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eğerli Süt Kardeşi okurları, kıymetli
üyelerimiz. Dergimizin üçüncü sayısını, ülkemizde olağanüstü şartların yaşandığı bir dönemde yayımlıyoruz. Kahraman
Silahlı Kuvvetlerimizin içine nüfuz etmiş bir
şebekenin 15 Temmuz akşamı kalkıştığı darbe
girişimi Allah’a şükür ki el birliği ile defedildi. Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın
halkı sokağa davet etmesi, milletin “darbeye
hayır” diyerek meydanları doldurup göğsünü
kurşunlara siper etmesi, kahraman polislerimizin ve millete sadakat yeminini unutmayan
askerlerimizin duruma vaziyet etmesiyle Türk
Milleti bir destan yazarak, bağımsızlığına, demokrasisine ve Cumhuriyetine sahip çıktı.
Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği
olarak, bu hain terör örgütünün bütünüyle
ortadan kaldırılmasına yönelik tüm tedbirleri
desteklediğimizi, devletimizin yanında yer
aldığımızı açıkça ifade ediyoruz. Millete kast
eden hainlerin en ağır biçimde cezalandırılması gerektiğine inanıyoruz.
Süt Üreticisi Birlikleri, darbe teşebbüsünün
bastırılmasının ardından ülkenin bütün sathında başlatılan Demokrasi Nöbetlerinde güçlü
biçimde yerini aldı. Birliğimiz bundan sonra
da Türkiye Cumhuriyeti’nin bekası için, devleti, milleti için üstüne düşen her şeyi yapmayı
sürdürecektir.
Vatanı için gözünü kırpmadan canını feda
eden şehitlerimize Yüce Allah’tan rahmet
niyaz ediyorum. Yaralı olanlara acil şifa diliyorum.
İçinden geçtiğimiz bu zorlu süreçten
ülkemizin çok daha güçlenerek çıkacağına
inancım tamdır. Yenikapı’da ortaya çıkan ruh
inancımı daha da pekiştirmiştir.
Bu düşünceler içinde tüm üyelerimize,
sektör paydaşlarımıza ve dergimizin okurlarına, son dönemde sergilediğimiz dayanışma
ve birliği daha da güçlendirerek devam ettirme çağrısında bulunuyor, esenlikler temenni
ediyorum.
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Bakan Çelik’ten
çiftçiye müjde
Genç
çiftçilere 30
bin lira hibe
desteğinin
ardından
100 bin
liraya kadar
sıfır faizli
kredi desteği
geliyor
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GDF Başkanı Şemsi Kopuz
başkanlığındaki gıda sektörü
temsilcileri, Gıda Tarım ve
Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik ile bir
araya geldi. Çelik, görüşmede, genç
çiftçilere 30 bin lira hibe desteğinin ardından 100 bin liraya kadar sıfır faizli
kredi desteği sağlanacağının müjdesini de verdi.
Türkiye Gıda ve İçecek Sanayi
Dernekleri Federasyonu (TGDF)
Başkanı Şemsi Kopuz ve federasyonu
oluşturan dernek başkan ve yöneticilerinden oluşan bir heyet, Gıda
Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk
Çelik’i ziyaret etti. Görüşmede 26
üye derneği kapsayan
TGDF’nin, Bakan Çeliği ziyaretinin basın açık
bölümünde, hükümetin 2023 hedeﬂeri ile,
TGDF’nin hükümet
ile örtüşen ilerleyen
dönemde ki hedeﬂeri
konuşuldu.
Toplantıda konuşan
TGDF Başkanı Şemsi
Kopuz, “STK’lar genelde sorunları iletmek

üzere ziyaretinize gelirler. Biz Bakanlığımıza nasıl yardımcı oluruz, sektörümüzden beklentileriniz nedir diye
sormaya geldik. Dış ticarette yüzde
200 fazla veren bir sektörüz. Beraberce
sektör olarak hükümetimizin 2023
hedeﬂerini yakalarız” dedi.

Bakan davet edildi
Başkan Kopuz konuşmasının devamında Bakan Çelik’i Mayıs ayında
Avrupa Gıda ve İçecek Sanayicileri
Konfederasyonu Başkanı’nın da
katılımıyla yapılacak toplantıya onur
konuğu olarak
Toplantıda sektörü değerlendiren
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk
Çelik, “Gıda ve içecek
sektörü yaygın ve
vazgeçilemeyecek bir
sektör. Tüketici açısından raf ﬁyatları nasıl
gidiyor diye pazarlık
yapacağız, birlikte değerlendireceğiz” dedi.
“İthal ete
direniyoruz”
Sektör temsilci-

güncel haberler
güncel haberler

Bakan Çelik: Süt ﬁyatı
müdahale ile toparlandı
lerinin öneri görüş ve sorunlarını dinleyen
Bakan Çelik, son dönemde et ﬁyatları ve ithalatı
tartışmalarına değindi. Bu konuda gerçekçi bir
yol izlemek lazım diyen Bakan Çelik, “35-40 ton
et ithal etme yetkimiz
var ama getirmemek için
direniyoruz. Et ﬁyatları
konusunda kıyma ve
kuşbaşı halkın direkt
olarak tükettiği ürünler.
Pirzolayı, bonﬁleyi hangi ﬁyattan vereceksen
ver de, bunlarla oynamayın diyoruz” dedi.

“Hayvan sayısı
artacak”

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Et
ve Süt Kurumu'nun (ESK)
24 Mart'ta çiğ süt için ilk
resmi müdahale alımlarına
başladığını hatırlatarak,
13 Mayıs itibarıyla birlikler
veya kooperatifler aracılığıyla yaklaşık 56 bin ton
çiğ süt alımı gerçekleştiğini,
12 süt tozu tesisinde, ESK
adına yaklaşık 4 bin 500 ton
yağsız süt tozu üretildiğini
bildirdi.
Çelik, "24 Mart'ta çiğ süt
için ilk müdahale alımlarına
başlanıldı. Bazı illerde 70
kuruş seviyelerine düşen çiğ
süt fiyatları, müdahaleden
sonra 1.15 lira düzeyine
geldi" diye konuştu.

Geçtiğimiz yıl yapılan hayvan ithalatının
çözüm olmadığının
altını çizen Bakan Çelik,
“2015’te 400 bin baş
hayvan geldi. Bu çözüm
değil. Çalışmalarımız
hayvan varlığını artırmaya dönük. Şu anda hayvan varlığımızla et ihtiyacımızı karşılayamıyoruz. Gerekirse hayvan varlığımızı artırmak için
‘kesinlikle 1 metrekare tarım arazisini vermiyoruz’ diyeceğiz” dedi.
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Dünya Süt Günü’ne
yakışan konferans

Çankırı
Karatekin
Üniversitesi
ile Türkiye Süt
Üreticileri
Merkez
Birliği’nin
müşterek
düzenlediği
işlenmiş süt
ve süt ürünlerinin ele
alındığı konferans verimli
geçti
8

S

üt hakkında toplumu bilinçlendirmek ve tüketimin artmasını teşvik
etmek amacıyla her yıl 21-28 Mayıs haftası “Dünya Süt Haftası” olarak
kutlanıyor.
Enerji ve besin öğeleri ihtiyaçlarının
karşılanmasında en önemli besin gruplarından biri süt ve süt ürünleridir. Süt ve
süt ürünlerinin yeterli miktarlarda tüketimi özellikle büyüme ve gelişmenin hızlı
olduğu okul çağı çocukları başta olmak
üzere her yaş grubu için büyük önem
taşımaktadır. Ancak yapılan araştırmalar
ülkemizde bu besin grubunun tüketim
düzeyinin önerilen miktarların çok altında olduğunu gösteriyor.
Çankırı Karatekin Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği
Bölümü öğrencilerinin iştiraki ve Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği’nin
ana sponsoru olarak gerçekleştirdiği
Dünya Süt Günü’nde, işlenmiş süt ve süt
ürünleri konusunda farkındalık yaratmak

adına Dünya Süt Günü konulu konferans
düzenlendi.

SUNUMLAR YAPILDI
Gerçekleştirilen etkinliklerde
oturumları, panel moderatörü olan
Çankırı Karatekin Üniversitesi Gıda
Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr.
Hüdayi Ercoşkun’un program akışını
arz etmesi, Rektör Yardımcısı Prof. Dr.
Rıza Gürbüz ve Mühendislik Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Ahmet Yartaşı’nın açılış
konuşmalarının ardından başladı.
Daha sonra sırasıyla, Gıda Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı Hayvancılık Genel
Müdür Yardımcısı Burhan Demirok, Et
ve Süt Kurumu Seydahmet Özkan ve
Çankırı TKDK İl Koordinatörü Selim Temeltaş, Türkiye ve Çankırı’da uygulanan
süt politikaları, süt mevzuatı ve süt
sektörüne yönelik teşvikler hakkında
bilgi verdi.
Ardından, Süt bilimi ve teknolojisi

güncel haberler
güncel haberler
konusunda duayen
Hoca Ankara
Üniversitesi
Öğretim
Üyesi Prof. Dr.
Metin Atamer,
sunumlarında
Süt Teknolojisi
ve Beslenme-Sağlık konularındaki
tecrübe ve bilgilerini öğrenciler ile
paylaştı. Son olarak
Çankırı Gıda Tarım
ve Hayvancılık İl
Müdürü Osman Çakır
sunumlarını yaptı.
Etkinlikte Türkiye
Süt
Üreticileri Merkez Birliği
olarak katılımcılara süt günü münasebetiyle süt, kalem, dergi ve
şapka dağıtımı gerçekleştirildi.

KATILIM YÜKSEK OLDU
Düzenlenen etkinliğe, Türkiye Süt Üreticileri
Merkez Birliği ile birlikte Ankara Gıda Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığına ait birimlerden, Et ve Süt

Kurumu, Hayvancılık Genel
Müdürlüğü,
Tarım Reformu
Genel Müdürlüğü, Gıda
Kontrol
Genel Müdürlüğü
ile Çankırı
Tarım İl
Müdürlüğünden çeşitli
pozisyonlardaki Gıda
Mühendisleri, Veteriner Hekimler,
Ziraat Mühendisleri katılmıştır.
Atatürk Orman Çiftliği Genel Müdürlüğü ve
Süt Fabrikası Yönetimi, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Ankara ve Çankırı
İl Koordinatörlükleri, Türkiye Damızlık Sığır
Yetiştiricileri Birliği, Türkiye Damızlık Koyun
ve Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği yöneticileri
katıldı. Katılımcılar üniversite-birlik işbirliğinde
düzenlenen konferansın son derece verimli geçtiğini vurguladı.
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Sarıoğlan Süt Birliği’nden
Dünya Süt Günü etkinliği
Kayseri
Sarıoğlan
Süt
Birliği’nin
geleneksel hale
getirdiği
Dünya
Süt Günü
etkinlikleri
festival
havasında
geçti
10
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ürkiye Süt Üreticileri Merkez
Birliği’ne bağlı Kayseri Sarıoğlan Süt Birliği’nin her yıl
geleneksel hale getirdiği Dünya Süt
Günü etkinlikleri renkli görüntülere
sahne oldu.
Sarıoğlan Süt Birliği Yönetim
Kurulu Başkanı aynı
zamanda Türkiye Süt
Üreticileri Merkez Birliği
Denetim Kurulu üyesi
olan Lütﬁ Ünsal ev sahipliğinde yapılan etkinliklere
Kaymakam Hasan Doğan, Belediye Başkanı Ali
Osman Yıldız, Garnizon
Komutanı Üst.Teğ. Alparslan Bostancı, İlçe Emniyet
Amiri Fatih Kancı, İlçe
Milli Eğitim Müdürü Erdal
Tunç, yönetim kurulu üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
Dünya Süt Günü

etkinliklerinde sütün önemine dair
konuşmalar yapıldı. Ayrıca yarışmalar, halk oyunları ekipleri ve çeşitli
gösteriler gerçekleştirildi. Sarıoğlan
Süt Birliği dünya süt günü etkinlikleri dahilinde çocuklara süt dağıtımı
yaparak minikleri sevindirdi.

güncel haberler
güncel haberler

Pınar,
İstanbul’u
süte
doyurdu
Pınar Süt, akıllı telefon
uygulaması “Getir” ile
işbirliği yaparak Süt
Haftası’nı kutladı

T

ürkiye gıda sektöründe ilklere imza
atmasıyla tanınan Pınar Süt, her yıl
21 Mayıs tarihinde kutlanan Dünya
Süt Günü’nü ve takip eden Süt haftasını
(21-28 Mayıs) “Getir” iş birliği ile tüketicilere süt hediye etti.

