
Ocak 2021 

Tarım Ürünleri Piyasaları 

SÜT 
  

Dünya Süt Verileri (bin ton) 

  2015 2016 2017 2018 2019 Değişim5 (%) 

Toplam Süt Üretimi1 808.062  815.667 824.677 837.975 848.978 1,3 

İnek Sütü Üretimi2 661.430 665.596 677.671 683.217 691.922 01,3 

İthalat3 13.852 14.091 14.916 14.576 11.827 18,9 

İhracat3 14.464  14.216  14.242  13.335  12.707  -4,7 

Dünya Çiğ Süt fiyatı4 ($/kg) 0,36 0,34 0,39 0,38 0,39 2,6 

Kaynak: 1/ OECD ,2/ FAOSTAT, 3/UNComtrade, 4/DATUM (Erişim Tarihi: 11.01.2021) 5/ Son iki yılın değişimini göstermektedir. 

 
Gıda üretimi içerisinde hayvansal ürünler, hayvansal 
ürünler içinde de süt sağlıklı ve dengeli beslenmenin en 
önemli kaynağıdır. Dünya süt üretiminin %78,3’ünü inek 
sütü oluşturmaktadır. Süt üretimi son yıllarda hayvan sayısı 
ve verimdeki artışın da etkisiyle artma eğilimindedir. 2015 
yılında dünya süt üretimi 802 milyon ton iken 2019 yılında 
864 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Hindistan, AB ve 
ABD üretimde en çok paya sahip ülkelerdir. Bu üç ülke 

toplam üretimin %52,1’ini gerçekleştirmektedir. AB, dünya 
süt ihracatının yaklaşık yarısını karşılarken, dünya 
ithalatının yarısını ise tek başına Çin gerçekleştirmektedir. 
Dünya çiğ süt ortalama fiyatları 2015 yılında 0,36 $/kg iken, 
2019 yılında 0,39 $/kg seviyesinde gerçekleşmiştir. 2019 yılı 
çiğ süt fiyatları ülkelere göre incelendiğinde; ABD’de 0,41 
$/kg, Fransa’da 0,41 $/kg, Hollanda’da 0,38 $/kg, 
Almanya’da ise 0,39 $/kg’dır. 

Süt üretiminde önemli ülkeler (%) 

 

Büyükbaş hayvan sayısında önemli ülkeler (%) 

 

Ülkelere göre dünya süt ihracatı (2019, %)  

 

   Ülkelere göre dünya süt ithalatı (2019, %)   
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AB 49,2

Yeni 
Zelanda

14,9

Avustralya
12,6

Belarus 10,3

ABD 5,9

Diğer 7,1

Çin 64,1

Rusya 14,3

Filipinler 7,5

Tayvan 4,9 Meksika 3,1

Diğer 6,1



 
SÜT 

Türkiye’de üretici eline geçen çiğ süt fiyatları önceki yıllarda ihale ile belirlenen fiyatlarla oluşmakta ve ihale dışı 

aracılarda fiyatlar belirlenmektedir. Fakat son yıllarda bu uygulamadan vazgeçilerek, Ulusal Süt Konseyi’nde taraflarca 

belirlenen “Tavsiye Fiyat” uygulaması başlatılmıştır. Bu uygulamada; taraflar konseyde bir araya gelmekte, fiyat 

tekliflerini sunmakta, karşılıklı anlaşmalar neticesinde herkes açıkladığı fiyatı bölgesinde uygulamaktadır. 

TÜİK Hayvansal Üretim İstatistikleri ’ne göre; Türkiye süt 

üretimi 2019 yılında bir önceki yıla göre %3,8 artarak 23 

milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde üretilen 

sütün %90’ı büyükbaş hayvan sütünden, %10’u küçükbaş 

hayvan sütünden oluşmaktadır. USK verilerine göre; kişi 

başına içme sütü tüketimi alışkanlıklara bağlı olarak bir 

2019 yılında bir önceki yıla göre %4,3 azalarak 39,7 kg/kişi 

olarak gerçekleşmiştir. Türkiye 2020 yılı 11 aylık ihracat 

rakamı yaklaşık 24 bin ton olup, ihracat yapılan önemli 

ülkeler sırasıyla Libya, Irak ve KKTC olmuştur. 

