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PAKDEMİRLİ:
Bu seneki sloganımız; 
“ Toprak Kirliliğine Çare Ol” 
Toprak vatandır, toprak 
bölünmez ve toprak cömerttir. 
Toprak varsa biz varız. 
Bu yüzden çocuklarımızı 
erken yaşta toprakla 
buluşturmalıyız. Ziraatla 
ilgili öğrencilerimizi sahaya 
sürmeliyiz ve onların toprakla 
buluşmasını sağlamalıyız”

“2100’LERİ DÜŞÜNEREK 
GEREKLİ TEDBİRLERİ 
ALMALIYIZ”

5 Aralık Dünya Toprak Günü 
dolayısıyla düzenlenen et-
kinlikte konuşan Tarım ve 
Orman Bakanı Dr. Bekir Pak-

demirli “Toprak varsa biz varız. Do-
layısıyla çocuklarımızı erken yaşta 
toprakla buluşturmalı ve 2100’leri 
düşünerek toprak konusunda ge-
reken tedbirleri almalıyız” diye ko-
nuştu.

2013 yılında, Birleşmiş Milletler 
68. Genel Kurulu’nda, Gıda ve Ta-
rım Örgütü’nün talebiyle, kutlanan 
5 Aralık Dünya Toprak Günü bu yıl 
Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir 
Pakdemirli’nin katılımıyla Bakanlık 
binasında düzenlenen etkinlikle 
kutlandı.

Etkinlikte konuşan Bakan Pakde-
mirli bu seneki sloganlarının ‘Toprak 
Kirliliğine Çare Ol’ olarak belirlendi-
ğini ifade ederek “Toprak vatandır, 
toprak bölünmez ve toprak cömert-

tir. Toprak varsa biz varız. Bu yüzden 
çocuklarımızı erken yaşta toprakla 
buluşturmalıyız. Ziraatla ilgili öğ-
rencilerimizi sahaya sürmeliyiz ve 
onların toprakla buluşmasını sağla-
malıyız” dedi.

“TOPRAĞA MUHTACIZ”
2100’ları da düşünerek toprak 

konusunda gereken tedbirlerin 
alınması gerektiğinin altını çizen 
Pakdemirli “Bizler genellikle, toprak-
ların günlük yaşamlarımızdaki rolü-
nü görmezden geliyoruz. Toprağı, 
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sınırsız bir kaynak gibi kullanıyoruz. 
Birçoğumuz, binlerce yılda oluşmuş 
toprakların, çok kısa sürede kaybedil-
mesinin ya da bozulmasının sonuçla-
rını düşünmüyoruz. Oysa aldığımız 
her nefesteki oksijenden, içtiğimiz 
her yudum suya ve yediğimiz her 
lokmaya, toprağa muhtacız” değer-
lendirmesinde bulundu.

“TOPRAK VARSA,  BİZ VARIZ”
Milli ekonomimizin temelinin 

ziraat, ziraatın temelinin de toprak 
olduğunu belirten Pakdemirli “ Gıda 
ihtiyacımızın yüzde 95’ini topraktan 
karşılıyoruz. Artık, Mars’ta tarım yap-
maya odaklanmış bir dünyada yaşı-
yoruz. Toprağın varlığında zenginlik, 
yokluğunda ise çölleşme ve sefalet 
vardır. Kısacası; toprak varsa,  biz va-
rız” açıklamasını yaptı.

“DÜNYADA GIDA ÜRETİMİ 
YÜZDE 60 ARTIŞ GÖSTERMEK 
ZORUNDA”
Dünyada tarımın ekonomik değe-

ri artan bir sektör olduğunu söyleyen 
Bakan Pakdemirli “Dünya genelinde, 
nüfus artışı, kentleşme, sanayileşme 
ve göç çözüm bekleyen sorunlar. 
Bunun yanında iklim değişikliği ve 
çölleşme tüm dünyamızı tehdit eden 
en büyük sorun konumunda. 2050 

yılında dünya nüfusu 10 milyar ola-
cak. Kentleşme yüzde 68 artış göste-
recek. Buna bağlı olarak gıda üretimi 
yüzde 60 artış göstermek zorunda” 
diye konuştu.

Dünyada, geleneksel tarımın yüz-
leştiği son problemin ise yiyecek ar-
tıkları olduğunu vurgulayan Pakde-
mirli “Evrensel olarak üretilen gıdalar, 
yüzde 33 ile yüzde 50 oranı arasında 
hiç yenilmemektedir. Bir tarafta gıda 
ürünleri yüksek oranda israf edilir-
ken, dünyanın diğer bir ucunda 800 
milyon insan aç uyumaktadır” dedi.

“2050 YILINDA NÜFUSUN 100 
MİLYON OLACAĞI TAHMİN 
EDİLİYOR”
Türkiye’de 2050 yılında nüfusun 

100 milyon olacağının tahmin edildi-
ğini belirten Bakan Pakdemirli “ Kent-
leşme oranımız yüzde 86 civarlarında 
olacak. Konunun daha iyi anlaşılabil-
mesi açısından Türkiye nüfusunun 
2020 yılında 82 milyonu aşacağı tah-
min ediliyor. Bu, 2015’ten 2020 yılına 
kadar 5 milyonluk bir nüfus artışına 
denk geliyor. Bu yeni nüfusun gıda 
ihtiyacı için yalnızca tahıl üretimi dik-
kate alındığında bile, 1 milyon ton 
üretim artışı, bunun için de ek 400 
bin hektar, yaklaşık 535 bin futbol 

Güncel Haberler 7

Milli ekonomimizin 
temeli  ziraat, ziraatın 

temeli  de topraktır. Gıda 
ihtiyacımızın yüzde 95’ini 

topraktan karşılıyoruz. 
Artık, Mars’ta tarım 

yapmaya odaklanmış 
bir dünyada yaşıyoruz. 

Toprağın varlığında 
zenginlik, yokluğunda ise 
çölleşme ve sefalet vardır. 
Kısacası; toprak varsa,  biz 

varız” 
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sahası büyüklüğünde, tarım alanına 
ihtiyaç duyulmasıdır” değerlendir-
mesinde bulundu.

DOĞAL KAYNAKLARIN
RASYONEL KULLANILMASI 
BİR ZORUNLULUK
Bu sebeple tüm doğal kaynakla-

rın rasyonel kullanılmasının zorunlu 
olduğunu ifade eden Pakdemirli “ 
“Bana dokunmayan yılan, bin yaşa-
sın!” diyemeyiz. Dünya, hepimizin 
dünyası. Vatan toprağının her bir 
karışı, atalarımızdan bizlere miras ve 
bu mirasın, bizlere yüklemiş olduğu 
sorumluluk bilinciyle hareket et-
meliyiz. Tarım alanlarımızı korumalı 
ve en verimli şekilde kullanmalıyız” 
diye konuştu.

“TOPRAĞI DAHA DEĞERLİ 
VE VERİMLİ YAPMAK İÇİN 
ÇALIŞIYORUZ”
Toprağı daha değerli ve daha ve-

rimli hale getirebilmek için önemli 
çalışmalar yürüttüklerinin altını çi-
zen Bakan Pakdemirli “ Bu kapsam-
da, tarım topraklarını korumak ve 
yasal boşluğu gidermek amacıyla, 
2005 yılında, Toprak Koruma ve 
Arazi Kullanımı Kanunu çıkarıldı. Dü-
zenlemeyle, 655 bin hektar tarım ala-
nının amaç dışı kullanımı engellendi. 
Ayrıca tarım arazilerinin miras yoluyla 

bölünmesini önlemek amacıyla da 
yasal düzenleme yaptık. Parçalı tarım 
arazilerini birleştirmek için, arazi top-
lulaştırma çalışmalarına hız verdik. 
2003-2017 döneminde 5 milyon 700 
bin hektar ve toplamda 6 milyon 150 
bin hektar alanda toplulaştırma ger-
çekleştirdik. 7 milyon hektar alanda 
ise 258 ovamızı tarımsal sit alanı ilan 
ettik” açıklamasını yaptı.

EROZYONLA KAYBOLAN 
TOPRAK 154 MİLYON TONA 
DÜŞÜRÜLDÜ
1970’li yıllarda ülkemizde erozyon 

sebebiyle yılda 500 milyon ton top-
rağın denizlere taşındığını söyleyen 
Pakdemirli “Yürütülen başarılı ağaç-
landırma, erozyon kontrolü ve mera 
ıslahı çalışmalarımız neticesinde, bu 
miktar 154 milyon tona düşürüldü. 
İnşallah, erozyonla taşınan toprak 
miktarını,2023’deki hedefimiz olan 
130 milyon tonun altına indireceğiz” 
dedi.

7 MİLYAR FİDAN TOPRAKLA 
BULUŞTURULACAK
Yine topraklarımızı korumak adı-

na, 2023 yılına kadar 7 milyar fidanı 
toprakla buluşturacaklarını vurgu-
layan Pakdemirli “Toprağı korumak 
ve tarımsal üretimimizi daha ileriye 
taşımak için, başta Sayın Cumhur-

başkanımız Recep Tayyip Erdoğan 
olmak üzere, tüm bakanlık görev-
lileriyle beraber yoğun mesai sarf 
ediyoruz. Toprak, tüm kesimleri il-
gilendiren en değerli varlığımızdır. 
Toprağın korunması konusunda 
tüm paydaşlara sorumluluk düş-
mektedir” diyerek sözlerini tamam-
ladı.
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Mesleki Yeterlilik Kurumu 
Komite Toplantısı Yapıldı

Ulusal meslek standartla-
rının belirlenmesi ama-
cıyla Mesleki Yeterlilik 
Kurumu (MYK) ile Tür-

kiye Tarımsal Süt Üreticileri Mer-
kez Birliğimizin imzaladığı “Ulusal 
Meslek Standardı ve Ulusal Yeter-
lilik Hazırlama İşbirliği Protokolü” 
kapsamında “Çiğ Süt Toplama, 
Depolama ve Muhafaza Sorum-
lusu (Seviye 4)” taslak meslek 
standardı  hazırlanarak 12 Şubat 
2019 tarihinde Mesleki Yeterlilik 
komite üyelerine sunulmuştur.

Bu projeyle Üreticimizden, tü-
keticimize herkesi ilgilendiren bir 
konuda; çiğ süt toplama ve depo-
lama alanında çalışanlarının kali-
teli ve nitelikli bir meslek erbabı 
olmaları ve standartlarını oluştur-
maktır. 

Bugüne kadar Tarım ve Gıda 
sektöründe birçok iş kolu meslek 

statüsü kazanamamış olup, bu 
alanda çalışanlara gereken önem 
verilmemiştir. Halbuki hayatı-
mızın olmazsa olmazı olan gıda 
ürünlerini üreterek soframıza 
gelmesini sağlayanda bu kesim-
dir. Yıllarca gerekli önemi ve ilgiyi 
görmeyen bu kesime hep vasıf-
sız işçi gözüyle bakılmıştır. İnsan 
Beslenmesi ve sağlığı için önemli 
olan güvenilir gıda bu kesim sa-
yesinde üretilmekte ve muhafaza 
edilerek ve işlenerek soframıza 
gelmektedir. Tarım ve Gıda Sek-
törleri arasında geçişte rol alan 
çiğ süt toplama ve muhafaza so-
rumlusu meslek taslağına güveni-
lir gıdanın temini sektör ve sektör 
elemanları için önemli bir adım 
atılmıştır. Bu adımın hayvancılık 
sektöründe ki diğer iş kollarında 
da başarıya ulaşması sektör ve ça-
lışanları için önem arz etmektedir.

Ülkemiz Tarım ve Hayvancılı-

ğına standart ve kalite getireceği 
düşüncesiyle çıkılan bu yolda  ha-
zırlanan taslak 12 Şubat 2019 ta-
rihinde gerçekleşen 20. Gıda Sek-
tör Komitesi Toplantısında SÜTBİR 
tarafından hazırlanan “Çiğ Süt 
Toplama ve Depolama Sorumlu-
su (Seviye 4)”  taslak meslek stan-
dardı, Tarım ve Orman Bakanlığı, 
Ticaret Bakanlığı, YÖK, Aile Çalış-
ma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 
TOBB, TESK, TÜRK-İŞ, TİSK, TZOB, 
Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı ve Mesleki 
Yeterlilik Kurumu yetkililerinden 
oluşan komite üyelerine sunul-
muş,  toplantıda alınan kararlar 
ve şekil/format kriterleri doğrul-
tusunda revize edildikten sonra 
MYK Yönetim Kurulu’nun onayına 
sunulmasına karar verilmiştir.
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HAYVANCILIKTA 
“ACİL ÖNLEMLER PAKETİ” 

Çiğ süt destekleme priminin litre 
başına 10 kuruştan 25 kuruşa 
çıkarılması nedeniyle, Ulusal 
Süt Konseyi’nin Ocak ayında 

toplantı yaparak referans fiyat 
belirlemeyeceği ve daha önce 

belirlenen 1 lira 70 kuruşluk fiyatın 
bir kaç ay daha geçerli olacağı ifade 

ediliyor. Tarım ve Orman Bakanı 
Bekir Pakdemirli yaptığı açıklamada 

bunun ipuçlarını verdi. Pakdemirli 
1 lira 70 kuruş olan referans fiyatın 

25 kuruşluk prim ile 1 lira 95 kuruşa 
yükseldiğini ifade etti. 

Hayvancılıkta “acil önlemler 
paketi” geliyor
Hayvancılık sektörüne yönelik “acil önlemler pa-

keti” yılbaşından itibaren devreye girecek. Hayvan 
ithalatı,kırmızı et piyasası, çiğ süt primi, süt ürünleri ih-
racatına destek,yem hammaddeleri ithalatında gümrük 
vergilerinin sıfırlanması gibi bir dizi kararı kapsayan “acil 
önlemler paketi” 2019’un ilk günlerinde uygulamaya 
konulacak.

Bakan Albayrak ilk işareti 
twitter mesajı ile verdi
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Gıda Komi-

tesi Toplantısı’ndan sonra twiter hesabından şu mesajı 
paylaşmıştı: “Tarımda ithal girdi bağımlılığını azaltma ve 
tarımsal erken uyarı sistemine ilişkin 2019 planlaması 
başta olmak üzere, önemli başlıklarda yol haritamızı ha-
zırladık. 2019 çok daha stratejik adımları atacağımız bir 
yıl olacak.”
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2019 yılı yol haritasında, özellikle 
31 Mart’ta yapılacak yerel seçim ön-
cesinde en çok sorun yaşanan hay-
vancılık sektörü için bir dizi önlem 
yer alıyor.

Önlemler arasında, 1 Ocak 2019 
tarihi itibariyle çiğ süt prim deste-
ğinin artırılması da var. Bunu Tarım 
ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli 
22 Aralık’ta açıkladı. Pakdemirli’nin 
açıklamasına göre, Ocak,Şubat,Mart 
2019 döneminde çiğ süt destekle-
me primi litre başına 15 kuruşluk ar-
tışla 25 kuruş olarak ödenecek.

Hayvan kesimleri 
hızlandırılacak
Et ve Süt Kurumu depolarında 

biriken 20 bin tonu aşkın karkas et 
nedeniyle hayvanın kesimi için 3 ay 
sonrasına gün veriyor. Şubat 2019’a 
kadar kesim için randevu verilen ve 
kesilmesi beklenen hayvan sayısı 
300 bin başa ulaştı. Alınacak ön-
lemlerden birisi de hayvan kesimini 
hızlandırmaya yönelik olacak. Buna 
göre Et ve Süt Kurumu kesimleri 

hızlandırarak piyasadaki sıkışıklığı 
1 ayda ortadan kaldıracak. Böylece 
yetiştirici hayvan kesimi için 3 ay 
beklemeyecek.

Hayvan ithalatına sınırlama
Tarım ve Orman Bakanı Bekir 

Pakdemirli’nin bir süreden beri 
“Önümüzdeki 6 ay kasaplık hayvan 
ithalatı olmayacak” açıklaması daha 
da genişletiliyor. Hayvancılığa yö-
nelik acil önlem paketinde kasaplık 
hayvan ithalatının yanı sıra damızlık 
Holstein gebe düve ithalatının dur-
durulması, besilik dana ithalatına da 
2019 yılı içinde sınırlama getirilmesi 
ön görülüyor. Besilik hayvan itha-
latında 2014 yılındaki uygulamaya 
geri dönülüyor. İthalat yapmak için 
iç piyasadan belli miktarda hayvan 
alınması şartı getirilecek. 2014 yılın-
da ithalat yapmak isteyenler iç piya-
sadan aldıkları hayvan kadar ithalat 
izni veriliyordu. Örneğin 100 baş it-
hal etmek için iç piyasadan 100 baş 
besi hayvanı alma şartı vardı. Şimdi 
tekrar bu uygulamaya geçilecek.

Süt sanayicilerinin “yemimi 
almazsan sütünü almam” 

dayatmasına da son verilmesi 
öngörülüyor. Bir çok süt 
sanayicisi çiğ süt üreten 

çiftçiye yem satıyor. “Yemimi 
almazsan sütünü almam” 

dayatması karşısında çaresiz 
kalan üretici mecburen yem 

alıyor.Bu uygulamanın da 
sona erdirilmesi için yeni 
düzenlemeler yapılacak.
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Ayrıca süt sanayicilerinin “ye-
mimi almazsan sütünü almam” 
dayatmasına da son verilmesi ön-
görülüyor. Bir çok süt sanayicisi 
çiğ süt üreten çiftçiye yem satıyor. 
“Yemimi almazsan sütünü almam” 
dayatması karşısında çaresiz kalan 
üretici mecburen yem alıyor. Bu 
uygulamanın da sona erdirilmesi 
için yeni düzenlemeler yapılacak.

Yem ithalatında vergi  sıfırla-
nıyor

Alınacak bir başka önlem ise 
yem hammaddeleri ithalatına 
ilişkin. Yem hammaddeleri ithala-
tında geçen yıl yüzde 7.8’e kadar 
düşürülen gümrük vergisi 2019 
itibariyle sıfırlanacak.

