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H a r u n Ç a l l ý - Yönetim Kurulu Baþkaný
Ambalajlý süt ve süt ürünleri sektörüne odaklý bir yapý ihtiyacýndan doðan Derneðimiz, 13
kurucu üyesi ile çýktýðý yolda bugün 67 üyesi ve 2 milyon 500 bin ton/yýl süt iþleme kapasitesiyle
sektörünün en yetkin sivil toplum kuruluþu haline gelmiþtir. Bu sevindirici geliþme, sanayicimiz
tarafýndan Derneðimize gösterilen teveccühü ifade ettiði gibi, ayný zamanda ne kadar önemli bir
sektörel ihtiyaca cevap verdiðimiz gerçeðini ortaya koymasý bakýmýndan da son derece anlamlýdýr.
Uluslararasý Sütçülük Federasyonu (IDF) üyeliði ile birlikte dünya süt ve süt ürünleri sektörünün
küresel oyuncusu olma yolunda attýðýmýz ilk adýmlar, süt ve süt ürünlerinde ihracat yapabilir bir
Türkiye idealimizin bir sonucudur. ASÜD olarak bu ideali gerçekleþtirecek bilgi, güç ve kararlýlýða
sahibiz.
Ayaklarý yere basan saðlam politikalar üretebilmek için reel verilere ihtiyacýmýz olduðu
muhakkaktýr. Ýþte sizlere sunduðumuz Dünya ve Türkiye Süt Endüstrisi Raporu, sektörümüzün bu
ihtiyacýný karþýlamayý amaçlamaktadýr. Rakamlar dünya süt ve süt ürünleri sektöründe önemli bir
yerde olduðumuzu gösteriyor. Bu durum kendimize güven duymamýzý saðlasa da önümüzdeki
engellerin varlýðýný ortadan kaldýrmýyor.
Biz sorunlarýmýzýn çözümünde, ambalajlý tüketim oranýnýn arttýrýlmasýný ve sektörümüzün ABye
de ihracat yapabilir konuma gelmesini önemli bir çýkýþ ve çözüm olarak görüyoruz. Ýnanýyoruz ki,
hepimiz bu ortak hedefe kilitlenir ve bu hedef doðrultusunda çalýþmalarýmýza yön verirsek, Türkiyeyi
dünyanýn en önemli süt ve süt ürünleri ihracatçýsý ülkelerinden biri konumuna getirebiliriz.
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D ü n y a Toplam S ü t Ü r e t i m i
2009da dünya toplam süt üretiminin 695 milyon ton olarak
gerçekleþeceði tahmin edilmektedir.

Türkiye Süt Üretimi
Türkiye'nin 2009da süt üretimi 12.2 milyon ton olarak tahmin
edilmektedir. Bu üretim miktarý ile Türkiye, dünya süt üretiminde 15.
sýrada yer almaktadýr.

%

Dünya Süt Üretimi
Dünya süt üretiminin %84'ü inek sütü, %13'ü manda sütü, %2'si
koyun sütü, %1'i keçi sütüdür.

%

Türkiye Süt Üretimi
Türkiye'de üretilen sütün %92'si inek sütü, %6.1'i koyun sütü, %1.7si
keçi sütü ve %0.26'sý manda sütüdür.

102 milyon
ton

%

D ü n y a v e T ü r k i y e de Endüstriyel Süt Ýþleme
Dünya'da üretilen sütün %53 'üne karþýlýk gelen 366 milyon tonu, süt
iþletmelerinde iþlenmektedir. Türkiye'de ise üretilen sütün %27'si modern
iþletmelerde iþlenmektedir.

Dünya Süt Üretimi
1998-2008 arasýnda, dünya süt üretimi 134 milyon ton (%24) artarak
yýllýk ortalama %2.3 büyümeye ulaþmýþtýr.
3

B a þ l a r k e n
Süt ve süt ürünleri, gerek insanýmýzýn temel besin maddesi olmasý gerekse ülke ekonomimize
katkýsý nedeniyle yaþamýmýzýn vazgeçilmez bir parçasýdýr. 2008 yýlý verileriyle, gýda ve içecek sanayisinde
yer alan 22.092 iþletmenin %14,7'sinin süt ve süt ürünleri sektöründe faaliyet gösterdiði düþünülürse,
sektörümüzün ülke ekonomisine saðladýðý katma deðer açýsýndan ne kadar önemli olduðu daha net
ortaya çýkmaktadýr. Bu özellikleriyle sektör, Türk tarýmýnda önemli bir yere sahip olan hayvancýlýðýn
da en önemli itici gücünü oluþturmaktadýr.
Avrupa Birliði ile yürütmekte olduðumuz üyelik müzakerelerinde, ülkemizin en fazla tarým konularýnda
zorlanacaðý öngörülmektedir. Tarým baþlýðýnýn en önemli unsuru olarak da karþýmýza süt üretim sektörü
çýkmaktadýr. Süt sektöründe var olan ciddi orandaki kayýt dýþýlýk ve güvenilir olmayan istatistikler
nedeniyle, müzakerelerin devam ettiði bu süreçte, Türkiye gerçek üretiminin çok altýnda bir süt kotasý
alma riski ile karþý karþýya kalabilir. Ancak bundan daha da önemli olan husus, Türkiye AB'ye üye
olsa da olmasa da, uluslararasý rekabet gücünü arttýrabilmek için sektörde kaliteye ve verime dönük
yapýsal bir dönüþümün zorunlu olduðudur.
Sorunlarýn çözümü için öncelikle üretimin kayýt altýna alýnmasýný, istatistiklerin de güvenilir ve
yeterli olmasýný saðlayacak çalýþmalara ihtiyaç vardýr. Unutulmamalýdýr ki, süt piyasasýnda var olan
bir istikrarsýzlýk sadece üretici açýsýndan sorun teþkil etmez. Sanayici ve tüketici baþta olmak üzere
sektörle ilgili tüm paydaþlar da oluþan istikrarsýzlýktan zarar görür.
Bu nedenle doðru verilere dayanan bilgilerle, üretimden tüketime kadar her aþamanýn öngörülebilir
olduðu bir süt piyasasýnda, baþta fiyat olmak üzere istikrarsýzlýða yol açacak tüm olumsuz etkenler
sorun olmaktan çýkacaktýr.
Dünya ve Türkiye Süt Endüstrisi Raporu, süt ve süt ürünleri sektörünün dünyada ve ülkemizdeki
mevcut durumunu ortaya koymak ve ileriye yönelik çalýþmalarda gerek karar alýcýlara gerekse üretici,
sanayici ve tüketiciye katký saðlamak amacýyla hazýrlanmýþtýr. Önümüzdeki yýllarda da, ulaþýlacak yeni
verilerle zenginleþtirilerek yayýnlanmaya devam edilecektir.
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D ü n y a S ü t v e Sü t Ü r ü n l e r i Ü r e t i m i
Dünya içme sütü üretimi 2008de 113 milyon ton, fermente süt
ürünleri üretimi 21 milyon ton, tereyaðý üretimi 4,5 milyon ton,
endüstriyel peynir üretimi 18 milyon ton, tam yaðlý süt tozu üretimi
4,4 milyon ton, yaðsýz süt tozu üretimi ise 3,3 milyon ton olmuþtur.

Dünya Ýçme Sütü Tüketimi
AB ülkelerinde yýllýk kiþi baþýna içme sütü tüketimi 89 kg, Avustralya'da
107 kg, ABD'de 83 kg düzeyindedir. Türkiye'de ise 26 kgdýr.

+

Türkiye Süt ve Süt Ürünleri Üretimi

Türkiyede, 2008 verilerine göre içme sütü üretimi 1.54 milyon ton;
süt eþ deðeri olarak peynir üretimi 6.95 milyon ton, yoðurt üretimi
102 milyon2.28 milyon ton, tereyaðý üretimi 1.35 milyon ton, süt tozu üretimi
ton
0.09 milyon ton ve dondurma üretimi 0.08 milyon tondur.

+

Türkiye Süt ve Süt Ürünleri Tüketimi
Türkiye'de, 2008 verilerine göre, süt eþ deðeri olarak kiþi baþýna yýllýk
peynir tüketimi 85.41 kg, yoðurt tüketimi 30.80 kg, tereyaðý tüketimi
21.0 kg, dondurma tüketimi 1.54 kg, süt tozu tüketimi 1.26 kg, içme
sütü tüketimi 26.0 kg olup toplam süt tüketimi 166.04 kg 'dýr.

+

Dünya Süt Ürünleri Ticareti
2008de, dünya ticareti bir önceki yýla göre 1.2 milyon ton azalarak
42 milyon ton olarak gerçekleþmiþtir.
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1.1. Genel Bakýþ
Dünya süt üretimindeki
büyümenin 2009da yavaþlamýþ
olacaðý tahmin edilmektedir. Dünya
genelinde süt üretimindeki azalma ve
girdi maliyetlerinin yükselmesi,
üreticilerin gözünü korkutmaktadýr.
2009daki toplam süt üretiminin,
2008e göre 6.2 milyon ton (%0.8)
artarak 695 milyon ton civarýnda
olmasý beklenmektedir (Þekil 1).
2005teki %3.1lik rekor büyümenin
ardýndan, 2007 ve 2008deki yýllýk
büyüme oranlarý %2.1 ve %1.6ya
düþmüþ; 1998-2008 yýllarý arasýnda
dünya süt üretimi 134 milyon ton
(%24) artarak yýllýk ortalama %2.3lük
büyümeye ulaþmýþtýr (Þekil 2).

Dünyada en önemli süt üretici
ülkeler; AB-27 ülkeleri, Hindistan,
ABD, Çin, Rusya, Pakistan, Brezilya,
Yeni Zelanda, Ukrayna, Türkiye,
Meksika ve Avustralyadýr. Türkiye,
2008de 12 milyon ton süt üretimi
ile ilk 10 ülke arasýnda yer almýþtýr.
Tek baþýna en fazla süt üreten ülke,
105 milyon ton süt üretimi ile
Hindistandýr (Þekil 3). Ülkemizin
2009da 12.2 milyon ton süt
üreteceði ön görülmektedir. Bu üretim
miktarý ile ülkemizin bir üst sýradaki
Ukraynanýn yerini alarak, 9. sýraya
yerleþeceði tahmin edilmektedir.

+2,7
+2,3

+1,6

+0,9
+0,8

Süt üretiminin yüzde yýllýk büyüme oranlarý

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007 Tahmini Tahmini
2008
2009

Þ e k i l 2- D ü n y a s ü t ü r e t i m i n i n b ü y ü m e o r a n l a r ý
Kaynak: ZMB, IDF, faostat

62

64

67

69

71

73

76

79

87

82

88

89

Avrupa-27

149,0

Hindistan

105,0

ABD

86,0
37,0

Çin

33,0
33,0

Brezilya
473

481

491

498

510

518

528

544

557

567

577

580

Yeni Zelanda
Ukrayna
Türkiye

Diðer sütler

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Manda sütü

2006

2007

Ýnek sütü

28,0
16,0
12,0
12,0

Meksika

11,0

2008

Avusturalya

10,0

2007
2000

Tahmini Tahmini
2008
2009

Þekil 3- En fazla süt üreten ülkeler sýralamasý

Þekil 1- Dünya süt üretimine genel bakýþ
Kaynak: ZMB, IDF, faostat
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+2,1

+2,1

+1,8

+1,4

Rusya

1997

+2,0

+1,9

Pakistan

467

+2,4

Milyon ton

Milyon ton

60

+3,1

Kaynak: ZMB-Tahmin-IDF-FAO, USDA

1.1.1. Ýnek Sütü Üretimi

Dünya toplam süt üretiminin
%84ü inek sütüdür. IDF Ulusal
Komiteleri ve diðer kurumlar
tarafýndan verilen bilgilere
dayanýlarak yapýlan ilk tahminlere
göre, 2009da yalnýzca 3.5 milyon
ton (%0.6) artýþla, 580 milyon ton
olmasý beklenmektedir. Bu büyüme
oraný, 1990'larýn ortalarýndan bu
yana görülen en düþük büyüme oraný
olup; 2007 ve 2008de %1.7dir.
Son yýllarda olduðu gibi 2009da
da en yüksek üretimin Asyada,
özellikle Hindistanda olmasý
beklenmektedir. Çinde büyüme
oranýnýn melamin skandalýndan
sonra düþmesi beklenirken, Japonya
ve Korede üretim oranlarýnda önemli bir deðiþiklik beklenmemektedir.
ABDnin üretiminde 2008in ilk
yarýsýnda büyük bir artýþ
gerçekleþirken, ikinci yarýs ý n da
büyüme yavaþlamýþtýr. 2009'da ise
düþük üretici fiyatlarý ve görece
yüksek maliyetler nedeniyle 2001'den
bu yana ilk kez önemli bir düþüþ
beklenmektedir.

