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

Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Ödemiş Süt Üreticileri Birliği Yönetim 
Kurulu Üyesi, Türkiye Süt Üreticileri 

Merkez Birliği Denetim Kurulu Üyesi
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Değerli Süt Kardeşi okurları,
Süt üreticisinin sesi olabilmesi hedefiyle yayın hayatına 

başlayan dergimizin dördüncü sayısını sizlerle buluşturmaktan 
mutluyuz. Üçüncü sayımızı yayımladığımız günden bu yana hayli 
hareketli bir gündemi yaşadık.  Birlik Yönetim Kurulu içinde de 
bir bayrak değişimi yaşandı ve başkanlık görevi şahsıma tevdi 
edildi. 

Süt üreticileri olarak, dünya ve içinde yer aldığımız coğrafya-
daki çalkantılara, tüm ağır şartlara rağmen yoluna kararlılıkla de-
vam eden ülkemizin bu kutlu yürüyüşünde sarsılmaz bir inançla 
yerimizi alıyoruz. 

FETÖ’nün hain darbe teşebbüsünü defeden, bütünlüğümüzü 
hedef alan terör saldırılarına karşı mücadelesini sürdüren ülke-
miz; bir yandan da 2023 hedeflerine ulaşabilmek, dünyanın en bü-
yük 5 ekonomisinden birisi olabilmek için gereken adımları atıyor. 
Birlik olarak biz de bu anlamda üzerimize düşen görevleri layıkıy-
la yerine getirebilme noktasında azami gayreti gösteriyoruz. 

Değerli üyeler, bildiğiniz gibi  Milli Tarım Stratejisi, İzmir’in 
Ödemiş ilçesinde düzenlenen  törende Başbakanımız Sayın Binali 
Yıldırım ve Bakanımız Faruk Çelik tarafından açıklandı. Benim de 
davetli olarak bulunduğum törende Başbakanımız Binali Yıldırım, 
tarımda havza bazlı üretime  destek verileceğini duyurdu. Güb-
rede ve mazotta çiftçiye ciddi destekler sağlandı. Başbakanımız, 
“Şimdiye kadar destekler veriliyordu ama şimdiki destekler daha 
bilinçli hale geliyor” diye müjde verdi.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da Cumhurbaş-
kanlığı Külliyesi’nde üreticilerle bir araya gelerek, Milli Tarım 
Projesi’nin önemini vurguladı. 

Milli Tarım Stratejisinin derinlikli bir vizyon içerdiğini, üreti-
cilerimize hem kısa vadede, hem de gelecekte çok önemli katkılar 
sağlayacağını düşünüyorum. Bu vizyonun tam destekçisiyiz. 
Diğer yandan, Birliğimizin süt piyasasına yön veren en etkin aktör 
olarak sektördeki yerini sağlamlaştırması noktasında da gerekli 
adımları özenle atmayı sürdürüyoruz.  Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanımız Sayın Faruk Çelik ve Bakanlık bürokratları ile yürüttü-
ğümüz görüşmeler son derece olumlu bir seyirde ilerliyor. Bakan-
lığımız, süt üreticileri adına Merkez Birliğine tam destek veriyor. 
Bu noktada tek muhatap da Birliğimizdir. Bu bizi çok daha güçlü 
kılıyor.   

“Sütün sahibi Merkez Birliğidir”  anlayışının her geçen gün 
daha çok kabul gördüğüne dikkat çekmek isterim. 2017 yılında 
süt üretecilerini çok daha güzel günler, müjdeli haberler bekliyor. 
Zira üyelerimizin beklediği desteklemeler konusunda Bakanlık ile 
sürekli koordinasyon halindeyiz ve belirli sözler aldık. Bunların 
yeni yılda hayata geçmesini bekliyoruz. 

 Beşinci sayıda çok daha güzel haberlerle buluşmayı ümit edi-
yor, bol kazançlı, sağlıklı yeni bir yıl diliyorum...

Tevfik
KESKİN

Türkiye Süt 
Üreticileri Merkez 

Birliği Yönetim 
Kurulu Başkanı

Milli Tarım Projesi 
bizi güçlü kılacak
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Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Sponsorluğunda 
Kuşadası Efes Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşti-
rilen 4. Ulusal Süt Zirvesi, Türkiye'nin dört bir yanın-

dan üreticileri ve birlik yönetimlerini ağırladı. Merkez Birliği 
ve birliğe bağlı birlikler zirveye damga vurdu. Zirveye son 
günlerde en çok tartışılan sütteki verim fazlalığı, süt fi yatları 
başta olmak üzere desteklemeler, sektörde yenileşim konuları 
masaya yatırıldı. Türkiye'nin yılda 19 milyon ton ile üre-
timdeki başarısına karşın kişi başı 24 litre tüketimle Avrupa 
Birliği ve Amerika'nın gerisinde kalması da yine zirvenin ana 
gündem maddeleri arasında yer aldı.
ÇÖZÜM EGE’DE

Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Yönetim Kurulu 
Başkanı Tevfi k Keskin, zirvenin küçükbaş ve büyükbaş hay-
vancılık sektörünün gelişmesi, süt verimliğinin ve kalitesinin 
artırılarak sürdürülebilir üretimi ile pazarlanmasını sağlamak 

Hayvancılığın 
kurtuluşu sütte
4. Ulusal Süt Zirve-

si’nde konuşan Başkan 
Keskin, "Hayvancılıkta 

sorun süttür. Sütteki 
sorun çözüldüğünde 
hayvancılıktaki sorun 

da çözülür. Süt besleyi-
ci olduğu kadar sektöre 

de istikrar getirir" dedi

kardeşiSÜT ● Aralık 2016
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için büyük önem 
taşıdığını söyledi. Süt 
ürünleri fi yatlarında-
ki artışa karşın sütte 
iki yılı aşkın süredir 
bir artış olmamasını 
nedeniyle sahada "is-
tikrarsız" bir ortamın 
doğduğunu söyle-
yen Başkan Keskin, 
hayvancılık sektö-
ründeki sorunun 
merkezinde ‘süt’ün 
yer aldığına dikkat 
çekerek "Sütte sorun 
çözüldüğünde, hay-
vancılıktaki sorun da 
çözülür.  Zirve tüm 
sorunların çözüm 
noktası olacak " dedi. 

Özellikle Ege 
Bölgesi'nde üretici 
aleyhine oluşan bir 
sistemin varlığının 
söz konusu oldu-
ğuna dikkat çeken 
Keskin, "Bundan da 
Türkiye geneli etki-

leniyor. Bu nedenle sütteki sorunların çözümünün 
adresi Ege'de yatıyor" diye konuştu. 
'YAPILANMA SAĞLANACAK”

Bir önceki Ulusal Süt Zirvesi'nde, Et ve Süt Ku-
rumu'nun piyasada "hakemlik" görevi görmesi için 
çağrı yapıldığını bunun da kabul gördüğünü hatırla-
tan Keskin, "Bizdeki asıl sorun bu. Herkes kendi işini 
yapmalı.  Örneğin biz sivil toplum kuruluşuyuz ve 
üreticinin hakkını savunmak zorundayız. Görevimiz 
net ve işimiz de bu. Aynı zamanda hem bakanlığı 
hem de üreticilere karşı hesap verebilir olmalıyız. 
Et ve Süt Kurumu da kesinlikle müdahale kurumu 
olmalı. Bu noktada biz Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı ile aynı düşünceye sahibiz. Sayın Bakan 
Faruk Çelik, merkez birliklerinin yapılanmasının 

sağlam olmasını istiyor. Biz de aynı düşüncedeyiz, 
Türkiye'de bir örgüt kirliliği yok, bağlantı kopukluğu 
var. Herkes birbirinin işini yaparsa olmaz. Her kurum 
kendi işini yapmalı" dedi.

Türkiye'nin hayvancılık sektöründe kalkınmaya 
ihtiyacı olduğunu ve bunun da tüm kesimler tarafın-
dan şart olarak görüldüğünü söyleyen Keskin, "Hay-
vancılıkta sorun süttür, sütteki sorun çözüldüğünde 
hayvancılıktaki sorun da çözülür. Süt besleyici oldu-
ğu kadar sektöre de istikrar getirir" diye konuştu.

güncel haberlergüncel haberler
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Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Ulusal Süt 
Zirvesinde tarımla ilgili birçok paydaşın, 
bakanlığımızın ilgili birimleri, üretici birlikleri 

ve üreticilerimizin katılımıyla gerçekleşti. Zirvenin 
düzenleme komitesinde ana destekleyici olan Türkiye 
Süt Üreticileri Merkez Birliği, yoğun bir gündemle ve 
organizasyonla tüm katılımcı misafi rlerin takdirini 
kazandı.

Ulusal Süt Zirvesi’ni TRT-1 ve Toprak TV’ye 
değerlendiren Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği 
Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Gezgin, katılımın 
tüm tarım paydaşlarıyla birlikte ve etkin katılımla 
yapılmasının çok anlamlı ve çözüme katkısının olaca-
ğını belirtti. 

Gezgin, “Bakanlığımız, özellikle süt tozu desteği 
ile üreticilerimize ve sanayicilerimize nefes aldır-
mıştır. Sütte yaşanan sıkıntıların mutlaka çözülmesi 
gerektiğini, yoksa tüm paydaşlarla birlikte üreticileri-
miz çok kötü olacak” dedi.

Bu vesileyle öne çıkan bazı konulara da değinen 
Gezgin, “Üretimin planlı yapılabilmesi için havza 
bazlı desteklemenin bir an önce uygulanması, küçük 

ölçekli aile işletmelerinin daha fazla v e gerçek üreti-
ciler hedefl enerek desteklerin yapılmasının sürdürü-
lebilirlik ve kırsalda kalkınma açısından çok önemli 
adımlar olacaktır” diye konuştu.

Süt üreticilerine verdikleri hizmetler hakkında da 
bilgi veren Gezgin, şöyle konuştu, “Üretimin bilinçli 
yapılabilmesi için sahada sürekli eğitim çalışmaları-
mız devam etmektedir. Bilinçlendirme ve eğitimin 
faydasını piyasaların iyi olmadığı dönemlerde daha 
da iyi görebiliyoruz. Toplu alım satım sözleşmeleri 
yaparak üreticilerin haklarını daha iyi koruyarak 
üretim maliyetlerini düşürüyoruz. Üreticilerimizin 
üretmiş olduğu sütlere pazar bularak zor ve sıkıntılı 
dönemleri biraz daha rahat geçirmelerini sağlamakta-
yız. Ülke genelinde süt üretimini bakanlığımız kayıt 
sisteminde tutarak üretimin planlanması, kayıt altına 
alınması ve desteklemelerin üreticilerimizin hesapla-
rına aktarılmasını sağlamaktayız.”

İnadına kaliteli süt üretimine devam edeceklerini 
belirten Gezgin,  “Türkiye’de tüm süt üreticilerine 
seslenmek istiyorum. Birliklerine sahip çıksınlar” di-
yerek tüm üreticilerinin yanında olduklarını söyledi. 

Üreticinin 
hakkını koruyoruz
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Türkiye’nin ilk ve tek canlı hayvan fuarı özel-
liğini taşıyan Anadolu Expo 3. Canlı Hayvan 
Fuarı, 3-6 Kasım tarihleri arasında Kuşada-

sı Efes Kongre Merkezi’nde düzenlenen törenle 
düzenlendi.

GL Platform Fuarcılık tarafından düzenlenen 
fuarda, büyük ve küçükbaş hayvanlar ile sektördeki 
teknolojik son gelişmeler görücüye çıktı. Geçen yıl 50 
bin ziyaretçiyi ağırlayan ve sektörün hayvancılığın 
düğünü olarak nitelendirdiği fuar, bu yıl sektörün 
balayı olarak değerlendirildi.

Açılışta konuşan Gıda Tarım ve Hayvancılık Ba-
kanlığı Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı Burhan 
Demirok, fuarın gördüğü ilgi nedeniyle “Bakanlık 
olarak mutluyuz. 

Aydın’ı biliyoruz, Kuşadası’nı biliyoruz. Üstelik 
şunu da biliyoruz, Anadolu EXPO yalnızca 3 yılda 
bu seviyeye geldi ve içeriği her yıl ivmeli şekilde 
arttı. Bu zihniyetle giderse ilerleyen yıllarda Anadolu 
EXPO, sektörün zirvesindeki Hannover Fuarı gibi bir 
marka olacaktır. 

Beklentilerimiz bu yönde” dedi.

Canlı Hayvan Fuarı'nda
son yenilikler tanıtıldı

kardeşiSÜT ● Aralık 2016
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HEDEF KALİTELİ SÜT
Hayvancılık ve süt sektöründe bakanlığın bir “is-

tişare” ortamı yarattığını, tüm temsilcilerle her an ve 
her durumda görüşmelerin yapılabildiği bir ortamda 
çalışıldığını ifade eden Demirok, “Türkiye 12 yıl önce 
12 milyon ton süt üretimi yapıyordu, bugün ise 
18,6 milyon ton süt üretiyoruz. Ancak artık 
miktar olayı bitti. Sütün miktarıyla ilgimiz 
bundan sonra kalmadı. Dünyanın süt politi-
kası süt üretmek değil kaliteli süt üretmek” 
diye konuştu. Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği 
Başkanı Tevfi k Keskin de Et ve Süt Kurumu’nun süte 
olan müdahalesinin “genişletilerek” devam etmesi ge-
rektiğine dikkat çekti. Keskin, “Sütün hak ettiği değeri 
almasını kutsal bir görev olarak kabul ediyoruz. 308 
bin üyemizle sütün daha kaliteli üretimi için üzerimize 
düşen ne varsa hepsini yerine getireceğiz” dedi.

45 bin metrekarelik alanda düzenlenen fuara, yurt 
içi ve yurt dışından gelen alıcılar ikili görüşmeler yaptı. 

Süt içen 
matematikten 

geçer

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen Anadolu EXPO 
3. Canlı Hayvan Fuarı, bir kez daha sektörün devlerini ağırladı

FUARDA Et ve Süt Kurumu'nun yaptığı 
araştırma sonuçlarını açıklayan Et ve Süt 
Kurumu Piyasa İzleme Değerlendirme Daire 
Başkanı Ferda Yıldırım, hayvansal protein 
tüketimiyle matematik zekasının çok ciddi bir 
bağlantısı olduğunu belirtti. 

200 yılında OECD tarafından 70 ülkede 15 
yaş grubunun katıldığı sınavda çocukların 
matematik, fen okuryazarlık düzeyinin ölçül-

düğünü, Türkiye'nin son sıralarda yer 
aldığını anlatan Yıldı-

rım, "Bunun bilimsel 
bir açıklaması var 

mı diye araştırma 
yaptık. hayvansal 

protein tüketimiyle 
matematik zekasının çok ciddi 
bir bağlantısı olduğu tespit 
edildi. Hem süt fazlalığından 
dem vuruyoruz hem de iç tüke-
time yönelik daha fazla çalışma 
yapmıyoruz. İç tüketim mutlaka 
artırılmalı" dedi.

güncel haberlergüncel haberler
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Kuşadası Efes Kongre Merkezi'nde GL Plat-
form tarafından düzenlenen yarışmalar renkli 
görüntülere sahne oldu. Ege üreticilerinin dün 

yoğun ilgi gösterdiği fuarda tüm stantlar ziyaretçiler-
le doldu. Fuar kapsamında Aydın Kırmızı Et Üretici-
leri Birliği'nce bu yıl ikincisi düzenlenen ‘En Verimli 
Besi Sığır Yarışması'nda çekişmeli anlar yaşandı. 

Fuarda damızlık düveler de açık artırmayla satışa 
sunuldu. Simental kategorisinde birinciliği Tunay 
Desti'nin Akçaovalı isimli sığırı alırken, Ergün Çift-
çi'nin Herkül ve Yener Demir'in de "Demir" isimli 
sığırları ise ikinci ve üçüncü oldu. Mondofon katego-
sinde ise Cemal Aytimur'un "Özel" isimli sığırı birinci 
oldu. İkincili Ulaş Gümüş'ün "Cesur" isimli sığırı aldı. 
Şarole kategorisinde ise birinciliği Halil İbrahim'in 
"Çiftçi" isimi sığırı aldı. Şenol Dönmez'in "Kral" ve 
Mustafa Düzenli'nin "Kayserili" isimli sığırı ise üçün-
cü oldu. 

GL Platform Genel Müdürü Gül Ceylan Türki-
ye'nin hayvan potansiyelinin giderek artması için 
tanıtımın dışında üreticinin tüketiciyle buluşmasına 

da olanak sağladıklarını belirerek, "Aydın ve Kuşada-
sı fuarına sahip çıktı" dedi.

En güzelleri yarıştı
Anadolu EXPO Canlı Hayvan Fuarı'nda düzenlenen en verimli sığır yarışmasın-
da güzeller görücüye çıktı. Fuarda damızlık düveler de satışa sunuldu
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MİLLİ TARIM 
PROJESİ'NE
BİRLİKTE 
SAHİP ÇIKALIM

Cumhur-
başkanı Er-
doğan Milli 

Tarım Proje-
si'nin tanıtım 
toplantısında 
14 Kasım'da 

Türkiye'nin 
dört bir 

yanından 
üreticiler-
le  Beşte-

pe'deki Cum-
hurbaşkanlığı 
Külliyesi'nde 

bir araya 
geldi
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Çiftçilere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan 
"Toprağa sırtını dönen insan en büyük ihaneti 
kendisine yapmış olur; çünkü Rabbim bizlere 

topraktan yaratıldığımızı ve yine toprağa döneceği-
mizi haber veriyor" hatırlatmasında bulundu.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın hazır-
ladığı Milli Tarım Projesi'nin önemine dikkat çeken 
Erdoğan, "Tarım ve hayvancılık, bu işle meşgul olan 
kişilerin ürünlerini sadece kendi şahsi ihtiyaçlarını 
karşılamak için değil tüm insanlığa sunmak için 
yürüttükleri faaliyetlerdir. Hayatımızı sürdürmek 
için ihtiyaç duyduğumuz ürünlerin, hizmetlerin belli 
meslek grupları tarafından yürütülmesi, bizlere başka 
alanlara yönelme ve oralarda derinleşme imkânını 
sağladı. Tarım konusu diğer tüm işlerden farklı ola-
rak insanlığın varlığını sürdürebilmesi için olmazsa 
olmazdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,  ekim ayında Başba-
kan Binali Yıldırım'ın İzmir'de açıkladığı Milli Tarım 
Projesi'nin her türlü takdiri ve desteği hak ettiğini 
söyledi.

