ oranının 
3,5 olmasına rağmen konseyde 3.6 çıkıyor, neden acaba? 
Bunun sorgulanması lazım. 

Yine örgüt kirliliğinden bahsediyoruz, arkadaşlarda 
belirttiler örgütlerin görev tanımı bir an önce yapılmalıdır. 
Arı birliği var, bal birliği niye var, örnek olsun diye söylüyo-
rum. Üç başlık altında birlikler örgütlenebilir, görev tanım-
ları yapılabilir. Birliklerde, ticaretini iktisadi işletme bilmem 
şirket görünümlü yapmamalı, Türk Ticaret kanunu hü-
kümlerine bağlı olmalıdır. Tescilini de sanayi sicil müdür-
lükleri yapmalı. Bakanalığımız yapıyor.  Dolayısı ile biz tam 
rekabet koşullarında ticaret yapamıyoruz. Tam rekabet 

koşullarında ticaret yapamadığımız için de 
piyasada etkimiz düşük oluyor. Bununda 
düzeltilmesi için çalışılacağını düşünüyorum. 

Islah konusunda Esat abim söyledi, yıllarca 
sütçü ırkları üzerine ıslah yapmışız, etçil ırk ıslahı 
yeterince yapmamışız, bugün geldiğimiz noktada ülke-
mizde et açığı meydana gelmiştir. Islah farkı var, damızlık 
birliği üyesi ıslah yapıyorda, süt birliği üyesi yapmıyormu? 
O da yapıyor. Bakanlığımızın bu konuda çalışmalarının ol-
duğunu ve bu sistemin değiştirileceği yönünde duyum-
larımız var. Yıllardan beri tarımın diğer kollarına da des-
tekleme modeli vardı uygulanan, ama tarım geri gidiyor, 
bunun için mutlaka bu sistemin üretime yönelik olarak 
düzeltilmesi gerektiğini düşünüyorum.  Teşekkür ediyo-
rum.”   

Kontrolörler Daire Başkanı Kutluhan Özdemir: 
“ Ben Turgut beyin sorduğu soruya değinmek 
istiyorum.  Süretli denetim dediniz ama, 
ben bunu şöyle izah edeyim, bu  5200 sa-
yılı üretici birliklerimizin mevzuatından 
kaynaklanan bir durum, sürekli dediği-
niz mali denetimlerden bahsediyoruz, 
burdaki denetimler yönetimsel, yada 
hukuki bir denetim değil, mali yönden 
yapılan denetimler. Gelir gider, bilanço 
vs. ile ilgili bir mali denetim. Bu da tabi 
sizin kanun değişmediği sürece devam 
etmek durumunda. Burada sadece pra-
tik olarak ne yapılabilir, başta da dediğim 
gibi sözleşmelerin daha uygun fiyatta ya-
pılması için bağımsız denetçiler arasında 
uygun seçimler yapmanız sizlerin faydasına 
olacaktır. Teşekkür ediyor ben sözü  İbrahim baş-
kanıma devrediyorum.”

Sözmen: “ Burada regülasyonla ilgili olarak ulusal 
geriye yönelik rakamlarla ulusal süt konseyinin belirlediği 
rakamlar var, sonuçta biz ne dedik, işte 27 Temmuzda alı-
nan kararlar 15 Ağustosta uygulanmıştı, 1,70 olan tavsiye 
süt fiyatı kararı, bu kararda bir tabi süt tozunun maliyeti 
çıkartılıyor, bu maliyet üzerinden gidiliyor ve burada da siz 
bir fiyat baremi belirlemek durumundasınız yani orda 27 
Temmuz’dan sonra öncesinde bir fiyatta 1,53 olarak belir-
lenmiştir ve şimdi de zaten 1,70. Biz şu anda da eğer USK  



Güncel Haberler 37

toplansaydı bir karar alsaydı önümüzdeki yıla yansıyacaktı. 
Biz daha önce bahsettiğim gibi, regülasyonda da bir yeni 
destekleme modeli içinde destekleme istiyoruz. Özellikle 
örgütlere daha çok görev vermek istiyoruz bu konuda, 
onuda anlamışınızdır, destekleme modellerinin değişece-
ğini söyledik. Bu nedenle hiçbir zaman bu maliyet altında 
veya zarar edeceğiniz bir rakam oluşturmayacağız. 

Çiğ süt alış satış sözleşmesi konusunda gerek Merkez 
Birliğinin talebi doğrultusunda bir örnek sözleşme oluş-
turulabilir, bu konuda bakanlığımız  üzerine düşen birşey 
olursa bütün bölgelerde aynı sözleşme örnekleri uygula-
nır diye düşünüyorum.”

Daha sonra süt tozu ile ilgili soruya cevap vermek üze-
re söz alan Et Süt Kurumu Süt Alım ve Üretim Şube Mü-
dürü S.Ahmet Özkan şunları söyledi: “ Süt tozu projesi en 
başından beri genel müdür Osman Uzun beyle birlikte 

çok büyük bir operasyonla başladı. 2016 yıl için 238 
bin ton çiğ süt, 2017 için 577 bin ton çiğ süt, 2018 

yılı için de 174 bin ton süt. Üç yılın toplamında 
1 milyon ton bir sütten bahsediyoruz ve bu-

rada krema fiyatlarına göre aylık, iki aylık, 
üç aylık fiyat belirlemeleri oldu. Şimdi sa-

yın başkan en son kurban bayramında 
yani 1,70 referans fiyattan sonra, kurban 
bayramında iki gün bir alım yapıldı. 
Bunda da 1,70 baz alınarak bakanlı-
ğımızla istişare yapılarak ve o günkü 
krema fiyatları da  göz önüne alınarak 
10,40-10,60 olan süt tozu fiyatı 12,25 ve  
12,45’e çıkartıldı, yani ortalama 12,35 

oldu. Yani çiğ süte gelen zam oranı ka-
dar, süt tozuna da zam geldi. Bu iki günlük 

dönemde de biliyorsunuz, Tire Koop, Aydın 
Hay-Koop, ÖR- Koop, Kiraz Süt Birliği, bu böl-

geden süt aldı. Ben bu bölgedeki arkadaşlar da 
1,70’e yakın bir rakam ellerine geçtiğini söylediler. 

Zaten 1,70’e yakın olması altta olması önemli, çünkü 
et ve süt kurumu olmamalı, orda ihtiyacı karşılıyor. Yani 
sizin yağ oranınız düşük olabilir, kremadan kaynaklı, ma-
liyette 1,65 geçmiş olabilir, veya farklı olabilir ama burada 
öncelik olarak süt üreticisinin sütünü pazarlayamadığı fi-
yatın oluşmadığı yerde biz devreye giriyoruz.” dedi.

Toplantının kapanış konuşmasını yapan Süt Üreticileri 
Merkez Birliği Başkanı Tevfik Keskin Şunları söyledi: “ Ar-
kadaşlar, sorular soruldu, cevaplar alındı, biz bunları not 
aldık. Arkadaşlar Merkez Birliği olarak bu istişare toplantı-
larımızın amacı, direk Tarım Bakanlığı yetkililerimizle sizle-
ri karşı karşıya getirip sorunlarımızı birebir anlatmanızdır. 
Hepimizin sorunları sıkıntıları var ve bu toplantıda not-
larımızı aldık ve bu toplantının sonucunu bakanlığımıza 
bildireceğiz. Ben haftanın üç günü hergün bakanlıktayım. 
Lokman bey sağolsun, diğer başkanlarımla sık sık görüş-
tüğümüz içinde bir ahenk içinde çalışıyoruz. Hepinize 
katılımınızdan dolayı çok teşekkür ediyor, toplantımızın 
hayırlara vesile olmasını dileği ile toplantımızı sonlandırı-
yorum.

İstişare toplantımızı ilk günden itibaren takip 
eden Çiftçi TV, toplantının bitimiyle de özel röportaj-
lar yaptı.

Milas Süt Üreticileri Birliği Başkanımız ve Merkez 
Birliği Başkan Yardımcımız Ali İhsan Gezgin, Çiftçi 
TV’ye verdiği röportajda süt üreticilerinin sıkıntıla-
rına dikkat çekerek, “Türkiye’de süt üreticiliği yapan 
işletmelerin büyük bir bölümü aile işletmesi de de-
diğimiz küçük ölçekli üreticilerinden oluşuyor. 1 ile 5 
baş hayvanı bulunan küçük ölçekli üreticilerin başlı-
ca sorunlarını; artan üretim  maliyetleri, düşük süt fi-
yatları, ürettiği sütü satamama, kalite baskısı, rekabet 
baskısı, komşu ülkelerimiz başta olmak üzere birçok 
ülkede yaşanan olayların dolaylı yoldan süt sektörü-
nü ve üreticiyi etkilemesi olarak sıralayabiliriz” dedi. 

Sorunların çözümü ile ilgili de görüşlerini dile 
getiren Başkan Gezgin; “Üreticilerin devletin teşvik 
ve yardımlarından kolay yararlanabilmesiyle, sahip 
olunan hayvan varlığını artırabilmesiyle, küçük ve 
dağınık bir yapıdaki işletmelerin verimli bir yapıya 
kavuşturulmasıyla, müdahale alımlarının yeterli mik-
tarda ve zamanında yapılmasıyla, mamullerin ihracat 
yollarının artırılmasıyla, iç tüketim kanallarının diğer 
kurum ve kuruluşlarda da yaygınlaştırılarak tüm yılı 
kapsamasıyla, süt üretiminde planlamanın üretici 
birlikleri üzerinden yapılmasıyla, teşvik ve destek-
lemelerin üretici birlikleri üzerinden ve örgütlülüğü 
teşvik edici nitelikte yapılmasıyla, girdi maliyetlerinin 
düşürülerek süt fiyatlarının üreticiyi mağdur edilme-
yeceği oranlara çekilmesiyle sorunlarımız çözüme 
kavuşturulacaktır” dedi. 

Bakanlık yetkililerinin sorunları yakından takip 
ettiğini de dile getiren Başkan Gezgin, “her fırsatta 
sorunlarımızı Sayın Bakanımıza ve Bakanlık yetkili-
leriyle paylaşıyoruz. Yetkililer sorunların çözümü için 
çaba gösteriyorlar” dedi. 

