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IV BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI SÜT ve MAMÜLLERİ 
ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU 

Kasım 1976 



Devlet Planlama Teşkilâtının Kurulması Hakkındaki 91 sa¬ 
yılı Kanunun 7 ve 8 inci maddelerine göre kurulan özel 
İhtisas Komisyonunun Raporudur. Devlet Planlama Teşki¬ 
lâtının izni olmadan yayın ve referans için kullanılamaz. 

550 Adet Basılmıştır. 



ÖNSÖZ 

Anayasamız, ülkenin sosyal ve ekonomik kalkınmasının planlı 
bir şekilde gerçekleştirileceğini ve kalkınma planlarının Devlet 
Plmlama Teşkilâtı'nca yapılacağını 41 ve 129 uncu maddelerinde 

önçörmüş bulunmaktadır. Bu amaçla, 1960 yılında, "Devlet Planlama 
Tejkilâtınm kurulması hakkmdaki 91 sayılı kanun" yürürlüğe ko¬ 
nulmuş ve Birinci, İkinci ve Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planları 
ili yıllık programları hazırlanmıştır. 

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı hazırlık çalışmaları çer¬ 
çevesinde, daha önceki Kalkınma Planlarının hazırlanmasında oldu¬ 
ğu gibi, 91 Sayılı Kanun ve 5/İ722 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararıy¬ 
la yürürlüğe konulan Tüzük gereğince "Özel İhtisas Komisyonları" 
kurulmuştur. 

Özel İhtisas Komisyonları, İktisadi ve Sosyal sektörlerde, 
ihtisasları ile ilgili konularda bilgi toplamak, araştırma yapmak, 
telbirler geliştirmek ve önerilerde bulunmak yolu ile Devlet Plan- 

laaa Teşkilâtına, Kalkınma Planı çalışmalarında yardımcı olmak, 
pim hazırlıklarına daha geniş çevrenin katkısını sağlamak ve Ulke- 

niı bütün olanaklarını değerlendirmek üzere kurulmuşlardır. 

Bu kez Özel İhtisas Komisyonlarının çalışmalarını yaptıkları 
süre; Birinci, İkinci ve Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planlarının 
hasırlanmasında edinilen tecrübe ve bilgi birikimi ile konulardaki 

uzmanlaşma gözönüne alınarak, daha kısa tutulmuştur. 

Özel İhtisas Komisyonu çalışmaları 17.3*1976 tarih DPT-1160 
ssyılı genelge ile başlatılmışlardır. 
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Özel İhtisas Komisyonları Başkanlık ve üyeliklerine; ilgi¬ 

li tüzük gereğince konularının uzmanı olan, temsil ettikleri kum— 
luşlarm görünüşünü yansıtabilecek yetkiye sahip ve gerektiğinde 

ilgili mercilerle koordinasyonu sağlıyabilecek kişilerin seçilme¬ 
sine özen gösterilmiştir. Komisyonların raportörlüklerini ise ge¬ 

nellikle Devlet Planlama Teşkilâtı uzmanları yürütmüşlerdir. 

Özel İhtisas Komisyonları çalışmalarında tutarlılığın sağla¬ 
nabilmesi amacıyla Devlet Planlama Teşkilâtınca bir "çalışma mo¬ 

deli" hazırlanmış ve bütün komisyonlardan olanaklar ölçüsünde bu 
modele uyulması istenmiştir. Komisyonlar doğal olarak sektörleri¬ 

nin niteliklerine göre bu modele bağlı kalmışlar ancak gerekli 

durumlarda bazı değişiklikler yapmak zorunda kalmışlardır. 

Bilindiği gibi Beş Yıllık Kalkınma Planları, "aşamalı planl;a-t- 

ma" yöntemi kullanılarak hazırlanmaktadır. "Üç aşamalı Planlama" 
olarak adlandırılabilecek olan bu yöntem genellikle şu çalışmalar’i’i 
içermektedir; 

1- Nlakro inceleme aşaması, 

?- Sektör incelemeleri, 

3- Mikro inceleme aşaması veya proje çalışmaları. 

Özel İhtisas Komisyonlarının çalışmaları ve hazırladıkları 

raporlar genellikle her üç aşamada da büyük ölçüde yararlanılan 

belgeler olmakla birlikte, özellikle ikinci aşamada (sektör in¬ 
celemeleri aşamasında) daha büyük önem ve ağırlık taşımaktadırla-r.-. 
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Özel İhtisas Komisyonları raporlarında, ilgili kanun ve buna 

bağlı olarak çıkarılan Tüzükte de öngörüldüğü gibi, komisyonlara 
katılan bütün uzmanların görüşlerinin tam olarak ve açıklıkla be¬ 
lirtilmesi esas alınmıştır. Bu nedenle incelenen ve tartışılan ko¬ 
nulardaki her türlü görüş ve önerilere (kişisel görüşler dadil) 
raporlarda yer verilmiştir. 

İlgili oldukları konularda ve alanlarda, Türkiye için önem¬ 
li birer bilgi kaynağı niteliğini taşıyan, Özel İhtisas Komisyon¬ 
ları raporlarından, temel belgeler olarak yararlanılıp hazırla¬ 
nacak Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının Ülkemizin temel so¬ 
runları olma niteliklerini sürdüregelen; istihdam, hızlı sanayi¬ 

leşme, dış ödemeler dengesi, gelirin daha iyi dağılımı, bölge- 

lerarası denge, fiyat istikrarı ve iç tasarrufların artırılması, 

okuma-yazma oranının yükseltilmesi, sosyal güvenliğin yaygınlaş¬ 
tırılması ve sosyo-ekonomik gelişmenin hızlı ve düzenli yürütül¬ 
mesi ile ulusal güvenliğimizin tam olarak sağlanması konularında 
önemli katkılar sağlaması dileğiyle, Özel İhtisas Komisyonlarında 

görev almış ve raporların hazırlanmasında emeği geçmiş tüm üyele¬ 

re, Devlet Planlama Teşkilâtı, olarak, en içten teşekkürü bir 

borç biliriz. 

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLSTI 

MÜSTEŞARI 
Kemal C ANTÜRK 
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SÜT VE MAMULLERİ ÜZEL İHTİSAS 
KOMİSYONU RAPORu 

Devlet Blânlama Teşkilâtı tarafından Hazırlatmakta 
olan Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânına hazırlık çalışma¬ 
larını yapmak üzere kurulan Özel İhtisas Komisyonlarından 
"Süt ve Mamülleri Komisyonu" 1.6.1976 tarihinde yapılan bu 

toplantı ile saptanmıştır. Bu tarihten itibaren çalışmalarına 
başlıyan komisyon daha sonra sektörü içeren alt gruplarını 
teşkil edetfek aşağıdaki konularda grup çalışmalarını sürdürmüş-ş- 
tür. 

- İçme sütü 
- Yoğurt 
- Peynir 

Tereyağı 
- Dondurma 

- Süttozu 

- Diğer konular 

Alt gruplara tanınan süreler içinde kamu ve özel ke¬ 
simde konularla ilgili araştırma ve doküman temini çalışmaları ı 
yapılmıştır. Alt grupları teykil eden üyeler zaman zaman top— 
lantılar yapacak D.D.To hazırlanmış olan modele olanaklar 
çerçgvesinde uyum sağlamıya çalışacak ayrı ayrı raporlar haz:ır-r- 
la»mıştır. 

Süt ve Mamülleri Özel İhtisas Komisyonu Başkanlığına 
verilen raporlar sektörün şimdiki durumunu, eldeki mevcut ve¬ 
rilere dayanarak hazırlanan ileriye dönük üretim-tüketim ve 

talep projeksiyonlarını,sektörün mevcut durumu ile ulaştırıl¬ 
ması öngörülen durumu içermektedir. Ayrıca sektörün gelecekte e 
düşünülen düzeye ve kapasiteye ulaşabilmesi için alınması 
öngörülen tedbir ve ilkelerde raporun son kısmını oluşturmaktaıadıı 

özel ihtisas alt komisyonu raporları ayrı ayrı in¬ 
celendiğinde ait olduğu grubun tüm sorunlarına eldeki olanak..la:ar 
çerçevesinde eğilmiş bulunmaktadır. 



Sonuç raporları but ve i.îamülleri Özel İatisas komisyonunda 
son bir düzeltme ve düzenlemeye tabi tutularak kesin şekline 

kavuşturulmuştur. 

Hazırlanan sonuç raporu ve çalışmalarda görev alan alt 
komisyon elemanlarına ait listeler aşağıda sunulmuştur. 
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İHİŞ 
J . SKKTÖR üi\ î A Mimi VE SIKIRİ.ANDTtiILMASI 

İçme siit.1 eri ve bununla ilgili Sanayii sütun 
istihsal edildiği üretim bölge merkezlerinden baş¬ 
lar. Tüketici elinde son bulur. 

Bu duruma göre 

a) Ham madde olan sütün (inek ve keçi) hijyenik 
şartlarda toplanması depolanması nakli ve 

kontrolleri,satışı 

h) Bu sütlerin işlenmesi, 

Pastörize siit, Sterilize, Ultra High proces.) 
konularında, bunların teknolojik isteklerini 
işleme metodlarırı, kontrolleri, 

c) Mamullerin tevzii ve satışı gibi hizmetler, 
İçme sütü sanayiinin tümünü teşkil eder. 

Bu Sanayii kolunun ham maddesini çiğ süt teşkil 
etmektedir. 

Memleketimizde inek, koyun, manda keçi gibi süt 

hayvanlarından temin edilen çiğ sütlerin özel¬ 

likle inek ve keçi sütleri içme sütü sanayii 

içinde bunun dışındaki üretilen koyun ve manda 

sütleri, ise diğer mamuller imalâtında kullanıl¬ 
maktadır. 

Memleketimiz süt üretimi sütçülük konusunda geliş¬ 

miş memleketlerden farklı bir bünyeye sahiptir. 
Süt üretimin nlânlannası ve kontrolü üretici 

veya her hangi bir kuruluşun eli ile yapılama¬ 

dığından doğal şartlara ve tabiî meralara bağlı 
olarak hayvancılık bölgeleri tesis etmiştir. 



Orne_ m b-.ij- ûk Lix* ılıklık olmakla beraber Do^u 
anadalu bulgesi tabii meruların etkisi ı'U uayvaucı- 

lı_ın kesif olduğu bölgedir. Aııcak bu bölgede süt 
sanayiin gelişmesini etkileyici senenin bütün ayla¬ 
rına darılmış süt üretim potansiyeli mevcut delildir. 

İklim şarklarının elverişli olduğu Batı ve Güney Batı 
bölgelerinde de durum aynıdır, üretim dağınıktır, 
Plânlı"yapılmamak tadır. 

Üretimin aylar itibariyle darılını konusunda bir 

fikir vermek üzere Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu 

işletmelerinin aylık süt alım miktarları ekli tab¬ 

loda gösterilmiştir. 

Üretimin aylara dağılımının i irb Lrlerino yakın deler¬ 
lerde olmayışı özellikle içme sütü işleyen Kuruluş¬ 

ları çok etkilemektedir. Senenin bel irii aylarında 

yeterli miktarda iç u . .-.tü iç ley es. iyen bu işletmeler, 

U-\ timinin bol olduğu devre içinde satışı mümkün ola¬ 

sılı an miktarlarda kalitece yetersiz bir süte boğul— 
•ı-.-.k t ad ır. 

Ietice olarak söylenebilirki mevcut durum süt sana¬ 

yiini gelişmesini dunsuz yönde etkilemektedir, 
üretimi.r bu şekilde dağınık ve plânsız olması kurul¬ 

muş ve de kurulmakta olan içme sütü işletmeLerinin 
çok yönlii kurulmasına sebebiyet vermiştir. 
Yıllardır Memleketimizde gerekli miktarda süt hayva¬ 

nı, hayvan başına verim rasyonel seviyeye çıkarılma¬ 
mıştır. 1970—1974 Yılları arasında memleketimizde 
mevcut süt »ayvanları sayısı, ile sağılan hayvan sa¬ 
yısı ve süt üretimi tablo 1-2-3 gösterilmiştir'. 
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■TABLO 1 

Yıllar İnak rv» M nci ÎTİ Kovun Keçi Toplam 

1 970 2,591,000 279.000 859.000 613.000 4.302. 000 

1971 2.535.000 263.000 878.000 604.000 4.280, 000 

197? 2,558.000 273.000 923.000 604.000 4.358. 000 

1973 2.747.000 271.000 953.000 620.000 4.591. 000 

1974 2.812.000 273.000 961.000 626.000 4.672. 000 

SAĞILAN HAYVAN SAYISI 

TABLO 2 

Hayvan : Ba a 

[Jrçt i m : To n 

Yıllar İnek Kıl Keçi Tiftik Keçi 

İ9?0 4,402.000 7.442.000 1.476.000 

1.971 4.332.000 7.364.000 1.378.000 

1 972 4.554.000 7.402.00 v. - 1 .244.000 

1973 4.736.000 7.535.000 1.361.000 

1974 4,844.000 7.601.000 1.315.000 

SÜT ÜH.-1TİMİ 

T A n 1.0 3 İnek ba¬ Keçi ba¬ T.Keçi 
Yıl 1ar İ nok şına yıl¬ K.Keçi şına yıl¬ T.Keçi başına 

lık verim la k verim Yıllık 

(Kg.) (Kg.) verim 

(Kfl.) 

1970 2.551.000 579.5 555.000 74,5 58.000 39,2 

1971 2.535.000 578,5 549.000 74,5 55.000 39,9 

1972 2.645.000 580,8 554.000 74,8 50,000 40,1 

1.973 2.747.000 580.0 562.000 74,5 58.000 42,6 

1974 2.812,000 680,6 573.000 75,3 53.000 40,3 
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c i. 1 > o L i- i' I İN d DüriK HAYVAN BAYİSİ 

TABLO 4 

Yıllar İnek Kıl keçi Tiftik ke: 

1570 12.756,000 15.040.000 4.443.000 

1971 12,651,000 14.752.000 4.411,000 

1972 13.0AS,000 14.820,000 3.643.000 

1973 13.236.000 15.062,000 3.638.000 

1974 . 13.387,000 15.190.000 3.556.000 

NOT: Her yaşta erkek ve dişi hayvanlar 

kapsanmıştır, 

Cetvelde gösterilmiş olan rakamların tetkikinden de 

görüleceği üzere zaman zaman üretim artışları olmak¬ 

la beraber bu artış süt veren hayvanların sayısının 

artması sebebiyle meydana gelmiştir. 
Sağmal hayvan başına göre isabet eden süt miktarı 

tetkik edildiğinde verimin çok düşük olduğu görül.- 
rsekted i r. 

Bu verim ineklerde: 578 Kg,/Yıl 
keçilerde: 75,Kg,/Yıl di". 

Bu üretim azlığı kurak mevsimlerde kendisini dadada 

şiddetle hissettirmektedir. Son yıllarda yüksek ve¬ 

rimli hayvan ithaline hız verilmiş Banka kredileri 

temini, Damızlık işletmelerin kurulması, kültür ırk¬ 

larının yaygın hale getirilmesi çalışmaları resmi sek—- 
tör içinde ele alınmıştır. 
Bunun neticesi olarak yine mevsimsel üretime dayalı 

olmakla beraber hissedilir derecede süt üretiminde 

bir artış görülmüştür, t , .  

rf ^ c\v^J 



-5-

Süt üretiminin 1975 Yılı içinde 
İnek sütü 

Kıl keçi 

Tiftik keçi 

2.535.000 Ton 

549.000 Ton 

55.000 Tan 

’lacağı hesap edilmiştir Bu durumda 

ioplam 3.139.000 Ton süt içme sütü sokak sütçüleri 

ve süt sanayii işletmeleri imalâtları olarak tüketile- 
cektir. 3.139.000 ton çiğ sütün içme sütü halinde tü¬ 

ketilmesi ile şahıs başına düşen süt miktarı 0,078 ton 
olmaktadır. 

2. TARİHÇE 

İkinci dünya savaşının sonunda şehirlerimizde gün geç¬ 

tikçe artan sanayileşme hareketinin doğal bir sonucu 

olarak nüfus hızla çoğalmıştır. Bu haliyle daha önce 

köylerimizde birer üretici olan önemli ölçüde bir nü¬ 

fus kitlesi, aileleri ile birlikte şehirlere taşınmış¬ 

lar ve birer tüketici durumuna dönüşmüşlerdir. 

Diğer yandan okul beslenme programları- dolayısıyla 

süt içmeyen kısmen alıştırılmış genç kuşak, endüstri— 

leşmeye paralel olarak o alanlarda ve zehirli işlerde 
çalışanlara toplu iş sözleşmeleriyle süt verme zorun- 

luğu; bozuk, hileli besin alma ve kötü beslenmenin 
bir sonucu olarak artan sindirim hastalıklarına karşı 

sütün en etkin bir tedavi besini olarak alınması zo- 

runluğu; şehir hayatında ve genellikle memleketimizde 

içme sütünü önemli bir konu haline getirmiştir. 

Bu önemli konu Özel Sektör yatırımları içinde başlangıçta 

yaratmamıştır. İlk fabrika Ankara'da A.O.Ç. Pastörize 
süt ve mamulleri fabrikası olarak 1957 yılında kurul¬ 

muştur. Özel Sektöre ait süt ve mamülleri fabrikaları 
küçük kapasit 

ruluşlardır. 
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Bu Kuruluşların kuruluş tarihleri hakkında bilgileri 
temin etmek miimkün olamamıştır. 
Ülkenin stratejik bölgelerinde örnek tesisler kurmak- 
la görevlendirilmiş olan T.S.E.Kurumu 1968 yılında (İz— 

mir-Adana-İstanbul) İllerinde, 3 fabrika 1973 yılında 
(Havsa,Kastamonu, Çankırı, Burdur, Peynir ve Tereyag 
Fabrikaları) 5 fabrika. 

1974 Yılları Muş fabrikası 1 fabrika, 1975 yılı içinde 
7 fabrikayı iıizmete açmıştır. 

Bu yıllar içinde İzmir'de Pınar Süt, Trakya Meriç fab- 

rikalarıda içme sütü sanayii içinde önemli yer almış¬ 
lardır . 

Yine aynı devre içinde .resmi sektör özellikle T.S.E. 

Kurumu Özel Sektör yatırımlarına katılarak, Turhal Süt 
Sanayiî A.Ş. fi 16,6 hisseyle, Bolu Süt Sanayii A.ş. 

fi 25 hisseyle, Bingöl Yem—Süt Besicilik fi24 hisseyle, 

Konya ve civarı süt sanayii fi 28 hisseyle teşvik amacı 

ile örnek tesisler kurulmasına yardımcı olmuştur. 

Yine Süt Endüstrisi Kurumu Kıbrıs Holding Ltd. ve Boğan 

Şehir Süt Sanayiine sıra ile fi 5 ve fi 40 oranında ortak 
olmuştur. 

Bu iki fabrikada halen üretim faaliyeti yoktur. 

Yine Şeker Fabrikaları imalâthaneleri yılda 3500 ton 
çiğ süt işleyecek şekilde faaliyete geçmişlerdir. 
T.S.E. Kurumuna ait fabrikalarından bir gurubu herneka- 

darı Peynir ve Tereyag işletmesi halinde kurulmuşlar— 
sada esası imalât üniteleri içinde pastörize süt işleme 

kapasiteleri yüksek olduğundan, her zaman için piyasaya, 
talep ettiği takdirde açık gügümlü pastörize süt verme 
imkanı mevcut olduğu için bu işletmelerde içme sütü sa¬ 

nayii içinde mütalâa edilmişlerdir. 

/ 
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II. MEVCUT DURUM 

1. Sektörün kuruluşu: 

Memleketimizde modern teknoloji esasları içinde 
süt fabrikaları dolayısı ile içme sütü fabrika¬ 

ları 1957 Yılında Unicef yardımı ile Ankara 

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünde 1963 yılı 

içinde T.S.E. Kurumunun kurulması ile 1968 yılın¬ 

dan itibaren de Kurum tarafından gerçekleştirilmiş¬ 
tir. 

Sektör yine kuru*ı faaliyetleri ile gelişmesine 
devam edecektir. 

Özel Sektörün bu konudaki yatırımları sınırlı 
olmaktadır. 

Sektörde faaliyet gösteren kuruluşların sayı ve 

kapasiteleri kurulmuş olduğu illeri ekli tablo 
(1- ) gösterilmiştir. 



RESMİ SEKTÖR SÜT FABRİKALARI 

1, A- Süt Endüstrisi Kurumu Fabrikaları: 

Fabrikanın Adı 

Kuruluş 
Ton/çiğ 
Günde 

Kap. 
süt 

Yıl da 

İşlet¬ 
meye 
açılış 
Yılı 

• Ürettiği 
mamül 

8 saat iş 
günü ve 
çalıştığı 
Günler 

İSTANBUL 
SÜT VE MAMULLERİ 
FABRİKASI 

35 12600 1968 
Süt ve 
mülleri 

Ma-
360 

İZMİR 
SÜT VE MAMUL.Fb. 35 12600 1968 ıı ıı 360 

ADANA 
SÜT VE MAMUL.Fb. 35 12600 1968 II II 360 

ÇANKIRI 
PEYNİR-TEREYAĞ Fb . 20 6000 1974 Peynir, Tereyağ 300 

KASTAMONU 
PEYNİR-TEREYAĞ Fb . 20 6000 1974 II II 300 

BURDUR 
PEYNİR-TSREYAĞ Fb . 20 6000 1974 II II 300 

HAVSA 
PEYNİR-TEREYAĞ Fb . 20 6000 1974 II II 300 

MUŞ 
PEYNİR-TEREYAĞ Fb . 20 6000 1974 II II 300 

AĞRI 
PEYNİR-TEREYAĞ Fb . 20 6000 1976 

• 

II II 300 

VAN 
PEYNİR-TEREYAĞ Fb . 20 6000 1976 II II 300 

DİYARBAKIR 
PEYNİR-TEREYAĞ Fb . 20 6000 1976 II II 300 
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Kurulup Kap. İşlet- Ürettiği 8 saat iş 
Fabrikanın Adı Ton/çiğ sut meye mamul günü ve 

Günde Yılda ' piştiği Yılı Günler 

SİVEtEK 
PEYNİR-TEREYAĞ Pb. 20 6000 1976 Peynir,Terey ağ 300 

ERZİNCAN 
PEYNİR-TEREYAĞ Fb. 20 6000 1976 II H 300 

SİVA3 
PEYNİR-TEREYAĞ Fb. 20 6000 1976 M H 300 

TRABZON 
PEYNİR-TEREYAĞ Fb. 20 6000 1976 N N 300 

TOPLAM : 240 240000 

1977 YILINDA FAALİYETE GEÇECEK OLAN 
SÜT KURUMU FAB. 

ÇANAKKALE (ÇAN) 
PEYNİR-TEREYAĞ Fb. 25 7500 300 

AMASYA 
PEYNİR-TEREYAĞ Fb. 25 7500 300 

MARIİN 
PEYNİR-TEREYAĞ fb. 25 7500 300 

ANKARA 
SÜT VE MAMÜL. Fb. 50 15000 300 

SİİRT 
PEYFİR-TEREYIĞ Fb. 25 7500 300 

SİNCP 
PEYNİR-TEREYAĞ Fb. 25 7500 300 

ZONGULDAK 
SÜT VE MAMULLERİ" 50 15000 300 

GENEL TOPLAM 187.500 Ton 
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E— ö^EL KAıviü KüRULüşU İŞTıHAıvi.AKı .. nE TESİS 
Ei) İLMİş SUT VE ivE'.»'ıuLLijRi FABr. — ivAiıAttl 

Fabrikanın Adı 

Kuruluş kap. İşlet- ürettiği 8 saat iş 
ton/çi^ süt meye mamul günü ve 
sUt açılış çalıştığı 
Günde Yılda Yılı Günler 

ANKARA—FOLSAN 

SÜT VE KAKÜLLERİ Fb. 25 7500 Süt ve Mamulleri 

KONYA 

SÜT VE MAMULLERİ Fb. 23 7000 1974 " 

BOLU 
SUT VE MAMULLERİ Fb. 11 3500 

TURHAL 
SÜT VE MAMüLLSRİ Fb. 23 7000 

BİNGÖL 
SÜT VE MAMULLERİ Fb. 20 6000 

DOĞANŞEHİR 
SÜT VE MAMULLERİ Fb. 25 7500 

l.C-DİGER RESMİ SÜT FABRİKALARI 

ANKARA-A.O.Ç. 
SÜT VE MAMULLERİ Fb. 50 18000 19 57 360 

İSTANBUL A.O.Ç. 
SÜT VE MAMULLERİ Fb. 8 2280 1953 

ESKiyEHİfl(ŞEKER Fb. 9,7 3500 
SÜT İŞLETMESİ 

ALPULLU ŞEKER Fb. 
SÜT İŞLETMESİ 

ZİRAAT FAKÜLTESİ 
SÜT İŞLETMESİ 
TOPLAİvîs 

9,7 3500 

8,3 3000 1975 

30280 

*/\ c 

360 

360 

360 

360 



TÜRKİYE SÜT EMjJSTHİSİ KLRJMO 

İŞTİKAKLARI 

SEH.-.RYl i.;İFTARLARI i 

POLSAN 

Süt ve Sanayii Ticaret A.Ş. 
Sermayesi 

iştirak miktarı 

Kapasitesi 

Mamulleri 

8. ÛOÛ. ÜOO.-II. 

2.000.000,—II. 

7.500 Ton/Yıl 
Pastörize süt, Yoğurt,Tereya^ 
Peynir. 

TüRİIAL 

Süt ve Sanayii Ticaret A.Ş. 
Sermayesi 

İştirak miktarı 
Kapasi tesi 

Mamülleri 

15. 000.000.-II. 

3.750.000.-İL. 

