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Günümüzde, insanların beslenme konusundaki 
farkındalığının artması ve hayvansal protein 
kaynaklarının insan gelişmesindeki önemi, hayvancılık 
faaliyetlerinin, ekonomik ve stratejik olarak 
değerlendirilmesine yol açmıştır.

Hayvansal ürünlerden biri olan süt, insan 
beslenmesinde önemli bir yere sahiptir. Sadece 
kendisini değil, kendinden elde edilen ürünler itibariyle 
de ele aldığımızda süt ve süt ürünlerinin, gıda sanayii 
içinde önemli bir yeri olduğunu rahatlıkla görebiliriz.

Süt, bileşimi ile mükemmel bir besin olmasına 
karşın çok çabuk ve kolay bozulması 
nedeniyle depolanma problemi olan 
bir üründür. Bu nedenle çiğ sütü 
üreten hayvancılık işletmeleri, piyasa 
şartlarındaki ani değişimlerden 
olumsuz şekilde etkilenebiliyorlar. 
Piyasadaki çiğ süt talebindeki geçici 
bir azalma, tüm süt sektörünü ciddi 
biçimde etkileyebilmektedir. Çünkü 
sütü depolama şansı olmayan 
üretici, hele bir de ekonomik olarak 
zayıf ise, maddi bakımdan sıkıntıya 
düştüğünde ilk iş olarak damızlık 
hayvanlarını kesime göndermeyi 
çözüm olarak görmektedir. Bu 
uygulama, üreticide kısa bir süreli 
bir rahatlama sağlasa da, ürettiği 
süt miktarı azalacağı için bundan 

uzun vadede kendisi zarar görmektedir. Ayrıca çiğ 
sütte yaşanacak muhtemel bir talep artışında ise 
elindeki hayvan varlığı azaldığından yeteri kadar süt 
üretemeyecektir. Süt üretimindeki bu düşüş ister 
istemez hem tüketicinin hem üreticinin hem de süt 
sanayicisinin aleyhine sonuçlar doğuracaktır. 

Sütte, üretimin sürdürülebilirliğini 
sağlamak önemli
Görüleceği üzere süt fiyatlarının maliyetin altına 

düşmemesi ve üreticinin kâr marjının makul düzeyde 

olmasının sağlanması, üretimde sürdürülebilirliğin 
sağlanması bakımından önemlidir.

Bunu sağlamak amacıyla Bakanlık olarak ortaya 
koyduğumuz uygulamalarla; ülkemizde süt sığırcılığının 
geliştirilmesini, sağlıklı üretimin artırılmasını, süt 
üreticilerinin korunmasını, üretim maliyetlerinin 
düşürülmesini, üretimin sürdürülebilir bir kârlılığa 
ulaşmasını, kayıt sistemlerinin güncel tutulmasını ve 
hayvan hastalıklarıyla mücadele etmeyi amaçlıyoruz.

Bu amaç doğrultusunda güncel ihtiyaçlara göre 
revize ettiğimiz mevzuat çalışmalarımızla, verdiğimiz 
desteklerle ve gerektiğinde yaptığımız yerinde 
müdahalelerle hem piyasanın sağlıklı işlemesini sağlıyor 
hem de üreticinin, sanayicinin ve tüketicinin mağdur 
olmamasını sağlıyoruz.

Çiğ süt desteklememiz 1987’den bu yana devam 
ediyor. Üretmiş olduğu çiğ sütü, Bakanlığımızdan 
çalışma izni almış süt işleme tesislerine satan, 
ulusal düzeyde üst örgütlenmesini tamamlamış bir 
hayvancılık örgütüne üye olan yetiştiricilere 2009’dan 
bu yana, inek sütünün yanı sıra manda, koyun ve keçi 
sütüne farklı olmak üzere litre başına destekleme 
ödemesi yapıyoruz. 2012’den bu yana soğutulmuş süte 
farklı destek, 2016 yılından itibaren de üretici örgütleri 
üzerinden pazarlanan süte farklı destek veriyoruz. Bu 
desteklerimizle kaliteli üretimin arttırılmasını ve üretici 
örgütlerinin güçlendirilmesini sağlıyoruz.

Ana olmadan dana, dana olmadan da 
et ve süt olmaz
Bakanlığa geldiğimiz ilk günden itibaren şunu 

söylüyoruz hep: “Ana olmadan dana olmaz. Dana 
olmadan da et ve süt olmaz.” Bu bakımdan damızlık 
yetiştiriciliğine çok önem veriyoruz. Bu doğrultuda 250 
Bin Düve Projesi ve 500 Bin Anaç Koyun Projesi gibi 
projeleri hayata geçirdik.

Damızlık sığır yetiştiriciliği de dahil olmak üzere 
hayvancılık konularında yeni yatırım yapan veya kurulu 
işletmesinin kapasitesini arttırmak isteyen yetiştiricilere 
finansman ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla,         

Dr.Ahmet Eşref  FAKIBABA
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı 
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Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığı ile 
düşük faizli işletme ve yatırım kredisi kullandırılıyor. 
Faiz indirim oranları; yatırım konusu ile kredi türüne ve 
miktarına göre % 25 ile 100 arasında değişmektedir.

Damızlık büyükbaş ve küçükbaş havyan yetiştiriciliği 
konusunda her türlü alt yapı yatırımını tamamlayan 
yetiştiricilere, damızlık hayvan temininde yardımcı 
olmak amacıyla Bakanlığımızca belirlenen sağlık ve 
teknik kriterler çerçevesinde yine Bakanlığımızca 
belirlenen ülkelerden gümrük vergisinden muaf olacak 
şekilde özel ithalat izni veriliyor.

Çiğ sütün fiyatını USK belirliyor
Sanayiye arz edilen çiğ sütün alım ve satımının 

sözleşmeli usulde yapılması, üretici/üretici örgütü ve 
alıcı arasında uyulması gereken kuralların belirlenmesi, 
üretim ve pazarlamada sürdürülebilirliğin sağlanması, 
arz talep dengesinin oluşturulması ve çiğ süt 
üretiminde izlenebilirliğin sağlanması amacıyla 2015 
yılı Nisan ayında “Çiğ Sütün Sözleşmeli Usulde Alım 
Satımına İlişkin Yönetmelik”i çıkardık. Birçok yenilik 
getiren bu düzenlemeyle aynı zamanda çiğ süt fiyatının 
Ulusal Süt Konseyi’nin ilan ettiği tavsiye fiyatına göre 
belirlenebileceği de hükme bağlandı.

Üretici, sanayici, birlik, kamu kurumu, meslek odaları 
ve derneklerin birlik halinde süt sektöründeki sorunları 
el birliğiyle çözmeleri ve bu doğrultuda ortak hareket 
etmeleri amacıyla 2009’da Ulusal Süt Konseyi kuruldu. 
Bu konseyin daha dinamik ve daha işlevsel olması, ortak 
çıkarlara dönük kararlar alması noktasında Bakanlık 
olarak her tür katkıyı verdiğimizi belirtmek isterim.

Süt piyasasını bozacak uygulamalara 
ESK aracılığıyla müdahale ederiz
Süt konusunda Bakanlığımıza bağlı Hayvancılık 

Genel Müdürlüğümüzün yanı sıra Et ve Süt Kurumu 
(ESK) da ciddi çalışmalar yürütüyor. ESK, süt ile ilgili 
olarak piyasa dengelerini bozacak uygulamaların 
engellenmesi ve piyasaların regülasyonunun 
sağlanması amacıyla değişik müdahale araçlarını 
elinde bulunduruyor. 2009’dan beri uygulanan sütteki 
regülasyon çalışmalarına, ESK da 2016’dan itibaren alım 
yaparak başladı. Bu kapsamda geçen yıl da alım yapan 
ESK, bu uygulamasına bu yıl da devam ediyor. 

Bu doğrultuda ESK; süt fiyatlarının maliyetlerin 
altına düşmesi veya mevsimsel süt arzının fazla olduğu 
dönemlerde pazarlanamayan arz fazlası sütün, süt 

tozuna çevrilmesini ve bu sayede üreticilerimizin 
korunmasını amaçlayan regülasyon uygulamasını 2016 
yılından itibaren yürütüyor. Üreticilerimizin olumlu 
karşıladığı bu uygulama ile süt fiyatlarında istikrarı 
koruyarak üretimde sürdürülebilirliği sağlıyoruz.

Okul Sütü Programı ile çocuklarımıza 
süt içme alışkanlığı kazandırıyoruz
Destekleme ve piyasa düzenleme uygulamalarımızın 

haricinde okullara dönük çalışmamız da var. Geleceğin 
yetişkinleri olacak anasınıfı ve ilkokul çağındaki 
öğrencilerimize süt içme alışkanlığını kazandırmak, 
yeterli ve dengeli beslenmelerine katkıda bulunarak 
sağlıklı büyüme ve gelişmelerini sağlamak amacıyla 
Bakanlığımız koordinasyonunda, Milli Eğitim Bakanlığı 
ve Sağlık Bakanlığınca ortaklaşa olarak ülkesel ölçekte 
2011-2012 eğitim öğretim yılından itibaren Okul Sütü 
Programı’nı uyguluyoruz.

Program kapsamında 6 uygulama yılında 300 bin 
ton süte karşılık gelen 1 milyar 500 milyon adet 200 ml 
kutu süt dağıtıldı. 7. uygulama yılını da 5 Şubat 2018 
tarihinde başlattık. 2018 yılı Programıyla; yaklaşık 32 
bin okulda 6 milyon öğrenciye 255 milyon adet Okul 
Sütü dağıtmayı planlıyoruz. Bu uygulamamız, arz 
fazlası sütün değerlendirilmesini sağlaması bakımından 
üreticilerimize büyük faydalar getiriyor.

Uygulamalarımızla et ve süt üretimini 
artırmaya çalışıyoruz
Hayvancılığımızın geliştirilmesine yönelik 

uygulanmakta olan desteklere ve projelere ilave olarak;
3	 Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programları,
3	 TKDK aracılığı ile uygulanan proje hibe destekleri 

(IPARD),
3	 Yatırım Teşvik Sistemi kapsamında uygulanan prog-

ramlar,
3	 Milli Tarım Projesi kapsamında yürütülen projeler,
3	 DAP, GAP, KOP ve DOKAP kapsamındaki illerde 

hayvancılık yatırımlarının desteklenmesi gibi çalış-
malarımızla özellikle hayvancılığımızın altyapısının 
gelişmesine önemli katkılar sağlıyoruz.
Bütün bu regülasyon, destek, kredi, proje ve hibe 

uygulamalarıyla et ve süt üretiminin artırılmasını, kaliteli 
ve sağlıklı üretim yapılmasını, üretimin kayıt altına 
alınmasını, hülasa sütte sürdürülebilirliği sağlamaya 
çalışıyoruz.

Bakanlık olarak bizler, üreticisi, sanayicisi, 
tüccarı, esnafı, tüketicisi; hepsini bir bütün olarak 
görüyor, herkesin mutlu olabileceği bir ortam 
oluşturmaya çalışıyoruz. Ancak şunun iyi bilinmesini 
isterim. Üreticimiz bizim başımızın tacıdır. Onlar; 
sektörün ilk halkası olarak çok değerli ve meşakkatli 
hizmetler sunuyorlar. Önümüzdeki dönemde ortaya 
koyacağımız politikalarla, üreticilerimizle beraber süt 
ve süt ürünleri sektörünün bütün paydaşlarını daha çok 
güçlendireceğiz. 
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Sevgili üretici dostlarım, Süt Üretici Birliklerimiz ve değerli okurlarımız; bu 
sayımızla yine sizlerle birlikteyiz.
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olamaması  “BÖL-PARÇALA-YÖNET” mantığıyla art niyetli kişiler tarafından 
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süttozu uygulaması sütün fazla olduğu dönemlerde süttozuna çevirerek fiyat 
istikrarının sağlanmasında büyük önem taşımaktadır. Süt üreticisinin sigortası 
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Emek verene duyulan saygı ve hakkaniyetin en üst seviyede olması 
temennisiyle başta Tarım ve Hayvancılık alanında emek veren tüm emekçilerimiz 
ve bütün milletimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü en içten dileklerimle 
Merkez Birliği Yönetim ve Denetim Kurulumuz adına kutluyorum.

Saygılarımla…

Bakanlığımızın Et 
ve Süt Kurumu ile 
birlikte yürüttüğü 

uygulama ile 
sütün fazla olduğu 

dönemlerde, 
süttozuna çevirerek 

fiyat istikrarının 
sağlanmasında 

büyük önem 
taşımaktadır. 

Süt üreticisinin 
sigortası olan 

bu uygulamanın 
sürdürülebilir 

bir hayvancılık 
için kesinlikle 

devam etmesi 
gerekmektedir.

Tevfik KESKİN
Türkiye Süt Üreticileri  

Merkez Birliği Yönetim Kurulu 
Başkanı

SUNUŞ

BAŞKANDAN



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN,  “Çiftçiler 
Buluşması; Üreten Çiftçi, Büyüyen Anadolu, Gelişen 
Türkiye” isimli program kapsamında ülkenin 81 ilinden 
gelen üreticilerle buluştu. Beştepe Millet Kültür ve 
Kongre Merkezi’nde düzenlenen ve Başbakan Binali 
YILDIRIM ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref 
FAKIBABA’nın da katıldığı programda konuşma yapmak 
için kürsüye yürüyen Cumhurbaşkanı ERDOĞAN’a 
çiftçiler tarafından “zeytin dalı” hediye edildi. Zeytin 
dallarını kürsüye iliştiren  Cumhurbaşkanı ERDOĞAN 
“Çiftçi kardeşlerimizi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde, 
milletin evinde, bu gazi mekanda ağırlamaktan büyük bir 
bahtiyarlık duyuyorum.” diyerek konuşmasına başladı. 

Çiftçilerin Külliyeyi onurlandırdıklarını belirten 
Cumhurbaşkanı ERDOĞAN, şöyle devam etti: 
“Sözlerimin hemen başında sizlerin vasıtasıyla 
ülkemizdeki tüm çiftçilerimize olan minnettarlığımızı 
ifade etmek istiyorum. 15 Temmuz darbe girişiminin 
püskürtülmesinde çiftçilerimiz gerçekten takdir edilecek 
bir duruş sergilediler. Ak koyun ile kara koyunun belli 
olduğu o gece, çiftçilerimiz en ön safta FETÖ’cü hainlere 
karşı mücadele ettiler.” 

GÜÇLÜ TÜRKİYE’NİN YOLU GÜÇLÜ                    
TARIMDAN GEÇİYOR
 Açıklanacak yeni teşviklerin, ülkedeki hayvan 

yetiştiriciliğine yeni bir soluk ve ivme kazandıracağına 
inandığını dile getiren Cumhurbaşkanı ERDOĞAN, “Zira 
günümüzde, şu gerçeği artık hepimiz net bir şekilde 
görebiliyoruz. Bir millet stratejik önemi yüksek alanlarda 
başarı sağlamadan, geleceğe ümitle bakamaz. Güçlü 
ülke, sadece ordusu, ekonomisi, diplomasisi güçlü olan 
ülke değildir. Güçlü ülke, tarım, hayvancılık ve gıda 
alanlarında da kendini ispatlamış ülkedir.” dedi.

Cumhurbaşkanı ERDOĞAN, “Ülkelerin yükselişi de 
çöküşü de tarımla başlıyor. Bunun için güçlü Türkiye’nin 
yolunun, güçlü tarımdan geçtiğini asla unutmamak 
zorundayız.” dedi. Türkiye’nin en başarılı olduğu 
alanlardan birinin tarım ve hayvancılık olduğuna 
işaret eden ERDOĞAN, “Bunun en yakın şahidi de 
sizlersiniz, çiftçilerimiz. Bu ülkenin son 15 senede tarım 
ve hayvancılıkta nasıl mesafe kat ettiğini en iyi sizler 
biliyorsunuz.” diye konuştu. ERDOĞAN, salonda bulunan 
çiftçilere, şöyle seslendi: “Sizler, ekmeğinizi topraktan 
çıkarıyorsunuz. Sizler, her bahar ilahi bir müjdeye, bir 
mucizeye şahitlik ediyorsunuz. Sizler, toprağa atılan ölü 
tohumun filizlenmesindeki o ilahi hikmeti bizzat görüyor, 
toprağın bereketi ile ailelerinizi geçindiriyor, ülkemizi 
doyuruyorsunuz. Gönül dostları ne güzel söylemiş: 
Gökte uçan huma kuşu ne bilir dalın kıymatın, kargayı 
kondurman dala ne bilir gülün kıymatın, çift sürüp ekin 
ekmeyen, meydana sofra dökmeyen, arının kahrını 
çekmeyen ne bilir balın kıymatın.”