Gıda Komitesi devrede
Hayvancılıkta devreye gire-

cek “acil önlemler paketinin” ilk 
olarak 19 Aralık’ta yapılan Gıda 
ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzle-
me ve Değerlendirme Komitesi 
(Gıda Komitesi)’nde ele alındığı 
öğrenildi. Hazine ve Maliye Baka-
nı Berat Albayrak’ın başkanlığın-
da, Tarım ve Orman Bakanı Bekir 
Pakdemirli,Ticaret Bakanı Ruhsar 
Pekcan, Merkez Bankası Başkanı 
Murat Çetinkaya’nın ve ilgili ba-

kanlıkların üst düzey bürokratları-
nın katıldığı 19 Aralık 2018 tarihli 
Gıda Komitesi toplantısında hay-
vancılık sektörüne ilişkin bu ön-
lemler konusunda karar alındı. 
Önlemlerin Tarım ve Orman Ba-
kanı Bekir Pakdemirli tarafından 
tek tek kamuoyuna açıklanması 
kararlaştırıldı. Pakdemirli ilk olarak 
22 Aralık’ta çiğ süt primini açıkladı. 
Önümüzdeki günlerde diğer ön-
lemlerle ilgili ayrıntıları açıklaması 
bekleniyor.

Acil önlemler paketinde 
neler var?

1- Çiğ süt destekleme primi 2019 
yılının ilk 3 ayında litre başına 
15 kuruş artışla 25 kuruş olacak

2- Et ve Süt Kurumu hayvan kesim-
lerini hızlandırarak 3 aylık bek-
leme süresini sonlandıracak

3- Canlı hayvan ithalatına sınırla-
ma getirilecek

4- Yem hammaddeleri ithalatında 
vergi sıfırlanacak

5- Besi hayvanı ithalatında ithal 
edilecek hayvan kadar iç piya-
sadan alma şartı olacak

6- Süt sanayicisinin üreticiden süt 
alırken yem alma dayatması 
önlenecek.

 Besilik hayvan ithalatında 
2014 yılındaki uygulamaya 

geri dönülüyor. İthalat 
yapmak için iç piyasadan 

belli miktarda hayvan 
alınması şartı getirilecek. 

2014 yılında ithalat yapmak 
isteyenler iç piyasadan 
aldıkları hayvan kadar 
ithalat izni veriliyordu. 

Örneğin 100 baş ithal etmek 
için iç piyasadan 100 baş besi 

hayvanı alma şartı vardı. 
Şimdi tekrar bu uygulamaya 

geçilecek.
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Ulusal Kırsal Ağ’ın tüm 
paydaşlara tanıtılması 
ve iyi uygulama ör-
neklerinin yaygınlaş-

tırılması amacıyla IPARD kapsa-
mında olan “Ulusal Kırsal Ağ ve 
LEADER” faaliyetleri Tarım Refor-
mu Genel Müdürlüğü bünyesin-
de sürdürülmektedir. 

Tarım Reformu Genel Müdür-
lüğü tarafından 10 Ocak 2019 
tarihinde düzenlenen Ulusal 
Kırsal Ağ bilgilendirme toplan-
tısı Tarım ve Orman Bakan Yar-
dımcısı Mustafa Aksu’nun da 
katılımıyla T.C. Tarım ve Orman 
Bakanlığı Mehmet Akif Ersoy 
Konferans Salonunda gerçek-
leştirildi. Toplantıya Türkiye Süt 
Üreticileri Merkez Birliği Genel 
Başkanı Tevfik KESKİN katıldı. 

Toplantıda bir konuşma ya-
pan Bakan Yardımcısı Aksu, kır-
sal politikaları belirlemede çok 

titiz olduklarını, tüm paydaşların 
ve yerel dinamiklerin fikirlerini 
aldıklarını söyledi. Türkiye’de 
bugüne kadar pek çok kırsal 
kalkınma programı uygulandığı 
belirten Aksu, bakanlık koordi-
nasyonunda ve ilgili paydaşların 
katılımıyla 2014-2020 yıllarını 
kapsayan Ulusal Kırsal Kalkınma 
Strateji Belgesi’nin hazırlandığı-
nı bildirdi.

Aksu, bu belgeyle genel ola-
rak dünyadaki eğilimleri yakın-
dan takip ederek, Avrupa Birliği 
(AB) uyum sürecinin gerekleri 
doğrultusunda kırsal kalkınma 
faaliyetlerinin oluşturulmasını 
hedeflediklerini dile getirdi. Ulu-
sal kırsal ağ sayesinde bu alan-
daki kalkınma politikalarının 
ilgili tüm paydaşlar tarafından 
benimsenmesini sağlamayı ön-
gördüklerine işaret eden Aksu, 
paydaşların bunlara katılımını 

teşvik ettiklerine dikkati çekti.
Aksu, politikaların geliştiril-

mesinde aidiyet duygusunun 
çok önemli olduğunu vurgula-
yarak, şunları kaydetti: “Bakanlık 
olarak kırsaldaki gelişimin iş bir-
liği ve karşılıklı güvenle sürdü-
rülebileceğini çok iyi biliyoruz. 
Katılımcı ve birleştirici bir strate-
jiyle deneyimlerin paylaşılması-
nı benimseyerek insanlarımızın 
sahip olduğu birikim ve potan-
siyelin ortaya çıkmasına vesile 
olmayı amaçlıyoruz” dedi.

Toplantı sonrasında ‘’Kırsalın 
Düşleri Ağlarla Örülsün YEG So-
kağı’’ Bakan Yardımcısı Mustafa 
Aksu, Tarım Reformu Genel Mü-
dürü Hasan Özlü, Avrupa Birliği 
Yetkilileri ve Genel Başkan Tev-
fik KESKİN tarafından kurdele 
kesimiyle açıldı.  Kurulan stant-
lar protokol tarafından ziyaret 
edildi.
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ilas Süt Birliği tarafın-
dan “üreticiden–tüke-
ticiye” çalışma ilkesi ile 
hizmete sunulan, yerel 

ürünleri, kalite ve fiyat politikasıyla 
ulusal basının gündeminde yer alan 
Birliğim Gıda, Tarım ve Orman Bakanı 
Bekir Pakdemirli’nin de dikkatini çek-
ti… Milas’a giderek Birliğim Gıda’yı zi-
yaret eden Bakan Pakdemirli, Birliğim 
Gıda’nın örnek bir proje ve çalışma ol-
duğunu söyledi…

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pak-
demirli, Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi 
Tunç, Hayvancılık Genel Müdürü Zeke-
riyya Erdurmuş, Muğla Valisi Esengül 
Civelek, AK Parti Muğla Milletvekilleri 
Yelda Erol Gökcan ve Mehmet Yavuz 
Demir ile birlikte, yaklaşık 10 ay önce 
Milas Süt Birliği tarafından hizmete su-
nulan, çalışmalarıyla ulusal basında yer 

alan Birliğim Gıda Kasap ve Şarküteri’ni 
ziyaret ederek incelemelerde bulundu. 

Beraberindeki heyetle birlikte Bir-
liğim Gıda’ya gelen Bakan Pakdemirli, 
Milas Kaymakamı Eren Arslan, Türkiye 
Süt Üreticileri Merkez Birliği Başkanı 
Tevfik Keskin, Merkez Birlik Yönetim 
Kurulu Üyeleri, siyasi parti temsilcileri, 
oda ve dernek başkanları ile Milas Süt 
Birliği üyesi üreticiler tarafından karşı-
landı. 

Direk tüketiciye ulaştırılıyor
Bakan Pakdemirli’ye Birliğim Gıda 

hakkında bilgi aktaran Milas Süt Birliği 
Başkanı Ali İhsan Gezgin, “Birliğimizin 
üyesi olan süt üreticileri aynı zaman-
da et ve diğer tarımsal ürünlerin de 
üreticisi konumunda. Biz Birlik olarak 
üyelerimizin daha iyi şartlarda üretim 
yapmalarını ve ürettikleri sütleri de 
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piyasaya daha iyi şartlarda sunarak 
gelir elde etmelerini sağlıyoruz. Bu 
görevimizin yanı sıra üyelerimize 
daha fazla faydalı olabilmek adına 
farklı projeler ve çalışmalar yapıyo-
ruz. Projelerimizden biri de Birliğim 
Gıda. Başta çiğ süt ve et olmak üzere 
üreticilerimizin ürettiği zeytin, zey-
tinyağı, yumurta, bal, reçel, peynir, 
bakliyat çeşitleri ve balık gibi yöresel 
ürünlerimizi tüketicilerimize uygun 
fiyatlarla buluşturmak için Birliğim 
Gıda Kasap ve Şarküteri’yi hizmete 
sunduk. Ürünler arada başka hiçbir 
firma olmadan üreticiden direk tü-
keticiye ulaştırılıyor. Böylelikle üre-
ticimiz ürettiği ürünü değerinde pi-
yasaya sunarken, tüketici de kaliteli 
gıda ürünlerini uygun fiyatlarla te-
min edebiliyor. Çalışmamızdan hem 
üretici hem de tüketici memnun. 
Milas’ın ve Muğla’nın farklı bölgele-
rine yeni satış noktaları açmak için 
başlatmış olduğumuz çalışmalar 
devam ediyor” dedi. 

Hem kaliteli hem de ucuz
Karkas et kesim fiyatlarının pi-

yasada 25 – 26 lira civarında oldu-
ğuna dikkat çeken Başkan Gezgin, 
Milas Süt Birliği üyelerinden alınan 
danaların kesiminin 29 liraya yapıl-
dığını belirterek, “alım fiyatlarımızı 
yüksek tutarak üyelerimizi destek-
lemeye çalışırken, kesimlerden elde 
edilen et çeşitlerini de piyasanın 10 
lira altında fiyatlandırarak tüketi-
ciye önemli bir hizmeti sunmanın 
mutluluğunu yaşıyoruz. Süt konu-
sunda da hem fiyat hem kalite un-
suruna dikkat ediyoruz. Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı denetiminde 
‘Hastalıktan Ari İşletmeler ve Onay-
lı Çiftlik’ belgesi alan işletmelerdeki 
büyükbaş hayvanlardan el değme-
den, hava ile teması olmadan sağımı 
yapılan, hiçbir işleme tabi tutulma-
dan ve içerisindeki önemli değerler 
muhafaza edilerek, gelişmiş ülkele-
rin standartları üzerinde üretilen, % 
100 doğal çiğ sütler, Birliğim Gıda, 
Kasap ve Şarküteri’de yer alan Süt 
Matik ile hijyen koşullarında litresi 2 
lira 15 kuruşa tüketiciyle buluşuyor. 

Şuanda Muğla bölgesinde süt ma-
tik ile çiğ süt satışı yapılan tek nokta 
burası. İnşallah Süt Matik satış alan-
larını da genişletip, halkımıza hem 
kaliteli hem de ucuza çiğ süt temin 

edeceğiz” dedi. Başkan Gezgin, Ba-
kan Pakdemirli’ye şarküterinin kuru-
luş amacı, satılan ürünler ve bundan 
sonraki hedeflerinin yanı sıra, böl-
gedeki hayvancılık ve süt üreticile-
rinin sorunları hakkında da bilgiler 
aktardı.

Üretici örgütleri 
desteklenecek
Başkan Gezgin’den bilgi alan Ba-

kan Pakdemirli, Milas Süt Birliği’nin 
çalışmalarını ulusal basın ekranla-
rında gördükten sonra takdirle kar-
şıladığını, Birliğim Gıda Kasap ve 
Şarküteri’nin örnek bir proje ve ça-
lışma olduğunu ifade ederek, Milas 
Süt Birliği yönetimini ve personelini 
tebrik etti. Birliğim Gıda gibi hizmet 
alanlarının ülke genelinde yaygın-
laşması için hükümetin önümüz-
deki dönemlerde mevcut üretici 
örgütlerine destek verip, birlik sa-
yılarının artırılacağını ifade ederek, 
“Vatandaşımızın lehine olacak her 
konuda devlet olarak gerekeni ya-
pacağız” dedi.

Bakana dokuma 
halı hediye edildi
‘Birliğim Gıda Kasap ve Şarküte-

ri’ ziyareti sonunda, TSÜMB Başkanı 
Tevfik Keskin ve TSÜMB Başkan Yar-

dımcısı – Milas Süt Birliği Yönetim 
Kurulu Başkanı Ali İhsan Gezgin ta-
rafından Tarım ve Orman Bakanı Be-
kir Pakdemirli’ye, orijinal motiflerde 
el dokuması olan bir Milas halısı 

hediye edildi. Başkan Gezgin, Bakan 
Pakdemirli’yi Milas’ta ağırlamaktan 
onur duyduklarını belirtti. 

TSÜMB Başkanı Tevfik Keskin 
ise “Milas Süt Üreticileri Birliğimi-
zin açmış olduğu, üreticiden tüke-
ticiye et ve süt mağazasını ziyaret 
eden Tarım ve Orman Bakanımız 
Dr. Bekir Pakdemirli’ye ve değerli 
Bakanlık bürokratlarımıza teşekkür-
lerimizi sunuyoruz. Emeği geçen 
Başkanımız Ali İhsan Gezgin ve eki-
bini kutluyor, Birliğim Gıda Kasap 
ve Şarküteri’nin hem üreticilerimize 
hem de tüketicilerimize hayırlı ve 
uğurlu olmasını diliyoruz” dedi.



Güncel Haberler16

Tarım ve Orman Bakanı Bekir 
Pakdemirli, tarımın stratejik bir 
sektör olduğunu ve gelecekte 
bugünkünden çok daha önem-
li ve kritik bir noktada olaca-
ğını kaydetti. Tarımın siyaseti 
olamayacağının altını çizen 
Pakdemirli, “Evet, tarımın ko-
nusu siyasete alet edilemeye-
cek kadar önemli bir konudur. 
Unutmayalım ki hepimiz aynı 
gemideyiz. Böylesi bir konuda, 
herkesin sağduyusuna, deste-
ğine ve kolektif gücüne ihtiya-
cımız var” dedi.

    Bakan Pakdemirli:
“Tarımın  siyaseti olmaz!”

Tarım sektörünün önemine dikkat çeken Ta-
rım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarı-
mın siyasetinin olamayacağını söyledi. Tarı-
mın konusunun siyasete alet edilemeyecek 

kadar önemli olduğunu bildiren Pakdemirli, şunları 
kaydetti:

HEPİMİZ AYNI GEMİDEYİZ
“Tarım, stratejik bir sektördür ve gelecekte bu-

günkünden çok daha önemli ve kritik bir noktada 
olacaktır. Konuşmalarımda sıkça dile getirdiğim gibi 
“Dünyayı doyuran ülke, dünyanın lider ülkesi ola-
caktır”. Ayrıca tarımı olmayan ülke, mutfağı olmayan 
eve benzer. Bakanlık olarak, tarımsal politikalarımızı 
ve projelerimizi bu bakış açısıyla hayata geçiriyoruz. 
Tohumdan sofraya çiftçimizi, üreticimizi koruyor; tü-
keticimizi de kolluyoruz. Diğer yandan şunu da belirt-
mekte fayda var: tarımın siyaseti olamaz. Evet, tarımın 
konusu siyasete alet edilemeyecek kadar önemli bir 
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konudur. Unutmayalım ki hepimiz aynı gemideyiz. 
Böylesi bir konuda, herkesin sağduyusuna, desteğine 
ve kolektif gücüne ihtiyacımız var.”

POLİTİKALARI PROAKTİF BİR ANLAYIŞLA
BELİRLİYORUZ
Tarımsal üretimle ilgili olarak yüksek katma değer 

sağlayacak projelere öncelik verdiklerini ifade eden 
Pakdemirli, “Politikalarımızı, proaktif bir anlayışla be-
lirliyoruz. İnsana, bitkiye, hayvana ve çevreye duyarlı; 
hassas tarım uygulamalarını hayata geçiriyoruz. “Ha-
yatın ve üreticinin kendisi en iyi öğretmendir” gerçe-
ğinden hareketle, bütün illerimizi dolaşıyor, çiftçimiz-
le bir araya gelerek problemleri yerinde görüyoruz. 
Onların yol göstericiliğinde, politikalarımızı hep bir-
likte belirliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

TARIMIN DÜNÜNÜ BUGÜNÜNÜ VE YARININI 
İYİ BİLMELİYİZ
Tarım sektöründe planlama ve stratejinin önemi-

ne işaret eden Pakdemirli, tarımda ne yapılması ge-
rektiğini bilmenin stratejinin özünü oluşturduğunu 
dile getirdi. Ancak başarıya ulaşabilmek için bir işi 
sadece doğru yapmanın da yeterli olmadığını belir-
ten Pakdemirli, “Asıl olan, doğru işi, doğru bir şekilde 
yapabilmektir. Tarım sektörünün en önemli sacayağı 
planlama ve stratejidir. Yarını bilmiyor ve tahmin ede-
miyorsanız, maça 1-0 geride başlıyorsunuz demektir. 
Daha iyi bir strateji geliştirebilmeniz için, sizin daim 
olan verilere hâkim olmanız lazım. Bu yüzden dünü, 
bugünü ve yarınımızı iyi bilmeliyiz. Bu yönde çalışma-
larımıza başladık” dedi.

İKİ BAKANLIĞIN BİRLEŞMESİ İYİ OLDU
Tarım Bakanlığı ile Orman Bakanlığı’nın birleşti-

rilmesinin kaynakların daha optimal kullanılması ba-
kımından olumlu bulduğunu kaydeden Pakdemirli, 
yeni yapılanmayla birlikte toprak ve su kaynakları-
nın daha optimal şekilde kullanılarak, tarımsal üreti-
min artacağını ileri sürdü. “Toprak, su, orman şimdi 
tek çatı altında. Bunları birbirinden ayrı düşünmek 
imkânsızdı. Susuz toprak demek çorak toprak demek-
tir. Su verimi artırır” diye konuşan Pakdemirli, mevcut 
durumda karar alırken kaynakları en verimli şekilde 
kullanma imkânı yakaladıklarını söyledi. Pakdemirli, 
“Bu imkânı çiftçimizin, sahip olduğumuz tabiatın ve 
tüm ülkenin yararına kullanmak için çalışıyoruz. Kay-
naklarımızdan maksimum faydayı sağlamak açısın-
dan bu birleşme iyi oldu” ifadelerinde bulundu.