"Havza Bazlı Üretimi Destekleme ve Hayvancılık-
ta Yerli Üretimi Destekleme adıyla iki başlık altında 
hayata geçirilmekte olan bu projeye hep birlikte sahip 
çıkmalıyız" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle 
devam etti: "Anadolu, dünyanın en kadim tarım ve 
hayvancılık coğrafyası olmasına rağmen maalesef bu-
gün her iki konuda da olmamız gereken yerin epeyce 
uzağındayız. Topraklarımız var ama doğru planlama 
yaparak, yeterli teknik destek sağlayarak hakkıyla de-
ğerlendiremiyoruz. Meralarımız var ama et fi yatları 
almış başını gidiyor, ihtiyacımızı karşılayabilmek için 
ithalat yapmak zorunda kalıyoruz. Bu kabul edilebilir 

kapakkapak



16

güncel haberlergüncel haberler● Aralık 2016kardeşiSÜTkardeşi kapak
● Aralık 2016SÜT kapak

bir manzara değildir. Özellikle topraklarımız nokta-
sında, şu azotlu gübreyle topraklarımızı mahvettik 
ve topraklarımız suyla buluştuğu zaman ne yazık 
ki çamur olup, akıp gidiyor. Doğallıktan uzak, tüm 
hastalıkların temelinde de ne yatıyor? O gübreleme 
yatıyor."

Bu reformla birlikte Türkiye'nin doğal gübreye 
dönmek durumunda olduğunu dile getiren Erdoğan, 
"Doğal gübreye dönerken de yapmamız gereken iş-
lerin başında bana göre hani bu 'çöp atıkları' diyoruz 
ya bunları biz kompost gübreye çevirmek suretiyle 
gübrelemede rahatlıkla kullanabiliriz ve bunları 
kullanmak suretiyle de bu kimyevi azotun tehdidin-
den bütün bu tarımsal gıdalarımızı kurtarabiliriz, 
bunun üzerinde çalışmamızda büyük fayda var diye 
düşünüyorum. Şu anda sadece 30 büyükşehir beledi-
yesi bu konularla ilgili adımını atsa, kompost gübre 
üretimini şu anda hızlandırsa buradan çok büyük 
nimet elde ederiz ve bunları biz kendimiz üretiriz" 
diye konuştu. 
ÇOK ÖNEMLİ BİR ADIM

Türkiye'nin ithalatı ve ihracatının 4 kat artar-
ken tarımsal ürünlerde ihracat artışının bu rakamın 
altında kaldığını ama ithalat artışının bunun üzerine 
çıktığını dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Tabii ki bugün tarımsal hasılada Avrupa'da bir 
numara olmamız, gerçek potansiyelimizi kullanabil-

diğimiz anlamına gelmiyor. Bölgesini ve hatta tüm 
dünyayı doyuruyor olması gereken Türkiye'nin gıda 
ve et ithalatı yapıyor olması ortada bir sorun oldu-
ğunun ifadesidir. İnşallah, Milli Tarım Projesi ile bu 
sorunların çözümü konusunda önemli bir adım atmış 
oluyoruz. Ülke olarak aslında imkânlarımız yeterli ol-
duğu halde plansız programsız iş yapılması sebebiyle 
sık sık karşılaştığımız arz açığı veya arz fazlası... Yeni 
destekleme modeliyle bu sıkıntının geride bırakılaca-
ğına inanıyorum. Aynı şekilde hayvancılıkta illerimi-
ze ve hayvan türlerine göre belirlenen teşvik modeli-
nin de, fi yatların dengelenmesi ve ithalatın önlenmesi 
noktasında beklentilerimizi karşılayacağımıza da bu 
noktada inanıyorum ve bunu temenni ediyorum.

Enfl asyon hedefl erimize ulaşamamamızın en 
önemli sebebi gıda fi yatlarıdır. Enfl asyon rakamları 
açıklandığı zaman, domates, biber bunlar söylendiği 
zaman gerçekten ağırıma gidiyor. Biz bu noktada 
domatesten, biberden dolayı enfl asyonda olumsuz 
etkilenmememiz gerekir. Bunu rahatlıkla aşmamız 
gerekir. Bu topraklar, bu kadar verimli, bereketli ola-
cak ve biz hala enfl asyonda domates, biber, bunların 
fi yatından dolayı enfl asyonda sıkıntı yaşayacağız. 
Olmaz. Bunu aşacağız."

Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmasında teş-
vikleri açıkladığına değinen Erdoğan, "Şimdi böyle 
teşvikler olduğuna göre bundan sonra ne kalıyor? 
Çalışmak" diye konuştu.
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Başbakan Binali Yıldırım,  İzmir 
Ödemiş'te Milli Tarım Projesi'ni 
açıkladığı törende yaptığı ko-

nuşmada başarıyı arttırmak, üretimi 
katlamak için destekleri arttırdıkları-
nı, gelecek nesillere üreten bir Türki-
ye bırakmak istediklerini söyledi.

Yıldırım,  AK Parti'nin iktidara 
gelmesinden sonra 14 yılda 90 milyar 
lira tarıma destek verdiklerini, tarım 
kredilerindeki yüzde 60'lara varan 
faiz oranlarını yüzde 1 ila 8 oranına 
gerilettiklerini, gençlere ve kadın 
çiftçilere ilave destek sağladıklarını, 
bitkisel üretimi 98 milyon tondan 
117 milyona, hayvansal üretimi ise 
neredeyse ikiye katlayarak, 12 milyon 
tondan 23,5 milyon tona çıkardıkları-
nı kaydetti.

 Milli Tarım Projesi'nin Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk 
Çelik ve arkadaşlarınca hazırlandığı-

nı anlatan Yıldırım, şöyle konuştu: 
"Tarımda havza bazlı üretime 

destek verilecek. Şimdiye kadar 
destekler veriliyordu, ancak şimdiki 
destekler havza bazlı modeliyle artık 
daha bilinçli hale geliyor. Bu ne de-
mek, Türkiye'deki bütün ilçeler, iller, 
tarım yapılan her yer tek tek masaya 
yatırıldı.

 Böylece 941 tane havza ortaya 
çıktı. Bu 941 havzada hangi ürünler 
yetişir, pamuk, zeytin, arpa, yulaf, 
yem bitkileri nerede daha iyi yetişir, 
hangi ürün daha çok su ister, hangisi 
daha az su ister. Bunları belirleyince 
iş kolaylaşıyor. Suyun olmadığı yerde 
en çok su isteyen pirinç ekerseniz 
ondan sonra havanızı alırsınız. Taşı-
ma suyuyla da pirinç herhalde çeltiği 
yapamazsınız. Onun için ürünleri 
havzalara uygun yerlerde yetiştirece-
ğiz." 

ÜRETEN 
BİR TÜRKİYE 

BIRAKACAĞIZ

Başbakan 
Yıldırım, 65. 

Hükümet 
olarak tarım 

ve hay-
vancılığın 

öncelik 
verdikleri 

sektörlerin 
başında yer 
aldığını be-

lirtti
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kapakkapak

BÜROKRASİ 
AZALACAK

ÜRETİM VE GELİR 
ARTACAK

SÜT FİYATLARINA MÜDAHALE 

Başbakan Yıldırım'ın açıkladığı "Milli Tarım Projesi", çiftçi ve besiciye destek pa-
ketlerinin yanında üretim planlaması ve bürokrasinin azaltılması konularını içeriyor 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının hazır-
ladığı, Başbakan Binali Yıldırım'ın İzmir'de 
açıkladığı "havza bazlı üretime dayalı destek-

leme modeli" ve "hayvancılıkta yerli üretimi destek-
leme modeli" olmak üzere iki ana temelden üzerine 
oluşturulan "Milli Tarım Projesi"ne göre, 2023'te ta-
rımsal hasılanın 150 milyar dolara, tarımsal ihracatın 
ise 40 milyar dolara yükseltilmesi hedefl eniyor. 

Hükümet, tarımı, Türkiye'nin tarım ve hayvancı-
lıkta ciddi atılım sağlaması için yatırımlarda ilk sıra-

lara alırken, yeni uygulamaları da hayata geçirecek.
MERALAR ATIL KALMAYACAK 

Proje kapsamında "hayvancılıkta yerli üretimi 
destekleme modeli"yle 25 şehirde "mera hayvancılığı 
yetiştirici bölgeleri" oluşturulacak. Türkiye'deki top-
lam mera varlığının yüzde 52'sini, büyükbaş hayvan 
varlığının da yüzde 32'sini barındıran bu illerdeki 
meralar, hayvancılık yapmak isteyenlere "ıslah etme-
leri şartıyla" kiraya verilecek. Böylece meraların atıl 
kalmaması sağlanacak. 

 "Mera hayvancılığı yetiştirici bölgeleri" oluşturu-
lacak iller ise Ağrı, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, 
Bitlis, Çankırı, Çorum, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gi-
resun, Gümüşhane, Iğdır, Kars, Kastamonu, Kayseri, 
Malatya, Muş, Samsun, Sivas, Şırnak, Tunceli, Van ve 
Yozgat olarak açıklandı. 
 DÜVE ÜRETİM MERKEZLERİ

Proje kapsamında 31 şehirde en az 500 baş "da-
mızlık gebe düve üretim merkezleri" de hayata 

Yıldırım süt fi yatında "Ulusal Süt Konseyince uzlaşılan fi yatın 
altına düşülmesi durumunda hemen müdahale edileceğini belirt-
ti.  Yıldırım, "Fiyatın düşmesi durumunda Et ve Süt Kurumu piyasaya 
girecek, fazlalığı alarak süt tozu yapacak. Süt üretimini 19 milyon tona 
çıkardık" dedi. Başbakan Yıldırıl süt fi yatlarını takip için bir merkez 
kurduklarını hatırlattı.
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geçirilecek. Bu çerçevede, 4 ayını doldurmuş, tüm 
aşıları zamanında ve düzenli yapılmış buzağılara 750 
lira destek verilecek, ahır ve ağıl yapımına yüzde 50, 
düve alımına ise yüzde 30 hibe sağlanacak. 

Damızlık düve üretim merkezlerinin kurulacağı 
şehirler ise şöyle: Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, 
Aksaray, Amasya, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, 
Çanakkale, Çorum, Denizli, Edirne, Erzurum, İzmir, 
Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Konya, Malat-
ya, Manisa, Muğla, Muş, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, 
Tekirdağ, Tokat, Trabzon ve Yozgat. 

 Milli tarım projesinde 22 ilde en az 500 baş 
kapasiteli "damızlık koç-teke üretim merkezleri" de 
şu kentlerde oluşturulacak: Afyonkarahisar, Ağrı, 
Antalya, Balıkesir, Bursa, Diyarba-
kır, Elazığ, Erzurum, 

Eskişehir, 
Hakkari, 

Iğdır, 
Kırk-

la-

reli, Konya, Mardin, Mersin, Ordu, Siirt, Sivas, 
Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ ve Van. 

 En az 250 baş kapasiteli "damızlık manda üretim 
merkezleri" ise Afyonkarahisar, Bitlis, Diyarbakır, 
İstanbul, Kayseri, Muş, Samsun ve Tekirdağ'da kuru-
lacak. 

 Bu merkezlerin yer alacağı illerin tamamında 
"ahır-ağıl yapımına", "damızlık hayvana" ve "alet 
ekipman alımına" yüzde 50 hibe verilecek. Üreticile-
rin hayvan almak istediğinde rahatlıkla kredi kulla-
nabilmeleri sağlanacak. Hayvancılık yapmak isteyen 
vatandaşlar damızlık ihtiyaçlarını aracısız bu merkez-
lerden alabilecek. 
HAVZA BAZLIK DESTEK 

"Havza bazlı üretime dayalı destekleme modeli" 
ile Türkiye artık üretim planlamasına geçecek, arz 
açığı ya da fazlası tartışmaları ortadan kalkacak. 
Çiftçiler neyi, nerede ekerse ne kadar destek alacağını 
önceden bilecek. Piyasalardaki fi yat dalgalanmaları 
en aza indirilerek, fi yat istikrarı sağlanacak. 

 Destek sağlanacak ürünler şöyle: Arpa, buğday, 
çavdar, çeltik, dane mısır, tritikale, yulaf, kuru fasul-
ye, mercimek, nohut, aspir, yağlık ayçiçeği, kanola, 
kütlü pamuk, soya, çay, yağlık zeytin, fındık ve yem 
bitkileri.  Bu kapsamda destekleme başvurularında 
bürokratik işler azaltılacak, çiftçiler yılda bir kez des-
tek başvurusu yapacak ve destekler nisan-mayıs ile 
eylül-ekim olmak üzere iki dönemde ödenecek. 

 Gübrede yüzde 18 olan KDV'yi kaldıran Hükü-
met, proje çerçevesinde çiftçinin mazot maliyetinin de 
yarısını karşılayacak. 
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TÜRKİYE Süt Üreticileri Merkez Birliği yöne-
timi, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
Müşaviri aynı zamanda Süt Üreticileri Merkez 

Birliği Kurucu Genel Başkanı olan Ali Koyuncu’ya 
ziyarette bulundu. 

Ziyarette, üreticilerimizin ve bağlı birliklerimizin 
sorunları konuşuldu.

Sektörün içinden gelen sorunları çok iyi analiz 
eden  ve çözüm yollarını da bilen Koyuncu, “Bakan-
lık olarak ülke tarımı ve bağlı kollarından olan süt 
sektöründeki krizi çözmek adına tam mesai harcıyo-
ruz” diye konuştu. 

Cumhuriyet tarihinde ilk kez süt fi yatlarına mü-
dahale edildiğini belirten Koyuncu, üreticiden sütün 
toplanması konusunda hızlı bir organizasyon oluş-
turulduğunu, kooperatif ve birliklerin süt toplama 
tanklarını aldığını, Et ve Süt Kurumu'nun da süt tozu 
fabrikalarıyla gereken anlaşmaları tamamladığını 
söyledi.

Üreticilerin sütünü, emeğini, alnın terini boşa 
gitmesine izin vermeyeceklerini ifade eden Koyuncu, 

“Bakanlık bu konuda Merkez Birliğimiz, üreticile-
rimiz ile beraber mücadele ediyor. Bakanımız ve 
Bakanlığımız her zaman yanınızdadır" İfadelerinde 
bulundu.

Türkiye Süt Üreticileri Birliği Başkanı Tevfi k Kes-
kin ise, kendilerini ağırlayan Ali Koyuncu’ya birlik 
adına teşekkür etti. 

Üreticinin emeği
boşa gitmeyecek

Ziyarette bulunduğumuz Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müşaviri Ali Koyuncu,
 süt üreticisinin her zaman yanında olduklarını dile getirdi
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2023 hedefine ortak 
akılla hareket edeceğiz

Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık 
Bakanı Faruk 
Çelik, Merkez 
Birliği
yönetimimizi
ağırladı
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TÜRKİYE Süt Üreticileri Merkez Birliği yöneti-
mi, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk 
Çelik’i makamında ziyaret etti. 

Toplantıya Bakan Müşaviri Ali Koyuncu, Bakan 
danışmanları ve genel müdürleri katıldı. 

Merkez Birliği Başkanı Tevfi k Kekin, ziyarette 
tarım sektörünün en önemli kollarından biri olan 
sütteki krizi aşmaya yönelik çözüm yolları ve bu 
çözüm yollarının işleyişi hakkında Bakan Çelik’e 
bilgi verdi.

Merkez Birliği’nin sütte söz sahibi olma yönün-
deki isteklerini ve birliklerin sorunlarını sıralayan 
Başkan Keskin, “Bakanlığa ‘süt’e vermiş olduğu 
önemden dolayı teşekkür ederiz. Sütün hak ettiği 
yere gelmesi için elimizden geleni yapacağız” diye 
konuştu. 

Sorun ve önerilerini dinleyen Bakan Çelik ise, 

Birliğimizin sütte daha etkin olması adına Bakanlık 
yetkililerine talimat verdi. 

Sektör temsilcileriyle yaptıkları değerlendirmeler 
neticesinde 3 ay (Nisan-Mayıs-Haziran) için arz faz-
lası 180 bin ton çiğ sütün süt tozuna dönüştürülmesi-
ne karar verildiğini ifade ederek, bunun da yaklaşık 
15 bin ton yağsız süt tozuna karşılık geldiğini hatır-
lattı. Bölgesel ortak akıl toplantılarıyla ülke tarımı-
nın genel fotoğrafının çekileceğini belirten Bakan 
Çelik, “Böylelikle değerlendirmelerimizi sağlıklı bir 
şekilde yapabilecek, bütüncül bir yaklaşımla doğ-
ru politikalar oluşturabilecek, ülke 
tarımını daha da ileri taşıyabilecek 
ve 2023 yılı için koyduğumuz he-
defl erimize emin adımlarla yürüme 
imkânına sahip olacağız” dedi.

güncel haberlergüncel haberler
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Ülkemizde tarım işletmelerinin yapısını genel 
olarak değerlendirdiğimizde ekonomik 
olmayan işletmelerin çoğunlukta olduğunu 

görmekteyiz. 
Tarım işletmelerinin büyük bir kısmı (%65-67’si) 

1-50 dekar arasında ve 1- 5 baş hayvan sayısına sahip 
işletmelerdir. 

İşletme sahiplerinin az olan süt üretimlerini pa-
zarlamada, verimlilik ve kalitesini artırmada, üretim 
maliyetlerini düşürmede, çıkarlarını korumada, 
yenilik ve gelişime ayak uydurmada, bilgi ve dene-
yime ulaşmada bireysel olarak sahip olamamaktadır. 
Bu durum ve tespitler, örgütlenmenin gereğini açıkça 
ortaya koymaktadır. Küçük aile işletmelerinin geliş-
miş ülkelerdeki çiftçilerle rekabet edebilmeleri için 
örgütlü üretim yapmaları şarttır. Üreticinin örgütlen-
mesi ve pazarda etkin bir konuma gelebilmesinde en 

önemli araç tüm gelişmiş ekonomilerde olduğu gibi 
tarımsal üretici birlikleri iledir. Türkiye gibi, işlet-
meleri küçük olan ülkelerde üreticiler ancak, birlikle-
rinin çatısı altında modern ve ekonomik ölçekli tarım 
yapabilirler. Üreticilerin bu arzularını gerçekleştir-
mesinde bakanlığımızın çıkardığı yasaların yönlendi-
rici ve teşvik edici olması, üretici ve örgütlerine güç 
katmaktadır. 

Bu uygulamaların işletmelere birlikleri vasıtasıyla 
yapılması örgütlerin etkinliğini daha da artıracaktır. 

Küçük işletmelerde verimliliği yükseltmek ve 
üretimden tüketim aşamasına kadar tarımsal ürünle-
rin değerlendirilmesi suretiyle üreticinin gelirini ve 
pazardaki konumunu yükseltmiş olacaktır.

Tarımda üretici örgütlenmesinin amaçlarını sıra-
layacak olursak;

● Üreticilerin çıkarlarını koruma,

Kırsal kalkınmada süt 
birliklerinin önemi

Ali İhsan Gezgin 

Milas Süt Üreticileri Birliği 
Yönetim Kurulu Başkanı,

Türkiye Süt Üreticileri 
Merkez Birliği Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı
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● Yenilik ve gelişmeleri takip ederek her türlü 

bilgi alışverişini sağlama,
● Tarım politikalarının oluşturulmasında etkin 

olma,
● Eşitlik ilkelerine saygılı karar alma,
● Verimlilik ve kalitenin arttırılması için gerekli 

girdileri ve teknolojileri sağlama,
● Kırsal alanın ekonomi içindeki etkinliğini arttır-

ma,
Tarım üreticisinin gelir ve yaşam düzeyini yük-

seltmek gibi amaçları vardır.

