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GĐRĐŞ  

Yeterli ve dengeli beslenme bireylerin sağlığının korunması ve geliştirilmesinde 
önemli rol oynayarak daha kaliteli bir hayatın sürdürülmesine neden olmaktadır. Yeterli ve 
dengeli beslenme vücudun ihtiyacı olan enerji ve besin öğelerinin her gün ihtiyaç duyulan 
miktarlarda alınmasıdır. Vücudun ihtiyacı olan enerji ve besin ögeleri besinlerimiz aracılığı 
ile vücudumuza alınmaktadır. Besinler yeterli ve dengeli beslenme için dört gruba ayrılmıştır. 
Bu dört besin grubu et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, sebzeler ve meyveler ile ekmek ve 
tahıllardır. 

Süt ve süt ürünleri grubunda yer alan besinler,  içme sütü, yoğurt, peynir ve süt tozu 
gibi sütten yapılan besinlerden oluşmaktadır. Đnsan yaşamının her döneminde gerekli olan süt, 
C vitamini ve demir dışında tüm besin maddeleri için iyi bir kaynaktır. Özellikle çocukluk, 
gebelik, emzirme ve yaşlılık dönemlerinde kemik sağlığı açısından önemi bilinen sütün; aşırı 
şişmanlık (obezite), kanser, yüksek tansiyon gibi bazı önemli hastalıklarla ilişkisini gösteren 
araştırmalar da mevcuttur. Süt ve süt ürünlerine özellikle kalsiyum ve fosfor başta olmak 
üzere bazı önemli mineraller, protein ve bazı B grubu vitaminlerin kaynağı olarak 
bakıldığında halk sağlığı açısından önemli bir besin grubu olduğu hemen anlaşılacaktır. Süt 
proteinlerinin vücutta bilinen büyüme ve gelişmeye katkısı, doku gelişimindeki etkinliğinin 
yanı sıra; kalsiyumun vücutta kullanılabilir halde tutulması ve bağışıklık sisteminin düzgün 
olarak çalışması üzerine olumlu etkilerinin olduğu, yüksek tansiyon ve kanser riskini azalttığı, 
vücut ağırlığının kontrolünde etkin olduğu, diş çürüklerine karşı koruyucu olduğu 
bilinmektedir. 

Ülkemizde süt tüketimi Avrupa Birliği (AB) ülkelerine kıyasla daha düşüktür. 
Ülkemizde kişi başına tüketilen içme sütü miktarı yıllık 24 litre civarındadır. Bu miktar birçok 
Avrupa ülkesinde 100 litrenin üzerindedir. Sağlıklı beslenme açısından çok önemli olan süt ve 
süt ürünlerinin ülkemizde daha fazla tüketilmesi sağlamak, halk sağlığının korunmasında 
tartışma götürmez bir gerçektir. Bu nedenle, özellikle çocuklar ve yaşlılar başta olmak üzere 
tüm halkımızı sütün faydaları hakkında bilinçlendirilmesi ve bu sayede de süt tüketiminin 
artırılması gerekmektedir. 

DÜNYA SÜT SEKTÖRÜ 

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. Dünya 
süt üretiminin 642 milyon ton olduğu belirtilmektedir. AB ülkeleri de dahil pek çok ülkede 
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toplam tarımsal gelir içerisinde hayvancılık sektörünün payı genellikle %30-50 arasında 
değişmektedir. (Eurostat 2005) Süt ve diğer sıvı süt ürünleri küresel tüketimi 2008 yılında 258 
milyar litre ile tüm zamanların en yüksek düzeyine ulaştı. Soya sütü ve pirinç, yemiş ve 
tohum temelli sütler gibi diğer süt alternatifleri de dahil edildiğinde, bu rakam 280 milyar 
litreye çıkıyor. 

 

 