HAVZALAR YERİNDEN YÖNETİLECEK
Havza bazlı yönetimle ilgili olarak da değerlendir-

melerde bulunan Pakdemirli, bu sistemde tüm ülkeyi 
iklim, topografya, ürün çeşidi gibi belirli şartlara göre 
havzalara ayrılacağını kaydetti. Havzalara yetki vere-
rek ürün desenlerini seçmelerini, optimizasyonlarını 
kendilerinin yapmalarını sağlayacaklarını dile getiren 
Pakdemirli, “Böylelikle problemin çıktığı noktada ge-
rekli düzeltmeleri kendileri yapacaklar. Havza Bazlı 
Yönetimde; havzalar yönetim anlamında ayrışacak, 
ancak biz toplam hasılamızı arttırmış, üreticinin işini 
de olduğu yerde çözmüş olacağız. Havza bazlı idari 
yapılanma ile yerinden yetkin yönetim modelini ger-
çekleştireceğiz. Artık, Ankara’dan değil, yerinden yö-
netim söz konusu olacak” diye konuştu.

“Tarımın  siyaseti
 olmaz!”

“Hepimiz 
aynı gemideyiz.”
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Türkiye Süt Üreticileri Merkez 
Birliği Başkanı Tevfik Keskin, 

tarım ve hayvancılığa yatırım 
yapmak isteyenlere tavsiyelerde 

bulundu. Çiftçiliğin bir anda 
öğrenilip hayata geçirilebilecek 

bir meslek olmadığını belirten 
Keskin, “Dışarıdan bakınca bir 

ay çalışılıyor sonra iş yok gibi 
görülüyor ama durum öyle 

değil” dedi.

ürk Tarım Dergisinin Kasım Aralık sayı-
sında röportajı yayınlanan Türkiye Süt 
Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Tevfik 

Keskin, çiftçiliğin bir hayat tarzı olduğunu be-
lirterek, tarım ve hayvancılık konusunda de-
ğerlendirm elerde bulundu.

Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Başkanı 
Tevfik Keskin’in Türk Tarım dergisinde Hülya Om-
rak ve İbrahim Bağcı imzasıyla yayınlanan röpor-
tajında, dikkat çeken başlıklar şöyle:

ÇİFTÇİ BİR AİLENİN ÇOCUĞUYUM
Tekirdağ Hayraboluluyum. Çiftçi bir ailenin ço-

cuğuyum. Bütün ömrüm tarım ve hayvancılıkla 
geçti, hala da geçmekte. Çiftçilik benim için dede 
mesleği. Küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarımız 
vardı, tarlalarımız vardı, çocukluğum bunlarla iç 
içe geçti. Hep bunlarla olduğumdan kendiliğin-
den gelen bir süreç oldu benim için. Çok isteye-
rek ve severek babadan, dededen gördüğüm bu 
mesleği devam ettiriyorum. Ekmeğimiz bizim çift-
çilik, geleceğimizi bunun üzerinden kazanıyoruz.

ÇİFTÇİ 1 AY ÇALIŞIP
11 AY ÇALIŞMIYOR MU?
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BESİ VE SÜT HAYVANCILIĞI AYRIMI
YAPMIYORUM
Küçük bir aile işletmesiyle tarım ve hayvancılı-

ğı devam ettiriyoruz. Tarımsal üretimde ayçiçeği, 
buğday, arpa, mısır ile uğraşmaktayız. Hayvancı-
lıkta hem küçükbaş hem büyükbaş hayvancılık 
yapıyorduk ama son zamanlarda küçükbaş hay-
vancılığı bırakmak durumunda kaldık. Besi ve süt 
hayvancılığı diye ayırmıyoruz, ikisini birlikte yapı-
yoruz işletmemizde.

ÇİFTÇİLİK UZUN SOLUKLU BİR İŞ
Çiftçilik bir süreç bana göre. Benim için baba 

mesleğiydi ve görerek öğrendim. Bir anda öğreni-
lip hayata geçirilecek bir meslek olarak görmüyo-
rum ben çiftçiliği. Dışardan bakınca bir ay çalışılı-
yor sonra iş yok gibi görülebilir ama durum öyle 
değil. Çiftçilikte iş bitmez. İlaçlarsınız, ekersiniz, 
gübre atarsınız, sulamak gerekir bunun gibi sü-
rekli yapmak gereken işler vardır çiftçilikte. İşin 
içinde teknoloji de olsa süreci takip edip, birebir 
ilgilenmek gerekir. Tarım ve hayvancılığı bilmek 
ve yaşamak lazım. Sadece okumakla, teorik bilgiy-
le olmuyor. Sahada çalışıp tecrübe etmek lazım.

SİSTEM DOĞRU KURULURSA BAŞARI 
KENDİLİĞİNDEN GELİR
Tarım ve hayvancılığın kendine ait zorluk-

ları var tabi. Elinizde olmayan bir sürü zorlukla                                     
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karşılaşabiliyorsunuz. Sütü örnek 
verecek olursak, süt zor bir ürün-
dür. Saklanması, toplanması, yazın 
sıcakta, kışın soğukta muhafazası 
problemlidir. Ancak sistemi düzgün 
kurarsanız, karşılaşacağınız zorluk-
ları bilerek hareket ederseniz ardın-
dan başarı mutlaka geliyor.

HAYRABOLU SÜT ÜRETİCİ 
BİRLİĞİ 2005’DE KURULDU
Hayrabolu Süt Üretici Birliğini 

2005 yılında benim öncülüğümde 
kurduk. Üreticiler sağ olsunlar o 
günden bu güne hiç bırakmadılar. 
Türlü türlü sıkıntılarla karşılaştık 
tabi ama üreticimizle kenetlene-
rek bugünlere geldik. 2007 yılında 
yönetim kurulunda Merkez Birliği 
için çalışmaya başladım. İki yıldır da 
başkanlık görevini yürütüyorum.

KÖYLERDE KAPI KAPI 
DOLAŞARAK SÜT TOPLADIK
Yönetim Kurulu Başkanı olmam-

la birlikte Türkiye’nin her tarafında-
ki üretici birliklerini dolaşmaya baş-
ladım. Onları sahada görmem lazım 
benim, ben sahayı severim, sahanın 
içinden geliyorum, sahadaki zor-

lukları da biliyorum. Geçenlerde 
Antalya’nın Birlik Başkanı ile köyler-
de kapı kapı dolaşarak süt topladık, 
oradaki durumu görebilmek için. 
Sahayı bilmezseniz başarılı olamaz-
sınız, kendinizi anlatamazsınız. Üre-
ticiyle sürekli iç içeyiz.

SÜT KAYIT ALTINA ALINDI
Daha önceleri kayıt sistemi yok-

tu. Süt Üreticileri Merkez Birliğinin 
kurulmasıyla birlikte biz Bakanlıkla 
bir protokol imzaladık ve Ulusal Süt 
Kayıt Sistemi’ni oluşturduk. Bu sis-
temle beraber 1 milyon 900 bin ton 
olan süt miktarı bugün 9 milyonlara 
çıktı. 500 – 600 milyon lira süt des-
teği veriliyor bunun karşılığında da 
1,5 milyar gibi bir miktar devletin 
kasasına giriyor. Kayıt altına aldığı-
mız süt miktarını daha da artırma-
mız lazım bunun için de teşviklerin 
biraz daha artması gerekiyor.

Örgütlü ve üretici bir toplum 
olma yolunda hızla ilerliyoruz. Es-
kiye göre daha iyiyiz ve daha iyi 
olacağız diye düşünüyorum. Dünya 
geneline baktığımızda. Zaten tarım 
ve hayvancılıkta çok iyi noktalara 
geldik

Sahanın içinden 
geliyorum, 
sahadaki zorlukları 
da biliyorum. 
Geçenlerde 
Antalya’nın 
Birlik Başkanı 
ile köylerde kapı 
kapı dolaşarak 
süt topladık, 
oradaki durumu 
görebilmek için. 
Sahayı bilmezseniz 
başarılı 
olamazsınız.
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Türkiye Ziraat Oda-
ları Birliği (TZOB) 
Genel Başkanı 

Şemsi Bayraktar’ın dave-
ti üzerine bir araya gelen 
üretici merkez birliklerinin 
Başkanları, örgütlerinin 
ve üreticilerin sorunlarını 
masaya yatırdılar, karşılıklı 
istişarede bulundular.

Türkiye’de faaliyet gös-
teren üretici merkez Birlik 
Başkanları, Türkiye Ziraat 
Odaları Birliği Genel Baş-
kanı Şemsi Bayraktar ön-
derliğinde, TZOB Otel’de 
bir araya geldi. Toplantıya 
Deniz Ürünleri Avcıları Üre-
ticileri Merkez Birliği Genel 
Başkanı Ali Güney, Tarımsal 
Bal Üreticileri Merkez Birli-
ği Yönetim Kurulu Başkanı 
Azmi Yıldız, Türkiye Kanatlı 
Hayvan Eti Üreticileri Mer-
kez Birliği Yönetim Kurulu 
Başkanı Abdullah Koç, Tür-
kiye Kırmızı Et Üreticileri 
Merkez Birliği Genel Baş-
kanı Bülent Tunç, Türkiye 
Meyve Üreticileri Merkez 
Birliği Genel Başkanı Ala-

ettin Gülal, Türkiye Süt 
Üreticileri Merkez Birliği 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Tevfik Keskin, Türkiye Tarla 
Bitkileri Üreticileri Merkez 
Birliği Genel Başkanı Fuat 
Kukut, Yumurta Üreticileri 
Merkez Birliği Yönetim Ku-
rulu Başkanı İbrahim Afyon 
katıldı.

Bayraktar ve Birlik Baş-
kanları, üretici birliklerinin 
daha fonksiyonel olması, 
piyasada aktif rol alması 
için hukuki düzenlemeler 
dahil yapılması gerekenle-
rin tespit edilmesi kararını 
verdiler.

Çalışmaların bundan 
sonraki süreçte de devam 

etmesini, konuyla ilgili bir 
rapor hazırlanmasını karar-
laştıran Bayraktar ve Birlik 
Başkanları, hazırlanacak 
raporun Tarım ve Orman 
Bakanlığı’na sunulmasını 
kararlaştırdılar.

Üretici Birlik Başkanla-
rı, davetten dolayı TZOB 
Genel Başkanı Bayraktar’a 
duydukları memnuniyeti 
dile getirdiler, teşekkür et-
tiler.

Aynı zamanda TZOB’un 
Danışma Kurulu üyesi olan 
üretici birliklerinin başkan-
ları, TZOB Genel Başkanı 
Bayraktar’a daha sık bir 
araya gelme taleplerini 
ilettiler. 

TZOB Genel 
Başkanı Şemsi 

Bayraktar’ın 
daveti üzerine 

bir araya gelen 
Birlik Başkanları, 

örgütlerinin 
ve üreticilerin 

sorunlarını 
masaya 

yatırdılar, 
karşılıklı 

istişarede 
bulundular.
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Bilindiği üzere des-
tek ödemelerinde 
bu yıl bazı gecik-
meler yaşanmıştı. 

Desteklerin birçoğu gününde 
ödenmezken, bu durum zor 
durumda bulunan çiftçinin 
tepkisini çekiyordu. Ödemesi 
yapılan desteklerin de bazı il-
lerde aynı zamanda yatırılma-
ması soru işaretlerine neden 
oluyordu. Konuyla ilgili olarak 
Bakanlık tarafından da çiftçiyi 
bilgilendirecek açıklamaların 
yapılmaması eleştiri konusu 
oluyordu.

Destek ödemelerinde yaşa-
nan bu sıkıntılara ilişkin olarak 
Tarım ve Orman Bakanı Bekir 
Pakdemirli, Aydın’da önemli 

açıklamalarda bulundu.
Ödeme günü geldiği hal-

de ödenmeyen desteklerin 
hepsinin Şubat ve Mart ayı 
içinde ödeneceğini bildiren 
Pakdemirli, ödeme planının 
da Cumhurbaşkanı Erdoğan 
tarafından açıklanacağını kay-
detti.

Pakdemirli, “Çiftçilerimize 
ait tüm kalan ödemelerimizi 
şubat ve mart ayı içerisinde 
tamamlamayı planlıyoruz. 
Sayın Cumhurbaşkanımız 
inşallah ödeme planını önü-
müzdeki günlerde açıklamış 
olacak. Destek primlerimiz 
noktasında hiçbir borcumuz 
kalmayacak” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir 
Pakdemirli, kalan destek 

ödemeleri hakkında önemli 
açıklamalarda bulundu. Bakan 

Pakdemirli, çiftçiye ait tüm 
kalan destek ödemelerinin 

Şubat, Mart ayı içinde 
ödeneceğini belirterek, 

“Destek primlerimiz 
noktasında hiçbir borcumuz 

kalmayacak” dedi.

SEÇİM ÖNCESİ
ÇİFTÇİYE BORCUMUZ

 KALMAYACAK
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Türkiye Süt Üreticileri Merkez 
Birliği Başkanı Tevfik Keskin, 

2019 yılının ilk üç ayında süt prim 
desteklerinin 10 kuruştan 25 

kuruşa yükseltilmesinden dolayı 
süt üreticileri ve birlikleri adına 

Tarım ve Orman Bakanı Bekir 
Pakdemirli’ye teşekkür ettiklerini 

belirtti. Zor durumda bulunan 
üreticiler için devletin üzerine 

düşeni yaptığını kaydeden Keskin, 
ancak sanayicinin de kesinlikle 

elini taşın altına koyması 
gerektiğini vurguladı.

PAKDEMİRLİ’YE TEŞEKKÜR EDİYORUZ
ÜRETİCİ ZATEN FEDAKARLIK YAPIYOR

Enflasyonla mücadele konusunda üreticinin ye-
terli fedakarlığı yaptığını dile getiren Keskin, 
sanayicinin de biraz fedakarlık yaparak referans 

fiyatın artırılması gerektiğini söyledi. Tarım ve Orman 
Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından açıklanan prim des-
teklerinin en erken üreticiye Haziran ayında ödenece-
ğine dikkat çeken Keskin, ancak artan yem fiyatları ve 
girdi maliyetlerinden dolayı üreticinin fiyatlara acil mü-
dahale beklediğini söyledi.

REFERANS FİYAT SÜRDÜRÜLEBİLİR 
HALE GETİRİLMELİ
Bunun için prim desteklerinin yanında Ulusal Süt 

Konseyi’nin de fiyat için sektör toplantısını yaparak re-
ferans fiyatın sürdürülebilir bir hale getirilmesi gerekti-
ğini kaydeden Keskin, “Üreticinin sanayiciden de bek-
lentisi var. Referans fiyat, üreticinin maliyet artışlarını 
göz önünde bulundurarak sürdürülebilir bir seviyeye 
getirilmesi gerekiyor. Sanayici ve üretici etle tırnak gi-
bidir. Üretici varsa sanayici vardır. Onun için sanayici de 
burada üstüne düşeni yaparsa işte o zaman üreticinin 
üstündeki yük hafiflemiş olur. Aksi takdirde tek başına 
devlet desteğiyle üretimin sürdürülebilirliği yeterli ol-
mayacaktır.”
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BAKAN PAKDEMİRLİ, ŞUBAT AYINDA 
ÖDENECEK OLAN 3 MİLYAR 25 MİLYON 
LİRALIK DESTEK KALEMLERİNİ AÇIKLADI

Kırklareli Üniversitesi 
Konferans Salonu’nda 
düzenlenen Tarım ve 
Orman Sektörü Değer-
lendirme Toplantısı’na 
katılan Tarım ve Or-
man Bakanı Dr. Be-
kir Pakdemirli, Şubat 
ayında ödenecek olan 
3 Milyar 25 Milyon li-
ralık tarımsal destek 
kalemlerini açıkladı.

Değerlendirme top-
lantısında yaptığı 
açıklamada, Ocak 
ayında 2,3 milyar 

lira, eski parayla 2,3 katrilyon 
destek ödemelerini yaptıklarını 
belirten Bakan Bekir Pakdemirli 
“Dün Sayın Cumhurbaşkanımız 
da müjdesini verdi, ben de de-
taylarını vereceğim. Mart ayın-
da da ödemelerimiz olacak. 
Ödemeler belki bu kadar, belki 
biraz daha fazla olacak, onu 
mart ayında açıklayalım” dedi.

Şubat ayı tarımsal destek-
lemeler ödemelerinin planının 
tüm Türkiye çapında olduğunu 
belirten Bakan Pakdemirli “Ma-
zot, gübre, toprak analizi gibi 
alan bazlı destekler için 1 kat-
rilyon 855 milyar 977 milyon, 
buzağı desteklemeleri için 510 

milyon, çiğ süt, arıcılık, damızlık 
gibi diğer hayvancılık destekle-
ri için 133 milyon 650 bin, fark 
ödemeleri için 260 milyon, yem 
bitkileri desteği için 120 milyon, 
sulama elektrik desteği, kırsal 
kalkınma ve tohum üretimi gibi 
diğer tarımsal desteklemeler 
için 144 milyon 527 bin lira ol-
mak üzere toplam 3 milyar 24 
milyon 154 bin lira, eski paray-
la 3 katrilyondan daha fazla bir 
ödeme yapılacak. Üretici olarak 
cebinize girecek bu paranın 
hayırlı olmasını diliyorum” diye 
konuştu.
“DÜNYAYI DOYURAN ÜLKE DÜNYANIN
 LİDERİ OLACAK”

Konuşmasında gelecek yıl-
larda gıdayı üretmenin tekno-
lojiyi üretmekten daha önemli 
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hale geleceğinin altını çizen Dr. 
Pakdemirli, “Ben hep şunu söylüyo-
rum; dünyayı doyuran ülke, dünya-
nın lideri olacak.” diye konuştu. 

