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BU YANGIN NASIL SÖNER?
Süt sektörümüzdeki

KRİZİ AŞMANIN YOLLARI
√ Et ve Süt Kurumu süt tozu alım√
√
√
√

larına devam etmeli,
Gebe düve ithalatı derhal durdurulmalı,
Her türlü süt tozu, protein, kazein ithalatı durdurulmalı,
Marketler kanunu yeniden düzenlenerek et ve süt ürünlerinde kar marjı %15’i geçemez kuralı getirilmeli,
Büyük şehir belediyeleri Halk
Ekmek gibi aynı satış noktalarında Halk Süt satmalı, böylece

ucuz ve kaliteli süt halka ulaşmalı,
√ Hastalıklardan ari sürülerin sütlerine Çiğ Süt Satış İzni derhal verilmeli,
√ Süt’e kaliteye göre fiyat belirlemesi getirilmeli,
√ Tüm üretici örgütleri tek çatı altında birleştirilmeli,
√ Üretici örgütleri devlet eliyle
desteklenerek kendi işleme tesislerini kurmalı.

TUSEDAD 6. Olağan Genel
Kurul Toplantısı’nı yaptı

D

erneğimizin 6. Olağan Genel
Kurul toplantısı 12 Mart 2016’da
Ramada Şişli Otel’de gerçekleştirildi. Genel kurulumuz üyelerimizin yoğun ilgisi ile karşılandı. Sayfa 33’de

TZOB’dan süt kampanyası

T

ZOB Gen.Bşk.Bayraktar: “Ziraat
Odaları olarak, süt tüketiminin
artırılması için bir kampanya başlatıyoruz. Bu kampanyamızın bütün
kurum ve kuruluşlarına da örnek olmasını istiyoruz” dedi. Sayfa 26’da

Bakan Çelik’ten
süt üreticilerine müjde

B

akan Çelik, "O zaman biz Et ve
Süt Kurumunun devreye gireceğini söyledik. Et ve Süt Kurumu
İç Anadolu'da ve Ege'de sütün süt
tozuna dönüşmesiyle ilgili çalışmalara başlamıştır.
Sayfa 15’de
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Değerli Dostlar,

Kasım 2015 seçimlerinden sonra GTH Bakanlığına Sn. Faruk
Çelik atandı. Koltuğuna oturduktan
hemen sonra sektör temsilcileri
(paydaşları) ile bir dizi toplantılar
yaparak sektörün problemlerini tespit etmeye çalıştı.
Sayfa 5’te
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Başkan’dan

Değerli Dostlar,
Adnan YILDIZ

TÜSEDAD Yönetim Kurulu Başkanı

1

Kasım 2015 seçimlerinden sonra GTH Bakanlığına
Sn. Faruk Çelik atandı. Koltuğuna oturduktan hemen sonra sektör temsilcileri (paydaşları) ile bir dizi
toplantılar yaparak sektörün problemlerini tespit etmeye
çalıştı. Derneğimizi temsilen ben ve birkaç yönetim kurulu
üyesi arkadaşım da bu toplantılarda hazır bulunduk. Dilimizin döndüğünce, sektörün sıkıntılarını ve bize göre
doğru olduğuna inandığımız çözüm önerilerimizi de kendisine ilettik. Dinledi, not aldı. Buraya kadar yazdıklarım
zaten olması gerekenlerdi. Ancak, Sn. Bakanımızın sonraki demeçleri, söylemleri ve icraatı bizleri umutlandırdı.

Çünkü, ilk defa (ben şahsen yaklaşık 13 senedir bu sektördeyim) bir GTH Bakanı süt üreticisinin mağdur olduğunu, emeğinin birileri tarafından sömürüldüğünü, bunun
böyle devam etmesinin ülke hayvancılığını bitireceği konusunda tespit de bulunarak Et ve Süt Kurumunu devreye sokma kararını almıştır. Evet, yıllardır söyledik, yazdık
ve savunduk. Dedik ki, ESK devletin elindeki yegane piyasayı kontrol edebilecek doğru mekanizmadır. Ne yazık
ki ESK' nın yeniden yapılandırılmasının üzerinden 5 seneden daha uzun bir süre geçmiş olmasına rağmen nihayet
Sn. Çelik' in ( göreve gelmesinin üzerinden 5 ay gibi kısa
bir süre geçmiştir ) talimatı ile devreye girebilmiştir ve süt
tozu yapımı ile piyasaya müdahale etmiştir. Bunun bir
başlangıç olması biz üreticiler için güvencedir, bazıları
içinde ciddiye alınması gereken bir husus dur diye düşünüyorum!
GTH Bakanlığı gerçekten çok farklı konulara müdahil olmak zorunda olan, kontrolü gerektiren, problemlere çözüm yaratmak ve uygulamak görevi ile 24 saati dolu dolu
yaşayan bir Bakanlığımızdır. Tabii ki gündeminde sadece
süt, et ve üreticileri olamaz. Bunun bilincinde olmamıza
rağmen yinede biz süt üreticileri için Haziran 2016 sonuna kadar üzerinde çalışılmasına ve düzenlemelerin yapılmasına ihtiyaç olduğuna inandığım bir-kaç konuyu dile
getirmek istiyorum.
Birincisi; Çatı Örgüt yapılanmasının biran önce neticelendirilmesi. Sn. Bakanımızın talimatı ile Sn. Bakan Yardımcımızın bu konu üzerinde çalıştığını biliyoruz.
İkincisi ve bizler için çok önemli olan süt taban fiyatının
nerede, kim tarafından ve nasıl belirleneceği hususudur.
Hepimizin bildiği gibi bu güne kadar süt taban fiyatı ( tavsiye fiyatı) USK da belirleniyordu. Belirleniş şekli adil olmadığı gibi, hiçbir hesaba uymadığı da hepimizce malumdur. Üretici hep sanayicinin teklifini kabul etmek du-

rumunda kalmıştır. Son toplantıda Haziran 2016 sonuna
kadar fiyat 1,15 tl/lt denmiştir ve yine aynı sanayici tarafından buna uyulmamıştır. Yurt genelinde 85-90 krş.' lara
kadar bu fiyat zorlanmıştır. Sadece bununla da yetinilmeyip süt işletmelerine ödenen kalite primleri de köy sütü fiyatına alınmaya başlanmıştır.
USK' nın bu davranış biçimini ilk protesto eden derneğimiz Tüsedad olmuştur. Toplantılara katılmamıştır. Çünkü,
önceden belirlenen taban fiyatın toplantıda görüşülüp tartışılıyormuş gibi olması biz üreticilere o toplantılarda (tiyatro oyununda ) sadece figüranlık görevi üstlenmemizin
ötesine geçmiyordu. Sonradan, doğru bir karar ile TZOB
Başkanı Sn. Şemsi Bayraktar'da USK yönetiminden çekildiklerini ifade ederek USK'yı protesto etmişlerdir.
Bize göre bu işin doğrusu; sütün kaliteye göre ( yağ, protein vs) iki veya üç sınıfa ayrılması ve fiyatlandırılmasıdır.
2 veya 3 ayrı taban fiyat tespit edilmelidir. Bu görevi (fiyat eşiğinin belirlenmesi) ESK yapmalıdır. Bu farklı sütleri alıp işleyen (peynir, tereyağ, yoğurt vs) sanayicide mamullerinin üzerindeki etiketlerde hangi kalitede
süt kullandıklarının belirtilmesi esasına göre fiyatlama yapmalarının sağlanması - denetlenmesi gerekmektedir. Sanayicimizin de böylece
market raflarındaki rekabete çözüm getirilmiş olacaktır. Ayrıca,
Güney Ege - Ege veya İç Anadolu’ da ucuza süt buldum, aldım, geldim, işledim fantazisine de bir nokta koyulabilir.
Bütün bu çalışmalar için
önümüzde Haziran sonuna
kadar yeterli bir süre olduğuna inanıyorum.
Dernek olarak, bu konunun çalışılması aşamasında bilgi ve saha tecrübemizi paylaşmaya
hazır olduğumuzu Sn.
Bakanlık yetkililerine
ifade ediyorum.
Sevgi ve
Saygılarımla…

Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği Yayını

7

Güncel

“İyi silaj uygulamaları ve Biomin BioStabil” konulu
seminerleri Karacabey ve Lüleburgaz’da yapıldı

Türkiye ve dünyada mikotoksin kirliliği ve Biomin 2015 Dünya Mikotoksin Raporu Semineri
05 Nisan 2016 tarihinde Bursa / Karacabey’de, 06 Nisan 2016 tarihinde Kırklareli /
Lüleburgaz’da gerçekleştirildi.

T

ÜSEDAD, Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası ve
Biokey işbirliği ile düzen-

lenen bilgilendirme ve tanıtım
amaçlı seminerlerin Karacabey
ayağı 5 Nisan 2016’da Karacabey Ticaret Odası toplantı salonunda, Kırklareli Lüleburgaz’da
düzenlenen toplantı 06 Nisan
2016 Çarşamba günü St. Senator Steak House Restaurant’ta
Derneğimiz işbirliği ile gerçekleştirildi. Seminerde Derneğimizi temsilen Yönetim Kurulu Başkanımız Adnan Yıldız, Genel Sekreterimiz Atilla Celep, 2. Başkanımız Nejat Deveci, çok sayıda
çiftlik sahibi, yöneticisi, veteriner
hekim, ziraat mühendisi ve yem
firmalarından çeşitli düzeyde
katılım gerçekleşti. Seminere
Biokey Genel Müdürü Dr. İrfan

Çoban ve Biomin EMA bölgesi
Ruminant Teknik Müdürü Zanetta Chodorowska konuşmacı
olarak katıldılar.
Dr. İrfan Çoban yapığı açılış konuşmasının ardından Zanetta
Chodorowska tarafından gerçekleştirilen sunumlarda İyi silaj
uygulamalarına yönelik temel
bilgilerin yanı sıra güncel gelişme ve bilgilerin de paylaşımı interaktif bir şekilde gerçekleştirildi. Mısır, ot ve baklagil silajlarının yapımı ile ilgili sahada uygulamalara yönelik pratik bilgilerin de verildiği toplantıda Biomin tarafından geliştirilen heterofermentatif bakteri suşlarından oluşan silaj inokulant ürünü

Biomin BioStabil’in de tanıtımı
ve silaj yapımında ve korunmasında sağladığı avantajları hakkında detaylı bir sunum gerçekleştirildi.
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Bizim Çiftliklerimiz

Rumeli Hayvancılık / Soytaş Holding

Ülkemizin yaşadığı zirai devrimin bir parçası olmak ve
tüketici olarak dikkat ettiğimiz düzgün ve sağlıklı sütü kendimiz
yapmak adına süt sektörüne girdik…

S

oytaş Holding, 1976’da
kurulmuş ve turizm dalında hizmet veren firmalarımızın çatı holdingidir. Bodrum,
Foça ve Büyükada’daki tesislerimizin yanı sıra Kadıköy Moda’da Moda Teras’ın da sahibi
ve işletmecisidir. 2011 yılında itibaren de Beyoğlu Istiklal Caddesi’nde hazır ofis sektöründe
faal olan Locus Office de bünyemizdeki farklı bir konudur.
Soytaş Holding olarak Ziraat
Bankası kredilerinden yararlanmamız ve büyükbaş süt hayvancılığına girmemiz ise 2011
yılını buluyor. 120 dönüm arazi
üzerine 3 adet sağmal ahırı ve 1
Dairymaster 20X2 sağımhaneden oluşan Rumeli Hayvancılık,
2013’te Amerika’dan gelen ithal
600 gebe düve Holstein ile tabiri
caizse kontağı çevirdi. En başlarda süt alımı için Bahçıvan Gıda ile çalışıyorduk, bir yılı aşkın
bir süredir ise Ak Gıda ile çalışıyoruz.
Ülkemizin yaşadığı zirai devrimin bir parçası olmak ve tüketici
olarak dikkat ettiğimiz düzgün
ve sağlıklı sütü kendimiz yapmak adına girdik süt sektörüne.
Bu kadar temel bir tüketim maddesinde, dışarı bağlı olmamak
ama aynı zamanda kaliteli yerli
üretime sahip olmak Rumeli

Hayvancılık olarak ana gayelerimizden biridir.
2015 sonu 2016 başlarında ise
önemli bazı eşikleri de atlamaktayız. Bunlardan birincisi, ikinci
etap yatırımlarda yaptığımız slaj
çukurlarımız ve ot yem depomuzla beraber artık kendi yemimizi çiftlikte yapmayı planlıyoruz. Bununla beraber artık başlayacak, kendi tohumladığımız
gebe düvelerin doğurmaları da
hayvancılık sektörü için küçük
ama Rumeli Hayvacılık için büyük bir adım oluyor. Bu yeni kızlarımızı da yeni yaptığımız ahır-

da barındırmayı planlıyoruz. Her
ne kadar yatırımlarımıza başladığımızdan beri süt sektörü, ciddi bir krizin içine girmiş olsa da
biz, elimizden geldiğince hızlı
bir şekilde başladığımız yatırımları bitirip kullanmayı amaçlıyoruz. Böylece hayvanlarımızı daha rahat bir ortamda, stresten
uzak bir şekilde büyütmeyi ve
kullanmayı umuyoruz.
Hayvancılık dışı sektörlerden
gelen bir şirket olarak, sütte yaşanan krizlerden ilk defa etkileniyoruz. Tanıştığımız ve son derece iyi niyetle bizlere gerek ol-

duğunda yardımcı olan, bu sektörün eskilerinden, belli dönemlerde böyle krizler olabileceğini
duyuyoruz. Türkiye’deki çiftlikler
artık 5-10 başlık küçük işletmeler değiller ve hepimizin bu işe
milyonlarca lira yatırmış bulunuyoruz. Herkes önünü görmek,
yatırımını yapmak, kredisini
ödemek için gelirini ve giderini
bilmek istiyor. Maalesef bir telefonla bizlere sütümüzün fiyatının
düştüğünün söylenmesi, bizleri
hem son derece zor durumda
bırakıyor hem de alışveriş içinde
olduğumuz firmalara karşı mahcup olma riskini taşıyoruz hepimiz. Ayrıca daha önceden tecrübeyle sabit bir şekilde, süt fiyatlarının da et fiyatlarını doğrudan etkilediğini hepimiz biliyoruz. Türkiye’de her ailenin her
ferdinin et ve süt gibi temel ihtiyaçlarına, fahiş fiyatlar ödemeden ulaşması için, hem biz üreticilerin hem işleyicilerin önlerini
görmesi ve plan yapabilmesi
için, süt fiyatlarının belli bir standarda oturması ve uzun yıllar az
değişiklik göstermesi gerekiyor.
Umarım bu bahsettiklerim yakın
zamanda olur ve bizim, etrafımızdaki çiftliklerin, arkadaşlarımızın, ağabeylerimizin çiftliklerinde de hep beraber keyifle
üretime devam ederiz” dedi.
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ASH Biyotek Laboratuvar, Eğitim ve Danışmalık Hizmetleri San.Tic. Ltd. Şti.

“Önceliğimiz; güvenilir tanı
ihtiyaçlarınızdır”
ASH BİYOTEK LABORATUVARI çağdaş teknolojik ekipmanlar yanında,
sürekli eğitim programlarını takip eden, dinamik, disiplinli ve etik bir
kadroyla çalışmaktadır.

A

SH BİYOTEK LABORATUVARI, kurucu ve çalışanlarının 30 yılı aşan
profesyonel deneyim ve birikimi
ile kurulmuş, hayvancılığın özellikle hastalık tanısı, tanı ve tedavi yönlendirmeleri, sürveylans,
danışmanlık ve eğitim, proje ortaklığı konularındaki ihtiyaç ve
taleplerine cevap verecek bir
analiz laboratuvarıdır. Konularında uzman personelden oluşan laboratuvar ve idari kadrosu, hizmet alanındaki kişi/kurumların uygulamalı ve teorik
taleplerine günümüz teknolojisi
ve bilgi birikimi ile en kısa zaman ve en doğru şekilde cevap
vermeyi hedeflemektedir.

ferans kişisi olarak görev yaptım. TUSEDAD ile ilişkimizde
böyle başladı zaten, daha önce
tanıştığımız ve artık dost olduğumuz çiftlik sahipleri sayesinde TUSEDAD la, bence önemli

ilgili kişiden bilgi alıyor ve bunu
üyesi olan yetiştiricilere veriyor.
Bu, o zaman beni çok heyecanlandırmış ve gururlandırmıştı.
Benim senelerdir gönül ve
emek verdiğim BRUCELLA has-

olan 2 adet, yetiştiriciye yönelik
Eğitim semineri düzenledik. İlki
Balıkesir de BALYEM tarafından
desteklenen bir seminerdi, ikincisi ise daha büyük ve kapsamlı
olan ÖMER MATLI sponsorluğunda Konya’da düzenlenen
ve Türkiye de ilk kez internetten
canlı yayınlanan yetiştiricilere
yönelik TUSEDAD eğitim seminerleri idi. Neden bence büyük;
çünkü ilk defa bünyesinde birçok yetiştirici ve kuruluşu barındıran bir sivil toplum örgütü,
devletle beraber, kendi sorunu
olabilecek bir konuda ki buda
Brucella Hastalığı oluyor, direk

talığı konusunda, sayfalarca karar vericilere hazırladığım raporlar, bilgilendirme notları, bilimsel ve akademik eğitim seminerleri veya sempozyumları ve
teke tek yetiştirici görüşmelerinden sonra, aslında gerçekten
bilgilendirilmesi gereken kişiler
olan yetiştiricilere toplu olarak
ulaştığım eğitim seminerleriydi.

Kısaca kendinizden,
eğitim durumunuzdan
ve profesyonel
özgeçmişinizden
bahsedebilir misiniz?
1983 yılında İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesinden
mezun oldum. 1984 yılında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında işe başladım, Temmuz
2015 de, 31 sene sonra Pendik
Veteriner Kontrol Enstitüsünden emekli oldum. Pendik’te
çalıştığım süreç boyunca İstanbul Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim
Dalında doktoramı ve Tarım Bakanlığı tarafından verilen Bakteriyoloji Uzmanlığımı tamamladım. Pendik enstitüde, arada 2
sene idari ve teknik müdür yardımcılığı görevini yürütmekle
beraber, tüm çalışma hayatımda Teşhis Bölüm başkanlığında
görev yaptım. 2002 yılından
emekli olduğum tarihe kadar
geçen süreçte, “Hayvanların
Brucellosis Hastalığı Ulusal Referans Laboratuvarı” Şefi ve ReOcak, Şubat, Mart 2016

ASH Biyotek firmasını
beraber açmaya
nasıl karar verdiniz?
Şirketimiz ben, Prof. Dr.Ayşen
GARGILI KELEŞ ve Dr. Hatice
ALP ten oluşuyor. Fakülte dö-

neminde hep, araştırmacı ve
hastalıkların teşhis konusunda
laboratuvarda çalışmayı hedeflemiş ve hayal etmiştik. Mezun
olduğumuz yıllarda hayalimizdeki mesleği yapmak için öncelikle ihtisasın çok önemli olduğunun farkındaydık. Bu düşünce bizi farklı bilim dallarında uzmanlık ve doktora yapma yoluna itti. Hatice ve Ayşen hanımlar Parazitoloji konusunda uzmanlar. Benim uzmanlık alanım
ise Mikrobiyoloji. Emeklilik sonrası deneyimlerimizi hayvancılık
sektörü ile paylaşmak istedik.
Kurumumuzda, yapmış olduğumuz uzmanlık eğitimi sırasında edinmiş olduğumuz mesleki
yetenekleri üst düzeyde kullanabilmek için gerekli ekipman
ve teçhizatları tamamlamaya
gayret gösterdik. Bu amaçla
tam kapsamlı laboratuar hizmeti verebilir duruma geldik.
Değerli hayvan sahiplerinin laboratuvar denilince aklına gelen genelde cihaz olmasına
rağmen aslında tam teşekküllü
laboratuar demek çıkan sonuçların tam anlamıyla uzman heyet tarafında değerlendirilerek,
yorumlanarak gerekli tavsiye ve
tedavinin seçilmesi anlamına
gelmektedir.

ASH Biyotek firmasınının kalite felsefesi
hakkında neler
söyleyebilirsiniz?
Öncelikli amacı, ulusal ve uluslararası standartlara uygun, güvenilir hizmetleri alabileceğiniz
bir kurum olmaktır. Bu nedenle
sürekli olarak yeni hizmet ve
programlar uygulamaya konularak hizmet alanını genişletmeyi hedeflemektedir.
Günümüzde hastalıkların tanı-
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sında, güncel teknolojinin kullanılması yanında, analiz sonuçlarını doğru ve güvenilir bir şekilde yorumlayıp hekimlerin tanı
ve tedavilerine, sürü yönetimine, sürveyans değerlendirmelerine yön verecek, yetkin uzmanların varlığı da vazgeçilmez
bir gereksinimdir. Bu nedenle
ASH BİYOTEK LABORATUVARI
çağdaş teknolojik ekipmanlar
yanında, sürekli eğitim programlarını takip eden, dinamik,
disiplinli ve etik bir kadroyla çalışmaktadır.

Firmanızda sunduğunuz hizmetler hakkında
bilgi alabilir miyiz?

Röportaj

• Laboratuvar Teşhisi,
• Eğitim ve Danışmanlık,
• Kenelerle Bulaşan Hastalıkların Tanısı ve Kenelerin Tiplendirilmesi,
• Pet Hayvanlardan Bulaşan
Zoonotik Hastalıkların Tanısı,
• Brusella Konsültasyon,
• Sürü Sağlığının takibi ve sürveyans çalışmaları.

te, enstitü, özel ve kamu kurum
ve kişilere bilimsel araştırma
projeleri konusunda hizmet sunarken, ilaç sektöründe yürütülen çalışmalara da destek sunacaktır.

göstermiş ve bunun içinde tecrübeli kişilerden eğitim almaktır.
Laboratuvar eğitimleri de en az
yetiştirici bilgilendirme/eğitimleri kadar önem verdiğimiz bir konudur.

Firmanızın eğitim
faaliyetleri hakkında
bilgi alabilir miyiz?

Sektöre iletmek
istediğiniz
mesajınız var mı?

Laboratuarımız,teşhis hizmetimizin yanında bilimsel destek
ve danışmanlık, eğitim hizmetlerini de alabileceğiniz çok yönlü bir kurum olmanın yanında
bilimsel çalışmalar ve projeler
için de bir başvuru merkezi olmayı hedeflemektedir. Üniversi-

Eğitim ASH için vazgeçilmez bir
konu, kendi bünyemizde sürekli üretici, bilgi güncelleyici eğitimleri vermeyi hayal ediyoruz.
Geçmiş tecrübelerimiz, kaliteli
labotatuvar çalışması yapabilmenin altın kuralının, yaptığı işin
tüm olasılıklarını düşünerek
doğru yapabilmek olduğunu

Biz buradayız. Hayvan sağlığınız için, sağlıklı sürüler yetiştirebilmeniz için, önceden olduğu
gibi her türlü sorununuzu, sorunuzu elimizden geldiği kadar
çözmeye ve cevaplamaya hazırız. Laboratuvar hizmetlerimiz
siz TUSEDAD üyelerine %10 indirimle sunulacaktır.

Türkiye sağlıklı kentler birliği çevreci tesisleri ödüllendirdi:

Sektörün ilk ödülü Kartal Kimya’ya…
Sağlık Bakanı Dr.Mehmet Müezzinoğlu’nun katılımıyla 7 Aralık 2015 günü gerçekleştirilen
Çevreci Tesis Ödül Töreni yoğun ilgi ile karşılaşırken, Kartal Kimya’nın ödülü, Türkiye
Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı Recep Altepe tarafından takdim edildi.

K

artal Kimya Üretim Tesisi, bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Türkiye
Sağlıklı Kentler Birliği Çevreci
Tesis Ödülleri 2015 kapsamında, Türkiye genelinde organize sanayi firmaları arasında ödül alan üretim tesisleri
arasına girdi. Kartal Kimya
Üretim Tesisi, sürdürülebilir
atık yönetimi politikaları, çevreye saygılı çalışmaları ve bu
konuda yaptığı yatırımlar kapsamında aldığı “Çevreci Tesis
Ödülü” ile çevreye ve sürdürülebilir yaşama verdiği önemin altını bir kez daha çizmiş
oldu.
Sağlık Bakanı Dr.Mehmet Müezzinoğlu’nun katılımıyla 7 Aralık 2015 günü gerçekleştirilen
Çevreci Tesis Ödül Töreni yoğun ilgi ile karşılaşırken, Kartal
Kimya’nın ödülü, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı Recep Altepe tarafından takdim
edildi. Hilton Bosphorusta gerçekleştirilen görkemli törende
ödülü alan Kartal Kimya Genel
Müdür Yardımcısı Pınar Kanat
“Çalışmalarını her zaman çev-

altında tutuyor. Çevrenin korunması için uyguladığı sürdürülebilir atık yönetim politikaları
ile öncelikle atıkların kaynağında azaltılmasını hedefleyen şirket, kaynağında ayrı toplanan
atıkları uygun yöntemlerle geri
kazanarak atıkların bertarafını
sağlıyor.

Çevre dostu teknoloji

reye duyarlı yaklaşımıyla sürdüren Kartal Kimya olarak,
Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği
2015 kapsamında, Türkiye genelinde çevreye olan duyarlılığın artmasını teşvik amaçlı düzenlenen bu ödüle sahip olmanın gururu içindeyiz. Organize sanayi bölgeleri içinde
faaliyet gösteren tüm sanayi
tesisleri arasında ödül almaya
layık bulunan 48 tesisten birinin Kartal Kimya’ya ait olmasından da büyük bir mutluluk duyuyoruz. Sürdürülebilir yaşama

saygı duyan bir şirket olarak
çevreye duyarlı çalışmalarımıza
bundan sonra da ara vermeden devam edeceğiz.” dedi.

Çevreye duyarlılık
konusunda
öncü yaklaşım
ISO14001 Çevre Yönetim Sistemi Sertifikasına, ISO9001, FAMI-QS ve Çevre İzni Belgesine
de sahip olan Kartal Kimya, satın alma sürecinden piyasaya
sürülen ürünlere kadar her aşamada çevresel etkilerini kontrol

Kartal Kimya üretim tesislerinde, çevre dostu teknoloji ve
malzemeler kullanılırken, doğal kaynakların etkin kullanımı
ve tüketimlerin azaltılması için
her yıl projeler geliştirilerek uygulamaya geçiriliyor. Uygulanan tasarruf projeleri ile hem
doğal kaynakların korunması
hem de atık miktarlarının azaltılması sağlanıyor.
Havalandırma sistemlerinde
kullanılan %99,99 verimliliğe
sahip özel filtreler sayesinde
toz emisyonlar kontrol altında
tutuluyor. Atıkların ayrılması,
evsel atıkların BIOMAS arıtma
sistemi ile deşarj edilmesi gibi
konularda yüksek derecede
hassasiyet gösteriliyor.

Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği Yayını
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Çiğ sütte devlet
müdahalesi..
Ali Ekber YILDIRIM - www.tarimdunyasi.net
Dünya Gazetesi Tarım Yazarı

H

ayvancılıkta son yılların
en hareketli dönemine
tanık oluyoruz. Çiğ sütte
üretimden fiyata, süt tozu üretimi ve desteği, kırmızı et fiyatı,
hayvancılık desteklemeleri, örgütlenme konuları başta olmak
üzere hemen her gün hayvancılıkla ilgili yeni bir gelişme yeni
bir kriz yaşanıyor.
Öylesine baş döndürücü gelişmeler ki, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik,
yaklaşık 5 aylık görev süresinin
büyük bölümünü hayvancılık
sektörünün sorunlarına ayırmak
zorunda kaldı. Özellikle çiğ sütte bugüne kadar hep sanayici
ile üretici karşı karşıya gelirken,
belki de ilk kez Tarım Bakanı ile
süt sanayicileri karşı karşıya
geldi. Kırmızı et piyasasına sürekli müdahale eden Et ve Süt
Kurumu ilk kez süt piyasasına
da müdahale etti.
Çiğ sütteki gelişmeler ve geleceğe ilişkin beklentiler özetle
şöyle:
1- Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2015 sonu itibariyle
çiğ süt üretimi 18.6 milyon tona
ulaştı. Üretimdeki artışla aynı
oranlarda tüketimin artırılamaması ve ihracatta yaşanan sıkıntılar nedeniyle süt sektörü krize
sürüklendi. Mevsimsel olarak
süt üretiminin artması krizi daha
da derinleştirdi.
2- Döviz kurundaki artışa bağlı
olarak ithalata bağımlı olan
yemde fiyatların artması üzerine
çiğ süt üreticisi büyük bir darboğaza girdi. Tıpkı 2008'de olduğu gibi yetiştirici sattığı sütle
yem alamaz duruma geldiği
için, daha doğrusu zarar ettiği
için süt ineklerini kesmeye başladı. İşletmeler el değiştirmeye
hatta kapanmaya başladı.
3-Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanı Faruk Çelik, göreve geldikten sonra hayvancılık sektörünün temsilcileriyle defalarca
bir araya geldi. Yaşanan krize

sektörle birlikte çözüm üretmek
için çaba gösterdi. Ancak beklenen başarıya henüz ulaşılamadı. Deyim yerindeyse hastanın ateşi düşürüldü fakat tedavi
edilemedi.
4- Ulusal Süt Konseyi tarafından
belirlenen çiğ süt referans fiyatı
1Temmuz 2014'ten bu yana 1 lira 15 kuruş. Konsey tarafından

lira 15 kuruştan alınacaktı.
5- Sanayicilerin destek talebini
anında yerine getiren Bakanlık,
çiğ sütte sorunun çözüleceğini
beklerken piyasada çiğ süt alım
fiyatı daha da düşürüldü. Bazı
bölgelerde sanayiciler süt almazken, devreye sokulan müteahhitler 1 liradan daha sonra 90
kuruştan hatta 80 kuruştan süt

1 Temmuz 2016'ya kadar aynı fiyatın uygulanması yönünde karar alındı. Fakat, yılın başında
bu fiyat aşağıya çekilmeye başlandı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, 2014'ten
beri artmayan çiğ süt referans fiyatını en azından bu seviyede
tutmak için süt sanayicileri ile
görüştü. Sanayiciler arz fazlası
sütün toplanarak süt tozuna
dönüştürülmesi ve ihraç edilmesi için ton başına 3 bin lira olan
süt tozu desteğinin 4 bin liraya
çıkarılmasını istedi. Bakanlık bu
talebi yerinde görerek 4 bin liraya çıkardı. Kısa bir süre sonra
sanayiciler yurtdışındaki fiyatları
gerekçe göstererek bu kez desteğin 4 bin 500 lira olmasını istedi. Bakanlık bunu da kabul etti. Fakat tek bir şartı vardı. Süt
tozu yapılacak çiğ sütün litresi 1

almaya başladı. Çiğ süt fiyatının
düşmesi, artan kırmızı et fiyatları
nedeniyle inek kesimini hızlandırdı.
6- Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı 81 İl Valiliğine talimat
göndererek inek kesiminin yasaklanmasını istedi. Talimat etkili olamadı ve inek kesimi devam etti. Bakanlık buna çözüm
üretmek için bir seri toplantı
yaptı.
7- Sözünde durmayan süt sanayicilerine kızan ve her fırsatta sanayicilere öfkesini dile getiren
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik yeni arayışlara
girdi. Çözüm; Et ve Süt Kurumu'nun piyasaya müdahale etmesinde bulundu.
8- Et ve Süt Kurumu, çiğ süt piyasasına müdahale edecekti.
Fakat bu konuda ne altyapısı

Konuk Yazar

ne de sütten anlayan personeli
vardı. Bir iki kişi dışında sütü bilen kimse yoktu. Bu aşamada
üretici örgütleri, kooperatifler
devreye girdi. İlk olarak Ege
Bölgesi'nde imzalanan protokolle üretici örgütlerinin piyasadan arz fazlası sütü toplayarak
süt tozuna dönüştürmesi kararı
alındı.
9- Et ve Süt Kurumu ilk kez piyasaya müdahale etmeye başladı. Nasıl müdahale etti? Üretici
örgütleri piyasadan litresi 1 lira
15 kuruştan aldıkları çiğ sütü süt
tozuna dönüştürmeye başladı.
Elde edilen süt tozu Et ve Süt
Kurumu tarafından kilosu 8.9 liradan satın alınıyor.
10- Devletin üretici örgütleriyle
işbirliği yaparak Et ve Süt Kurumu aracılığıyla piyasaya müdahale etmesi üzerine çiğ süt fiyatındaki düşüş durduruldu ve fiyat yeniden yükselmeye başladı. Yapılan müdahale sanayicileri de teleşlandırdı. Piyasa yeniden toparlandı.
11- Yaşanan bu süreçte üretici
açısından bakıldığında bir kazanımdan söz etmek mümkün değil. 1 Temmuz 2014 tarihinden
bu yana litresi 1 lira 15 kuruş
olan çiğ sütün fiyatı yine aynı.
Yaşanan kriz ve gelişmeler sonucunda 70 kuruşa kadar düşen çiğ süt fiyatını 1 liranın üzerine çıkması, üretici örgütlerinin
süt tozu üretimi için çiğ sütün litresini 1 lira 15 kuruştan almaları
sevinilecek, kutlanılacak bir durum değil. Deyim yerindeyse
üretici kaybolan eşeğini yeniden bulmuş oldu. Üretici açısından değişen bir durum yok. Yine zararına üretim yapmayı sürdürüyor.
Özetlersek, çiğ süt konusunda
yaşanan bunca soruna, krize
ve devletin piyasaya müdahalesine rağmen üretici açısında değişen bir şey yok. Üretici yine
maliyetinin altında bir fiyata süt
satmak zorunda kalıyor. Gerçek
anlamda önlem alınmazsa sadece inekler kesilmeyecek bir
çok çiğ süt işletmesinin kapısına
kilit vurulacak. Hayvan varlığı
azalacak ve dışa bağımlılık daha çok artacak. Üreticiye verilmeyen paralar daha fazlası ile ithalata gidecek. Bu kısır döngüden kurtulmak için hayvan varlığının artırılması, çiğ sütün değerinde alınması ve tüketimin artırılması şart.

Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği Yayını
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Güncel

Bakan Çelik'ten süt üreticilerine müjde
EXPO 2016 Antalya Ajansı Yönetim Kurulu Toplantısı için Antalya'ya gelen Faruk
Çelik, Aksu ilçesindeki EXPO 2016 Sergi Alanı'nda gazetecilerin sorularını cevapladı.

G

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk
Çelik, arz fazlası sütün
süt tozuna dönüştürülmesi konusundaki çalışmalara başlanıldığını ve Et ve Süt Kurumu'nun bu amaçla önümüzdeki hafta itibariyle biri İç Anadolu ve biri de Ege'de olmak
üzere iki merkezde alım yapmak suretiyle üreticilerin taleplerini karşılayacağını söyledi. EXPO 2016 Antalya Ajansı
Yönetim Kurulu Toplantısı için
Antalya'ya gelen Çelik, Aksu ilçesindeki EXPO 2016 Sergi
Alanı'nda gazetecilerin sorularını cevapladı.
Gündemdeki süt tartışmalarına değinen Çelik, şunları kaydetti:
"Ülke olarak süt üretiminde iyi
bir noktadayız. Yaklaşık 18,6
milyon ton süt üretimimiz var.
Bu bir yönüyle sevindirici çünkü süt üretimi arttıkça, hayvan
varlığımız da artıyor demektir.
Tabii ki bu arzın tüketime dönüşmesi, talebin oluşması da
son derece önemli. Komşu ülkelerde yaşanan sorunlardan
dolayı gerek süt gerekse süt
ürünlerinin satışında bazı sıkıntılar yaşanıyor. Üretim de
fazla olduğu için laktasyon dönemi olduğu için süt üretiminde de bir artış var. Böylece arz
ve talepte bir dengesizlik söz
konusu. Bunu çözmek için sanayicilerimiz bizden belli oranda sütü, süt tozuna dönüştürebileceklerini söylediler. Dolayısıyla destek istediler, haklı
bir destekti bu. Biz de yaklaşık
3 bin lira civarında olan ton başı süt tozu desteğini 4 bin 500
liraya çıkardık ve böylece bir
miktar sütün piyasadan çekilmesini sağladık."
Bunun yeterli olmadığının ifade edildiğini belirten Bakan
Çelik, "O zaman biz Et ve Süt
Kurumunun devreye gireceğini söyledik. Bununla ilgili gerekli talimatları verdik. Şu anda

Et ve Süt Kurumu bir İç Anadolu'da bir de Ege'de olmak
üzere iki merkezde sütün süt
tozuna dönüşmesiyle ilgili çalışmaları inşallah bu hafta tamamlayacak ve arz fazlası sütün buralarda süt tozuna dön-

bahsediyoruz. Günlük olarak
şartlar değişebiliyor. Şu anda
domatesin durumu nispeten
iyi, önümüzdeki günlerde yani
nisan ayına doğru üretimde biraz daha arz fazlası olacak. Biz
de ilgili bakan arkadaşlarla bu

üştürülmesi konusunda çalışmaya başlamış bulunuyoruz.
İnşallah önümüzdeki hafta bu
konudaki üreticilerin talepleri
yerine gelmiş olacak. Bu arz
fazlası sütün süt tozuna dönüşmesini gerçekleştirmiş olacak" diye konuştu.
Üreticinin zarar görmeyeceğini anlatan Çelik, sütün litresinin 1 lira 15 kuruş olacağının
belirtildiğini ve bundan kesinlikle taviz olmayacağını anlattı.
Çelik, belirlenen fiyatın altında
üreticiye bir ücret teklif edilmemesi için çalışma yaptıklarına
dikkati çekerek, dolayısıyla şu
an itibarıyla alınması gereken
kararların tümünün alındığını
söyledi.
"Üreticilerimiz müsterih olsun"
Rusya kriziyle birlikte domates
fiyatlarında sıkıntı yaşandığı,
mayıs ayında daha da düşeceği konusundaki soru üzerine Çelik, "Nazar değmesin
dün itibarıyla domatesin fiyatı
biraz iyi. Takdir edersiniz ki
haftalık, günlük ürünlerden

çalışmaları sürdürüyoruz. Perşembe günü yine dört, beş
bakan bir araya geleceğiz, sürekli piyasaları izliyoruz, takip
ediyoruz. Üreticilerimiz bu yönüyle müsterih olsun" şeklinde
konuştu.
Çelik, 700 bin ton civarında
patatesin stokta olduğunu,
bununla ilgili çalışmaları yaptıklarını ve patatesin ihracatıyla
ilgili bir noktaya geldiklerini
belirterek, hem üreticiyi destekleyeceklerini hem ihracatçının yanında olduklarını, böylece patates üreticisinin sorun
olarak gördüğü arz fazlasını
çözüme dönüştürecek önlemlerini aldıklarını ifade etti.
"Yaş sebze ve meyve konusu
Bakanlar Kurulu'na sunulacak"
Çelik, Antalya ili tarım sektörüne dönük çalışmaların olup olmayacağına ilişkin soru üzerine, sorunları yöresel olarak ele
almanın doğru olmadığını, genel itibarıyla tarım, gıda ve
hayvancılık alanındaki sorunları bir bütün olarak ele aldık-

larını kaydetti.
Özellikle Rus turistler açısından Antalya'nın çok önemli olduğunu dile getiren Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Gıda, narenciye, sebze meyve açısından Rusya'ya olan ihracattaki aksamalar tabii ki Antalya'yı öncelikle etkiliyor ama
diğer illerimizi de etkiliyor. Fakat netice itibarıyla tüm bunların toplamının 750 milyon dolar civarında olduğunu da
unutmayalım. Yani Türkiye büyük bir ülkedir, farklı pazarlarda bu imkânlarını bu üretimini
değerlendirebilecek kapasitesi olan bir ülkedir, onu unutmayalım. Her şey Rusya'dan
ibaret değil, netice itibarıyla
biz Rusya'dan üç misli daha
fazla ithalat yapıyoruz. Yani biraz da onların çiftçisi düşünsün deriz, ama biz iki ülkenin
arasındaki dostluğun bir başka olaydan dolayı özellikle tarım kesiminin rahatsız edilmesini doğru bulmadığımızı ısrarla vurgulamaya devam ediyoruz. Çünkü yaşanan gerginlikte Rus çiftçisinin bir dahli, Antalya çiftçimizin bir dahli yoktur. Olay bir askeri olaydır, yani bu konuda yürekli olanlar
çıkıp derler ki 'şu uçak işini tartışalım derler. Niye bu uçak
düşürüldü' derler, o ayrı bir
olaydır, onun tartışılması lazım. Onu tartışmayıp getirip
burada domatesi buğdayı konuşursak doğru değildir diye
biz sürekli Rusya'ya söylüyoruz. Onlar da bu konuda sessizliği tercih ediyorlar."
Antalya Tarım Konseyinin aldığı kararların kendilerine ulaştığını ve bu meseleleri görüşeceklerini, alınması gereken önlemleri geciktirmeden alacaklarını belirten Çelik, Bakanlar
Kurulunda bir sunum yapacaklarını ancak güvenlik meseleleri öncelikli olduğu için
önümüzdeki haftaya sarktığını
sözlerine ekledi.
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Bakan Çelik: “Et ithalatına sıcak bakan
bir yaklaşımda değiliz”

G

ıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik,
"Nihai olarak bayi karı,
fırıncının karı, sigortası, yol masrafı, ham maddesi de mayası da
aklınıza ne geliyorsa hepsi, bütün karları içinde maliyeti ve nihai satış fiyatı, 61 kuruş olması
gereken ekmeğin bugün 1 ve
1,25 liraya satılıyor olmasını kabullenmek mümkün değildir"
dedi. Çelik, bakanlığı tarafından
Bursa'da bir otelde düzenlenen
"Marmara Bölgesi Ortak Akıl
Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, son dönemlerde kamuoyunda, gıda fiyatlarındaki artışın enflasyona etkileri konusunda bazı
değerlendirmeler yapıldığını bildirdi.
Enflasyonun yüzde 24'ünü gıda
fiyatlarının belirlediğini vurgulayan Çelik, "Son dönemlerde
özelikle ekmek ve kırmızı et fiyatlarındaki düzenleme ve yükselişler, kamuoyunda yoğun bir
şekilde gündem oldu. Ekmek fiyatları, yüzde 33 civarında bir
artış gösterdi son 20 günlük, 1
aylık dönem içinde. Neden bu
fiyat artışının bu oranda gerçekleştiğine baktığımızda bunu
doğrulayacak bir verinin olmadığını açıkça ifade etmek istiyorum" diye konuştu.
- "Vatandaşın zaruri ihtiyacı bu"
Bütün fırıncılara, yetkililere ve
ekmek üretimiyle ilgili sivil toplum örgütlerine seslenen Çelik,
şu ifadeleri kullandı:
"Çıkınız, söyleyiniz, buğday fiyatında geçen yıla bu yıl arasında
nasıl bir artış oldu ki yüzde
33'lük ekmeğe, halkın temel, zaruri ihtiyacı olan ekmeğe böyle
bir zam yaptınız? Bir veri var mı
elinizde? 'Asgari ücret' diyorsunuz, asgari ücretin ekmek fiyatına yansıması yüzde 6'dır. Ekmek maliyetini çıkardık; gram
gram, kuruş kuruş ekmeğin maliyeti, 48 kuruş. Eğer 10 bin ekmek üretiyorsanız maliyeti 48, 5
bin ekmek üretiyorsanız maliyeti
54 kuruş. Tek tek, kalem kalem
yazmışız. Bursa Büyükşehir Belediyesi, 62 kuruşa 250 gram
ekmek satıyor. Bizdeki maliyetOcak, Şubat, Mart 2016

Bakan Çelik, kırmızı et üretiminin
1 milyon ton olduğuna, ihtiyacın ise
1 milyon 300 bin ton olduğunu,
dolayısıyla 300 bin ton et açığının
bulunduğunu anlattı.
lere göre, elektrik ve doğalgaz
maliyetlerine baktığınızda, 6061 kuruş civarında nihai bütün
karları da ilave ettikten sonra bir
maliyet oluyor ve bunun üzerinde kar ederek, Bursa Büyükşehir Belediyesi bu satışı gerçekleştiriyor. Ankara Büyükşehir
Halk Ekmek de 75 kuruşa 250
gram ekmek satıyor, 'Kar ediyoruz' diyor. Doğru. Buradan Melih Bey'e de sesleniyorum, biraz
fazla kar ediyorsun, biraz indir.
Vatandaşın zaruri ihtiyacı bu."
Çelik, ekmeği 1 lira ve 1 lira 25
kuruşa satanların bunu hangi
gerekçeyle yaptıklarını izah etmeleri gerektiğini belirterek,
şöyle devam etti:
"Konu, ekmekteki maliyet konusu değil, üretim girdileri meselesi değil. Ekmekte, işletmecilik
hatalarından kaynaklanan bir
bedeli tüketiciye ödetmeye kimsenin hakkı yok. Yok böyle bir
şey. Sen 5 bin değil, bin, 2 bin
ekmek üreteceksin, iş yerini
açarken gerekli fizibilite çalışmalarını yapmayacaksın veya
kayıt dışılı fırın olarak çalışacaksın, siz bu işletmecilik yanlışınızı

getirip maliyetlere ilave ederseniz bu çok büyük bir haksızlıktır.
Buna bizim müsaade etmemiz
söz konusu değil. Bu fiyatların
serbest piyasada oluşmasından
yanayız ama ortada maliyetler
varsa, ortada olağan üstü bir
durum söz konusu değilse bu fiyatları yüzde 30'un üzerinde artıracak bir cesaret nasıl mümkün olabiliyor? Bu kararlarınızı
gözden geçirin. Listenizi çıkarın,
gelin oturalım, bizim yaptığımız
maliyet hesabının neresinde sizin 'Doğru değil' diyebileceğiniz
bir yer var, getirin önüme koyun. Nihai olarak bayi karı, fırıncının karı, sigortası, yol masrafı,
ham maddesi de mayası da aklınıza ne geliyorsa hepsi, bütün
karları içinde maliyeti ve nihai
satış fiyatı, 61 kuruş olması gereken ekmeğin bugün 1 ve 1,25
liraya satılıyor olmasını kabullenmek mümkün değildir."

"Et ithalatına sıcak bakan
bir yaklaşımda değiliz"
Bakan Çelik, kırmızı et üretiminin 1 milyon ton olduğuna dikkati çekerek, ihtiyacın ise 1 mil-

yon 300 bin ton olduğunu, dolayısıyla 300 bin ton kırmızı et
açığının bulunduğunu anlattı.
Çelik, söz konusu bu açığın 1-2
yıl içinde kapatılması için bakanlık bünyesinde yoğun çalışmalar yaptıklarını belirterek, şöyle
dedi:
"Şimdi kırmızı etle ilgili stoklarımızda, et-süt kurumunun stoklarında 7 bin ton et varken ve piyasaya bu verilirken, hiçbir gerekçesi de yokken maliyetler de
elimizdeyken bu fiyatları siz ne
adına yükseltiyorsunuz? Üreticinin lehine mi? Üretici, şu anda
memnun ama bu arada son bir
ayda fiyatları artırarak, ne yapmak istiyorsunuz? Et ithal edilsin mi istiyorsunuz? Biz et ithalatına sıcak bakan bir yaklaşımda değiliz. Et, ithal etmeyelim.
Üreticimizi seviyoruz, hayvan
varlığımızın artması gerekiyor.
Bunun için birçok destekler yapıyoruz. Hayvancılığa 3.2 milyar
lira destek sağlıyoruz. Hayvan
varlığımız, bu alanda iştigal
eden özellikle 'aile işletmecilerinin sayısı artsın, gelişsin' diye
bu desteği veriyoruz. Hiç gereği
yokken et sorunu, sıkıntısı yaşanmıyorken, siz bu fiyatı artırıyorsanız, tabi ki tüketiciyi korumak durumundayız. Et ithalatı,
üreticiyi baltalamak, üreticiyi sıkıntıya sokmak için değil bu
spekülatörlere ders vermek için
elimizde tuttuğumuz bir şeydir.
Onun için ahırlarınızı doldurun,
hiç çekinmeyin, biz üreticilerden
yanayız."
"Birileri zamanlı zamansız bir şekilde hayvan kesimini artırmak,
yaza doğru daha büyük sıkıntılar oluşturmanın hesabını yapabilir. Bu oyuna gelmeyin" diyen
Çelik, kırmızı et maliyetlerini bildiklerini, aktardı.
Çelik, üreticinin yanında olacaklarına işaret ederek, "Bundan
hiç kimsenin endişesi olmasın.
Bu spekülatörleri bakanlık ve
üreticiler olarak birlikte aradan
çıkarmamız, derslerini vermemiz gerekiyor. 78 milyon, bunların oyuncağı olamaz, bunlar 78
milyonun sofrasıyla oynayamazlar, oynatmayız. Onun için
her zaman spekülatörlere karşı
ithal imkanı hazır olacak. Yeni
kararlara ihtiyaç duymadan, anlık olarak piyasaya müdahale
edecek imkanları elimizde tutacağız" değerlendirmesinde bulundu. "Hükümetin et ithal et-
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Biz halen
neyi konuşuyoruz?
Atilla CELEP

TÜSEDAD Genel Sekreteri

2

014 Haziranı’nda süt taban fiyatı 1.15 olurken,
biz dernek olarak 1.31 olması gerektiğini ortaya maliyet
hesapları koyarak bas bas bağırmıştık,
•2014 Haziranı’nda;
1$ = 2,10 TL idi,
•1 kg yem %14 daha ucuzdu,
•Asgari ücret 900 TL idi,
•Elektrik daha ucuzdu,
•İki yılda %9 + %9 = %18
enflasyon yememiştik,
•Devlet destekleri böyle yarı

mek hevesinde" olduğu algısının doğru olmadığına değinen
Çelik, spekülatif kazançların
önüne geçmenin görevleri olduğunu bildirdi.

"Her ay Türkiye'nin
fotoğrafını çekeceğiz"
Çelik, tarla ile raf fiyatı arasındaki uçurumun da önemli konular
arasında yer aldığını belirterek,
bakanlık olarak bu konuyu mercek altına aldıklarını söyledi.
Çelik, "Tarlada eli nasırlı, güneşin altında kavrulan çiftçinin tarladan gönderdiği ürün ile pazarda satılan ürün arasındaki uçurum, mutlak surette bir çözüm
yoluna kavuşmalıdır. Bu haksız
kazanç, mutlaka önlenmelidir.
Üreticinin, bizzat ürünü ortaya
çıkaranın elde edemediği, hayal
dahi edemediği bir fiyatı on kat
yükseğine pazarda satıp hem
tüketiciye, hem de gerçekten
enflasyonun yükselmesine bu
şekilde etki eden tüm unsurların
ortadan kalkmasıyla ilgili de mücadele edeceğimiz bir dönem
olacak" ifadesini kullandı.
Bakanlığın idari birimleriyle ilgili
değerlendirmelerde bulunan
Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bizim 10 bin civarında Tarımsal
Yayımı Geliştirme Projesi (TARGEL) elemanımız var. Bunlar,
kırsalda tarım ve hayvancılık ala-

yarıya düşmemişti,
•Ziraat odası bile USK ‘yı
terk etmemişti,
•O zamanlar taban fiyatın
üzerine %17-20 kalite
primi alıyorduk.
Bunların sonucunu somut bir
örnekle rakamlara dökecek
olursak;
•Aylık 200 ton süt üreten bir
çiftlik,
Artan yemden......................20,000 TL
Artan elektrikten ....................4,000 TL
Artan asgaride ücretten ........6,000 TL

İndirilen primlerden .............20,000 TL
İndirilen D. Desteklerinden..10,000 TL
Artan enflasyondan .............10,000 TL
TOPLAM .........................70,000 TL/ay
2 yıl öncesine göre;
Gelirleri 30.000 TL azalmış,
Giderleri 40.000 TL artmış ve
toplamda aylık 70.000 TL kaybı olmuştur.
Bu ölçekte bir çiftlik aylık
70,000 TL kazanmadığına göre şu anda sermayeden yiyor
demektir. Yani hayvanları kesilmektedir. Veya daha fazla

nında çalışan arkadaşlar. Burada özlük ve mesleki haklarla ilgili diğer çalışan arkadaşlarla
aralarında oluşan farklardan dolayı verimli bir çalışma ortamının
kalmadığı bir tabloyla karşı karşıyayız. Yeni düzenlemeyle gerek 6 bin bakanlık taşra çalışanı,
gerekse 10 bin TAR-GEL personeli yani 16 bin kişinin özlük ve
mesleki haklarını eşitliyoruz.
Eşitlemeyle kalmıyor, herkese
1-2 işletmeden sorumlu olacak
şekilde zimmet yapacağız ve
Türkiye'nin gerek bitkisel, gerek
hayvansal üretiminde ne oluyor,
ne bitiyor, aylık ne gibi değişimler yaşanıyor, bunları bizzat sorumlu teknik arkadaşlar bu 16
bin kişiyle her ay güncelleyecek
bir idari yapıyı oluşturuyoruz.
200'ün üzerindeki müşavir kadromuz da her ilden iki arkadaş
sorumlu olacak, biri veteriner,
biri gıda ya da ziraat mühendisi.
Bunlar da il masalarını oluşturacaklar genel müdürlükler bünyesinde ve arazide her işletmeden sorumlu arkadaşların aylık
bilgileri bakanlık merkezindeki
masalarda güncellenecek. Her
ay Türkiye'nin fotoğrafını çekeceğiz, ne oluyor, ne bitiyor göreceğiz ve ona göre adımlarımızı, politikalarımızı geliştireceğiz."
- Marmara Bölgesi Ortak Akıl
Toplantısı

Bakan Çelik, Türkiye'de 24 milyon hektar tarıma elverişli araziden 20 milyonunun kullanıldığını, ülkede tarım alanlarının küçüldüğünü dile getirdi.
Beslenmek için büyük nimetlerin bahşedildiğini anlatan Çelik
"İnsanlık olarak, dünyada ve ülkemizde 'Nasıl mahvederiz' gayretinin içindeyiz. Şuanda dünya
hızlı bir şekilde ırmakları kurutmak, ağaçları yok etmek, balıkları ortadan kaldırmak gibi bir
savaşın içindedir. Çevre felaketleri almış başını gidiyor ama
zannediliyor ki 'servet', 'para' denilen kağıt, her şeyi kurtaracak.
Oysa parayı kurtaracak bütün
unsurlar yok ediliyor. Ne yazık ki
insanlık bunun farkında değil.
Bu gidişatın doğru olmadığı anlayışıyla biz, toprak, su, coğrafya, iklim, bilgi, teknoloji ve insan
kaynağı sermayemizi son derece verimli bir şekilde değerlendirmek mecburiyetindeyiz" dedi.
Çelik, ülkede 3 milyon çiftçi olduğunu, yaklaşık 114 milyon
ton bitkisel üretim gerçekleştirdiğini, bunun da güzel bir rakam olduğuna değinerek, "İthalat ve ihracatımız dün açıklandı.
Tarımsal ihracatımız 17,5, ithalat
16 milyar civarında. Bu rakamlara baktığımızda tarım ve hayvancılık alanında daha kat etmemiz gereken çok mesafe oldu-

İçimizden Biri

borçlanmaktadır.
Hal böyleyken ne acı ki bakanlık süt taban fiyatını 2 yıl sonra
halen 1.15 te tutmaya çalışıyor.
Ama öte yandan;
•Süt tozu desteği 3,000 TL
den 4.500 TL ye %50 arttırıldı.
•Süt ve süt ürünleri perakende
fiyatları %13 ile %46 arasında
arttı.
•Borsaya kote süt sanayi şirketleri %65 kar açıkladı.
•Süt sanayicisinin işlediği süt
miktarı arttı.
•Yem sanayicisi indirilen %7
KDV miktarını iki ayda geri aldı.
Sonuç olarak geçtiğimiz 2 yılda üreticiden başka hiç zarar
gören olmadı.
Bugünden itibaren süt taban fiyatı 1.50 olsa bile bu zarar 5
yılda bile çıkmaz diye düşünüyorum.
İçinizi kararttım ama kusura
bakmayın.
ğunu görüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
Tarımın geçimlik değil, uluslararası ticaret enstrümanı olduğu
bilgisini veren Çelik, sözlerini
şöyle tamamladı:
"Tam toprakla suyu buluşturduk. Şimdi de daha büyük bir
felaketle, çoraklaşmayla karşı
karşıya kaldığımız durum, bu ne
perhiz lafını söyletiyor. Tarımla
uğraşı, köylerde, yaşlı bey amcalara terk edilmiş bir iş olarak
görülmektedir. Bir genel algı
olarak, eski Türk filmlerinde
'köylü' diye bir tipleme ortaya
koyuluyor. Ne kadar yanlış, bir
ülkeye yapılabilecek en büyük
kötülük. Emekli, yaşı 60'ın üzerinde olan bey amcalara tarımı,
meraları, köyleri terk etmiş olduk. Buradan bir gelecek beklemek mümkün değil. Bu anlayıştan çıkmamız gerekiyor. Gençlerin umudu köyler, yeniden
ayağa kalkmalı. Bunun için belli
bir yaşın üzerinde orada ömrünü tamamlamak için değil, oralara hayat verecek, orada hayat
bulacak genç kadroların desteklenmesi konusunda hükümet
olarak elimizi taşın altına koyduk. Her türlü desteği sağlayarak, köylerdeki tarımsal ve hayvansal bütün imkânların ayağa
kalkması için her türlü desteği
vereceğiz" dedi.
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Süte ESK müdahalesi…
Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, TZOB olarak doğru
kararları her zaman olduğu gibi destekleyeceklerini vurguladı.

T

ürkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar,
üretici örgütleriyle sözleşme
imzalayarak Et ve Süt Kurumu’nun (ESK) piyasaya müdahale için harekete geçmesinin memnuniyet verici olduğunu bildirerek, “ESK, çiğ süt alımını, fiyat 1 lira 15 kuruşun
üzerine çıkana kadar devam
etmelidir” dedi.
Bayraktar, yaptığı açıklamada,
ilk etapta Balıkesir, İzmir ve
Konya’dan alımlar yapacağını,
üreticiden 1 lira 15 kuruşa alınan çiğ sütün, süttozu fabrikalarında işlenerek örgütler kanalıyla ESK’ya satılacağını belirtti.
ESK’nın piyasaya müdahalesinin başarısının, fiyatların 1 lira
15 kuruşu geçmesine bağlı olduğunu vurgulayan Bayraktar, şu bilgileri verdi:
“Beklentimiz,
çiğ süt fiyatlarının 1 lira 15
kuruşun üzerine çıkmasıdır.
Yem/süt paritesine göre, fiyatın 1 lira 47
kuruş olması
gerekiyor. Çiğ
süt fiyatları bazı yerlerde 70
kuruşa kadar
düştü. Maliyetin 98,4 kuruş
olduğu bir ortamda, bu fiyatlarla üreticinin üretimini sürdürebilmesi mümkün değildir.
Nitekim hayvan kesimleri başladı. Fiyat, en kısa zamanda, 1
lira 15 kuruşun üzerine çıkmalıdır. Yeterli alım yapılır, müdahale başarılı olursa, süt hayvanlarının kesime gitmesi engellenir. Sektörde üreticinin
alın terini istismar edenlere de
cevap verilir.

Et ve Balık Kurumu’nun müdahale kurumuna dönüştürülmesini talep ettik.
Bunun için mücadele verdik.
Bizim taleplerimiz üzerine Et
ve Süt Kurumu oluşturuldu. 3
sene önce müdahale kurumu
kurulması için verdiğimiz mücadelenin ne kadar haklı olduğu bugün ortaya çıktı. ESK kurulmasaydı bugün süt üreticisinin hali ne olurdu? Et ve süt
gibi stratejik ürünler, serbest
piyasa ekonomisinin çarklarına teslim edilemez, kendi haline bırakılamaz.”

“Sıkıntıyı 3 sene
evvel gördük”

“Gelişmiş ülkelerin
pazarı olmama
mücadelesi veriyoruz”

Biz bu sıkıntının olacağını 3
sene evvel gördük. Arzın artması karşısında hükümetimizden bir müdahale kurumu talep ettik.
Dönemin Başbakanına, durumu anlattık. ‘Üretimin hızlı bir
şekilde arttığını, sektörün krize
gireceğini’ söyledik.

2008’de sütte yaşanan kriz
sonrası süt hayvanlarının kesime gittiğini, 2010 yılından itibaren ülkenin ithalat yapmak
zorunda kaldığını hatırlatan
Bayraktar, şunları kaydetti:
“2008 krizi 3,7 milyar dolarlık
ithalata yol açtı. Ülkemiz bu
kadar dövizi, yabancı devletle-

rin çiftçilerine destek olarak
vermiş oldu. Bu kadar zengin
değiliz.
Üreticimizi desteklemeli, piyasayı istikrara kavuşturmalı, ithalat yapmak zorunda kalmamalıyız. İthalatın çözüm olmadığını geçmişte gördük. Sütte
krizin, ette de krize neden olduğunu yaşayarak öğrendik.
Türkiye, 79 milyon nüfusu, 3
milyon sığınmacısıyla, 40 milyonu aşkın turistiyle çok büyük bir tüketici kitlesini barındıran önemli bir pazar. Bu pazar ne yazık ki gelişmiş ülkelerin iştahını kabartıyor. Bunu bilerek, gelişmiş ülkelerin pazarı
olmama mücadelesi vermemiz gerekiyor.
TZOB olarak bunun mücadelesini veriyoruz. Bunu önlemede piyasada istikrarın sağlanması ve korunması hayati
önem taşıyor. Zaten ESK da
bunun için kuruldu.”
Bayraktar, TZOB olarak doğru
kararları her zaman olduğu gibi
destekleyeceklerini vurguladı.
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Boehringer Ingelheim’ın ‘Benzersiz Hipokalsemi Yönetimi’
toplantısı Trakya’da gerçekleşti
Boehringer Ingelheim Hayvan Sağlığı Bölümü yenilikçi ürünleri Bovikalc®’ı ele alan
‘Benzersiz Hipokalsemi Yönetimi’ temalı toplantısını yaklaşık 100 Veteriner
Hekim’in katılımıyla Lüleburgaz’da gerçekleştirdi.
gesinde olan Veteriner Hekimler’den tam not aldı.

Boehringer Ingelheim
Hakkında

T

oplantı Boehringer Ingelheim Türkiye Pazarlama
Ürün Yöneticisi Ümit
Cem Aksoy’un açılış konuşmasıyla başladı. Ümit Cem Aksoy’un Bovikalc ®Global Performans Verileri paylaşımının
ardından BI Türkiye Teknik Müdürü Mahmut İnsel ‘Sürünüzdeki Gizli Tehdit’ adlı sunumu

ile Hipokalsemi hakkında faydalı bilgiler verdi.
Boehringer Ingelheim Global
Teknik Müdürü Dr. Daniel
Zaspel’in ‘Hipokalsemi’de En
Yeni Yaklaşım’ sunumu ile devam eden toplantıya katılımcıların yoğun ilgisi vardı. Dr.Zaspel Amerika ve Avrupa ülkerindeki güncel Hipokalsemi

yaklaşımı konusunda katılımcılarla yapılan yeni uygulamaları ve ekonomik analizleri
paylaştı.
Dr. Zaspel’in sunumu sonrası
soru & cevap oturumu ile devam eden toplantı tüm katılımcıların ilgi ve beğenisiyle karşılandı. Akşam yemeği ile sonlandırılan toplantı Trakya böl-

Dünyanın önde gelen 20 ilaç
şirketinden biridir. Genel merkezi Almanya’nın Ingelheim
kentinde bulunan şirket, dünya
genelinde 146 iştiraki ve 47 binden fazla çalışanı ile faaliyet
göstermektedir. Aile şirketi olarak kurulduğu 1885 yılından bu
yana kendini insan ve hayvan
ilaçları için yüksek tedavi değeri
olan yepyeni ürünlerin araştırma, geliştirme, üretim ve pazarlamasına adamıştır. Sosyal sorumluluk konusunda üzerine
düşen görevi yerine getirmek
Boehringer Ingelheim kültürünün önemli bir parçasıdır. Sosyal projelere olan bağlılık ve
tüm çalışanlarını önemseme,
saygı, eşit fırsatlar, kariyer ve aile yaşamı arasındaki denge ortak işbirliğinin temelini oluşturmaktadır. Çevre koruması ve
sürdürülebilirliği Boehringer Ingelheim’in girişimlerinde her zaman ana odak noktası olmuştur.
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TÜSEDAD Derneği olarak bakanımızı ziyaret ettik
10 Mart 2016 Perşembe günü Derneğimizi temsilen Yönetim Kurulu Başkanımız
Sn. Adnan Yıldız, 2. Başkanımız Sn. Nejat Deveci ve Genel Sekreterimiz Sn. Atilla Celep
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanımız Sn. Faruk Çelik ile makamında görüştüler.

T

oplantıda sektörümüzün
sorunlarını ve sıkıntıları
dile getirilirken, olabilecek en kısa sürede ve etkili çözüm yolları konusunda fikir
alışverişinde bulunuldu. Toplantı 45 dakika sürdü. Yapılan
bu görüşmenin hem derneğimiz acısından hemde sektörümüz açısından çok olumlu
geçtiğini vurgulayan Yıldız atılacak adımların geçirdiğimiz
kötü günleri geride bıkaracağına inandığını ve Sn. Bakanımızın bu konuda kararlı olduğunu söyledi.

Ocak, Şubat, Mart 2016
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Bakan Çelik: "Sütte de ette de spekülatif
oyunlara pabuç bırakmayız"

Bakan Çelik, Ankara'da düzenlenen Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri
Birliği (SETBİR) olağan genel kuruluna katıldı.