Neden Pınar Süt?
1973 yılında sağlıklı sütü tüketicilerle
buluşturma misyonu ile kurulan Pınar
Süt, Türkiye’nin modern çiftliklerinden en
kaliteli sütleri uzman veterinerler kontrolünde en taze
haliyle topluyor. Sütleri besin ve vitamin değerlerini
koruyarak ilk günkü tazeliğinde ve lezzetinde
tüketicileriyle buluşturuyor. Tüketiciye ulaşana
dek uzmanlar tarafından
her noktada kontrol aşamasından geçiyor.

Getir nedir?
İstanbul’da yüzlerce
ürünü 7/24 istenilen noktaya getiren akıllı telefon
uygulaması Getir, ortalama 10 dakika içerisinde
siparişleri kullanıcılarına
ulaştırıyor.
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makale
makale

Krema krizi eşiği aştı

S

üt ve ürünleri sanayi özellikle
son yıllarda büyük ivme kazandı.
Piyasada yeni ürünleri görmek
artık sıradanlaştı. Piyasa, daha önceleri
sadece iç tüketime endeksliyken son
yıllarda güneyimizdeki Irak ve Suriye
iç savaşına kadar Orta Doğu’ya ihracat
yapan bir konuma yükselmişti.

Süt kotasına dikkat

Prof. Dr.
Harun Uysal
Ege Üniversitesi
Ziraat Fakültesi
Tarım Ekonomisi
Bölümü Öğretim
Üyesi

AB ülkeleri Türkiye’den süt ve süt
ürünleri almazken şimdilerde birçok ﬁrma ihracat izni almış durumda. Ancak
burada AB’nin geçen Nisan ayı başında
kaldırdığı süt kotasına dikkat etmek
gerekiyor. Kotanın kalkması AB’de
üretimi arttırırken ihracat için sağa
sola saldırmalarına da vesile oldu. Kısa
vadede İran’a uygulanan ambargonun
kalkması sektöre yarar sağlayacakken,
uzun vadede İran’ın teknoloji transferi
yapmasıyla zaman içerisinde bu şans da
yitirilebilir.

“İç pazara önem verilmeli”
Sektörde ihracat rakamlarının
düşüklüğü göz önüne alındığında, esas
olarak iç tüketimi arttırmaya yönelik
politikalar uygulanmalı. Burada daha
fazla reklam yapılması, tüketicilere gerçek bilgiler veren tarım ve gıda ile ilgili
radyo-TV programlarının sektör tarafından desteklenmesi, gazetelerde daha
fazla yazı çıkmasının teşvik edilmesi,
tüketicinin kafasını karıştırarak sektöre
büyük zarar veren hileli mal üretenlerle
devletin yanında mücadele edilmesi
gerekiyor.

Sektörde bıkmadan usanmadan
konuşulması gereken en önemli şey ise
bence bu yıl yaşanan et-süt krizi. Bunu
konuşmazsak sektördeki sayılar bir şey
ifade etmez. Çünkü bakıldığında birçok
üründe sayılar oldukça olumlu sinyaller
veriyor. Ancak küreselleşen dünyada
diğer sektörler gibi süt sektörü de, ekonomik krizler, gelişen pazar ekonomilerdeki döviz çıkışları, dış müdahaleler,
savaşlar ve bunun içe yansımalarından
oldukça etkileniyor. Bu sene yaşanan et
krizi-süt krizi gibi örneğin. Et krizi etlik
hayvan arzının düşüklüğü nedeniyle
yüksek et ﬁyatlarından oluştu. Kasaplık
bir hayvanın başında onu satın almak
için üç kişi beklerse karkas et ﬁyatları
da artar doğal olarak. Bu da tarım ülkesi
olan Türkiye’nin karkas et ve kasaplık
hayvan ithal etmesine yol açtı. Yaklaşık
8 yıldır da Türkiye bu sorunu aşamadı.

Arz fazlalaştı çiğ süt düştü
Sütteki kriz ise arz fazlalığından
kaynaklandı. İç tüketimi arttırmadan, çiğ süt miktarının arttırılması bu
sonucu doğurdu. Halbuki miktar yerine
öncelikle kalitenin arttırılması, miktarın
ise talebe göre arttırılması gerekiyordu.
Arz fazlalaşınca da çiğ süt ﬁyatı birçok
bölgede 80 kuruşlara kadar düştü.
Sonradan Et ve Süt Kurumu üzerinden
müdahale ile ﬁyat az çok dengelense de
uzun vadede bu sadece aspirin etkisi
gösterecek gibi görünüyor. Çünkü bu
sefer de depolar ağzına kadar yağsız
süttozu ve krema ile doldu.

Süt tozu bu maliyetle satılmaz
Bunun üzerine de krema krizi belirdi. Kremayı, bundan üretilen tereyağını
ve yağsız süttozunu dünya piyasalarına
bu maliyetlerle satmanız mümkün
değil. Çünkü AB’de kotaların kalkması
ile tereyağı ve süttozu dağları oluşmuş
durumda ve onlarda ihracat yapmaya
çalışıyorlar.

Destek gerekiyor
Sanayici de yurt içinden gereksinimi olan kremayı almak istese maliyeti
yüksek olacak. Halbuki Dahilde İşleme
Rejimi (DİR) marifetiyle daha ucuza
krema ya da tereyağı ithal edebilir.
İç piyasadan gereksinimi karşılaması
yönünde onlara destekleme yapılması
gerekiyor.
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MİLLET,
BAYRAK,
VATAN,
DEVLET

kapak
kapak

A

ziz Milletimiz,

Fetullahçı Terör ÖrgütüParalel Devlet Yapılanması’nın
(FETÖ/PDY) 15 Temmuz’da kalkıştığı
hain darbe teşebbüsü, eşine destanlarda
rastlanabilecek bir cesaretle meydanlara
çıkarak, tanklara, kurşunlara vücudunu
siper eden necip Türk Milleti’nin ferasetiyle bastırılmıştır. Halk birlik ve dayanışma içinde Cumhuriyete, demokrasiye,
seçtiği Cumhurbaşkanına, seçimle iş
başına gelen meşru Hükümete sahip çıkmış, dik duruşunu ortaya koymuş, vatansever güvenlik güçlerinin fedakârca
çalışmasıyla, hainler derdest edilmiş,
ülkemiz büyük bir felaketi bu sayede
atlatmıştır. Zor günlerden geçtiğimiz
bu dönemde kardeşlik ve birlikteliğin
önemi ortadadır. Gösterdiğimiz birlik ve
dayanışmanın daha da güçlendirilerek
sürdürülmesinin ülkemiz açısından
önemi büyüktür.
Demokrasiye ve halkın oylarıyla seçilmiş Hükümetimize sahip çıkılması sorumluluğunun bilincindeyiz. Bu bağlamda
atılacak her adımda Ülkemizin birliği ve
dirliği için; Türkiye Süt Üreticileri Merkez
Birliği olarak üzerimize düşen her görevi
yerine getirmeye hazır bulunduğumuzu
kamuoyuna bildiririz.
200’den fazla vatan evladının şehadetine, binlerce insanımızın yaralanmasına yol açan, darbe teşebbüsünü, tüm
üreticilerimiz adına en şiddetli biçimde
lanetliyoruz.
Süt Üretici Birlikleri, üyesi 307 birlik
ve temsil ettiği 500 bin süt üreticisi ile
sokaklardaki Demokrasi Nöbeti’nde en
başından beri yerine almakta, bu onurlu
duruşa katılarak, milli iradeye sahip
çıkmaktadır.
Şehit düşen vatandaşlarımıza
Allah’tan rahmet, ailelerine, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz. Yaralı
vatandaşlarımızın biran önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz.
Ülkemizin bu zorlu süreçten daha da
güç kazanarak çıkması, DEMOKRASİ
ve CUMHURİYETİMİZİN ilelebet devam
etmesi noktasında elimizden gelen her
şeyi yapmaya hazır olduğumuzu güçlü
bir şekilde kamuyouna duyururuz.
Saygılarımızla

TÜRKİYE SÜT ÜRETİCİLERİ
MERKEZ BİRLİĞİ YÖNETİMİ
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Merkez
Birliği
nöbette

S

üt Üreticileri Merkez Birliği, Demokrasi
Nöbeti’nde yerini aldı. Türkiye’nin dört bir
yanında saatlerce demokrasi nöbeti tutan
vatandaşlara Süt Üretici Birlikleri, ayran ve süt
dağıttı.
Fetullahçı terör Örgütü (FETÖ) tarafından 15
Temmuz günü yapılan darbe girişiminin tekrarlanmaması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın talimatıyla sokaklara çıkan ve demokrasi nöbeti tutan vatandaşların arasında Süt
Üreticileri Merkez Birliği’de yerini aldı.

Bu gururu yaşıyoruz
Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği olarak,
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve

16

kapak
kapak
Başbakanımız Binali Yıldırım’ın sokağa çıkma çağrısı ile
Demokrasiye sahip çıkan ve Birlik beraberlik bilincinin en
hat safhada olduğu günde bize de düşen görevde demokrasiye olan aidiyet bilince ile hareket ederek Demokrasi
nöbetinde yerimizi almanın gururunu yaşıyoruz.

Tüm Birliklere teşekkür ediyoruz
Ankara’nın Kızılay Meydanında her gün gerçekleşen ve
sabahın ilk saatlerine kadar devam eden nöbette halkımızın, Millet iradesine sahip çıktığı yoğun ilgi gösterdiği
günlerde Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği, Tarım
Kredi Kooperatiﬂeri, Panko Birlik ve çeşitli Sivil toplum
kuruluşları, siyasi parti temsilcileri ve kurum amirleri ile
birlikte meydanlarda halkımızın yanında yer aldı. Ülkemizin tüm İl ve ilçelerinde Demokrasimize sahip çıkan
Süt Birliklerimize de Teşekkür eder, Türkiye Süt Üreticileri
Merkez Birliği olarak hayatını kaybeden kahraman demokrasi şehitlerimize Allah’tan rahmet, Ailelerine sabır ve
başsağlığı, tüm yaralılara da acil şifalar dileriz.

Nöbete ayran ve süt dopingi
Süt Üreticileri Birliği ayran ve süt dağıttı. Türkiye
Cumhuriyeti’nin yıkılmaz bütünlüğünü korumak amacıyla sokaklarda demokrasi nöbeti tutan milyonlarca vatandaşa besleyici ve tok tutma özelliği olması nedeniyle ayran
ve süt dağıtıldı. Başta Süt Üreticileri Merkez Birliği ile,
Denizli Süt Üreticileri Birliği, Kula Süt Üreticileri, Banaz
Süy Üreticileri Birliği, Gönen Süt Üreticileri Birliği olmak
üzere bir çok birlik süt ve ayran dağıtımı yaptı.
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Sütaş’tan temiz enerji atağı

E

Soldan Sağa: Aksaray Valisi Aykut Pekmez – Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Ali Rıza
Alaboyun – Sütaş Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Yılmaz – Sütaş Yönetim Kurulu Başkanvekilleri Serpil Veral, Tarık Tezel ve Murat Arat

nerji ihtiyacının tamamını çiftray Doğal Enerji Tesisleri’nin küresel
Sütaş,
liklerinin gübrelerinden ve
ölçekte bir sertiﬁka programı olan
Aksaray’da
fabrikalarının organik atıklaGold Standart tarafından sertiﬁkaTürkiye’nin
rından üreten Sütaş, Türkiye’nin
landırılan Türkiye’nin ilk biyogaz
ilk biyogaz ve enerji üretim tesisi
tarımsal nitelikli en tesisi ve Çevre Bakanlığı’nın belAksaray’da açtı. Sütaş, enerji ihgelendirdiği ilk tarımsal nitelikli
büyük biyogaz ve
tiyacının tamamını çiftliklerinin
katı atık bertaraf tesisi olduğunu
enerji üretim
gübrelerinden ve fabrikalarının
vurguladı.
tesisinin açılışını
organik atıklarından üretirken
Sütaş’ın bugüne kadar
10 milyon ağaca eş değer sera
Aksaray’da doğal tarım, doğal
yaptı
gazı azaltımı gerçekleştirecek. Sütaş
enerji ve doğal lezzet üretim tesisleYönetim Kurulu Başkanı Muharrem
rine yapılan yatırımlarının 205 milyon
Yılmaz’ın ev sahipliğinde gerçekleşen açılış
dolara ulaştığını belirten Yılmaz; 1450 çalışan
törenine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yarve 11 bin süt üreticisi aile ile birlikte tarıma dadımcısı Ali Rıza Alaboyun, Aksaray Valisi Aykut yalı sanayinin güzel bir örneğini ve bir bölgesel
Pekmez ve protokol üyeleri katıldı.
kalkınma modeli oluşturduklarını ifade etti.

