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Hayvancılık sektörü dünyada ekonomik, toplumsal ve siyasi açıdan önemi giderek 
artan bir sektördür. Başta et, süt ve yumurta gibi gıda maddeleri olmak üzere insanların 
önemli ihtiyaçlarını karşılayan hayvancılık, tarımın önemli alt sektörlerinden biridir. Öyle ki, 
AB ülkeleri de dahil pek çok ülkede toplam tarımsal gelir içerisinde hayvancılık sektörünün 
payı genellikle %30-50 arasında değişmektedir. 

Büyük oranda sığırdan elde edilen et ve süt,  pek çok ürüne işlenerek, hem beslenme 
alanına hem de tüm boyutlarıyla ekonomiye derinlik kazandırır. Đçme sütü, tereyağı, yoğurt, 
sucuk, pastırma vb ürünler ile bunların çeşitliliği ve tüketilene kadar geçirdikleri evreler 
düşünülürse süt ve etin ekonomi için önemi daha kolay anlaşılabilir. 

Gıda sanayi içinde % 15 üretim değerine sahip süt ve süt ürünleri sanayi, gerek sütün 
çok sayıda besin öğelerini bileşiminde bulundurması ve insan yaşamının her evresinde 
tüketilmesi gereken temel bir besin maddesi olması gerekse ülke ekonomisine sağladığı katma 
değer açısından son derece önemli bir alt sektördür. 

Türkiye’de insanımızın hayvansal protein açısından yetersiz beslenmesi, üretim ve 
tüketim değerlerinin AB başta olmak üzere gelişmiş ülkelere göre çok düşük olması gibi 
göstergeler çok açıkça Türkiye’de sektörün geliştirilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır.  

 

Tablo 1: Türkiye’ deki süt üretim ve 
tüketim değerlerinin AB ve ABD’ ye 
göre karşılaştırma tablosu: 

SÜT ÜRETĐMĐ (bin ton) SÜT TÜKETĐMĐ (kişi/kg)  

2005 2010 2005 2010 

AB (25) 143,90 145,50 313 311 

ABD 80.055 88.906 265 267 

TÜRKĐYE  10,000 23,000 136 250 
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Tablo 2: 2000-2005 Yılları Arasında Ülkelerin Süt Üretimi (milyon ton) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hayvancılığımızın gelişmesi, yüksek verimli kültür hayvanlarının kullanımı ve yem 
maliyetini düşüren silaj yemleri ile beslemeye bağlıdır. Çünkü Ülkemiz hayvancılığının en 
önemli sorunu kaliteli kaba yeşil yem teminindeki eksikliktir.  

Özellikle kış mevsiminde bu eksiklik et ve süt veriminde düşüşlere neden 
olmaktadır. Bunu önlemenin tek yolu diğer mevsimlerde bol bulunan yeşil yem bitkilerinin 
silaj yapılarak kış mevsiminde hayvanlarımıza yedirmektir. 

Süt piyasasında istikrarsızlık sadece üretici açısından sorun teşkil etmez. Sanayici ve 
tüketici başta olmak üzere sektörle ilgili diğer birimler de istikrarsızlıktan zarar görür.  

Üretimi planlanabilen ve temel besin maddesi niteliği olan bir ürün için fiyat 
istikrarsızlığı bir an önce sorun olmaktan çıkarılmalıdır.  

Konya ili, süt üretimi ve süt sanayi işletmeleri bakımından oldukça gelişmiş 
durumdadır. Konya, Tarım Bakanlığı verilerine göre Türkiye ’nin en çok süt üreten ikinci ili, 

Türkiye’nin önde gelen 
süt üreticisi ülkeler 
arasındaki yeri  
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belki de kayıtlı olmayan üretim de dikkate alındığında ülkemizin birinci ili düzeyinde 
değerlendirilebilmektedir. Süt işleyen tesisler bakımından incelendiğinde de Türkiye ’nin 
ikinci ili konumundadır. Konya ili süt sanayi işletmeleri bakımından sayısal bazda oldukça 
gelişmiş olmakla birlikte kapasite kullanım oranları, verimlilik ve karlılık anlamında oldukça 
düşük düzeyde olduğu değerlendirilmelidir. Đlde 110 ‘a yakın mandıra ve süt fabrikası 
bulunmaktadır. Bu tesislerin yaklaşık % 55 ’i il merkezinde, % 35 ’i Ereğli ilçesinde 
yoğunlaşmıştır.  