“Biz umutluyuz, küçük aile çiftçiliğimizde üret-
meye devam ediyoruz” diyerek konuşmasını sürdü-
ren Başkan Gezgin, sözlerini “Ayakta kalmaya, Türkiye 
için üretmeye devam edeceğiz” diyerek tamamladı.
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üt üreten çiftlikler ile ilgili ola-
rak, Dünya çapında yaptığı 
etkili araştırmalar ile güveni-

lir raporlar hazırlayan ve en isabet-
li tahminler yapan IFCN, geçen ay 
‘’IFCN 2018 Süt Raporu’’nu yayım-
ladı. Bu rapor tamamen süt değer 
zincirine odaklanmıştır. Standardize 
edilmiş verileri sunmaktadır. Ülke-
lerin birbirleri ile kıyaslanmasını ko-
laylaştırması açısından son derece 
önemlidir. 

IFCN, süt piyasası analizinde 
uzmanlaşmıştır. Süt verileri söz ko-
nusu olduğunda en önemli oyun-
culardan biridir. Dr. Torsten Hemme 
tarafından kurulan IFCN Dünyanın 
dört bir yanında geniş bir yelpazede 
araştırmacılar ve partnerler ile çalış-
maktadır. Daha fazla bilgi için www.
ifcndairy.org web sitesini ziyaret 
edebilirsiniz.

Rapor, Dünya süt üretiminin 
%98’ini sağlayan 115 ülkenin süt 
sektör profillerini içermektedir. Ulu-

sal Süt Konseyi, IFCN’in ülkemizde-
ki tek partneridir. Rapordaki veriler 
100›den fazla araştırmacı tarafın-
dan sağlanmaktadır. Ülkemize ait 
tüm datalar ve istatistikler ise IFCN 
araştırıcı partneri olarak tarafımdan 
hazırlanmıştır. Veriler belirli bir me-
todoloji ile önceden belirlenmiş çift-
liklerden toplanmaktadır. Ülkemizde 
de veriler 15 ve 100 baş sağmal ineği 
olan iki ayrı işletmeden toplanmak-
tadır. Tüm yıl boyunca toplanan bu 
veriler özel bilgisayar programları 
ile ön değerlendirmeden geçtikten 
sonra IFCN merkezine gönderilmek-
tedir. IFCN merkezi Almanya’da Kiel 
Şehrindedir. Bu merkezde çalışan 
ve çoğu tarım ekonomisi, işletme ve 
zootekni alanlarında doktora eğiti-
mine sahip araştırıcılar tarafından 
değerlendirilmektedir. Buradaki de-
ğerlendirme sonucu hazırlanan tas-
lak rapor tüm IFCN araştırıcı ve part-
nerlerinin katıldığı bir çalıştay ile son 
şekline getirilmektedir. 

IFCN Yöntemleri
Dünya genelinde çiftliklerin kar-

şılaştırılmasında ‘’IFCN Yıllık Çiftlik 
Karşılaştırma Analizi’’, 2000 yılından 
beri devam eden bir çalışmadır. Veri 
toplama, ekonomik analiz ve sonuç 
doğrulama için uygulanan IFCN me-
todolojisi aşağıdaki unsurları kullanır:  

Süt piyasası analizi, arz, talep, 
fiyat ve çiftlik yapısı göstergelerini 
kapsayan çok sayıdaki istatistik, her 
bir ülkedeki araştırmacı partnerler 
tarafından ülke düzeyinde toplanan 
verilerden hesaplanmaktadır. Ortak 
veriler ise resmi istatistik kurumları, 
Küresel Ticaret İzleyicileri (GTT), Bir-
leşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgü-
tü (FAO), Euromonitor ve IFCN tah-
minleri ile desteklenmektedir.

Her ülkede üretilen sütlerin yağ 
ve protein içerikleri farklı olacağın-

dan IFCN, süt üretim miktarlarını 
%4,0 yağ ve %3,3 proteine göre 
standardize ederek hesaplamakta-
dır. Bunun için ‘’Kuru Maddeye Göre 
Düzeltilmiş Süt’’ (SCM) yaklaşımını 
kullanır:

Standart süt hacmi = düzeltme 
faktörü X doğal süt hacmi; 

Düzeltme faktörü: (yağ% + pro-
tein%) / 7,3

Ayrıca IFCN, karşılaştırılabilir so-
nuçlar gösterebilmek için ‘’Enerji 
İçeriği Düzeltilmiş Süt’’ (ECM) kulla-
nır. Çiğ süt değerleri, doğal içeriğine 
göre ECM’ye dönüştürülür. Böylece 
%4,0 yağ ve %3,3 protein içeren süt 
verimi elde edilir. Uygulanan formül: 

ECM = (süt üretimi * (%0.383 * yağ 
+ %0.242 * protein+0.7832)/3.1138)

IFCN, süt ürünleri açısından kar-
şılaştırılabilir çıktılar gösterebilmek 
için farklı süt ürünlerini süt eşdeğeri-
ne (ME) dönüştürür. Bunun için “yağ 
ve protein” yöntemi uygulanır. Farklı 
süt ürünlerine yağ ve protein içeriği-
ne bağlı olarak dönüşüm faktörleri 
uygulanır. Bu yöntem tüm işlenmiş 
ürünlerde, ithalat ve ihracat değer-
leri için kullanılır.

IFCN Süt Ürünleri Raporu bu yıl, 
ekonomik, sosyal ve çevresel konu-
ların sürdürülebilirliği hakkında da 
göstergeler içermektedir. IFCN’nin 
Genel Müdürü Dr. Torsten Hemme 
bir konuşmasında. “Süt üretiminin 
sürdürülebilirliğini geliştirmenin en 
iyi yolu, tarım sistemlerinizi diğerle-
riyle kıyaslamaktır” demiştir. 

IFCN Birleşik Dünya Süt Fiyat 
Göstergesi: Bu gösterge, Dünya 
piyasasında işlem gören ilgili süt 
ürünlerinin ağırlıklı ortalamasıdır. 
Bu ürünler ve Dünya süt fiyatına 
katkıları şu şekildedir:  1.Yağsız süt 
tozu ve tereyağı (%35); 2. Peynir ve               

DÜNYA’DA SÜT ÜRETEN ÇİFTLİKLERE 
KARŞILAŞTIRMALI BİR BAKIŞ !!!
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peynir altı suyu (%45); 3. Tam yağlı 
süt tozu(%20). 

Raporda neler ön plana çıkmakta?
2017 yılında Dünya’da, süt üreten 

çiftlik sayısının %1 azaldığını ve çiftlik 
başına süt üretiminin %3,8 oranında 
arttığını göstermektedir. Dünya ge-
nelinde süt üretiminin maliyeti 0,20-
1,05 USD/kg gibi geniş bir aralıkta 
değişmiştir. 

Şekil:1 Dünya süt fiyatlarındaki deği-
şim oranları

Dünyada Ortalama Süt maliyeti 
Bir kilogram süt üretiminin ma-

liyeti, önceki yıla göre yaklaşık 0,02 
USD artarak 2017 yılında 0,40 USD 
olmuştur. Bu artışın nedeni olarak, 
çoğunlukla yüksek yem maliyetleri, 
ABD dolarının bazı para birimleri-
ne karşı değerlenmesi ve enflasyon 
oranları gösterilebilir. 2017 yılında 
Dünya genelinde süt üretiminin 
maliyeti 0,20-1,05 USD/kg gibi ge-
niş bir aralıkta değişmiştir. (Şekil 
2). Ancak çoğu çiftlik 0,30 ila 0,60 
USD aralığında bir maliyet ile süt 
üretmektedir. Son yıllardaki rakam-
lara bakıldığında 2012›den bu yana 
maliyetlerin, ABD ve Avrupa›da 0,40 
USD seviyesinde dengelendiği, ge-
lişmekte olan ülkelerde ise artış eği-
liminde olduğu görülmektedir. 

 ŞEKİL 2. Ülkelere Göre Ortalama Süt 
maliyetleri 

Dünyada karlılık süt üretimini artırıyor 
Analiz edilen tüm çiftliklerin or-

talama çiftlik çıkışı süt fiyatı, 1 kilog-
ram düzeltilmiş Süt (SCM) için, 2016 
yılına göre yaklaşık 0,04 USD artışla 
0,41 USD olmuştur. Fiyattaki bu ar-
tış üreticinin karını kilogram başı-
na 0,03 USD kadar arttırmış ve son 
iki yıldaki düşüş eğiliminden sonra 
üretimin artmasına olumlu bir etki 
yapmıştır. 2015-2016 kriz dönemine 
göre kârlılıktaki en yüksek kazanım-
lar Batı Avrupa, Orta Doğu ve Yeni 
Zelanda›da izlenmiştir. Karlılıktaki 
artış toplam süt üretimini de etkile-
miş ve 2017 yılında Dünya’da tüm 
süt üretimi %2,6 artmıştır.

Büyük ölçekli çiftlikler 
sürdürülebilir midir?
IFCN ilk kez çevre, hayvan sağlığı 

ve refahı ve sosyal sürdürülebilirlik 
konularını ele alan çiftlik sürdürüle-
bilirlik göstergelerini yayınladı. Buna 
göre daha karlı olmalarına rağmen 
büyük ölçekli birçok süt üretim çift-
liği, uzun vadede kesinlikle sürdü-
rülebilir değildir. Küresel olarak 53 
ülkede ve 177 çiftlikte 100 kg stan-
dardize süt için CO2 eşdeğeri olarak 
ölçülen sera gazı emisyonları karşı-
laştırılmıştır. Karbon ayak izi 100 kg 
süt için yaklaşık 90 kg CO2 ila> 1000 

kg CO2 arasında değişmektedir. Al-
manya ve ABD’de olduğu gibi daha 
yüksek verime sahip birçok çiftlik, 
100 kg süt için karbon ayak izini 100 
ila 150 CO2 arasında göstermişlerdir. 
Bu oran düşük verime sahip ülkeler-
de 5 kat daha fazladır.