TÜRKİYE’DE BİR İLK
Açılış konuşmasında, “Doğal
lezzeti doğal enerji ile üretiyoruz”
diyen Yılmaz, tesisin 6,4 MWh elektrik enerjisi üreterek süt ürünleri fabrikasının elektrik ihtiyacının tamamını; buhar ve sıcak su ihtiyacının
da önemli bir kısmını sağlayacağını
ifade etti. Enerji üretiminin diğer
bir çıktısı olan organomineral gübre
üretimi için devam etmekte olan
yatırımlarının 2016 yılı sonunda
tamamlanacağını ve yem bitkileri
için günde 150 ton özel gübre
üretileceğini söyledi.
Muharrem Yılmaz, Sütaş Aksa-
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Sütaş hedefleriyle büyüyor
S
ütaş, enerji ihtiyacının yüzde 100’ünü çiftliklerinin ve fabrikalarının atıklarından üretecek, sera
gazı salımını yüzde 50, su kullanımını yüzde 25
azaltacak, atıklarınının yüzde 100’ünü geri dönüştürecek, lojistik giderlerini yüzde 40 düşürecek.
Üreticilerin sürekli eğitiminden damızlık ihtiyaçlarının karşılanmasına, nitelikli yem üretiminden ineklerin refahı ve beslenmesine, ürün güvenirliğinden ve
doğallığından ülkemizin gıda güvenliğine kadar her
konuda örnek çalışmalara imza atan Sütaş,
1 Ocak-31 Aralık 2015
dönemini kapsayan
faaliyetlerini ve 2020
sürdürülebilirlik hedeﬂerini içeren Sürdürülebilirlik Raporu’nu
yayınladı.
Sütaş’a özgü
‘Çiftlikten Sofralara’ iş
modelinin temelinde
sürdürülebilirlik vizyonunun yer aldığını
belirten Sütaş Yönetim
Kurulu Başkanı Muharrem Yılmaz, şunları
söyledi: “Sütün iyiliğini ve bereketini yayma
tutkusuyla, süt değer
zincirini en verimli
şekilde yöneterek,
bireylerin yaşam kalitesini artıran, sağlık ve
mutluluk veren, doğal
ve lezzetli süt ürünleri sunma misyonuyla çalışıyoruz. Sütçülüğü sadece süt üretmek olarak görmüyor,
tarlada yetişen ottan sofralarımıza gelen süt ve süt
ürünlerine kadar olan tüm süreci yönetip denetliyoruz. 41 yıldır devam eden sürdürülebilirlik yaklaşımımızın sonuçlarını ve geleceğe ilişkin hedeﬂerimizi bir
araya getiren raporumuzu kamuoyuyla paylaşmaktan
büyük mutluluk duyuyorum.”

Süt ve süt ürünlerinde Türkiye’nin lider
markası Sütaş, 2020 sürdürülebilirlik
hedeflerini kamuoyuyla paylaştı

Sütaş’ın 2020
Sürdürülebilirlik Hedefleri

• Enerji ve organik gübre ihtiyacının yüzde 100’ünü doğal gübre ve organik atıklardan
üretecek.
• Enerji verimliliğini yüzde 40 artıracak.
• İşlediği her litre çiğ süt için kullandığı
su miktarını yüzde25 azaltacak.
• Kullandığı suların yüzde 100’ünü kullanılabilir su olarak doğaya geri verecek.
• Tüm üretim ve dağıtım süreçlerinde sera
gazı salınımını yüzde 50 azaltacak.
• Tüketiciye ulaşan her bir paket için
kullanılan ambalaj malzemesini yüzde 20
azaltacak.
• 1 litre süte karşılık, 2.5 ağacın temizleyeceği havaya eşdeğer emisyon azaltımı
yapacak.
• Atıklarının yüzde 100’ünü geri dönüştürecek.
• Tüm gübre ve yem ambalajlarını geri
dönüştürülen ambalajlardan üretecek.
• Kullandığı toprakların verimliliğini
yüzde 30 artıracak.
• Doğrudan ve dolaylı istihdam verimliliğini yüzde 25 artıracak.
• Süt aldığı hayvanların verimliliğini
yüzde 20, çiftliklerin verimliliğini yüzde 30
artıracak.
• Lojistik giderlerini ton başına yüzde 40 azaltacak.
• Türkiye’de ambalajlı süt ve süt ürünleri tüketiminin
kişi başına yüzde 25 artmasına katkıda bulunacak.
• Eğitim verdiği üreticilerinin sayısını 22 bine çıkartacak.
• Her yıl kazancının yüzde 1’ini, sağlıklı beslenme ve
süt bilincinin artması için yapacağı eğitim ve etkinliklere
harcayacak.
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Çukurova’da uygulamalı
TARIM FUARI

T

ürkiye’nin ilk ve tek kapalı sergi ve uygulamalı tarım fuarı Çukurova Tarım Fuarı, 20
– 24 Nisan 2016 tarihleri arasında 2’nci
kez kapılarını açtı. 18 farklı ülkeden 245 ﬁrma ve
temsilcinin katıldığı fuarın açılışına; Adana Vali
Yardımcısı Mustafa Aydın, Çukobirlik Yönetim
Kurulu Başkanı Seçkin Sakar, Türk - İran
İş Konseyi Başkanı Reza Kami, Adanalı
ve Mersinli iş
adamları, çiftçiler
katıldı.
Fuarın açılışında konuşan
Elka Fuarcılık
Genel Müdürü
Bülent Yamaç,
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Türkiye’nin
tek kapalı
sergi ve
uygulamalı
tarım fuarı
Çukurova
Tarım Fuarı,
Çukobirlik Fuar
Alanı’nda
düzenlendi

22 bin metrekare kapalı alanın yanı sıra 5 bin metrekare açık alanı ve 50 dönüm uygulama tarlası ile
Çukurova Tarım Fuarı’nın Türkiye’nin ilk ve tek
uygulamalı fuarı olma özelliğini taşıdığını söyledi.
Adana’nın bitkisel üretim ve hayvancılık
alanındaki potansiyelini her geçen yıl arttırarak
tarımsal üretime katkı sağladığını söyleyen Adana
Vali Yardımcısı Mustafa Aydın, “Sektörlerin, ülkelerin, kentlerin, birbirleriyle ilişkilerinin
güçlenmesinde, ticari, ekonomik,
kültürel gelişmenin sağlanmasında fuarların çok önemli rol
oynadığı ifade edilmektedir.
Tarımda yeni gelişen bilgi ve
teknolojilerin çiftçilerimize
aktarılmasında, ülke tarımının gelişmesinde
önem-

fuar
fuar

li yere sahip olan fuar organizasyonunun
tarımın kalbi sayılan Çukurova’nın en önemli ili
olan Adana’da gerçekleşmesi bizler için ayrı bir
gurur ve onur kaynağıdır. Tarım fuarının Adana
tarımının sahip olduğu potansiyeli en yararlı
şekilde değerlendirilmesine katkı sağlayacağını
düşünüyorum” dedi.

Fuara İran’dan gelerek katılan Türk - İran İş
Konseyi Başkanı Reza Kami yaptığı konuşmada,
“Bu fuar sayesinde İran ve Türkiye arasındaki
ticaret hacmin yükselmesini umuyorum. 2001
yılından bu yana iki ülke arasındaki ticaret hacmi genişledi. Bu gelişmenin süreceğini de ümit
ediyorum” diye konuştu.

GENÇ ÇİFTÇİYE HİBE DESTEĞİ
Fuar kapsamında Gıda,
Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından 22 Nisan 2016
tarihinde “Genç Çiftçi Hibe
desteği” ile ilgili bilgilendirme
sunumu yapıldı. Proje kapsamında, genç çiftçi projesine 30
bin liraya kadar hibe verileceği ve bu kararla tarımda
sürdürülebilirliğin sağlanması,
genç çiftçilerin girişimciliğinin
desteklenmesi, gelir düzeyinin
yükseltilmesi, alternatif gelir
kaynaklarının oluşturulması ve
genç kırsal nüfusun istihdamına katkı sağlayacak kırsal
alandaki tarımsal üretime yönelik projelerin desteklenmesi
amaçlandı.
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Süt üreticisi yeni fiyat bekliyor

B

akanlığın, süt tozu projesini başlatmasıyla 1 lira 15
kuruşa çıkan süt ﬁyatları,
alımlar azalınca düşüşe geçti.
Üreticinin gözü Ulusal
Süt Konseyi’nin alacağı
kararda...
Süt fazlalığı nedeniyle
bazı bölgelerde ﬁyatı 1 lira
15 kuruştan, 75 kuruşa düşen
süt ﬁyatları için ay sonunda
Ulusal Süt Konseyi toplanacak.
Üreticiler ﬁyat 1 lira 30 kuruş
olursa rahatlayacaklarını söyledi.

Yeniden düzenlenecek
Yıl başında litresi 1 lira 15 kuruş olarak belirlenen süt alım ﬁyatları, sanayicinin alımı düşürmesi üzerine 75 kuruşa kadar indi.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın
ﬁyatlardaki düşüşe müdahale etmek için
süt tozu alımını başlatmasıyla birlikte yeniden 1 lira 15 kuruşa çıkan ﬁyatlar, Ulusal Süt
Konseyi’nin yapacağı toplantıyla yeniden belirlenecek.
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“Devlet müdahalesi ile toparlandı”
Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Başkan Yardımcısı
Tevﬁk Keskin, 75 kuruşa
kadar düşen ﬁyatların devlet
müdahalesiyle toparlandığını ancak sanayicinin
fırsatçı davrandığını söyledi.
Özellikle yaz döneminde
sütü saklamanın çok zor
olduğunu ve bunu fırsata
çeviren sanayicinin ﬁyatları
düşürdüğünü dile getiren Keskin,
«Müteahhit dediğimiz adamlar
çiftçiyi borçlandırıp istedikleri rakamdan
sütü alıyorlar. Özellikle bu duruma Ege
Bölgesi’nde çok sık rastlanıyor. Ama süt üreticisinin kapısına kilit vurmaması için ﬁyatın 1lira
30 kuruş olması gerekiyor” dedi. Manisa Süt
Üreticileri Birliği Başkanı Ulvi Murat Tunca ise
ﬁyatların 1.30 liraya kadar yükselmesini beklediklerini söyledi. Tunca, “Süt üreticilerinin girdi
maliyetlerinin karşılanabilmesi için ﬁyatın 1.30
lira ile 1.45 lira arasında olması gerekir.” dedi.

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELER İÇİN

KAPALI DEVRE MOBİL SAĞIM SİSTEMİ
Doğrudan Soğutma
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Süt Filtreleme

Otomatik Yıkama ve
Temizleme Sistemi

Elektronik Kontrol Paneli

%100 Yerli Üretim

Patentli Üretim
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SÜT

kardeşi

●

Temmuz 2016

sağlık
sağlık

Bakanlığın müdahalesi
piyasayı rahatlattı

E

t ve Süt Kurumu (ESK) Genel Müdür
Yardımcısı Osman Uzun, 4 günde 280 ton
süt topladıklarını belirtti. ‘Bu müdahalemiz üretici ﬁyatları 1,15 liraya çıkana kadar
sürecek’ dedi.
Ulusal Süt Konseyi’nin bu
senenin ilk yarısı için belirlediği
ve 2014 yılından bu yana
1,15 lira olan üretici
referans ﬁyatının aşağıya
çekilmesiyle, devreye
giren Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanı
Faruk Çelik, ilgili
taraﬂarla görüştü.
Çiğ süt ﬁyatlarının
80 kuruşa kadar
düşmesinin ardından
Bakan Çelik ESK’ya
süt piyasasına müdahale
talimatı verdi.
Konuya ilişkin
değerlendirmelerde bulunan
Osman Uzun, kurum olarak süt
alımlarına 24 Mart’ta başladıklarını,
operasyonları 4 bölge ve 7 ilde sürdürdüklerini
kaydetti. Uzun, üretici birlikleri vasıtasıyla
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piyasadan sütü litresi 1,15 liraya aldıklarını
belirterek, birliklere süt alım hizmetleri karşılığında
nakliye primi verdiklerini de bildirdi.
Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği
Başkanı Fatih Salih Okumuş ise
süt krizinde Gıda Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı›nın
devreye girmesiyle, Et ve Süt
Kurumu’nun sütün litresini
1,15 liradan almasının
üretici cephesinde
sevinçle karşılandığını
bildirdi. Okumuş,
’Bu müdahale, süt
piyasasını rahatlatmaya
yetti ve geri giden süt
ﬁyatları durdu’ dedi.
Geri giden süt
ﬁyatlarının ileriye doğru
gitmesini beklediklerini
kaydeden Okumuş,
uygulamanın genişletilmesiyle
süt ﬁyatlarının artacağını bildirdi.
Müdahaleden sonra süt
ﬁyatlarında düzelmeler yaşandığının
altını çizen Okumuş, düzenlemenin ülke çapına
yayılacağını dikkat çekti.
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üt, yeni nesillerin gelişimi,
sağlıklı bireyler ve sağlıklı bir
toplum için gerekli gıdaların
başında gelmektedir. Vücudumuzun
ana kalsiyum kaynağı olması yanında
içeriğindeki protein, fosfor ve vitaminler gibi besin ögeleri nedeniyle
diyette vazgeçilmez bir yere sahiptir.
Uzmanlar tarafından, her gün yetişkin
bireylerin 2 porsiyon, çocukların, büyüme çağındaki gençlerin, hamile ve
yaşlıların 3-4 porsiyon süt veya eşdeğeri süt ürününü tüketmesi gerektiği
tavsiye edilmektedir.