Avrupa Birliðinde 2008de,
2007den 2 milyon ton fazla (149
milyon ton) inek sütü üretilmiþtir.
2007nin ortalarýndan itibaren
özellikle 2008in ilk çeyreðinde ve
Fransada, görece yüksek süt
fiyatlarýna raðmen, üretimde
beklenen artýþ gecikmiþ, hatta
sonraki aylarda yüksek fiyatlara
raðmen üretim artýþý yavaþlamýþtýr.
Üye ülkelerin çoðunda 2009
ortalarýna kadar, düþük süt fiyatlarýna
süt üreticilerinden bir tepki
gelmemiþtir. Tüm AB üye ülkeleri için
önemli bir geliþme, süt kotalarýnýn
1 Nisan 2008den geçerli olmak
üzere %2 artýrýlmasý olmuþ, ancak
bu da beklenilen üretim artýþýný
saðlamamýþtýr. 2008/09 kota yýlýnda
süt üretiminde önemli bir artýþ
görülmemiþtir. 31 Mart 2009da
toplam süt üretiminin, toplam
kotalarýn %4.2 altýnda olacaðý
tahmin edilmektedir. 2009un ilk
yarýsýnda, süt üretiminde Almanya,
Ýtalya, Hollanda, Danimarka ve
Polonyada artýþ olurken; Fransa,
Ýrlanda, Ýngiltere ve Doðu Avrupa
ülkelerinin çoðunda azalma
9

1 . 1 . 1 . Ý n e k Sü t ü Ü r e t i m i
görülmüþtür. Üye ülkelerde farklý
geliþmeler ve reaksiyonlar olmakla
birlikte, Avrupa Birliðinde üretim
genel anlamda istikrarlý bir seyir
izlemiþtir.
Bazý AB ülkelerinde kotalar, süt
üretimindeki belirleyici rolünü
kaybetmiþtir. Ýngiltere, Fransa, Ýsveç,
Finlandiya ve yeni üye ülkelerde ulusal
kotalar tamamen kaldýrýlýrken;
1 Nisan 2009da kota uygulayýcý
ülkelerde %1 arttýrýlmýþtýr. Çünkü yað
içeriðine baðlý fiyat düzeltme
katsayýsýnýn azaltýlmasý, kotalarýn
teknik olarak artmasý anlamýna
gelmektedir.
Güney Amerikada 2007deki
düþüþün ardýndan, 2008de süt
üretimi %1.8 artmýþtýr. Brezilya ve
Þilide üretim, tüketim miktarýndan
fazla gerçekleþerek, son yýllarda
ihracatýn artmasýný saðlamýþtýr. Bu
ülkelerde üretimin daha da artma
potansiyeli bulunmaktadýr. Arjantinde
de, yýlýn ilk yarýsýndaki iyi hava
koþullarý ve yüksek fiyatlar sayesinde
süt üretiminde artýþ görülmüþtür.
2009un baþýnda Güney Amerikanýn
çeþitli bölgelerinde yaþanan aþýrý
kuraklýðýn, süt üretimini olumsuz
etkilemesi beklenmektedir.
10

22

Ýsviçrede süt üretimi 2008de
%3ün üzerinde artarak, Mayýs
2009da kota sisteminin
kaldýrýlmasýndan önceki en yüksek
seviyeye ulaþmýþtýr. 2009un ilk
yarýsýnda üretimde durgunluk
baþlamýþ, fiyatlar düþmüþ ve Ýsviçre
süt sektöründe ciddi bir kriz baþ
göstermiþtir.
Rusya ve Beyaz Rusyada süt
üretiminde büyüme devam ederken,
Ukraynada düþüþ yaþanmaktadýr.
Okyanusyada hava koþullarý süt
üretimini diðer bölgelerden daha fazla
etkilemektedir. Yeni Zelanda ve
Avustralyada süt üretiminde 2008/09
sezonunda yaþanan artýþ, Haziran
2009da son bulmuþtur. 2009/10
sezonunda Yeni Zelandada olasý bir
artýþ beklenmektedir. Avustralya'da
ise El Nino kasýrgasýnýn ve kuraklýðýn
tekrar olabileceðinin iþaretleri
görülmektedir. Buna ek olarak üretim
maliyetleri çok yüksek ve süt
satýþlarýnýn üreticiye geri dönüþü ise
çok düþüktür. Tüm bunlarýn sonucu
olarak süt üretiminin önceki yýlýn
altýnda kalacaðý öngörülmektedir.

1.1.2. Manda Sütü Üretimi
Manda sütü üretimi, inek sütü
üretiminden daha hýzlý artmaktadýr
(Þekil 4). Dünya genelinde 2008de
87.5 milyon ton olarak gerçekleþen
manda sütü üretimi, 1998-2008
yýllarý arasýnda yýllýk ortalama %3.5in
üzerinde artmýþtýr. Manda sütü, 10
yýl önce toplam dünya süt üretiminin
%11ini oluþtururken, bu oran %13e
yükselmiþtir. Manda sütünün %90ý
Hindistan ve Pakistanda üretilirken;
geri kalan kýsmý Mýsýr, Çin ve Ýtalyada
üretilmektedir. Bu artýþta, mandanýn
yüksek sýcaklýklara ineðe göre daha
dayanýklý olmasýnýn etkisi söz
konusudur.

5,4
Ýnek sütü

Manda sütü

Diðer sütler

4,2

4,2
3,7

3,5

3,0
2,5

2,8

2,9
2,5

2,3
1,9
1,6

3,7

3,5

1,8

1,7

1,7

0,9
0,5
Süt üretiminin yýllýk büyüme oranlarý (%)

2002

2003

2004

2005

2006

0,1
2007

Tahmini
2008

Þekil 4- Ýnek, manda ve diðer sütlerin büyüme oranlarý
Kaynak: ZMB, IDF, faostat

1.1.3. Koyun, Keçi ve Diðer Hayvanlardan Elde Edilen Süt Üretimi

Ýnek ve manda dýþýndaki
hayvanlardan elde edilen süt
üretimiyle ilgili güncel istatistiklere
ulaþmak IDF ulusal komiteleri
açýsýndan da pek kolay deðildir.
Yalnýzca bu süt çeþitlerinin endüstriyel
olarak iþlendiði Hollanda, Fransa ve
Güney Avrupa'daki bazý ülkelerde
üretimlerinin fazla olmasý nedeniyle
bazý veriler elde etmek mümkündür.

Avrupa'da koyun, keçi ve diðer
hayvanlardan elde edilen toplam süt
üretiminin 4.5 ila 5.0 milyon ton,
Hindistan ve Çin'de 6 milyon ton
olduðu tahmin edilmektedir. Dünyanýn
diðer bölgelerinde toplam 26 milyon
ton (FAO verilerine göre) olan üretim,
Kuzey Afrika, Ortadoðu ve Latin
Amerika'da gerçekleþmektedir. Dünya
keçi sütü üretimi 15 milyon ton, koyun

sütü üretimi 9 milyon ton ve deve
sütü üretimi 1.6 milyon ton olarak
tahmin edilmektedir. Endüstri
büyümeye devam etmekte; özellikle
Avrupa'da keçi peyniri satýþlarý
artmaktadýr.
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Endüstriyel Süt Ýþleme

Dünya ve
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2 . Endüstriyel Süt Ýþleme

Dünya genelinde, endüstriyel süt
iþletmelerine ulaþan süt miktarý
artmakla birlikte, bu artýþ süt
üretimiyle ayný hýzda
gerçekleþmemektedir. 2008'de süt
iþletmelerine önceki yýldan 5 milyon
ton fazla (366 milyon ton) sütün
ulaþtýðý bildirilmiþtir. Bu rakam toplam
dünya süt üretiminin %53'ünü temsil
etmektedir. Süt iþletmelerinde iþlenen
süt miktarlarý bölgeden bölgeye büyük

farklýlýklar göstermektedir. Bu oran
Kuzey Amerika, AB-15 ve Japonya
gibi geliþmiþ ülkelerde %100'e yakýn
olup; Doðu Avrupa'da daha düþük
olmakla birlikte, artýþýn devam ettiði
gözlenmektedir. Rusya, Hindistan,
Pakistan ve Güney Amerika'nýn bazý
bölgelerinde ise bu oran oldukça
düþüktür. Bazý ülkelerde endüstri dýþý
alýcýlardan oluþan büyük bir kayýt dýþý
sektör mevcuttur.

356

334
321

338

366

366

Tahmini

Tahmini

361

342

325

314

Milyon Ton

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Þekil 5- Dünya endüstriyel süt iþleme miktarlarý
Kaynak: ZMB-National committees of IDF
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2009'da dünya genelinde
endüstriyel süt iþleme ile ilgili
herhangi bir artýþ beklenmemektedir
(Þekil 5). Bazý ülkelerde düþük süt
fiyatlarýnýn, süt temini ve daðýtýmýnda
büyük bir düþüþe neden olmasý
beklenmektedir. Süt ürünleri
fiyatlarýnýn düþük olmasý, uluslararasý
ve ulusal pazarlarda talep azalýþý,
ekonomik kriz ve umutsuz süt
üreticilerinin dünya genelinde süt

endüstrisini büyük ölçüde
uðraþtýracaðý düþünülmektedir.
Bu yýlýn ilk 20 küresel süt firmasý
sýralamasýnda geçen yýla göre önemli
bir deðiþiklik olmamýþtýr. Gelecek 12
ayda mevcut pazar koþullarýnýn pek
çok firmayý zorlamasý beklendiðinden,
deðiþiklikler olasý gözükmektedir.

2 . 1 . Ý ç m e Sü t ü , Ta z e S ü t Ü r ü n l e r i v e K r e m a Ü r e t i m i

Ambalajlý içme sütü ve süt ürünleri
üretimi 2007'ye kadar sürekli artmýþtýr.
Ýçme sütü üretimi 2008de bir miktar
azalarak, 113 milyon ton olarak
gerçekleþmiþtir. Fermente süt ve sütlü
içecek üretimi, sade içme sütünden daha
hýzlý artmýþ, 2008de 21 milyon ton
olarak gerçekleþmiþtir (Þekil 6). AB ve
ABD gibi büyük pazarlarda, sade içme
sütü üretiminde bir durgunluk yaþanýrken;
yoðurt, sütlü içecekler gibi süt ürünlerinin

pazar payý artmýþtýr. Geliþmekte olan
ülkelerde ise her iki kategori de güçlü
bir geliþim hýzý sergilemiþtir. Týrmanýþ
2008'de iniþe geçmiþ, pek çok ülkede
içme sütü ürünlerinin üretimi önemli
ölçüde azalmýþtýr.

artmaya devam etmekte, ancak süt
ürünleri için durumun iyileþmesi, genel
ekonomik koþullar nedeniyle pek
mümkün görünmemektedir.

Dünya genelinde içme sütü
fiyatlarýnda büyük bir artýþ gözlenirken,
bazý ülkelerde fiyatlar 2009'da tekrar
düþüþe geçmiþtir. Bazý ülkelerde ise halen

2008'de krema üretimi de artmaya
devam etmiþtir. Yað içerikleri %10-40
arasýnda deðiþen çeþitli tip ürünler
üretilmiþtir. Yüksek tüketim rakamlarýnýn
kaydedildiði pek çok ülkede bu pazar
büyümeye devam etmektedir.

Milyon ton
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Þekil 6 - Fermente süt ve içme sütü üretimleri
Kaynak:IDF, The World Dairy Situation 2009
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2 . 2 . Te r e y a ð ý v e D i ð e r S ü t Ya ð l a r ý Ü r e t i m i

Son 10 yýlýn en düþük üretiminin
gerçekleþtiði 2003'ten 400.000 ton,
2007'den 150.000 ton fazla olmak
üzere; 2008'de toplam 50 ülkede 4.5
milyon tonluk rekor düzeyde tereyaðý
üretimi gerçekleþmiþtir. ABde 20. yy
ortalarýndan itibaren süregelen düþük
düzeydeki üretim kararlý kalýrken;
Kuzey Amerika'da, özellikle ABD'de
tereyaðý üretimi artmýþtýr (Þekil 7).
2009'da dünya genelinde tereyaðý

üretiminde önemli bir deðiþiklik
beklenmemektedir.
1990'larýn ikinci yarýsýnda dünya
tereyaðý üretiminin %50'den fazlasýný
karþýlayan AB ülkelerinin payý, yeni
katýlýmlara raðmen son yýllarda biraz
azalarak %50 seviyelerine gerilemiþtir.
2009'da tereyaðý pazarýnda özellikle
Avrupa Birliði ve Ýsviçre'de üretim
fazlasý oluþmuþtur.