7.000 Ton/Yıl 

Pastörize süt,Yoğurt,Tereyag, 
Peynir. 

BOLÜ 

Süt ve Sanayii Ticaret A.Ş, 
Sermayesi 

İştii'ak miktarı 
Kapasitesi 

Mamülleri 

27. 000.000.-TL. 

7.750.000.-TL, 

3.500.Ton/Yıl 

Süt, Yo yur t, T er ey ağ, Peynir 

BİNGÖL 

Yem-Süt ve Besicilik A.Ş. 

Sermayesi 1-7.000.000.—II. 

İştirak miktarı 4.000.000.-İL. 
Kapasitesi 6,000 Ton/Yıl 
Mamülleri Peynir,Tereyağ 
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KONYA 

Konya ve Civarı Süt Sanayiî A.9. 
Sermayesi 12,000.000.-TL, 

İştirak miktarı 3,300.000.-TL. 
Kapasitesi 7.000 Ton/Yıl 
Mamulleri Pastörize süt,Peynir,Tereyag, 

Yoğurt 
KIBRIS 

Türk Sanayiî İşletmeleri Holding Ltd. ^ti 
Sermayesi 100.000.000 .-TL, 

İştirak miktarı 5.000.000.—TL, 

DOOAN^EHİR 
Süt ve Mamülleri A.Ş. 

Sermayesi 7.500. 000. -TL, 

İştirak miktarı 3.000.000.-TL. 
Kapasitesi 

/V 
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ÖZEL SEKTÖRE AİT SÜT FABRİKALARI 

Fabrika Kuruluş 
Gün/Ton Adı 

Kapasi¬ 
tesi 

Ton/Yıl 

■ Üretilen 
Mamül 

Çalıştığı 
Gün 

ANKARA 

İncesu Süt Fb. 5,5—6 2.160 Süt ve Mamül 360 

ANKARA 

Zaroağa Süt 
ve Mam.Fb, 25 9.000 tl II 360 

TRAKYA-MERİÇ 
Süt ve Mam.Fb. 50 18.000 II II 360 

KONYA 
Sütsan 4 1.500 II II 360 

İZMİR 
Pınar Süt ve 
Mam.Sanaviî A.5,225 81.000 

Sterilize 
Süt 360 

f 

TOPLAM KAPASİTE 111.660 
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E2TİCE OLARAK: 

Sut ve Mamiilleri İşletmelerinde: Kapasite 
Toplam 

1— Özel Sektör (5 Adet) 

2- T.S.E.Kurumu İştirakları 
(6 Adet) 

3- T.S.E Kurumlunun süt ve 
mamulleri işletmeleri(3 Adet) 

4- T.S.E.Kurumu Peynir ve. 
Tereyajj Fabrıkaları( 12 Adet): 

5- Diğer Resmi Sektörsüt işlet.: 
(5 Adet)  

: 290,240 

111.660 

38,500 

37.800 

72.000 

30.280 

Toplam (31) Fabrika 

TGplam fabrikaların çiğ süt alım ve imalât kapasii.— 

tesi olarak 290,240 ton/yıl olarak iıesap edilmiştira 
Bu kapasite içinde içme sütü tesislerinin ekipman 

kapasitesi dikkate alındığında 

İştiraklar (Konya) : 6.480 Ton/Yıl 
T.S.E.Kurumu tesislerinden : 135,000 Ton/Yıl 
A. 0. Ç. (Ankara-İstanbul : 15,840 Ton/Yıl 

Pınar süt mamül.A.Ş. : 21.000 Ton/Yıl 

Meriç . : 18.000 Ton/Yıl 

Zaroağa : 4.000 Ton/Yıl 
İncesu : 1.000 Ton/Yıl 

Toplam : 201,320 

İçme sütü işleme kapasitesi mevcuttur. 
Bu çalışmalar içinde T.S.E.Kurumu Peynir ve Tere-

yağ Fabrikalarının yılda 9000 ton pastörize süt 

işleyebileceği (makina kapasitesi) dikkate alınmıştu 
içinde 

f 

OV A' 
A 



SEKTÖRDE İSTİHDAM DURUMU 

Türkiye’de süt sanayiin gelişmesini etkileyen bir 
başka konu sayılan mahdut bulunan kalifiye ve uzman 
personeldir. Son yıllarda süt fabrikaları kurulduk¬ 

ça bu engelin önemi ve yarattığı problemler daha açık 
görülmektedir. 

Bunu ortadan kaldırmak her nekadar mali imkanlara 

dayanıyorsa da en önemli olan insan gücüdür. 

Bu problemde görülen en belirli müşkül kademeli 
eğitim sistemi tatbik edilse dahi, hazırlanacak 

eğitim programlarında uzun bir zamanın geçeceği 

hususudur. 

Bu problemin halli ilk etapta süt sanayii gelişmiş 

ülkelerden memleketimizde kalifiye personel yetiş¬ 

tirilmek üzere yapılacak eğitim ve öğretim uzmanı 

yardımı ile mümkün görülmektedir. 

RESMİ KURULUŞLARA AİT FABRİKALAR DA ÇALIŞMAKTA 
PERSONELİN SAYISI (MEMUR, İŞÇİ TEKNİK ELEMAN) 

Memur İşçi Teknik 
savısı sayısı Eleman sayısı 

a) T.S.E.Kurumu 264 631 45 

fabrikaları 

b) A.O.Ç.Süt Fab. 11 52 6 

o) İştiraklar 13 138 151 
T.S.E.K 

Toplam 288 821 200 



ÖZEL VE KAMU KURULUŞU İŞTİRAKLARI İLE 
KURULMUŞ SÜT FABRİKALARINLA ÇALIŞMAKTA 
OLAN MEMUR,İŞÇİ, TEKNİK PERSONEL SAYISI 

Fabrika Adı 
Teknik eleman 

memur sayısı 
işçi 
sayısı Toplam 

1-ANKARA-POLSAN o 47 52 

2-KONYA 5 45 50 

3-BOLU 2 5 7 

4-TURHAL 1 41 42 

5-BİNGÖL - w -

Toplam 13 138 151 

I-3-5 Faal değildir. 

ÖZEL SEKTÖR SÜT VE MAMULLERİ FABRUKALARINA 

AİT BİLGİLER TEMİN EDİLMEMİŞTİR. 
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HESMİ SEKTÖR SÜT FABRİKALARINDA ÇALIŞMAKTA 
OLAN İŞÇİ.MEMUR.MÜHENDİS SAYILARI  

I- Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu Fabrikalarında 
çalışmakta' olan personel sayısı 

Fabrikanın Adı 
Memur 
Sayısı 

İşçi 
sayısı 

Teknik 
eleman 

1- İSTANBUL 44 141 

2- İZMİR 27 112 

3- ADANA 33 107 

4- KASTAMONU 9 22 

5- BURDUR 19 23 

6- HAVSA 13 34 

7- ÇANKIRI 10 14 

8- KUŞ 12 22 

9- TRABZON 16 ‘ 18 

10- DİYARBAKIR 17 29 

11- ERZİNCAN 12 20 

12- AĞRI 12 23 

13- SİVAS 13 24 

14- VAN 14 17 

15- SİVEREK 13 25 

TOPLAM .264 631 45 

A.O.Ş. Süı Fab. 
ANKARA 

11 52 6 

TOPLAM 275 683 51 , 
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3. UR5TIM 

a) Üretim metodu-Teknoloji 
gir-; sütleri Genel olarak tilketici tarafından 

tencere veya taslar içinde ateş üzerinde kaynama 

derecesine kadar ısıtılmak suretiyle sıcak veya 
soğuk olarak tüketilmektedir. Bu metodda sütün 

yabancı maddeleri ekseriya temizlenemez. Süt ateş¬ 
le temas eden bir kap içinde ısıtıldığı için sütün 
protein, aibumin ve süt şekeri gibi önemli besin 
maddeleri kaynatma kabına yapışarak harap olur ve 

yararlanılamaz nale gelir. Denatürasyon , Laktoz 

karamelize olarak sütün tabiî rengi kısmen esmer¬ 
leşir. Bu meyanda sıcaklığa dayanamıyan vitaminler 

yok olur. Kaynatma ani ısıtma şeklinde olmadığı ve 

ani soğutma da mümkün olmadığı için bazı bakteriler 

kendilerini muhit ısısına ayarlıyarak korunabilir, 
kaymak kısmında gizlenebilirler. Bu sebeple kaynat¬ 

ma sağlık yönünden tam emniyetli bir metod sayılmaz 

Deodorize olmadığı için süte tabiî kokusunu verebil¬ 
mek imkânsızdır. 

Pastörizasyon! 1860-1964 Yıllarında ilim adamı Lauis 

Pasteur tarafından keşfedilen pastörizasyon metodu 
ile süt ve mamullerini dayanıklı nale getirmek müm¬ 

kün olmuştur. 

Bugün bütün Dünyada tatbik edilen pastörizasyon me— 

todları 

1- Alçak derecede uzun zamanda pastörizasyon 

(Devamlı pastörize) 

İngiliz literatüründe DT'LT harfleri ile gösteril¬ 
miştir 
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2- Yüksek derecede kısa zamanda pastörizasyon 
(Ani pastörize)-(HTST) 

1. Metod ile süt 63 °C ye kadar ısıtılır, 
30 dakika bu derecede tutulur. 

Bakteri öldürme nisbeti çok yüksektir. 

Bazla zaman, işçilik, alete ihtiyaç vardır. 

Muhtelif memleketlere ait pastörizasyon derece ve 
zamanları: 

Memleket  Dakika müddet Sıcaklık 
C F 

U.S.A. (Neyçyork) 30 61,7 143 
U.S.A (Chicago) 30 62.2 144 

Genel olarak 30 63 145 

20 , 68.3 155 
15 73.9 165 

Kaynak: Prof. Adam R.C. Pastörize 

2. Metod: Bu metod'la çalışan işletmelerde buhar, 
sıcak su, elektrikle çalışabilen cinazlar kul¬ 
lanılır, Cihazların ısıtma sathı çok artırıl¬ 
mıştır. Sütler bu geniş satıhlarda horaogen ola¬ 
rak ısınmakta ve derhal soğutulmaktadır. 

Bu 2. metodla bugün Dünya'da en uygun pastörize 

sistemi olarak kabul edilmiştir. 
Temizlik ve dezenfeksiyonu kolay yapılabilen tam 
otomatik ve elektronik kontrollerle mücehhez cinaz- 

lardır. 
\ \(Y -î- 
Y\ 



muhtelif milletlere ait pastörizasyon norm ve 

dereceleri aşağıda toplanmıştır. 

U.S.A. (Newyork) 71.1 °C 16 saniye 
Almanya 71-74 °C 1 Dakika 

60 °C " 
72 °C " 

Türkiye 73-80-85 °C 25-30 Saniye 

Pastörizasyon normlarının tesbıti, çi6 sütün 1 cc 

deki jerm miktarına göre yapılmaktadır. 

Yapılan pastörizasyonun etkinlisi sütte mevcut 

bakterilerin ölme nisbeti ile ölçülüdür. 

Pastörize cihazlarında, pastörizasyondan sonra 

mevcut mikrofloranın ^ 99-95,5 ölmektedir. Bu 
durumda 0,1-0,5 nisbetinde mikroflora canlı 

kalıyor demektir. 

Memleketinizde üretilen sütlerin 1 cc deki mikrop 

nisbeti çok yüksek olduğundan bilhassa Yaz ayla¬ 
rında pastörize edilmiş sütlerde çok sayıda mik- 

roflora tesbit etmek her zaman mümkündür, 

lireti.;iden işletmeye kadar uzanan kademelerde tekno¬ 
lojik, hijyenik tedbirleri almak organizasyonları 

tesis etmek bilhassa içme sütü sanayiinde büyük önem 
taşımaktadır. 

SterllizaSyon: Tarif: Beynelminel sütçülük organi¬ 

zasyonlarına göre sterilize süt: 

30 °C * de 14 gün 
55 °C * de 7 gün bakteri gelişmesi göstermeyen, 

staoil kalan suttiir. 

Genellikle sterilize sütlerin dayanma kabiliyeti 

oda sıcaKİigin da 8 hafta veya daha fazla olmaktadır. 
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Sterilizasyoc. metodlaru 

I- Tek kademeli sterilizasyom(110-120 °C de 10-20 
dakika) 

Isıtılmış sıcak şişelere 80 C ısıda doldurulan süt¬ 
ler kapatıldıktan sonra otoklav da 110-120 °C de 
10-20 dakika sterilize edilirler. 

II- Çift kademeli sterilizasyons İlk sterilizasyon ' 
cinasında 130-140 3C de şok k: sa bir zaman ısıtılan 
sütler, şişelenip, ağızları kapatıldıktan sonra tek¬ 
rar tek kademeli sterilizssyonla sterilize edilirler. 

III- Devamlı sterilizasyom Sütler direkt veya endirek 
olarak buharla 135-150 °C de birkaç saniye ısıtılır, 
ve soğutulurlar. Doldurma işlemi aseptik olarak yapıl¬ 
malıdır. Sütleri tekrar son bir defa sterilize etmeye 
Lüzum yoktur. 

Bütün ekipmanların steril olması şarttır. 
Sterilize sütler, soğuk depolanmaya lüzum göstermeden 

f 

ızun zaman muhafaza edilebilirler. Şayet steril sütler 

rygun şekilde paketlenmişse bakteriyolojik enfeksiyon 

tonusu yok demektir. 

Pastörize sütlerde de serbest jerm yoktur. Ancak tüke- 

-,im müddeti sınırlıdır. Ye soğukta muhafaza edilmesi 

gerekir. 

3u bakımdan memleketimizde, büyük nüfus kesafetinin 

nevcut olduğu, dağıtma sistemlerinin ekonomik güçlük¬ 
ler yarattığı bölgelerle, büyük endüstri merkezlerinde, 
.sı derecesi çok yüksek olan bölgelerimizde büyük ka¬ 

pasiteli süt işletmelerinde pastörizasyon sistemlerine 
_lâve sterilize tesislerini kurmak faydalı olacaktır. 

Son yıllarda aterilizasyonda kullanılan ekipmanlar çok 

inkişaf etmiştir. v r JL 
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Çeşitli sterilizasyon sistemleri aşağıda sınıflandırıl- 
mıştır. 

Çeşitli sterilizasyon üniteleri: 
I- Direkt ısıtma 

a) Alfa-Laval VTIS 

b) Alpura (APv), Uperizer 
c) Breıl and Martel, îhermovaç 

d) Cherry-Burrell, I 
e) Creamery Package 
f) Laguilharre 

g) Paasch and Silkeborg, Palarizator 
II- Endirect Isıtma 

a) Ahlborn 
b) Alfa-Laval 
c) APV-Utramatıc 

d) Cherry-Burell, II (Spiratherm) 
e) Sordi 
f) Stork (Sterideal) 

Sertifi.ye -sütleri Bunlar devamlı kontrol altında tu¬ 

tulan ve bütün hastalıklara karşı korunmuş ; sağlam, 

sıhhatli hayvanlardan ve içinde hiç bir zaman hastalık 

etkeni bir bakteri bulunmayan, bu suretle emniyetle 

içilebilen çiğ sütlerdir. 

Yukarda sayılan 4 tip içme sütünden sonuncusunu memle¬ 
ketimizde daha uzun yıllar sağlayabilmemiz imkansızdır. 

Tavsiye edilecek en ideal bir içme sütüdür. Sağılan 
sütün vitamin ve diğer besin değeri kaybolmadan tabii 

tad ve aromasını koruyabilen tehlikesiz bir süttür. 
Ne varki bu kadar üstün özellikleri olan bu sütün elde 

edilebilmesi bu günkü hayvan yetiştiriciliğimizde ahır, 
sağım, muhafaza ve hijyenik şartlardan uzak oluşumuz; 
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diğer bir deyimle bu şartları yerine’ getirecek maddi* 
teknik ve ilmi olanaklara henüz kavuşmadığımız için 
bu metodu izlenecek bir metod olarak sağlık veremeyiz* 
Pastörizasyon olanaklarından yoksun yerlerde siitii kay¬ 

natarak içme kuşkusuz en çıkar yoldur. Bütün şartla¬ 
rın elverişsiz bulunmasına rağmen sütten geçebilecek 

hastalıklarda büyük bir salgın veya felâkete uğrama¬ 
mış olmamızda, halkımızın sütü kaynatarak içme alış¬ 
kanlığının büyük payı vardır. Bununla beraber bu metod 

sütten sağlayacağımız besin maddelerini ve bunların 

yararlarını önemli ölçüde azaltır. Her zaman ve her 
şekliyle emniyetli sayılması mümkün değildir. Bu gün¬ 

kü sağım, muhafaza ve taşıma olanaklarımızın yetersiz¬ 

liği nedeniyle süte dışardan karışan çeşitli yabancı 
maddelerin sütten arınması da çoğu halde beklenemez. 
Sterilize sütlerden devamlı dayanıklı olanlar, amba¬ 

lajı içinde steril yapılmaktadır. Bu bakımdan metod 

olarak daha pahalı bir işlemdir. Aynı zamanda uzun sü¬ 

re dayandığı ve uzak yerlere taşındığı için ambalaj 

masrafları ve yatırımları yüksektir. Sütün karamelize 

olması fazla pişmiş tad alıp, doğal aromadan uzaklaş¬ 
tırılması, sütteki proteinlerin denatürasyonu ve ısıya 

dayanmıyan vitaminlerin harap olması kuşkusuz sütün be¬ 

si değerini düşürür. Bununla beraber satış halinde 
soğukta saklama olanakları gelişmemiş veya yetersiz 

olan Şehirlerde üretim alanlarından uzak ve taze bu- 

lunamıyan yerlerde, savaş hallerinde plâj veya kır 
kamplarında bu sütlerin bozulmadan taşınması, emniyet¬ 
le kullanılması ve sütle beslenme zorunda olanlarda bu 

olanağı sağlayabilmesi başlıca üstünlükleridir. 
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Geçici dayanııclı olan sütler (Ultra High proces) 
sütün besi değeri bakımından bir öncekinin sakınca¬ 

lı hallerini ortadan kaldırmış, hale graft kâğıdın¬ 
dan yapılmış özel kâğıt ambalajlarla hafif ve tek 
yönlü taşıma olanağı sağlamış, 3-4 hafta emniyetle 
oda sıcaklığından saklanabilen, sütün doğal aroma 
ve özelliklerini koruyabilen ideal bir içme sütüdür. 

Hevarki bu metodun uygulanmasına gerekli olan makina 
ve ambalajlama ekipmanları Dış Ülkelerden çok pahalı 
ve uzun yıllar kiralanmak veya satın alınmak suretiyle 

sağlanabilmektedir. Ayrıca bu sütlerin ambalajı olan 

kâğıdın ana hammaddesi olan graft kâğıdı yeni imal 

edilmeye başlanmış aliminyum ve laminasyon işlemi 

birleştirilerek gerekli sanayi yatırımı gerçekleşti¬ 

rilememiştir. Bu konudaki çalışmaların hızlandırılma¬ 

sı şarttır. Bir diğer güçlükte bu özel yapılı amba¬ 
laj kâğıdının nalen tek firmanın patendinde olup 

ortaklık olmadıkça patenti kullanma hakkının satın 

almamamasıdır. 

Yukarki açıklamalardan sonra; Memleketimizde bu günkü 

olanaklarla içme sütü olarak şimdilik pastörize sütü 

ele almak ve bunu geliştirmek zorunlu görülüyor. Pas¬ 
törizasyonu LTLT metodu günde 10—20 tonluk küçük ka¬ 
pasiteli işletmeler için ve HTSI metodunu da daha 
büyük işletmeler için uygulamak yararlı olur. Ülke¬ 
mizin ılık iklim kuşamında bulunması, özellikle son 
yıllarda büyük şehirlerimiz halkının genellikle buz¬ 
dolabına sahip olmaları ve satış dükkanlarında buz¬ 

dolaplarının artık bir problem olmaktan çıktığı dü¬ 

şünülürse metodun uygulama şansının arttığı görülür. 
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Ülkemizde' elde edilen şişelerin, hatta ham maddesi¬ 
ni ülkemizde; üretilmesi kolaylaşmış ,olan değişik 
plâstik kutu, şişe ve torbaların bu metodda kolay¬ 
lıkla kullanılabilmesi de tercih nedenlerinden ola¬ 

bilir. Sterilize sütlerde homojenizasyon zorunlu 

olduğu halde Pastörizasyonda bu zorunluk isteğe bağ¬ 

lıdır. Tüketiciler bu isme oldukça alışmıştırlar 

aynı şekilde metodu uygulayacak personel, usta ve 
işçileride sağlamak eskisi kadar güç bir iş sayılmaz» 
Yepyeni bir metodda olduğu gibi elemanların dış ül¬ 
kelerde yetişmesine veya yabancı uzmanlara zorunluk 

duyulmamaktadır. Bununla birlikte satış yerlerinde 
buzdolaplarının bu maksat için kullanma etkinliği 

çoğu zaman yeterli olamamaktadır. 
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fclRk.l SİF.LIL55I; 

Pastörize süt teknolo jisinöe1 1 litre pastörize siit 

üretimi için süte yapılar girdiler; 1— Atatürk Orman 

Çiftlisi Ankara süt fabrikası değerleri aşağıda gös— 
t erilmiştir. 

Girdiler 1970 1971 1972 1973 1974 1375 

uçretleri 3,93 4,82 5,16 6,33 8,67 9,42 

Hc-.ı:«îadde 151,05 174,78 216,10 255,77 298,22 432,54 

ArnealaJ (yige, 
AciSci| alimınyum— 
5>ûri o, gii^iin 7• s) 3,93 6,07 4,15 7,77 5,72 9,80 

Yönetim (elektrik, 
an ıryakıt,kırtasiye 
v.s.) 0,04 0,16 0,20 0,76 0,03 0,06 

Sabit kiymetlr 
(bakıra, amortisman) 1,00 0,30 0,91 3,59 0,22 15,19 

Direkt masraflar 
toplamı 160,00 186,73 226,52 274,22 312,86 4-67,41 

Genel Yönetim payı 10,29 14,78 15,00 26,20 32,38 56,26 

Fabrika yönetim " 17,51 18,13 20,77 17,89 28,04 35,22 

Toplam 187,80 219,64 262,29 118,31 373,28 5 58,89 

Yan ürünler geliri 2,62 0,31' 0,40 1,23 4,94 7,41 

Maliyet(l İt.) 185,18 219,33 261,89 317,08 368,34 5>51,48 



TÜRKİYE SÜT ERDüSTRİSİ KÜRÜMÜ İSTANBUL, İZMİR VE ADANA 
FABRİKALARININ 1973-1974-1975 YILINA AİT (KALİYET-GİRDİLER) 

İSTANBUL İZMİR ADANA 

<!£• 

1973 1974 s 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 
Esas ham madde 2.13 2.51 5.49 2.07 2.48 3.85 1.73 2.22 3.86 

Yardımcı ham madde 0,07 0.05 - 0.02 0.02 ~ 0.01 0.004 -

Genel işçilik 0.30 0.40 0.76 0.29 0.3b 0.39 0.54 0.83 0,58 

Çeşitli malzeme 0.30 0.49 0.67 0.32 0.51 0.45 0.54 0.86 0.61 

Personel masrafları 0.10 0.12 _ 0.32 0.14 0.18 0.18 0.26 0.38 0.33 

Sigorta masrafları 0.009 0.01 0.02 0.01 0.01 0.03 0.03 0.04 0.02 

Sabit Kıymet Amortismanı 0.28 0.31 0.42 0.29 0.27 0.17 0.61 0.75 0.37 

Çeşitli masraflar 0.01 0.02 0.03 0.04 0.03 0.05 0.01 0.01 0.02 

Vergi Resim ve Harçlar 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.03 0.04 0.02 

Dışarıya yaptırılan işler 0.08 0.11 0.17 0.09 0.12 0.09 0.15 0,22 0.16 

Karşılanan masraflar 0.009 0.01 0.02 0.01 0.02 0.01 0.03 0.07 0.03 

1 Litre işlenmiş sütün 
maliyeti IL./lt. 3.35 4.09 7.91 3.29 4.02 5.23 3.94 5.38 6.10 
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İçme sütü üretimi5 
Burada yurt içi üretimi için elimizde mevcut bir 

istatistik bulunmadığı gibi tarafımızdan isabetli 

bir tatminde bulunmak doğru olamayacaktır* Çok 
eskiden 1953 kılından Tarım Bakanlığında yapılar, 

bir çalışmada Türkiye de üretilen toplam sütün 
7° 25-30 u yoğurt dahil içme sütüne sarf edildiği 

ifade edilmişti. Halen içme sütçülüğü kültürüns 
alım gücünün ve beslenmede daha bilgili olmanın 
bir sonucu olarak daha önemli bir nale gelmiştir. 
1957 Yılında Ankara'da 5 ton pastörize süt satıla¬ 
mazken çeşitli nedenlerin etkisi ile bu gün 30-40 ton 

süt. ihtiyacı karşılayamamaktadır. Bu açıklamaya da¬ 
yanarak toplam süt üretiminin > 25 i bugün sadece 
içme sütü olarak sarf edilmektedir demek iıerhaide 

yerinde olacaktır. 

Özel Sektör İşletmelerinin pastörize süt üretimi hak¬ 
kında tam bilgi temini miinkün olamamıştır. 
Resmi Sektöre ait kuruluşlardan Atatürk Orman Çift¬ 
liği Müdürlüğü ile Türkiye Süt Endüstrisi Kururauna 

ait üretim rakamları aşağıda ve ekli cetvellerde gös¬ 

terilmiştir. 

Bilindiği üzere işletmeler Pastörize süt imalâtını 
(işleme kapasiteleri içinde) pakar isteklerine bağlı 

olarak yapmaktadır» 

Pazarın talep etmediği bir mamulün imalâtı mümkün 
değildir. 