     

“Güçlü Türkiye’nin  yolu 
güçlü tarımdan geçiyor”

“Son 15 yılda, nasıl ekonomide, 
ulaşımda, sağlık ve eğitimde ülkemizde 
çağ atlatmışsak tarım, hayvancılık ve 
gıda alanında da Türkiye’yi çok farklı 
bir noktaya taşıdık. Tarım, Cumhuriyet 
tarihinin hiçbir döneminde görmediği 
ilgiye, alakaya ve desteğe bizim 
zamanımızda kavuştu.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,  
“Çiftçiler Buluşması; Üreten Çiftçi, 
Büyüyen Anadolu, Gelişen Türkiye” 
isimli program kapsamında ülkenin 81 
ilinden gelen üreticilerle buluştu.
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Cumhurbaşkanı   ERDOĞAN,  sözlerini    şöyle 
sürdürdü: “Son 15 yılda, nasıl ekonomide, ulaşımda, 
sağlık ve eğitimde ülkemizde çağ atlatmışsak 
hamdolsun tarım, hayvancılık ve gıda alanında 
da Türkiye’yi çok farklı bir noktaya taşıdık. Tarım, 
Cumhuriyet tarihinin hiçbir döneminde görmediği 
ilgiye, alakaya ve desteğe bizim zamanımızda kavuştu. 
Üreticilerimize son 15 yılda 103 milyar lira nakit 
hibe desteği verdik. Bu 103 katrilyon demek. Ey ana 
muhalefetin başı, sen böyle bir rakamla hiç tanıştın mı 
ya? 2002’de göreve geldiğimizde 1,8 milyar lira olan 
yıllık tarımsal destek rakamını 2012’de 13 milyar liraya 
çıkardık. O da eski rakamla 13 katrilyon.”

ÇİFTÇİLERİMİZİN MAZOT MALİYETİNİN 
YARISINI  BİZ ÖDEYECEĞİZ
Cumhurbaşkanı ERDOĞAN, çiftçilerin üretim 

maliyetini azaltmak için 2003 yılında ilk kez mazot 
desteğini başlattıklarına dikkati çekerek, “Şimdi de 23 
Şubat 2018 tarihinden itibaren çiftçilerimizin mazot 
maliyetinin yarısını biz ödemeye başlayacağız. Hayırlı 
olsun. Rabbim inşallah bununla birlikte bereketini 
de versin.”  İfadesini kullandı.  “Son 15 yılda, nasıl 
ekonomide, ulaşımda, sağlık ve eğitimde ülkemizde 
çağ atlatmışsak tarım, hayvancılık ve gıda alanında 
da Türkiye’yi çok farklı bir noktaya taşıdık. Tarım, 
Cumhuriyet tarihinin hiçbir döneminde görmediği 
ilgiye, alakaya ve desteğe bizim zamanımızda kavuştu.” 
Gübre desteğini 2005 yılında ilk kez doğrudan çiftçilere 
kendilerinin verdiğini, 2002’de sadece 4 ürüne 
verilen prim desteğini 21 ürüne çıkardıklarını, bu 
kapsamda 2013-2017 döneminde toplam 30 milyar 
lira prim desteği verdiklerini belirten ERDOĞAN, ayrıca 
üreticilerin uygun koşullarda finansmana ulaşmasını 
sağlayarak çiftçilerin omuzlarındaki faiz yükünü 
hafiflettiklerini söyledi.

YETİŞTİRİCİMİZİ SOSYAL GÜVENCE 
KAPSAMINA  ALIYORUZ
Tarım alanında elde edilen başarılarla yetinme-

diklerini, daha ilerisini hedeflediklerini vurgulayan                   
ERDOĞAN, “Rekabetin en yoğun olduğu sektörlerin ba-
şında tarım geliyor. Ülkemizin ve değerli çiftçilerimizin 
başarı çıtasını sürekli yukarıya taşıması gerekiyor. Bizler 
devlet olarak daima sizlerin yanında olmayı sürdürece-
ğiz.” dedi.

ERDOĞAN, açıklayacakları destek projesiyle tarım 
ve hayvancılık alanında yeni bir dönemin kapılarının 
aralanacağını ifade ederek şunları söyledi: “Ülkemizde 
hayvan yetiştiriciliğini geliştirmek, damızlık koyun 
ve sığır sayısını artırmak ve kırmızı et ihtiyacının 
karşılanmasına önemli katkı sağlamak üzere inşallah 
bugün bir adım atıyoruz. Bu projeyle talep eden Tarım 

Kredi Kooperatifleri üyesi yetiştiricilerimize TİGEM 
aracılığıyla Ziraat Bankasından kredi kullandırarak 300 
başa kadar damızlık koyun ve yemini temin ediyoruz. 
Üreticinin bakım hizmet bedeli ve sigortasını avans 
olarak ödüyor, doğacak kuzularada alım garantisi 
veriyoruz. Bunlara evlatlarınız gibi bakacaksınız, 
ona göre de bunları yetiştireceksiniz. Yetiştiriciye 
verilen avansları da üreticilerden alınacak kuzuların 
bedellerinden mahsup edeceğiz. Sığır yetiştiriciliğini 
geliştirmek, damızlık sığır sayısını artırmak ve kırmızı 
et ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlamak üzere 
ise Ziraat Bankası kanalıyla yetiştiricilerimize hayvan 
ve yem temini içinyüzde 10 sübvansiyonlu kredi 
sağlıyoruz. Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla 
damızlık düve veriyor, bu düvelerin, koyunlarda 
olduğu gibi veterinerlik, aşı ve küpe hizmetlerini 
bedelsiz karşılıyoruz. Ayrıca, TARSİM sigortasının 
yetiştiriciye düşen kısmını  devletin ödemesini sağlıyor, 
yetiştiricimizi sosyal güvence kapsamına alıyoruz. 
Yetiştiricimiz kredi borcunu ilk 2 yılı geri ödemesiz 
7 yılda bankaya ödüyor. Böylece hem başlangıçta 
imkan sağlayıp, hem de üretime alım garantisi vererek 
hayvancılıkta yeni bir dönemin kapılarını aralıyoruz.”

Diğer taraftan her köyü bir işletme mantığıyla 
ele alıp bitki üretimine de farklı bir vizyon 
kazandıracaklarını bildiren ERDOĞAN, şöyle konuştu: 
“Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla üreticilerimizin 
girdi teminlerini kolaylaştırıyor, elde ettikleri ürünlere 
yine alım garantisi veriyoruz. Böylece inşallah Bakanlık 
ve çiftçinin üretimin her aşamasında birlikte hareket 
ettiği, koordineli çalıştığı bir sistemi hayata geçiriyoruz. 
Girdi teminiyle çiftçilerimizin ekim sezonu öncesindeki 
finans  problemini çözüyor, aracılara olan bağımlılığı 
azaltıyoruz.” dedi.

“Tarım alanında elde edilen başarılarla yetinmiyoruz, daha 
ilerisini hedefliyoruz. Bugün açıkladığımız yeni projelerle de 

tarım ve hayvancılıkta yeni bir dönemin kapısını aralayacağız.”
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Cumhurbaşkanı  ERDOĞAN’ın 
eşi Emine ERDOĞAN, üçüncüsü 

düzenlenen Yerel Tohum 
Buluşması’nda yaptığı konuşmada; 

“Bir ülkenin tohum ihtiyacını 
dışarıya bağımlı olmaksızın 

kendi kendine karşılayabilmesi, 
geleceğe yapılan en büyük 

yatırımdır” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN’ın eşi 
Emine ERDOĞAN, Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı tarafından Millî Tarım Projesi kapsamında 
Şanlıurfa’da üçüncüsü düzenlenen “Yerel Tohum 
Buluşması”na katıldı.

Türkiye’nin zengin gen kaynaklarının korunması 
ve gelecek nesillere toprağı ve tohumu bozulmamış 
bir ülke bırakılması amacıyla gerçekleştirilen 
etkinlikte yaptığı konuşmada Emine ERDOĞAN, 
tohumun millî bir servet olduğunun altını çizerek, 
“Bir ülkenin tohum ihtiyacını dışarıya bağımlı 
olmaksızın kendi kendine karşılayabilmesi, 
geleceğe yapılan en büyük yatırımdır” dedi.

Emine ERDOĞAN konuşmasında, temiz 
tohumun sağlıklı hayat zincirinin ilk halkası 

olduğuna dikkat çekerek, “Dünyanın bu en kadim 
coğrafyasında nesilden nesile aktarılan, ata 
tohumunu yeniden toprağa döndürebilirsek, ne 
mutlu bize!” ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa Valisi Abdullah ERİN ve Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanı Dr. Ahmet Eşref FAKIBABA’nın 
da birer konuşma yaptığı programın ardından 
tarımsal projelerin açılışı yapıldı. Doğu ve 
Güneydoğu illerine ait tarım standlarını ziyaret 
ederek çiftçilerle sohbet eden Emine ERDOĞAN, 
daha sonra ekim alanına geçerek günün anısına 
fide dikimi gerçekleştirdi.

Etkinliğe, Türkiye’de bulunan Moritanya 
Cumhurbaşkanı’nın eşi Mariem Dit TEKBER Ahmed 
ve kızı da katıldı.
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düzenlenen Yerel Tohum 
Buluşması’nda yaptığı konuşmada; 

“Bir ülkenin tohum ihtiyacını 
dışarıya bağımlı olmaksızın 

kendi kendine karşılayabilmesi, 
geleceğe yapılan en büyük 

yatırımdır” dedi.
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tohumunu yeniden toprağa döndürebilirsek, ne 
mutlu bize!” ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa Valisi Abdullah ERİN ve Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanı Dr. Ahmet Eşref FAKIBABA’nın 
da birer konuşma yaptığı programın ardından 
tarımsal projelerin açılışı yapıldı. Doğu ve 
Güneydoğu illerine ait tarım standlarını ziyaret 
ederek çiftçilerle sohbet eden Emine ERDOĞAN, 
daha sonra ekim alanına geçerek günün anısına 
fide dikimi gerçekleştirdi.

Etkinliğe, Türkiye’de bulunan Moritanya 
Cumhurbaşkanı’nın eşi Mariem Dit TEKBER Ahmed 
ve kızı da katıldı.
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Etkinlikte bir konuşma yapan Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip ERDOĞAN’ın eşi Emine 
ERDOĞAN’ın teşvik ve destekleriyle yerel to-
humların korunmasını proje haline getirdikle-
rine işaret ederek, tohumların öncelikli olarak 
korunmasını ve çoğaltılmasını amaçladıklarını 
söyledi.

Tohum buluşmalarına yönelik etkinlikle-
ri farklı bölgelerdede sürdüreceklerini ifade 
eden FAKIBABA, uluslararası rekabet gücüne 
sahip milli tohumculuk sektörünün oluşturul-
masını hedeflediklerini bildirdi.

Türkiye’nin, zengin biyolojik çeşitliliğe sahip 
ülkelerin başında geldiğini belirten Fakıbaba, 
ülkenin doğal bitki örtüsünde yer alan 12 bin 
bitki çeşidiyle önemli bir kapasitesi olduğunu, 

bu çeşitlerin 4 binini de endemik türlerin oluş-
turduğunu söyledi.

Bakan FAKIBABA, Anadolu coğrafyasının 
biyolojik bakımdan insanlığa önemli fırsatlar 
sunduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

“Ana tohumsal girdi olan yerel tohumları-
mızın hem şifa hem de ekonomik gelir olarak 
geleceğe aktarılması, korunması ve yaygınlaş-
tırılması için Bakanlığımızın çok özel görevle-
rinin olduğunun bilincindeyiz. Biyolojik çe-
şitliliğimizin muhafaza edilmesi geçmişte hiç 
olmadığı kadar öneme sahiptir. Gelecekte gıda 
için kendine yeterli ülke olmamazın anahtarı 
tarımsal önemi olan türlerin tohumlarını uy-
gun şartlarda muhafaza etmemize bağlıdır. Bu 
nedenle önem verdiğimiz politikaların başında 
tohumculuk gelmektedir.”

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı 
Ahmet Eşref  FAKIBABA; 

“Bugün artık Türkiye, tohum, 
fide, fidan ve süs bitkisi üreten 

ve ihraç eden bir ülkedir. 79 
ülkeye tohumluk ihracatı 

yapıyoruz.” dedi.

Güncel Haberler 11



Hayvancılık Çalıştayı Düzenlendi

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 9-11 Ocak 
2018 tarihlerinde Antalya’da  “Büyükbaş ve Küçükbaş 
Hayvancılık Çalıştayı“ düzenlendi. 

Çalıştaya, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
Müsteşar Yardımcıları Dr. Nihat PAKDİL ve Ahmet 
GÜLDAL, Hayvancılık Genel Müdürü Durali KOÇAK, İl 
Müdürü Mustafa ÖZEN, Türkiye Süt Üreticileri Merkez 
Birliğinden Genel Sekreterimiz Ali ÖZGEHAN,  kurum 
ve kuruluş temsilcileri katıldı. 

Çalıştay Düzenleme Komitesinde; 
Burhan DEMİROK Genel Müdür Yardımcısı,  Salih 

ÇELİK Genel Müdür Yardımcısı, Ferda YILDIRIM Genel 
Müdür Yardımcısı V. Ercan YENİDÜNYA Daire Başkanı, 
Ahmet KALKAN Daire Başkanı, Ayşe KAPLAN Şube 
Müdürü, Mehmet Fatih AKTAY GTHB Uzmanı, Serdar 
GÜNYEL GTHB Uzmanı, Güler ÖZAFACAN Uzman, 
İsmail PEKTAŞ Ziraat Mühendisi, Yıldırım BEKTAŞ 
Veteriner Hekim,  Bilge OLÇUN KUL Sosyolog, 
Gülden SÜSLÜ Bilgisayar Yüksek Mühendisi,  İlkay 
Çağatay YILMAZ

Düzenlenen Çalıştayın amacı:
Kırmızı et ve süt talebinin yerli üretimden 

karşılanmasını hedefleyerek;
Bilim insanı, araştırmacı, kamu, özel sektöre, ve 

yetiştiricilerin, katılımcı bütüncül ve ortak akla dayalı 
yaklaşımlarıyla 
4	Hayvancılık işletmelerinin tanımlanması, teknik ve 

ekonomik yapılarının analizi,
4	 İşgücü, canlı hayvan, ürün ve yem piyasalarının 

yorumlanması,
4	Öncelikli sorun ve darboğazların belirlenmesi,
4	 Sektörün ihtiyaç duyduğu araştırma önceliklerinin 

belirlenmesi,
4	 Kamu otoritesinin  uygulamalarının 

değerlendirilmesi,
4	Arazi, iklim özellikleri ve sermaye yapısıyla uyumlu, 

yetiştirici ihtiyaçları ve tüketici beklentilerini 
karşılayacak tarımsal ekonomik model 
oluşturması.  
Çalıştay sonrasında T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığımız tarafından Büyükbaş ve Küçükbaş 
Hayvancılık Çalıştay Raporu yayınlanmıştır. 
SÜT SIĞIRCILIĞI ÇALIŞMA GRUBU SONUÇ RAPORU
Tanımlama ve Sınıflandırma
m	Süt üreten işletmeler sınıflandırarak optimum 

işletme ölçeği belirlenmeli
m	Küçük aile işletmeleri de desteklenmeli
m	 Finansman sorunlarına çözüm üretilmeli
Altyapı ve Barınaklar
m	Kırsaldan nüfus ve iş gücü azalmasını önleyecek 

tedbirler geliştirilmeli
m	Genç girişimciler hayvancılığa özendirilmeli
m	Atıl tesisler ekonomiye kazandırılmalı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı,  Ülke hayvancılığına 
ilişkin çözüm tekliflerinin getirileceği ve yeni yaklaşımların ele 

alındığı “Büyükbaş Hayvancılık Çalışta”yı düzenledi.
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Islah
m	 Islah programları geliştirilmeli
m	Suni tohumlamadan daha etkin yararlanılmalı
m	Cinsiyeti belirlenmiş sperma teşvik edilmeli
m	Damızlıklarda genomik seleksiyondan 

yararlanılmalı
İşletme Yönetimi
m	Süt kalitesinin artılılmasına yönelik uygulamalara 

devam edilmeli ve desteklenmeli
m	Süt analizlerinde referans laboratuvarları 

oluşturulmalı
m	Atık süt imhasına ilişkin mevzuat oluşturulmalı
m	Süt ürünleri ihracatı artırılmalı
Hayvan Besleme ve Yem
m	Kaliteli kaba yem üretimi artırılmalı
m	Kaba yem borsaları kurulmalı
m	Yem bitkileri tohumluk üretimi geliştirilmeli ve 

artırılmalı
m	Meralara ilişkin ıslah projeleri yapılmalı ve 

uygulanmalı
Süt Piyasası
m	Çiğ süt kaliteye göre sınıflandırılmalı ve  

fiyatlandırılmalı

m	Süt piyasalarında regülasyona devam edilmeli
m	Ari işletmeler teşvik edilerek sayıları arttırılmalı
m	Damızlık düve ihracatı desteklenmeli
m		Yem katkı maddelerinin yurt içinde üretimi 

desteklenmeli
m	Süt karşılığı yem uygulamasının önüne geçilmeli
 Örgütlenme, Yayım ve AR-GE
m	Sektörde örgütlülük teşvik edilmeli
m	Üretici örgütlerinin görev tanımları netleştirilmeli
m	Süt ile ilgili kamu spotları hazırlanmalı
m	Hayvansal ürünler konusundaki bilgi kirliliği 

önlenmeli
 Politika ve Beklentiler 
m	Hayvancılık işletmelerinin ruhsatlandırılmasında 

sorunları çözülmeli
m	Havza bazlı üretim modeli geliştirilmeli
m	 İklim değişikliklerinden kaynaklanan 

olumsuzluklara yönelik tedbirler alınmalı
m	Piyasalarda fiyat istikrarı sağlanmalı
m	Damızlık hayvan üretim merkezleri arttırılmalı
m	Buzağı kayıplarını azaltmak ve önlemek için 

gerekli önlemler alınmalı
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Çalıştayın Kapanış 
konuşmasını

 yapan FAKIBABA;
Küçük ve orta seviyedeki işletmelere 

önem vermediğimiz ve  onları 
desteklemediğimiz taktirde bu işin 

sürdürülebilirliği yoktur.
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“Bakanlık olarak sivil toplum örgütleri ve 
üniversitedeki hocalarımızla hep istişare halindeyiz. 
Ancak esas bu işi yapan üretici arkadaşlarımızla bir 
araya gelmeden, onların dertlerini dinlemeden, onlarla 
empati kurmadan bu işi yapmamız, başarmamız, 
yürütmemiz mümkün değil. Bu bağlamda geldiğim 
günden beri hep bunu söylüyorum.