Milyon ton
4.50
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00

Çin, Japonya, Kore
Okyanusya
CIS (Bazý bölgeleri)

0.50
0.00

2000

2001

2002

2003

Latin Amerika
Kuzey Amerika
AB 27

2004

2005

2006

2007

2008

Þ e k i l 7- B a z ý b ö l g e l e r d e t e r e y a ð ý ü r e t i m i
Kaynak: ZMB-IDF-faostat
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2 . 3. E n d ü s t r i y e l P e y n i r Ü r e t i m i

Dünya genelinde endüstriyel
peynir üretimi 2008'de %1.1'lik bir
büyüme göstermiþ ve 18 milyon ton
olarak gerçekleþmiþtir. Ancak büyüme
hýzýnda bir düþüþ gözlenmiþtir. Bu artýþ
2005'teki %4.3'lük rekor artýþýn
ardýndan, 2003'den bu yana görülen
en düþük büyüme olarak
kaydedilmiþtir. 2009 için ise çok
düþük bir artýþ beklenmektedir.
Dünyada peynir üretiminde en
önemli bölgeler olan Avrupa ve Kuzey
Amerika'da, 2008'de %1'in altýnda
bir büyüme hýzý gözlenmiþtir. ABD'de
peynir tüketimindeki artýþý hazýr yemek

ve pizza endüstrisinin, Avrupa'da da
endüstriyel kullanýmýn hýzlandýrdýðý
belirtilmektedir. Avrupa Birliði'ne
katýlýmlarý ile artan alým gücü
sayesinde, Doðu Avrupa ülkelerinde
peynir alýmý artmýþtýr. Tüm bu daðýtým
kanallarý, 2007 ve 2008'deki yüksek
fiyatlardan ve 2008 sonbaharýndan
beri süregelen ekonomik koþullarýn
kötüleþmesinden þikayet etmektedirler.
AB'de üretimdeki azalmanýn bir diðer
nedeni de üçüncü dünya ülkelerine
yapýlan ihracatýn azalmasýdýr. Buna
karþýn, Latin Amerika ve
Okyanusya'da ise üretim artmýþtýr
(Þekil 8).

Milyon ton
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2

Diðerleri
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AB 27
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Þekil 8- Bazý bölgelerde endüstriyel peynir üretimi
Kaynak: ZMB-FAOstat, National committees of IDF

2 . 4. K o n s a n t r e S ü t Ü r e t i m i
Birkaç yýl süren düþüþün ardýndan,
2008'de konsantre süt üretimi istikrarlý
bir seyir izlemiþtir. AB ve Kuzey
Amerika ülkeleri hâlâ konsantre süt
üretimindeki baþlýca ülkelerdir.
2008'de AB'de konsantre süt
üretiminde önceki yýla göre bir fark
olmazken, ABD'de %10'un üzerinde
bir artýþ gözlenmiþtir.

Bazý Doðu Avrupa ülkelerinde
önemli bir yer tutan þekerli konsantre
süt üretiminde son yýllarda düþüþ
yaþanmýþtýr. FAO verilerine göre Peru,
Çin, Singapur, Tayland ve Güney
Afrika da konsantre sütün önemli
miktarlarda üretildiði ülkelerdir.
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2 . 5 . S ü t To z u Ü r e t i m i
2008'de süt üretiminin fazla
olmasýna karþýn, peynir ve içme sütü
tüketimindeki azalmanýn sonucu
olarak, önceki yýllara göre süt tozu
üretiminde oldukça önemli bir artýþ
gözlenmiþtir. Tam yaðlý süt tozu
üretimi %9 artýþ ile 4.5 milyon ton ve
yaðsýz süt tozu üretimi ise yaklaþýk
%8 artarak 3.3 milyon ton olarak
gerçekleþmiþtir.

2008'de de artýþ göstermesi ile
birlikte; esas olarak talep artýþýndan
deðil, üretim fazlasý sütün korunma
yollarýndan biri olarak süt tozu
üretiminin tercih edilmesinden
kaynaklanmýþtýr. Son yýllarda tam yaðlý
süt tozu üretimi artmaya devam
ederken, yaðsýz süt tozu üretiminde
azalma kaydedilmiþtir. 2008'de,
2003'ten bu yana ilk kez hýzlý bir
büyüme gerçekleþirken; 2009'da,
2008'e göre daha az olmakla birlikte,
bir artýþ beklenmektedir (Þekil 9).

Süt tozu, pazarýn en yüksek
büyüme oranýna sahip süt ürünü
durumundadýr. Bu geliþme,
uluslararasý süt tozu ticaretinin

2008'in özellikle ilk aylarýnda

Milyon ton

4,5

Yaðsýz süt tozu üretiminde
2008'de 250.000 ton (%7.8) artýþ
kaydedilmiþtir. Bu artýþýn büyük
çoðunluðu ABD'de gerçekleþmiþtir.

Dünyada yaðsýz süt tozunun en fazla
iþlendiði yer AB iken; 2008'de ABD
süt sektörü, AB'ye hiç olmadýðý kadar
yaklaþmýþtýr. 2008'de AB, Doðu
Avrupa ve Japonya'da üretim
düþerken; Okyanusya ve Ýsviçre'de
artmýþtýr (Þekil 10).
2009'un ilk yarýsýnda AB,
Avustralya ve Ýsviçre'de yaðsýz süt tozu
üretiminde artýþ gözlenirken; ABD'deki
üretim 2008'deki düzeyin ötesine
geçememiþtir.

Milyon ton
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artan talebe baðlý olarak, Çin dýþýnda,
dünyanýn her yerinde tam yaðlý süt
tozu üretiminde artýþ kaydedilmiþtir.
AB'de 9 yýldýr süren düþük üretimin
ardýndan, ilk kez artýþ gözlenmiþtir.
Güney Amerika'da Brezilya, Þili ve
Arjantin'de yüksek artýþ gözlenmiþtir.
2004'ten itibaren Çin, 2008'deki
düþüþe kadar dünyanýn en büyük tam
yaðlý süt tozu üreticisi haline gelmiþti.
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Þekil 9- Dünyada tam yaðlý ve yaðsýz süt tozu üretimi
Kaynak: ZMB-FAOstat, National committees of IDF
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Þekil 10- Bazý bölgelerde yaðsýz süt tozu üretimi
Kaynak: ZMB-FAOstat, National committees of IDF

2 . 6. P e y n i r a l t ý S u y u Ü r ü n l e r i , K a z e i n v e D i ð e r S ü t B i l e þ e n l e r i Ü r e t i m i
Peyniraltý suyu üretimi, peynir ve
kazeinin endüstriyel üretimiyle birlikte
geliþmektedir. Ancak ileri teknolojiler
peynir üretiminde verimliliði arttýrýrken,
elde edilen peyniraltý suyu miktarýný
azaltmaktadýr.
Geleneksel peyniraltý suyu, tatlý
peyniraltý suyu tozunun temel
kaynaðýdýr. Taze peynir ve asit kazein
üretiminden yan ürün olarak elde
edilen peyniraltý suyu, düþük
miktarlarda yem olarak kullanýlýrken,
daha çok fonksiyonel özelliðe sahip
proteinlere iþlenmektedir. Ancak bu
gruptaki ürünler için yeterli istatistiksel
veri bulmak hayli güçtür. Süt
proteininde dünya genelindeki üretim
fazlasý ve üreticilerin üretim fazlalarýný
yaðsýz süt tozu þeklinde satmak
istemesi nedeniyle, dünya kazein
üretiminin 2009'da azalacaðý
tahmin edilmektedir.

Peyniraltý suyunun en çok üretildiði
bölgeler, en çok peynir üretiminin
gerçekleþtiði bölgelerdir. Batý
Avrupa'da 1.6 milyon ton ve Kuzey
Amerika'da 0.5 milyon ton üretim
yapýlmaktadýr. Okyanusya ve Güney
Amerika'da da bir miktar üretim
yapýlmaktadýr.
Artan oranlardaki peyniraltý suyu
ve permeatlar, peyniraltý suyu
konsantratý, mineralsiz ve/veya
laktozsuz peyniraltý suyu tozu
üretiminde kullanýlmaktadýrlar. Bu
ürünler üzerine geniþ ARGE yatýrýmlarý
yapan firmalar veri bildiriminde
isteksiz davrandýklarýndan, kapsamlý
istatistikler bulunmamaktadýr.

Dünyadaki en önemli
kazein ve süt proteinleri
üreticileri Ýrlanda, Hollanda,
Fransa, Almanya ve Yeni
Zelanda'dýr. Hindistan, Çin,
Ukrayna, Beyaz Rusya ve
Rusya da belli ölçüde üretim
yapan ülkelerdir.
19
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3 . Dünya Süt Ürünleri Ticareti
ABye üye ülkelerin kendi
aralarýnda gerçekleþtirdiði ticaretin
dâhil edilmediði, süt üreticisi ülkelerin
toplam verilerinden yapýlan ilk
hesaplamalara göre, 2008'de toplam
dünya süt ürünleri ticareti bir önceki
yýla göre 1.2 milyon ton az olup,
42 milyon ton olarak hesaplanmýþtýr.
2009'un ilk aylarýnda yaþanan
ekonomik kriz ve azalan likidite
nedeniyle uluslararasý süt ürünleri
ticaretinde düþüþ gözlenmiþtir
(Þekil 11). AB ve Yeni Zelanda en büyük
süt ürünleri ihracatçýsý ülkelerdir. Ýki
ülkenin uluslararasý ticaretteki toplam
pazar payý %60'dan fazladýr. 2008'de

Yeni Zelanda, 2007/08 sezonunda süt
üretiminin az olmasý, stoklarda yeterli
ürün bulunmamasý ve uluslararasý talebin
azalmasý nedeniyle pazar payýný belli
ölçüde kaybetmiþtir.
ABD, 2008'de de süt üretimindeki
büyümenin hýzlanmasý ve yaðsýz süt tozu,
tereyaðý ve peynir üretimlerindeki artýþ
ile pazar payýný arttýrmayý sürdürmüþtür.
ABD, 2007 ve 2008'de Avustralya
süt endüstrisinden daha fazla ihracat
gerçekleþtirerek, en büyük üçüncü süt
ürünleri ihracatçýsý konumundaki
Avustralya'nýn yerini almýþtýr.
Brezilya ve Beyaz Rusya da 2008'de

Milyon ton (Süt eþdeðeri)
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Þekil 11- Dünya süt ürünleri ticareti
Kaynak:IDF national committess
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ihracat miktarlarýný arttýrmýþlardýr.
Çin ise melamin krizine kadar, yaðlý süt
tozu ihracatçýsý olarak pazarda yer
almýþtýr.
Temmuz 2008'de, DTÖ (Dünya
Ticaret Örgütü)'nün uluslararasý ticaretin
liberalleþmesi konusundaki
müzakerelerinden sonuç alýnamamýþtýr
ve 2009'da devam eden ekonomik kriz
nedeniyle görüþmeler
tamamlanamamýþtýr.
AB ve ABD, 2009'da süt ürünleri
ihracatý sistemlerini tekrar güçlendirmeye
baþlamýþlardýr.

En büyük süt ürünleri ithalatçýlarýnýn
ABD, Meksika, Rusya ve Japonya olduðu
görülmektedir (Þekil 12). Japonya'nýn
2008'deki süt ürünleri ithalatý, Yen'deki
devalüasyon nedeniyle belirgin þekilde
azalmýþtýr. Çin de, melamin skandalýnýn
sonucu olarak, daha çok süt ürünü ithal
etmek durumunda kalmýþtýr. Süt
ürünlerinde baþlýca ihracatçý ülkeler, AB
ülkeleri ve Yeni Zelanda'dýr. 2007 ve
2008 yýllarýnda deðiþik ülkelerde
gerçekleþen ihracat miktarlarý
Þekil 13'te gösterilmektedir.

3 . Dünya Süt Ürünleri Ticareti
Milyon ton (süt eþ deðeri)
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Þ e k i l 1 2- S ü t ü r ü n l e r i n d e b a þ l ý c a i t h a l a t ç ý ü l k e l e r
Kaynak:IDF World Dairy Situation 2009
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Þekil 13- Süt ürünlerinde baþlýca ihracatçý ülkeler
Kaynak:IDF World Dairy Situation 2009
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3 . 1 . Ý ç m e S ü t ü v e Ta z e S ü t Ü r ü n l e r i T i c a r e t i
AB ve ABD'de süt tankerlerle uzun
mesafeler nakledilerek dolaþsa da,
bu dünya ticareti olarak

deðerlendirilmemektedir. Az miktarda
olmakla birlikte artmaya devam eden
ambalajlý içme sütü ürünleri, AB ve

Avustralya tarafýndan ihraç
edilmektedir. Singapur, Çin gibi diðer
ülkeler de bu ticarete katký

saðlamaktadýr. Ancak genel olarak
bu ürünlerin ticareti süt ürünlerine
göre daha azdýr.