“Türkiye süt sektöründe
önemli rol oynuyor”
Dünyada, son yıllarda meydan
gelen ekonomik gelişim ve dönüşüm
süt ve süt ürünleri üretim, tüketim
ve ticaretini de etkilemiştir. Küresel açıdan bakıldığında üretim son
yıllarda süt ve tüm süt ürünü gruplarında pozitif yönde gelişme göstermiştir. Son verilere göre gelişmekte
olan ülkelerde sürekli bir gelişme
kaydedilmiş, ABD ve Çin en büyük
iki üretici ülke olmuştur. Ülkemiz süt
ve süt ürünleri üretiminde önemli
rol oynayan ülkeler arasında yer
almaktadır. İnek sütü üretiminde
Türkiye’nin dünya süt üretimindeki
payı % 2,5 seviyesine çıkmıştır. 2015
yılında Türkiye’de yaklaşık 4,7 milyon
ton süt, 2014 yılında 500-700 bin ton
civarlarında inek peyniri, yaklaşık
50-60 bin ton tereyağı ve 130-150 bin
ton süt tozu üretilmiş ve ihracat payı
büyük ölçülerde arttırılmıştır. Son
yıllardaki bu üretim artışının başlıca
nedenlerinden biri Türkiye’deki sütçü
hayvan sayısının 24 milyonun üzerine
çıkmış olmasıdır.

“Yıllık tüketim 37 kg”
Global ölçekte özellikle gelişmekte
olan ülkelerde kişi başına düşen gelir
ve nüfustaki artış süt ve süt ürünleri
tüketimini arttırmıştır. Dünyadaki süt
tüketim istatistiklerine bakıldığında;
Asya kıtasında yıllık kişi başı tüketim
77,5 kg, Avrupa kıtasında 270,7 kg,
Kuzey Amerika’da 263,9 kg, Güney
Amerika’da 169,4 kg, Afrika kıtasın-

da 48,2 kg, Orta Amerika’da 102,0
kg ve Okyanusya’da ise 226,8 kg’dır.
Türkiye de ise bu oran 37 kg ile sınırlı
kalmıştır. Her ne kadar ülkemiz süt
ve ürünleri üretimde yükselen bir
graﬁk göstermekteyse de, bu veriler
göstermektedir ki ülkemiz tüketim
açısından dünya gerisinde kalmaktadır. Bu oranın düşük olmasının en
önemli sebeplerinden birini kayıt dışı
süt üretimi oluşturmaktadır. Ayrıca evlerde ürüne dönüştürülen öz
tüketim payı ve akraba ve çevreyle
paylaşılan miktarlarda, üretim ve
tüketim verilerinin sağlıklı bir şekilde
ortaya konmasını etkilemektedir.
Ülkemizde süt ve ürünleri tüketiminin
artırılması hem üreticiler hem de
tüketicilerin bilinçlendirilmesi, sütün
beslenmedeki öneminin kavratılması
ve tüketim alışkanlıklarının artırılması
ile mümkündür. Devlet destekleri,
ticaretin artışı ve dünya piyasasında
ülkemizin yer bulması sektörün
gelişmesini sağlamakta, bunun
sonucunda üreticiler bilinçlenmekte,
sağlıklı ve güvenilir ürünler piyasada
yerini almaktadır. Halkın, sütü sokaktan değil, Bakanlığın onayında ve
denetiminde olan ﬁrmalardan alması
konusunda ikna edilmesi, ambalajlı
ürünlerin güvenilir olduğu konusunda da aydınlatılması gerekmektedir.
Burada uzmanlara ve resmi otoritelere
büyük görev düştüğü görülmektedir.

“Haksız kazancın önüne
geçilmeli”
Yasalar, denetlemeler ve kontroller
ile haksız kazancın önüne geçilerek,
sağlıksız ve güvenilir olmayan süt ve
ürünlerinin halka ulaşması engellenmelidir. Tüketicilere bilgi kirliliğinden
kaçınması, duyduklarının güvenilirliğini sorgulaması öğretilmelidir.
Sadece konusunda uzman kişilerin
söylediklerine kulak verilmesi ve televizyon, radyo ve gazete gibi medya
organlarının da bu konuda hassasiyet
göstermesi gerekmektedir. Güvenilir
gıda, sürdürülebilir sağlıklı yaşam
ve başarılı bir toplum için herkesin
üstüne düşeni yapması gerektiği unutulmamalıdır.
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66. Hasat
Bayramı
renkli geçti
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güncel haberler
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Ankara
Polatlı’da
TİGEM
tarafından
düzenlenen Hasat
Bayramı’nı
Bakan
Çelik açtı

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) tarafından bu yıl 66. kez düzenlenen
geleneksel “Hasat Bayramı», Gıda Tarım
ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik›in katılımıyla gerçekleştirildi. Ankara Polatlı’daki
«Hasat Bayramı» programına Bakan
Çelik›in yanı sıra TİGEM Genel Müdürü
Mehmet Taşan Türkiye Ziraat Odaları
Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar,
Türkiye Süt Üreticileri Birliği Genel Sekreteri
Ali Özgehan, Bakanlık yetkilileri ve çeşitli
sivil toplum kuruluşları katıldı.
Vatandaşların da katıldığı 66. Hasat
Bayramı’nda Bakan Çelik, kullandığı
biçerdöver makine ile hasadı başlattı.
Şenlik havasında geçen organizasyonda
halk oyunları ekipleri çeşitli gösterileri ile
göz doldurdu.

TESİSLERİ GEZDİ
Polatlı›nın tahıl ambarı bir ilçe olduğuna dikkat çeken Bakan Çelik, Tarım
İşletmeleri Genel Müdürlüğü öncülüğünde
gerçekleştirilen bu kutlamaların son

derece anlamlı olduğunu söyledi.
Çelik, havza bazlı üretim ve
destekleme modeline geçilmesinin
planlandığını da bildirdi. Polatlı Tarım
İşletmesi Müdürlüğüne ait sığırcılık ve
tohum hazırlama tesisleri ziyaret eden
Çelik, yetkililerden tesisler hakkında bilgi
aldı.
Tarımın, ekmeksiz, buğdaysız olmayacağını dile getiren Çelik, “21. yüzyılın
tarım yüzyılı olacağına inanıyoruz. Çiftçinin
kıymeti artacak. Dünyanın gidişatı bize
bunu net bir şekilde ifade ediyor. Tarımın önemini kavramayan toplumlar bu
yüzyılda ciddi problemlerle karşı karşıya
kalacaklar. 34 ülkede gıdaya ekmeğe
ulaşmakta zorluk çekiliyor. 80 ülke suya
ulaşımda ciddi zorluklarla karşı karşıya”
diye konuştu.
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB)
Genel Başkanı Şemsi Bayraktar ise alın
terinin karşılığını çiftçinin aldığını belirterek, Hububat Bayramı’nın hayırlara vesile
olmasını diledi.
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Et, süt ve
yumurtada
KDV’nin
kaldırılması
teklifi
MHP Milletvekili
Parsak: Üç temel
üründe KDV’nin
kaldırılması herkesin
yararına olacak

M

HP Afyonkarahisar Milletvekili ve MYK üyesi Mehmet
Parsak, et, süt ve yumurta
gibi temel ürünlerde Katma Değer
Vergisi’nin (KDV) kaldırılması için
TBMM’ye kanun tekliﬁ verdiğini
bildirdi.
Parsak, et, süt ve yumurtada

28

KDV’nin tamamen kaldırılmasının,
hem üretici hem de vatandaşı rahatlatacağını ifade etti.
Afyonkarahisar’ın
tarım ve hayvancılık
potansiyelinin yüksek
olduğunu belirten Parsak, şunları kaydetti:
“Temel gıdalardan
et, süt ve yumurtanın KDV oranının
yüksek olmasından dolayı
üretici ve tüketiciler mağduriyet
yaşamaktadır.
Üreticinin üzerindeki KDV yükünün
kaldırılınca bu indirimin
tüketiciye de yansıması
mümkün olabilecektir. Et,
süt ve yumurtaya uygulanan KDV’nin kaldırılmasıyla herkes rahat bir
nefes alabilecek.”
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Bakan’dan tüketiciye
kurban uyarısı

G

ıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk
Çelik, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde bazı spekülatif söylemlerin gündemi
işgal etmeye başlaması üzerine tüketiciyi uyardı.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk
Çelik, yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı’na
çok az bir süre kaldığına dikkati çekerek, her yıl
olduğu gibi bazı spekülatif söylemlerin bu sene
de gündemi işgal etmeye başladığını söyledi.
Kurban sayısının azlığına ilişkin değerlendirmelerin doğru olmadığını vurgulayan
Çelik, 2014 ve 2015 yıllarında kurban edilen
büyükbaş sayısının ortalama 870-880 bin baş
civarında olduğunu, şu an 1 milyon 200 bin
kurbanlık şartlarına uygun büyükbaş hayvan
varlığının tespit edildiğini bildirdi.
Çelik, geçmiş yıllarda ortalama 2 milyon 700
bin küçükbaş kurban edilirken, şu anda 3 milyon
700 bin kurban edilmeye müsait küçükbaş hayvan olduğunun belirlendiğini ifade ederek,
“Hayvan sayılarında herhangi bir sorun
söz konusu değil. Kurban Bayramı
için yeterli, hatta yeterinden fazla
hayvanımız mevcut.
Spekülatörler her yıl
bunu söylerler ama
bayram bittikten
sonra da pazarlarda
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çok ciddi şekilde hayvan kalır. Bunları da Et ve
Süt Kurumu olarak almak zorunda kalırız. Bu yıl
da büyük ihtimalle böyle olacak. Onun için hem
kurban kesecek vatandaşlara, hem pazara kurbanlık hayvanlarını çıkaracaklara sesleniyorum;
kesinlikle bu değerlendirmelere kanmayınız.”
diye konuştu.
Piyasada belirlenecek ﬁyatlar ile ilgili bir şey
söylemeyi doğru bulmadığını ifade eden Çelik,
Diyanet İşleri Başkanlığının bir hisse için belirlediği rakamın 690 lira olduğunu hatırlattı. Çelik,
bunun piyasada oluşacak ﬁyat anlamında bir
kriter olabileceğini, asıl belirleyici koşulun ise arz
ve talep olacağını söyledi.
Çelik, arz ve talep dengesizliği de söz konusu
olmadığı için herhangi bir sorun bulunmadığını,
piyasanın normal seyrinde işlemesi gerektiğini
vurguladı.
Hayvancılık ile ilgili politikalarında çok köklü
bir değişime gitme yönünde çalışmalarını sürdürdüklerine dikkati çeken Çelik, ithalata dayalı
bir hayvancılık politikasından çıkıp kendi hayvan varlığını artırmaya ve kendi kendine yetme
noktasına gelme konusunda çalışmalarını gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Çelik, “Önümüzdeki
dönem içerisinde Sayın Başbakanımızın katılımı
ile gerek bölgelere dönük hayvancılık politikalarımız ve bitkisel üretim politikalarımızı
değerlendireceğiz.” dedi.
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Sağım uygulaması