Tüketim, 2008 yılında 2007’ye göre 4 milyar litre ile %1,6 artarak son dört yılda 
küresel çapta%2,4’lük bileşik yıllık büyüme oranını yakaladı. Bu büyüme, süt fiyatlarının 
2008 yılının sonlarında tekrar istikrar kazanmadan önce kimi pazarlarda%75’e varan 
oranlarda arttığı son iki yılda fiyatlarda görülen keskin yükselişe rağmen yakalandı. Dünya 
çapındaki süt tüketiminin, küresel ekonomik krize rağmen, 2012 yılına kadar yıllık 
%2,2bileşik büyüme kaydedeceğini tahmin ediliyor. Ancak bu, sektörün krizden 
etkilenmeyeceği anlamına da gelmiyor. Mevcut tüketici eğilimlerine göre, küresel tüketiciler 
tasarruf yapmaya giderek daha meyilli hale geliyor; ucuzluk marketleri ve bakkallar gibi diğer 
süpermarket dışı perakendecilerdeki süt satışlarının son üç yılda dünyada %9,6 artmış olması 
da bunu kanıtlıyor. Her ne kadar tüketiciler süt satın almayı bırakmasalar da, bütçeleri 
üzerinde baskı hissettiklerinde, hesaplı ürünlere yönelmeye giderek daha da yatkın 
oluyorlar.Örneğin, hesaplı ya da süpermarket markalı ürünleri daha fazla satın alıyorlar. 
Sadece Batı Avrupa’da,süpermarket markası taşıyan ürünler bugün toplam sade süt 
satışlarının %36’sını oluşturuyor. 
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Büyümede başı yükselen piyasalar çekiyor 

Küresel süt ürünleri sektöründe büyümenin çok büyük kısmı —son dört yılda 
%95,8— Hindistan, Pakistan, Ortadoğu ve Çin gibi yükselen piyasalarda gerçekleşti. Bu 
pazarlarda, büyüme esas olarak nüfustaki artışa ve hane gelirlerindeki yükselişe dayanırken, 
bu da tüketim alışkanlıklarını etkiliyor. Örneğin, Çin ve Vietnam’da, hane halkı gelir seviyesi 
arttıkça tüketicilerin beslenme alışkanlıkları da değişmeye devam ediyor. 

Geleneksel olarak Asya beslenme tarzının parçası olmayan süt ürünleri, bugün çok 
daha yaygınlaştı. Bu pazarlarda, iyi beslenmenin yanı sıra, yenilikler de talebi artırmaya 
yardımcı oluyor. Bunun sonucunda da Vietnam’da sıvı süt ürünlerinin tüketimi son dört yıl 
zarfında%10’a yakın artarak 984 milyon litreye ulaştı. 

Çin’de 2005 ve 2008 arasında yıllık %13,4 bileşik büyüme oranı kaydeden sıvı süt 
ürünleri tüketimi,2008 yılındaki melamin krizini takiben geçici olarak yavaşladı. Ne var ki, 
Çin’deki sıvı süt ürünü tüketimi krize rağmen 27 milyar litre ile 2008’de rekor düzeye ulaştı; 
soya sütü ve pirinç, yemiş, tahıl ve tohum temelli sütler gibi süt alternatifleri de dahil 
edildiğinde ise bu rakam 39,4 milyar litreye çıkıyor.Nitekim, son yedi yılda yıllık ortalama 2 
milyar litre artan süt tüketimi ile Çin Hindistan’ın hemen altında dünyanın en büyük ikinci süt 
tüketicisi konumuna geldi 

Süt fiyatında yüksek dalgalanma 

Fiyatlardaki dalgalanmaya rağmen talep dünya çapındaki büyümesini 
sürdürüyor2006 ve 2007 yılları arasında %75’in üzerin-de artan dünya süt fiyatları, 2008 yılı 
sonunda tekrar 2006 yılı seviyelerine indi. Fiyatlardaki yukarı yönlü hareketin ardında, 
geleneksel süt üreticisi pazarlardaki arzın düşmesi ve özellikle Çin gibi yükselen 
piyasalardaki talebin beklenenin üzerinde gerçekleşmesi yatıyordu. Küresel süt arzını azaltan 
etkenler arasında, Amerika Birleşik Devletleri’nin ardından dünyanın en büyük ikinci süt 
ihracatçısı Avustralya’da yaşanan şiddetli kuraklık ve Avrupa Birliği’nde süt üretimine 
sağlanan sübvansiyona son verilmesi ile, Avrupa’daki arzda görülen düşüş de vardı. 
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Aynı zamanda, sütün üretim sürecinde kullanılan emtiaların fiyatının yükselişe 
geçmesi de inekte başlayıp tüketicide son bulan süt değer zincirinin her adımında da fiyatların 
hızla yükselmesine neden oldu. Örneğin, yakıt fiyatlarındaki artış, süt ürünlerinin nakil ve 
üretim maliyetlerini de yükseltti. Artan sayıda çiftçinin mahsullerini daha ziyade mısır temelli 
etanol üretiminde kullanılmak üzere satması yüzünden, süt üreticileri mısır temelli sığır 
yeminin fiyatında da keskin bir yükselişe tanık oldular. Kısa vadede, küresel süt tedarik 
zincirinde herhangi beklenmedik bir bozulma olmaması durumunda, süt fiyatlarının istikrarını 
koruması bekleniyor. 