3 . 2 . Te r e y a ð ý v e S ü t Ya ð l a r ý T i c a r e t i

Tereyaðý ticareti 2008'de,
2002den itibaren en düþük miktarda
gerçekleþerek 750 bin ton olmuþtur
(Þekil 14). Tereyaðý ticareti 2004'te
rekor seviyeye ulaþmasýnýn ardýndan,
her yýl giderek azalmýþtýr. En büyük
tereyaðý tedarikçileri olan AB, Yeni
Zelanda ve Avustralya önceki
yýllardan daha az tereyaðý ihraç
etmiþlerdir. AB ihracatý 1976'dan
sonraki en düþük seviyeye inmiþtir.
ABD ve Beyaz Rusya'nýn ihracatý
artmýþtýr. ABD ihracatý, 2007'deki
miktarý ikiye katlayarak 89.000 ton
ile rekor seviyeye ulaþmýþtýr. Rusya,
önceki yýldan daha fazla tereyaðý
ithal ederek, en büyük tereyaðý
ithalatçýsý konumunu korumuþtur.
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Ýkinci büyük ihracatçý olan AB ise
2007'den 27.000 ton daha az ithalat
gerçekleþtirmiþtir.
Uluslararasý tereyaðý fiyatlarý Eylül
2008'e kadar yüksek kalýrken,
2008'in son aylarýnda hýzla düþmeye
baþlamýþtýr. 2008'deki uluslararasý
talep azlýðýnýn nedeni, yüksek fiyatlar
olmuþtur. 2009'un ilk aylarýnda
uluslararasý ticaret tekrar artýþ
göstermiþtir. Ancak yalnýzca
Okyanusya artan ilgiden
yararlanabilmiþtir. Avrupa Komisyonu
ihracat geri ödemelerini yeniden
yapýlandýrmadýðý için AB ihracatý
düþük olmuþtur. ABD, pazar payýný
2009'da büyük ölçüde kaybetmiþtir.
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Þ e k i l 1 4- D ü n y a t e r e y a ð ý t i c a r e t i
Kaynak: ZMB-IDF-FAO, USDA

3.3. Peynir Ticareti
Uluslararasý peynir ticareti, altý
yýllýk büyümenin ardýndan 2008'de
daralarak 1.4 milyon ton olarak
gerçekleþmiþtir (Þekil 15 ). Dünya
ihracatýnýn üçte birinden fazlasýna
sahip olan AB'nin ihracatý, 2007
yýlýndan 40.000 ton (%6.5) daha az
gerçekleþmiþtir. Uluslararasý
sýralamada ikinci ve üçüncü olan
Yeni Zelanda ve Avustralya da bu
durgunluktan etkilenmiþtir. Yeni
Zelanda uluslararasý satýþlarýnýn %20'
sini kaybederken, Avustralya da %35
kayba uðramýþtýr. ABD, Ukrayna ve
Beyaz Rusya satýþlarýný arttýrabilmiþtir.
Yüksek fiyatlar ve ülkelerde yaþanan
devalüasyonlar, taleplerin azalmasýna

neden olmuþtur. En büyük peynir
ithalatçýsý olan Rusya, uluslararasý
sýralamadaki yerini korurken, ikinci
sýradaki Japonya önceki yýldan
40.000 ton daha az peynir ithalatý
yapmýþtýr. Avrupa Birliði, ABD,
Meksika ve Suudi Arabistan gibi diðer
önemli ithalatçý ülkelerde de ithalat
rakamlarý düþmüþtür.
Uluslararasý peynir fiyatlarý
2008'in son aylarýnda, 2007 ve
2008'deki rekor düzeyin yarýsýna
kadar inmiþtir. 2009'un ilk aylarýnda
uluslararasý peynir ticareti azalmaya
devam etmiþtir.
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Þ e k i l 1 5- D ü n y a p e y n i r t i c a r e t i
Kaynak: ZMB-IDF-FAO, USDA
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3 . 4 . S ü t To z u T i c a r e t i
Dünya süt tozu ticareti 2007'deki
düþüþün ardýndan, tedarikteki boþluk
sonucunda, 2008'de normal seviyeye
ulaþarak; tam yaðlý süt tozu ticareti
1,68 milyon ton, yaðsýz süt tozu
ticareti ise 1.25 milyon ton olarak
gerçekleþmiþtir (Þekil 16 ve 17). Tam
yaðlý ve yarým yaðlý süt tozu
ihracatýnda en önemli ülke olan Yeni
Zelanda, 2007/08 sezonunda
üretimin az olmasý nedeniyle, 2008'de
her iki ürün kategorisinde de ihracat
kaybý yaþamýþtýr. AB, 1990'dan beri
sabit bir düþüþ seyri izleyen yaðlý süt
tozu ihracatýný 2007'de 127.000 ton
(%35) arttýrmýþtýr. Avustralya, Brezilya

ve ABD pazar paylarýný arttýrmýþlardýr.
Arjantin'in yaðlý süt tozu ihracatý
2007'de azalmýþtýr. Çin önceki yýlla
ayný düzeyde kalýrken, Singapur
ithalatýný artýrarak önemli bir ihracatçý
haline gelmiþtir. Benzer þekilde ithalat
ve yeniden ihracat yolunu izleyen
diðer bir ülke de Umman olmuþtur.
2009'un ilk aylarýnda yaðlý süt
tozu ticareti tekrar artmýþtýr. Önemli
tedarikçiler Yeni Zelanda, AB,
Avustralya ve Arjantin olup; bu
ülkelerin ihracatlarý artarken, Brezilya
ve ABD'ninki azalmýþtýr. Yýlýn ortasýnda
uluslararasý talepte azalma olduðu

000 ton

rapor edilmiþtir. Eylül 2008'den
itibaren yaðlý süt tozu fiyatlarý
düþmeye baþlamýþtýr. Eylül 2008'de
Fonterra (Y. Zelanda) internet
üzerinden yaðlý süt tozu satýþýna
baþlamýþtýr.
Yaðsýz süt tozu ihracatýnda, yaðlý
süt tozu ihracatýna göre daha büyük
oranda artýþ yaþanmýþtýr. ABD
ihracatýný 137.000 ton (%50'den
fazla) artýrarak tüm zamanlarýn rekor
seviyesi olan 403.000 tona ulaþmýþ;
Yeni Zelanda ve AB'yi geçerek en
büyük ihracatçý haline gelmiþtir. Ancak
büyük ihracat hacmine raðmen, ABD

000 ton

1,415

1,494

1,600

1,600

1,730

1,250

1,230

1,680

1,700

1,580

1,680
1,180
1,150
1,100

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Þ e k i l 1 6- D ü n y a t a m y a ð l ý s ü t t o z u t i c a r e t i
Kaynak: ZMB-IDF-FAO, USDA
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pazarýnda aþýrý arz ve dengesizlik
oluþmuþtur. Avustralya da yaðsýz süt
tozu ihracatýný arttýrmýþtýr. AB önceki
yýl kazandýðý pazar payýný tekrar
kaybetmiþtir. Yeni Zelanda'da 2008'in
ilk yarýsýnda üretimin az olmasý
nedeniyle arz açýðý oluþmuþtur. 2008
ortalarýndan itibaren uluslararasý
fiyatlar düþmeye baþlamýþ, ancak
düþük fiyatlar 2009'un ortalarýna
kadar talep artýþýný saðlamamýþtýr.
2009'un ilk aylarýnda yaðsýz süt tozu
ihracatýnda AB ve ABD pazar paylarýný
kaybederken, Okyanusya pazar payýný
arttýrmýþtýr.
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Þ e k i l 1 7- D ü n y a y a ð s ý z s ü t t o z u t i c a r e t i
Kaynak: ZMB-IDF-FAO, USDA

3 . 5 . P e y n i r al t ý S u y u To z u , K a z e i n v e D i ð e r S ü t ü r ü n l e r i B i l e þ e n l e r i T i c a r e t i
Uluslararasý peyniraltý suyu tozu
ticareti 2007de artýþ göstererek,
1 milyon tonluk rekor düzeye
ulaþmýþtýr. 2007'de fiyatlarýn rekor
seviyelere çýkmasýyla birlikte, ithalat
ve ihracatta düþüþ yaþanmýþtýr. Baþta
AB olmak üzere ABD, Ýsviçre,
Avustralya ve Arjantin gibi büyük
peynir üreticisi olan ülkeler, peyniraltý
suyu tozunun ana tedarikçileridir. Çin,
Güney Asya ülkeleri, Rusya ve

Meksika önemli ithalatçý ülkelerdir.
En pahalý süt ürünü olan kazeinin
uluslararasý ticareti 2005'ten itibaren
azalmaktadýr. Ana tedarikçiler Yeni
Zelanda ve Avrupa Birliði'nde üretim
2006 sonbaharýna kadar sübvanse
edilmiþtir. Özellikle teknik alanda
kullaným için gereken küçük ölçekteki
kazein; Beyaz Rusya, Ukrayna, Çin,
Hindistan ve Güney Amerika' dan

tedarik edilmektedir. En büyük
ithalatçý olan ABD'nin ithalat miktarý,
2008'de artarken 2009'un ilk
yarýsýnda azalmýþtýr.
Fiyatlarýn aþýrý yükselmesi
nedeniyle 2007'de azalan laktoz
ticaretinde, 2008'de az da olsa bir
iyileþme gerçekleþmiþtir.

3.6. Dondurma Ticareti
Tüm dünyada dondurma ihracatý,
2004/08 yýllarý arasýnda yýllýk
ortalama %5 artýþla 840.705 tona
ulaþmýþtýr. En fazla ihracat yapan
ülkeler Almanya, Fransa, Belçika ve
Ýtalya'dýr. Ayný dönemde Almanya'nýn
ihracat hacmi yýllýk ortalama %11
artýþla 131.421 tona ulaþmýþ; Fransa

%5, Belçika %7, Ýtalya %10 yýllýk
ortalama büyüme göstermiþtir.
Fransa, Ýngiltere, Almanya,
Ýspanya ve Hollanda en fazla
dondurma ithal eden ülkelerdir.
Fransa'nýn dondurma ithalatý,
2004/08 yýllarý arasýnda yýllýk

ortalama %8 artýþla 94.984 tona,
Ýngiltere'nin %4 artýþla 89.237 tona,
Almanya'nýn %10 artýþla 71.914 tona,
Ýspanya'nýn %6 artýþla 47.725 tona
ulaþmýþtýr.

3.7. Genel Deðerlendirme
2007 ve 2008 yýllarýnda süt
ürünlerindeki yüksek fiyatlar,
uluslararasý pazarlardan gelecek
talebi geçici olarak düþürmüþtür.
2008'in ikinci yarýsýnda, uluslararasý
pazarlarda fiyatlarýn hýzla düþmesiyle
talebin artacaðý yönünde beklentiler

olmuþ, ancak düþen fiyatlara raðmen
dünya genelinde yaþanan ekonomik
kriz nedeniyle artan iþsizlik ve azalan
likidite yüzünden, bu varsayým
gerçekleþmemiþtir. Genel ekonomik
ortamda umulan iyileþmeyle birlikte
sütçülük sektöründe de tüketim ve

ticaretin rayýna oturmasý
beklenmektedir. Bununla birlikte,
uygulanan politikalarýn da pazarý
tahmin edilenden çok daha fazla
etkilediði ve ilerideki olasý politik
kararlarýn pazarý beklenmedik þekilde
etkileyeceði düþünülmektedir.
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4. Süt ve Süt Ürünleri Tüketimi

Süt ürünlerinin toplam
tüketimindeki uzun vadeli artýþ,
2008'de dünyanýn pek çok
bölgesinde, süt üretimindeki hýzlý artýþa
kýyasla daha az olmuþtur. 2008'de süt
üretimi, tüketimdeki artýþa göre daha
fazla artmýþtýr. Üretim ve tüketim
arasýndaki bu fark, süt tozu stoklarýnýn
artmasýyla sonuçlanmýþtýr. Geliþmekte
olan ülkelerde tüketim büyük ölçüde
artmaya baþlarken, geliþmiþ ülke
pazarlarýnda düþüþ görülmüþtür.
Hemen hemen her bölgede baþlýca
pazarlar, hanehalký tüketimi, gýda
hizmeti ve katký maddeleri sektörü
etkilenmiþtir.

30

Güncel verilere ulaþmak pek
mümkün olmamakla birlikte, bu
rapordaki süt ürünleri tüketim
rakamlarý ülkelerin bilançolarýndan,

bir kýsmý da pazar satýþ rakamlarýndan
elde edilmiþtir. Ancak üreticilerin ve
endüstriyel kullanýcýlarýn özel stok ve
satýþlarýndaki verilere
ulaþýlamadýðýndan, bu yöntemle
tüketimdeki deðiþiklikler çok net
ortaya konulamamýþtýr.
Uzun yýllardýr istikrarlý ve küçük
deðiþikliklerin olduðu tüketici
fiyatlarýnda, 2007'de çok büyük
artýþlar olmuþtur. Bazý bölgelerde
fiyatlar 2008'de tekrar düþmeye
baþlasa da, birtakým önemli ithalat
bölgelerinde devalüasyonlar nedeniyle
fiyatlar hâlâ yüksektir. Sütçülük
endüstrisinin, sanayisi geliþmiþ
ülkelerde bile belli bir fiyat esnekliði
olduðunu öðrenmesi gerekmektedir.