Birleşmiş Milletler verilerine 
göre, Türkiye’nin tarımsal üretim-
de Avrupa’da 1, dünyada 7, toprak 
kaynağı olarak 17. sırada olduğunu 
anlatan Pakdemirli, şöyle devam 
etti:

“Buradaki en büyük başarı, üre-
ticinin başarısı. Biz sadece destek 
olmaya çalışıyoruz. Destek bizden, 
çaba, gayret ve başarı sizden. Biz 
bu gözlükle bakıyor, bu gözlükle 
görüyoruz. Küçükbaş hayvan varlı-
ğına bakıyorum, tüm sığır varlığın-
da Avrupa Birliği’nde birinci sıra-
dayız. Büyükbaş havyan varlığında 
da Fransa’dan sonra Avrupa’da 
ikinci sıradayız. Bazı yapısal prob-
lemlerimiz var mı var, arazilerimiz 
küçük mü küçük. İşletmelerimizde 
ekonomik üretmekte zorlanıyor 
muyuz zorlanıyoruz. Bütün bun-
lara rağmen Türkiye Avrupa’da bu 
pratiklik sayesinde birinci sıraya 
yerleşmiş durumda. Biz bakanlığa 
geldiğimizde, hayvancılıkta aldığı-
mız tedbirle beraber 2022 yılında 
inşallah Türkiye hem küçükbaşta 
hem de büyükbaşta hayvan ihraç 
eder hale gelecek.”

“TOHUMDA DA YÜZDE 100 
YERLİLİĞE ULAŞMA GAYRETİNDEYİZ”
Bakan Pakdemirli, 2002’de 1,9 

milyar dolar olan desteklerin bu-

gün 16 milyar liraya geldiğini belir-
terek, şunları kaydetti:

“Bitkisel üretim 98 milyon ton-
dan 120 milyon tona gelmiş. Aşağı 
yukarı yüzde 25 artışımız var. Bü-
yükbaş adedimiz 9,9 milyondan 17 
milyona gelmiş, aşağı yukarı yüzde 
70 artmış. Küçükbaş adedimiz 32 
milyondan 45 milyona gelmiş, ka-
natlı adedimiz de 250 milyondan 
356 milyona gelmiş. Et üretimimiz 
420 bin tondan 1,1 milyon tona, 
süt üretimimiz 8,4 milyon tondan, 
22,1 milyon tona, tavuk üretimimiz 
700 bin tondan 2,1 milyon tona, 
yumurta üretimimiz 11 milyardan 
20 milyara, bal üretimimiz 74 bin 
tondan 108 bin tona gelmiş.”

Türkiye’nin su ürünleri yetiş-
tiriciliğinde de dünyada en hızlı 
büyüyen ülkelerden olduğunu 
ifade eden Bakan Pakdemirli, tar-
laya ekilen tohumun yüzde 70’inin 
yerli olduğunu, tohumda da yüz-
de 100 yerliliğe ulaşma gayretin-
de olduklarını söyledi. Pakdemirli, 
Türkiye’nin orman varlığını da gün-
den güne artırdığına dikkati çekti.

“EROZYONLA MÜCEDELEDE
DÜNYA LİDERİYİZ”
Erozyonla mücadelede 

Türkiye’nin dünya lideri olduğuna 
vurgu yapan Pakdemirli,  “1970’li 
yıllarda 500 milyon ton toprak 
kaymamız vardı, şimdi 154 milyo-
na düştük. 2023 hedefimiz de 130 
milyon ton.”  dedi.

Sulama projeleri hakkında bilgi 
veren Pakdemirli, Ergene Havza-
sı’ndaki kirliliğe ilişkin de “Burada 
belediyelerin yapmadığı tesisleri 
biz yaptık. Bu anlamda da bakanlı-
ğımız üzerine düşen her şeyi yapı-
yor.” diye konuştu.

Bazı bakliyatların tanzim satış 
noktalarında olacağını ifade eden 
Dr. Pakdemirli, “Perakende olarak 
satılan nohut, yeşil mercimek ve 
pirinç başta olmak üzere TMO üze-
rinden Türkiye’de açılmış tanzim 
satış noktalarında bunları satıyor 
olacağız.” diye konuştu.

Buradaki en büyük başarı, üreticinin başarısı. Biz 
sadece destek olmaya çalışıyoruz. Destek bizden, 
çaba, gayret ve başarı sizden. Biz bu gözlükle ba-
kıyor, bu gözlükle görüyoruz. Küçükbaş hayvan 
varlığına bakıyorum, tüm sığır varlığında Avru-
pa Birliği’nde birinci sıradayız. Büyükbaş havyan 
varlığında da Fransa’dan sonra Avrupa’da ikinci 
sıradayız.
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Ziraat Bankası tarafından 
geliştirilen Ziraat Bankası 
Genç Çiftçi Akademisi Süt 

Hayvancılığı Eğitimi Bursa Uludağ 
Üniversitesi’nde de başlatıldı. 

Gençlerin tarıma olan ilgisini 
artırmak, belli konularda tarımsal 
üretim ve yatırım yapmayı öğret-
mek, eğitimli ve bilinçli genç çift-
çiler yetiştirmek ve gençlere tarım 
alanında girişimcilik bilinci kazan-
dırmak amacıyla Ziraat Bankası ta-
rafından geliştirilen Ziraat Bankası 
Genç Çiftçi Akademisi Ankara, Ada-
na ve Şanlıurfa’dan sonra Bursa’da 
da eğitime başladı. Bursa Uludağ 
Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde 17 
Aralık.2018 tarihinde başlatılan Süt 
Hayvancılığı Eğitimleri 7 hafta sü-
recek. Eğitimin ilk 5 haftası Ziraat 
Fakültesinde konu uzmanı öğretim 
üyeleri tarafından ders şeklinde iş-

lenirken, derslerle ilgili çiftlik uygu-
lamalarını ilgili öğretim üyelerinin 
eşliğinde Karacabey’de Sütaş Süt 
Hayvancılığı Eğitim Merkezi, Ömer 
Matlı Akademi, Avrupa Hayvancılık 
ile Gönen’de AB Gıda Gübre İşleme 
ve Altaca Enerji Biyogaz Tesislerinde 
gerçekleştirecekler. 

7 hafta sürecek eğitimin 5 haf-
tası Ziraat Fakültesinde ders ve 2 
haftası ise Karacabey’de süt sığırı 
işletmesinde uygulama şeklinde 
gerçekleştirilecek. Her eğitim döne-
minde 20 kursiyer ile gerçekleşecek 
ve talep olması halinde eğitimler 
önümüzdeki aylar ve yıllarda da 
devam edecek. Eğitimlere özellikle 
süt sığırcılığı yapan veya süt sığırı 
işletmelerinde çalışmak isteyen, 30 
yaşını geçmemiş lise mezunu genç-
lerin süt hayvancılığı konusunda 
eğitilmesi, ülkemizde süt verim ve 

ZİRAAT BANKASI GENÇ ÇİFTÇİ AKADEMİSİ 
SÜT HAYVANCILIĞI EĞİTİMİ

BURSA’DA ZİRAAT FAKÜLTESİNDE BAŞLADI

Gençlerin tarıma 
olan ilgisini artır-

mak, belli konularda 
tarımsal üretim ve 

yatırım yapmayı öğ-
retmek, eğitimli ve 

bilinçli genç çiftçiler 
yetiştirmek ve genç-
lere tarım alanında 

girişimcilik bilinci 
kazandırmak ama-

cıyla Ziraat Bankası 
tarafından gelişti-

rilen Ziraat Bankası 
Genç Çiftçi Akademi-
si Ankara , Adana ve 
Şanlıurfa’dan sonra 
Bursa’da da eğitime 

başladı.

Uludağ Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi Zootekni 

Bölüm Başkanı
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kalitesinin artmasına katkıda 
bulunulması, gençlerin süt 
hayvancılığında istihdamı ve 
sürdürülebilirliğin sağlanması 
hedeflenmektedir. Devam zo-
runluluğu bulunan eğitim so-
nunda yapılacak sınavda ba-
şarılı olan kursiyerlere “Eğitim 
Sertifikası” verilecek. 

Akademinin bu yıl son 
durağı olan Bursa’daki tanı-
tım ve protokol imza töreni 
21 Aralık.2018 tarihinde Bur-
sa Uludağ Üniversitesi Mete 
Cengiz Kültür Merkezi’nde 
yapıldı. Protokol töreninde 
konuşan Ziraat Bankası Kredi 

Politikaları Genel Müdür Yar-
dımcısı Cengiz Göğebakan, 
“bir bankadan daha fazlası” 
marka vaadine layık olabilmek 
amacıyla, bir hayallerini daha 
gerçekleştirmenin heyecanını 
yaşadıklarını bildirdi. Banka 
olarak kuruluşlarından itiba-
ren her zaman ülke tarımının 
yanında olduklarını vurgula-
yan Göğebakan, “Yalnızca gü-
neşli günlerde değil, bulutlu 
ve yağmurlu günlerde de 
üreticilerimizi hiçbir zaman 
yalnız bırakmadıklarını, sek-
törün ve üreticinin gelişimi 
için, sürekli olarak kendilerini 

Eğitimlere özellikle süt sığırcılığı yapan veya süt sığırı işletmelerin-
de çalışmak isteyen, 30 yaşını geçmemiş lise mezunu gençlerin süt 
hayvancılığı konusunda eğitilmesi, ülkemizde süt verim ve kalite-
sinin artmasına katkıda bulunulması, gençlerin süt hayvancılığın-
da istihdamı ve sürdürülebilirliğin sağlanması hedeflenmektedir. 

Ziraat Bankası Kredi Politikaları Genel 
Müdür Yardımcısı Cengiz Göğebakan
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yenilediklerini, Dünya ticaret sa-
vaşlarını, ülkemize yönelik kur 
ataklarını yaşadığımız ve içinden 
geçmekte olduğumuz şu dö-
nemde dahi, tarım üreticilerini 
korumaya, tarımsal yatırımları ve 
üretimi desteklemeye, dünden 
daha güçlü şekilde devam ettik-
lerini belirtti.  

Bursa Uludağ Üniversitesi Zira-
at Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğur 
Bilgili de Ziraat Bankası Genç 
Çiftçi Akademisi ile Türk tarımına 
yatırım yapacak ve katkı verecek 
gençleri, konunun uzmanlarıyla 
buluşturduklarını belirtti. Banka-
Üniversite iş birliğine dayalı eği-
tim programının hayırlı olmasını 
temenni eden Bilgili,  Başta Ziraat 
Bankası yetkilileri olmak üzere, 

eğitim programında görev alan 
öğretim üye ve yardımcılarına ve 
üzere diğer emeği geçen herkese 
şükranları ilettiği konuşmasında 
eğitime katılan kursiyerlere başa-
rılar diledi. 

Ziraat Bankası Tarım Politi-
kaları Bölüm Başkanı Ferhat Piş-
maf ise, eğitimi Ankara, Adana 
ve Şanlıurfa’dan sonra Bursa’da 
da hayata geçirdiklerini aktardı. 
Üniversitelerle birlikte öğrenci-
lere önemli katkılar sağlayacak 
şekilde ciddi programlar ha-
zırladıklarını kaydeden Pişmaf, 
“Yalnızca gençlerimizin değil, 
tüm yaş gruplarının Genç Çiftçi 
Akademisi’ne gösterdiği ilgi ve al-
dığımız başvuru sayıları heyecan 
verici düzeyde olduğunu belirtti. 

Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğur 

Bilgili 

Ziraat Bankası Tarım Politikaları 
Bölüm Başkanı Ferhat Pişmaf Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi 

Süt Sığırcılığı Eğitiminin 5 haftalık teo-
rik eğitimi planlandığı gibi Bursa Uludağ 
Üniversitesi Ziraat Fakültesinde, ders uy-
gulamaları ise Sütaş A.Ş. Karacabey Süt 
Hayvancılığı Eğitim Merkezi, Ömer Matlı 
Akademi, Avrupa Hayvancılık, Gönen’de 
AB Gıda A.Ş. ve Altaca Enerji A.Ş. tesisle-
rinde başarılı bir şekilde tamamlandı
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Programa katılmak isteyen genç-
lerin, Ziraat Bankası’nın internet 
sayfasını ziyaret ederek, başvuru 
formunu doldurmaları gerektiğini 
belirten Ferhat Pişmaf, Genç Çiftçi 
Akademisi’ni 2019 yılından itibaren 
hem farklı illere yayıp, hem de yeni 
üretim konuları ekleyerek daha da 
zenginleştirileceğini iletti. 

Ziraat Bankası Genç Çiftçi Aka-
demisi Süt Sığırcılığı Eğitiminin 5 
haftalık teorik eğitimi planlandığı 
gibi Bursa Uludağ Üniversitesi Zi-
raat Fakültesinde, ders uygulama-
ları ise Sütaş A.Ş. Karacabey Süt 
Hayvancılığı Eğitim Merkezi, Ömer 
Matlı Akademi, Avrupa Hayvancı-
lık, Gönen’de AB Gıda A.Ş. ve Altaca 
Enerji A.Ş. tesislerinde başarılı bir 
şekilde tamamlandı. Öğretim üye-
leri ve kursiyerlerle yapılan eğitim 
değerlendirme toplantısı sonrası 
kursiyerler Süt hayvancılığı ile il-
gili pratiklerini geliştirmek üzere 2 

hafta staj yapmak üzere uygulama-
lı eğitime başladırlar. Staj eğitimi 
de tamamlandıktan sonra eğitime 
düzenli olarak devam eden ve staj 
sonrası yapılacak sınavda başarılı 
olan kursiyerlere Süt hayvancılığı 
Eğitim Sertifikası verilecek. 

Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat 
Fakültesindeki Ziraat Bankası Genç 
Çiftçi Akademisi Süt Hayvancılığı 
eğitim koordinatörü olarak Ziraat 
Bankasının Sosyal Sorumluluk Pro-
jesi olan bu eğitime değerli katkı-
ları nedeniyle başta Ziraat Bankası 
olmak üzere, Üniversitemize, Fakül-
temize, eğitimde görev alan tüm 
öğretim üyeleri ile eğitimle ilgili 
uygulamalarda destek olan  Sütaş 
A.Ş., Matlı A.Ş., Avrupa Hayvancılık, 
AB Gıda A.Ş., Altaca Enerji A.Ş.’ye 
şahsım ve üniversitemiz adına te-
şekkür eder, eğitimin kursiyerlere 
ve ülkemiz süt hayvancılığına ya-
rarlı olmasını dilerim.

Programa katılmak 
isteyen gençler, 

Ziraat Bankası’nın 
internet sayfasını 

ziyaret ederek, 
başvuru formunu 

doldurmaları 
gerekiyor. Genç Çiftçi 

Akademisi’ni 2019 
yılından itibaren 

hem farklı illere 
yayıp, hem de yeni 

üretim konuları 
ekleyerek daha da 
zenginleştirileceği 

belirtildi.
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PAKDEMİRLİ TRAKYA’DA
Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği 
Başkanı Tevfik Keskin Pakdemirli’yi 
Havaalanında karşıladı.
Bakan Pakdemirli, Türkiye’nin ta-
rımsal üretimde Avrupa’da 1 , dün-
yada 7, toprak kaynağı olarak 17. 
sırada olduğunu belirterek; “Bu-
radaki en büyük başarı, üreticinin 
başarısı. Biz sadece destek olmaya 
çalışıyoruz. Destek bizden, çaba ve 
başarı sizden” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli 
19.02.2019 tarihinde Kırklareli’nde bir dizi 
ziyaretlerde bulundu.

Bakan Pakdemirli, Kırklareli’de Tarım 
Sektör Değerlendirme toplantısına katıldı. 

Toplantıya, Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Ak Parti 
Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Ak Par-
ti Kırklareli Belediye Başkan adayı Burak Süzülmüş, 
Kırklareli Üniversitesi Rektörü Bülent Şengörür, Ak 
Parti İl Başkanı  Alper Çiler, Türkiye Süt Üreticileri 
Merkez Birliği Başkanı Tevfik Keskin, partililer, bü-
rokratlar, mülki  amirler ve vatandaşlar iştirak etti.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Bakan Pakdemirli’ye 
il hakkında bir sunum gerçekleştirdi.

Toplantıda bir konuşma yapan Pakdemirli, bu-
gün 41. il ziyaretini gerçekleştirdiğini belirterek, çift-
çinin derdiyle dertlendiklerini söyledi.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, Türkiye’nin ta-
rımsal üretimde Avrupa’da 1, dünyada 7, toprak kay-
nağı olarak 17. sırada olduğunu söyleyen Pakdemirli 
konuşmasını şöyle sürdürdü; 

“Buradaki en büyük başarı, üreticinin başarısı. 
Biz sadece destek olmaya çalışıyoruz. Destek biz-
den, çaba, gayret ve başarı sizden. Biz bu gözlükle 
bakıyor, bu gözlükle görüyoruz. Küçükbaş hayvan 
varlığına bakıyorum, tüm sığır varlığında Avrupa 
Birliği’nde birinci sıradayız. Büyükbaş hayvan varlı-



ğında da Fransa’dan sonra Avrupa-
da 2. sıradayız. Bazı yapısal prob-
lemlerimiz var mı var, arazilerimiz 
küçük mü küçük. İşletmelerimizde 
ekonomik üretmekte zorlanıyor 
muyuz zorlanıyoruz. Bütün bun-
lara rağmen Türkiye Avrupa’da bu 
pratiklik sayesinde birinci saraya 
yerleşmiş durumda. Biz bakanlığa 
geldiğimide, hayvancılıkta aldığı-
mız tedbirle beraber 2020 yılında 
inşallah Türkiye hem küçükbaş 
hem büyükbaşta hayvan ihraç eder 
hale gelecek.”

Bakan Pakdemirli, 2002 ‘de 1,9 
milyar dolar olan desteklerin bu-
gün 16 milyar liraya geldiğini belir-
terek, şöyle devam etti;

“Bitkisel üretim 98 milyon ton-
dan 120 milyon tona gelmiş. Aşağı 
yukarı yüzde 70 artmış. Küçükbaş 
adedimiz 32 milyondan 45 milya-
na gelmiş, kanatlı adedimiz de 250 
milyondan 356 milyona gelmiş. 
Et üretimimiz 420 bin tondan 1.1 
milyon tona, süt üretimimiz 8.4 mil-
yon tontan, 22.1 milyon tona, ta-
vuk üretimimiz 700 bin tondan 2.1 
milyon tona, yumurta üretimimiz 
11 milyardan 20 milyara, bal üreti-
mimiz 74 bin tondan 108 bin tona 
gelmiş.” dedi.