Bütün kesimlerle beraber biz bunu başarırız. Bunu 
başarmamak için hiçbir nedenimiz yok.

Küçük ve orta seviyedeki işletmelere önem 
vermediğimiz ve onları desteklemediğimiz taktirde 
bu işin sürdürülebilirliği yoktur. Hayvancılıkta ana 
iskeletin küçük ve orta işletmeler üzerine desteklerle 
kurulması, ama büyük işletmelerin de bizler tarafından 
desteklenmesi gerekir.

Hayvancılıkta envanter çalışmaları devam ediyor. 
Bu yıl bu çalışmaları bitirerek sürdürülebilir hale 
getireceğiz.

Çalışmalarda  sivil toplum örgütleri, üniversiteler ve 
diğer çok değerli katılımcıların sundukları görüşlerin 
tamamına katılıyoruz. Bütün görüşleri tek tek 
değerlendireceğiz. 

Çalıştaydan çıkan bütün sonuçları ülkemiz için 
çok önemli olacağına şahsen yürekten inanıyorum. 
Tüm paydaşlarımızın belirlediği sıkıntıları, problemleri 
çözeceğiz. 

Kırsal kalkınmayı gerçekleştirmediğimiz taktirde 
tarımda ve hayvancılıkta başarılı olmamız mümkün 
değildir. Köylerde modern hayvancılık işletmelerinin 
kurulmasına destek vermekle birlikte buralardaki 
yaşam koşullarının iyileştirilmesine de yardımcı 
olacağız. Bunda da başarılı olacağız.

Köysel dönüşüm o kadar rahat, ekonomik, huzurlu 
ve mükemmel bir olay ki buralar tarımı, üretimi, 
hayvancılığı ve sanayii tutabileceğimiz yerlerdir. 
Ama hala bunun çok fazla bilincinde değiliz. Bunları 
başaracağız.

Küçük işletmeler kırılgan olabilir ama büyük 
işletmelerde çok kırılgan olabilir. Büyük işletmeler kar 

payına bakıyor. Çok büyük para kazanmadığı zaman 
anında o müesseseyi kapatıp başka sektörlerdeki 
yatırımlara gidebilirler. Küçük ve orta vasıftaki 
üreticilerde ise bir şevk, bir aşk, bir ruh vardır. Bunlar 
üretime devam ederler.

Örgütlerde bir yetersizlik, güvensizlik var. 
Üretici, çiftçi  örgütlerine güvenmiyor, örgüt çiftçiye 
güvenmiyor. Burada ters bir orantı var. Bunları 
kurumsallaştırırsak bu güven unsurunu  oluştururuz. 
Avrupa bunu başarmış. Bu örgütler açık ve şeffaf 
olmalıdır.

Problemler açık ve net konuşulmalıdır. Konuşulmaz 
ise problemlere çözüm bulunmaz. Küçük üretici 
örgütünü sanki onu sömüren bir araç gibi görüyor. 
Burada bir güvensizlik oluşuyor. Bu güvensizliği hep 
beraber el ele vererek kırmamız gerekiyor. 

Değerli başkanlar, Hayvancılığımız gelişecekse, 
bu örgütlerle bu kooperatiflerle gelişecektir. Üyelerin 
bizlere çok sağlıklı bakması gerekir. Bu konuları 
üreticilerin yararına acilen düzeltilmesi gerekir.

Yetiştirici eğitimi çok önemlidir. Bizim toprağı 
suyla, çiftçiyi eğitimle buluşturmamız gerekir. Bu 
eğitimi üniversitelerdeki hocalarımızda verecektir. En 
büyük laboratuvarlar bizim arazilerimiz, tarlalarımız ve 
ahırlarımızdır. Bu alanlar protik uygulama sahalarıdır. 
Buraların değerlendirilmesi tarım ve hayvancılığımızın 
yararınadır. Bakanlık olarak Üniversitelerle ortak 
çalışmalar yapacağız.

Sürü sağlığı da önemlidir. Buzağı ölüm oranlarının 
düşürülmesi, hayvan hastalıkları, gıda sağlığı ve gıda 
güvenliği olmadan sağlıklı toplum olmamız mümkün 
değil. Sağlıklı toplum, sağlıklı olarak üretilen tarımsal 
ve hayvansal ürünlerle oluşur.

Kırsal kalkınma için verilen desteklemeleri artırıp, 
genişletip ve geliştirmemiz gerekir. Köylerde yaşayan 
gençlerin, yaşlıların ve kadınların köylerde kalmasi için 
gerekli tüm önlemler alınacaktır. Bunu başarmak için 
elimizden gelen yapılacaktır.

Bakanlıkta prosüdürleri azaltacağız biz problem 
üreten değil problemi çözen bir bakanlığız, bakanlık 
olarak üreticilerin yanındayız. Hayvancılıkta başarılı 
olmak için çok çalışacağız, tüm kesimlerle el ele 
vereceğiz.

Çalıştaya katılan bütün katılımcılardan gurur 
duyuyorum. Tarımda ve hayvancılıkta başarılı olacağız. 
Sonunda ülkemiz başarılı olacak, halkımız mutlu 
olacak. Bunun için hiçbir engel yok.

Bu çalıştayda emeği geçen herkese teşekkür 
ediyorum, hepinize en derin saygılarımı ve 
hürmetlerimi iletiyorum.” 

“Kırsal kalkınmayı gerçekleştirmediğimiz 
taktirde tarımda ve hayvancılıkta başarılı 

olmamız mümkün değildir. Köylerde 
modern hayvancılık işletmelerinin 

kurulmasına destek vermekle birlikte 
buralardaki yaşam koşullarının 

iyileştirilmesine de yardımcı olacağız. 
Bunda da başarılı olacağız.”
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“Eğitim ve Proje Hazırlama 
İşbirliği Protokolü” imzalandı. 

 

Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı, 
Tarım Reformu Genel 

Müdürlüğü Eğitim 
Yayım ve Yayınlar 

Dairesi Başkanlığı, Tarım 
ve Kırsal Kalkınmayı 

Destekleme Kurumu 
(TKDK) ile “Eğitim ve 

Proje Hazırlama İşbirliği 
Protokolü” imzalandı. 

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kuru-
munun desteklerinden küçük yatırımcılara ücretsiz 
dosya hazırlayabilme imkanı sağlayan protokol 13 
Şubat 2018 tahinde Tarım Reformu Genel Müdür 
Vekili Emin İZOL, Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi 
Başkanlığı adına Osman GÜZELGÖZ, Tarım ve Kırsal 
Kalkınmayı Destekleme Kurumu Adına, Hakan KA-
LANDER, Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Adına, 
Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik KESKİN tarafından im-
zalanmıştır.

Avrupa Birliği Katılım öncesi Mali yardım aracı 
(IPA) Kırsal Kalkınma Bileşeni (IPARD-II) Programı 
kapsamındaki hibe fonlarından faydalanmak mak-
sadıyla proje hazırlatmak isteyen potansiyel başvu-
ru sahiplerinin (Gerçek ve Tüzel kişilerin) Tarım ve 
Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun istediği 
format ve şartlara uygun biçimde proje sunmaları-
nı ve akabinde ödeme paketi hazırlamalarını temi-
nen, bunlara danışmanlık hizmeti sunacak kişilere 
danışmanlık, proje hazırlama gibi konularda eğitim 
verilmesine ilişkin usuller doğrultusunda işbirliği 
protokolü imzalanmıştır.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanı 
Hakan KALANDER ile Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği 
Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik KESKİN.
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5200 Sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanu-
nu kapsamında faaliyetine devam eden Merkez 
Birliğimiz ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, 
Bakanlığımızın da himayelerinde Rehberlik ve 
İnceleme Kılavuzu hazırlanmış ve Türkiye geneli 
Tarım İl/İlçe Müdürlüklerine dağıtımı sağlanmış-
tır. Merkez Birliğimiz bu çalışmayı daha etkin yü-
rütmek amacıyla Teftiş Kurulunu oluşturmuştur.  

Merkez Birliğimiz Rehberlik ve Teftiş Kurulu 
Başkanlığına Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez 
Birliğinde uzun yıllar Müfettişlik ve Teftiş Kurulu 
Başkanlığı görevi yapan bunun yanı sıra Esnaf 
ve Kefalet Kooperatifleri Merkez Birliğinde de 
Muhasebe Müdürlüğü görevlerini yürüten ve 
Başkan danışmanlığından emekli olan İbrahim 
KIVRAK atanmıştır. 

Merkez Birliğimiz Rehberlik ve Teftiş Kurulu 
Başkanı İbrahim KIVRAK’IN, Rehberlik ve İncele-
me Kılavuzunun yerinde değerlendirilmesi ve 
Genel Denetim maksadıyla yapmış olduğu birlik 
ziyaretlerinde, birliklerde hatalı veya noksan iş-
lemleri tespit etmektedir. Bu çalışmayla üye bir-
liklerimiz daha doğru yönlendirilmekte ve mev-
zuat kapsamında çalışmaları sağlanabilmektedir.

2017 yılında 93 birliğimizi ziyaret etmiş, bir-
liklerimize eksiklikler ve genel mevzuatımızla 
ilgili bilgilendirme yazıları düzenlemiş ve halen 
bölgesel olarak birlik ziyaretlerine devam etmek-
tedir..

Merkez Birliğimiz Rehberlik 
ve Teftiş Kurulu Başkanlığına 

Tarım Kredi Kooperatifleri 
Merkez Birliğinde uzun yıllar 

Müfettişlik ve Teftiş Kurulu 
Başkanlığı görevi yapan 

bunu yanı sıra Esnaf ve 
Kefalet Kooperatifleri Merkez 

Birliğinde de Muhasebe 
Müdürlüğü görevlerini yürüten 

ve Başkan danışmanlığından 
emekli olan İbrahim KIVRAK 

atanmıştır.
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İmzalanan bu Protokol kapsamında Merkez 
Birliği Üye Birliklerimizin katılımlarıyla 25-31 Mart 
2018 tarihleri arasında Antalya’da Kırsal Kalkınma 
Projelerinin Hazırlanması Konusunda eğitim verildi. 

Eğitime İl-İlçe Birliklerimizden yaklaşık 80 teknik 
personel “IPARD Proje Hazırlama”  Katılım belgelerini 
almaya hak kazanmışlardır.

IPARD Proje Hazırlama Personel
Eğitimi Antalya’da gerçekleşti

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Eğitim 
Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı, 
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme 
Kurumu (TKDK) Kurumu ile Merkez 
Birliğimiz arasında Eğitim ve Proje 
Hazırlama işbirliği protokolü imzalandı.  
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Eğitime İl-İlçe Birliklerimizden yaklaşık 80 teknik personel katılarak
“IPARD Proje Hazırlama”  Katılım belgelerini  aldı.
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Proje hazırlayacaklara büyük destek
BAŞKAN  TARIM TV’DE

14 Mart 2018 tarihinde Tarım TV’de Tarım Gündem’de 
Nigar Polat GÜNDOĞAN ’ın konuğu olan Türkiye Süt 
Üreticileri Merkez Birliği Genel Başkanı Tevfik KESKİN,  
İmzalanan protokolle küçük ölçekli üreticilerimize 
verecekleri hizmet ve süt fiyatları hakkında detaylı 
açıklamalarda bulundu.

Nigar Polat GÜNDOĞAN ’ın IPARD Kırsal Kalkınma 
Projesinin küçük ölçekli işletmelerin desteklenmesi 
konusunda neler yapıldığı ve bu konuda ne gibi çalışmalar 
olduğuna yönelik sorusuna KESKİN; İmzalanan protokolün 
küçük işletmeciler için çok faydalı olacağını belirterek bu 
konuda şunları söyledi:  “Sahadaki bir çok ufak üreticimiz 
bu projenin ne olduğunu ve nasıl yapıldığını bilmiyor. Bu 
protokolle birlikte üyelerimiz bize müracaat edecekler ve 
bizlerde proje yapımının ne olduğunu, nerelerde eksiğinin 
olduğunu, projelerinin neden onaylanmadığını bizlerin 
vasıtasıyla öğrenmiş olacaklar. Burada çok önemli bir konu 
da, sahada tabiki art niyetli proje yapan arkadaşlarımız var, 
Bakanlığın projeyle ilgili belli krıterleri var bu krıterleri en iyi 
şekilde gerçekleştirenler projelerinin onaylanmasına hak 
kazanıyorlar. Tabi bunu sahada bir nevi ticaret gibi görenler 
çeşitli söylemlerle beraber projeleri yapıyorlar, sonra proje 

“Örgütlenmenin ne kadar 
önemli olduğunu her 

platformda yaşıyoruz, bu 
imzaladığımız protokolde, 
projelerde, kayıt tutmada, 

kalitenin arttırılmasında 
bunun ne kadar önemli 

olduğunu ayrı ayrı yaşıyoruz. 
Sahada örgütlenme daha da 
güçlendiği zaman üreticimiz, 

devletimiz, tüketicimiz ve 
sanayicimiz daha rahat 

edecektir. “

Tarım TV de  Nigar polat Gündoğan’ın konuğu olan Süt Üreticileri Merkez 
Birliği Genel Başkanı  Tevfik KESKİN, Protokolün küçük ölçekli çiftçilerimize  ne 

gibi yararları olacağını detaylı bir şekilde açıkladı.  
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çıkmıyor ve üreticinin parası gidiyor, mağdur oluyor 
ve bu gibi olaylardan sonrada devlete karşı yanlış bir 
algı oluşuyor. Bu çok önemli. Türkiye Süt Üreticileri 
Merkez Birliği olarak süt sektöründeki projeleri 41 
ilde alt birliklerimizle birlikte biz yapacağız. Diğer 
Merkez Birlikleri de var protokolü imzalayan, tabi 
burada örgütlenmenin ne kadar önemli olduğunu 
bir kez daha görüyoruz. Bize müracat ederek 
projelerinin onaylanmaması halinde üreticilerimiz 
bir ücret ödemek zorunda kalmayacaklar. ücret 
ödemeyecekler ve bir mağduriyet yaşamayacaklar. 
Proje çıktıktan sonra yapım aşamasında tabi bunun 
bi maaliyeti olacak. ama benim projem onaylanmadı, 
bu kadar param gitti diyerek üreticilerimiz bir 
mağduriyet yaşamayacaklar.”

İmzalanan bu protokolle küçük ölçekli üreticilerin 
proje için çıkmadığı halde bir masraf yapmayacak 
olmaları ile proje yapmaktan çekinmeyeceklerini 
ve bu durumun zamanla güzel bir yarışmaya 
döneceğini belirten KESKİN; “Örgütlenmenin ne 
kadar önemli olduğunu her platformda yaşıyoruz, 
bu imzaladığımız protokolde, projelerde, kayıt 
tutmada, kalitenin arttırılmasında bunun ne kadar 
önemli olduğunu ayrı ayrı yaşıyoruz. Bizim tarım 
ve hayvancılık sektörü biraz daha zor bir sektördür, 
hele hele süt sektörü her gün alınıp satıldığı için 
ve ürünün kendisinden kaynaklanan zorlukları 
olduğu için çok önemli. Bir de biliyorsunuz dünyaya 
gelince ilk tanıştığımız ürünümüz sütümüz ve 
ölünceye kadar da yanıbaşımızda olan sütümüz çok 
önemli. O yüzden de Bakanlığımız ve Devletimiz 
süt ve hayvancılıkta, tarımda örgütlenmeyi, görev 

dağılımını çok iyi yapmalı. Yani bu birliklerimizede 
görev verilmeli, yetki verilmeli ve sorumluluk 
verilmeli bu örgütler de iyi takip edilmeli. Biz nasıl 
sorumluluk alıyoruz, protokol imzalıyoruz,  devlet 
kanunla  da talimatla ya da kararnameyle görev ve 
yetkilerini net olarak belirlemeli ve bunları takip 
etmeli. Yanlış yapanlar varsa da bunların cezası 
verilmelidir. Sahada örgütlenme daha da güçlendiği 
zaman üreticimiz, devletimiz, tüketicimiz ve 
sanayicimiz daha rahat edecektir. Bu bir zincir, bir 
denge, olmazsa olmazımız. Yani üretici olmazsa 
sanayici olmuyor, sanayici olmazsa üretici olmuyor, 
tüketici olmazsa hiçbiri olmuyor. “ dedi.