4 . 1 . Ý ç m e S ü t ü v e Ta z e S ü t Ü r ü n l e r i T ü k e t i m i

2008'de içme sütü ürünlerinin
endüstriyel üretimindeki durgunluk,
içme sütünün tüketiminde dünya
genelinde bir azalma olduðunun açýk
göstergesidir. Eldeki verilerin çok
kesin olmamasý nedeniyle, geliþmekte
olan ülkelerde endüstriyel ve endüstri
dýþý sektörler arasýndaki fark net
olarak belirlenememektedir. Ýçme
sütü tüketiminde Batý Avrupa, Kuzey
Amerika ve Japonya gibi ülkelerde
durgunluk yaþanýrken; Doðu Avrupa,
Latin Amerika, Ortadoðu ve
Hindistan gibi dünyanýn diðer
bölgelerinde artýþ gözlenmiþtir. Son
yýllarda dünya genelinde yoðurt, sütlü

tatlý ve sütlü içeceklerin tüketiminde
artýþ olmuþ; ancak bu artýþ, fiyatlarýn
yükselmesi ve genel ekonomik kriz
ile birlikte 2008'de durmuþtur.
Özellikle Güney Amerika' da
kremanýn büyüyen bir pazar olduðu
görülmektedir. Maalesef çoðu ülkede
bununla ilgili veriler ulaþýlabilir
deðildir.
Bazý ülkelerde farklý yýllara ait
içme sütü tüketimi Þekil 18'de
gösterilmektedir. AB ülkelerinde yýllýk
kiþi baþýna içme sütü tüketimi yaklaþýk
89 kg, Avusturalya'da 107 kg, ABD'
de 83 kg'dýr.

Kiþi baþý kg / yýl
89,3

AB 25/27

93,2
107,2

Avusturalya

113,3
82,6

ABD

Arjantin

83,7
43,9
42,4
92,1

Kanada

2008

94,1

2007

82,4

Ýran
68,5

2005

Þekil 18 - Bazý ülkelerin içme sütü tüketimleri
Kaynak:IDF World Dairy Situation 2009
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4 . 2 . Te r e y a ð ý T ü k e t i m i
Tereyaðý tüketimi, yoðurt ya da
peynirde olduðu gibi kendine özgü
bir dünya trendine sahip deðildir.
Fransa, Almanya, Belçika, Avusturya
ve Ýsviçre gibi bazý Batý Avrupa
ülkelerinde tüketim sürekli olarak
yüksek seviyelerdedir. Kuzey Amerika
ve Okyanusya'da tüketim oldukça az
iken, Hindistan ve Rusya gibi ülkelerde
süt yaðlarý ve tereyaðýna talep

artmaya baþlamýþtýr. AB'de tereyaðý
tüketimi son yýllarda giderek düþmeye
baþlarken, dünyanýn diðer bölgelerinde tereyaðý tüketiminde artýþ
görülmektedir. 2008'de Rusya,
Arjantin ve ABD gibi pek çok ülkede
kiþi baþý tüketim miktarlarýnda artýþ
görülmüþtür. Bu durum 2009'daki
yüksek tereyaðý üretimine karþýn,
tereyaðýnýn yaðsýz süt tozundan daha

Kiþi baþý kg / yýl

5.7

Ýsviçre

5.5
3.9

AB 25/27

4.2
4.1

Avusturalya

3.8
2.8

Rusya

2.6
2.5

ABD
Arjantin

2.1

2008
2007
2005

0.74
0.8

Þekil 1 9 . Bazý ülkelerin kiþi baþý yýllýk tereyaðý tüketimi miktarlarý
Kaynak:ZMB, IDF committees
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az stoklanmasýný açýklamaktadýr.
Bazý ülkelerin 2005 ve
2007/2008 yýlarýna ait tereyaðý
tüketimleri þekil 19'da
gösterilmektedir. Yýllýk kiþi baþýna
tereyaðý tüketimi, 2008 yýlýnda
Ýsviçre'de 5.7 kg, AB ülkelerinde 3.9
kg, Avustralyada ise 4.1 kgdýr.

4.3. Peynir Tüketimi
Peynir tüketiminin artýþý, 2008'de
dünya genelinde yavaþlamýþtýr. Bazý
bölgelerde gýda-içecek firmalarý
peynir için önemli bir pazar oluþturmaktadýr. Satýn alma gücünün
azalmasý nedeniyle gýda-içecek
firmalarýndaki satýþlarýn yavaþlamasýndan peynir tüketimi de etkilenmiþtir.
Batý Avrupa'da tüketimin yüksek
seviyelerde olduðu Almanya ve
Hollanda gibi ülkelerde durgunluk ve
yavaþlama gözlenirken; Fransa'da
peynir tüketiminde tekrar artýþ
olmuþtur. ABD' de gýda-içecek
firmalarýnýn satýþlarýnýn azalmasý ve

4 . 4 . S ü t To z u T ü k e t i m i
kötüleþen ekonomik koþullar
nedeniyle kiþi baþýna tüketimde
azalma olmuþtur. Güney Amerika'da,
örneðin Arjantin'de ve ayný þekilde
Rusya'da tüketimde önemli bir artýþ
gerçekleþmiþtir. Japonya'da da üretim
ve ithalattaki azalma, tüketimdeki
azalmanýn göstergesi olmuþtur. Benzer
durum devalüasyon yaþayan ülkelerde
de gözlenmiþtir.
Peynir tüketimi Almanya'da kiþi
baþý yýllýk 22 kg, AB'de ise 18 kg
düzeyinde gerçekleþmiþtir (Þekil 20).

kg / ülke

21,5

4.5. Dondurma Tüketimi

17,9

AB 25/27

18,1
15

ABD

14,5
11,8

Avusturalya

11,7
11,5

2008

10,7

Polonya

Yaðsýz süt tozu kullanýmý,
tüketimle orantýlý bir artýþ göstermemiþtir. Uluslararasý ticaret artýþý,
ithalatçý ülkelerin talepleriyle
gerçekleþmiþtir. Ancak talep ABD'deki
üretimi tüketecek ölçüde olmamýþtýr.

AB'de yaðsýz süt tozunun, süt ikame
yemi olarak, buzaðý beslenmesinde
kullanýmý önemli ölçüde azalmýþtýr.
2006'ya kadar bu pazar, AB'nin yaðsýz
süt tozu üretiminin üçte birini
tüketmiþtir. Yaðsýz süt tozu tüketiminin,
yerini peyniraltý suyu ve bitkisel
bileþenlerin almasý ile yarý yarýya
düþmüþ olduðu tahmin edilmektedir.
2009'da da hayvan yemi sektöründe
talep artýþý olmamýþtýr. Üretim
fazlasýyla birlikte, stoklara müdahale
nedenlerinin bu sebepler olduðu
düþünülmektedir.

22,3

Almanya

Arjantin

2008'de üretimin ve uluslararasý
ticaretin artmasýyla, tam yaðlý süt tozu
tüketiminde yeniden artýþ olmuþtur.
2007'de yaþanan kýtlýk nedeniyle,
daðýtýcýlar stoklarýný normal seviyelere
yükseltmiþlerdir. Düþen fiyatlar,
ithalatçý ülkelerin taleplerinin artmasýný saðlamýþtýr.

2007

10,7

2005

10,4

Þekil 2 1- Bazý ülkelerin yýýlýk kiþi baþý peynir tüketimi
Kaynak:ZMB, IDF committees

Dünyada kiþi baþýna tüketimin 2.4
litre olduðu dondurmada; Yeni
Zelanda, kiþi baþý yýllýk tüketimi en
yüksek ülke olup, 28 litre gibi bir

deðere sahiptir. ABD'de kiþi baþýna
tüketim 25 litre, Ýskandinavya'da 17
litre, Almanya'da 8 litre ve
Yunanistan'da 4.5 litredir.
33
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5 . Fiyatlar
Dünyanýn pek çok bölgesinde,
2008-2009 yýllarý arasýnda çið süt
ve süt ürünlerinin fiyatlarýnda düþüþ
görülmüþtür. Fiyat düþüþleri her yerde
eþ zamanlý ve ayný miktarda
gerçekleþmemiþtir. Avrupa Birliði'nin
bazý bölgelerinde, ABD ve Okyanusya'
da fiyatlar 1970'lerden bu yana
görülen en düþük seviyelere inmiþtir.
Dünyanýn diðer bölgelerinde, örneðin

Asya ülkelerinde fiyatlar halen
2007'deki fiyat dalgalanmalarýndan
daha yüksek seviyelerdedir. Avrupa
Birliði ve ABD'de fiyatlar destek
seviyesinden etkilenirken, Avrupa
Birliði'nde ortak tarým politikasý (OTP)
reformundan sonra fiyatlar ilk kez,
düþürülen destek seviyeleriyle birlikte
düþmüþtür.

5.1. Süt Ürünleri Fiyatlarý
Dünya süt üretimindeki büyümenin
hýz kazanmasýyla, talepler üretimin
gerisinde kalmaya baþlamýþ ve 2008
sonbaharýnda ekonomik krizin ilk etkileri
süt ürünlerinin uluslararasý fiyatlarýný
baský altýna almýþtýr. Bunu ihracatçý
ülkelerdeki toptan ürün fiyatlarý izlemiþtir.
Perakende satýþ fiyatlarýndaki etki
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sonradan görülmüþ ve her yerde ayný
ölçüde gerçekleþmemiþtir. Bazý ülkelerde
fiyatlar devalüasyon nedeniyle halen
yüksek seviyelerde seyretmektedir. Pek
çok ülkede küresel olarak manþette olan
"süt sektörü enflasyonu" bir sorun
olmaktan çýkmýþtýr.

5.1.1. Peynir Fiyatlarý
Aylýk fiyatlar dikkate alýnarak,
bazý ülkelerin perakende peynir satýþ
fiyatlarý Çizelge 1'de gösterilmektedir.
Her ülkenin kendi para biriminde
verilen deðerler karþýlaþtýrýldýðýnda,
peynir fiyatlarýnýn 2009 yýlýnda artýþ
eðiliminde olduðu görülmektedir.

Ulusal Para Biriminde
Avustralya*
Almanya
Polonya
Slovakya
Çek Cumhuriyeti**
Rusya
Kanada
ABD
Ýzlanda

Ay
IV/V
VI
IV
III/IV
III/IV
III/IV
III/IV
III/IV
IV

Para Birimi
AUD
EUR
PLN
EUR
CZK
RUB
CAD
USD
ISK

2006
4,20
9,42
4,42
111,66
98,60
14,31
9,64
931

2007
4,02
9,77
5,21
110,21
111,30
14,96
8,94
877

Dolar/Litre
2008
5,55
11,78
6,07
146,22
174,40
15,14
10,10
1029

2009
17,19
5,04
11,85
5,48
117,30
151,00
15,42
10,49
-

2006
5,15
2,70
4,96
4,39
3,29
11,46
9,64
11,36

2007
5,39
3,44
6,93
5,23
4,27
12,92
4,94
13,20

2008
8,63
4,17
9,47
9,09
7,37
15,04
10,10
13,76

2009
6,36
7,06
3,51
7,18
5,69
5,08
12,76
10,49
-

Fiyatlar aylýk satýþ ortalamalarý dikkate alýnarak belirlenmiþtir.
*Endikatör fiyatlar ortalama ihracat deðerlerinden hesaplanmýþtýr. **UHT %1.5

Ç i z e l g e 1 - B a z ý ü l k e l e r i n p e r ak e n d e p e y n i r s a t ý þ f i y a t l a r ý
Kaynak:National committees of IDF, ZMB, USDA

5 . 1 . 2 . Te r e y a ð ý F i y a t l a r ý
Tereyaðý fiyatlarý, AB ülkelerinde
2003-2007 Ocak aylarý arasýnda
3000-3800 dolar/ton düzeyinde
seyretmiþtir. Ocak 2007'de tereyaðý
fiyatlarý hýzlý bir artýþ eðilimine girmiþ
ve 2007 Temmuz ayýnda 6500 dolar
seviyesine yükselmiþtir. Daha sonra
azalýþ baþlamýþ ve Temmuz 2009
tarihinde Ocak 2003 fiyatý olan 3000
dolar seviyesine inmiþtir. Dünya
pazarlarýnda ise tereyaðý fiyatlarý AB
pazarýna göre daha düþük deðerler
göstermiþtir. 2003 Ocak ayýnda
1000 dolar seviyesinde olan tereyaðý
fiyatlarý 2008 Temmuz ayýnda 4000
dolar olarak gerçekleþmiþtir. 2009
yýlýnýn sonunda artýþ trendinin devam

edeceði düþünülmektedir (Þekil 21).