AB VE SÜT SEKTÖRÜ 

AB’de süt ortak piyasa düzenleri OTP çerçevesinde ilk organize edilen piyasa 
düzenlerinden biridir.1960’lı yıllardan itibaren sektörün önemine istinaden uygulanan 
politikalarla, AB süt ve süt ürünlerinde kendine yeterliliği aşmış, hatta üretim fazlalarının 
yarattığı bütçe yükleriyle mücadele eder hale gelmiştir. Doğal olarak OPD kapsamında 
yürütülen politikalar, AB’nin mevcut yapı ve sorunlarıyla ilgilidir. Türkiye AB ile olan 
anlaşmaların gereği tarım sektörünün tamamında olduğu gibi, süt sektöründe de AB’ye uyum 
sağlamak zorundadır. Türkiye’de süt sektörüne ilişkin politikalar incelendiğinde, AB’de 
olduğu gibi, istikrarlı, düzenli, organize ve sistemli bir piyasa yapısının oluşturulamadığı 
gözlenmektedir. Politika farklılıkları AB ve Türkiye’de sektör için büyük yapısal farklılıklar 
ortaya koymuştur. Bununla birlikte, Türkiye’nin özellikle 2000 yılından sonra sektörle ilgili 
sorunların çözümünde göreli olarak daha bütüncül yaklaşımları seçmeye çaba gösterdiği de 
ortadadır. Hayvancılığa yönelik teşviklerin uygulanmasında işletme ölçeğinin büyütülmesine, 
kayıt sisteminin yerleşmesine ve kooperatifleşmenin teşvik edilmesine özen gösterilmesi 
bunlar arasında sayılabilir. Elbette, bu yaklaşımların başarısı kararlı, etkin bir şekilde kontrol 
edilen ve sürekli güncellenen önlemlere bağlıdır. AB ile uyum konusu bir yana, Türkiye’nin 
sektöre ilişkin sorunlarının çözülmesindeki başarı, Türkiye tarımı açısından beklenen bir 
hedeftir. Türkiye’nin AB’ye katılım süreci ve AB mevzuatına uyumu, sektörün yapısal 
farklılıkları nedeniyle gerek AB’yi gerekse Türkiye’yi etkileyecektir.  AB ile müzakerelerde 
yol alabilmek için, müzakere konusunun kendi aramızda tartışılmış ve sonuçlandırılmış 
olması gerekir. Geçmişteki müzakere tecrübeleri, üyelik görüşmeleri sürecinde içerdeki 
pazarlıkların, Brüksel’le yapılan müzakerelerden daha çetin geçeceğini işaret etmektedir. 

Öte yandan Türkiye AB’yle üyelik müzakerelerini, Avrupa Komisyonu aracılığıyla, 
aslında tüm AB üyesi ülkelerle yapacaktır. Bu nedenle, AB üyesi ülkeler Türkiye’nin 
üyeliğinin AB ve kendi tarım malları piyasalarına, AB bütçesine ve dış ticaretine etkilerini 
incelemeye başlamışlardır. Tüm bu süreçlerin çok iyi izlenmesi ve doğru yönetilmesi 
gerekmektedir. Müzakere süreci klasik anlamda karşılıklı pazarlığın yapıldığı bir süreç 
değildir. Türkiye tam üye olabilmek için kendi mevzuatının tamamını AB mevzuatı ile 
uyumlaştırmak zorundadır.  Müzakerelerde pazarlık yapabileceğimiz tek konu yeni üye 
ülkelere tanındığı gibi uyumlaştırma için geçiş süreleri talep etmektir. Türkiye için de 
uygulanması zorunlu olacak mevzuat konusunda yeni üye ülkelerin müzakere sürecinde ne 
talep ettikleri ve karşılığında katılım anlaşmasında nasıl bir sonuca varıldığı, Türkiye için 
önemli ve yol gösterici olma niteliğindedir. 

