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Türkiye Süt Üreticileri
Merkez Birliği Yönetim Kurulu
Başkanı

Süt ifadesi nerdeyse biz oradayız.
Değerli okuyucularımız sözlerime başlarken 15
Temmuz Milli Direniş Destanımızın yıl dönümünde,
Kahraman ŞEHİTLERİMİZİ ve GAZİLERİMİZİ saygı, şükran ve minnetle anıyorum.
Değerli okuyucularımız, Ülkemiz 24 Haziran seçimleriyle birlikte yeni bir döneme geçti. Yeni dönemin ve
yeni yönetim sisteminin ülkemize hayırlı olmasını diler,
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk Tarım ve
Orman Bakanı Sayın Bekir PAKDEMİRLİ’ye hayırlı uğurlu olmasını dilerim.
Ülkemiz coğrafi yapısı ve iklim şartlarıyla çok farklılıklar göstermekte, her bölgede farklı şartlarda süt üretimi yapılmaktadır. Türkiye’deki süt işletmelerine baktığımızda % 80 den fazlası küçük aile işletmeleri olup
bu işletmeler ülkemiz süt ve hayvancılığının temelini
oluşturmaktadır.
Görevi devralan Sayın Bakanımızın güzel işlere ve
yeniliklere imza atacağına inancımız sonsuzdur. Oldukça donanımlı, iyi bir eğitim almış akılcı, yenilikçi ve
tecrübesine güvendiğimiz Bakanımızın, ülkemizin gerçeği olan küçük üreticilere ( aile işletmelerine) sahip çıkacağından ve onların sürdürülebilir üretim yapmaları
için desteğini esirgemeyeceği konusunda süt üreticileri olarak beklentilerimiz yüksektir. Ayrıca bu yeni dönemin biz üreticilere ve ülkemiz tarım ve hayvancılığına
umut ışığı olduğunu da belirtmek isterim.
“Süt İfadesi Nerdeyse Biz Ordayız”
Süt birliklerimiz ve Merkez Birliğimiz bugün “SÜT”
ifadesi neredeyse orda olmaya gayret göstermektedir.
Merkez Birliğimizin ve üye birliklerimizin Ulusal Süt
Konseyi üyeliği ve konsey yönetiminde de yer alıyor
olmamız bunun bir göstergesidir. Merkez Birliği olarak üreticilerimizin fiyat istikrarının sağlanabilmesi ve

sürdürülebilir hayvancılık yapabilmesi adına her platformda gerekli çalışmalarımızı yapıyor, sorunlar ve çözüm noktasında gerekli görüşmeleri sağlıyoruz.
Sivil toplum örgütleri olarak üreticimiz için var gücümüz ile çalışmaktayız. Üretici varsa bizler varız. Birlikler üreticiler için vardır. Bizlerde üreticilerimizden aldığımız güçle diğer hayvancılık sivil toplum örgütleri ile
birlikte hareket ederek üreticilerimize daha iyi hizmet
edebilmenin ötesinde sağlıklı ve ekonomik üretim yapabilmeleri için güç birliği yapıyoruz. Unutulmamalıdır
ki örgütsüz bir üretim modeli dünyanın hiç bir yerinde
başarılı olmamıştır. Tarım ve Orman Bakanımız Bekir
Pakdemirli ile görüşmeler içerisindeyiz. Üreticilerimizin sıkıntılarını her platformda dile getiriyoruz.
Türkiye’nin her noktasında faaliyet gösteren ve 300
bine yakın üyesi ile sektörün en büyük örgütü olan Süt
Üretici Birlikleri olarak, Tarım ve Orman Bakanımızla
çalışmalarımıza devam edecek ve kendilerinin bizlere
vereceği görevlere de talip olduğumuzu belirtmek isterim.
Sözlerime son verirken, tarihi şanlı zaferlerle dolu
olan büyük Türk Milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramını en içten duygularımla kutlar, ülkemizin huzur ve
refahı için kanlarını döken aziz şehitlerimizi ve Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ ü minnet ve saygıyla
anarım.
Mübarek Kurban Bayramınızı da kutlar, birlik ve beraberlik içerisinde geçireceğimiz nice bayramlara ulaşmak temennisiyle, bereketli günler dilerim…
Saygılarımla…

Tarım ve Orman Bakanlığında
devir teslim töreni yapıldı
Tarım ve Orman
Bakanlığına
getirilen Bekir
Pakdemirli, önce
eski Orman ve
Su İşleri Bakanı
Veysel Eroğlu’ndan
ardından Ahmet
Eşref Fakıbaba’dan
görevi devraldı.
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Eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, makamda düzenlenen devir
teslim töreninde, görevini Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye devretti.
Pakdemirli, Türkiye’de yeni bir sistemin başladığına dikkati çekerek, verdikleri oylar nedeniyle millete, kendisine bu görevi layık görmesi nedeniyle de
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkürlerini sundu.
Eroğlu’na birikimlerini ve tecrübelerini aktarmasından dolayı teşekkür
eden Pakdemirli, “Sayın Bakanım burayı bırakmak yok, elinizi, gözünüzü bizim üzerimizden eksik etmeyeceksiniz, sizin tecrübelerinizden faydalanacağız. Sizden öğreneceğimiz çok şey var, size soracağımız çok şey olacak.” dedi.
Pakdemirli, önümüzdeki günlerde tarım ve orman alanlarına ilişkin ilgili
birimlerden gerekli bilgileri alacaklarını dile getirerek, “Bugün millet bizden
yeni bir söz, yeni projeler bekliyor. Mevlana ne demiş, ‘Dün dünde kaldı cancağızım, bugün yeni şeyler söylemek lazım. Millet teveccüh etti, biz de yeni
sistemin mutlaka hakkını vereceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın vurguladığı
yerlilik ve millilik ekseninde tarım ve ormancılık politikalarımızı 2023’e, 2053’e,
2071’e inşallah taşıyor olacağız.” diye konuştu.
Türkiye’nin petrol ve altın kaynakları anlamında çok zengin olmadığını
ancak bereketli toprakları ve nadir bir bitki örtüsü bulunduğunu dile getiren
Pakdemirli, kaynakların verimli ve adil kullanımını sağlamak için çalışacaklarını belirtti.
Pakdemirli, Türkiye daha büyük bir ülke olacaksa ufka da bakılması gerektiğine işaret ederek, “Sadece kendimize değil, dünyadaki bütün mazlumları
kucaklayacak şekilde hizmet etmemiz lazım. Cumhurbaşkanımız her seferinde ‘Dünya beşten büyüktür’ diyor. Biz de hem ülke çapında hem de küresel
ölçekte bu işin takipçisi olacağız.” ifadelerini kullandı.
“Çiftçimizin yüzü gülsün, çocuklarımız
ormanlarla büyüsün”
Yeni dönemde bürokrasinin de daha atak olması gerektiğini aktaran Pakdemirli, “Geçmiş başarıların üzerine mutlaka bizim de bir şeyler koymamız
lazım. Büyük işler büyük takımlarla yapılıyor. İnşallah el ele, yan yana iyi işler
yapacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun.

TARIM VE ORMAN BAKANI
Dr. BEKİR PAKDEMİRLİ KİMDİR?
1973 yılında İzmir’de doğdu. Bilkent Üniversitesi İşletme
Fakültesi’nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Başkent
Üniversitesi’nde işletme yüksek lisansı, Celal Bayar Üniversitesi
İktisat Bölümü’nde doktora çalışmalarını yürüttü.
Gıda, tarım, hayvancılık, teknoloji ve otomotiv alanında serbest
girişimcilik yaptı. Çeşitli şirketlerin kuruluşunda ve yönetiminde
bulundu. Türkiye’nin ilk 500 sanayi kuruluşu arasında yer alan
bir firmada ve halka açık bir gıda firmasında genel müdürlük
görevlerini üstlendi. Uluslararası bir gıda şirketindeki üst düzey
yöneticilik görevinin ardından, yine aynı şirkette danışmanlık
yaptı.
Turkcell, BİM ve AlBaraka Katılım Bankası’nda yönetim kurulu
üyeliklerinde bulundu. Sosyal sorumluluk faaliyetleri kapsamında Tarihi Kemeraltı A.Ş. ve Türkiye Ruh Sağlığı Tedavi Vakfı
yönetim kurulu üyeliklerini, Anadolu Otizm Vakfı mütevelli üyeliğini, Sermaye Piyasası Yatırımcıları Derneği üyeliğini sürdürmektedir.
Deniz kaptanlığı, pilotluk ve amatör telsizcilik hobileri vardır.
İngilizce bilmektedir.
Evli ve üç çocuk sahibidir.

Bakan Pakdemirli:
“Çiftçiliği hakkıyla yapmaya
kalktığınız zaman çok
çok harcıyorsunuz, az az
kazanıyorsunuz.
İnşallah bu yeni dönemde
üreticimizi, çiftçimizi ezdirmeden
ama tüketicimizi de gıda
enflasyonuna karşı koruyarak Türk
tarımını iyi yerlere çıkaracağız.”

Görevi Fakıbaba’dan devraldı
Bekir Pakdemirli, Bakanlıktaki devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye’de yeni bir dönemin başladığını, bunun
büyük sorumlulukları da beraberinde getirdiğini söyledi.
Ailesinin bir çiftliği bulunduğunu anlatan Pakdemirli, burada üzüm, zeytin gibi ürünler ürettiklerini, ufak bir zeytinyağı
tesisi ve iki tavuk kümesi bulunduğunu, bu sebeple işin biraz
matematiğinden anladığını dile getirdi.
Pakdemirli, çiftçiliğin ana gelir kalemleri olmadığını vurgulayarak, “Çiftçiliği hakkıyla yapmaya kalktığınız zaman çok çok
harcıyorsunuz, az az kazanıyorsunuz. İnşallah bu yeni dönemde üreticimizi, çiftçimizi ezdirmeden ama tüketicimizi de gıda
enflasyonuna karşı koruyarak Türk tarımını iyi yerlere götürürüz.” dedi.

Güncel Haberler
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HASAT BAYRAMI POLATLI’DA YAPILDI
PAKDEMİRLİ:

Ülkemiz tarımı, önümüzdeki dönemde
çok daha ileri seviyelere ulaşacaktır.

Hasat toprak, güneş ve suyun
bereketinin bir araya geldiği
bir bayramdır. Hasat bir yıllık
emeğin ve bekleyişin semeresinin toplanmasıdır. Buğday
ve hasat, kültür kodlarımıza
yerleşmiş değerlerdir. Hasatla
beraber sabır ve alın teriyle
geçen bir üretim sezonunun
sonunda toprağın bize verdiği
ürünleri topluyoruz.”
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arım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Polatlı Tarım İşletmesi Müdürlüğünde düzenlenen 68. Hasat Bayramı
törenine katıldı ve biçerdöverle hasat yaptı.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bakanlık olarak tarım
sektörünün daha da büyümesi için başta üreticiler olmak üzere
tüm paydaşlarla birlikte çalışmaların geliştirilerek sürdürüleceğini
belirterek “Tarımsal üretimimiz ve hasılamız, yapacağımız çalışmalarla önümüzdeki dönemde çok daha ileri seviyelere ulaşacaktır.” dedi.

Buğdayda yeterlilik derecemiz
%104’tür. Bakanlık olarak tarım
sektörünün daha da büyümesi için
başta üreticilerimiz olmak üzere
tüm paydaşlarımızla birlikte çalışmalarımızı geliştirerek sürdüreceğiz.