G

ıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik,
süt fiyatlarının dengelenmesine yönelik yapılması
gerekenin tamamının yapıldığını, regülasyonla ilgili Et ve Süt
Kurumu'nun şu anda devrede
olduğunu ve alımlara 6 bölgede başladığını belirterek et fiyatlarının indirilmesi ile ilgili olarak "Bu kararları sektörle birlikte alıyoruz. Hem karkasta hem
de kesime hazır hayvan sayısında bir sıkıntı yaşanmamaktadır. Onun için sütte de ette de
spekülatif oyunlara pabuç bırakmayız. Bunu herkes böyle
bilsin" dedi.
Bakan Çelik, Ankara'da düzenlenen Süt, Et, Gıda Sanayicileri
ve Üreticileri Birliği (SETBİR)
olağan genel kuruluna katıldı.
Çelik burada yaptığı konuşmada dünya küresel ekonomik
krizden çıkış hesapları yaparken, Türkiye'nin küresel ve bölgesel siyasal krizlerle karşı karşıya kaldığına dikkati çekti.
Ocak, Şubat, Mart 2016

Çelik, 21. yüzyılın insanlık dramlarına sahne olduğunun altını çizerek, "Yanı başımızda bir zalim
yüzünden 400 bin insanın katledildiği, Akdeniz'in dünyanın en
büyük mezarlığına dönüştüğü
ve bilgi çağı diye ifade edilen
21. yüzyılın terör çağına dönüştüğü bir süreçten geçiyoruz." diye konuştu.
Dünya genelinde gıdaya erişim
konusunda ciddi sorunlarla karşı karşıya olunduğunu dile getiren Çelik, 34 ülkede açlık tehdidinin bulunduğunu, dünyanın
toprak, su ve gelir dağılımı sorunlarıyla uğraştığı bir süreçten
geçildiğini ifade etti.
Çelik, Türkiye'de yılda 100 bin
hektar toprağın tarım dışı kaldığına dikkati çekerek, böyle giderse 3-5 nesil sonra insanların
toprağı ancak saksıda görebileceklerini söyledi.

"Sözünüzde durmadınız"
Göreve geldiklerinden bu yana
sektörün tüm temsilcileri ile bir

araya gelmek için çalıştıklarını
belirten Çelik, sektörün örgütlenmesinde bir karmaşa olduğunu, bununla ilgili yasal düzenleme üzerindeki çalışmalarını son aşamaya getirdiklerini,
Bakanlar Kurulu'na sunum gerçekleştirdiklerini, kısa süre içerisinde TBMM'ye taşıyacaklarını
söyledi.
Süt piyasası için üretici ve sanayici kesimleri ile görüştüklerini,
süt tozu desteğini verdiklerini
ifade eden Çelik, sanayicilerle
de Ulusal Süt Konseyi tarafından belirlenen 1,15 liralık süt fiyatından geriye gitmemeleri konusunda anlaştıklarını aktardı.
Çelik, "Biz sözümüzde durduk,
siz durdunuz mu? Durmadınız.
Yapılması gerekeni yapacağız.
Yoksa yazık, üretici bin bir sıkıntı
ile 3 kuruş gelir elde etmek için
size bize bakarken onu mağdur
edecek bir yaklaşımın izahı olamaz. Yönetimin atması gereken
bir adım varsa atalım ama sizin
de durmanız gereken bir yer

varsa orada duracaksınız ki sorunları birlikte çözme iradesi ortaya çıkabilsin. Aksi takdirde bu,
sürdürülebilir bir durum olmaktan çıkar" dedi.
Türkiye'de bin 449 süt işleyen
firma bulunduğunun altını çizen
Çelik, ilk 5 firmanın sanayiye giden sütün yüzde 27'sini, ilk 10
firmanın yüzde 36'sını, ilk 25 firmanın yüzde 51'ini, ilk 100 firmanın ise yüzde 73'ünü işlediğini bildirdi. İlk 10 firmanın 2014
yılındaki 1,15 liralık kararın arkasında durması halinde Türkiye'de süt fiyatlarındaki oynaklığının söz konusu olmayacağını
dile getiren Çelik, "Bu arkadan
dolanma işlerine girenler, müteahhit ayarlayanlar, aracı ayarlayıp bu şekilde piyasayla oynayanlar, açık söylüyorum bu ahlaksızlık." ifadesini kullandı.
Çelik, derslerine çalıştıklarını,
bin 449 firmanın nereden, hangi
ilçeden, hangi köyden ne kadar
süt aldığını bildiklerini belirterek,
"Üretici olmadan sanayici, sana-
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yici olmadan üretici olur mu?
Mümkün değil. Yapmamız gereken bu konuda samimi olmak
ve beraber yürümek." diye konuştu. Süt sektörünün et açısından da çok önemli olduğunu
vurgulayan Çelik, şu anda 50
bin ton et ithal edebileceklerini
ancak bunun çözüm olmadığını,
hayvan varlığını artırmanın yolunun sütten geçtiğini kaydetti.
Çelik, bunun yanı sıra süt tüketiminin artırılması için de çalışmalar yapmak gerektiğinin altını
çizerek, "Eğer burada biz birbirimizi anlamama konusunda
inat edersek inanın bu sektörde
olacak başka firmalar çıkabiliyor. Ben anlamakta zorlanıyorum” dedi. Fırsatçılara "devletle
oynamayın" diye seslenen Çelik, "Çiftliğimize, fabrikamıza gelin derseniz geliriz. Derdimize
dertlenin derseniz dertleniriz
ama üreticiyi, o eli nasırlı insanı
üzecek bir işin içinde bulunmayız" şeklinde konuştu.

"Hayvan sayımı
gerçekleştireceğiz"
Hayvan varlığı ile ilgili istatistiklerde sıkıntıların bulunduğunu
belirten Çelik, nisan ayı itibarıyla
16 bin bakanlık personelinin
hayvan sayımı gerçekleştireceğini, 1 ay sonra hayvan varlığının ne olduğunu net bir şekilde
paylaşma imkânlarının olacağını
kaydetti. Çelik, artık her işletmenin bir sorumlu veterineri, her
bitkisel üretimin sorumlu bir ziraat mühendisi olduğunu dile
getirerek, her şeyin kontrol altında olacağını söyledi.

Karkas fiyatlarının tasnifi ile ilgili
çalışmalar yürüteceklerinin altını
çizen Çelik, şöyle devam etti:
"Büyükşehir Yasası çerçevesinde hayvancılığın gelişmesi noktasında engel teşkil eden yeni
projelerde harç maliyetleri söz
konusu olmuş idi. Bunu da Bakanlar Kurulu ile görüştük. Bu
harçların alınmaması ile ilgili
mutabakat sağladık. Onunla ilgili yasal düzenlemeyi de hazırlamış bulunuyoruz. Önümüzdeki dönemde hükümetin programı çerçevesinde hibe desteklerimizin ağırlıklı hayvancılık kesimine gideceğini, hayvancılık
yapmak isteyen gençlerimize
köye dönüş çerçevesinde hibe
projelerimizi uygulayacağımızı
ifade etmek istiyorum."

nı Zeki Ilgaz ise Türkiye'nin, 14
milyonu aşan büyükbaş, 45 milyona yaklaşan küçükbaş hayvan varlığı ile dünyada önemli
bir yere sahip olduğuna dikkati
çekerek, "Gerek kırmızı et ve gerek süt ürünleri ihracatının artırılabilmesi için şap hastalığı ile
mücadele yanında ham maddemiz olan et ve sütün, kalite ve
maliyet anlamında iyileştirilmesi,
rekabetçi yapıya kavuşturulması
ve hedef pazarlara uygun ürün
geliştirilerek uzun soluklu pazarlama faaliyetleri ile desteklenmesi gerekiyor." diye konuştu.
Tarımın, Türkiye ekonomisinin
önemli sektörlerinden biri olduğunu belirten Ilgaz, karşılaşılan
sorunlar ve çözüm önerilerini
aktardı.

"Bakanlığın aldığı
önlemler sektörde
istikrara büyük
katkı sağlayacak"

Bakın Çelik,
gazetecilerin
sorularını cevapladı

SETBİR Yönetim Kurulu Başka-

Bakan Çelik, genel kurulun ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı. Çelik, hasta
hayvanlar için verilen tazminatların geciktiğine yönelik bazı iddiaların sorulması üzerine, "Bize
iletilen bir şey yok ama hayvan
hastalıklarıyla ilgili çok ciddi bir
mücadele var. Mihrak sayısı da
500'lerden 21'e indi. Ciddi bir
mücadeleyi sürdürüyoruz. Varsa talebi olanlar, hak sahibi olup
da talep edenler onlara kapımız
açık." cevabını verdi.

"Süt fiyatlarının
dengelenmesine yönelik yapmamız gerekenin
tamamını yaptık"
Süt fiyatlarının dengelenmesine
yönelik gereken adımları attıklarını ifade eden Çelik, "Yapmamız
gerekenin tamamını yaptık. Regülasyonla ilgili Et ve Süt Kuru-

Güncel

mu şu anda devrede, alımlar 6
bölgede başladı. Dolayısıyla bir
sıkıntı olacağını zannetmiyorum.
1,15 lirayla ilgili de daha önce
alınmış bir karar bu, bunun uygulanmasını bekleyeceğiz. Şu
anda rayına girmiş gibi görülüyor. Son 3-4 gündür baktığımızda olumlu gelişmeler var." diye
konuştu.
Çelik, hayvan varlığını artırmayı
amaçladıklarını, bu kapsamda
kırmızı etle ilgili fiyatları belirlediklerine dikkati çekerek, şunları
kaydetti:
"Bu kararları sektörle birlikte alıyoruz, amacımız hayvan varlığının artırılmasına dönüktür. Yoksa kimsenin zarar etmesine dönük değil. Karkasta bir sorun
yok. Et ve Süt Kurumu da 23,3
liradan karkas et veriyor. Şu anda 7 bin tonun üzerinde karkas
et var. Belirlediğimiz fiyattan kasaplara verebilecek stokumuz
var. 70 binin üzerinde de şu anda sözleşmeli kesime hazır hayvan var. Dolayısıyla ne et ne
hayvan ne de fiyat sorunu var.
Ortada bazı kasapların özellikle
semtleri gereği kira bedellerinin
yüksek olmasından kaynaklı bazı serzenişleri var, onları da saygıyla karşılarız ama geneli itibarıyla karkas ette bir sorun söz
konusu değil. Onun için sütte
de ette de spekülatif oyunlara
pabuç bırakmayız. Bunu herkes
böyle bilsin. Bunu birlikte takip
edeceğiz. Diyaloglarda, çözüm
noktasında bir problem yok, o
halde hep beraber Türkiye'de
hayvan varlığının artması dolayısıyla artış neticesinde girdilerin ucuzlamasıyla fiyatların düşmesi şeklindeki yaklaşımımızı
sürdürmemiz gerekiyor. Bazı
yoldan sapanlar olursa da tabii
birlikte uğraşacağız."
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TZOB’dan süt kampanyası…
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar,
“Ziraat Odaları olarak, süt tüketiminin artırılması için bir kampanya başlatıyoruz.
Bu kampanyamızın bütün kurum ve kuruluşlarına da örnek olmasını istiyoruz” dedi.

T

ZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Nisan ayından itibaren doğumların
başlamasıyla birlikte süt üretiminin yüzde 20’lere varan oranlarda artacağını, eğer bu arzın tüketimle desteklenmemesi halinde, süt krizi çıkmasının sürpriz
olmayacağını bildirerek, “Ziraat
Odaları olarak, süt tüketiminin
artırılması için bir kampanya
başlatıyoruz. Bu kampanyamızın bütün kurum ve kuruluşlarına da örnek olmasını istiyoruz”
dedi.
Bayraktar, TZOB Genel Merkezi’nde düzenlediği ve süt içerek
başladığı basın toplantısında,
hayvancılığın mevcut durumunu
ve sektördeki son gelişmeleri
değerlendirdi. Ülke hayvancılığının sıkıntılı bir dönem yaşadığını
belirten Bayraktar, hayvancılıkta
üretim maliyetlerinin üreticiyi
zorladığına, ette üretici ucuza
üretememenin sıkıntısını yaşarken, tüketicinin de eti pahalı tüketerek bundan olumsuz etkilendiğine dikkati çekti. Sütte,
yaklaşık 20 aydır üretici fiyatlarının artmadığını, hatta son 3-4
aydır artmak bir yana, Ulusal
Süt Konseyi’nin tavsiye fiyatı
olan 1 lira 15 kuruşun çok altına
indiğini ve 70 kuruşlara kadar
gerilediğini bildiren Bayraktar,
bu paranın da üreticiye 3 ay
sonra ödendiğini belirtti.

TZOB ve Ziraat
Odaları Ulusal Süt
Konseyi’nden çekiliyor
Yönetim Kurulu’nda üreticinin
ağırlıkta olmadığı, 3 bakanlık, 3
üniversite, 3 sanayici, 3 üretici
temsilcisinden oluşan, başkanı
da sanayicilerden seçilen Ulusal Süt Konseyi, açıkladığı fiyatı
koruyamadığını
vurgulayan
Bayraktar, “Ulusal Süt Konseyi,
açıkladığı fiyatı koruyamayacaksa, fonksiyonunu yerine getiremeyecekse, verdiği kararın
arkasında duramayacaksa lağNisan, Mayıs, Haziran 2015

vedilmeli, kapatılmalıdır. Türkiye Ziraat Odaları Birliği olarak
Ziraat Odalarımızla birlikte Ulusal Süt Konseyi’nden çekiliyoruz. Yönetiminden de ayrılıyoruz” dedi.

Çiğ sütte üretici fiyatı
70 kuruş, maliyet
98,4 kuruş
Üretici fiyatının 70 kuruşa indiği
çiğ sütte buna karşın litre başına
maliyetin, Ulusal Süt Konseyi’ne
göre, Şubat ayı sonu itibarıyla
Marmara, Ege, İç Anadolu ve
Akdeniz bölgeleri ortalamasında 98,4 kuruş olduğu bilgisini
veren Bayraktar, şunları söyledi:
“Bu maliyet, Marmara Bölgesi’nde 1 lira 6 kuruşa kadar çıkmaktadır. Bunun içinde kar yoktur. Kimse üreticiden kar etmeden 98,4 kuruşa mal ettiği bir
ürünü, 70 kuruşa satmasını beklemesin. Üreticinin her bir litre
sütte 28,4 kuruş zarar etmesi,
daha ne kadar sürecek? Üreticinin tahammülü kalmadı.
Maliyetler, iğneden ipliğe her
şeyin fiyatı artarken, çiğ süt fiyatlarının artmaması üreticiyi
mağdur etmekte, et ve süt üretiminin sürdürülebilirliğini tehlikeye atmaktadır.
Demin de ifade ettiğim gibi çiğ
süt fiyatları 16-17 ay boyunca
artmamış, son 3-4 aydır da düşürülmüştür. Buna karşın süt ve
süt ürünleri market fiyatları bu
dönemde yüzde 0,6 ile yüzde
25,4 arasında değişen oranlarda artmıştır.
Sanayici süt ve süt ürünleri satışlarında sorun olduğu gerekçesini öne sürmektedir. Bu gerekçeyi öne süren sanayici, üretime son sürat devam etmekte,
süt alımını azaltmamaktadır.
Hatta, 2015 yılında sanayici süt
alımını yüzde 3,6 artırmış ve 8,6
milyon tondan 8,9 milyon tona
çıkarmıştır.
Yine sanayici süt ve süt ürünleri
üretimini, 2015 yılında yüzde 2

ile yüzde 37,4 arasında değişen
oranlarda artırmıştır.İç piyasa
satışlarında ve ihracatta sıkıntı
yaşandığı sanayicilerimiz tarafından sık sık ifade edilmektedir.
İhracatta bir sıkıntı yaşandığı
malumdur. Peynir, yoğurt ve
dondurma hariç süt ve süt ürünleri ihracatı gerilemektedir.
Yalnız, devletimiz sanayicilere;
süttozuna, peynir, yoğurt ihracatından kullanılan çiğ süte, çikolata, bisküvi gibi ürünler ile
süt ve süt ürünlerinde süttozu
kullanımına ihracat desteği vermektedir. Ayrıca, okul sütü
programıyla süt tüketimi artırılarak sanayiciye destek yapılmaktadır. Hem dış pazarda rekabet
edebilsinler hem de ürünlerini iç
ve dış pazarlarda satabilsinler
diye verilen bunca desteğe rağmen, sanayiciler yine de çiğ süt
fiyatlarını düşürmektedirler.
Talebi artıran bu kadar desteğe
rağmen bazı yerlerde fiyatları
düşürmek için çiğ süt bırakılmasını, çiğ süt fiyatlarının litrede 70
kuruşa kadar düşürülmesini kabul etmemiz mümkün değildir.
Buna karşı en şiddetli tepkiyi
koymaya kararlıyız.
Hiç kimse de binbir zorlukla üretim yapan üreticimizin sırtından
para kazanmaya çalışmasın.
Karşılarında bizi bulur.
Sanayicilere buradan seslenmek istiyorum; dünyanın hangi
ülkesinde sanayiciye böylesine
çeşit çeşit destek verilmektedir
ki siz hala süt fiyatlarını düşürüyorsunuz?
Gelin uzun vadeli düşünün.
Kısa vadeye saplanıp kalmayın,
ceplerinizin derdine düşmeyi bırakın, üretimin sürdürülebilirliğinin önemini idrak edin, bindiğiniz dalı kesmeyin, ayağınıza
kurşun sıkmayın.”

Sütte market
fiyatları artıyor
Çiğ sütte fiyat 70 kuruşlara kadar gerilemişken, 20 aylık süre-

de market fiyatlarının yüzde
25,4’lere varan oranlarda zam
görmesinin izahının mümkün
olmadığına dikkati çeken Bayraktar, “Bu dönemde markette
fiyatlar, sütte yüzde 11,5, yoğurtta yüzde 1,5, tereyağında
yüzde 15,8, ayranda yüzde
19,8, dondurmada yüzde 15,4,
peynirde ise yüzde 0,6 ile yüzde 25,4 arasında değişen oranlarda arttı. Sanayiciler, ürün satışlarından memnun olmadıklarını, stoklarının dolu olduğunu
bildiriyorlar. Buna karşın hem
üretim hem de market fiyatları
artırıyor. Aklın yolu bir; satılamayan bir ürünün üretimi de
market fiyatı da artmaz. Hesap
ortada. Birileri halkımızı kandırmasın” dedi.
“Sanayiciyi destekliyoruz. Karşı
değiliz. Ama onlar fabrika üzerine fabrika yaparken, ben ahırlarımı boşaltıyorsam bunda bir
haksızlık var” diyen Bayraktar,
zarar eden az sayıdaki süt firmasının da süt üretiminden, süt satışlarından zarar etmediğini,
plansız yatırımları, fizibilite hatalarından dolayı zarar ettiğini vurguladı.

“Üreticinin başına bir
de taşeron belasının
musallat oldu”
Üreticinin başına bir de taşeron
belasının musallat olduğunu bildiren Bayraktar, şunları söyledi:
“Sanayiciler belli günlerde süt
almıyorlar. Bu esnada taşeronlar devreye giriyor. Fiyatları düşürüyor. Komisyonlarını alıp taşeronluğunu yaptıkları süt firmalarına sütü satıyorlar. Düşük fiyat algısı oluşturuyorlar. Bu kirli
bir oyundur. Bu kirli oyunu bozmak zorundayız. Devlet gücünü
kullanmalıdır. Güç burada lazımdır. Sanayicilerin bu taşeronlarla işbirliği yaparak fiyatları düşürmesi etik değildir. Kendilerine sesleniyorum. Üreticiyi yaşatmadan yaşamanız mümkün
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değildir. Yaşatın ki siz de yaşayabilesiniz.

Diğer bir mağduriyet,
sanayicinin zorla
yem satması
Sektörle ilgili diğer bir mağduriyet, süt sanayicisinin hem üreticinin süt parasını ödemeyi 3-4
ay ertelemesi hem de paranın
bir bölümünü zorla yem satarak
ödemesidir.
Üretici piyasadan daha ucuza
alabileceği yemi zorlama nedeniyle süt sanayicisinden pahalıya almak zorunda kalmaktadır.
Bazı süt sanayicileri ise yem
üretmemesine rağmen bu karlı
durumu fark etmiş, yem ürettirmeye ve üreticilere satmaya ve
borcunun bir kısmını böyle kapatmaya başlamıştır.
Sanayiciler hem sütten hem
yemden para kazanıyorlar. Üretici yok olmuş umurlarında bile
değil. Hükümetimizi bu adaletsiz düzeni değiştirmeye, bu
oyunu bozmaya davet ediyorum. Devletin burada gücünü
göstermesini, bu fırsatçılığa son
verecek tedbirleri almasını bekliyoruz.
Bir diğer sorun yem maliyetleri
ve yemde KDV indiriminin üreticiye yansıtılmamasıdır.
Türkiye’de Yem Sanayicileri Birliği verilerine göre 2015 yılında
20,1 milyon ton fabrika yemi
üretilmiştir.
Bunun 4,7 milyon tonunu et tavuğu yemi,
3,4 milyon tonunu yumurta tavuğu yemi,
9,1 milyon tonunu büyükbaş ve
küçükbaş hayvan yemi,
2,8 milyon tonunu da balık yemi oluşturmaktadır.
Bakanlar Kurulu, üretim maliyetlerini düşürmek 2016 yılı
Ocak ayından itibaren yemde
KDV’yi yüzde 8’den yüzde 1’e
indirdi.
Fakat, bu indirim üreticiye tam
olarak yansıtılmadığı için üretim
maliyetlerini düşürmedi. Bu tutar üreticiye yansıtılmalıdır.

Üretici sattığı bir
kilogram sütle
sadece 710 gram
yem alabiliyor
Bugün süt yeminin kilogram fiyatı 98 kuruştur. Çiğ süt fiyatı
70 kuruşlara kadar inmiştir. Bilim adamlarımız, üreticinin para kazanabilmesi için, 1 litre

süt sattığında en az 1,5 kilogram yem alabilmesi gerektiğini söylüyorlar. Bunun sağlanabilmesi için çiğ süt fiyatının litrede 1 lira 47 kuruş olması gerekir. 70 kuruşla parite bırakın
1,5’i, 0,71’e kadar düşmüştür.
Yani üretici sattığı bir kilogram
sütle sadece 710 gram yem
alabilmektedir. Bunun sürdürülebilmesinin mümkünü yoktur.
TZOB olarak daha önce de
söyledik, yine söylüyoruz; KDV
indirimi, üreticilerimizin maliyetlerini düşürerek uluslararası piyasada rekabetçi bir yapı ka-

piyasa vardır. Devletin müdahale etmesi şarttır.
Şu an üreticimiz, devletin güçlü
elini masaya vurmasını bekliyor.
Biz bugünleri 3 yıl önce öngördük, plansız üretim artışının süt
hayvanlarını birkaç yıl içinde kesime göndereceğini dönemin
Başbakanı’na anlattık. Biz bugünleri düşünerek müdahale
kurumuna ihtiyaç olduğunu ifade ettik. Bu olmazsa 3-4 yılda
bir hayvanları kesime götürürüz,
canlı hayvan ve karkas ithalatçısı oluruz, yabancı ülkelerin üreticilerini destekleriz dedik.
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noktada yanılmadığımız, doğru
tespitte bulunduğumuz anlaşılıyor.
İki ay sonra Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanımız Sayın Faruk
Çelik’in bizim söylediğimiz noktaya gelmesini, Et ve Süt Kurumu’na süt piyasasına müdahale
talimatı vermesini, çiğ süt alıp
süt tozuna dönüştürme kararını
önemsiyor ve destekliyoruz.
Bu müdahale olmazsa sektör
ciddi bir krize girecektir. Böyle
giderse, 70 kuruşluk fiyat 50 kuruşa düşer, süt 50 kuruş olduğunda ahırlarda bir tane hayvan
kalmaz. Bu da süt hayvancılığının sonu olur.

“2008’den daha kötü
bir durumla karşı
karşıya kalırız”

zanması için yapıldı. Bu indirim
üreticilerimize yansıyacak şekilde düzenlenmeli ve kontrol
edilmelidir. Hükümetimiz bu fırsatçılığa izin vermemeli, gerekli
önlemleri en kısa zamanda almalıdır. Bütün bunlar yaşanırken, yemciye, veteriner hekime, bankaya borcu bulunan,
ailesinin geçimini sağlamak
için nakde ihtiyacı olan üreticimiz ise ne yazık ki her gün ürettiği fakat bekletemediği sütü
mecburen yok pahasına satmak zorunda kalmaktadır.”

Tarım sektöründe
serbest piyasa
koşulları oluşmadı
Tarım sektöründe serbest piyasa koşullarının oluşmadığını,
hayvancılık sektörünün sıkıntısının da bu olduğunu vurgulayan
Bayraktar, şöyle devam etti:
“Satıcısı çok, alıcısı az olan bir

Talebimiz üzerine Et ve Balık
Kurumu, Et ve Süt Kurumu’na
çevrildi. Yalnız, Et ve Süt Kurumu’nun etkin bir şekilde devreye giremediğini görüyoruz. 1-2
sene süren, büyük mücadele
vererek kurulmasını sağladığımız bu kurumun acilen, zaman
kaybetmeden piyasaya girmesini istiyoruz. Bir-iki ay sonra piyasaya girerse, Et ve Süt Kurumu
sütteki krizi önleyemez. Uygulamada geç kalınırsa bunun faydası olmaz.
Biz, iki ay evvel, Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanımız Sayın
Faruk Çelik’ten krizi önlemek
üzere Et ve Süt Kurumu’nun piyasaya girmesini talep etmiştik.
Biz sanayiciye süt tozu desteğinin yeterli olmayacağını ve süt
fiyatlarını yükseltmeyeceğini ifade etmiştik. ‘Sanayiciye bir takım destekler vererek bunu sağlayamazsınız’ dedik. Geldiğimiz

Süt hayvanları kesime giderse,
2008 yılından daha kötü bir durumla karşı karşıya kalırız, o yılları arar hale geliriz. İthalatın fiyatları düşürmediğini, 2008 krizinde gördük. Süt sektörünün
krize girmesi, ette ithalatçı olmamıza yol açar. İthalat sadece
üreticiyi vurur. Fiyatlar hızla yükselir. Böyle olursa, halkımız, kıymayı kilogramı 50 liradan bile
bulamaz. İthalat çözüm değildir.
Dünyada hayvan ve et üretimi
yapan ülkeler, Türkiye’nin et ve
hayvan ithalatı yapacağını duyduklarında büyük sevinç çığlıkları atıyorlar, et ve hayvan fiyatları pik yapıyor. Bunu geçmişte
yaşadık. 2010 yılında ithalata
rağmen fiyatların arttığını unutmayalım. Bu ülkenin 2010 sonrasında olduğu gibi 3,7 milyar
doları yabancı ülkelerin çiftçilerine döviz olarak aktarma lüksü
yoktur. İçinde bulunduğumuz
bu sıkıntılı dönemde, sektördeki
bütün paydaşların bu sorumluluk duygusuyla hareket etmesi,
sadece kendisini değil, sektörün tamamını, çiftçimizi ve ülkemizi düşünerek adım atması bir
zorunluluktur.”

Sığır sayısındaki azalma
Sektör için önemli sorunlardan
birinin de 2014 ve 2015 yılında
hayvan sayısındaki azalma olduğuna dikkati çeken Bayraktar, şöyle konuştu:
“2010-2013 döneminde hızla artarak 11,4 milyon baştan 14,4
milyon başa çıkan toplam sığır
sayısı, 2014 yılında 14,2 milyon
başa gerilemiştir.

Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği Yayını
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2015 yılında ise sığır sayısı bir
önceki yıla göre 229 bin baş
azalarak 14,2 milyon baştan 14
milyon başın altına inmiştir.
Potansiyel süt hayvanı olan 1224 aylık düve sayısındaki değişim, bize sektörde sıkıntı olup
olmadığını gösteren en önemli
verilerden birisidir.
Çünkü üreticilerimiz tohumlama
sonrası döl tutmaması, hasta olması ve benzeri nedenler dışında mecbur kalmadıkça düvelerini kestirmezler. Bu düveler, geleceğin sağılan süt hayvanları
olacak, besiye konulacak materyalleri doğuracaktır. Bunlar et
ve süt üretiminin kaynağıdır.
Kaynak kesilmez.
Fakat 2015 yılına bakıldığında;
potansiyel sağılacak hayvan tabir edilen düve sayısı bir önceki
yıla göre 126 bin baş azalmış ve
2 milyon 332 bin baştan 1 milyon 936 bin başa gerilemiştir.
Bunun anlamı sütteki sıkıntıdır.
Başka bir açıklaması yoktur. 24
ay üzeri süt üretiminin gerçekleştirildiği sağılan hayvan olarak
tabir edilen inek sayısına bakıldığında da benzer bir durum
görülmektedir. 2015 yılında inek
sayısı 81 bin baş azalarak 6 milyon 461 bin baştan 6 milyon
380 bin başa gerilemiştir. Düvelerin doğum yaparak sağıma
gelmesine rağmen, toplam inek
sayısındaki azalma, süt hayvanlarının kesime gittiğini göstermektedir.
Süt hayvanı sayısındaki azalış
besilik potansiyelini de etkilemiştir. 2015 yılında bir önceki yıla göre 12 aydan küçük erkek
hayvan sayısı 17 bin baş azalmayla 1 milyon 726 bin baştan,
1 milyon 708 bin başa düşmüştür. Bunun içinde ithal edilen
hayvanların da olduğunu düşünürsek durumun vahameti daha
net anlaşılır. Çünkü, 2015 yılında, 154 bin baş 12 ay altı erkek
besilik hayvan ithalatı yapılmış
ve bunun için 164,4 milyon dolar döviz ödenmiştir.
Şu anda sütte üretim fazlası
vardır. Buna rağmen özellikle
büyük işletmeler sıfır faizli krediyi bedava para gibi değerlendirerek gebe düve ithal etmektedir. Sütte arz talep dengesi
sağlanana kadar damızlık gebe
düve ithalatı ve bu amaçla kullandırılan sıfır faizli kredi durdurulmalıdır.
Hayvancılık işletmeleri de büyük
Ocak, Şubat, Mart 2016

fizibilite hataları yapıyorlar. Sonra sektörden çekiliyorlar.
Buzağı ve dana sayısında da
2015’de 41 bin başlık bir azalma görülmektedir. Toplam buzağı ve dana sayısı 1 milyon
752 binden 1 milyon 711 bine
inmiştir.
Bugün süt fiyatlarında yaşanan
durum devam edecek olursa
hem elimizdeki damızlıkları hem
doğacak potansiyel damızlık
geleceğimizi hem de besiye konacak besilik hayvan kaynaklarımızı kaybetmiş olacağız. O
yüzden öncelikle eldeki damızlıkların kesilmesini durduracak
tedbirler alınmalıdır.
Bunlar, piyasada istikrarı ve sürdürülebilir üretimi sağlayacak fiyatların oluşmasına yönelik tedbirleri kapsamalıdır.
Hiç bir üretici ineğini kesmek istemez ama zarar ediyorsa başka da çaresi kalmaz. Ne yapar
eder o hayvanını kestirir.”
Damızlık hayvan ithalatını önlemede Tarım İşletmeleri Genel
Müdürlüğü’nün (TİGEM) çok
önemli bir işlevi olacağına inandıklarını bildiren Bayraktar, “TİGEM, tohum üretiminde olduğu
gibi damızlık üretimi açısından
de etkin bir şekilde kullanılmalı,
ülke damızlık ihtiyacını karşılar
hale getirilmelidir” dedi.

Süt kampanyası
Nisan ayından itibaren doğumların başlamasıyla birlikte süt
üretiminin yüzde 20’lere varan
oranlarda artacağını, eğer bu arzın tüketimle desteklenmezse,
süt krizi çıkmasının sürpriz olmayacağını vurgulayan Bayraktar, şöyle devam etti:
“Ziraat Odaları olarak, süt tüketiminin artırılması için bir kampanya başlatıyoruz. Bu kampanyamızın bütün kurum ve kuruluşlara da örnek olmasını istiyoruz.
Ülke geneline yayılmış 764 Ziraat Odamıza genelgeyle de talimat verdik.
Bundan böyle Ziraat Odalarımız;
Merkezlerinde,
Ürün satış mağazalarında,
Ürün işleme tesislerinde,
Laboratuvarlarında misafirlerine
süt ve süt ürünleri ikram edecek.
Düzenleyeceği etkinliklerde katılımcılara süt dağıtacaktır.
Sağlık açısından son derece de-

ğerli bir ürün olan sütün, tüm
yaş gruplarında tüketimin artırılması için kampanyalar düzenlenmelidir.
Süt tüketimini artırmak için
önemli bir enstrüman olan okul
sütü programı;
Tüm yıla yayılmalı, okulların açılmasından kapanmasına kadar
sürdürülmelidir.
Ortaokullara, liselere de yaygınlaştırılmalıdır.
Peynir ve yoğurt gibi süt ürünleriyle çeşitlendirilmelidir.
Bütün kamu kurum ve kuruluşları süt ve süt ürünleri tüketimi
artırmalıdır.
Üniversite yurtlarında, askeri birliklerde, cezaevlerinde, çocuk
esirgeme kurumlarında süt ve
süt ürünleri tüketimi özendirilmelidir.
Belediyeler eliyle süte ulaşması
zor olan düşük gelirlilere yönelik
süt kampanyaları düzenlenmelidir. Ayrıca, belediyeler, halka
makul fiyatlı süt ve süt ürünleri
sağlamalıdır.
Kamplarda kalan sığınmacılara
süt ve süt ürünleri dağıtımı artırılmalıdır.
Halen 18,7 milyon ton olan süt
üretiminin 7 yıl sonra 25 milyon
tonlara yükseleceği göz önünde
bulundurularak tüketimin ve ihracatın bu üretimi desteklemesi
sağlanmalıdır.
Sütün sağlığa olan faydaları da
dikkate alınarak, kişi başına düşen süt tüketiminin gelişmiş ülkelerin seviyelerine çıkarılması
için toplumsal bilinci artıracak
eğitim çalışmalarına da ağırlık
verilmelidir.”