Yeni üye ülkeler içinde Türkiye açısından incelenmesinde en fazla yarar görülen ülke 
Polonya’dır. Polonya diğer ülkeler içinde en fazla tarım alanına sahip ülkedir ve işletmeleri 
dağınık ve küçük ölçeklidir. Polonya, müzakerelere 1997 yılında başlamış, hayvansal 
ürünlerden sütle ilgili olarak öncelikle, tam yağlı sütteki ülke yağ oranının % 3,2 ve 
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katılımdan itibaren üç yıl boyunca sütte bir mililitredeki bakteri sayısının 400.000, somatik 
hücre sayısının da 500.000 olması talebinde bulunmuştur. Ancak AB Düzenlemesine göre 
Polonya’nın ülke yağ oranı % 3,9 olacak ve Polonya’daki hayvan refahı ve hijyen koşullarına 
uymayan toplam 582 işletmeye geçici süre için muafiyet tanınacak (bu işletmeler ürünlerini 
sadece Polonya’da ve üçüncü dünya ülkelerine pazarlayabilirler) geçiş süreci sonunda 
mevzuatla uyumlu hale gelememiş işletmelerin kapatılması söz konusu olacaktır. Yine 2003 
yılı süt kotası 7,5 milyon ton civarında olan Polonya, artan talep, kendine yeterliliğin 
korunması ve rekabet gücünün artırılması konularını gerekçe göstererek sütte üretim kotasının 
11-12 milyon ton olması talebinde bulunmuş; buna karşılık, AB düzenlemesinde, sütte üretim 
kotasının yaklaşık 9 milyon ton olması gerektiği yer almıştır. Ancak Polonya Tarım ve Kırsal 
Kalkınma Bakanlığının Aralık 2005 tarihli raporunda 2003 ve 2004 yıllarındaki süt üretimleri 
yaklaşık 11.8 milyon ton olarak yer almıştır. 

Diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye açısından da hassas konularda 
uyumlaştırılmanın nasıl gerçekleştirileceği ve zamanlaması hususunda söz sahibi olmak 
mümkündür. Ancak gıda güvenliği müzakereler esnasında AB’nin asla taviz vermediği bir 
alandır. AB belli geçiş dönemleri tanımakla birlikte gıda güvenliğinden taviz vermemekte ve 
gıda güvenliği açısından yetersiz ürünler AB pazarında serbest dolaşım hakkı elde 
edememektedir. 

• AB Katılım süreci sayesinde Türkiye’de,  

- Hayvanların kayıt altına alınması ve hayvan kaçakçılığının önlenmesi,  

- Veteriner hizmetleri alt yapısının 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  

- Đşletme ölçeklerinin iyileştirilmesi gibi konularda önemli gelişmelerin 
yaşanacağı tahmin edilmektedir. Buna karşılık geleneksel yapıda üretim faaliyetlerinde 
bulunan aile işletmelerinin bu süreçte giderek azalacağı beklenmelidir.  

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. 

AB katılım sürecinde, 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 dışsatım 
potansiyelini kullanma şansı elde edecektir. Dış ticarette yeni pazarlar elde etmek için 
öncelikle Türkiye’ye özgü et ve süt ürünlerinin (pastırma, sucuk, Urfa peyniri, örgü peyniri, 
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Mihaliç peyniri vb) kalite ve hijyenik kriterleri açısından geliştirilmesi, AB’nde tarım 
ürünlerine yönelik coğrafi işaretler kapsamında tescil edilmesi ve Türkiye’nin bu ürünlerdeki 
isim haklarının AB içerisinde korunması sağlanmalıdır. Hali hazırda, kırmızı et, beyaz et ve 
süt üretiminde mevsimsel dalgalanmalar söz konusudur. AB entegrasyon sürecinde 
oluşturulacak müdahale kurumlarının hayvansal ürünlerde yaşanan fiyat dalgalanmalarını 
önemli ölçüde önleyebileceği düşünülmektedir. AB entegrasyon sürecinde “çiftçi” ve “köylü” 
tanımlarının ayrılması, mevcut desteklerden hayvansal üretimi pazar için yapan üreticilerin 
yararlanması sağlanacaktır. AB yapısal fonlarının ve Türkiye hükümetinin sektörün rekabet 
gücünü artırıcı yönde yapacağı desteklerin işletme ölçeklerinin büyümesine önemli katkı 
yapacağı düşünülmektedir. Sektörde istikrar sağlanırsa yatırımcı cesaretlenecek ve sektöre 
yatırım artacaktır. Süt üretimine kota uygulanacaktır. Bu uygulamada Türkiye’nin ürettiği süt 
miktarı yanında, bölgenin nüfus yoğunluğu, iç tüketim/kendine yeterlilik, süt ve ürünleri dış 
ticareti gibi kriterler de dikkate alınmaktadır.  Süt sektöründe var olan ciddi orandaki kayıt 
dışılık ve güvenilir olmayan istatistikler nedeniyle gerçek üretiminin tam yansıtılamaması 
Türkiye’yi 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.  