Doç.Dr.
Ömer Tömek

1. Meme sağlığı açısından
hayvanların sağım sonrasında 30-40
dakika boyunca ayakta kalması gereklidir. Bu nedenle sağım yapılacak
grubun yemliğinin sağımdan 1 saat
önce temizlenmesi, sağımhane bekleme yerine alındıktan sonra yemliğe
yeminin dökülmesi gereklidir. Böylece
sağımdan dönen hayvanların yem
yerken istenen süre boyunca ayakta
kalması sağlanır.
2. Verim grubu sağımhane bekleme yerinde sağımı ençok 1,5 saat
beklemelidir. Sağımın her grubu için
ayrı 1,5 saati geçmesi verimi düşürmektedir.
3. Sağımı bekleyen hayvanlar
üzerinde stres oluşmakta ve hayvanlar susamaktadır. Bu nedenle sağımhane bekleme yerinde hayvanların
yeterince su içebilecekleri suluklar
bulunmalıdır.
4. Sağımda hayvanlar çok su
kaybederek susarlar, sağımdan çıkan
hayvanların ahıra dönüş traﬁğini engellemeyecek suluk boyu olmalıdır.
SAĞIM PROTOKOLÜ
MEME YIKAMADAN SAĞIM:
Sağım durak yerine gelen hayvanların memelerinde toz-kir elle
ovuşturularak uzaklaştırılır. Çok
kirli memelerde sağım protokolü 2
uygulanmalıdır. Her memeden 1-2 sıkımlık ön sağım yapılır, sütün yapısı
gözle muayene edilir, sütte bozukluk
varsa bu durumla ilgili meme bakım
protokolü uygulanır.
Sağım başlığı memeye ön sağımdan 50-60 saniye sonra takılmalıdır.
Bu süre boyunca sağımcı bu işlemleri
kaç hayvana uygulayabiliyorsa yapılmalı, süre dolunca ilk hazırlamaya
başladığı hayvana geri dönüp başlıkları sırayla takmalıdır. Sonraki grup
hayvana da aynı işlem uygulanmalıdır. Sağım başlığı memeye hiç hava
kaçırılmadan takılmalıdır, sisteme
kaçan hava diğer hayvanların meme
hastalığına yakalanmasına sebep
olur. Sağım debisi 250-500 gr/dakikanın altına inince başlık memeden
çıkarılmalıdır. Kalan sütü almaya
çalışılmamalıdır.
Başlık çıkarıldıktan sonra meme
uçlarında kalan süt damlaları temiz
bir kağıt mendille dokundurarak
kurutulur. İstenirse sağım sonrası dezenfektanı her memeye taze karışım

gelecek şekilde püskürtme uygulanmalıdır. Daldırma kapları hayvandan
hayvana hastalığı bulaştırma riski
taşıdığı için tavsiye edilmez
DOĞRU ÇÖZÜMLER:
SAĞIM PROTOKOLÜ 2, MEME
YIKAYARAK SAĞIM: Her sağılan
hayvan ve her sağım için ayrı 20
cm x 20 cm ölçülerinde havlu hazır
bulunmalıdır. Kullanılan havlular
kaynatılıp kurutularak ertesi gün
aynı sağımda kullanıma hazırlanmalıdır. Günde 2 sağım yapılıyorsa
2 grup, 3 sağım yapılıyorsa 3 grup
havlu bulunmalıdır.
Sağım durak yerine gelen hayvanların memelerindeki toz-kir meme
avuç içine alınarak basınçsız suyla
yıkanır. Meme lobunun memeyle
birlikte yıkanmaması lobdaki kirlerin
meme ucuna akmamasına özen
gösterilmelidir. Her hayvan için ayrı
20x20 cm ölçülerindeki havlunun
köşeleri ile 4 meme iyice kurulanır.
Her memeden 1-2 sıkımlık ön sağım
yapılır, sütün yapısı gözle muayene edilir, sütte bozukluk varsa bu
durumla ilgili meme bakım protokolü
uygulanır.
Sağım başlığı memeye ön sağımdan 50-60 saniye sonra takılmalıdır.
Bu süre boyunca sağımcı madde 1, 2
ve 3 kaç hayvana uygulayabiliyorsa
yapılmalı, süre dolunca ilk hazırlamaya başladığı hayvana geri dönüp
başlıkları sırayla takmalıdır. Sonraki
grup hayvana da aynı işlem uygulanmalıdır.
Sağım başlığı memeye hiç hava
kaçırılmadan takılmalıdır, sisteme
kaçan hava diğer hayvanların meme
hastalığına yakalanmasına sebep
olur.
Sağım debisi 250-500 gr/dakikanın altına inince başlık memeden
çıkarılmalıdır. Kalan sütü almaya
çalışılmamalıdır.
Başlık çıkarıldıktan sonra meme
uçlarında kalan süt damlaları temiz
bir kağıt mendille dokundurarak
kurutulur.
İstenirse sağım sonrası dezenfektanı her memeye taze karışım
gelecek şekilde püskürtme (otomatik
pompalı tesisatlı veya elle çalışan)
uygulanmalıdır. Daldırma kapları hayvandan hayvana hastalığı bulaştırma
riski taşıdığı için tavsiye edilmez.
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Merkez Birliği’nden
Türkiye çıkarması

Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Başkan Yardımcısı Tevfik Keskin
ve Yönetici Agit Haşimoğlu, birliğe bağlı başkanları ziyaret etti

T

ürkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Başkan
Yardımcısı Tevﬁk Keskin ve Yönetim Kurulu
üyesi Agit Haşimoğlu, Merkez Birliğimize
bağlı üye birliklere ziyarette bulundu. Türkiye’nin
çeşitli bölgelerinde gerçekleştirilen ziyaretlerde,
Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep,
Adıyaman, Diyarbakır, Batman, Şanlıurfa, Mardin,
Siirt, Bitlis, Muş, Erzurum, Sivas, Tokat, Yozgat
Çorum birliklerinin başkanlarıyla ﬁkir alışverişinde
bulunuldu.
Görüşmeler sırasında tüm bölge birliklerin
sorunlarını dinleyen Keskin ve Haşimoğlu, Merkez
Birliği olarak birliklerimizin yanında olacak ve sorunlarını olumlu bir şekilde sonuca ulaştırmak için
ellerinden geleni yapacaklarını ifade ettiler.
Dönem itibari ile sütte var olan krizin aşılması için Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın
ve Et Süt Kurumu’nun müdahalesi ile negatiften
pozitife çevrildiğine belirten Keskin, süreç ile rahat
bir nefes alan üreticilerimizin krizin geniş boyutta
önlenmesi ve daha da iyi hale gelmesi için çalışmaların süreceğini dile getirdi.
Ziyarette bulunulan Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği’nin öz sermayesi ile kurulan SÜT BİR
SİGORTA A.Ş Müdürü Sultan İyigöze ise, “SÜT
BİR SİGORTA A.Ş olarak, üreticilerimize verilecek
hizmetleri en iyi şekilde sunacağımızdan memnuniyet duyacağız” diye konuştu.
İyigöze, yüzde 50 devlet destekli büyük baş
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hayvan hayat sigortası, küçük baş hayvan hayat
sigortası, bitkisel tarım sigortası, sera sigortası,
traﬁk, kasko, iş yeri, nakliyat, ferdi kaza, sağlık
sigortası gibi dallarda da hizmet verdiklerini ifade
etti.
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Yörsan’da toplu sözleşme sevinci
Yörsan ile Öz
Gıda-İş
Sendikası
arasında
yürütülen
toplu iş
sözleşmesinde
mutlu sona
ulaşıldı

Y

örsan Susurluk Fabrikası’ndaki 589 işçiyi kapsayan ve Öz
Gıda-İş ile yürütülen toplu iş
sözleşmesi süreci tamamlandı. 15
Haziran Çarşamba günü Yörsan’ın
İstanbul oﬁsinde düzenlenen İmza
törenine, Yörsan Genel Müdürü Olcay
Sunucu ile Öz Gıda-İş Sendikası›ndan
Genel Başkan Mehmet Şahin, şirket müdürleri ve sendika temsilcileri
katıldı.
Törende konuşan Yörsan Genel

Müdürü Olcay Sunucu, “Süt ve süt
ürünleri üretiminde yarım asrı aşan
bir deneyime sahip olan Yörsan’ın
ürünleri, ülkemiz dışında Amerika,
Japonya, Kuzey Kıbrıs ve orta doğudaki birçok ülke de dahil olmak üzere
20’den fazla ülkedeki insanın sofrasına ulaşıyor. Ve bu ürünlerin tümü
Yörsan Susurluk Fabrikası’ndaki çalışanlarımızca üretiliyor. Tüketicilerimizin karşısına ‘Mayasında Ustalık Var’
söylemiyle çıkıyoruz. Bugün, tam da
‘Mayasında Ustalık Var’ sözümüzü
gerçek kılan ustalarımız, çalışanlarımız için önemli bir günü yaşıyoruz.
Öz Gıda-İş Sendikası ile yürüttüğümüz toplu iş sözleşmemizi
başarıyla tamamladık. Ekonominin
durağan seyir izlediği bir dönemde
çalışanlarımıza katkı sunmuş olmanın sevinci içindeyiz” dedi.
Öz Gıda-İş Sendikası’ndan
Genel Başkan Mehmet Şahin ise
“Yörsan ile sendikamız arasında
bir ilk olan bu toplu iş sözleşmesi
ile üyelerimizin ücretleri ile sosyal
haklarında önemli kazanımlar elde
edilmiştir. Sözleşmemizin, çalışanlarımıza ve işletmemize hayırlı
olmasını diler, sözleşmenin başarı
ile sonuçlanmasına katkı sağlayan
herkese teşekkür ederiz”
diye konuştu.
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Devlet müdahalesinde zaman,
plan ve program ihtiyacı
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Devletlerin kendi kurumları
aracılığıyla piyasalara müdahaleleri yüzyıllardan beri yapılmaktadır. Piyasa sisteminin küresel
seviyede uygulanması ile birlikte
bu tür müdahaleler kurallara,
kanunlara ve planlara bağlanmıştır. Piyasa ekonomisini kabul eden
ilk Devlet, İngiltere dahi tarımsal
ürünlerinin üretimini ve tüketimini düzenlemek için 18. yüzyılın
başından ortalarına kadar bütün
tarım ürünlerini kapsayan bir tahıl
kanunu çıkarmış ve zaman içinde
de güncellemiştir. Bu süreçte İngiliz Devleti, tarım piyasasına müdahale ederken tarım ürünlerinde
ihtiyaçtan fazla ithalat yapma gibi
bazı hatalar yapmış; ancak, kanunlar çerçevesinde planla ve programa dayanan güncellemelerle bu
hataları tekrar etmemiştir.

KANUN BAŞARILI OLDU
Bu süreçler sadece İngiltere’de
yaşanmamış; 18. yüzyılın son çeyreğinden 20. yüzyılın ilk çeyreğine
kadar Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Almanya, Japonya
gibi gelişmiş ekonomilerde de
izlenmiştir. Örneğin, ABD’de de
birçok piyasada tekeller oluşmaya başladığında küçük üreticileri
korumak ve piyasa ﬁyatlarını normale döndürmek için 19. yüzyılın
sonlarında Sherman Antiturst Act
başlığı altında bir kanun çıkarılmış
ve Devlet, gerektiğinde piyasalara
her türlü müdahale etme hakkı
kazanmıştır. Ancak, ilk başlarda
Devletin yanlış müdahaleleri
sonucu bazı piyasalarda aşırı
ﬁyat dalgalanmaları görülmüş,
küçük üreticilerle beraber tüketiciler zarar görmüş ve sonrasında,
Devletin planlara ve programlara
dayanan yeni düzenlemeleri ile
ilgili kanun oldukça başarıyla
uygulanmıştır.
Türkiye’de de çiğ sütte izle-

nen Devletin Et ve Balık Kurumu
aracılığıyla piyasalara müdahalesi
bir süreçtir. Bu süreç, yaparak ve
uygulayarak öğrenme sürecinin
bir parçası olarak algılanmalıdır.
Devlet, ilk başta piyasaları düzenlemek için en büyük piyasa
oyuncuları ile masaya oturmuş ve
bundan istediği sonucu alamamıştır. Daha sonra, Devlet kendi ilgili
kurumu aracılığıyla bu süreci ve
piyasaları kontrolü altına alma yoluna gitmiştir. Ancak, ilgili Devlet
kurumunun bu tür müdahalelerde
yeterli tecrübesi; daha da önemlisi
plan ve program yapmaya yeterli
zamanı olmaması sebebiyle çiğ süt
alımlarında ve bunları süt tozuna
dönüştürme süreçlerinde bazı sorunların yaşanacağı anlaşılmıştır.

ZAMAN İSTİYOR
Yukarıda da belirttiğim gibi
bu zaman isteyen bir süreçtir.
Gelişmiş ekonomilerin Devletleri,
piyasalarına müdahale edip tam
anlamıyla kontrol altına alma
süreçleri kolay olmamıştır. Türkiye gibi bu süreçleri tarihsel olarak
geriden takip eden ekonomiler,
elbette geçmiş diğer tecrübelerden
yararlanacaktır; ancak, her ekonominin kendine özgü işleyişi olması
sebebiyle bize özgü, yeni sorunlar
da olacaktır.
Bu yıl, Devletimiz çiğ süt piyasasına müdahale etme sürecini
başlatmış; bu süreç için gerekli
olan ﬁnansal kaynakları da bir
şekilde planlamaya gitmiş; çiğ
sütün süt tozuna dönüştürülüp
piyasaya sunulması konusunda
da piyasa oyuncuları ile dirsek
temasına girmiştir. Hatalar elbette
bu süreçte yapılacaktır; ancak,
kanunlar çerçevesinde plan ve
programlı sürdürülen bir süreç,
Devlet ve bütün piyasa oyuncularının çıkarına mutlaka başarıya
ulaşacaktır.
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güncel haberler
güncel haberler

Gediz’de
süt sığırcılığı
projesi

K

ütahya Orman Bölge Müdürlüğü Orman Köylerini Kalkındırma
projeleri kapsamında, orman
köylerinde yaşayan ailelere
kredi yardımında bulunarak, vatandaşlara destek
olmaya devam ediyor.
Gediz Orman İşletme
Müdürlüğü Orman İşletme
Şeﬂiği çalışma alanı içerisinde 2016 yılı programında
yer alan Sazköy’de ORKÖY
desteği ile ‘Süt Sığırcılığı Projesi’
uygulaması yapıldı.