Törende konuşan Pakdemirli, 24 Haziran seçimiyle
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçildiğini, artık
karar alma ve uygulama süreçlerinin kolaylaşacağını söyledi.
Bürokrasinin işleyişinde yasal düzenlemelerin hazırlanması ve güncellenmesinin eski sisteme nazaran çok
daha hızlı hale geleceğini vurgulayan Pakdemirli, “Sorunlara hızlı çözümler üretilerek, uygulama aşamalarında
hızlı hareket kabiliyeti sağlanacak. Yeni sistemin ilk Tarım
ve Orman Bakanı olarak Polatlı’da 68. Hasat Bayramı vesilesiyle sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum.”
ifadelerini kullandı.
Pakdemirli, hasadın toprak, güneş ve suyun bereketinin bir araya geldiği bir bayram olduğunu dile getirerek,
“Hasat bir yıllık emeğin ve bekleyişin semeresinin toplanmasıdır. Buğday ve hasat, kültür kodlarımıza yerleşmiş
değerlerdir. Hasatla beraber sabır ve alın teriyle geçen bir
üretim sezonunun sonunda toprağın bize verdiği ürünleri
topluyoruz.” diye konuştu.
Eli nasırlı çiftçinin, hasatla bir yıllık emeğinin karşılığını
almaya başladığına işaret eden Pakdemirli, şu anda hasadın, ülke genelinde yüzde 80 seviyesinde gerçekleşmiş
olduğunu bildirdi.
Pakdemirli, tahılda 35 milyon 815 bin ton, kuru baklagillerde 1 milyon 187 bin ton, patates, şeker pancarı gibi
yumru bitkilerde 24,8 milyon ton, yağlı tohumlarda 2,5
milyon ton rekolte beklediklerine dikkati çekerek, şunları
kaydetti:

Güncel Haberler

9

Çiftçimizin, üreticimizin nasırlı
elleri ve alın terleriyle hasat edilecek bu ürünler, sofralarımıza
ulaşacak. Hayatımızın idamesinde vazgeçilmez unsur olan
gıda ürünlerinin üretimini gerçekleştiren tüm üreticilerimize
minnettarız. Bakanlık olarak
başta hububat olmak üzere
ürün piyasalarını, her aşamasında yakından takip ediyoruz
“Çiftçimizin, üreticimizin nasırlı elleri ve alın terleriyle
hasat edilecek bu ürünler, sofralarımıza ulaşacak. Hayatımızın idamesinde vazgeçilmez unsur olan gıda ürünlerinin üretimini gerçekleştiren tüm üreticilerimize minnettarız. Bakanlık olarak başta hububat olmak üzere ürün
piyasalarını, her aşamasında yakından takip ediyoruz.”
Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO), bugüne kadar yüzde 50’si lisanlı depolardan ELÜS olarak 1 milyon 700 bin
tonluk alım gerçekleştirdiğini belirten Pakdemirli, alımların devam ettiğini ve üreticilere 1,4 milyar liralık ödeme
yapıldığını söyledi.
Pakdemirli, ürünün üretilip hasat edilmesinin yetmediğini, depolamanın da önemli olduğunu, depolama işlemlerinin lisanslı depoculukla sağlayacaklarını ifade etti.
Türkiye’de 53 lisanslı depoculuk şirketi toplam 2,4 milyon ton kapasiteyle faaliyet gösterdiğini anlatan Pakdemirli, ülke genelinde TMO’ca belirlenen yerlerde toplam
4,2 milyon ton kapasiteli depo yapımına başlandığını
bildirdi.
Pakdemirli, bu depoların yatırım maliyetinin yaklaşık
1,5 milyar lira olduğunu ve tamamının özel sektör eliyle
yapıldığını kaydetti.
Tarım sektörünü kalkındırmak, üretimi geliştirmek ve
üreticilerin gelirlerini artırmak için her alanda önemli destekler sağladıklarını dile getiren Pakdemirli, konuşmasını
şöyle sürdürdü:
“Tarımda birçok reformu ve projeyi hayata geçirdik.
Tarım sektörü, son 15 yılın 12’sinde büyüyerek son yarım
yüzyılın en istikrarlı dönemini yakalamış bulunuyor. Ülkemiz un ve unlu mamuller sektörü de ihracat yapan, ülke
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ekonomisine önemli katkılar sağlayan bir yapıya kavuşmuştur. Nitekim buğday unu ihracatında 2002’de 11’inci
sıradayken 2005’ten bugüne dünyada birinci sıradayız.
Makarna ihracatında ise bugün dünya ikincisiyiz. Bu yıl
buğdayda iklimsel nedenlerden dolayı çok düşük bir
azalış bekliyoruz. Ancak bu azalış, buğday üretimindeki
yeterliliğimizi etkilemeyecektir. Zira buğdayda yeterlilik
derecemiz %104’tür. Bakanlık olarak tarım sektörünün
daha da büyümesi için başta üreticilerimiz olmak üzere
tüm paydaşlarımızla birlikte çalışmalarımızı geliştirerek
sürdüreceğiz. Tarımsal üretimimiz ve hasılamız, yapacağımız çalışmalarla önümüzdeki dönemde çok daha ileri
seviyelere ulaşacaktır.”
Tarımın, insanların yaşamını sürdürebilmesi için önemine değinen Pakdemirli, tarımın alternatifi bulunmayan
bir faaliyet alanı olduğunu söyledi.
Günümüzde tarım sektörünün hayati ve ticari bir faaliyet olmasının yanı sıra uluslararası alanda da önemli bir
güç haline geldiğini ifade eden Pakdemirli, “Önümüzdeki
yüzyılda tarımın önemi daha da artacaktır. Onun için her
şeyden önce toprağımızı koruyacağız. Çünkü toprak sonsuz bir kaynak değil. Unutmamalıyız ki toprak bize değil,
biz toprağa muhtacız.” değerlendirmesinde bulundu.
Türkiye’de baraj ve gölet gibi biriktirme tesislerinin
yapılmasının zaruri olduğunu anlatan Pakdemirli, inşa
halinde 513 baraj bulunduğunu, bunların tamamlanmasıyla ülkenin dünyada baraj sayısı bakımından 5. sıraya
yükseleceğini belirtti.
Gelecek dönemde diğer alanlarda olduğu gibi tarım
ve orman konularında da yeni atılımlar yaşanacağını dile
getiren Pakdemirli, şunları kaydetti:

“Ülke olarak 2023, 2053, 2071 hedeflerimiz doğrultusunda daha çok çalışacak, yeni projelerle ülkemizin şahlanışına önemli katkılar sunacağız. İnşallah bu yeni dönemde üreticimizi, çiftçimizi ezdirmeden ama tüketicimizi de
gıda enflasyonuna karşı koruyarak Türk tarımını daha iyi
yerlere götüreceğiz. Hedefimiz, üreticimizi, sektörü daha
iyi noktalara getirmek. Şu güneşin altında çalışan, üreten,
terleyen insanımız var. Çiftçimize son 15 yılda 105 milyar
destek veren, ekimde, hasatta, doluda, donda, karda, çamurda, yağmurda, her daim çiftçimizin yanında olan devletimiz var. Biz buğday başakları gibi başımız dik, buğday
taneleri gibi kardeş olursak, birlikte hareket edersek, her
yerde bereket olur. Bu manada ülkemizi, çiftçimizi, sektörümüzü çok daha güzel, çok daha iyi günler bekliyor.
Hasadımız bereketli olsun.”
Tarımda da teknolojik gelişmelerin takibi
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Genel
Müdürü İsmail Şanlı, kurumunun 20 milyar liralık hububat üretiminin tohum ihtiyacının yüzde 25’ini karşılamak
gibi bir misyonu üstlendiğini söyledi.
Şanlı, “TİGEM, ülkenin hayvan varlığının iyileştirilmesi, üreticiye kaliteli sertifikalı tohumluk sağlanması, her
alanda olduğu gibi tarımda teknolojik gelişmelerin takip
edilmesi, yeni üretim alanlarının uygulayıcısı olması, bitkisel ve hayvansal gen kaynaklarının muhafazasına katkı
sağlanması gibi birçok görev üstlenmiştir.” dedi.
TİGEM’in birçok alanda yapılan çalışmaların önemli bir
ortağı olduğuna değinen Şanlı, bilim ve teknolojiyi takip
etmenin, o donanımı kazanmanın her alandaki gibi tarımda da ön şart olduğunu anlattı.

“Tarım, Türkiye’nin olmazsa olmaz ekonomik faaliyetlerinin başında geliyor”
Ankara Valisi Ercan Topaca, Hasat Bayramı’nın ülkeye
ve çiftçilere bereket getirmesini diledi.
Tarımın Türkiye’nin olmazsa olmaz ekonomik faaliyetlerinin başında geldiğine dikkati çeken Topaca, vatandaşların önemli bir kısmının geçimini tarımdan sağladığını
hatırlattı.
Topaca, ülkelerin gelecekle ilgili planlarında tarım ve
gıdanın önemli bir alan haline geldiğini vurgulayarak,
“Özellikle gıda güvenliğinin ve üretimin sağlanması stratejik açıdan her geçen öneminin artırmaktadır. Bütün
devletler tarımsal üretimi artırmak ve geliştirmek konusunda birçok politika uygulamaktadır.” şeklinde konuştu.
Türkiye’de çiftçiyi desteklemek, ürünü artırmak için
ciddi faaliyetler yapıldığına işaret eden Topaca, Türkiye’nin
dışarıya muhtaç olmadan kendi gıdasını karşılaması için
tarımsal faaliyetlerin önemli olduğunu belirtti.
Öte yandan, 68. Hasat Bayramı’nda kesilecek kurbanı
bağışlayan Pakdemirli, çiftçilerle de sohbet etti.

Bakan Pakdemirli, Hasat Bayramına katılan Türkiye Süt Üreticileri
Merkez Birliğimiz Genel Başkanı Tevfik Keskin ile de ayaküstü bir
görüşme yaparak süt üreticilerin sıkıntılarını bildiğini ve en kısa
zamanda kendileriyle görüşeceğini söyledi.

Güncel Haberler
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YENİ TARIM VE ORMAN BAKANI PAKDEMİRLİ

Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği
Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerini Kabul Etti
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PAKDEMİRLİ;

“Sektörün
sorunlarını
biliyoruz, bu
sıkıntıları el
birliği ile en
kısa zamanda
çözmek için
gayret göstereceğiz. .”

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği
Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerini Orman Bakanlığında kabul etti.
Yapılan görüşmeye Merkez Birliğimiz Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Keskin, Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı Ali İhsan Gezgin, Yönetim Kurulu Üyesi Münir Altınbaş,
Selçuk Gökmen, Denetim Kurulu Üyeleri Mustafa Ertuğral, Halil Deveci ve Lutfi Ünsal, Merkez Birliğimiz Yönetim Kurulu Başkan Danışmanı Cenap Hamavioğlu ile Genel
Sekreter Ali Özgehan’ın yer aldığı görüşmede. Başkan Keskin, Bakan Pakdemirli’ye
“Süt Bizim İşimiz” ilkesiyle 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununun görev ve
yetkileri, birliklerin faaliyetleri, gelinen nokta, kayıtlı sütün bölgelere göre üretim ve
işlenme miktar oranları üretici sayıları, işletme sayıları, sorunlar ve çözüm önerileri,
vergi gelirleri ve süt destek tutarları, süt fiyatları vb. konularla ilgili sunum yaptı.
Birliklerin misyon ve vizyonu hakkında gerekli bilgiler verildikten sonra süt üreticilerinin sahada yaşadıkları sıkıntılar bakan Pakdemirli’ye aktarıldı.
Keskin ve Yönetim Kurulu Üyelerimizi dinleyen Bakan Pakdemirli, anlatılan sorunlarla ilgili üreticileri üzmeyeceklerini bakanlık olarak her konuda yardımcı olacaklarını
ifade ederek, çalışma ekibine gerekli talimatları vererek sorunlar ve çözüm önerileri ile
ilgili gerekli çalışmaların en kısa zamanda yapılacağını belirtti.
Görüşmenin sonunda Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Keskin tüm süt üreticilerini
temsilen Bakan Pakdemirli’ye bir süt vazosu takdim ederek yeni dönemin ülkemize ve
ülkemiz tarım ve hayvancılığına hayırlı olması temennisinde bulundu.

Güncel Haberler
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100 GÜN İÇİNDE 100 MİLYON LİRA TASARRUF SAĞLANACAK
Tasarruf tedbirleri ilk Tarım ve Orman Bakanlığında uygulanacak

Tarım ve Orman
Bakanlığı’nın ilk 100
gün hedeflerinin
belirleneceği çalışma
toplantısı Tarım ve
Kırsal Kalkınmayı
Destekleme Kurumu
(TKDK)’da yapıldı.
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
önderliğindeki yeni ekonomi yönetiminin
önceliği, mali disiplin ve tasarrufların artırılması olacak. Arjantin dönüşünde tasarruf
mesajları veren Albayrak, “Bakanlarımızın
tamamıyla konuştuk. Bütçe tasarrufu açısından belirli oranlarda hedefler verdik.
Yapılacak çalışmalardan sonra, birebir tüm
bakanlıklarla toplantılar yapacağız” demişti. Berat Albayrak’ ın hedeflerin ne olacağı
merak edilirken, ilk çalışma Tarım ve Orman
Bakanlığı tarafından yapılmaya başlandı.
Geçen hafta yapılan toplantıda, Bakanlık
harcamaları masaya yatırıldı ve birim amirlerine hangi kalemlerden ne kadar tasarruf
edebilecekleri sorusu yöneltildi.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI’NIN
HEDEFİ 100 GÜNDE 100 MİLYON
TASARRUF
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli başkanlığında “Bakanlığın Gelecek
100 Gün Hedefleri Çalışma Toplantısı” Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Ku-

Güncel Haberler

rumu TKDK’da yapıldı. Söz konusu toplantıya, başta Bakanlık Müsteşarları Mehmet
Hadi Tunç, Müsteşar Yardımcıları ve bazı
üst düzey yöneticiler katıldı .
Merkezi Yönetim Bütçesinden 2018
yılı için, Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na
20.8 milyar lira, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na ise 21.7 milyar lira ödenek
ayrılmıştı. İki bakanlığın birleştirilmesi ile
bütçeleri de birleşerek toplam bütçe büyüklüğü 42.5 milyar liraya ulaştı. Bakanlık
söz konusu bütçeyi daha verimli kullanabilmek, harcamaları frenlemek ve tasarruf
edebilmek için çalışma başlattı. Taslak çalışmaya göre, 100 gün içinde 100 milyon
lira tasarruf sağlanacak.
BAKANLIKLAR HARCAMALARI KISIYOR
Diğer bakanlıklarda da çeşitli çalışmalar
yapıldığı öğrenilirken, her bakanlık, bütçesine göre tasarruf kapasitesini ortaya koyacak. Tüm çalışmalar tamamlandığında,
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından değerlendirilip yol haritası belirlenecek.