Sorulara yanıtlar
TZOB Genel Başkanı Bayraktar, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Bayraktar, “Ulusal Süt Konseyi’nden çekilme gerekçelerinizi
çok net bir şekilde açıkladınız.
Sizin çekilmenizden sonra üreticinin temsil edilmeyeceği bir
konsey olmayacak mı? Şimdi
Türk çiftçisi, üreticisi hiç temsil
edilmeyecek” şeklindeki bir soru üzerine şunları söyledi:
“Temsil edildik de ne oldu? Sonuç odaklı olmamız lazım. Bu
konsey ne yapıyor? Bu konsey
sektöre hangi katkıları sağlıyor?
3 tane bakanlık temsilcisi, 3 tane üniversite temsilcisi, 3 tane
sanayici temsilcisi, 3 tane üretici
temsilcisi var. Başkan da sana-

yicidir. Süt fiyatlarını deklare ediyor. Fiyatlar 1 lira 15 kuruş. Süt
fiyatlarının arkasında duramadı.
Süt fiyatları 70 kuruşa kadar
düştü müdahale edemiyor. Süt
üreticilerini korumaya yönelik
veya süt sektörünü korumaya
yönelik hiçbir fonksiyon icra
edemiyor. Veya işlevsel değil. O
zaman böyle bir konseye ihtiyaç
var mı acaba? Böyle bir konseye ihtiyaç olmadığı kanaatindeyiz. Lağvedilsin dediğimiz budur. Bizim de böyle bir konseyde yerimiz yok.”

“1 lira 15 kuruş razı
olacağımız bir fiyattır”
Bayraktar, “Önümüzdeki haftalarda Et ve Süt Kurumu’nun 1 lira 15 kuruştan Ege ve İç Anadolu’da süt alacağı bekleniyor. 1 lira 15 kuruştan fiyattan alması
yeterli mi? İki noktadan alması
yeterli mi? Ve ne zaman müdahale etmeli?” şeklindeki soru
üzerine, “bir iki hafta içinde devreye girmesi fevkalade önemli.
‘300 bin tonun üzerinde süt alacağız’ diyor. Bu rakamı yukarılara çıkarmak lazımdır. Günde 45 bin ton civarında süt alması
gerekir. 1 lira 15 kuruş fiyatı şuan ki fiyatlara baktığımızda kabul edilebilir bir fiyat olmamakla
beraber razı olabileceğimiz bir
fiyattır. Çünkü piyasa 70 kuruşa
düşmüş. Et ve Süt Kurumu’nun
bu alımı piyasayı da bir miktar
yukarı çekebilir diye düşünüyoruz” dedi.
“Acaba süt fiyatlarındaki bu artış
marketlere gittiğimizde market
kaynaklı olabilir mi” şeklindeki
bir soru üzerine Bayraktar, şunları söyledi:
“Burada sanayicinin de her şeye rağmen ürüne zam yaptığını
görüyoruz. Bizim fiyatlarımız geri giderken sanayicinin ürettiği
ürünlerdeki fiyatları geri çekmediğini görüyoruz. Gerekli zamları yapıyor, ‘maliyetim artıyor’ diyerek. Bizim de maliyetlerimiz
artıyor. Burada kazan kazan politikası olmalı. Ben de kazanmalıyım, sanayici de kazanmalı. Biz
süt sektöründe sanayinin gelişmesini arzu eden ve destek veren kurumuz. Bu sektörün gelişmesi için üretici ve sanayi entegrasyonunu da kurmamız gerekiyor. Biz bunun gayreti içindeyiz. Ama biz buna çalışırken,
biz sanayicimizin yatırım yapmasını desteklerken, sanayici-
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yi koruyacak bir enstrüman var.
O da nedir? Et ve Süt Kurumu
ile Toprak Mahsulleri Ofisi. Bu
kurumları devre dışı bıraktığımızda, bu kurumların depolarını kullanmadığımız takdirde veya başka yerlere devrettiğimiz
takdirde serbest piyasa koşulları üreticinin ve tüketicinin
aleyhine oluşacaktır. Üretici para kazanamayacaktır. Üretici
pahalı yiyecektir.

“Hadi TMO buğday
almasın göreyim
bakayım, güvenlik
stoklarını nasıl
oluşturacaksınız

miz bizi desteklemezse fiyatları
düşürmek suretiyle hatta taşeronlara süt aldırmak suretiyle fiyatları düşürmeye kalkarsa, orada burada birileri kazanırken birileri kaybediyor. Ben Sayın
Başbakan’a bunu anlattım. Dedim ki ‘burada bir sömürü düzeni’ var. ‘Buna son verin’ dedim.
Buna son verecek olan da bir
müdahale kurumuydu. Bunun
da kurulmasını sağladık. Bunun
bir an evvel devreye girmesi lazım.

Üretici örgütlerinin
fonksiyonel olmasını
istiyoruz
Bu sektörde şunun çok iyi bilinmesi lazımdır. Bu sektörde piyasa koşulları oluşmadı. Bu sektörde rekabet koşulları oluşmadı. Alıcının az satıcının çok olduğu bir sektörde üreticimiz üretim
yapmıyor. Mağdur oluyor. Burada iki tane enstrüman var kullanacağımız. Bir tanesi üretici örgütlerinin fonksiyonel olmasını
istiyoruz. ‘Üretici örgütleri kapansın’ diyenler var. Yanlış.
Doğru değil. Ekonomik örgütlere ihtiyaç var. Ekonomik örgüt
olarak, üretici örgütlerinin muhakkak surette piyasaya girmesini biz arzu ediyoruz. Onların
da süt almasını soğuk hava zincirine atmasını arz talep dengesini sağlama yönünde piyasadaki fiyat oluşumunu sağlama
yönünde katkı vermesini istiyo-

ruz. Onları daha fonksiyonel olmaya davet ediyoruz. Hatta daha da idari ve mali yönden güçlenmelerini arzu ediyoruz.

Bugün için
kullanabileceğimiz tek
enstrüman ESK ve
TMO’dur
İkinci enstrüman ve bugün için
kullanabileceğimiz tek enstrüman budur. Et ve Süt Kurumu’dur. Toprak Mahsulleri Ofisi’dir. Bunları devre dışı bıraktığınızda şuan ki tekelleşme daha
fazla büyür. Üretici mağdur olur.
Bu ülke üretemez hale gelir. Sadece hayvancılık sektöründe
değil, diğer tarım ürünlerinde de
ithalatçı oluruz.
Büyük göçler başlar. Bu göçler
yüzünden yaşanamaz durumda. Buna engel olmamız lazım.
Bunun için Et ve Süt Kurumu,
Toprak Mahsulleri Ofisi, tekelleşmenin, oligopol yapının olduğu serbest piyasa koşullarının oluşmadığı tarım sektöründe zaman zaman müdahale etmek zorundadır. Aksi takdirde
bu ülkenin gıda güvencesini
sağlayamayız. Net söylüyorum.
Üreticimiz üretemez. Tüketicimiz pahalı yer. Bu kurumlara ihtiyaç var.

Üretici örgütlerine
ihtiyaç var
Bu sektörde üretici örgütleriyle
başka alanda üretimle ilgili alan-

larda bir şey yaparken etki analizleri çok önemlidir. Etki analizlerinin yapılması lazım. Ne getirir
ne götürür.
Ben her zaman şunu savunuyorum. Üretici örgütlerine ihtiyaç var. Ben Anayasal meslek
kuruluşuyum. Ben ekonomik
örgüt değilim. Buna rağmen
ekonomik örgütler zayıf olduğu
için piyasada benim oda başkanlarım girdi mağazaları açıyorlar. Ürün işleme tesisleri açıyorlar. Mecbur kaldığım için giriyorum.
Üretici örgütleri tarımı gelişen
bütün ülkelerde hasat zamanı
piyasaya girer malı alır, işler paketler, ambalajlar ve satar. Ve
üretim planlaması da yapar. Bizde bu örgütler bu manada fonksiyonel değil. Bu işleri yapamıyorlar.
Bu manada görev tanımları da
yapılarak, idari ve mali yönden
güçlü hale getirilerek, bunlar piyasaya sokulmalı, piyasaya girmeli, üreticiyi korumalı, piyasa
fiyatlarının oluşmasında etkili olmalı.

ESK ve TMO devre
dışı kaldığında,
serbest piyasa koşulları
üreticinin ve tüketicinin
aleyhine oluşur
Bugün için bu kurumlar etkili
olmadığı için biz diyoruz ki tek
bir enstrüman kalıyor elimizde.
Yani hem üreticiyi hem tüketici-

Hadi şu an TMO buğday almasın göreyim bakayım. Bu ülkede güvenlik stoklarınızı nasıl
oluşturacaksınız? Her ülkenin
bir buğday güvenlik stoğu olur.
Oluşturamazsınız. Buğday üreten üretici de bulamazsınız bu
ülkede.
Serbest piyasa koşulları oluşmuş, arz talep dengesi sağlanmış, üretici birlikleri çok güçlü
bir şekilde fonksiyonel olarak
görev almışsa, o zaman
TMO’nun işlevi azalabilir. Çok
fazla ihtiyaç olmayabilir. Et ve
Süt Kurumu’na da ihtiyaç olmayabilir. Bugün maalesef böyle
bir durum yok.”
Bayraktar, basın toplantısının
başında, hafta sonunda Ankara
Kızılay’da meydana gelen ve
çok sayıda insanımızın hayatını
kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan alçak saldırıyı bir
kez daha lanetlediğini bildirerek, bebek, genç, yaşlı, kadın,
erkek gözetmeden gözünü kan
bürümüş hainlerin bu saldırılarının millet olarak birliğimizi ve
dirliğimizi asla bozamayacağına
vurgu yaptı.
“Ayrıca bugün, 18 Mart Şehitleri
Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 101’nci yılını idrak ediyoruz. Bu önemli yıldönümü dolayısıyla da bu toprakları vatan
yapmak uğruna gerektiğinde
gözünü kırpmadan canını feda
ederek Hakk’a yürüyen bütün
şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum” diyen Bayraktar, ecdadımızın ‘Çanakkale geçilmez’ kararlılığının
bugün de bu milletin, gerektiğinde vatan için yapabileceklerinin rehberi ve güvencesi olduğunun asla unutulmaması gerektiğini belirtti.
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Bakan Çelik tarım, gıda
ve hayvancılıktaki destekleri açıkladı
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, 'Doğu Anadolu Bölgesi Bakanlık
Koordinasyon ve Sektörel Ortak Akıl Toplantısı'nda sektördeki destekleri açıkladı.

17

milyar dolar olan
tarım ihracatını 40
milyar dolara çıkaracaklarını söyleyen Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Erzurum'da düzenlenen 'Doğu Anadolu Bölgesi
Bakanlık Koordinasyon ve
Sektörel Ortak Akıl Toplantısı'na katıldı.
Gıda, tarım ve hayvancılıktaki
destekleri açıklayan Bakan
Çelik, 2023 hedeflerini vurgulayarak, "Türkiye hedefleri
olan bir ülke. Günübirlik anlayış söz konusu değil. 2023
hedeflerimizde tarımsal hasılası 150 milyardan 150 milyar
dolara, 17 milyar dolar olan
tarım ihracatı 40 milyar dolara
çıkaracağız. Bu hedefler çerçevesinde atmamız gereken
adımlar kesindir. Mevcut şartlarımızda yetinmemiz söz konusu değil. Daha çok koşmamız ve terlememiz gerekiyor.
Hedefini yakalayan çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

200 sene sonra
çocuklarımız toprağı
saksıda görecek
Toprak kaybından dünyanın
sınıfta kaldığını ifade eden Bakan Çelik, "Toprağımızın kıymetini bilmeliyiz. Dünya bu konuda sınıfta kaldı. 12 milyon
hektar arazi tarımdan çıkıyor.
200 sene sonra bizde toprak
kalmayacak.
Çocuklar toprağı saksıda görecek. Toprak önemli bir sadık
dost. O bize merhamet edip
doyuruyor ve bizleri geleceğe
hazırlıyor. Biz onu yok ediyoruz. Bu doğru değil" ifadelerini
kaydetti. Tarımdan çıkarılan
arazilerle ilgili valilere sert çıkan Bakan Çelik, "Bize hiçbir
valimiz tarım arazisinin tarımdan çıkarılmasıyla ilgili hiçbir
yazı göndermesin, Birinci sınıf
tarım arazileri yok oluyor. Biz
Ocak, Şubat, Mart 2016

böyle vebal altına giremeyiz.
Bu lükse sahip değiliz. Üretimi
geliştireceğiz diyoruz nerede
betonda mı geliştireceksiniz
üretimi.
Arazinin toplulaştırılması gerekiyor. Arazi ölçeğimiz düşük.
Bunun yanında meraların ıslahı gerekiyor. Buraların ıslahı ve
hayvancılığa tahsisi ve aksaklığın giderilmesi, hayvancılık
yapanlara tahsis edilmesi için
gerekli çalışmaları yapıyoruz"
dedi.

masına şöyle devam etti; "30
bin lira faizsiz kredi veriliyor.
100 bin liraya kadar artırılabilir
kredi sağlanıyor. Hadi gel köyümüze geri dönelim. Bakanlık, Ziraat Bankası ve Tarım
Kredi Kooperatifi olarak üçlü
çiftçi dostu var.

Hayvancılıkta eski
anlayışı kenara
bırakacağız

Hayvan varlığının fiyatını aşağı
çekmek için bölgede 200 bin
ton yem fabrikası kuracağız.
Tarım kredi çalışıyor. Biz köyümüze dönelim derken 'al imkan al kaynak kardeşim dön,
orada çok daha huzurlu ve imkanlarla yaşa' diye bahsediyoruz"

Çiftçilere "Babadan böyle gördük olmaz" diye seslenen Bakan Çelik, "Çiftçilerimiz teknoloji ile imkanları değerlendirmek zorunda. Biz babadan
böyle gördük olmaz. Bu bölgeyi çok iyi bilirim. 'Klasik ahırlarda hayvancılık yapacağım'
anlayışından çıkmak gerekiyor. İmkanlarla teknolojiyle
buluşacaksınız. Albenisi olan
ürünleri üreteceğiz" ifadelerini
kullandı.

Hadi gel
köyümüze dönelim
Çiftçilere verilen desteklerden
bahseden Bakan Çelik konuş-

Bölgede 200 bin ton
kapasiteli yem
fabrikası kuracağız
Bu bölgede meralar var. Yem
pahalı hayvan varlığı pahalı.

Bakan Çelik yeni
destekleri açıkladı
Sektördeki yeni destekleri
açıklayan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik
şunları söyledi: "Yeni doğan
buzağılar 4 aylık olunca 350
TL destek, ikincisi soy kütüğü
olan buzağıya 450 TL, yerli
sperm kullanılan buzağıya da
500 TL verelim diyoruz. Besi

hayvanı kesime götürülürken
200 TL olan desteği yerli üreticimiz açısından devam ettireceğimizi söylüyorum, Koyun
keçi için şu an itibariyle 22 TL
veriliyordu. Bunu 25 TL'ye çıkarıyoruz.
Çoban desteğini devam ettiriyoruz. Buradaki alt sınırı
250'ye indirdik Yani 250 koyunu olana yılda 5 bin TL çoban
desteği sağlayacağız. Süt
desteği sütte yaşanan iniş çıkışlarla ilgili et süt kurumu üzerine aldı.
Bundan sonra piyasayla oynamayla çalışanların biz gereğinin yapacağız. Bu konuda
üreticimizin bir mağduriyet yaşamaması konusunda bundan sonrada sağlayacağız.
Süt desteğinde kaliteyi esas
alacağız. Bu konuda 650 milyon TL kaynak ayırdık. Sütte
kalite desteğini öne çıkaracak
şekilde desteğimizi sürdüreceğiz.
Destekler bire bir netice verecek. Destekler direkt olarak kişinin hesabına yatırılacak. Birlikler bizim için çok önemli.
Birlikler üzerinden sütü pazarlanmasını sağlayacağız. Aradaki müteahhitleri çıkaracağız.
Biz birliklerle kol kola yürüyeceğiz. Birlik mensubu üretici
kardeşlerimiz bu konudaki
destekleri direk bakanlık hesabından alacaklardır. Birliklerle
ilgili yasa çıkarılarak görev tanımı yapılacak.
Türk tarımı ve hayvancılığının
kalkınması kargaşadan değil
dayanışmadan geçiyor. Küpe
ile ilgili seferberlik başlattık
Şimdi işletme bazlı yönetim
anlayışına geçtik. Herkes arazide olacak. Yani siz bir bitkisel üretim yapıyorsanız ondan
sorumlu ziraat mühendisi olacak. Her işletmenin sorumlusu olacak ve durumu rapor
edecek.
İHA
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Toplantı

Tüsedad 6. Olağan Genel
Kurul Toplantısı
12.03.2016 Cumartesi günü Ramada Şişli Otel & Suites’te
Derneğimiz TÜSEDAD’ın 6. Olağan Genel Kurul toplantısını
Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Adnan Yıldız gerçekleştirdi.
Genel kurulumuz üyelerimizin yoğun ilgisi ile karşılandı.

S

aygı duruşu ve İstiklal
Marşı ile başlayan toplantımızın açılış konuşmasını Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Adnan Yıldız yaptı. Yıldız zaman ayırıp derneğimizin
düzenlediği etkinliklere iştirak
eden üyelerimize teşekkür
ederek konuşmasına başladı.
Son dönemde sektörümüzü
yakından ilgilendiren gelişmelere değinen Yıldız TÜSEDAD’ın birlinirliğinin gün geçtikçe arttığını, Kamu Kurum ve
Kuruluşlarında daha fazla söz
sahibi olduğunu dile getirdi.
Gerek Ulusal Süt Konseyi toplantılarına, gerekse Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının düzenlediği toplantılara
bizzat çağırıldığımızı, görüşlerimizin alındığına değindi. Sn.
Bakanımız Faruk Çelik ile makamında yaptıkları toplatıya
da değinen Yıldız konuşmasını tamamladı.
Adnan Yıldız’ın konuşmasının
ardından divan heyetinin teşekkülüne geçildi. Oy birliği ile

Divan Başkanlığına Sn. Fedai
Yüksel, Katipliğe Sn. Ayhan
Demir, Oy Sayım Memurluğuna Sn. Cem Seven getirilmiştir. Yönetim Kurulu faaliyetlerini ve Denetim Kurulu faaliyetlerinin okunması ve ibra edilmesi için Fedai Yüksel Genel
Sekreterimiz Atilla Celep’i kürsüye davet etti.
Atilla Celep 2013-2016 yılları
arasında Yönetim Kurulumuzun gerçekleştirdiği faaliyet raporunu okudu. Raporda 8
adet bilgilendirme semineri
düzenlendiğini dile getiren Celep, basında çıkan haberlerden, katıldığımız fuarlara, yer
aldığımız tv programlarından,
gerçekleştirdiğimiz ziyaretlere
ve katıldığımız toplantılara yer
verilen rapor ayrıntılarıyla üyelerimiz ile paylaştı. Denetim
kurulu raporları ve 2013-2016
yılları arasında gelir-gider hesapları katılımcılara anlatıldı.
Genel Kurul toplatı gündemimizde yer alan tüzük değişikliğine neden gidildiği ve Der-

nekler Kanuna uygun şekilde
hangi maddelerde değişiklik
yapıldığı anlatıldı.
Daha sonra Yönetim Kurulu
asil ve yedek, denetleme kurulunun asil ve yedek üyelerin
seçimine gidilmiştir. Seçim
Sonucunda belirlenen yeni
dönem Yönetim Kurulu listemiz şu şekildedir;
1. Adnan Yıldız
Yönetim Kurulu Başkanı
Eray Gıda
2. Nejat Deveci
Yönetim Kurulu Üyesi
Alaca Hayvancılık
3. E. Hilmi Kayhan
Yönetim Kurulu Üyesi
Agrita Tarım / Efeler Çiftliği
4. Sencer Solakoğlu
Yönetim Kurulu Üyesi
Feyz Hayvancılık
5.Abdülkadir Karagöz
Yönetim Kurulu Üyesi Dost
Hayvancılık
6. Mustafa Küçükbaş
Yönetim Kurulu Üyesi
Aksa Tarım
7. Nadir Yürüktümen

Yönetim Kurulu Üyesi
Saray Tarım
Atilla Celep Genel Sekrterlik
görevine devam etmektedir.
Seçim sonrasında son dönemde sektörümüzde yaşanan sorunlar ve bölgelere göre değişen sıkıntılar üyelerin
tek tek söz almaları ile dile getirildi. Toplantı sonunda üyelerimizin isteği ile Gıda Tarım ve
Hayvancılık Bakanı Sn. Faruk
Çelik’e teşekkür etmek ve bu
zorlu yolda destekçisi olacağımıza dair gazetelere ilan verilmesi konusu tartışıldı ve oybirliği ile ilan verilmesine karar
verildi. Buna istinaden 17
Mart 2016 Perşembe günü
Hürriyet ve Sabah Gazetelerine ilan verildi. Metne aşağıda
yer verilmiştir.
Toplantımız oldukça verimli
geçmiş, katılan ve katılamayan, derneğimize her türlü
desteği veren tüm üyelerimize bir kez daha teşekkür
ederiz.
TÜSEDAD Yönetim Kurulu
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Sektörde gerekli önlemleri almazsak daha
TZOB Genel Başkanı Bayraktar: “Önlem almazsak süt fiyatları 50 kuruşa kadar
düşer ve ahırlarda hayvan kalmaz. 2008’lerde yaşadığımız krizlerin beterini yaşarız”

T

ürkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar,
Nisan ve Mayıs aylarıyla hayvanların doğum yapmalarının
ardından süt üretiminde yüzde
20 civarında bir artış beklediklerini bildirerek, “Allah korusun
gerekli önlemleri almazsak süt
fiyatları 50 kuruşa kadar düşer
ve ahırlarda hayvan kalmaz.
2008’lerde yaşadığımız krizlerin beterini yaşarız” dedi.
Bayraktar, Konya’da Karatay
Ziraat Odası’nda düzenlediği
basın toplantısında, tarım ve
hayvancılıktaki son gelişmeleri
değerlendirdi.
Basın toplantısına, gazeteciler
ve Ziraat Odası başkanlarıyla
birlikte süt içerek başlayan
Bayraktar, başlattıkları süt
kampanyasına çok önem verdiklerini bildirdi. Süt fiyatlarının
70 kuruşa kadar düştüğünü,
özellikle Nisan ve Mayıs aylarıyla hayvanların doğum yapmalarının ardından süt üretiminde yüzde 20 civarında bir
artış beklediklerini, bu üretimin
tüketimle desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Bayraktar,
şunları kaydetti:
“Bundan dolayı kampanya sadece Ziraat Odalarımızla sınırlı
kalmamalıdır. Tüm paydaşlarımızın, sivil toplum örgütlerinin
de süt kampanyası başlatmasını arzu ediyoruz.
Süt dağıtımı tüm yurda yayılmalıdır.
Okullardaki süt dağıtımı sadece ikinci dönemi değil, birinci
dönemi de kapsamalıdır.
Ortaokullar ve liseler de program kapsamına alınmalıdır.
Süt dağıtım programı peynir,
yoğurt gibi ürünlerle çeşitlendirilmelidir.
Bütün kamu kurum ve kuruluşlarında süt ve süt ürünleri
tüketimi artırılmalıdır.
Belediyeler, düşük gelirli vatandaşlarımıza süt dağıtmalı-

Ocak, Şubat, Mart 2016

dır. Yine ülkemizdeki sığınmacılara yönelik süt ve süt ürünleri dağıtımı yapılmalıdır.
Tüm halkımız da eti pahalı yemek istemiyorlarsa bu kampanyaya destek vermelidir.
Halkımızdan, zor günlerinde
çiftçinin yanında yer almasını
bekliyoruz. Daha fazla süt ve
süt ürünleri tüketmeleri, hem
üreticimizi destekleyecek hem
hayvancılığı ayakta tutacak

hatsızlığı bildirmiştir.
Biz, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanımız Çelik’ten daha
da ileri giderek Ulusal Süt
Konseyi’nde çekildiğimizi ifade ettik. Çünkü Ulusal Süt
Konseyi, deklare ettiği fiyatın
arkasında duramamıştır. Üreticilerin hak ve menfaatlerini koruyamamıştır. Süt fiyatlarının
düşmesine seyirci kalmıştır.
Dolayısıyla böyle bir kurumda

hem de tüketici olarak eti de
pahalı yemek zorunda kalmayacaklar.”

bizim bulunmamızın da bir anlamı yoktur. Ziraat Odalarımızla birlikte Ulusal Süt Konseyi’nden çekildiğimizi ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği olarak
da Ulusal Süt Konseyi yönetiminden ayrıldığımızı ifade ettik. Tabii bu tasarrufumuz da
hem süt üreticilerimiz hem
sektörde faaliyet gösteren sivil
toplum örgütleri hem de süt
üretici örgütlerinin takdirini aldı. Sektör için hayırlı olmasını
diliyorum. Aslında bizim deklare edilen 1 lira 15 kuruşluk fiyatı da kerhen kabul ettiğimiz
herkes tarafından bilinmektedir. Çünkü, ortalama 1 lira civarında olan maliyete karşılık
1 lira 15 kuruş üreticiyi kurtaracak bir fiyat değildi ama sanayici bizden daha çok ağlıyor. Battık, öldük, bittik diyorlar. Süt sanayicilerinin bu sızlanmaları karşısında 1 lira 15
kuruşluk fiyatı kabul ettik ama

TZOB’un Ulusal
Süt Konseyi’nden
ayrılması
Bugünlerde gündemde olan
bir konunun da Türkiye Ziraat
Odaları Birliği’nin Ulusal Süt
Konseyi’nden ayrılması olduğunu belirten Bayraktar, şöyle
devam etti:
“Daha önce Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanımız Sayın
Faruk Çelik de bu konuda
açıklamalarda bulundu ve Ulusal Süt Konseyi’ni eleştirdi.
Ulusal Süt Konseyi, 1 lira 15
kuruş süt fiyatı açıkladı. Bu
konseyin başkanı da sanayicidir. Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanımız Çelik de süt fiyatının arkasında durmayan konseyi eleştirmiş ve süt fiyatlarının düşmesinden duyduğu ra-

bizi kurtaran fiyat, pariteyi dikkate aldığımızda 1,5 lira civarındaki bir fiyattır. Biz bu fedakarlığı göstererek, 1 lira 15 kuruş gibi maliyetimize yakın bir
rakamı kabul etmemize rağmen, sanayici bu fiyatın arkasında duramamıştır. Üstelik bu
fiyatın arkasında durmaları için
devlet süttozuna destek vermiştir. Ayrıca, peynir, yoğurt
ihracatında kullanılan çiğ süte,
çikolata, bisküvi gibi ürünler ile
süt ve süt ürünlerinde süttozu
kullanımına ihracat desteği
vermektedir. Okul sütü programıyla süt tüketimi artırılarak
sanayiciye destek yapılmaktadır. Bütün bunlara rağmen, 1
lira 15 kuruşluk fiyatın arkasında durmayan sanayiciye, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız verdiği bu desteklerin hesabını sormalıdır. Bu
destekler üreticimize verilse
sütteki krizi önlemek için
önemli bir aşama kaydedilirdi.
Gübre ve yemdeki KDV indiriminde olduğu gibi üreticimiz,
devletin verdiği bu desteklerden de faydalanmamıştır.”

Zarar eden firmaların
yatırım maliyetleri yüksek, fizibilite hataları var
Bir de zarar ettiği söylenen sanayi kuruluşları konusu olduğunu bildiren Bayraktar, “zarar
ettiği ifade edilen sanayi kuruluşlarını da incelediğimizde,
bunların, yatırım maliyetleri
yüksek olan ve fizibilite hataları olan firmalar olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu hataları
yapmayan ve maliyeti yüksek
olmayan firmalar sağlıklı bir
şekilde süt alımını artırarak
faaliyetlerine devam etmektedirler” dedi.

“2008’den
beterini yaşarız”
Önümüzdeki aylar için sütte
yüzde 20’lere varan bir üretim
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büyük kriz yaşarız...
artışı beklendiğine dikkati çeken Bayraktar, şunları söyledi:
“Allah korusun gerekli önlemleri almazsak süt fiyatları 50
kuruşa kadar düşer ve ahırlarda hayvan kalmaz. 2008’lerde
yaşadığımız krizlerin beterini
yaşarız. Bu ülkeye, 2008 krizinin faturası 3,7 milyar dolara
mal olmuştur. Bu fatura daha
da artar, yani 4 milyar doların
üzerinde bir et ve canlı hayvan
ithalatına sebebiyet verilir. Et
fiyatları yükselir, tüketicimiz
kıymayı ucuza alamaz, 50 liradan alır hale gelir.
Halen 1 milyon 150 bin ton
dolaylarında olan kırmızı et
üretimimizi, 1,5 milyon tona çıkarmamız gerekiyor. Üretimdeki bu artışın önündeki en
büyük engel ithalat olacaktır.
Bu hedefe ulaşmak için küçük
aile işletmelerinin desteklenmesi çok önemlidir. Destekleyemezsek sadece bitkisel üretimde değil, hayvancılıkta da

gıda güvencemizi sağlayamayız. İthalatı önlediğimizde, üreticimize gerekli destekleri, besi
işletmesi yatırımı için yeterli
desteği verdiğimizde 1,5 milyon tonluk üretimi kısa zamanda sağlarız.
Süt fiyatlarındaki düşüşü önlemek istiyorsak sektörü taşeron belasından da kurtarmamız lazım. Sanayici süt almadığı zaman, taşeronların piyasaya girerek süt fiyatlarını düşürmelerini engellemek için
yasal müeyyideler uygulanmalı, sanayicimiz de taşeron
kullanmaktan vazgeçmelidir.
Bütün kurumları konunun
önemine binaen bu kampanyaya katılmaya davet ediyorum. Et ve Süt Kurumu’nun
acilen süt alımına girmesi gerekiyor. Bir iki aylık bir gecikme, laktasyon döneminin de
başına denk geldiği için, süt
üretiminin de arttığını dikkate
aldığımızda bir işe yaramaz.

Biz bu sıkıntının olacağını 3
sene evvel gördük. Arzın artması karşısında hükümetimizden bir müdahale kurumu talep ettik. Bizim talebimiz üzerine Et ve Süt
Kurumu oluşturuldu. Ama
şu an atıl durumda olan,
kurulmasına sebep olduğumuz Et ve Süt
Kurumu’nun hızlı
bir şekilde piyasaya müdahalesini talep
ediyoruz.”
Şu an sütte arz fazlası olduğunu bildiren Bayraktar, “Sütte
arz talep dengesi sağlanıncaya kadar damızlık düve ithalatı
ve bu amaçla kullandırılan sıfır
faizli kredilerin durdurulmasını
istiyoruz” dedi.
Ayrıca maliyetlerin düşürülmesi açısından gübre ve yemde
indirim talepleri üzerine, hükümetin gübre ve yemde KDV indirimi yaptığını belirten Bayraktar, “Ama 2 milyar liranın
üzerindeki bu destek, maalesef üreticimizin cebine girmedi. Üreticimize yansımadı.
Gübre ve yem fiyatlarını takip
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ettiğimizde biz bunu görüyoruz. 2 milyar liranın üzerindeki
bu desteğin de üreticimize
doğrudan, direkt olarak ödenmesini talep ediyoruz” diye
konuştu. Sanayicilere de seslenen Bayraktar, “Yaşatmadan
yaşamak mümkün değildir.
Üreticimizi yaşatmazsanız siz
de yaşayamazsınız” şeklinde
konuştu. Bayraktar, halen 18,7
milyon ton olan süt üretiminin
7 yıl sonra 25 milyon tona yükseleceği göz önünde bulundurularak tüketimin ve ihracatın bu üretimi desteklemesi
gerektiğini belirtti.
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Bakan Çelik’ten et, süt ve patatesle ilgili açıklamalar

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Konya'da düzenlenen “İç
Anadolu Bölgesi Bakanlık Koordinasyon ve Sektörel Ortak Akıl Toplantısı"nda
et, süt ve patatesle ilgili önemli açıklamalar yaptı.