Süt  fiyatlarının  ülke hayvancılığının geleceği, 
olduğunu söyleyen KESKİN,  Merkez ve Birliklerini 
kurduktan sonra, ihalelerle çeşitli yerlerde çeşitli 
şekillerde belirlenen sütün fiyatında bir istikrarın 
olmadığını bu yüzden de üreticilerin mağdur 
olduklarını belirterek sözlerini şöyle tamamladı:  
“ Ulusal Süt Konseyi Ürün konseyleri var,  ona 
istinaden Süt Konseyini kurduk. Biz Merkez Birliği 
ve Birliklerimiz olarak burada faal görev aldık. Ulusal 
Süt Konseyi kurulduktan sonra bir referans fiyat 
belirlenmesi sağlandı. Biz Türkiye Süt Üreticileri 
Merkez Birliği ve Birliklerimiz olarak Konseyde 
olduğumuz sürece hep bunları savunduk, istikrarı 
savunduk, eğer süt  fiyatlarında sürdürülebilir bir 
rakam, sürdürülebilir bir fiyat ve istikrar olmaz ise 
ülkede ne hayvan ithalatı biter ne et sıkıntısı biter. 
Bu işin çözümü, süt fiyatının sürdürülebilir olması ve 
istikrarın sağlanmasıdır” dedi.

“Biz Türkiye Süt 
Üreticileri Merkez Birliği 
ve Birliklerimiz olarak 
istikrarı savunduk, eğer süt 
fiyatlarında sürdürülebilir 
bir rakam, sürdürülebilir 
bir fiyat ve istikrar olmaz 
ise bu ülkede ne hayvan 
ithalatı biter ne et sıkıntısı 
biter.”

“Türkiye Süt Üreticileri 
Merkez Birliği olarak süt 

sektöründeki projeleri 
41 ilde alt birliklerimizle 

birlikte biz yapacağız. 
Projeler için üyelerimiz 

illerinde birliğine 
başvuracaklar ve 

projeleri onaylanmazsa 
hiçbir ücret 

ödemeyecekler.”
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Süt Üreticileri Merkez Birliği ve 
bağlı birlikleri tarafından “Zeytin Dalı 
Harekatı’na destek için süt toplama 
kampanyası düzenlendi. 

Kampanya kapsamında üreticile-
rin bağışladığı sütlerden elde edilen 
387.000 Lira Mehmetcik Vakfı hesabı-
na yatıran Tekirdağ Süt Üreticileri Birli-
ği’ nin bu anlamlı desteği sonunda  Te-
kirdağ Valisi Mehmet CEYLAN Türkiye 
Süt Üreticileri Merkez Birliğimiz Yöne-
tim Kurulu Başkanı Tevfik KESKİN’e bir 
teşekkür belgesi takdim etti..

Türkiye Süt Üreticileri Merkez Bir-
liği Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik KES-
KİN  konu ile ilgili duygularını kısaca 
şu sözlerle dile getirdi: “Afrin kentin-
de ve sınır boyunca Türkiye için teh-

dit oluşturan PKK, YPG ve DEAŞ terör 
unsurlarının ortadan kaldırılması için 
başlatılan Zeytin Dalı Operasyonuna 
katılan askerlerimize ve Silahlı Kuv-
vetlerimize moral ve motivasyon için 
maddi ve manevi destek amaçlı Tür-
kiye Süt Üreticileri Birlikleri olarak bir 
kampanya düzenledik her  Birliğimiz 
kendi bölgelerinde bu kampanyadan 
elde edilen yardımları Mehmetçik Vak-
fımız hesabına yatırıyorlar. Ülkemizin 
birlik ve bütünlüğünün teminatı olan 
Mehmetçiğimize bu kampanya ile kat-
kıda  bulunan üreticilerimize teşekkür 
eder, Zeytin Dalı Operasyonunda şehit 
düşen askerlerimize Allahtan rahmet 
ailelerine, ordumuza ve yüce milleti-
mize baş sağlığı, gazilerimize acil şifa-
lar dileriz. 

Süt Üretici Birliklerimizden
MEHMETÇİK VAKFINA BAĞIŞ

“Türkiye Süt Üretici 
Birlikleri   “Zeytin 

Dalı Harekatına  
Destek” için Süt 

Toplama Kampanyası 
Düzenledi.

Kampanya da 
toplanan sütlerden 
elde edilen paralar 

Mehmetçik vakfının 
hesabına yatırıldı.

Tekirdağ Valisi Mehmet CEYLAN tüm üreticileirimiz 
adına Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Genel 
Başkanı Tevfik KESKİN’e teşekkür belgesini tektim etti. 
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Aksaray’lı süt üreticileri Türk Silahlı Kuvvetlerinin 
Afrin’de terör örgütlerine karşı başlattığı Zeytin 
Dalı harekatına destek olmak amacıyla 122. 000 TL 
bağışta bulundu.

Aksaray Süt Üreticileri Birliği Başkanı Esat ZENGİN 
ve süt üreticileri temsilcilerinden oluşan heyet ile Vali 
Aykut PEKMEZ’i ziyaret etti. Ziyarette açıklamada 
bulunan birlik başkanı Esat ZENGİN; üreticilerin 
Zeytin Dalı harekatına destek olmak amacıyla 
geçimlerini temin ettiği sütlerin ücretlerinden 
arttırarak toplam 122.000 TL bağışta bulunduğunu 
söyledi. ZENGİN, devletimizin ve milletimizin fedakâr 
çabalarına katkı sunmak için köy ve kasabalardaki 
süt üreticilerinin aylık geçimlerinden arttırdığı 
bağışlarla Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme 
Vakfına bağışta bulunduklarını bu bağışların 
makbuzlarını Vali Aykut PEKMEZ’e takdim ettiklerini 
söyledi.

MİLLETİMİZ KURTULUŞ SAVAŞI 
RUHUNU TAŞIYOR
Yapılan bağışları nedeniyle Esat ZENGİN ve 

üreticilere teşekkür eden Vali Aykut PEKMEZ; Türk 
Silahlı Kuvvetlerinin bir süredir Afrin’de ülkenin 
güvenliği ve bekası için kahramanca mücadele 
verdiğini söyledi. ‘Operasyonun başlamasından 
itibaren milletimiz Mehmetçiğe her türlü desteği 
verdi’ diyen Vali PEKMEZ: “Devletimizin gücü bu 
operasyonu yapacak güçtedir.  Ordumuzun yanında 

yer almamız, bunu göstermemiz maddi değerin 
dışında önemli bir anlam ifade ediyor. Bunu kurtuluş 
savaşında da milletimiz dişinden tırnağından 
arttırdığını ordumuzla paylaştığında yaşadık. Aynı 
ruhu taşıdığımızı bugünde görüyoruz. Bundan da 
büyük mutluluk duyuyoruz. Bütün üreticilerimize 
bu duyarlılıkları nedeniyle teşekkür ediyorum” dedi.

AKSARAY’LI SÜT ÜRETİCİLERİNDEN
TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNE ANLAMLI DESTEK
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Türk Silahlı Kuvvetlerimizin büyük bir başarıy-
la yürüttüğü Zeytin dalı Harekâtına katkı sağlamak 
amacı ile Altuntaş Kaymakamlığına müracaatlarda 
bulunan Altuntaş Süt Üreticileri Birliği yöneticileri 
Mehmetçiğimize manevi desteğin yanında maddi 
bir destekle de yanlarında olmak istedikleri belirt-
mişlerdir.

Bu konuda kaymakamlığın girişimleri ile gerek-
li duyurular yapılarak 01.03.2018 tarihinde isteyen 
tüm vatandaşlarımızın o gün verecekleri sütlerin 
Türk Silahlı Kuvvetlerine bağışlanması için gerekli 
hazırlıklar, duyurular ve çalışmalar yapılarak Altın-
taşlı süt yetiştiricilerimize anlatılmış ve yoğun bir 
talep görülmüştür.

Vatandaşlarımızın son zamanlardaki artan so-
rumluluk duygusu, Afrin kuşatmasındaki hassasiyet 
ve toplumsal duyarlılığın artması sonucu yetiştiri-
cilerin ve Altıntaşlı sakinlerin başvuruları doğrul-
tusunda kaymakamlıkça belirtilen hesap numa-
ralarına ilçeden yoğun ilgi görmüş sonucunda da 
yetiştiricilerimizden 55.000   TL. ( ellibeşbintürklirası) 
bağış parası elde edilmiştir.

Toplanan bağışı teslim etmek üzere İlçe              
Kaymakamımız Musa Kazım ÇELİK’i ziyaret eden 
Süt Üreticiler Birliği ve Süt Toplayıcı Firma Temsilci-

leri, Belediye Başkanı Ferit KARABULUT; İlçe Başkanı      
Cihangir DÖNMEZ, İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Müdürü Fatih YILDIZ, İl Genel Meclis Üyelerininde 
hazır bulunduğu bir ortamda Kaymakam Çelik’e de-
kontu teslim etmişlerdir. 

Kaymakam Musa Kazım ÇELİK yaptığı konuşma-
sında:   “Altıntaş halkına da bu yakışırdı. Emeği geçen 
tüm bağışçılara ve sürecin oluşmasını katkı sağlayan 
kamu çalışanlarımıza, süt üreticiler birliğine ve süt 
toplayıcı firmalarımıza sonsuz teşekkürlerimizi su-
narız. “ dedi.

Altıntaş Süt Üretici Birliklerimizden
MEHMETÇİK VAKFINA BAĞIŞ

ÇELİK ; “Altıntaş 
halkına da bu 

yakışırdı. Emeği geçen 
tüm bağışçılara ve 
sürecin oluşmasını 

katkı sağlayan kamu 
çalışanlarımıza, süt 

üreticiler birliğine ve süt 
toplayıcı firmalarımıza 

sonsuz teşekkürlerimizi 
sunarız”
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Sosyal Güvenlik Kurumu ile Ziraat Bankası arasında borcu olan 
Bağ-Kur’lu çiftçilerin emekliliğine imkân sağlayacak kredi işbirliği 
protokolü dün imzalandı. Prim borcu olduğu için emekli olamayan 
çiftçiler, Ziraat Bankası’ndan komisyonsuz, teminatsız kredi 
kullanarak emekli olabilecek.

KREDİ SİCİLİNE 
BAKILMAYACAK
Çiftçiler 48 ay vade ile kredi çekecek. Emeklilik için kredi 

kullanmak isteyen sigortalı çiftçilerin geçmişteki kredi siciline 
bakılmayacak. Protokol 3 ay için geçerli olacak. Karşılıklı mutabakat 
sağlanması halinde 2 kez uzatılabilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Türkiye’de 708 bin Tarım Bağ-Kur’lu 
sigortalı, 682 bin tarım Bağ-Kur’lu emekli bulunduğunu açıkladı. 
Sarıeroğlu, kredi ödemesinin emekli maaşlarından kesileceğini, bu 
işlemlerden komisyon alınmayacağını söyledi. Sarıeroğlu, çiftçilerin 
iş kazası ve meslek hastalığı sigorta kapsamına alınarak geçici iş 
göremezlik ödeneğine hak kazanması, 5 puanlık prim indiriminden 
yararlanmaları, doğum yapan tarım Bağ-Kur’luların 16 haftalık 
emzirme ödeneği ve istirahat parası alması, tarım sigortalılara yönelik 
kısıtlı sigorta primi ödeyerek tam ay hizmet alma imkânı sağlanması 
gibi konularda da çalışmalar yapıldığını vurguladı.

Çİftçiye Müjde

Çiftçiye çifte 
müjde geldi. Prim 
borcu olduğu için 
emekli olamayan 

çiftçiler, Ziraat 
Bankası’ndan 
komisyonsuz, 

teminatsız kredi 
kullanarak emekli 

olabilecek
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“IPARD-II 3. Çağrı İlanı 
Tanıtım Programı”

FAKIBABA;

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Desteleme Kurumunun (TKDK) “Kırsal 
Kalkınma Buluşmaları” kapsamında Şanlıurfa Arkeoloji ve Mozaik 
Müzesinde 27 Ocak Cumartesi günü düzenlediği IPARD II 3. Çağrı İlanı 
Tanıtım Programı’nın açılış töreni Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı 
Dr. Ahmet Eşref FAKIBABA’nın katılımıyla gerçekleştirildi. Programa, 
Bakanlık yetkilileri, AB Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Gabriel 
Munuera Vinals, TKDK genel koordinatörleri ve il koordinatörleri, il 
protokolü, sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri, Türkiye Süt Üreticileri 
Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik KESKİN ve Yönetim 
Kurulu Üyesi Agit HAŞİMOĞLU,  Şanlıurfa’lı yatırımcılar, 42 ilde TKDK 
desteklerinden yararlanan kadın girişimciler ve üreticiler katıldı. Yoğun 
katılımla gerçekleşen programda konuşan Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanı Ahmet  Eşref  FAKIBABA,  Bakanlık olarak kalkınmaya büyük 
önem verdiklerini ve hibeler sayesinde ülke genelinde birçok başarı 
hikayesi yazdıklarını dile getirdi.  Tarımla sanayiyi buluşturarak 
istihdam artışına katkı sağlamak istediklerine işaret eden FAKIBABA, 
şunları kaydetti: “Kırsalda kalkınma olmadan ülkede kalkınma olmaz. 
Önce kırsal. Kırsalı kalkındırıp orada istihdamın önünü açacağız. 
Kırsalda kadının ve gencin önünü açacaksınız. Üretim olmadığı 
takdirde bağımsız bir ülke sayılamazsınız. Çok paranız olabilir ama 

TKDK
Kırsal Kalkınma Buluşmaları

Kırsalda kalkınma 
olmadan ülkede 
kalkınma olmaz. 

Önce kırsal. Kırsalı 
kalkındırıp orada 

istihdamın önünü 
açacağız. Üretim 

olmadığı takdirde 
bağımsız bir ülke 

sayılamazsınız. 
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üretmediğiniz takdirde o para hiçbir işe yaramaz. 
Para sadece araçtır. Onun için Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümetleri olarak biz sadece Avrupa’da değil 
dünyada bir numara olmayı hak ediyoruz ve bunu da 
çalışarak başaracağımıza inanıyoruz.” 

IPARD kapsamında desteklenen projelerin her 
ikisinden birisi gençler ya da kadın üreticilere ait 
olduğunu belirten Bakan FAKIBABA şöyle konuştu: 
“Tarımın ne kadar önemli olduğunu hepimiz çok 
iyi biliyoruz.   IPARD  hibelerinde  gençlere ve 
kadınlara pozitif   ayrımcılık  yaptığımızı  bir kez daha 
tekrarlamaktan büyük bir gurur duyuyorum. Başvuru 
sahipleri kadın yatırımcılarımıza sıralamada ilave 
puan vererek o projenin öne çıkmasını sağlıyoruz. 
IPARD kapsamında desteklenen projelerin her 
ikisinden birisi gençler  ya da kadın üreticilerimize 
aittir. Bugün aramızda bulunan ve 42 ilimizden gelen 
kadın girişimciler de diğerleri gibi bu hibelerin gurur 
kaynağıdır. Ben onlarla özellikle gurur duyuyorum. 
Kadınlarımız nereye el atıyorlarsa orada hep başarı 
ortaya çıkıyor. Ben bunu belediyede gördüm, ben 
bunu hastanede gördüm, ben bunu Bakanlığımızda 
görüyorum.“ 

Bakan FAKIBABA, protokol konuşmalarının 
ardından video konferans sistemiyle Hatay, Çorum 
ve Mardin’de TKDK destekleriyle yatırım yapan kadın 
yatırımcılara bağlandı. Bakanlık olarak her zaman 
onların yanında olduklarını belirten FAKIBABA, ülke 
ekonomisine katkılarından dolayı teşekkür etti ve 
çalışmalarında başarılar diledi.  Fakıbaba, 42 ilden gelen 
kadın yatırımcılara hediye takdim etti ve hatıra fotoğrafı 
çektirdi. FAKIBABA, program çıkışında yatırımcılarla 
sohbet etti ve taleplerini dinledikten sonra yerel 
ürünlerin yer aldığı TKDK il koordinatörlüklerinin 
stantlarını ziyaret etti.
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Süt kardeşi
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“Malatya12. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Tarım 
Teknolojileri, Makine, Hayvancılık ve  Gıda Fuarı”  
11-15 Nisan 2018 tarihleri arasında Malatya’da 
yapıldı. 

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından 
düzenlenen ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı 
Dr.Ahmet Eşref FAKIBABA’nın açılışını yaptığı 
bölgenin en büyük tarım fuarına, sektörün önde 
gelen temsilcileri ve kuruluşları ile Süt Üreticileri 
Merkez Birliğini temsilen Genel Başkan Tevfik KESKİN, 
Yönetim Kurulu üyesi Agit HAŞİMOĞLU, Genel Başkan 
Danışmanı Cenap HAMAVİOĞLU, Şırnak Süt Birliği 
Başkanı Behmen YILMAZ, Malatya ili Süt Üreticileri 
Başkanı Aziz KURTOĞLU katıldı.