ÇİFTÇİLERE MÜJDE

Çiftçilerin ve tarım işletmelerinin bu yıl maruz kaldıkları
afetlerden dolayı Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine kredi borçları 1 yıl ertelendi.
Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar
Kurulu kararına göre, 1 Ocak 2018’den 31
Aralık 2018’e kadar Türkiye genelinde meydan gelen deprem, şiddetli rüzgar, yangın,
aşırı sıcak zararı, samyeli, çığ, heyelan, taban
suyu yükselmesi, sel-su baskını, fırtına, aşırı
yağış, aşırı kar yağışı, kar fırtınası, dolu, kırağı, don, kuraklık, yıldırım düşmesi, güneş
yanıklığı ve hortum afetlerine maruz kalan
ve bu afetler nedeniyle ekilişleri, ürünleri,
hayvan varlıkları, tesisleri veya seraları zarar
gören Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) ve Gıda,
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının diğer

kayıt sistemlerine kayıtlı gerçek ve tüzel
kişilerin, tarımsal amaçlı kooperatiflerin ve
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Ziraat Bankası ve Tarım KrediKooperatiflerine
(TKK) kredi borçları 1 yıl ertelendi.
Borç ertelemelerinde, hasar tespit komisyonu kararı aranacak. Komisyon kararları oy çokluğuyla alınacak. Çiftçilerin borçlarının ertelenebilmesi için zarar oranının
en az yüzde 30 olması gerekecek.
Bakanlar Kurulu kararı, 1 Ocak’tan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Güncel Haberler
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Bakan Pakdemirli,
Ödemiş’li Üreticilerle Buluştu

İzmir programı
kapsamında Ödemiş’e
giden Tarım ve
Orman Bakanı
Bekir Pakdemirli,
“Su ve toprağı
birleştireceğiz” dedi.

İki günlük İzmir programının ikinci gününde tarım
ve hayvancılığın İzmir’deki ana üssü Ödemiş’e konuk
olan Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarım ve hayvancılık sektörünün temsilcileri ile buluştu.
Verimli toprakların devlet tarafından uygun şartlarla üreticiye kiraya verileceğini belirten Pakdemirli,
kooperatifleşmeye önem vereceklerini, sulama projelerini hızla sürdüreceklerini vurguladı.
Konuşmasına 15 Temmuz demokrasi şehitlerini
anarak başlayan Bakan Pakdemirli, kendisine Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Tarım ve Orman Bakanlığı
görevini tevdi eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’a teşekkür etti.
“Karar alma mekanizması hızlanacak”
Yeni sistemle karar alma mekanizmasının hızlanacağına dikkat çeken Bakan Pakdemirli, “Çok basit
işlerde bile yasa çıkarmanız gerekiyordu. Almanya’da
3 bin tane kanun var, Türkiye’de 9 bin tane. Ne kadar
çok kanun çıkartırsanız o kadar iyi yöneteceksiniz
diye bir şey yok. Türkiye’de iktidarlar bunu gördü.

18
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“Yeni Sistemle karar alma mekanizması hızlanacak. Eski sistemde, çok basit işlerde bile yasa
çıkarmanız gerekiyordu. Almanya’da 3 bin tane
kanun var, Türkiye’de 9 bin tane. Ne kadar çok
kanun çıkartırsanız o kadar iyi yöneteceksiniz
diye bir şey yok.”

Ödemiş Süt Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Denetim Kurulu Üyesi Halil Deveci, Bakan Pakdemirli’nin ziyaretinde bir kurban keserek Pakdemirliye Birliği ve bölge
üreticileri olarak ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Özal döneminde gördük. Demirel bile başta başkanlığa karşıydı. Sonra son dönemde dedi ki Türkiye başkanlıkla yönetilmeli. Allah’a şükürler olsun ki milletimizin takdiriyle yeni bir sistemimiz var” dedi.
Su ve toprak nasıl ayrılmaz bir bütün ise tarım ve
ormanın da birbirinden ayrı düşünülemeyeceğinin
altını çizen Pakdemirli, “Şimdi tekrardan bir aradayız
çok güçlü bir kadromuz var. Yeni sistem diyor ki; çalışanın çalışma şeklini beğenmiyorsan özel sektörden
atayabilirsin. Yeni sistemle eskiye oranla daha dinamik, daha hızlı ve iyi şekilde çalışılabilecektir.
Bürokrasimiz de buna uyacak daha çok çalışacaktır” dedi.
Güncel Haberler
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T.C.TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Hayvancılık Genel Müdürü

Muhittin Eyimaya
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Hayvancılık Genel Müdürlüğüne
Muhittin Eyimaya, atandı.

24 Haziran seçimlerinden bir gün önce 23
Haziran’da Başbakan Yardımcılığı ile 16 bakanlığa ait
26 sayfalık atama kararnameleri, Resmi Gazete’de yayımlandı.
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gümrük ve
Ticaret Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Maliye
Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı,
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı üst düzey kadrolarına da atamalar yapıldı.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nda atamalar
Hayvancılık Genel Müdürü Eyimaya oldu
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı atama kararlarına göre, Hayvancılık Genel Müdürü, Bakanlık Müşaviri Muhittin Eyimaya oldu.
Açık bulunan birinci derece kadrolu Et ve Süt
Kurumu Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu
Üyeliğine Ferda Yıldırım atanırken, açık bulunan Çay
İşletmeleri Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine de, Yusuf Ziya Alim atandı.
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Muhittin Eyimaya, Hayvancılık Genel
Müdürü Durali Koçak’tan görevi devraldı.

Merkez Birliği
Yönetiminden

Eyimaya’ya Ziyaret

Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Yönetim Kurulu, Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel
Müdürlüğüne atanan Muhittin Eyimaya’ya makamında tebrik ziyareti gerçekleştirdi.
Veteriner Hekim olan Eyimaya, yıllardır Bakanlıkta
üstlenmiş olduğu görevlerle, ülkemiz coğrafi yapısına göre her bölgenin sorunlarına tarım ve hayvancılığına hakim olmuştur.
Geçmişte yapmış olduğu çalışmalar sorunlara getirdiği çözümlerle tarım sektörünün tecrübe ve bilgisi
ile sevilen ve saygı duyulan ismi Muhittin Eyimaya’nın
Hayvancılık Genel Müdürü makamına atanması tüm
örgütleri ve özellikle süt birliklerimizi oldukça memnun etmiştir.
Yönetim kurulumuz Genel Müdür Eyimaya’yla fikir alışverişinde bulundu.
Kendisine yeni görevinde başarılar dileyen Yönetim Kurulumuz adına Başkan Keskin Birliğimizin sembolü süt vazosunu Eyimaya’ya taktim etti.

Başkan Keskin Eyimaya’ya Birlik sembolü
süt vazosu takdim etti.
Güncel Haberler
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Mesleki Yeterlilik Kurumu ile
Protokol imzalandı
Mesleki Yeterlilik Kurumu ile Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği (SÜTBİR)
Arasında Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği
Protokolü İmzalandı
Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile Türkiye Süt
Üreticileri Merkez Birliği (SÜTBİR) arasında, “Çiğ Süt
Toplama, Muhafaza ve Depolama Elemanı” mesleğine yönelik meslek standardı ve yeterlilik hazırlamak
üzere 21 Haziran 2018 tarihinde işbirliği protokolü
imzalandı.
Kurumumuzda gerçekleştirilen protokol törenine
Kurum Başkanımız Adem CEYLAN, SÜTBİR Yönetim
Kurulu Başkanı Tevfik KESKİN, MYK Başkan Yardımcısı Metin KARAMAN, MYK Meslek Standartları Dairesi
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Başkanı Yaprak AKÇAY ZİLELİ ve SÜTBİR Genel Sekreteri Ali ÖZGEHAN katılım sağladı.
Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı CEYLAN törende yaptığı konuşmada, Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun
çalışma hayatına nitelikli eleman kazandırma, eğitim
ve istihdam arasındaki uyumun sağlanması, üretim
ve hizmet süreçlerinde verimliliğin artırılması gibi
hususlarda Kurumumuz faaliyetlerinin önemine değindi. Süt ve süt ürünlerinin toplanması aşamasından
tüketiciye sunulma sürecine kadar doğrudan tüketici-

nin sağlığını ilgilendiren alanlarda çalışan kişilerin
mesleki niteliklere haiz olmasının ve bu alanlarda
nitelikli insan kaynağının istihdam edilmesinin
önemine vurgu yaptı. Nitelikli insan kaynağının istihdam edilmesinin ekonomik kalkınmada önemli bir rol üstlendiğini belirten CEYLAN, kaynakların
etkin kullanımının hem küçük hem de büyük üreticiler açısından kaçınılmaz olması gerektiğini ifade etti. Çiğ süt toplama, muhafaza ve depolama
alanında mesleki niteliklerin belirlenmesi amacıyla hazırlanacak olan ulusal meslek standardı ve
ulusal yeterliliğin belirlenmesinin ardından, hem
ilgili eğitim kurumlarında bu standart ve yeterliliklere göre eğitim verileceğine hem de nitelikli
insan kaynağının istihdam edilmesine imkân verileceğine değindi.
Süt Üreticileri Merkez Birliği Genel Başkanı
Tevfik KESKİN ise yaptığı konuşmada: “ Öncelikle Mesleki Yeterlilik Kurum Başkanı Sayın Adem
CEYLAN ve çalışma arkadaşlarına teşekkürlerimi
sunuyorum.
Bugün burada üreticimizden, tüketicimize
herkesi ilgilendiren bir konuda; çiğ süt toplama
ve depolama alanında çalışanlarının kaliteli ve nitelikli bir meslek erbabı olmaları ve standartlarını
oluşturmak için Mesleki Yeterlilik Kurumu ve Merkez Birliğimiz arasında Ulusal Meslek Standardı
ve Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolünü
imzalamak üzere toplanmış bulunmaktayız.
Bu proje Cumhuriyet tarihinde bir ilk olacaktır.
Ülkemiz Tarım ve Hayvancılığına standart ve kalite getirecektir. Emeği geçen ve bundan sonra bu
projede gayret sarf edecek herkese şahsım ve Yönetim Kurulu Üyelerim adına minnet ve şükranlarımı sunuyorum.” dedi.
Güncel Haberler
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Mesleki Yeterlilik Kurumu ile Türkiye
Süt Üreticileri Merkez Birliği (SÜTBİR)
Arasında Ulusal Meslek Standardı ve
Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği
Protokolü İmzalandı.
Protokol sonrası “Süt Kardeşi Dergisi”
olarak Mesleki Yeterlilik Kurumu
Başkanı Ahmet CEYLAN ile bir ropörtaj
gerçekleştirdik.

ADEM CEYLAN:
Çiğ süt toplama, muhafaza ve
depolama alanında mesleki
niteliklerin belirlenmesi
amacıyla hazırlanacak olan
ulusal meslek standardı
ve ulusal yeterliliğin
belirlenmesinin ardından,
hem ilgili eğitim kurumlarında
bu standart ve yeterliliklere
göre eğitim verileceğine hem
de nitelikli insan kaynağının
istihdam edilmesine imkân
verileceğini düşünüyorum…
24

Ropörtaj

Süt Kardeşi: Sayın Ceylan öncelikle bizi konuk ettiğiniz
için teşekkür ederiz. Mesleki Yeterlilik Kurumu son iki yılda
büyük aşama gösterdi kısaca kurumunuz hakkanda bizlere
bilgi verirmisiniz?
CEYLAN: Derginizin bu sayısında bizlere bu fırsatı verdiğiniz için ben teşekkür ederim.
Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ülkemizde mesleki
yeterlilik sistemini kurmak ve işletmek üzere, Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili kuruluşu olarak 5544
sayılı Kanun ile kurulmuştur.
MYK, özel hukuk hükümlerine tabi, kamu tüzel kişiliğini
haiz, idari ve mali özerkliğe sahip, özel bütçeli ve hazine yardımı almayan bir kamu kurumudur.
MYK’nın yönetim yapısı ve tüm organları (Genel Kurul,
Yönetim Kurulu, TYÇ Kurulları, Sektör Komiteleri); kamu, işçi
ve işveren örgütlerinin eşit sayıda temsilcilerinden oluşan
üçlü yapıda demokratik bir anlayışla oluşturulmuş ve işletilmektedir.
MYK, aynı zamanda ülkemizin Ulusal Europass Merkezi
ve Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi Ulusal Koordinasyon Noktasıdır.
MYK temel görevleri;
§ Ulusal meslek standartlarını ve ulusal yeterlilikleri hazırlayıp yürürlüğe koymak,
§ Uluslararası akredite sınav ve belgelendirme sistemini
kurup işletmek,
§ Orta ve yükseköğrenim dahil ülkemizdeki tüm mesleki
ve teknik eğitim ve öğretime ilişkin akreditasyon standartlarını belirlemek,
§ Türkiye Yeterlilikler Çerçevesini (TYÇ) oluşturmak ve
uygulamak, suretiyle mesleki yeterliliği olan nitelikli
işgücünü çalışma hayatına kazandırmak ve işgücünün
geçerli ve güncel yeterliliklerle çalışma hayatında devamlılığını sağlamaktır...