Dolar / ton
7.000
6.000
5.000
4.000

AB

3.000
2.000

Dünya Pazarý

1.000
0
Ocak Tem Ocak Tem Ocak Tem Ocak Tem Ocak Tem Ocak Tem Ocak Tem
03
04
05
06
07
08
09

Þekil 21- AB ülkeleri ve dünya pazarýndaki tereyaðý fiyatlarý
Kaynak:ZMB, World Dairy situation 2009
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5 . 1 . 3 . S ü t To z u F i y a t l a r ý
5 . 1 . 3 . 1 . Ta m Ya ð l ý S ü t To z u F iyatlarý

Tam yaðlý süt tozu fiyatlarý AB
ülkelerinde Ocak 2001'de 3000
dolar/ton düzeyinde seyrederken,
Ocak 2008'de 6000 dolara
yükselmiþtir. Daha sonra iniþe geçen
tam yaðlý süt tozu fiyatlarý, Ocak
2009da 3000 dolar düzeyine kadar
düþmüþtür. Dünya pazarýnda tam yaðlý

süt tozu fiyatlarý daha düþük seviyede
seyretmiþtir. Ocak 2001de 2000
dolar olan tam yaðlý süt tozu fiyatlarý,
AB ülkelerinde olduðu gibi Ocak
2008'de 4500 dolara yükselmiþ ve
2009da 2000 dolar seviyesine
inmiþtir (Þekil 22).

Dolar / ton

6.000
5.000
4.000

AB

3.000
2.000
1.000

Dünya Pazarý

0
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Oca 01 Oca 02 Oca 03 Oca 04 Oca 05 Oca 06 Oca 07 Oca 08 Oca 09

Þekil 22- AB ülkeleri ve dünya pazarýnda tam yaðlý süt tozu fiyatlarý
Kaynak:ZMB, World Dairy situation 2009

5 . 1 . 3 . 2 . Ya ð s ý z S ü t To z u F i y a t l a r ý
Dolar / ton

5.000

4.000

Yaðsýz süt tozu fiyatlarý AB
ülkelerinde Ocak 2000'de 2500
dolar/ton düzeyinde seyrederken,
Ocak 2008'de 5000 dolarý aþmýþtýr.
Daha sonra iniþe geçen yaðsýz süt
tozu fiyatlarý, Ocak 2009'da 2800
dolar düzeyine kadar düþmüþtür.
Dünya pazarlarýnda yaðsýz süt tozu
fiyatlarý daha düþük seviyede

seyretmiþtir.Ocak 2000'de 1500 dolar
olan yaðsýz süt tozu fiyatlarý AB
ülkelerinde olduðu gibi Ocak 2008'de
5000 dolara yükselmiþ ve 2009'da
2000 dolar seviyesine inmiþtir.
ABD'deki yaðsýz süt tozu fiyatlarý, AB
ve dünya pazar fiyatlarý arasýnda
seyretmiþtir (Þekil 23).

3.000

AB

2.000

ABD

1.000

Dünya Pazarý

0
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Ocak
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Ocak
08
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Þekil 23- AB ülkeleri, ABD ve dünya pazarýnda yaðsýz süt tozu fiyatlarý
Kaynak:ZMB, World Dairy situation 2009

5.2. Üretici Süt Fiyatlarý

Ýndeks 2000 = 100 ulusal para birimlerinde nominal fiyatlara göredir
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Þekil 24- Bazý bölgelerde süt fiyatlarýndaki dalgalanmalalar

2007 ve 2008'de üretici süt
fiyatlarý tüm dünyada, bugüne dek
görülmemiþ ölçüde yüksek seviyelere
ulaþmýþtýr. Dünya genelinde stoklarýn
az olmasý ve libarelleþmiþ ticari
ortamýn sonucu olarak, süt üretiminin
yüksek olduðu bölgelerde de, süt
fiyatlarý küresel pazar fiyatlarýna her
zamankinden daha fazla yaklaþmýþtýr.
2008/09'da düþüþe geçen uluslararasý
fiyatlardan ve artan stok fazlasýndan
etkilenen süt üreticisi ülkelerin
çoðunda fiyatlar önemli ölçüde
düþmüþtür. Üretimin büyük kýsmýnýn
ihraç edildiði Okyanusya gibi

bölgelerde fiyatlar, ihracat oraný az
olan ülkelerden daha hýzlý düþmüþtür.
Bazý bölgelerdeki süt fiyatlarýndaki
dalgalanma Þekil 24'te
gösterilmektedir.
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6.1. Genel Bakýþ

Türkiye'de tarým sektörü, nüfusun
yüzde 27.6'sýný istihdam etmektedir.
Tarýmsal etkinliklerin üçte biri
hayvancýlýk alanýndadýr ve bu
kapsamda yaklaþýk 2.5 milyon iþletme
ve çiftlik faal durumdadýr. Süt üretimi
Türk tarýmýnda önemli bir yere
sahiptir. Sektörde üretim yapýsý daha
çok küçük aile iþletmelerinden
oluþmasýna karþýn, son yýllarda
yatýrýmlar hýz kazanmýþ ve üretimde
oldukça yüksek miktarlarda artýþ
gözlenmiþtir. Türkiye yýllýk 12.2 milyar
litre süt üretimi ile IDFe üye ülkeler
arasýnda en büyük 9. süt üreticisi
konumundadýr. Dünya süt üretiminde
ise 15. sýrada yer almaktadýr
Türkiye'de Süt ve Süt Ürünleri
halkýn beslenmesinde çok önemli bir
yere sahiptir. Türk halký süt kadar süt
ürünlerini de her öðünde yaygýn
olarak tüketmektedir. Gelir artýþý ve
tüketicilerin beslenme konusunda
42

daha bilinçli davranmalarýndan dolayý
özellikle içme sütünde ambalajlý ürün
talebi artmaktadýr. Çoðunlukla 1
litrelik karton ambalajlarda piyasaya
sürülen UHT süt, 650 bin ton ile
sanayi üretiminin %90'ýný
oluþturmaktadýr.
Ülkedeki farklý jeolojik-iklimsel
koþullar, deðiþik sýðýr ýrklarýnýn
varlýðýný ve yetiþtiriciliðini
doðurmaktadýr: Yerli ýrk sýðýr
genellikle Orta Anadolu, Marmara
ve Ege bölgelerinde görülmektedir.
Saf ýrk hayvanlar batýda daha
yaygýndýr.
Büyük ve orta boy iþletmelerin
çoðunluðu Türkiye'nin batýsýndadýr.
Ülkenin doðusunda bu ölçekte iþletme
çok az sayýdadýr. Sanayi üretimi
aðýrlýklý olarak batý bölgelerinde
(Marmara ve Ege) ve Konya'dadýr.

6 . 2 . T ü r k G ý d a v e Ý ç e c e k S a n a y i s i n d e S ü t S e k t ö r ü n ü n Ye r i

Türkiye'de 2008de gýda ve
içecek sanayisinde faaliyet gösteren
22.092 adet iþ yerinin 3.250si

(%14.7) süt ve süt ürünleri sektöründe
faaliyet göstermektedir (Çizelge 2).

Süt ve süt ürünleri üretiminde
faaliyet gösteren büyük ve orta ölçekli
firmalarýn sayýsý her yýl artmaktadýr.

2007

Sektörler

Ýþ yeri adedi

2008
%

Ýþ yeri adedi

%

Ýþlenmiþ Unlu Ürünler

5.559

23.88

4.723

21.38

Sebze ve Meyve Ýþleme

4.449

19.11

4.381

19.83

Süt
veSüt
SütÜrünleri
Ürünleri
Süt ve

3.301

14.18
14.18

3.250
3.250

14.71
14.71

Bitkisel ve Hayvansal Yaðlar

2.075

8.91

2.041

9.24

Diðer Gýda Maddeleri

1.850

7.95

1.777

8.04

Un ve Unlu Ürünler

1.766

7.59

1.725

7.81

Þekerleme, Kakao ve Çikolata

1.616

6.94

1.553

7.03

Et ve Et Ürünleri

972

4.18

959

4.34

Yem Sanayi

738

3.17

745

3.37

Þeker Üretimi ve Arýtýmý

365

1.57

357

1.62

Su Ürünleri Ýþleme

204

0.88

196

0.89

Maden Sularý

150

0.65

149

0.67

Alkollü Ýçecekler Sanayi

138

0.59

141

0.64

93

0.40

95

0.43

Gazozlar
Toplam

23.276

100.00

22.092

100.00

Çizelge 2- Gýda sektörünün alt sektörler bazýnda iþ yeri adedi
Kaynak:TGDF - Gýda ve Ýçecek Sektörü 2008 Envanteri
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6.3. Türkiye Süt ve Süt Ürünleri Üretimi
Türkiye'de toplam yýllýk süt üretimi,
12 milyar litrenin üzerindedir. Bu da
Türkiye'yi dünya süt üretimi
sýralamasýnda, Hollanda'dan sonra ve
Avustralya'dan önce olmak üzere 15.
büyük süt üreticisi ülke konumuna
yerleþtirmektedir. Son 15 yýl içinde
toplam üretimde inek sütünün payý
sürekli olarak artarken diðerlerinin payý
giderek azalmýþtýr (Þekil 25). 2008de
Türkiye süt üretiminde inek sütünün payý
%92, koyun sütünün %6.1, keçi sütünün
%1.7, manda sütünün de %0.26
olmuþtur. Türkiye'de üretilen sütün
1.539.789 tonu içme sütü, 6.953.125
tonu peynir, 2.288.948 tonu yoðurt ve
ayran, 1.348.118 tonu tereyaðý, 87.128
tonu süt tozu ve 79.158 tonu dondurma
için kullanýlmaktadýr (Çizelge 3).
Türkiye'de üretilen sütün %20'si
çiftliklerde tüketilmekte, %20'i sokak
sütü olarak pazarlanmakta; %27'si
modern süt iþletmelerinde, %33'ü de
küçük ölçekli mandýra tabir edilen
iþletmelerde iþlenmektedir (Þekil 26).
Türkiye'de süt ürünleri içinde en çok
geliþme gösteren sektörlerin baþýnda
dondurma sektörü gelmektedir. Yýlda
yaklaþýk %8 büyüyen Türkiye pazarýnýn
%75-80'i endüstriyel dondurma, %32'ini
ise ev tipi dondurma oluþturmaktadýr.

Dondurma üretiminde yabancý
sermayeli yatýrýmlarýn da belirli bir
aðýrlýðý olup, üretimde önemli bir rol
almaktadýrlar. Pazarýn doymamýþ olmasý
sebebi ile yerli firmalar da bu konudaki
yatýrýmlarýný hýzlandýrmýþlardýr. Bunun
yaný sýra yerel çeþitler de (Maraþ
dondurmasý gibi) pazara sunulmaktadýr.
Önümüzdeki yýllarda, üretim
kapasitelerini arttýrmaya yönelik
yatýrýmlar yapan üreticiler ile birlikte,
geniþ ölçekli endüstriyel dondurma
üretiminin, daha geniþ bir pazar payýný
ele geçirmesi beklenmektedir. Endüstriyel
dondurma üreticileri ayný zamanda
pazarlama kampanyalarýna ve pazar
etkisini arttýrmaya yönelik yatýrýmlar da
yapmaktadýr.

Ton
14.000.000
12.000.000
10.000.000
8.000.000

Ýnek

6.000.000

Manda
Koyun

4.000.000

Keçi

2.000.000

FAO (BM Gýda ve Tarým Örgütü)
verilerine göre, Türkiyede üretilen sütün
%27si endüstriyel tesislerde
iþlenmektedir (Þekil 26). Üretilen süt,
süt birlikleri ve süt kooperatifleri
vasýtasýyla fabrikalara gelerek
iþlenmektedir. Bir kýsým süt de köylerdeki
süt toplayýcýlarý vasýtasýyla süt
iþletmelerine ulaþtýrýlmaktadýr (Þekil 27).
Ýçme sütü ve süt ürünleri parekende
satýþ noktalarý vasýtasýyla tüketicilere
ulaþtýrýlmaktadýr.
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Toplam
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Þekil 25 - Türkiye süt üretimi
Kaynak:TÜÝK

2004

2005

2006

2007

2008

Ýçme Sütü

1,467,197

1,489,500

1,509,449

1,524,543

1,539,789

Peynir Üretimi

6,427,236

6,519,205

6,740,434

6,862,745

6,953,125

Yoðurt Üretimi

2,266,335

2,241,597

2,253,464

2,271,663

2,288,948

Tereyaðý Üretimi

1,119,954

1,277,294

1,318,493

1,345,124

1,348,118

Süt Tozu Üretimi

85,254

83,596

82,118

83,456

87,128

Dondurma Üretimi

72,165

75,128

77,148

78,358

79,158

Çizelge 3- Türkiye'de süt ve süt ürünleri üretim miktarý (ton) (süt eþ deðeri olarak)
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Kaynak:Tarýmsal Ekonomi Araþtýrma Enst.- TEAE- 2008

6 . 3 . T ü r k i y e Sü t v e S ü t Ü r ü n l e r i Ü r e t i m i

%20

Çið Süt

Çiftlik

%20
Direk Satýþ-Sokak Sütü

Çið Süt

%27

%33
Ambalaj
Küçük Ölçekli Üretim Yeri
Bakkal

Süpermarket

Modern Ýþletme

Þekil 26- Türkiyede çið süt kullaným alanlarý
Kaynak:AB Giriþ Süreci Çerçevesinde Türkiyede Süt ve Süt Ürünleri Sekötörüne Genel Bakýþ- FAO Raporu 2007