Örgütlenmenin ülkemizde nüfusun yaklaşık 
1/3’ünü bünyesinde barındıran

Tarım kesiminde gerçekleşmesi; üreticinin her 
türlü bilgi ve deneyim alışverişi ile

İletişim ve etkileşim yoluyla yenilik ve gelişmeleri 
izlemesi, kamuoyu oluşturarak sorunların çözümüne 
katkıda bulunur.

Küçük üreticilerin üretim girdilerini uygun koşul-
larda temin etmeleri ve

Ürünlerini en uygun fi yattan satabilmeleri ancak 
etkili bir örgütlenme ile sağlayabilir. 

Üreticilerin devletin teşvik ve yardımlarından 
kolay yararlanabilmesi, sahip olunan hayvan 
varlığını artırabilmesi, yönlendirilmesi, küçük ve 
dağınık bir yapıdaki işletmelerin verimli 
bir yapıya kavuşturulması, ancak yetişti-
ricilerin etkili bir organizasyon için-
de örgütlenmeleri ile gerçekleşebilir. 
Üreticiler örgütlenmiş bir yapıda, tek 
ses olarak hareket edebilirlerse, kişi-
sel kaynak ve potansiyellerini 
daha etkin ve verimli kul-
lanacaktır. Günümüzde 
ülke olarak kalkınmanın 
yolu örgütlü bir toplum 
olmaktan geçmektedir.

 Süt üretimi 
yapan aile işletme-
lerini koruyup 
yaşatmak ve 
çevre ile uyumlu 
sürdürülebilir 
tarım politika-
ları oluşturmak 
ancak 5200 sayılı 
yasayla kurulmuş 
süt birlikleri ile 
mümkündür. Süt 
üreticilerinin, tek 
çıkış yolunun birlikte 

hareket etmekten geçtiğini bilmeleri, örgütlerine 
sahip çıkmaları yaşamsal önem taşımaktadır. Neden 
süt birlikleri ile mümkün olacağını şöyle özetlemek 
mümkün olacaktır.

Süt birliklerinin kuruluş kanun, yönetmelik ve 
tüzüğünün sektörel kalkınma amaçlarıyla çok uyum-
ludur.

Süt birliklerinin sorumluluk bölgelerinde ve köy-
lerinde tek yatırım ile ortak faydalanma sağlayabilme 
olanakları.

İlçe bazlı örgütlenme yapısıyla sınırlı sorumluluk 
alanı ile baskın olma özelliği

Bireysel olarak müracaat edilemeyen AB projeleri, 
kalkınma ajansları projeleri, v.b projeler sunarak tüm 
üyeni faydalandırabilen organizasyonlu yapısı

Üretilen sütün, kalitesi bozulmadan soğuk zincirle 
fabrikalara teslimi için yatırım ve organizasyonunu 
yapabilecek yapıdadır.

Eğitim, birliklerin en temel örgütlülük ilkesi 
olması nedeniyle bilinçli üretim için organizasyonlar 
yapabilme gücü vardır.

Küçük ölçekli aile işletmelerinin de devlet destek-
lemelerinden tam anlamıyla yararlandırma 

olanakları daha fazladır.
Çiğ süt tedarik sözleşmesinin içeriği 

açısında bakıldığında süt birlikleri 
sorumluluğunun farkında olarak ça-
lışmakta ve bu büyük görevi layıkıyla 
yapmaktadır.

Bölgesinde çiğ süt fi yat oluşumunda 
ve uygulanmasında borsa görevi 

görmesi
Üretimin kayıt altına alın-

masında özverili çalışmala-
rıyla süt birlikleri büyük bir 
sorumluluk üstlenmiştir.

Yukarıda öncele-
miş olduğum bazı 

gerçeklerden 
de anlaşılacağı 
üzere kırsalda 
süt üreticisinin 
kalkınmasının 
yolunun bilinç-
lenme ile müm-
kün olabileceğini 
göreceksiniz. 

Bu yapılacak-
ların ışığında kaza-
nan, mutlu üreticiler 
ile kurumsallaşarak 
sürekli büyüyen süt 

birlikleri olacaktır. 

Küçük üreticilerin üretim girdilerini uygun koşul-
larda temin etmeleri ve

Ürünlerini en uygun fi yattan satabilmeleri ancak 
etkili bir örgütlenme ile sağlayabilir. 

Üreticilerin devletin teşvik ve yardımlarından 
kolay yararlanabilmesi, sahip olunan hayvan 
varlığını artırabilmesi, yönlendirilmesi, küçük ve 
dağınık bir yapıdaki işletmelerin verimli 
bir yapıya kavuşturulması, ancak yetişti-
ricilerin etkili bir organizasyon için-
de örgütlenmeleri ile gerçekleşebilir. 
Üreticiler örgütlenmiş bir yapıda, tek 
ses olarak hareket edebilirlerse, kişi-
sel kaynak ve potansiyellerini 
daha etkin ve verimli kul-
lanacaktır. Günümüzde 
ülke olarak kalkınmanın 
yolu örgütlü bir toplum 
olmaktan geçmektedir.

 Süt üretimi 
yapan aile işletme-
lerini koruyup 
yaşatmak ve 
çevre ile uyumlu 
sürdürülebilir 
tarım politika-
ları oluşturmak 
ancak 5200 sayılı 
yasayla kurulmuş 
süt birlikleri ile 
mümkündür. Süt 
üreticilerinin, tek 
çıkış yolunun birlikte 

yapabilme gücü vardır.
Küçük ölçekli aile işletmelerinin de devlet destek-

lemelerinden tam anlamıyla yararlandırma 
olanakları daha fazladır.

Çiğ süt tedarik sözleşmesinin içeriği 
açısında bakıldığında süt birlikleri 
sorumluluğunun farkında olarak ça-
lışmakta ve bu büyük görevi layıkıyla 
yapmaktadır.

Bölgesinde çiğ süt fi yat oluşumunda 
ve uygulanmasında borsa görevi 

görmesi
Üretimin kayıt altına alın-

masında özverili çalışmala-
rıyla süt birlikleri büyük bir 
sorumluluk üstlenmiştir.

Yukarıda öncele-
miş olduğum bazı 

gerçeklerden 
de anlaşılacağı 
üzere kırsalda 
süt üreticisinin 
kalkınmasının 
yolunun bilinç-
lenme ile müm-
kün olabileceğini 
göreceksiniz. 

Bu yapılacak-
ların ışığında kaza-
nan, mutlu üreticiler 
ile kurumsallaşarak 
sürekli büyüyen süt 

birlikleri olacaktır. 
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Yem, et ve süt fi yatları hayvan-
cılığın üç bilinmeyenli denkle-
mi. Bunlar arasındaki zincirin 

herhangi bir halkasında kopukluk 
olduğunda, kriz oluşur. Bu durum 
domino etkisi yaparak tarımın bütün 
dinamiklerini etkiler. Hayvancılıkta 
ki sürecin normal seyretmesi, sektörü 
oluşturan her kesimin pastadan uy-
gun dilimi alabilmesine bağlı. 
“Sadece maliyet karşılanıyor”

Örneğin hayvan yetiştiricisinin 
ürettiği sütü, kazanç sağlayacak şekil-
de satması gerekiyor. Çiğ süt fi yatları 
dengesiz seyrediyor. Fiyat 1 lira ile 1 
lira 20 kuruş arasında değişiyor. Mali-
yet ise 1 lira civarında. Yani, 1 liradan 
sütü satan yetiştirici burada sadece 
kendi emeğinin karşılığını alabiliyor 
o kadar. 

“AB’de üreticiye destek daha çok”
AB ülkelerindeki çiğ süt fi yatları 

Türkiye’den fazla değil. Hatta birço-
ğunda ya eşit ya da Türkiye’den daha 
düşük. Ancak AB ülkelerinde başta 
yem olmak üzere mazot, tohum, ilaç 
maliyetleri Türkiye’den çok daha 
ucuz. Üstelik bir de yetiştiriciye daha 
fazla destek veriliyor. 
“Yetiştirici zorlanabilir”

Yem fi yatlarının artması, geçimini 

zor sağlayan yetiştiricinin ekono-
mik olarak zor durumda kalmasına 
neden olabilir.  Yetiştiricinin durumda 
kalması, hayvanını yeterince besleye-
memesine ve bu durumda et ve süt 
üretiminin azalmasına neden olabilir.

“Sanayiciler de şikayetçi”
Sektörün diğer aktörleri olan sana-

yiciler de bazı durumlardan şikayetçi. 
AB ülkeleri ile rekabet şansları çok 
düşük. Hedef iç tüketim. Tüketici 
gıdadan vazgeçmiyor ancak lokmasını 
küçültüyor.  Bu durumda da sanayici-
lerin depolarındaki mallar erimiyor.
“Sanayici mağdur olacak”

Yetiştirici kazanmıyor, sanayici şi-
kayet ediyor, o zaman kim kazanıyor? 
Marketler mi? Türkiye’de market pay-
larının oldukça yüksek olduğu bilinen 
bir gerçek. Ayrıca aldıkları ürünü 
uzun vadelerle ödedikleri de gizli 
değil. Hipermarketçilik büyüdükçe 
paylar daha da artacak. Bunu tüketici 
pek hissetmeyecek ama sanayici mağ-
dur olacak. Bu durumun düzelmesi 
ancak yasal düzenlemelerle olacak. 
Yetiştirici açısından para kazanmanın 
yolu ise kooperatifçilikten geçiyor. 
Bugün Türkiye’deki yetiştiriciler gibi 
örgütsüzseniz güçsüzsünüz. 

Ne demişler. “İki kişi olmak tek 
kişi olmaktan daha iyidir” 

Hayvancılıkta 
kısırlaşma mı?

Prof. Dr. 
Harun Uysal

Ege Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi 

Tarım Ekonomisi 
Bölümü Öğretim 

Üyesi
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Sütaş'ın sürdürülebilirlik faaliyetlerini ve 2020 
sürdürülebilirlik hedefl erini içeren "Sütaş 2015 
Sürdürülebilirlik Raporu", dünyanın en itibarlı 

halkla ilişkiler platformlarından, San-Diego merkezli 
LACP (League of American Communications Pro-
fessionals - Amerikan İletişim Profesyonelleri Ligi) 
tarafından her yıl düzenlenen yarışmada, kendi 
kategorilerinde "Dünyanın En İyi-
leri"ne verilen büyük 
ödül "Platin"in 
sahibi oldu.

Sütaş, bu 
ödülü, 20'den 
fazla ülkeden bini 
aşkın raporun 
değerlendirildiği 
LACP 2015 Vizyon 
Ödülleri kapsamın-
da global markaları 
geride bırakarak 
"Sürdürülebilirlik Ra-
poru" kategorisi altın-
da "Tüketici Ürünleri" 
sektöründe kazandı.

Sürdürülebilirlik 
raporuyla Türkiye'yi 
uluslararası seçkin ödül 
platformlarında zirvede temsil 
etmekten gurur duydukla- rını belirten Sütaş 
Yönetim Kurulu Üyesi ve Sürdürülebilirlik Komite-
si Başkanı Duygu Yılmaz şunları söyledi: "Sütaş'ta 
sürdürülebilirliği, ekonomik, çevresel, sosyal ve 

kurumsal yönetim boyutlarıyla 41 yıldır işimizin 
doğal bir parçası olarak görüyoruz. Türkiye'de ilk ve 
tek olan 'Çiftlikten Sofralara' entegre iş modelimizin 
gereği olarak, yatırım yaptığımız her bölgede üretici-
lerimizin sürekli eğitiminden damızlık 
ihti- yaçlarının karşılanmasına, 

nitelikli yem üretiminden 
ineklerimizin refahı ve 
beslenmesine, elektrik-
ten buhara tüm enerji 
ihtiyacımızın gübre ve 
atıklarımızdan üretil-
mesine, ürünlerimi-
zin güvenirliğinden 
ve doğallığından 
ülkemizin gıda 
güvenliğine kadar 
her konuda sek-
törümüze örnek 
uygulamaları 
hayata geçiriyo-
ruz. LACP'nin 
değerlendirme-
sinde 'Dünyanın 

En İyisi' seçilmemiz, 
dünyanın sürdürülebilirlik konusun-

da sahip olduğu evrensel anlayış ve hedefl erle 
aynı yolda olduğumuzu bize bir kez daha kanıtladı. 
"Sütün iyiliğini ve bereketini yaymak" olarak tanım-
ladığımız misyonumuzla şimdiye kadar olduğu gibi 
bundan sonra da gelecek kuşakların iyiliğini düşüne-
rek çalışmaya devam edeceğiz."

Sütaş'a 
"Dünyanın 
En İyisi" ödülü
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Türkiye Süt Üreticileri Merkez Bir-
liği Başkanı olan Tevfi k Keskin, 
Türkiye'de süt üretiminden daha 

çok dağıtımında problemlerin yaşan-
dığını, bu sorunun pazarlama ağının 
bir merkezden yürütülmesiyle çözüme 
kavuşturulacağını belirterek, birlik ola-
rak bu sorumluluğu üstlenebileceklerini 
söyledi.

Keskin, Türkiye'de yıllık 18,5 milyon 
ton süt üretildiğini, bunun 8,5 milyon 

tonunun sanayiye aktarılırken, diğer 
kısmın ise hane içi tüketim, buzağı 
besleme, bozuk ve hatalı ürün olarak 
değerlendirildiğini bildirdi.

Türkiye'de yıllık kişi başı süt ve süt 
ürünleri tüketiminin yaklaşık 230 kilog-
ram olduğunu kaydeden Keskin, özel-
likle İç Anadolu ve Ege bölgelerinin süt 
üretiminde ön plana çıktığını, "üretim 
fazlası" söylemleriyle düşük fi yat ko-
nusunun gündeme gelmesinin üreticiyi 

Süt dağıtımı "tek 
elden" yapılsın

Süt 
dağıtımında 

problemlerin 
yaşandığını 

belirten 
Başkan

Keskin, “Bu 
sorunun 

çözümü için 
sorumluluğu 
üstlenebiliriz” 

dedi TTürkiye Süt Üreticileri Merkez Bir-ürkiye Süt Üreticileri Merkez Bir-ürkiye Süt Üreticileri Merkez Bir-
liği Başkanı olan Tevfi k Keskin, liği Başkanı olan Tevfi k Keskin, 
Türkiye'de süt üretiminden daha Türkiye'de süt üretiminden daha 

çok dağıtımında problemlerin yaşan-çok dağıtımında problemlerin yaşan-
dığını, bu sorunun pazarlama ağının dığını, bu sorunun pazarlama ağının 
bir merkezden yürütülmesiyle çözüme bir merkezden yürütülmesiyle çözüme 
kavuşturulacağını belirterek, birlik ola-kavuşturulacağını belirterek, birlik ola-
rak bu sorumluluğu üstlenebileceklerini rak bu sorumluluğu üstlenebileceklerini 
söyledi.söyledi.

Keskin, Türkiye'de yıllık 18,5 milyon Keskin, Türkiye'de yıllık 18,5 milyon 
ton süt üretildiğini, bunun 8,5 milyon ton süt üretildiğini, bunun 8,5 milyon 

tonunun sanayiye aktarılırken, diğer tonunun sanayiye aktarılırken, diğer 
kısmın ise hane içi tüketim, buzağı kısmın ise hane içi tüketim, buzağı 
besleme, bozuk ve hatalı ürün olarak besleme, bozuk ve hatalı ürün olarak 
değerlendirildiğini bildirdi.değerlendirildiğini bildirdi.

Türkiye'de yıllık kişi başı süt ve süt Türkiye'de yıllık kişi başı süt ve süt 
ürünleri tüketiminin yaklaşık 230 kilog-ürünleri tüketiminin yaklaşık 230 kilog-
ram olduğunu kaydeden Keskin, özel-ram olduğunu kaydeden Keskin, özel-
likle İç Anadolu ve Ege bölgelerinin süt likle İç Anadolu ve Ege bölgelerinin süt likle İç Anadolu ve Ege bölgelerinin süt 
üretiminde ön plana çıktığını, "üretim üretiminde ön plana çıktığını, "üretim 
fazlası" söylemleriyle düşük fi yat ko-fazlası" söylemleriyle düşük fi yat ko-
nusunun gündeme gelmesinin üreticiyi nusunun gündeme gelmesinin üreticiyi 

yaşandığını 
belirten 
Başkan

Keskin, “Bu 
sorunun 

çözümü için 
sorumluluğu 
üstlenebiliriz” 

dedi
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olumsuz etkilediğini söyledi.
Sektörde dağıtım noktasında dağı-

nık bir yapının bulunduğunu, bunun 
da üreticiye olumsuz dönüş yaptığını 

kaydeden Keskin "Türkiye'nin, süt 
fazlalığı değil, toplanması ve dağıtılması 

sorunu var. İlkbaharda süt üretimi artı-
yor fakat fazlalık yok. Süte müdahalede 

biraz daha derli toplu olunması gerekiyor. 
Bu işi yapan çok örgüt olduğundan dağınık 

bir yapı var. 
Özellikle süt pazarlama noktasında tek 

bir merkez olmalı. Süt üreticisini derleyip, to-
parlayacak ve bakanlığın karşısında sorumlu 
olacak tek örgüt olmalı. Bu merkez de Türki-
ye Süt Üreticileri Merkez Birliği olmalıdır. Bu 
merkez üzerinden yapılmalı" diye konuştu.

‘OKUL SÜTÜ’ YAYGINLAŞMALI
"Okul sütü" projesinin daha da yaygın-

laşması gerektiğini ifade eden Keskin, "Okul 
sütü hem çocuklarımızın sağlığı için hem de 
üreticimiz açısından sütü fi yatlandırma ve 
tüketimi noktasında da bize büyük bir katkısı 
var. Hatta bunun liselere kadar artırılmasını 
talep edeceğiz. Çünkü böyle olması gere-
kiyor. Özellikle üretimimiz için çok önemli 
olacak." diye konuştu.

Başbakan Binali Yıldırım tarafından 
açıklanan "Milli Tarım Projesi" kapsamında 
Et ve Süt Kurumunun (ESK) süte müdaha-
lesi konusunda yerinde bir karar alındığını 
belirten Keskin, ESK'nın yetkilerinin daha da 
genişletilmesi gerektiğini savundu.

güncel haberlergüncel haberler
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Tarım ve hayvancılık yapıyorum. 
Lise mezunu, evli, 2 çocuk baba-
sıyım.

Aynı zamanda AK Parti İl Genel 
Meclis Üyesi olarak Edirne’mize hizmet 
etmeye gayret ediyorum.