Bölgede işlenmemiş sütün yağ ve protein düzeyleri mevcut Türkiye ortalamaları 
kadardır. Süt toplayıcıları, paslanmaz çelik tankları olan kamyonlarla köylerden ve 
işletmelerden süt toplamaktadır. Toplama işlemi bahar ve yaz aylarında günde iki kez, kışın 
ise bir kez yapılmaktadır. 

Bölgede işlenmemiş sütün kalitesi daha önceleri Marmara ve Ege bölgelerine göre 
düşük iken ilgili müdürlüklerin ve büyük işletmelerin çabaları ile ve gelecekte alacakları 
önlemlerin artması ile birlikte daha kaliteli işlenmemiş süt elde edilebilecektir.  

 

KONYA ĐLĐNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR 

- Süt sektöründe var olan ciddi orandaki kayıt dışılık ve güvenilir olmayan 
istatistikler nedeniyle gerçek üretiminin tam yansıtılamaması AB’ ye uyum sürecinde 
Türkiye’yi özelliklede Konya’yı etkileyerek gerçek üretiminin çok altında bir süt kotası alma 
riski ile karşı karşıya bırakabilir.  

- Bu sorunları önleyebilmek için öncelikle üretimin kayıt altına alınmasını, 
istatistiklerin de güvenilir ve yeterli olmasını sağlayacak çalışmalara ihtiyaç vardır.  

- Konya’ da ne yazık ki çiftçiler, ekonomik nedenlerden dolayı tek başına süt 
hayvancılığı yapamamaktadırlar. Tarla-bahçe ziraatinin yanında özellikle aile içi ihtiyaçlara 
yönelik birkaç adet de süt ineği beslemektedirler. Bu tür işletmelerin toplam tarımsal 
işletmeler içindeki oranı ise yaklaşık %5 civarındadır. Ekonomik büyüklükteki süt 
hayvancılığı işletmeleri sayısal olarak çok azdır. 

- Süt sanayii, iç piyasadaki nüfus ve tüketim artışını karşılayacak miktarda ve 
kalitede ham madde sağlayamamaktadır. Ham maddenin artırılmasına yönelik önlemler 
alınmamıştır. Hijyenik olmayan koşullarda ve denetlenemeyen süt üretimi, süt sanayinin 
gelişmesini engelleyen en önemli faktörlerdir. Ülkemizdeki süt üretiminin mevsimsel ve 
bölgesel dağılımındaki dengesizlik devam etmektedir. Diğer yandan Konya’ daki süt 
hayvanlarının verimi düşüktür. Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde süt ineklerinin yıllık süt 
verimi ortalama 4800 litre iken, Konya’ da ortalama üretim miktarı 1700 litre civarındadır. 
Geçmiş plan dönemlerinde öngörülen önlemler alınamadığı için, süt miktarında yeterli artış 
gerçekleşememiş ve kalitesinde olumlu gelişme sağlanamamıştır. Đlaveten çiğ sütün 
toplanması, soğutulması ve sanayi kuruluşlarına akışını sağlayacak örgütlerin kurulmayışı, çiğ 
sütün yağ oranı, protein oranı ve mikrobiyolojik kalitesine göre bir ödeme sisteminin olmayışı 
gibi nedenler de çiğ süt kalitesinin düzeltilmesini geciktirmektedir. 