Sazköy’de uygulamaya sokulan
süt sığırcılığı projesi ile 5 aile
Simental cinsi damızlık süt
sığırına kavuşurken, Kütahya Orman Bölge Müdürü
Adnan Kayım, Orman Köylerini Kalkındırma Proje
Çalışmaları kapsamında
Sazköy’de incelemelerde
bulundu.
Bölge Müdürü Adnan
Kayım, Gediz Orman İşletme Müdürü Vekili Ramazan
Balcı’dan bilgiler aldı. İşletme
Müdürü Vekili Ramazan Balcı, 2016
yılı ORKÖY çalışma programı çerçevesinde Gediz İlçesine hibeli kredi desteği olarak
932 bin 500 TL. ödenek tahsis edildiğini, 9
orman köyünde toplam 37 aileye kredi tahsislerinin yapılarak, ödemelerine başlanıldığını
söyledi.
ORKÖY kredilerinin orman köylüsüne
büyük katkı sağladığını belirten Orman Bölge
Müdürü Adnan Kayım, Sazköy’de ödemeleri
yapılan 5 aileye ait işletmeleri ve damızlık süt
sığırlarını yerinde kontrol etti.
Kredi hak sahipleri adına konuşan Sazköy
Muhtarı Ali Rıza Güneş de; Orman Genel
Müdürlüğü’nün başlattığı ‘Süt Sığırcılığı
Projesi’nin büyük faydasını gördüklerini
belirterek, verilen destek sayesinde köy ekonomisine büyük katkı sağlandığını ve yeni
istihdam alanı açıldığını dile getirdi.

Kütahya’nın
Gediz ilçesinde,
Orman Köylerini
Kalkındırma (ORKÖY)
Projeleri kapsamında
uygulamaya sokulan süt sığırcılığı
yaygınlaşıyor
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Geri dönüşümü öğrenen
çocuklar birer iyi niyet elçisi
2016’da
tüketici odaklı
çalışmalarına
hız veren
DİMES, Küçük
Şeyler Doğayı
Yeniler projesine destek vermeye devam
ediyor
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İ

nsana ve sağlığa verdiği değeri,
“soframıza koymayacağımız
meyveyi işlemeyiz, çocuğumuza
içirmeyeceğimiz meyve suyunu
üretmeyiz” ilkesiyle somutlaştıran,
Türkiye’nin lider meyve suyu
markalarından DİMES, ilköğretim
çağındaki çocuklara geri dönüşüm
ve çevre bilinci aşılamayı hedeﬂeyen
‘Küçük Şeyler Doğayı Yeniler’ projesine desteğini sürdürüyor.
Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde, 2004 yılında Tetra Pak’ın
başlattığı ve bugüne kadar Türkiye
genelinde 1 milyon 200 bin ilkokul
öğrencisine ulaşılan ‘Küçük Şeyler
Doğayı Yeniler’ projesinin destekçileri arasında yer alan DİMES, 2016
yılında eğitimlerle 10 bin ilkokul
öğrencisine ulaşacak.
Türkiye’nin ilk yerli sermayeli
meyve suyu markası olan DİMES,
Tetra Pak’ın ‘Küçük Şeyler Doğayı
Yeniler’ eğitimlerine 5 yıldır destek
veriyor. Eğitimler kapsamında, 2, 3,
4, ve 5. sınıf seviyesindeki öğrencilere uzman öğretmenler tarafından
doğal kaynakların nasıl kullanılacağı ve geri dönüşüme nasıl katkı
sağlanacağı bilgisi aktarılıyor. Geri
dönüşüm temalı animasyon ﬁlmle-

rinin ardından, öğrenciler okullarda
kurulan 3 istasyondan oluşan geri
dönüşüm setiyle uygulamalı deneyim yaşama fırsatı buluyorlar.

“Küçük tercihler büyük değerler”
Sürdürülebilir çevre, doğal
kaynakların korunması,
kaynak tasarrufu ve geri
dönüşüm konularının
öncelikli konuları
olduğunu belirten
DİMES Pazarlama Müdürü
Duygu Süleyma-

güncel haberler
güncel haberler
noğlu, “Doğal kaynakların korunması
konusu bizim için
öncelikli. Bu alanda
attığımız adımlarla
bugüne dek elde edilen
tasarruf değerlerini, 36
dönüm orman, 315 ailenin bir yıllık su, 5 bin 753
ailenin
bir yıllık elektrik tüketimi, 11 bin 798 aracın
yakıt deposunu dolduracak yakıt gibi ﬁgürlerle
ifade edebiliriz. Bu değer, paydaşlarımızın ve
en önemlisi de, atıklarını ayrı biriktiren, boş
karton ambalajı geri dönüşüm kutusuna atan
tüketicilerimizin başarısıdır. Tüketicilerimizin
bu davranışı, kendileri için küçük bir davranış
seçimini, ancak doğanın ve kaynakların korunması açısından önemli bir etkiyi ifade ediyor”

diye konuştu.
‘Küçük Şeyler
Doğayı Yeniler’
eğitimlerinin,
çevre bilincini
küçük yaşta
edindirmenin önemini
vurgulayan Süleymanoğlu, “Atıklarını
ayrı biriktiren, boş karton ambalajı geri dönüşüm kutusuna atan her tüketici, doğal kaynakların korunmasına katkı yapıyor. Biz, geri
dönüşüm konusunda bilgilenen çocukları, mükemmel birer iyi niyet elçisi olarak görüyoruz.
Onlar, arkadaşlarının ve büyüklerinin tercihlerini, davranışlarını etkileme gücüne sahipler. Küçük Şeyler Doğayı Yeniler projesini desteklemek
bu nedenle bize mutluluk veriyor .Bu çocuklar
bize gurur veriyor” dedi.

Milkman iç pazara girdi

D

oğal ve yenilikçi lezzetlerin mimarı Saray
Milkman, kişi başı
tüketilen süt ve süt ürünleri miktarını artırarak
hem pazarı büyütmeyi
hem de pazar payını
artırmayı hedeﬂiyor
Saray Holding kuruluşu olan Milkman Süt ve Süt
Ürünleri A.Ş, süt, meyveli sütlü
içecekler, ayran, tereyağı, krema, süt
tozu ve farklılaşan peynirler üretmek
üzere Eylül 2014’ten bu yana tüketiciye
lezzet, doğallık, sağlık ve aynı zamanda da kalite sunuyor.
Milkman; toplam 50 bin m² arazi
üzerine kurulu ve Türkiye’nin en modern ve en yüksek kapasiteli tesisleri
arasında yer alan Karaman fabrikası ile
uluslararası üretim standartlarının tüm
gereklerini karşılıyor. Günlük süt toplama oranları açısından Karaman’daki ikinci büyük tesisine sahip olan
Milkman; ilk etapta 300 tonluk günlük
süt işleme kapasitesini ikinci etapta 650
ton olarak sürdürmeyi planlıyor.

Yurt içinde
10 bin noktada
Milkman; ürünlerini hâlihazırda
Pakistan, Dubai, Mısır, Irak, Ürdün, Libya ve Filistin’e
yaklaşık yüzde 35 oranında sanayi hammaddesi ve
yüzde 65 oranında nihai tüketiciye yönelik ürünler

olarak ihraç ediyor. Yurt içinde
ise, ürünlerini yaklaşık 10 bin
noktada olmak üzere pek
çok ulusal ve yerel zincir
marketlerde satışa sunuyor. Cirosunun yüzde
95’ini yurt içi pazardan
elde eden ﬁrma, 2016 yılı
sonunda pazar payını iki kat
büyütmeyi hedeﬂiyor.
Marka ve süt sektörünü değerlendiren Milkman Yönetim Kurulu
Başkanı Samed Özdağ, “Türkiye’de
kişi başı yıllık tüketim miktarı olarak
gelişmiş ülkelerin gerisinde olduğumuzu görüyoruz. Biz süt ve sütlü
ürünlerin kullanımını artırmayı, yani
pazarı büyütmeyi hedeﬂiyoruz. Bu
amaçla, Türkiye’de çocuk ve genç bazlı
kişi başına tüketilen süt ve süt ürünleri
miktarını yaşam tarzlarına uygun
ürünlerle destekleyerek büyütmeyi
düşünüyoruz. Kendi çizgimizi oluşturarak diğerlerinden farklılaşıyoruz.
Biz genelde ürünlerimizi tasarlarken,
günün her anında sağlıklı atıştırmalıklar tükettirme amacıyla yola çıkıyoruz.
Bu noktadan hareketle, grubumuzun
atıştırmalık sektöründeki 55 yıllık
tecrübesinden faydalanıyor, ‘confectionary’ diye adlandırılan atıştırmalık
sektörünün dinamiklerini süt sektörü
ile birleştirerek ortaya farklılaşan ürün grupları çıkarmak
üzere çalışıyoruz. Bir nevi know-how transferi yapıyoruz” diye konuştu.
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lke hayvancılığımızın en
önemli sorunlarını yeterli
miktar ve kalitede kaba
yem üretilememesi ile kaba yem
ﬁyatlarının yüksekliği oluşturmaktadır. Özellikle geviş getiren hayvanların beslenmesinde
sağlıklı, dengeli ve ekonomik bir
besleme için kaba yemin önemi
büyüktür. Bu tip hayvanların rasyonlarının yaklaşık yarısını kaba
yemler oluşturmaktadır. Yeterli
geviş getirme ve süt yağının sentezi için rasyonda yeterli miktarda
selüloz ve kaba yem bulunması
gerektiği için kaba yemsiz bir süt
hayvancılığı düşünülemez.

“Kaba yemler önemli
katkı sağlar”
Kaliteli kaba yemler hayvanların besin madde ihtiyaçlarını
karşılama yanında, et ve süt
verimi için gerekli olan besin
maddelerinin bir bölümünün
karşılanmasına önemli katkıda
bulunmaktadırlar. Ayrıca geviş
getiren hayvanlarda geviş getirme

ve yeterli tükürük salgılanması,
rumen pH’sının kontrol edilerek
rumendeki mikrobiyal sindirimin
sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi,
başta rumen asidozu, abomasum
deplasmanı gibi beslemeye bağlı
hastalıkların önlenmesi, hayvanlarda sindirim sisteminin düzenli
çalışması için rasyonları ile yeterli
miktarda kaba yem tüketmeleri
gerekmektedir.

Meralardan yararlanılmalı
Kaba yemlerin hayvan ﬁzyolojisine uygunluğu yanında kaliteli
ve ucuz olması halinde, daha
pahalı olan ve insan beslenmesinde de kullanılan yoğun yemlerin
hayvan beslemede kullanımı
azaltılabilmektedir. Hayvancılıkta
iyi nitelikli çayır ve meralardan
yararlanılması, yeşil ve kuru ot,
silaj gibi kaliteli kaba yemlerin
maliyetinin düşük olması hayvancılık işletmelerinin verimliliğini ve
karlılığını önemli düzeyde artırmaktadır.
Süt veya besi sığırcılığı işlet-

makale
makale

melerinde toplam üretim maliyetinin %50-70’ini
yem giderlerinin oluşturması nedeniyle yemlemede yapılacak iyileştirme işletmenin karlılığını
doğrudan etkilemektedir. Bu nedenle, hayvancılık işletmelerinin kaliteli kaba yem gereksinimlerinin karşılanması için çayır-meraların ıslahı
ve idaresi yanında yem bitkisi üretim alanlarının artırılması, ucuz ve alternatif yeni kaba yem
kaynaklarının hayvansal üretime kazandırılması, kaba yem üretimi ve suni mera tesisinin
teşvik edilmesi gerekmektedir. Ayrıca, nitelikli
kaba yem ve silaj üretimi ile hayvan besleme konusunda yeni tekniklerin üreticilere aktarılması
gerekmektedir. Çünkü ülkemizde hala kaba
yem denildiğinde sap, saman akla gelmekte,
yem değeri düşük olan ve daha çok hayvancılık
işletmelerinde altlık materyali olarak kullanılması gereken bu gibi kalitesiz kaba yem kaynakları geviş getiren hayvanların rasyonlarının
önemli bir bölümünü oluşturmakta ve yaygın
bir şekilde kullanılmaktadır.