Sürdürülebilir hayvancılık konu-
sunda üretici ve tüketicilerin odak-
landıkları kriterlerden biri de hayvan 
refahıdır. Çiftliklerde süt ineklerinin 
ortalama verimli yaşam süreleri 
IFCN tarafından izlenmiştir. Büyük 
ölçekli çiftliklerde bir ineğin ortala-
ma verimli yaşam süresi 4 yıl ile 10 
yıl arasındadır. Gelişmiş ülkelerde bu 
süre 5 yıldan azdır. Daha yüksek süt 
verimi daha düşük yaşam süresini 
telafi etse de, daha uzun bir üretken-
lik dönemi kullanma olasılığı vardır. 
Örneğin ABD›deki çiftlikler, 6 yıllık 
bir ömür boyunca inek başına 30 ton 
süt üretirken, Bangladeş’teki bir inek 
çiftliği, 9 yıllık ömürle 5 ton süt üret-
mektedir.

Süt kalitesinin, hayvan sağlığı ve 
refah durumu aracılığıyla değerlen-
dirilmesi için ölçülebilir gösterge-
lerden biri somatik hücre sayısıdır 
(SCC). 2017 yılında izlenen çiftlikler, 
mililitre başına 67.000 ila 12.000.000 
arasında bir SCC varlığı göstermek-
tedir. Bu durum, süt tedarik zinciri-
nin sürdürülebilir gelişimini ve çift-
liklerin iyileştirmesi sağlamak için 
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daha yapılacak çok şeyin olduğunu 
göstermektedir.

Tüm süt üretimi- Eğilimler ve Etmenler
Süt dünyasının karmaşıklığına 

cevaben IFCN, süt tedariki, süt tale-
bi, süt ticareti, süt dengesi, Dünya ve 
ulusal fiyatlar gibi önemli gösterge-
leri izlemektedir. Bu sayede, küresel 
piyasa gelişmelerini, kilit faktörleri ve 
sonuçları açıklayabilmektedir. Tüm 
süt (inek, manda, keçi, koyun ve deve 
sütü) üretimindeki eğilimler göz 
önüne alındığında (1998-2016) uzun 
vadede ortalama yıllık, %2,3›lük bir 
büyüme gözlenmektedir.

Büyümedeki gelişmeler ve etmenleri
Şekil 1›e bakıldığında, 2009, 

2013 ve 2016 yıllarında daha düşük 
bir üretim artışı gözlenmektedir. Bu 
yıllar, daha düşük çiftlik çıkışı süt 
fiyatları, artan petrol, yem ve girdi 
fiyatları veya olumsuz hava koşul-
larına dayanan daha yüksek üretim 
maliyetlerine bağlı olumsuzluklarla 
örtüşmektedir. Ayrıca, 2005, 2006, 
2011 ve 2014 güçlü büyüme yılları 
olarak kaydedilmiştir. Yüksek büyü-
me oranları, uygun iklim koşulları, 
yüksek süt fiyatları ve AB kotası kal-
dırılması gibi politikalardan kaynak-
lanmıştır.

2017’de süt üretiminin artması
2016 yılındaki düşük üretimin 

ardından 2017’de süt üretimindeki 
artış (+%2,6) daha yüksek gerçekleş-
miştir. Bu toparlanma farklı faktörler 
tarafından yönlendirilmiştir. Avrupa-
lı çiftçiler için 2017’de daha yüksek 
süt fiyatları, özellikle Doğu Avrupa, 
İngiltere ve İrlanda’da üretimde ar-

tışa neden olmuştur. Yeni Zelanda, 
olumsuz hava koşulları nedeniyle 
daha yavaş bir hızla, yeniden pozi-
tif büyümeye kaymıştır (% + 1). Bu 
arada ABD, süt üretimindeki büyü-
mesini %2,3 oranında sürdürmüştür. 
Bununla birlikte, bazı yeni oyuncula-
rın da üretimlerini (örneğin, Türkiye 
%10, Kolombiya %15 ve Kanada %4) 
arttırdıkları kaydedilmiştir.

Dünya’da süt fiyat trendleri  
2006’dan bu yana bakıldığında, 

uzun vadeli ortalama Dünya süt fi-
yatları 40USD/100 kg (ECM) olmuş-
tur. 2016 yılına kadar süren fiyat krizi 
sonrasında, 2017 yılında dünya süt 

fiyatı, %10’luk dalgalanmalarla Zig-
Zag Senaryosuna geçmiş ve  orta-
lama Dünya süt fiyatı 35USD/100 kg 
(ECM) seviyesinde bir değişim gös-
termiştir. 

En son seviye değişimi aşağıdaki 
gelişmelerle açıklanabilir:

2016 yılında arz büyümesi yavaş-
larken, dünya süt fiyatı 2016 yılının 
ortalarında toparlanmaya başladı. 
2017 yılında arz artışı (2016 yılına 
göre +22 milyon ton ECM) ve talep 
artışı (2016 yılına kıyasla +21 milyon 
ton), fiyat istikrarına ve ortalama yıl-
lık süt fiyatının 35,5 USD / 100kg ECM 
olmasına neden oldu. Başlıca ana et-
menler, yüksek talep ve fiyatlar, stok-
larda düşüş ve ithalat talebindeki 
toparlanma olmuştur. 2018 yılında, 
dünya süt fiyatı bir nebze daha is-
tikrar gösterdi. Bu, 2009’un süt fiyatı 
krizinden sonra fiyatların arttığı ve 
istikrara kavuştuğu 2010’daki benzer 
modelleri göstermektedir.

2018 küresel süt üretimi eğilimleri 
IFCN’nin gerçek zamanlı aylık veri-

leri ve son üç aydaki tahminlere göre 
Dünya süt üretimi ortalama %2,2’lik 
bir büyüme (Ocak-Eylül 2018) seviye-
sine ulaşmıştır. Bu, ortalama %2,3’lük 
uzun vadeli büyümenin biraz altın-
dadır. Daha spesifik olarak, üretim 
artışı Ocak 2018’de % 3,1’den Eylül 
ayında sadece % 1,7’ye gerilemiştir.

Bu yavaşlama, 2018 ortalarında 
Güney Amerika ülkelerindeki makro-
ekonomik ve politik şokların yanı sıra 
kuzey yarım küredeki süt üretimini 
etkileyen olumsuz iklim koşulları ile 
açıklanabilir.

Gelecek: 2019’da neler beklenebilir?
Ekim ayı başlarında çeşitli ti-

caret platformlarınca farklı fiyat 
seviyeleri belirtilmiştir: Yeni Ze-
landa 33.4 USD/100 kg ECM; AB ve 
ABD’de daha yüksek tereyağı fiyat-
ları nedeniyle, 36 USD/100kg ECM. 
Dünya süt fiyatındaki kısa vadeli 
düşüşün ardından, 2019’a baktığı-
mızda, IFCN, dünya süt fiyatının 35 
USD / 100kg ECM’den daha yüksek 
bir seviyede dengeleneceğini var-
saymaktadır. Talep büyümesinin 
arz büyümesini biraz aşması bek-
leniyor. Bu duruma, AB’deki 2018 
yılında görülen kuraklığın, 2019 
yılını da dolaylı olarak etkileyerek, 
yem kalitesi, sağmal hayvan sayısı 
hayvan başına verimlerin düşecek 
olması sebep olarak gösterilebi-
lir. Sonuç olarak, 2019 yılında AB 
süt fiyatının dünya süt fiyatından 
biraz daha yüksek olması beklen-
mektedir.



Güncel Haberler 41



Güncel Haberler42

 

Sarıoğlan Süt Üreticileri Birliği Başka-
nı, Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği 
Denetim Kurulu Üyesi Lütfi Ünsal baş-
lattıkları kampanya konusunda açıkla-
malarda bulundu. “Ülkemizin içinde bu-
lunduğu bu zor durumda bir nebzede 
olsun katkıda bulunmak adına sembolik 
de olsa başlatmış olduğumuz bu kam-
panya ile dövizde yaşanan kur artışına 
engel olmak, Türk lirasına gerektiği öne-
mi göstermek adına böle bir girişimde 
bulunduk. Üreticilerimizden ve halkı-
mızdan ilgi büyük oldu ve kampanyamız 
amacına ulaştı. Bizler birlik olduğumuz 
sürece güçlüyüz kuruluş amacımız neyse 
bu vatan için de aynı amacı gütmek de 
ve yolumuza bu anlayışla devam etmek-
teyiz.  Her Türk vatandaşı gibi devletimi-
zin her zaman yanında olmak, elimizden 
gelenin fazlasını yapmak için gayret gös-
termeye devam edeceğiz. Birliğimiz ve 
şahsım olarak kampanyamıza ilgi gös-
teren desteklerini esirgemeyen herkese 
sonsuz şükranlarımı sunarım. Belirtmek 
istediğim bir konuda kimsenin aklına 
yanlış bir şey gelmesin kampanyamızı 
birliğimiz adına başlattık ama verilen 
sütleri kendi işletmemden karşılayarak 
birliğimiz herhangidir zarara  uğratıla-
mamıştır, kimse bundan pay çıkartarak 
karalama kampanyası yapmasına izin 
vermem. Gücümüz birlikteliğimizden 
gelir Allah birliğimiz ve bütünlüğümüzü 
bozmasın, durmadan üretmeye ve ülke 
ekonomisine katkıda bulunmaya devam 
edeceğiz.  

Sarıoğlan Süt Üreticileri Birliği Aşure Günü düzenledi. Sa-
rıoğlan Kaymakamı İlhan KAYATÜRK ve çok  sayıda davetlinin 
katıldığı Aşüre gününde Birlik Başkanımız Lütfi Ünsal, Birlik ve 
beraberliğin paylaşmanın önemine değindi.

Aşure günü münasebeti ile Sarıoğlan Süt birliği olarak ilçe-
miz Kaymakamı ve daire amirleri başta olmak üzere üreticileri-
miz aşure ikramında bulunuldu. 

Ünsal; “Bu güzel günde bizi yalnız bırakmayan herkese te-
şekkür ederiz. Bir kez daha anladık ki paylaşmanın anlamı ve 
değeri çok büyük, kardeşçe, mezhep, din ırk gözetmeksizin 
herkesin kucaklaştığı sevgi ve kardeşlik dolu bir dünya için 
önce kendi çevremizden başlamamız gerektiğini, inşallah bu 
birlik ve beraberliğimiz her daim devam eder böylesi önemli 
günler ile de pekiştirmiş oluruz. 

Bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyor 
ve  bu tür organizasyonların devamını diliyorum.”
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 Muğla Gazeteciler Cemiyeti tarafından 
her yıl düzenlenen  Medya Başarı Ödüllerinin 
dağıtıldığı geleneksel Basın Gecesi Ödül Tö-
reni gerçekleşti.