- Konya’ da üreticilerin çok az bir bölümü birlik ve kooperatif çatısı altında 
örgütlenmişlerdir. Çoğu üretici böylesine bir örgüt içinde bile yer almamakta, aksine 
yöresinde faaliyet gösteren süt toplayıcılarına bağımlı kalmaktadır. 
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- Konya’ da sütün büyük bir kısmını da sokak sütü teşkil etmektedir. Konya’ 
mızda Sokak sütçülüğü oldukça yaygındır. Sokak sütçülüğü neredeyse bir sektör haline 
gelmiştir. Đstatistiklere göre üretilen çiğ sütün yaklaşık %40’ının kaynakta tüketildiği, 
%60’ının ise pazara indiği belirtilmektedir. Pazara inen sütün de %45’i mandıralara,%15’i 
modern işletmelere gitmektedir. Geriye kalan %40’lık bölüm ise sokak sütü olarak 
satılmaktadır. Oysa gelişmiş ülkelerde üretilen çiğ sütün %90’ından fazlası modern 
fabrikalara satılmaktadır. 

- Süt sanayinde kapasite kullanımı da yetersizdir. Kapasite kullanımının sınırlı 
olmasının nedeni, sadece işletmelerin büyük kapasiteli olarak projelendirilmesinden 
kaynaklanmamaktadır. Süt sanayinin büyük bir bölümünü (yaklaşık %80’i) mandıra, yoğurt 
üreten imalathane ve küçük işletmeler teşkil etmektedir. Kapasite kullanımının yetersiz olma 
nedenleri; 

a) Pazarlama sorunlarının üretiminin düşmesine yol açması, 

b) AR-GE (Araştırma-Geliştirme)çalışmalarına yeterince kaynak ayrılmaması 

c) Kaynak kullanımı yetersizliği 

d) Kaliteli ham madde temin edilememesi 

e) Ham madde temini ve pazarlamadaki mevsimsel dalgalanmalar 

f) Çiğ süt fiyatlarının düşüklüğüne bağlı olarak, üreticinin süt hayvancılığından 
vazgeçmesidir. 

- Devlet çok düzenli olmasa da zaman zaman süt üreticilerini teşvik, kredi vb. 
şekillerde desteklemektedir. Fakat devletin, verdiği maddi destekleri yeteri kadar takip 
etmemesi, bu tür desteklerin bazen gerçek hak sahiplerine verilmemesi ve üreticilerin de 
aldıkları bu parasal yardımları doğrudan süt hayvancılığında kullanmamaları, kısaca birtakım 
su istimallerin olması da yine süt sektörünün önemli sorunlarından birisidir. 

- Konya’ da yoğurt, ayran, tereyağı, peynir çeşitleri gibi süt ürünleri genel olarak 
açıkta ve geleneksel yöntemler ile üretilmektedir. Gerekli denetim ve kontrollerden uzak bir 
şekilde üretilen bu ürünlerin hijyenik kalitesi de yetersizdir. Standartlara uygun olmayan, 
hijyenik kalitesi düşük olan bu tür süt ürünleri ne yazık ki, kolaylıkla pazarlanabilmektedir.  

- Sektörün en önemli sorunlarından biri de temel bir gıda olan sütteki KDV 
oranının halen %8 olmasıdır. Gelişmiş ülkelerde süt tüketiminin arttırılması bir sağlık sorunu 
olarak algılanmasına rağmen, ülkemizde “sağlıklı nesiller yetiştirilmesi” ve sütün stratejik 
önemine uygun politikalar geliştirilememiştir. Bu durum, halk sağlığını, süt sektörünü ve 
hayvancılık sektörünü olumsuz etkilemeye devam etmektedir. 