Atatürk Orman Çiftliğinin Ankara ve İstanbul'aaki iki 
süt fabrikasında üretilen pastörize sütlerin yıllık 

miktarları aşağıda tablo 3 de gösterilmiştir. 

Türkiye Süt Endüstrisi Kurutunun üretim rakamları ise 
tablo 4 ile tablo 5 de gösterilmiştir. 
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ATATüHjİ OrLüAi'ı ÇIFTlivi-i FAOTOrılOS SJT 

O AET inil (Xg » /Y il) 

.0 : 3 

1970 

is 71 

1972 

1973 

19 74 

197 5 

AHri.cıl’iÂ öat 

f 3- vn i' 1 rvr\ C3 i. 

9.241.345 

9.374.İO 7 

9.701,126 

1^.352.035 

7.9ö4.tt54 

İSt âiı Dul liuC Bli’'İ..U î Li 
f 3. D i111. a. d 3 1 

i.231.536 

1.370.İ 

1»410•u2ö 

1.411*327 

4 *722 

■t O i /•> a j-
lOJ*005 

10,472.8öİ 

10.744.355 

11.121.352 

il.703.302 

3»43 4 • 7 o 4 

8.7 o 7.51S 

n 
a 
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İSTANBUL, ÎZCtR, ADANA UUESSESELERINİH 1973-1974-1975 YILLARI 
AYLAR İTİBARİYLE İMAL ETTİKLERİ PASTÖRİZE St)T MİKTARI TON/YIL ' 

TABLOM 

FABRİKA 

ADI 

YILLAR OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TOPLAM 

1973 678.5 516.3 755.7 731.1 773.4 682.7 533.1 575.9 593.0 694.0 612.5 650.6 7.796.8 

İSTANBUL 1974 798.0 802.2 958.5 910.7 851.1 617.0 497.6 554.0 447.3 315*2 218.9 209.4 7.179.9 

1975 241.9 337.1 574.9 644.4 678.8 620.0 643.1 603.9 631.9 694.6 716.1 723.7 7.110.4 

1973 260.5 258.0 301.8 286.0 301.6 279. 2 267.4 282.4 308.8 298.3 320.7 336.5 3.501.3 

IZ1ÜR 1974 312.9 326.1 373.6 341.2 325.2 289.6 310.3 303.3 332.3 341.3 346.6 312.1 3.914.5 

1975 343.7 314.6 353.4 359.1 349.9 304.8 285.2 278.3 338.3 316.8 324.8 332.9 3.901.8 

1973 75.3 82.3 90.8 102.0 103.1 93.4 96.9 90.1 60.3 34.2 40.6 47.2 916.2 

ADANA 1974 76.2 100.5 119.5 109.9 104.4 102.7 93.7 86.2 61.7 35.9 29.8 30.2 952.7 

1975 55.4 41.9 67.6 69.4 66.2 62.2 57.7 46.8 57.3 60.7 67.5 69.4 722.1 
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Tablonun tetkikinden de görüleceği üzere T.S.E. 

Kurumunun işletmeleri içinde İstanbul Süt ve iûa- 

müllerı SanayıT müessesesi günlük alınan şutun 
71-73 pastörize süt iıalinde işleme imkanı bu±- 

rauştur. 5 'l'abloda görülecesi üzere bu işletmene 

günlük satın alınan süt miktarı 33,1-35,3 ton 

arasında derişmektedir• 

Buna narşi, Amana Süt ve mamülleri Sanayii mues— 

sese iuüaüriüaünde ise bu değer /o 17,2-45,1 ara— 

sırma değişmiştir» 

Bu neticelerden de görüleceği üzere tüketim alış¬ 

kanlığı da üretimi fazla miktarda etkilemektedir. 
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T.S.E.K. Süt iyLETmELEKiMİN 19/3-1974 YILLAÜl igİnDE 

ALMİy OLÜÜüÜ ylü o ÜT UİkTAKl İLE BAZAL TALEBİNE (İÜKE 
İyLEAEL BABTÜIUZE bÜT 

TABLO: 3     

Muessesenin 

Adı 

Yıllar 
İ3a i. m alı- 
ila i. .> ut 

( conj 

Ortalama 

günlük 
süt alımı 

Bastörize 

süt imalâ¬ 

tı (Ton) 

Ortalama 

günlük 
imalât 

Alman sütün 

past.3üte 
İşlenme $ si 

ıy/3 lU.bOb,5 37,3 7.7yo,ö 23,y 73,3 

.İSTANBUL ıy/4 lU.Uby,! 33,7 7.ı/y,y 23,9 71,3 

ıy 73 y.y4b,b 33,1 /.110,4 .İLmJ 71,3      

iy/3 b.704,0 22, 6 3.310,3 11, / 31,7 

İZiuıri ıyr/4 7.260,3 24,2 3.yi4,3 13,0 33,9 

ıy /3 11.12y,b 37,1 i.yio.8 13,0 33,1    

ıy/i 2.3 yj, 2 d , b ylb,2 3,0 33,3 

ALALA 1974 2.112,6 7,0 932,7 3,1 43,1 

ıa75  4«ıyy.i 13.9 ' 722 i 1 . ü»4 . 17.2 



İSTAKbüli, İüidİR VS ALAKA PAbKİKALAEINDA 
İinAL SLİiıSK PA31ÖHİZS SÜT iuİkTARLARI VS 

1975 YILI SATIç FİATLARI İLS ÜRSTİiA LE- 

tfretim delerleri tîL») 

la 7İ 1974 1975 

İüTAKbJL 504.760 536.492 533.2ÖO 

İZiulR 245.091 274.015 2 73.126 

A^AKA 64.134 66.669 50.547 

İmal eclilan past.Sdt miktarları ('i'onj 

1973 1974 1975 

bTAKbJL 7.796,6 7.179,9 7.110,4 

İZıüİK 3.501,3 3.914,5 3.901,6 
ALAKA 916,2 952,7 722,1 



j.bİ'AIıijUlı— üfi^lüTA^ FAü.'ixKAbIÎ'îi^A Oürtüıû; 

FaD.Amöar Satış maliyeti Ortalama satış 
Yıllar maliyeti Kuruş Flatı Kuruş 

1V.UT 

1970 253.56 281.51 250.21 

1971 256.19 267.91 251.06 

1972 266.12 302.26 255.25 

1973 330.34 369.33 349.11 

lb74 415.70 465.33 403.95 

1975 709.76 034.94 603.17 

1975 Yılı Ekim ayından ıtiDaren üu fabrikanın 

çalışması durdurulmuştur. 
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ATAÎüKi, 0 RııiAR vlETDIOl iıiülüRiıUuiJ tesislerinde 

üretilen pastörize sütiin fabrika ortalama fiyat-
ları ile üretim değerleri ise aşağıdaki cetvelde 

gösterilmiştir. 

ANKARA: 

Yıllar 
Üretim miktarı 

a. 
Ortalama satış fiyatı-Krş, 

üretim değeri 
IL. 

19/0 9.241.345 231.64 21.425.135 

19/1 9.374.167 249.83 23.419.481 

1972 9.701.12b 276,04 26.973.010 

1973 10.352.035 376.02 39.132.763 

1974 8•460.042 410.52 34.730.164 

1975 7.934. 655.48 52.339.121 

ıüTAAbUl 

1970 1.231.536 250.21 3.103•ObO 

1971 1.370.786 251.08 3.441.7 ı'5 

1972 1.420.02ü 255.25 3 . b2b.u5Ö 

1973 1.411.327 349.11 4.927.004 

1974 974.722 403.95 3.937,3ö9 

1975 763.064 603.17 4.723.207 

PI i \ ıL[ rr ı® 4 t 
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1976 YILIÎJDA T.S.S.KÜBUMU TARAFIMDAN 

UYS’Ji.AI.'ACAK PASTÖRİZE SÜT FİATLARI 

cayıı 
Toptan 
3<a. ulŞ 

Pastörize süt, ,, T , - 
x/ •+ u u • l#5v—1*70 

üÇIK. su u 

1/2 " 3-3.10 3.30-3.40 
1 " 6.25 6.50 

Perakende 

satia  

1.90-2.25 

3.Ö0-4.00 

6.75 

t ( 
rt- T 
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/ 

219 İICA'HET durumu 
a) İthalat 
1- Mamiil maada itnalatii 

İçme sütünün mamul halinde yurdumuza ithali bu güne 
kadar yapılmamıştır. Ancak, bu mamullerin yerine 
ikame olabilecek ve içme sütü hammaddesi olan çig 

süt yerini alaoilecek bir mamul olan süttozlarını 

burada bahsetmek işin önemi yönünden gereklidir. 

Bilindiği üzere bugüne kadar yapılan plân ve prog¬ 

ramlarda üretimi teşvik ve tüketimle ilgili dengenin 

temini için süt mamulleri ithalatı öngörülmemiştir. 
Bu maksat içinde uluslararası teşekküllerden belirli 

projelere Dafolı olarak yardımlarla gelen süt ve ma- 

mülleri dağıtım ve tevzi işi 1^71 yılı icra planı 133 

nolu tedbirle disipline edilmeye çalışılmıştır. 

Ancak bu maddede işlemez bir madde olarak kalmış ve 

çeşitli Bakanlıkların yardım projeleri içinde hibe, 

olarak tonlarca sut tozu yurdumuza gelmiş, proje kap¬ 

samı içinde tüketilmesi gerekirken serbest piyasaya 

intikal ederek Akborsa teşekkülüne sebebiyet vermiş¬ 
tir. 

Süt Hayvancılığını, üreticiyi dolayısıyie süt fabrı- 

kalarını etkileyen bu yardımların durdurulması hakkın¬ 
da muhtelif zamanlarda yapılan çalışmalarla, yardım¬ 

ların kısıtlanmasına çalışılmıştır. 

Çeşitli tariklerde yapılan süttozu yardımları bir bil¬ 

gi vermek yönünuen aşağıda gösterilmiştir. 
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ünıcef teşkilâtı : ly56—13o2 Yılları ara3inda 
i.üclj Ton, 

Carı teşkilâtı : lyp:*—İ97J Yılları arasmaa 
74»y22 Ton, 

A.ib.D.Katolik örgütü 196ü yılıma 396 ton, 

>*r’P Teşkilatı : 19o4 yılından oerı 12.050 ton, 
Toplam u iara.-: 9ö.55o ton o_-delsız sut tozu yaramı 
ayiijij tır. 

± ^.câi’ü c x)'1aciuiigi şuoat ly 74 yılıı ua 4oo ton s ut— 

tozunun İsveçten ıtnalmi, 1^75 yılında da 100 ton 
out tozunun T.B.-S.K. tarafından Hollanda * dan ıtnalı— 

ne müsaade etmiştir. 

bunun dışınaa buduna Kadar uzsı söztore süttozu 

ıtnal müsaadesi verilmemiştir. 

Konu 1.0.H.K. tarafıııdan dikkatle takip edilerek 

sile yerine ikame olaoilen süttoziarının ıtnalinı 

disipline edebilmek için 1.3.1976 tarininde yürür¬ 

lüne giren bir Bakanlar Kurulu Kararı çıkartmıştır, 

ou karara güre (süt ve mamulleri itnali T.3.İS.K. ve 

gerektiğinde Gıda—Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca 

lüzum görülen nallerde, diğer kurum ve kuruluşlarca 

yap x i acakûir, 

iSu âarar gereci Jiaınlekttimize süttozları ancak ge— 

rektigi cakdırde itiıal edilecektir. 

2- Yan mamul itiıal atı: 

Bu konuda kondanse süt gıiıı yine sonucunda içme 

süttüne çevrıleOılen fakat unemlı Dir yer tutmayacak 

olan koyulaştırılmış şekerli ve şekersiz sütlerin 

itnalinden söz edıieozlir. f 
i <•>' 
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Ha.n itlaücle İthalatı: 

Bu uölümae içme sütü ham maddesi olan çig sütten 
söz etmeK kuşkusuz doöru olmaz» Bununla beraber 

yardımcı nam madde olarak: 

aj Ambalaj ham maddesi. sayılan plâstik 

b) çişe kapadı ham maddesi olan alıminyum şerit 
c) Temizleme maddelerinden kostik, soda, teepol, 

kireç kaymağı solvey(şişe imalâtı ham maddesi 
ve çeşitli deterjanların ana maddesi) ve labo 

ratuvar malzemeleri ile diğer bazı deterjan 
ithalatı söz konusu olabilirse de ithal edilen 

yukardâki maddelerin hangi amaç ile ithal edilmiş 

bulunduğunun tesbıt veya tayin edilmesi çok güçtür. 
içine sütçülüğünde ihracaat söz konusu delildir* 
ilerıki yıllarda dahi bu ihtimali düşünmemek gerekir. 

Stok Durumu: 

İçme sütü imal veya üretimini izleyen 24 veya en çok 

4ö saat içinde tüketimi şart olan bir besin maddesi 

olduğu için stok edilmesi olağan değildir. Bununla 

beraber Ultra Higiı Brocess veya sterilize süt üreti¬ 

mi halinde 1-2 aylık mümkündür. 

Yurt içi talebi: 

memleketimizde üretilen sütlerin ne kadarının 

içme sütüne sarfedildiği hakkında yapılmış doğru 

ve Jİesın bir araştırma yoktur. 
İçme sütünde kullanılan sütün büyük bir kısmı inek 
sütü olmakla beraber, keçi sütü üretiminin, bulun¬ 

duğu bölgelerde inek sütü içme keçi sütü de katıl— 
y n U A L-:-. 1 1 ıır.l imOÜ'+'oHTV' . 
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i. b / b İÇ İİİCİ 0 IIİ0n. /e rvtişl üûtu "t O y i câ.li'11 Oİctı'cik 

3.139*000 tun Scıt üretileceği tanmin edilmiştir. 
aidö-Tariiii ve Bâ.yv£tii.cıliri Bakanlığınca yanılan 

çalışmalarda üretilen bu. sut uıı L/o 2b nın içme a ütü 

olarak kullanıldığı belirtilmiştir. 
Bu miktar 7Ö4./90 tondur. 

Bu miktar s at un şains başına yıllık tük. o t im miktarı 

ise 19.61 Kg. dır. 19/9 yılı içinde mevcut aut iş¬ 

let.nelerinde imal cdıiecek pastörize ve sterilize 8 ut 

miktarı ise 2Uİ.32Ü ton/yıl olmaktadır. 

Bu durumda 503.43ü ton sut, süt fabrikaları dışında 

içiiurck tuketılecektir. Toplam pastörize sut işle¬ 

me kapasitesine göre nufus başına düşen tüketim mik¬ 

tarı ise: 5.Ü3 k^./yıl olaı’ak nesap edilmiştir. Nüfus 

başına günde bir bardak (25ü) gr. a üt hesaplarsak 

y ılda içme sütüne tausis Hailece* miktarın 3«b5ü.üüü 

tonu bulması gerekir’. Bu durumda içme sütü tüketimi¬ 

nin kişi başına yi,25 kg. mı bulması gerekecektir. 

Süt tüketimi artık; elektrik, su, temizlik maddeleri 
tüketimi gıdi bir uygarlı* ölçüsü sayılmaktadır'. 

Memleketimizde süt tüketimi; ülserli hastalar başda 

olmak üzere diyet hastaları,çocuklar ve emzikli kadın¬ 

larda oldukça devamlılık gösterir. Bunun dışındaki tü¬ 

ketim, mevsim özellikleri, ikame maddelerinin bulunma 

olanağı ve fiatiarı, ailenin ödeme gücü ve bunun de- 

gişme durumları gibi dana bir çok etkenlere bağlı ola¬ 

rak azalır, çoğalır. Genel olarak kış aylarında meyve 

ve sebze (kavun, kai’puz, domates, üzüm, ve de benzeri 

giDi jierın az ve panalı olmaları nedeni ile içme sütü 
ısteaıi artar. 

Bununia be***1-^ıo *** - 11,, ı. ı ıa ki. i beslenme program— 

( 



larında Ana ve Çocuk Bağlığı Merkezlerinde, yatırımcı 

kuruluşlar da Dünya Gıda Programı dolayısıyla damıtı¬ 

lan süt tozlarından yapılan süt ve sütlü mamullerin 

halk üzerinde siit kullanma alışkanlığı geliştirdiği 

ve bu program dışında da süt içilmesinin tercih edil¬ 
diği bir gerçektir. Zehirli işlerde çalışan işçilere 

kanunen verilmesi gerekli süt ve yoğurdun da süt tü¬ 

ketimini ülke çapında artırıcı rol oynadığı inkâr 
edilemez, özet olarak gün geçtikçe bilgili beslenme 
eğitimi sütle beslenmeyi kolaylaştırmakta ve artır¬ 

maktadır. Okadarki süt üretimindeki artış, tüketim 

gelişmesini karşılayamaz olmuş bunun sonucu olarak 

verimli hayvan yetiştiriciliği ve ithali maksadıyla 

resmi kuruluşlar ve kredi kaynakları devamlı olarak 
zorlanmıştır. Bir ylldan beri bu zorlamaların olumlu 

sonuçları da elle tutulur iıale gelmiştir». 

Fiat Durumu! 

İçme sütü fiatları memleketimizde genel fiat artışına 
paralel bir yükseliş göstermiştir. Bunun etki3i ile 

zaman zaman belediyeler narh ile 3üt Hatlarını tes- 

bit etmişlerdir. 1969 yılından sonra 3erbest bırakılan 
fiatlar 1974 yılında Sanayii Bakanlığı bünyesinde ku¬ 
rulan Merkez Bankası fiat kontrol komitesi sekreterli¬ 

ğinin tasvibinden geçirildikten sonra uygulanabilmiş¬ 

tir. Süt fiatları 1975 yılından itibaren de tamamen 

serbest bırakılmıştır. 
T.S.E.kurumu mamüllerinin fiatı, Gıda-îarım ve Hay¬ 
vancılık Bakanlığı tarafından tesbit edilmektedir. 

Ancak Resmî Kuruluş l'.S.E. Kuruntuna bölgesel fiat dal¬ 

galanmaları karşısında daiıa müessir ve esnek hareket 
edebilmek ğayesi ile üretici ve tüketiciye bir hizmet 
götürmek üzere (21.Ocak,1975 gün 15125 sayılı resmi 
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gazetede yayınlanan 7/92Ö4 sayılı Bakanlar Kurala Karar 
ile) Bakanlıkça tayin edilecek fiatlarla satışın yapıl¬ 
ması, sonunda herhangi bir zarar meydana geldigi tak¬ 

tirde bu zararın da hazine tarafından karışılanması 

Bakanlar Kurulunun 9.12.1974 günlü kararı ile karar 

altına alınmıştır. 

Bu karar Grida-farım ve Hayvancılık Bakanlığının 12.3. - 
1964 gün (404 sayılı kanunun 24 cü maddesine göre) ya¬ 

zıları ile teklif edilmiştir. 

Ayrıca Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının tesbit 
edeceği fiatlar üzerinde Kurursa •/» 10 nispetinde eksilt¬ 

me ve yükseltme yapabilme yetkisi de verilmiştir. 

1972-1975 yılları itibariyle 1 İt. pastörize sütün sı- 

nayi maliyeti ve satış fıatları resmi sektör olarak 

aşağıda gösterilmiştir. 
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iv/i'Ai«.BJL OuT Va uiAımjiıLEflİ OAliAYIl MJEobujsüiSİ 

vı u v<. • ♦ ı • 4, Satış fiatı Y lar Past.but bmayıî Maliyet « , 
(İL.) , /“-i1       Lıra/Korua 

1971 İt. 2.53 2.38 

1^72 İt. 2.53 2.52 

1973 Kg. 2.98 3.29 

1974 Kg. 3.64 3.93 

llmlK bılT VK MAMJLİIİ.K1 OAMA7IÎ MüabbESKbİ 
1971 İt. 2.64 2.17 

1972 İt. 2.60 2,30 

1973 İt. 2.81 2.ö5 
19/4 İt. 3.72 3.74 

AJft-iA ti'ji 7.6 iu-Mi-.JİjİjSHİ bAKAYII MU-KıSb-ablıbl 

1971 İt. 3.35 2.19 

1972 İt. 3.59 2.37 

1573 it. 4.51 3.37 

1974 İt. 6.25 4.96 
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A'l'ATUıiH üru»ıAl\ v ir T Udi bul a’ AkâxkrtjjAfîi : 

Fab«A il bar Topta il 0 r t a— Perakende a a t j» $ 
Yıllar ıHa i- Ly 6 ti i 

kar us 
L a i ıl a a a 11 s 

Tı„a11 krs . 
T xy atı kiş . 

ıyoo 143.29 13 0«öo 100 

İ96İ 130.71 . 54 100 

1302 130.00 130.65 iüü 

1903 123.33 130.46 100 

ıyo4 124.33 101 • 03 100 

1963 130.10 Lul./4 100 

1966 I30.32 103 «31 lüO 

1967 137' • 23 lo4•03 100 

1966 170.01 iGo•3b 100 

1969 173•33 230.11 230 

1370 103•16 2 jl • 04 23^ 

1971 224.04 3 4 3 • o o 3-00 

İ97'2 2u1.38 2/ö,04 300 

1973 317.06 3 / 2 • 0 2 400 

19 i 4 366.34 *+10 .32 43 0 

1973 3,X. 46 053*40 700 

Halen - - 030 

l>Uİ’£lu.aı\ L Vhbatiüab l s 1 i. a bl âr x i 1 a acı 015 masrai lan 

J-ciılli. dft^liair* ir' t: l‘i-iAila 6 öd L up 1 iyab Ldi1!iili-a 

uci,y İ kân 1 i u r e bel ^ 1 Lıâ 20 k u LVU s ıköii 1370 den 

1 ti x Ucîl'Üli 3 > 1/ 0 uatğ maaiı ut;r± 00 aufu4 a v 1 »v ar x lı 

m ak zorunda kaliiii:-» b i ı.‘ • 

—• 
\ M 1 VU ’ ,V> 7 <4 
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İçme şutu olarak ele alınacak olan autun inek ve keçi 
sütü olduğunu başlangıçta kaydetmiştik, Memleketimiz 

bu iki süt nayvanı adedi bakımından oldukça zengin 

bir potansiyele aaJaiptir. 1974 yılı istatistik yayın¬ 

larına göre, 

Kıl keçi 15.190.OOU 7.6üj.0U0 573.000 75.36 

Tablodaki rakamları incelediğimiz zaman hayvan başına 

verimin çok düşük olduğu kolayca görülüyor. 

Avrupa ülkelerinin pek çoğunda bu ortalama verimin 

2.500-j.OOO Kg. olduğu bilinmektedir. Ülkemizde mevcut 
süt hayvanlarının ıyı bir besleme, barındırma, selek- 

sıyon ve ıslâh yolu ile verimlerinin yükseltilmesi kuş¬ 
kusuz mümkündür. 

Bu taktirde alınan süt miktarı bu günkünün en az 5-6 

misli artabilecek demektir. Bu günkü ekilmeyen, müna¬ 

vebe uygulanmayan nadas arazilerde yem bitkilerine gnem 

verilmesi, hali nazır çayır ve mer'alarm bilgili bir 

şekilde kullanılması, kepek, küspe, arpa, yulaf gibi 
yemlerin ihraç edilmemesi, ekonomik olmayan bitkiler 
yerme yem bitkilerinin tercihi,yem bitkilerinin değe¬ 
rinden kaybetmiyecek şekilde muhafazası, silo yemlerinin 

arttırılması gibi tedbirlerle besleme konularının önem¬ 
li bir kısmının halledilmesi hiç de güç bir iş değildir, 

Mevcut 

Hayvan 
s ayısı 

Sağılan Alınan Sağılan 
Adet süt ton hayvan ba¬ 

şına verim 
Mi 

Sığır 13.367.000 4.Ö44.ÜUO 2.Ö12.ÜUO 4.Ö44.0UU 2.Ö12.0UO 580.51 

Tiftik keçi 3.566.000 1.313.000 53.000 40.30 
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Ano&k burada elde edildiği halde gereği gibi muhafaza 
edilemediği için bozulan, değerinden kaybeden veya he¬ 

der olan sütlerin de oldukça önemli olduğunu kaydet¬ 

mek yerinde olur. Bu sağlandığı taktirde üretimin 

artacağından kuşkulanmamak gerekir. 
IV- ÜRETİM PROĞHAMI: 

Türkiye'de mevcut istatistiklere ve yaptığımız çalış¬ 
malara göre yıllık tüketim nufus başına 19.61 Kg. dır. 

Bu üretime göre günde her şahısa 54 gram içme sütü 

isabet etmektedir. 

Bu durumda mevcut içme sütü sanayiini süt sanayii ge¬ 

lişmiş ülkelere mukayesesi mümkün değildir. Ve yine 

aynı seviyelere 4 cü 5 yıllık pl&n döneminde ulaşması 

da mümkün görülemediğinden çalışmalarımızda beslenme 

yönünden gerekli nufus başına asgari günde 250 gram 

süt tüketimi esas alınmıştır, 

Nufusun 40.000.000 olduğu kabul edildiğinde her 

şahısın 250 gram (bir büyiik bardak) süt tüketebilmesi 
için gerekli olan içme sütü miktarı 3.650,000 ton ol¬ 
maktadır. 

Bu miktar süt ihtiyacı, içmesütüne elverişli 3.139.000 

tonluk inek ve keçi sütü üretim toplamı ilerde karşı— 

lanamıyacaktır. 

Bilindiği üzere aynı süt yoğurt ve peynir imalinde de 

kullanılmaktadır. Yapılan çalışmalar aynı sütün ancak 

25 nin içme sütünde kullanıldığını göstermiştir. 

Aynı oranı muhafaza ettiğimiz takdirde içme sütüne 
3.650.000 tonluk bir tahsise göre toplam süt üretimi¬ 

mizin 14,600,000 tona yükselmesi gerekmektedir. 