Türkiye’de AB’ne uyum çerçevesinde mevzuat çalışmaları devam etmektedir. Ancak 
mevzuatın uygulaması aşamasında gerekli alt yapı ve bilgi yetersizlikleri nedeniyle sektörde 
ciddi sıkıntılar yaşanmaktadır. Kota ve hijyen konusundaki eksiklikler sektörün AB ülkeleri 
ve dış dünya ile rekabeti açısından önemli ölçüde tehdit oluşturmaktadır. Ayrıca katılım 
sürecinde Türkiye’de hayvansal ürünlerin besleyici değeri ve sağlık açısından önemini 
tüketicilere anlatmak ve onları bu konuda bilinçlendirmek amaçlı eğitim, yayım ve tanıtım 
faaliyetlerine ağırlık verilmeli, bu suretle tüketim miktarları da artırılmaya çalışılmalıdır. 
Türkiye AB’ye üye olsa da olmasa da uluslararası rekabet gücümüzü arttırabilmek için 
sektörde yapısal dönüşüm zorunludur. Türkiye bu potansiyele sahiptir. 

TÜRKĐYE SÜT SEKTÖRÜ VE ÜRETĐMDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR 

Türkiye’ de süt ve süt ürünleri sanayinde;  

       1. Modern koşullarda çalışan işletmeler  

       2. Đlkel şartlarda çalışan işletmeler 

       3. Aile işletmeleri  

       4. Mevsimlik çalışan mandıralar bulunmaktadır.  

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nca yapılan gıda sanayi envanter çalışmasına 
göre, Türkiye’ de 24.000  civarında gıda maddesi üreten tesis mevcuttur. Süt ve süt ürünleri 
sanayi, sayısal yönden gıda sanayinin yaklaşık %16’ sını oluşturmaktadır. Süt işletmelerinin 
coğrafi dağılımlarında ise Ege bölgesi (%38.8) ve Marmara bölgesi (%26.5)’ nin tesis sayısı 
açısından ilk sıraları aldığı görülmektedir.  Süt üretimi Türkiye'nin toplam tarım üretimi 
içerisinde %8.5 paya sahiptir. Gıda sanayi içinde % 16 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. 
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Türkiye’de toplam yıllık süt üretimi 12,2 milyon ton ve bu miktar 642 milyon ton olan dünya 
süt üretimi sıralamasında Türkiye’yi 16 büyük süt üreticisi ülke arasına yerleştirmektedir. 
Ancak, 12,2 milyon ton süt üretimin sadece %40’ı süt sanayindeki tesislere gitmekte ve 
kayıtlı olarak işlenmektedir. Avrupa Birliği’nde bu oran, %95 gibi çok yüksek bir 
seviyededir. Bu oranı Avrupa ortalamasına yaklaştırmak noktasında, konunun paydaşları 
olarak hepimizin sorumluluğu bulunmaktadır. Ülkemizde süt zincirinin en temel sorunu 
maalesef kayıt dışılıktır. Đşte bu noktada ambalajlı üretim daha da önem kazanmaktadır. Zira 
ambalajlı üretim, kayıtlı ve güvenilir gıda üretimi demektir. Kayıt dışı üretimle mücadelenin 
çözümünde ambalajlı üretim kilit rol oynamaktadır. Üretim koşulları ülkenin batısı ile doğusu 
arasında önemli farklılıklar göstermektedir. Batı ve Akdeniz bölgelerinde daha elverişli olan 
iklim koşulları sayesinde ticari amaçlı mandıracılık gelişebilmektedir. Buna karşılık ülkenin 
doğu ve kuzey bölgelerinde küçük üreticilik egemendir. 

 
Türkiye’de Çiğ Sütün Kullanım Alanları 

Modern fabrikalar % 27 

Mandıralar % 33 

Đşletmede Tüketim %20 

Sokak satıcıları %20 

 
Türkiye’de Kişi Başına Tüketim (kg) 

 
2003 2004 2005 2006 

Süt  21,00 21,00 21,00 20,96 

Peynir 93,00 92,00 91,69 93,55 

Yoğurt/Ayran 38,88 32,42 31,60 31,04 

Tereyağı  18,20 16,03 18,03 19,11 

Toplam (Süt Eşdeğeri)  143,95 136,77 136,20 138,14 

 

Süt ürünleri Türkiye’de beslenmede önemli bir role sahiptir. Ancak, sıvı süt tüketimi 
azdır. Süt, daha çok, işlenmiş olarak yoğurt, beyaz peynir ve ayran olarak tüketilmektedir. 
Kaşar peyniri de çok tüketilen işlenmiş süt ürünleri arasındadır. Süt ve süt ürünlerinin kişi 
başına ortalama yıllık tüketimi 138.14 litredir. Bu rakam diğer Avrupa ülkeleriyle 
karşılaştırıldığında oldukça düşüktür. 