Birliğimiz 2005 yılında kuruldu. Faa-
liyetlerine 2006 yılında başladı. Kurulu-
şunda 84 üye ile kurduğumuz birliğimiz 
halen 800 civarında aktif üye ile çalış-
malarına devam ediyor. Çalışmalarımız 
genel anlamda;  birlik tüzüğümüzde 
olduğu gibi üyelerimizin üretim teknik-

lerini geliştirme, soğuk zincir, maliyet 
girdileri aşağı çekme, kaliteli üretim için 
eğitimler ve ürünlerin pazarlanması 
anlamında üreticilerimizin ürün bedelle-
rini teminat altına alarak pazara sevk ve 
idaresini yapmak olmuştur.  Yaptığımız 
proje çalışmalarımız ile köy bazında 4 
köyümüzde kurmuş olduğumuz toplu 
sağım merkezlerimiz ile belki de ilkleri 
başardık.  Hayvancılıkta üretim teknik-
leri, çevre bilinci, hijyen ve sürdürülebi-
lir üretim konu başlıklı projelerimiz ile 
üreticilerimizin geleceğine ışık tutmaya 

Süloğlu Birliği’nde 
öncelik üreticilerin 

Edirne İli 
Süloğlu 

İlçesi Süt 
Üreticileri

Birliği 
gerçekleştirmiş 

olduğu 
hizmetlerle

 fark yaratıyor

EDİRNE İLİ MERKEZ İLÇE VE SÜLOĞLU İLÇESİ SÜT ÜRETİCİLERİ 
BİRLİĞİ BİRLİK BAŞKANI MUSTAFA SUİÇMEZ
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gayret gösterdik.  Bugün itibarı ile birliğimizin üyesi 
bulunan 33 köy ve mahallemizin tamamında soğuk 
zinciri oluşturmuş durumdayız. Üretilen sütler sabah 
ve akşam olmak üzere numune kontrolleri yapılarak 
soğutma tanklarımıza alınmaktadır. Yine bunu-
la birlikte soğutma tanklarındaki sütler sanayi ye 
gitmezden önce her türlü ilaç kalıntısı olup olmadı-
ğının kontrolü yapıldıktan sonra sevk edilmektedir. 
Bu konuda asla taviz verilmemektedir. Bu yönde 
çalışmalarımızda çok zorluklar yaşadık ancak çok 
şükür ki artık sistem oturdu kalite ve hijyen konu-
sunda hedefl ediğimiz noktayı yakaladık.  Bu gün 
itibarı ile üyelerimizin süt üretimi günlük 45 bin litre. 
Birliğimizin gücü küçük olsa da yapmış olduğumuz 
projeler ile ve hükümetimizin vermiş olduğu des-
tekler sayesinde çok şükür üreticilerimize çok ciddi 
hizmetler verdiğimizi üyelerimizin memnuniyetin-
den görebiliyoruz.

Bu ay içerisinde çalışmalarına başladığımız Edir-
ne Süt Üretici Birliği canlı hayvan ve yem bitkileri 
pazarı projemizi çok yakında üyelerimizin hizmetine 
sunacağız. Burada kurmuş olduğumuz web sitesi 
sayesinde tüm Edirne ilinde hayvancılık yapanları 
n bir biri ile irtibatı sağlamak, satılık hayvanı olan 
veya hayvan almak isteyen veya yem bitkisi satmak 
isteyen veya almak isteyen üreticilerimiz bu site-
mizden faydalanarak aracıları ortadan kaldırıyoruz. 
Hedefl ediğimiz Edirne’nin 9 ilçesinde üretim yapan 
üreticilerimize hizmet vermek üreticilerimizin irti-
batını sağlayarak aracıları ortadan kaldırmak.  Çok 
yakında bu hizmetimiz devreye girecek inşallah.  Biz 
biliyoruz ki hükümetimiz bugüne kadar her daim 
üreticilerimizin yanında olmuştur. Vermiş olduğu 
destek ve teşviklerin üreticilerimize çok önemli kat-
kılar sağlamaktadır.  Sayın Başbakanımızın ve Sayın 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanımızın açıklamış 
olduğu milli tarım projesi üreticilerimizi çok ayrı bir 
heyecana sevk etmiştir. Biz inanıyoruz ki milli tarım 
projesi ile tarım ve hayvancılığımız gelecek ile ilgili 
olarak çok sağlam temellere oturacaktır.
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KONTROLLER HER DAİM YAPILIYOR 
Birliğimize bağlı 33 köy ve mahallemizde soğuk 

zincir mevcuttur, sütler sabah akşam gerekli kontrol-
ler yapıldıktan sonra üreticilerimizden alınarak soğu-
tulmaktadır. Firmalarımıza sevk işleminden önce de 
her türlü kontrol yapıldıktan sonra soğuk zincir 
ile fabrikalara sevki gerçekleştirilmektedir.
AVARIZ KÖYÜ TOPLU 
SAĞIM MERKEZİ

2009 yılında başlatmış olduğumuz 
toplu sağım merkezi projelerimiz 2010 
yılında Avarız köyüne kurmuş oldu-
ğumuz yeni toplu sağım merkezimizle 
devam etti.  Bu merkezlerimizde yapı-
lan üretim tam anlamıyla üreticilerimize 
üretim artışı ve kaliteli üretim anlamında 
ciddi faydalar sağladı. 
LABORATUVAR 

Özel sektör ile işbirliği yaparak birlik binamızda 
kurdurduğumuz laboratuvar sayesinde üretilen süt-
lerin düzenli olarak kontrolleri yapılıyor.
KERAMETTİN KÖYÜ TOPLU SAĞIM MERKEZİ

Toplu sağım merkezleri projelerimiz 2015 yılında 
da devam etti.  Bir yenisini ekleyerek Keramettin 
köyümüzdeki üreticilerimizin hizmetine sunduk. Bu 
köyümüzde yaklaşık 300 civarında sağmal ineğimiz 
bulunmaktadır. Bu hayvanlarımızı 2 saat gibi bir 
sürede sağımı gerçekleştiriliyor, sağılan süt hava 
ile dahi temas etmeden soğutma tankına gidiyor.  
Yaptığımız bütün bu çalışmalardan üreticilerimizden 

hiç bir katkı payı alınmadan tamamen birlik imkanla-
rımız ve destekli projeler sayesinde hizmet vermeye 
devam ediyoruz.
BAKAN MÜEZZİNOĞLU’NA TEŞEKKÜR

Hemşehrimiz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Baka-
nımız Sayın Dr. Mehmet Müezzinoğlu’nu zi-

yaret ederek çalışmalarımız hakkında bilgi 
verdik. Sayın Bakanımız her daim bizlere 

destek olmuştur. Kendilerine teşekkür-
lerimizi sunduk.
TERÖR MAĞDURLARINA 
SÜT DESTEĞİ

Geçtiğimiz yıl sosyal destek anla-
mında doğu ve güneydoğudaki terör 

mağduru ailelere destek amaçlı 10 bin 
kutu süt gönderdik. Oradaki terörden mağ-

duru olan kardeşlerimize bir nebze de olsa katkı 
sağlamak bizleri mutlu etmiştir.
İKİ KATLI HİZMET BİNASI

2010 yılında birliğimize bir bina kazandırdık. 
Tamamen kendi imkanlarımızla 2 katlı bir bina alarak 
üyelerimizin daha rahat irtibat kurmaları ve şehre 
gelmeleri halinde oturup dinlenecekleri çay kahve 
içebilecekleri birlik binamızı hizmete sunduk.
ÜRETİCELERİ EĞİTİM VERİLİYOR

Yapmış olduğumuz projeler ile köylerimizde 
üreticilerimize eğitimler veriyoruz. Bu çalışmaları-
mızda, başta hayvan sağlı, besleme, hijyen ve maliyet 
girdilerini aşağı çekme yönünde bu konuda uzman 
kişilerle eğitimlerimiz belirli aralıklarla devam et-
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mektedir.
TOPLU SAĞIM MERKEZİ KURDUK

2009 yılında birliğimize üye köylerimizden 
Menekşe Sofular köyümüzde bir ilk gerçekleştir-
dik. Yaptığımız proje ile köyümüze toplu sağım 
merkezi kurduk. Kurmuş olduğumuz bu merkezde 
köydeki üreticilerimizin hayvanlarını son teknoloji 
kullanılarak sağımına başladık. Bu Türkiye’de köy 
bazında kurulan ilk sistemdi ve başarılı olduk. AB 
standartlarının üzerinde üretim kalitesi yakaladık. 
Üreticilerimiz sabah akşam hayvanlarını bu merkeze 
getirerek sağımını bizim çalışanlarımız yapmaktadır. 
Bu sistemle üreticilerimizin üretim kalitesini arttırdı-
ğı gibi aynı zamanda verimde yükselmeyi sağladık. 
Bütün bu hizmetlerin karşılığında üreticilerimizden 
tek kuruş dahi ücret talep edilmiyor. Bu tesislerimizin 
fi nansman kaynağı birliğimizin kendi imkanları ve 
yüzde 50 hibe destekli devlet ve özel sektör projeleri 
ile gerçekleştirdik. Üreticilerimizden hiç bir katkı 
payı kullanılmamıştır.
ÜRETİCİNİN ÖNÜNÜ AÇIYORUZ

2010 yılından bu güne her yıl, fi nansmanın 
Avrupa Birliği fonlarından karşılanan AB sınır ötesi 
iş birliği kapsamında çeşitli projeler yapıyoruz. Bu 
projelerimiz hayvancılık, çevrenin su kaynaklarının 
korunması ve bilgi transferi ile ilgili konular olup,  
yine bu konuda uzman kişilerle çalışarak üyelerimi-
zin bilgi ve dünya bakış açılarının gelişimlerine katkı 
sağlamayı hedefl iyoruz. 
YEM RASYONU MERKEZLERİ 
BÜYÜK KATKI SAĞLADI

Birliğimize bağlı köylerin birbirilerine yakınlık 
mesafelerini de göz önüne alarak en az 3 köyümüzün 
ortak kullanabileceği yem rasyon merkezleri kurduk. 
Kurduğumuz bu merkezler toplam 8 adet olup üre-
ticilerimiz kendi üretmiş olduğu ürünlerden uzman 
kişilere hazırlattığımız rasyon programları ile kendi 
yemlerini yapıyorlar. Üreticilerimiz ellerinde bulunan 
( arpa, mısır, tritacale vs) gibi ürünleri bu merkezlere 
getirerek birliğimiz tarafından temin edilen diğer ( 
vitamin, mineral, küspe, kepek ) gibi diğer karışım-
ları da uygun bir şekilde yaptıktan sonra yemlerini 
yapmış oluyorlar. Bu uygulamamıza üreticilerimiz 
çok ciddi bir destek sağlamanın yanında, ürünlerini 
daha verimli ve bilinçli kullanmaları yönünde fayda 
sağlıyor.

EDİRNE İLİ MERKEZ İLÇE VE SÜLOĞLU İLÇESİ SÜT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ
Adres: Mithatpaşa Mahallesi. Aziziye Sokak No:10  EDİRNE

TEL : (284)214 90 41 – 42 / FAX: (284) 214 90 43

güncel haberlergüncel haberler
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Tarih boyunca gıda üretimi ülkeler 
için vatandaşlarına yeterli, sağlıklı 
gıda arzı sağlaması ve tarımsal 

ürünlere katma değer oluşturması yönüy-
le stratejik öneme sahip olmuştur.

 Ülkemizde de Cumhuriyetin ilk 
yıllarından itibaren sanayileşme yolunda 
atılan adımların başlangıcında gıda sanayi 
işletmeleri yer almıştır. Devlet eliyle 
halkın temel gıda ihtiyacını karşılayacak 
işletmeler kurulurken sütte bu uygulama-
da yer almıştır.

 Ancak zaman içinde gıdaya yöne-
lik pek çok yatırım devlet elinden özele 
kaymıştır. Kadim gıdamız süt, tüm bu 
süreçlerden geçmiş ve bu günlere gelmiş-
tir. Ülkemizde, ilk süt işleme tesisi Atatürk 
Orman Çiftliğinde Atatürk’ün emriyle 
1927 yılında kurulmuştur. Daha sonra 
1963 yılında 227 sayılı kanunla sermayesi-
nin tamamı devletçe karşılanan 75 milyon 
TL sermayeli bir Kamu İktisadi Teşekkü-
lü olan Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu 
kurulmuştur. O tarihlerde ülke genelinde 
38 fabrika ile hizmet veren kurum yılda 
toplam 330.900 ton süt işlemiştir. Tür-
kiye Süt Endüstrisi kurumunun hizmet 
vermeye başladığı döneme kadar sütçülük 
aile işletmeciliği ve mandıracılık şeklinde 
kalmıştır.

TSEK 1963 yılından 1998 yılına kadar 
süt sektörüne ve ülkeye hizmet etmiştir. 
Kurum süt ürünleri sanayisinde kuru-
lu kapasitenin %27,4’üne sahip olmuş, 
açıkladığı fi yatlarla üretici ve tüketici 
açısından bir güvence oluşturmuş, süt 
fi yatı üzerine Spekülasyonları önleyerek 
piyasayı düzenlemiştir.1992 yılında alınan 
özelleştirme kararı sonrasında SEK’in 
32 süt işleme tesisinin tamamı 1993-1998 
yılları arasında özelleştirilmiştir. Ve devlet 
2015 yılı 24 Mart’ına kadar elini sütten 
tamamen çekmiştir.

 Özelleştirme sonrasında SEK işlet-
melerini satın alanlar 19 işletmeyi derhal 
kapatmış, faaliyetlerine devam eden 13 
işletme ise zaman içinde farklı uygulama-
lara maruz kalmıştır. Devletin çekildiği bu 
alanda süt üreticisinin pazarlama sorun-
ları başlamış ve o dönem itibariyle ülkede 
yaşanan yüksek enfl asyon süt fi yatlarını 
sürekli baskılamıştır. Süt üreticilerinin 
yeteri kadar gelir elde edememesi sonucu 

süt için beslenen hayvanlar kesime gön-
derilmiş, hayvan üreme ve üretim zinciri 
kopmuştur. Sonuçta beslenen hayvan 
sayısında ciddi bir düşüş olmuş bu da et 
fi yatlarında önemli artışlara yol açmıştır. 

Kaba hatlarıyla çizmeye çalıştığımız 
bu tabloda, ülkemiz özelde süt, genelde 
pek çok tarım ürününde gerek üretim 
gerek pazarlama konusunda çok sıkıntılı 
dönemler geçirmiştir.

    Ülkemizde bu sıkıntılar yaşanırken 
dünya ülkeleri de tarım politikalarında 
benzer tıkanıklar yaşıyordu. Tüm dün-
yada yaşanan bu sıkıntılar üzerine 1980 
yılından itibaren tarım sektöründe libe-
ralleşmeye yönelik önemli adımlar atıldı. 
1994’de imzalanan Uruguay Raundu 
Tarım Antlaşması dünya tarım ticaretinin 
liberalleşmesinde çok önemli bir gelişme 
olarak tarihte yerini aldı. Bu antlaşma; 
devlet tarafından korunan ve korumadan 
dolayı büyük refah kayıplarının olduğu 
düşünülen tarım ürünleri ticaretinde 
serbest piyasa mekanizmasının ön plana 
çıkarılması gerektiğini söylüyordu. O 
dönemde DPT tarafından hazırlanan Beş 
yıllık Kalkınma Planına referans olarak 
alınan Uruguay Raundu metni Türkiye 
de KİT’lerde özelleştirmenin başlaması-
na sebep teşkil etmiş ve TSEK, ESK gibi 
kurumlarda bu süreçte yer almıştır. 

Devlet Planlama Teşkilatı tarafından 
hazırlanan ve 1996-2000 yıları arasını 
kapsayan Ⅶ. Beş Yıllık Kalkınma Pla-
nında tarım politikalarının Dünya Ticaret 
Örgütü Tarım Antlaşması ve AB tarım 
politikalarında beklenen gelişmelere para-
lel olarak düzenleneceği, üretimin serbest 
piyasa koşullarına uygun olarak gelişmesi 
gereği ve bu şekilde kaynak dağılımının 
daha rasyonel olacağı belirtilmiştir.* bu 
ifadelerin yer aldığı Ⅶ.Beş Yıllık Plan 
akabinde özelleştirmeleri getirmiştir.

1994 yılındaki Uruguay Raundu sonra-
sında, 1967-2015 yılları arasındaki dönemi 
değerlendirmeye aldığımızda ortaya çıkan 
tablo göstermektedir ki; devletin stratejik 
öneme sahip bazı tarım ürünlerinde fi yat 
belirlerken, piyasa regülasyonu anlamında 
mutlaka işin içinde olması gereklidir.

Ülkemizde sütün hikâyesini ana 
hatlarıyla şöyle bir hatırlayıp günümüze 
geldiğimizde bizi nasıl bir manzara karşı-

Bir Süt Hikâyesi

Ferda 
YILDIRIM

Et ve Süt Kurumu 
Piyasa İzleme 

Değerlendirme 
Daire Başkanı
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lamaktadır. Maalesef günümüzde de süte dair pek 
çok sorunun devam ettiğini, uygulanan tarım 
politikalarının bazı noktalarda ihtiyaçla-
ra cevap vermediğini gördük.  Çiğ süt 
fi yatlarında özellikle arzın fazla olduğu 
dönemlerde fi yatların üretici maliyetle-
rinin altına indiği, üreticinin çaresizlik 
içinde hayvanını kesime gönderdiği 
kısaca tarihin tekerrür ettiği bir 
dönem daha yaşamaya başladık.2015 
yılının son çeyreğine gelindiğinde; 
Bakanlığımız artık duruma müdaha-
le kararı alarak ESK’ya süt piyasala-
rında regülasyonu görevini verdi.

İlk alımına 24 Mart 2016’da baş-
layan ESK, görev süresi uzatılarak 
2017 yılında da müdahale alımlarına 
devam edecektir. 

Bakanlığın verdiği yetkiden sonra 
işlerin en hızlı biçimde organize olması 
adına, çok ciddi çalışmalar yapıldı. 
ESK adına üretilen süt tozları iç piyasayı 
sıkıntıya sokmamak adına ihracat yapacak 
fi rmalara pazarlandı. Geliştirilen stratejilerin 
hepsi küçük tüketicinin korunmasına yönelik 
olarak tasarlandı.

ESK tarafından yapılan tüm bu çalışmalar üreti-
ci örgütleri tarafından büyük memnuniyetle karşılandı. 
Ancak alınan tüm tedbirlere rağmen memnun olmayan 
bir kesim ve çözülmeyen problemler devam etmektedir. 
Rasyonel bir yaklaşımla süreci değerlendirmeye aldığımız-
da, müdahale ile ilgili kararların kısa dönemde alındı-
ğını görüyoruz. Orta ve uzun vadede geliştirilecek yeni 
politikalar ve alınacak kararların çok daha olumlu sonuçlar 
getireceğini ve geçmişi çok uzun yıllara dayanan problem-
leri çözeceği öngörülmektedir.