Bu amaca ulaşabilmek için çeşitli tedbirler üzerinde 
durulması mümkündür. Bunlardan en önemlisi: 
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1- Hayvan başına verimin laktasyonda, mevcut durumun 
4*65 katma ulaştırılması (Bu değer normal şartlar
daki kültür ırkı hayvanlarının laktasyondaki verimidir, 

2- Süt sanayii ile koordine çalışan özel süt ineği çift
liklerinin tesisi, 

3- İyi beslenme ve iyi seleksiyonla yüksek verimli kül
tür ırkları üretimi, 

4- Mevcut ırkların ıslahında an önemli yeri alan sağlık 

koşullarının ıslahı, 

gibi konuların plan dönemi içinde önemle ele alınması 

ile mümkün görülmektedir. 

Değerlendirme: 

Bilindiği üzere bir memlekette üretim artışı ile tüke

tim aynı hızla gelişirse istikrar sağlanabilir. Bu da 

ancak artması planlanan üretimin çeşitli mamullere kay

dırılması (işlenmesi ve tüketilmesi). mümkün olabilecek
tir. < 

Üretim deve değerlendirmede israfı önlemek maksadı i3e 

kurulacak ünitelerin optimum çaplarını tayin ve tesbit 

etmek gerekmektedir. 

Optimum çapları geniş olan süt endüstrisi yatırımları
nı devlet, bunun dışındaki özel teşebbüslerin kurabi

leceği küçük işletmeleri de özel teşebbüse bırakmak 
gereklidir. 

Ancak özel teşebbüse, bu küçük işletmelerin kurulmasın
da kalkınmasında teknik bilgi ve iştiraklerle katrcıüa 

bulunmak gerekmektedir. 
/ 



Yunanda kısara belirtilen bu durum kapsamında üretil- 

"•••3i plânlanan 14.600,000 ton sütür. içlen'eoilrcesi irin 
gerekj.i işleme kapasitesi ne olmalıdır? 

İş.Tıe sütü tahsis edilen sütlerin önemli bir kısmının 
pastörize edilmeksizin tüketildiği memleketimizde üre¬ 

tilecek sütün Jİ 50 sinin sanayi içinde işleneceğini 
, planlarsak en küçük pastörize süt işleme ünitesinde 
VA, 

P 30 ton kabul ettiğimiz takdirde yaklaşık olarak 800 
adet tesise ihtiyaç olacağı ve bunların da tam kapasi¬ 

te ile çalışmasının zorunlu olacağı görülecektir. 

JY kühnîUİ.SI O ER EKLİ YCNİ TEKhOLO Jİ : 

memleketimizde içme sütü sanayiî içinde uygulanması 

gerekli teknoloji olarak 2 metoda dayalı teknoloji 

tatbiki gereklidir. 

Bunlardan en önemlisi kısazamanda tüketilmesi gerekli 

olan P.Süt imalinde tatbik edilen yüksek ısı derecesin¬ 

de kısa zamanda yapılan pastörizasyon ile aynı işlet¬ 

melerin bünyelerine iiâve tesis olarak konulacak ste¬ 
rilize üniteleridir. 

Bilindiği üzere steril sütün ham maddesi pastörize 

süttür. Bu’ durumda pastörize ve sterilize olarak 

kurulacak işletmeler yalcın pazarın talebi üzerine p.süt 
işleyecek pazarın talep etmediği sütleri- de steril süt 
naline getirerek uzak pazarlara nakledecektir. 

Bu şekilde üretim artışını değerlendirme imkanı bulu¬ 
nacaktır . 

Az dayanıklı sütlerin imalâtında sınaî maliyetler ba- 
1angıçta yüksek olabilir. Ancak bu imalâtta kullanıla¬ 
cak ambalaj kâğıtları imalâtı için, plân dönemi içinde 
çalışmalar yapıldığı hatta bu sanayii kuruluşların 
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kurulmasında T.S.3.Kurumu olarak yatırımlara 

iştira . edildiği takdirde kombine kurulan bu 

tesisler Memleketimizde çok faydalı olacaktır. 

Üretim fazlalığının senenin belirli aylarında top¬ 
lanması nedeni ile Kurulması plânlanan içme sütü 

tesislerinde tereyağ ünitesi yanında muhtemel 

pazar talepleri de dikkate alınarak: yoğurt ve 

dondurma imalât ünitelerinin de bulunması ge¬ 
reklidir . 

Yine içme sütü sanayiinde önem arzeden kondanse 

süt imalât hattı, süt üretiminin bol olduğu yer¬ 

lerdeki süt tozu tesisleriyle birlikte düşünüle¬ 
bilir. 

Kondanse süt tesislerinin kurulamadığı yerlerde 

ise süt tozu tesislerinin yanında peynir işleme 

ünitelerinin yerleştirilmesi faydalı olacaktır. 

A 

o \ 



-50-

YAîıriIİ.İ PROGHAIdl: 

Türkiye Süt Endüstrisi Kurucu tarafından plânlan¬ 

mış ve eklenecek yeni kapasiteler: 

1- Başlangıç yılı : 1973-1975 
Fabrika sayısı î 14 Adet. 
Eklenecek yeni 
kapasite toplamı: 
İşlenecek P.Süt miktarı 

120.000 
126.000 

Ton/Yıl 
Ton/Yıl 

2- Başlangıç yılı : 1976 
Fabrika sayısı : 12 Adet 
Eklenecek yeni 
kapasite toplamı 127.500 Ton/Yıl 
İçme sütü işletmeleri sayısı 11 
Eklenecek yeni 
kapasiteler toplamı 112.500 Ton/Yıl 
İşlenebilecek past. 
süt miktarı 99.000 Ton/Yıl 

3- 4 cü Beş yıllık plân döneminde 
programlaştırılmış olan fabrikalar 

Başlangıç yılı : 1977 
Fabrika sayısı : 9 adet 
Eklenecek yeni 
kâpasite toplamı 112.500 
İşlenebilecek p.süt miktarı 63.000 

Ton/Yıl 
Ton/yıl 

4- Başlangıç yılı : 197o 
Fabrika sayısı : 3 adet 
Eklenecek yeni 
kapasite toplamı 37.500 Ton/Yıl 
İşlenebilecek P.Süt miktarı 27.000 Ton/Yıl 

5- Başlangıç yılı : 1979 
Fabrika sayısı : 3 Adet 
Eklenecek yeni 
kapasite toplamı 
İşlenecek p.süt miktarı 

22.500 Ton/Yıl 
27.000 Ton/Yıl 

o— Başlangıç yılı : 1^80 
Fabrika sayısı : 3 adet 
Eklenecek yeni kapasite 
işlenecek p.süt miktarı 

Ly i f\ 

toplamı 30.000 
27•000 

rj t 

Ton/Yıl 
Ton/Yıl 
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- Başlangıç yılı : 1981 

Ton/Yıl 
Ton/Yıl 

Ton/Yıl 
Ton/Yıl 

Kurum öz İlikle tesislerin kuruluşunda eklenecek 

yeni kapasiteler dikkate alarak pastörize süt iş¬ 
leme ekipmanlarını büyük kapasite içinde plânlamak— 
tadır. 

Bu jeklide aynı tesise yoğurt,peynir do: -ma gibi 
imalât üniteleri ilavesinde ae işlenecek sıt kapa¬ 

sitesi bakımından yeterli olacaktır. 

1973-1975 yılında kurulmuş fabrikalara 1976 yılında 

faaliyete geçecek fabrikalar da daiıil edildiğinde 
(süt tozu işleyen fabrikalar hariç) 1982 yılında 
49 alet süt fabrikası kuruluşu olarak toplam 437.500 
ton/yıl yeni bir kapasite ilâvesi yapılmış olacaktır. 
Yine bu tesislerde işlenebilecek p.süt miktarı ise 
414.000 Ton/Yıl olmaktadır. 

(Yatırım programında yer alan süt ve mamulleri ile 
peynir ve tereyağ fabrikalarının yıllar itibariyle 
dağılımı ekli listelerde gösterilmiştir.) 
9- İlâve imalât üniteleri: 

1976 Yılı yatırım programı içerisinde İstanbul, 
İzmir, Adana Süt ve kamilleri müesses esine 5 Ton/— 
saat kapasiteli sterilize üniteleri ilâve edilmiş¬ 
tir . 

Bu dururu fa yılda ilâve euiler st.-m.ııze sut işleme 
kapasitesi ve (bu tesislerin 6 saat çalıştığı dik¬ 
kate alındılında) 27.0m0 Ton/Yıl olmaktadır» 

raorıka sayısı : j Aaet 
Eki.necek yeni kapasite toplamı 37.500 
işlenecek P.Süt miktarı 27.000 

Başlangıç yılı s 1982 
Fabrika sayısı : 2 Adet 
Eklenecek yeni kapasite toplamı 15.000 
İşlenecek P.Süt miktarı 18.000 
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Plân dönmi aonunıa 1932 yılı mevcut süt işle-Kİeri 

kapasite ile ve imal eiilecek p.süt ve steril süt mik¬ 

tarı tcpl-mı 

4 cü neş yıllık plân dönemi sonunda: 
Kapasite 

1- özel Sektöre ait 5 fabrika : 111.600 Ton/Yıl 
2- T.S.ii.k.Iştirakları 6 fabrika : 33.500 " 1,1 
3- T.S.S.E.Süt ve Mamulleri 3 Fab. : 37.800 11 

4- T.S .E.K.Peyr.ir ve T er ey a^, 12 Fab. 72.000 " 111 

5- Diöer Resmi Sektör süt imletmele¬ 
ri 5 Fab. : 30.250 » 

6- T.S.3.Kurumu 1973-1932 yılı ya¬ 
tırımları 49 Fab. : 467.500 " 

7~ T.S.E.Kurunu ilâve sterilize 
~ ünitesi 3 fau. : 27»0’00 " 1,1 

Toplam 77 Fabrika : 804.680 11 11 

1982 Yılı sorunda imlenebilecek içme sütü Kapasitesi 

1- Mevcut (1975 yılma kadar) süt işletmeleri 
Resmi ve ûzel 201.320 Ton/^Yıl 

2- 1982 Yılı sonunda içme sütü kapasi-414.000 " 11 
te 

3- İlâve sterilize ünitesi 27.000 " " 
Genel Toplam: 642.320 

A t /t-’ /*V\ r 



MÜESSESE VS FABRİKALARIN YiTIRIH 

PROGRAMLARI 

Fabrika Adı Kapasitesi Ba^Iaıaa ve 
Bıti^ tarihi 

1975 YILI YATIRIM PROGRAMI: 

ESKİŞEHİR SÜT VE ir AMÜL. Fab« 15.000 Ton/Yıl 1973-1575 

ERZURUM tf D II İt 15.000 II II 1973-1975 

ADILCEVAZ PSYKİR-TEREYAĞ •» 7.5ÛO İt 11 1573-1975 

YATAĞAN II II 11 7.500 11 tt 1573-1975 

ADIYAMAN u (1 M 7.500 11 II 1973-1975 

ÇORUM 11 İt II 7.500 M n 1973-1975 

KIRŞEHİR If II II 7.500 II t! 1973-1^75 

GriEoSüN II II II 7.500 II 11 1973-1975 

BAYBURT II İt II 7.500 II II 1973-1575 

cıL AZIO II II 1! 7.500 İt 11 1973-1575 

II ıt 11 7.500 II I! 1973-1575 

AKSARAY II II II 

I 
7.500 II »I 1973-1975 

TUKC.SLİ II II II 7,500 II 1! 1973-1575 

YÜKSEKOVA II II .11 7.500 II İH. 1973-1575 

topla iıl 120.000 11 II 

1576 Y'ILI YATIrtlM PROGL-tAHIi 

AKKARA SUT VE KAMÜL.TESİSİ 

AFYON P3YNİR-TEREYAĞ RAB, 

ÇAN " " " 
AMASYA " " " 

MAZIDAĞI " " 

BALIKESİR Komple Süt Mamul. 
:v il 1 u 

SİNOP PEYNİR—î JRSYAĞ FAB. 

\J ■ 

15.000 Ton/Yıl 

7.500 " 11 

7.500 » " 

7.500 " 11 

7.500 " " 

:es 15.000 11 " 

" 15.000 " " 

7.500 " » 

\ * 

Av \^R-

İST 4-1577 

1573-1576 

1575-1577 

1575—1977 

1575-1977 

1576-1575 

157o-1573 

1574-1377 



SİİRT PEYNİR—T2REYAG FABRİKASI 7.500 Ton/Yıl 1374-1977 
BEVuEK SÜT VB MAMULLERİ FAB. 15.000 II II 1974-1977 

CEYLANPINAR PEYNİR-TEREYAG FAB. 
(SÜTTOZU) 

15.000 II İt 1976-1378 

KEMAH PEYNİR VB TEREYAG FAB. 7.500 II II 1S76-1978 

TOPLAM 127.500 II II 

1977 YILI YATIRIK PROGRAMI: 

ARDAHAN SÜTTOZU—PEYNİR-TEREYAG 15.000 îon/Yıl 1977-1979 

ARTVİN PEYNİR-TEREYAG FAB. 7.500 II 1977-1979 

KÜTAHYA S ÜTTO Zü-PSYNİR-T3REYAG 15.000 II 1977-1979 

YOZGAT PEYNİR—TZREYAĞ FAE. 7.500 II 1977-1979 

T EKIRDA 3 S ÜTTO ZU-PEYNİR—TZREYA3 15.000 II 1377-1979 

DENİZLİ PEYNİR-TSRZYAĞ FAB. 7.500 II 1977-1979 

ANTALYA KOı.iPLE Su'T MAMULLERİ FAEJ-5.000 II 1977-1979 

SAKARYA SÜTTOZU VE SÜT «b.KÜLLERİ 15.000 II 1377-1979 

TOKAT PEYNİR-TSREYAĞ FABRİKASI 15.000 II 1977-1379 

TOPLAM L12.5G0 II 

1973 YILI YATIRIM PROGRAMI: 

GAZİANTEP SÜT VE KAKÜLLERİ FAB. 15.000 îon/Yıl 1978-1380 

BURSA " " " " 15.000 II II 197Ö-19oO 

İSPARTA P EY N İR—T ER EY A G FAB. 7.50ü II II 1978-1980 

TOPLAM 37.500 II n 

1979 YILI YATIRIM PROGRAMI: 

ORDU PEYNİR VE TEREYAG FAB. 7.500 Ton/Yıl 1979-1961 
HATAY " " " " 7.500 II II 1973-1931 

KIRKLARELİ " " " 7.500 II II 1979-1931 

TOPLAM 22.500 II II 
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fabrika Adı Kapasitesi Başlama ve 
Bitiş tarihi 

1980 YILI .YATIRIM PROGRAMI: 

BİLECİK PEYNİR VS TEREYAâ FAB. 7.500 Ton/Yıl 1980-1982 
AYDIN SUT VE MAMULLERİ FAB. 15.000 1! II 1980-1982 

NEVŞEHİR PEYNİR—TEREYAG FAB. 7.500 II II 1980-1932 

TOPLAM 30.000 II II 

1981 YILI YATIRIM PROGRAMI: 

İÇEL SÜT VE MAMULLERİ FAB. 15.000 Ton/Yıl 1981-1983 
KOCAELİ SÜT VE MAMULLERİ FAB. 15.000 ıı n 1981-1983 
RİZE PEYNİR VE TEREYAG FAB. 7.500 II II 1981-1983 

TOPLAM 37.500 11 11 

19Ö2 YILI YATIRIM PROGRAMI : 

UŞAK PEYNİR-TEREYAĞ FAB. 7.500 Ton/Yıl . 1982-1984 

MANİSA " " " 7.500 II II 1982-1984 

TOELAM 15.000 II II 
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ÎuRKlYü Su'İ ENDÜSTRİSİ KURUMU FABRİ¬ 

KALARI (1368-1983 (İŞ.iE SüTÜ Süt VE 
MAMULLERİ TESİSLERİ) 

Fabrika Adı Kajjaaıteai Başlama ve 
Bitiı* tarihi 

İSTANBUL SÜT VE MAMULLERİ FAi 12.600 Ton/Yıl 
İZMİR " » " II 12.600 " II 

ADARA " " " II 12.600 " II 

ESKİŞEHİR " " » II 15.000 " II 1973-1976 

ERZURUM " " " II 15.000 " II 1973-1976 

ANKARA " " " "Tesisi 15*000 11 11 1974-1977 

BALIKESİR KOMPLE SÜT MAMUL . " 15.000 " II 1976-1978 
KAYSERİ SÜT VE MAMULLERİ FAB. 15.000 " II 1976-1973 

DEVREK " " " 15.000 " II 1974-1977 

ANTALYA KOMPLE SUT MAMUL. 15.000 " II 1977-1979 

SAKARYA SUT VE MAMULLERİ 15.000 " tt 1977-1979 

GAZİANTEP " " " 15.000 " II 1978-1980 

BURSA " " " 15.0uû " 11 1978-1980 

AYDIN " " " 15.000 " II 1980-1982 

İÇEL " " " 15.000 11 II 1381-1983 

KOCAELİ " " " 15.000 " II Iy8l-rl933 

DİYARBAKIR PAST.Sü'T TESİSİ 9.000*6000=15 .000 "1977-1978 

BURDUR " " " 9.000*6000=15 . 000 "1977-1978 

TRABZON " " 11 9.000*6000=15 .000 "1977-1978 
TOPLAM 241.800 To n/Yıl 
İLA v E' U'NTTeLEK    
İSTANBUL STERxLIZE SÜT VE 1 Aı<ı UL. 9.000 Ton/Yıl 1976-1977 
İZMİR " " " II 9.000 " II 1976-1977 
ADANA " " " II 9.000 " II 1976-1977 

TOPLAM 27.000 " II 



4 eli 5 Yıllık plân döneminde memleketimizde mevcut 

süt tesislerinin yıllık toplam süt işleme kapasitesi 
77 fabrikada 804.680 ton/yıl dır. Bu kapasitenin 
642.320 tonu p.süt ile sterilize süt işleme kapisite- 
sidir. 

Günde 1 bardak işlenmiş süt tüketimi için gerekli ilâ¬ 

ve kapasite ise 3*007.680 ton olmaktadır.(1984 yılı süt 

üretimine göre) bu miktar sütün işlenmesi için yapıla¬ 
bilecek en önemli konu özel söktürün süt sanayiine olan 
katgılarını artırmak ve T.S.E.Kurumu işletmelerinin pa¬ 

zar isteklerine cevap verecek şekilde büyük sanayiî 
kuruluşları haline dönüşmesi ve bölgesel kuruluşların 

dogması ile yatırımların özellikle; 

a) İçme sütü sanayiî olarak pastörize süt-sterilize 
süt tesisleri 

b) Dayanıklı mamüller olarakta kondanse ve süt tozu 
tesisleri halinde plânlanması, ' 

Gelişmekte olan memleketlerde beslenme programları 

içinde günde 3 bardak süt içilmesi tavsiye edilmek¬ 

tedir. (Fillandiya’da şahıs başına yılda 280 litre 
süt tüketimi gerçekleşmiştir.) 
Bu durumda üretim hedefi 10.950.000 ton sütün sadece 

içme sütü olarak üretilmesi gerekmektedir. 
GENEL POLİTİKA 

^ Burada içme sütü endüstrisini 1982 yılına kadar 10 yıl¬ 
lık gelişme programı istenmekte ise de Türkiye çapın¬ 

da bu tahminleri yapabilecek bilgi ve olanakta^yoksunuz. 

Memleketimizde halen 100.000 nufuslu şehirlerde sütün 
V pastörizasyon ve pastörize süt olarak satışı mezuat 

olarak konulmuş ise de uygulanması mümkün olamamıştır. 

Bu hüküm çalıştırıldığı takdirde ülkemizde en az 10 

şenirde daha pastörize süt fabrikası açılması gerekir. 



BU şehirlerde kurulacak fabrikaların günlük kapasite-- 
si 20 tondan aşağı olmamalıdır. Bu kapasitede bir 

fabrika işin plakalı pastörizasyon (HîST) metodunun 

uygulanması önerilir. Sıcak iklim ve muhafaza olanak¬ 

larından yoksun plâ j yakını şehir ve kasabalarda ise 

sterlize sütü tercinan"ultra high processl(metodunu 
aseptik şartlarda doldurarak uygulayabilen kuruluşlara 

önerilebilir. Bununla beraber büyük şehirlerde spor 
alanları, plâjlar , sinemalar, gazinolar,parklar gibi 
kalabalık fakat o oranda gelip geçici müşterilerin 

bulunduğu yerlerde tek yönlü ambalaj tipleri tercih 

edilmeli ve bü^ük kuruluşlarda bu tip ambalajlara da 

yer verilmelidir. 

Son yıllarda hissedilir bir gelişme olmakla 'beraber 

memleketimizde üretimin geliştirilmesi, üretilen sütü 

değer fiyatla devamlı olarak alıp işleyebilecek kuruluş¬ 

ların kısa zamanda gerçekleştirilmesine bağlıdır, po¬ 

tansiyelin harekete geçirilmesi daha çok değerlendirme¬ 

ye ve elverişli fiata bağlıdır. 

Kooperatif halinde birleşmiş veya büyük çapta üretim 

plânları Olan üreticilere öncelik tanımak suretiyle 
kredi ve damızlık hayvan sağlanmalı, potansiyel mümkün 

olduğu oranda bir araya getirilerek yan tedbirlerin 

kolaylaşması ve zorunlu hale getirilmesi teşvik edil¬ 

melidir. Diğer bir deyimle süt üretimi her kesin dile¬ 

diği şekilde yapabileceği gelişi güzel bir uğraşı ol¬ 

maktan kurtarılmalıdır. 

Hayvan beslenmesinde önemli yeri olan sanayii arttığı 

yağlı tohum küspeleri, arpa, yulaf ve kepek gibi yem¬ 
lerin ihracı ne pahasına olursa olsun mutlaka durdu¬ 

rulmalı yonca, korunga gibi önemli yemlerin yetişti¬ 

rilmesine hız verilmeli, silo yeme iliği önemli 



sütçülük bölgelerine yaygın bir şekıle sokulmalıdır.^ 
Yem sanayi yemlerinin fiyatları köylünün sızlanmasına 

meydan vermeyecek bir düzeye indirilmeli; bu kuruluş¬ 
lar kâr sağlayan birer kuruluş olmaktan çıkarılıp ya¬ 
şatılması ve geliştirilmesi devletçe desteklenen ve 

subvanse edilen birer kuruluş haline getirilmelidir. 
Gerek kamu ve gerekse özel sektöre ait yem fabrikala¬ 
rında üretilen yemlerin kaliteleri kurulmuş bulunan 

yem tescil ve kontrol Çenel Müdürlüğü tarafından dai¬ 

ma standart tutulacak şekilde kontrol altında bulundu¬ 
rulmalıdır. 

Süt ve sütlü mamullerin kalite ve özelliklerini düzen¬ 

leyen gıda tüzüğü en kısa süre içinde günün ve memle¬ 

ketimiz şartlarına uygun şekilde değiştirilmeli uygu¬ 

lanmasındaki aksaklıkların giderilmesi amacıyla özerk, 

yeterli ve yaygın bir örgüt halinde yeniden düzenlenme¬ 

lidir. Bu konuda kanunen Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan¬ 

lığına verilmiş bulunan hakkın, yeni hazırlanacak bir 
kanunla Tarım Bakanlığına devredilmesi; sadece insan 

sağlığı ile ilgili konuların aynı bakanlıkta bırakılma¬ 

sı zorunlu hale gelmiştir. 

Modern içme sütü işletmelerinin kurulduğu vede yeterli 

olduğu yerlerde sokak sütçülüğü mutlaka yasaklanmalıdır, 

Kuruluşun kapasite, dağıtım ve yedek parça durumu So¬ 
kak sütçülüğüne fırsat vermeyecek şekilde plânlanmadı 

ve organize edilmelidir. 

Aynı işi yapan kuruluşlar arasında ham madde bölgeleri 

alım ve satım fiyatları üzerinde anlaşmalar sağlanmak , 

nam madde tuban fiyatları ve satış fiyatları hükümet¬ 

çe ilân edilmelidir. Bn iyisi bu konularda üretici 
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ve imalâtçı organizasyonları kanunen kurulmalı, ça¬ 
lınma izni ve alanları bu organizasyon tarafından 

tanzim edilmelidir. Üretimin yetmediği bölgelerde, 
piyasa talebinin karşılanması maksadıyla gelişi gü¬ 

zel satışa izin verilmemeli, üretimi elverişli olar. 

bölge fabrikaları ihtiyaç eksikliğinin giderilmesin¬ 

de bölge fabrikaları ile satış ve dağıtım konuların¬ 

da mutlaka anlaşmalı olarak hareket etmeye meobur tu¬ 

tulmalıdır. 