“Silajın kalitesi artırılmalı”
Yem bitkileri üretimi ve silaj üretimi düşük
olup, silaj kalitesine ilişkin sorunlar hayvan sağlığı, verim ve kalitesi yanında, insan sağlığını da
olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle ülkemizde silaj üretiminin yaygınlaştırılması yanında
silaj kalitesinin de iyileştirilmesi gerekmektedir. Ülkemizde kaliteli kaba yem iki önemli
kaynaktan sağlanmaktadır. Bu kaynaklardan
biri olan doğal çayır ve meralarımız uzun
yıllardır devam eden erken, ağır ve aşırı otlatma
nedeniyle genelde verim güçleri düşüktür.

“Yem bitkileri yeterli değil”
Tarım Bakanlığı tarafından son yıllarda

uygulanan destekleme politikaları nedeniyle
geçmiş yıllara oranla yem bitkileri üretiminde önemli artışlar sağlanmış olmakla birlikte
ihtiyacı karşılamada yeterli değildir. Nitekim
son yıllarda ülkemiz hayvancılığında yaşanan
kaba yem yetersizliği sorunu nedeniyle önemli
bir yem değeri olmayan samanın ﬁyatı yonca
otu ve tahıl ﬁyatlarını geçtiği dönemler olmuş,
ilk kez yurt dışından kaba yem ithal edilmek zorunda kalınmıştır. Bu nedenle ülkemiz hayvancılığının kaliteli kaba yem açığının yem bitkileri
üretimi ile karşılanması gerektiği için bu günkü
koşullarda yem bitkileri üretiminin artırılması
ve üretiminin teşvik edilmesi gerekmektedir.
Yeterli miktarda kaliteli kaba yem üretilmediği için saman, sap ve kavuz gibi yemlerle
hayvanlarımızın kapatılmayan enerji, protein
ve mineral ihtiyaçları, daha pahalı olan ve insan
gıdası olarak da değerlendirilebilen yoğun ya
da karma yemlerle karşılanmaktadır. Hayvan
beslemede yüksek düzeyde yoğun yem kullanımı et ve süt gibi hayvansal ürünlerin maliyetini
artırması yanında asidoz, abomasum deplasmanı gibi beslenme hastalıklarının ortaya çıkmasına neden olmaktadır.
Rasyonda kaliteli kaba yem kullanımı yerine
kalitesiz kaba yem ve yüksek düzeyde yoğun
yem kullanımı hayvan besleme ﬁzyolojisi açısından da uygun olmadığı için hayvan sağlığı ve
verimi olumsuz yönde etkilenmektedir. Bu nedenle mevcut hayvan varlığımızın kaliteli kaba
yem ihtiyacının karşılanması ve hayvan yetiştiricilerimizin kaba yem olarak samana mahküm
olmaması için kaliteli kaba yem üretimimizin en
az %50 artırılması, yem bitkisi üretim alanlarının %11’den en az %15’e çıkarılması gerekmektedir.
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Daniş’den süt zirvesi
S
üt ve Süt Ürünleri Dış Pazar Stratejileri
Sektör Toplantısı, Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş’in başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda süt ve süt
ürünlerinde ihracat potansiyeli değerlendirildi.
Mevcut pazardaki payın arttırılması ve alternatif pazarların tespit edilebilmesi adına tüm paydaşların görüşünün alındığı toplantıya Ekonomi
Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü yetkilileri,
Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Yönetim
Kurulu Başkanı ve Genel Sekreteri, SETBİR Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Sekreteri, İstanbul
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları
Birliği Yönetim Kurulu Üyeleri, Akdeniz İhracatçı
Birlikleri Genel Sekreterliği Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri, Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği
Genel Sekreter Yardımcısı, Ambalajlı Süt ve Süt
Ürünleri Sanayicileri Derneği İcra Kurulu Üyeleri,
Danışmanları ve Genel Sekreteri, Güney Süt A.Ş,
Torunoğlu Süt, Aynes A.Ş., Bahçıvan Gıda A.Ş.,
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Pınar Süt A.Ş. yetkilileri katıldı. Ayrıca Toplantıya
Hayvancılık Genel Müdürlüğü, Tarım Reformu
Genel Müdürlüğü, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Başkanlığı, Bitkisel
Üretim Genel Müdürlüğü, Et ve Süt Kurumu
Genel Müdürlüğü birim amirleri de toplantıda
hazır bulundu.

Sunumlar gerçekleştirildi
Sektör toplantısında Bakan Yardımcısı Mehmet
Daniş’in açılış konuşmasının ardından, Avrupa
Birliği Dış İlişkiler Genel Müdürü Ali Recep Nazlı,
Dış Pazar Stratejileri Çalışma Grubuna dair bilgiler vermiş olup, Çalışma Grubu Koordinatörü Dr.
Uğur İlkdoğan bir sunum gerçekleştirdi.

“Yakın gelecekte avantajlıyız”
Toplantıya başkanlık yapan Bakan Yardımcısı
Daniş, yakın gelecekte dış pazarlarda avantajlı olacağımız, ihracat potansiyeli olan ürün ve
sektörlere yönelik sektör toplantılarımızın devam
edeceği
bilgisini
verdi. Öte
yandan
Daniş, toplantının süt
sektörü için
bir başlangıç
oluğunu ve
somut adımların sektör
temsilcileri ve
kamu ile beraber atılacağına inancını
dile getirdi.

güncel haberler
güncel haberler

Süt
içerek
kilo verin
P

rof. Doktor. Neriman
İnanç, düzenli bir şekilde
her gün içilen iki bardak sütün sağlıksız beslenme
ile alınan kiloları önlediğini
ifade etti.
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi
ve sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ile Diyetetik Bölüm Başkanı
Prof. Doktor. Neriman İnanç,
düzenli bir şekilde her gün
içilen iki bardak süt, düzensiz ve sağlıksız beslenme
ile alınan kiloları önleme
konusunda önemli bir
rol oynadığını açıkladı.
Sağlıklı olmak
amacı ile vazgeçilmez
bir besin olan sütün
aslında hayatın her
anında mutlaka tüketilmesi gerektiğini
söyleyen İnanç,“Fazla
kilo’ nerede ise çağımızın temel sorunu haline
geldi. Kilo sorununun
minimum sınıra inmesi için sağlıklı ve uzun
süre boyunca tok tutan
glisemik indeksi yüksek
yiyecekler tüketilmesi gerektiğini söylüyor. Düzenli olarak her gün tüketilen
iki bardak süt de düzensiz
ve sağlıksız beslenmeyle
de alınan kiloları önlemede

önemli” dedi.
İnanç, bunun yanı sıra, kış
mevsiminde de görülen bağışıklık sisteminin zayıﬂamasından
dolayı üst solunum yolu enfeksiyonlarında da artma olurken,
içeriğinde de 40’tan fazla
besin öğesi bulunan süt
tüketiminin grip, soğuk
algınlığı, farenjit gibi kış
hastalıklarının da önlenmesinde önemli rol
oynadığını da ifade etti.

AMBALAJLI
SÜT VURGUSU
Sağlıklı süt tüketiminin
de temel kuralı, ambalajlı sütleri tercih etmek
olduğunu söyleyen İnanç,
uzun ömürlü sütün
tamamen kapalı ortam
da ışık ve hava gibi dış
etkenlerle de teması
önleyen aseptik ambalajlarda doldurulduğunu
ifade etti.
Sokaktan alınan sütler mikroplardan arındırmak için, 90 ila 95
derecede 10-15 dakika kaynatmanın mikropların tamamını öldürebileceğini söyleyen İnanç, “Sütün
kaynatıldıktan sonra içindeki
vitaminler başta olmak üzere besin
değerlerinin yüzde 50 ila 90 oranında
azalıyor” diye konuştu.
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Ü
S. Tarık Tezel
SETBİR Yönetim
Kurulu Başkanı

Ülkemizde
süt sektörü

lkemizde yılda 18,6
milyon ton süt üretimi
gerçekleşmekte olup,
bunun 16,9 milyon tonunu
inek sütü oluşturmaktadır.
Bu inek sütünün ise yaklaşık
9 milyon tonu süt işletmeleri
tarafından alınmakta ve ürüne
işlenmektedir. 2015 yılı TÜİK
verileri incelendiğinde üretilen
içme sütünün yaklaşık 1,4 milyon
ton, üretilen peynirin yaklaşık 670
bin ton, yoğurdun 1,1 milyon ton,
ayranın 600 bin ton, tereyağının 50
bin ton, süttozunun ise 110 bin ton
olduğu görülmektedir. Bu hacim
yaklaşık 30 milyar TL’lik bir pazarı ifade etmektedir.
Ülkemizde kapasitelerine
göre süt sığırı işletme sayılarına
bakıldığında, toplam işletme
sayısının yüzde 77’sinin 10 başın
altında olduğu görülmektedir.
Ancak ülkemizde yeni büyük süt
çiftliklerinin kurulması ile beraber
yıldan yıla küçük çiftliklerin azalmaya başladığı da görülmektedir.
Ülkemizde süt sanayi ﬁrmaları
tarafından toplanan inek sütü
miktarları incelendiğinde, 2015
yılında üretilen toplam inek
sütünün %48,8’inin sanayi tarafından toplandığı, yani kayıt altında
olduğu görülmektedir.
Ülkemizde süt üretimindeki
mevsimselliğe bağlı olarak sanayi
tarafından toplanan inek sütü de
Şubat ayından itibaren artarak
Mayıs ayında pik yapmakta ve
daha sonra Kasım ayına kadar
giderek azalmaktadır.

ÇÖZÜM YOLLARI BULUNMALI
Süt sektörünü mercek altına
aldığımızda, sektörün var olan
sorunları tarımın genel sorunları
içinde ve özellikle hayvancılık ile
ilgili konular içinde incelenmeli, değerlendirilmeli ve tarımın
bütününü gözeten entegre çözüm
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yolları arayışına gidilmelidir.
Kayıt dışılık sektörümüz ve ülkemiz açısından önemli bir sorundur. Her türlü kayıt ve kontrolden
uzak ve belgesiz olarak yapılan
(açık çiğ süt satışı dahil) süt ve
süt ürünleri satışları, halk sağlığı
açısından risk yaratmakta, kayıtlı
çalışan işletmeler aleyhine haksız
rekabet oluşturmaktadır.
Kayıt ve kontrol dışı üretim
ve ticaretin, tarım politikalarının oluşturulmasında yarattığı
belirsizlik, halk sağlığı, tüketicinin
ekonomik kayba uğraması riskleri
yanında, kurallı çalışan işletmeler
aleyhine yarattığı haksız rekabet
ortamı ve devletin gelir kaybına
uğraması gibi olumsuzlukları da
bulunmaktadır.
Hayvan hastalıkları ile etkin
mücadele, gerekli aşı, ilaç vb.nin
geliştirilmesi, hayvan hareketlerinin izlenmesi, gerektiğinde ilaç,
aşı ve veterinerlik hizmetlerinin
bedelsiz uygulanması ve tarım sigorta sisteminin yaygınlaştırılması
önem arz etmektedir.
Damızlık süt ve etçi sığır yetiştiriciliği destekleme politikaları
devam ettirilmelidir.

