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Tire’de binlerce üreticinin katıldığı “Küçük 
Menderes Üretici Mitingi”nde süt üreticileri,  
Başbakan Erdoğan’a “Mazot Kaç Para Oldu?” 
diye seslendi. 28 Nisan 2008 günü İtfaiye 
Meydanı’nda yapılan miting’de “Bir bardak su 
40 kuruş, bir litre süt 40 kuruş, sütümüz sudan 
ucuz”, “AB istedi diye Üreticiler yok edilemez”, 
“Sütümüz pis diyenler pis”, “Düve ithalatına 
hayır”, “Süt ile değil,  ateşle oynuyorsunuz” 
gibi afiş ve pankartlar açıldı.

Eylemin düzenlenmesine öncülük ve önderlik 
yapan Tire Süt Kooperatifi Başkanı Mahmut 
Eskiyörük, “Süt Üreticileri, zor günler yaşa-
maktadır. Dört yıl önce 3 litre süt ile 1 litre ma-
zot alınırken bugün 6 litre sütle 1 litre mazot 
alınmaktadır. Durum böyle iken 15 Nisan 2008 

tarihinde çıkan bir kararname ile destekler yüzde 
70 düzeyinde aşırı azaltılmıştır. Üretici, hayvanlarına yem alamıyor. Bankalara borçlanıyor. Köylü yok 
ediliyor. Türkiye gıda egemenliğini yitiriyor” dedi. Eskiyörük, üretimin küçük ve orta ölçekli işletmeler ta-
rafından yapıldığını, bu nedenle desteklerin bunlara kooperatif ve birlikler aracılığıyla yapılması gerektiğini 
vurguladı, dev sığırcılık işletmelerinin kurulması doğrultusundaki uygulamaları eleştirdi. Tire Süt Koope-
ratifi Başkanı, konuşmasını “Küçük üreticiler, birkaç büyük çiftlik yaratmak amacıyla yok ediliyor. Bunlar 
Hansların, Corçların çiftlikleri olur, onların ırgatı olmak istemiyoruz. Türk Çiftçisi AB’ye uyum uğruna 
gözden çıkarılıyorsa, ben de AB’ye hayır diyorum” diyerek sonuçlandırdı. 
 

Mitingin son konuşmasını yapan Ziraat Mühendisleri Odası Genel Başkanı Gökhan Günaydın ise “Dünya 
gıda krizini yaşarken Türkiye’de tarım desteklenmiyor. Doğrudan Gelir Desteği dönüm başına 10 liray-
dı, 7 liraya düşürüldü. Mısır’a kilogram başına 65 kuruş destek veriliyordu, 20 kuruşa çekildi. Bu durum 
Türkiye’de üretmeyin anlamına geliyor. Türkiye’de uygulanan tarım politikaları ulusal değil. Uluslararası 
Para Fonu ve Dünya Bankası, Türkiye’nin gıda egemenliğini yitirmesini istiyor. Bu şekilde ülkemiz Ame-
rika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği’nin pazarı olacaktır” dedi. 

Üretici Gazetesi yazarı Tuncer Beybağa’nın sunuculuğunu yaptığı mitingde dikkat çeken en önemli konu, 
üreticilerin konulara olan duyarlılığı ve tepkileriydi. Sağanak yağmur yağarken bile alanı terk etmediler. En 
az konuşmacılar kadar, kendi problemlerini bilen yetiştiriciler, Ulusal Süt Konseyi’nin yaşama geçirilmesi-
ni ve desteklemelerinin üretime yönelik yapılmasını talep ettiler. 

Tire’de süt üreticileri hükümete bu mitingle yol gösterdiler, çözüm önerileri getirdiler. Dileğimiz, AKP hü-
kümetinin bundan ders alması.

TİRE’DE SÜT ÜRETİCİLERİ YOL GÖSTERDİ!