İçme sütü pastörize süt fabrikalarında çeşitli yağ 
oranlarına göre değişik fiyatlarla piyasaya çıkarı- 

labiliîieli Grida Tüzüğü buna elverişli şekilde değiş¬ 

tirilmelidir. (Bu değişiklik yapılırken, çig sütün atı¬ 
mında L/° yağ oranı yüksek tutulmalıdır.) 
1- İçme sütü tesislerinin bulunduğu şehirlerde, hijye¬ 

nik şartlarda çalışmayan ve teknolojik esaslar için¬ 

de kurulmamış olan kuruluşlara izin verilmemeli ve¬ 

ya bu kuruluşlara teknik bilgi, ve kalkınabilmesi 

için Hükümetçe yardım iaıitenlsrı yaratılmalıdır, 

2- Büyük tüketim bölgelerinde kurulacak içme sütü 

tesislerinin devlet veya özel sektör eliyle kurul¬ 

ması bunların ihtiyacı olan ham maddelerin temini 

\ için üretim bölgelerinin tesbiti, bu bölgelerdeki 
üreticilerin öncelikle kooperatifler afilinde teş¬ 

kilâtlanması, yine bu bölgelerde üreticinin teş¬ 
kilâtlanması için devletçe, nakdi ve ayni yardım¬ 

ların yapılması, 

Devletçe yapılacak ayni yardımların nakdi yardım¬ 
lardan dana faydalı olacağı kanısırdayız. 
0 't 

b 
' / 
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V 

a) Laktasyondaki süt verimi yüksek süt ineği 
temini, 

b) Sağım ekipmanları, 

c) Süt soğutma ve muhafaza ekipmanları, 3üt nakil 
tankları temini, 

d) Yem temini, 

Yukarıda belirtilen konularda T.S.E. Kurumu çalışma¬ 

lara başlamış bulunmaktadır. (Bakanlar Kurulunun 
1.4.1976 tarihli kararı ile 500 Milyon lira reeskon— 
tab kredi imkânın T.C. Ziraat Bankasından sağlanması 

kaydı ile verilen görev kapsamında) 
Müessese ve işletmelerin bulunduğu yörenin süt üreti¬ 

mini artırmak ve değerlendirmek, süt işletmelerinin 

kapasitelerini rantabl bir seviyeye ulaştırmak için* 

Süt çiftlikleri kurma çalı şmalarına 

Bu çaliL jmalar • 
• 

3 Ünite Kars İli • 300 Baş 

3 " Erzurum İli : 300 II 

2 " Muş İli : 200 II 

2 " Van İli : 200 II 

2 " Siirt İli : 200 II 

2 " Ankara İli : 200 II 

Toplam 14 Ünite : 1400 II 

Ortalama 1 laktasyonda süt ineği için 3500 Kg. süt 

üreteceği plânlanmıştır. 
Üretimin plânlanmasmda özel sektör olarak yapılacak 

yatırımların ne olacağı nakkında bilgilerimiz mevcut 
değildir. 

Kaynak: T.S.E.Kurumu çalışmaları 

% 
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İstihdaın Durumu: 

İçme sütü alanında istihdam euilen elemanların özel 

veya kamu sektöründe Kuruluş haline gelmiş işletme¬ 
ler için ele almak yerinde olur. Aksi halde büyük 
bir genellikle sokak sütçülüğü yapanları bu konuya 
sokamayız. 

özel sektörde işletme sahibi genellikle bu alanda 
yetişmiş bilgi sahibi kimseler değillerdir. Ya ec¬ 

dattan kalma usûllerle pek az tecrübe sahibidir ve¬ 

ya işin teknik tarafı yine pratik alanda kısmen tec¬ 

rübe sahibi olan kimselere bırakılmıştır. Ancak bazı 
özel işletmeler özellikle laboratuvar kontrolleri 

konusunda sorumluluk yüklenebilecek bir yetkili tek¬ 

nik eleman bulmaya gayret sarfetmektedirler, Bunun¬ 

la birlikte son yıllarda gerçekleşen ciddi 20—30 ton I 
günlük kapasiteli süt fabrikalarında ve daha büyükle¬ 

rinde yetişmiş Ziraat Yüksek Mühendisi, Teknologlar, 

Veteriner, Kimya ve Makina Mühendislerinin de kendi 
faaliyet kollarında teknolog, gıda kontrol elemanları 

ve makina operatörleri olarak çalıştırılmaya başlan¬ 

dığını memnunlukla ifade etmek gerekir. şu kadar ki 

tecrübe yönünden yetenekli1 ve yeterli sayıda eleman 

bulunabileceğini düşünmek henüz erkendir. Büyük iş¬ 

letmeler bu eksikliği, yabancı ülkelere özel olai’ak 

eleman göndermek suretiyle gidermeye çalışıyorlar-. 

Kamu sektöründe ise gerek idareci ve gerekse teknik 

eleman olarak görev alan elemanlar, genellikle dış 

ülkelerde bilgi ve görgüsünü geliştirmiş veya ihti¬ 

sas yapmış kişilerden seçilmişlerdir. Kger kuruluş¬ 
ta bu olanak yoksa, Memleketimizde 15 yıldır çalışan 

deneme yapmış kuruluşlarda bir süre yetişmiş olan <• j 
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eiemanlar tercih edilmekte veya çalışacak yeni teknik 
elemanlara bu fırsat sağlanmaktadır. 

Fakülte ve okuliarımızda pratik alanda yetişmiş tek¬ 
nik eleman iıenuz yeterli sayılmazsa da bunlar çeşitli 
fırsatlarda açılmış sütçülük kursları ve yabancı ül¬ 
kelerde tertiplenen seminerlerle ve eğitim kursların¬ 
dan yararlanılarak yetiştirilmektedirler. Bu şekilde 
yetişmiş teknik elemanlar işletmelerde sorumlu müdür¬ 
lük, işletme şefliği laboratuvar tahlilleri ve kontrol¬ 

leri ve imalât şefliği gibi alanlarda görev almakta¬ 
dırlar. 

Makina ve elektrik konularında içme sütçülüğ'ü alanın¬ 
da yetişmiş mühendis, teknisyen ve yardımcı personel 

bulunmamakla beraber işletmede dikkatle ve iyi niyetle 

çalışıldığı takdirde bu gibi elemanların yetişmesi faz¬ 
laca güçlük göstermemektedir. Makina, bakımı, onanını 

ve bazı güçlüklerin giderilmesi genel bilgilere bağ¬ 
lanarak kısa zamanda sağlanabilmektedir. 

Burada mesleki eğitimle hiç bir ilişkisi olmadığı hal¬ 
de bir tek.noloğ olarak görev alan Kimya Mühendisleri¬ 

nin, ancak labaratuvarda belirli alanlarda daha başa¬ 

rılı olabileceklerine; teknolog ve süt mamulleri kont¬ 

rolünde özel eğitim görmüş elemanlarında bu konularda 

çalıştırılma zorunlusuna değinmek gerekir. Aksi halde 

başarının düşeceğini meslekler arasında çeşitli yersiz 
sürtüşmelere meydan verileceğini belirtmek yerinde ola— 
c aktır. 

Ayrıca oir şöfür ve berberden dahi meslek icrası için 
ehliyet istenirken sütçülükte çalışan iş, sanibi ve 
usta denen kişilerden veya bu işe teşebbüs edenlerden 

hiç bir vesika ve şart aranmamaktadır. Hatta çoüu; 



zaman bu işletmelerden resmi kontrol kuruluşlarının 

haberi dahi olmamaktadır. 

Kalifiye işçi memleketimizin en önemli konularından 

birisidir. Endüstri için yetişmiş ve kendisine ig 
bırakabilecek nitelikte işçi bulmak imkansızdır, 

içme sütçülüğünün gerektirdiği bilgi, temizlik ve 

titizlikte kalifiye işçi, ancak uzun süre titizlik¬ 
le yetiştirilmekle sağlanabilmektedir. 

Düz işçi ancak bedeni gücünden yararlanılan işçi 

olarak ele alınırsa, bunun saflanması fazlaca öneımli 

bii' problem sayılmaz. işte bunlar arasında yeterli 
bilgi ve yeteneğe sahip olanlar zamanla kalifiye iş¬ 

çi durumuna geçebilirler. 

Süt tıergün üretilen ve günlük olarak işlenip satılan 

gerekli bir gıda olduğuna göre işletmenin haftanın 

ner gününde çalışması zorunludur. Bu bakımdan hafta 

tatilleri yıllık izinler ve hastalık hallerinde göz 

önünde bulundurularak yeterli işçi, teknisyen ve 

diğer teknik personel intiyacı ayarlanmalıdır. 

Bu alanda çalışan işçinin okuma yazma bilir olması 
temizlik ve mikrop anlamını yeteri kadar kavrayabil¬ 

mesi, pratik fizik ve kimya bilgisi bakımından az da 

olsa görgüsü bulunması gereklidir}. 

Bu yeteneğe sanip olabilen bir işçinin maddi yönden 

de doyurulması zorunludur, işçilere ödenecek .ücret 
konusunda yukarıdaki özellikler yanında; çalışkanlık, 
istikrarlı iş yapabilme, verimlilik ve kaliteli ürün 

elde edebilmeleri oranında ücret artımı esası ka.bul 

edilmelidir. 

Süt işletmesi genel' olarak Kart-îemmuz devresi sırasın¬ 
da fazla çalışmayı gerektirmektedir. Bu dötemde ue 

ıcak güçke 



mevcut Çurum ve Tıkanıklıklar; 

içme sütçülüğünde piyasa talebi standart bir sevi- 

j 2 takip edemez. Mevsimlere , meşimlerdeki ika;.i e 

mada erinin mevcudiyetine bunların fiat hareketleri¬ 

ne göre daimi bir değişiklik göstereceği gibi,bir şe¬ 
hir içme sütçülüğünde okulların açık veya kapalı olu¬ 
şu, tatil ve izin ayları gibi durumlar talebi etkiler¬ 
ler. 

Bir gazete havadisi, bir salgın hastalık şaiyası hat¬ 

ta sütten geçen hastalıklar hakkmdaki yetersiz, 

açıklamasız veya abartılmış bir gazete ııaberi uzun 
süre süt talebini etkisi altında tutabilmektedir. 

İçme sütünün piyasaya arz şekillerine göre halk üze¬ 
rindeki güven durumu da talebi her zaman etkileyen 

faktörlerdendir. 

Halkın kültür seviyesindeki ayrıcalıklar, içme sütü¬ 
ne ilgiyi devamlı ve standart bir düzeyde tutmamakta¬ 

dır. Süt içilmesi konusünda devamlı bilgili ve belir¬ 

li amaca yönelmiş propaganda ve reklamcılığımız yok¬ 
tur. 

Genellikle halkımız sütün besleme ve önemi hakkında 

yeterli bilgi sahibi olmadığı için fiatları pahalı 
bulmakta ve ikame maddelerini tercih etmektedir. 

Yine süt genellikle çocuk veya hasta kimselerin 

besini olarak kabul edilmekte, herkesin bir süt içme 

alışkanlığından söz edilememektedir. 

Diğer yandan üretim mevsimlere göre çok büyük farklı¬ 
lıklar gösterir. Talebe uygun miktarda süt üretimin¬ 

den söz etmeye imkan yoktur. Talebin arttığı dönem¬ 

de süt yoktur. Aksine düştüğü zaman üretim çoktur. 
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Bu önemli sorun tüketim standardını ortadan kaldiır- 

rnakta veya önemli şekilde zayıflatmaktadır. 

Çiğ süt üretimini izleyen devrede gereli gibi korun¬ 

ma olanaklarından yoksundur. Bu bakımdan kalite 

değişmekte ve güveni devamlı olarak sarsmaktadır1. 

Çiğ,pişmiş» pastörize ve dayanıklı sütler gibi çe¬ 

şitli şekillerde tüketime sunulan içme sütleri; 

çoğu zaman normal veya hileli kalitesi düşük veya 
üstün kaliteli, besleme değeri düşük veya yüksek - 

olmalarına ve maliyetlerine göre fiat bulmamakta ve 

çoğunlukla aynı fiata satılmaktadır. 

Pazarlama ve dağıtım istenilen şekilde geliştiril¬ 

memiştir. Bakkal dükkanlarının çoğunda soğutma ve 

kalite korunması koşullarına uyulmamaktadır. iSvlere 

dağıtım, yanlız kalitesi belirsiz sokak sütçülüğüne 

özgü bir durum olup pastörize sütlerde aynı dağatım 

sistemi başarıya ulaşmamıştır. 

Devamlı üretim, işçilik, imalât, ambalaj ve satış 
masraflarındaki artışların maliyeti etkilemesi; 

şişe suyu, pepsi, kokakola gibi besi değeri çok dü¬ 

şük içkiler çok daha pahallıya satılırken sütün 
hakiki değerini bulamaması,, üreticiyi üzmekte ve 

üretimden alıkoymaktadır. 

Hayvan başına verimin çok düşük olması, hayvan bes¬ 
leme ve yetiştiricilikteki bilgisizlik, üretiçi 
elinde rantabl o İmaj-ac ak sayıda hayvan bulunması 
di^er bir deyimle süt hayvancılığının belli başşlı 
bir tarımsal uğraşı olarak ele alınamamış olmasıj 
üretim artışı, kalite yüksekliği ve düşük maliyeti 
köstekliyen önemli, üretim dar boğazlarıdır. 
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Teknolojik gelişimi başka yeterli sermaye yatırımının 

bulunamayışı, bilgili müteşebbüslerin azlığı tüzük 

ve mevzuatın sakat hükümleri ve yanlış uygulamalar 
yüzünden beklenilen düzeye ulaşamadığı gibi; cesaret 
kırıcı davranışlarda modern kuruluşların artmasını 

yavaşlatmaktadır. 

Son beş yıllık plân ve program döneminde gerek özel 
sektör gerekse özellikle T.S.E.Kurumu ve onun ortak

lımı ile girişilen yatırımlar küçümsehrniyecek bir 
hızla gelişmiş bulunmaktadır. Bu yatırımların gerçek

leşmesi halinde Türkiye Süt üretiminin büyük bir kıs
mının içlenebilme olanağı doğmuş olacaktır. Ancak 
bunların başarıya ulaşabilmesi ve sütçülük çalışmala
rının sağlam temellere oturtulabilmesi için: 

1- Modern kuruluş ve fabrikaların bulunduğu şehirlerde 
sokak sütçülüğü ile, teknik koşullara uygun bulunma

yan iyi niyetten yoksun ve her ne pahasına olursa 

olsun sadece kâr zihniyetiyle çalışmakta olan sözde 

imalathanelerin her türlü politik davranışlardan uzak 

olarak yasaklanması ve kapatılması zorunlu görülmekte
dir. 

2- Kurulmuş ve kurulması plânlanan fabrikalar civarında

ki köy, kasaba ve üretim merkezlerini işleme yerine 
bağlayan yolların nammadde ve mamul nakline elverişli 
hala sokulması ve köylerdeki üretimin korunabilmesi 

maksadıyla gerekli soğutma teşkilâtına yeterli bir 
elektrik enerjisi ve su sağlanabilmesi amacıyla para-
1 -■> «i .-.»i..,ooı eie alınmalıdır. 
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3- Hayvan yetiştiriciler ine, damızlık iıayvan, yemse 
elverişli ahır ve solutma tesisleri sağlamak üzere 

yeterli kredi verilebilmeli ve ünitenin genişlisi 
oranında öncelik tanımalıdır, 

4- k'evsinler itibariyle normal standart bir liretim sağ¬ 
lanabilmesi için besleme, sun'i tohumlama veya yeter¬ 
li ooga temini, ıslaiı ve seleksiyon ile doğumların 

ayarlanması konusunda ilgili her devlet kuruluşu 
kendi civarına etkin ve örnek olabilmeli; bu konu¬ 

da niç bir gayreti üreticiden esirgememeli ve bu iş 

birliğini devam ettirmelidir. 

5- Yöriirlüiite olan mevzuat Sağlık ve Sosyal Yardım Ba - 

kavlığı tekelinden kurtarılarak} sektörünün üretim, 

imalât ve kontrolü ile ilgili bütün kısımlarını içine 
al ar.; memleket realitelerine ve gelişen teknolojiye 

uygun ve teşvik edici bir şekilde tamamen ve yeniden 

tanzim ve tadil edilmeli, mevzuat buna olarak sağla¬ 

yacak şekilde esasından düzenlenmelidir. 

6- Çiğ ve pastörize sütler hakkında Türk Standartlar 

Enstitüsü tarafından yayınlanan standartlar, Türkiye 
şartlarına uygun olarak yeniden gözden geçirilmeli 

ve işbirliği sağlanmalıdır. 

7- Yapılan kontrolde; halkın ve imalâthane sahiplerinin 
her türlü kuşku ve tereddütlerini ortadan kaldırabi¬ 

lecek bilgili, adil ve devamlılık sağlanmak tek yan¬ 

lı kontrolden kesin olarak kaçınmalıdır. 
8- Buteknoloji kolunda çalışacak işçi, usta ve teknisyen¬ 

ler için, sık sık teknik kurslar ve seminerler ter¬ 
tiplemek veya Türkiye'de uygulama olanağı olan hiç 
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değilse 2 yerde bu amaca yönelik en az orta okul 

seçiminde bu okul mezunlarına tercih hakkı ve 

iicret avantajı tanınmalıdır. 

Üreticinin ürettiği sütlere, rekabete meydan bulun¬ 
mayacak şekilde pazar bulma; imalâthanelerin gerek¬ 
siz rekabetlerini önleme, çalışma düzenini teknolo¬ 

jiden saptırmama, açılma yeri ve faaliyet alanı 

konularında ruhsat verebilme ve gereğinde aykırı 

davranışlara engel olabilme yetkisine kanunen sa- 

îhip üretici ve imalâtçı -o. al arı bir an önce kuru¬ 
lup çalışmaya başlamalıdır. 

Memleketimizde mevcut televizyon, radyo, gazete ve 
çeşitli yayın organlarında; sütle beslenmenin yarar¬ 
ları, yararlı süt ve mamüllerinin özellikleri, zarar¬ 
larından kaçınma yollari, sağlıklı' kalmada süt ve 

mamüllerinin rolü ve Önemi; üretimde izlenecek yol¬ 

lar, süt ve mamüllerinin muhafazasında üretici, ima¬ 
lâtçı, satıcı, tüketicilerin göz önünde tutmaları ge¬ 
rekli hususlar hiç bir art duyguya kapılmadan ve fa¬ 
kat eğitici ve öğretici nitelikte etkin ve devamlı 

programlarla halkımıza öğretilmelidir. Bu programlar 

Gıda-Tarım ve Hayvancılık, Sağlık ve Sosyal Yardım ve 

Milli Eğitim Bakanlıkları ile,ilgili üniversitelerin 
koordine bir şekilde çalışmaları ile gerçekleştıril- 
melidir. 

Süt fabrikaları için luzumlu makina ve yedek parça¬ 
ların memleketimizden sağlanması mümkün olmayanları 

düzeyinde sütçülük okulları açılmalı çalışanların 
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için ithalât işlemleri kolaylaştırılmalı ve gümru 
tarifelerinde özel indirimler uygulanmalıdır» 

12- Bir yandan üreticiyi korumak, diğer yandan tüketi 
cinin alım gücünü aşmayacak makul bir fiyat düzey 
de tutabilmek için rantabl çalışan fabrikalara bi 

süre devlet sübvansiyonu uygulanması hususunda m e' 

zuat hazırlamalıdır. 

13- Bu kuruluşlar alım, satıra ve çalışmalarında kısa 

bir geçiş döneminde gelir vergisinde bir süre öze 

bir indirime tabi tutulmalıdır. 

14- Bu kuruluşların gerçekleşmesi esnasında sağlanan 

teşvik belgeleri kolaylığı meyanında, verilen kre 

diler için de düşük faiz oranları uygulanmalıdır. 

15- Süt ve Mamullerinin ihracı veya gereğinde ithali 

konularında daha çabuk ve gerçekçi olmalı; üretim 
miktarlarına göre alınacak kararlarda iç fiyat da 
galanmalarına meydan vermeyecek şekilde zamanında 
ve isabetli olabilmelidir. 
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Çiğ süt üretiminin 1984 yılı içinde toplamı (8.399*000 

ton) olacağı üretim hedefleri içinde görülmektedir. 
Bu sütün tahmini olarak 6.634*371 tonunun inek ve 

keçi sütü olacağı hesap edilmiştir. 
Bilindiği üzere bu sütlerin fo 25 i ancak içme 3ütü 
halinde türetilecektir* Bu durumda tüketilecek 

içme sütü miktarı 1*658,593 ton/yıldır, Bu miktar 
sütün mevcut işletmelerde 642.320 tonu değerlendiri¬ 
lebilecektir. (r er iye kalan 1*016*273 fconu sanayfi 

dışında işlenmeksizin tüketilecektir» 1934 Yılında 
nufusun 51*216*000 olacağı tahmin edilmektedir® 

Bu tahmini değerler içinde şahıs başına düşecek içme 
sütü (işlemiş) miktarı; 0,012 ton/yıl dır. 

7, 





197S-1984 YILLARI ARASINDAKİ 

YATIRIM PROJELERİ İLE BU 

PROJELERE AİT HARCAMALAR 

LİSCESİ EKLİDİR® 



Ayıklamalar Proje No. Proje Adı 
Yer 

Karakteristik 

İşin 
Başlama 

Proje Tutarı 197 * Sonuna Kadar 
Tahmini Harcama 

197 8 Yatırımı 197 9 Yatırımı 19Bo 

' 

Yatırımı 19'fel Yatırımı 19*2 Yatırımı Mukavele 

(İhale) 
(İl ve 1 İyesi) Bıtıs 

Tarihi Dış Toplam Dış Toplam Dış Toplaın Dış Toplam Dış Toplam Dış Toplam Dış Toplam Tutarı 

(i) (2) (3) (M (•>) (6) (?) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) | 

it;va:. -i ... İçler top T • S «E • K # G.ı.. . L . j • . . j ■> 331. B)0 071.390 110.000 204.900 75.000 240.300 . 30.000 113.000 24.000 75.000 31.000 85.000 38.000 93.000 

rr.VA . _ i'/eh to 104.800 471.300 119.000 204.900 75.000 234.300 27.000 

76C010110 SÜT V. A. ÜLLHRİ TESİSİ BALIKESİR 19.000 ton/yıl 3üt 1970-78 10.000 30.090 10.000 20.000 9.000 
76C010120 SÜT VE A ÜLL Rİ TiSİSİ İAYSERİ 15.000 ton/yıl cüt 1970-78 8.500 30.000 8.500 20.000 9.000 

76C010130 PGY. İR-TRİL;YAİ -GÜTT iH- •: .CEYLANRLIAR 7.500 ton/yıl süt 1970-78 13.000 27.0 >9 13.099 23.9 >0 3.000 
76C910140 155Y. İR-'A R .YA.' A i 1JIAS .i 

v:n. d. lükProji—İR' I 
P.Y İK-T.LlJYAÜ AJ. 
145 Y. İR-TER. YAĞ A.:. 
PAY. İR-TAR.YAv. a 

R) Y.İR-THRBYA A.,. 

IEY. İR-TGRKYAĞ .AB. 

pgy. İr-tril.:yac A.5. 
KOHPLE GÜT VE A.ÜL. b. 

SÜT VE .A ÖL. İRİ -AJ. 

HCY. İd-TGRHYAĞ AB. 
SOĞ K HAVA DEPOSU İZ. İ 

SÜTTOZU T SİSİ İJTA 

PASTÖRİZE GÜT TESİSİ Dİ^ 

YO : RT PAKETLE!) AK. 

KAÇAR OLGl'. TAÇTIR. A DEP. 

KZHAH 

/».. ARA 

A... .V AH 

AEVVİ. 

Kö'. a: - YA 

YOZGAT 

T. 1 KIR] AG 

111..'İZLİ 

AHTALYA 

CAJARYA 

TOKAT 

I-İCARS -AİjAi A 

IBl.L-İZ. İR—Al-A 

İLE AKIR-Bi R] > R 

ÇÜEİTLİ 
L. lAVSA-Bl iG 1. 
IA.RS-KASTA. OH 

7.500 ton/yıl 3üt 
Personel Dıtiyn ı 
15.000 ton/yxl s.it 
15.000 ton/yıl 3iit 
15.B--0 ton/yıl ait 
15.000 ton/yıl cüt 
15.000 ton/yxl 3iit 
15.0JÜ ton/yxl süt 
15.000 ton/yxl 3üt 
15.000 ton/yxl süt 
15.000 t on/y xl3 .it 

4000 Tanamlana Y, 

•A ’iaraanlcna Yat. 

Tananlaııa Yatxrxmx 

Mel: ina alxnx 

l 
Taınanlaraa Yatxrxnx 

1970-78 

1970-70 

1977-79 

1977-79 

1977-79 

1977-79 

1977-79 

1977-79 

1977-79 

1977-79 

1977-79 

1977-78 
1977-78 

1977-70 

1977-70 

1977-70 

0.GOO 

7.0 

7.000 

7.000 

7.000 

7.0)0 

7.0 o 

15.9-0 

10.) ' 

7.000 

30.000 

22.500 

20.000 

20.000 

30.090 

22.000 

22.9 ) 

22.000 

22.000 

22.090 

22.009 

35.000 

30.0 .0 

20.000 

30.9 0 

31.500 

24.000 

25.000 

4.000 

6.000 

30.000 

22.500 

20.000 

15.: 

20*9)0 

2.0x9 

2.0x0 

2.900 

2.000 

2.000 

2.0 0 

2.0 2 

2.0 0 

2.000 

9.000 

31.000 

23.000 

23.000 

2.000 

7.0.) 

7.000 

7.000 

7.0)0 

7.0 0 

7.000 

15.000 

10.0 0 

7.000 

3.800 

9.0LC 

17. O1‘.0 

17.000 

17.000 

17.000' 
17.000 

17.000 

30.000 

25.000 

17.000 

21.000 

500 

1.000 

2.000 

2.0 0 

3.000 

3.000 

3.000 

3.000 
3.000 

3.000 

3.000 

3.000 

3.000 

j 

. 

J 

1978 YILI YATIRI '.LA a 38.000 95.000 6.000 38.000 80.000 9.00C 
SÜT VE .A ÜLLiRİ AJ. 
SÜT VE A "ÜLJRRİ . AB. 
FEYHİR-TEREYAĞ A3. 

