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DÜNYA SÜT GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI
21 Mayıs 2015
Süt, içerdiği besin öğeleriyle insanlar için mükemmel bir gıda maddesidir. Yeterli ve
dengeli beslenme için gerekli olan temel besin maddelerinin önemli bir kısmı, sütte tek
başına bulunmaktadır. Yapısında; süt şekeri (laktoz), yağ, protein, kalsiyum başta olmak
üzere mineral maddeler ve vitaminler olup, bunlardan bazıları doğada sadece sütte
bulunabilmektedir.
Dünya üzerinde beslenme açısından büyük öneme sahip olan süt ve ürünlerinin
tüketiminin artırılması amacıyla, Uluslararası Sütçülük Federasyonu’nun 1956 yılında
aldığı kararla 21 Mayıs’ın “Dünya Süt Günü” olarak kutlanılması kararlaştırılmıştır.
Ülkemizde de 1991 yılından itibaren kutlanmaya başlanmış olmasına karşın, ülkemiz süt
tüketimi açısından gelişmiş ülkelerin oldukça gerisindedir.
Ülkemizde çiğ süt üretimi artmakta olduğu halde üretilen çiğ sütün kalitesi açısından
önemli sorunlar yaşanmaya devam edilmektedir. Süt üreticileri çiğ sütteki fiyat
dalgalanmalarından önemli ölçüde etkilenmektedir. Üretimdeki dalgalanmalardan kaynaklı
fiyat değişimlerini düzenlemek adına yapılan özellikle süt tozu teşvikleri büyük süt
işletmeleri için kısmen yararlı olmuşsa da küçük işletmeler ile süt üreticileri bu olanaktan
yeterince yararlanamamaktadır. Bunun bir diğer sonucu ise karışımıza sokak sütü olarak
çıkmaktadır.
“Sokak sütü” olarak tanımlanan, tamamen denetim ve kayıt dışı olan süt ve ürünleri halen
piyasada önemli bir hacme sahiptir. Bu ise önemli bir gıda güvenliği sorunu olarak
karşımızda durmaktadır. Ayrıca uygun olmayan şartlarda taşınan ve satışa sunulan çiğ süt
tüketimi birçok önemli sağlık riskini beraberinde getirmektedir. Hem kalite, hem de
verimlilik açısından daha faydalı olduğu bilinen Pastörize ve UHT (uzun ömürlü) süt
tüketiminin yaygınlaşması için çaba gösterilmesi zorunludur.
Bütün bunların yanı sıra bir taraftan da süt ve ürünlerinin aleyhine, bilimsel hiçbir kaynağa
dayanmayan iddiaların, konu hakkında bilimsel-mesleki yetkinliğe sahip olmayan kişiler
tarafından paylaşılması toplumda süt ve ürünlerine karşı kuşkuların oluşmasına sebep
olmaktadır. Maalesef, bu yanlış ve bilimsellikten uzak bilgilerin kamuoyuna aktarılmasında
doğruluğu sorgulamamakta, işin uzmanlarına başvurma gereği duyulmamaktadır.
Gıda Mühendisleri Odası olarak yapılması gerektiğini düşündüklerimiz şunlardır;
 Kaliteli süt üretimi için süt hayvancılığı ile uğraşan çiftçi ve köylüye verilen destekler
artırılmalı, kırsal kalkınmaya önem verilmelidir,
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 Okul sütü projesi uygulaması devam etmeli, projeye yerel işletmelerin de dahil
edilmesi sağlanmalıdır,
 Süt üreticilerinin bir araya gelmesini sağlayacak teşvikler oluşturulmalı, kooperatifler
desteklenmelidir,
 Pastörize ve UHT (uzun ömürlü) süt üretiminin yaygınlaşması teşvik edilmelidir;
 Yerel yönetimler süt ile ilgili süreçlere dahil olmalı, sütün tüketiciye ulaştırılmasında
etkili ve sonuca odaklı organizasyonlar planlamalıdır,
 Sütün çiftlikten sofraya olan sürecinin tamamının izlenebilirliği sağlanmalı,
üreticilerin bu konudaki çalışmalar desteklenmelidir,
 Süt ve ürünlerindeki denetim artırılmalı, sokak sütü ve kayıt dışı üretime izin
verilmemelidir;
 Gıda mühendislerinin teknik bilgisinden üretimden-denetime her aşamada
yararlanılmalıdır. Bu anlamda Gıda Mühendisleri Odası tarafından Bakanlığa
önerilen “Yetkilendirilmiş Gıda Danışmanı” sistemi uygulamaya konulmalıdır,
 Tüketiciler üzerinde ciddi yanılgılara neden olan “bilgi kirliliği”nin önlenmesi
konusunda, süt ve ürünleri alanında uzmanlaşmış meslek grupları ile işbirliğine
gidilmeli, toplumu doğru şekilde bilgilendirme konusunda çaba sarf edilmelidir,
Bizler, süt ve ürünlerinin tüketimini önermeye, üretimde sürdürülebilir ve güvenli
mekanizmaların kurulmasını ve üreticinin hak ettiği refah seviyesine ulaşmasının
sağlanmasını vurgulamaya devam edeceğiz. Süt ve ürünleri ile ilgili yanıltıcı ve hiçbir
bilimsel dayanağı olmayan kampanyalara karşı durmaya devam edeceğiz.
Güvenli süt ve ürünlerine ulaşmak bir insan hakkıdır.
Etkinliğimize Bekliyoruz.
Dünya Süt Gününüz Kutlu Olsun…
TMMOB Gıda Mühendisleri Odası
İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu
Dünya Süt Günü Kutlama Programı:
Yer : Adalar İskele Meydanı – Büyükada/Adalar
Tarih : 24 Mayıs 2015 Pazar
Saat : 13.00-16.30
Etkinlik: Saat 13.00’da yapılacak Basın Açıklamasından sonra Halkı bilinçlendirmek adına
süt ile ilgili bilgilendirme broşürleri, süt ve süt ürünleri dağıtımı gerçekleştirilecektir.
İletişim: Selahattin KORKMAZ (0533) 476 26 87
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