 

Türkiye Süt Verileri (bin ton) 

  2015 2016 2017 2018 2019 Değişim (%)3 

Sağılan Hayvan sayısı (Bin Baş)1 25.540 25.200 28.505 30.560 31.968 4,6 

Üretim1 18.655 18.489 20.700 22.121 22.960 3,8 

İçme Sütü Tüketim (kg/kişi)2 34,3 34,0 40,7 41,5 39,7 -4,3 

İthalat1 5 4 6 9 13 44,4 

İhracat1 15 18 41 49 37 -24,5 
Kaynak: 1/ TÜİK, 2/ USK (Erişim: 11.01.2021, )3/ Verisi bulunan son iki pazarlama yılının değişimini göstermektedir.

Büyükbaş hayvan; Türkiye’de 2019 yılı 
itibariyle toplam büyükbaş hayvan sayısı 18 
milyon baş olup, bu hayvanların yaklaşık 
%37,5’i sağılmaktadır. Son 5 yılda hayvan 
sayısı %59,5 artarken aynı dönemde sağılan 
büyükbaş hayvan sayısı %19,0, süt üretimi 
ise %22,7 artış göstermiştir. Bu artışın en 
önemli nedenleri; süt desteklemelerinden 
kaynaklı kayıt altına alınma oranının 
yükselmesi, kültür ve melez ırkı hayvanlar ile 
entegre tesislerin sayısının artmasıdır. 
Büyükbaş hayvan sütü üretiminde ilk üç 
sırayı Konya (1,3milyon ton), İzmir (1,2 
milyon ton), Erzurum (939 bin ton) illeri 
almaktadır. 
 
Küçükbaş hayvan; Türkiye’de küçükbaş 
hayvan sayısı son 5 yılda %16,4 artış 
göstererek 48 milyon baş olmuştur. Aynı 
dönemde sağılan küçükbaş hayvan sayısı 
%26,9 artarken, süt üretimi de paralellik 
göstererek %30,3 artış göstermiştir. 
Desteklemelerin etkisiyle sütün kayıt altına 
alınma miktarının artması, entegre tesislerin 
kurulması, mera alanlarının genişletilmesi ve 
kalitesinin yükseltilmesi süt üretimini 
etkileyen faktörler arasında yer almaktadır. 
Küçükbaş hayvan sütü üretiminde ilk üç 
sırayı Van (132 bin ton), Şanlıurfa (111 bin 
ton) ve Diyarbakır (102 bin ton) illeri 
almaktadır. 

 
 

 



 
SÜT 

Türkiye’nin süt ihracatında önemli ülkeler (2020, %) 

 

    Türkiye’de süt tüketici fiyatları (TL/kg) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yıllar 

Verilen Destek (Milyar TL) 
  

Yem Bitkileri Üretim Buzağı Süt 
Islah Amaçlı Küçükbaş Hayvan 

Yetiştirici 
Toplam 

2015 0,3 0,1 0,6 0,5 2,9 

2016 0,3 0,1 0,5 0,5 3,0 

2017 0,4 1,5 0,5 0,5 3,8 

2018 0,5 1,2 0,7 0,5 3,7 

2019 0,8 1,3 0,9 0,5 4,2 
Kaynak: HAYGEM 

Libya 35,1

Irak 37,3

KKTC 8,4

Moritanya
2,4

Azerbaycan
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Diğer 13,2
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Çiğ Süt Fiyatları (TL/kg) Çiğ Süt Maliyeti (TL/kg)

Ulusal Süt Konseyi tarafından Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı, 

1 Ocak 2021-30 Nisan 2021 tarihlerini kapsamak 

üzere %3,6 yağlı ve %3,2 proteinli çiğ süt için 2,80 

TL/Kg olarak belirlenmiştir. 

Çiğ süt tüketici fiyatları ise 2020 yılının Aralık ayında 

bir önceki aya göre %1,21 oranında artarak ve bir 

önceki yılın aynı ayına göre %2,50 artarak 5,20 TL/Kg 

seviyesinde gerçekleşmiştir. 