Muğla Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kuru-
lu tarafından Seydikemer Tarım ve Orman İlçe 
Müdürlüğü Eğitim Yayım ve Enformasyon Biri-
minde Görevli Safura KOVANTEPE ve Seydike-
mer Fethiye Süt Üreticileri Birliği Başkanı Tur-
gut TOKMAK; Seydikemer İlçesinin tanıtımına, 
Örgütlenme ve Üretim alanında göstermiş 
oldukları üstün başarı ve neticesinde bölgeye 
sağlamış oldukları katkılardan, farkındalık ya-
ratan çalışmalarından dolayı ödüllerini, Med-
ya Başarı Ödülleri Gecesinde aldı.

Fethiye  Seydikemer İlçeleri Süt  Üreticileri Birliği Başkanı Turgut 
Tokmak Muğla Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Süleyman Akbulut’tan 
ödülünü aldı.

Fethiye Seydikemer İlçeleri Süt 
Üreticileri Birliği  ve Geka işbirliği 
ile yapılan Kooperatif  Birliklerin 
Güçlendirilmesi Mali Destek Progra-
mı kapsamında “Fethiye  Seydikemer’de 
Çig Süt Kalitesini Artırarak Pazarlama İm-
kanlarının Geliştirilmesi ve Kapasite Artırımı” 
projesi imzalandı. Proje Toplam 
Bütçesi 551.745,00 TL olup 496.545,00 TL 
si GEKA tarafından karşılanacaktır. 
Bu proje kapsamında Fethiye Sey-
dikemer İlçeleri Süt Üreticileri Birliği 
adına çeşitli hacimlerde 26 adet Süt 
Soğutma Tankı alınacaktır.

Geka Genel Sekreter Vekili Özgür Akdoğan ve 
Fethiye Seydikemer İlçeleri Süt Üreticileri Birliği 
Başkanı Turgut Tokmak Proje Protokolünü 
imzalarken. 
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GDO, Genetiği Değiştirilmiş Organizma anlamı-
na gelir. Diğer bir değişle daha fazla ve daha karlı 
tarımsal ürün elde etmek için bitkinin genetik 
yapısının değiştirilmesidir. 
GDO’NUN ÜRETİM AMACI NEDİR?
l		Ürün miktarını arttırmak
l		Hasat sonunda kayıpları en aza indirmek
l		Ürünleri zorlu hava koşullarına karşı dirençli 

hale getirmek
l		Endüstri adına alternatif kaynaklar geliştir-

mek
l		Ürünlerin toprak verimliliğini azaltmasını ön-

lemek
l		Böcek ilaçlarının kullanımını azaltmak
l		Ürünlerin böceklere ve hastalıklara karşı daha 

dirençli olmasını sağlamak.
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GDO’lu ürünlerle ilgili bir makale 
yazma veya bir haber yapma 
esnasında herhangi bir ürünün 
görüntüsünün yayınlanması son 
derece yanlıştır. Çünkü o ürün 
günah keçisi ilan edilirken di-
ğer GDO’lu ürünler de aklanmış 
olur.

GDO’lu ürün 
üretmenin bir tek 

nedeni vardır: 
AÇGÖZLÜLÜK

Yılmaz DÖNMEZ
Ziraat Yük. Mühendisi



Yukarıda yazılan 
maddeler GDO’lu 
ürün üreten firmaların 
kendilerini haklı çıkarma 
gerekçeleridir.

GDO’lu ürün üretmenin 
bir tek nedeni vardır: AÇ-
GÖZLÜLÜK

Bu teknolojinin ku-
rulurken yukarıda yazılı 
“masum”gerekçeler ileri 
sürüldü.  Ancak daha uy-
gulamanın ilk aşamasında 
bitki hastalıklarıyla mücadele 
için gıda olarak kullanılan bit-
kilere antibiyotik üretebilen genler aktarıldı. Kendi 
bünyesinde antibiyotik ve hatta tarım ilacı üreten 
bitkiler elde ettiler.
İki büyük tehlike söz konusu:
l	 İhtiyacımız olmadığı halde haberimiz olmadan 

antibiyotik alıyoruz. GDO’lu bu besinlerin vucut-
tan atılımı diğer besinlere göre daha zordur. 

l	Bu genin ne zaman ne şekilde yayılacağını kes-
tirmek mümkün değil. Bu zararlı genlerin tohu-
ma, toprağa ve hatta böceklere geçerek biyolojik 
dengeyi bozduğu bilinmektedir.
GDO’lu ürün üreten ülkeler sırasıyla ABD, Arjan-

tin, Brezilya, Hindistan ve Çin’dir. Yapılan araştır-
malarda Amerika’daki işlenmiş gıdaların % 75’inin 
GDO’lu ürün içerdiği bilinmektedir.

Yukarıda sayılan ülkeler aynı zamanda dünyaya 
GDO’lu ürün ihraç eden ülkelerdir. Ne yazık ki ülke-
mizde 25 GDO’lu besin ve besin yan ürününde it-
halat serbest edilmiştir. Örneğin Mısır, Patates, Soya, 
Pamuk ve Konola.

GDO’lu ürünlerle ilgili bir makale yazma veya bir 
haber yapma esnasında herhangi bir ürünün gö-
rüntüsünün yayınlanması son derece yanlıştır. Çün-
kü o ürün günah keçisi ilan edilirken diğer GDO’lu 
ürünler de aklanmış olur.

GDO’lu ürünler son derece tehlikelidir ama bu-
nunla mücadele etmek de mümkündür. GDO’lu 
ürünlerin tamamen kontrolden çıktığını bütün gı-

dalarda salgın 
hale geldiğini 

varsaymak ne kadar 
tehlikeli ise onu ciddi-

ye almamak ve mücade-
leden vazgeçmek de o ka-

dar yanlıştır. Bizim gibi 
ülkelerde bunu avan-
taja çevirmek daha ko-
laydır.

Birkaç örnek vere-
lim:

Erzurum’da organik 
buğday üretiminin ilk de-

nemeleri yapılırken kendiliğinden 
sağlıklı buğday üretim bölgeleri oluştu.

GDO’dan arınmış ürün elde etme çalışmalarının 
başarılı örneği Burhaniye bölgesinde zeytin ve zey-
tinyağı üretiminde sağlandı. Bu bölgede organik 
olarak üretilen zeytinlerden elde edilen zeytinyağı 
bir firma tarafından ABD’ye ithal ediliyor.

ABD’de yapılan analizlerde bu zeytinyağının aynı 
zamanda GDO ile bulaşık olmadığı ortaya çıktı. Bu-
nun üzerine zeytinyağını üreten firma, kendi alım 
bölgesindeki zeytin üreticilerini ikna ederek hayvan 
gübresi kullanımını da durdurdu. Herhangi bir güb-
re kullanılamadığı için zeytindeki verim düşüklüğü 
gibi bir sorunla karşı karşıya gelindi.

Hayvansal gübre kullanılmamasının nedeni, he-
nüz ülkemizde GDO’dan arınmış hayvan gübresini 
tespit edecek yaygın bir teknolojinin olmamasıdır.

Sürdürülebilir tarımsal üretimin her kolu diğer-
lerine bağımlıdır. Diğer yandan her biri GDO’suz 
üretim hedeflendiğinde üreticilerimi için de yeni bir 
ekmek kapısıdır, yeni bir kazanç kaynağıdır.
Örnek: 
l	GDO’suz buğday, yonca, diğer hayvan yemleri, 
l	GDO’suz  hayvancılık, 
l	GDO’suz süt ve süt ürünleri, 
l	GDO’suz hayvan gübresi.

Sonuçta bu, ülkemizde GDO’dan arınmış bölge-
lerin oluşmasını da sağlayacaktır.
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Bursa Sanayicileri ve İşadam-
ları Derneği (BUSİAD) önemli 
bir çalıştaya ev sahipliği yap-
tı. Tarım ve Orman Bakanlığı 
Bursa İl Müdürlüğü ve Bursa 
Uludağ Üniversitesi Ziraat Fa-
kültesi Zootekni Bölümü’nün iş-
birliği ile 25.Ekim.2018 tarihinde 
BUSİAD’da düzenlenen “Zootek-
ni Çalıştayı”nda hayvansal üre-
timle ilgili sorunlar masaya yatı-
rıldı. Çalıştaya, Bursa Tarım İl ve 
İlçe müdürlüklerinden konuyla 
ilgili teknik elemanlar, üniversi-
teden akademisyenler ve öğren-
ci temsilcileri,  tarım ve hayvan-
cılıkla ilgili sivil toplum örgütleri 
temsilcileri, kamu ve özel sektör 
temsilcileri, banka temsilcileri ve 
üretici temsilcilerinden oluşan 
90 kişi katılım sağladı. Çalıştay-
da; Zootekni Eğitimi, Büyükbaş 
Hayvancılık, Küçükbaş Hayvan-
cılık, Kanatlı Kümes Hayvanları, 
Yem Sektörü ve Hayvan Besle-
me, Arıcılık, Hayvancılık Yatırım-
ları ve Finansman olmak üzere 7 
farklı çalışma masasında sektö-
rün swot analizi yapıldı. 

Çalıştayda, Türkiye süt üreti-
minin %90’dan fazlasını üreten 
büyükbaş hayvancılıkla ilgili ola-
rak yapılan swot analizi sonucun-
da; bölgede toprak, coğrafi ve ik-
lim yapısının sığırcılık için uygun 
olması, yem bitkileri üretimi için 
uygun sulanabilir arazi varlığı, 
pazara yakınlık ve süt sanayisi-
nin büyük kısmının bölgede bu-
lunması, sığır popülasyonunda 
kültür ırkı hayvan oranının fazla 
olması, bölge yetiştiricilerinin di-
ğer bölgelere göre daha bilinçli 
olması ve buna bağlı olarak sa-
nayiye sunulan ürün kalitesinin 
yüksek olması, süt sığırcılığı ko-
nusunda gelişmiş teknik eleman 
sayısının fazla olması, Ziraat ve 
Veteriner Fakülteleri gibi eğitim 
kurumlarının sektörle bağlantılı 
olması Bursa bölgesinde büyük-
baş hayvancılığın güçlü yanları 
olarak belirlenmiştir.  