GAZİAHTEP 
BURSA 
IS PARSA 

15.000 ton/yxl süt 
15.000 ton/yxl süt 
7.500 ton/yxl süt 

1978-CO 
1978-00 
1978-00 

15.000 
15.0 0 
0.000 

35.000 
35.000 
25.0 0 

2.000 
2.000 
2.000 

15.000 
15.000 
8.000 

30.000 
30.000 
20.000 

3.000 
3.000 
3.000 

1979 YILI YATIRII.ILA a 24.000 75.000 6.000 24.000 6.000 9.000 
HiYHİR-TEKiYAü AB. 
H3YHİR-TKHEYAG A AİKABT 
R5Y. :İR-TERL5 YA A BKİKAC ] 

ord: 
• ATAY 
KIRKLAıJELİ 

7.500 ton/yxl süt 
7.500 ton/yxl süt 
7.500 ton/yxl 3üt 

1979-01 
1979-81 
1979-01 

0.020 
8.0.0 
8.0 0 

25.000 
25.000 
25.0.0 

2.000 
2.000 
2.000 

8.000 
8.000 
8.000 

20.000 
20.000 
20.000 

3.000 
3.000 
3.000 

Iİ980 YILI YATIRI LA: I 91.000 05.000 6.0Ö0 31.000 70.000 9.000 
BİYjîr-teİüiyaT abrİK-vg: 
SÜT VE A. ÜLH5Rİ -’AB. 
BiYHİR-TEREYAİ ABRİI^B 

BİLECxK 
ay: in 
HE VS E İR 

7.500 ton/yxl süt 
15.0 )0 ton/yxl 3üt 
7.500 ton/yxl süt 

1930-82 
1980-82 
1980-82 

8.090 
15.020 
0.0 0 

25.0)0 
25.0x0 
25.009 

2.000 
2.000 
2.000 

8.000 
15.000 
8.000 

20.000 

30.000. 
20.000 

3.000 
3.000 
3.000 

[1981 YILI YATIRIRLA I 30.000 95.000 J 6.000 38.000 80.000 
ît^T ve ha.mülierİ pab. 
SÜT VE AHÜLLERİ .AB. 
PEYNİR-TE REYAĞ - AB, 

İÇEL 
KOCAELİ 
RİZE 

15.0>j0 ton/yxl süt 
15.000 ton/yxl süt 
7.500 ton/yxl sü. 

1981-83 
1981-83 
1981-83 

15.000 
15.000 
8.000 

35.000 
35.090 
25.000 

2.000 
2.000 
2.000 

15.000 
15.000 
8.000 

30.000 
30.000 
20.000 

1_9_82 YILI YATIRI LA,; I 16.000 50.0.9 4.000 
PB Y B İH -TE RE Y A') . ABRIiAJ] 
peyeİR-TE:u:YA(: ABRİi: E] 

UÇAK 7.500 ton/yxl süt 
7.500 J.on/y^l^ü t. 

1982-84 
ÇL902-84 

8.000 
8.000 

25.0x0 
25.0 2 

2.000 
2.000 

' 

! 



1- Sektörün tanımı ve sınırlaması 

Geleneksel yiyeceklerimizden biri olan yoğurt süt 
mamulleri teknolojisinin bir alt grubunu teşkil etmektedir» 
Isıtılmış sütün laktik asid kültürüyle mayalanması sonucun¬ 
da ilde edilen yoğurt pelteleşmiş bir fermantasyon ürünüdür* 
Bu bakımda ) yoğurt ve benzerlerinde fermantasyonun etkisi çok 
olup bütün bu gruba fermente olmuş süt mamulleri deyimininde 
kullanılması mümkündür» 

Çok eski yıllardan beri yapılagelmekte olan yoğurt 
kemen herkes tarafından sevilerek tüketilmekte, sulandırılarak 
ayran yapılmakta veya kapalı aile ekonomisi içerisinde daha 
değişik yapılarak dönüştürülmektedir» 

Uygulamada görülen yoğurt imalatını 3 grupta toplamak 
mümkündür» 

1- Sade yoğurt (aile işletmeleri, mandıralar, imalat¬ 
haneler ve fabrikalarda işlenen) 

2- Silivri yoğurdu (Silivri ve yöresinde işlenen ma¬ 
halli ve ilkel bir,teknoloji ürünü) ; 

3- Diğer çeşit yoğurtlar; torba, kurut vb.(aile işlet¬ 
melerinde yapılan ilkel teknoloji ürünü) 

Bunların dışında sütten elde edilen ve fermantasyon 
ürünü olan yoğurt benzeri ürünlerin memleketimizde üretimleri 
olmadığı gibi henüz teknolojileride kurulmamıştır» Bunlar sı¬ 
rasıyla; 

1- Meyveli ve aromalı yoğurt 
2- Şekerli yoğurt 
3- Sefir 
4- Simiz 

5- Amerikan ayranı 
6- Acı dophilus5lü süt 
7- Galaktan şarâbı 

8- Tatmjolk 
\ 

gibi ürünlerdir. y\ ' 
i ^ 
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2- Tarihçe: 

Yoğurt ilk defa nezaman ve nasıl yapıldığına ait değerler 
.mevcut olmamakla beraber en eski imalatının Türk kavimlerine 

ait olduğu kesindir» Türk kültürünün etkisi altında kalan Bal¬ 
kan ülkelerinde 70-80 yıldan beri yapılmakta olup Amerikadaki 
geçmişi 40 yıl öncesine uzanmaktadır. Durum böyle iken yoğurt 
teknolojisinin görünümü ülkemiz için hiç de iç açıcı de ğildir» 

Çok daha sonradan üretimini öğrenen ve teknolojisini kuran 
Amerika ve Avrupa ülkeleri yoğurdu çağdaş teknolojinin en üst 
düzeyine ulaştırmışlar ve bu ürünü ülkeler arası ihracat metaı 
haline getirmişlerdir» 

Bilindiği gibi türk toplumu süt içme alışkanlığına sahip 
olmayıp süt mamullerini tüketmeye daha yatkın ve isteklidir. 
Yoğurdun ise diğer süt mamulleri içinde daha fazla bir tüketim 
kaynağı olarak kullanıldığı bilinmektedir. 

Buna karşılık binlerce yıllak geçmişi olan yoğurtçuluk ül¬ 
kemiz de çok yakın tarihlere kadar pirimi tif bir durum arzet- 
mekte idi» Türkiye’de üretilen yoğurdun en büyük bölümü aile 
işletmeleriÇ ilkel mandıra ve imalathanelerde üretilmektedir» Son 
yıllarda büyük tüketim merkezlerinde veya çevrelerinde, sayı¬ 
ları oldukça az olan kontinü,yayı kontinü imalathane ve fabri¬ 
kalar kurulmıya başlanmıştır. Sözkonusu üniteleri, Türkiye Süt 
Endüstrisi Kurumunun çalışmaları ile başlatılan süt vş mamulle¬ 
ri teknolojisindeki sanayileşmenin bir katkısı olarak düşünmek 
hatalı olmaz. 

Türkiye yoğurtçuluğunun bugünkü görünümüyle içinde bulundu¬ 
ğu sorunlar hammadde, işleme tekniği-ve tesisleri, dağıtım ve 
muhafaza imkansızlıkları olup yıllarsa bu sorunlar içinde iler¬ 
leme imkanı bulamamıştır. Bu nedenlede üretici ve tüketici ayrı 
ayrı yönlerden sanayileşmemenin zararlarını çekmektedir. 

II- MEVCUT DURUM 

Ülkemizde, diğer süt mamulleri üretimi gibi yoğurt üretimide 
birkaç kuruluş dışında ilkel bir teknolojiye sahipâir. 

Çeşitli kapasite büyüklüklerinde 1180 mandıra ve 665 ima¬ 
lathane ülkemizin çeşitli yerlerinde üretim yapmaktadırlar® 
(Kaynak: 1974-75 Zirai ve İktisadi Durum Raporu T.Z.0.B.No:102) 

r /. 
f ■> o 

/ 
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doğurt imalathane ve mandıraları genellikle büyük tüketim mer- 
&*zleri yakınında kurulmuş ve.merkez halkının gereksinmelerini 
Jişrşilama ■amacına yönelmiştir. 

Küçük yerleşme merkezlerindeki üretim, toplam üretimin en 
Mlyük bölümü olmasına karşın, kapalı pazar ekonomisinin tipik 
'bj.r örneği olarak aile içi tüketime sunulmaktadır. 

1974-1975. döneminde G.T.E.B. Gıda İlleri Genel Müdürlüğünün 
yaptığı bir envanter çalışmasında pazar için üretim yapan, ka¬ 
pasitesi genel yapıya göre oldukça büyük ve yine genel yapıya 
göre oldukça ileri teknikle üretim.yapan kuruluşlar olanaklar 
ölçüsünde ülke çapında taranmıştır. 

Yukarıda belirlenen özelliklere sahip 65 kuruluşun mülkiyet 
tipi dağılımını: 

Şahıs malı ................. % 29.2 
Adi Ortaklık      % 11.3 

Köy kalkınma kooperatifi .... % 14.5 
Kollektif Şirket   % 11.3 
Limited Şirket   % 3.2 

Anonim Şirket  ^ % 16.1 
özel Kesim Toplamı   % 85.6 
Kamu İktisadi Kuruluş ....... % 9.6 
Kamu Kuruluşu % 4.8 

Kamu Kesimi Toplamı   % 14.4 

şeklinde olduğu saptanmıştır. 
Sözkonusu 65 kuruluşun toplam kurulu kapasiteleri 35686 

ton/yıl bulunmuştur. Burada günlük kapasite yılda çalışma sü¬ 
resi ile çarpılarak ve günlük çalışma süresi 8 saat ürezinde 
hesaplanmıştır. 

Tüm kuruluşlarda yararlanılan toplam işgücü sayısı (Usta+ 
kalifiye işçi + Yarı kalifiye işçi + Düz işgücü) 382 dir. Dik¬ 
kati çeken genel özellik kamu kuruluşları ve kooperatif kuru¬ 
luşlarındaki eleman sayısının diğerlerine göre belirgin fazla 
oluşudur. 

Genel eğilim büyük tüketim merkezlerinin yakınında top¬ 
lanma şeklinde oluşmaktadır. 

Sektör içinde yabancı sermayenin payı yoktur. 



Çalışma kapsamına giren kuruluşlarda: 
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Tablo - 1 Yoğurt Sektöründe kurulu kapasite 

1975 Yılı Durumu 

Sıra No Anamal' Kapasite Birimi 
(Yoğurt) 

Kapasite 

1 Yoğurt ton/yıl 48.204 

Kaynak:( Süt ve Mamulleri üreten kuruluşlar envanter çalışma- 

ifoğurt 

3. Üretim: 
a) Üretim Yöntemi-Teknolo.ji: 

Türkiye'de kullanılan üretim yöntemleri aşağıdaki gurupla 
ra ayrılabilir. 

1) Küçük aile işletmeleri: 
Gehellikle köylerde yaşayan ailelerin gerek kendi ih¬ 
tiyaçlarını karşılamak, gerekse satmak amacıyla üre¬ 
tilen yoğurdu içine almaktadır. 

2) Küçük üretim yerleri (Mandralar): 
Türkiye'de çok yaygın olan, bulundukları merkezin tü¬ 
ketimlerini karşılamak amacıyla üretimde bulunan yer¬ 
ler. 

3) Modernize edilmiş küçük üretim yerlex*i (imalathaneler) 
Bunlar daha çok büyük yerleşim merkezlerinde faaliyet 
gösterirler, İlkel usullerle çalışmakla birlikte amba¬ 
laj ve bazı imalat makinalarının ilâve edilmesiyle, 
daha modernize edilmiş olarak üretimde bulunurlar. 

4) Modern süt ve mamulleri üreten Müesseseler: 
Son 8 yıl içerisinde Kamu ve özel Sektörce kurulurak 
faaliyete geçen modern işletmeler. 

Tesbit edilen 4 grup üretim yönfctominin akım şemaları 
ise aşağıdaki gibi incelenebilir. 

sı Gıda İşleri Genel Müdürlüğü Genel Yayın No: 28) 



5. 

I) K j.£ aile isletmeleri; 

Hammadde-.'in üretilmesi, mamulün üretilmesi, bir kısmının tü¬ 
ketilmesi a fazlasının pazarlanması aynı ünite içerisinde 
olmaktadır. 

Bu işletmelerde, sütün önce bir miktar yağı alınmakta, bu 
süt ısıtılarak orta hararette elde mevcut yoğurtla karış¬ 
tırılarak özel kaplarda (toprak ve bakır kaplarda) satılmak¬ 
tadır, Üretimde genel olarak hiç bir ölçü ve bilimsel kaide 
olmayıp, tamamen kişisel beceriye dayanan üretim yapılmakta¬ 
dır, 

|) Genel olarak hammadde satın alınarak üretim yapılır. Bu iş¬ 
letmelerde süt mevcut separatörlerle standardize edilir, mevcut 
yoğurt kültür olarak kullanılmak üzere hazırlanmış sıcak oda¬ 
larda ( 45°C) yoğurt üretilir ve küçük soğuk hava tesislerinde 
soğutularak pazarlanır» Ambalaj olarak muhtelif kullanılır; 
tava, toprak ve elle doldurulan plâstik kaplar bu arada sa¬ 
yılabilir. 

) Mevcut mandraların kapasitelerinin genişletilmesi ve bazı 
teçhizatın ilâvesiyle üretimlerini yapan tesislerdir. Bun¬ 
larda da genellikle modern teknoloji tatbik edilmez. Sade¬ 
ce yoğurt sütünün hazırlanacağı kaplar uygun bir hale geti¬ 
rilmiş, sütü üniteler arasındaki hareketi elle taşıma yeri¬ 
ne santrifüjle sağlanmış, otomatik doldurma makinası ilave 
edilmiş, inkübasyon odaları ve soğuk hava depoları daha ge¬ 
liştirilmiştir» Yoğurt üretme teknolojileri 2 ci maddedeki 
gibidir. 

[) Bu kuruluşlar tamamiyle teknolojinin icaplarına göre teç¬ 
hiz edilmiş, ayrıca bu teçhizatta modern yöntemleri uygu- 
layarak üretim yaparlar. 

Dört gurupta toplanan üretim yöntemlerini şematik olarak in¬ 
celerken 1, 2, 3, bir akım şemasıyla, 4 dü ayrı bir akım şe¬ 
ması ile ifade etmek uygun olacaktır. 



Akım Şeması 1.2.3 
Hammadde 

Standardize etme 
(basit olarak) 
Sütün kaynatılması 
mayalama sıcaklı¬ 
ğına kadar soğutul¬ 
ması 

Maya olarak yoğurt 
ilave etme 

Kaplara duldurma 
Sıcak bir ortamda 
bekletme(inkübasyon) 
Serin bir yerde 
muhafaza 

Pazarlama 
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Akım Şeması 4- 
Hammadde 

Hammaddenin kontrolü 

Temizlenip soğutulması 
Gıda Maddeleri Tüzüğüe 
uygun standardizasyonu 
Otomatik olarak sütün pastö¬ 
rizasyonu ve homojenize 
edilmesi 

Yoğurt sütünün vakumla kuru 
maddesinin yükseltilmesi 
(veya süttozu ilavesi ile 
kurumaddenin yükseltilmesi) 
45°C de tanklara alınması 

0„ Özel yoğurt kültürünün 43 Cde 
ilavesi 

Otomatik olarak kaplara doldu-
rulması 

İnkübasyon odalarına alınması 
Soğuk hava tesislerine ko¬ 
nulması 

Uygun vasıtalarla satışının 
yapılması 

Türkiye’de üretilen yoğurdun büyük bir kısmı 1,2,3 ncü gruptaki 
üretim yöntemleriyle üretilmektedir» Âkım şemalarından da anla¬ 
şılacağı üzere müdern yoğurt teknolojisiyle pek ilgisi bulun¬ 
mamaktadır. Bu kesimde kullanılan hammadde genellikle ciddi ola¬ 
rak kontrol edilmeden alınır. Hatta, sıcak .mevsimde uygun olma¬ 
yan sütler soda ile muamele edilerek imalatta kullanılır. Gerek 
imalât esnasında, gerek sonra mamulün kontrolünü yapabilmek 
için hiç bir kontrola gerek görülmez ve esasen imkânı da yoktur. 
Ayrıca bu işletmelerin çoğu kontrolla görevli kamu kuruluşla¬ 
rının faaliyet sahası dışında çalıştıkları, çoğunun markası 
olmadığı için faaliyetlerini Gıda Maddeleri Tüzüğü çerçevesinde 
önlemek güç olmaktadır. 
Yukarıdaki nedenlerle yoğurt üretiminde hedefin 4 cü gurupta 
incelediğimiz yöntemle yapılması zorunluluğu vardır. İçinde 
bulunduğumuz senelerde daha çok kamu ve özel sektör bu tarz 
üretim merkezlerini Türkiye'nin geniş bir bölgesine yaydık¬ 
larına göre 1,2,3 cü gurupta faaliyet gösteren kuruluşların 

■ r ■ X . — / 
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..imlerinin sınıflandırılması ya da bazı faktörlerin yerina 
göi ilmesi halinde (Hammaddenin kontrolü, temizlenmesi, kali¬ 
te kontrolü, üretim merkezinde kalite ve bakteriyolojik tahlil¬ 
leri yapabilecek imkân ve personelin bulundurulması, otomatik 
doldurma ve temizlik düzeni gibi) üretimlerine izin verileceği 
kararlaştırılmalı ve bu husus mutlaka denetlenmelidir» 

Kullanılmakta olan 4 akım şemasındaki teknolojiye göre ortala¬ 
ma girdiler. 

Tablo 2 

Girdiler Birim Miktar 

Hammadde 1 kg, ma düşen 475 kuruş 
Yoğurt kültürü İt 10 n 
Yardımcı hammadde n 3 V 
Genel işçilik ıt 5 " 
Dışarıya yaptırılan işler n 0,5 " 
Malzeme sarfı (Ambalaj dahil) n .168 " 
Sabit kıymet amortismanı n 16 " 
Su II 1,5 " 
Buhar II 11 " 
Elektrik I? 8 " 
Bakım II 0,5 " 
Sosyal Masraflar n 11 " 
İdare masrafları , IS 14 n 
İşletme Masrafları n 2 " 

1 kg. ambalajlı yoğurt için girdiler toplamı..... 

Kaynaks Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu İzmir Müessesesi 1975 

Üretim; 

Ülkemizde üretilen yoğurdun miktarı olarak geçmiş yıl¬ 
lara dayalı değerlerini vermek olanaksızdır. Gerçek süt üreti¬ 
minin dahil kesin sayısal değerleri ulaştığı veya bunların al¬ 
tında yada üstünde bir miktar olduğu söylenemez ancak erlimizde 
en eski (1972) yılına dayalı rakamlar bulunmakta olup aşağıda 
verilmiştir. 

Tablo 3 

Yurtiçi Yoğurt Üretim Yıllar Birim: Ton/Yıl 

1972 1973 1974 1975 1976 

Yoğurt 423.200 460.000 480.000 50g.000 525.000 
Kaynaks DPT 1974 (Tablo:65),1975 (Tablo:84) va 1976(Tablo:96/97 

programları. . . , \ 
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Yurtiçi talebi; 
Yoğurt diğer sanayii mallar gibi bir teknoloji ürünü ol¬ 

mayıp kapalı aile ekonomisi içinde üretilen bir tüketim mala¬ 
dır, İster ilkel üretim isterse ileri bir sanayini gereği olan 
teknoloji uygulansın ülkemizde bununla ilgili bir talep eğilimi 
teşekkül etmemiştir. Bugüne kadar kendi yağı ile kavrulan bir 
üretim anlayışı içinde yeralan süt ve mamulleri sanayii çok ye¬ 
ni bir gelişim içine son yıllarda girebilmiştir. Bu nedenle üre' 
tilen sütten yapılan yoğurt talebe göre işlenebilme eğilimini 
göstermemiş olup üretilen yoğurt tüketilmiştir. 

Bu nedenle yapılan bu çalışmada kullanılan yurtiçi talebi 
değerleri, Türkiye'de tüketilen yoğurt değerleri olarak kabul 
edilmiştir. Aşağıda görülen veriler, Hacettepe Üniversitesin¬ 
den Prof. Orhan Koksal yönettiği 1974 gıda tüketimi ve beslenme 
araştırmasından alınmıştır. 

YOĞURT 

T.Ü (Kg/yıl)kişi Aile 
 Kg/yıl başına tüketim Sayısı 

I- MARMARA--TRAKYA-EGE 

Büyük şehir   13,7 10,96 581 
Şehir     16,2 12,96 312 
Köy-kent ................. 20,2 16,16 68 
Köy      32,2 25,76 183 

II- KARADENİZ 

Şehir .......i........... 17,7 14,16 187 
Köy-kent     15,1 12,08 51 

'Köy..................... 38,9 31,12 152 
III- İÇANADOLU . . . 

Büyük şehir     13,4 10,72 265 
Şehir .....    18,2 14,56 382 
Köy-kent    20.2 16,16 B2 
Köy     36,2 28,96 145 

IV- .AKDEHİ 2 

Şehir     19,7 15,76 380 
Köy-kent ................ 21,7 17,36 50 
Köy     36.9 29,52 118 

p TOPLAM:  22,7 18,25 2533 
\ 



YOĞURT TÜKETİMİ 

9» 

Kişi başına yoğurt tüketimi 
Toplam yoğurt tüketimi 

18*25 kg.yıl 
737.629 ton/yıl 

ÜLKEMİZDE YERLEŞME MERKEZLERİ TİPİNE GÖRE YOĞURT 
TÜKETİMİ 

Y. Merkezi 

B. Şehir 
Şehir 
Köy-kent 
Köy 

Tüketim (Kişi başına kg/yıl) 
10.9 
13.7 

22.7 
32.9 

Fiat durumu; 

Süt ve mamullerine ait fiatlar Gıda İşleri Genel Mü¬ 
dürlüğünde belirli periyodlarla piyasada perakende satış üni¬ 
telerinin farklı birimlerinde tespit edilmektedir. 1976 yılına 
ait değerler son aylar itibariyle aşağıda görülmektedir. 

Tablo - 5  

ANKARA PİYASASINDA YOĞURT PERAKENDE SATIŞ FİATLARI (A) 

No-8 ' R 27.1.1976 

Mamul Cinsi 
Ambalaj 
Tipi 

Satış 
Birimi SÜPERMARKETLER BAKKALLAR 

Asgari Azami Vaygın Asg. Azm. Yay. 
Fogurt 

(Tam yağlı) Plastik 400 gr. 
( " " ) Şişe 400 gr. 

( " " ) Şişe 500 gr. 
(” " ) Plastik 800 gr. 

(Tam yağlı) Çömlek 1 gr. 
( " " ) Açık 1 gr. 
tava 
(Yarım Y.lı)Plastik 400 gr. 
( " " ) Şişe 400 gr. 
( " " )Plastik 800 gr. 
( " " )ÇöMek 1 gr. 
(Yağsız torba)Açık 1 gr. 

10.-
10.-

6.-
5.-

12.-
10.-

4.-
12.- 8.50 
10.- 10.-

6.50 

9.50 9.50 9.50 

4.-
2.75 
7.50 

10.-
8.50 

4,50 4,50 

4.- 4.-
10.- 8.50 
10.- 10.-
10,- 10.-

4.50 4.50 
4.- 3.75 

10.- 7.50 
10,- 10.-
9.-

IYrâîTT     
(Yağlı) Şişe 250 gr. 
(Yarım yağ¬ 
lı Şişe 250 gr. 

1.- 1.50 1.50 

1.25 1.25 

rV 



10.-

Bu tarihten iki ay sonraki tarihe ait değerlerde de görül¬ 
düğü gibi fiatlar da kısa dönemde önemli bir değişiklik meydana 
gelmiştir, 

T a b 1 o - 6 

ANKARA PİYASASINDA YOĞURT PERAKENDE SATIŞ FİYATLARI (.%.) 

No- 10 25.3.1976 

Ambalaj Satış SÜ?ERİİARKBTL5R BAKKALLAR 
Kamul Ciasi tipi Birimi Asrari Azami Yaygın Asgari Azami Yaygın 

YOĞURT: 
Cl’am yağlı)Plastik 400 gr. 5.50 6.- 
(Tam yağlı)Şişe 400 gr. 
(Tam yağlı)Şişe 500 gr. 
(Tam yağlı)Plastik 800 gr.12.- 12.- 
(Tam yağlı )Çöüılek 1 ğg.10.- 10.- 
(Tam yağlı 
tava) Açık 1 kg. 

(Yarım Ya.lıjPlastik 400 gr 5.- 5.- 
( yağlı )Şişe 400 gr. 
( " " )Plastik 800 gr.10.- 10.-
( " " )Çömlek 1 kg. 9.50 10.- 

6.- 4.- 5.- 5.-
3.50 5.~ 5.-
5.- 5.- 5.-

12.- 8.50 10.- 10.-

10., 10.- 10.- 10.-

7.- 7.- 7.-
5.- 5.- 5.-

2.75 2.75 2.75 
10.- 7.50 10.- 10.-

10.- 10.- 10.-

VYRAN: 

(Yağlı) Şişe 250 gr. 1.- 2.~ 

Tablo 7 de çeşitli illerimizin 1975 yılma ait yoğurt fiyat¬ 
ları görülmektedir, ’ 



AYLAR İ^BARİYLE TÜKETİCİ'HARCAMALAR İNDEKSİNE GİREN 
YO^jRT FİYATLARI (800gr. yoğurt L jmda) 

1975 YILI 

İSTANBUL 9.- 9.35 9.36 

Vi J.O Cİİİ 

9.53 9.77 9.81 

X t'UHUUÖ 

9.00 9.86 9.87 9.87 9.87 9.87 

ANTALYA 6.67 7.00 7.50 7.67 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 

Bursa 6.54 6.27 6.82 6.85 7.54 7.65 7.65 7.79 7.95 7.95 8.50 8.50 

ESKİŞEHİR 6.33 6.33 6.33 7.00 7.32 7.33 7.00 7.00 7.00 7.00 7.50 7.50 

İZMİR 6.00 7.00 7.00 7.33 8.33 8.33 8.33 8.23 e.-; 9 — 9.- 9.-

ORDU 6.50 6.50 7.00 7.- 7.- 7.- 7.- .7*- 7.- 7.- 7 7.-

SAMSUN 5.67 6.- 6.- 6.- 6.- 5.17 5.- 5.- 5.- 5.- 5.- 5.-

DİYARBAKIR 7.17 7.17 7.06 7.- 7.06 7.- 7.- 7.00 8.90 8.90 9.58 9.50 

ADANA 6.- 6.- 6.- 9.- 9.- 9.- 9.- 9.- 9.- 9.- 9.- 9.-

AN İCARA 9.- 9.- 9.- 9.- 9.78 9.78 9.78 9.78 9.78 9.78 9.78 9.78 

ERZURUM 5.61 5.89 5.89 5.78 5.50 5.67 5.67 5.22 6.00 6.00 6.63 7.17 

Kaynak: D.İ.E.Tarım Şubesi Fiyat Bülteni 
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Tablo 7 de dikkati çeken; iller arasında tüketici sayısı 
fazla olan illerde fiyatların, sırasıyla ürüne (yoğurt) olan 
talebe ve tüketim merkezi çevresindeki üretim alanının gücünün 
kısıtlığma bağlı olarak belirgin bir şekilde arttığıdır. 