Đhracat ve Đthalat 

Süt ve süt ürünleri ihracatı oldukça düşük düzeydedir. Türkiye’ nin ihraç ettiği 
önemli süt ürünleri raf ömürleri nispeten uzun olan peynir ve tereyağından oluşmaktadır. 
Ancak son yıllarda az miktarda da olsa dondurma ihracatı yapılmıştır. Đthalatta ise, peynir, 
süttozu, peynir altı tozu ile tereyağı en önemli kalemleri oluşturmaktadır. Ülkeler itibariyle 
ithalat değerlendirilecek olursa, AB ülkelerinin önde geldiği görülmektedir.  
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Türkiye Süt Sektörünün Sorunları 

Süt sektörünün sorunları ülke genelinde hemen hemen aynıdır. Konya’nın özel 
sorunları da mevcuttur. Aşağıda bu sorunlar genel olarak ele alınmıştır. 

Parçalı Yapı ve Kalite Düşüklüğü 

Türkiye’nin gerçeği olan parçalı yapı içerisindeki küçük işletmelerin bugünkü yapısı 
ile AB standartlarına uygun süt üretebilmeleri ve üretim maliyetlerinin yüksekliğinden dolayı 
kar elde etmeleri mümkün değildir.  Bugün ülkemizdeki özellikle küçük işletmelerde üretilen 
sütün, antibiyotikli, denetimsiz ve sıcak olarak toplanıp işlenmesi gıda güvenliğine uygun 
değildir. Konya’da üretilen sütün %80’i sıcak süt diye adlandırdığımız kalitesi düşük 
sütlerden meydana gelmektedir.  Sütün kalitesinin artırılmasındaki en önemli etken sütün 
sağıldıktan sonra 30 dk. içerisinde +4 derecede soğutulması gerekmektedir.  Diğer bir etken 
ise hayvanların yemlemesi (rasyon), barınak şartları oluşturmaktadır. 

Yüksek Maliyet ve Verim Düşüklüğü 

Süt işletmeleri yeterli miktarda ve kalitede süt bulmakta zorlanmaktadır. Toplama ve 
kalite kontrol işlemleri, ham süt maliyetlerini yüzde 10-15 kadar arttırmaktadır. Böylece, 
mandıra ürünlerinin ve işlenmiş sütün tüketici fiyatları da yükselmektedir. Geniş nüfus 
kesimlerinin ihtiyaçları için kayıt dışı sektöre yönelmelerinin nedeni de budur. Ülkemizin 
genellikle kırsal alanda hayvan başına düşen süt verimi, diğer Avrupa ülkelerine göre rekabet 
edemeyecek boyutta düşüktür. 

Bilgi Eksikliği ve Sağlık 

Özellikle, kırsal kesimdeki üreticilerin hayvan sağlığı ve beslenmesi konusundaki 
bilgi eksikliğinden kaynaklanan kayıplar ciddi boyuttadır. Sağlıklı koşullarda hayvan 
bakılamaması nedeniyle de yaklaşık 1 milyon hayvan kaybı yaşandığı belirtilmektedir. 
Aşılamada yaşanan eksiklikler ise bunun en önemli nedeni olarak gösteriliyor. 

Paydaşlar Arası Đletişim Eksikliği  

Sektörün rekabet gücünü ve ilgililerinin yaşam kalitesini arttırmak ve süt ve süt 
ürünleri sektöründe sorunların en aza indirilmesi için paydaşlar arası iletişimin kurulmasıyla 
mümkün olacağı görülmektedir. Đçerisinde bulunduğumuz sektörün büyüklüğü göz önüne 
alındığında sektörde hiç kimse ferdi olarak hareket etmemeli, hep birlikte yapılması 
gerekenler ortak kararlar alınarak gerçekleştirilmelidir. 

Teknolojiye ve Finansmana Ulaşmadaki Yetersizlik  

Ulusal ve uluslar arası hibelerin sağlanmasında sektörün ilgililerinin 
bilgilendirilmesi, alternatif finansman kaynakları ve yeni teknolojilerin tanıtılmasının sektöre 
faydalı olacaktır.  