S

üt üretiminin 18.6 milyon
tona ulaştığına dikkati çeken Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, et,
süt ve patatesle ilgili şunları kaydetti:
"Süt üretiminin artması demek
hayvan varlığının artması demek. Bunu desteklememiz lazım. Şimdi sütü üreten üreticimiz ile sanayicimiz, Ulusal Süt
Konseyi'nde oturuyorlar biz bakanlık olarak orada yokuz ve
burada diyorlar ki "sütün litresi 1
lira 15 kuruş." Kim belirliyor,
Ulusal Süt Konseyi. Biz var mıyız, yokuz. Peki şimdi kamuoyunda 85 kuruşa, 1 liraya alınıyor lafı nerden çıktı. Etrafımız
ateş çemberi. Sıkıntılar olduğu
için arz-talep dengesizliği var.
Arz var ama talep oluşmadığı
için sıkıntı yaşıyoruz. Oturdum
sanayicilerle ne yapalım dedim.
Süt günlüktür. İnek her gün sağılıyor ve değerlendirmemiz gerekiyor. O zaman ne yapalım
dedik, "Sütü, tozuna dönüştüOcak, Şubat, Mart 2016

rürsek zaman kazanırız ve ihraç
ederiz" dediler. 4 bin lira süt tozu desteği istediler verdik. Bir
süre sonra dünya piyasalarında
düşme olduğu için 4 bin 500 olmasını istediler, yaptık. Bir sanayicimiz de "Ben 120 bin ton sütü
çekeceğim" dedi süt tozu yapmak için. 3-4 aylık dönem içerisinde süt daha fazla çekilmiş
olacak. Daha sonra zaten dondurma dönemi açılıyor ve orada
fazla sıkıntı olmayacak. Sütle ilgili tekrar sorunlar yaşanmaya
başlandı.
Geçen bir toplantıda söyledim
ve şimdi de söylüyorum. Sanayici arkadaşım, 4 bin 500 lira
destekle sen süt tozunu yap diye senin istediğin desteği verdik. Sen bunu yeterli görmeyip
araya müteahhitleri koyuyorsan,
uyanıklık yapıp 115 ton süt sözü
verdiğinden sen aradan çıkıp
araya müteahhitleri gönderip
ucuz sütü alıp kendi fabrikanda
işliyorsan benim senle işim var
arkadaş. Ben seninle uğraşaca-

ğım. Yalnız ben değil Bakanlar
Kurulu senle uğraşacak bunu
bil. Böyle olmaz."
"Et ve hayvancılıkla ilgili çalışma
Pazartesi Bakanlar Kurulu'nda"
Et ve hayvancılıkla ilgili çalışmaların Pazartesi günü Bakanlar
Kurulu'nda ele alınacağını belirten Bakan Çelik, sözlerine şöyle
devam etti:
"Bize ithal et uzun süredir geliyor. Bir müddet daha gelecek.
Hayvan varlığını bir noktaya çıkarıncaya kadar gelecek. Amaç
üreticiyi ve sektörü hayvan varlığımızı istediğimiz noktaya taşımak. Piyasadaki maliyetler belli.
Burada üreticiyi sıkıntıya sokacak bir uygulamaya girmemek
gerekiyor. Bizim eti yarı yarıya
ucuza ithal etme imkânımız var.
Fiyatı yarı yarıya düşürebiliriz. İthal ederiz piyasada fiyatı 15-2022 liraya düşürürüz. Siz 35-32 liraya kıymayı almazsınız da 2022 lirayla alabilirsiniz. Bu mümkün. Ama bu, bizim hayvan varlığımıza yapılabilecek en büyük

kötülüktür. Bu doğru değil. Biz
böyle bir ithalat peşinde değiliz.
Biz, gelin halkın kullandığı kıyma ve kuşbaşı ile ilgili bir tavan
belirleyelim ve etle ilgili kararlarımızı revize ederiz dedik. Birileri
başka şeyler yapmaya çalışıyor.
Uyanlara teşekkür ediyorum.
Ama bu kadar ince, hassas konuyu anlamayıp 'ben bunu daha
pahalı satarım' diye hayvan varlığımızın geleceğiyle ilgili hesapsız, kitapsız hareket edenleri
milletimizin vicdanına havale
ediyorum. Alınan kararlar et ve
süt varlığımızı artırmak içindir.
Bunu destekleyecek olan, bütün taraflardır. Aksi takdirde işin
kolayına kaçarız. İki yıl alkış alırız bu geçici olur ve hayvan varlığınız büyük yara alır. Nasıl olsa
bir 100 bin ton, 200 bin ton ete
ihtiyaç var. Bunu fırsat bilip yaklaşanlara fırsat vermeyeceğiz.
Pazartesi günü Bakanlar Kurulunda ciddi sunumlarımız var.
Orada aldığımız kararlar var. Et,
hayvan nasıl gelecek buraya.
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Nasıl daha uygun şartlarda üreticiye verilecek. Nasıl hibe edilecek. Bunların çalışmalarını bakanlık olarak tamamlamış bulunuyoruz."

"2023'te 153 milyar
dolarlık tarımsal
hasıla hedefliyoruz"
İç Anadolu Bölgesi'nin yaklaşık
8 milyon hektar tarım alanı, 4,5
milyon hektar çayır ve mera olmak üzere önemli bir potansiyele sahip olduğunu söyleyen
Çelik Türkiye'nin her alanda olduğu gibi tarım ve hayvancılık
alanında da hedeflerini ortaya
koyduğunu anlatarak, bu çerçevede 2023 hedeflerine bakıldığında, 153 milyar dolar tarımsal hasıla hedeflediklerini ifade
etti.
Üretken bir Türkiye için tarım
alanında da radikal kararlar alma zorunluluğu bulunduğuna
işaret eden Çelik, şöyle konuştu: "Kararları alırken dikkat etmemiz gereken bazı noktalar
var. İlk yapmamız gereken, toprakların kıymetini bilmek, korumak ve geliştirmektir. Dünyada
7 milyar insan var, bu sayı 2050
yılında 10 milyar olacak. Şu anda 2 milyar insan aç ve yoksul.
Böyle bir tablo var. Dünya tarım
alanı olarak kullanması gereken alanın ancak 1,3 milyarını
kullanabiliyor. Dünya bu 1,3
milyar alandan elde ettiği ürün

Güncel

veya verimin de 1,3 milyar tonunu israf ediyor. Bir tarafta
500 milyon obez insan, diğer
tarafta 2 milyona yakın aç ve
yoksul insan. Bir tarafta sefalet,
bir tarafta sefahatın hüküm sürdüğü bir dünya. İnsanlık aslında toprağı gerektiği gibi kullanamamakla, kendi bindiği dalı
kesiyor. Fakat insanlık bunun
farkında değil."

"Hadi gel köyümüze
geri dönelim şarkısı
gerçek olacak"
Çelik, çiftçilerin bilgi ve teknolojinin imkânlarıyla buluşturulması
noktasında da çalışmalar yaptıklarını söyledi.
Atadan kalma yöntemlerle tarımın mümkün olmadığını, bu şekilde rekabet şansı bulunmadığını vurgulayan Çelik, zaman
kaybetmeden toprağın teknolojiyle buluşturulması gerektiğine
işaret etti.
Köyden kente göç konusuna da
değinen Çelik, "Köyü ve köylüyü
aziz kılacak yaklaşımlar içerisindeyiz. Hükümetimiz tarafından
18, 40 yaş arasındaki genç nüfusun köye, meralara dönmesi
ve oradaki potansiyelin ayağa
kaldırılması için hibe ve kredi
destekleri verilecek. Bu sayede
bir gün 'Hadi gel köyümüze geri
dönelim' şarkısı hayal değil gerçek olacak" değerlendirmesinde bulundu.

"Havza bazlı yeni
destekleme modeline
geçeceğiz"
Bu yıl 11,6 milyar lira tarımsal
destek verileceğini belirten Çelik, "Desteklemeleri yeniden ele
alıyoruz. 2017'de havza bazlı yeni bir destekleme modeline tümden geçmiş olacağız. Bizim de
şu anda 5-6 aylık süremiz var.
İhtiyacımız olan ürünü verimli olduğu havzada üretmeyi destekleyen modele Türkiye geçmiş
olacak. Bu, çiftçimizin önünü
görmesi ve ürün planlaması açısından yeni bir dönem yeni bir
bakış açışı olacak" ifadelerini
kullandı.
Çiftçi ve kamunun el ele olacağını, tarlada, sahada tarım yapılacağını aktaran Çelik, mevzuat
yoğun ve karmaşıkken, bunların
tasnifi ve dosyasının günler aldığını, dolayısıyla tarlaya inmeye
vakit kalmadığını bildirdi.
Mevzuatı azaltarak tarlaya ve
sahaya inme vakti yaratılacağını
kaydeden Çelik, "Bu sayede bürokrasi de memurumuz da çalışanımız da evraktan ziyade sahaya inecek, 'çiftçi, üreticiyle kamu el ele' anlayışını ikame edeceğiz. Bununla ilgili idari yapıda
atılması gereken adımları attık.
Şimdi her işletmenin bir teknik
sorumlusu olacak. Bu idari yapı
kısa süre içerisinde faaliyete geçecek. Belki bu ay sonu belki nisan sonu itibarıyla verileri yavaş

yavaş akmaya başladığı bir dönemi idrak etmiş olacağız" şeklinde konuştu.

"Çiftçiyi, üreticiyi
rahatsız edecek bir oda,
birlik anlayışı olmaz"
Çelik, bir diğer konunun da oda
ve borsaların içinde yer aldığı sivil yapılanmalar olduğunu, bu
yapıların çiftçi ve yönetimle adeta köprü vazifesinde olması gerektiğini vurguladı.
Salondaki birlik ve oda başkanlarına seslenen Çelik, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Arkadaşlar siz noter değilsiniz.
Mührü bas, aidatı al. Bu en son
düşünmeniz gereken bir şeydir.
50 parçaya bölünmüş bir destek var köylü köyünden geliyor
oraya buraya git derken zaten
adamın başı dönüyor. Bu konuda çok ciddi bir reforma ihtiyaç
var. Birliklerimiz, odalarımız ve
borsalarımız daha fonksiyonel
olmalı. Onun için yasa taslağı
toparlanmış durumda. Çiftçiyi,
üreticiyi rahatsız edecek bir
oda, birlik anlayışı olmaz. Sizin
yol gösterici, sorun çözücü olmanız gerekiyor. Onun için çiftçiyle, üreticiyle kol kola yürümesi gereken birlik ve odalarımızın
dağınıklığını kabullenmek mümkün değil. Bu alandaki yeniden
yapılanmayı güzel bir dayanışma içerisinde birlikte kurmamız
gerekiyor."
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Buzağılarda sıvı
besleme kaynakları
Prof. Dr. Huzur Derya UMUCALILAR

Selçuk Üni.Vet. Fak. Zootekni Ve Hayvan Besleme Bölümü Hayvan Besleme ve Beslenme Hast. A.B.D.

Y

eni doğan buzağılarda
besleme ve sağlık açısından dikkat edilmesi gereken en önemli husus, doğumdan sonra iyi kaliteli kolostrumu
yeterli miktarda tüketmelerinin
sağlanmasıdır.
Kolostrumla
beslemeden sonraki ilk 3 haftalık sürede rasyon süt orijinli proteinleri içeren yüksek kaliteli süt
ikame yemleri veya sütten oluşan sıvı besleme sistemine dayalı olmalıdır. Bu süreden sonra
sütten kesilip katı yemleri tüketmeye başlayıncaya kadar sıvı
besleme programı uygulanmaktadır. Süt, ihtiyaç fazlası kolostrum ve geçiş sütü, artık veya
kullanılmayan süt ve süt ikame
yemleri sıvı yemler sınıfında sayılmaktadır. Tam sütten diğer sıvı yem kaynaklarına geçiş dereceli olarak yapılmalıdır.

Süt
Süt, buzağıların beslenmesi
için yüksek kaliteli doğal bir
kaynaktır. Sütün pahalı bir kaynak olması süte alternatif sıvı
kaynakların kullanılmasını gerekli kılmaktadır. Bu nedenle,
üreticiler kazancı artırmak için
süt ikame yemi, ihtiyaç fazlası
kolostrum, geçiş sütü ve artık
süt gibi daha ucuz kaynaklara
yönelmektedirler.

İhtiyaç fazlası
Kolostrum ve geçiş sütü
Genellikle, yeni doğmuş bir buzağının ilk 2-3 günlük sıvı yem
ihtiyacını karşılayacak miktardan daha fazla kolostrum ve geçiş sütü üretilmektedir. Yaşlı
hayvanlarda düvelerden daha
fazla üretim olmakta, doğumdan sonraki ilk 4 gün ortalama
kolostrum ve geçiş sütü üretimi
39-52 kg arasında değişmektedir. Doğumla birlikte kolostrum
üretiminin ani bir şekilde durması ve içeriğinin değişmesi nedeniyle kolostrum verici hayvanların daha önceden seçilmesi geOcak, Şubat, Mart 2016

rekmektedir. Kolostrum verici
hayvanlar, aynı işletmedeki geçiş dönemi uygulamaları yapılmış, aşılama programına uyulmuş ilk laktasyondaki sağlıklı
hayvanlardan seçilmelidir. Hasta, mastitisli veya doğum öncesi
sağım yapılmış hayvanlar verici
hayvan olarak seçilmemelidir.
İhtiyaç fazlası kolostrumun toplandıktan en geç 2 saat sonra 4
ºC’nin altında soğutulması gerekmektedir. Bu şekilde toplanan kolostrum plastik kaplarda
1 hafta süreyle antikor yapısında değişiklik olmaksızın saklanabilmektedir. İhtiyaç fazlası kolostrum ve geçiş sütü, günlük
ihtiyacı karşılamak amacıyla buz
torbalarında veya plastik süt
kaplarında dondurularak da kullanılabilmektedir. Dondurulmuş
kolostrum yaklaşık 1 yıl süreyle
antikor yapısı bozulmadan saklanabilmektedir. Buzağılara verilmeden önce mikrodalga fırında veya 45-50 °C’de ılık suda
çözdürülmelidir. Kolostrum çevre sıcaklığında (12 ºC) 7 gün süreyle doğal fermentasyona bırakılarak fermente kolostrum olarak da kullanılabilmektedir. Doğal fermentasyona bırakılarak
elde edilen ürün, buzağılarda ishale sebep olmayan, canlı ağırlık artışı sağlayan yüksek kaliteli
bir üründür. Fermente kolostrum, süt veya süt ikame yeminde olduğu gibi emzikli biberonlarla verilebilmektedir. Kolostrum sulandırılmadan kullanıldığında, emziklerden geçişte katı
partiküller nedeniyle sıkıntı yaşanabilmektedir. Kolostrum ve
geçiş sütü karışımının katı madde içeriği genellikle %16-18’dir.
Fermente kolostrum canlı ağırlığın %6’sı düzeyinde yada sulandırılarak canlı ağırlığın %810’u düzeyinde buzağılara içirilmektedir. İki veya üç kısım kolostrum veya geçiş sütünün bir
kısım su ile seyreltilerek kullanılması tavsiye edilmektedir. Su ile

1:1 oranında karışım yapılarak
da içirilmektedir. Karışımın ılık
veya sıcak su ile yapılması buzağının ürünü kabul etmesini
sağlamaktadır.

Satılamayan (artık) süt
Mastitis veya diğer bakteriyel
enfeksiyonların tedavisi amacıyla yapılan antibiyotik uygulamasının ardından elde edilen sütler
satılmamaktadır. Artık süt olarak
değerlendirilen bu sütler, ciddi
ekonomik kayıplara ve çevre kirliliğine sebep olmaktadır. Artık
sütün kullanılması sırasında bazı noktalara dikkat edilmesi gerekmektedir.
1- Yeni doğan buzağılarda barsaklar bakterilere karşı geçirgendir. Bu nedenle, mastitisli
hayvanların kolostrumu enfeksiyon oluşturma ihtimaline karşı
ilk günlerde verilmemelidir. Ayrıca 3 haftalıktan büyük buzağılarda yem değişiminden kaynaklanan problemlerle karşılaşılması nedeniyle artık sütlerin 3

haftalıktan küçük buzağılara içirilmesi tavsiye edilmektedir.
2- Buzağıların birbirlerine enfeksiyon etkenlerini bulaştırmalarını
önlemek için mastitisli ineklerden elde edilen sütler bireysel
olarak barındırılan buzağılara
içirilmelidir.
3- Besi amaçlı yetiştirilen buzağılara antibiyotik tedavisi uygulanan ineklerden elde edilen
sütler verilirken antibiyotik rezidülerinin ete geçebileceği düşünülerek dikkatli olunmalıdır.
4- E.coli ve Pasteurella gibi mikroorganizmalarla enfekte yada
BVD ve Johne hastalığı bulunan
ineklerden alınan süt pastorize
edilmeden kullanılmamalıdır.
5- Artık sütün besin madde düzeyleri ve özelliği günden güne
değişiklik gösterdiği için buzağılarda ishal vakalarına yol açabilmektedir.
Buzağılara içirilecek artık sütlere
pastörizasyon işlemi uygulanarak bakteri düzeyleri azaltılabilmektedir.

Süt ikame yemleri
Buzağı beslemede süt ikame
yemleri kullanıldığında elde edilen sütler satışa sunularak daha
fazla kazanç elde edilebilmektedir. Süt ikame yemleri ile genellikle canlı ağırlığın % 10-14’ü düzeyinde besleme yapılmaktadır.
Süt, süt ikame yeminden daha
fazla yağ içerdiği için buzağı
performansı açısından karşılaş-

Tablo 1. Kolostrumun çevre sıcaklığında depolanması için kullanılabilecek
koruyucu kimyasal katkı maddeleri
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tırma yapılacağı zaman buzağının eşit besin maddesi tüketmesi esası dikkate alınmalıdır. Örneğin, 45 kg canlı ağırlığındaki
bir buzağı vücut ağırlığının
%10’u oranında süt ile beslenirse, 4.5 kg süt veya süt %12.5
katı madde içeriyorsa 562 g kuru madde tüketmiş olur. Süt kuru maddesi yaklaşık 5.29
Mcal/kg metabolik enerji içerdiği için buzağı günde 2.97 Mcal
enerji tüketmiş olmaktadır. Buzağı kg kuru maddesinde 4.40
Mcal metabolik enerji içeren süt
ikame yeminden günde 562 g
tükettiğinde günlük metabolik
enerji tüketimi 2.47 Mcal olmaktadır. Bu durumda süt ile beslemede enerji tüketimi daha fazla
olduğu için buzağının günlük
canlı ağırlık artışı da daha fazla
olacaktır. Yüksek düzeyde yağ
kullanılarak süt ikame yeminin
enerji düzeyi artırıldığı zaman
kuru madde tüketimi olumsuz
etkilenmektedir.
Süt ikame yemlerinin bileşimi:
Süt ikame yemlerinin bileşiminde buzağılar tarafından sindirilebilen karbonhidrat, protein ve
yağlar bulunmalıdır. Süt endüstrisi yan ürünleri, kolay sindirildikleri ve kaliteli oldukları için
süt ikame yemlerinde tercih
edilmelidirler.
Protein kaynakları: Süt ikame
yemleri, genellikle %18-28 ham
protein içermektedir. Süt ikame
yemlerinde kullanılan protein
kaynakları süt proteinleri ve alternatif protein kaynakları olarak
sınıflandırılmaktadır.
Protein
kaynaklarının sindirilebilirliği ve
amino asit dengesi yanında bu
kaynaklardaki antinutrisyonel
faktörlerin varlığı, buzağılarda
protein değerlendirilebilirliğini
etkileyen en önemli faktörlerdir.
Genel olarak, süt proteinlerinin
sindirilebilirliği daha yüksektir.
Süt proteinleri: Kurutulmuş
peynir altı suyu, peynir altı suyu
protein konsantresi, laktozu
alınmış peynir altı suyu, kurutulmuş yağsız süt ve kazein süt
ikame yemi üretiminde kullanılan süt yan ürünleri arasında sayılabilir. Önemli birer karbonhidrat ve protein kaynağı olan süt
yan ürünleri, yüksek besleme
değerine sahiptirler. Süt proteinleri, sindirilebilirliklerinin yüksek, amino asit dengelerinin uygun olması ve anti-nutrisyonel
faktörler içermemeleri nedeniyle
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Tablo 2. Süt ikame yemlerinde kullanılan protein kaynakları ve tercih edilme dereceleri
21 günlük yaştan küçük buzağılar için en iyi protein kaynaklarıdır. Alternatif protein kaynakları:
Kaliteli protein kaynakları, süt
ikame yemlerinin en pahalı bileşenleridir.
Soya proteinleri: Süt proteinlerinin yerine kullanılabilecek en
uygun bitkisel protein kaynaklarıdır. Geniş bir kullanım alanının
olması yanında, fiyatının uygunluğu ve dengeli aminoasit içeriği
nedeniyle soya proteinlerinin
popülaritesi artmaktadır. Soya
proteininin sindirilebilirliği daha
düşüktür. İşlenme sırasında
inaktive edilmemişse, buzağı
performası üzerine olumsuz etkiler yapan çeşitli antinutrisyonel faktörleri içermektedir.
Buğday Proteinleri: Çözünebilir buğday proteinlerinin suda
çözünme özellikleri, soya unu ve
soya protein konsantrelerinden
daha iyidir. Buğday proteininin
amino asit yapısı, peynir altı suyu proteinlerinin amino asit yapısını tamamlayıcı özelliktedir.
Hayvan plazma proteinleri: Sığırlardan elde edilen plazma
proteini, buzağı süt ikame yemlerinde kullanılmaktadır.
Yumurta proteinleri: İnsan
beslenmesinde kullanılamayan
kırık veya çatlak olan hasarlı yumurtalar kurutulduktan sonra
süt ikame yemlerinde kullanılmaktadır.
Diğer protein kaynakları: Bezelye ve lüpen gibi baklagiller,
sindirilebilirliklerinin düşük olması ve antinutrisyonel faktörler
içermelerinden dolayı soya proteinlerinde olduğu gibi bazı
olumsuzluklara sahiptirler. Genel olarak, bu protein kaynakları
3 haftalık yaştan küçük buzağılarda kullanılmamalıdır.
Karbonhidrat kaynakları: Buzağılarda laktoz, glikoz ve ga-

laktoz fazla miktarda kullanılmaktadır. Peynir altı suyu ürünlerindeki laktoz, süt ikame yemlerindeki temel karbonhidrat
kaynağıdır. Çiğ veya işlenmiş nişasta buzağılarda düşük etkinlikle kullanılmaktadır. Buzağılarda nişasta sindiriminin önemli
bir kısmı ince barsaklarda gerçekleşmektedir. Bu nedenle nişasta, ishale sebep olacak düzeyde organik asit birikmediği
sürece önemli bir enerji kaynağı
olarak değerlendirilebilmektedir. Kazeine dayalı süt ikame yemi verilen buzağıların abomasal
pıhtısında nişasta yoğun bir şekilde tutularak nişastanın ince
barsaklara giriş oranını yavaşlatmakta ve nişasta sindirimi için
yararlı olmaktadır.
Yağ kaynakları: İç yağ ve don
yağı gibi yağ kaynakları süt ikame yemlerinde yoğun olarak
kullanılmaktadır. Süt yağının, kısa ve orta zincir uzunluğuna sahip yağ asitlerini yüksek oranda
içermesi, uzun zincirli yağ asitlerinin trigliserit içerisindeki pozisyonları ve iyi emulsifiye olmaları iç yağına göre sindirilebilirliğinin (yaklaşık %97) daha yüksek olmasına sebep olmaktadır.
Süt ikame yemlerine katılan
yağların 3-4 µm’den küçük olacak şekilde homojenize edilmesi bütün yağ kaynaklarının sindirilebilirliğini artırmaktadır. Süt
ikame yemlerinde %22’den fazla yağ kullanımı sütten kesim
öncesi ve sonrası kuru madde
tüketimini olumsuz etkilemektedir.
Vitamin ve mineraller: Süt ikame yemlerine vitamin ve mineraller tam süte eşdeğer düzeyde veya daha yüksek miktarlarda katılmaktadır.
Katkı maddeleri ve antibiyotik
alternatifi ürünler: Oksitetrasik-

lin ve neomisin gibi ishal önleyen antibiyotikler ile lasalosid ve
decoquinat gibi koksidiyozu önleyen maddeler, süt ikame yemlerinde en fazla kullanılan katkı
maddeleridir. Antibiyotiklerin
büyümeyi artırıcı, yemden yararlanmayı teşvik edici, ishalin şiddeti ve insidensini azaltıcı etkileri bulunmaktadır. Fazla sayıda
buzağının bulunduğu entansif
yetiştiricilikte, hayvan nakli sırasında ve stres şartlarında antibiyotik kullanımının olumlu etkileri
gözlenmektedir.
Yem maddelerinde antibiyotik
kullanımı mikroorganizmalara
karşı direnç geliştirmekte, daha
sonra herhangi bir hastalık durumunda oluşan direnç nedeniyle antibiyotiklerin etkisi görülmemektedir. Bu nedenle süt
ikame yemlerinde probiyotiklerin kullanılması uygun görülmektedir. Yeni doğan hayvanların barsakları doğumda sterildir
fakat diğer ergin yaştaki hayvanlarla birlikte bulunduklarında
mikroorganizmalarla kontamine
hale gelmektedirler. Probiyotiklerin daha ziyade stres dönemlerinde kullanılmaları tavsiye
edilmektedir.

Asitleştirilmiş süt
ikame yemleri
Asitleştirme, süt ikame yeminin
ad libitum veya soğuk olarak içirildiği uygulamalarda sitrik, formik veya propiyonik asit gibi organik asitlerle pH’nın 5.2’ye kadar düşürülmesi esasına dayanmaktadır. Bu uygulama ile, sindirilebilirliğin artırılması ve ishale
neden olan enfeksiyöz etkenlerin yaşayamayacağı bir pH hedeflenmektedir. Asitleştirilmiş
süt ikame yemleri, laktobasillerin sindirim sisteminde sayılarını
artırarak E. coli’nin üremesini
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engellemekte ve sağlıklı bir barsak ortamı sağlamaktadırlar. Bu
ortam, özellikle 3 haftalıktan küçük buzağılar için önemlidir.

Süt ikame yemlerinin
formüle edilmesinde
dikkat edilecek
hususlar
Süt ikame yemlerinde protein
ve yağ düzeyi, protein kaynağı
olarak kullanılan bileşenlerin çeşidi ve katkı maddelerinin içeriği
değişiklik göstermektedir. Bunun dışında süt ikame yemlerinin metabolik enerji değerleri
çoğunlukla içerdiği yağ düzeyine ve çeşidine göre farklılaşmaktadır. Bütün bu faktörler süt
ikame yeminin fiyatını da etkilemektedir. Süt ikame yemlerinin
formülasyonu buzağının yaşına,
yemleme sistemlerine ve yetiştirme şartlarına bağlı olarak de-

ğişmektedir. Bir süt ikame yeminin uygunluğunu ve fiyatını belirleyen en önemli faktör, protein kaynağı ve içeriğidir. Genellikle süt ikame yemleri tamamen süte dayalı yada alternatif
protein kaynaklarından hazırlanmaktadır. Damızlık düve olarak kullanılacak buzağıların ilk
üç hafta boyunca süte dayalı
proteinlerle hazırlanmış süt ikame yemleriyle beslenmelerine
dikkat edilmelidir. Süt ikame
yemlerinde ham protein düzeyinin %20-28 arasında olması tavsiye edilmekle birlikte, çoğunda
%20-22 arasında ham protein
bulunmaktadır. Büyümeyi teşvik edici sıvı besleme programlarında kullanılan süt ikame
yemlerinin ham protein düzeyi
%30’lara kadar çıkarılabilmektedir. Süt ikame yeminin protein
düzeyinin belirlenmesinde, ya-

şama payı ve hedeflenen canlı
ağırlık artışı için gerekli protein
miktarı dikkate alınmalıdır.
Buzağılar için üretilen süt ikame
yemlerinde genellikle %10-22
arasında yağ bulunmaktadır. Bu
oran süt kuru maddesine göre
düşük kalmaktadır. Kısıtlı düzeyde süt ikame yemi ile beslemede, yağ düzeyinin %10’dan
%30’a doğru artması buzağı vücudunda yağ depolanmasını artırmaktadır. Yağ depolanmasının artışı sütten kesim döneminde, hastalık durumlarında ve soğuk stresinde faydalı görülmektedir. İkame yemleri makro ve
mikro elementler ile yağda eriyen vitaminleri dengeli bir şekilde içermelidir.

Süt ikame yemlerinin
kalite açısından
değerlendirilmesi

Tablo 3. Süt ikame yemlerinde bulunması tavsiye
edilen besin madde miktarları
Ocak, Şubat, Mart 2016

Kaliteli ve tek tip süt ikame yemi
üretimi; bileşiminin ve üretim işleminin kalite kontrollerinin yapılması ile mümkün olmaktadır.
Süt ikame yemi kremden parlak
bronz rengine kadar değişebilen bir renge sahip olmalı, yabancı materyallerin yol açtığı topaklanmalar bulunmamalıdır.
Eğer süt ikame yemi turuncu
veya turuncu-kahverengi renkte
olursa, yanık kokusu veya karamelize bir koku hissedilirse depolama esnasında kızışmanın
meydana geldiği ve sıcaklık nedeniyle bozulma oluştuğu akla
gelmelidir. Bu tip bir ürünün besin maddeleri düzeyi azalmıştır
ve lezzeti bozulmuştur. Eğer
üründe boya, çayır otu veya kil
kokusu hissedilirse, büyük ihtimalle yağda acılaşma meydana
gelmiş olabilir. Bazı ilaç ve katkı

maddeleri ile mineraller küçük
siyah partiküllere veya topaklanmalara sebep olabilirler. Bu durum ürünün kalite açısından bozuk olduğunu göstermez.
Süt ikame yemi, etiket üzerindeki talimatlara uyularak hazırlandığında kolayca solusyon haline
geçmeli ve kokusu hoşa gitmelidir. Ürün süt tadını vermelidir.
Keskin veya tatlımsı-ekşi bir tadın olması, organik asitlerin katıldığını göstermektedir. Bu durum normaldir ve laktik asit artışına bağlı olarak artan ekşilikle
karıştırılmamalıdır. Hazırlandıktan sonra bir sediment katmanının oluşması süt ikame yeminin
soya ürünlerine dayalı olarak
hazırlandığını göstermektedir.
Sediment katmanının fazla olması, emzikli biberonla veya
otomatik besleme durumlarında
probleme yol açtığı için arzu
edilmemektedir.

Süt ikame yemlerinin
hazırlanması
Ürünün etiketinde belirtilen hazırlama önerilerine uyulmalıdır.
Süt ikame yeminin etiketinde topaklanma olabileceği belirtilmişse, suyun sıcaklığı 60 °C yerine
38-43 °C’ye ayarlanarak yağ ve
proteinin ayrılması dolayısıyla
sindirilebilirliğin düşmesi engellenmelidir. Süt ikame yemi, tamamen eriyinceye kadar karıştırılmalı ancak köpürmeye yol
açacağı için aşırı karıştırmadan
da sakınılmalıdır. Süt ikame yemindeki yağın ayrılmasıyla yüzeyde yağlı bir tabaka ortaya çıkar. Bu durumda ayrışan yağ
kova veya biberona yapışarak
kalmakta, tüketilen yağ miktarı
azalmaktadır.
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Güncel

Çiftlik sahipleri, sütlerini kendileri satmak istiyor

Ç

iftlik sahipleri, elde ettikleri sütü, soğuk zinciri
bozmadan
tüketiciye
doğrudan satmak istiyor. Süt
üretiminin en büyük kaynağı
olan hayvan çiftlikleri sahiplerinin, elde ettikleri sütü vatandaşa
direkt olarak satma yetkileri bulunmuyor. Sütlerini sattıkları büyük üretici firmalar, sütü çeşitli
yöntemlerle pastörizasyon işleminden geçirerek tüketiciye sunuyor. Hastalık yapıcı mikroorganizmalardan arındırmak amacıyla uygulanan ısıtma yöntemiyle sütteki yararlı bazı enzimlerin de bu işlem sırasında yok
olduğu biliniyor. Doğal süt içmek isteyen bazı tüketiciler, sokak sütçülerine yöneliyor. Böylece, sokak sütçüleri haksız kazanç elde ederken, vatandaş da
kaynağını bilmediği sütü içmek
zorunda kalıyor. Bu nedenle çiftlik sahipleri, hijyenik tesislerde
üretecekleri doğal sütlerini, doğrudan vatandaşa satabilmeleri
için kendilerine yetki verilmesini
talep ediyor.