Süt Üreticileri Merkez Birliğimiz Başkanı Tevfik 
KESKİN, yaptığı konuşmada, fuarın düzenlenmesinden 
dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet ÇAKIR’ın 
şahsında tüm emeği geçenlere teşekkür ederek, 
üreticiler olarak bu ve bunun gibi fuarlara  çok önem 
verdiklerini söyledi. KESKİN, ayrıca tarım sektöründe 
gördükleri eksiklikleri dile getirerek, bazı talep ve 
önerilerde bulundu.



Süt kardeşi
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Fuar renkli 
görüntülere sahne oldu
Bölgenin en büyük organizasyonu olma özelliği taşıyan 

fuarı  etkinlikleriyle herkesin takdirini topladı. Fuar, üretici 
ve yetiştirici birliklerinin çeşitli ikramı, kırkım şenliği, konser 
ve yarışmalar ile renkli görüntülere sahne oldu.

Fuar iki Bakan ağırladı
Fuar kapsamında düzenlenen kırkım şenliğine Gıda, 

Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref FAKIBABA, 
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent TÜFENKCİ ile AK Parti 
Genel Başkan Yardımcısı Öznur ÇALIK da katıldı.

Bakanlar FAKIBABA ve TÜFENKCİ ile AK Parti Genel 
Başkan Yardımcısı Öznur ÇALIK, Koyun Kırkım Yarışmasında 
dereceye girenlere ödüllerini verdi.

Fuardaki etkinlikler kapsamında kura çekimi sonrası, 
Süt Sağım Makinesi ve Güneş Enerji paneli kazanan kişilere 
teslim edildi.

Bölge kalkınmasına ve ülke ekonomisine katkı sağlayan 
tarım ve hayvancılık sektöründeki teknolojik gelişmelerin 
izlenmesi, kalite ve maksimum üretim sağlanması, 
üreticilerin karşılaştıkları sorunların giderilmesi ve 
bilinçlendirilmesi ile söz konusu sektörün daha bilinçli 
ve modernize edilerek ülke ekonomisindeki payının 
arttırılmasının amaçlandığı fuarda kurulan SÜTBİR standına 
vatandaşlarımız ve çiftçilerimiz yoğun ilgi gösterdi.

150 firmanın katılım sağladığı ve üç gün boyunca 
vatandaşlarımıza kapılarını açık tutan   fuarda SÜTBİR 
standını ziyarete gelen vatandaşlarımıza  personellerimiz 
tarafından süt ve ayran dağıtımı yapıldı.



En Güzel Buzağı 
Yarışması

“III.Sultandağı En Güzel  Buzağı 
Yarışması” 

Afyon Sultandağında Yapıldı.

III. Sultandığı “En güzel Buzağı 
Yarışması” 06 Nisan 2018 tarihinde   
Afyon Sultandığı İlçe Gıda Tarım 
Hayvanlılık Müdürlüğü ve Sultandağı 
ilçesi Süt Üreticileri Birliği tarafından 
düzenlendi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanı  Dr. Eşref FAKIBABA’nın buzağı 
ölümlerinin azaltılması amacı ile 
başlatmış olduğu 2018 buzağı yılı 
münasebetiyle farkındalık oluşturmak 
amacı taşıyan etkinliğe Merkez 
Birliğimiz Yönetim Kurulu Muhasip 
Üyesi Münir ALTINBAŞ katıldı.

‘En Güzel Buzağı Yarışması‘nda  ilk 
3’e giren buzağılara toplamda yaklaşık 
8 Bin TL değerinde makine ekipman 
hediyeleri verildi.
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Üretmek Ayrıcalıktır
ALTINBAŞ;

III. Sultandağı “En güzel Buzağı Yarışması’nda 
konuşma yapan” Türkiye Süt Üreticileri Mer-
kez Birliği Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Münir        
ALTINBAŞ: “Üretmek ayrıcalıktır. Ülkemizin en çok 
ihtiyacı olan şey üretmektir. Üreticilerimiz bu üst-
lenmiş oldukları görevi zorluklar içerisinde yerine 
getirmeye çalışmaktadırlar. Burada bulunan üre-
ticilerimizin nezdinde tüm üreticilerimize teşek-
kürlerimi sunuyorum. 

Buzağı sevgisi olmadığı zaman hayvancılık ya-
pılmaz, anası yoksa danası da olmaz.” dedi. 

Sayın Bakanımızın da 2018 yılını buzağı yılı 
ilan etmesinin çok önemli bir unsur olduğunu 
istatistiklerde ciddi bir buzağı kaybı yaşandığı-
nı,  buzağı kayıplarını önlersek hayvan ithal eden 
değil ihraç eden ülke konumuna geleceğimizi 
belirten ALTINBAŞ konuşmasını şöyle tamamla-
dı; “Tarım İl/İlçe Müdürlüklerimizin de bu konuda 
ki çalışmaları (aşılamaları, bakımları vb.) son dö-
nemde bu işle daha çok ilgilendiklerine inanıyo-
rum.  Değerli üreticilerimizin de bu konuda çok 
hassas olmaları gerekiyor, ” dedi.
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“Süt içiyorum”
Kampanyası Başladı
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önetim Kurulu Başkanımız Tevfik KESKİN’in de Yönetim Kurulu 
üyesi olduğu, Ulusal Süt Konseyi, sütün en doğal ve sağlıklı haliyle 
herkes tarafından tüketiminin teşvik edilmesi amacı ile “Süt 
İçiyorum” kampanyasını başlattı. 

Başta çocuklar olmak üzere bireyleri sağlıklı süt tüketimi 
konusunda bilgilendirmek ve teşvik etmek amacı ile başlatılan kampanya 
için 02 Mart 2018 tarihinde bir basın toplantısı düzenlendi.

Basın Toplantısına Ulusal Süt Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Sabit 
KARACA ve Yönetim Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Muhittin ÖZDER ile Yönetim 
Kurulu Üyelerinden Salih ÇELİK, Prof. Dr. Nevzat ARTIK,   Tevfik KESKİN, Kamil 
ÖZCAN, Özlem YALÇIN, Recep ATEŞ ve Prof. Dr. Harun UYSAL katıldı.

Tüketimde ortalamanın gerisindeyiz
Ulusal Süt Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nevzat ARTIK yaptığı 

sunumda, ülke olarak süt üretiminde dünyada sekizinci sırada yer almamıza 
rağmen özellikle çocukların süt tüketiminde sıralamanın oldukça gerisinde 
olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Nevzat ARTIK sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın doğru beslenme alışkanlıkları 
kazanması ve sağlıklı birer birey olmaları adına Ulusal Süt Konseyi olarak ‘Süt 
İçiyorum’ adlı bir proje başlattık. Türkiye’de süt tüketimi yaklaşık olarak kişi 

 Ulusal Süt Konseyi  Türkiye’de 
süt içme alışkanlığının artırılması 

ve özellikle çocukların süt 
tüketimine özendirilmesi amacı 

ile “Süt İçiyorum” kampanyası 
başlattı. 
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ile “Süt İçiyorum” kampanyası 
başlattı. 
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başı yıllık 34 kilogram, Avrupa’da ise bu ortalama 
kişi başı 60, Amerika kıtasında 58 kilogramdır. 
Ulusal Süt Konseyi olarak bu rakamların artırılmasını 
hedefliyoruz.

Türkiye, süt üretiminde dünyada sekizinci, 
Avrupa’da ise üçüncü sırada yer alıyor. Süt üretimi 
son on yılda % 70 artarak 20,7 Milyon tona ulaştı. 9,1 
ton süt sanayiye aktarılıyor, kayıt dışı pazarlanan çiğ 
süt oranı ise % 56 dır.

Süt, yapısı gereği hızla bozulabiliyor. Sütün, 
ineklerden elde edildiği andan itibaren iyi 
koşullarda, vitamin minerallerini kaybetmeden 
korunması gerekiyor. Kayıt dışı süt tüketimi oranına 
baktığımızda Türkiye’de sağlıklı süt tüketim oranı 
daha da düşüyor. Bu, geleceğimiz için bir kayıptır.

Ünlü isimlerden kampanyamıza destek
Kamuoyunu, özellikle de çocukları ve ebeveynleri 

sağlıklı ve güvenilir süt tüketimi hususunda 
bilgilendirmek amacıyla başlattığımız “Süt İçiyorum” 
projesine spor ve sanat camiasından pek çok ünlü 
isim süt içerek destek verdi. Hazırlandıktan sonra 
RTÜK tarafından onayı alınan Kamu Spotunda 
kampanyamıza destek veren isimler arasında     
Rıdvan DİLMEN, Ceyhun YILMAZ, Serbest dalışçı ve 
sualtı hokeyi oyuncusu Şahika ERCÜMEN, Teknik 
Direktör Abdullah AVCI, Müzisyen Doğukan MANÇO, 
Oyuncu Başak SAYAN, eşi ve bebeği, Oyuncu Seda 
DEMİR, TRT’de Masal Kitabı programının sunucusu 

ve oyuncu Gümeç Alpay ASLAN, Yunus Günçe, Milli 
Tenisçi İpek ŞENOĞLU, Dilek YANIK, Spor Spikeri 
Tuğba DURAL yer almaktadır.

Web Sitesi ve Sosyal Medya
Proje için “Süt İçiyorum” yazılı logonun 

belirlenmesinin ardından kampanya için hazırlanan 
www.suticiyorum.com web sitesi yayına başlamıştır. 
Sitede süt tüketiminin kalp sağlığı, bedensel ve 
zihinsel gelişim, uyku kalitesi, bağışıklık sisteminin 
güçlendirilmesine faydaları detaylı bir şekilde yer 
almaktadır.

Kampanyanın sosyal medya hesapları açılarak 
hepsi için @suticiyorum kullanıcı adı alınmış olup 
kampanya ile ilgili tüm süreçler sosyal medya 
hesaplarımızdan da kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

Web sitesinde, Sütün sağlıklı yolculuğu adlı 
infografik tanıtım filmi yer almakta ve bu film 
sosyal medya hesaplarından da yayınlanmaktadır. 
Kampanya için, radyolarda yayınlanmak üzere 
bestelenen ve RTÜK onayı alınan şarkı radyo 
kanalları ile paylaşılmıştır. TV Kanallarında “Haydi 
çocuklar Uykuya” alt bandı, “Haydi çocuklar 
sütümüzü içip uykuya” şeklinde güncellenerek 
TV kanallarına iletilmiştir. Kampanyanın tanıtımı 
amacı ile TV Yüzlerine ‘Süt İçiyorum’ logolu kupalar 
gönderilecek ve programlarında bu kupalarla süt 
içmeleri rica edilecektir” dedi.
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ürkiye’de hali hazırda 80 milyon olan 
nüfusun 2023 de 85, 2050’de de 93 
milyona ulaşacağı tahmin ediliyor. Şa-
yet nüfus artışı bu şekilde devam ede-
cek olursa, 30 sene sonra şu andakinin 
yüzde 70’i oranında daha fazla gıdaya 
gereksinim duyulacak ve bu da fiyatları 
yüzde 30 oranında arttıracaktır. 

Bu durumda Türkiye’nin kendi kül-
türüne, kendi coğrafyasına uygun yeni 
bir tarımsal modele gereksinimi bulu-
nuyor. 

Halbuki bugün Türkiye tarımı büyük 
sorunlarla boğuşuyor. Örneğin bitkisel 
üretimdeki ilaç, tohum, gübre, enerji, 
hayvansal üretimdeki yem katkı mad-
deleri, ilaç maliyetlerinin çok yüksek 
olduğu görülüyor. 

Hayvancılığa gelirsek… 
Türkiye’de kaba yem maliyetlerinin 

aşağılara çekilmesi; mera alanlarının 
ıslah edilmesi, yem katkı maddelerinin 
üretilmesi, alternatif yem kaynaklarının 
devreye sokulması ile mümkün olacak-
tır. 

Islahtan önce, yaklaşık 4 milyon hek-
tarı Orman ve Su İşleri Bakanlığında, 3 
milyon hektarı da büyükşehirlerde olan 
meraların ilgili bakanlıklar ve belediye-

lerle görüşülerek, en azından yapılaş-
mamış olanlarının hayvancılığın hizme-
tine sunulması gerekiyor. 

Hayvancılığın önemli ürünlerinden 
biri olan ve son zamanlarda süt ile bir-
likte yüksek enflasyondan sorumlu tu-
tulan et, yıkıcı sorunlar arasındaki yerini 
hiç kaybetmiyor. Türkiye’de kırmızı et, 
süt sığırlarının erkeklerinden ve sütten 
kesilmiş hayvanlardan elde ediyor. Bu 
anlamda Holstein Irkı Türkiye’nin süt 
gereksinimini karşılarken et ihtiyacını 
karşılama konusunda yetersiz kalıyor. 
Bu nedenle hayvancılığın süt-et kombi-
ne ırka dönmesi gerekiyor.

Yine ülkedeki et açığının diğer 
önemli bir nedeni de buzağı ölümle-
ridir. Büyük çiftliklerde hayvan hasta-
lıkları ve buzağı ölümleri kontrol altı-
na alınmış durumda iken, bilgi kirliliği 
nedeniyle küçük çiftliklerdeki buzağı 
ölümleri oldukça fazladır. 

Diğer yıkıcı bir sorun da gençlerin 
kırsaldan hızlı bir şekilde kopmasıdır. 
Gençler üretimde çalışmak istemiyor-
lar, gençlere kırsalın ve üretimin özen-
dirilmesi gerekiyor. 

Hayvansal ürünlerde verim, kalite, 
ürün çeşitliliği ve rekabet konularına 
yeterince odaklanılmıyor. Bu manada 

Hayvancılığın yapısal sorunları 
halledilmeli yoksa…

Ülkedeki et açığının 
diğer önemli bir 

nedeni de buzağı 
ölümleri. Büyük 

çiftliklerde hayvan 
hastalıkları ve 

buzağı ölümleri 
kontrol altına 

alınmış durumda 
iken, bilgi kirliliği 
nedeniyle küçük 

çiftliklerdeki buzağı 
ölümleri oldukça 

fazla. 

Prof. Dr. 
Harun RAŞİT

UYSAL

Ege Üniversitesi
Ziraat Fakültesi

Süt Teknolojileri 
Bölümü
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hayvancılık sektörünün gelişmesi, 
yatırımların artması isteniyorsa des-
teklerin de arttırılması gerekiyor. 
Yine küçükbaş hayvancılığın gelişti-
rilmesi de hayvancılığın bir stratejisi 
olmalıdır. 

Aslında yukarıda anılan tüm bu 
sorunların çözümü için küçük üre-
ticilere sahip çıkılması gerekiyor.  
Çünkü küçük üreticiler az kar etseler 
de tarımdan,  hayvancılıktan vaz-
geçmiyorlar. Ancak onların eğitim, 
ekipman, prim konularında destek-
lenmeleri gerekiyor.  

Bu anlamda en iyi model de,  ta-
rımın diğer kollarında olduğu gibi, 
küçük üreticilerin kooperatifler, bir-
likler şeklinde örgütlenmeleridir.  

Yoksa…
Köylüler üretimden çıkıp daha 

fazla şehirlere gelecekler. Böylece 
Türkiye bir yandan daha önce üre-
tici-yetiştirici iken  tüketici olacak ve 
köylü diğer yandan da üretimdeki 
hafızasını kaybedecektir.

O zaman da oluşan açığı kar-
şılamak için, şu anda olduğu gibi, 
başta Körfez olmak üzere birçok 
ülkeden hayvancılık ve yem sektö-
rüne yatırım yapmak üzere serma-
yedarlar gelecektir. Tüketici örneğin 
S.Arabistanlıların ürettiği bitkisel ve 
hayvansal ürünleri tüketirken ülke 
de gıda egemenliğini yitirecektir.

Bizden söylemesi”…

Sorunların çözümü 
için küçük üreticilere 

sahip çıkılması 
gerekiyor.  Çünkü 

küçük üreticiler az kar 
etseler de tarımdan,  

hayvancılıktan 
vazgeçmiyorlar. 

Ancak onların 
eğitim, ekipman, 

prim konularında 
desteklenmeleri 

gerekiyor.  
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üm dünyada tarım ve hayvancılık sektöründe iş yapan aile iş-
letmelerinin toplam sayısının 500 milyonu aştığı saptanmıştır. 
Bu işletmelerin yüzde 85’i, 100 dönümden az olan tarımsal 
topraklara sahiptir. Büyük tarımsal topraklara sahip olanlar La-
tin Amerika’daki plantasyonlar ve ABD’deki büyük çiftliklerdir. 
Ancak, ne ABD’de ne de Latin Amerika’daki bu büyük tarımsal 
arazilerin kendi ülkelerindeki toplam tarımsal araziler içindeki 
payları yüzde 10’u geçmemektedir. Kısacası, tüm dünyada ta-
rım sektöründe iş yapan aile işlemelerinin büyük çoğunluğu, 
küçük tarımsal arazilere sahip bulunmaktadır.