Bununla birlikte, örgütlen-
menin zayıf olması, kaba yem 
üretimine yönelik teşviklerin 
miras yasası nedeniyle yetiştiri-
ciye ulaşamaması, işletme bü-

BURSA ZOOTEKNİ ÇALIŞTAYI

  Prof.Dr. İbrahim Ak
Çalıştay Başkanı

 Hadi Ergun Türkay
BUSİAD Başkanı

Hacı Dursun Yıldız 
Bursa Tarım İl Müdürü 

  Prof.Dr.Uğur Bilgili     
Ziraat Fakültesi Dekanı
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yüklüklerinin küçük olması, işletmelerde geleneksel 
tekniklerden uzaklaşamama ve yetiştiricinin gelişen 
teknoloji ve yenilikleri takibinde yaşanan sıkıntılar, 
işletmelerde koruyucu hekimliğe yönelik uygula-
maların kabul görmeyişi, kooperatifler ve yetiştirici 
birlikleri kanalı ile yapılması gereken eğitim, bilgi-
lendirme toplantıları ya da yayım hizmetlerinin ye-
tersiz kalması, yem bitkileri ekilişi ve mera alanları 
ıslahının yetersiz oluşu bölgede sektörün zayıf yan-
ları olarak tesbit edilmiştir.  

 Tarımsal politikalardaki istikrarsızlık, ülke gene-
linde hayvan ıslahına gerekli önemin verilmeyişi, 
yem fiyatları ve ürün fiyatları arasındaki dengesiz-
lik, aile işletmelerinin giderek azalması ve gençlerin 
hayvancılıktan uzaklaşması, hayvan hastalıkları ile 
mücadelenin yetersiz oluşu ve koruyucu hekimli-
ğin uygulanmayışı, anaç sayısının fazla ancak yavru 
sayısının az olması, ithalat baskısı nedeniyle süt sı-
ğırcılığı sektörünün bölge ve ülke genelinde tehdit 
altında olduğu vurgulanmıştır.  

Bununla birlikte; bölgede hayvancılığa uygun 
alanların geniş olması, pazarlama kanallarına erişim 
kolaylığı, yüksek kaliteli sütü tescil ettirerek akredite 
kuruluşlar aracılığı ile süt tozu üretiminin ve ihraca-
tının yapılabilecek olması ve bölgede Bursa DSYB 
bünyesinde ICAR onaylı akredite bir süt analiz labo-
ratuvar bulunmasının sektör açısından önemli fırsat-
lar taşıdığı belirtilmiştir.   

Sonuç olarak; bölgede büyükbaş hayvancılık ve 
süt üretiminin sağlıklı bir şekilde gelişimi ve sürdürü-
lebilmesi için; 
1. Büyükşehir Belediyesi ve Valiliğin Birliklerin yap-

tıkları projelere destek vermesi  
2. Tarım İl Müdürlüğünün Kooperatif ve Birliklerde 

hayvancılık tasarruflarının etkin kullanımına yö-
nelik denetlemelerde bulunması 

3. İşletme büyüklüklerini artırmaya yönelik stratejik 
planların en kısa sürede uygulamaya konulması

4. Üreme problemlerinin azaltılması ve buzağı ka-
yıplarının önlenmesi için İşletme sürü yönetimi, 
buzağı bakım ve beslemesine yönelik yetiştirici 
bilgi ve bilincin artırılması

5. Damızlık hayvan, besi materyali ve et İthalatının 
ivedi şekilde durdurulması.

6. Yetiştiriciye yönelik bilgilendirme ve yayım hiz-
metlerinin Kooperatif ve birlikler aracılığı ile ar-
tırılması ve bu hizmetlerin sağlanmasında Bursa 
Büyükşehir Belediyesi ve Valiliğin ilgili kuruluşlara 
destek vermesi

7. Yem bitkileri üretiminin artırılmasına yönelik arazi 
toplulaştırma uygulamalarının hızlandırılması 
gerektiği belirtilmiştir. 
Çalıştaya katılan ve katkı veren tüm kurum ve 

kuruluşlara düzenleme kurulu adına teşekkür eder, 
çalıştay sonuçlarının bölge ve ülke hayvancılığına 
yararlı olmasını dilerim.                                
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Söke Ziraat Odası Başkanı Kemal 
Kocabaş, yaptığı yazılı açıklamada, 
2020 yılına kadar münavebe yap-
mayan üreticinin desteklerden ya-
rarlandırılmayacağını belirtti.

Kocabaş, “Yayımlanan tebliğ ile 
birlikte bu süreç 2018 yılı itibariyle 
başladı. 2018 yılından itibaren arazi-
sine 3 yıl üst üste pamuk veya başka 
bir ürün eken üretici destekten ya-
rarlanamayacak. Yani bu şu anlama 
geliyor, 2018, 2019 ve 2020 yılında 
arazisine aralıksız pamuk eken üre-
tici 2020 yılında primden yararlana-
mayacak” dedi.

Söke Ovası’nın yaklaşık 100 bin 
dekarlık bölümünün taşkına ma-
ruz kalan ve tuzluluk oranı yüksek 
arazilerden oluştuğunu kayde-
den Kemal Kocabaş, “Menderes 
Nehri’nin Bağarası’ndan başlayıp 
Balat–Batıköy’e kadar olan bölge ile 
yine sağ sahil ve sol sahil yani yedek 
8 ile yedek 9 sulama kanallarından 
itibaren denize kadar olan bölgele-
rin kapsam dışında bırakılmasını is-
tiyoruz. Buralar hem taşkın bölgesi, 

hem de tuzluluk oranı çok yüksek 
yerler. Pamuk dışında bir ürün ye-
tişmiyor. Burasıyla ilgili olarak, ADÜ, 
DSİ, İl Tarım Müdürlüğü, Söke Ziraat 
Odası ve Söke Ovası Sulama Birliği 
olarak rapor hazırladık” şeklinde ko-
nuştu.

MÜNAVEBEYE UYMAYAN 
DESTEK ALAMAYACAK
Çiftçinin mağdur duruma düş-

memesi için bir an önce münavebe 
şartını yerine getirmesi gerektiğini 
kaydeden Kemal Kocabaş, “Üretici-
lerimiz bu sene ellerindeki yerin ya-
rısı kadar buğday veya yem bitkisi 
ekmelerini tavsiye ediyorum. Yeşil 
gübrede yapılabilir. Onun için şim-
diden üreticilerimiz pamuk ektikleri 
yerin yarısını değişik ürün ekmeye 
çalışsınlar. Yani bu işi kademeli ya-
palım. Buğday, yem bitkisi veya ye-
şil gübre olarak ÇKS’ye bildirirlerse 
bu münavebe yerine geçiyor. Yani 
münavebe yapılmazsa 2020 yılında 
pamuk desteği alamayacaklar” ifa-
delerini kullandı.

Münavebeye 
uymayarak 

arazisine üç yıl 
üst üste aynı 

ürünü eken çiftçi, 
desteklerden 

yararlanamayacak. 
Münavebeyle 

ilgili süreç 2018’de 
başlarken, Söke 

Ziraat Odası 
Başkanı Kemal 

Kocabaş, çiftçiyi 
uyardı.
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Tarım ve Orman Bakanlı-
ğının, “Hayvancılık Destekle-
meleri Uygulama Tebliği’nde 
Değişiklik Yapılmasına Dair 
Tebliğ”i, Resmi Gazete’de ya-
yımlanarak, yürürlüğe girdi. 
Buna göre, hayvancılık des-
teklerinden yararlandırılacak 
anaç koyun ve keçilerin yaş 
aralıkları, 15-90 aydan 15-
120 aya çıkarıldı

 

Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe 
göre, hayvancılık desteklerinden 
yararlandırılacak anaç koyun ve 
keçilerin yaş aralığı değiştirildi.

HAYVANCILIK

DEĞİŞİKLİK
DESTEKLEMELERİNDE



Güncel Haberler50



Güncel Haberler 51

HEDEF 2023’TE BU RAKAMI 
130 MİLYON TONA ÇEKMEK…

1970’li yıllarda Türkiye’de erozyonla kaybolan 
toprak miktarının yıllık 500 milyon ton olduğunu 
vurgulayan Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pak-
demirli, yapılan çalışmalar neticesinde günümüz-
de erozyonla kaybolan toprak miktarının yıllık 154 
milyon tona indiğini söyledi. Dr. Pakdemirli 2023’te 
ise hedeflerinin, kaybolan toprak miktarını yıllık 130 
milyon tona çekmek olduğunu belirtti.

Türkiye’nin coğrafi konumu, topografik yapısı ve 
toprak özellikleri düşünüldüğünde erozyon konu-
sunda hassas bir bölgede bulunduğunun altını çi-
zen Bakan Dr. Pakdemirli “Elbette alınacak önlemler 
ile erozyonla mücadele etmek mümkün. Bu anla-
yışla Bakanlık olarak önemli çalışmalara imza attık. 
Özellikle son 16 yılda yaptığımız ağaçlandırma çalış-
maları bu mücadelede önemli bir adım oldu” dedi.

SON 1 YILDA 4 MİLYAR 200 MİLYON 
FİDAN TOPRAKLA BULUŞTURULDU
Son 16 yılda 5 milyon hektar alanda ağaçlandır-

ma yapıldığını ifade eden Dr. Bekir Pakdemirli “ Bu 
dönemde erozyon kontrolü, bozuk ormanların iyi-
leştirilmesi çalışmalarına hız verildi ve 4 milyar 200 
milyon adet fidan toprakla buluşturuldu. 2002’de 16 
milyar adet ağacımız vardı, bugün 22 milyar adete 
ulaştık. 2023 hedefimiz ise 24,5 milyar ağaca ulaş-
mak” değerlendirmesinde bulundu.