Erozyonla macadelede 
Türkiye’nin dünya lideri olduğunu 
vurgulayan Pakdemirli, “ 1970’li 
yıllarda 500 milyon ton toprak ya-

nağımız vardı, şimdi 154 milyona 
düştü. 2023 hedefimiz de 130 mil-
yon ton.” dedi.

Sulama projeleri hakkında da 
bilgi veren Pakdemirli, Ergene Hav-
zası’ndaki kirliliğe ilişkin de “Burada 
belediyelerin yapmadığı tesisleri 
biz yaptık. Bu anlamda da bakanlı-
ğımız üzerine düşen her şeyi yapı-
yor” dedi. Pakdemirli,  Ocak ayında 
2,3 milyar lira, eski parayla 2,3 kat-
rilyon destek ödemelerini yaptık-
larını belirterek, sözlerini şöyle ta-
mamladı:

“Sayın Cumhurbaşkanımız da 
müjdesini verdi. Ben detaylarını 
vereceğim. Mart ayında da ödeme-
lerimiz olacak belki bu kadar, belki 
biraz daha fazla onu Mart ayında 
açıklayalım. Şubat ayı tarımsal des-
teklemeler ödeme planı tüm Türki-
ye çapındadır. Alan bazılı destekler 
1 katrilyon 855 milyar 977 milyon, 
buzağı desteklemeleri ödemeleri 
510 milyon, diğer hayvancılık öde-
meleri 133 milyon 650 bin, fark 
ödemeleri 260 milyon, yem bitkileri 
desteği 120 milyon, diğer tarımsal 
desteklemeler 144 milyon 527 bin. 
Toplam 3 milyar 24 milyon 154 bin 
eski parayla 3 katrilyondan daha 
fazla bir paranın destek ödemesi 
olarak cebinize giriyor üretici olarak 
bu da hayırlı olsun.” dedi.
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Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakde-
mirli, tanzim satış noktalarında uygula-
nan ürün fiyatlarından vatandaşların son 

derece memnun olduğunu belirterek, “Çarşıdaki 
yangın sona ermiştir” dedi.

Dr. Pakdemirli, Ankara Büyükşehir Belediyesi 
tarafından Keçiören’de kurulan tanzim satış ça-
dırında incelemelerde bulundu. Tanzim satışların 
ilk gününde vatandaşlarla bir araya geldi. Hava-
lar iyileştikçe fiyatların daha da düşeceğini ifade 
eden Pakdemirli, vatandaşların tanzim satışların 
ne kadar süreceğine yönelik sorusu üzerine, “İhti-
yaç olduğu sürece devam edecek, gerekirse kalıcı 
yaparız.” diye konuştu.

İklimsel olarak havaların çok soğuk seyretme-
si ve tabii afetlerle ister istemez fiyatlarda artış 
yaşandığına işaret eden Bakan Dr. Pakdemirli, 
bunun da ötesinde bazı fırsatçıların fiyatlara etki 
ettiğini söyledi.

“ARACILARI BAYPAS ETTİK”
Dr. Pakdemirli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan’ın talimatıyla Tarım ve Orman Bakanlığı 
koordinasyonunda harekete geçildiğini anımsa-
tarak, şöyle devam etti:

“4 gün içinde bu organizasyonu gerçekleş-
tirdik. Tarım Kredi Kooperatifleri, Ankara Bü-

yükşehir Belediyesi, Ticaret ile Hazine ve Maliye 
bakanlıklarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu 
organizasyon üreticiye karşı yapılmadı. Üreticide 
zaten 3 lira olan malı buralara getirdiğimiz zaman 
8-9 liralara yiyorduk. Sistemde çok sayıda aracı 
var. Tedarik sistemindeki aracıları geçici olarak 
baypas ettik.” 

“ÇARŞIDAKİ YANGIN SONA ERMİŞTİR”
Tanzim satış çadırında domatesin 3 lira, pat-

lıcanın 4,5 lira, biberin 6 lira, soğan ve patatesin 
de 2’şer liradan satışa sunulduğuna dikkati çeken 
Bakan Bekir Pakdemirli, vatandaşın da bu fiyat-
lardan son derece memnun olduğunu vurguladı. 
Pakdemirli, “Şimdilik ‘Çarşıdaki yangın sona er-
miştir’ diyebiliriz.” değerlendirmesinde bulundu.

Dr. Pakdemirli, havaların ısınmasıyla doma-
tesin pazarda da 2 liraya kadar ineceğine işaret 
ederek, “Soğan, patates düşük fiyatlarla satılacak. 
Vatandaşa destek olup, cüzdanındaki meyve seb-
ze payını azaltmak için 4 gün içinde bu organi-
zasyonu gerçekleştirdik. İhtiyaç görüldüğü süre-
ce diğer illerde de bu yapılır.” ifadesini kullandı.

Tanzim satış çadırı yoğun ilgi gördü. Satıştan 
memnun olduğunu dile getiren vatandaşlar ça-
dırın kurulmasıyla çevredeki marketlerde de fiyat 
düşüşleri görüldüğünü kaydettiler.
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TANZİM SATIŞLAR
FİYATLARI 

AŞAĞI ÇEKTİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
(İBB) tarafından sebze-meyve fi-
yatlarını düşürmek amacıyla ku-

rulan tanzim satış noktaları, zincir 
marketlerde sebze fiyatlarını aşağı 
çekti. İBB tarafından önceki gün 34 
ilçede 50 noktada başlayan tanzim 
satış noktalarına vatandaşların ilgisi 
devam ediyor.

Sebze-meyvede fiyat artışlarını 
önlemek amacıyla hayata geçirilen 
tanzim satış uygulaması kapsamın-
da, kurulan çadır ve mobil araçlarda 
domates, biber, patates, patlıcan, 
salatalık, soğan ve ıspanak uygun fi-
yattan tüketici ile buluşuyor. Tanzim 
noktalarındaki uygun fiyatlı satışla-
rın, İstanbul’daki zincir marketlerde 
sebze fiyatlarını aşağı çektiği görül-
dü. Zincir marketlerdeki sebze fiyat-
larının tanzim satış noktalarındaki 
seviyeye geldiği dikkati çekti.

Alınan bilgiye göre, tanzim satış 
noktaları ve zincir marketlerde do-
matesin kilosu 3 lira, patates 2 lira, 
patlıcan 4,5 lira, soğan 2 lira, biber 6 

lira ve salatalık 4 liradan satılıyor. Bu 
arada, söz konusu ürünler dışında 
marketlerdeki fiyatların değişmediği 
görüldü. 

BAZI MARKETLERDE BELİRLİ 
ÜRÜNLERE ALIM SINIRI
Öte yandan, tanzim satış noktala-

rında bulunan 3 kilogramlık alım sı-
nırının İstanbul’daki bazı zincir mar-
ketlerde de uygulandığı dikkati çekti.

Tanzim satış noktalarındaki ürün-
ler, Tarım ve Orman Bakanlığı orga-
nizasyonuyla Tarım Kredi Koopera-
tifinden alınırken, zincir marketler 
ise sattığı ürünleri kendileri tedarik 
ediyor.

Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez 
Birliği (Tarım Kredi) Genel Müdürü 
Fahrettin Poyraz, yaptığı açıklamada, 
“Tanzim satışta 2,5 aylık planlamamız 
var. Örtüaltı üretimin yanı sıra açık 
alanlardaki ürünler de piyasaya gir-
diğinde fiyatlarda ürün bolluğundan 
kaynaklanan bir gevşeme olacak.” 
ifadelerini kullanmıştı. 
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Tarım ve Orman Bakanı Dr. Pak-
demirli, Muğla Sıtkı Koçman 
Üniversitesi Atatürk Kültür Mer-
kezi’ndeki sektör toplantısında, 

Muğla’ya 16 yılda 1,3 milyar lira hibe 
verdiklerini, tarımsal hasılanın Muğla da 
3.8 kat arttığını ve 5 milyar liraya ulaştı-
ğını söyledi.

Muğla’nın, turizmin yanı sıra önem-
li bir tarım kenti olduğunu vurgulayan 
Pakdemirli, kente orman ve su alanla-
rında 3.3 milyar lira yatırım yapıldığını 
ifade etti.

YERALTI BARAJLARI…
Türkiye’de barajlar konusunda yeni 

bir defter açtıklarını anlatan Pakdemirli, 
“Yeni defter yeraltı barajları. Yeraltı baraj-
ları, DSİ’nin de bilgisi dâhilinde ama çok 
yapmadığı konulardı. Özellikle Ege’de 
yeraltı barajlarıyla ilgili çalışma yapaca-
ğız. Muğla’da da olabilir. Birkaç tane yer 
altı barajıyla yağan yağmuru yer altında 
tutup, yeraltı su kaynaklarını, yeraltı haz-
nelerini kullanacağız.” diye konuştu.

Birinci dönem buzağı destekleme 
ödemesinin şubat sonu itibarıyla yapıla-
cağına değinen Pakdemirli, anaç koyun-
keçi desteği ödemesinin de mart sonu 
itibarıyla gerçekleştirileceğini bildirdi.

Mazot ve gübre ödemesinin önü-
müzdeki günlerde gerçekleştirileceğini 
aktaran Pakdemirli, şunları kaydetti:

“Muğla’da 28 bin çiftçimize de 15.3 
milyon lira mazot, gübre ödemesi yapı-
lacak. Afetten zarar gören çiftçilerimize 
de destekleme yapılacak. 782 çiftçimize 
ait 13 bin 600 dekar alandaki zararlar için 
yardım verilecek. Tahmini zarar miktarı 
da 8 milyon lira. Seraların rehabilitasyon 
çalışmaları için destekleme yapılacak. 
10 bin örtü altı üreticisinin 33 bin dekar 
alandaki seralarının rehabilitasyonu için 
Ziraat Bankasından düşük faizli, uzun va-
deli kredi imkânı sağladık.”

“MUĞLA’YA TAHSİS EDİLEN SÜT 
TOZU KOTASINI DA 30 TONDAN 
55 TONA ÇIKARTIYORUZ”
Süt konusunun son dönemde çok ko-

nuşulduğunu hatırlatan Pakdemirli, 1 lira 
70 kuruş olan süt fiyatının hiçbir kesim 
tarafından beğenilmediğini, üreticiyi ra-
hatlatmak için çalışma gerçekleştirdikle-
rini, çok büyük maliyet olmasına rağmen 
25 kuruş zam yaptıklarını dile getirdi.

Pakdemirli, 2019-2020 arasında uy-
gulanacak projeyle, 46 milyon olan 
küçükbaş hayvan varlığını 84 milyona 
ulaştıracaklarını vurgulayarak, mevcut 

Tarım ve Orman 
Bakanı Bekir 

Pakdemirli, 
afetten zarar 

gören çiftçilere 
destekleme 

yapılacağını 
belirterek, “782 
çiftçimize ait 13 

bin 600 dekar 
alandaki zararlar 

için yardım 
verilecek. Tahmini 
zarar miktarı da 8 
milyon lira.” dedi.
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uygulanan anaç koyun ve keçi des-
teğine ek olarak sürüsünü yüzde 
20’ye kadar büyüten üreticilere hay-
van başına 100 lira hayvan hibe des-
teği vereceklerini belirtti.

Besi alanında eksikleri süt alanın-
da ise fazlalıkları olduğunu, bunun 
için Et ve Süt Kurumunu devreye 
soktuklarını hatırlatan Pakdemirli, 
“Kurum, sanayicinin almadığı sütü, 
fazla olanı alıp süt tozu yaptırıp on-
dan sonra depolarına koyup ihtiyaç 
olduğunda bunun piyasaya verilme-
si ve ihraç edilmesi suretiyle piyasa-
larda dengelemeye çalışıyor. Bu yüz-

den Et ve Süt Kurumunun Muğla’ya 
tahsis edilen süt tozu kotasını da 30 
tondan 55 tona çıkartıyoruz.” ifadesi-
ni kullandı.

“SİGORTA YAPTIRAN
 ÜRETİCİLERİN 
POLİÇELERİNİ HASAT 
TARİHİNE KADAR FAİZSİZ 
OLARAK ERTELEDİK”
Muğla’da 5 bin 300 çiftçiye 15 

milyon lira yem bitkisi desteği öde-
neceğini aktaran Pakdemirli, arıcılık 
desteklemelerinde ise kovan başı 
destekleme miktarını 10 liradan 15 

liraya çıkarttıklarını kaydetti.
Tarım Kredi Kooperatiflerinin 

devlet destekli tarım sigortası yaptı-
ran üreticilerin poliçelerini hasat tari-
hine kadar faizsiz olarak ertelediğini 
belirten Pakdemirli, Toprak Mahsul-
leri Ofisinin besicilere ucuz maliyetli 
arpa verdiğini, onun da vadesini iki 
aya çıkartarak, çiftçiyi rahatlatmayı 
hedeflediklerini söyledi.

Pakdemirli, 90 gün vadeli faizsiz 
motorin kredisinin, Tarım Kredi Ko-
operatiflerinde devam ettiğini anım-
satarak, sebze üreticilerine yönelik 
de faizsiz fide kredisinin kullandırıl-
dığına dikkati çekti.

Bakan Pakdemirli, 29 bin dekar 
arazide çalışma yaparak, 5 milyon 
fidanı toprakla buluşturacaklarını 
anlattı. Pakdemirli, 51 yerleşim yerin-
de, zeytin, badem, ceviz, çam fıstığı, 
kuşburnu, havuç, dut fidanı dikerek, 
bakımının yapılıp ücretsiz olarak böl-
ge insanına 49 yıllığına hiçbir bedel 
olmadan tahsis edeceklerini bildirdi.

Bekir Pakdemirli, Bodrum’da dere 
havzalarına ilişkin ıslah çalışmasını 
bu yıl içinde tamamlayarak, ilçe mer-
kezini taşkınlardan koruyacaklarını 
dile getirdi.
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ŞUBAT-MART-NİSAN

BÜYÜKBAŞ HAYVANCILIK: Doğan buzağı-
ların sıcak tutulmasına dikkat edilir Yeni doğan 
buzağılara ağız sütü (Kolastrum) mutlaka 
içirilmelidir. Gebe ve doğurmuş ineklere veri-
len kesif yem miktarı artırılır. Sığırlar güneşli 
havalarda padoksta (Bölme) gezdirilir. Ayrıca 
doğan buzağıların göbek kordonu dezenfekte 
edilmiş makasla kesilmeli ve kesilen bölge-
ye dezenfektanlar uygulanmalıdır. Doğum 
sırasında sığırları hipokalsemi hastalığına karşı 
kalsiyum (Ca) takviyesi yapılmalıdır.       

KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK: Doğan kuzula-
rın altlıklarının devamlı kuru olması sağlanır. 
Barınaklar havalandırılır ve sıcak tutulur. Süt 
verimini artırmak için kesif yem verilir. Hay-
vanların tümüne günlük temiz ve taze su 
temin edilir.

TAVUKÇULUK: Parazit kontrolü yapılır. 
Kümesin sıcaklığı ve ışıklandırma süresi daima 
kontrol edilir. Hijyenik koşullara dikkat edilir. 

SEBZECİLİK: Sebzeye tahsis edilecek saha-
ların seçimi ve tohumluk temini gibi konu-
larda çalışmalara devam edilir. Ayrıca kaliteli 
yanmış ahır gübresi temin edilir.

MEYVECİLİK: Bu ayda da meydana gelebi-
lecek kar yağışlarına karşı dalları silkeleyerek 
kırılmaları önlenmelidir. Ayrıca iyi yanmış ahır 
gübresi aranmasına başlanmalıdır.

MEKANİ-
ZASYON: İş 
mevsiminde 
arızalanan, kırılan 
alet ve makinelerin 
bakım ve onarımları 
yapılır.

ÇAYIR-MERA VE  YEM 
BİTKİLERİ: Tohumluk temini ve ekimi 

yapılacak sahaların seçimi konusunda otlatma 
planlaması yapılır.

ARICILIK: Kovanlar kışlatmadadır. Bulun-
dukları yerlere zararlıların ve suların girmesi-
ne karşı korumak amacıyla Sodyum selenit, 
Vitamin E ve vitamin B verilmelidir.

ŞUBAT
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BÜYÜKBAŞ HAYVANCILIK: Sığırlar padoksta beslenir. 
Uzayan tırnaklar kesilir. Dişi buzağılara Brucellasis (Yavru 
Atma) 5-19 aşısı yapılır. Tımar ve bakımlarına devam edilir. 
Memelerde mastitis (Meme İltihabı) kontrolleri yapılır. Sı-
ğır vebası, Şap ve Tabak aşıları yapılır. İç ve Dış parazitlere 
karşı mücadele yapılır. Kızgınlık gösteren 16-18 aylık dü-
veler boğaya verilir veya suni tohumlama yaptırılır.

 KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK:  Kuzulara ot yeme alışkan-
lığı kazandırılır. Erkek ve dişi kuzular birbirinden ayrılır. Ko-
yunlarda sağım, kuzularda da ilave besleme devam eder. 
Enterotoksemi (Mera aşısı) ve şap (Tabak) aşıları yapılır. İç 
ve dış parazitlere karşı mücadele yapılır. 

TAVUKÇULUK: Ana makinası, kuluçka makinası, civ-
civ yemlik ve sulukları dezenfekte edilir. Nevcasle (yalancı 
veba) aşıları yapılır. Damızlık yumutalar tasnif edilir. Kuluç-
kaya başlanır. 

ARICILIK: Ayın sonuna doğru kovanlar dışarı çıkarılır. 
İlk bakımları yapılır. Varroa  mücadelesi ve zayıf kovanların 
kuvvetlendirilmesine çalışılır. Esi tip kovan varsa fenni ko-
vanlara aktarma yapılır.