EĞİTİMLİ İŞGÜCÜ İSTİHDAMI
Hayvancılık işletmelerimiz genellikle optimal
işletme büyüklüğünün altında
olduğundan otomasyon, mekanizsyon ve modernizasyon açısından yapılacak yatırımlar ekonomik olmamaktadır; dolayısıyla
hayvancılık işletmelerimizin büyütülmesi ve modernize edilmesi,
ayrıca eğitimli işgücü istihdamı
büyük önem arz etmektedir.
Türkiye’nin ﬁziki & coğraﬁ
yapısına göre otlak imkânlarımız
kısıtlıdır ve genellikle kapalı besi
yapılmaktadır. Buna bağlı olarak
mecburen hayvanlar yemle beslenmekte ve kaba yeme bağımlılı-

makale
makale
ğımız bulunmaktadır. Bir taraftan mera ve otlak
alanların doğru kullanılmasının sağlanması,
diğer taraftan yem ve yem hammadde üretiminin artırılması ve ﬁyatlarının düşürülmesi (KDV
uygulamaları dâhil) nihai ürün maliyetlerinin
düşmesine ve tüketimin artmasına yardımcı
olacaktır.
Türkiye’de sulu tarım yapılan araziler kısıtlı
olduğu için yağlı tohumda da dışa bağımlılık
yaşanmaktadır (en önemli tarımsal ürün ithalat kalemi yağlı tohumlardır). Çayırmera alanlarının nicelik ve nitelik
yönünden iyileştirilmesi, yem
bitkileri üretimine gereken
önemin verilmesi sağlanan
desteklerin arttırılmasıyla
mümkündür.
Süt sektöründe,
gerek toplam çiğ süt
üretiminde ve gerekse hayvan başına elde
edilen çiğ süt miktarında
önemli artışlar elde edilmiş olmasına karşın, hâlâ
hayvan başına alınan çiğ süt
miktarı ve verimlilik beklenen
seviyelerin altındadır. Dolayısıyla önümüzdeki dönemlerde hayvanlarımızın genotipi, besleme, sağlık, hijyen
ve çevre koşulları, işletme büyüklüğü, yem
ve yemleme gibi verimliliği direkt etkileyen
koşullarda iyileştirme çalışmalarının yapılmasına devam edilmesi ve üreticinin eğitimi önem
arz etmektedir. Bugün sağılan inek başına elde
edilen yaklaşık 3 ton/yıl seviyesindeki ortalama
çiğ süt miktarının %100 artırılması hedeﬂenmektedir. Üretilen çiğ sütün miktar ve maliyeti
yanında kalitesi de son derecede önemli bir
konu başlığıdır.
Gelişmiş ülkelerde çiğ süt tedariki üretici
örgütlerince yapılmakta veya işleme tesisleri ve
üretici örgütlerinin ortaklığında yapılmaktadır.
Ülkemizde ise üretici örgütlerinin sahip olduğu işletme sayısı parmakla gösterilecek kadar
azdır. Ülkemizde büyük süt işleme tesisleri
ihtiyaçları olan çiğ sütün büyük kısmını her gün
köy köy dolaşarak 500 km’ye varan mesafeleri
kat ederek küçük bir kısmını da kısmen büyük
çiftliklerden toplamaktadırlar.

BAKANLIK ÖNLEMLERİNİ ALDI
2016 yılına başladığımızdan bu yana Bakanlığımız süt sektörü için yoğun mesai
harcamaktadır. Bu kapsamda süt sektörüne
yönelik doğrudan ve dolaylı çeşitli önlemler
alınmıştır. Öncelikle stok sorunu olan sanayiciyi

rahatlatmak, üreticinin elinde süt kalmasını ve
belirlenen süt ﬁyatının altında çiğ süt satışını
önlemek amacıyla, Et ve Süt Kurumu vasıtasıyla
süte müdahale edilmiştir. 24 Mart 2016 tarihinde başlayan bu müdahale ile Türkiye genelinde
1,15 TL’nin altında ﬁyatların görüldüğü ve arz
fazlası olan yerlerde süt alınmıştır.
Tarımsal desteklemelerde bu yıl yeni düzenlemelere gidilmiştir. 5 Mayıs 2016 tarihli Resmi
Gazete’de yayınlanan Tarımsal Desteklemelere ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı’na
göre örneğin buzağı desteği,
buzağı 4 aylık olduktan sonra
verilecektir. Bunun sebebi
buzağı ölümlerini azaltmaktadır. Bunun yanında
süt primleri bundan
böyle direk olarak üreticilerin hesabına yatırılacaktır.
Besicimizin ekonomik faaliyetini sürdürebilmesi için makul bir
kazanç elde etmesi önemlidir. Diğer taraftan tüketicinin daha fazla süt ürünü
tüketebilmesi, daha sağlıklı ve
dengeli beslenebilmesi, bedensel ve
zihinsel olarak daha iyi gelişmiş nesillere
sahip olabilmemiz için ﬁyatın makul, ulaşılabilir
olması gerekmektedir.
Bu kapsamda Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı, süt ﬁyatlarının dengelenmesine
yönelik gereken adımları atmaya başlamış ve
süt piyasasına müdahale etmek amacı ile Et ve
Süt Kurumu süt alımlarına başlamıştır.
Çiğ sütte yaşanan dönemsel arz fazlasının
süttozu üretimine kanalize edilmesinin istikrarı
koruma adına sektöre olumlu yansıdığını değerlendirmekteyiz.
Bu desteğin amacı, ilkbaharda buzağılama
çoğaldığı için süt üretiminde yaşanan arz fazlalığının, sonbaharda ise tam tersi olarak arzda
azalma meydana gelmesine bağlı olarak oluşan
stok sorununun çözümlenmesidir. Uygulamanın amacı arzın fazla olduğu dönemlerde yurt
içinden fazla sütü çekip süt tozuna çevirmek ve
bu yolla ihracat imkânı yaratmak ya da arzın
düşük olduğu sonbahar aylarına destek sağlamaktır.
SETBİR olarak yapmakta olduğumuz çalışmalardaki hedeﬁmiz sektör olarak Bakanlığımız
ile ortak çalışmalar ve projeler yürüterek, problemlerimizin çözümlenmesine katkı sağlamak,
tüketicimizin sağlıklı, güvenli gıdaya sürekli
erişebilmesine imkân yaratmaktır.
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ırnak Süt
Üreticileri
Birliği ve
Güneydoğu
Anadolu Sivil
Toplum Kuruluşları, Merkez
Birliğimi’ze
ziyarette bulundu.
Şırnak Süt
Üreticileri
Başkanı Behmen Yılmaz
başkanlığında
gerçekleştirilen
ziyarete, Cizre
Esnaf ve Sanaatkarlar Başkanı Habzullah
Memduhoğlu,
Cizre Şoförler
ve Otomobilciler Başkan
Yardımcısı
Mekki Mesut
Kuni, Cizre
Ziraat Odası
Başkanı Ahmet
Sarıyıldız, Cizre
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Güneydoğu
Anadolu STK
temsilcileri
Merkez Birliği’ni
ziyaret etti

Küçük Sanayi
Sitesi Başkanı
Eşref Müjde yer
aldı.
Bölge sorunlarına değinilen
sohbette ayrıca
Şırnak Süt Üreticileri Başkanı
Behmen Yılmaz,
birlik çalışmalarını faal şekilde
hızla ilerlettiklerini mevcut
durumda çeşitli
projeler üzerinde çalıştıklarını
dile getirdi.
Başkan
Yılmaz ayrıaca,
Gap İdaresi
Başkanlığı
öncülüğünde
süt kapasite geliştirme projesi
üzerinde
çalışmaların
devam ettiğini
bildirdi.

güncel haberler
güncel haberler

Ak Gıda’dan çiftçilere eğitim

Ak Gıda, “Süt sağımı
ve kalitesi” eğitim
programı sürüyor

5 bölgede faaliyette
1996 yılı Ağustos ayında Akyazı Köy-Tür fabrikasının satın alınması ile kurulan Ak Gıda San. ve Tic. A.Ş.
Türkiye ve komşu coğrafyaların en büyük süt işleme
kapasitesine sahip Pamukova tesislerine 1998 yılında
450 dönüm arazinin satın alınması ile taşındı. Akyazı
fabrikasında UHT süt, yoğurt, beyaz peynir ve kaşar
peyniri üretimleri ile başlayan yolculuğu Türkiye’nin 5
farklı bölgesinde; Pamukova, Karaman, Lüleburgaz,
Kahramanmaraş ve Aydın olmak üzere 5 üretim tesisinde devam ediyor.

A

k Gıda, sütteki kalite ve verimliliği iyileştirmek amacıyla yürüttüğü “süt sağımı ve
kalitesi” eğitim programına bu sene de devam
ediyor. Dünyada bu alandaki uzman isimlerden biri
olan, Lactalis Grubu Eğitim ve Süt Teknikleri Sorumlusu Jerome Deniau tarafından, süt çiftçilerine yönelik
hazırlanan eğitimlerle, dünyadaki farklı verimlilik
uygulamalarının, Türkiye’ye entegre edilmesi ve bu
sayede ülkemizde süt konusundaki uzmanlığın arttırılması hedeﬂeniyor.
Eğitim programı; süt sağımı, sütün bakteriyolojik
kalitesinin kontrol edilmesi, süt sağım desteği, çiftlik
kalitesi denetimleri ve sütün hücresel kalitesinin
kontrol edilmesi gibi konu başlıklarından oluşuyor.
Eğitime katılan çiftçilere; hayvanda meme sağlığının
korunması, süt sağım ekipmanının doğru kullanımı, sağım ve süt enfeksiyonların giderilmesi, sütün
birleşimi ve kalitesi, ekipman temizliği alanlarında
bilgilendirme yapılıyor. 3 gün süren programın sonunda katılımcı çiftçiler için teknik performans ve karlılık
artışı imkânı sunulurken; yasa, düzenleme ve sağlık
önlemleri konusunda da güncel bilgiler aktarılıyor.
Eğitim programıyla ilgili görüşlerini bildiren Ak Gıda
Başkanı Ali Sözen; “Sektörde verdiğimiz bu eğitim
programıyla dünya çapında sahip olunan uzmanlık ve
bilginin, süt üreticilerimize aktarılmasını hedeﬂiyoruz.
Yüksek standartlardaki bu bilgi ve deneyimleri çiftçilerimize aktararak ülke çapındaki süt sağım verimliliği ve kalitesine katkı sağlamayı amaçlıyoruz” dedi.
Bünyesinde bulunduğumuz Lactalis Grubu’nun tarım
ve hayvancılık alanındaki sektörel bilgisi, AR-GE birikimi ve teknolojik alt yapı bakımından çok donanımlı
bir şirket olduğunu belirten Sözen, “Yaptığımız bu
eğitimlerin Türk çiftçiliğinin gelişmesinde önemli rol
oynayacağını düşünüyoruz” şeklinde konuştu.
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5. Süt Koşusu nefes kesti
K

araali Tartan Pisti’nde Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 5. Geneleksel Süt Koşusu›na
Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü destekledi. Küçükler kız-erkek, yıldızlar kız-erkek,
gençler kız-erkek ve büyükler
kız-erkek kategorilerinde
gerçekleştirilen koşuya onlarca
yarışmacı katıldı. Yarışmada
dereceye girenlere madalya ve
kupaların yanında altın hediye
edildi. Etkinliğin ödül törenine
Vali Yardımcıları Levent Öztin,
Onur Kökçü, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talha
Gönüllü,Belediye Başkanvekili
Hasan Demir, Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Adil Alan, Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Seyit Ahmet Bağcı, Adıyaman Kamu
Hastaneler Birliği Genel Sekreteri
Erdoğan Öz, Halk Sağlığı Müdürü
Mustafa Kutlu ve sporcular katıldı.
Etkinlikte konuşan Adıyaman Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Müdürü Adil Alan, sütün önemine
dikkat çekmek için çeşitli etkinlikler yapıldığı-

nı belirterek, «Türkiye süt tüketiminde Avrupa
sonuncusudur. Avrupa Birliği ülkelerinde yıllık
kişi başına içme sütü tüketimi 89 kilo, ABD›de 83
kilo, Avustralya›da 107 kilo
iken, Türkiye›de 25 kilo civarındadır. Ülkemizdeki süt tüketimi
Dünya ve Avrupa standartlarının
çok altındadır. Sağlıklı bir toplum
için süt tüketiminin teşvik edilmesi
gerekmektedir. Günde 2 bardak süt
içerek, vücudun ihtiyaç duyduğu
kalsiyumun yüzde 75›i, fosforun
yüzde 60›ı ve iyotun yüzde 25’i,
B2 ve B12 vitamini ihtiyacının
ise yüzde 77’si karşılanabilir. Bu
nedenle büyüme ve gelişme çağında olan çocukların, gençlerin,
gebe ve emzikliler ile yaşlıların
süt ve süt ürünlerini dengeli
bir biçimde tüketmeleri gerekiyor. Adıyaman›da 2012 yılında
sadece teşvik kapsamında çiğ
süt üretimi 13 ton iken 2015 yılı sonu itibariyle 19
ton 500 kilo seviyelerine ulaşmıştır. Buna bağlı
olarak ilimizdeki süt hayvanı ve işletme sayısında
ciddi artış gözlenmiştir» dedi.
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ÇİFTÇİMİZ İŞİNDE GÜCÜNDE,
KREDİSİ SMS İLE CEBİNDE!
Çiftçi kardeşim!

ÇİFTÇİ KARDEŞİM!
Tarı
md

Keﬁlsiz, formalitesiz, beş yıl vadeli ve yılda bir kez ödemeli
Tarımsal İhtiyaç Kredisi DenizBank’ta.

bir

a
i
Akaryakıtını, gübreni, yemini, tohumunu lk!
Üretici Kart ile al; 6 aya varan vadelerde
faizsiz öde!
Çiftçimize hayat Deniz’de güzel!

DenizBank bir Sberbank Grubu kuruluşudur.

444 6 800

Üretici Kart ile 6 aya varan vadelerde faizsiz ödeme avantajı, anlaşmalı üye işyerleri ve anlaşmalı firmalar için geçerlidir. Detaylı bilgi 444 6 800 no.’lu telefondan
veya www.denizbank.com internet sitesinden alınabilir.
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