Kendi iç piyasamızdan çıkıp dünya piyasalarına göz 
attığımız zaman aslında görüyoruz ki tüm dünyada süte 
dair sorunlar var. Aslında işlerin çok yolunda gittiği düşü-
nülse de her dönem kendine has sorunları da beraberinde 
getiriyor.

 Avrupa Birliği’nde piyasa düzenleme mekanizması 
olarak yaklaşık 31 yıldır uygulanan süt üretim kotaları 2015 
yılı Nisan ayı itibariyle kaldırıldı.

Söz konusu gelişmenin hem dünyadaki süt piyasasına 
etkileri hem de Türkiye’deki yansımalarına değinmeden 
önce isterseniz AB’de süt kotalarının ne zaman ve ne amaç-
la konulduğuna kısaca değinelim.

Avrupa Birliği, tarım bütçesi rakamlarının çok yüksel-
diği ve buna bağlı olarak artan üretim sonucunda, ürün 
stoklarındaki fazlalık yüzünden 1984 yılında inek sütü üre-
timine kota getirdi. Kararın ardından, belirlenen kotaların 
üzerinde inek sütü üretimi yapan ülke ve üreticilere yaptı-
rımlar uygulandı. Aslında kota önce 5 yıllığına konulmuştu 
ancak sonraki yıllarda piyasa şartları göz önünde bulundu-
rularak süre uzatıldı.

Ama artık 31 yıllık politikada ciddi değişik-
liklere giden Avrupa Birliği üye ülkelerin üre-

ticileri istedikleri miktarda inek sütü üretip 
işleyebilecek. 

Ayrıca Avrupa Birliği, peynir başta ol-
mak üzere birçok süt ürününde dünya 
pazarında lider ihracatçı konumunda. 
Kotaların kaldırılması ile birlikte söz 
konusu ihracat pazarında daha fazla 
paya sahip olabileceği tüm dünyada 
süt sektörünü endişelendiren önemli 
bir konu olarak durumunu koru-
yor. Her ne kadar istatistiki veriler   
Avrupa’da süt tüketim miktarında 
son yıllarda sabit bir seyir izlese de 
dünyada süt ve süt ürünleri tüketimi 
artıyor ve talep yükseliyor. Özellikle 
Çin gibi refah seviyesi yükselen ül-

keler bu anlamda çok iyi Pazar teşkil 
ediyor.

Avrupa Birliği ülkelerinde Kotaların 
kalkması sonucunda üreticilerin 2020 

yılında bugünkünden en az yüzde 50 daha 
fazla süt üretmesi bekleniyor. Uzun vadede 

kapasite artırımına yönelik yatırımları başlatan 
Avrupa Birliği bu alanda bugüne kadar toplamda 

1.5 milyar Euro yatırım yapmış durumda.
Ayrıca olası fi yat dalgalanmalarını sınırlandırmak için 

Avrupa’da ‘Ortak Piyasa Organizasyonu’nun kullanabi-
leceği ‘enstrümanlar’ hazırlamış. Yani Avrupa bu kararı 
alırken olası olumsuz etkilerini ve süt piyasasına yansıma-
larını hesaplayarak bir takım önlemler aldığını ve müda-
hale edecek araçlara sahip olduğunu açıklıyor. Avrupa 
Yatırım Bankası da üye ülkelere süt endüstrisinin yeniden 
yapılandırılması için yeni fi nansal imkânlar sunacağını 
taahhüt ediyor.

Avrupa Birliğinde işler bu şekilde gelişirken Türki-
ye’deki sektör temsilcileri de Ülkemizdeki süt piyasasının 
dünya, fi yat dalgalanmalarından etkileneceğini ve ihracat 
pazarında da olumsuz etkiler yaşanabileceğinden endişele-
niyorlar. En büyük sıkıntının da AB süt üretiminin talepten 
fazla artarak süt tozu üretiminde artışa, bu artışında dünya 
süt fi yatlarında düşüşe yol açacağı yönünde. 

Türkiye’nin bu karardan olumsuz etkilenmemesi ve 
ihracat tarafında rekabet edebilmesi için süt sektörünün 
başta yem olmak üzere tüm girdi maliyetlerini azaltmak 
yönünde ciddi adımlar atması zorunlu gözüküyor.

Tüm dünya ile birlikte ülkemizin de ilerleyen süreçte, 
sütte kalite ve katma değere odaklanması şarttır.  Sütümü-
zün kalitesini iyileştirmek, katma değerli süt ürünlerine 
odaklanmak ve inovasyon. Gerek uygulanacak tarım politi-
kaları ile gerek üreticinin sanayicinin kısaca tüm sektörün 
gayretiyle çıkılan bu yolda mevcut üretim kapasitemizle 
sütte dünya liderliği üreticimizin kaderi olacaktır. Bunları 
başardığımız gün Mevcut üretim kapasitemizle dünya 
liderliği Türk üreticisinin kaderi olacaktır.

makalemakale
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Çelik’ten ‘israfa 
hayır’ çağrısı

TÜRKİYE Süt Üreti-
cileri Merkez Birliği 

Yönetim Kurulu 
Başkanı Tevfik 

Keskin, Yönetim 
Kurulu Üyesi Agit 

Haşimoğlu ve 
Genel Sekreter Ali 
Özgehan, Dünya 
Gıda Günü Türki-
ye Ziraat Odaları 
Birliği (TZOB) Ote-

li'nde düzenlenen, 
"Dünya Gıda Günü" 

etkinliğine katıldı 
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TZOB’un ev sahipliği yaptığı top-
lantıda konuşan Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, 

Türkiye'nin tarımsal hasıla bakımından 
Avrupa'nın en büyük tarım ülkesi konu-
munda olduğunu vurgulayarak "2023 
yılı için konulan hedefl ere ulaşmak için 
tarımsal üretimde de kaynakları verimli 
kullanmamız gerektiğinin farkındayız. 
Bu gerçekten yola çıkarak, 'Milli Tarım' 
projesini oluşturduk. Başbakanımızın da 
dediği gibi bundan sonra çiftçilerimiz, 
kafasına göre değil havzasına göre ekim 
yapacak" dedi.

İklim değişikliği ve kuraklık nedeniy-
le, 20. yüzyılın başından bu yana tarımsal 
ürünlerdeki genetik çeşitliliğin yüzde 
75'inin yok olduğunu söyleyen Bakan Çe-
lik, tedbir alınmazsa kuraklık sebebiyle 
mahsullerden alınan verimin yüzde 10-25 
düşeceğinin hesaplandığını anlattı.

Dünyada israf edilen gıdanın değeri-
nin 1 trilyon doları aştığını dile getiren 
Çelik, dünyanın en zengin yüzde 20'lik 
diliminde yer alanların, üretilen toplam 
gıdanın yüzde 76'sını tükettiğine işaret 
etti.

Vatandaşa sağlıklı, ekonomik gıda 
arzını kolaylaştırmayı hedefl ediklerini 
vurgulayan Çelik, gelişmiş ülkeleri de bu 
çabaya ortak olmaya davet etti.
"Tarımda verimliliği 
yakalamak zorundayız"

Kurulduğu 1945 yılından bu yana 
tarımsal üretimin artırılması, açlığın 
önlenmesi konularında büyük çaba gös-
teren Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım 
Örgütü FAO'nun, kuruluş günü olan 16 
Ekim'in, her yıl Dünya Gıda Günü olarak 
çeşitli etkinliklerle kutlandığını bildiren 
TZOB Genel Başkanı Şemsi̇ Bayraktar, 
kutlamayı, “İklim değişiyor. O halde gıda 
ve tarım da değişmeli" temasıyla, Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve FAO 
ile birlikte düzenlemekten onur duy-
duklarını belirtti. TZOB Genel Başkanı 
Şemsi̇ Bayraktar, "Hedefi miz, Gayri Safi  
Milli Hasılaya 150 milyar dolarlık katkı 
sağlamak. Bu hedefl ere ulaşacağımıza 
inanıyoruz. Eğer tarımımızı geliştirmek 
istiyorsak ve dünya ticaretinden gereken 
payı almak istiyorsak, verimliliği yakala-
mak zorundayız" diye konuştu.



38

Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği 
Yönetim Kurulu Başkanı Tevfi k Kes-
kin, Yönetim Kurulu Üyeleri Fatih 

Salih Okumuş ve Agit Haşimoğlu’nun 
yanı sıra merkez birliğine bağlı  üye birlik 
başkanları 15-18 kasım 2016 tarihinde 
Almanya’nın Hannover kentinde düzenle-
nen dünyanın en büyük tarım fuarı olarak 
bilinen  Eurotier Ulusal Tarım ve Hayvan-
cılık Fuarı’na katıldı. 

Fuarda tarım, ormancılık, bahçe bitki-
leri, bağcılık, süt ürün ve ekipmanları, su 
ürünleri, hayvancılık, aerology cihazları, 
havalandırma, hayvan yetiştirme teknik-
leri, hayvan ıslahı, su ürünleri, bioenerji, 

Merkez Birliğimiz 
Almanya’da tanıtıldı

Türkiye Süt 
Üreticileri 

Birliği yönetimi, 
Almanya’nın 

Hannover 
kentinde 

düzenlenen 
tarım fuarında 
tanıtımını yaptı

kardeşiSÜT ● Aralık 2016
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biogaz, biokütle, ıslah birlikleri, damızlık sığır, yapı 
malzemeleri, sığır yetiştiriciliği, evcil hayvanlar, 
enerji yönetimi, çevre mühendisliği, besleme malze-
me hazırlama, besleme malzeme muhafazası, sağım 
teçhizatları, fotovoltaik dönüşüm, tavukçuluk işleme, 
kümes hayvanları-tarım, güç ısı teknoloji, yenile-
nebilir enerji, ahır ekipmanları, ahırlar, veterinerlik 
donanımları, veteriner ilaçları na yönelik tanıtımlar 
yapıldı. Merkez Birliği’nin tanıtımının da yapıldığı 
fuarda ziyaretçilerin sorularına cevap verildi. 

Sektörden yoğun katılımın olduğu fuarda çeşit-
li fi rmalarla temaslar kurularak bilgi alışverişinde 
bulunuldu.

güncel haberlergüncel haberler
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Çukurova geleceğe
güvenle bakıyor

Adana 10. 
Uluslararası 

Tarım Hayvancılık 
Tavukçuluk ve 
Süt Endüstrisi 
Fuarı, Adana 

Sera-Bahçe Fuarı 
ile eş zamanlı 

olarak kapılarını 
ziyaretçilerine 

açtı
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Adana 10. Uluslararası Tarım, Hayvancılık, 
Tavukçuluk ve Süt Endüstrisi Fuarı, Adana 
Sera-Bahçe Fuarı ile eş zamanlı olarak kapıla-

rını ziyaretçilerine açtı.
Fuarın açılışında konuşan TÜYAP Anadolu 

Fuarları Genel Müdürü Cihat Alagöz, Adana 10. 
Uluslararası Tarım Fuarı’nın bu yıl yüzde 20 büyü-
düğünü, bunun da Adana ekonomisine olumlu katkı 
sağladığını belirtti. Alagöz, “Fua-
rımız yüzde 20 oranında büyüdü. 
Demek ki Adana ve Çukurova 
Bölgesi geleceğe güvenle bakıyor. 
Sektörünün gelişeceğine inanıyor 
ki yüzde 20 oranında daha büyük 
bir fuarla bugün bir araya geliyor-
lar” dedi.

Adana Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hüseyin Sözlü ise, yerli 
tarım makineleri, alet ve ekipman-
larının geliştirilmesinin önemini 
vurgulayıp "Tarımsal üretimde 
lider olan Çukurova, tarım maki-
neleri imalatında da lider olmalı" 
dedi.

Konuşmaların ardından fuarın 

açılış kurdelesi katılımcılar tarafından kesildi. TÜ-
YAP Adana Fuarcılık A.Ş. tarafından TÜYAP Adana 
Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 
fuara, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Tarım 
ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Adana 
Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hüseyin Sözlü, sivil toplum kuruluşu temsil-
cileri, işadamları ve çok sayıda çiftçi katıldı.

Adana 10. Uluslararası 
Tarım Fuarı’nın bir önceki yıla 

göre yüzde 20 
oranında daha da 

büyüdüğü açıklandı. 

güncel haberlergüncel haberler
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Geleneksel ürünlerimizden biri 
olan yoğurt, geçmişten günümüze 
taşınmış en değerli gıdalardan bi-

ridir. Yoğurt insan beslenmesinde içerdiği 
gerek besin öğeleri gerekse de mineral 
ve vitaminler açısından sağlık için son 
derece faydalı, besleyici ve bir o kadar da 
lezzetlidir.

Ana hammaddesi süt olan yoğurt, 
dayanma süresi kısa olan çiğ sütün daha 
güvenilir ve uzun sürelerde muhafaza-
sına imkan tanımaktadır. Diğer yandan, 
yoğurt Türk damak zevkine uygun 
olarak hem yemeklerde, hem de birçok 
tatlı ve tuzlu gıdaların içine katılarak 
onlara farklı özellikler kazandıran da bir 
üründür. Bu özelliklerinden dolayı da 
tarihin çok eski zamanlarından günümü-
ze hiç değişmeden gelmiş ve uzun yıllar 
sadece evlerde üretilip, tüketilmiştir. 
Fakat tüm dünyada değişim, insanla-
rın yaşam şekillerinin farklılaşmasına 
kadının iş hayatına daha aktif girmesine 
ve tüketim alışkanlıklarının değişmesine 
neden olmuştur. Hızla gelişen teknoloji 
ve ticari düşünceler yoğurdu da etkilemiş 
ve sonuç olarak onu market rafl arındaki 
yerini almaya zorlamıştır.

Bu süreç ülkemizde yoğurt hakkında 
“ev yoğurdu” ve “endüstriyel yoğurt” 
“doğal veya natürel yoğurt” gibi bazı 
yeni kavramların doğmasına neden ol-
muştur. Aslına bakılırsa yapılan işlemler 
arasında ister ev tipi olsun, ister endüst-
riyel yoğurt olsun temelde bir farklılık 
bulunmamaktadır. Yoğurt, tarihten 
günümüze herkesin bildiği gibi ısıl işlem 
görmüş sütün, yoğurt mayası dediğimiz, 
sütü yoğurda dönüştüren bakterilerin uy-
gun oranda katıldıktan sonra kıvam alıp, 
soğutularak tüketime sunulan bir süt 
üründür. “Türk Gıda Kodeksi, Fermente 
Süt Ürünleri Tebliği”’nde de belirtildiği 
gibi, yoğurt yapımında sadece süt ve 
kültür (maya) kullanılır. Ne yazık ki, gü-
nümüzde nedeni bilinmeyen bir şekilde 
yoğurtta endüstriyel yoğurt ve ev tipi 
yoğurt olarak farklı bir algı yüklenmeye 
çalışılmaktadır. Bu bilgi kirliliği, medya 
etkisi ile de daha vahim bir sonuç yara-

tarak, temelde aynı şekillerde üretilen 
yoğurtları “güvenilir” ve “güvenilmez” 
diye iki farklı algı oluşturulmaktadır. 
Oysa, hangi tip olursa olsun yoğurdun 
güvenilirliği yalnızca üretim koşullarına 
ve hammaddesine bağlıdır.

Bunu kısaca açıklamak gerekirse; 
öncelikle yoğurdun yapılacağı sütün 
sağlıklı hayvanlardan ve sağım hijyenine 
uygun olarak sağılıp elde edilmiş olması 
demektir. Yani basit olarak sütün güven-
liği öncelikle hayvanın sağlıklı olmasına 
ve sağım koşullarının temiz olmasına 
bağlıdır. Eğer burada bir aksaklık olur 
ise; sağmal hayvanın tüberküloz, bu-
ruselloz vb. bulaşıcı hastalıklardan biri 
veya bir kaçına yakalanması durumunda 
veya hayvanın iyi yem üretim teknikleri 
ile yetiştirilmemiş yemlerle beslenmesi 
durumunda (mikotoksin içeren yem) bir 
diğeri hayvanların kötü ahır koşulları ve 
sağım koşullarına bağlı olarak sağılan 
sütler dışkı bulaşık kaplara veya kirli 
ekipmanlarla sağılması durumunda E. 
coli, Listeria, stafi lokok vb hastalık yapıcı 
türler ile bulaşırsa sütünüz güvenli olmaz 
ve bundan yapılacak ürünlerde risk 
taşıyabilir.

Bir diğer nokta ise uygun hayvan-
lardan ve sağım koşullarında süt elde 
edilmiş olsa bile sağım sonu sütler uygun 
koşullarda muhafaza edilmezlerse (yük-
sek sıcaklıklarda uzun süre bekletilirse) 
veya hızlı bir şekilde soğutulan sütler 
soğuk zincir kırılarak satış veya işleme 
yerlerine gönderilirse çiğ sütün kalitesi 
hızla bozularak insan tüketimine uygun 
olmayan hale dönüşebilir.

Önemli bir konuda çiğ sütün veya 
yoğurdun bozulmaması için yasal mev-
zuata aykırı olarak çiğ süte veya yoğurda 
ilave edilmemesi gereken koruyucu tabir 
edilen madde ve bileşiklerin katılmasıdır. 
Bu durumda çiğ sütler bozulmaz ve çok 
daha uzun sürelerde muhafaza edilebi-
lir. Bu gibi durumlarda da sonuç insan 
sağlığının ciddi düzeylerde bozulmasına 
kadar gidebilecek durumların oluşabil-
mesidir.

Yoğurt tüketicisinin algısının karış-

Yoğurt hakkında 
gerçekler

Prof Dr. 
Tansel Şireli

Ankara 
Üniversitesi 

Gıda Güvenliği 
Enstitüsü

Müdür
Yardımcısı

Prof. Dr. 
Nevzat Artık
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masına yol açan başka bir durumda çiğ sütün veya yoğurt 
üretiminde bileşimlerinde yer almayan fakat benzer 
özellik taşıyan madde veya bileşiklerin katılması duru-
mudur ki; biz buna da taklit diyoruz. Örneğin sütün yağı 
alınarak süt yağı yerine başka maddelerin katılması veya 
yoğurdun kuru maddesini artırmak için jelatin, melamin 
gibi maddelerin ilave edilmesidir. Bu tip hileler hem halk 
sağlığını doğrudan etkileyebileceği gibi tüketicinin eko-
nomik olarak kayba uğramasına da neden olmaktadır. Bu 
nedenle süt ve ürünlerindeki taklit, tağşiş ve hilelere dik-
kat edilmeli, aldatılmamak için resmi oteritenin kontrol ve 
denetimine tabi tutulan yerlerden ürünler alınmalıdır.

Bu nedenle yoğurt üretimi, ister evde, isterse de fabri-
kada yapılsın öncelikle hammadde olan sütün üretimin-
den başlayarak, son ürün olan yoğurt yapımına kadar 
geçen evrelerin yoğurt üretimi açısından her türlü gıda 
güvenliği uygulamalarının sağlanmış olması gerekmekte-
dir.