Örgütlenmeler 

Hayvancılık ile ilgili örgütler arasında görev tanımlarının yapılmamasından dolayı 
büyük karmaşa ve çatışma yaşanmaktadır. Süt, Et ve Gıda Ürecileri Birliği (SETBĐR), ASÜD 
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ve Ulusal Süt Konseyi Türkiye’de süt ürünleri ile ilgili örgütlenmedir. Hükümet son dönemde 
üretim için gerekli girdileri sağlamak üzere süt üreticilerine yardım eden  kooperatiflere 
destek vermiştir. Bunların bir bölümü bir araya gelerek birlik oluşturmuştur. Örgütler arası 
çekişmelerin önüne geçilerek, örgütlerin ehil insanlar yönetiminde etkin olarak çalışması ve 
örgütlerin yetki alanı dışına çıkmaması sektörün geleceğini olumlu etkileyecek ve güven 
verecektir. Mevcut tarımsal kalkınma kooperatiflerinin, ilçelerinde kurulu olan süt üreticileri 
birliklerine üye olmaları sağlanmalı, ilçe birliklerinin de il düzeyinde bir birlik çatısı altında 
toplanarak sütün tek elden pazarlanmasının sağlanması gerekmektedir. 

Süt Tüketimin Az Olması 

Süt ve süt ürünlerinin insan beslenmesindeki önemi ile ilgili Sivil Toplum 
Kuruluşları (STK) nın bilgilendirilmesiyle artacak olan süt tüketimi sektörü güçlendirecektir. 
Okul sütü gibi uygulamalar buna örnek olabilir. 

Yem Maliyetlerinin Yüksek Olması 

Kaliteli yem bitkisi üretimi yapacak, özellikle ekilebilir sulu tarım arazilerine sahip 
üreticiler tarafından yapılmalıdır. Çünkü hayvancılıkta günlük maliyetin % 70 ini yem 
girdileri oluşturmakta olup, karlı bir hayvancılık yapılmak isteniyorsa tek maliyetlerin 
düşürebileceği alan bu alandır. Bunun da yolu kaliteli kaba yem üretmekten geçmektedir. 
Aksi halde et ve süt fiyatlarının yüksek olduğu dönemde kar, düşük olduğu dönemlerde büyük 
zararlar etmek suretiyle işletmelerimizi kapatmak zorunda kalabiliriz.     

Kaliteli kaba yem probleminin çözülmesine katkı sağlamak ve meraların 
rehabilitasyonu  için kamu kurumları ve sivil toplum örgütlerinin birlikte hareket etmesi 
gerekmektedir. 

Süt Fiyatlarındaki Đstikrarsızlık   

Süt fiyatlarındaki hızlı iniş çıkışlar sebebiyle hayvancılık sektörüne yatırım yapmak 
isteyenleri bu sektörden uzak tutmakta ve üretici fiyat dalgalanmalarından dolayı maddi 
zarara uğramakta ve sürekli süt fiyatları azalacak mı diye tedirginlik içerisinde bulunmaktadır. 
Hiçbir sektörde bu denli bir dalgalanma yaşanmamaktadır. 

Haksız Rekabet ve Perakende Yasası 

Süt tozu üretme kapasitesi yüksek işletmelerin, süt tozu üretme teşviklerinden 
yararlanarak ürettiği hammadde ile kendi markalarına üretim yapması, bu teşviklerden 
yararlanamayan işletmelerin ürettiği ürünlere karşı pazarda fiyat avantajı sağlamaktadırlar. 
Bunun yanında marketlerin yüksek raf fiyatı ve uzun vade ödemeleri sanayiciyi zor durumda 
bırakmaktadır. AB ülkelerinde gıda ürünlerinin vadesi belirlenmiş olup, ödemeler o vadenin 
dışına çıkmamaktadır. Perakende Yasası ile ülkemizde de bu düzenlemelerin yapılması 
gerekmektedir. 

Arzın Dengesiz Oluşu 

Hayvan doğumlarının yıl içine yayılarak süt arzının yıl içinde dengeye oturması, 
sektörün her paydaşının yararına olacaktır. Böylece dengesiz arzın önüne geçilerek, süt 
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fiyatlarında da bir istikrar sağlanacaktır. 

Büyük Ölçekli Đşletmeler 

Verim ölçeğinde büyük işletmelerin arttırılmasıyla sağlanacak istikrar, kalite, verim 
ve arz dengesi ile sektör daha rekabetçi olacaktır. Büyük işletmeler entegre hayvancılık 
yaparak maliyetleri azaltmak ve karlılığını arttırmak isteyeceklerdir. Sağlanan bu istikrar ve 
örgütlenme ile de küçük aile işletmelerinin riski de azalacaktır. 