Süt Kardeşi: Sayın Ceylan kısa bir süre önce Türkiye Süt
Üreticileri Merkez Birliği (SÜTBİR) ile bir protokol imzalandı bu konuyla ilgili neler söylemek istersiniz.
CEYLAN: Bildiginiz üzere Mesleki Yeterlilik Kurumu
(MYK) ile Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği (SÜTBİR)
arasında, “Çiğ Süt Toplama, Muhafaza ve Depolama
Elemanı” mesleğine yönelik meslek standardı ve yeterlilik hazırlamak üzere 21 Haziran 2018 tarihinde işbirliği
protokolü imzalandık.
Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun en önemli faaliyetleri,
çalışma hayatına nitelikli eleman kazandırmak, eğitim
ve istihdam arasındaki uyumun sağlanması, üretim ve
hizmet süreçlerinde verimliliğin artırılmasıdır.
Süt ve süt ürünlerinin toplanması aşamasından tüketiciye sunulma sürecine kadar doğrudan tüketicinin
sağlığını ilgilendiren alanlarda çalışan kişilerin mesleki
niteliklere haiz olmasının ve bu alanlarda nitelikli insan
kaynağının istihdam edilmesi çok önemli.
Nitelikli insan kaynağının istihdam edilmesinin ekonomik kalkınmada önemli bir rol üstlendiği, kaynakların
etkin kullanımının hem küçük hem de büyük üreticiler
açısından kaçınılmaz olması gerekiyor.
Çiğ süt toplama, muhafaza ve depolama alanında
mesleki niteliklerin belirlenmesi amacıyla hazırlanacak
olan ulusal meslek standardı ve ulusal yeterliliğin belirlenmesinin ardından, hem ilgili eğitim kurumlarında bu
standart ve yeterliliklere göre eğitim verileceğine hem
de nitelikli insan kaynağının istihdam edilmesine imkân
verilecektir. Türkiye’de üretilen çiğ sütün yüzde 50’si kayıt altına alınabilirken, geri kalanı kayıtsız olarak satışı
yapılıyor. Bu durum, hem ülkemize mali zarar veriyor
hem de sektör içerisinde rekabet ortamını ortadan kaldırıyor. Yöneticiler, süte olan talebin artmasının ancak 3
ila 5 yıllık süreçte bu ürünlerdeki KDV oranlarının yüzde
8’den yüzde 1’e düşürülerek mümkün olacağını düşünüyorum…

Türkiye’de üretilen çiğ sütün
yüzde 50’si kayıt altına
alınabilirken, geri kalanı kayıtsız
olarak satışı yapılıyor. Bu durum,
hem ülkemize mali zarar veriyor
hem de sektör içerisinde rekabet
ortamını ortadan kaldırıyor.

Süt Kardeşi: Sayın Ceylan bu sayımız sorularımızı yanıtlayıp bize vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz. Eklemek
istediğiniz başka birşey var mı?
CEYLAN: Tüm çabamız halkımaza en iy şekilde hizmet etmek ve çalışanların iş güvenliğini sağlayarak nitelikli iş alanları sağlamak. Bu kapsama halk sağlığını ön
plana çıkarmak.
Bu sayınızda Kurumumuza ve bu önemli konuya yer
verdiğiniz için teşekkür ederim.

Ropörtaj
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Keskİn’DEN Ziyaretler

TBMM Başkan Vekilliğine seçilen Tekirdağ Mv. Mustafa Şentop’u ve Tekirdağ Mv.
seçilen Mustafa Yel ve İlhami Özcan Aygün’ü Meclis’te ziyaret.

Göreve yeni atanan Şeker Kurumu Başkanı Hamit Aygül ziyareti.
26
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Ak Parti Ankara Milletvekili ve Dışişleri
Komisyon Üyesi Asuman Erdoğan ziyareti.

Pamukova Müt Greticileri Birliği ziyareti.

Tekirdağ Valisi Mehmet CEYLAN ziyareti.

Mecitözü Süt Üreticileri Birliği ziyareti.

Gıda Tarım ve
Hayvancılık
Bakanlığı Strateji
Geliştirme Başkanı
Ömer Bülent Aslan
ziyareti.
Güncel Haberler

27

MERKEZ BİRLİĞİNE ZİYARETLER
Merkez Birliğimiz Denetim Kurulu Üyesi Halil DEVECİ ve Kiraz Süt
Üreticileri Birliği Başkanı Mahmut
KARHAN ile.

Kastamonu Devrekani Süt Birliğinden Hakan
Cabbar ile birlikte.

Ziraat Tarım Market Tem
silcil

eri ile birlikte.

Gercüş Ziraat Odası
Başkanı Şefik Öner ile
birlikte.
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Tekirdağ Hayrabolu Şoförler
Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Muzaffer GÜLAY ve Yönetim
Kurulu Üyeleri Caner DEMİR,
Arif DEMİRKIRAN, Hüseyin
KÖK, Soysal ÖNER, Hasan
KOÇAN’a ve 117 nolu taşıtlar
Kooperatifi Başkanı Şener
ÇOLAKOĞULLARI ile.

Konya Halkapinar Ilçe
Tarim Müdürü Adem
DOĞAN, Halkapınar Süt
Birliği Başkanı Abdil KARA,
Başkan Yrd. Ramazan
ERYILMAZ, Muhasebe
Müdürü Mustafa
DEĞİRMENCİ ile birlikte.

Aksaray ve Tarsus Süt
Üreticileri Başkanlarının
ziyareti..

Güncel Haberler
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Milas Süt Birliği tarafından
Sürücü ve Yolculara Süt Günü Sürprizi
Milas Süt Birliği tarafından Dünya Süt Günü dolayısıyla, Söke – Milas Karayolu üzerinde etkinlik düzenlendi. Etkinlik kapsamında ilçe protokolünün de
katılımıyla, sütün faydalarına ve tüketimine dikkat çekmek amacıyla, turizm
amaçlı veya çeşitli nedenlerle Milas’a gelen misafirlere belirli noktalarda süt
ve süt ürünleri ile Milas’ın önemli ekonomik ve tarımsal ürünü olan zeytin ve
zeytinyağının yer aldığı bir tadım paketi takdim edildi…

21 Mayıs Dünya Süt Günü dolayısıyla, Milas Süt Birliği
tarafından Milas’ta etkinlik düzenlendi… Etkinlik kapsamında ilçe protokolünün de katılımıyla, sütün faydalarına ve tüketimine dikkat çekmek amacıyla karayolunu
kullanarak, turizm amaçlı veya çeşitli nedenlerle Milas’a
gelen misafirlere belirli noktalarda süt ve süt ürünleri ile
Milas’ın önemli ekonomik ve tarımsal ürünü olan zeytin ve zeytinyağının yer aldığı bir tadım paketi takdim
edildi… İlk başta güvenlik kontrolü yapıldığını sanarak
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duran sürücüler, hediye paketlerini görünce kısa süreli
şaşkınlık yaşadılar…
Milas Kaymakamı Eren Arslan, Milas Belediye Başkanı
Muhammet Tokat, Milas İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık
Müdürü Eşref Arslan, Milas İlçe Emniyet Müdürü Turgay
Ava, İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Selçuk Tomakin, Milas Süt Birliği Yönetim Kurulu Üyeleri ve personellerinin
katılımıyla düzenlenen etkinlikte açıklama yapan Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Genel Başkan Yardımcısı
– Milas Süt Birliği Başkanı Ali İhsan Gezgin, süt üreticilerinin emeklerinin hayırlı olması, bol bereketli yıl geçirmelerini dileyerek, 21 Mayıs Dünya Süt Günü kutladı.
Bilinçlendirmek amacıyla…
Bir ülkenin sosyal ve ekonomik yönden güçlü olabilmesi, bedensel ve zihinsel yönden güçlü, sağlıklı ve yetenekli bireylerin çokluğu ile doğrudan ilişkili olduğunu,
onun için süt ve süt ürünlerinin tüketiminin bir ulusun
geleceği için çok önem arz ettiğini belirten Başkan Gezgin, “Besinsel açıdan ‘mükemmel gıda’ olarak nitelendirilen süt, insan sağlığı açısından şüphesiz büyük önem taşıyor. Kemik gelişmesinin ve vücut şeklinin oluşmasının
temel taşı olan kalsiyumun ana kaynağı olan süt, içerdiği
protein, vitamin ve minerallerle zihinsel gelişimde de
önemli rol oynuyor. Süt hakkında toplumu bilinçlendir-

mek ve tüketimin artmasını teşvik etmek amacıyla her
yıl 21 Mayıs tarihi ‘Dünya Süt Günü’ olarak kutlanıyor. Birleşmiş Milletler Uluslararası Sütçülük Federasyonu’nun
1956 yılında bütün üye ülkelerde kutlanması kararı aldığı
‘Dünya Süt Günü’, 1991 yılında ülkemizde de kabul edildi. 21 Mayıs Dünya Süt Günü’nün içinde bulunduğu 21
- 28 Mayıs tarihlerini kapsayan hafta da ‘Süt Haftası’ olarak kutlanıyor. Bugün, yıllık kişi başına içme sütü tüketim
oranlarına baktığımızda ülkemizde süt tüketiminin gelişmiş ülkelerin oldukça gerisinde olduğunu görüyoruz.
Kurulduğumuz günden bugüne 21 Mayıs Dünya Süt
Günü’nü kutlamak ve bu değerli gıdanın insan sağlığındaki önemi hakkında halkımızı bilinçlendirmek amacıyla
her yıl çeşitli etkinlikler düzenlemeye çalışıyoruz. Daha
önce yaptığımız etkinliklerde sütün üretim ve işlenme
süreçlerine dikkat çekmiştik. Bu yıl sütün faydalarına ve
tüketimine dikkat çekmek amacıyla karayolunu kullanarak, turizm amaçlı veya çeşitli nedenlerle bölgemize gelen misafirlere belirli noktalarda süt ve süt ürünlerinden
ayrıca ilçemizin önemli ekonomik ve tarımsal ürünü olan
zeytin ve zeytinyağının yer aldığı bir tadım paketi takdim
etmeyi uygun gördük” dedi.
Güzel bir proje hazırlığı içerisindeyiz
Birlik olarak çalışmalarının ve projelerinin süt üre-

timinde; sürdürülebilir ve gıda güvenliğini önceleyerek, üreticilerin hak ettiği refah seviyesine ulaşmasını
sağlamaya devam edeceklerini de dile getiren Başkan
Gezgin, “Süt ürünleri tüketimini önermeye devam ederken süt ve süt ürünleri ile ilgili yanıltıcı ve hiçbir bilimsel
dayanağı olmayan kampanyalara karşı durmaya devam
edeceğiz. Bu vesile ile tüm saygıdeğer üreticilerimizin
ve onların üretmiş olduğu ürünleri afiyetle sofralarında
tüketen tüm halkımızın ‘Dünya Süt Günü’nü kutluyorum. Birlik olarak, insanların, yaşamın her alanında sağlıklı ürünlere ulaşımını kolaylaştırıp, yönlendirici olmak
için güzel bir proje hazırlığı içerisinde de olduğumuzu
ifade etmek isterim. Projemizin detaylarını önümüzdeki
günlerde basın ve kamuoyuyla paylaşacağız” dedi.
Başkan Gezgin’ın yapmış olduğu açıklamanın ardından görevli polisler tarafından seyir halindeki araçlar
kontrol noktasına yönlendirildi. Rutin güvenlik kontrolü yapıldığını sanarak duran sürücüler, etkinliğe katılan
protokol tarafından verilen hediye paketlerini görünce
şaşırdılar.
Sürücü ve yolculara Dünya Süt Günü, süt tüketimi
hakkında kısa bilgiler aktarılırken, emniyet kemeri takmaları konusunda da uyarıldılar.
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Süt Koşusu’nu ikinci kez ATMACA BEYİ kazandı

19 Mayıs Cumartesi günü 8 koşulu Ankara programında Adnan
Menderes Koşusu’nun ardından günün diğer kupalı mücadelesi
Süt Koşusu’ydu. 4+ yaşlı safkan Arap atlarına mahsus (KV-6 /
DHÖW) koşu Ankara 75. Yıl Hipodromu’nda gerçekleşti.
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56.000 TL birincilik ikramiyeli yarışı, geçen senenin galibi ATMACA BEYİ (Gobakbey - Yıldız Türe / Haberbatur) jokeyi Akın
Sözen’le kazandı. 7 yaşındaki al erkek safkanın yetiştiricisi Muhittin Çerman, sahibi
ise Mehmet Akdemir’di.
Çim pistte 1900 metre mesafede gerçekleşen koşuda kazanan safkan için bitiriş derecesi 2.07.37 oldu.
Biri dişi toplam 7 safkanın katıldığı mücadeleden AKHUN (Rikardo - Belkıs / Thunder
Tiki) ikinci, ENDEREFE (Tamerinoğlu - Seyyare.55 / Taşkent) üçüncü, ERKMEN (Turbo
- Menşure / Sülo) de dördüncü olarak ayrıldı.
Yarışta farklar 2 Boy - Uzak - 1/2 Boy şeklinde sonuçlandı.
Törene, Kulübümüz Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Yücetürk, Asli Üyemiz Mete Aysal,
Ankara Hipodrom Müdürü Mehmet Şirin
Bozkurt ile davetliler de katıldı.