Ucuza alınan
süt vatandaşa
pahalıya ulaşıyor
Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır
Yetiştiricileri Birliği (TÜSEDAD)
Yönetim Kurulu Başkanı Adnan
Yıldız, AA muhabirine yaptığı
açıklamada, süt üreticileri olarak, çiğ sütün vatandaşa doğrudan satışının yapılabilmesine yönelik taleplerinin bulunduğunu
söyledi. Yıldız, 13 yıldır çiftlik işlettiğini belirterek, "Türkiye'de
çiğ süt, illegal olarak sokak sütçüleri tarafından satılıyor. Bu sütün niteliği ve içeriği konusunda
kimse bilgi sahibi değil. Biz süt
üreticileri olarak diyoruz ki; 'sütün kalitelisini üretiyoruz. Çiftliklerimiz hastalıklardan arınmış.
Bu kalitedeki bir sütü soğuk zinciri kırmadan, gereken mevzuata uygun olarak satmak istiyoruz. Şu anda bazı üyelerimiz AB
standartlarına uygun olarak üretim yapıyor. Çiğ süt satışına ilişkin maliyet hesabı yaptık. Bunun sadece lojistik ve cam şişe
maliyeti var. Vatandaşa kaliteli
çiğ sütü verelim, 72 derecede
ısıtsın ve tüketsin.' Sanayici bizden sütü çok uyguna alıyor. Biz-

Adnan Yıldız,"Biz süt üreticileri olarak sütün kalitelisini
üretiyoruz. Çiftliklerimiz hastalıklardan arınmış. Bu
kalitedeki bir sütü soğuk zinciri kırmadan, gereken
mevzuata uygun olarak satmak istiyoruz.
Sanayiciler aldıkları sütü, soğuk zincirini kırmadan
pastörize ediyor" şeklinde konuştu.
den aldığının 4 katına tüketiciye
satıyor. Sokaktaki satıcı üç katına satıyor. Burada haksız rekabet ortaya çıkıyor. Sokak sütçülerine tedarikçilik yapanlar var,
sütü üreticiden alıyor ve bunlara
dağıtıyor. Ama ben üretici firma
olduğum halde bunu yapamıyorum" diye konuştu.

Talebimize
cevap bekliyoruz
Çiğ sütü doğrudan tüketiciye
ulaştırmaya yönelik bir projelerini daha önce Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı'na sunduklarını anlatan Yıldız, "İzlene-

bilir Çiğ Süt Satış İzni" taleplerine cevap verilmesini istedi. Yıldız, çiğ sütün besin değerinin
çok yüksek olduğunu da vurgulayarak, "Sanayiciler aldıkları sütü, soğuk zincirini kırmadan pastörize ediyor.
UHTye (Uzun ömürlü süt) süt
demiyoruz. UHT dediğimiz ürünü 130 dereceye saniyede çıkartıp tekrar soğutma tekniği demektir. Doğal olarak zararlılarla
yararlıları da öldürüyor. Ama, sokak sütçüsünün sattığı ise nereden, kimden olduğu ve hangi
koşullarda elde edildiği bilinmeyen sütlerdir. Sütün + 4 °C’de
tutulması gerekir. Eskiden güğümlerde satılırdı. Ağustos sıcağında bile aynı koşullarda satılırdı. Şimdilerde de bazı araçların
arkasında satılıyor. Dolayısıyla
bu ısı yükseldiğinde, sütün içerisindeki bakteri de çoğalıyor.
Bunun önüne geçmek için de
bazıları soda bile koyuyordur”
ifadelerini kullandı. Pastörize
edilmiş sütten yoğurt yapılamadığını anlatan Yıldız, çoğu kişinin özellikle yoğurt yapmak için

çiğ sütü tercih ettiğini dile getirdi. Yıldız, kendilerine izin verilmesi durumunda çiğ sütü ya da
pastörize edilmiş sütü vatandaşa daha sağlıklı koşullarda ulaştırabileceklerini aktararak, şunları kaydetti: “7-8 yıldır bunun mücadelesini veriyorum. Ancak, bize izin vermiyorlar. Bunun sebebinin de süt sanayicilerinin oluşturduğu lobiden kaynaklandığını
düşünüyorum. Kaliteli sütün adresi bensem ve sana uygun koşullarda üreteceğim garantisini
veriyorsam neden haksız rekabete sokuyorsun beni. Ver izni
bende üreteyim. Aracılar aradan
çıkmış olur. Hem vatandaş daha
sağlıklı hem daha ucuz süt içsin.
Sokak sütçüleri İstanbul'da günlük 500 ton süt satıyor ve vergi
ödemiyor. Ama ben veriyorum.
Yani devlet de kazanmış olur.
Ayrıca vatandaş sokak sütünün
aksine, aldığı sütün hangi çiftlikten geldiğini bile bilecek bu sayede. Bunun için en kısa sürede
biz çiftlik sahiplerine de sütümüzü satma izni verilmesini istiyoruz." (AA)
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Yardımcı üreme teknikleri
hayvansal üretimi arttırır mı?
Prof. Dr. Ali DAŞKIN / Beste ÇİL

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Klinik Bilimler Bölümü/ Suni Tohumlama Ve Dölerme Anabilim Dalı

Ç

iftlik hayvanlarından elde
edilen et ve süt yüksek
kalitede protein, esansiyel amino asitler, mineraller,
yağlar ile yağ asitleri, vitaminler,
az miktarda karbonhidratlar ve
diğer biyoaktif bileşimlerin kaynağıdır. Gıda ve Tarım Örgütü
(FAO) raporlarına göre et tüketimi dünya nüfus artışına paralel
olarak artmaktadır. Dünya’da kişi başına düşen yıllık et tüketimi,
gelişmiş ülkelerde 82,9 kg ve
gelişmekte olan ülkelerde 31,1
kg olmak üzere, ortalama 42,1
kg’dır. Oysa FAO yıllık tüketim
miktarının kişi başına 50 kg olmasını tavsiye etmektedir ve bu
miktar dünya ortalamasının üzerindedir. Yoksul ülkelerde et ve
süt tüketimini bu seviyelere çıkarmak mümkün olmamakta ve
bu da yetersiz beslenmeye neden olmaktadır (Tablo 1). Gelişmekte olan ülkelerde nüfusun
2050 yılında iki katına çıkması
beklenmekte ve bu nedenle de
et ve süt üretim ihtiyacının da
buna paralel olarak artması öngörülmektedir. Vücut tarafından

Resim 1: Çeşitli Ülkelerin Yıllık Kişi Başına Ortalama Et Tüketim Miktarları
en iyi kullanılan proteinleri içermeleri ve demir mineralinin en
önemli kaynağı olması dolayısı
ile sağlıklı beslenme açısından
değerlendirildiğinde et ve süt
üretimi Türkiye için de hayati bir
önem taşımaktadır. Ancak Türkiye et üretimi konusunda Amerika ve Avrupa Birliği ülkeleri gibi gelişmiş ülkelerin hem üretim
hem de tüketim miktarları açısından çok gerisinde kalmaktadır (Resim 1). Üretimin arttırılması baskısı yanında gıda güvenliği ve pazarlama gibi ilave
faktörler, yetiştiriciliği ve yetiştiricileri büyük bir mücadeleye

Tablo 1: Dünya’daki Et Üretimi ve Kişi başına yıllık Et Tüketimi (FAO)
Ocak, Şubat, Mart 2016

sokmaktadır.
Türkiye, dünya sıralamasında
sığır sayısı açısından 23, Koyun
ve keçi sayısı açısından 12. büyük ülkedir (Tablo 2). Keçi sayısı
olarak Avrupa ve Rusya havzasında 1. sırada yer almasına
rağmen hayvansal üretimi hem
ülke potansiyelinin hem de artan nüfus ve tüketim ihtiyaçlarının oldukça gerisinde kalmaktadır. Hayvan varlığındaki 2001 ile
2011 yılları arasında görülen
azalma, 2012-2015 yılları arasında kısmen toparlanarak bir miktar artış göstermiştir. Bu dönemde büyükbaş hayvan sayısı
dünyada da bir artış göstermiş,
2010 Yılında 277 milyon baş
olan dünya hayvan varlığı %2
artışla yaklaşık 283 milyon baş’a
ulaşmıştır. Bu sayının en büyük
payı %23 ile Hindistan iken bunu sırasıyla, %18 ile Brezilya,
%15 ile Çin ve %12 ile ise ABD
izlemiştir. Ülkelerin tarım politikaları içinde hayvansal üretimin
payı Türkiye’de %26 oranında
iken bu oran Avrupa Birliği ülkelerinde %70 civarındadır.
Hayvan sayısındaki son 4-5 yılda görülen artış olumlu olsa da,
Türkiye’de hayvan başına üretimler yeterli artışı gösterememektedir (Tablo 3). Bunun sonucu olarak üreticiler, karlılığı
üretim maliyetlerindeki düşüşte
aramaktadır. Pazara yeni ürün
çeşitleri sunmak, daha nitelikli
ürünler elde etmek ve birim hayvan başına üretim miktarını art-

tırmak üretim modelinde yeni
yaklaşımlar ile mümkün olabilecektir.
Üretim potansiyelini sınırlandıran temel biyolojik gerçek olan
gen yapısını aşmanın yanında
yönetilebilir ve sürdürülebilir
üretim yöntem ve modelleri ile
hayvanların verim karakterlerini
geliştirmek
gerekmektedir.
Canlı hayvan ithalatının getirdiği hastalık gibi sınırlayıcı faktörlerin yanında sosyolojik olarak
yarattığı olumsuz hava, sperma
ve embriyo ithalatı ile daha güvenilir bir şekilde aşılabilir. Bu
sayede işletmelere girecek biyoteknolojik yöntemler üretimin
arttırılması yanında hayvan
sağlığı, hayvan refahı, gıda güvenliği ve işletmelerin Ar-Ge altyapılarını geliştirmesi açısından
önem taşır.
Üreme ya da hayvancılıkta reprodüksiyon hayvansal üretimin
merkezinde yer alır. Yavru verimi olmayan yani üretim potansiyeli ortadan kalkmış bir çiftlik
hayvanı ekonomik olarak değer
taşımaz. Hatta üremesi kesintiye uğramış ya da en hafifinden
uzamış hayvanlar işletmeye büyük kayıplara yol açmaktadır.
Karlılığın hatta işletmenin devamı üremenin devamına bağlıdır.
Üremenin sürdürülmesi esastır.
Genetik olarak üstün ırklardan
veya subfertil hayvanlardan çok
sayıda yavru elde edebilmek
için çeşitli teknikler geliştirilmiştir. Bunlar; suni tohumlama, ga-
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Yardımcı üreme teknikleri yüksek genetik değere sahip olan
hayvanlardan doğal çiftleşmeye
göre daha çok yavru alabilme
olasılığı sağlamaktadır. Bu tekniklerden bazıları üstün genetik
kapasiteli hayvanların seçimini
arttırmakta (Suni Tohumlama ve
Embriyo Transferi gibi) bazıları
ise jenerasyon aralıklarını kısaltarak süreci hızlandırmaktadır
(Jüvenil in vitro embriyo transferi (JIVET) teknolojisi gibi).

1) Suni tohumlama

Tablo 2: Yıllara göre Türkiye’deki Hayvan Sayısı (TÜİK)
metlerin veya embriyonun kriyoprezervasyonu, çoklu ovulasyonun indüklenmesi, embriyo
transferi, in-vitro fertilizasyon,
spermatozoanın veya embriyonun cinsiyet tayini, nükleer
transfer, klonlama gibi ileri biyoteknolojik yöntemlerdir.
Biyoteknoloji 21. Yüzyılda hızlı
bir şekilde gelişen bilimsel disiplinlerden biridir. Teknoloji,
nükleer biyoloji ve genetik mühendisliğindeki son gelişmeler,
bilim adamlarına, özellikle de
reprodüksiyon biyoteknolojisi
üzerine çalışanlar için yeni teknoloji olanakları ve ürünler sağlamıştır. İnsanlarda olduğu gibi
çiftlik hayvanlarında da yaşam
boyu üretkenliği düşüren ve damızlık hayvanlardan daha az sayıda yavru alınabilmesine neden
olan infertilite ve subfertilite
problemlerine rastlanmaktadır.
Bu problemlerin görülme sıklığına ek olarak insanların reprodüktif süreci anlama ve kontrol
etme istekleri yenilikçi biyoteknolojik yöntemlerin, bilinen adı
ile yardımcı reprodüktif tekniklerin gelişimesine yol açmıştır.
Üreme ile ilgili temel bilgiler ortaya çıktıkça hayvanlardaki reprodüktif olaylar manipüle edilmeye başlamış ve biyoteknolojik metotların temeli atılarak bugünkü gelişmiş metotlara ulaşılmıştır. Üremeyi arttırma tekniklerinin geliştirilmesi ve bunların
uygulanması, hayvansal kay-

naklı gıda üretiminin devamlılığı
için şarttır. Üreme oranındaki
en ufak bir artış bile hayvansal
üretime çok büyük katkılarla geri dönmektedir. Örneğin Amerika’da mevcut olan 35 milyon etçi ırk sığırın reprodüktif oranı sadece %3 oranında arttığında bir
yılda ilave 1,05 milyon etçi buzağı doğmuş olacaktır. Sütçü
ırklar için aynı oranda artış yaklaşık olarak yıllık 14.000.000 litre
süt artışına neden olmaktadır.
Sütçü inekler için her 13-14 ayda bir yavru alınamaması süt
üretimini sekteye uğratmakta,
etçi ırklarda ise yılda 1 yavru alınamaması sürünün verimliliğini
düşürmektedir. Koyunculukta
ikiz gebelik ve bu yavruların sütten kesilene kadar bakımı ile
üretime büyük katkı sağlamak-

tadır. Bütün bu üretim potansiyelinin arttırılmasını sağlayacak
olan bu reprodüktif yöntemler
aşağıdaki başlıklar altında sıralanabilmektedir.
1) Suni Tohumlama
2) Embriyo Transferi
3) Östrus senkronizasyonu ve
süperovulasyon
4) (LOPU) Laparoskopikovum
toplama
5) (İVEP)İn vitro Prodüksiyon
6) (ICSI) İntrasitoplazmik sperm
enjeksiyonu
7) Sperm, Oosit ve Embriyo Kriyoprezervasyonu,
8) Sperm ve embriyo için cinsiyet tayini
9) Embriyo bölünmesi, klonlanması ve transgenik hayvanlar
10) (MAS) Gen transferi ve işaretleyici yardımlı seçim

Bütün reprodüktif biyoteknolojilerin içinde suni tohumlama
yöntemi, hayvan üretimi ve genetik ilerleme için dünya çapında en yaygın kullanılanı ve en
büyük etkiyi sağlayanıdır. Suni
Tohumlama yöntemi 1850’li yıllarda geliştirilmiş ve çiftlik hayvanlarında kullanılmaya başlamış ilk yardımcı üretim tekniğidir. Spermanın dondurulması ve
depolanması, spermada cinsiyetin tayinindeki gelişmeler suni
tohumlamanın daha da yaygınlaşmasına yol açmıştır. Bir ıslah
metodu olmasının yanında etkili
bir şekilde kullanımı ile doğal
çiftleşme ve sperma ile bulaşabilen hastalıkların kontrolü olanağını da sağlamıştır. Üstün nitelikli hayvanlara ait genlerin yayılımı için kullanılan düşük maliyetli ve göreceli olarak basit bir
yöntemdir. Damızlık erkek bulundurma maliyetini, damızlık
değişimi ya da damızlık için taşıma maliyetlerini ortadan kaldırmakta, damızlık seçimini kolaylaştırmakta, ıslah hızını doğal
aşımla kıyaslanamayacak ölçüde arttırmaktadır. Tohumlama
ile birlikte kayıtların tutulması ve
üremenin izlenmesi işletmenin

Tablo 3: Türkiye’deYıllara göre Et Üretimi (Ton) (TÜİK)
Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği Yayını
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Tablo 4: Dünya’da in-vivo ve in-vitro olarak Gerçekleştirilen Embriyo Transferi (IETS, 2013)
de sürekli gözlenmesine imkan
tanımaktadır.

2) Embriyo transferi
Suni tohumlamanın başarısından sonra devam eden gelişmeler dişilerin de genetik seleksiyona katılmasını sağlayan embriyo transferi yönteminin geliştirilmesine yol açmıştır. Embriyo
transferi verici dişi hayvandan
taşıyıcı hayvana aktarılan embriyo ile üstün özellikli baba yanında üstün özellikli annenin de
genetik özelliklerini taşıyan daha çok yavru elde etmeyi sağlamaktadır. Seçilen dişilerde hormonal yöntemler ile süperovulasyon sağlanmakta, ırka ve türe göre değişen ovulasyon zamanına göre uygun zamanda
dişiler tohumlanmaktadır. Embriyolar dişilerin uterusundan yıkanarak alınmakta, kalite ve sayı
açısından mikroskop altında incelenip ayrılarak taşıyıcı annenin rahimine yerleştirilmektedir.
Bir inekten hayatı boyunca en
fazla 6-8 yavru elde edilebilirken
bu yöntem ile bir dişinin yüzlerce buzağısını almak mümkün
olmaktadır. Yöntem ayrıca hastalıkları kontrol etmekte, işletmeler arasında hastalıkların taşınmasının önüne geçmektedir.
Embriyolar sperma gibi dondurulup depolanarak sonra kullanımlara imkan vermekte, taşınabilmekte ve satılabilmektedir.
2013 raporlarını baz alarak Dünya’daki durum incelendiğinde
uygulanan embriyo transfer sayısı giderek artmakta, özellikle
gelişmiş ülkelerde rutin prosedürler arasında yer almaya başlamaktadır. Dünyada yapılan invivo transferlerin neredeyse yarısı Kuzey Amerika’ya ait olmakla birlikte görülen en düşük oran
Ocak, Şubat, Mart 2016

%1.15 ile Afrika’ya aittir. İn-vivo
transfer konusunda ise Güney
Amerika ülkeleri kendilerini geliştirirek artan nüfusun et ve süt
ihtiyacına bu teknoloji ile çözüm
aramaktadır (Tablo 4).

3) Östrus
Senkronizasyonu ve
Süperovulasyon
Yardımcı üreme teknikleri için
östrus senkronizasyonu temel
anahtar görevi görmekte ve bu
tekniklerin etkinliğinde büyük
bir rol oynamaktadır. Embriyo
toplama, LOPU, embriyo transferi ve suni tohumlama uygulamalarında planlı suni tohumlama zamanının ayarlanması için
kullanılmaktadır. Hem östrus
siklus süresi hem de östrus zamanı bireysel farklılık gösterdiği
için senkronizasyon toplu uygulamalar ve östrusun kesin olarak belirlenmesi için şarttır.
Planlı suni tohumlama, in vitro
fertilizasyon, intrastoplazmik
sperm enjeksiyonu, pronükleer
mikroenjeksiyon gibi belirli bir
evrede embriyo ve oosit toplama gibi biyoteknolojik uygulamalarda başarı oranını yükselten bir protokoldür.
Süperovulasyon, ovaryumdan
çok daha fazla miktarda oosit
toplamak ve bu yolla genetik
ilerlemeyi hızla arttırmak için
hormon uygulanmasıdır. Olgunlaşmanın (maturasyon) indüklenmesi, ovulasyon ve oosit top-

lama için fazla sayıda gereken
foliküllerin stimülasyonu için
kullanılmaktadır.

4) (Lopu) Laparoskopik
Ovum Toplama
Laparoskopik yöntem ile ovum
toplama canlı hayvandan oosit
eldesi için kullanılan en iyi yöntemlerden birisidir. İnvaziv olmayan bu yöntem, laparotomi
veya cerrahi oosit toplama yönteminde olduğu gibi adhezyonlara bağlı görülen problemlere
neden olmamaktadır. Bu nedenle tek bir donörden birçok
kez oosit veya embriyo elde edilebilmektedir. Süperovulasyonda görülen düşük ovulasyon
oranı, korpus luteumun erken
regresyonu ve düşük fertilizasyon gibi problemlerin çözümünü sunmaktadır. Bu prodsedür
ile ek olarak henüz erginliğe
erişmemiş hayvanlardan yavru
alabilmek mümkündür. Bu tekniğin önemi in vitro fertilizasyon
gelişmeden tamamen anlaşılmadıysa da artık sıklıkla başvurulan bir yöntemdir.

5) (Ivep) İn vitro
embriyo prodüksiyonu
Reprodüktif sistemle ilgili problemler, yanıt vermeyen ovaryumlar, immatür (olgunlaşmamış) oositler, düşük sperma kalitesi ve sayısı olan infertil hayvanlardan, henüz pubertal erginliğe erişmemiş çok genç

hayvanlardan ya da yaşlı hayvanlardan yavru elde etmek veya reprodüktif açıdan sağlıklı
olan hayvanlardan çok sayıda
yavru elde etmek için, veya hastalık varlığı gibi çeşitli nedenler
ile diğer tohumlama tekniklerinin başarısız kaldığı zamanlarda
kullanılabilen in vitrofertilizasyon, sperm ve oositin hayvan
vücudunun dışında, spesifik ortam ve biyokimyasal koşullarda
döllenmesidir. Buna ek olarak
ölmüş veya ölmek üzere olan
hayvanlardan alınan sperm ve
oositler ile de gerçekleştirilebilmektedir. Ovum toplama, ultrason ve rehber iğne kullanılarak
ovaryumlardan immatür oositlerin aspire edildiği cerrahi olmayan bir yöntemdir. Toplanan olgunlaşmamış oositlerin maturasyonu, mature olan metafaz 2
aşamasındaki oositilerin, in vitrokapasitasyonu gerçekleştirilen taze veya donmuş sperma
ile fertilizasyonu, oluşan embriyonun blastosist aşamasına kadar 7-8 gün arası kültürü ve devamında alıcıya transferi veya
ileriki dönemde kullanılması için
kriyoprezervasyonudur. Embriyo üretimindeki ve reprodüktif
hücrelerin kriyoprezervasyonundaki gelişmeler sayesinde bugüne kadar in vitro fertilizasyon
tekniği çeşitli hayvan türlerinde
başarı ile uygulanmıştır. Bu teknolojinin gelişimi, intrastoplazmik sperm enjeksiyonu, transgenik hayvan üretimi ve klonlama gibi yeni jenerasyon yardımcı üreme tekniklerinin de gelişmesine yol açmıştır (Tablo 5).

6) (İcsi) İntrasitoplazmik Sperm Enjeksiyonu
Intrasitoplazmik sperm enjeksiyonu mikroskopik iğne yardımı
ile olgunlaşmış metafaz 2 aşamasındaki oositin ooplazmasına mekanik olarak tek bir adet
spermatazoonun yerleştirilmesidir. Fertziliasyon için spermatozoonun motil olması gerekmemektedir. İnsanlarda erkeğe
bağlı infertilite nedeniyle oluşan

Tablo 5: Dünya’da Canlı Hayvandan ve Mezbahadan Elde Edilen Ovumlar ile Embriyo Eldesi ve Transferi (IETS, 2013)
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problemlerin önüne geçmek
için sıklıkla ve etkili bir biçimde
kullanılmaktadır. Hayvanlarda
da bu yöntem ile çok sayıda türden yavru alınmıştır.

7) Sperm, Oosit ve Embriyo Kriyoprezervasyonu
Donmuş sperma, oosit ve embriyo genetik materyalin uluslar
arası değişimini kolaylaştırmakta, hem üreme sezonunda hemde üreme sezonu dışı tohumlama olanağı sağlamakta ve reprodüktif açıdan değerli erkek
hayvanların üremesini kendi
ömrünün de ilerisine taşımaktadır. Sperma, oosit ve embriyolar
uzun yıllar boyunca sıvı nitrojen
tankları içerisinde direk daldırma, vitrifikasyon, programlanabilen dondurucular veya hızlı
dondurma yöntemleri ile saklanabilmektedir. Bu sayede soyu
tükenmekte olan ırk ve türler
için de kullanılmakta olan yararlı
bir tekniktir. Genom korunması
için embriyonik kök hücrelerin
kriyoprezervasyonu önemlidir.
Ovaryum dokusunun kriyoprezervasyonu ile genetik olarak
üstün ırkların (yüksek süt verimine veya et verimine sahip) genetik materyalinin korunması
sağlanabilir. Spermanın kriyoprezervasyonunda olduğu gibi
embriyo dondurulması da üstün
genetik özelliğe sahip ırklar için
global olarak ticarileşmiştir. Embriyo dondurma metotlarındaki
etkili gelişimler sayesinde embriyo transferi amacıyla uygun
alıcının anında bulunması gerekliliğini ortadan kaldırmıştır.

8) Sperm Ve Embriyo
İçin Cinsiyet Tayini
Yetiştiricilik için doğacak yavrunun cinsiyeti çok önemledir.
Yavruların cinsiyetinin önceden
belirlenmesine olan talep artmakta ve dünyanın hayvansal
kaynaklı protein ihtiyacını karşılamada kritik ve etkin bir önem
taşımaktadır. Amerika Birleşik
Devletleri'ndeki sığır endüstrisi,
ağırlıkları fazla olduğundan ve
etkin bir şekilde beslenebildiklerinden (dişi veya düvelere göre)
erkek buzağıları tercih etmektedir. Bunun aksine, süt ürünleri
endüstrisi, yavrulayacağından
ve sürekli süt üreteceğinden,
düve buzağıları tercih etmektedir. Bunun yanı sıra İn vitro üretim ve intrastoplazmik sperm en-

jeksiyonu gibi biyoteknolojik
yöntemlerde üremenin etkinliğinin arttırılması amacıyla kullanılmaktadır. Memelilerde Y kromozomu (ve bir X kromozomu) varlığı o memelinin erkek olacağını
gösterir. Dişi memeliler 2 X kromozomu bulundururlar. Günümüzdeki teknoloji, DNA içeriğindeki X- ve Y kromozomunun belirlenebilen farklılığı üzerine kuruludur. DNA'ya bağlanan spesifik bir boya ve akım sitometresi /
hücre ayırıcı kullanılarak her bir
spermin DNA içeriği ölçülür. Sığırda X taşıyan sperm, Y taşıyan
spermden %3.8 oranında fazla
DNA içerir. X ve Y taşıyan spermi
ayrıştırma işlemi yavaş olsa da
bu prosedür cinsiyeti belirlemede %95 doğruluk payına sahiptir. Her cinsiyetten saatte yaklaşık 10 milyon canlı sperm alınabilir. Bu sayı suni tohumlama uygulamalarında kullanılan yaklaşık payet dozudur. Cinsiyeti belirlenmiş spermler ile domuz, koyun, sığır ve at gibi çeşitli hayvan
türlerinde, başarılı bir şekilde
yavru elde edilmiştir. Embriyo
da ise cinsiyet ayrımı için PCR
tekniği kullanılmakta ve ihtiyaca
uygun olarak seçilebilen dondurulmuş dişi veya erkek embriyolar yakın gelecekte ticari şekilde
yetiştiriciye sunulabilecektir.

9) Embriyo Bölünmesi,
Klonlanması ve Transgenik Hayvanlar
Yaklaşık 20 yıl önce geliştirilen
embriyo bölünmesi teknolojisi
günümüzde ticari kullanıma geçmiş, fertilize olan yumurtanın
(embriyo) mikrocerrahi yöntem
ile ikiye bölünmesi ile tek yumurta ikizleri elde edilebilmektedir.
Bu yöntem ile transfere uygun
embriyo miktarının artması sağlanmaktadır. Embriyoların bölünmesi ve transferi ile reprodüktif
yaşamı boyunca alınabilecek 1015 kuzu yerine 100-150 yavru eldesi sağlanabilmektedir. Çekirdek transferi ile hayvanların neredeyse aynısı sayılabilecek kopyalarını üretmek mümkündür
(transgenik hayvanlar, genetik
bakımdan üstün hayvanlar, yüksek miktarda süt üreten veya diğer arzu edilen bir özelliği bulunan hayvanlar gibi). Bu işleme
klonlama da denilmektedir. Günümüze dek, somatik hücre çekirdeği transferi sığırları, koyunları, domuzları, keçileri, atları, ka-

tırları, kedileri, tavşanları, sıçanları, ve fareleri klonlamak için kullanılmıştır. Embriyo bölünmesi
veya çekirdek transferi ile elde
edilen, genetik bakımdan özdeş
organizmaların aseksüel üretimidir ve erkek bireyin üremedeki
fonksiyonunu ortadan kaldırmaktadır. Klonlama embriyo bölünmesi ile yapılabilse de embriyonun bir kereden fazla bölünmesi hayatta kalma şansını büyük ölçüde düşürür. Bu yüzden,
çekirdek transferi daha fazla
klonlar üretmek için kullanılabilir.
Transgenik hayvan kendi genleri
dışında gen taşıyan hayvan demektir. Bu başka genlerin eklenmesi ise DNA’nın eşlemesinden
önce gerçekleştirilmektedir. Bu
teknoloji, çiftlik hayvanlarının üretiminde yeni genlerin hızlı bir şekilde aktarımını sağlamaktadır.
Gen transferi veya transgenez,
genetik iyileştirmeyi hızlandırma
ve kolaylaştırmada önemli bir
potansiyele sahiptir. Transgenik
hayvanların üretimindeki en etkili
yöntem DNA yapılarının zigotların pronükleilerine mikroenjekte
edilmesidir. Transgenik hayvan
üretimindeki prosedür güvenilir
olarak kabul edilse de, aslında
mikroenjekte edilen oositlerin
%1’inden azının transgenik yavru
olması nedeniyle etkili değildir.
Bunun nedeni yabancı DNA'nın
taşıyıcı genoma düşük oranda
entegre olması ve az sayıda
transgenik hayvan ürerimi için
çok sayıda alıcının gerekmesidir.
İleriki yıllarda bu teknolojilerin de
gelişmesi ile bu oran arttırılarak
gen hasatı, büyüme ve gelişim
oranı, süt kompozisyonu, yün
üretimi veya hastalığa dayanıklı
nesil oluşturma gibi istenilen
özellikler için transgenik teknolojiden yetiştiricinin de kolaylıkla
faydalanması sağlanacaktır.

10) (Mas) Gen Transferi
Ve İşaretleyici Yardımlı
Seçim
Günümüzde moleküler işaretleyiciler büyüme, et kalitesi, yün
kalitesi, süt üretimi ve kalitesi ile
hastalık direnci gibi önemli özelliklerin değerlendirilmesinde gelişmiş ülkelerde kullanılmaktadır.
Genetik hastalıklar ve fiziksel defektler moleküler işaretleyiciler
ile takip edilebilir ve belgelenebilir. Bu problemlerin kaynağı olan
genetik değişimler ve protein yapısı ile fonksiyonunda hasara
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neden olan Dna mutasyonları
kolaylıkla takip edilebilmektedir.
Dna testi ile hatalı gen taşıyan
hayvanların tespiti ve sürüden
ayrılması ile kaliteli ve hastalık dirençli sürülerin eldesi mümkündür. Kan örneği, sperm ve embriyo değerlendirmesi ile ortaya
konulabilen bu uygulamalar
hayvan için herhangi bir risk
oluşturmamakta bu nedenle de
ileriki yıllarda sıklıkla başvurulabilen güvenilir yöntemler arasına
girmeleri beklenmektedir.