Maliyetler incelendiğinde ise; 2016 yılında 0,96 

TL/kg olan çiğ süt maliyeti 2020 yılında %129,2 

artışla 2,20 TL/kg olmuştur. 

2020 yılında uygulanan tarımsal desteklemelere ilişkin 31295 sayılı Cumhurbaşkanı kararına göre hayvancılık 

desteklemeleri içerisinde yer alan büyükbaş hayvancılık desteklemelerine buzağı/malak/manda desteği (farklı başlık 

ve Bakanlıkça belirlenmiş kriterlerde olmak üzere toplamda 2.195 TL/baş), ıslah amaçlı süt içerik analizi desteği (150 

TL/baş), düve alımı desteği (en az 1 baş en fazla20 baş düve alımına Bakanlıkça belirlenecek düve bedelinin %40’ı 

kadar destek), hastalıktan ari işletmeler desteği (Bakanlıkça belirlenen koşulların sağlanması halinde tüm sığırlar için 

hayvan sahiplerine 450TL/baş, onaylı süt çiftliği sertifasına sahip işletmelerdeki ari işletme desteği alan tüm sığırlar 

için ilave 100TL/baş), besilik erkek sığır desteği (Hayvan Bilgi Sistemine kayıtlı ve Bakanlığın belirlemiş olduğu 

koşulların sağlanması şartıyla hayvan başına 250TL/baş) sayılabilir. 



 
SÜT 

  2016 2017 2018 2019 2020 

 
Çiğ Süt Fiyatı (TL/kg) 1,15 1,30 1,54 2,00 2,30  

Süt Yemi Fiyatı 
(TL/kg) 

0,84 0,97 1,27 1,44 1,77  

Besi Yemi Fiyatı 
(TL/kg) 

0,8 0,91 1,15 1,33 1,64  

1 kg süt ile alınabilecek girdi miktarı (kg)  

Süt/Süt Yemi 1,37 1,34 1,21 1,39 1,30  

Süt/Besi Yemi 1,44 1,43 1,34 1,50 1,40  

 Kaynak: TÜRKİYEMBİR, Ulusal Süt Konseyi (Erişim Tarihi:15.01.2021) 

 
 

GENEL DEĞERLENDİRME

Süt ve süt ürünleri sektörü iklim şartları, çevre, üretici ve 
tüketici tercihleri, hammadde maliyetleri, piyasa koşulları 
ve teknoloji değişimi gibi parametrelerin sürekli etkileşim 
içerisinde olduğu bir sektördür. Ulusal Süt Konseyi 
verilerine göre günümüzde süt ve süt ürünleri toplam 
pazarı 7 milyardan fazla kişinin talebini karşılarken, sektör 
hem üretim hem de işleme anlamında yaklaşık                                 
1 milyardan fazla kişiye de gelir sağlamaktadır. 

Türkiye süt üretiminde doğal olarak ortaya çıkan 

mevsimsellik gereği çiğ süt üretiminin aylar itibariyle arttığı 

bir dönem yaşamaktadır. Çiğ süt arzındaki istikrarı, süt 

sanayicilerimizin günlük olarak toplamış olduğu çiğ süt 

miktarlarında net olarak görülmektedir. 2020 kasım ayında 

toplanan inek sütü miktarı bir önceki aya göre %6,5 

oranında azalarak 736.965 ton, üretilen içme sütü miktarı 

ise %3,9 oranında artarak 138.319 ton olmuştur. Ulusal Süt 

Konseyi tarafından soğutulmuş çiğ süt tavsiye fiyatı 2020 

yılında 2,30 TL/Lt iken 2021’de %21,7 oranında artarak 

%3,6 yağlı ve %3,2 proteinli çiğ süt için 1 Ocak 2021–30 

Nisan 2021 tarihlerini kapsamak üzere 2,80 TL/Lt olarak 

belirlenmiştir. Tarım ve Orman Bakanlığı ile yapılan 

görüşmeler sonucunda 2020 yılı Ekim-Kasım ve Aralık ayları 

ile 2021 yılı Ocak-Şubat-Mart ve Nisan aylarına ait çiğ süt 

destekleme priminin 0,30 TL/Lt olmuştur.  