KAYBOLAN TOPRAK MİKTARI YILLIK
154 MİLYON TONA İNDİ
Erozyonla mücadele kapsamında yapılan bu ça-

lışmalar ile 1970’li yıllardaki yıllık erozyonla kaybo-
lan 500 milyon tonluk toprak miktarını bugün itiba-
rıyla 154 milyon tona düşürdüklerini vurgulayan Dr. 
Pakdemirli “Hedefimiz bu rakamı 2023 yılında 130 
milyon tona indirmek. Bu hedefleri tabi ki tek başı-
mıza gerçekleştirmiyoruz. Üniversitelerin, kamu ku-
rumlarının, STK’ların, ilgili tüm kurum ve kuruluşların 
desteği ile gerçekleştiriyoruz. Çölleşme ile mücade-
le de başarı ancak hep beraber hareket edildiğinde, 
katılımcı bir yaklaşım sergilendiğinde sağlanabilir” 
açıklamasını yaptı.
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İLHAM VEREN BİR MARKA            
HİKAYESİ GİRİŞİMCİLİK ÖYKÜSÜ

Onun deyimiyle postmodern 
fırıncı. Bu isim nereden çıktı diye 
sorduğumuzda hikayesini hemen 
bizimle paylaşıyor. Yıllar önce Ek-
mek israfı konusunda dönemin 
Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan 
ile sohbet ederken  ne iş yaptığı-
mı sordu ben de ‘’ekmek ustasıyım 
dedim. Nasıl yani kadın ekmek 
ustası mı. Yanındakilere döndü ve 
bakın siz böyle bir ekmek ustası 
gördünüz mü? Ve sonra postmo-
dern fırıncı dedi’’ o günden sonra  
postmodern fırıncı olarak anılmaya 
başladım.

Onun hayat hikayesi hep ilkler-
le ve ilginç hikayelerle dolu.  İngiliz-
ce Çalışma Ekonomisi Endüstri İliş-
kiler mezunu, reklamcılık yapmış 
bir marka uzmanı.  Unlu mamül-
lerde marka yönetimi konusunda 
Türkiye’de en önemli kişilerden 
biri. Aynı zamanda  arkeoloji oku-
muş,  profesyonel yelkenci.  Ekmek 
ustası, tarihçisi ve besin futuristi.   
Gastronomi turizmine getirdiği 
farklı bakış açısıyla yeme içme ka-
dar hikayesine de dikkat çekiyor.  
Kısacası yeme içmeyle ilgili gerçek 
bir profesyonel ve öncü. O icat çı-
karan yeni nesil iş insanlarından. 

10 yıl boyunca Türkiye’nin lider 
bir  süpermarket gurubunda  unlu 
mamüller kategorisini yöneten 
ATAMAN,  3 yıl önce Mine Ataman 
bread markasını kuruyor. Kurduğu 

marka ismi gibi farklı ve alanında 
tek. Unlu mamüller işi yapmak is-
teyenlere A’dan Z’ye danışmanlık 
veren marka aynı zamanda sağlıklı 
ekmek ve Anadolu’nun buğday ve 
ekmek zenginliği konusunda da 
sürekli içerikler yaratan farklı bir  
platform.  

O icat çıkaran bir girişimci. Her-
kes hobisini mesleğe dönüştürür-
ken o  mesleğini hobileştirmiş bir 
ekmek sevdalısı.  Yıllarca yüzbin-
lerce ekmek yaparken şimdi ek-
meğin hikayesini anlatarak haya-
tını kazanıyor.  O geleceğin yeme 
içme trendlerini belirlerken aynı 
zamanda ürün tasarımı da yapıyor. 
Örneğin hamburger ekmeğinde 
değişim yaşanacak diyor bir bakı-
yorsunuz söyledikleri çıkıyor. Kas-
tamonu ekmeğini, damla sakızlı 
özel bir kurabiyeyi, Kete diye anılan 
farklı bir ürünün tasarımcısı o. Şim-
di bu ürünler yok satıyor. O aynı 
zamanda ürün avcılığı da yapıyor. 
Geleneksel ürünleri bulup onların 
hikayesinden esinlenip modern 
sofralara uygun lezzetlere dönüş-
türüyor. 

Mine ATAMANbread bir çok ko-
nuda girişimcilere ilham veren bir 

marka hikayesi.  Yarattığı içerikler-
le dünyada ilklere imza atan ATA-
MAN;  hikayesinin farklı bir yönünü 
de bizimle paylaşıyor. 

Kurtuluş savaşı yıllarında 
Kırım’dan  dönen  fırıncı dedesi-
nin yanlarına  sadece ekşi maya ve  
buğday tohumlarını alarak geldiği-
ni  ifade eden ATAMAN ailemizin 
fırıncılık mirasını geleceğe taşımak 
en büyük hevesim. Bu amacıma 
ulaşırken onların Kırım’dan getirdi-
ği yüzyıllık ekşi maya da benim en 
büyük zenginliğim diyor.  Şimdiler-
de çok özel ekmeklerini  bu özel 
maya ile yapıyor. Ona göre sofrayı 
kuran kadın ailenin de temel taşı-
dır. Ve kadın kurduğu her sofra ile 
kültürü de mayalar.

Ekmeğe Fısıldayan Kadın Mine 
Ataman, Anadolu’nun ekmeğin 
anavatanı olduğunu ifade 
ederek, “Bizim 
Milli Ekmeği-
miz olmalı” 
dedi. 

Ataman, 
A n a d o l u 
coğrafyasın-
da her yöre-
nin kendine 

AY
IN

 K
O

N
U

SU



has o yöre özelliklerini taşıyan ekme-
ğe sahip olduğunu belirterek şehir-
leşmeyle yöresel tatların unutulmaya 
başladığını vurguladı. Yeryüzündeki 
her karış toprağın farklı bir yaratılış fıt-
ratı ve ‘’alameti farikası’’ olduğunu söy-
leyen Ataman şöyle devam etti; “Bazı 
coğrafyalar şanslı bazı coğrafyalar zor-
luklarla doludur. Coğrafya bazen kader 
bazen de keder olur insana. Anadolu 
dünyanın mucizesidir. Göbeklitepe’de 
10 bin yıl önce ekilen buğday size, 
yaşayan tüm insanların geleceğini de-
ğiştirmiştir. Anadolu;   dünyadaki tüm 
buğdayların atasına ev sahipliği ya-
par, buğdayın gen merkezi Diyarbakır 
Karacadağ’dır.   Anadolu buğdayın da 
ekmeğin de atası, anasıdır. Maalesef 
son 50 yıldır Anadolu’nun tohumları 
da ekmekleri de unutulmaya yüz tut-
tuğunu söylüyor.

Milli tarım uygulamaları kapsamın-
da Anadolu’nun atalık tohumları koru-
ma altına alınmalıdır, diyen Ataman 
sözlerine, ”Anadolu’nun her bir ekme-
ği başka bir mucizenin öyküsü olup, 
hepsi birbirinden değerlidir. Yapılan 
araştırmalar gösteriyor ki insanın en 
sevdiği lezzet çocukluk sofralarındaki 
lezzetmiş. Bu nedenledir ki dünyanın 
dört bir tarafına yayılmış vatandaşla-
rımız için   Bazlama, Trabzon ekmeği, 
Afyon ekmeği, Kastamonu ekmeği yu-
vaya dönüşün anahtarıdır. Nerede ya-
şarsanız yaşayın mutfak 

birleştirici bir 
güçtür. Bir 
lokma ek-

mek bir çok 
sorunu berta-

raf eder” dedi.
“Ekşi Maya Ana-
dolu Sofralarının 
Temel Unsuru”

Milli tarım tohumu, insanı, kültürü, 
geleneği koruyan, geleceğe taşıyan 
bir yapılanmadır.  Geleneksel bilginin, 
yöntemin sınırlı üretimden çıkarılıp 
geleceğe taşınabilmesidir. Bu anlam-
da coğrafi işaretler Türk tarımı, Türk 
çiftçisi ve yerel kalkınma için önemli 
bir fırsattır. Bu gün bir çok İtalyan tarih-
çi pizzanın atasının Anadolu olduğu-
nu kabul etmekte olup, Anadolu’nun 
mutfak kültürünün gelecek 10 yılda 
yıldızı pazarlayan ülkeler arasına gire-
bilmesi için sadece ekmek değil farklı 
çörekler de önemli bir fırsattır diyen 
Ataman, Bugün San Francisco ekşi 
maya konusunda dünyanın merkezi 
olarak algılanmaya başlamıştır. Oysa 
ki   ekşi maya, fermente mutfak Ana-
dolu sofralarının temel unsurudur. Bu 
anlamda  ekşi maya ile yapılan Afyon 
ekmeği, Kastamonu ekmeği, Trabzon 
ekmeğinin aromaları çok zengin olup 
dünyada bulunmaz bir zenginliğe sa-
hiptirler. Hitit, Asur, Urartu, Selçuklu, 
Osmanlı mutfaklarında ekşi mayalı 
ekmekler çörekler çok önemli yer tut-
masına karşın günümüzde unutulma-
ya yüz tuttu. Ortadoğu ve Hindistan’a  
özgü pita ekmeği dünyanın neresine 
giderseniz gidin sizi bir mutfakta kar-
şılar. Ekmek sadece insanların karnını 
doyurmaz   o ülke ve kültür hakkında 
da anlamlı bilgiler taşıdığını söylüyor.
Gelecekte ne tür ekmekler 
yiyeceğiz?

İklim değişikliği ve değişen müşteri 
beklentilerini dikkate aldığımızda pro-
tein bakımından beslenme çok önem 
kazanacak. Buğday ve patates fiyatı 
düşük olması nedeniyle göreli olarak 
basın tarım ürünlerine göre ekimi yıl-
dan yıla düşme göstermektedir. Bu 
anlamda gelecekte börülce(yaprakları 
da hayvan yemi olarak kullanılabiliyor)  
katılarak yapılacak ekmekler, farklı 
proteinlere sahip örneğin mercimek 
ile birleştirilmiş unlardan yapılacak 
ekmeklerle daha çok karşılaşacağız. 
Yine iklimin etkilerinden sebep muz 
üretimi giderek artarken gelir düzeyi 
düşük gruplar için buğdayla beraber 
kullanımı yüksek enerji sağlamada 
etkili olacaktır. Artizan ekmekçilik ko-
nusunda da değişimler olacağını ifade 

eden Ataman, farklı mayalar ile farklı 
buğday türleriyle fasülye, mercimek 
gibi protein çeşitleri birleştirilip prote-
in değerleri yüksek unlardan ekmekler 
yapılacak. Folik asit ve niasin içerek 
ekmekler önem kazanacak. Hamile-
likte folik asit eksikliği yüzünden son 
yıllarda sıkça görülen  beyin gelişimi 
eksikliğine bağlı hastalıklarda görülen 
artış nedeniyle folik asit katkılı ekmek-
ler çok önem kazanacak. Protein de-
ğerleri bakımından deniz yosunlarını 
da gelecekte ekmeklerimizde sıkça 
göreceğiz. 