Koşu sonrası
düzenlenen
törende, koşuyu
kazanan atın
sahibi Mehmet
Akdemir adına
Mehmet Yavuz
Kılınç’a plaketini,
Türkiye Süt
Üreticileri Merkez
Birliği Genel
Başkanı Tevfik
Keskin verdi.
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33

15 TEMMUZ İHANETİNİ
UNUTMAYACAĞIZ, UNUTTURMAYACAĞIZ

Sen, Ben Yok
“Biz Varız. Birlikte

Kurban alırken nelere
dikkat etmeliyiz?

Dr. İbrahim Halil SÖZMEN
Daire Başkanı

1981 yılında Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinden
mezun oldu.1995 yılında Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesinde doktorasını tamamladı. 1983 yılında Tarım ve Orman
Bakanlığında çalışmaya başladı. Halen Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğünde; Büyükbaş ve Küçükbaş
Hayvancılık Daire Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Daire Başkanlığımızın Görev ve
Çalışma Alanları:
a) Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılığı geliştirmek ve
üretimini artırmak için ıslah ve geliştirme projelerini
hazırlamak,
b) Et ve süt üretim projeksiyonları yapmak ve bu çerçevede ülkenin damızlık büyükbaş ve küçükbaş hayvan ihtiyacını tespit etmek ve bu tespit doğrultusunda ithalat ve ihracat politikalarının belirlenmesine
yardımcı olmak ve belirlenen politikaları uygulamak,
c) Ticaret ve pazarlama ile ilgili politikaları belirlemek,
izlemek, ulusal ve uluslararası projeleri uygulamak
ve uygulatmak,
d) Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık projeleriyle ilgili
personel eğitimi ve bütçe ihtiyaçlarını tespit etmek
ve bunların yıllık programlar çerçevesinde uygulanmalarını temin için ilgili birimlerle işbirliği yapmak,
e) Büyükbaş ve küçükbaş hayvan damızlık ithalatında
ve ihracatında teknik şartları belirlemek ve bu doğrultuda belge düzenlemek,
f) Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık destekleri ile ilgili teklif geliştirmek ve takip etmek, gerçekleştirdiği
destekleme ödemeleri sayesinde üretime ve üreticiye katkıda bulunmak.
g) Konusu ile ilgili mevzuat teklifleri hazırlamak ve ilgili
mevzuat çalışmalarına katılmak,
h) Konusu ile ilgili her türlü istatistiki bilgileri toplamak,
verileri derlemek, değerlendirmek ve veri tabanı
oluşturmak.
Güncel Haberler
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Sözlükte yaklaşmak, Allaha yakınlaşmaya vesile olan
şey anlamlarına gelen kurban, dinî bir terim olarak,
Allah’a yaklaşmak ve O’nun rızasına ermek için ibadet
maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usulüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade
eder.
1- Hangi hayvanlar kurban olarak kesilebilir ?
- Deve, sığır, manda, koyun ve keçi kurban olarak kesilebilir. Ayrıca sürdürülebilir bir hayvancılık için damızlık
dişi hayvan varlığının arttırılması amacıyla 2017 yılından itibaren damızlık niteliği taşıyan dişi hayvanların
kurbanlık olarak kesimleri yasaklanmıştır.
2- Kurban edilen hayvanların yaşları ne olmalıdır ?
- Deve için 5, sığır ve manda için 2, koyun ve keçi için 1
yaşını doldurmuş olması gerekmektedir.
3- Hasta hayvanlar kurban olur mu ?
- Kurban edilecek hayvanın, sağlıklı, azaları tam ve besili
olması, hem ibadet açısından hem de sağlık bakımından önem arz eder. Bu nedenle, kurban alırken; kötürüm derecesinde hasta, zayıf, düşkün, ağız ve burun
akıntısı olan hayvanlar satın alınmamalıdır.
4- Kurban alırken hangi evraklara dikkat etmeliyiz ?
- Kurban satın alacakların, alacakları hayvanların kulak
küpesi ve pasaportu olup olmadığını, başka ilden sevk
edilen hayvanların ise “Veteriner Sağlık Raporu” olup
olmadığını kontrol etmeleri bu belgeleri bulunmayan
ve küpesiz olan hayvanları satın almamaları gerekir.

Her yıl Kurban Bayramı’nda Kurbanlıklar nasıl olmalı, kurban eti nasıl korunmalı vs. sorular gündemi oluşturuyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü
Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık Daire Başkanı Dr. İbrahim Halil Sözmen KURBAN hakkındaki bilinmesi gerekenleri okuyucularımızla paylaştı.

5-

b)
c)

ç)
d)
6-

Kurbanlık hayvanların bilgilerinin sorgulanması amacıyla; Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından
HaySag isimli mobil uygulama sistemi hazırlanmış
ve kullanıma açılmıştır.
Kurban keserken nelere dikkat edilmelidir?
a)Şehirlerde; kesimhanelerde ve kurban komisyonlarının belirlediği kesim yerlerinde kurban kesimi
yapılmalıdır, cadde sokak ve ev önlerinde çevre ve
halk sağlığı açısından önemli olduğundan dolayı
kesim yapılmamalıdır.
Kan, atıklar ve iç organlar sokak ve caddelere atılmamalı evcil ve yabani hayvanlara verilmemeli derin çukurlara gömülerek imha edilmelidir.
Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir. Bu nedenle hayvanlar ehil kişiler
tarafından kesilmeli ve kesim işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir.
Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.
Aynı şekilde, hayvanların bir diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına azami özen gösterilmelidir.
Yüzme parçalama muayene ve kontrol aşamasında
nelere dikkat edilmeli?
Önce baş ve ayaklar ayrılmalıdır. Derinin düzgün
ve hasarsız yüzülmesine dikkat edilmeli, yüzme
işlemine önce bacaklardan başlanmalıdır. Yüzme
sırasında derinin kıllı, kirli dış yüzeyi ve kesicinin
deriyi tutan kirli eli ete değmemeli ve et kontamine
edilmemelidir. İşkembe ve bağırsaklar, et kalitesini
olumsuz etkilememesi, mikropların bulaşmasını ve
gelişmesini önlemek için yarım saatten fazla bekletilmeden çıkarılmalıdır. Bunların çıkarılma işlemi

sırasında delinmemesine ve içeriğin ete bulaşmamasına özen gösterilmelidir. İçerikleri kesim yerinden ayrı bir yerde poşet, çöp bidonu, konteynır
veya çukurlara boşaltılmalı, çevre kirletilmemelidir.
İç organlar dikkatli bir şekilde çıkarılmalı, normal
görünümde olup olmadıklarına dikkat edilmelidir.
Kesilen hayvanlara ait hastalıklı organlar, kesim sırasında oluşan atıklar, kist hidatik riskine karşı karaciğerler ve akciğerler kesinlikle evcil ve yabani hayvanlara verilmemeli, hayvanların çıkaramayacağı
derinlikte çukurlara gömülerek bertaraf edilmelidir.
Normalden büyük, rengi farklı, kanı pıhtılaşmayan,
kokulu, iltihaplı, su keseleri ve şişkinlikler bulunan,
dalağı çamur gibi etler veteriner hekime muayene
ettirilmelidir.
7- Kurban sonrası etlerimi nasıl muhafaza etmeliyim?
- Taze etler buzdolabında bir hafta bozulmadan
tazeliğini muhafaza
eder. Uygun büyüklüklerde ambalajlanıp buzlukta bir
ay, şoklandıktan
sonra -18C de 6
ay saklanabilir.
Etler tuzla salamura edilerek
de
saklanabilir.
Tuz etlerin uzun süre bozulmasını önler. Etlerin
diğer bir saklama şekli de
kavurma yapmaktır. Kavurma yapılan etler uygun şartlarda bir yıl
saklanabilir.
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Tarımsal
Desteklerde
Tapu şartı
kalkıyor!
Maliye Bakanı Naci Ağbal, çiftçilere verilen tarımsal desteklemelerde tapu
şartını kaldırarak araziyi işleyene destek verilmesi yönünde 3 bakanlığın çalışma yaptığını açıkladı. Ağbal, hazineye ait tarım arazilerini ecrimisil ödeyerek kullanan çiftçilere kiralama kolaylığı getirilerek desteklemelerden yararlanabilmelerinin önünü açacaklarını kaydetti.
Hükümet, tarımsal desteklerde çiftçinin yaşadığı önemli
sorunlardan birisi olan tapu şartı konusunda önemli bir çalışma başlattı. Anadolu Ajansının Editör Masası programına konuk olan Maliye Bakanı Naci Ağbal, çiftçilere yönelik
yapılan arazi desteklemeleri ile ilgili önemli açıklamalarda
bulundu.
1 MİLYON ÇİFTÇİYİ İLGİLENDİRİYOR
Maliye Bakanı Naci Ağbal, çiftçilere verilen tarımsal desteklemelerde tapu şartını kaldırarak araziyi işleyene destek
verilmesi yönünde 3 bakanlığın çalışma yaptığını açıkladı.
Ağbal, hazineye ait tarım arazilerini ecrimisil ödeyerek kullanan çiftçilere kiralama kolaylığı getirilerek desteklemelerden yararlanabilmelerinin önünü açacaklarını kaydetti. Söz
konusu düzenlemelerin hayat geçmesi ile yaklaşık 1 milyon
çiftçinin tapu mülkiyet sorunlarından kaynaklanan destekleme mağduriyeti giderilmiş olacak.
Ağbal, konuyla ilgili olarak şunları kaydetti: “Hazineye ait tarım arazilerini özellikle kırsal kesimde ve köylerde
çiftçilerimiz fiilen kullanıyorlar. Ecrimisil ödeyerek bu tarım
arazisini kullanan vatandaşımız, bu tarım arazisini fiilen
kullanmasına rağmen, üretim yapmasına rağmen tarımsal
destekleme ödemelerinden yararlanamıyor. Çünkü bizim
tarımsal destekleme ödemelerinden yararlanmanız için ya
mülk sahibi olmanız lazım ya da kiracı olmanız lazım. İşte biz
burada çiftçilerimize 2 yönlü bir destek sağlamış oluyoruz.
Ecrimisil ödeyerek kullandığınız bu arazileri size ödediğiniz ecrimisil bedelinin yarısı kadar bir tutarla kiralayalım.
Doğrudan kiralayalım, ihalede olmasın. Çünkü siz 2017
yılsonundan geriye doğru baktığımızda en az 3 yıldır bu
araziliyi kullanıyorsunuz. Üretiyorsunuz. Yani ekonomiye
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değer katıyorsunuz. Bizde sizin bu yaptığınız gayreti takdir
ediyoruz. Burada ecrimisil gibi bir değer yerine doğrudan
kiralayalım. Kaç Yıl? 10 yıl süreyle doğrudan kiralama imkânı
getiriyoruz.
İsterse 10 yıl daha tekrar uzatabilecek. Ondan sonra tekrar 10 yıl uzatabilecek. Yani kiracılık süresini istediği kadar
uzatabilecek. Kiralama yapan vatandaşımıza 10. yılın sonunda doğrudan doğruya satın alma imkânı da veriyoruz.
Burada 2-B kanununun hatırlayın. Uygun bedellerle yüzde
50 bedelle, rayiç bedelin yüzde 50’si bedelle satmıştık burada bu düzenlemeyi getiriyoruz. Bu şekilde 156 bin tarım
arazisi var. Çiftçimiz var. Biz birebir şimdi kendileri ile irtibatı
kuracağız yasa çıkar çıkmaz kendilerini davet edeceğiz. Gerçekten kaçırılmayacak bir fırsat hem ödedikleri kira azalacak
hem dekira kontratını Tarım il Müdürlüğüne gösterip tarımsal desteklerden yararlanacaklar.
Ben tahmin ediyorum bize yapacakları ödemeden daha
fazla tutarda bir tarımsal destekleme ödemesini de almış
olacaklar.
Biz biliyoruz ki Anadolu’da genellikle babadan, atadan
kalan yerler tapuda kalır öyle. Ama fiilen çocuklar torunlar
kullanır. Dolayısı ile burada bir mülkiyet sorunu nedeniyle
vatandaş o tarımsal destekleme ödemelerinden yararlanamıyor, yararlanmasını istiyoruz.
Fiilen kim üretiyorsa kim burada tarımsal üretime katkı
veriyorsa o kişiye bizim o desteği ulaştırmamız lazım. Bu konuda Adalet Bakanlığı, Tarım Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı
olarak çalışıyoruz. Burada çiftlerimizin tarımsal destekleme
ödemelerinden mülkiyet sorunları nedeniyle yaralanamamasının önündeki engelleri de kaldırmak istiyoruz.

GENEL BAŞKAN TEVFİK KESKİN’DEN
Namık Kemal Üniversitesi Rektörü
ŞİMŞEK’e Nezaket Ziyareti

Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Yönetim
Kurulu Başkanı Tevfik Keskin, Namık Kemal Üniversitesi Üniversite Rektörü Prof. Dr. Osman Şimşek’e
makamında nezaket ziyaretinde bulundu.
Rektör Prof. Dr. Osman Şimşek, ziyaretten ötürü duyduğu memnuniyeti dile getirirken Tevfik
Keskin ile karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Tevfik Keskin birliğin kuruluşu, amacı, faaliyetleri hakkında bilgi verirken, Veteriner Fakültesi ve
Ziraat Fakültesi’ni bünyesinde bulunduran Üniversitemizde gerçekleştirilen çalışmaların başta bölgemiz olmak üzere ülkemizin süt üretimine katkısından dolayı Rektör Prof. Dr. Osman Şimşek’e
teşekkür etti.