Desteklemeler 

Kooperatifler ve kooperatif birlikleri süt toplamadan soğutma tankları sağlanmasına, 
süt kalite kontrolünden sütün diğer işleyicilere satışına uzanan çeşitli alanlarda destek 
sağlamaktadır.   Verilen diğer hizmetler arasında girdi temini, veterinerlik hizmetleri, hayvan 
yemi, tohum temini ve eğitim yer almaktadır. Kimi kuruluşlar da ileri düzeyde işleme 
kapasitesine ulaşmıştır ve aralarından süt üretimiyle uğraşanlar vardır. Unutulmamalıdır ki süt 
sektörünü etkileyen her olumlu ya da olumsuz gelişme, hayvancılığımıza ve et fiyatlarını da 
doğrudan yansımaktadır.  

Bir süt ürünleri sektör stratejisi geliştirilmesi bağlamında ele alınması gereken 
özel noktalar 

Sütün Toplanması:  

Ülkenin büyük bölümünde süt üretimi yapan birimlerin çok dağınık olması, süt 
toplama sistemini etkinlikten uzaklaştıran ve maliyeti yükselten etkendir. Türkiye’nin 
batısındaki sanayileşmiş süt işleme tesislerinin bir araya gelmesi örneğinden hareketle 
kooperatif birliklerinin oluşturulması sayesinde daha rasyonel bir süt toplama sistemine 
ulaşılabilir. Bu birlikler, süt toplamanın yanı sıra, halen finansman sıkıntısı çeken ve özel 
noktalara yoğunlaşamayan süt üreticilerine danışmanlık hizmetleri de verebilir. 

Çiğ Sütün Kalitesi : 

Bu, sektörün en önemli sorunlarından biri sayılmaktadır. Teslim edilen süt karşılığı 
yapılan ödemelerde kaliteyi de gözeten bir sistem gerekmektedir.  

Çiğ Süt Maliyetinin Yüksek Olması:  

Bu sorun bir yandan, pastörize edilmemiş, kontrol dışı ve düşük kalitede sütün düşük 
fiyatlardan tüketiciye sunulduğu sokak sektörünü beslemesine; diğer yandan sütü işleyenler 
için hem ortalama tüketicinin bütçesine hem de AB standartlarına uygun süt ürünleri 
üretememesine neden olmaktadır. 

Merdiven Altı Üretim ve Kayıt dışılık 

Modern süt işletmeleri kamu desteği olmadan gelişmektedirler. Bu işletmelerden bir 
bölümü AB standartlarında üretim yapmakta, ancak büyük süpermarket zincirlerinin ciddi 
fiyat baskısıyla karşılaşmaktadır. Bazı yerlerde kayıt dışı, standartlara uygun olmayan, 
kalitesiz ne bazı katkı maddeleri kullanılarak üretim yapılmaktadır. Bu da kayıtlı çalışan 
işletmeleri zora sokmaktadır. Yılda üretilen toplam 12 milyon ton sütün 2 milyon tonu kırsal 
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ailelerin kendi tüketimi ve işlemesi için kullanılmakta, 2 milyon tonu sokak satıcıları 
tarafından pazarlanmakta, 4 milyon tonu küçük işletmeler durumundaki mandıralar tarafından 
işlenmekte, 4 milyon tonu büyük süt işletmeleri tarafından işlenmektedir. Dolayısıyla yaklaşık 
sütün 6 milyon tonu kayıt dışı olarak görülmektedir. Haksız rekabetin önüne geçilmesi 
amacıyla, sektörün etkin olarak denetlenip, kayıt altına alınması gereklidir. Kayıt altına 
alınmış bir sektör bizlere sağlıklı verilerde verecektir. Böylece sektör ileriye yönelik 
planlamalarını daha rahat ve sağlıklı yapabilecektir.  

Koyun-Keçi-Manda Sütü:  

Süt ürünleri sektörünün yeniden düzenlenmesinde koyun/keçi/manda sütü de dikkate 
alınmalı. Bu hayvanlardan elde edilen süt mutlaka Türkiye nazarında kendine bir yer bulacak, 
Avrupa için de bir potansiyeli olacaktır. 

Uyum:  

AB koşullarına uyum sağlama çabaları, AB’deki süt işleme sektörüyle kurulacak 
yakın temaslar aracılığıyla desteklenmelidir. Benzer bir uyum sürecinden geçen Polonya ve 
Portekiz, bu bakımdan anlamlı örnekler olabilir.     

Ayrıca, KDV indiriminde de süt ürünleri unutulmuş durumdadır. Süt ve ürünlerinin 
tüketimi AB ülkelerinde desteklenirken, ülkemizde bu ürünlerin KDV indiriminde istisna 
tutulması tartışmalara yol açmaktadır 

Sağlık Đçin Süt Đçin, Süt Đçirin! 
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