COVID-19 salgının Türkiye’de görüldüğü ilk günden bu yana 

süt üreticilerinin üretim kapasitelerinde herhangi bir 

azalma olmamıştır. Süt sektörü olası talep artışlarını 

rahatlıkla karşılayabilecek güçtedir. Süt ürünlerine olan 

talep normal şatlar altında bayram dönemleri, yaz ayları 

gibi yılın belirli dönemlerinde artıp azalmaktadır. Yeni 

koronavirüs salgının Türkiye’de görüldüğü günden itibaren 

diğer ürünlerde olduğu gibi süt ve süt ürünlerine olan talep 

artışları ortaya çıkmıştır. Genel olarak pandemi döneminde 

Türkiye’de süt sektörüne bakıldığında; kırsaldaki 

üreticilerin önemli bir kısmının süt üretimi ile uğraşması, bu 

yönde kültürünün olması sektörün güçlü yönü olarak ifade 

edilebilirken, süt işletme sahiplerinin genelinde yaş 

ortalamasının yüksek olması ve hayvanı az olan küçük 

çiftçilerin süreçten daha fazla etkilenme ihtimali olması 

sektörün zayıf yönleri arasında sayılabilir.  

Ziraat Bankası, Tarım Kredi Kooperatifleri için ek kredi 
imkanlarının yaratılması ya da ödeme ötelemesine imlan 
yaratılması, alınacak tedbirlerle süt tedarik zincirinin 
bozulmasının önlenmesini fırsatlar olarak sayabilirken, süt 
ve süt ürünlerinde üretim azalması, sütün her gün sağılma 
ve teslim edilme zorunluluğu, mandıraların yerel pazarlarını 
kaybetmeleri, ithal yem hammadde fiyatlarının döviz 
artışına bağlı olarak artması, tedarik zincirinde 
yaşanabilecek sorunlar nedeniyle gıda sanayinin işleyişinde 
bozulma ihtimali pandemi döneminde Türkiye’de süt 
sektörünün tehditleri olarak ifade edilebilir.  

Genel olarak; Türkiye’de süt ve süt ürünleri sektörü için 
sürdürülebilir rekabetçiliğin sağlanması hem sektör hem de 
gıda güvenliği için önem arz etmektedir. Bu sebeple süt 
üreticilerini ve süt işleyen firmaların sürdürülebilirliğini 
sağlayabilmek için sorunların değerlendirilmesi ve bu 
sorunların çözümüne yönelik stratejilerin geliştirilmesi 
gerekmektedir. 

 

 

 

 

TARIMSAL EKONOMİ VE POLİTİKA GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ (TEPGE) 
 

Enstitümüz tarım, gıda, çevre ve kırsal kalkınma konularında ekonomik araştırmalar yaparak  ve/veya yaptırarak 

başta T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere, kamu ve özel  sektörde karar alıcı birimleri bilgilendirmeyi, böylece 

araştırma sonuçlarına dayalı politikalarla/kararlarla ülke tarımının gelişimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. 

Bilgi çağının gereklerini yerine getirebilen, konusunda üzerine düşen görevleri yapmaya yetkin ve güçlü bir kurumsal 

yapıya ulaşmayı hedeflemektedir. 

https://arastirma.tarimorman.gov.tr/tepge 

Bilgi için: Zeliha YASAN ATASEVEN, zeliha.yasanataseven@tarimorman.gov.tr, +90 312 2875833 

Süt Girdi Pariteleri 

Çiğ süt fiyatı 2016-2020 döneminde %100 
artar iken, aynı dönemde süt yemi fiyatı 
%111 artmıştır. Bu sonuçlar doğrultusunda 
süt/yem girdi paritesi incelendiğinde 2016 
yılında 1 kg süt ile alınabilecek süt yemi 
miktarı 1,37 kg iken, 2020 yılında bu miktar 
azalarak 1,30 kg olmuştur. Ayrıca üreticinin 1 
kg süt ile alabileceği besi yemi miktarı 2016 
yılında 1,44 kg iken 2020 yılında 1,40 kg 
olarak hesaplanmış ve %3 azalma olduğu 
belirlenmiştir. 

https://graffitihaber.com/etiket/tarim
https://arastirma.tarimorman.gov.tr/tepge
mailto:zeliha.yasanataseven@tarimorman.gov.tr