Sonuç
Canlı hayvanların taşınması maliyetli olmasının yanında hastalıkların da nakli gibi birçok zararlı yönleri de olan bir ticarettir.
Halbuki 35 litrelik bir azot tankının içinde binlerce hayvanlık bir
sürüyü sperma ya da embriyolar halinde bir insanın uçak bileti
fiyatına nakledebiliriz. Bu nakillerle genetik olaraüstün olarak
tanımladığımız
damızlıkların
özelliklerini dünyanın her yerine
taşıyabiliriz. İşletmemizin genetik havuzunu dünyanın her yerinden genetik özelliklerle çeşitlendirebilir, dünyanın her yerinden hayvan seçebiliriz. Cinsiyeti
belirlenmiş spermalarla sütçü
işletmeler için dişi etçi işletmeler
için ise erkek yavrular elde edebiliriz. Çiftlik hayvanlarının tüm
gen yapılarının ortaya konulmuş
olmasındaki gelişmeler ve reprodüktif biyoteknolojilerin, yardımcı üreme tekniklerinin etkin
bir şekilde kullanılması, hayvan
yetiştiriciliği sektöründe devrim
niteliğindeki ilerlemelere olanak
sunmaktadır. Genomik çalışmalarla genetik yapının analizi sonucu hayvanın daha embriyo
döneminde iken tüm verim özelliklerini ortaya koyacak bilgiye
ulaşmak mümkün olacaktır. Genomik çalışmalar genetik ilerleme ve ıslah çalışmalarını 7 ile 10
kat daha hızlandıracaktır. Bu konudaki çalışmalar hızlı bir şekilde yol almaktadır. Yetiştiricilik
sektörünün rekabeti için, sayısal
yeterlilik yanında hayvan başına
verimlerin arttırılması gerekmektedir. Bu alandaki bilgi ve teknolojik ilerlemeye uyum sağlayacak projeler sanayi ve üniversite
işbirlikleri ile geliştirilmeli ve
destek bulmalıdır. Bu alandaki
büyük işletmelerin Ar-Ge çalışmaları teşvik edilmeli ve projeleri desteklenmelidir.
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Sürdürülebilir tarım
ve yem bitkileri
Prof. Dr. A. Esen ÇELEN / Tureç KERİMİ
Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

1

. Giriş

Sürdürülebilirlik nedir?
Sürdürülebilir tarım hakkında konuştuğumuzda ne demek isteriz? Sürdürülebilirlik;
varlığını koruma, muhafaza etme, dayanma anlamında kullanılmaktadır. Sürdürülebilir tarım bu ifadelerin hepsini kapsar ve gelecekteki gıda yeterliliği için dikkat edilmesi gereken noktaları ve aynı zamanda
çevre üzerindeki kaynak kullanımı etkinliğini, üreticiler için
karlılığı ve çevre üzerindeki etkilerini kapsar. Tarımın sürdürülebilir olması için dünyanın
hem bugün hem de gelecekteki gıda ihtiyacını karşılaması;
hava, toprak ve suyu koruması
ve ıslah etmesi ve aynı zamanda çevreyle arkadaş olması gereklidir.
Dünya nüfusu 2000 yılı başlarında 6 milyar civarında bulunmaktaydı ve 2025 yılında 8 milyara
ulaşması beklenmektedir ki bu,
sadece 25 yıl içinde % 33 artış
demektir.
Bu dönemde gıda üretimi için
kullanılan toplam ekilebilir arazi
miktarında çok az bir değişiklik
beklenmektedir ve aslında kişi
başına ekilebilir arazi, 1960’larda yaklaşık 5 dekar iken 2025
yılına kadar bu miktarın 2 dekara düşmesi söz konusudur. Tarımın sürdürülebilir olması için
ise, artan dünya nüfusunu beslemesi gerekir. Bunun için daha
yüksek verimlerin gerçekleşmesi gerekir ki bu da gelişmiş tarımsal faaliyetler sonucu olacaktır. Yüksek üretim:
- Arazi kullanımı da dahil olmak
üzere yüksek girdi ve kaynak
kullanım etkinliğini;
- Kültürel uygulamalar ve pestisitlerin akılcı kullanımı dahil yeterli bitki korumayı;
- Geleneksel bitki ıslahı ve biyoteknoloji ürünleri de dahil olmak
üzere gelişmiş genetiği;
- Toprak erozyonunu azaltacak
Ocak, Şubat, Mart 2016

şekilde ürün yönetim pratiklerini;
- Islah edilmiş toprak ve biyolojik komponentler dahil geliştirilmiş toprak verimliliğini;
- Geliştirilmiş su kalitesi ve sulama yönetimini içermelidir.
Uygulanan tarım sistemleriyle
sürekli işleme ve ürün yetiştirme
sonucunda toprakların fiziksel
ve kimyasal olarak bozulması
ve fakirleşmesi tarımın sürdürülebilirliğini engelleyici niteliktedir. Sürdürülebilir tarım sistemi
ise toprağın fiziksel, kimyasal ve
biyolojik özelliklerini koruyan ve
iyileştiren bir sistemdir.
Toprağın bu özelliklerine olumlu etkileri olan toprak organik
maddesinin artırılması ve erozyon kontrolünün sağlanması,
sürdürülebilir üretim açısından
kaçınılmazdır. Bu sebeple tarımsal üretimde akılcı bir ekim
nöbeti planlaması ve bu planlamada yem bitkilerinin biyolojik
ve fiziksel nitelikleri bakımından
sürdürülebilir tarım açısından
ne denli önemli olduğu iyi anlaşılmalıdır.
Yem bitkileri hayvanlar için yem
olma özelliğini taşıması yanı sıra toprak ve su kayıplarının önlenmesinde önemli bir role sahiptir. Havanın serbest azotunu
toprağa bağlayan yem bitkileri

toprağın doğal bir şekilde gübrelenmesini sağlar. Baklagiller
ailesinden olan yonca, korunga
ve fiğ gibi yem bitkileri serbest
azotu toprağa bağlayan iyi birer
yem bitkisidir. Bu bitkiler aynı
zamanda toprağın derin tabakalarında çözünmez halde bulunan fosfor gibi bazı besin elementlerini çözündürerek toprağın üst tabakalarına taşırlar ve
bu besin maddelerini kendinden sonra gelecek ürün için
toprakta hazır hale getirirler. Bu
şekilde ekim nöbeti sistemi
(münavebe) içerisinde toprak
verimliliğini artırarak; kendinden sonra gelen ürünün hem
veriminin artmasına, hem de
kaliteli ürünlerin üretilmesine
imkan sağlarlar. Aynı zamanda
bıraktıkları kök ve toprak üstü
artıkları ile toprağın organik
madde miktarını artırarak yapısını düzeltirler. Toprağın organik madde yönünden zenginleşmesi ise, toprağın su tutma
ve besin maddeleri kapasitesini
artırır.

2. Yem bitkileri
yetiştiriciliğinin önemi
Hayvanların kaba yem ihtiyacının karşılanması açısından yem
bitkileri yetiştiriciliğinin önemi
bilinmekle birlikte tarım arazile-

rinde akılcı bir ekim nöbetinin
uygulanması yönünden de yem
bitkileri yetiştiriciliği önemlidir.
Yem bitkilerinin birim alana daha sık ekilmesi ve erken dönemde biçilmesi, yem bitkileri
yetiştiriciliğini diğer tarla kültürlerinden ayıran iki önemli özelliğidir. Yem bitkilerinin bu iki
özelliği tarım toprakları için
önemli olup, ekim nöbeti sistemlerinde yem bitkilerinin değerlendirilmesi sürdürülebilir tarım için gereklidir.

3. Sürdürülebilir
tarımda ekim nöbeti
planlaması
Sürdürülebilir tarım sisteminde
verimliliğin artması, çevrenin korunması ve kırsal yaşam kalitesinin artırılması amaçlanır ve
bunların en az dış girdi kullanılarak gerçekleştirilebilmesi sağlanır.
Bu nedenle sürdürülebilir tarımsal üretim için iyi bir ekim nöbeti
planlaması yapılmalıdır. Bu
ekim nöbeti sistemlerinde ise
yem bitkilerinin bulundurulması,
toprağın iyileşmesi ve sürekliliğini sağlaması yönünden gereklidir. Toprağa daha çok organik
madde kazandırılan bitkiler otsu
buğdaygil ve baklagil yem bitkisi türleridir.
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4.3. Hastalık ve
zararlılara etkisi
Genel olarak yem bitkileri hastalık ve zararlılara bir çok tarla
bitkisinden daha dayanıklıdır.
Ot üretmek amacıyla erken biçildikleri için böcek ve mikroorganizmaların yeni generasyonlar vermesini engellerler. Bu nedenle hastalık ve zararlıları azaltırlar.

3.1. Ana ürüne göre
ekim nöbeti sistemlerinde
yem bitkileri
3.1.1. Buğday ve mısır İçin
Buğday ve mısır için baklagil
yem bitkileri iyi ön bitkilerdir. Kısa süreli ekim nöbeti sistemlerinde fiğ, uzun süreli sistemlerde ise yonca gibi baklagil yem
bitkileri kullanılabilir.
3.1.2. Ayçiçeği için
Ayçiçeği için de kışlık ara ürün
(Macar fiği gibi) baklagil yem
bitkileri ön bitki olarak tercih
edilebilir. Ancak bu bitkilerin
topraktaki suyu tüketeceği unutulmamalıdır. Ayçiçeği ekim
alanlarında ayçiçeği - buğdaybaklagil - mısır, şekerpancarıayçiçeği - buğday - baklagil,
buğday- ayçiçeği-kavun/karpuz-baklagil ekim nöbeti sistemleri önerilebilir.
3.1.3. Şekerpancarı için
Şeker pancarı için kolza, yem
şalgamı, hardal, ıspanak ve lahana türleri iyi bir ön bitki değildir. Bu grup bitkiler hastalık ve
zararlıların artmasına yol açarlar. Yonca ve mısır ön bitki olarak seçilebilir. Pancar için pancar-hububat-baklagil-yağ bitkisi
ekim nöbeti sistemi önerilebilir.

4. Yem Bitkilerinin
Sürdürülebilirliğe Etkisi
4.1. Topraktaki organik
madde İçeriklerine etkisi
Sık ekilerek erken hasat edilen
yem bitkileri toprağa bol miktarda organik madde bırakırlar.
Toprak kalitesinin en önemli unsuru, toprak organik maddesi
ve topraktaki mikroorganizma
sayısıdır. Topraklarda mikroorganizmalar yaşamını devam ettirebilmek için beslenmeye ve
enerjiye gereksinim duyarlar.
Topraklardaki mikroorganizmaların temel besin ve enerji kaynağı ise organik maddedir. Bir
toprağın organik madde içeriği
ne kadar fazla ise, tarımsal üretim kapasitesi de o kadar yüksektir. Besin kaynağının az olduğu ortamda canlı sayısı azalmakta ve ancak zor koşullara
adapte olabilenler ve güçlü
olanlar ortamda kalabilmektedir. Toprakta organik madde yetersiz düzeyde ise topraklardaki
canlı sayısı azalacak ve dolayısıyla toprakların üretim kapasitesi de düşecektir. Çeşitli zamanlarda topraklara uygulanan
suni gübrelerin amacı kısa vadede sadece bitkileri beslemek
olup, toprak canlıları açısından
önemli bir faydası yoktur. Sürekli suni gübreler ile üretim

yapmak sürdürülebilir tarım açısından mümkün değildir. Organik madde içeriği iyi olan topraklar suni gübrelerin topraktan
çabucak yıkanarak taban sularının kirlenmesini önler ve uygulanan gübrelerden bitkilerin daha fazla faydalanmasını sağlar.
4.2. Topraktaki besin
elementlerine etkisi
Yembitkileri toprağa besin elementi kazandırırlar. Havadaki
azotu toprağa fikse etme kabiliyetine sahiptirler. Baklagillerin
köklerinde yerleşen bakteriler
(Rhizobium sp.) önemli miktarda azotu bağlayarak bitkilere
aktarılmasını sağlar (Çizelge 1).
Tarımsal üretimin devamlılığı
için topraktaki besin elementlerinin devamını sağlamak gerekmektedir.

Çizelge 1. Bazı baklagil yem bitkilerinin toprağa sağladıkları azot miktarı

4.4. Yabancı ot
oluşumuna etkisi
Yem bitkileri yabancı otların tohum oluşturarak yayılmalarını
azaltırlar. Erken hasat edildikleri
için yabancı otların tohum oluşturmasına fırsat verilmemiş olur.
Ayrıca yem bitkilerinin bir çoğunun allelopatik özellikte olması
yem bitkisi içeren tarım sistemleri için de ayrı bir önem taşımaktadır. Başta yonca olmak
üzere pek çok baklagil ve bugdaygil yem bitkisi kendi türüne
veya diğer türlere allelopatiktir.
Allelopati; bir bitkinin kendi türünden ya da diğer türlerden
bitkilere doğrudan veya dolaylı
yoldan zarar veren kimyasal bileşikler salgılaması olarak tanımlanır. Bu konuda bilinçli
olunması, başlangıçta zararlı gibi görünen allelopatik özellikleri
yabancı ot mücadelesinde bir
avantaj durumuna getirebilir. Bu
nedenle allelopatik bitkilerin tanınması, bunların etkili olduğu
bitkilerin ve etki mekanizmalarının bilinmesi yem bitkilerinin yer
aldığı ekosistemler için büyük
önem taşır. Tarımın sürdürülebilirliği açısından yabancı otlarla
mücadelede yem bitkilerinin allelopatik özelliklerinin önemi iyi
anlaşılmalı, doğal metotlarla yabancı otlarla mücadelenin yem
bitkilerinin bu özellikleri sayesinde mümkün olacağı bilinmelidir. Diğer yandan yabancı otlarla mücadelede tarımsal üretimde kontrolsüz olarak yapılan
ilaçlamalar, toprağın verimliliğini sadece kısa vadede arttırırken, doğal kaynakların ve çevrenin kirlenmesine neden olabilmekte tarımın sürdürülebilirliğini
tehdit etmektedir.
4.5. Toprak
sıkışmasına etkisi
Toprak sıkışmasına neden olan
kuvvetlerin genel olarak iki kaynağı vardır. Bu kuvvet kaynaklarından birisi makinalar ve hay-
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Çizelge 2. Bazı bitkilerin araziden kaybolan yağış ve toprak miktarına etkisi
vanlar tarafından uygulanan
mekanik kuvvetlerdir. Bitkisel
üretim aşamalarında, üretimi
desteklemek amacıyla çeşitli
alet ve makinalar kullanılmaktadır. Toprak sıkışmasına neden
olan ikinci kuvvet kaynağı ise,
doğal yollarla ortaya çıkan doğal kuvvetlerdir. Örneğin kuruma veya aşırı yağış nedeniyle
toprakta sıkışma meydana gelebilir. Bu şekilde oluşan toprak
sıkışması uzun bir zaman zarfında meydana gelir ve ölçülmesi
zordur. Ayrıca toprağın uygun
olmadığı dönemlerde işlenmesi
(aşırı nemli) de yine sıkışma
problemleri yaratmaktadır.
Toprak sıkışması toprağın boşluk boyut dağılımını ve boşlukların sürekliliğini olumsuz yönde
etkilediği için havalanmayı azaltır. İnfiltrasyon ve su tutma kapasitesini azaltarak yüzey akışlarına ve kuraklığa sebep olur. Katı toprak parçacıklarının yüzey
akışı ile uzaklaşarak toprağın
inorganik madde miktarının
azalmasıyla toprak kayıplarına
neden olur. Topraktan
atmosfere azot transferi ile azot
eksikliklerine ve yüzey suyu ile
bitki besin maddesi kayıplarını
gerçekleştirir. Toprağın havalanması sınırlandığı için topraktaki mikrobiyolojik aktiviteyi yavaşlatır veya durdurur.
Toprak sıkışmasının, toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik yapısını etkilemesi nedeniyle, bitkilerin gelişimini ve verimi düşürerek bitkisel üretime olan etkisi
olumsuzdur. Toprak kayıplarını
önlemek ve verimliliği arttırmak
sürdürülebilir tarımın genel
esaslarındandır. Bu nedenle
toprak sıkışıklığının önlenmesi
için gerekli önlemlerin alınması
ve bu önlemler arasında yem
bitkilerinin tarla sistemlerinde
değerlendirilerek toprağın alt tabakalarının gevşetilmesi ve haOcak, Şubat, Mart 2016

valandırılması sağlanmalıdır.
Derin köklere sahip olan bitkiler,
ilerleyen dönemlerde, aynı bölgelerde daha sonra yetiştirilecek olan ürünlerin köklerinin,
toprak profilinde suyun daha
derinlere inmesine ve kullanılmasına olanak sağlayacak kanalların oluşmasına yardımcı
olurlar. Kazık köklü olan baklagillerin köklerinin toprağın derin
tabakalarına kadar uzaması toprağın gevşemesini sağlar. Bu
durum taban taşının kırılmasına
yardımcı olur.
4.6. Toprak dinamiğine etkisi
Yem bitkileri toprak yorgunluğunu giderirler. Aynı toprakta peş
peşe yetiştirilen bazı kültür bitkilerinin büyüme ve gelişmelerindeki yavaşlama veya farklı diğer
nedenler ile toprak verimliliğinin
ve kalitesinin azalması toprak
yorgunluğu olarak tanımlanmaktadır. Toprak yorgunluğu,
toprağın kimyasal-fiziksel-biyolojik yapısı, gübreleme-sulamatoprak işlemenin getirdiği sorunlar, bitki besin maddesi noksanlığı ve fazlalığı, paraziter kö-

kenli nedenler (bakteriler, toprak mantarları, nematodlar, virüsler) ve bu parazitlerin aşırı
oranlarda birikimi, iklim değişiklikleri, erozyon gibi çeşitli nedenlerden kaynaklanabilmektedir.
İnsanların gelecekteki yaşam
kalitesini belirleyecek en önemli
unsurlardan birisi olan “toprak
kirliliği” artık günümüzde çok
önemlidir. Toprak kirliliğinin sebebi sadece endüstriyel değil,
aynı zamanda uygulanan yanlış
tarımsal faaliyetlerdir. Yem bitkileriyle yapılan akılcı bir ekim nöbeti sistemi toprak yorgunluğunu giderir, toprakların temizlenmesini sağlar. Ağır metallerce
kirlenmiş topraklarda yetişen
yonca, metalleri alarak tolere etmekte ve bu toprakları ağır metallerden temizlemektedir.
4.7. Toprak ve su
kaybına etkisi
Sık ekilen yem bitkileri sağlam
bir çim kapağı oluşturarak toprak ve su kayıplarını azaltırlar.
Çok yıllık yem bitkileri bu açıdan
daha etkilidir (Çizelge 2). Bakla-

gil örtü bitkilerinin kullanıldığı
sistemlerde gerekli olan enerji
ihtiyacı daha az olmaktadır. Bu
konuda yapılan araştırmalar en
karlı örtü bitkisinin tüylü fiğ olduğunu ortaya koymuştur.
Çünkü tüylü fiğ; N (Azot) kullanımını azaltmakta, enerji tasarrufu sağlamakta, toprak yapısını
ve toprağın su tutma kapasitesini düzenleyerek, uygulanan
azot (N)’un etkinliğini arttırmaktadır.

5. Sonuç
Hayvansal üretimin önemli unsurlarından biri olan yem bitkileri, toprağın fiziksel, kimyasal ve
biyolojik özelliğine etki ederek
kendisinden sonra gelen tarla
bitkilerine verim ve kalite yönünden olumlu etki sağlamaktadır.
Yem bitkilerinin bu özelliklerinin
değerlendirilmesi halinde sürdürülebilir tarım için büyük mesafe alınmış olacaktır. Mera
alanlarının fazla olduğu Avustralya’da bile ekilen arazilerin
yaklaşık % 53’ünde yem bitkileri
tarımı yapılmaktadır. Bu durum,
hayvanlar için otun dışında, diğer kesif yem maddelerinin de
üretilmesini sağlamakta ve meraların aşırı kullanımını önleyerek erozyonun ayrıca kontrol altına alınması yönünde destek
sağlamaktadır. Yem bitkileri yetiştiriciliği ile, sürdürülebilir bir
mera yönetimi ve hayvancılık
için gerekli olan yemin sağlanmasının yanı sıra, toprağa katkı
yapan yem bitkilerinin ekim nöbeti sistemlerinde yer alması
sürdürülebilir tarım için oldukça
önemlidir.
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Bakan Çelik: “Sütte üreticiyi mağdur etmeyeceğiz”

G

ıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik,
ülke genelinde süt alan
bin 449 işletme bulunduğunu
belirterek, "Bu işletmeler nereden, ne kadar, kaça aldı, bu bizde kayıtlı. Piyasayla, üreticiyle
oynayan, mağdur etmeye çalışan insanla biz de oynayacağız"
dedi. İzmir'de bir otelde düzenlenen ve Ortak Akıl Toplantılarının 6'ncısı olan Ege Bölgesi Bakanlık Koordinasyon ve Sektörel Ortak Akıl Toplantısı'na katılan Çelik, tarımsal açıdan son
derece önemli potansiyele sahip Ege Bölgesi'nin, sadece turizmle değil tarım ve hayvancılıkla da ön plana çıktığını ancak
üretim rakamlarının artırılması
gerektiğini ifade etti.Çelik, Cumhuriyet'in 100. yılında 40 milyar
dolarlık tarım ihracatı ile 150 milyar dolarlık tarımsal hasıla hedefine ulaşılması için tüm sektör
paydaşlarının güç birliğiyle çalışmasının önemine dikkati çekti. Tarım parsellerinin ölçeğinin
Türkiye'de 59 dekar olmasına
karşın denk ülkelerde 500 dekarın üzerine çıktığını kaydeden
Çelik, tarım parsellerinin küçüklüğünün, verimliliği olumsuz etkilediğine işaret etti. Bakan Çelik, bakanlık bünyesindeki Reform Genel Müdürlüğü içindeki
Toplulaştırma Bölümünü müstakil genel müdürlük yapmayı
planladıklarını dile getirerek, sorunun çözümüne ilişkin yasal
düzenlemeleri yakın zamanda
parlamentoya göndereceklerini
bildirdi. Ülke genelinde 8,5 milyon hektar sulanabilecek araziden, sadece 3 milyonluk kısmında bunun yapılabildiğine dikkati
çeken Çelik, toplulaştırma ile
toprağın suyla buluşturulması
çalışmalarının entegre şekilde
yürütüleceğini ifade etti.
Bakan Çelik, Et ve Süt Kurumunun (ESK), ilk kez sütte regülasyon görevini yerine getirdiğini
hatırlatarak, şu değerlendirmelerde bulundu: "Ulusal Süt Konseyi, 2014'te 1,15 lira fiyat belirledi. Fiyatlarda hareketlilik olunca nedenini sorduk, laktasyon
dönemindeki artış, savaşlar,
dünya piyasalarındaki sıkıntıları
neden gösterdiler. Süt tozuna
ton başına destek istediler, 4

Çelik, Cumhuriyet'in 100. yılında
40 milyar dolarlık tarım ihracatı ile
150 milyar dolarlık tarımsal hasıla
hedefine ulaşılması için tüm sektör
paydaşlarının güç birliğiyle
çalışmasının önemine dikkati çekti.
bin 500 lira verdik. Başka sorunlar söylenseydi çözümünü bulurduk ama araya müteahhitleri
koyup süt alımına başlandı, çiftçi mağduriyeti çıktı. 'Bu olmaz'
dedik, seri olarak ESK'yı devreye soktuk. Günlük bin 600 ton
süt alacaktık ama 7-8 günde
toplam bin 600 tona ulaşamadık. Bu müdahaleyle umarım
normalleşir. Sanayicimiz ve üreticimiz, birbirinden ayrılmaz ikili.
Aralarındaki ilişkiyi bozacak argümanları ortaya koyunca herkes bindiği dalı kesiyor demektir. Sektör hassas, sütle bitmiyor, kırmızı eti, hayvancılığı etkiliyor. A firması gider B firması
gelir, A bakanı gider B bakanı
gelir ama mesele, bu alandaki
adımların sağlıklı olup olmayacağı meselesidir. Süt alan bin
449 işletme var. Bu işletmeler
nereden, ne kadar, kaça aldı,
bu bizde kayıtlı. Piyasayla üreticiyle oynayan, mağdur etmeye
çalışan insanla biz de oynayacağız. İstisnaları hep beraber
ayıklamamız gerekiyor."

"Havza bazlı üretim
2017'de devreye girecek"
Çiftçinin yüzünü güldürecek,
planlı ekimi sağlayacak havza
bazlı üretim sisteminin 1 Ocak
2017'de yürürlüğe girmesinin
planlandığını dile getiren Çelik,

bu yıl 11,6 milyar lira olarak belirlenen tarımsal desteklerle ilgili
karmaşıklığı da azaltacaklarını
kaydetti. Çelik, çiftçinin piyasa
şartlarından yararlanması amacıyla lisanslı depoculuğa geçileceğini vurgulayarak şöyle konuştu: "Her akşam yemeğinde
et istiyorsun, bunu önüne kim
getirecek? Sen sağma, ben sağma, bu inekleri kim sağacak?
Çobana çoban diyemiyoruz. Kız
vermiyorlar diye 'sürü yöneticisi'
diyorlar. 'Çiftçilik, emeklinin işidir'
anlayışından çıkmamız gerekiyor. Gençlik, tarımsal faaliyetlere
mutlak suretle dönmeli. Gençlere 30 bin lira hibe, 50 bin lira faizsiz kredi vereceğiz. Bununla ilgili düzenlemeleri yapıp valilere
gönderdik. Gençlerimize yardımları nakdi değil ayni vereceğiz. Al 6 düve, krediyle de 9 tane
al, git köyüne, bir yıl sonra 30
düven olsun. Köye, rehberliğimizde geri dönün."

derdik, herkes de alkışlardı ama
o zaman hayvancılık bitecekti.
ESK'da 70 binin üzerinde kesim
için sıra bekleyen hayvan var.
Her şeyi konuşacağız, her şeye
açık olacağız ama bir şeye kapıları sonuna kadar kapatacağız,
ikiyüzlülüğe, çifte standarda geçit vermeyeceğiz."
Hayvan varlığı envanterini gözden geçirmek amacıyla 81 ilde
tekrar sayıma başlandığını belirten Çelik, hayvancılıkta ari bölgenin genişletilmesi amacıyla
sadece işletme bazlı değil topyekûn hareket edilmesi gerektiğini ifade etti.
Çelik, hayvan nakilleriyle ilgili 67 terminal kurulmasının planlandığını kaydederek üretici birliklerinin de "bitkisel üretim ve hayvansal üreticiler birliği" adı altında toplanmasının planlandığını
bildirdi. Birliklerin üreticilerden
para almasının sıkıntıya yol açtığına işaret eden Çelik, birliklere
ödenmesi gereken paranın, bakanlıkça verileceğini dile getirdi.
Çelik, birliklerin hizmet alanı olduğunu anımsatarak, "Mesleğe
dönüştürürsen, hanlar hamamlar, para pul konuşulur. İşin içinde olacaksın ki derdini anlatırken ıstırabını çekerek anlatacaksın. Bize çileyi çeken insanlar lazım ki böylece ileriye sağlıklı şekilde yürüyelim" dedi. Çelik, toplantıya katılan sektör paydaşlarının fikirleriyle tarım
ve hayvancılığın yol
haritasının daha
sağlıklı belirlenebileceğini
sözlerine ekledi.

"Hayvancılıkta ithalatçı
ülke olmamalıyız"
Bakan Çelik, Türkiye'nin hayvancılıkta ithalatçı ülke olmaktan
mutlaka kurtulması gerektiğini
söyledi. ESK'da 7 bin tonun üzerinde karkas etin 23,3 liradan alıcı beklediğini ancak kasapların
bu fiyata yanaşmadığını anlatan
Çelik, "İthal edip etin fiyatı 15 lira
Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği Yayını
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akım ve beslenme ile ilgili
bilimsel gelişmeler sonucu süt sığırlarının daha
yüksek verim kabiliyeti kazanmaları ineklerin daha kolay metabolik hastalıklara yakalanmalarına ve döl verim kabiliyetlerinde önemli azalmalara neden olmuştur. Bunun yanı sıra süt sığırlarında yüksek hava sıcaklıklarında bu problemlerin belirgin
bir şekilde artışı gözlenmiştir.
Süt sığırlarında sıcaklık stresine
bağlı olarak meydana gelen fazla terleme ile önemli derecede
potasyum kaybı oluşmaktadır
(Yavuz ve Biricik, 2009).
Canlıların vücut ağırlıklarının büyük bir bölümü sudan oluşmuştur. Vücut sıvılarının yaklaşık
2/3’ünü hücre içi, 1/3’ünü ise
hücre dışı sıvılar oluşturur. Hücre içi ve dışı sıvılar farklı içerikte
olmakla birlikte ozmolariteleri
eşittir. Yani hücre içindeki anyon
ve katyonların miliequvalant
(meq/l) değerleri eşit, fakat anyon-katyon
kompozisyonları
farklıdır. Asit-baz dengesi vücut
sıvılarındaki H+ iyon konsantrasyonunun düzenlenmesini ifade eder. Kanın H+ iyon konsantrasyonu artarsa asidozis,
azalırsa alkolozis denilen patolojik bir durum ortaya çıkar. Hayvanlar yedikleri yemlerle vücutlarına devamlı olarak Cl- , PO43, , SO4-2 gibi anyon ya da
Na+ , K+ , Ca+2 , Mg+2, gibi
katyon özelliği olan maddeleri
almaktadır. Ancak pratikte, belirtilen bu elementlerin ya da tuzlarının tamamının hayvan tarafından tüketilen miktarının saptanması güçtür. Bu nedenle yemin
rasyon katyon-anyon dengesi
kısaca RKAD meq/kg kuru madde (KM) = (Na + K) - Cl formülü
ile hesaplanarak yemin anyonik
ya da katyonik nitelikte olduğu
belirlenebilir (Alp ve Kocabağlı,
2003). Sodyum (Na), ve potasyum (K) gibi elektrolit mineraller
vücutta sıvı dengesi, iyon aistOcak, Şubat, Mart 2016

fizyolojik sınırlar içerisinde tutulmasına dayalıdır. Asid-baz dengesinin kurulmasında rasyon
anyon katyon dengesi yanında,
akciğer, böbrek, vücut sıvılarındaki proteinler, tükrük bezlerinin
başını çektiği çeşitli salgı bezleri
de önemli görevler üstlenirler.

baz dengesinin sürdürülebilmesi bakımından önemli mineral
maddelerdir ve sıcak stresi altında önemleri daha da artmaktadır. sıcak stresinde rasyon katyon-anyon dengesini değiştirmenin faydalı olacağı ve bu dengenin +200 olmasının kuru
madde tüketimi, süt verimi ve rumen pH’sında olumlu etki yaptığı bildirilmektedir (Michael,
2007). Sıcak stresi koşullarında
rasyonun katyon anyon dengesinin 35-45meq/100g kuru mad-

Ülkemizde süt sığırı yetiştiriciliğinin sıklıkla yapıldığı Marmara,
Ege, Akdeniz ve Güneydoğu

de düzeyinde olması önerilmektedir (Linn, 1997). Rasyonun
iyon dengesi hayvanın tampon
sitemini etkileyerek hayvanın
performansını da etkileyebilir.
Escobosa ve ark., (1984) sıcak
koşullarda elektrolit veya katyon
dengesi konusundaki yaptıkları
çalışmada 320 meq Na+K-Cl/kg
KM alan hayvanlarda 144-195
meq/kg KM mineral alan hayvanlardan daha yüksek yem tüketimi saptamışlardır. Araştırıcılar rasyon katyon-anyon dengesinin bireysel mineral konsantrasyonundan daha önemli olduğunu ileri sürmüşlerdir. Rasyon
katyon-anyon dengesi yaklaşımı
hayvanda asid baz dengesinin

Anadolu bölgelerinde sıcak
stresinin etkisi yoğun bir şekilde
hissedilmektedir. Sıcak stresinin
temel etkisi; yem tüketimimin
azalması, verim özelliklerinde
düşüş ve bazı yetiştiricilik hastalıklarının görülme sıklığında artış
şeklinde karşımıza çıkmaktadır.
Yüksek sıcaklıklara yüksek nem
oranının da eşlik etmesi ile yetiştirilen ineklerde terleme yoluyla ısı kaybı mekanizmasının da
etkinliğini kaybetmesi sonucunda sıcak stresinin etkisi daha
belirgin şekilde ortaya çıkmaktadır. Bir ineğin kendisinden
beklenen en yüksek verimi vermesi ancak uygun çevre koşulları sağlandığı takdirde müm-

Sıcak stresinin
genel etkileri:

kündür. Süt sığırı için uygun
çevre koşulları ise 13-18 °C çevre sıcaklığı, %60-70 oransal
nem, orta derecede solar radyasyon ve saatte 5-8 km rüzgar
hızı olarak tanımlanmaktadır. Sığırın rektal sıcaklığı 38.6 °C
(38.3-39.1)’dir. Sığır, vücudunda oluşan ısıyı normal koşullarda kolaylıkla atabilirken, sıcaklık
stresi durumunda insanlar kadar kolaylıkla (terleme gibi) dışarı atabilme yeteneğine sahip
değildir. Bu nedenle, sığırın, artan çevre sıcaklığına karşı vücudundaki dengeyi koruması uygun koşulların sağlanmasına
bağlıdır. Hayvanlar için öldürücü olabilecek sıcaklık ve nem
seviyelerine, kritik sıcaklık stresi
seviyesi adı verilmektedir. Çeşitli yaş ve verim düzeyinde olan
sığırlar için ölümlere neden olabilecek kritik sıcaklık dereceleri
farklılık göstermektedir. Yeni doğan bir buzağı için kritik sıcaklık
seviyesi 9 °C’nin, bir aylık buzağı için ise 0°C’nin altıdır. Kuruda
ve gebe inekler için -14 °C iken,
7-8 kg süt veren ineklerde -24
°C ve 28-32 kg süt verimi olan
sağmal ineklerde ise kritik sıcaklık derecesi ise -40°C’ye kadar düşebilir. Bu durum özellikle
ineğin beslenme seviyesi ile yakından ilgilidir. Beside günde
800-1500 gram günlük canlı
ağırlık artışı olan bir sığır ise 36°C ye kadar dayanabilmektedir (Göncü, 2014).. İnekler 25
C’nin üzerindeki hava sıcaklıklarında deri yüzeyi ve solunum
yoluyla vücutlarından ısıyı uzaklaştırmak için enerjiye ihtiyaç
duyarlar. Mutlak hava sıcaklığı
arttıkça ineğin kendini serinletmesi güçleşir. Yüksek verimli
inekler yem tüketimleri fazla olduğu için sıcak stresine karşı
daha duyarlıdır. Sıcak stresi altındaki hayvanlarda kuru madde tüketimi % 2 Sıcak stresi
oranları arasında düşer ve % 2030 oranlarında da süt verimi
kaybı oluşur ve bu kayıp hava
sıcaklığı 32 C’yi aştığında, günde 5-12 litreyi bulabilir. Sıcak
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stresine maruz kalmış ineklerde
genellikle kan asit-baz dengesinde değişiklik meydana gelir.
Sıcak stresi altındaki ineklerde
önemli miktarda K kaybı meydana gelmektedir. Buharlaşma
yoluyla vücut sıcaklığını azaltmak üzere aşırı soluma ve terlemede artış oluşur. Sürekli hızlı
solumada akciğerler yoluyla CO
kaybı artar ve bunun sonucu da
kan karbonik asit yoğunluğu
azalır. Bu durumda respiratorik
alkaloz şekillenir ve bu alkalozu
dengelemek için idrar yoluyla
bikarbonat atılımı artar. Sonuç
olarak ta kandaki bikarbonat
düzeyi azalır (Yavuz ve Biricik,
2009). Sıcak koşullarda rasyonda %0,18 yerine 0,55 Na kullanımının yem tüketimini artırdığı
saptanmıştır. Sıcak koşullar için
hali hazırdaki öneriler %1,3-1,6
K, ve %0,35-0,40 Na ve %0,35
Mg şeklindedir (Görgülü, 2014).
Sığırlarda rumen alkalozu:
Alkalozis, vücudun alkali rezervinin artması veya asit azalması
sebebiyle gelişen patolojik bir
durumdur. Rumen alkalozisi,
geviş getiren hayvanlarda görülen, karbonhidrattan fakir, proteinden zengin rasyonla beslenme sonucu meydana gelen bir
hazımsızlıktır. Karbonhidrat mayalanmasının azalması ve protein sindiriminin artması nedeniyle
rumen (işkembe) içeriğinin
pH’sı 7,2’nin üzerine çıkar ve
sindirim fonksiyonları bozulur.
Yani içerik alkali karakter taşır.
Pratikte rumen alkalozisine asidozisten daha az rastlanır.