Üretici

Çið Süt

Köy
Toplayýcýlarý

Süt
Birlikleri

Süt
Kooperatifleri

Fabrika

Üreticiler
Kooperatifler
Parekende Satýþ
Süt Ürünleri
Ýþletmeleri

Tüketici

Þekil 27- Türkiye süt ve süt ürünleri pazarlama kanallarý
Kaynak:AB Giriþ Süreci Çerçevesinde Türkiyede Süt ve Süt Ürünleri Sekötörüne Genel Bakýþ - FAO Raporu 2007
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6.4. Türkiye Süt ve Süt Ürünleri Tüketimi
süte yönelik piyasa talebi giderek
artmakta, ayrýca yaðý azaltýlmýþ
ürünlerin pazarý büyümektedir.
Dondurma/Yenilebilir Buzlu
Ürünler: Son yýllarda Türkiye
pazarýna yabancý sermayeli
kuruluþlarýn girmesiyle
hareketlenmeye baþlamýþtýr. Bu
hareketlenme sonucunda hem
dondurma ve hem de yenilebilir buzlu
ürünler tüketimi artmaya baþlamýþtýr.
Ýç pazarda dondurma tüketimi son
yýllarda belirgin þekilde artmýþtýr. Bu
deðerin 2012'de 4 litreye ulaþacaðý
öngörülmektedir. 2008'de pazar
büyüklüðü 1 milyar dolara
civarýndadýr. Türkiye pazarý, üretici
ve ihracatçýya elveriþli bir pazar
sunmaktadýr. Artan kentleþme,
büyüyen bir orta sýnýf ve hayat
tarzýndaki deðiþiklikler, tüketim

meyvelerle birlikte ve tatlýlarda
kullanýlmaktadýr.
Beyaz Peynir (Ezine, Edirne
peyniri gibi): Özellikle kahvaltýda
yenmektedir.
Kaþar Peyniri (olgun ya da
taze): Kahvaltýlarda tercih edildiði
gibi gün içindeki diðer yemeklerde
de tüketilebilmektedir.
Ayran:Yemeklerin yanýnda
içildiði gibi meþrubat olarak da
tüketilmektedir.
Ýçme Sütü: Türkiye'de
çoðunlukla tam yaðlý süt olarak
tüketilmektedir. Büyük iþletmeler
tarafýndan iþlenmiþ pastörize süt,
sanayi sütünün yüzde 10'unu
oluþturmaktadýr. Çoðunlukla bir
litrelik karton ambalajlarda piyasaya
sürülen UHT sütü, 650.000 ton ile
sanayi sütünün yüzde 90'ýdýr. Bu tip

Türkiye'de süt ve süt ürünleri
tüketimi uzun bir kültürel geçmiþe
sahiptir. Süt ve süt ürünleri Türkiye
nüfusunun günlük beslenmesinde
önemli bir yer tutmaktadýr. Tüketim,
modern teknolojinin yaný sýra,
geleneksel usullerle üretilen ürünlere
dayanmaktadýr. Toplam süt üretiminin
hemen hemen %35'i, üreten iþletmede
yerinde tüketildiðinden, bundan
köylerde ve ücra yerleþimlerde
yaþayan en yoksul kiþilerin bile süt
ve süt ürünleri tüketebildiði sonucu
çýkartýlabilir.
Türkiye'de en çok tüketilen süt
ürünleri:
Yoðurt: Çok yaygýn biçimde
(kahvaltý ile öðle ve akþam yemekleri)
sade veya sos olarak tüketilmekte,
çorbalarda, et ve sebze yemeklerinde,
2000

2001

2002

2003

2004

2005

artýþýndaki temel sebeplerdir.
Perakende satýþ fiyatlarýnýn bir kaç
yýldýr ayný kalmasýný saðlayan kararlý
ekonomi, dondurma tüketim
sezonunun uzamasýný saðlayan artan
ortalama sýcaklýklar, olimpiyatlar ve
uluslararasý futbol turnuvalarý gibi
spor aktiviteleri de, tüketim miktarý
artýþýný saðlayan diðer faktörlerdir.
Türkiye'de kiþi baþýna 26 kgý içme
sütü olarak, 140 kgý ise süt ürünleri
olmak üzere toplam 166 kg süt ve
süt ürünleri tüketilmektedir. Tüketilen
süt ürünlerinin süt eþ deðeri olarak
85 kgý peynir, 31 kgý yoðurt-ayran,
21 kg'ý tereyaðý,1,54 kgý dondurma
ve 1,26 kg'ý süt tozudur (Çizelge 4).

2006

2007(Tahmini)

2008(Öngörülen)

Peynir

77,07

72,80

61,48

79,61

78,31

78,31

81,99

84,00

85,41

Yoðurt/Ayran

27,80

26,25

22,17

28,71

28,24

28,80

29,57

30,29

30,80

Tereyaðý

18,95

17,90

15,12

19,58

19,26

19,64

20,16

20,66

21,00

1,49

Dondurma

1,13

1,33

1,09

1,46

1,43

1,45

1,52

1,54

Süt tozu

1,39

1,06

0,92

1,15

1,14

1,17

1,20

1,23

1,26

126,34

119,34

100,78

130,51

128,37

130,92

134,40

137,70

140,02

18,93

19,56

20,55

20,58

21,72

23,22

23,78

24,45

26,02

151,09

150,09

154,14

158,18

162,15

166,04

Süt ürün, Toplamý
Ýçme sütü
Toplam

145,27

138,89

121,33

Ç i z e l g e 4 - T ü r k i y e ' d e s ü t v e s ü t ü r ü n l e r i t ü k e t i m i ( k g / k i þ i - y ý l ) ( s ü t eþ d e ð e r i o l a r a k )
Kaynak:Tarýmsal Ekonomi Araþtýrma Enst.- TEAE- 2007
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6.5. Türkiye'de Çið Süt Fiyatlarý

Süt sektöründe, mevsimsellik
nedeniyle her sene yaþanan arz-talep
dengesizliði, sektörü ve üreticileri olumsuz
olarak etkilemektedir. Bu durum sektörün

istikrarlý büyümesi ve kayýt dýþýlýðýn
önlenmesi önündeki en önemli engeldir.
Bahar aylarýnda laktasyon döneminin
baþlamasý nedeniyle süt arzý artmakta,

yaz aylarýndan itibaren süt arzý
azalmaktadýr. Süt ve süt ürünlerine talep
Mayýs ayýnda en düþük noktasýna
ulaþmakta, Haziran ayý ile birlikte artýþa
Yýllar

Arz (ort):
Max/Min: 1,4

Fiyat

Arz

Þubat

Mart

Nisan

Mayýs

Haziran

Temmuz

Aðustos

Eylül

Ekim

Kasým

Aralýk

Þ e k i l 2 8 - Çi ð s ü t t e m e v s i m s e l a r z , t a l e p v e f i y a t d e ð i þ i k l i k l e r i

Deðiþim (%)

0,199

2002

0,321

61,31

2003

0,407

26,79

2004

0,473

16,22

2005

0,451

-4,65

2006

0,445

-1,33

2007

0,544

22,25

2009

Ocak

Ortalama Çið Süt Fiyatý (TL)

2001

2008

Talep

geçmektedir. Talebin arttýðý Eylül
ayýndan itibaren fiyatlar da artmakta,
arzýn arttýðý bahar aylarýyla birlikte
tekrar azalmaktadýr.

2010

0,604

11,03

Nisan

0,515

-14,74*

Temmuz

0,590

15**

Ekim

0,670

30**

Aralýk

0,725

61**

Ocak

0,850

65**

Çizelge 5- Yýllýk süt fiyatlarý deðiþimi
Kaynak:ASÜD

* 2008 Aralýk ayý fiyatlarýna göre artýþ ** Nisan2009'a göre artýþ oraný

Kaynak: TÜGEM
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6.6. Türkiye Süt ve Süt Ürünleri Ýhracatý
Türkiye süt ürünleri ihracatý, 2004ten
2008e kadar %231.7 oranýnda artarak
136 milyon dolar olmuþtur (Çizelge 6).
Peynir ve lor 19.780 ton ile 2008in en
çok ihraç edilen ürünü olmuþtur. Bunu
12.393 tonla peyniraltý suyu tozu, 8.026
tonla dondurma ve diðer yenilen buzlar
oluþturmaktadýr (Þekil 29).

Ton

25.000
20.000
15.000
10.000

0

Türkiye'nin süt ürünleri ihraç
pazarlarýný daha çok Orta Doðu ülkeleri
ile Türk Cumhuriyetleri oluþturmaktadýr.
Baþlýca ihraç pazarlarýmýz arasýnda Irak,
Azerbaycan, Birleþik Arap Emirlikleri,
Kuveyt, Suudi Arabistan, KKTC,
Kazakistan ve ABD yer almaktadýr.

e
tv

Sü

Et ve et ürünleri
Balýk ürünleri
Ýþlenmiþ meyve ve sebze
Bitkisel ve hayvansal yaðlar
Süt ürünleri
Öðütülmüþ tahýl ürünleri
Niþasta ve niþastalý ürünler
Hayvan yemleri
Fýrýn ürünleri
Þeker
Kakao, çikolata ve þekerleme
Makarna, þehriye, kuskus vb. unlu ürünler
Baþka yerde sýnýflandýrýlmamýþ gýda maddeleri
Mayalý maddelerden etil alkol
Þarap
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Þekil 29- Türkiye süt ürünleri ihracatý
Kaynak:Ýhracatý Geliþtirme Etüt Merkezi - ÝGEME (DTM-EBÝM Ka yýtlarý)-2009

2004
Gýda Ürünleri ve Ýçecek

2006

5.000

2005

2006

2007

2008

2008/2004

Tutar

%

Tutar

%

Tutar

%

Tutar

%

Tutar

%

%

3.350

100,0

4.272

100,0

4.340

100,0

5.165

100,0

6.474

100,0

93,3

55

1,6

67

1,6

60

1,4

83

1,6

112

1,7

103,6

110

3,3

106

2,5

129

3,0

148

2,9

173

2,7

57,3

1.548

46,2

1.850

43,3

1.789

41,2

2.082

40,3

2.318

35,8

49,7

281

8,4

497

11,6

498

11,5

411

8,0

785

12,1

179,4

41

1,2

62

1,5

89

2,1

112

2,2

136

2,1

231,7

271

8,1

532

12,5

377

8,7

572

11,1

814

12,6

200,4

37

1,1

48

1,1

55

1,3

52

1,0

68

1,1

83,8

2

0,1

2

0,0

2

0,0

5

0,1

36

0,6

1.700,0

216

6,4

231

5,4

264

6,1

347

6,7

424

6,5

96,3

38

1,1

5

0,1

58

1,3

16

0,3

21

0,3

-44,7

391

11,7

424

9,9

468

10,8

611

11,8

665

10,3

70,1

50

1,5

66

1,5

80

1,8

108

2,1

182

2,8

264,0

194

5,8

234

5,5

323

7,4

440

8,5

545

8,4

180,9

13

0,4

23

0,5

29

0,7

35

0,7

33

0,5

153,8

8

0,2

8

0,2

9

0,2

9

0,2

8

0,1

0,0

Bira ve malt

31

0,9

42

1,0

42

1,0

48

0,9

64

1,0

106,5

Alkolsüz içecekler, maden ve memba sularý

62

1,9

76

1,8

67

1,5

85

1,6

92

1,4

48,4

Çizelge 6- Yýllar bazýnda gýda ve içecek sanayisi alt sektörlerinin ihracat rakamlarý ve deðiþim oranlarý (milyon dolar)
Kaynak:Türkiye Ýstatistik Kurumu
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Türkiye'nin süt ürünleri ithalatý,
ihracata paralel bir seyir takip etmekte
olup 2008de 133 milyon dolar
olmuþtur (Çizelge 7). Ýthalat
rakamlarýna bakýldýðýnda en çok süt
tozu ve krema (17.567 ton) ithal

edildiði görülmektedir. Bunu 14.447
ton ile tereyaðý ve diðer süt yaðlarý,
3.344 ton ile peynir takip etmektedir.
Ýthalatýmýzda Ukrayna, KKTC,
ABD, Fransa, Hollanda, Yeni Zelanda,

2004
Gýda Ürünleri ve Ýçecek
Et ve et ürünleri

Danimarka, Ýtalya gibi ülkeler önem
kazanmaktadýr.