Yani ev tipi yoğurt daha iyidir diye medyada menşei 
belli olmayan, hangi hayvandan ne koşullarda üretildiği 
bilinmeyen büyük risk taşıyan “sokak sütü” diye tanımla-
nan sütlerin tüketicilere önerilmektedir. Bu sütlere hiçbir 
yasal denetim uygulanmadığı gibi bir o kadar da pahalı 
satılmaktadır. Ayrıca açıkta satılan sütlerin tüketiciye daha 
doğal gibi gösterilerek, yoğurt yapımında kullanılması 
son derece büyük risk taşımaktadır. Birde gerçek olan bir 
şey vardır ki, mevcut resmi otoritemiz (GTHB) açık veya 
kapalı çiğ süt satışını yasaklamıştır. Bu işlemi yaparken, 
hijyen ve sağlık koşulları dikkate alınmadan birde maya-
lama sıcaklığının belirlenmesi için kaynamış ve ılıtılmış 
süte toplum önünde parmak sokularak kontrol yapılması 
da olayın farklı bir boyutudur. Zira ellerden süte yararlı 
mikroorganizmalar değil aksine hele el hijyenine dikkat 
edilmemişse sağlık için risk taşıyabilecek tehlikeli etkenler 
bulaşabilir. Diğer yandan ise tüketilecek bir gıdaya başka 
birisinin parmağının sokulması da ayrı bir durumdur.

Süt; mikroplar için de iyi bir besin kaynağıdır. Yo-

ğurt üretim sıcaklığı ve süresi de birçok mikrobun hızla 
gelişimine ve çoğalmasına olanak verecek düzeydedir. Bu 
nedenle; el ve tırnaklardan süte geçen mikroplar yoğurt 
üretimi boyunca hızla gelişip, çoğalırlar ve insan sağlığı 
için tehlikeli boyutlara ulaşabilirler. Ayrıca; sütte hastalık 
yapıcı mikroplar bulunmasa bile, yoğurt üretiminde kulla-
nılan tencere ve kaşık gibi ekipmanların ticari üretimdeki 
gibi steril hale getirilmesi mümkün olmadığı için, evde 
üretilen yoğurtlarda hastalık yapıcı mikropların gelişi-
mi her zaman mümkün olabilir. Sonuçta; evlerde düşük 
kalitede ve sağlık açısından risk taşıyan yoğurt üretimi 
ihtimali yüksektir.

Diğer yandan endüstriyel olarak üretilen yoğurtlar da 
aynen evdeki gibi yapılmaktadır. Ancak; daha steril ve 
kapalı ortamlarda ve bilimsel bulgular göz önüne alınarak 
kontrollü bir şekilde üretim yapıldığı için risk daha dü-
şüktür. Bu yoğurtların üretiminde kullanılacak çiğ sütlerin 
mikrop içeriği, sütlerde antibiyotik bulunma durumu 
ve sütün yağ miktarı yoğurt üretimi öncesinde mutlaka 
analiz edilir. Örneğin; çiğ sütte antibiyotik bulunması 
durumunda bu süt yoğurda işlenmez. Ayrıca resmi otorite 
olan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 
onay almış ve üretim yapan fi rmalar sürekli denetlenmek-
tedir. Bu denetimlerde her hangi bir yasal uygulamaya 
aykırı olan üretimler ve tespitler Bakanlığın web sayfasın-
da üretici fi rma ifşa edilerek kamuoyu bilgilendirilir.

Şunu da önemle belirtmek isterim ki, yazıda yapılan 
açıklamalar hiçbir kimsenin veya kurumun zarara uğra-
tılması için veya bir kişi/kurumun menfaati gözetilerek 
kaleme alınmamıştır. Sadece kamuoyunun dikkati çekil-
mesi ve bilimsel esaslara ve vicdana dayanılarak kaleme 
alınmıştır.

Sonuç olarak, önemli olan Türk insanının hayvansal 
protein ve bazı yaş grupları içinde kalsiyum eksiğinin en 
iyi bir şekilde karşılanmasıdır. Sağlıklı büyümek, sağlıklı 
gelişebilmek ve sağlıklı kalabilmek için güvenli süt ve gü-
venli sütten uygun koşullarda üretilen yoğurt tüketelim.
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Merkez birliğine 
tam destek

Türkiye Süt Üreticileri Merkez 
Birliği Yönetim Kurulu Başkanı 
Tevfi k Keskin ve beraberindeki 

yönetim kurulu üyeleri Agit Ha-
şimoğlu, Ali İhsan Gezgin, Selçuk 
Gökmen, Münir Altınbaş, Genel 
Sekreter Ali Özgehan ile birlikte AK 
Parti İstanbul Milletvekili Anayasa 
Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop’u 
makamında ziyaret etti. 

Ziyarette 5200 sayılı Kanun kapsamında 
kurulmuş olan Merkez Birliğimiz hakkında 
görüşmeler yapıldı. Merkez Birliğimiz, bağlı üye 
birliklerimiz ve faaliyetlerimiz hakkında bilgi alan 
Şentop, üreten üreticilerimizin her zaman yanında 
olduklarını ve bu bağlamda Merkez Birliğimiz ile 
üyelerimiz için kendilerine düşen herhangi bir 
görevde her zaman yanımızda olacaklarını dile 

getirdi.
Hükümet olarak 

her zaman üreticinin yanında yer 
aldıklarını dile getiren Şentop, 
“Çiftçimizin yüzü gülsün diye 
yorulmak, durmak nedir bilmeden 
çalışmalar yapılıyor. Terörle bizi 

yormaya çalışanlar bilsin ki biz 
yorulmayız. 

Bu ülkenin birliğini, dirliğini, 
kardeşliğini bozmak isteyenlere karşı da 

pabuç bırakmayız. Projeler, bu çalışmalar, bu 
gayretler terörü de ülke gündeminden düşürecek 
en önemli faaliyetler olarak devam edecek. Açılan 
her tesis, yapılan her yatırım, ekmek olarak, iş 
olarak, hizmet olarak millete geri geliyor. Bu 
açıdan üretmeye, üreticinin yanında olmaya devam 
edeceğiz” diye konuştu.  

Tür-
kiye Süt 

Üreticileri Birliği 
yönetimi, Anayasa 
Komisyonu Başkanı 
Mustafa Şentop’a 

ziyarette 
bulundu
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TÜRKİYE Süt Üreticileri Merkez 
Birliği Yönetim Kurulu Başkanı 
Tevfi k Keskin ve Yönetim Kurulu 

üyesi Agit Haşioğlu, Merkez Birliğimize 
bağlı Kayseri bölgesi alt birliklerine ziya-
rette bulundu.

Develi Süt Birliği Başkanı Cezmi 
Hodul, Yeşil Hisar Süt Birliği Başkanı 
İbrahim Karagöz, Yahyalı Süt Birliği 
Başkanı Veysel Uluyol, Bünyan Süt Bir-
liği Başkanı Adem Altuntaş, Bor Birliği 
Başkanı Ziya Arslan, Niğde İli Süt Birliği 

Başkanı Ahmet Demirkoparan, Sarıoğlan 
Süt Birliği Başkanı Lutfi  Ünsal ile birlikte 
istişare toplantısı düzenlendi.

Genel Başkan Tevfi k Keskin, bölge 
birliklerinin sorunları ve buna bağlı çö-
züm yollarının belirlendiğini ifade etti.

Bu sorun ve önerileri Bakanlık ile 
paylaşacaklarını dile getiren Başkan 
Keskin, “Sorunların çözüme kavuşturma 
yolunda Bakanlık nezdinde takipçisi 
olacağım. Bundan en ufak şüpheniz 
olmasın” diye konuştu.

Merkez Birliği’nden
Kayseri çıkarması

Türkiye Süt 
Üreticileri 

Merkez Birliği 
yönetimi

Kayseri’deki
süt birliği 

temsilcileri ile 
bir araya geldi
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Uşak Merkez Süt üreticileri Birli-
ği Başkanı Aydoğan Türkiye’de 
yeterli süt tüketimi olmadığı için, 

süt sektöründe üreticilerin büyük sıkıntılar 
yaşadığını vurguladı.

2. Ege Tarım ve Hayvancılık Teknolo-
jileri Fuarı’na katılan Başkan  Uğur Aydo-
ğan, süt üreticilerinin yaşadığı sıkıntılara 
anlattı. Aydoğan, süt sektöründeki en 
önemli sıkıntıların başında gelen kişi başı 
süt tüketiminin az olması ile ilgili olarak 
sorunun çözümü için önerilerde bulundu. 
Her gün 1 bardak süt

Türkiye’deki 79 milyon nüfusu her gün 
1 bardak süt içmeye davet eden Başkan 
Aydoğan, “Süt üretimi 10 yılda yüzde 100 
arttı.Buna karşın tüketim azaldı. Türki-
ye'deki 79 milyon insan her gün bir bardak 
süt içse bu sorun ortadan kalkar" dedi.

“Sütü sadece çocuklar içmez”
Süt sektörünün en büyük derdinin tü-

ketim azlığı olduğunun altını önemle çizen 
Başkan Aydoğan, “Toplumda süt tüketme 
alışkanlığı maalesef ki yok. Sanki sütü 
sadece çocuklar içer gibi algılanıyor. Oysa 
ki  79 milyon bir bardak süt içse bunu 100 
gram ile çarparsak ne sıkıntı kalır ne sorun 

kalır. Sadece herkesin 
günde 1 bardak süt içmeye 
davet ediyoruz. Şu anda 
üreticinin eline geçen fi yat 
95 kuruş. Sudan da bir 
bardak çaydan da daha 
ucuz. Sütün protein değe-
ri de yüksek. Bir bardak 
süt ile ülkenin süt sorunu 
kalmayacak. Süt tüket-
miyorsa yoğurt ayran tü-
ketsin. 10 yılda süt üretimi 
yüzde 100 arttı ama tüke-
timde artış yok. Halkımız 
tüketmeyince sorun çözülmüyor" 
dedi. Süt tüketim azlığı nedeniyle 
Uşak’ta birçok üreticinin et açının 
kapatılması için süt veren hayvan-
larını et ırkına çevirdiğini belirten 
Aydoğan, "Uşak'ta iki yıldır devam 
ettiğimiz süt ırklarını et ırkına 
çevirmek için bir projemiz var. Süt 
üretimi fazla olduğu için et ırkına 
döndük. Çünkü kırmızı et açığının 
da bir şekilde kapatılması gerekiyor. 
Süt ırklarına simental etçi ırkların 
aşısını yaparak dönüştürüyoruz” diye 
konuştu.
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Sütte çözümün yolu 
79 milyon bardak
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48

güncel haberlergüncel haberler● Aralık 2016kardeşiSÜTkardeşi makale
● Aralık 2016SÜT makale

Süt kalitesi, hem üretici ve hem de 
sütü işleyen sanayici için bü-
yük önem taşımaktadır. Elbette 

dolaylı olarak süt kalitesini iki ayrı 
biçimde ele almak mümkündür. Bun-
lardan birincisi sütteki besin madde 
içeriği, diğeri ise sütteki bakteri sayısı 
ve somatik hücre sayısı yönünden 
tanımlanan kalite özellikleridir.

“Gelir sütün içeriğine göre değişir”
Sütü satın alan fi rmalar yağ, pro-

tein, yağsız kuru madde oranlarını 
belli aralıklar ile kontrol eder. Olması 
gereken düzeylerin altında veya üs-
tünde olmasına göre fi yat oluşturur-
lar. Çünkü ürettikleri ürünlerden elde 
edecekleri gelir sütteki besin madde 
içeriğine göre değişmektedir.
 “Problemlerin önüne geçilebilir”

Süt satın alan fi rmalar bu analiz 
sonuçlarını olabildiğince sık aralık-
larla yaparak üreticiye bilgi aktardığı 
takdirde, üreticinin sonradan yaşaya-
cağı problemleri zamanında engelle-
mek mümkün olacaktır. Böylece hem 
sanayici istediği içerikte kaliteli sütü 
elde edecek, hem de üretici ortaya 
çıkacak sorunları zamanında engelle-
yecek düzenlemeleri yapabilecektir. 

“Kurşun kalıntısına dikkat”
Günümüzde henüz üzerinde 

durulmayan bir konu ağır metaller-
den kurşun kalıntısının varlığıdır. 
Özellikle gıdaya uygun olmayan sütle 

temas eden plastik aksam ile kauçuk 
memelik lastiği ve süt hortumlarından 
kaynaklanmaktadır. (*)
“Süt kalitesi herkesin çıkarına”

Görüldüğü gibi süt kalitesini oluş-
turan unsurların istenen düzeylerde 
olması hem üretici ve hem sanayici ve 
hatta tüketicinin çıkarınadır. Özellikle 
üretici ve sanayici bu konuda düzenli 
bir iletişim sağlayarak kendi çıkarları-
nı korumuş olacaklardır. Yetersiz fi yat 
nedeniyle üreticinin kalite konusunu 
ihmal etmesi beklenmelidir. Zaten süt 
fi yatlarının düşük olduğu dönemler-
de satın alınan sütlerde kalitenin de 
düştüğü her zaman görülmüştür.
“Kalite iyileştirilmeli”

Süt kalitesinin yükseltilmesinin 
üretici, sanayici ve tüketici açısından 
çok önemli olduğu açıkça ortadadır. 
Kalitenin iyileştirilmesi konusunda 
yapılması gerekenler için her kesimin 
destek vermesi ve devletin de kalite-
nin yükseltilmesi konusunda süreci 
hızlandıracak destek ve önlemleri 
alması büyük önem taşımaktadır. Bu 
arada yüksek kalitede süte yüksek 
fi yat verilmesinin amaca ulaşmayı 
hızlandıracağı da unutulmamalıdır.

 (*) Patentli olan kendi özel me-
melik lastikleri ile süt hortumlarının 
yurtdışında imal ettirmemizin nedeni 
de budur.

Kaliteli süt 
neden önemlidir?

Doç.Dr. 
Ömer Tömek

Teta Teknik 
Tarım LTD ŞTİ. 

Yönetim 
Kurulu Başkanı



49

güncel haberlergüncel haberler● Aralık 2016kardeşiSÜT

Sözleşme kapsamında 72 bin 500 
baş besilik dana ithal edilerek besi 
işletmelerine dağıtılacak. Et ve Süt 

Kurumu yapılan anlaşmanın ardından 
besicilere açıklama yaptı. Et ve Süt Kuru-
mu’nun internet sitesi üzerinden yaptığı 
yazılı açıklamada Şu satırlara yer verdi; 

“Bilindiği üzere 12 Mayıs 2016 tarihinde 
Kurumumuzun Web sitesinden yapılan du-
yuru ile besicilerimizin ihtiyacı olan besilik 
sığırların ithalat yoluyla temini için talep 
toplanmaya başlanmıştır. Besicilerimizden 
alınan taleplerin temin edilebilmesi için 
çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam 
etmekte olup ilk etapta Kurumumuzca 
72.500 baş Güney Amerika Menşeli besilik 
sığır ithali için sözleşme imzalanmıştır. 
Güney Amerika menşeli besilik sığır talep 
eden besicilerimiz, başvuru sırasına göre 
sözleşme yapmak üzere ilgili kombina mü-

dürlüklerince davet edilecektir.  Et ve Süt 
Kurumu daha önce 50 bin baş Avrupa Birli-
ği’nden,50 bin baş ise Güney Amerika’dan 
olmak üzere 100 bin baş besilik dana ithala-
tı için ihale açmıştı. Ancak yeterli başvuru 
olmadığı için bu ihale iptal edilmişti.
5 bin ton et ithal edilecek

ESK, Bakanlar Kurulu tarafından açılan 
tarife kontenjanı kapsamında Polonya hariç 
AB ülkelerinden 5 bin ton Taze Soğutulmuş 
Sığır Karkas Eti ithalatı için de ihaleye çıktı. 
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca 
Pazarlık usulü ile yapılacak ihaleye, davet 
gönderilen yerli (Ekap’a kayıtlı olan) ve 
yabancı fi rmalar, 23 Ağustos 2016 Salı günü 
saat 14.00’e kadar başvurabilecek. Et ve Süt 
Kurumu Genel Müdürlüğü Teknik İşler 
Dairesi Başkanlığı’ndan ihale dokümanını 
satın alabilecek olan istekliler, teklif ettikleri 
bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi 
belirleyecekleri tutarda geçici teminat ve-
recekler. Verilen teklifl erin geçerlilik süresi, 
ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim 
günü olacak. İhaleye konsorsiyum olarak 
teklif verilemeyecek.

İthalata 
büyük 
destek

Et ve Süt 
Kurumu

 yetiştiricil-
erin besilik 

dana ithalatını 
karşılamak için 

Güney
 Amerika’dan 

72 bin 500 
baş besilik 

dana ithalatı 
için sözleşme 

imzaladı
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‘Okul sütü’ 
devam edecek

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Çelik: Okul sütü dağıtımı 2016-2017 eğitim öğretim yılının ikinci 
döneminin başlangıç tarihi olan 6 Şubat 2017'de başlayacak ve dönem boyunca devam edecek

GIDA Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk 
Çelik, okul sütü dağıtımının 2016-2017 eğitim 
öğretim yılının ikinci döneminin başlangıç 

tarihi olan 6 Şubat 2017'de başlayacağını ve dönem 
boyunca devam edeceğini bildirdi.

Bakan Çelik, okul sütü uygulaması ve Toprak 
Mahsulleri Ofi si (TMO) ürün alımlarına ilişkin yazılı 
açıklama yaptı.

Hükümetin 2012 yılından beri uyguladığı okul 
sütü programına, bu eğitim-öğretim 

döneminde de devam edeceğini 
belirten Çelik, Okul Sütü Prog-

ramı kapsamında özel okullar 
dahil yaklaşık 34 bin ba-

ğımsız anaokulu, anasınıfı 
ve ilkokuldaki 6 milyon 
öğrenciye, haftada 3 
gün süreyle 200 mililitre 
sade, yağlı uzun ömürlü 
içme sütü dağıtılacağını 
kaydetti.

Çelik, okul sütü dağıtımının 2016-2017 eğitim 
öğretim yılının ikinci döneminin başlangıç tarihi olan 
6 Şubat 2017'de başlayacağını ve dönem boyunca 
devam edeceğini açıkladı. Okul Sütü Programı ile 
öğrencilere süt içme alışkanlığını kazandırmayı amaç-
ladıklarına işaret eden Çelik, okul sütü temininin, 
açık i̇hale usulüyle yapılacağını ve ihale kapsamında 
temin edilecek sütlerin bakanlık tarafından onay 
verilmiş işletmelerden sağlanacağını vurguladı.

kardeşiSÜT ● Aralık 2016
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Türkiye-İran 1. Tarım İş Forumu ve 
Tarım Yürütme Komitesi Toplan-
tısı Odalar ve Borsalar Birliğinde 

(TOBB)  toplantı salonunda gerçekleş-
tirildi. Toplantıda konuşan Gıda Tarım 
ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, 
“Müslüman Müslümanın kardeşidir ve 
üzerinde oynanan oyunu bozacak fera-
sete sahiptir. Farklılıklarımızı bir kenara 
koyarak, dayanışma içinde olmalıyız” 
dedi.