SEBZECİLİK: Tarlalara diki-
mi yapılacak olan sebze 
tohumları için sera-
lar içerisinde sıcak 
hava yastıkları 
hazırlanır. Do-
mates, biber, 
patlıcan gibi 
yazlık seb-
zelerin to-

humlarının ekilmesine başlanır. 
Sıcak yastık hazırlanırken Nisan 
ayının başında doğu batı yö-
nünde 60-80 cm derinliğinde 
120 cm genişliğinde ve 6-15 
m boyunda çukur açılır.Arka 
duvar topraktan30-33 cm ön 
duvar 15-20 cm yükseklikte ol-

malıdır. Çukurun içine bir miktar 
çakıl taşı döşenmelidir. Üzerine bir 

miktar kum konulur. Her 15 cm de 
bir sıkıştırılıp sulanmak suretiyle taze 

at gübresi doldurulur. Her 15 cm de bir az 
miktarda sönmemiş kireçte konur.50-60 cm dol-

durulduktan 4-5 gün sonra sıcaklığı düşünce 10-15 
cm harç konur.Harcın 1/3 elenmiş ve iyi yanmış ahır 
gübresi, 1/3 dere kumu 1/3 elenmiş bahçe toprağı 
olmalı ayrıca kavun, karpuz, kabak gibi tohumdan 
üretilen sebzeler için tarla hazırlığı yapılır.

MEYVECİLİK: Nisan ayının ortalarında meyve 
ağaçlarında budama yapılmaya başlanır. Dört yaşın-
da olanlarda şiddetsiz, verim çağında olanlarda orta 
ve hafif şiddetli, yaşlı ağaçlarda ise şiddetli budama 
yapılır Meyve fidanlarının dikimi yapılır. Dikim çukuru 
açılırken 60-80 cm derinliğinde ve genişliğinde çukur 
açılır. Alt tarafına üst toprak ve bir miktar yanmış ahır 
gübresi konur.Fidanın aşı toprağın 5 cm üzerinde 
olacak şekilde çukura yerleştirilir. Çevresine alt taban 
toprağı serilir, sıkıştırılır ve can suyu verilir. Kara leke 
hastalığına karşı göz taşı ve bakırlı ilaçlarla mücadele 
yapılır. Ateş yanıklığı varsa bakırlı ilaçlarla koruyucu 
mücadele yapılır.        

TARLA BİTKİLERİ: Arpa, buğday gibi hububatın 
yazlık ekimleri tamamlanır. Kışlık hububatta nitratlı 
gübreleme yapılır. Yabancı ot mücadelesine

 hububatın kardeşlenme ile sapa kalkma dönemi 
arasında ve yabancı otların 3-4 yapraklı oldukları dö-
nemde başlanır.

MEKANİZASYON: Bu ayda ilk sürümler yapılarak 
tohum yatağı hazırlıklarına başlanır. Ayrıca traktör 

burgusu ile fidan dikimi yapılır. Ot mücadelesinde 
kullanılan makinelerin temizliği özenle yapılır.

HAYVAN SAĞLIĞI: Kültür ırkı sığırlarda 
Theileris (Sarılık) aşısı yapılır. Antraks (Şar-

bon) ve veba aşılamasına geçilir. Koyun-
larda, şap, enterotoksomi, E Hepatit 
Necraz (Ciğer hastalığı) ve çiçek aşıları 
yapılır. İç ve dış parazit mücadelesine 
devam edilir.
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Pakdemirli, Adnan Menderes Üniversitesinde 
Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Ku-
rumunca (TKDK) düzenlenen IPARD 2 5. Başvu-

ru Çağrısı Tanıtım Programı’nda yaptığı konuşmada, 
program kapsamındaki hayvancılık yatırımlarında 
başvuru tarihlerinin 8 Nisan ile 17 Mayıs arasında ola-
cağını belirtti.

Projelerin hazırlanıp sunulması için üreticiye 3 ay 
süre verdiklerini aktaran Pakdemirli, ikinci grupta ise 
işleme ve pazarlama yatırımlarına destek sağlayacak-
larını ifade etti.

Bütün yatırımcıları hibelerden faydalanmaya davet 
eden Pakdemirli, “IPARD, Avrupa Birliği’nin katılım ön-
cesi yardım aracı IPA’nın en başarılı bileşenidir.  IPARD 
kapsamında kırsal kalkınma için sağladığı kaynaktan 
dolayı buradan Avrupa Birliğine tekrar teşekkür ediyo-
rum. Bu desteklerin daha da artmasını istiyoruz.” diye 
konuştu.

“HAYVANCILIK İŞLETMELERİ DE TARIMSAL 
ELEKTRİK TARİFESİNDEN YARARLANACAK”
Konuşmasında tarıma sağladıkları desteklerle 

ilgili bilgiler veren Bakan Pakdemirli, sözlerini şöyle 
sürdürdü:

“Buradan önemli bir müjde de vermek istiyorum. 
Artık hayvancılık işletmeleri de tarımsal elektrik tari-
fesinden yararlanacak. Tarımsal sulama kapsamında, 
hayvancılık faaliyetlerinin tamamını, daha doğrusu ta-
rımsal faaliyetlerin tamamını alacak bir düzenleme içe-
risindeyiz. Bu durumda hem büyükbaş hem küçükbaş 
hem de kanatlı beyaz et üreticileri bu düşük tarifeden 
yararlanmış olacak. Şu anda sadece tarımsal sulama fa-
aliyetlerinde çiftçilerimiz bundan yararlanıyordu fakat 
burada kapsamı genişletmek suretiyle bu sektörde çalı-
şan işletmelere de destek vermiş olacağız.”

“AYDIN’A 3,7 MİLYAR LİRALIK HİBE VERDİK”
Pakdemirli, bakanlık olarak Aydın’a son 16 yılda 

tarım ve hayvancılık noktasında 3,7 milyar lira hibe 
verdiklerini belirterek ilin tarımsal hasılasının bu dö-
nemde 3,3 kat arttığını, orman ve su alanlarında da 
toplamda 5,2 milyar liralık yatırım yapıldığını kaydetti.

“1,5 Milyar Liralık Hibe Paketini 
Üreticimize Sunuyoruz”
“Kırsaldaki Üreticimizin 

Herzaman Yanındayız”

Tarım ve Orman Bakanı Bekir 
Pakdemirli, Avrupa Birliği (AB) Katılım 

Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma 
Programı - 2 (IPARD) kapsamında 5. 

başvuru çağrısıyla 250 milyon avro yani 
1,5 milyar liralık hibe paketini üretici ve 

yatırımcıya sunduklarını belirtti. 
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Bakan Pakdemirli, 2018 yılı 1. dö-
nem buzağı destekleme ödemesini 
şubat sonu itibarıyla anaç koyun 
keçi desteğinin ödemesini de mart 
ayı sonunda yapacaklarını bildirdi.

Aydın’da  16 bin 500 dekar arazi-
de çalışma yaparak 5,3 milyon fidanı 
toprakla buluşturacaklarını aktaran 
Pakdemirli, şöyle devam etti:

“3,1 milyon fidan üretiyoruz. 1 
adet mesire yeri ve  2 adet bal orma-
nı tesis ediyoruz. Orman köylerinde 
yaşayan 100 aileye 2,5 milyon lira 
Orköy kredi ve hibe desteği sağlıyo-
ruz. 2019 yılında 16 yerleşim yerinde 

zeytin, badem, ceviz, çam fıstığı, kuş-
burnu, alıç, dut gibi fidanlar dikerek 
3 yıl süreyle bakımını yapıp ücretsiz 
olarak 49 yıllığına köylülerimizin isti-
fadesine sunuyoruz.

Bozuk ve açıklık vasıftaki orman 
arazilerinde vatandaşlarımızın mey-
vesinden faydalanması maksadıyla 
incir fidanı da dikeceğiz. Orman ara-
zilerinde artık incirin önünü açtık. 
İncirin önünü açmamız Aydın için iyi 
oldu. İlk olarak Germencik ilçesi Dağ-
yeni Mahallesi’nde 20 dekar arazide 
uygulamayı başlatıyoruz. Yapacağı-
mız bu çalışma ile il genelinde 5 bin 

400 dekarlık bozuk orman vasfındaki 
sahada 100 bin adet incir fidanı dikip 
vatandaşlarımıza eşit miktarda dağı-
tacağız. Bu sayede sezonda yaklaşık 
20 milyon lira gelir sağlayacağız.”

“TEMERRÜTE DÜŞMÜŞ 
OLAN ÇİFTÇİLERİN  BORÇLARINI YÜZDE 15 
FAİZ ORANIYLA YENİDEN 
YAPILANDIRACAĞIZ”
Ziraat Bankası İle Tarım Kredi Ko-

operatiflerinin verdiği tarımsal kredi-
lerde, temerrrüte düşmüş olan çiftçi-
lerin borçlarını yüzde 15 faiz oranıyla 
yeniden yapılandırılacağını aktaran 
Pakdemirli,  “Çiftçilerimize ait tüm 
kalan ödemelerimizi şubat ve mart 
ayı içerisinde tamamlamayı planlı-
yoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız in-
şallah ödeme planını önümüzdeki 
günlerde açıklamış olacak. Destek 
primlerimiz noktasında hiçbir bor-
cumuz kalmayacak. Sera alanlarının 
büyümesine büyük gayret sarf edi-
yoruz.” dedi.

Pakdemirli, Aydın’da balıkçılar 
için turizm alanlarından uzak, çorak 
araziler ve jeotermal kaynakların 
bulunduğu bölgelerde son tekno-
loji kullanılarak Organize Su Ürünleri 
Bölgesini kuracaklarını, burada yılda 
200 milyon dolar ihracat ve bin kişi-
ye istihdam hacmi sağlanacağını da 
belirtti.
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Mera Fonu Kaldırıldı
Vergi Kanunları İle Bazı Kanun 

ve Kanun Hükmünde Kararna-
melerde Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanun ( Kanun No 7161 Madde- 
24) 18 Ocak 2019 tarihinde resmi ga-
zete de yayınlanmış olup, bu kanunda 
yapılan değişiklikle ;

Üreticilerden satın alınan sütün sa-
tın alma bedelinin binde 1’i oranında, 
süt işleyen kuruluşlarca yapılan mera 
fonu kesintisi ile, Yurt içinde yetiştiri-
len ve satışı yapılan büyük ve küçük-
baş canlı hayvanların satış bedelleri-
nin binde1’i oranında satıcılarından 
alınacak mera fonu payı kaldırılmıştır.
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Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Res-
mi Gazete’de yayımlanan yönet-
meliklerine göre , her yaştan sığır 
koyun ve keçi 31 Mart 2019’a kadar 
tanımlanıp kayıt altına alınacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 
bazı hayvanlara küpe affı getirildi.

Sığır cinsi hayvanlar ile koyun- 
keçi türü hayvanların tanımlanması, tescili 
ve izlenmesi yönetmeliklerinde yapılan de-
ğişiklikler ile her yaştaki sığır ve koyun, keçi 
türü hayvanların küpelenmesi için 31 Mart 
2019 tarihine kadar af getirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ‘Koyun ve 
Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili 
ve İzlenmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Ya-
pılmasına Dair Yönetmeliği’ ile ‘Sığır Cinsi 
Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlen-
mesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılma-
sına Dair Yönetmeliği’ Resmî Gazete’de ya-
yımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, her 
yaştan sığır koyun ve keçi 31 Mart 2019’a 
kadar tanımlanıp kayıt altına alınacak.

MADDE 1 – 2/12/2011 tarihli ve 28130 sayılı Resmî Gazete’de yayım-
lanan Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yö-
netmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (e) bentleri 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,”
“e) İl/ilçe müdürlüğü: İl/ilçe tarım ve orman müdürlüklerini,”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin birinci 
fıkrasında yer alan “31/12/2017” ibaresi “31/3/2019” olarak değişti-
rilmiştir.
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesinin birinci 
fıkrasında yer alan “31/12/2017” ibaresi “31/3/2019” olarak değişti-
rilmiştir.
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 77 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.
“MADDE 77 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı 
yürütür.”
MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı 
yürütür.
                        Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
       Tarihi   Sayısı
                   2/12/2011  28130

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
                 Tarihi                                Sayısı
1-   25/12/2013                      28862
2-  21/6/2014                       29037
3-                   4/4/2017                          30028
4-   29/6/2018                    30463

SIĞIR CİNSİ HAYVANLARIN TANIMLANMASI, TESCİLİ VE İZLENMESİ 
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
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Tarım ve Hayvancılık 
sektörünü bir araya 
getiren 14. Ege Tarım, 
Sera ve Hayvancılık Fu-

arı, Denizli protokolü eşliğinde 
gerçekleşen tören ile kapılarını 
ziyaretçilerine açtı.

EGS Fuar ve Kongre 
Merkezi’nde gerçekleşen açılı-
şa Denizli Valisi Hasan Karahan 
başta olmak üzere Denizli Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Os-
man Zolan, Denizli İl Emniyet 
Müdür Yardımcısı Nejdet De-
mir, Denizli İl Tarım ve Orman 
Müdürü Yılmaz Erkaya, Denizli 
Ticaret Odası Başkanı Uğur Er-
doğan, Denizli Sanayi Odası 
Başkanı Müjdat Keçeci, Denizli 
Ticaret Borsası Başkanı İbrahim 
Tefenlili, Denizli Süt Üreticile-
ri Birliği Yönetim Kurulu Baş-
kanı ve Türkiye Süt Üreticileri 

Merkez Birliği Yönetim Kurulu 
Üyesi Münir Altınbaş ve Denizli 
Ziraat Odaları İl Koordinasyon 
Kurulu Başkanı Hamdi Gemici 
ve daha birçok sektör temsilcisi 
katıldı.
“DENİZLİ TARIMDA DA TÜRKİYE’NİN 
LOKOMOTİF ŞEHRİDİR”

Tarımın dünyanın kritik ve 
stratejik sektörlerinden biri 
olduğunu ifade eden Denizli 
İl Tarım ve Orman Müdürü Yıl-
maz Erkaya, “Bitkisel ve hay-
vansal üretim sektörü, sos-
yal ve ekonomik açıdan tüm 
dünyada olduğu gibi ülkemiz 
ve ilimiz için de hiçbir zaman 
göz ardı edilmeyecek bir öne-
me sahiptir. Coğrafi konumu 
nedeniyle Denizli; bitkisel ve 
hayvansal üretimde iş gücü, 
iklim ve ekonomik özellikleri 
bakımında birçok ülkede ol-

Türkiye’nin 5. sıradaki 
tarım fuarı olan Tarım ve 

Hayvancılık sektörünü 
bir araya getiren 14. Ege 

Tarım, Sera ve Hayvancılık 
Fuarı, Denizli protokolü 

eşliğinde gerçekleşen 
tören ile kapılarını 

ziyaretçilerine açtı.
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mayan değerlere sahiptir. Denizli 
turizmde olduğu gibi tarımda da 
ülkemizin lokomotif bir şehri ol-
mayı başarmıştır. Bakanlığımız, 
Valiliğimiz, sivil toplum kuruluşları 
ve tüm paydaşlarımızla el ele ve-
rerek, Denizli’de tarım sektörünü 
daha ileriye taşıyacak birçok proje 
gerçekleştireceğimize inanıyoruz. 
Tarımın parlayan yıldızı Denizli’de, 
böylesi önemli organizasyonların 
yapılmasında katkı sağlayan başta 
Bakanlığımız, Valiliğimiz ve Orion 
Fuarcılık olmak üzere, fuara katkı 
sağlayan tüm kurum, kuruluş ve 
katılımcı firmalara teşekkür ediyo-
rum” dedi.

“ŞİMDİ ÇALIŞMA VAKTİDİR”
Denizli Valisi Hasan Karahan ise 

“Dileğimiz, 14. Ege Tarım, Sera ve 
Hayvancılık Fuarımız daha da uzun 
yollar devam eder. Şimdi çalışma 
vaktidir. Çiftçimizin yüzü gülecek 
inşallah” dedi.

Her yıl katılımcı sayısını katlaya-
rak artıran Denizli Tarım Fuarı’na 5 
gün süresince 20 ilden binden faz-
la otobüs ile çiftçilerin ulaşımı sağ-
lanacak, fuar katılımcı ve ziyaretçi 
sayısıyla tarım sektörüne damga 
vuracak.

30.000 metrekare alanda; trak-
tör, biçerdöver, tarımsal mekani-
zasyon ve teknolojileri, sulama 
sistemleri ve ekipmanları, sera 
teknolojileri, tohum, fide, fidan, zi-
rai ilaç, gübre, ekolojik tarım, agro 
bilişim, hayvancılık, yem, ambalaj 
firmaları yer alıyor.

Girişin ücretsiz olduğu Denizli 
Tarım Fuarı, 28 Şubat – 3 Mart ta-
rihlerinde 10:00 – 18:00, 4 Mart Pa-
zar günü ise 10:00 – 17:00 saatleri 
arasında tüm sektör mensupları  
tarafından ziyaret edilmiştir.

Denizli Süt Üreticileri Birliğimizin sıtandını ziyaret eden, Denizli Valisi Hasan Kara-
han,  Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli İl Tarım ve Orman 
Müdürü Yılmaz Erkaya’ya Birlik Başkanımız Münir Altınbaş süt ikramında bulundu.

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Yılmaz Erkaya, Denizli İl Tarım ve Orman Müdür 
Yardımcısı Nejlet Demir, Denizli Tarım Kredi Yem Fabrikası Müdürü Cem Karataş, De-
nizli Tarım Kredi Müdür Yardımcısı Özgür Güven, Yörük Türkmen Derneği Başkanı Ya-
şar Celal Ceylan, Denizli Meteoroloji Müdürü Oğuz Ali Avcı Standımızı ziyaret. ettiler.
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Ödemiş; İzmir’e en 
uzak ilçelerden 
biri olan Ödemiş’in 
İzmir’e uzaklığı 112 

km dir. 132.000 kişilik nüfusa ve 
1082 km yüzölçümüne sahiptir. 
Asırlık ağaçlar ve çam ormanları 
ile çevirili olan ilçe, İzmir’in Gü-
neydoğusunda yer alır. Akdeniz 
iklimin etkisi altında olan Öde-
miş dağlarının yüksek kesimle-
rinde, sayfiye olarak kullanılan 
yaylalar vardır. Başlıca akarsuyu 
Küçük Menderes Irmağıdır. 