Ancak yoğurt fiyatlarındaki artışın diğer tüketim malla» 
rında oluşan fiyatlar artışlarına göre oldukça az oluşu dikka¬ 
tle üzerinde duruüıması gereken bir konudur. 

8. İSTİHDAM DURUMU : 

tüketici eline ulaşmasına kadar geçen devre içinde görev alan 
elemanların bilimsel bir eğitimden geçtiklerini söyleme olanağı 
yoktur. 

Söz konusu kuruluşların yararlandıkları eleman sayısı da 
teknoloji gereği sayıca az olup genellikle bir imalathane mes¬ 
leği uygulamada öğrenmiş bir usta ve onun yanında görev yapan 
bir kaç düz işçiden oluşmaktadır. 

Bu.üretim birimlerinde çalışan elemanların eğitimi ve yap¬ 
tıkları çalışmaların bilincine vardırılmaları konusunda gerekli 
önlemlerin ilgili yürütme organlarınca en kısa zamanda ve en et¬ 
kin biçimde alınması gereklidir. 

Çünkü gıda maddesi üretimi, öncelikle toplum sağlığının 
korunması, üretilen gıda maddelerinin en az kayıpla tüketiciye 
ulaştırılması, kaliteli ürün üretilmesi gibi çok önemli öğeleri 
içermelidir. 

Gıda İşleri Genel Müdürlüğünün daha ance sözü edilen 
"Süt Mamulleri Üreten Kuruluşlar Envanteri'5 çalışmasından elde 
edilen bilgilere göre söz konusu 65 kuruluşda istihdam edilen 
personelin daeılırai ru şekildedir. 

Yoğurt üreten birimlerin oldukça yaygın ve ilkel tek¬ 
nolojiye sahipş olduğu ülkemizde hammadde nin temininden mamulün 



ÜRETİM HATTI İDARİ PERSONEL TOPLAM 

YÜKSEK TAHSİLLİ 
TEKNİK ELEMAN 24 21 45 

Usta - Memur 74 74 148 

Kalifiye İşgücü 141 

TOPLAM 

141 

Düz İşgücü 276 276 
TOPLAM 

Toplam 

Tabloda verilen değerler incelenirken göz önünde tu
tulması gereken, envanter kapsamına giren 65 kuruluşun ülkede
ki diğer üretim birimlerine göre oldukça büyük ve yoğurt 
haricinde diğer süt mamullerini de ürettiğidir. Bu durunda 
sayıları verilen personelin aslında yalnızca yoğurt üreti
mine katılmayıp diğerlerine de katıldıklarıdır. Yine bu ku
ruluşlardan ancak % 43 ünde yüksek tahsilli teknik eleman 
görev almaktadır. Yine toplam kuruluşların % 60*ı kalifiye 
eleman bulamadıklarından yakınmaktadırlar. Geri kalan kuru
luşlardaki kalifiye işçilerin de belirli bir bilimsel eği
timden geçtiklerini söylemek olanaksızdır. 

Burada tekrar vurgulanması bir zorunluluk olan konu 
adı geçen sektörün yeterli düzeyde ve sayıda teknik eleman 
gereksinmesinin yürütme organlarınca en kısa zaman ve et
kinlikte karşılanmasıdır. 

A 
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Mevcut Durum ve Tıkanıklıklar; 

Süt mamullerden ülkemizde en çok tüketileni yoğurttur. 
Milli bir yiyeceğimiz olmasına rağmen, maalesef, henüz ilkel 
koşullarda imal edilen yoğurt, özellikle köylü aileleri tara¬ 
fından tereyağı yapımında yararlanılmasından ötürü geğu kez 
ayran, çökelek veya kurut olarak tüketilmektedir. Fakat, bu 
demek değildir ki, bu sektör ülkemizde gelişme göstermiş bir 
düzeyde yer almaktadır.Şehirleşme hareketinin hızlandığı son 
zamanlarda, büyük tüketici nüfusu bünyesinde barındıran şe¬ 
hir ve kasabalarda, yoğurt tüketimi ve üretimi bir sorun ni¬ 
teliğini taşımaktadır. Amaca uygun olmayan, çoğu kez bir 
apartmanın bodrum katında, basit bir kaç araç ve gereç yardı¬ 
mı ile yapılmaya çalışılan, bu değerli besin maddesi, isteni¬ 
len kaliteye sahip bulunmadığı gibi, nüfusun büyük çoğunlu¬ 
ğunun alım gücünü aşan bir fiatta (günümüzde 12 İt/Kg.) satıl¬ 
maktadır. 

Sağlık yönünden bir üstünlük gösteren yoğurdun tüketimini, 
içme sütü gibi diğer süt mamullerine göre daha kolayca artıra¬ 
bilme olanağı bulunmaktadır. Büyük kapasiteli, üretim merkez¬ 
lerinde sanayii imalatına gidildiği takdirde, hem ucuz fiatta, 
hein de standart özellikte mamul piyasaya sunmak imkânı doğa- 
bilmektedir. Gerekiyorsa devlet tarafından sübansiyon uygula¬ 
mak veya başka tedbirler almak suretiyle, mamul maddenin, hal¬ 
ka intikalini kolaylaştırıcı yollar da aranmalıdır. Çünkü, Ana¬ 
yasamızın 52. maddesinde, "Devlet, halkın gereği gibi beslen¬ 
mesini sağlamak için gereken tedbirleri alır", denilmekle, 
devlet belki de birçok batılı ülkede bulunmayan ilerici ve 
önemli sosyal bir görev yüklenmektedir. 

Yoğurdu ilk defa yapan ve dünyaya yayan biz olmamıza 
rağmen, kalite bakımından, özellikle tüketimi son yıllarda 
büyük bir hızla artan bazı Avrupa ülkelerindekinden oldukça 

düşük bir durum göstermektedir. Bu da, etkili bir kalite 
kontrolü uygulanmamasından ve yürürlükteki Gıda Tüzüğünün ye¬ 
terli olmamasından ileri gelmektedir. Kalite kontrolü ile il¬ 

gili yetkinin, mamülün üretimi, tesislerin kurulması ve iş¬ 
letmesinde sorumlu olan makama verilmesi, günün koşullarına 
ters düşen kovuşturma sebeplerinin ortadan kaldırılması, ye¬ 
niliklere açık standart ve tüzüklerin hazırlanması artık zo¬ 
runlu bir hal almış bulunmaktal' ./.. 
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III- Ülke Olanaklara 

Türkiye'de yoğurt üretimi düzenli bir endüstri modeli 
halinde kurulmamış olup, primitif bir yapı içinde karakterize 
olmuştur. 

Yoğurdun üretim seyri hammaddesi olan süt üretimi ile 
yakından ilişkilidir. Geçmiş yıllara ait üretim değerleri 
(Tablo: 3) incelendiğinde görülmektedir ki; hammadde potan¬ 
siyelinin paralelinde bir artış elde edilmiştir. Bu nedenle 
talep ve üretim ilişkilerindeki dengesizlik* hammadde sorunun¬ 
dan ileri gelmektedir. Süt suretimindeki yetersizlik, yoğurt 
üretimini etkilemektedir. 

Yoğurt imâl eden kuruluşların düzenli bir endüstri yapı¬ 
sından uzak olması ve dolayısıyla sütten yoğurt imâlini zorla¬ 
yacak bir sınai gücün bulunmayışı yoğurt imâlinin gelişmesini 
engelleyen ikinci bir neden olarak görülmektedir. 

Süt üretimini teşvik edecek ve pazarlamayı düşenleyecek 
politikanın yetersiz olması, süt fiyatları teşekkülünü olum¬ 
suz yönde etkilemektedir. Nitekim kırsal işletmeler, üretim¬ 
lerini daha düşük ve kendi gereksinmelerine dönük bir düzeyde 
tutma durumundadır. 

Hammadde potansiyelinin halen çok düşük olmasını etkileyen 
faktörler aşağıda özetlenmiştir. 

1- Süt hayvancılığının kârlı olmaktan çıktığı kanısı ne¬ 
deniyle besi hayvancılığının önem kazanması, 

2- Hayvanlara uygulanan bakım ve besleme yöne tinlerinin 
yetersiz olması, 

3- Süt fiyatlarının bölge ve mevsimlere göre değişken 
olması, 

4- Süt üretiminin az olması nedeniyle, yoğurda ayrılan 
payının düşmesi, 

5- İmâlata uygun hammadde temininde güçlük çekilmesi, 

6- Üretici grubun azalarak tüketici sınıfın sayısının 
artması, 

(Köylerden kentlere göç). 
(Halkın beslenmesi ile yakmen ilgili bulunan ve henüz ure^ 

tim durumu, gerçek tüketimi karşılayamıyacak düzeyde yaralanyo- ğurdun önümüzdeki plan döneminde ihracatı düşünülmektedir. ı 
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Diğer Memleketlerde Durum ve İrdelenmesi: 
Dış ticaret bakımından ilişkili bulunduğumuz ve süt tekno¬ 

lojisinde ileri bazı Avrupa (Özellikle Ortak Pazar) ülkelerinde, 
kendi halklarının ihtiyaç fazlası olan bazı süt mamullerinin, 
son yıllarda bizim sınırlarımızı da zorladığı görülmektedir, ön¬ 
ce süttozu, sonra tereyağı için aralanan sınırımız ve gümrüğümüz¬ 
den, bizimkine göre kalite üstünlüğü ve fiat düşüklüğü gösteren 
yoğurt veya başka mamullerin ithal ihtimali de akla gelmektedir. 
Böyle bir yola gidildiği takdirde, süt sanayimizin gelişmesini 
beklemek mümkün olmamaktadır. Bu itibarla, her plan döneminde 
bu konuda da gerekli ve yeterli tedbirlerin öngörülmesinde, ül¬ 
kemizin geleceği bakımından, önemli yararlar bulunmaktadır. 

17- ÜRETİM PROGRAMI: 
l-_Genel politika 
Çeşitli kapasite ve büyüklüklerde 1180 mandıra ve 

665 imalathanenin yanı sıra kısmen modernize olmuş 65 işletme 
ile sayıları saptanmıyacak kadar fazla aile üniteleri bu gün 
Türkiye'nin yoğurt üretimini oluşturmaktadır. Bu nedenle Tür¬ 
kiye'de yoğurt üretimini istenen düzey getirecek yeni kapasi¬ 
telere gereksinme vardır. Dönem sonuna kadar mevcutların dışın¬ 
da T.S.E.Kurumunu tarafından eklenecek olan 59 adet süt ve 

mamulleri fabrikasının mutlak bir şekilde yoğurt ünitelerine 
de yer vermesi gerekmektedir. 

Kalan yoğurt talebi açığının da kısmen özel sektör ya¬ 
tırımları ile karşılanması, kısmen de mevcut imalathanelerin 
ıslah edilmeleri ile karşılanması en geçerli formül olarak gö¬ 
zükmektedir. 

Süt üretimi ile yakından ilişkili olan yoğurt üretiminin 
geçmiş yıllarda ulaştığı değerlere bakılarak 1990 yılına kadar 
hazırlanan projeksiyonu Tablo 9,10 da vermiştir. Süt üretimine 
paralel bir artış gösteren yoğurt üretimi iki farklı baza göre 
hazırlanmıştır. 

1- 1976 yılı değeri olarak kişi başına düşen süt miktarı 
düzeltmeli olarak 109 Kg/Yıl olup, 1990 yılında 225 Kg/îıl olan 
bir tüketim öngörüldüğünde sütün üretim projeksiyonu düzenlen- 



2- Aynı çalışma 1990 yılında kişi başına 250 Kg/yıl -çiğ 
süt tüketimi düşünülerek yapılmış olup her iki değerler tablo: 
9, 10 da gösterilmiştir. 

Bu değerlere göre; 1. alternatifte süt üretimi 1990 yı¬ 
lında 13.388.000 tona ulaşmakta, oigerinde ise 14.875.000 ton 
olmaktadır. 

Not: Her iki çalışmada da logaritmik düzeltme uygulanmıştır. 



-17-

Tablos 9 

Çiğ Süt ve Yoğurt Üretimi Projeksiyonu (1977-1990 Dönemi) 
I. Alternatif 

Kişi Başına 

Yıllar Düşen Süt Kg/Yıl 

1976 109 

1977 114 
1978 120 
1979 127 
1980 133 
1981 140 

982 148 
1983 156 
1984 164 
1985 173 
1986 182 
1987 191 

1988 202 
1989 212 
1990 225 

Süt Üretimi Yoğurt üretimi 
Ton/Yıl Ton/Yıl 

4.480.000 648.000 
4.860.000 742.000 

5.222.000 827.000 

5.686.000 925.000 
6.133.000 1.013.000 
6.626.000 1.103.000 
7.200.000 1.199.000 
7.762.000 1.286.000 

8.399.000 1.378.000 
9.117.000 1.473.000 
9.845.000 1.562.000 

10.596.000 1.646.000 
11.424.000 1.734.000 
12.292.000 1.819.000 

13.388.000 1.918.000 

Kaynak: Nüfus projeksiyonu D.P.T. nın yapmış olduğu çalışmalardan 
alınmıştır. \ "'ti 

r-* H T 



Tablo: 10 

Çiğ Süt ve Yoğurt Üretimi Projeksiyonu (1977-1990 Dönemi) 
II. Alternatif 

Kişi Başına Dü- Süt Üretimi Yoğurt Üretimi 
Yıllar gen süt Kg/Yıl ton/Yıl  ton/yıl 
1976 108 4.480.000 648.000 

1977 116 4.945.000 763.000 

1978 123 5.353.000 855.000 
1979 131 5.865.000 965.000 
1980 138 6.363.000 1.057.000 

1981 147 6.957.000 1.159.000 
1982 156 7.589.000 1.260.000 
1983 166 8.259.000 1.358.000 
1984 176 9.014.000 1.459.000 
1985 186 9.802.000 1.557.000 

1986 198 10.710.000 1.658.000 

1987 210 11.651.000 1.757.000 

1988 222 12.555.000 1.843.000 
1989 236 13.684.000 1.940.000 
1990 250 14.875.000 2.039.000 

Kaynak: Nüfus projeksiyonu D.P.T. nin yapmış olduğu çalışma- 
t 

lardan alınmıştır. \ n n 
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2- Talep Projeksiyonu (1977-1990 Dönemi) 

Süt mamulleri arasında en çok tüketilen gıda 
yoğurttur. Bu durumu, ülkemizdeki tüketim alışkanlıkları ile 
yoğurdun sağlık ve beslenme açısından en yarayışlı kaynak ola¬ 
rak bilinmesi etkilemektedir. Yoğurdun çok değişik biçimlerde 
tüketilme olasılığının bulunması da üretimin artırılmasını 
zorlayan nedenlerden biridir. (Yoğurt olarak yemeklerde, ca¬ 
cık, ayran vs. gibi.) 

Bugüne kadar temel gıda maddelerine dönük bir 
projeksiyon çalışması yapılmadığından elimizdeki veriler 1974-• 
1975 döneminde yapılmış bulunan tüketim sörveyinden alınmıştır. 
Sörvey sonuçları Tablo: 11 de verilmiştir. Söz konusu sörvey, 
Hacettepe Üniversitesi Gıda Analizleri ve Teknolojisi Bölümü 
ve Devlet Planlama Teşkilatının işbirliği ile yapılmıştır. 
Ancak 1975 yılma ait üretim değerlerine göre kişi başına düşen 
yoğurt miktarı 12,4 kg/yıl olarak görülmektedir. Buna karşı¬ 
lık tüketim sörveyinde ulaşılan değer 18.25 kg/yıl dır. Arada¬ 
ki 6 kg. lık fark ise aile ekonomisi içerisinde üretilen ve 
pazara çıkmadan tüketilen yoğurdun ve mevsim farkının oluştur¬ 
duğu bir durumdur. Bu nedenle talep projeksiyonunda baz olarak 
kullanılan değer, gerçek tüketimi gösteren 18.25 kg/yıl yoğurt 
miktarıdır. Benzeri ülkelerdeki tüketim değerleri ve beslenme 
açısından kişi başına tüketilmesi gereken yoğurt miktarı hesap¬ 
lanarak, 1990 hedefi, günde en az 150 gr. olarak saptanmıştır. 
Bu nedenle öngörülen süt üretimi projeksiyonu içinde diğer süt 
mamullerine oranla en yüksek üretim şansı yoğurda tanınmakta¬ 
dır. Bu anmayış içinde hazırlanan talep projeksiyonu Tablo: 12 
de gösterilmiştir. . . <ı 
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Tablos 11 

Yoğurt Tüketimi 

Kişi Başına Aile 
T.U Kg/Yıl Tüketim Sayısı 
   MOıl    

T- MARMARA —TRAKYA—RfiK 

Büyük Şehir 13.7 10.96 581 
Şehir 16.2 12.96 312 
Köy-Kent 20.2 16.16 68 
Köy 32.2 25.76 183 

TT—KlRADKStZ 

Şehir 17.7 14.16 187 
Köy-Kent 15.1 12.08 51 
Köy 38.9 31.12 152 

III-ÎC ASADOLU 

Büyük Şehir 13.4 10.72 265 
Şehir 18.2 14.56 382 
Köy-Kent 20.2 16.16 92 
Köy 36.2 28.96 145 

IV- AKDEHtZ 

Şihir 19.7 15.76 380 
Köy-Kent 21.7 17.36 50 
Köy 36.9 29.52 118 

V- DOĞU AHADOLU 

Şehir 25.4 20.32 285 
Köy-Kent 48.4 38.72 115 
Köy 59.9 47.92 167 

[JA 
ıl 

22.7 18.25 1.533 

/■v "T 



Tablo: 12 

Yoğurt Talebi Projeksiyonu (1976-1990 Dönemi) 

Kişi Başına Yoğurt Tüketimi Yoğurt Ta¬ 
lebi 

Yıllar Nüfus Gün/gr. Yıl/Kg. Ton/Yıl 

1975 40.418 50 18.250 737.629 
1976 41.481 53,8 19.637 814.686 
1977 42.630 57,9 21.129 900.772 

1978 43.520 62,3 22.735 989.427 
1979 44.771 67,0 24.463 1.095.233 

1980 46.110 72,1 26.322 1.213.707 

1981 47.326 77,6 28.323 1.344.414 

1982 48.647 83,5 30,475 1.482.517 

1983 49.755 89,8 32.791 1.615.516 
1984 51.216 96,7 35,284 1.807.105 
1985 52.700 104,0 37,965 2.000.755 
1986 54.093 111,9 40.851 2.209.753 
1987 54.479 120,4 43.955 2.394.624 
1988 56.503 129,6 47.296 2.672.365 
1989 57.983 139,4 50.890 2.950.755 

1990 59.628 150.0 54.750 3.264.633 

Kaynak: Nüfus değerleri D.P.T. projeksiyon çalışmalarından alın¬ 
mıştır. _ 

y.tK f 
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Tablo: 9 ve 10 daki süt üretimi içiade yoğurdun payı 
hesaplanarak aşağıdaki değerlere ulaşılmıştır. 

Yıllar 

Süt üretimi(108-225 kg/yıl 
hedefe göre)içinle yoğurdun 

payı (%) 

Süt üretimi(108-250 kg/Yıl 
hedefe göre)içinde yoğurdun 

. payı (%) 
1976 18.1 18.1 

1977 18.5 18.2 

1978 18.9 18.5 

1979 18.9 18.7 

1980 19.8 19.1 

1981 20.2 19.3 

1982 20.4 19.5 
1983 21.0 19.8 

1984 21.5 20.0 

1985 21.9 20.4 

1986 22.4 20.6 
1987 22.5 20.6 
1988 23.3 21.3 

1989 24.0 21.6 
1990 24.4 21.9 

Üretim ve Talep projeksiyonu tablolarının incelenmesinden 
görüldüğü gibi öngörülen talep değerlerine göre yinede bir üre¬ 
tim açığı göze çarpmaktadır. Bu nedenle yoğurt sanayiinde yeni 
kapasitelerin eklenmesi ve mevcut ünitelerin geliştirilmesi ile 
ilgili yatırımlara gidilmesi kaçınılmaz olmuştur. 

Ayrıca 1990 yılma ait yoğurt talebi değerleri tablolardan 
anlaşılacağı gibi bugünkü süt üretimimize yakın bir paya ulaş¬ 
maktadır. Bu nedenle süt üretimi projeksiyonundaki hedef değer¬ 
lere mutlak şekilde ulaşılması zorunluluğu bulunmaktadır. Talep 
projeksiyonu içinde yer alan yoğurt üretimi sadece iç tüketimi 
karşılayacak şekilde düşünülmekte olup yoğurt ihracatı 1990 yı¬ 
lına kadar öngörülmemiştir. , o *< 

n, vur. 



3- Uygulanması gereken Teknoloji ve Üretim Hedefleri 
Yürdumuzda halen gelişmiş bir teknoloji uygulayarak üre¬ 

tim yapan 65 ünite bulunmakta olup Türkiye'deki yoğurt üreti¬ 
minin % 8.5 nu karşılamaktadır. (1974 yılı değerlerine göre). 
Bu durumu iyimser bir görüşle 1976 yılı için % 10 kabul edildiğin' 
de, üretimin % 90 nın aile işletmelerinde, mandıralarda ve ba¬ 
sit imalathanelerde yapıldığı ortaya çıkmaktadır. Tüm üretimin 
% 90 nını kapsayan uygulama sonucu ise, kaliteden ve sağlık ko¬ 
şullarından yoksun bir mamul üretimi yapıldığı düşünülebilir. 
Bu nedenle mevcut kapasitelerin durumlarının ıslak edilmesi zo¬ 
runluluğu doğmaktadır. Bunun içinde kurulacak yeni kapasitele¬ 
rin 4 numaralı akım şemasında öngörülen sistem içinde gerçekleş¬ 
tirilmesi zorunludur. Mevcut mancLra »e ilkel imalathanelerin ise 

belli bir dönem içinde 3 numaralı üretim yönteminde belirtilen 
sistem yapısına kavuşturulması gerekmektedir. 

Bu durumda aile içi üretimle imal edilen yoğurt miktarının 
azaltılabilmesi için talebe cevap verebilecek kapasitede modern 
teknoloji uygulayan ünitelerin ilave edilmesi zorunludur. Bunun 
için iki sistem düşünülebilir. Birincisi; kırsal kesimde bazı 
ortaklıklar teşkil etmek suretiyle dağınık olan üretimi bir ara¬ 
ya toplamak ve olanaklar ölçüsünde makina ve ekipmanları bu tip 
tesislere göre geliştirmek, İkincisi; özellikle büyük tüketim 
merkezlerinde veya çevrelerinde modern işletmelerin açılmasını 
sağlamak. Bu girişimlerde bulunulurken mevcut olan ve daha önce 
değinilen tedbirlerinde alınması zorunlu görülmektedir. Buna göre 

İyonu değer- 
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YATIRIM PROGRAMI: 

1. Eklenecek yeni kapasiteler yoğurt üretim projeksiyonu 
ile talep projeksiyonun arasında kalan alan 1990 yılma kadar 
süt ve mamulleri sektörüne gereğinden fazla bir ağırlık veril¬ 
mesini zorunlu kılmaktadır, Bu nedenle sanayi birimlerinin kamu 
kesimince artırılması, aynı durumun özel kesimde de teşvik edil¬ 
mesi gerekmektedir. Bu amaçla kamu sektörüne yılda 5000 ton ka¬ 

pasite artışı öngörülürken özel sektöre de aynı şans tanınmalı¬ 
dır. Bunun yanı sıra ortaklık yolu ile geliştirilecek ilkel üni¬ 
telere de yılda 2000 ton artış uygun görülmektedir. Bununla il¬ 
gili eğriler grafik 2. de gösterilmiştir. 

VII- ALINMASI ÖNGÖRÜLEN TEDBİRLER: 

1. Kaliteli ve standartlara uygun normlarda çiğ süt üre¬ 
timinin arttırılması için gerekli tedbirler alınmalıdır. Bu amaç' 
la süt sığırcılığının teşvik edilmesi gereklidir. 

2. Çiğ sütün işletmelere kabulünde kalite kontrol sistemi¬ 
nin öngörülmesi ve kaliteli süte teşvit primi verilmesi zorfilu- 
dur. 

3. Süt üreticilerinin ve ufak birimler halinde üretim ya¬ 
pan yoğurtçuların bir araya gelmeleri sağlanarak ortaklıklar 
kurmaları sağlanmalıdır. 

4. Süt fiyatları, devlet kontrolunda tutularak, taban ve 
tavan fiyatlarının her yıl değişen geçim indekslerine göre 
ayarlanmalıdır. 