- Đthal edilen ürünlerde çok ciddi sorunlar yaşanmaktadır. Bugün Türkiye’ye 
nereden ve nasıl geldiği belli olmayan başta süttozu, tereyağı olmak üzere birçok süt ürünü ve 
üretimde kullanılan çeşitli katkı maddeleri ithal edilmektedir. Çikolata, bisküvi ve şekerleme 
fabrikalarının teşvik alarak yurt dışından ithal ettikleri süttozlarının piyasada satılması, 
böylece iç piyasaya verilen süttozlarının yoğurt gibi ürünlerde kullanılması süt üreticisini ve 
imalatçıyı zor durumda bırakmaktadır. Ülkeye giren bu ürünlerin Türkiye’deki kodeks ve 
yönetmeliklere, AB, WHO, FAO gibi kuruluşların yasalarına uygun olup olmadığı 



7 

 

I. Konya Kent Sempozyumu 
 

gümrüklerde sadece bu amaç için gıda kontrol ihtisas laboratuvarları kurulmadığından tam 
olarak kontrol edilemeden gümrüklerden içeri girmekte, hatta pazarlanmış bile olmaktadır. 
2011 yılında izlenen politika çok olumlu olmuş yurtdışından süt ve ürünleri getirilmeyip iç 
piyasadaki ürünler kullandırılmıştır. 

- Konya’ da küçük ölçekli işletmelerin oranının toplam içerisindeki payının 
yüksek olması; süt veriminde düşüklüğe, hijyenik ve kaliteli hayvansal ürün üretiminde 
yetersizliğe, işletmelerde sermaye birikiminin sağlanamamasına, piyasaya arz edilen 
hayvansal ürün miktarlarında dalgalanmaya, ıslah ve hayvan hastalıkları ile mücadele 
çalışmalarında başarısızlığa, etkin bir pazarlama ve örgütlenme sisteminin oluşturulmamasına 
neden olmaktadır. 

- Konya’ da süt üretiminin mevsimlere ve bölgelere göre çok büyük farklılıklar 
göstermesi yılın her günü çalışmakta olan süt işletmelerini oldukça büyük sıkıntılara 
sokmakta, yeterli kapasite ile çalışmasını engellemektedir. 

- Süt sektörü ile ilgili envanter ve istatistik veriler yetersizdir. Mevcut olanlar ise 
durumu tam olarak yansıtmamaktadır. Konya’ mızda faaliyet gösteren süt işletmeleri 
hakkında yeterli bilgi mevcut değildir. Üretim ve tüketim miktarlarının bir kısmı kayıt dışıdır. 
Üreticiden alınan süt miktarı, üreticinin eline geçen süt bedeli, işlenen sütün ürünlere 
dağılımı, kapasite kullanımı, karlılık ve verimlilik durumları, ürünlerin fabrika çıkış ve satış 
fiyatları, ayrıca, kalite standartları tam olarak bilinmemektedir. 

 

ALINACAK ÖNLEMLER 

- Hayvanların kayıt altına alınması ve hayvan kaçakçılığının önlenmesi,  

- Veteriner hizmetleri altyapısının iyileştirilmesi,  

- Salgın hastalıkların kontrolü,  

- Hayvansal ürünlerde kalite (karkas sınıflandırılması, sütte yağ, protein kuru 
madde oranları) ve hijyen (kimyasal kalıntı, bakteri yükü, somatik hücre vb.),  

- Pazar fiyatının istikrarı ve işletme ölçeklerinin iyileştirilmesi gibi konularda 
önemle üzerinde durulmalıdır. 

- Buna karşılık geleneksel yapıda üretim faaliyetlerinde bulunan aile 
işletmelerinin bu süreçte giderek azalması beklenmelidir.  

- AB’ ye uyum sürecinde özellikle küçük aile işletmelerinin kapatılması 
sebebiyle yaşanacak işsizlik, köyden kente göç probleminin daha büyük bir sosyal yara 
olmasına yol açabilecektir. Bu durumun önüne geçebilmek için tam üyeliğe geçiş sürecinde 
kırsal sanayiyi geliştirme ve kırsal kalkınma amaçlı çalışmalara ağırlık verilerek kırsal alanda 
istihdam yaratılmalıdır.  