Ekmek ustalığının  çok saygın ve 
önemli bir meslek olduğunu belirten 
ATAMAN 10 bin yıldır dünyalıyım di-
yor. Binlerce yıllık zanaatkarlığın göl-
gesinde demlendim ve şimdi modern 
sofralara konuk olmaya adayım diyen 
Ataman; Ustalığımda binlerce yıllık 
zanaatkarlığın el izini taşıdığını ifade 
ediyor. Anadolu’da yaşamış tüm us-
taların mirası şimdi benim ellerimde 
amacım bu mirası geleceğe taşımak 
ve dünya ile buluşturmak.    Son gün-
lerde ekmek ile ilgili tartışmalara da 
değinen ekmek ustası ‘’nimeti gani-
mete dönüştürme çabaları’’ nı bertaraf 
etmek lazım. Sektörün bir an önce bir 
araya gelip gıdada ‘’haysiyetli üretim 
ve tüketim’’ konularını tartışması ge-
rek diyor. Bu anlamda ‘’Sağlıklı ekmek’’ 
konusunda ne denli önemli olduğuna 
dikkat    çeken     ATAMAN, ‘’EKMEK 
MESELESİ MEMLEKET MESELESİ’’ Dİ-
YOR VE BU KONUNUN İRDELENMESİ 
GEREKTİĞİNİ söylüyor
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Keskin ve Gezgin

iraat Bankası tarafından Ankara Üniversi-
tesi Ziraat Fakültesi işbirliği ile geliştirilen 
Genç Çiftçi Akademisi açıldı. İmza töreninin 

Ankara’da yapıldığı proje kapsamında, gençlerin 
tarıma olan ilgilerinin artırılması ve eğitimli, bilinçli 
çiftçilerin yetiştirilmesi amaçlanıyor.

Genç Çiftçi Akademisi projesinin imza töreninde 
bir konuşma yapan Ziraat Bankası Genel Müdürü 
Hüseyin Aydın, Genç Çiftçi Akademisi’ne dair detay-
lar hakkında açıklamalarda bulundu.

‘’Tarımda sürdürülebilir büyüme ve gelişmeyi 
sağlamak için eğitimin önemini biliyoruz. Bugün 
başlatacağımız Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akade-
misi ile tarım sektöründe kendi işini kurmayı ya da 
ücretli olarak çalışmayı düşünen ya da halen bu 
alanda çalışan gençlerimize eğitim alma imkanı 
vererek, geleceğin tohumlarını atıyoruz. Bu açıdan, 
tarım sektöründe önemli bir iş ve güç birliği projesi 
olan Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi Projesinin 
bu aşamaya gelmesinde emeği geçenlere teşekkür 
ediyorum.”

GENÇLERİN TARIMA İLGİSİNİ ARTIRMAK 
DİZAYN EDİLMİŞTİR
Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş’te, 

Genç Çiftçi Akademisi ile ilgili bazı açıklamalarda 
bulundu. Bu projenin amacına ilişkin açıklamalarda 
bulunan Erkan İbiş, Genç Çiftçi Akademisi ile genç-
lerin tarıma ilgilerinin artırılmasının amaçlandığını 
söyledi. 

“Gençlerin tarıma olan ilgisini arttırmak, gençle-
re belirli konularda tarımsal üretim ve yatırım yap-
mayı öğretmek, asgari tarımsal ve finansal eğitimi 
almış, finansal okuryazarlık kazanmış bilinçli genç 
çiftçiler yetiştirmek ve gençlere tarım alanında gi-
rişimcilik bilinci kazandırmayı amaçlayan Ziraat 
Bankası, Genç Çiftçi Akademisini bu amaçla dizayn 
etmiştir” 

GENÇ ÇİFTÇİ AKADEMİSİ’NDEN KİMLER 
YARARLANACAK?
Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi’nden, Üre-

tim konusuyla ilgili teknik bilgisini arttırmak, Yeni 
tarımsal yatırım yapmak, Mevcut tarımsal işletmesi-
ni büyütmek veya geliştirmek, Bir tarımsal işletme-
de çalışmak isteyen ve başvuru koşullarını taşıyan 
Genç Çiftçiler ve Genç Çiftçi adayları yararlanabile-
cek. 

Eğitim için katılımcılardan herhangi bir ücret ta-
lep edilmeyecek. Tüm eğitim ve eğitim materyalleri 
ile ilgili masrafların Ziraat Bankası tarafından karşıla-
nacağı eğitim boyunca, katılımcılara belirli miktarda 
yemek ücreti ödenecek, konaklama ihtiyacı olması 
halinde anlaşmalı otellerdeki konaklama giderleri-
ne katkı yapılacak ve eğitim süresince ücretsiz ola-
rak hayat ve sağlık sigortası yaptırılacak.
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BAŞVURU KOŞULLARI
Genç Çiftçi Akademisi projesine başvuru yapa-

cak adayların, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 18 
yaşını tamamlamış ve 30 yaşından gün almamış 
olan, asgari lise mezunu, eğitim verilecek konular-
da tarımsal faaliyet yapmayı veya mevcut tarımsal 
faaliyetini büyütmeyi ya da bir tarımsal işletmede 
çalışmayı isteyen, erkek adaylar için askerlik göre-
vini tamamlamış ya da muaf olan, medeni hakları-
nı kullanma hakkına sahip olan, kredi kullanmasına 
engel bir durumu olmaması gerekiyor. 

Genç Çiftçi Akademisi uygulaması ilk olarak 
Ankara’da başlatılacak. Daha sonra bu uygulama-
nın en geç 2018 yılı sonunda farklı şehirlerde de 
başlatılması hedefleniyor. 

 Gençlerin tarıma olan ilgisini arttırmak, gençlere belirli konularda tarımsal 
üretim ve yatırım yapmayı öğretmek, asgari tarımsal ve finansal eğitimi almış, 
finansal okuryazarlık kazanmış bilinçli genç çiftçiler yetiştirmek ve gençlere ta-
rım alanında girişimcilik bilinci kazandırmayı amaçlayan Ziraat Bankası, Genç 
Çiftçi Akademisini bu amaçla dizayn etmiştir. 



Sığır Yetiştiriciliğinde Yapılacak Çalışmalar Hakkında 

Görüş ve Öneriler
Artan maliyetler süt üretimi ya-

pan işletmeleri çıkmaza sokmuştur. 
Nasıl hesaplandığı bilinmeyen fiyat 
önerileri ile oluşan fiyatlar üretici 
açısından yetersiz kalmaktadır. Üre-
ticiler için üretimlerini sürdürebile-
cekleri bir fiyat oluşumu için herşey 
yapılmalıdır.

Bakanlığımız öncelikli olarak et 
perakende fiyatları ile uğraşmakta-
dır. Ülkemizde kendi hayvanlarımız-
dan et üretimini arttırma yönünde 
gerçekçi çalışmalar ise yoktur. Et 
üretimini arttırmanın tek bir çözümü 
vardır. “ Hayvan sayısını arttırmak” . 
Hayvan sayısının arttırılması ancak 
süt sığırcılığının karlı bir üretim ya-
pısına kavuşturulması ile mümkün 
olacaktır. 

Hayvan sayısının artması ile süt 
fazlası olacağı ve artan üretimin so-
run yaratacağı öne sürülmektedir. 
Bunun önlenmesi için devlet eli ile süt 
tozu üretimi yapılarak fazla sütün pi-
yasadan çekilmesi mümkündür. An-
cak elde edilen süt tozunun iç piya-
sada değil (bugün olduğu gibi) ihraç 
edilerek başka ülkelere satılması ge-
rekir. Bu yapıldığında devlet bir mik-
tar para kaybedebilir. Ancak 
bir çeşit ihracat desteği 
olacak bu kayıp 
para 

ülke ekonomisinde kalacak, ayrı-
ca tereyağ ithalatı da büyük ülçüde 
engellenmiş olacaktır. Öte yandan 
süt sığırcılığı sürdürülebilir  karlı bir 
yapıya kavuşacağı ve ülkemiz hay-
van varlığı artacağı için et ithalatı da 
giderek azalacaktır. Süt sığırcılığını 
böyle bir yapıya kavuşturmak ülke-
mizin çıkarları için en akıllıca yol ola-
rak kabul edilmelidir.

Süt sığırcılığının gelişmesi için, 
süt fiyatı üretim maliyetleri göz önü-
ne alınarak oluşturulmalıdır. Fazla 
sütü ürün olarak ihracatı teşvik edil-
meli uluslararası piyasaya göre Türk 
ihracatçısına değişen oranlarda ih-
racat desteği verilmelidir. Ülkemizde 
son derecede gelişmiş bir süt sanayi 
vardır. Devlet, üretici ve sanayici ile 
birlikte ülke çıkarını gözeten çözüm-
ler bulunması yoluna gidilmelidir.

Tüketici açısından yapılacakların 
başında toptan ve perakende 
fiyat aralığının kontrol 
edilmesi  en önemli 
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unsurdur. Ürünlerin satıldığı marketlerin satış ve 
alış fiyatları arasında büyük farklar (%30-35’e va-
ran) bulunmaktadır. Temel besin maddesi olan süt 
ürünlerinde böyle bir kontrolun yapılarak toptan – 
perakende fiyat aralığının makul düzeyde tutulması 
yoluna da gidilebilmelidir.

Günümüzde yükselen faizler süt işletmecilerinin 
finans maliyetlerini arttırmıştır. Marketler aldıkla-
rı ürünleri bedelini çok geç veya istedikleri sürede 
ödeyerek sanayicinin maliyetlerinin artmasına ne-
den olmaktadır. Bu durumu önlemek için Fransa’da 
özel bir yasa çıkarılmıştır. Bu yasaya göre ”tarımsal 
ürün ticareti yapanlar satın aldıkları ürün bedelini 
en geç sonraki ayın ilk 10 günü içinde ödemekle 
yükümlüdürler.” Böylece ortalama ödeme süresi 
(30+10/2) 20 gün ile sınırlı kalmaktadır. Sanayici-
nin bir diğer sorunu, marketlerin istedikleri kadar 
aldıkları ürünün istedikleri kadarını iade etmeleri-
dir. Kontrolsüz iade sistemi  de süt sanayicisine yük 
getirmekte ve maliyetlerini artırmaktadır. Ürün iade 
sisteminin de kontrol altına alınmasının yolu bulun-
malıdır. 