2005

2006

2007

2008

2008/2004

Tutar

%

Tutar

%

Tutar

%

Tutar

%

Tutar

%

%

1.904

100,0

2.114

100,0

2.455

100,0

2.662

100,0

3.763

100,0

97,6
-18,7

461

24,2

368

17,4

414

16,9

426

16,0

375

10,0

Balýk ürünleri

82

4,3

77

3,6

105

4,3

134

5,0

141

3,7

72,0

Ýþlenmiþ meyve ve sebze

41

2,2

63

3,0

75

3,1

105

3,9

179

4,8

336,6

Bitkisel ve hayvansal yaðlar

589

30,9

737

34,9

858

34,9

767

28,8

1.611

42,8

173,5

Süt ürünleri

60

3,2

67

3,2

80

3,3

115

4,3

133

3,5

121,7

Öðütülmüþ tahýl ürünleri

68

3,6

91

4,3

83

3,4

136

5,1

184

4,9

170,6

129

6,8

161

7,6

161

6,6

189

7,1

250

6,6

93,8

Hayvan yemleri

55

2,9

61

2,9

73

3,0

88

3,3

113

3,0

105,5

Fýrýn ürünleri

13

0,7

15

0,7

19

0,8

24

0,9

37

1,0

184,6

Þeker

17

0,9

25

1,2

20

0,8

33

1,2

46

1,2

170,6

Kakao, çikolata ve þekerleme

70

3,7

67

3,2

93

3,8

104

3,9

144

3,8

105,7

2

0,1

2

0,1

3

0,1

3

0,1

4

0,1

100,0

266

14,0

326

15,4

393

16,0

443

16,6

431

11,5

62,0

27

1,4

35

1,7

47

1,9

56

2,1

66

1,8

144,4
150,0

Niþasta ve niþastalý ürünler

Makarna, behriye, kuskus vb. unlu ürünler
Baþka yerde sýnýflandýrýlmamýþ gýda maddeleri
Mayalý maddelerden etil alkol
Þarap

2

0,1

3

0,1

4

0,2

4

0,2

5

0,1

Bira ve malt

4

0,2

3

0,1

4

0,2

2

0,1

4

0,1

0,0

18

0,9

12

0,6

21

0,9

32

1,2

38

1,0

111,1

Alkolsüz içecekler, maden ve memba sularý

Çizelge 7- Yýllar bazýnda gýda ve içecek sanayisi alt sektörlerinin ithalat rakamlarý ve deðiþim oranlarý (milyon dolar)
Kaynak:Türkiye Ýstatistik Kurumu
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Bölüm:7
Yönetici Özeti

Dünya ve
Türkiye
Süt Endüstrisi Raporu
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Yönetici Özeti
2009da dünya toplam süt
üretiminin, 2008deki üretime göre
% 0.8 artarak 695 milyon ton
düzeyinde gerçekleþmesi
beklenmektedir.

Dünya genelinde 2008de 87.5
milyon ton manda sütü üretilmiþtir.
Manda sütü, 10 yýl önce toplam süt
üretiminin %11'ini oluþtururken bu oran
2008de %13'e yükselmiþtir.

1998-2008 arasýnda, dünya süt
üretimi 134 milyon ton (%24) artarak
yýllýk ortalama %2.3 büyümeye
ulaþmýþtýr.

Manda sütünün %90'ý Hindistan
ve Pakistan'da üretilmektedir. Diðer
önemli manda sütü üreticisi ülkeler
Mýsýr, Çin ve Ýtalya'dýr.

Dünyadaki en önemli süt üretici
ülkeler; AB-27 ülkeleri, ABD, Hindistan,
Çin, Rusya, Pakistan, Brezilya, Yeni
Zelanda, Ukrayna, Türkiye, Meksika
ve Avustralya'dýr.

Dünya keçi sütü üretimi 15 milyon
ton, koyun sütü üretimi 9 milyon ton
ve deve sütü üretimi ise 1.6 milyon
tondur.

Tek baþýna en fazla süt üreten ülke,
105 milyon ton ile Hindistan'dýr.
Dünya toplam süt üretiminin %84ü
inek sütüdür. 2009da yalnýzca 3.5
milyon ton (% 0.6) artýþla, 580 milyon
ton olmasý beklenmektedir. Bu büyüme
oraný 1990larýn ortalarýndan bu yana
görülen en düþük büyüme oranýdýr.
Büyüme oraný 2007 ve 2008de
yaklaþýk %1.7 dir.
ABde 2008de inek sütü üretimi
2007ye göre 2 milyon ton artýþ
göstermiþ ve 149 milyon ton olarak
gerçekleþmiþtir.

52

Dünya'da üretilen sütün 366 milyon
tonu süt iþletmelerinde iþlenmektedir.
Bu miktar toplam dünya süt üretiminin
%53'üne karþýlýk gelmektedir. Bu oran
Kuzey Amerika, AB-15 ve Japonya gibi
geliþmiþ ülkelerde %100 düzeyindedir.
2009 sonu itibarýyla dünya genelinde
endüstiyel süt iþleme ile ilgili herhangi
bir artýþ beklenmemektedir.
Ambalajlý içme sütü ve süt ürünleri
üretimi 2007ye kadar sürekli artmýþ,
2008de ise azalma trendi göstermiþtir.
2008de, 50 ülkede 4.5 milyon
tonluk rekor düzeyde tereyaðý üretimi
gerçekleþmiþtir. 2009da dünya

genelinde tereyaðý üretiminde bir artýþ
beklenmemektedir.
1990'larýn ikinci yarýsýnda dünya
tereyaðý üretiminin %50'sinden fazlasýný
karþýlayan AB ülkelerinin payý son
yýllarda biraz gerileyerek %50'nin altýna
inmiþtir. 2009da AB ve Ýsviçre'de
tereyaðý üretiminde fazlalýk ortaya
çýkmýþtýr.
Dünya genelinde endüstriyel peynir
üretimi, 2008de %1.1lik bir büyüme
göstererek 18 milyon ton olarak
gerçekleþmiþtir. 2009da çok düþük
bir artýþ oraný beklenmektedir.
Konsantre süt üretimi, birkaç yýllýk
bir düþüþün ardýndan 2008de istikrarlý
bir seyir izlemiþtir. 2008de, AB
ülkelerinde konsantre süt üretiminde
önceki yýla göre bir artýþ olmazken,
ABD'de %10luk bir artýþ gözlenmiþtir.
2008de süt üretiminin fazla
olmasýna karþýlýk, peynir ve içme sütü
tüketimindeki azalýþ nedeniyle önceki
yýllara göre süt tozu üretiminde oldukça
önemli bir artýþ gözlenmiþtir. Bu artýþ;
tam yaðlý süt tozunda %9, yaðsýz süt
tozunda %8 düzeyindedir. Süt tozu
pazarý, pazarýn en yüksek büyüme
oranýna sahiptir.

2008de toplam dünya süt ürünleri
ticareti, bir önceki yýla göre 1.2 milyon
ton az olup 42 milyon ton olarak
gerçekleþmiþtir.
AB ve Yeni Zelanda en büyük süt
ürünleri ihracatçýsý ülkelerdir. Ýki ülkenin
toplam pazar payý %60dan fazladýr.
En büyük süt ürünleri ithalatçýlarýnýn
ABD, Meksika, Rusya ve Japonya
olduðu görülmektedir.
Batý Avrupa'da 1.6 milyon ton ve
Kuzey Amarika'da 0.5 milyon ton
peyniraltý suyu üretilmiþtir. Bu bölgeler
ayný zamanda dünyada en çok peynir
üretilen bölgelerdir.
Tereyaðý ticareti, 2008de 2007
ve daha önceki yýllardan daha düþük
düzeyde gerçekleþerek 750 bin ton
olmuþtur.
Dünya tereyaðý fiyatlarý, Eylül
2008'e kadar yüksek düzeyde kalýrken,
2008'in son aylarýnda hýzla düþmeye
baþlamýþtýr. 2009da tereyaðý
ticaretinde tekrar artýþ ortaya çýkmýþtýr.
Dünya peynir ticareti, son yedi yýllýk
büyümenin ardýndan 2008'de
daralarak 1.4 milyon ton olarak

Yönetici Özeti
gerçekleþmiþtir. AB ihracatý, 2007
yýlýndan 40.000 ton daha az
geçekleþmiþtir. Bu durum %6.5lik bir
azalýþa karþýlýk gelmektedir.
Dünya süt tozu ticareti, 2007deki
düþüþün ardýndan, tedarikteki boþluk
sonucunda 2008de normal seviyeye
ulaþarak; tam yaðlý süt tozu ticareti
1.68 milyon ton, yaðsýz süt tozu ticareti
1.25 milyon ton olarak gerçekleþmiþtir.
Tüm dünyada dondurma ihracatý,
2004/08 yýllarý arasýnda yýllýk ortalama
%5 artýþla 840.705 tona ulaþmýþtýr.
En fazla ihracat yapan ülkeler
Almanya, Fransa, Belçika ve Ýtalyadýr.
Almanya son dört yýlda ihracatýný yýllýk
ortalama %11 artýþla 131.421 tona
ulaþtýrmýþtýr.
Fransa, Ýngiltere, Almanya, Ýspanya
ve Hollanda en fazla dondurma ithal
eden ülkelerdir. Fransanýn ithalatý,
2004/08 yýllarý arasýnda yýllýk ortalama
%8 artarak 94.984 tona ulaþmýþtýr.
Süt ürünlerinin toplam
tüketimindeki uzun vadeli artýþ,
2008de dünyanýn pek çok
bölgesindeki süt üretimi artýþýna kýyasla
daha az olmuþtur. 2008 yýlýnda üretim,
tüketimden fazla gerçekleþmiþ ve bu

da süt tozu stoklarýnýn artmasýna neden
olmuþtur.
AB ülkelerinde yýllýk kiþi baþýna
içme süt tüketimi 89 kg, Avustralya'da
107 kg ve ABD'de ise 83 kg
düzeyindedir.
AB ülkelerinde kiþi baþýna yýllýk
tereyaðý tüketimi 4.2 kg, Ýsviçre'de ise
5.7 kg düzeyindedir.
Peynir tüketiminin artýþý, 2008
yýlýnda dünya genelinde yavaþlamýþtýr.
Peynir tüketimi Almanya'da kiþi baþý
yýllýk 22 kg, AB ülkelerinde ise 18 kg
düzeyinde gerçekleþmiþtir.
Dünyada kiþi baþýna dondurma
tüketimi 2.4 litre, Yeni Zelandada 28
litre, ABDde 25 litre, Ýskandinavyada
ise 17 litredir.
2007 ve 2008de süt sektöründeki
yüksek fiyatlar, uluslararasý
pazarlardan gelecek talebi
düþürmüþtür. 2008 yýlýnda fiyatlarýn
düþmesiyle talebin artacaðý varsayýmý;
yaþanan ekonomik kriz, iþsizlik ve
likidite sorunu nedeni ile
gerçekleþmemiþtir.
Türkiye'de tarým sektörü, nüfusun

% 27.6sýný istihdam etmektedir. Süt
üretimi Türk tarýmýnda önemli bir yere
sahiptir.
Türkiye'de 2008de gýda ve içecek
sanayinde faaliyet gösteren 22.092 iþ
yerinin %14.7'si süt ve süt ürünleri
Sektöründe faaliyet göstermektedir.
TÜÝK verilerine göre Türkiye'nin
2009daki süt üretimi 12.2 milyon ton
olarak gerçekleþmiþtir. Bu üretim
miktarý ile Türkiye IDFe üye ülkeler
arasýnda 9, dünya süt üretiminde ise
15. sýrada yer almaktadýr.

küçük ölçekli mandýra tabir edilen
iþletmelerde iþlenmektedir.
Türkiye'de kiþi baþýna 26 kgý içme
sütü, 140 kgý ise süt ürünleri olmak
üzere toplam 166 kg süt ve süt ürünleri
tüketilmektedir. Tüketilen süt ürünlerinin
süt eþ deðeri olarak 85 kgý peynir, 31
kgý yoðurt-ayran, 21 kg'ý tereyaðý,1.54
kgý dondurma ve 1.26 kg'ý süt tozudur.
Süt sektöründe mevsimsellik
nedeniyle her sene yaþanan arz talep
dengesizliði, sektörü ve üreticileri
olumsuz olarak etkilemektedir.

Türkiye'de üretilen sütün %92'si
inek sütü, %6.1'i koyun sütü, %1.7si
keçi sütü ve %0.26'sý manda sütüdür.

Türkiye'nin 2006 yýlýndan 2008
yýlýna kadar süt ürünleri ihracatý genel
bir yükselme eðilimindedir.

Türkiye'de üretilen sütün
1.539.789 (%12.52) tonu içme sütüne,
6.953.125 (%56.57) tonu peynire,
2.288.948 (%18.61) tonu yoðurt ve
ayrana, 1.348.118 (%10.96) tonu
tereyaðýna, 87.128 (%0.70) tonu süt
tozuna ve 79.158(%0.64) tonu
dondurmaya iþlenmektedir.

2008de en çok ihraç edilen ürün,
19.780 ton ile peynir ve lor olmuþtur.
2008 yýlýnýn süt ve süt ürünleri ihracat
tutarý 136 milyon dolardýr.

Türkiye'de üretilen sütün %20'si
çiftliklerde tüketilmekte, %20'i sokak
sütü olarak pazarlanmakta, %27'si
modern süt iþletmelerinde, %33'de

Türkiyenin 2008 yýlý süt ve süt
ürünleri ithalat rakamlarýna
bakýldýðýnda en çok krema ve süt tozu
(17.567 ton) ithal edildiði
görülmektedir.
2008 yýlý süt ve süt ürünleri ithalat
tutarý 133 milyon dolardýr.
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