Güncel Haberler

39

BUZAĞI ÖLÜMLERİ

Doç. Dr. Özgecan
KORKMAZ AĞAOĞLU
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Veteriner Fakültesi
Zootekni Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
BURDUR

Sığır yetiştiriciliğinde
kârlılığın devamlılığı için yılda 1 yavru
alınması ve bu yavrunun sağlıklı olarak
yaşaması esastır.
Öyle ki; hayvancılık
ekonomisinin geleceği buzağılara bağlıdır
ve buzağı ölümlerinin
gerçekleşmesi hayvan yetiştiriciliği ve
hayvancılık ekonomisi açısından oldukça
önemli bir sorun
olarak karşımıza çıkmaktadır

40

Güncel Haberler

Hayvan yetiştiriciliğinde temel amaç
kârlı bir üretim yapmaktır. Verimli ve
kârlı bir hayvancılık yapmak için gerekli
olan; hayvanların uygun şekilde yetiştirilmesi, çoğaltılması, bakımı, beslenmesi ve korunmasıdır. Canlıların neslinin
devamı ve çoğalması için üremesi ve
doğan yavruların yaşaması gereklidir. Sığır yetiştiriciliğinde kârlılığın devamlılığı
için yılda 1 yavru alınması ve bu yavrunun sağlıklı olarak yaşaması esastır. Öyle
ki; hayvancılık ekonomisinin geleceği
buzağılara bağlıdır ve buzağı ölümlerinin gerçekleşmesi hayvan yetiştiriciliği
ve hayvancılık ekonomisi açısından oldukça önemli bir sorun olarak karşımıza
çıkmaktadır. Ülkemizde özellikle aile tipi
küçük işletmelerde büyük bir sorun şeklinde ortaya çıkan buzağı ölümleri, modern işletmelerde de azımsanmayacak
oranlardadır. Sığır yetiştiriciliği yapan bir
işletmede, işletmenin genel sağlık durumunun en önemli göstergelerinden biri
buzağı ölümlerinin oranıdır. Bilimsel ve
ekonomik açıdan bakıldığında; standart
sürü idaresi programı uygulanan bir çiftlikte buzağı ölümlerinin oranının %5’ten
düşük olması beklenir. Bu oranın artması
ekonomik olarak olumsuzlukların oluşmasına neden olur. Bir işletmede, buzağılama aralığının optimum seviyede tutulması, buzağılama oranının yüksek ve
buzağı ölüm oranının düşük seyretmesi
için geliştirilen sürü yönetimi stratejileri,
sürü yenileme maliyetlerinin azaltılabilmesi için oldukça önemlidir. Bu bilgiden
de anlaşılacağı gibi; sürü yenileme mali-

yetinin artmasına neden olan en önemli
faktör buzağı ölüm oranlarının yüksek
olmasıdır. Konuyla ilgili olarak Martin ve
Wiggins, (1973) buzağı kayıplarının %20
olduğu bir işletmede kârlılığın %38 azaldığını bildirmişlerdir. Bu durum sığır yetiştiriciliğinin sürdürülebilirliğini negatif
yönde etkilemektedir.
Türkiye’de buzağı ölümlerinin oranı
yaklaşık %15 olarak bildirilmektedir. Bu
oran gelişmiş ülkelerle karşılaştırıldığında oldukça yüksek bir orandır. TÜİK 2017
verilerine göre; Türkiye’de hali hazırda
sağılan inek sayısı 5.969.046 baş civarındadır. Bu ineklerden tahmini olarak
elde edilecek olan 5 milyon 73 bin baş
buzağının %15’inin kaybedileceği varsayılırsa, kaybedilecek buzağı sayısının
895 bin baş olduğu ortaya çıkmaktadır
ki bu durum ülke ekonomisi açısından
oldukça büyük bir kayıptır. Bu nedenle;
hayvan yetiştiriciliği açısından, buzağı
ölümleri üzerinde durulması ve çözüm
üretilmesi gereken en önemli sorunlardan biridir.
Buzağı ölümlerinin nedenleri temel
olarak enfeksiyöz ve enfeksiyöz olmayan
nedenler olarak ikiye ayrılabilir. Enfeksiyöz nedenler, bakteriler, virüsler veya
protozoonların neden olduğu ishal ve
pnömonilerdir. Enfeksiyöz olmayan nedenler ise; kaliteli ve yeterli kolostrumun
(ağız sütü) verilmemesi, doğum öncesi
dönemde annenin kötü beslenmesi,
doğuma erken müdahale, kötü hijyen
şartları, kötü altlık yönetimi ve hava-

landırma şartları, nem, stres, işletmede diğer türlerin
bulunması, buzağıların ayrı bölümlerde bulundurulmaması gibi uygun olmayan sürü yönetimi uygulamaları ile doğum mevsimi, kalıtsal hastalıklar, güç
doğum, buzağının cinsiyeti, doğum ağırlığı ve benzeri
birçok faktörü içermektedir. Güç doğumların; sanıldığının aksine enfeksiyöz nedenlerle gerçekleşen buzağı
ölümleriyle karşılaştırıldığında, buzağı kayıplarının yaklaşık %50 gibi çok daha büyük bir bölümünden sorumlu olduğu bildirilmiştir. Diğer önde gelen nedenler ise;
enfeksiyöz etkenlerin yol açtığı pnömoni ve ishallerdir.
Bu nedenle, yeni doğan buzağıların karşılaştıkları olumsuz koşulları düzeltmeye yönelik tasarlanan, buzağının
yaşama gücünü ve bağışıklık yanıtını arttıran tüm sürü
yönetimi uygulamaları buzağı ölümlerini azaltma potansiyeline sahiptir.
Sonuç olarak; hayvan yetiştiriciliğinin sürdürülebilirliği ve geleceği doğacak olan yeni buzağılara bağlıdır.
Buzağı ölüm oranının yüksek olması yetiştiriciye ve ülke
ekonomisine ciddi zararlar vermektedir. Gelişmiş ülkelerle karşılaştırıldığında; Türkiye’de buzağı ölümlerine
bağlı şekillenen kayıplar azımsanmayacak boyutlardadır. Bu tür kayıpların azaltılması için; hayvan refahının ve
barınak hijyenin sağlanması, gebe ineklerin aşılanması,
doğumların temiz ve bol altlık bulunan ayrı bölmelerde
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yapılmasının sağlanması, doğumlara yapılan gereksiz
müdahalelerden kaçınılması, güç doğumlara veteriner
hekimler tarafından müdahale
edilmesi, buzağıların
doğum sonrası bireysel buzağı kulübelerine alınması, buzağılara
kaliteli ve yeterli miktarda
ağız sütü verilmesi, doğum
sonrası göbek kordonu bakımının yapılması gibi buzağı sağlığı
için çok önemli olan uygulamaların yapılması gerekmektedir. Bu
uygulamaların yapılabilmesi ve yaygınlaştırılabilmesi için; yetiştiricilerin
«Sürü sağlığı ve yönetimi” konusunda
bilinçlendirilmesi en önemli aşamadır.
Bu bağlamda; eğitimli yetiştiriciler ve veteriner hekimlerin birlikte çalışmaları sonucunda buzağı kayıpları azaltılabilecek
ve gelecekte hayvancılığın daha verimli
bir noktaya ulaşması sağlanabilecektir.
Tüm yetiştiricilerimizin sağlıklı buzağı
yetiştirmesi ümidiyle…
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Tarım, ekonomilerin
lokomotifi mi?

Prof. Dr. Ege Üniversitesi
Harun RAŞİT Ziraat Fakültesi
UYSAL Süt Teknolojileri
Bölümü

Türkiye’de tarımda
şimdiye kadar gerçek
bir yapısal dönüşüm
gerçekleştirilememiştir.
Tarımdaki büyüme
yüzde 1,5’un, işletme
sayısı 3 milyonun,
ortalama arazisi
büyüklüğü 61 dekarın,
parsel sayısı da 32
milyonun üzerine
çıkarılamamıştır.
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İnsanoğlu binlerce yılını bilgisayarsız, telefonsuz, çamaşır makinesiz, otomobilsiz geçirmesine karşılık, hiçbir
dönemini gıdasız geçirmemiştir.
Bütün canlılar gibi insanların da
yaşayabilmeleri için birinci koşul beslenebilmeleridir. Bu açıdan bakıldığında gıda ve bu gıdaların elde edilme
sürecini kapsayan tarım, insanlık için
yaşamsal bir faaliyet olarak karşımıza
çıkmaktadır.
İnsanoğlunun geçirmiş olduğu
avcılık ve toplayıcılık döneminden
sonra başlayan tarımsal faaliyetten ilk
zamanlarda beklenen; beslenme, barınma ve giyim gibi gereksinimleri karşılaması olmuş, ancak aradan geçen
zaman içerisinde tarım bu ihtiyaçları
karşılamak dışında da bir takım görevler üstlenmiştir.
Bu görevler arasında; milli gelire ve
dış ticarete katkı sağlaması, sanayiye
hammadde üretmesi, işgücüne katkı
sağlaması, kalkınmanın finansmanını
sağlaması bulunmaktadır. Bu görevler
göz önüne alındığında tarımın, bir ülke
için ne kadar önemli ve stratejik olduğu daha iyi anlaşılmaktadır.

Türkiye açısından bir
değerlendirme yaparsak
Tarımın ne yazık ki kendisinden
beklenen işlevleri istenilen düzeyde
yerine getirdiği söylenememektedir.
Temel görevi ülke insanlarının gıda gereksinimini karşılamak olan tarım sektörü, 1980 yıllardan itibaren maalesef
bu işlevini yerine getirmekte yetersiz
kalmış ve her geçen gün ithal edilen
ürün sayısı artmıştır.
Türkiye’de tarımda şimdiye kadar
gerçek bir yapısal dönüşüm gerçekleştirilememiştir. Tarımdaki büyüme
yüzde 1,5’un, işletme sayısı 3 milyonun, ortalama arazisi büyüklüğü 61
dekarın, parsel sayısı da 32 milyonun
üzerine çıkarılamamıştır.
Küçük işletmeler yaşatılması gerekirken, artan maliyetler nedeniyle zor
durumda kalmışlardır. Koşullar her ne
olursa olsun bunların ekonomi içerisinde bırakılması aslında sosyal bağları
kuvvetlendirecek, ülke için toplumsal
ve sosyal bir sigorta olacaktır.
Bugüne kadar toprakların sınıflandırılması, toplulaştırılması, üretici örgütlenmesinin tamamlanması, koope-

ratif çatısı altında ortak makine parkları oluşturulması,
ucuz girdi temin edilmesi, kooperatiflerde ürün işleme
ünitelerinin kurulması, gıda güvenliği ve yeterliliğinin
sağlanması maalesef yeterince gerçekleştirilememiştir.
İkinci Dünya Savaşı gibi bir yıkımı yaşamamış
olan Türkiye toprakları, Avrupa’ya kıyasla daha az kirlidir. Bunun avantaja çevrilmesi gerekirken, tarımsal
yatırımların reel olarak artmadığı hatta toplam içindeki payının azaldığı görülmektedir. Sektör sadece krizlerde akla gelmekte ve ilk iş olarak da ona müdahale
edilmektedir.
Duruma tarıma dayalı gıda sektörü açısından bakılacak olursa
Gıda güvenliği önem kazanmasına rağmen, gıda
sanayinin birçok dalında ölçek ekonomisi ve azalan firma sayısı gözlemlenmektedir. Sanayide ürün farklılaştırma, ürün değiştirme maliyetleri yüksektir. Dağıtım
kanallarına giriş zor ve yeni ürün arzı sektöre girişte
engel olarak öne çıkmaktadır. Bir de tabii ki hileli ürün
sayısı pazara neredeyse hakim olmuş durumdadır.
AB ile karşılaştırıldığında
Et ürünleri, nişasta, nişastalı ürünler ve hazır yemeklerde düşük, hayvansal yağlar ile süt ürünlerinde
çok düşük, işlenmiş meyve-sebze ürünlerinin büyük
bir kısmı ile margarinde ise yüksek rekabet gücümüz
bulunmaktadır.
Tarım ve gıdadaki yapısal, teknolojik problemler
kısa sürede halledilirse
Gelişmekte olan ülkelerdeki yüksek ekonomik büyümeden kaynaklanan gıda talebi, biyoyakıt üretimi
için tarla ürünleri talebi ve dünya stok/kullanım oranlarındaki azalma nedeniyle Türkiye lider ülke olacaktır.
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Yaz Aylarında Sıcaklık
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Sıcaklık stresini azaltmak mümkün. Bunun için doğru fan ve doğru
serinletme projesi gereklidir. Doğru fan ile, düşük enerji tüketimi ile
en yüksek hava akımını sağlayan,
sağlam yapıda bir fan kastedilmektedir. Böyle bir sistem ile yetiştirici
kazancını artırır.
Bu yazımda, ineklerde sıcaklık
stresi konusunda sayısız çalışma
yapmış, bu alanda en önde gelen araştırmacı olarak bilinen Dr.
Flamenbaum’un bir makalesini sizlerle paylaşmak istedim.
Geçtiğimiz 30 yılda yaz sıcaklarının yol açtığı sıcaklık stresinin; yüksek verimli ineklerin üretme ve üreme özellikleri üzerindeki olumsuz
etkileri hakkında birçok bilgi yayınlandı. Son yıllara kadar, sıcaklık stresinin ineklerin yemden yararlanması
üzerindeki etkileri hakkında sınırlı
bilgi bulunuyordu.
Sıcaklık stresinin etkileri anlamak
üzerine Kanada Araştırma Konseyince gerçekleştirilen özel araştırmalardan birinde, 35°C’de tutulan sağmal
ineklerin hayatını idame ettirmesi
(yaşama payı) için ihtiyaç duyduğu
enerjinin, 20°C ortam sıcaklığına
maruz kalan ineklere kıyasla % 25

daha yüksek olduğunu göstermiştir.
Bu veriyi, yaşama payı rasyonu
tüketen yüksek verimli ineklere için
kullandığımızda, sıcaklık stresine
maruz kalan ineklerin yem gereksinimlerinin normal koşullarda muhafaza edilen ineklerin yem gereksinimlerinden %5 fazla olacağını
hesaplayabiliriz.
A.B.D’de 60’lı yıllarda yapılan çalışmalar, yazın buzağılayan ineklerin
yemden süte dönüşümünün, kışın
buzağılayan ineklere göre %10 daha
düşük olduğunu göstermiştir.
İnekler normal koşullardayken
tükettiklerinin süt enerjisi için kullandığı kısmı yaklaşık % 60’ını oluştururken, 2 hafta boyunca iklimlendirme odalarında (32°C) sıcaklık
stresine maruz bırakılan inekler süt
enerjisi için yalnızca % 35’ini kullanabilmişlerdir.
Alabama’da 13 ticari süt çiftliğinde gerçekleştirilen bir araştırmada,