Ödemiş, İzmir’in en şirin ilçe-
lerinden biridir. Şehrin diğer ilçe-
leri gibi tarihi yapılar ve alanlarla 
doludur. Ödemiş’te Gezilecek 

Yerler, genelde tarih sever gez-
ginlerin beğeneceği gezi alanları 
ile ünlüdür. En sakin ve huzurlu 
ilçesidir diyebiliriz.

Aydınoğlu Mehmet Bey 
Camii, Ödemiş müzesi, Bedia 
Akartürk Müzesi, Gölcük Yaylası, 
Ödemiş Pazarı, Kadın EL Sanatla-
rı Pazarı, Tarihi Arasta Çarşısı,125.
Yıl Kültür Parkı, Lübbey (Hayalet)
köyü, Bozdağ Kayak Merkezi, 
Aydınoğlu Hamamı, Son yıllarda 
Dizi ve Film yapımcılarının göz-
desi haline gelen Aydınoğullları 
Beyliği başkenti buram buram 
tarih kokan Birgi beldesi  ile gü-
nümüz gezginlerinin uğrak yeri-
dir.

Halil DEVECİ
Ödemiş Süt Üreticileri Birliği 
Yönetim Kurulu Başkanı.
Türkiye Süt Üreticileri Merkez 
Birliği Denetim Kurulu Üyesi

İbrahim SAKINLI
Ödemiş Süt Üreticileri Birliği 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
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Ödemiş›in ekonomisi  tarıma 
dayalı olup ilçe yüzölçümünün 
%36 si tarım arazisidir. 21 binden  
fazla aile tarımla  uğraşmakta ve 
geçimini böylelikle sağlamakta-
dır. Başlıca tarım ürünleri  pata-
tes, incir, zeytin, karpuz, kestane 
v.b . ürünlerin yetiştiği yöremiz 
verimli topraklara sahip olup, 
tarlalardan bir yılda üç ürün kal-
dırılabilmektedir.  Ayrıca yöremiz 
meyve fidanı yetiştiriciliği ve süs 
bitkileri yetiştiriciliği alanlarında 
Türkiye ekonomisinde büyük bir 
paya sahiptir. Ödemiş’te üretilen 
bir diğer önemli ürün ise Ödemiş 
Deri Tulum Peyniridir. Tüm Ege 
bölgesinde enfes tadını bilmeyen 
yoktur. 

İlçe’nin ilçe halkı tarafından 
“kumpir” olarak nitelendirilen 
sarı renkli patatesi sadece Ege 
Bölgesi’nde değil tüm Türkiye pa-
zarlarında görülebilen en meşhur 
tarım ürünüdür.

 İlçemizde Sığır Yetiştiriciliği: 
İlçemizde en gelişmiş hayvancı-
lık sektörüdür. Hem süt sığırcılığı 
hem de besi hayvancılığı geliş-
miştir. 17.350 bin kayıtlı çiftçi ve 
günlük 1,500 tona ulaşan üretim 
performansıyla süt hayvancılığı 
ve ürünleri konusunda ülkenin en 
önemli merkezi haline gelmiştir. 
Türkiye’nin süt üretiminin %10 nu 
karşılayan İzmir’de, üretilen sütün 
% 25’i Ödemiş’ten karşılanmakta-
dır. Hayvancılığı ile gelişmiş olan 
ilçemiz “Küçük Hollanda“ olarakta 
bilinmektedir. Türkiye’nin ilçe ba-
zında en çok süt üreten ilçesidir.

Ödemiş’in sanayi yapısı da ta-
rımsal ve hayvansal hammadde-
lere dayalıdır. Ayrıca imalat sanayi 
içinde değerlendirilecek iş ma-
kineleri, çelik döküm, elektronik, 
süt ürünleri, plastik, ağaç ürün-
leri, zeytinyağı vb. fabrikalar ve 
işletmeleri bulunmaktadır. Sana-
yileşme yönünde yapımı bitme 
aşamasına gelen Organize Sanayi  
ile birlikte sanayileşme konusun-
da  önemli adımlar atılmaktadır.

Birliğimiz: 2006 yılında 51 ku-
rucu üye ile kurulmuş olup geç-
tiğimiz 13 yıl sonunda  1500 üye 
ile bölgemiz üreticisine hizmet 
vermektedir.2011 yılında İzmir 
Kalkınma Ajansının  destekleri ile 
süt soğutma tankı ve süt analiz la-
boratuvarı alımı yapılmıştır. Aynı 
dönem içerisinde de süt analiz 
laboratuvarımız bölge sanayi ve 
üreticisine hizmet vermeye baş-
lamıştır.2013 yılında da iktisadi 
işletmemiz kurulmuştur.2016 
yılından itibaren işletmemiz bün-
yesinde Tarım Bakanlığının süt 
tozu alım projesi kapsamında 
Et ve Süt Kurumu ile yapılan an-
laşma doğrultusunda bölgede-
ki Sütün toplanarak süt tozu ve 
krema üretimi gerçekleştirilmiştir. 
Bakanlığımızın destekleri doğrul-
tusunda gerçekleştirilen projede 
Ödemiş ilçesi Süt Üreticileri Birli-
ği olarak önemli bir performans 
sağlanmıştır. Birliğimiz Ödemiş 
ilçe merkezinde 1600 m² kapalı 
400 m² açık alanda Süt Toplama 
merkezi  ve Yem depoları  ile üre-
ticimize hizmet vermekteyiz.
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  Cumhur Başkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın artan 

sebze ve meyve fiyatlarını 
düşürmek için hayata 

geçirdiği “Tanzim Satış” 
noktası projesine Süt 

Üreticileri Merkez Birliği 
Genel Başkanı Tevfik 

KESKİN’den destek.

KESKİN: “Üretici Birlikleri Tanzim 
Satışlarda Hem Yer Alsın Hem ’de 
Ürün Yelpazesi Genişletilsin.”

Türkiye Süt Üreticile-
ri Merkez Birliği Genel 
Başkanı Tevfik KESKİN 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
artan sebze ve meyve fiyat-
larını düşürmek için hayata 
geçirdiği “Tanzim Satış” nok-
tası projesine Süt Üreticilerin-
den tam destek geldi. Genel 
Başkan KESKİN “Tanzim Satış” 
noktalarına ilişkin basına yap-
tığı açıklama şunları kaydetti. 
“Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan’ın artan sebze 
ve meyve fiyatlarını düşürmek 
için hayata geçirdiği tanzim 
satış noktası projesini üretici 
birlikleri olarak destekliyor, bu 

projenin içinde olmayı ve üre-
ticilerimizin ürettikleri ürünleri 
tanzim noktalarında satılması 
için devletimizin vereceği gö-
revleri yapmaya hazır olduğu-
muzu bildiriyoruz. Enflasyonla 
topyekûn mücadele de üretici-
den tüketiciye direk ürün satışı 
yapılması noktasında üretici 
birliklerinin de mutlaka bunun 
içinde yer alması gerekmekte-
dir.” dedi. 

KESKİN ayrıca; “ Üretici ’den 
tüketiciye vakit birlik vaktidir. 
Vakit üretme vaktidir”. dedi.

Türkiye Süt Üreticileri Mer-
kez Birliği Genel Başkanı Tevfik 
KESKİN “Tanzim Satış” noktaları 
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ile ilgili basına şunları söyledi.
“Sayın Cumhurbaşkanı-

mız Recep Tayyip Erdoğan’ın 
artan sebze ve meyve fiyat-
larını düşürmek için hayata 
geçirdiği tanzim satış noktası 
projesini üretici birlikleri ola-
rak destekliyor, bu projenin 
içinde olmayı ve üreticile-
rimizin ürettikleri ürünleri 
tanzim noktalarında satılma-
sı için devletimizin verece-
ği görevleri yapmaya hazır 
olduğumuzu bildiriyoruz.” 
Dedi. Keskin sözlerine şöyle 
devam etti.

Üretici Birlikleri ’de 
“Tanzim Satış” ta Yer 
Alsın
“Enflasyonla topyekûn 

mücadele de üreticiden tü-
keticiye direk ürün satışı ya-
pılması noktasında üretici 
birliklerinin de mutlaka bu-
nun içinde yer alması gerek-
mektedir.

Bu uygulamayla Üretici-
lerimizi korurken tüketicileri-
mizin de direk üreticilerimi-
zin emeğinin başka ellerden 
kar marjına dönüştürülme-

den ve fırsata çevrilmeden 
ürünlerinin satılması, ülkemiz 
ekonomisi için büyük önem 
taşımaktadır.” Diye kaydetti.

Keskin; “Tanzim Satış nok-
talarına ilişkin ürün yelpaze-
sini arttırmak için Süt Birlik-
leri ve diğer üretici birlikleri 
olarak ülkemizin refahı için 
Türkiye’nin güçlü kararlı ve 
azimli süt üreticileri olarak bu 
mücadelede devletimizi ve 
milletimizi yalnız bırakmaya-
cağımızı belirttirmek istiyo-
ruz.” Ayrıca Keskin sözlerini 
şöyle sürdürdü.

“Türk Çiftçisi ve Türkiye 
Süt Üreticileri olarak birlik, 
beraberlik ruhu ve Vatan 
sevgisi sorumluluğuyla üret-
meye devam edecek, süt ve 
süt ürünleri üreticiden direk 
tüketiciye ulaştırmak için 
ülkemizin her noktasından, 
süt üreticileri olarak tüketi-
cilerimize desteklerimizi ve-
receğimizi bir kez daha dile 
getirmek istiyorum. Çünkü 
“Üreticiden Tüketiciye Vakit 
Birlik Vaktidir. Vakit Üretme 
Vaktidir.” Dedi.

Tanzim Satış noktalarına 
ilişkin ürün yelpazesini 

arttırmak için Süt Birlikleri 
ve diğer üretici birlikleri 

olarak ülkemizin refahı için 
Türkiye’nin güçlü kararlı 

ve azimli süt üreticileri 
olarak bu mücadelede 

devletimizi ve milletimizi 
yalnız bırakmayacağımızı 

belirttirmek istiyoruz.
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Dışsatımda Gelişmeler 

Uzun yıllar verilerine bakıldığında Türkiye’nin 1970’li 
yıllara kadar ihracatı 1 milyar doların altındadır. 
1980 yılında ihracat geliri 3 milyar dolar, 1990 yılın-
da ise 13, 2000 yılında 28, 2010 yılında 114 ve 2017 

yılında ise 157 milyar dolara kadar yükselmiştir. 2018 yılında ise 
ihracatta tarihi bir rekor kırılması söz konusudur ve buna göre 
ihracat değerinin 170 milyar doları geçmesi beklenmektedir. 
Özellikle 1980 ve 1990’lı yıllar dikkate alındığında Türkiye’nin 
2017 yılındaki ihracatı 50 kattan daha fazla artış göstermiştir. 
1990 yılına göre ise 10 kat, 2000 yılına göre ise 5 kattan faz-
la artış söz konusudur. Görüldüğü gibi Türkiye 1980’li yılların 
başında benimsenen rekabete dayalı ihracat odaklı dış ticaret 
uygulamalarıyla ihracatını artırmaya başlarken, özellikle 2000 
yılından sonra hızlı bir yükselişe sahne olmuştur. 

Türkiye’nin 1990 yılında toplam ihracat değeri 13 milyar 
dolarken ithalatı 22 milyar dolar kadardır ve dış ticaret açığı 
9 milyar doların üzerindedir. Bu durum ithalatın ihracat tuta-
rından %72 daha fazla olduğunu ve dış ticaret açığının nere-
deyse toplam ihracatın 2/3’ü kadar olduğunu göstermektedir. 
2000 yılında ihracat değeri 28 milyar dolarken ithalat 55 mil-
yar dolar kadardır ve dış ticaret açığı 27 milyar dolar kadardır. 
Bu durum ithalatın ihracat tutarından %96 daha fazla oldu-
ğunu ve dış ticaret açığının neredeyse toplam ihracat kadar 
olduğunu göstermektedir. 2017 yılında ise ihracat değeri 157 
milyar dolarken ithalat 234 milyar dolardır ve dış ticaret açığı 
yaklaşık 77 milyar dolardır. Buna göre 2017 yılında ithalatın 
ihracat tutarından %49 daha fazladır ve dış ticaret açığı top-
lam ihracatın yarısı kadardır. Bu durum 2017 yılında dış ticaret 
açığının mutlak değer olarak artmaya devam ettiğini gösterse 
de, geçmiş dönemlere göre dış ticaret açığının oransal olarak 
düştüğünü görmek bakımından önemlidir.

Tabii burada her halükarda dış ticaret dengesini gözetmek 
ve dış ticaret açığını yalnızca oransal olarak değil aynı zaman-
da mutlak olarak düşürmek yönünde çalışmak gerektiğini be-
lirtmek gerekiyor.

Sonuç ve Öneriler
2000 yılında 30 milyar doların altında ihracat değerine sa-

hip olan Türkiye’nin, 2023 yılında dışsatım hedefini 500 mil-
yar dolar olarak belirlemesi önemli bir vizyon göstergesidir. 
Bu çerçevede; Türkiye 2000’lerin başından itibaren yakaladı-
ğı çıkışı, 2023’e taşımak yönünde büyük çaba içerisindedir. 
Bu değere ulaşmak içinse; yüksek teknolojili ve yüksek kat-
ma değerli ürünlerin ihracatına yönelmenin “olmazsa olmaz”             

İHRACATIN GÜCÜ

Prof.Dr.Orhan ÖZÇATALBAŞ
Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ekonomi 

Bölümü Öğretim Üyesi / Antalya
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olduğu kabul edilmiş ve buna ulaşmak için-
se araştırma-geliştirme çalışmalarına büyük 
önem verilmiştir. Bu çerçevede belirtilen dö-
nemde Türkiye ar-ge bütçesini yaklaşık 6 kat 
artırmıştır. 

Sonuç itibariyle Türkiye; dış ticarete konu 
olan ürünler içerisinde yüksek teknolojik 

ürünlerin payını artırmak yönünde süreci yö-
netmek ve ileri teknolojik ürünlerin ihracatı-
na geçişi yüksek bir ivmeyle gerçekleştirmek 
üzere çalışmak durumundadır. Tabii bu deği-
şim, dış ticaret dengesini iyileştirmek ve dış 
ticaret açığını düşürmek yönünde olumlu 
etkilerde bulunacaktır.
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Hayvancılık Genel Müdürlüğü’nün düzenlemiş olduğu “SÜT EYLEM 
PLANI” toplantısında sektör temsilcileri yaşadıkları sıkıntılar ve çözüm 
yolları üzerinde karşılıklı fikir alış verisinde bulundular.

T arım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü 
tarafından  düzenlenen ‘SÜT EYLEM PLANI’ toplantısı 
08.12.2018 Cumartesi günü saat 10:00-18:00 arasında 
The Green Park Otelinde gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Genel Başkanı Tevfik 
Keskin, Genel Sekreter Ali Özgehan ve Başkan Danışmanı Cenap Hama-
vioğlu katılmışlardır.

Toplantı Hayvancılık Genel Müdürü Zekerriya Erdurmuş’un konuşması 
ile başladı.

Bu yıl uygulanması hedeflenen  ‘SÜT EYLEM PLANI’  taslağının sektör 
temsilcileri ile paylaşılarak görüş ve katkıları istendi.

Toplantıya katılan sektör temsilcilerinin başlıca öneri ve istekleri özetle; 
Yem fiyatları bir an önce ayarlanmalı,  Kaliteli sütün kaliteli yemden elde edi-
lebileceği,  süt sanayicilerinin yem üretebileceğini fakat üreticiye yem alma 
dayatmasının olmaması gerektiği, süte kalite pirimi verilmesi gerektiği, sa-
nayicinin sütü üretici örgütlerinden alması gerektiği, örgütler dışında 
desteklemenin verilmemesi gerektiği, aile işletmelerinin ve küçük 
işletmelerin ayakta tutulması gerektiği, örgütleri ile alıcılar ara-
sında pazarlama sözleşmesi olması gerektiği, süt fiyatlarının 
yıllık olması gerektiği, Yem üretimiplanlaması yapılması 
gerektiği ve yem bitkileri üretimi arttırılmalı dendi.

Toplantıda söz alan Türkiye Süt Üreticileri Merkez 
Birliği Genel Başkanı Tevfik Keskin’de; alıcıya karşı 
satıcının hep ezik durumda olduğunu, Bakan-
lığın devamlı müdahil olması gerektiğini, 
sanayiciye de üreticiye de kurallar koy-
ması gerektiğini söyledi. Mütahitleri 
sorumlu hale getirmeliyiz dedi.

Alıcıya karşı satıcı 
hep ezik durumda, 

Bakanlığımız 
devamlı müdahil 

olmalı, Sanayiciye 
de üreticiye de 

kurallar koyması 
gerekir. 

Mütahitleri de 
sorumlu hale 
getirmeliyiz.
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Türkiye Süt Üreticileri 
Merkez Birliği Genel Başkanı 
Tevfik KESKİN, Antalya, 
Burdur, Afyon, Muğla ve 
Denizli İllerinde bulunan 
birlik başkanlarından oluşan 
bir heyet ile Hayvancılık 
Genel Müdür yardımcısı 
Cengiz CEYLAN, Et ve Süt 
Kurumu Süt İşleri Dairesi 
Başkanı  Seydahmet ÖZKAN’ı 
ziyaret ederek  istişare 
toplantısı yaptılar.

Tarım ve Orman Ba-
kanlığı Hayvancılık 
G e n e l m ü d ü r l ü ğ ü 

üye birliklerimizin de katılım-
larıyla ziyaret edildi.

Merkez Birliği Genel Baş-
kanı Tevfik KESKİN in bera-
berinde  Antalya, Burdur, 
Afyon, Muğla ve Denizli İlle-
rinde bulunan birlik başkan-
larımızdan oluşan bir heyet 
Hayvancılık Genel Müdür 
yardımcısı Cengiz CEYLAN 
ve Et ve Süt Kurumu Süt İşleri 
Dairesi Başkanı  Seydahmet 
ÖZKAN’a birliklerimizin ve 
üreticilerimizin sorunları dile 
getirilerek çözüm yolları isti-
şare edildi. 