- Sektörün daha ciddi ve güvenilir bir şekilde kayıt altına alınması ve ürün 
kalitesinin denetlenmesi, haksız rekabeti büyük ölçüde önleyecektir. 
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- Konya’ da hayvan hareketlerinin daha etkin kontrolü, uluslararası ticarete engel 
teşkil edecek hastalıkların eradikasyonu, kalite ve hijyen standartlarının AB normlarına uygun 
hale getirilmesi sağlanabilirse Türkiye şu anda hiç kullanamadığı dış satım potansiyelini 
kullanma şansı elde edecektir.  

- “Çiftçi” ve “köylü” tanımlarının ayrılması, mevcut desteklerden hayvansal 
üretimi pazar için yapan üreticilerin yararlanması sağlanacaktır. AB yapısal fonlarının ve 
kalkınma ajanslarının sektörün rekabet gücünü artırıcı yönde yapacağı desteklerin işletme 
ölçeklerinin büyümesine önemli katkı yapacağı düşünülmektedir. 

- Sektörde istikrar sağlanırsa yatırımcı cesaretlenecek ve sektöre yatırım 
artacaktır. 

- Ülkemizde süt politika ve uygulamalarına dair düzenlemelerin oluşturulması ve 
uygulanmasını sağlayacak bir konsey olmalı ve bu konsey vasıtasıyla çiğ süt kalitesinin 
arttırılması, kaliteye göre çiğ süt fiyatının belirlenmesi, süt ve süt ürünleri tüketiminin 
arttırılması, ithalat ve ihracatın planlanması, üretimin gelişeceği bir istikrar ortamının 
sağlanması gibi önemli hedefler gerçekleştirilmelidir. 

- Sektörde istikrar ortamı sağlanmalıdır. Süt hayvancılığı ve süt sektörüne 
yönelik politika ve stratejiler milli politikalar olarak belirlenip ilan edilmelidir. Süt Konseyi 
Yasası acilen çıkarılarak, bu konsey vasıtasıyla sütte üretici gelirlerini garanti eden, taban 
fiyat uygulaması başlatılarak istikrar ortamı sağlanmalı, hayvancılık sürdürülebilir ve yatırım 
yapılabilir hale getirilmelidir. 

- Süt üretimi artırılmalıdır. Hayvan varlığımızdaki son 20 yıldaki sayısal azalma 
ileriki yıllarda ham madde açısından sıkıntıya gireceğimizi göstermektedir. Ülkemizdeki 
hammadde (çiğ süt) açığını uzun dönemde kapatabilmek için, süt üreticisine uzun vadeli ve 
düşük faizli kredi verilerek, yüksek verimli damızlık almaları, işletmeleri için gerekli olan 
kaba yemi üretmeleri sağlanmalıdır. Ayrıca, çiftliklerinde mekanizasyona geçmelerine 
yardımcı olunarak işletmelerini yeterli ekonomik büyüklüğe getirmeleri ve daha fazla gelir 
elde etmeleri sağlanmalıdır. 

- Okul sütü projesi uygulanmalıdır. Ülkemizde kişi başa yıllık içme sütü 
tüketimi 6 litresi sanayiden geçen süt olmak üzere 25 litre civarındadır. Bu rakam ne kadar 
sağlıksız beslendiğimizin bir göstergesidir. Süt tüketimini arttırmak, gelişmiş ülkeler 
seviyesine çıkarmak amacıyla geniş çaplı bir eğitim, tanıtım ve reklam kampanyası 
başlatılmalıdır. Süt içme alışkanlığı kazandıracak okul sütü projesi ivedilikle başlatılmalı ve 
uygulaması uzun yıllar sürdürülmelidir. 

- Sektör kayıt altına alınmalıdır. Uzun dönemde mutlaka sokak sütü problemi 
halledilmelidir. Kısa dönemde etkin denetleme ile sokak sütü kayıt altına alınmalıdır. Kayıt 
dışı olmanın sokak sütü satışına sağladığı avantajlar yok edilmelidir. Sokak sütçüleri sanayiye 
giden ham madde sütü ve sanayiden çıkan içme sütünü ve süt ürünlerini pazarlayabilen bir 
konuma getirilmelidir. Bu bağlamda, belediyelere önemli görevler düşmekte olup, sokak 
sütünün denetimi konusunda kimin yetkili olacağı konusu açıklığa kavuşturulmalıdır. 