 Temmuz’da yapılması planlanan 
ancak Fethullahçı Terör Örgütü’nün 
(FETÖ) 15 Temmuz’da gerçekleştirdiği 
hain darbe girişiminin ardından erte-

lenen Türkiye-İran 1. Tarım İş Forumu 
ve Tarım Yürütme Komitesi Toplantısı, 
gerçekleştirildi. TOBB  toplantı salonun-
da gerçekleştirilen foruma Gıda Tarım 
ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, 
İran İslam Cumhuriyeti Tarım Seferber-
liği Bakanı Mahmud Hojjati, Türkiye 
Süt Üreticileri Merkez Birliği Yönetim 
Kurulu Başkanı Tevfi k Keskin ve Genel 
Sekreter Ali Özgehan katıldı. 
“İran ile önemli 
gelişmeler yaşandı”

İran ve Türkiye ekonomilerinin 
rakip değil, tarihi İpek Yolu'nda olduğu 

Türkiye-İran Tarım İş 
Formu gerçekleşti

TÜRKİYE Süt 
Üreticileri 

Merkez Birliği 
Yönetim 

Kurulu Başkanı 
Tevfik Keskin, 

Yönetim 
Kurulu Üyesi 

Agit Haşimoğ-
lu ve Genel 
Sekreter Ali 

Özgehan, 
"Dünya Gıda 

Günü" 
etkinliğine 

katıldı

kardeşiSÜT ● Aralık 2016
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gibi birbirini tamamlayan nitelikte olduğunu vurgula-
yan sözlerine başlayan Bakan Çelik, “İran ile ilişkilerde 
bu yıl önemli gelişmeler yaşandı. İran'a yönelik ekono-
mik yaptırımların kalkmasıyla ikili ticaret hızla yükse-
lecek. İran Türkiye'nin Asya'ya açılan kapısı, Türkiye de 
İran'ın Avrupa'ya açılan kapısı. 2013'te 22 milyar doları 
bulan fakat geçen yıl 9,7 milyar dolara kadar gerileyen 
ikili ticaret hacmimizi Cumhurbaşkanımız Recep Tay-

yip Erdoğan'ın koyduğu 
30 milyar dolar hedefi ne 
çıkarmak için her alanda 
olduğu gibi tarım alanın-
da da çok çalışmalıyız. 10 
milyar dolara yakın ticaret 
hacmi içinde tarımsal ürün 
ticaretimizin payı 353 mil-
yon dolarla sadece yüzde 
3,6 düzeyinde. Bu her iki 
ülkeye yakışmayacak bir 
rakam” dedi. 
 “Avrupa’nın en 
büyüğü Türkiye”

Türkiye’nin 54,7 mil-
yar dolarlık gayrisafi  milli 
hasılası ile Avrupa’nın en 
büyük tarımsal gücü oldu-
ğunu vurgulayan Bakan 
Çelik, “Ülkemiz, 192 ülkeye 
bin 680 çeşit tarımsal ürün 
ihraç eden bir ülke haline 
gelmiş ve tarımsal ihraca-
tımız 16,8 milyar dolara 
yükselmiştir. 2023 hedefl eri 
kapsamında 150 milyar 
dolarlık tarımsal hâsıla ve 
40 milyar dolarlık tarımsal 
ihracata ulaşmak için çalış-
malarımız hızla sürüyor” 
dedi. 

"Türkiye, tarım alanında 
çok değerli rol oynayabilir"

Türkiye’nin Akdeniz iklim özelliği taşıdığını vurgu-
layan İran İslam Cumhuriyeti Tarım Seferberliği Bakanı 
Mahmud Hojjati, “İran, kuzey ve batıdaki iklime ben-
ziyor. Bu tarım alanındaki ortak çalışmaların zeminini 
hazırlıyor” dedi. Öte yandan Türkiye'nin özellikle 
ambargo döneminde İran'ın yanında durmasının, ortak 
çalışmalar için zemin hazırladığını belirten Hojjati, 
"Şimdiye kadar hayvancılık, ziraat ve su ürünleri ko-
nusunda güzel iş birlikleri yapılmıştır. Türkiye, tarım 
alanında çok değerli rol oynayabilir" değerlendirmesin-
de bulundu.

güncel haberlergüncel haberler
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Milli Tarım Projesi ve 
Çiğ Süt Üretimine Etkileri

Doç. Dr. 
Mehmet 

Ufuk Tutan  

Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı’nın, hayvancılıkta 
ithalatı yavaşlatma ve yerli 

üretimi hızlandırma kapsamında 
son yıllarda çeşitli fi kirler, projeler ve 
düzenlemeler üzerine çalıştığı açıkça 
görülüyor. Bu sürecin son çalışmala-
rından biri de Milli Tarım Projesi’dir. 
Bu proje kapsamında çeşitli iller, 
üretim yapısına göre sınıfl andırılıp 
Mera, Düve, Damızlık gibi çeşitli 
üretim bölgelerine ya da ürün küme-
lerine ayrıştırıldığı anlaşılıyor. Hatta, 
bu üretim bölgeleri-ürün kümeleri 
çalışmalarının yanında yarısı devlet 
kaynakları tarafından ödenecek mazot 
desteği de işler hale getiriliyor. 
“Rekabetçi fiyat”

Bu proje çalışmaları dikkatle analiz 
edildiğinde bakanlığın, asıl hedefi nin 
Hayvancılıkta ve Hayvansal Ürünle-
rin yerli üretiminde girdi kalitesine 
ve maliyetine odaklandığı anlaşılıyor. 
Böylece, hem kaliteli ürünlerin hem 
de yerli ve yabancı piyasalar için 
rekabetçi fi yatların önünün açılması 
hedefl eniyor.
“Süt olumlu etkilenecek”

Çiğ sütün ve süt ürünlerinin de bu 
yeni Projeden olumlu yönde etkilen-
mesi bekleniyor. Özellikle, Milli Tarım 
Projesi’nin tam anlamıyla uygulan-

maya başladıktan sonra hayvancılıkta 
hedefl enen kaliteli girdi ve düşürülen 
bazı maliyetlerin çiğ süt üretimine 
ve satışına kısa vadede çok olumlu 
etkileri olacağı ve uzun vadede de çe-
şitli süt ürünlerinin ihracatına önemli 
katkılarda bulunacağı hesaplanıyor. 
“Müdahale devam etmeli”

Ancak, Milli Tarım Projesi’nin 
hazırlıkları sürerken gerek hayvan 
sayısının azalmaması gerekse de çiğ 
süt üreticilerinin ayakta durması için 
bakanlığın, Et ve Süt Kurumu aracılı-
ğıyla piyasaya müdahalesinin devam 
etmesi gerekiyor. Bu süreçte Bakanlı-
ğın süt sanayisi ile çiğ süt üreticileri 
arasındaki çeşitli sorunlara uzlaşma 
yoluyla uzun vadeli çözümler bulması 
da zaruridir.
“Takvim paylaşılmalı”

Yukarıda belirtilen çeşitli vurguları 
bir kenara koyarsak bu süreçteki en 
önemli nokta, Bakanlığın, bu proje için 
net bir programı takvimleriyle birlikte 
en kısa sürede kamuoyu ile en kısa 
sürede paylaşması gerekmektedir. 
Çiğ süt üreticilerinin önünü görmesi 
ve yatırımlarını bu yeni sürece göre 
yapması için Bakanlığın Milli Tarım 
Projesi’nin programını ve takvimini  
üreticilerle ivedi olarak paylaşması 
gereklidir.  
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TÜKETBİR’den 
Bakanlık övgüsü

TÜRKİYE Kırmızı Et Üreticileri 
Merkez Birliği (TÜKETBİR) Başkanı 
Bülent Tunç, Merkez Birliği Başkanı 
Tevfi k Keskin’i ziyarette bulundu. 
Görüşmede her iki sektöre dair 
iyileştirmeler için neler yapılabile-
ceğine dair paydaş üreticilerin ortak 
problemleri konuşuldu. 

Et sektörünün iyiye gittiğini be-
lirten Tunç, “Gıda, Tarım ve Hayvan-
cılık Bakanlığının tavan fi yatlarıyla 
ilgili yapmış olduğu çalışmaları 
destekliyoruz” dedi.

Çat ve Hınıs’tan 
nezaket ziyareti

ERZURUM Çat Süt Üre-
ticileri Birliği Başkanı Yakup 
Yılmaz ve Hınıs Süt Üreticile-
ri Birliği Başkanı Abdülsamed 
Demir, merkez birliğimize 
nezaket ziyaretinde bulundu. 

Yılmaz ve Demir, bölge 
sorunlarını Türkiye Süt Üre-
ticileri Birliği Başkanı Tevfi k 
Keskin’e iletti. Başkan Keskin 
ise sorunların çözümü için 
ellerinden geleni yapacakları-
nı söyledi. 
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Et ve Süt Kurumu’na ziyaret
Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Yönetim 

Kurulu Başkanı Tevfi k Keskin ve Genel Sekreter 
Ali Özgehan, Et ve Süt Kurumu’na ziyaret ger-
çekleştirdi. Ziyarette Keskin ve Özgehan, Piyasa 
İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanı Ferda 
Yıldırım, Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür 
Yardımcısı Osman Uzun, Yönetim Kurulu Başkanı 
ve Genel Müdür Mehmet Ünal Yılmaz ile görüştü. 
Süt sektöründe, üreticinin önünü açacak konular 
ve ilerleyen süreçlerde birlik adına neler yapıla-
bileceği ve üreticilerin sorunları konuşuldu. Et ve 
Süt Kurumu Genel Müdürü Mehmet Ünal Yılmaz 
ise birliğe bağlı üreticilerin yaşadığı sorunların çö-
zümü için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. 

Ensarioğlu 
‘başarı’ diledi

TÜRKİYE Süt Üreticileri 
Merkez Birliği Genel Başkanı 
Tevfi k Keskin ve Genel Sekreter 
Ali Özgehan, AK Parti MKYK 
Üyesi Diyarbakır Milletvekili 
Galip Ensarioğlu’na makamında 
ziyaret etti.

Ziyarette merkez birliğimiz, 
bağlı birliklerimiz ve üreticileri-
miz için yardımlarını esirgeme-
yeceğini dile getiren Milletveki-
li Ensarioğlu, Tevfi k Keskin’e de 
yeni görevinde başarı diledi. 

İki kurum iş birliği 
yapma kararı aldı

TÜRKİYE Süt Üreticileri Merkez Birli-
ği Yönetim Kurulu Başkanı Tevfi k Keskin, 
yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile 
birlikte Ziraat Bankası Tarım Politikaları 
Bölüm Başkanı Ferhat Pişmaf’ı makamın-
da ziyaret etti. 

Ziyarette Merkez Birliğine bağlı alt 
birliklerimiz sorunları ele alınıp değer-
lendirildi. Ayrıca Merkez Birliği ve Ziraat 
Bankası ile ortaklaşa yapılması istenen 
protokoller de dile getirildi. En kısa za-
manda karşılıklı çalışmalar sonucu nihai 
kararlara bağlanacağı yönünde her iki 
taraf da memnuniyetini dile getirdi.
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Hayvancılık tartışıldı
HAYVANCILIK sektörü ile alakalı 

sivil toplum kuruluşlarının genel baş-
kanları, Tarım Reformu Genel Müdür-
lüğü’nde bir araya geldi. 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakan-
lığı toplantı salonunda yapılan top-
lantı Tarım Reformu Genel Müdürü 
Abdullah Burak Keser öncülüğünde 
yapıldı. 

Türkiye Süt Üreticileri Merkez Bir-
liği Yönetim Kurulu Başkanı Tevfi k 
Keskin’in de katıldığı toplantıda, hay-
vancılıkla ilgili sorunları görüşmenin 
yanı sıra fi kir alışverişinde bulundu.

Yeni genel müdür 
Uzun oldu

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
Genel Müdürlüğü’ne atanan Osman Uzun’a, 
Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği hayırlı 
olsun ziyaretinde bulundu. Merkez Birliği 
Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Sekreter 
Ali Özgehan’ın gerçekleştirdiği ziyarette, 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çe-
lik’in süt üretimindeki oluşum için bakanlık 
bürokratlarına verdiği talimatlar konuşuldu. 
Uzun yıllar hayvancılık sektörünün içerisin-
de bulunan ve sektörü çok iyi bilen Genel 
Müdür Uzun, “Sektördeki ibreyi elimizden 
geldiğince daha pozitif bir hale getireceğiz. 
Süt sektörü için yardımcı olacağız” dedi. 

Sarı’ya “hayırlı 
olsun” ziyareti

TÜRKİYE Süt Üreticileri Merkez Birli-
ği Yönetim Kurulu Başkanı Tevfi k Keskin 
ve beraberindeki heyet, Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu 
Genel Müdürü Abdullah Burak Sarı’ya 
ziyarette bulundu.

Tarım sektörüne dair bilgilerin pay-
laşıldığı toplantıda, Birliğimizin 5200 
sayılı kanundan gelen ana sözleşmeden 
sıkıntılarımızı ve çözüm önerilerini dile 
getirildi.

Başkan Keskin, Genel Müdür Ab-
dullah Sarı’ya yeni görevinde başarılar 
diledi. 
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Tekirdağ’dan Başkan 
Keskin’e dev destek

Tekirdağ AK Parti Hayranbolu 
İlçe Başkanı Ethem Çelik ve berabe-
rindeki heyet ile Tekirdağ Süleyman-
paşa Süt Üreticileri Birliği Başkanı 
Şerif Baykut, Merkez Birliğimizi 
ziyaret etti. Ziyarette Tekirdağ ve 
Trakya Bölgesi’nin süt sorunları ve 
çözüm yolları konuşuldu. 

Çelik ve Baykut, Türkiye Süt Üre-
ticileri Birliği’nin Yönetim Kurulu 
Başkanı Tevfi k Keskin’in yanında 
olduklarını söyledi. Ayrıca başarıları-
nın devamını diledi. 

TZOB: Üreticinin sesiyiz
TÜRKİYE Süt Üreticileri Merkez Birliği 

Yönetim Kurulu Başkanı Tevfi k Keskin baş-
kanlığında heyet, Türkiye Ziraat Odaları Bir-
liği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar’ı ziyaret 
etti. Genel Başkan Şemsi Bayraktar’ın maka-
mında gerçekleştirilen ziyarette tarım sektö-
rü ve süte dair gelişmeler ve bu gelişmeler 
çerçevesinde biz sivil toplum kuruluşlarına 
düşen görevler ve izlenen yollar adına görüş-
meler bulunuldu. Çiftçilerimiz, üreticilerimiz 
için ellerinden geleni en iyi şekilde yaptıkla-
rını belirten Bayraktar, Merkez Birliğimizin 
yanında olduklarını ve desteklerini her daim 
göstereceklerini dile getirdi.

Milletvekili Yel: Süt
Birliği’nin yanındayız

TÜRKİYE Süt Üreticileri Birliği Başka-
nı Tevfi k Keskin, AK Parti Tekirdağ Mil-
letvekili Mustafa Yel, AK Parti Tekirdağ İl 
Başkanı Cüneyt Yüksel, AK Parti Çerkez-
köy İlçe Başkanı Abdullah Öğe, AK Parti 
Çorlu İlçe Başkanı Kerim Atalay’ı maka-
mında ağırladı. 

Ziyarette süt sektörüne dair ülke ta-
rımına dair görüşmeler ve çözüm yolları 
konuşuldu. Milletvekili Mustafa Yel, 
gerek meclis platformunda gerekse Tarım 
Bakanlığı nezdinde Merkez Birliği ve süt 
üreticileri için ellerinden geleni yapacak-
larını dile getirdi. 
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Sorunlar 
masaya 
yatırıldı

TÜRKİYE 
Damızlık Sığır 
Yetiştiricileri 
Merkez Birliği 
Yönetim Ku-
rulu Başkanı 
Cemalettin Öz-
den, Yönetim 
Kurulu Üyeleri, 
Genel sekreteri 
ve Ziraat Ban-
kası Başkent 
Şubesi Müdürü 
Dursun Gökbel 
merkez birliği-
mize ziyarette 
bulundu. 

Sektörü-
müzde ortak 
paydada 
buluştuğumuz 
ziyarette, sek-
tör sorunları ve 
ortak 
çözüm yolları-
na dair geniş 
kapsamlı bir 
görüşme ger-
çekleştirildi.

Acıpayam Esnaf ve Sanat-
karlar Odası Başkanı Ahat 

Makal ve beraberindeki heyet, 
Birliğimizi ziyarette bulun-

du. Ziyarette bulunan Mesut 
Dede ile birlikte ‘Sivil Toplum 
Kuruluşları’nın (STK) ve üreti-
cilerin var olan sorunlarına ve 
çözüm yollarına değinildi. Ay-
rıca önümüzdeki süreçte neler 
yapılabileceğine dair fi kir alış 

verişinde bulunuldu. 

Acıpayam’dan nezaket ziyareti
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Türkiye'nin ilk beyaz
patates hasadı yapıldı

Türkiye'nin tescilli ilk beyaz patates çeşidinin 
toplu temel atma ve açılış programları çerçeve-
sinde hasadı yapıldı.

Başçiftlik Belediye Başkanı Murat Tuncel, Türki-
ye'nin ilk tescilli yerli beyaz patatesinin hasadını yap-
maktan mutlu olduklarını kaydetti. Başçifl tik beyazı 
patatesinde hasadın verimli olduğunun altını çizen 
Başkan Tuncel, projede emeği geçenlere teşekkür etti.
DİĞER PATATESLERDEN FARKLI

Türkiye'de sadece Başçiftlik ilçesinde yetişen 
"Başçiftlik beyazı" patatesini farklı kılan en önemli 
özelliğinin yüksek rakımda toprak yapısında yetişti-
rilmesinde doğal tekniklerin kullanılması ve tohum-
luk olarak kullanılan babadan oğula aktarılan 100 

yıllık orijinal Başçiftlik beyazı tohumları olduğunu 
ifade eden Başkan Tuncel, ilçeye özgü beyaz patates 
kendine has aroması ve tadı ile diğer patates cins-
lerinden ayrılmakta özellikle kızartma, közleme ve 
hamur işlerinde tercih edilmekte olduğunu kaydetti.

Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Güngör 
Yılmaz ise 10 yıl içerisinde Türkiye'nin ilk yerli beyaz 
patatesinin tescil edilmiş olduğunu söyledi. Türki-
ye'de son iki yıl içerisinde ilk defa yerli çeşitlerin 
tescil edildiğinin altını çizen Yılmaz, "Yani Türkiye'de 
bugüne kadar tükettiğimiz patateslerin hemen hemen 
hepsi tamamına yakını yabancı kökenli. Yani o çeşit-
lerin isim hakkı patentleri başka ülkelere(Almanya, 
Hollanda, Fransa) ait. Son iki yıldır yerli çeşitlerle 
üreticilerimizi buluşturmaya başladık" dedi.
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Türkiye’de, kırmızı ette üretim 
yetersizliğine bağlı yüksek fi yat 
ve sütte talep yetersizliğine 

bağlı arz fazlası sorunu son günlerde 
hayvancılığın en çok tartışılan konu-
larının başında gelmektedir. Sorun 
birlikte değerlendirilmeli, çözümü de 
birlikte düşünülmelidir. 2015 yılı ve-
rilerine göre ülkemizde sütün yüzde 
90.8’i, kırmızı etin yüzde 88.3’ü sığır-
lardan elde edildiği için süt ve kırmızı 
etin asıl üretim kaynağını sığırlar 
oluşturmaktadır. Son yıllarda düşük 
verimli yerli ırklar yerine sığır varlığı-
mız içerisinde yüksek verimli kültür 
ırklarının oranı artırılarak, süt veri-
minde önemli artışlar sağlanmıştır. 
Süt veriminin artırılmasında, tarımsal 
desteklemelerle yem bitkileri üreti-
minin artırılması, bakım ve besleme 
koşullarındaki iyileştirmeler de etkili 
olmuştur. Ancak, süt üretimindeki 
önemli artışa karşın, tüketimin aynı 
oranda artmaması, süt ve süt ürünle-
rinde yeterli ihracatın olmaması nede-
niyle sütte arz fazlası oluşmuştur. Yem 
fi yatları ve çiğ süt maliyetinin artma-
sına rağmen, yaklaşık 3 yıldır 1.15 TL 
olan çiğ süt fi yatlarının artmaması 
yetiştiricileri olumsuz etkilemektedir. 
Bu durum ise geçmiş yıllarda olduğu 
gibi damızlıkların kasaba gitmesine 
yol açacak ve sonuçta süt üretiminde 
düşüşe bağlı olarak süt fi yatlarında 
artma, et fi yatlarında geçici bir düşüşe 
neden olacaktır. Ancak, sonrasında 
damızlık materyal azalacağı için hem 
et hem de süt üretiminde düşüş ve 
fi yatlarında artış tüketimi olumsuz 
etkileyecektir. Sonrasında gündeme 
gelecek damızlık ithalatı ise sorunun 
sürdürülebilir çözümü olmayacaktır. 
Bu nedenle geçmişte defalarca yaşa-
nan ve hiçbir zaman sorunun kalıcı 
çözümüne katkısı olmayan bu kısır 
döngünün, günümüzde ve gelecekte 
tekrar yaşanmaması, et ve süt üre-
timinde sürdürülebilir bir çözüm 
üretilebilmesi için önlem alınması 

gerekmektedir. 
Türkiye’de kırmızı etin asıl kay-

nağını oluşturan sığırlarda süt veri-
minde sağlanan yüksek verim artışı, 
biyolojik olarak yılda bir döl vermele-
ri nedeniyle et üretimine aynı oranda 
yansımamış, hatta sığır sayısındaki 
azalış ve döl verimindeki düşüş 
nedeniyle kırmızı et üretimi olum-
suz etkilenmiştir. Küçükbaş hayvan 
sayısının azalması, nüfus artışına 
bağlı et ihtiyacının artması kırmızı et 
üretiminin yetersiz kalmasına ve et 
fi yatlarının aşırı yükselmesine neden 
olmuştur. 

Ülkemizde süt üretimindeki arz 
fazlasına bağlı düşük fi yat sorunu ve 
kırmızı et üretimindeki yetersizliğe 
bağlı yüksek fi yat sorunun çözümü 
için et ve süt üretimi birlikte düşünül-
melidir. 

Türkiye’de süt ve et üretimine 
ilişkin sorunların çözümü için: 

■ Hayvan sayısı ve kesilebilecek 
hayvan sayısı mutlaka artırılmalıdır.

■ Ölçmeden yönetmek mümkün 
olamayacağı için tarım sayımı yapıla-
rak hayvancılık verileri güncellenme-
lidir. 

■ Süt üretimi, arz fazlası nedeniyle 
süt fi yatlarında düşüşe neden olmaya-
cak şekilde tüketim ve talepteki artışa 
paralel artırılmalıdır.

■ Sağlıklı beslenme açısından hala 
düşük olan süt tüketimimizi artırıcı 
kamu spotları yayınlanmalı, süt ve 
ürünleri tüketimi teşvik edilmelidir. 

■ Süt tüketim alışkanlığının oluş-
ması ve süt tüketimi üzerine önemli 
etkide bulunacak olan “Okul Sütü” 
projesinin sürdürülmesi için düzen-
leme yasal güvence altına alınmalı, 
proje sadece süt üretiminin yüksek ve 
üretim fazlası olduğu bahar döne-
minde değil, tüm yıl uygulanmalıdır. 
Çünkü çocukların sadece bahar döne-
minde değil, yıl boyu sağlıklı beslene-
meye ihtiyacı bulunmaktadır. 

■ Süt üretiminin yüksek olduğu 

Türkiye’de süt ve kırmızı et sorununun 
çözümü birlikte düşünülmeli

Prof.Dr.
İbrahim AK 

Uludağ 
Üniversitesi 

Ziraat Fakültesi 
Zootekni Bölümü 

Yemler ve 
Hayvan Besleme 

Anabilim Dalı 
Başkanı
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dönemlerde sanayiye süt tozu üretim desteği devam 
ettirilmeli, iç pazarda süt tozu üretim fazlasının ihra-
catı desteklenmelidir. 

■ Süt ve karkas maliyeti üzerine en büyük etkide 
bulunan yem fi yatlarının düşürülmesi için yem 
bitkileri üretim desteği artırılmalıdır. Bunun yanı 
sıra hayvan yetiştiricilerinin kullandığı akaryakıt ve 
enerjide deniz balıkçılığında olduğu gibi indirimler 
uygulanmalıdır.

■ Çayır meraların ıslahı ve idaresine gereken 
önem verilmeli ve et üretiminde meralardan daha 
etkin yararlanılmalıdır. 

■ Sütte arz fazlası olduğu dönemlerde inekler et 
ırkı boğa sperması ile tohumlanarak doğacak buzağı-
ları kesinlikle damızlıkta kullanılmamak üzere erkek 
ve dişileri besiye alınarak süt üretiminde arz fazlası 
dengelenmeli, et üretimi desteklenmelidir. 

■ Süt hayvancılığında damızlık sorunu ülke 
kaynakları ile karşılanmaya çalışılmalı, yurt dışından 
sperma veya embriyo dışında damızlık ithalatına 
genelde izin verilmemelidir.

■ İthalatın çok gerekli veya zorunlu olduğu 
durumlarda ise ithalat yetiştirici birlikleri kanalı ile 
yapılmalı, devlet ithalatın ticareti yerine denetiminde 
görev almalıdır. 

■ Süt hayvancılığında sürdürülebilir bir hayvancı-
lık için aile tipi yetiştiricilik desteklenmeli, verimli bir 
hayvancılık için aile tipi yetiştiricilikte orta ve uzun 
vadede asgari hedef en az 40-50 baş sağmal olmalıdır. 

■ Hayvancılıkta en önemli verim döl verimidir. 
Bu nedenle süt sığırcılığı işletmelerinde et ve süt 
üretimini, işletmenin verimliliği ve geleceğini olum-
suz etkileyen üreme ve döl verim sorunları ile yüksek 
buzağı ölümleri sorunu çözümlenmeli, hayvan hasta-
lıkları ile daha etkin bir mücadele edilmelidir. 

■ Süt hayvancılığında üretici ve sanayici arasında 
sözleşmeli üretime geçilmelidir. 

■ Sığırcılıkta süt üretimi yüksek kültür ırkları 
yanında, uygun bölgelerde et ve süt verimi yüksek 
kombine ırkların yetiştiriciliği desteklenmelidir. 

■ Ülkemizde çoğu bölgenin ekolojik ve ekonomik 
koşulları yılda bir yavru ve sadece yavrusuna yetecek 
kadar süt veren et ırklarının yetiştiriciliği için uygun 
değildir. Bu bölgelerde damızlık entansif et ırkı yetiş-
tiriciliği besi ve dolayısıyla karkas maliyetini düşür-
meyeceği bilinmelidir. 

■ Bu nedenle, ülke içi kaynaklar besi materyali 
sağlamada yetersiz kaldığında, süt ve et üretimini 
olumsuz etkileyecek olan et ve et ürünleri ithalatına 
kesinlikle izin verilmemeli, kasaplık hayvan ithalatı 
yerine, besiye alınabilecek genç yaşta et ırkı danalar 
ithal edilmeli, besicilik teşvik edilerek ülke içi istihda-
ma daha fazla katkı sağlanmalıdır. 

■ Kırmızı et ile ilgili uzun vadeli ve kalıcı poli-
tikalar oluşturulmalı, ani ve piyasayı tedirgin edici 
yaklaşım ve uygulamalardan kaçınılmalıdır.

■ Canlı hayvan, yem ve karkas fi yatlarındaki 
dönemsel istikrarsızlıklar sonucu hayvan yetişti-
ricilerinin, pazar ve fi yat garantisi altında faaliyet 
sürdürememesi geleceğe güvenle bakmasını ve yeni 
yatırımlarda bulunması güçleştirmektedir. Bu kap-
samda konuya ilişkin yapılacak düzenlemelerde bu 
konuların dikkate alınması önem taşımaktadır.

■ Türkiye coğrafyası ve ekolojisi için daha uy-
gun olan küçükbaş hayvan varlığının artırılması, 
ıslah edilmesi, bakım besleme koşuları iyileştirilerek 
çoğuz doğum yapan bu hayvanların döl veriminin ve 
özellikle kırmızı et üretimine katkılarının artırılması 
sağlanmalıdır. 

■ Sürdürülebilir bir hayvancılık için hayvancı-
lık konusunda eğitim almış nitelikli genç nüfusun 
hayvancılıkta istihdama ilgili duyacağı düzenlemeler 
yapılmalıdır.

■ Ulusal Süt Konseyi ve Ulusal Kırmızı Et Konse-
yi daha aktif ve sürekli işbirliği içerisinde olmalıdır. 

■ Süt üretiminde yetiştirici, sanayici ve kamuyu 
temsil eden Ulusal Süt Konseyi’nin yetkileri artırıl-
malı, Türkiye Et ve Süt Kurumunun görevleri Ulusal 
Süt ve Ulusal Kırmızı Et Konseylerine devredilmeli-
dir. 
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Süt; dişi memeli hayvanların yeni 
doğurdukları yavrularını besle-
yebilmek üzere, süt bezlerinde 

hayvan türlerine göre farklı sürelerde 
salgılanan, içinde yavrunun kendi 
kendini besleyebilecek bir duruma ge-
linceye kadar almak zorunda olduğu 
tüm besin maddelerini gerekli oran-
larda bulunduran, porselen beyazı 
(beyaz-krem) renginde, kendine has 
tat ve kokusu olan bir sıvıdır.

Türk Gıda Kodeksi’nde sütün tanı-
mı ise şu şekilde yapılmıştır: Çiğ süt; 
bir veya daha fazla inek, keçi, koyun 
veya mandanın sağılmasıyla elde edi-
len, 40 ºC’nin üzerine ısıtılmamış veya 
eşdeğer etkiye sahip herhangi işlem 
görmemiş kolostrum dışındaki meme 
bezi salgısıdır.

Süt, memelilerin doğum sonrası 
beslenme döneminde büyüme ve 
gelişmeleri için dışarıdan almala-
rı zorunlu bir gıdadır. Bu nedenle, 
toplumumuzun büyük bir kesimi 
özellikle içme sütü denince, sadece 
küçük çocukların içmesi gereken bir 
gıda maddesini algılanmaktadır. Bu 
değerlendirmede; toplumun beslenme 
alışkanlıkları, yetersiz eğitim düzeyi, 
satın alma gücünün düşük olması, süt 
ve süt ürünlerinin besin değerinin tam 
olarak bilinmemesi gibi çeşitli faktör-
ler etkili olmaktadır. Avrupa’da ve 
diğer birçok ülkede, süt ve süt ürün-
leri sadece doğum sonrasında değil 

yetişkinler için de dengeli bir diyetin 
önemli bir kısmını oluşturmaktadır. 
Süt ve süt ürünleri başka gıdalardan 
sağlanması zor olan bazı besin ele-
mentlerinin temin edilmesinde önem-
lidir. Büyüme ve gelişmenin yanı sıra; 
yapısında bulunan ve fi zyolojik olarak 
önemli olan immünoglobulinler, 
enzimler, enzim inhibitörleri, büyüme 
hormonları, diğer hormonlar, büyüme 
faktörleri, antibakteriyel ajanlar gibi 
protein ve peptid yapılı öğeler ile yağ 
asitleri, vitamin ve minerallerden do-
layı yaşam döngüsü içerisinde birçok 
önemli özelliğe sahiptir.

Çocuklarda, belli süt ürünlerinin 
ve yağların sınırlanması enerjinin, 
makro ve mikro besinlerin alımının 
azalmasına neden olabilir. Serum lipid 
seviyesinin kontrol edilmesinde kal-
siyum alımının büyük önemi vardır. 
Artan kalsiyum alımı idrar ve dışkı ile 
doymuş yağların uzaklaştırılmasını 
arttırır ve böylece serum kolestrolün-
de ve LDL kolestrolünde önemli bir 
azalma sağlar. Diyet kalsiyum alımı ile 
kan basıncı seviyesi arasında ters bir 
ilişki belirlenmiştir. Kuvvetli kemikle-
rin oluşması ve osteoporosisin önlen-
mesi için çok önemli olan kalsiyumun 
diğer bir etkisi de; kardiyovaskular 
hastalıkların kontrolünde görülmekte-
dir. Batı Avrupa’da süt ürünleri diyet 
kalsiyum alımının yüzde 75’e kadar 
olan kısmını karşılar.

İnsan beslenmesinde sütün yeri

Doç. Dr.
Meltem 

Türkyılmaz

Ankara 
Üniversitesi 

Gıda Güvenliği 
Enstitüsü
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Uzmanlar vücudumuzun alması gereken kal-
siyum doğal besinlerden alınması gerektiğini 
belirtti. Kalsiyumun en iyi kaynağının süt 

olduğunu vurgulayan uzmanlar yeşil yapraklı sebze-
lerinde kalsiyum kaynağı olduğunu vurguladı. 

Uzmanlar, kemik ve kalp sağlığı açısından önem-
li bir ihtiyaç olan kalsiyumun (Ca) fermente süt ve 
yeşil yapraklı sebzelerden alınmasını önerdi. Bilim 
adamlarının yaptığı çalışmalarda Avrupalı kadınların 
günlük 300 ile 600 mg arasında erkeklerde ise 350 ile 
700 mg arasında olması gerektiği ortaya çıktı. 
En ulaşılabilir süt

Toplumlar ise vücudun alacağı kalsiyum konu-

sunda en ulaşılabilir besin kaynağı olan sütü tercih 
ediyor. Yapılan araştırmalarda sağlam kemiklere ve 
yumuşak ve esnek damarlara sahip olabilmek için 
atılabilecek bazı adımlar aktarılıyor. Bu önlemler 
arasında, yeterli miktarda hayvansal protein alımı 
ve günlük 1.000 mg kalsiyuma alımı yer alıyor. D 
vitamini seviyesinin normal aralıkta olmasını sağla-
mak ve meyve ve sebze tüketimini arttırmak da diğer 
önlemler arasında. 

Bazı diğer araştırmalar da, sağlıklı beslenmenin 
zor olduğu koşullarda kalsiyum takviyelerinin de 
faydalı olabileceğini göstermişti.

En iyi kalsiyum kaynağının süt ve peynir, yoğurt 
gibi süt ürünlerinde olduğunu ifada eden uzmanlar, 
“Yeşil yapraklı sebzeler de iyi birer kalsiyum kayna-
ğıdır ancak ıspanak gibi yüksek ogzalik asid içeren-
lerinde kalsiyum emilimi azdır. Karnıbahar, brokoli, 
kurubaklagiller, kurutulmuş meyveler, susam, fındık, 
pekmez kalsiyum içeriği yüksek gıdalardandır. 
Limon, portakal, çilek, yumurta gibi besinlerde orta 
derecede, etler ve diğer taze sebze ve meyvelerde ise 
daha az derecede kalsiyum bulunur” ifadelerinde 
bulundu. 

En iyi 
kalsiyum 
kaynağı süt

Kalsiyum kemiklerimizin oluşumunu sağlayan vücudumuz için zorunlu 
minerallerden biri. Kalsiyumun da en iyi kaynağının süt olduğu biliniyor

güncel haberlergüncel haberler
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Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 
izni ile Van Kalesi’nin kuze-
yinde höyükte gerçekleş-

tirilen arkeolojik kazıda bulunan 
kalıntılar 2800 yıl önce varlığını 
sürdüren Urartular’a yönelik 
önemli bilgilerin ipuçlarını veri-
yor. 

Yapılan kazılarda gün yüzüne 
çıkartılan çanak ve çömlekler Urartu 
Krallığı’nın süt ve süt ürünlerini 
kullandığı gösteriyor. Devam eden 
arkeolojik çalışmalarında Urartular’ın depo 
olarak kullandığı tahmin edilen yerlerde yapılan 

kazılarda bulunan yumurta biçimin-
deki kaplar dikkat çekiyor. Günü-

müzde Anadolu’da hayvancılığın 
yaygın olduğu bölgelerde peynir 
üretiminde kullanılan kaplarla 
birebir örtüşmesi, özellikle bulu-
nan Urartular’ın süt ve peynire 
verdiği önemi gösteriyor. 

Hayvancılık önemli
Kazılarda bulunan küplerin 

altlarının tekli ve ikili deliklerin bu-
lunmasını Urartular’ın ürünlerin suyunu 

çıkartmak için kullandığını belirten uzmanlar 
öte yandan aynı dönemde hayvancılığında önemli 
olduğunu ve Urartuların hayvancılıkla ilişkisinin 
incelenmesi gerektiğini belirtiyor. Bulunan çömlekler 
ile peynir yaptıkları görüşünde birleşen uzmanlar 
Urartular’ın süt ve süt ürünlerini işlediği gelişmiş 
atölyelerinin olduğuna inanıyor. 
Kimyasal analiz yapılacak

Bulunan çanak ve çömlekler üzerinde detaylı 
kimyasal analizler yapılacak. Böylelikle çanak ve 
çömleklerin hangi ürünlerde kullanıldığı tespit edile-
cek. Özellikle Van’da peynirin üretiminin Urartular’a 
kadar uzandığını belirten uzmanlar bulunan çanak 
ve çömleklerin süt ve süt ürünlerinin söz konusu 
dönemde kullanıldığını somut bir şekilde ortaya 
koyduğunu belirtti. 

Urartular’da süt

Van Kalesi 
çevresinde yapılan 
arkeolojik kazılarda 
bulunan çömlekler, 

Urartular döneminde 
süte önem 
verildiğini 
gösterdi
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