ÜRETİCİ AÇISINDAN YAPILACAKLARI İSE ŞÖYLE 
SIRALAYABİLİRİZ ;

A. Üretime devam etmesini sağlayacak süt fiyatının 
oluşturulması, 

B. Fiyat oluşturulurken sadece 6 ay ara ile değil, 3 
ay ara ile fiyat oluşturulmalı üretici bekletilerek 
mağdur edilmemelidir.

C. Süt ve buzağı destekleri sık aralıklarla düzenlen-
meli ve her 2 ayda bir ödenmelidir.

D. Kaba yem üretim destekleri hızla arttırılmalı ve 
zamanında ödenmelidir. Böylece üreticinin girdi 
maliyeti düşürülmelidir. 

E. Çiftlik elektrik fiyatları tavukçulukta olduğu gibi 
sübvansiyonlu yapılarak ucuzlatılmalıdır.

F. Ziraat Bankası’nın sübvansiyonlu işletme kredi-
sinden yararlanma kolaylaştırılmalıdır. Bu kredi 
faizi piyasaya göre düşük olmakla birlikte hay-
van alımı kredisinde olduğu gibi sigorta zorun-
luluğu bulunmaktadır. İşletme kredisinde hay-
van sigortasının kaldırılması halinde ucuz finans 
nedeni ile yetiştiriciler yem ihtiyaçlarını mevsi-
minde karşılayarak maliyetlerini azaltma olana-
ğına kavuşmuş olacaklardır. 
Sonuç olarak her türlü olanaklar düşünülüp, üre-

timi destekleyecek biçimde düzenlemeler yapıla-
rak sığırcılık karlı bir üretim haline getirilmelidir. Bu 
yönde izlenecek politikalar hem gıda bağımsızlığı-
mızı sağlayacak hem de gereksiz ithalatları önleye-
rek ülkemizin çıkarları korunmuş olacaktır.
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PTT Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Servet AKDENİZ 
ve çalışma ekibinin  Merkez Birliğine  ziyaretleri  

Adana İli Süt Üreticileri Birliği Başkanı  Mustafa 
MERCAN ve Tekirdağ Süleymanpaşa Süt 
Üreticileri Birliği Başkanı Şerif BAYKUT’un 

Merkez Birliği  ziyaretleri.

Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı olarak atanan  Cengiz Ceylan ve 
Erol Bulut’a hayırlı olsun ziyaretleri.

Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ’ı makamında ziyaret eden Türkiye 
Süt Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Tevfik Keskin ve Çekerek Süt Üreticileri Birliği 

Başkanı Faruk Aşık , Bozdağ’a Birlik sembolü  süt vazosu takdim etti.
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Hayrabolu Kaymakamlığına atanan Ahmet 
Karakaya’ya yeni görev yerinde başarı ziyareti.

Yargıtay üyeliğine atanan Yüksel Gezgin’e 
yeni görevinde başarı ziyareti.

PTT Daire Başkanı Servet Akdeniz’e ziyaret.

Denizbank Gn Md Yrd Burak Koçak ziyareti. Hayrabolu geçmiş dönem belediye meclis üyesi 
Müjdat Özer  ziyareti.

Keşan süt üreticileri birliği başkanı Nevzat Meriç 
beyi makamında ziyaret etti

Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Keskin, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Ali İhsan Gezgin, Yönetim Kurulu Üyeleri  Münir Altınbaş, Selçuk Gökmen ve Merkez Birliği Genel Sekreteri Ali 
Özgehan, Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü’ne atanan Zekeriyya Erdurmuş’a hayırlı 

olsun ziyaretinde bulundu.



Sağlık62

Fazla kilolarınıza bir de yaz aylarında açık büfe, 
toplantılar, atıştırmalıklar derken yenileri mi eklen-
di? Şimdi onlardan nasıl kurtulacağınızı düşünüyor, 
ne giyseniz yakıştıramıyor, kendinizi mutsuz hisse-
diyorsunuz. Aman dikkat! Şok diyetler uygulayarak 
sağlığınızı riske atmayın. Acıbadem Kozyatağı Has-
tanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Nur Ecem Baydı 
Ozman “Normal bir metabolizma haftada en fazla 1 
kilo yağdan veriyor. Daha fazlası vücuttaki su ve kas 
kitlesinden kaybediliyor” uyarısında bulunuyor. Ay-
rıca kısıtlı diyetlerin sonunun hep hüsran olduğunu, 
çünkü bu diyetlerle kaybedilen su kitlesinin diyet 
sonlandığında hızla geri geldiğini belirten Nur Ecem 
Baydı Ozman, kilo yağdan kaybedildiğinde ise fazla 
kiloların geri gelme riskinin çok azaldığını söylüyor. 
Nur Ecem Baydı Ozman sağlıklı bir şekilde haftada 1 
kilo verdiren diyet için 5 etkili öneride bulundu.

Öğün atlamayın
Belki de en sık yapılan hata daha az yemiş olmak 

için öğün atlıyor olmak. Öğün atladığınızda iştahını-
zı kontrol edemezsiniz ve kendinizi sürekli buzdo-
labının önünde bulursunuz. Onun yerine vakitli bir 
şekilde öğünlerinizi tüketin. Aç kalarak ya da me-
tabolizmanızın gereksiniminden daha az bir kalori 
tüketerek kilo vermeye çalışıyorsanız yağ yerine kas 
da kaybediyor olabilirsiniz. Çünkü metabolizma kıt-
lık halinde sadece yağlarını değil kaslarını da ener-
ji kaynağı olarak kullanmaya başlıyor. Bu nedenle 
herkesin mutlaka 3 ana öğün yapması, gereksinime 
göre de 1 ila 3 arasında ara öğün eklemesi gerekiyor.

Ara öğünlerde süt, yoğurt tercih 
etmeniz veya meyvenizin yanına 
süt, yoğurt eklemeniz de tok 
tutucu etkiye sahip olduğundan 
yağ yakımına destek oluyor. 
Yetişkin bir kişinin günde 200 
ml.lik 2 su bardağı kadar süt 
veya yoğurt tüketmesi yeterli.

Nur Ecem Baydı Ozman
Beslenme ve Diyet Uzmanı

5 Adımda



Tok tutan yiyecekleri tercih edin
Öğünlerinizde mutlaka et, tavuk, balık, yoğurt 

gibi protein kaynaklarına yer açın. Çünkü proteinler 
hem uzun süre tokluk sağlıyor hem de termik etkile-
ri sayesinde vücutta sindirilirken vücuda ekstra kalori 
yaktırıyor. Ara öğünlerde süt, yoğurt tercih etmeniz 
veya meyvenizin yanına süt, yoğurt eklemeniz de tok 
tutucu etkiye sahip olduğundan yağ yakımına destek 
oluyor. Yetişkin bir kişinin günde 200 ml.lik 2 su bardağı 
kadar süt veya yoğurt tüketmesi yeterli. Ayrıca pirinç 
pilavı ve makarna yerine bulgur, tam buğday ekmeği 
tercih ederek de tokluk sürenizi uzatabilirsiniz.

Her öğünde çiğ sebzelere yer verin
Domates, salatalık, marul, roka gibi sebzelerin su 

oranları yüksek ve kalorileri de yok denecek kadar az. 
Posa içeriklerinin de yüksek olması sayesinde hem 
uzun süre tokluk sağlıyorlar hem de kabızlığa iyi geli-

yor ve kilo vermenize destek oluyorlar. Çünkü kabızlık 
problemi kilo verme hızını düşüren bir etmen.

Beslenmenizde kompleks karbonhidratlara yer 
verin
Karbonhidrat meyvede, tahıllarda, kuru baklagiller-

de bulunan bir besin ögesi ve vücudumuz için ilk enerji 
kaynağı. Birçok kişi kilo almaktan endişe ettiği için kar-
bonhidrat tüketimini sınırlandırıyor. Oysa karbonhid-
rattan kısıtlı diyetlerde yağ kaybı yaşanırken kas ve su 
kayıpları da meydana geliyor. Bu nedenle yağdan kilo 
vermek için kan şeker hızını yavaş yükselten bulgur, 
tam buğday ekmeği veya çorba gibi kaynaklara mut-
laka yer vermek gerekiyor.

Bol su tüketin
Beslenme ve Diyet Uzmanı Nur Ecem Baydı Ozman 

”Vücudumuzun yüzde 60’ı sudan oluşur. Vücudumuz-
daki tüm sistemler suya bağımlıdır ve eksikliğinde bir-
çok problem görülebilmektedir. Su tüketmenin yağ 
yakımına doğrudan bir etkisi olmamasına rağmen, 
yeteri kadar su tüketmek kilo verme sürecini hızlandı-
rır. Bunun nedeni bağırsakların çalışmasını sağlayarak 
kabızlığı önlemesi, midede hacim yaratarak tokluk sağ-
laması gibi yollarla kilo verme sürecine olumlu etkide 
bulunmasıdır” diyor.

kilolardan kurtulma rehberi
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Sert çekirdekli meyveler makas ve testereyi sevmez. Budamayı bilmeyen bana dokunmasın der.   Kiraz, vişne, şeftali kesince              ağlar. Yara yeri zamkla                  dolar. 

Yumuşak çekirdekli 

meyveler budanmayı 

sever.

Elma, armut, ayva ne kadar 

kesersen o kadar çiçek aça-

rım der.

Şeftali çiçek açtağında kolay budanır. 
Ne kadar meyve bırakaca-

ğınızı budarken 
görebilirsiniz.

Tarlada üretilen ürünler 

serada üretilenlere göre 

daha doğaldır görüşü 

doğru değildir. 

Seranın ürüne zararlı etkisi 

yoktur. Asıl tehlike üretim 

sırasında hatalı ve zamansız 

kullanılan kimyasal maddelerdir.

Meyvelerde aşı her ay 

yapılabilir.

Hangi çeşit ve yöntemi 

uygulayacağımızı bilmemiz 

gerekir.

Arı sütü mucizesi.
Döllenmiş bir arı yumurtasını 
balla beslerseniz işçi arı, arı 
sütüyle beslerseniz ana arı olur.