Avrupa Birliği (AB) içinde Fransa, tarıma en ağırlık veren 
ülkeler arasında lider konumdadır. Ancak, Almanya hayvan-
cılık dahil tarımın bir çok alt sektöründe verimlilik açısından 
Fransa’yı geçmekte ve ABD ile yarışmaktadır. Fransız ekono-
misi için tarımın bu kadar önemli olmasının en önemli sebebi 
toplam nüfusu içinde küçük aile işletmelerinden yararlanan-
ların sayısının oldukça fazla olmasıdır. Fransız kırsalı tarım ve 
hayvancılıkta küçük aile işletmeleri üzerine ekonomisini dön-
dürürken bu kırsal içindeki nüfus da diğer gelişmiş AB ülkeleri 
arasında sayıca çok daha fazladır. Ancak, Fransa, bu kadar yo-
ğun kırsal nüfusuna ve ekonomisinin tarıma ve hayvancılığa 
görece daha bağımlı olmasına rağmen Almanya’nın küçük 
aile işletmeleri kadar verimli tarımsal ve hayvancılık üretimi 
başaramamaktadır.

Tüm dünyada tarım ve hayvancılık sektörü, kırsaldaki kü-
çük aile işletmeleri üzerine döndüğü yukarıdaki örneklerden 
de anlaşılmaktadır. Büyük, devasa tarımsal arazilere sahip ül-
kelerde dahi tarım ve hayvancılıkta ezici çoğunluk küçük aile 
işletmelerine ait olduğu gibi kırsal ekonomileri de bu küçük 
aile işletmelerine bağımlı ve paralel gelişmektedir. Ancak, 
tarım ve hayvancılık sektörü dikkate alındığında gelişmiş ve 

GENEL SORUNLARI  VE ÇÖZÜMLERİ

Tüm Dünyada Tarım  
ve Hayvancılık 

Sektörü, kırsaldaki 
küçük aile işletmeleri 

üzerine dönüyor

Tarımda Küçük Aile İşletmeleri:

Prof. Dr. 
Mehmet 

Ufuk
 TUTAN

Antalya AKEV
Üniversitesi

Öğretim Üyesi



 36

üm dünyada tarım ve hayvancılık sektöründe iş yapan aile iş-
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gelişmekte olan ülkeler arasında fark yaratan önemli 
bir takım ayrıntılar bulunmaktadır. Her iki ülke tipi açı-
sından aile işletmelerinin tarımsal arazi büyüklükleri 
aşağı yukarı benzerdir. Tarım ve hayvancılık sektörü 
açısından bu iki ülke tipi için asıl fark yaratan ayrıntı 
arazi büyüklüğü değil tarım sektöründeki genel ve-
rimliliktir.

Gelişmiş ekonomiler tarım ve hayvancılıkta iş ya-
pan küçük aile işletmelerini birleştirip devasa tarımsal 
çiftlikler yapmak yerine küçük aile işletmelerini koo-
peratifleştirmeyi özendirip ölçek ekonomisini, yani en 
az maliyetle en çok üretimi bu strateji ile yakaladıkları 
görülüyor. Bunun yanında, gelişmiş ekonomilerin bir 
diğer stratejisi de tarım ve hayvancılıkta iş yapan kü-
çük aile işletmelerinin lehine gerekli görüldüğü tak-
dirde tereddütsüz olarak piyasaya devlet müdahalesi 
yapmalarıdır. Özellikle, Fransa, bu konuda çok hassas 
ve saldırgan olduğu gibi kırsalda tarım ve hayvancılık-
ta iş yapan küçük aile işlemelerini korumak için üyesi 
ve liderlerinden biri olduğu AB’nin tarımla ilgili yasa 
ve yönergelerinin bazılarını hala imzalamamıştır. Keza, 
ABD de dünya ticaret örgütünün tarımla ilgili bazı yö-
netmeliklerine imza atmamıştır. Burada izlenen asıl 
mantık, gerek görüldüğünde tarım ve hayvancılıkta 
iş yapan kendi küçük aile işletmelerini korumak için 
kendi piyasalarına her türlü müdahaleyi yapma öz-
gürlüğüdür.

Gelişmiş ekonomilerin tarım ve hayvancılıkta iş ya-
pan küçük aile işletmelerine yönelik bir diğer  strateji-
si de hiçbir siyasi iktidar tarafından değiştirilemeyen 
uzun vadeli büyüme ve kalkınma planlarını harfi harfi-
ne uygulamalarıdır. Özellikle, ABD, Almanya ve Fransa 

yukarıda sözü edilen uzun vadeli planlarının başarılı 
uygulamaları ile geçtiğimiz yüzyıla damgalarını vur-
muşlardır. ABD ve Almanya, hayvancılık  alanında çok 
uzun yıllara yayılan ve bilimsel çalışmalara dayanan 
büyüme ve kalkınma planları  ile gerek üretim gerek-
se de  verimlilik açısından önemli başarılara imza at-
mışlardır. Almanya’da hayvancılık sektöründe iş yapan 
büyük ölçekli tarım işletmeleri toplam içinde yüzde 4 
paya sahiptir. Ancak, küçük ölçekli işletmelerin hay-
vancılık sektöründeki verimliliği sayesinde AB içinde 
hayvancılık sektöründe liderliğe oynamaktadır.

Tarım ve hayvancılık sektöründe iş yapan aile işlet-
melerinin önemli bir bölümü küçük işletmelerdir. Bu 
küçük aile işletmelerin en önemli sorunu küçük olma-
ları değil genel verimlilikte başarısız olmalarıdır. Bu 
verimlilik sorunu ise gerektiğinde devlet müdahale-
leri, kooperatifçilik ve uzun vadeli kalkınma-büyüme 
planları ile aşılmaktadır. Ayrıca, tarımdaki bu küçük 
aile işletmelerinin sahiplerine ve çalışanlarına koope-
ratiflerin ve devletin vereceği mesleki ve bilimsel eği-
timler de verimliliği arttıran diğer alt faktörler arasında 
en göze çarpanıdır. Kısaca, devlet gerekli kanun ve ku-
ralları hem koyup hem denetleyip tarım ve hayvancı-
lık sektöründe iş yapan küçük aile işletmelerini, ölçek 
ekonomisinde üretim yapmalarını sağlarken koopera-
tifler ve kendi eğitim kurumları aracılığıyla küçük aile 
işletmeleri sahiplerine ve çalışanlarına kısa dönemli, 
sürekli eğitimlerle bu işletmelerin genel verimlilikleri-
nin arttırıldığı kanıtlanmış bir gerçektir. 



ıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında düzenle-
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sı Genel Müdürü Hüseyin AYDIN tarafından imzalandı. 
Törende konuşan FAKIBABA, hayvancılıktaki hedefle-
re ulaşmak için anaç hayvan sayısının artırılması ge-
rektiğini vurguladı. Bu projelerin başlangıç olduğunu 
dile getiren FAKIBABA, “Çiftçilerimiz Milletin Evinde 
Cumhurbaşkanımızla Buluşuyor’ programında, Sayın 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN’ın müj-
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Düve’ projelerini, bugün hayata geçiriyoruz. Bu pro-
jelerle hem çiftçilerin geliri artırılacak, hem de tüketi-
cilerin uygun fiyatla kaliteli kırmızı et ve süt tüketimi 
sağlanmış olacak.” diye konuştu.

Halk arasında “300 koyun projesi” olarak bilinen 
projeyle, herkese 300 koyun verilecekmiş gibi algı 
oluştuğuna da işaret eden FAKIBABA, şu değerlen-
dirmede bulundu:

“Daha önce hayvanlar böyle bu şekilde verilmiş 
ama biz hala et ithal ediyoruz. Mutlaka ve mutlaka 
bu işi, anlayan, tecrübeli arkadaşa vermek zorunda-
yız. Bunlar sosyal proje değil,  ‘biz verelim de işi ol-
sun, gücü olsun, para kazansın’ değil. Bu projelerde 
amacımız, hayvan popülasyonumuzu artırmak, et 
ithalatını önlemek. Yoksa gönül ister ki her gelene 
bir şeyler vermek; ama değil. Verildiği zaman da bu 
insanlar bu işten anlamadığı takdirde iyi niyetle baş-
lıyor, üç ay sonra ya satıyor ya da kesime gönderiyor. 
Ahırı olacak, ahırda kapasitesi olacak, içinde hayvanı 
olacak ve biz bunu 300’e tamamlayacağız. İnsanlara 
puanlama sırasına göre hayvan vermek zorundayız.”

FAKIBABA, proje kapsamındaki dağıtımı nisan 
ayında Şanlıurfa’da başlatacaklarını bildirdi.

500 Bin Anaç Koyun Projesine değinen FAKIBABA, 
“Her sene bunu devam ettireceğiz, ne zamana kadar, 
ithalat bitene kadar. Her bir yetiştiricimize, 300 başa 
kadar anaç koyun temin edilecek. Yetiştiricilerimize, 

2018 yılı sonuna kadar, toplamda 500 bin baş da-
mızlık koyun vermeyi ve sekizinci yılda yaklaşık 5 
milyon baş damızlık dişi koyun sayısına ulaşmayı 
hedefliyoruz.” dedi.

Projelerde finans kaynağı olarak Ziraat 
Bankası’ndan kredi kullandırılacağına işaret eden 
FAKIBABA, üreticilerin kendi hayvanını seçeceğini, 
hayvanlara Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) si-
gortası yapılacağını, veterinerlik hizmetleri, aşı ve 
küpeleme işlemlerinin Bakanlık tarafından ücretsiz 
karşılanacağını anlattı.

Bilindiği gibi 300  Koyun Projesi için 02 Mart 
2018 tarihinde sona eren başvurular için teknik de-
ğerlendirme süreci devam ediyor. Hak kazananlar 
Genel Müdürlüğümüz web sayfasında ilan edile-
cek” dedi.

              FAKIBABA:

Her bir yetiştiricimize, 300 başa 
kadar anaç koyun temin edilecek. 

Yetiştiricilerimize, 2018 yılı sonuna 
kadar, toplamda 500 bin baş damızlık 

koyun vermeyi ve sekizinci yılda 
yaklaşık 5 milyon baş damızlık dişi 

koyun sayısına ulaşmayı hedefliyoruz.
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Milas’ta Buzağılar
 Güzellik için Yarıştı

Ali İhsan Gezgin
Milas Süt Birliği Başkanı

Milas Süt Üreticileri Birliği 
ile Muğla İl Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Müdürlüğü 
tarafından bu yıl 5’incisi 

düzenlenen “Dişi Buzağı 
Güzellik Yarışması” yine büyük 

ilgi ile izlenildi… Yarışmada 
dereceye girenlere 2500 ile 1000 

TL arasında ödül verildi.

“Bugün yaşanan et 
sorununun buzağı 

ölümlerinden 
kaynaklandığı tespit 

edilmiştir. 
Bizler üreticiler olarak 

buzağılarımıza 
zamanında koruyucu 

aşılarını yaptırıp 
daha iyi koşullarda 

bakarsak et ve süt 
konusunda sıkıntılarımız 

olmayacaktır.”

ilas Süt Üreticileri Birliği ile Muğla İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Müdürlüğü tarafından 5. Dişi Buzağı Güzellik Yarışması gerçek-
leştirildi. 9. Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuar Alanı’nda düzenle-
nen Dişi Buzağı Güzellik Yarışmasına 12 buzağı katıldı.

Milas Kaymakamı Eren ARSLAN, Milas Belediye Başkan Yar-
dımcısı Faik KARAGÖZ, Ak Parti Milas İlçe Başkanı Fahri ACAR, 
Muğla Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Şakir Fırat ERKAL, 
Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Başkan Yardımcısı Milas 
Süt Birliği Başkanı Ali İhsan GEZGİN, Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı Miles İlçe Müdürü Eşref ARSLAN, Milas Ziraat Odası 
Başkanı İsmail ATICI ve çok sayıda çiftçinin izlediği yarışmanın 
jüri üyeliğini Milas Gıda tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nde 
görevli Veteriner Hekim Gülşah TOK ve Gökhan ALTUN ile Ziraat 
Mühendisi Zooteknist Selçuk ÖZTUNA yaptı.

Yarışma öncesinde bir konuşma yapan Milas Süt Birliği Baş-
kanı Ali İhsan GEZGİN, “Milas Süt Birliği olarak buzağı güzellik 
yarışmasını 5 yıldır gerçekleştiriyoruz. Yarışmayı gerçekleştirme-
deki amacımız buzağılarımızı korumak, koruyucu bakımlarına 
ve yaşatma konularına dikkat çekmektir. Gıda Tarım ve Hayvan-
cılık Bakanlığımızca 2018 yılı buzağı yılı ilan edildi. Ailemizde 
nasıl ki geleceğimiz olan çocuklarımıza özen gösteriyor, barın-
ma, eğitim ve sağlık gibi ihtiyaçlarını gideriyorsak, çiftliğimizin 
geleceği olan buzağılarımıza da çok iyi bakmamız lazım. Bugün 
yaşanan et sorununun buzağı ölümlerinden kaynaklandığı tes-
pit edilmiştir. Bizler üreticiler olarak buzağılarımıza zamanında 
koruyucu aşılarını yaptırıp daha iyi koşullarda bakarsak et ve süt 
konusunda sıkıntılarımız olmayacaktır” dedi.

Başkan GEZGİN’in ardından mikrofona davet edilen Muğla 
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Şakir Fırat ERKAL da buzağı 
ölümlerine dikkat çekerek, üreticilerin nelere dikkat etmesi ge-
rektiği konusunda kısa bilgi aktardı.

Jüri ve yarışmayı izleyenlerin karşısına çocuklar ve aile birey-
leri eşliğinde çıkan buzağılar arasında Deniz ÇELİK’e ait Su isimli 
buzağı birinci, Olcay KAYA’ya ait Maya isimli buzağı ikinci, Meh-
met AKÇA’ya ait Simge isimli buzağı ise üçüncü oldu.

Birinciye 2 bin 500 liralık ödülü;  Milas Kaymakamı 
Eren ARSLAN, İkinciye 2 bin liralık ödülü ; Muğla Gıda Tarım 
ve Hayvancılık İl Müdürü Şakir Fırat ERKAL, Üçüncüye bin 
500 liralık ödülü; Milas Süt Birliği Başkanı Ali İhsan GEZGİN 
tarafından verildi. 
Dereceye giremeyenlere ise 1000 liralık teselli ödülü etkinliği 
izleyen protokol tarafından verildi.
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Jüri ve yarışmayı izleyenlerin karşısına çocuklar ve aile birey-
leri eşliğinde çıkan buzağılar arasında Deniz ÇELİK’e ait Su isimli 
buzağı birinci, Olcay KAYA’ya ait Maya isimli buzağı ikinci, Meh-
met AKÇA’ya ait Simge isimli buzağı ise üçüncü oldu.

Birinciye 2 bin 500 liralık ödülü;  Milas Kaymakamı 
Eren ARSLAN, İkinciye 2 bin liralık ödülü ; Muğla Gıda Tarım 
ve Hayvancılık İl Müdürü Şakir Fırat ERKAL, Üçüncüye bin 
500 liralık ödülü; Milas Süt Birliği Başkanı Ali İhsan GEZGİN 
tarafından verildi. 
Dereceye giremeyenlere ise 1000 liralık teselli ödülü etkinliği 
izleyen protokol tarafından verildi.
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Protokolü  İmzalandı

Tigem Genel Müdürlüğü 
ile Tarım Reformu Genel 

Müdürlüğü arasında 2018 
yılı Genç Çiftçi Projesi 

kapsamında büyükbaş 
ve küçükbaş hayvan 

dağıtımına ilişkin protokol 
imzalandı.

Genç Çiftçiye  Destek

Söz konusu protokol geçtiğimiz iki yılda olduğu gibi 
2018’de de Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca 
tespit edilecek olan hibe desteği almaya hak kazanan 
genç çiftçilere büyükbaş ve küçükbaş hayvan temininin 
TİGEM tarafından yapılmasını kapsıyor.

Bilindiği gibi 16.02.2016 tarihli ve 2016/8540 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 
Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi 
Projelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar ve yayınlanan 
tebliğler ile 3 yıllık proje süresince (2016, 2017, 2018) 
hibe desteği almaya hak kazanan genç çiftçilere 
büyükbaş ve küçükbaş hayvan temini konusunda Genel 
Müdürlüğümüz görevlendirilmiş bulunuyor.

Genç Çiftçi Projesi kapsamında;
3 2016 yılında hibe desteği almaya hak kazanan 11.194 

genç çiftçiye toplam 51.084 büyükbaş, 107.200 
küçükbaş,

3 2017 yılında 128.131 küçükbaş hayvan dağıtımı 
gerçekleştirildi. 2017 yılına ait hak kazananlara 
51.095 büyükbaş hayvanın dağıtımı ise devam 
ediyor.

3 2018 yılı genç çiftçi projesi kapsamında ise 43.000 
büyükbaş ve 116.480 küçükbaş hayvan dağıtımı 
planlanıyor.
Genç Çiftçi Projesi desteğinden faydalanmak isteyen 

genç çiftçi adaylarının bulundukları il ve ilçelerdeki 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine müracaat 
etmeleri gerekiyor.
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üt sağımı, süt sığırcılığı işletmesinde en 
önde gelen işlerden biridir. Süt işletme-
sinin hasadını yapan makine olması ve 

bir canlıya takılarak çalışması sebebiyle çok 
önemlidir. 