- Sütün temel gıda maddesi olduğu gerçeği kabul edilmelidir. Đnsan sağlığında 
vazgeçilmez olarak bildiğimiz sütte %8 olan KDV, diğer temel maddelerde olduğu gibi 
mutlaka %1’e düşürülmelidir. 
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- Yeterli kredi sağlanmalıdır. Ham maddenin sürekli temini ve sektörün 
gelişmesi için krediler çeşitlendirilmeli, süt hayvancılığı stratejik önemine uygun olarak 
yeterince kredilendirilmelidir. 

- Verimlilik ve rekabet gücü arttırılmalıdır. 

- Sütün üretim maliyeti düşürülmelidir 

- Modern işletmeler desteklenmelidir. Ülkemizde süt mamulleri üretim birimleri 
genelde çok küçük kapasiteli ve ilkel teknolojiye sahip kuruluşlardır. Getirilecek uygun teşvik 
tedbirleri ile optimum işletme ölçeğine sahip ileri teknolojiyi uygulayan yatırımlar teşvik 
edilmelidir. Hayvansal ürünlere dayalı gıda sanayi yöre farkı gözetmeksizin desteklenmeli ve 
fon kaynaklı kredilerden faydalandırılmalıdır. Bu sektörün geliştirilmesi için KOSGEB ile 
teknik konularda işbirliği çalışmaları arttırılmalıdır. Büyük işletmelerin belirli ürünlerde 
ihtisaslaşması özendirilmelidir. 

- Mevzuat geliştirilmeli ve uygulanmalıdır. Süt ve süt ürünlerindeki kaliteyi 
yükseltmek için, tüm üretim yerlerinin sağlık şartlarına tam olarak uymalarını sağlamak 
gerekmektedir. 

- Denetim sağlanmalıdır. Đthal süt ürünlerinin, denetimleri yeterli ve etkili 
şekilde yapılmalıdır. 

- Ham madde kalitesi ve miktarı arttırılmalıdır. Çiğ süt kalitesini arttırmak ve 
yeterli ham maddeyi sağlamak için süt çiftliklerinin Avrupa’daki ve süt sektörü ilerlemiş 
ülkelerdeki gibi yeterli büyüklükte ve teknolojide olmasını sağlamak gereklidir. Çiğ sütteki 
mikrobiyal kaliteyi arttırmanın en önemli yolu hijyenik şartların ve soğuk zincirlerin 
kırılmamasıdır. 

- Sözleşmeli yetiştiricilik özendirilmelidir. Sözleşmeli yetiştiriciliğin yasal alt 
yapısı oluşturulmalıdır. Üretici sanayici entegrasyonu teşvik edilmelidir. Sözleşmeli üretim 
rekabet yasalarına aykırı olduğundan, muaflık konusunda Rekabet Kurumu tarafından, 
Türkiye’nin uluslararası taahhütleri çerçevesinde gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. 

- Teknik eleman sorumluluğu getirilmelidir. Çiğ süt toplama ve süt ürünleri 
pazarlanması organizasyonundaki denetim ve kalite kontrolü ile süt fabrikalarındaki üretim, 
denetim ve kalite kontrolü ile süt fabrikalarındaki üretim sorumluluklarının Gıda Mühendisi 
olmaları sağlanmalıdır. 

- Pazarlama ve finans imkânları geliştirilmelidir. Süt fabrikaları, üreticiden aldığı 
sütün bedelini belli bir zaman içinde ödemek zorundadır. Ancak sattığı mamullerin bedelini 
ise aynı zamanda alamamaktadır. Bunun en büyük nedeni ise son yıllarda hipermarketlerin süt 
ve süt mamullerindeki satışların büyük bir kısmını gerçekleştirmeleri ve ödemelerini çok uzun 
bir dönemde yapmalarıdır. 
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