Temmuz ayının son haftasında soğutma kademeli olarak gruplardan birinde durduruldu; öteki
gruba yem girişi, serinletilmeyen, sıcaklık stresine
maruz kalan grup tarafından tüketilen yem seviyesine sınırlandırıldı (azaltıldı).
İsrail’de yapılan araştırmanın sonuçları tablo halinde sunulmuştur.
Grup Dönem A - Temmuz

yaz mevsiminde tüketilen her kilogram kuru madde
başına 1,32 litre süt üretilirken, kış aylarında tüketilen her kilogram kuru madde başına 1,4 litre süt
üretilmiştir (yem etkinliğinin %5 azalması).Yem tüketimindeki azalma süt üretimindeki düşüşün yalnızca yarısını açıklayabilir. Kalan enerjinin, ısı atımını
sağlamak için vücut mekanizmalarının harekete geçirilmesinde ve inek metabolizmasındaki değişiklikler bağlı sarfedildiği varsayılmaktadır. Başka bir değişle, sıcaklık stresi “beslenme yetersizliği”ne sebep
olmaktadır.
Aynı protokole dayanarak, İsrail Tarım
Bakanlığı’na bağlı araştırma çiftliğinde gerçekleştirilen başka bir araştırmada;
Ortalama günde 45 kg süt üreten yüksek verimli
iki inek grubu bir ahırın aynı tarafına yerleştirildi ve
ineklere günlük olarak tartılan bireysel besleme kutularında, yiyebildikleri kadar bir TMR rasyonu verildi ve inekler günde 3 kez sağıldı.
Tüm inekler ıslatma ve fan ile havalandırmanın
birleşimi ile yoğun bir şekilde serinletildi. Araştırma,
1 Temmuz’da başladı ve ay sonuna kadar ineklerin
hepsi serinletmeye tabi tutulurken, yem tüketimleri,
süt üretimleri kayıt altına alındı.

Dönem B - Ağustos

Kuru Madde
Tüketilen YemSüt Üretimi
Tüketimi (kg/
den Üretilen
(kg/gün)
gün)
Süt:KM***

Kuru Madde
Tüketimi (kg/
gün)

Tüketilen
Süt Üretimi Yeden
(kg/gün)
Üretilen
Süt:KM***

1*

24.4

44.0

1.80

19.4

36.0

1.80

2**

24.4

44.0

1.80

19.4

30.8

1.58

İsrail’de yapılan araştırmada yem tüketimindeki
%20’lik azalma (inek başına günde 24.4 kg’dan 19.4
kg’a), süt üretimindeki düşüşün sadece yarısını
açıklayabildi ve sıcaklık stresine maruz kalan ineklerin sütündeki düşüş, yem tüketimi aynı olmasına
rağmen neredeyse serinletilen ineklerin iki katı kadardı. (14 ve 8 kg/inek/gün)
İneklerin yazın serinletilmesinin, belli bir miktar
sütü üretmek için gereken yem miktarını, sıcaklık
stresine maruz kalmış ineklere göre %5-10 azaltarak yemden yararlanmayı iyileştirdiğini söyleyebiliriz.
Çalışmalardan elde edilen sonuçlara dayanarak,
aşağıdaki hesaplama yapılabilir:
İnek başına günlük ortalama yem maliyetinin 20
Lira olduğu ve yılda sıcaklık stresine yol açan 150
yaz günü bulunduğu göz önüne alındığında, ineklerin yaz aylarında serinletilmesinin yem maliyetini
azaltma ve inek başına düşen yıllık kazancı 175 ila
350 lira artırma potansiyeli bulunmaktadır. Bu kazanç miktarı, dünyanın pek çok yerinde, ineklerin
bütün yaz serinletilmesinin yol açacağı maliyetin
üzerindedir.
Dr. Flamenbaum (çeviri TE-TA Teknik Tarım)
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ULUSAL SÜT KONSEYİ ÇİĞ SÜT REFERANS FİYATI BELİRLENMİŞTİR
Aylardır süt üreticilerinin merakla beklediği, haziran ayında yapılması gereken Ulusal Süt
Konseyi‘nin toplantısı 27 Temmuz 2018 tarihinde
Ankara’da gerçekleşti. Seçimler nedeniyle ertelenen
sektör toplantısında çiğ süt referans fiyatı belirlendi.
Ağustos ayından itibaren üreticinin eline geçecek
çiğ süt referans fiyatı 1,70 TL olarak belirlendi.
Temsilcisi olduğumuz üretici grubumuz adına
belirlenen yeni çiğ süt referans fiyatını, Merkez Birliğimiz Yönetim ve Denetim Kurulu olarak, tüm süt
üreticilerimize hayırlı olmasını diliyor, Sayın Baka-
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nımıza, Müsteşarımıza, Hayvancılık Genel Müdürümüz Muhittin EYİMAYA’ ya ve tüm çalışma ekibine
vermiş oldukları desteklerden ve katkılardan dolayı
teşekkürlerimizi sunuyoruz.
Ayrıca Sektör Toplantısında, temsilcisi olduğumuz üretici grubumuz adına yeni çiğ süt referans
fiyatının belirlenmesinde birlikte hareket ederek
üreticiler adına hizmet veren ve mücadele eden
Merkez Birliği Başkanlarına ve Merkez Birliklerine
bağlı olan üye birlik başkanlarına teşekkürlerimizi
sunuyoruz.

Güncel Haberler

49

BİRLİKLERİMİZİ
TANIYALIM

Nevşehir Süt Üreticiler Birliği
Mehmet TURHAN
Birlik Yön.Krl.Bşk
17 Mart 1964 Yılında Nevşehir Kaymaklı Kasabasında doğdu. İlk ve Orta
öğrenimini Kaymaklı İlköğretim okulunda lise öğrenimini Nevşehir de tamamladı. Bir süre özel sektörde çalıştıktan sonra 2004 yılında S.S.Kaymaklı
Tarımsal Kalkınma kooperatifini kurdu
ve bir süre kooperatif Yönetim Kurulu
Başkanlığını yaptı. Başarılı çalışmaları sonrası 2007 yılında Nevşehir İli Süt
Üreticileri Birliğini kurarak Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini
yaptı. 2009 Yılı Şubat ayında Nevşehir
İli Süt Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu
Başkanlığına getirilen TURHAN, halen
Nevşehir İli Süt Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütmektedir.
Evli ve 3 çocuk babasıdır.
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Nevşehir ili ülkemizin İç Anadolu Bölgesinde bulunmaktadır. Nüfusu 2017 Yılı 292.365 Yüz Ölçümü
5.467 km² konumu ise 38.7719 enlem ve 34.5346
boylam olarak haritada gösterilmektedir. Güneyin
Niğde , doğusunda Kayseri , batısında Aksaray , kuzeyinde Kırşehir bulunmaktadır. Nevşehir ilimizde 8
ilçe, 36 belde ve 133 köy bulunmaktadır.
İlimizde araziler verimli olup ekime tahsis edildiği için yeterli derecede otlak , çayır ve mera alanımız yoktur. Fakat büyük baş hayvancılık özellikle süt
sığırcılığında gelişmektedir. Kapadokya Bölgesin de
Turizm etkin olduğu yerlerde hayvancılık biraz zayıf
kalmaktadır. Diğer turizm olmadığı bölgelerde ise
turizm olmadığından dolayı hayvancılık daha etkindir.
Bakanlığımızın süt sığırcılığına vermiş olduğu
teşvif ve yatırımlar sonucunda hayvancılık ve süt
sığırcılığının daha modern, ekipmanlar ve aletler ile
son 5 yıl içerisinde İlimizde hayvancılığın gelişmesi
%40 oranında artmıştır.
Kapodokya Bölgesine yerli ve yabancı turistlerin
ziyaret ettiği tatil cennetleri arasında yerini almıştır.
Peribacalarını ziyaret edebilir dağ yürüyüşleri yapabilirsiniz. Hız tutkunuz varsa jeep safari yapabilirsiniz.
Güvenli bir şekilde balon turları yapabilir yer altı
şehirlerini ziyaret edebilirsiniz balon turu yaparken
Nevşehir iline kuş bakışı bakabilir güzelliklerle büyülenebilirsiniz. Bu mükemmel şehirde zamanın
nasıl geçtiğini anlamayamazsınız. Avanos el yapımı
seramik kavanozlar yapabilirsiniz. Özellikle yaz aylarında pek çok yabancı turistin ziyaret ettiği Nevşehir İli ülke ekonomisine de katkıda bulunmaktadır.
Üniversitenin ve yüksekokulların şehir ekonomisine ve gelişmesine büyük katkı sağladığı görülmüştür.

Tarım Market
Yönetim Kurulu Üyelerimiz

Birlik Merkez Personeli

Derinkuyu İlçe Merkezi

Merkez Ofis

Tarımsal amaçlı üretici birliklerine ait 5200 sayılı kanuna göre kuruluşunu Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 09.05.2007 tarih
ve 390 sayılı onaylı ile tamamladığımız Nevşehir İli Süt Üreticileri Birliği 23.05.2007 tarihinde 66 gerçek kişi ve 2 kooperatif olarak faaliyete başlamıştır. Şu anda birliğimiz 19 kooperatif , 3 Şirket ve 3108
üyesiyle faaliyet göstermektedir.
Birliğimiz Emek Mah.Kadirah Sokak No:26/A Nevşehir adresinde
hizmet vermektedir. Ayrıca Derinkuyu İlçesinde Namık Kemal Mah.
Etembag Sokak No : 5 adresinde de irtibat bürosu olarak da üyelerimize hizmet vermekteyiz.
Birliğimiz Bünyesinde faaliyetine devam ettiğimiz Tarım Market
mağazamızda Hayvancılıkla ilgili gerekli malzemeler ve ekipmanların satışını Birlik Üyelerine ve bölgemizde Tarım ve Hayvancılık ile
uğraşan bütün üreticileremize yönelik olarak yapmaktayız.Üreticilerimize kaliteyi uygun fiyata satmak, arz ve talep doğrultusunda
üretici üzerinden kar amacı gütmeden faaliyet göstermekteyiz.
Üreticilerimizin süt pazarında sıkıntı yaşamaması için süt Pazar
konusunda Firmalar ile istişare toplantıları yaparak ve sütün iç piyasa değerinin altına düşmemesi Ulusal Süt Konseyinin fiyatından
pazarlana bilmesi için Nevşehir Bölgesinden 4 ad. Çiftlik Sütü ve 15
ad. Süt Toplayıcısı ile beraber günlük 65.000 litre Süt Toplama ve pazarlama işlemi yapmaktayız.
Yönetim Kurulumuz
Başkan
: Mehmet TURHAN
Başkan Yardımcısı : Bekir ATICI
Muhasip Üye
: Adem YEL
Üye
: Mustafa ÖZATA
Üye
: Oruç ŞAHİN

Merkez Dış Görünüm
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TÜRKİYE’DE ÇİĞ SÜT FİYATLARI