Süt yapısı gereği hızlı mü-
dahale edilmesi gereken bir 
ürün olduğundan bazı bir-
liklerimiz zaman zaman pa-

zarlamakta güçlük çektikleri 
sütlerini süttozu olarak de-
ğerlendirmeye ihtiyaç duy-
duklarını belirttiler ve Süt 
Üretici Birliklerimiz arz faz-
lası nedeniyle pazarlamada 
sıkıntı çektikleri sütleri, bağ-
lı bulundukları İl Müdürlük-
lerinden kota alarak Et Süt 
Kurumuyla birlikte süt tozu 
yaptırmaları ve kotaların ve-
rilmesi konusunda önerileri-
ni aktardılar. 

Genel Başkan Tevfik KES-
KİN ise arz talep dengesinin 
sağlanamayıp fiyat istikra-
rının bozulduğu bölgelere 
Merkez Birliği olarak hızlı 
ve etkili olarak müdahale 
edebilmeleri açısından Ba-
kanlığımızın yürüttüğü süt 
regülasyonu uygulamasının 
önemli olduğunu vurguladı. 
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Dünya nüfusunun hızla artarak yedi buçuk 
milyara dayanması insanların beslenme so-
runuyla karşı karşıya olduğunu göstermek-
tedir. Toprağın sınırlı olduğu düşünülürse 

beslenilecek ürünü elde etmek için çare birim alandan 
alınacak verimi artırmaktır.

Günümüzde sağlıklı ve dengeli beslenme ülkele-
rin gelişmişliğinin bir göstergesidir. Gelişmiş ülkelerin 
beslenmesinde hayvansal ürün ler ön plana çıkarken, 
az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki insanların 
beslenmesinde bitkisel ürünler ağırlıklıdır.

Sağlıklı ve dengeli beslenmede hayati öneme sa-
hip hayvansal ürünlerden  (et, süt ve ürünleri, yumurta 
vs.) elde edilen proteinler yüksek biyolojik değerlere 
sahiptir. İnsan vücudunun kendi kendine yapamadığı, 
dışarıdan alması gerekli esansiyel amino asitlerin bü-
yük çoğunluğunu  hayvansal ürünlerden karşılanmak-

NEDEN 
HAYVANSAL 

BESİNLER

 
İrfan GÜMÜŞ

Ziraat Mühendisi

Gelişmiş ülkelerin beslenmesinde hayvansal ürün 
ler ön plana çıkarken, az gelişmiş ve gelişmekte 
olan ülkelerdeki insanların beslenmesinde bitkisel 
ürünler ağırlıklıdır.
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tadır. Hayvansal proteinlerin sindirilebilirliği %90 iken 
bu oran bitkisel proteinlerde %70’lere kadar düşmek-
tedir. Dengeli beslenmenin olmazsa olmazı hayvansal 
gıdalardır. Hayvansal gıdalarla beslenen insanların boy 
ortalamalarının yükseldiği, daha erken geliştikleri ve 
kavrama yeteneklerinin çok daha hızlı olduğu bilim in-
sanlarınca yapılan araştırmalarla kanıtlanmıştır.

Son yıllarda ülkemizde uygulanan hayvancılık po-
litikalarının başarısızlığından dolayı yeterli hayvansal 
üretimin yapılamadığından bu ürünlerin dışarıdan it-
halatı yoluna gidilmiştir. İç üretimin yeterli olmaması 
dışarıdan ithalatın tercih edilmesi fiyatları yükselttiğin-
den hayvansal proteinlerle beslenme kuşkusuz daha 
pahalıya mal olmaktadır. Fiyatlardaki bu artışlar dar ge-
lirlinin dengeli beslenmesine olanak bırakmamaktadır. 
Ülkemizde hayvansal ürün tüketimi (et, süt, yumurta) 
gelişmiş ülke insanlarına göre yaklaşık dört kat daha 
azdır. Bunun sonucu da dengeli besleyemediğimiz 
yeni nesillerin iyi beslenen gelişmiş ülke insanı ile re-
kabet şansının ortadan kalkmasının kaçınılmazlığıdır. 

Bundan 30-40 yıl önce yani 1970’li yıllarda tarımda 
kendi kendine yeterli yedi ülkeden biri de Türkiye idi; 
ancak günümüzde petrolden sonra en büyük harcama 
kalemini et ve canlı hayvan ithalatına yapılan harcama-
lar oluşturmaktadır. İthalatın sürdürülebilirliği sosyal 
ve ekonomik olarak mümkün olmayacağına göre hay-
vancılığın bütün bileşenleri ile kısa orta ve uzun vadeli 
projeler üretmek, üretilen bu projeleri siyasi kaygılar-
dan arındırarak uygulamaya koymak tek çaredir. 

İnsan vücudunun 
kendi kendine yapamadığı, 
dışarıdan alması gerekli 
esansiyel amino asitlerin 
büyük çoğunluğunu  
hayvansal ürünlerden 
karşılanmaktadır. Hayvansal 
proteinlerin sindirilebilirliği 
%90 iken bu oran bitkisel 
proteinlerde %70’lere kadar 
düşmektedir.
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Tokat Zile Süt Birliği Başkanı, Bünyamin YILDIZ  ve Zile 
Süt Birliği’ne üye üreticimiz Emin AKKOCA’nın  

Merkez Birliği ziyareti.

Siirt Süt Üreticileri Merkez Birliği  Temsilcisi Çuma 
Baykan’ın Merkez Birliği ziyareti.

Hayrabolu Belediye Başkan Yardımcısı Birol ALAGÖZ ve personeli Cüneyt 
YILDIRIM ziyareti.

Eski siyasetçi yeni üretici Saray Süt Birliğinin yeni üyesi İbrahim DURAKLI ve Saray Süt 
Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Bülent KARAGÖZ’ in Merkez Birliği ziyaretleri.



Ziyaretler 55

Tekirdağ Tarsim Bölge Müdürü Cemal Tozkoparan 
ziyareti. 

Şekerbank Tekirdağ Süleymanpaşa Müdürü 
Ender Petekçioğlu ziyareti.

Tekirdağ Süleyman Pasa Vakıfbank Şube 
Müdürü Kağan Emre Duman ziyareti.

Tekirdağ Süleymanpasa Denizbank Şube Müdürü 
Selçuk Sancar ziyareti . Alpullu Şeker Fabrikası Müdürü Ali Kazıcı ziyareti.

Tekirdağ Namık Kemal Ünv. Rektörlüğüne atanan 
Prof.Dr. Mümin Şahin ziyareti.

MKYK Üyesi ve Sivil Toplum Örgütlerinden 
Sorumlu Başkan Yardımcısı Milletvekili

 Mustafa Yel ziyareti.

Meclis Başkan Vekili  Mustafa Sentop ziyareti.
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Trakya Süt Birlik Başkanlarıyla Birlikte Trakyabirligin Yönetim Kurulu Başkanlığına 
Seçilen Ahmet Akgün, Yönetim Kurulu  ve Genel Müdür Hakan Çelen’e ziyaret.

Namıkkemal Üniversitesi Genel Sekreterlik 
görevine başlayan Kaymakam Murat Eren  

ziyareti.

Şişli Kaymakamlığına atanan Ali Fuat Türkel 
ziyareti. 
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Antalya Manavgat Birlik Başkanlarının Merkez 
Birliği  ziyaretleri.

 

Çorlu Ziraat O  dası ziyareti.

Tekirdağ Bağcılık Araştırma Ensitüsü Destek 
Hizmetleri Müdürü Oktay Topuzlar’ın Merkez 

Birliği ziyareti.
Trakya’daki üretici birlikleri başkanlarımızla.

Hayrabolu Süt Birliği Yönetim Kurulu ile.

Denizbank Bölge müdürü Ahmet Çelik  ziyareti.

Erzurum ili, Aziziye İlçesi Süt Üreticileri 
Birliği Yönetim Kurulu Başkanı  Şahin 

KARAKAŞ’ un Merkez Birliğimiz ziyareti
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Zİ
YA
RE
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ER

Saray ilçesi süt üreticileri Birliği Genel Kurulundan.

Çorlu Süt Birliği Başkanı Niyazi Dibek 
ziyareti 

Hayrabolu Kaymakamlığına atanan 
Mehmet Sülün ziyareti.

Tekirdağ Süleymanpaşa Süt Üreticileri Birliği Genel Kurulundan.
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 Birlik Başkanları ile birlikte Denizli İli Acıpayam’da faaliyet gösteren Türkiye’nin en büyük süt ve süt ürünleri 
fabrikalarından biri olan Aynes Gıda A.Ş ziyaretinde. Aynes Gıdanın Ceosu Murat HOCALAR’ la birlikte.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım ziyareti.
Tekirdağ Yeni Haber gazetesi Ersin 

Bilmeç ziyareti.



Güncel Haberler60 Ayın Konusu60

Bazı ürünler vardır ki, arz ve 
talepledeki oynamalardan 
etkilenmez. Örneğin, 
Antepfıstığı ve badem her 
dönem para kazandıran 
ürünlerdir. Antep fıstığı iklim 
isteklerinden dolayı kısıtlı 
bölgelerde yetişir. Ama badem 
ülkemizin her bölgesinde 
yetiştirilebilir. Badem, çağla 
olarak ve çerez olarak (iç 
badem) tüketilebilir. 

 Yılmaz DÖNMEZ
Ziraat Yük. Mühendisi

Badem bahçesi kurmak karlı bir yatırımdır. 
Tarımsal ürünlerde fiyatları arz talep belirler. 
Çok para kazandıran bir ürün, çok fazla ye-

tiştirildiğinde fiyatı düşer, hatta bazen hasat masra-
fını dahi çıkaramaz.

Bazı ürünler vardır ki, arz ve talepledeki oyna-
malardan etkilenmez. Örneğin, Antepfıstığı ve ba-
dem her dönem para kazandıran ürünlerdir. Antep 
fıstığı iklim isteklerinden dolayı kısıtlı bölgelerde 
yetişir. Ama badem ülkemizin her bölgesinde yetiş-
tirilebilir.  

Badem, çağla olarak ve çerez olarak (iç badem) 
tüketilebilir. 

Bu yüzden biz de badem yetiştiriciliği konusun-
da siz okurlarımıza kısa bir bilgi verelim istedik. 

TOPRAK HAZIRLIĞI
Toprak derin olarak sürülür. Ayrıca yağış miktarı 

azaldıkça dikim aralıklarını arttırmak gerekir. Kurak 
koşullarda bademlik kurulması, yerinde çöğür (to-
ğumdan fidan üretimi) yetiştirip aşılamak sureti ile 
yapılır. Çöğürtler ancak 2-3 yıl  sonra aşalanabilicek 
düzeye ulaşırlar.

Bahçe Tesisi
Ülkemizde halen yetiştiricilerimizin büyük bir 

kısmı bademi tohumla üretmektedir. Diğer mey-
ve türlerinde olduğu gibi, badem de aşı ile üretilir. 
Badem için en çok uygulanan aşı yöntemi, bir yaşlı 
çöğürler üzerine durgun göz aşısıdır. Ilık bölgelerde 
sürgün göz aşısı uygulanır.



Kıraç yerlerde bahçeye tohum ekerek yerinde aşı 
yapma yoluna gidilmelidir. 

Badem çabuk gelişen bir meyve türüdür. Bahçe-
lerde kare dikim tercih edilmelidir. 

Kuvvetli topraklarda dikim aralığı 8-9 m, zayıf ve 
az derin topraklarda ise 5-6 m, olmalıdır. 

Kışları ılık geçen bölgelerde dikim Ocak ayında, 
soğuk bölgelerde ise Mart ayında yapılır. Fidan çu-
kurları 80 cm derinlik ve genişlikte olmalıdır. Fidan 
dikilirken aşı yerleri toprak üzerinde kalmalıdır.  Bah-
çe tesis ederken 10 ağaca bir adet dölleyici dikilme-
lidir. 

Fide seçiminde karşılaşılan sorunlar
Badem fidesi yetiştiren kurumsallaşmış çok düz-

gün firmalar ülkemizde mevcuttur. Ancak bahçe 
tesisi sırasında fidan temin ederken firmalar sizin 
arazinize ve ikliminize uygun fidan yerine ellerinde 
mevcut olan fidanı üreticiye tavsiye etmektedirler. 
Bu sadece badem için değil bütün meyve fidanları 
için geçerlidir.  Bu yüzden yetiştireceğimiz çeşit ko-
nusunda ilimizdeki Tarım Bakanlığı kuruluşundan 
bilgi almalıyız. 

Badem Çeşitleri
Nonpareil, Teksas, Ne Pluse Ultra, Bertina, Fere-

dual, Ferragnes, Datça bademi, 5-1, 17-4, 101-9, 104-
1 bilinen badem çeşitlerinden bazılarıdır. 

Bademde aranan özellikler
İri olması, açık renkli olması, yüzeyinin düzgün 

olması, iç zarının tüysüz olması, ikiz badem oranının 
düşük olması istenir. 

Dademler Kabuk özelliklerine göre 4’ ayrılır.
El Bademleri: El ile kolayca kırılır. 
Diş Bademleri: Diş ile kolay kırılır.
Sert Bademler: Çekiçle kolay kırılır. Dişle zor kırılır.
Taş Bademler: Kabuk ancak çekiçle kırılır. 
Datça bademi sert kabukludur, özel aromasın-

dan dolayı dünyadaki en pahalı bademdir. 
Bertina ve Ferragnes, geç çiçek açmasından do-

layı yüksek rakımlı yerlerde yetiştirilebilirler. 
Yüksek verimli Amerika bademleri depolama sı-

rasında çok çabuk güve oluşturduğundan saklama-
sı zordur.

Badem fazla su isteyen bir meyve değildir. Sulan-
dığında verim birkaç kat artar. 

Badem ağaçlarında modifiye lider veya goble 
şeklinde budama uygulanır. 

Ceviz, kiraz gibi meyvelere oranla d a h a 
masrafsız yetiştirilebilir.    
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Sağlık62

Fazla kilolarınızın nedeni 
gece yemek yeme alışkanlığıdır. 
Akşam geç saatlerde bir şeyler 
yemek, fazla kilo, tansiyon, şe-
ker, eklem ağrılarına neden olur. 
Gittiğiniz her diyetisyen, televiz-
yonlardaki beslenme uzmanları 
aynı şeyi tavsiye ediyorlar. Ak-
şam 7 den sonra yemek yeme-
yin. Söylemesi kolay, ama uygu-
laması çok zor.

Diyet yapmayı denediniz, za-
man zaman başardınız, genellik-
le başarısız oldunuz.

Gece saat 10 İnatlaştınız ve 
akşam yemeğinden sonra hiçbir 
şey yemediniz. Açlıktan mide-
nize kramplar giriyor. Yatak size 
zindan oluyor. Dayanamadınız, 
yataktan çıktınız, ayaklarınız 
sizi doğru buzdolabının başına 
götürdü. Ne kadar açlığa diren-
diyseniz o kadar yeme ihtiyacı 
duyuyorsunuz. Elleriniz şekerli 
ve karbonhidratlı yiyecekle-

Akşam yemeğinden 
sonra meyve dahil 

hiçbir şey yemeyin. 
Ama açlığınıza karşı 

asla direnmeyin. Açlık 
sizi yataktan kaldırır, 
buzdolabının başına 

götürürse 1 bardak 
süt ısıtın. Bu sütü 

içtikten sonra normale 
döneceksiniz.

Bir Bardak

 Yılmaz DÖNMEZ
Ziraat Yük. Mühendisi



Sağlık

re gidiyor. Yemeye başladınız ve 
doymak bilmiyorsunuz. Karnınızı 
bir güzel doyurdunuz. Yarım saat 
sonra pişmanlığınız başladı. Hani 
kendi kendinize söz vermiştiniz, 
belli saatten sonra yemek yeme-
yecektiniz.

  Çözüm çok kolay:
Akşam yemeğinden sonra 

meyve dahil hiçbir şey yemeyin. 
Ama açlığınıza karşı asla diren-
meyin. Açlık sizi yataktan kaldırır, 
buzdolabının başına götürürse 1 
bardak süt ısıtın. Bu sütü içtikten 
sonra normale döneceksiniz. Eğer 
insülin-şeker dengeniz ileri dere-
cede bozulmuşsa ilk bardak açlık 
hissini bastıramaz. O zaman ikinci 
bardağı ısıtın ve için.

Süt en sağlıklı şeker dengeleyi-
cidir. Vücudunuza proteinle açlık 
bastırmayı öğretir.15 gün içinde 
birçok rahatsızlığınızdan kurtula-
caksınız. 6 ay sonra de önemli öl-
çüde kilo vermiş olacaksınız.
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SÜT  Isıtın
Süt en sağlıklı şeker 

dengeleyicidir. 
Vücudunuza 

proteinle açlık 
bastırmayı öğretir.15 

gün içinde birçok 
rahatsızlığınızdan 

kurtulacaksınız. 6 ay 
sonra de önemli ölçüde 
kilo vermiş olacaksınız.
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Hayvan Gübresi
Toprağımıza hayvan 
gübresi uygulaması 

yaptığımızda onu derhal 
toprakla karıştırmamız 

gerekir. Hayvan gübresini tarlaya 
veya bahçeye verdiğimizde eğer hemen 

toprağa karıştırırsak, hem toprağın yapısını düzeltir, hem 
de içerisinde bulunan azot toprakta bitkiye yararlı hale geçer. 
Karıştırmayı geciktirdiğimiz taktirde gübre içerisindeki azot 

uçacaktır. 

Ağaç Seçimi
Park-bahçe veya site etrafında peyzaj 

planı yaparken dikilecek ağaçların bulunduğunuz 
bölgenin iklimine ve toprağına uygun olup olmadığına dikkat 

etmemiz gerekir. Örneğin: Ankara gibi toprağı tuzlu olan bölgelerde 
mazı, çam, ladin gibi tuza dayanıklı ağaçlar tercih 

edilmelidir. 