Sağım makinesi, sütün hasadını yaptığı 
için en çok para kazandırması gereken maki-
nedir. Gerçek ise, sapım kalitesiz bir makine 
ile yapıldığında sürekli para kaybettiren hale 
dönüşebildiğidir. Süt sağım makinesi, meme 
sağlığını bozması, buna bağlı ilaç ve veteri-
nerlik masrafı, sürüden istenmeyen hayvan 
çıkarma ile hayvan kaybı ve süt kaybı sebe-
biyle KAZANCIMIZ DOĞRUDAN etkiler. 

KAZANCIMI NASIL ARTIRIRIM?
Süt sağım makinesi bir çiftçinin kazancına 

en büyük etkiye sahip makinedir. Dolayısıyla 
kazancımı nasıl artırırım diye sorduğumuzda 
yanıt “çok kaliteli bir süt sağım makinesi ala-
rak” olacaktır. 

NEDEN EN KALİTELİ 
MAKİNEYİ ALMALIYIM?
Hayvan sağlığı için: Sağım makinesi teknik 

olarak ve hijyen bakımından hassas bir yapıda 
olmalıdır.  Meme hastalıkları bugün süt sığır-
cılığı işletmesinde en büyük kayıpların başın-
da gelmektedir.  Kötü bir sağım makinesi ise 
meme hastalıklarını birinci sebebidir. 

Süt kaybını önlemek için: Kötü bir sağım 
hem memede süt bırakır hem de meme has-
talıklarına sebep olur. Mastitis olan hayvanlar-
da tedaviye başlanması ile bir de ilaçlı süt kay-
bı oluşmaktadır. Bunlar, kazanmamız gereken 
süt parasını kazanamamamız demektir. 

Hayvan kaybını önlemek için: Meme has-
talıklarına bağlı olarak sürüden verimli inekle-
rin ayrılması ile verimli ineklerimizden ve tüm 
sağmal dönemlerde verecekleri sütten oluruz.  
Hayvan kaybı hem de genellikle verimli hay-
vanların memelerinin hassas olması sebebiyle 
en karlı olabilecek hayvanlarımızın kaybı çok 
önemli parasal sonuçlar ortaya koyar. 

İlaç ve veterinerlik masrafını azaltmak için: 
Tüm bu kayıplara ek olarak, meme hastalıkla-
rının tedavisi için de veterinerlik ve ilaç masrafı 
karşımıza çıkacaktır. Üstelik araştırmalar ispat 
etmiştir ki, hayvanımız meme hastalığı teda-
visi görüp iyileşse bile hiçbir zaman hastalık 
öncesi potansiyel verime ulaşamayacaktır. 

Buna karşılık iyi bir makine ile daha iyi kali-
tede süt üretilebilecektir. İyi kalite ile kastedi-
len, iyi bir sağım sonucu düşük bakteri ve so-
matik hücre içeren ve “Gıdaya Uygun” süt elde 
ederiz. “Gıdaya Uygun Sağım” yapan bir maki-
ne ile süte ağır metal ve kimyasallar geçmez. 

KALİTELİ SÜT SAĞIM MAKİNESİ 
NASIL OLUR?
Yukarıdaki kaygılarla üretilmiş kaliteli bir 

makine süt ağımına yüksek hassasiyet gös-
terir. Bunların neler olması gerektiğini birlikte 
inceleyelim:

A- SAĞIM BAŞLIĞI
Sağım başlığı sağım sırasında memeye ta-

kılan memelik lastikleri ve kadehler ile sağım 
pençesi gibi kısımlardan oluşur.

Sağım başlığında hayvanın memesi ile te-
mas eden parçalar memelik lastikleridir. Do-
ğasına en uygun sağım için meme, yukarıdan 
aşağıya sıvazlanarak alınmalıdır.* Patentli bir 
özellik olan “memeyi sıvazlayarak sağım”,  sa-
ğımın memenin yapısına uygun biçimde ger-
çekleşmesini sağladığı ve hem meme sağlığı 
hem de süt verimini artırdığı için çok büyük 
bir öneme sahiptir. Öte yandan memelik las-
tiği pürüzsüz ve memeyi incitmeyecek yumu-
şaklıkta olmalıdır. 

Memelik lastikleri ve tüm hortumlar, gıda-
ya temas eden yüzeyler oldukları için “gıdaya 
uygun” olmalıdır. Bunu da ancak “gıdaya uy-
gun sertifikalı” hammaddeden üretilmiş lastik 
ve hortumlar ile sağlayabiliriz. Bu malzemele-
rin kullanılmaması halinde, sağlığa çok zararlı 
kanser, otizm, bunamaya yol açan ağır me-
taller ve kimyasallar süte geçmektedir. Halkı-
mızın ve en başta çocuklarımızın sağlığı için 
lütfen dikkatli olunuz! Bu konu her çiftçimize 
ayrıca vicdani bir sorumluluk da getirmekte-
dir. Sağım makinesi alırken mutlaka üreticinin 
sertifikası sorgulanmalıdır.*

Memelik lastikleri kadeh adı verilen, sağ-
lam yapılı paslanmaz çelikten veya plastikten 
imal edilmiş kılıflar içindedir. Bu kılıfın içindeki 
boşlukta vakum ve atmosfer fazlarının değişi-
mi ile meme lastikleri hareketini yapar ve sa-
ğımı gerçekleştirir. Sağım lastiklerinin üzerini 
kaplayan kadehlerde düzgün ve yeterli sağ-
lamlığı sağlayacak et kalınlığında olmalıdır.

Süt Sağım Makinası Nasıl Seçilir?

Teta Teknik Tarım
Ltd. Şti. Yönetim 

Kurulu Başkanı

Doç. Dr. 
Ömer 

TÖMEK

“Hayvan sağlığı için: 
“Sağım makinesi 

teknik olarak ve hijyen 
bakımından hassas bir 

yapıda olmalıdır. Meme 
hastalıkları bugün süt 
sığırcılığı işletmesinde 

en büyük kayıpların 
başında gelmektedir.  

Kötü bir sağım makinesi 
ise meme hastalıklarını 

birinci sebebidir. “
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Süt kardeşi

Sağılan sütün hızla memeden uzaklaşması çok önem-
lidir. Birçok sağım makinasında memelik lastiğinin çıkış 
ağzı 7-8 mm dolayındadır. Özellikle yüksek verimli hay-
vanlarda ve sütünü hızlı bırakan hayvanlarda sağılan süt, 
sağımın ortalarında dakikada 8-10 litre hızla akmaktadır. 
Adeta bir musluktan akan su miktarı kadar olabilmektedir. 
Makineden çıkan süt memelik lastiğinden sağım pençesi-
ne gidemez ise memelik lastiğinin içinde kalarak memeye 
çarparak rahatsız edip, zarar verebilmektedir. Bu nedenle 
memelik lastiğinin çıkış kısmının çapı geniş olmalıdır. Ni-
tekim dünyada yeni geliştirilen memelik lastiklerinin de çı-
kış çapları hep geniş yapılmaktadır. Sütün hızla memeden 
uzaklaşması için memelik lastiklerinin bağlandığı pençe-
nin giriş kısımları da geniş olmalıdır.*

Sağım pençesi sağlam yapıda tercihan paslanmaz çelik 
ve kırılmayan özel bir şeffaf kapaktan yapılmış olmalıdır. 
(İçinin görünür olması uluslararası standart şartlarından 
birisidir.) Sağım pençesinin yapısı, memeyi tutuşu bakı-
mından uygun tasarımda olmalıdır. Bu hem çalışan refahı 
açısından hem de işin doğru yapılması bakımından önem-
lidir. Bol verim ve meme sağlığı için doğru bir sağım pro-
tokolü hazırlanması çok önemlidir. Bunu gerçekleştirebile-
cek ergonomik başlıkların olması gereklidir.*

Kaliteli bir makinada sağım pençesinin hacmi de çok 
önemlidir. Bu hacim en az 450 cc olmalıdır.* Piyasada sa-
tılan makinaların çoğunda, hem süt geçiş çapları dar, hem 
de pençe hacimleri küçüktür. (En fazla 350cc dolayındadır.) 
Hızla gelen süt pençeyi doldurup, süt borusu hattına gi-
demeyecek olursa pençedeki süt taşacaktır. Bilindiği gibi, 
ineklerin dört memesi birbirinden ayrı çalışmaktadır. Pen-
çenin taşması halinde memelerden bir tanesinde hastalık 
olursa diğerlerine de bulaşabilir. Bütün bunların dışında 

pençenin taşması memeden çıkan sütün süt hattına he-
men ulaşamaması halinde, memeden çıkan süt basınç 
oluşturarak tekrar memenin içine geri dönebilir. Meme 
içindeki süt mikropsuzdur. Ancak memeden çıktıktan son-
ra geri dönen süt aynı özellikte değildir, mikrop taşır. Me-
meye geri dönen süt mastitise sebep olur!

Sütün memeden tam alınamaması memeye zarar ve-
rebilmektedir. Süt sağımını yakından inceleyenlerin bildiği 
gibi, hafif sağım başlıkları kullanılıyorsa sağım sırasında 
süt akışı azalır, başlıklar aşağıya doğru bastırılıp ağırlığı 
arttırıldığında süt akışı hızlanır. Bunun nedeni memenin 
ağız kısmında memeyi kapatan kastan yapılmış sübabın 
(sfinkter kası) açılarak süte geçit vermesidir. Çok hafif olan 
sağım başlıkları ile tam bir sağım yapılamamaktadır. İyi 
sağım yapan bir makinada başlığın toplam ağırlığı da çok 
önemlidir. Piyasadaki çok hafif plastik pençeler ile yapılan 
sağım yetersizdir. Bu türden başlıklar ile yapılan sağımda 
başlık memeye yapışmakta ve boş sağım yapılarak meme 
başının bozulmasına neden olmaktadır. *

DOĞRU SÜT SAĞIM MAKİNESİ ŞART!
Süt hasadının yapıldığı sağım makinalarının kalitesi 

çok önemlidir. İyi çalışmayan başka bir hasat makinası sa-
dece tarladan eksik verim almanıza sebep olur. Tarla yine 
elinizdedir. Ancak sağım makinası istenen özelliklerde 
değilse eksik verim alınmasının yanı sıra memeye verdiği 
zarar nedeni ile adeta tarlanızın da elden çıkmasına yol 
açacaktır. Bu sebeple, en doğru ve en kaliteli süt sağım 
makinesi seçiminiz olmalıdır! Almadan önce mutlaka yu-
karıda anlatılan konuları sorgulayınız.

Daha ayrıntılı bilgi edinmek isteyen üreticilerimiz bizle-
ri her zaman arayabilirler. 
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Güncel Haberler46

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın 
Miraç Kandili nedeniyle Türkiye genelinde 

gerçekleştirmiş olduğu süt dağıtımına 
Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği olarak 

olarak destek verdik.

lemlere rahmet olarak gönderilen Sevgili 
Peygamberimizin , Mekke döneminde bir 
gece, Yüce Yaradan’ın sonsuz kudretinin 
eserlerini temaşa etmesi için önce Mescid-i 

Aksa’ya, oradan da semaya yaptırılan hikmet yüklü 
yolculuk..Kâinatın yüce yaratıcısının daveti üzerine 
gerçekleşen mucizevî buluşma olan Miraç Kandili 
vesilesi ile ,13 Nisan 2018 Cuma günü Ankara’da 
bulunan 3 camii de tahminen 18.000 kişiye ikram 
edilmek üzere süt ve ayran dağıtımı gerçekleşti. 

Ankara’da, Mevlid-i  Şerif sonrasında, Ahmet 
Hamdi Akseki Camii, Hacı Bayram Veli Camii ve 
Kocatepe Camii cemaatine ikram edilmek üzere 
süt ve ayran  ikramı yapıldı. 

 İnsan vücudunun gelişmesi açısından çok 
önemli bir besin kaynağı olan sütü hem  ön plana 
çıkardığımız, hem de halkımızın Miraç Kandilini 
kutladığımız bir etkinlik içinde yer aldığımız için 
Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği olarak Tarım 
Bakanımıza şükranlarımızı sunarız. 

Ankara’da, Mevlid-i  
Şerif sonrasında, 

Ahmet Hamdi 
Akseki Camii, Hacı 
Bayram Veli Camii 
ve Kocatepe Camii 

cemaatine süt 
ve ayran  ikramı 

yapıldı. 
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ürkiye’den Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni 
Bölümü ve Marmara Hayvancılık Araştırma Enstitüsü’nün de içinde 
birlikte yer aldığı “Innovative and Sustainable Grazing-Based 
Dairy Systems Integrating Cows and Young Stock-GrazyDaiSy” 

(İnek ve Buzağıların Birlikte Yetiştirildiği Birleştirilmiş, Otlatma Esaslı, Yenilikçi 
ve Sürdürülebilir Sütçülülük Sistemleri) konulu CORE Organic AB Organik 
Süt Sığırcılığı Projesi AB tarafından kabül edildi. Türkiye’nin, Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 
(TAGEM) olarak taraf olduğu CORE Organic Projelerine bu yıl 11 proje ile 
başvuruda bulunan Türkiye’nin toplam 3 projesi kabül edildi. Organik 
Süt Sığırcılığı alanında kabül edilen bu projede 8 ülkeden (Danimarka, 
Almanya, Fransa, Hollanda, Norveç, Türkiye, Polonya ve Estonya) 15 proje 
ortağı yer alıyor. Toplam bütçesi 1.436.000 € olan bu proje 8 ülkede 3 yıl 
süre ile yürütülecek. Proje, Horizon 2020 programı altında, ERA (Avrupa 
Araştırma Alanı) Ağı çağrılarından biri olan «CORE Organic Cofund” içinde 
yer almakta.

Projede, Avrupa’nın farklı ekonomik ve agro-ekolojik koşullarında 
yenilikçi, esnek ve sürdürülebilir, meraya dayalı organik süt sığırcılığının 
geliştirilmesi amaçlanmakta. 

Projenin hipotezi: 
1. Protein kaynağı olarak kaba yem kullanımını arttırmak farklı agro-

ekolojik ve ekonomik koşullar altında mümkündür.
2. Buzağılar anneleri ile birlikte tam veya yarı zamanlı otlatılarak stres, 

hayvan sağlığı, hayvan refahı, performans ve verimlilik üzerine olumsuz 
yan etkiler olmadan yetiştirilebilir.

3. Otlatma sistemleri, antibiyotik ve antihelmint kullanımını en aza 
indirecek şekilde düzenlenebilir.

4. Yönetim stratejileri, günlük bakım uygulamaları yenilikçi 
otlatmaya dayalı sütçülük sistemleri geliştirilebilir.

Proje ile ahırda ve merada anne-buzağı birlikteliğini artırmak, 

Türkiye AB Organik Süt Sığırcılığı Projesi

Danimarka Aarhus Üniversitesi’nden Prof. Dr. METTE Vaarst’nın 
koordinatörlüğünü yaptığı projede Türkiye’den yukarıdaki  proje 
ekibi görev aldı:

Uludağ Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi Zootekni 

Bölüm Başkanı

Prof.Dr.İbrahim AK (Proje Yürütücüsü) : Uludağ Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi Zootekni Bölümü, Bursa Dr.Hülya HANOĞLU ORAL 
(Proje Yürütücüsü) : Marmara Hayvancılık Araştırma Enstitüsü, 
Bandırma Doç.Dr.Metin GÜLDAŞ (Yardımcı Araştırıcı) : Uludağ 
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Bursa
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hayvanların beslenmesinde daha kaliteli kaba yemler 
kullanmak, mera kullanımını 
artırmak ve mera kalitesini iyileştirmek, süt ineklerinde 

mastitis oranını, antibiyotik ve antihelmitik kullanımını 
azaltmak, farklı ülkelerdeki  iyi uygulama örneklerinin 
tanıtımı ve diğer 
ülkelerde yaygınlaştırılması amaçlanmakta. 

Proje kapsamında Türk proje ekibi tarafından 
Türkiye’deki organik süt sığırı işletmelerinin ziyaret 
edilmesi ve genel durumlarının belirlenmesi, 
Türkiye’de farklı bölgelerden seçilecek 4 organik süt 
sığırı işletmesinde ise 3 yıllık proje süresince yem ve 
süt örneklerinin analizi, mera kullanım olanakları, 
mera ve kaba yem kalitesinin artırılması, süt verim ve 
kalitesinin iyileştirilmesi, mastitis oranı, antibiyotik ve 
antihelmitik kullanımının azaltılması yönünde eğitimler 
planlanmakta. Proje başlangıcı ve her yıl alınacak 
yem, süt ve dışkı örneklerinde yapılacak analizler ile 
proje sonunda söz konusu işletmelerdeki değişim 
belirlenmeye çalışılacak.          