Uludağ Üniversitesi
Ziraat Fakültesi Zootekni
Bölüm Başkanı

Ülkemizde Tarım
Bakanlığımızın
yem ve hayvancılık
desteklemeleri
ile devletimizin
rakamlarına göre
son yıllarda süt
sığırı sayısı ve süt
üretimimizde
önemli artış
sağlandığı
görülmektedir.
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Süt, sağlıklı ve dengeli beslenme açısından önemli bir hayvansal gıda olup, özellikle çocuklarda
sağlıklı bir bedensel ve zihinsel
gelişim ve ileri yaşlarda daha az
sağlık sorunları yaşamaları açısından genç yaşlarda yeterli miktarda
tüketilmesi önemlidir. Bu nedenle
gelişmiş ülkelerde süt sektörünün
sağlıklı gelişimi açısından uzun
yıllar önce Ulusal Süt Konseyleri
kurulmuş ve süt tüketim alışkanlığının oluşturulması açısından da
okul sütü programı uygulamaları
ile yıllık kişi başı süt tüketimi 300
litreyi aşmıştır. Çocuk yaşta süt
tüketim alışkanlığı oluşmayan kişilerde ileri yaşlarda da süt tüketilmemekte, tüketildiğinde ise laktoz intoleransı sorunu daha fazla
görülmektedir. Gelişmiş ülkelerde
olduğu gibi Türkiye’de de süt sektörünün sağlıklı gelişimi için geç
de olsa üretici, sanayici ve kamu
kurumlarının temsilcileri ile USK
2009 yılında kuruldu. Ulusal Süt
Konseyi’nin (USK) ilk kuruluş yılları olan 2009-2013 yılları arasında
USK Araştırma ve Danışma Kurulu Başkanlığı görevini yürüten ve
34 yıldır hayvancılık konusunda
çalışmaları olan bir akademisyen
olarak USK ve ülkemizde çiğ süt
fiyatları konusunda kısa bir değerlendirmede bulunmak isterim.
Ülkemizde Tarım Bakanlığımızın yem ve hayvancılık desteklemeleri ile devletimizin rakamlarına

göre son yıllarda süt sığırı sayısı ve
süt üretimimizde önemli artış sağlandığı görülmektedir. Süt üretimimiz önemli miktarda artarak 2017
yılı itibariyle 20 milyon tonu aşmış,
yıllık kişi başı süt tüketimi 260 litreye ulaşmış olmakla birlikte, gelişmiş ülkelerdeki süt tüketimi dikkate alındığında hala süt üretim ve
tüketimimizin yeterli olmadığını
söyleyebiliriz. Ülkemizde hayvancılık sektöründe son günlerde en
çok tartışılan konulardan birisi çiğ
süt fiyatlarıdır. Çiğ süt maliyetini
etkileyen en önemli faktör ise yem
fiyatlarıdır. Yem fiyatlarındaki değişime uygun olarak süt fiyatları artırılmadığı takdirde üretim yapan
üreticinin bu faaliyetini sürdürmesi
mümkün olamayacağı için, üretici
öncelikle hayvan sayısını azaltmaya yönelmekte, süt veren damızlık
hayvanların kasaba gitmesi sonucu süt üretiminin azalması süt fiyatlarını yükseltmekte, bu durum
daha sonra sanayici ve tüketicinin
bundan olumsuz etkilenmesine
neden olmaktadır. Süt üretiminin
düşüşünü engellemek için yetiştiricinin dişi hayvanlarını kesmesini
yasaklamak da soruna çözüm değildir. Çünkü hiçbir üretici para kazandığı süt hayvanını kesmeyeceği
gibi, süt fiyatlarının düşük olması
nedeniyle zarar ettiği bir hayvana
da zorla bakmayacak ve bir şekilde
damızlıklarını kestirmek zorunda
kalacaktır. Bu nedenle belli kalite
ve standarttaki çiğ süt maliyetinin
USK’de konunun uzmanları tarafından gerçekçi olarak hesaplanması, fiyat konusunda USK’nın ilgili
taraflarının mutabakatının sağlanması, süt maliyetini etkileyen unsurlardaki değişime uygun olarak
da süt fiyatlarının sürekli olarak
belli dönemlerde güncellenmesi
gerekmektedir.

Nitekim USK’nin kurulduğu ilk yıllarda USK Araştırma ve Danışma Kurulu olarak ilk çiğ süt maliyeti gerçekçi olarak belirlemiş, üretici ve sanayicinin mutabık
kaldığı çiğ süt fiyatı uygulamaya konulmuş, daha sonraki yıllarda da çiğ süt maliyetlerindeki artışa paralel
olarak çiğ süt fiyatları güncellenmiş, bu konuda ne
üretici ne de sanayici açısından bir sorun yaşanmamıştır. Ancak, son yıllarda çiğ süt üretim maliyetlerindeki
artışa paralel olarak çiğ süt fiyatlarının yeterince artırılmaması, çiğ süt fiyatlarını süt sektörünün tüm paydaşlarının yer aldığı USK yerine enflasyonu artırdığı
gerekçesi ile Merkez Bankası Gıda Komitesi tarafından
çiğ süt fiyatlarına müdahale edilmesi süt üreticilerini
zor duruma düşürmüştür.
Çiğ süt fiyatlarına maliyetinin altında fiyat uygulanması bu ülkede süt hayvancılığını ve süt üretimini olumsuz etkileyeceği gibi, uzun vadede besiye
alınabilecek erkek buzağı sayısı düşeceği için zaten
yetersiz olan kırmızı et üretimini de olumsuz etkilenecektir. Kırmızı et açığının artması ise kırmızı et fiyatlarının daha da yükselmesine neden olacaktır. Ülkemiz
süt sektöründe sürdürülebilirlik açısından süt ve besi
hayvancılığı ile yem sektörü mutlaka birlikte değerlendirilmelidir. Bu nedenle ülkemizde süt hayvancılığı ve
süt sektörünün sorunlarının çözümü ve sağlıklı gelişimi için;
1. Türkiye’de süt üretim ve tüketimi artırılmalıdır.
2. Çiğ sütte kalite ve standartlar belirlenmeli, kaliteye
göre fiyat uygulanmalıdır.
3. Çiğ süt fiyatı USK tarafından belirlenmeli, başta yem
maliyetleri olmak üzere artan maliyetler oranında
süt fiyatları düzenli aralıklarla güncellenmelidir.
4. USK’de üretici ve sanayiciden sağlanacak kesintilerle bir fon oluşturulmalı, süt fiyatlarındaki aşırı
dalgalanmaları önlemek için ET-Süt Kurumu yerine
gerektiğinde süt sektörünün tüm taraflarını temsil
eden USK piyasaya müdahalede bulunabilmelidir.
5. Birçok gelişmiş ülkede süt dahil bir çok ürün için
oluşturulan süt borsası ülkemizde de kurulmalı,
üretici ve sanayici açısından çiğ süt ticaretinin daha
sağlıklı pazar koşullarında gerçekleşmesi sağlanmalıdır.
6. Süt üretiminde istikrar ve pazar garantisi için sözleşmeli üretim teşvik edilmelidir.
7. Süt tüketim alışkanlığının oluşturulması için okul
süt projesi sadece süt üretim arzının fazla olduğu
bahar dönemi yerine, yıl boyunca uygulanmalıdır. Çünkü okul çağındaki çocukların sadece süt

üretiminin
fazla olduğu bahar
döneminde değil,
yıl boyunca
süt tüketmeye, sağlıklı ve
dengeli beslenmeye ihtiyaçları
vardır.
8. Süt üretiminin arttığı
dönemlerde çiğ süt fiyatının düşmemesi için sanayiciye süt tozu desteği uygulamasına devam edilmelidir.
9. Gelişmiş ülkelerde
toplam süt tüketimi
içerisinde %20’lere
ulaşan ve önemli bir
bölümü okul sütü
projesinde değerlendirilen organik süt üretimi
ülkemizde sadece % 0.1
düzeyindedir. Bu nedenle sağlıklı beslenme, çevre
ve insan sağlığının korunması açısından ülkemizde de organik süt üretimi ve tüketimi artırılmalıdır.
10. Uzun vadede süt üretimine büyük zarar vereceği
için, süt fiyatlarının artması gerekçe gösterilerek süt
11. ve ürünleri ithalatına kesinlikle izin verilmemelidir.
12. Süt hayvancılığının ve süt sektörünün sağlıklı gelişimi için ülkede %85’i 10 baş ve altında sağmala
sahip üreticilerin en az 40-50 başlık aile işletmelerine dönüştürülmesine yönelik uzun vadeli ulusal
bir süt hayvancılığı program uygulanmalıdır. Sürdürülebilirlik açısından da hayvancılık konusunda
eğitimli gençlerin hayvancılıkta istihdamına destek
verilmelidir.
13. Süt hayvanlarının sağlıklı ve dengeli beslenmesi,
beslemeye bağlı sağlık, döl verimi ve süt kalite sorunlarının önlenmesi için ülkemizde kaliteli kaba
yem üretimi %9’dan en az %25’e çıkarılmalı, ülke
hayvancılığı besin değeri yok denecek kadar düşük
olan, yemden çok bir altlık materyali olan samana
muhtaç bırakılmamalı, doğal otlatma alanı olan
mera ıslah ve idaresine önem verilmelidir.
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Süt’ün
Uzm. Dyt. Duygu ÖZTÜRK GÜNER
Diyetisyen

KALSİYUM İÇEREN BESİNLERİ GÜNLÜK
BESLENMENİZDEN EKSİK ETMEYİN

Kalsiyumun sağlığa olumlu
etkilerinden faydalanmak
için ise en iyi kaynaklar olan
SÜT (inek, koyun, keçi) ve
SÜT ÜRÜNLERİNE günlük
beslenmede yer açmak
gerekmektedir. Çünkü bu
besinler kalsiyumu en çok
ihtiva eden besinlerdir. Her gün
tüketilen bu besinlerle kalsiyum
açığının büyük bir bölümünü
yada tamamını karşılamak
mümkündür.
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Kalsiyum vücudumuzun en çok ihtiyaç duyduğu ve kullandığı minerallerin başında gelmektedir. Vücuttaki kalsiyumun % 99’u kemiklerde
ve dişlerde bulunur. Temelde herkes kalsiyumun
sadece kemik ve dişler için gerekli olduğunu
düşünür. Ancak kalsiyumun sağlık için önemli
olan başka görevleri de vardır. Kalsiyumun, kas
büyümesi ve kasların kasılıp-gevşemesi, enerji üretimi, kanın pıhtılaşması, sinirsel uyarıların iletimi
ve kalbin düzenli çalışmasını etkileyen çok önemli
görevleri de vardır. Vücutta kemik ve dişlerin yapısında yer alan kalsiyumun dışında kalan kalsiyum; kaslarda, kanda ve hücreler arası sıvıda yer
alır. İnsanın kaslarını hareket ettirebilmesi ve dolaşım için kalsiyuma ihtiyaç vardır.
Eğer kandaki kalsiyum miktarı düşerse, vücut
ihtiyacı olan kalsiyumu kanda dengeleyebilmek
ve sistemin işleyebilmesi amacıyla kemiklerde
depo edilen kalsiyumu kullanarak sağlar. Günlük
beslenmede kalsiyumdan zengin besinlerin yeterince alınması ile hem kandaki kalsiyum, hem
de kemiklerde depolanan kalsiyum normal oranda kalabilir.
Büyümenin hızlı olduğu çocukluk ve ergenlik döneminde kemik yapımı hızlı olmaktadır. Bu
yüzden bu dönemlerde kemik gelişimi için yetişkinlere göre daha fazla kalsiyuma ihtiyaç duyulmaktadır.

hayatımızdaki önemi
Hamilelikte annenin kalsiyum
ihtiyacı artar. Çünkü, hem kendisi,
hem de bebeği kalsiyum harcar.
Hamilelik döneminde yeterli
miktarda kalsiyum alınmadığında bebeğin gereksinimi
annenin kemiklerinden sağlanır. Anne, gerekli kalsiyumu
karşılayamazsa kemik ve dişlerde sorunlar ortaya çıkar.
Yetersiz kalsiyum alımı, kas
kramplarına, sinirlilik, uykusuzluk, kemik ağrıları, diş kayıpları, yüksek tansiyon, kalp yetmezliği,
osteoporoz (kemik erimesi), osteomalasia (kemiklerin yumuşaması) ve böbrek taşı riskinin artmasına
neden olmaktadır. Çocuklarda ise büyümede gerilik,
raşitizm (kemik zayıflığı) gibi sorunlara neden olmaktadır.
Kalsiyumun gereğinden fazla alınması ise böbrek
işlevlerinin bozulmasına, demir, çinko, magnezyum
gibi bazı minerallerin emiliminin engellenmesine neden
olmaktadır.
PEKİ NE KADAR KALSİYUMA İHTİYACIMIZ VAR?
Yetersizliğinden ve aşırı tüketiminden kaçınmak,
sağlık için faydalarından yararlanmak adına günlük
tüketilmesi gereken miktarlar aşağıdaki gibi olmalıdır.
- 19-50 yaş arası günde 1000 mg
- 50 yaş ve üzeri günde 1200 mg
- Hamile yada emziren kadınlar günde 1500 mg›a
kadar tüketmelidir.
Kalsiyumun sağlığa olumlu etkilerinden
faydalanmak için ise en iyi kaynaklar olan SÜT
(inek, koyun, keçi) ve SÜT ÜRÜNLERİNE günlük
beslenmede yer açmak gerekmektedir. Çünkü bu
besinler kalsiyumu en çok ihtiva eden besinlerdir. Her
gün tüketilen bu besinlerle kalsiyum açığının büyük bir
bölümünü yada tamamını karşılamak mümkündür.
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