Hastalığın sebebi kolay hazmolabilen protein ve protein tabiatındaki organik azotlu maddeler
bakımından zengin, karbonhidrat bakımından fakir, aşırı kalsiyum ve potasyum gibi mineraller içeren yemlerle beslemedir.
Saman haline getirilmiş kuru
yonca otu, bol sulu, yeşil, olgunlaşmadan biçilmiş veya otlatılan yemleri ve filizlerini yiyen
hayvanlarda da ortaya çıkmaktadır ve birkaç faktörün etkileşiminden
kaynaklanmaktadır.
Çünkü körpe ve filizlenmiş otlar
amonyum tuzlarını bol miktarda
içermektedirler. Özellikle buğday ve baklagillerin otlatılmasında alkalozis büyük bir sorun
olabilir. Hızlı büyüyen otlaklar ve
baklagiller, özellikle sabahın erken saatlerindeki çiylerde ve hafif yağmurlarda yani suyla karıştığında kızışan, koloidal solüsyonlar ve sabun köpüğü oluştu-

ran özelliklerde saponin denilen
maddeleri üretirler. Bu saponinlerin de yüksek yüzey gerilimi
oluşturmalarıyla, işkembedeki
mikroorganizmalar tarafından
aşırı proteinin değişikliğe uğramasıyla üretilen amonyum gazının hapsolmasına sebep olurlar.
Yüzey gerilimi artmaya devam
ettikçe, kabarcıklar oluşturarak
işkembe sıvısı köpürür. Bu durum da hayvanın geğirmesini
engeller ve gaz hayvan nefes
alamayana kadar üretilir ve hayvan boğularak veya oksijensizlikten ölebilir. Sığırların beslenmesinde yaygın olarak kullanılan buğdaygil ve baklagil yemleri K bakımından zengin olduğu için rasyonlar genellikle alkalik olmaktadır. Bazı yemlerin mineral madde içerikleri ve katyon-anyon dengesi durumları
Çizelge 1’ de verilmiştir (Umucalılar, 2015). Kalsiyum yetmez-

Çizelge 1. Bazı yemlerin mineral madde içerikleri ve katyon-anyon dengesi durumları

Bilimsel

liği durumunda K ve Na’un tamamı emilerek metabolik alkalozise neden olmaktadır. Böyle
durumlarda rasyondaki Na ve K
azaltılıp anyonik tuzlar ilave edildiğinde katyon anyon dengesi
sağlanarak hipokalsemi önlenebilmektedir. Doğum öncesi dönemde ineklerde rasyon katyon-anyon farkının -50 ile
150meq/kg KM arasında olması
önerilmektedir. Bunun için de
rasyona 200-250g anyonik tuzlardan eklenmesi önerilmektedir
(Arslan ve Tufan, 2010). Ayrıca
rumen enerji/protein dengesinin
bozulduğu durumlarda da alkaloz görülebilir.
Hastalık uzun süre devam eder.
Hayvanda iştahsızlık, hazımsızlık, salya artışı, rumen hareketlerinde ve süt yağı ve proteininde azalma, huzursuzluk, ishal,
rumende şişkinlik, şiddetli titremeler, hafif derecede felç ve sallantılı yürüyüş gibi tipik olmayan
belirtiler gözlenir. Gıdaların emiliminin zayıflamasıyla birlikte
genel düşkünlük, dermansızlık
ve verim performansında düşme görülebilir. Hastalığın ilerleyen dönemlerinde titreme, kasılma ve solunum sayısında
azalma görülür. Rumen içeriği
amonyak kokusunda, kahverengimsi renkte ve sıvı kıvamdadır. Ayrıca gebe hayvanlarda
yavrunun canlı ağırlığı azalır.
Süt veren hayvanlarda mastitis
şekillenebilir. Metabolik alkalozlu ineklerden doğan yavrularda
kemikleşme bozuklukları görülmektedir. Tıbbi tedavi dışında,
rasyona kolay sindirilebilir karbonhidratlardan, melas, mısır
silajı, pancar posası, hububatlar
ve iyi kaliteli kuru ot, saman ilave edilmelidir.
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ısırın dünyada
ve ülkemizde
kullanımı

Mısır, tahıllar arasında birim
alandan alınan verimin ve enerji
değerinin en yüksek olması nedeniyle dünyada en çok üretilen
tane yemdir. Yüksek enerji içeriği nedeniyle her tür hayvan rasyonlarında yüksek düzeyde kullanılır ve son yıllarda biyoetanol
üretiminde de en çok kullanılan
bitkidir.
Tablo 1’de 2015 yılında dünya
genelinde üretilen hububat miktarları görülmektedir (USDA
2015). Tablodan da izlenebileceği gibi dünya genelinde bir
milyar tona yaklaşan üretim
miktarı ile diğer hububatların

Tablo 1. 2015 yılı dünya
hububat üretimi

Buğday
Arpa

Mısır

Pirinç

2013 yılı üretimi 2014 yılı üretimi
bin ton
bin ton
22.050

19.000

5.900

5.950

7.900

Çavdar
Yulaf

Tritikale

365
235
118

830
300
210
110

Tablo 2. Türkiye’de 2013 ve 2014 yıllarında tahıl üretimi
üretim miktarlarından açık ara
öndedir.
Ülkemizde ise mısır buğday ve
arpa’dan sonra 3. Sırada yer almaktadır (Tablo 2). 2014 yılında
kuraklıktan kaynaklanan rekolte
düşüklüğü nedeniyle Tabloda
özellikle 2013 yılı verilerine de
yer verilmiştir. Hububatlar içerisindeki mısırın oranı, dünyadaki
kadar yüksek olmamasına karşılık üretim hızla artmaktadır.
Buğday üretimi ile arasında
önemli fark olmasına karşılık
yemlik olarak kullanılan arpa

Şekil 1. Türkiye’de son 20 yılda üretilen mısır, arpa ve buğday miktarları, ton/yıl
Ocak, Şubat, Mart 2016

900

6.300

üretim miktarına oldukça yaklaşmıştır (Şekil 1) (TÜİK 2015).
Kanatlılar için hazırlanan karma
yem üretiminde yüksek enerji
ve düşük sellüloz içeriği nedeniyle uzun yıllardır, tercihen yüksek oranlarda kullanılan mısırın,
ruminant rasyonlarında kullanımı ülkemizde henüz yeterince
yaygınlaşmamıştır. Özellikle,
yemlerin enerji konsantrasyonlarının önemli olduğu sığır ve
kuzu besiciliğinde, arpa kullanım alışkanlığı hala devam etmektedir. Tabii ki sulanamayan

kıraç arazilerde yetiştirilebilen
arpanın üretimi ve karma yemlerde kullanımı, toplam tarım
alanlarının ancak %21’inin sulanabildiği (DSİ 2014) ülkemiz için
oldukça önemlidir. Ancak ruminant yetiştiricilerin, alternatif
enerji kaynağı olarak üretimi giderek artan ve zaman zaman arpadan daha ucuza temin edilebilen mısır hakkında daha detaylı bilgiye sahip olmaları gerekir. Mısır, enerji bakımından
zengin bir yem olduğundan
özellikle enerji değeri üzerinde
durulacaktır. Yüksek nişasta ve
yağ içeriği nedeniyle hububatlar
içerisinde en yüksek enerjiye
sahiptir. Şekil 2’de besi sığırları
(net enerji büyüme= NEb)
(NRC 2000) ve süt sığırları (net
eneji laktasyon= NEL) (NRC
2001) için farklı tane yemlerde
bulunan enerji değerleri gösterilmiştir.

Mısır nişastası
ve özellikleri
Mısır yüksek enerjisini sahip olduğu yüksek nişasta ve yağ içeriğinden kaynaklanmaktadır.
Nişasta içeriği % 70-72, yağ oranı da %4-4,5 arasında değişmektedir. Mısır nişastası aşağıda belirtilen bazı özellikleri nedeniyle diğer hububat nişastalarından farklılıklar arz etmektedir.

Şekil 2. Karma yem üretiminde yaygın olarak kullanılan tane yemlerin
süt inekleri (NEL) ve besi sığırları (NEB) için enerji değerleri
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Arpa, buğday, yulaf, tritikale rumende çok yüksek düzeyde
parçalanırken mısırın önemli bir
bölümü alt sindirim organlarında sindirilir. Ruminal ve post ruminal sindirim çalışmaları sonuçlarını irdeleyen bir yayında
mısırın rumende parçalanma
oranı, ortalama %54,6 iken buğday ve arpa gibi küçük taneli
hububatlar için bu değer ortalama %76,4 olarak hesaplanmıştır. Ancak tüm sindirim organlarındaki toplam yıkılım mısırda
%92,3 küçük tanelilerde ise
%94,6 olarak gerçekleşmiştir
(Patton ve ark 2012).
Tane yemlerin yüksek enerji içerikleri, nişasta bakımından zengin olmalarına bağlıdır. Nişasta
bilindiği gibi glikoz moleküllerinin α-(1-4) ve kısmen α-(1-6)
bağları ile bağlanması ile meydana gelen bir polisakkarittir.
Eğer glikoz molekülleri bir iplik
gibi düz bir şekilde α-(1-4) bağları ile bir birlerine bağlanıyorsa
amiloz denilen nişasta türü, yer
yer α-(1-6) bağlarıda kullanılarak dallanıyor ise amilopektin
denilen nişasta türü oluşur. Amilopektninin çokluğu daha unsu
görünümde bir nişasta oluşur.
Amilozun çokluğunda ise kristalize bir yapı oluşur. Tek mideli
hayvanlarda Amiloz/amilopektin
oranı ile nişasta sindirilebilirliği
arasında negatif ilişki vardır. Ancak geviş getiren hayvanlarda
bu ilişki tek midelilerdeki kadar
belirgin değildir. Nişasta molekülleri tanelerde farklı büyüklükte granüller formda bulunurlar.
Granüller bir protein matriksi ile
çevrelenmiştir. Protein matriksinin büyüklüğü, yoğunluğu ve
yapısı tane yemlere, hatta tane

yem çeşitlerine bağlı olarak değişir (McAllister 2006).
Rumende nişastayı sindirebilen
çok sayıda bakteri ve protozoon
bulunmaktadır. Rumende nişasta sindiriminin yaklaşık yarısını
protozoonlar gerçekleştirir. Bakteriler nişasta granülleri yüzeyinde koloni oluşturup amilaz salgılayarak nişasta sindirimini gerçekleştirirken protozoonlar nişasta partiküllerini doğrudan
hücreleri içerisine alarak sindirirler. Rumen bakterilerinin koloni oluşturma ve nişastayı sindirebilme etkinliği nişasta granüllerini çevreleyen protein matriksinin yapısına bağlı olarak
önemli ölçüde değişmektedir.
Örneğin matriks bir mısır proteini olan zeinden oluşmuş ise
bakteri kolonizasyonu zayıflamakta ve nişasta sindirimi düşmektedir. Mısır nişastasının rumende, diğer tane yem nişastalarından daha düşük düzeyde
sindirilmesinin en önemli nedeni budur. Bu bulgulardan yararlanarak mısır nişastasını rumende daha yüksek düzeyde sindirilmesini sağlamak amacıyla zein oranını azaltarak daha kolay
sindirim sağlayan glutelin miktarını artırmaya yönelik çalışmalar bulunmaktadır (Philippeau
ve Landry 2000). Bir diğer faktör
nişasta protein matriksinin kalınlığıdır. İnce matriksli büyük granülü mısırların endospermi unsu
karakterdedir ve yumuşaktır bu
tür mısırların rumende sindirilme
derecesi yüksektir. Halbuki kalın ve daha küçük yapıya sahip
matriksi olan mısırlar camsı bir
yapıya sahiptir, serttir, hektolitre
ağırlıkları yüksektir buna karşılık
rumende sindirilebilirlikleri dü-

şüktür (Philippeau 1997, Correa
ve ark 2002). Bu bilgilerden hareket ederek geliştirilen Opak 2
adı verilen bir mısır hibrid çeşidi,
düşük zein içeriği ve yüksek
sindirilebilirliği ile tanınmaktadır.
Bu tip mısırlarda yani unsu endosperme sahip çeşitlerde hasat zamanının uzamasına bağlı
olarak rumende yıkılabilirliğinde
önemli bir değişiklik olmazken,
sert camsı yapıya sahip mısırlarda hasat zamanının uzaması,
rumende yıkılabilirliği çok olumsuz yönde etkilemektedir (Correa ve ark 2002).
Nişasta rumende mikroorganizmalar tarafından sindirilirken,
metan ve ısı şeklinde enerji kayıpları olduğundan, nişasta
kaynaklarının rumende değil de
bağırsaklarda sindirilmesi enerjinin etkin kullanımı bakımından
istenilen bir durumdur. Ayrıca
nişasta bakımından zengin
yemlerin rumende yüksek oranda sindirildiği durumlarda, rumen pH’sının düşmesinden
kaynaklanan sellülolitik aktivite
azlığının neden olacağı kaba
yem sindirimindeki azalmaya da
dikkat edilmesi gerekir. Ancak
nişastanın post ruminal sindirilmesinde de yetersizlikler vardır
ve bu yetersizlik nişastanın sindirilmeden dışkıyla dışarı atılmasına neden olur. Bu kayıbın zaman zaman %30 lara kadar çıktığı olabilmektedir (Hutjens ve
Dann 2000). Rumende ve ince
bağırsaklarda sindirilemeyen
mısır kalın bağırsaklara gelir. Bu
bölgede enzimatik bir sindirim
yoktur ya da daha farklı söylenecek olursa kalın bağırsaklardan yemlerin sindirimini gerçekleştirmek amacıyla salgılanan
her hangi bir enzim bulunmamaktadır. Mikrobiyal bir fermentasyon söz konusudur ancak rumendeki gibi etkin değildir ve
sindirim olsa bile emilimle ilgili
sorun bulunmaktadır. Bu yüzden kalın bağırsaklara gelen nişastanın bir kısmı burada fermente olarak uçucu yağ asitlerine dönüşür ancak emilim yetersiz olduğundan etkin şekilde
kullanılamazlar. Bu durum dışkının pH’sını düşürür ve basit bir
şekilde dışkı pH sı kontrolü ile
nişasta kaçağı tespit edilebilir.
Önemli olan uçucu yağ asitlerine ya da glikoza dönüşerek
emilen miktarlardır. Yemlerle alınan nişastanın hangi ölçüde ru-
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mende
yıkımlanabileceğini,
hangi ölçüde ince bağırsaklara
geçebileceğini ve emilebileceğini etkileyen çok sayıdaki değişken faktör etkili olmaktadır. Bu
bilgiler doğrultusunda mısırı daha iyi değerlendirmeye yönelik
olarak, farklı metotlarla işlenmesi ve erken hasat edilerek değerlendirilmesine yönelik çok
sayıda çalışma bulunmaktadır.
Derginin bu sayısında, farklı şekillerde işlenmiş mısırın süt ve
besi sığırlarında kullanımı üzerinde durulacaktır.

Mısırın Farklı Metotlarla
İşlenerek Ruminant
Rasyonlarında Kullanımı
Mısır, tüm tane olarak parçalanmadan ve hiçbir işleme tabi tutulmadan kullanılabileceği gibi
kırma, öğütme, kuru ezme, buharlı ezme ve buharla pullaştırma (flake), mikronize etme, patlatma, ektruder ya da ekpander
gibi işlemlere tabii tutularak hayvanlara verilmektedir. Bu işlemlerin mısırın sindirilebilirliği ve
yem ve enerji değeri üzerine etkileri incelenecektir.

Mısırın İşlenmeden
kullanılması (tane mısır)
Mısırın hiç işlenmeden tüm tane
olarak kullanılması halinde bazı
mısır tanelerinin hiç sindirilmeden dışkı ile atılımı söz konusudur. Nitekim tüm mısır kullanımında dışkıyla atılan nişasta
oranının %20’leri geçebildiği yönünde çalışmalar bulunmaktadır (Lee ve ark 1982). Tane mısır
kullanmanın bir diğer dezavantajı da yemlere homojen şekilde
karıştırmanın zorluğu ve hayvanların mısırı seçerek yiyebilmeleridir. Bu nedenle genelde
mısırın bir şekilde işlenmesi tavsiye edilir. Ancak tane olarak
kullanılması halinde de bazı
avantajlar sağlayabilmektedir.
Bunları sıralayacak olursak (Loerch ve Gorocica-Buenfil 2006)
- İşleme yada öğütme masrafı
yoktur, işleme masrafları metoduna bağlı olarak mısır maliyetinin %10’una kadar ulaşabilmektedir.
- Tüm tane mısır hayvanlarda
geviş getirmeyi teşvik eder.
Böylece rumen asiditesinin tamponlanmasına yardımcı olur.
- Buzağı başlangıç yemlerinde
tüm tane mısır kullanılması rumen ve rumen papillalarının ge-
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lişimini teşvik eder.
- Uzun süreli besiye alınan genç
sığırların beslenmesinde tüm tane mısır kullanımının performans üzerine olumlu etkisi bulunmaktadır.
- Kaba yemin çok az verildiği sığır besilerinde ruminasyonu teşvik ederek daha iyi bir performans sağlayabilir.
- Kısıtlı yemleme yapılan kurudaki hayvanlar ve düvelerin beslenmesinde tane mısır kırılmadan kullanılabilir.
- Toklu ve Kuzu besisinde hiç
işlenmeden kullanılması mümkündür ve sahada bu tür kullanım giderek yaygınlaşmaktadır.

Kırma, ezme
veya öğütme
Tane mısırın hayvan beslemede
kullanılmasını takiben ilk başvurulan işlemler, yüzey alanını artırarak mikroorganizmaların ya
da enzimlerin daha etkili olmalarını sağlayan ezme, kırma ya
da öğütme gibi işlemlerdir. Basit
bir şekilde ele alınınca, yüzey
alanı genişleyince mikroorganizmaların ve enzimlerin etkilerinin artacağı ve daha yüksek
oranda sindirilebileceği düşünülmektedir. Ancak geviş getiren hayvanlarda sindirim faaliyetleri bu kadar basit değildir,
etkili olan bir çok faktör vardır ve
her zaman beklenilen sonuçlar
elde edilemeyebilir. Nitekim mısırın partikül boyutunun küçültülmesi ile ilgili olarak aşağıdaki
yorumlar yapılabilir.
- Küçültülen mısır parçacıkları
hızlı bir şekilde rumen sıvısına
karışır ve rumen hareketlerinin
etkisi ile rumende yeterince yıkımlanmadan alt sindirim organlarına pompalanır. Yani partikül
boyutunu küçültme, beklentinin
aksine, rumende sindirimi azaltabilir. Burada etkili olan mısırın
hangi ölçüde küçültüldüğü, mısırın rasyondaki oranı, rasyonda
toplam nişasta oranı, mısır endosperminin yapısı, rasyondaki

Tablo 4. Pullaştırma işleminin mısırın enerji değerleri ve protein bypası üzerine etkisi
kaba yem oranı gibi faktörlerdir.
Yüksek oranda kaba yemlerin
kullanıldığı ve düşük düzeyde
nişasta içeren süt sığırı rasyonlarında, nişastanın mümkün olduğunca ince öğütülmesi olumlu sonuçlar verirken (San Emeterio ve ark 2000), daha yüksek
oranda nişasta ve düşük oranda
kaba yem kullanılan besi sığırları
(Bengochea ve ark 2005, Lundy
ve ark 2015) ya da kuzularında
(Can ve ark 2005) ezme, kırma
yada iri partiküllü öğütme ile daha iyi besi performansı elde edilebilmektedir.
- Rasyonlarda mısırın yanında
rumende hızla yıkımlanan bir
başka tane yem kullanılıyorsa,
mısırın yıkımlanmasını artırmaya
yönelik bir arayışa gerek kalmayabilir. Örneğin ruminant rasyonlarında mısırın yanında yaklaşık aynı oranda arpa kullanılması halinde ezilmiş ya da kırılmış mısır kullanımı ile iyi sonuçlar alınabilmektedir (Stock ve
Erickson 2006). Bu durumda rumen fermentasyonu için acil yıkımlanabilir nişasta ihtiyacı arpadan karşılanmakta, iri kırılmış
ya da ezilmiş mısırdaki nişasta
ise daha uzun vadede değerlendirilmekte ya da alt sindirim
organlarına geçerek doğrudan
enzimatik sindirime maruz kalmaktadır.
Rasyonda mısırın dışında başka
bir dane yem olmaması durumunda mısırın farklı şekillerde
işlenerek eş zamanlı kullanılması da söz konusudur. Yani bir
yanda çok ince öğütülmüş mısır
diğer yanda tüm, kırılmış ya da
ezilmiş mısır birlikte de kullanılabilir.

Tablo 3. Farklı mısır formlarının rumende
ve alt sindirim organlarında yıkımlanması
Ocak, Şubat, Mart 2016

Pullaştırılmış Mısır
(Mısır Fleyki)
Mısırın rumende yıkımlanabilirliğini artırmaya yönelik baş vurulan ve en başarılı olan metot
buhar, sıcaklık ve sıkıştırma kullanılarak yapılan pullaştırma işlemidir. Mısır nişastasının rumende yıkılabilirliğini ve tüm
sindirim siteminde daha yüksek
oranda değerlendirilmesini sağlamak amacıyla yapılan bir işlemdir. Hasat edilen mısır elenip temizlendikten sonra pişirme kazanlarında 45 dakika süreyle buhar yardımı ile 135150°C de pişirilir ve ezici silindirler arasından geçirilerek pullaştırılır. Daha sonra kurutularak
kullanıma sunulur. İşlem sırasında mısırdaki en büyük değişim nişastanın yapısında olmaktadır. Sıcaklık ve basıncın
etkisi ile nişastanın önemli bir
bölümü jelatinize olur ve nişasta granüllerini çevreleyen protein-nişasta kompleksinde parçalanmalar oluşur. Böylece mısırın rumen sindirilebilirliğinde
önemli artışlar gerçekleşir. Ancak tekrar etmek gerekirse
önemli olan sadece rumende
yıkılım değildir, sonuçta tüm
sindirim organlarındaki toplam
sindirim önemlidir. Bu açıdan
da ele alındığında pullaştırılmış
mısır, rumenin yanı sıra alt sindirim organlarında da daha etkin şekilde değerlendirilir. Nitekim bu konuda yapılan çalışmaların ortak değerlendirilmesi sonucunda ortaya çıkan rakamlar
Tablo 3’de görülmektedir
(Owens 2005).
Tablodan da izlenebileceği gibi
Tüm mısır’da %83, ezilmiş mısırda %89,3 olan toplam yıkılabilirlik fleyk yada pullaştırılmış mısırda %99,2 olarak bulunmuştur.
Yani pullaştırma işlemi, mısırın
neredeyse tamamının sindirim
kanalında parçalanmasına sebep olmaktadır. Bu önemli bir
iyileştirmedir ve mısırın enerji
değerinin önemli ölçüde artmasına yol açmaktadır. Nitekim

Tablo 4’te süt ve besi sığırlarında pullaştırma işleminin enerji
değerlerindeki artışı göstermektedir (NRC 2001, Zinn ve ark
2002).
İşlem sırasında uygulanan ısı
mısır proteinin rumende yıkılımını da etkilemektedir. Mısır bir
protein kaynağı olmasa da, mısır proteininin rumenden bypasını artması özellikle süt sığırları
için önem taşımaktadır.
Buhar oluşturma ve kurutma sırasında önemli ölçüde enerji
harcaması yapılan bu işlemin
maliyeti önemli ölçüde artırmaktadır. Pullaştırma maliyeti, mısır
ve enerji fiyatlarındaki değişimlere bağlı olarak etkilenmekle
birlikte mısır fiyatının yaklaşık
%10’u kadardır.
Mısır fleyki kullanılması ile aşağıda sıralanan faydaların sağlandığı bildirilmektedir (Matsushima 2006)
1. Yemden yararlanmada % 812 arasında artış.
2. Sindirim sisteminden geçiş
hızında %8-10 oranında artış.
3. Kuru madde sindirilebilirliğinde %3-6 oranında artış.
4. Su alımında %35-50 oranında
artış
5. Nişastanın yaklaşık yarısı jelatinize olur.
6. Uçucu yağ asit oranlarında
değişim çok az.
7. Metan şeklinde kayıp azalır
8. Karkas kalitesi üzerine olumsuz bir etkisi bulunmamaktadır.
Sonuç olarak mısır diğer hayvanlarda olduğu gibi geviş getiren hayvanlar için de iyi bir
enerji kaynağıdır. süt sığırı ya da
besi sığırları rasyonlarında mısır
kullanırken, mısırın yem değerinin yapılan işlemlere bağlı olarak önemli ölçüde değişebildiği,
ayrıca rasyondaki kaba yem, nişasta miktarı, nişastanın rumende yıkılabilirliği gibi çok sayıda
faktörden etkilenebildiği dolaysıyla yemlerin işlenme metotlarının belirlenmesine karar verirken dikkatli olunması gerekliliği
bulunmaktadır.
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Süt ve Süt Ürünleri Üretimi, Ocak 2016

Ticari süt işletmelerince Ocak ayında 748 bin 336 ton inek sütü toplandı

T

oplanan inek sütü miktarı Ocak ayında bir önceki yılın aynı
ayına göre %5 arttı.
Ocak ayında ticari süt işletmeleri tarafından içme sütü üretimi
134 bin 212 ton olarak gerçekleşti ve bir önceki yılın aynı ayına
göre %7 artış gösterdi. İnek peyniri üretimi 50 bin 945 ton ile
bir önceki yılın aynı ayına göre %2,2 azaldı. Koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri ise 469 ton
ile bir önceki yılın aynı ayına göre %60,6 azaldı.
Yoğurt üretimi 89 bin 229 ton ile bir önceki yılın aynı ayına gö-

re %4,1 arttı. Ayran üretimi ise 45 bin 2 ton ile bir önceki yılın
aynı ayına göre %4,8 artış gösterdi.
Ocak ayında ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü
yağ oranı ortalama %3,5, protein oranı ise ortalama %3,2 olarak tespit edildi.
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü
miktarı Ocak ayında bir önceki aya göre %1,4 azaldı. Takvim
etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı Ocak ayında
bir önceki yılın aynı ayına göre %5,4 arttı.

Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürün Fiyatları ve Üretim Değeri, 2015
Yerli sığır fiyatı bir önceki yıla göre %22,2 arttı

İnek sütü fiyatı bir önceki yıla göre %12,4 arttı

ültür sığır fiyatı 2015 yılında bir önceki yıla göre %22,3 artarak 4 bin 134 TL ve yerli sığır fiyatı %22,2 artarak 2 bin
474 TL olarak gerçekleşti. Koyun ve keçi fiyatlarına bakıldığında, merinos koyun fiyatında %8,3, yerli koyun fiyatında %7,1
ve tiftik keçisi fiyatında %0,8 artış görüldü. Kümes hayvanlarından et tavuğu fiyatı %0,3 azalarak 11,81 TL ve yumurta tavuğu fiyatı %4,9 artarak 13,21 TL oldu.

İnek sütü fiyatı 2015 yılında bir önceki yıla göre %12,4 artış
göstererek 1,16 TL, koyun sütü fiyatı ise %10,6 artarak 2,01
TL oldu. Kırmızı et fiyatlarına bakıldığında, sığır eti fiyatı %23,6
artarak 21,14 TL, koyun eti fiyatı ise %13,3 artarak 20,72 TL
olarak gerçekleşti.

K

Canlı hayvan değeri bir
önceki yıla göre %16,9 arttı
Canlı hayvan değeri 2015 yılında 73,1 milyar TL oldu. Büyükbaş hayvanların değeri bir önceki yıla göre %21,4 artarak 49,3
milyar TL, küçükbaş hayvanların değeri %9,2 artarak 19,5 milyar TL ve kümes hayvanlarının değeri %6,8 artarak 3,9 milyar
TL oldu.

Hayvansal ürün üretim değeri
2015 yılında
55,7 milyar TL oldu
Hayvansal ürün üretim değeri 2015 yılında %25,6 artarak 55,7
milyar TL oldu. Süt üretim değeri 23,7 milyar TL, bal üretim
değeri 2,4 milyar TL, yumurta üretim değeri 5 milyar TL ve kırmızı et üretim değeri 24,2 milyar TL oldu.
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Sektör Analizi

Süt ve Süt Ürünleri Üretimi, Şubat 2016

Ticari süt işletmelerince Şubat ayında 749 bin 597 ton inek sütü toplandı

T

oplanan inek sütü miktarı Şubat ayında bir önceki yılın aynı
ayına göre %7,4 arttı.
Şubat ayında ticari süt işletmeleri tarafından içme sütü üretimi
124 bin 533 ton olarak gerçekleşti ve bir önceki yılın aynı ayına
göre %1,5 azalış gösterdi. İnek peyniri üretimi 50 bin 885 ton
ile bir önceki yılın aynı ayına göre %0,1 azaldı. Koyun, keçi,
manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri ise 664
ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre %28 azaldı.
Yoğurt üretimi 87 bin 610 ton ile bir önceki yılın aynı ayına gö-

re %7,1 arttı. Ayran üretimi ise 50 bin 897 ton ile bir önceki
yılın aynı ayına göre %18,9 artış gösterdi.
Şubat ayında ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü yağ oranı ortalama %3,5, protein oranı ise ortalama %3,3
olarak tespit edildi.
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü
miktarı Şubat ayında bir önceki aya göre %1,9 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı Şubat ayında
bir önceki yılın aynı ayına göre %6,9 arttı.

Hayvansal ürünler

Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği Yayını

Sektörün sesi
’da siz de olun

Tüsedad Üyelik
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Derneğimiz TÜSEDAD'ın tanıtımı ve sektörümüzdeki firmalarla daha yakın
bir işbirliği içerisinde olabilmek amacıyla düzenlediğimiz tanıtım paketimiz
çok ilgi gördü ve birçok firma bu pakete iştirak etti. Başarıyla çıkarttığımız
Dergimize ilan vermek isteyenler için reklam bedelleri aşağıda belirtilmiştir.
Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederiz.
Atilla CELEP
TÜSEDAD Genel Sekreteri

Arka kapak ilanı

1 SAYI 2.000 TL

4 SAYI

1.500 x 4 = 6.000 TL

1 SAYI 1.500 TL

4 SAYI

1.250 x 4 = 5.000 TL

1 SAYI 1.250 TL

4 SAYI

1.000 x 4 = 4.000 TL

1 SAYI 750 TL

4 SAYI

500 x 4 = 2.000 TL

Ön - arka kapak içi ilanı

İç sayfalarda tam sayfa ilanı

İç sayfalarda yarım sayfa ilanı

Web Sitesi Banner ilanı (www.tusedad.org)

Yıllık
Yıllık

Alt Banner
Sağ Banner

1500 TL
1000 TL

TÜSEDAD Üye Başvuru Formu
Tüzel Kişi ise
İşletmenin Adı

: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Vergi Dairesi / No

: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

İşletmenin Adresi

: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Başvuru Tarihi: ………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Telefon

: ………………………………………………………………… Cep

: ……………………………………………………………………

Faks

: ………………………………………………………………… E-Mail

: ……………………………………………………………………

Şirket Adına Vekil Tayin
Edilen Kişinin Adı Soyadı : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Görevi

: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

TC Kimlik Numarası

: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Diğer Bilgi ve Notlar

: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

İşletme Bilgileri

Mevcut Hayvan Kapasitesi : ……………………………………………………………… Mevcut Sağmal Sayısı

: ………………………………………………………

Hedeflenen Sağmal Sayısı : ……………………………………………………………… Günlük Süt Üretim Miktarı : ………………………………………………………
Hedeflenen Süt Üretim Kap.: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ulaşmak istediğiniz kapasite hedefiniz nedir? ………………………………………… Ne kadar zamanda ulaşmayı planlıyorsunuz? …………………………………

TÜSEDAD (Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği)

Abide-i Hürriyet Cad. Arpa Suyu Sk. Dikra Apt. No. 4/3, 34380 Şişli-İSTANBUL Tel: (0212) 219 07 77 Faks: (0212) 219 07 78 tusedad@tusedad.org / www.tusedad.org
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