Proje iş paketlerinin (İP) organizasyonu ve 
koordinasyon-yönetim şeması
Projenin kabulü sonrası ilk proje toplantısı ve 

çalıştayı 3-6.Nisan.2018 tarihleri arasında Hollanda’nın 
Utrech kentinde düzenlendi. 8 ülkeden 14 proje ortağını 

temsilen toplam 23 kişiden oluşan proje paydaşlarının 
katıldığı toplantıya Türkiye’den Prof. Dr. İbrahim AK ve 
Doç. Dr. Metin GÜLDAŞ katıldı. Toplantıda, projenin 
detayları, projedeki iş paketleri, proje paydaşlarının iş 
paketlerindeki görevleri ve proje yol haritası ile ilgili 
konular görüşüldü. Proje koordinatörü Prof. Dr. Mette 
VAARTS proje paydaşlarına proje ile ilgili genel bilgiler 
içeren bir sunum yaptıktan sonra proje ile ilgili çalıştayda 
her iş paketinin sorumlusu, proje iş paketlerinin 
çalışma konuları ve proje paydaşlarının iş paketindeki 
görevleri hakkında bilgiler sundular. Toplantıda, proje 
kapsamında Türkiye’de yapılacak çalışmalar hakkında 
sunum yapıldı. Toplantıda ayrıca CORE Organic Cofund 
Hollanda temsilcisi adına Marian BLOM, CORE Organic 
Cofund konsosyumu organizasyonu ve proje destekleri 
hakkında bilgiler aktardı. 

Toplantıda projenin yönetim kurulu belirlenerek 
ilk yönetim kurulu toplantısı yapıldı ve proje ile ilgili 
detaylı çalışma programı belirlendi. Proje ile ilgili olarak 
her yıl proje paydaşları ile bir değerlendirme toplantısı 
yapılmasına, bu nedenle 2019 yılı proje değerlendirme 
toplantısının gelecek Nisan ayında Almanya’nın 
Stutgart kentinde yapılmasına karar verildi. Ayrıca 
IFOAM tarafından 2010 yılında Fransa’da düzenlenecek 
olan Dünya Organik Tarım Kongresine katılım kararı 
alındı. Projenin son değerlendirme toplantısının ise 
projenin yurt dışı paydaşları ile Türkiye’deki organik 
süt sığırı işletmeleri, Türk proje paydaşları ve diğer ilgili 
kurum ve kuruluşlar ile birlikte 2021 yılında Türkiye’de 
yapılmasına karar verildi.  

  Proje toplantısı sonrası Anne-Buzağı birlikteliği 
ile ilgili Hollanda’daki uygulama örneklerini içeren 
farklı bölgelerdeki 3 çiftlik ziyaret edildi, çiftliklerdeki 
teknik elemanlardan uygulamalar ile ilgili detaylı bilgi 
alışverişinde bulunuldu. 

Organik Süt Sığırcılığı Projesinin başarılı olması ve 
Türkiye’de organik süt sığırcılığının gelişimine katkıda 
bulunması dileği ile.  
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KONYA-EREĞLİ’NİN GENEL DURUMU
Ereğli İlçesi İç Anadolu yaylasının Konya Ovasının 

Güneye uzanan ve Toroslar’ da son bulan düzlüğünde 
yer almıştır. Doğusunda Niğde ilinin Ulukışla İlçesi, 
kuzeydoğusunda Niğde İli Bor İlçesi, Kuzeyinde Aksaray 
İli, Kuzeybatısında Konya İli Karapınar İlçesi, batısında 
Karaman İli Ayrancı İlçesi, güneyinde Toros Dağlarıyla 
çevrilidir.

Yüzölçümü 2.260 km2 olup, deniz seviyesinden 
yüksekliği 1.044 m.’ dir. İlçe 37–38 Kuzey enlemleri ile 
33,5–34,5 Doğu boylamları arasındadır.

İlçenin toplam nüfusu 2016 yılı itibariyle 139.173’dir. 
Ereğli İlçe ekonomisi tarıma dayalı olup tarımsal 
faaliyetlerin içerisinde hayvancılık, tarla ziraatı, bağ-
bahçe ziraatı, başta gelmektedir. İlçe halkının % 70’e 
yakını geçimini tarımdan sağlamaktadır.

İlçenin yıllık yağış ortalaması 300–320 mm/m2 
civarında değişmekte, ortalama sıcaklık ise 10–12 oC’ 
dir. İlçeye bağlı 87 mahalle vardır.

İlçemizde Sığır Yetiştirciliği: İlçemizde en gelişmiş 
hayvancılık sektörüdür. Hem süt sığırcılığı hem de 
besi hayvancılığı gelişmiştir. İlçemizde 132.000 kültür 
ırkı sığır bulunmaktadır. Sığırcılığın gelişmesinde 
İlçemizde bulunan süt işleyen fabrikaların 26 civarında 
olması büyük etkendir. Süt sığırcılığı ile birlikte yem 
bitkileri ekim alanı genişlemiş, yem fabrikaları gibi 
hayvancılığı destekleyen tarımsal sanayi kolları da 
ilçemizde gelişmiştir. Bu sektörde ilçemizde 6 adet 
yem fabrikası, 83 adet yem bayisi, 74 adet süt ve süt 
işleyen yer, yüzlerce süt toplayan şahıs ve binlerce 
aile çalışmaktadır. Her geçen gün 200 başın üzerinde 
işletmeler kurulmaktadır.

İlçemizde 47.000 adet sağılır inekten elde edilen 
günlük süt miktarı 930 tondur. Çevre il ve ilçelerden 
toplanan 200-300 ton civarındaki sütle beraber bu 
26 adet fabrikada mamul ve yarı mamul süt ürünleri 
1100-1200 ton/gün süt işlenmektedir. Başta beyaz 
peynir olmak üzere tereyağı, kaşar, UHT süt üretimi 
yapılmaktadır.

BİRLİKLERİMİZİ
TANIYALIM

Ereğli İlçesi Süt Üreticiler  Birliği

19 Aralık 1972 yılında Konya Ereğli’de 
doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini 
Ereğli'de, yüksek öğrenimini Van 
Yüzüncü Yıl Üniversitesinde tamamladı. 
Bir süre özel sektörde çalıştıktan sonra 
Ereğli'de ticari hayata atıldı. Büyük ve 
küçükbaş hayvancılık işletme sahibi 
olan SARIKAFA, aynı zamanda zirai 
üretim de yapmaktadır. 2014 yılı mart 
ayında Konya Ereğli Süt Üreticileri 
Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığına 
getirilen SARIKAFA, aynı yıl yerel 
seçimlerinde Ak Parti Ereğli Belediye 
meclis üyesi seçildi. Başarılı çalışmaları 
sonrası 2017 yılında Ulusal Süt Konseyi 
Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi. 2018 
yılı Şubat ayında yapılan Olağan Genel 
Kurulda tekrar Başkanlığa seçilen 
SARIKAFA, halen Ereğli Süt Üreticileri 
Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığını 
yürütmektedir. Bir çok sosyal projeye 
imza atan ve 2018 yılı seçimleri için Ak 
Partiden milletvekili aday adayı olan 
SARIKAFA evli,  iki çocuk babasıdır.

Ercüment SARIKAFA
Birlik Başkanı
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ayında Konya Ereğli Süt Üreticileri 
Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığına 
getirilen SARIKAFA, aynı yıl yerel 
seçimlerinde Ak Parti Ereğli Belediye 
meclis üyesi seçildi. Başarılı çalışmaları 
sonrası 2017 yılında Ulusal Süt Konseyi 
Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi. 2018 
yılı Şubat ayında yapılan Olağan Genel 
Kurulda tekrar Başkanlığa seçilen 
SARIKAFA, halen Ereğli Süt Üreticileri 
Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığını 
yürütmektedir. Bir çok sosyal projeye 
imza atan ve 2018 yılı seçimleri için Ak 
Partiden milletvekili aday adayı olan 
SARIKAFA evli,  iki çocuk babasıdır.

Ercüment SARIKAFA
Birlik Başkanı
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ÜRETİM YERİ          SAYISI (Adet)
Süt İşleme Tesisi 26
Süt Soğutma Tesisi 49
Ekmek Üretimi 29
Un ve Unlu Mamuller 28
Meyve ve Sebze İşleme 12
Şekerli Ürünler 7
Et Kombinası 3
Et Ürünleri 1 
Gıda ambalajı 1
Yemek Fabrikası 3
Bulgur Fabrikası 1
Şeker Fabrikası 1
Bitkisel Ürünler(Çay, Baharat) 1
Yumurta Üretim ve Paketleme 5
Kuru Yemiş ve Bakliyat Paketleme 10
Diğer 10
TOPLAM 179

EREĞLİDEKİ GIDA ÜRETİM İŞYERLERİ
Süt Toplama ve İşleme Merkezi Tanklar

Birliğimiz Ofis Personeli

Süt Toplama ve İşleme Merkezi Personelleri

Birlik Araçlarından bazıları

BİRLİĞİMİZ
Birliğimiz 03.05.2006 tarihinde kurulmuştur. 

Halihazırda üye sayımız 1.610 (35 Firma, 5 Kooperatif, 
1.570 Şahıs)‘dur. Kooperatif ortaklarıyla birlikte hizmet 
verdiğimiz müstahsil sayısı 2.500’ü geçmektedir. 
İlçemizde günlük süt üretimi 930 ton civarında olup; 
bunun 320 tonu birliğimiz kanalıyla pazarlanmaktadır. 
Birliğimizin Süt Toplama ve İşleme Merkezi Organize 
Sanayi Bölgesinde 1.834 m2 üzerine kuruludur. Yine 
birliğimize ait, Süt Toplama ve İşleme Merkezimizin 
bitişiğindeki aynı miktardaki alanda Yem Fabrikası 
kurulması planlanmaktadır. Birliğimiz iş ve işlemlerinin 
yürütülmesinde 43 personel görev yapmaktadır. Yöresel 
İvriz peynirinin patenti alınarak birliğimiz tarafından 
üretimi gerçekleştirilmektedir.

Yönetim Kurulumuz
Başkan   : Ercüment SARIKAFA
Başkan Yardımcısı : Ercan ESEN
Muhasip Üye  : Seyfi KARAARSLAN
Üye    : Bora ÖZDEŞ
Üye    : Bekir KILIÇ
Üye    : Teoman ÖZTÜRK
Üye    : Veli BAŞOĞLU

EREĞLİDEKİ SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ ÜRETİM MİKTARLARI
        ÜRÜNLER         2016

UHT SÜT 162 ton/gün
Beyaz Peynir 45 ton/gün
Kaşar Peynir 15 ton/gün
Eritme Peyniri 2 ton/gün
Lor Peynir  3 ton/gün
Tulum Peynir  4 ton/gün
Yoğurt 6 ton/gün
Ayran 1,5 ton/gün
Süt Kreması 15 ton/gün
Tereyağı 10 ton/gün
Süt Tozu 21 ton/gün
Peynir altı suyu tozu 146 ton/gün
TOPLAM 430,5 ton/gün
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BAKANLIKTAN 
ÜRETİCİ BİRLİKLERİNE 

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü’nden Üretici 
Birliklerine Tüzük Değişikliği.
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Birliklerimiz Yeni Tüzük 
Değişikliğine Geçti

Üretici Birlikleri Tüzüğünün günümüz şartlarına 
ve oluşan mevzuatına yeterli gelmemesi sebebiyle 
Bakanlığımızca yeni tüzük hazırlanmış ve yürürlüğe 
girmiştir. Yeni Tüzük Bakanlığımızın www.tarim.
gov.tr/TRGM adresinde yayınlanmıştır. 

Tarımsal Üretici Birliklerine ilişkin Bitkisel ve 
Hayvansal üretim ile ilgili ürün ve ürün grupları, su 
ürünleri üretimi ve organik ürün yetiştirici üretici 
birlikleri olarak 10.01.2018 tarih ve E.79547 sayılı 
Bakanlık oluru ile yeni örnek Tüzük hazırlanmış olup 
hazırlanan ve 81 maddeden oluşan bu yeni tüzük, 
birliklerin genel kurullarında görüşülerek kabul 
edilmiş ve yeni tüzük hükümleri uygulanmaya 
başlanmıştır. 

Üretici birliklerimiz hazırlanan tüzüğü,  genel 
kurul toplantı çağrı ilanlarında tüzük değişikliğinin 
gündeme alarak  ve genel kurul toplantısında 
gerekli kararı alarak, yeni tüzük hükümlerini 
uygulamaya başladılar.

Bu tüzükle birlikte Üretici Birliklerimizin çalışma 
ve yürütme işleri günümüz ihtiyaçlarına uygun 
şekilde detaylandırılarak düzenlendi. Tüzükte 
yoruma açık olan bazı maddeler bu değişiklikle 
daha netleştirildi. 

Değişen yeni tüzükle birlikte eksiklikler 
giderilerek birliklerimizin daha verimli çalışmaları 
hedeflenmiştir.
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TRAKYALILARDAN ANITKABİR ZİYARETİ

19 Nisan 2018’de “Trakya Tanıtım Gün-
leri” Etkinlikleri   açılışı öncesi, Merkez Birliği 
Yönetim Kurulu Başkanımız Tevfik KESKİN’in 
de aralarında bulunduğu Ankara Trakyalılar 
Vakfı, Trakya Kalkınma Ajansı yetkilileri Anıt-
kabiri ziyaret ederek Atanın huzuruna çıktı. 
Mozoleye Çelenk koyulmasının ardından, 
saygı duruşunda bulunuldu. 

TRAKYALILARDAN ANITKABİR ZİYARETİ
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TARAKYA TANITIM GÜNLERİ 
ANKARA’DA YAPILDI

 “1.Trakya Tanıtım Günleri” Ankara Trakyalılar 
Vakfı, Trakya Kalkınma Ajansı ve Edirne, Kırklareli, 
Tekirdağ Valiliklerinin öncülüğünde Ankara’da ya-
pıldı.

“1. Trakya Tanıtım Günleri” fuarının açılışı; Baş-
bakan Yardımcısı Hakan ÇAVUŞOĞLU, İçişleri Baka-
nı Süleyman SOYLU, Edirne Valisi Günay ÖZDEMİR, 
Kırklareli Valisi Orhan ÇİFTÇİ, Tekirdağ Valisi Mehmet 
CEYLAN, Süt Üreticiler Merkez Birliği Genel Başkanı 
Tevfik KESKİN, STK’lar ve vatandaşların katılımıyla 
gerçekleşti.

19-22 Nisan 2018 tarihinde Ankara Atatürk Kül-
tür Merkezi’nde (AKM) kurulan fuar ve tanıtım gün-
lerinde, Trakya Bölgesine ait yerel ürün ve değerler 
Ankaralılar ile buluşturuldu. 

Ayrıca, Ankara’da ikamet eden Trakyalıları bir 
araya getiren fuar ve bu yıl birincisi gerçekleştirilen 

etkinlik, şimdiye dek üç ilin bir arada tanıtıldığı en 
büyük faaliyet olarak dikkat çekiyor.

   4 gün süren organizasyon kapsamında Atatürk 
Kültür Merkezi içerisinde satış reyonları, tanıtım 
stantları ile birlikte, ek yerel ürün satış çadırları ve 
sahne yer aldı. Yöresel ürünlerin satış ve tanıtımının 
yapıldığı alanda, Trakya halk oyunlarının, türküleri-
nin ve adetlerinin de olduğu program ziyaretçiler ile 
buluştu.

“Trakya Tanıtım 
Günleri” Ankara 

Trakyalılar Vakfı, 
Trakya Kalkınma 
Ajansı ve Edirne, 

Kırklareli, Tekirdağ 
Valiliklerinin 

öncülüğünde 
Ankara’da yapıldı.
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u	 Yumurtaların sarılarını ve aklarını ayırın, ayrı kaplara 
alın. Üzerlerine yarım su bardağı şeker ilave edin. 
Karışımları bir mikser yardımıyla iyice çırpın.

u		 Her iki karışımı da geniş bir karıştırma kabına 
alın. Un, kabartma tozu ve vanilyayı ilave edin. Bir 
spatula yardımıyla fazla söndürmeden karıştırın. 
Karışımı yağlı kağıt serili bir fırın tepsisine aktarın. 
Önceden ısıtılmış 160 derece fırında 45-50 dakika 
pişirin. Fırından alıp soğumaya bırakın.

u		 Sosu için krema, süt ve toz şekeri bir sos tenceresine 
alın. Şeker tamamen eriyinceye kadar karıştırarak 
pişirin. Ocaktan alıp soğumaya bırakın. Kekinizin 
üzerine kürdanla delikler açın. Soğuyan kremayı 
kekin üzerine gezdirin ve iyice çekmesi için 
buzdolabında bekletin.

u		 	Böğürtlen sos için mısır nişastası hariç gerekli 
olan tüm malzemeyi bir sos tenceresine alın. Şeker 
eriyip meyveler iyice yumuşayıncaya kadar pişirin. 
Ocaktan alıp blenderdan geçirin. Tekrar ocağa alın 
ve mısır nişastasını ekleyip, kıvam alıncaya kadar 
pişirin. Soğuduktan sonra trileçenin üzerine gezdirip 
servis yapın.

Malzemeler
4 yumurta
1 su bardağı toz şeker
1 su bardağı un
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilya

Sosu için
200 ml krema
5 su bardağı süt
4 yemek kaşığı toz şeker

Karamel sos için
1 su bardağı böğürtlen
1 çay bardağı su
Yarım su bardağı şeker
1 tatlı kaşığı dolusu 
mısır nişastası
Üzeri için
Böğürtlen

KRALİÇE TRİLEÇE
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