5. îlkel imalat yapan ünitelerin 3 nilmaralı üretim yön¬ 
temindeki düzene geçirilebilmeleri için bazı makina ve ekip¬ 
manların yurt içi olanakları ile karşılanması sağlanmalıdır. 

(örneğin; mayalama, kaynatma tankı v.b. gibi) 
6. Yeni eklenecek olan modern teknoloji ünitelerinin 

kuruluşunda teşvik uygulanmalıdır. 

7. Modern teknoloji ilkelerine göre üretim yapan yeni 
kapasitelerin en kısa dönemde gerçekleştirilmesi zorunludur. 
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8. Mevcut tesislerin modernize edilerek kapasite¬ 
lerinin artırılması sağlanmalıdır. 

9. Halkın geleneksel beslenme alışkanlıklarının ter- 
kedilmesi sağlanarak beslenme eğitimine ağırlık verilmeli¬ 
dir. 

10. İmalat sırasında ve nihai üriinde kalite kontrol 

uygulamasını sağlayabilecek kontrol ünitelerinin geliş¬ 
tirilmesi ve bununla ilgili eğitime ağırlık verilmesi zorur 
ludur. 

11. Mamullerde uygulanacak kalite kontrol ve standar¬ 
dizasyon ilkelerinin yeniden düzenlenerek mevcut mevzuat¬ 
ların tadil edilmesi gereklidir. 

12. Süt ve mamulleri ünitelerinle çalıştırılacak ortr> 
düzey eleman eğitimi yoğunlaştırılmalıdır. 

13. Mamullerin belli şartlar yerine getirilerek nak¬ 
ledileceği, satış noktalarında satılabileceği kayıt alt' 
alınarak, denetleme sisteminin konması zorunludur. 

14. Sanayi yapısında üretim yapan sanayiciler (Kamu 
ve özel) ‘ ’ ’ • ’ • 





D.P.T. IV. BEç YILLIK KALKILMA PLANI HAZIKLIK 

ÇALINMALARI 

SÜT VE SÜT luAkJLLERl ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU 

PEYNİR ALT KOMİSYONU RAPORU 

I- GlRlij 

1. Sektörün Tanımı ve Sınıflaması 

Peynir, çiğ ve/veya pastörize sütlerin peynir mayası ya 
da bazı organik asitlerle muamele edilmesi ve gereğinde bazı 

starterlerin katılması sonucunda elde edilen pıbtının süzülmesi, 
şekillendirilmesi, tuzlanması, çeşitli şartlar altında olgun¬ 
laştırılması, bazan tat ve koku verici maddeler ilâvesi sonucun¬ 
da elde edilen bir süt mamuludur. 

ISIC (Bütün ekonomik faaliyetlerin uluslararası sanayi 
tasnifi) ne göre J112 No.lu süt mamulleri imalatı grubundan alt 
komisyonumuz konusuna girenler CHeese Sprend Manufacturing, Na-
tural CHeese Manufacturing ve Processed Cheese Manufacturing'dir, 
Kanımıza göre bu sınıflandırma çok genel olup konuların ayrıntı¬ 
sı bakımından bir yararı bulunmamaktadır. 

Diğer taraftan yine Birleşmiş Milletlerin SITC sınıflan¬ 

dırmasına göre (Standard International Trade C.lassification) 
024.0 grubunu peynir ve pıhtı (Cheese and Gurd) teşkil etmekte¬ 
dir. Bu gruba giren peynirlerin adları aşağıdadır. 

Bachatein peyniri taze Peyniri Petit-Suisse Peyniri 
Mavi küflü " Gervais " Port-salut II 

Brie " Keçi sütü 11 Eritme n 

Cuciocavallo " Gorgonzola " Raggiano II 

Camambert " Gouda " Romatour II 

Cheddar " Grana " Roçuefort II 

Chaster " Gravyer " Yumuş ak II 

Cottage " Sert " Stracchino II 

Cream " Lodigiona " Tilsit II 

ff 
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Dutch peyniri Yarı-sert Peyniri Peynir suyu 

Edam " Malted " Taze tuzlanmış 
ve tütsülenmiş 

Emmantal 11 Parmasan " Beyaz Peynir 
Pıhtı (Lor) 

Görüldüğü gibi- bu grupta ülkemiz üretiminde önemli yer 
tutan kaşar ve tulum peynirleri yer almamıştır. B\ı bakımdan 
raporumuzda, yukarıdaki SITC sınıflandırmasına girmiş olan ve 
ülkemizde üretimi yapılan peynirlerle kaşar peyniri ve tulum 
peyniri üretimi -kapsanmıştır. 

2. Tarihçe 

Peynir çok eMki zamanlardan beri insanlar tarafından 
yapılan ve tüketilen bir besin maddesidir. Bazı tarihçiler pey¬ 
nirin ilk kez İskitler tarafından yapıldığını kaydetmektedir¬ 
ler. 

Yüzyıllar boyu çeşitli uygarlıklara sahne olmuş bulunan 
Anadolu'da da çok eski çağlardan beri, muhtemelen bugün hala 
fazla bir değişime uğramadan uygulanmakta olan yöntem ve araç¬ 
larla' peynir imalâtı yapılmıştır. 
II MEVCuT DüRuM 

Yurdumuzda işlemen başlıca peynir çeşitleri beyaz peynir, 
kaşar peyniri ve tulum peyniridir. Bunların yanı sıra daha az 
miktarlarda olmak üzere mihalıç peyniri, dil peyniri, eritme 
peyniri, otlu peynir ve gravyer peyniriyle bazı mahalli önemi 
olan peynir çeşitleri de yapılmaktadır. Son yıllarda kamu ve 
bazı özel sektör kuruluşlarının gayretile mavi küflü peynir, 
kamamber, Trapist Edam, Münster, Çadar, Şravyer gibi peynirler 
de yapılmaktadır. 

Bunlardan beyaz peynir yaygın olarak bütün bölgelerde 
üretilmekle beraber ticari anlamda üretimi depolama ve ulaşım 
olanaklarının gelişmiş ve koyun sütü üretiminin fazla olduğu 

Trakya ve Marmara Bölgesi, Eğe bölgesi ve Konya çevresinde, 
kaşar peyniri daha yüksek bölgelerde, bu arada Trakya, Balıke¬ 
sir, Bursa, Kayseri ve Kars çevresinde, yağsız sütlerden işle¬ 
nen tulum peyniri Afyon, Erzincan, Konya, Çorum ve Kayseri 
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illerinde, Mihalıç peyniri Bursa ve Balıkesir'de Otlu peynirle 
dil peyniri Doğu Anadolu illerinde, Gravyer peyniri Kars'ta, e- 
ritme peynirleri ise büyiik şehirlerimizde yapılmaktadır. 

1. Sektörün Kuruluşu*' 
ülkemizde peynir üretimi henüz son derece dağınık du¬ 

rumdadır. Modem sayılabilecek işlemelerde imal edilen peynir 
miktarı toplam üretim içinde çok düşük bir paya sahiptir, il¬ 
kel şartları haiz mandıralarda yapılan peynir miktarı çoğunluk¬ 
tadır. (% 95) Bu mandıraların bazan ahır, samanlık gibi yerler 
olduğu, bazen gezici durumda bulunduğu bilinmektedir. Bunların 
yanında köylerde de aile ihtiyacı için bir miktar peynir üre¬ 
tilmektedir. Bu durum mandıra adet ve kapasitelerinin kesin¬ 

likle tesbitini imkânsız kılmaktadır. 

Bununla birlikte, Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
Tarım Ürünleri Pazarlama ve Değerlendirme Dairesi tarafından 
yapılmış olan bir araştırmaya göre ülkemizdeki mandıraların 
coğrafi dağılım ve kapasiteleri aşağıda Tablo-I de gösteril¬ 
diği gibidir. 

1) Zaman darlığı nedeniyle yeni bir envanter yapılmamış, Komis¬ 
yon üyelerinin uygun görüşleriyle iGEME'ce hazırlanan "Peynir 
ihracatı Hakkında Rapor" da yer alan rakamlardan yararlanılmış¬ 
tır. 

TABLO- I 

TÜRKİYE'DE TARIMSAL BÖLGELERE GÖRE MANDIRA 

SAYI VE KAPASİTELERİYLE ÜRETİLEN PEYNİR 

MİKTARLARI 

işlenen Pevnir Cinsi 
(ton) 

Bölgenin II işletme Kapasite Sey. Kaşar Tulum Diğer tip 
Adı Adedi Ad. (Yıl-Ton) Pey. Pey.' Pey. peynirler 

I-O.Kuzey 10 16 17079 9934- 232 
II-Eğe 9 469 34447 17393 413 1161 10 

III-Marmara 7 187 17536 12479 261Ş - 937 



IV-Akdeniz 6 34 5280 599 - - -

V -Kuzeydoğu 5 86 1979 566 107 - -

VI-Güneydoğu 9 30 12116 10500 1300 1679 1554 
VII-Karadeniz 9 11 2571 279 72 60 39 

VIII-Ortadoğu(l)7 10 957 11204 - 2006 -

IK-Ortagüney 5 68 12549 4828 147 34 -

Toplam: 971 104514 67782 4886 4940 2540 

(1) işletme adedi ve toplam kapasite miktarları yalnız 4- il'e ait¬ 
tir. 

Kaynak: Tarım Bakanlığı Tarım Ürünleri Değerlendirme ve Pazarlama 
Dairesi Başkanlığı, Türkiye'de Peynir Üretimi ve Tüketimi 
ile ilgili Olarak Üretici Seviyede Yapılan Araştırma So¬ 
nuçları, Ankara, 1973 teksir. 

Tarımsal bölgelerdeki mandıra sayı ve kapasiteleriyle pey¬ 
nir üretim durumu: 

I. Bölge (Orta Kuzey Bölgesi) 

iller: Ankara, Bilecik, Bolu, Çankırı, Çorum, Eskişehir, 
Kırşehir, Kütahya, Uşak, Yozgat. 

Bu bölgede toplam peynir üretim kapasitesi 17079 ton olan 
76 mandıra mevcuttur. Bu bölgede 1972 yılında 10398 ton peynir 
elde edilmiştir. Üretilen peynirlerin %97,7 si beyaz peynir % 2.3ü 
kaşar peyniridir. 1972 yılı rakamlarına göre 455.081 ton olan böl¬ 
ge süt üretiminin yarıya yakın bir kısmının peynir üretimine ayrıl¬ 
dığı anlaşılmaktadır. 

II. Bölge (Ege Bölgesi) 

iller: Aydın, Balıkesir, Burdur, Çanakkale, Denizli, İzmir, 
İsparta, Manisa, Muğla. 

Peynir üretimi bakımından başta gelen bu bölge, süt üretim 
miktarı bakımından da ikinci sırayı işgal etmektedir. Bu bölgede, 
toplam peynir işleme kapasitesi 34447 ton olan 469 işletme mevcut¬ 
tur. Bölgede 1972 yılında işlenen peynir miktarı 21783 tondur. Bu 
miktarın l,j 91.6 'sı beyaz, % 2.1'i kaşar, % 6.1'i tulum, )t>0.5'i 
ise diğer peynirlerdir. Bu bölgede de belirtilen mandıra kapasite¬ 

sinin 2/3'e yakın bir kısmından faydalanılmakla beraber bölge süt 
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üretiminin % 90'ı peynir üretiminde kullanılmaktadır. Bu durum
da bölgede süt arzını arttıracak tedbirler alınmadıkça peynir 
üretiminin artması mümkün görülmemektedir. 

III» Bölge (Marmara Bölgesi) 

iller: Bursa, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sa
karya, Tekirdağ. 

Süt üretimi bakımından dokuzuncu durumda olan Marmara 

Bölgesi, peynir üretiminde mevcut rakamlara göre eğe Bölgesin-
*en sonra ikinci önem sırasını işgal etmektedir. Bölgede top
lam kapasitesi 17536 ton olan 187 işletme mevcuttur. Bu bölge
de 1972 yılında işlenen peynir miktarı 14-923 tondur, işlenen 
peynirlerin % 78'i beyaz, % 16'sı kaşar, % 6'sı ise diğer çe
şit peynirlerdir. 

kullanılarak peynir yapıldığı görülmektedir, önemli bir tüke
tim merkezi durumunda olduğundan bu bölgenin civar illerden de 

süt bakımından takviye edilmiş olması gerekmektedir. Ayrıca, 
mevcut mandıralarda kapasitelerinin tamamını kullanır durumda
dır. 

IV. Bölge (Akdeniz Bölgesi) 

iller: Adana, Antalya, Gaziantep, Hatay, İçel, Maraş. 

Süt üretimi bakımından 8. sırayı işgal eden bu bölgede 
toplam peynir işleme kapasitesi 5280 ton olan 34- adet işletme 
bulunmaktadır. 1972 yılında 7054- ton peynir elde edilmiştir. 

Bu bölgede esas itibariyle fceyaz peynir üretilmekte ve 
üretim bölge dahilinde tüketilmektedir. Bölgede üretilen sütün 
yarıya yakın bir kısmının peynir üretimine tahsis edildiği an
laşılmakta ve mandıra kapasitesinin tamamın kullanılmaktadır. 
Bölgede koyun sütü üretimi az, keçi sütü üretimi ise fazladır. 
Keçi sütünden yapılan peynir üretiminin geliştirilmesi mümkün
dür. 

V. Bölge (Kuzeydnğa Bölgesi) 

Süt üretiminde dördüncü sırada bulunan ve üretilen süt

lerin % 73.2'sinin inek sütü olduğu bu bölgede,, toplam peynir 

Marmara bölgesinde, bölge süt üretiminin üstünde süt 

iller: Ağrı, Artvin, Erzincan, Erzurum, Kars. 
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işleme kapasitesi 1979 ton olan 86 işletme mevcuttur. 1972 
yılında 1467 ton peynir üretimi yapılmıştır. 

Mandıralarda işlemen peynirlerin % 84'ü beyaz, % 16'sı 
ise kaşar peynirleridir. Verilen rakkamlara göre bölge süt 
üretiminin % 18,5'inin peynir üretimine tahsis edildiği orta¬ 
ya çıkmaktaysa da bu miktarın sadece mandıralarda yapılan pey¬ 
niri gösterdiği unutulmamalıdır. Zira bilindiği gibi bu bölge¬ 
de köy evlerinde ve gezici mandıralarda yapılan peynir miktarı 
yukarıda belirtilenin üstündedir. Esasen bu bölge, tüketim mer- 
kezlerine uzak bulunduğundan ve hayvancılık faaliyeti yaygın 
olduğundan elde edilen sütün peynir haline getirilme oranının 
daha fazla olması gerekmektedir. Bu nedenle, bölgede üretilen 
54-5.415 ton sütün en az % 30'unun peynir haline getirildiği 
düşünülürse, toplam peynir üretiminin 32.700 ton kadar olma¬ 
sı gerekmektedir. 

VI. Bölge (Güneydoğu Bölgesi) 
iller: Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkâri, Mardin, Muş, 

Siirt, Urfa, Van. 

Süt üretiminde birinci sırada bulunan bu bölgede top¬ 
lam kapasitesi 12116 ton olan 30 adet mandıra mevcut olup 
1972 yılında 3047 ton peynir üretilmiştir. 

% 11'i tulum, % 10'u ise diğer tip peynirlerdir. Bu bölge¬ 
de süt üretimi fazla olduğu halde elde edilen sütün sadece 
% 26'sının mandıralarda işlenerek peynir haline getirildiği 
anlaşılmaktadır. Nüfus yoğunluğunun az olduğu bu bölgemiz 
önemli tüketim merkezlerine uzak ve hayvancılık faaliyeti de 
yaygın olduğundan köylerde ticari önemi olmayan ve gezici man¬ 
dıralarda işlenen süt miktarı da hesaba katılırsa, bu bölgede 
de işlenen peynir miktarının yukarıda belirtilenin üstünde ol¬ 
ması gerekmektedir. Kaba bir tahminle, bu bölgede elde edilen 
sütün % 30'unun peynir yapımında ayrıldığı düşünülürse, bu 
bölgede toplam olarak 39*700 ton peynir üretilmiş olması muh¬ 
temeldir. 

VII. Bölge (Karadeniz Bölgesi) 

Bölgede üretilen peynirin ‘yo 70'i beyaz, % 9'u kaşar, 

iller: Giresun, Gümüşhane, Kastamonu, Ordu, Rize,Sam¬ 
sun, Sinop, Trabzon, Zonguldak. 
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Süt üretimi bakımından üçüncü sırada bulunan ve inek sü¬ 
tü üretiminin fazla olduğu bu bölge peynir üretiminde pek önem¬ 
li bir yer işgal etmemektedir. 

Bu bölgede toplam peynir işleme kapasitesi 2571 tta olan 
11 adet peynir işletmesi mevcut 1971 yılında bu mandıralarda 
1116 ton peynir elde edilmiştir. 

Peynir üretiminin % 62'si beyaz, % 16'aı kaşar, % 11'i tu¬ 
lum, % 11'i diğer tip peynirlerdir. Bölge süt üretiminin ancak 
% h.5'unun peynir yapımına ayrıldığı anlaşılmaktadır. Üretin 
miktarı bölge ihtiyacının karşılamamaktadır» 

VIII» Bölge (Ortadoğu Bölgesi) 

İller: Adıyaman, Amasya, Elazığ, Malatya, Sivas, Tokat, 

Süt üretimi bakımından yedinci durumda olan ve peynir üre¬ 
timi bakımından önem taşıyan bu bölgede toplam peynir işleme ka¬ 
pasitesi 13210 ton olan 10 adet peynir işletmesi nevcuttur. 1972 
yılında 13272 ton peynir elde edilmiştir. 

işlenen peynirlerin % 85'i beyaz, % 15'i is« tulum peyni¬ 
ridir. 

Bu bölgede elde edilen sütün % 7^'üııün peynir yapımında 
kullanıldığı anlaşılmaktadır. Mevcut mandıra kapasitesinden 
tamamen yararlanılmaktadır. 

IX- Bölge (Orta Kuzey Bölgesi) 

iller: Afyonkarahisar, Kayseri, Konya, Nevşehir, Niğde. 

Süt üretimi bakımından altıncı sırada bulunan bu bölgede 
toplam kapasitesi 125^-9 ton olan 68 adet peynir işletmesi bu¬ 
lunmaktadır. 1972 yılında 6071 ton peynir elde edilmiştir. 

Bölgede üretilen peynirlerin % 96'sı beyaz % 3'ü kaşar ve 
% 1‘i ise tulum peyniridir. Bölge üretiminin yarıya yakın bir 
kısmının peynir üretimine ayrıldığı anlaşılmakta ve mandıra ka¬ 
pasitesinin yarısından yararlanılmış bulunulmaktadır. 

Yukarıdaki açıklamalardan anlaşılacağı üzere ülkemizdeki 
dokuz tarım bölgesinde irili "ufaklı 971 adet peynir işletmesi 

’ ' ' ' ’ ' ' ' ' sri 

Tunceli. 

./ 



Bunlardan başka, Türkiye Süt endüstrisi Kurumu'nun peynir ve 
tereyağı fabrikalarında mevcut kapasite nurumu süt işleme ka¬ 
pasitesi olarak Tabio-II'de gösterilmiştir. 

TAnLO - II 

•iJHkıYE SÜT iı.DİSTüıSİ KulluLuu'A a-T 
ı Alin—üaijAI.Da ..ArASıTE ~ o. Hlu 

üabrika Adı 
Günlük 

Kaoasite 
Yıllık Ka¬ 

pasite 
Birim:Toıı 

Açıklamalar 
Kars Süt ve iviam. M. oO 21.+00 360 iş ; ini faal 
Çankırı Pey.Ter.i'b. 20 o.OOO 500 " II 

Kastamonu " " 1 20 6 • 000 II 11 11 II 

Burdur " " " 20 b. 000 II II II II 

Havsa " " ’ 20 5.000 II II II II 

Muş " " ' 20 6.000 İt II II II 

Igrı " " ' 20 o. 000 1975*de Bitecftk 
Van " " ' 20 b. 000 II 11 II 

Diyarbakır " 1 20 6.0C0 II II II 

Siverek " " ' 20 ö , oOO II II II 

Erzincan " " ' 20 Ğ . 000 II II II 

Sivas " " ' 20 6. 000 II II II 

Trabzon " " ' 20 6.000 II II II 

Yatağan/Muğla P.Yer. Bb. 25 7.500 1975-1976 da bitecek 

A.Cevaz/Bitiis" II " 25 7.500 II II II II 

Adıyaman " II " 25 7. pOO II II II II 

Çorum " II " 25 7.500 II II II II 

Kırşehir " II " 25 7.500 II II II II 

Giresun " II " 25 7.500 II II II II 

Elazığ II " 25 7.500 II II II II 

Gümüşhane/Bay-" II " 25 7.500 II II II II 

burt 
Kahramanmaraş " II .. 25 7.500 II II II II 

Aksaray-Kiğde " II " 25 7.500 II II II M 

Tunceli " II » P5 7.pûû II II II II 

Yüksekova-Hak-" II " 25 7.500 II II II II 

kari 
Sinop " II " 25 7.500 1976'da Ditecek 
Siirt II " 25 7.500 II II II 

Devrek/Zonguldak II " pO 15.000 II II II 

Afyon II " 25 ?.p00 II II II 

TOPLAM 725 220.900 

Bu fabrikaların peynir işleme kapasiteleri günde 10 ton 

çiğ süt, yani yılda 3000 ton süttür. Toplam peynir işleme ka¬ 
pasitesi, süt birimi olarak 87.000 ton/yıl olmaktadır. Orta¬ 
lama randıman % 15 kabul edilirse tam kapasiteyle çalışıldığı 
takdirde, T.S.E.K. işletmelerinde toplam olarak yılda 13.050 
ton peynir elde edilecektir. / . /> ■ >\ ■ ■ \U •; 



Bu miktar ise, 105.000 ton kabul edilen toplam üretimin % 12'si¬ 
ni oluşturabilecektir. 

2. Üretim 

a) Üretim Yönetim-Teknoloji 

Peynir üretiminde uygulanan teknolojik işlemlerin akış 
şeması şekil I, II, III, IV, V,te gösterilmiştir. 

Beyaz Peynir Maliyeti 

(Koyun Sütü Kullanıldığı Taktirde) 

Birim: 16 kg. 

Girdiler Miktar 

Koyun Sütü 
Maya 
Tuz 

Teneke 

Lehim 

işçilik 
Depolama 
Diğer Giderler 

TOPLAM: 

60 kg. 
0,005 kg. 
0,800-1,200 kg. 

1 

Birim Piatı 

5,50 TL. 
200,- TL 

1 TL. 

20 TL. 

200 TL. 

Toplam 
Masraf 

350 TL. 
1 TL. 

1 TL. 

20 TL. 

5 TL. 
25 TL. 

10 TL. 

15 TL. 

■W"E7 

t inek Sütü Kullanıldığı taktirde) 

Girdiler 

inek sütü 

Maya 
Tuz 
Teneke 
Lehim 
işçilik 
Depolama 
Diğer giderler 
TOPLAM 

Miktar 

İİÖ kg.  
0.010 kg. 
0,800-1.200 kg. 

1 

Birim Fiatı 

3,56 ta.. 
200.-TL. 

1 TL. 
20 TL. 

200 IL. 

Toplam Mas. 
3§5 ÎL.  

2 TL. 
1 TL. 

20 TL. 

5 TL. 
25 TL. 
10 TL. 
15 TL. 

463.IL. 



VEKİL - I 

Sütün Alımı- 

Pazarlama 

Beyaz Peynir 
Sütte Temizlik ve Sütün Pastiri- 

Yag Separasyonu   zasyonu 

Depolama ve 01-   Ambalajlama 
ganiaşma 

BOT: İlkel yöntemde temizlik kaba süzmeden 
ibaret olup pastörizasyon yapılmamak¬ 
tadır. Di^er .işlemler aynıdır. 

Mayalama 
için ısıt¬ 
ma 

Sütün ma- 
yalamması 

 ve Pıhtı¬ 

laşması 

Pıhtının 
■kalıplara   
bölünmesi ve 
salamuraya ko¬ 
nulması 

Pıhtının Par¬ 
çalanması ve 
Baskıya alma 

Pıhtının ka¬ 
lıplarda bek¬ 
lemesi 
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KAŞAR PEYNİRİ MALİYETİ 

(İnek Sütüyle) Birim: 100 kg. 

Girdiler Miktar Birim Biati Toplam Masraf 

İnek sütü 1000 kg. 3.5 Tl. 3500 U. 

Maya(Sıvı 1/10.000) 0,1 kg. 200 Tl. 20 TL. 

Tuz A*t6 kg 1 U. 5 Tl. 
Çuval 2 15 Tl. 30 Tl. 

İşçilik 2 200 S. 400 TL. 

Depolama 40 TL. 

Diğer masraflar 100 11. 

TOPLAM 4095 TL. 

KARIçIK SJTLE Birim: 100 kg. 

Girdiler Miktar Birim Biati Toplam Masraf 

Karrşık süt 
(Koyun,inek) 

850 kg. 4,5 TU 3825 TL. 

Maya (Sıvı 1/10000)0,09 kg. 200 11. 18 Tl. 

Tuz 4-6 kg. 1 Tl. 5 H. 

Çuval 2 15 Tl. 30 TL. 

İşçilik 2 200 Tl. 400 U. 

Depolama 

Diğer Masraflar 

TOPLAM 

AO TL. 

100 Ti. 

& 4418 Tl. 

/ 



Temizlik ve 
Sütün Alımı   Yağ Seperasyonu  

Depolama 
Olgunlaşma Tuzlama  

KOT: îlkel yöntemde temizlik kaba 
süzmeden ibaret oluş pastöri¬ 
zasyon yapılmamaktadır. 

— XX 

k«.vAk PSYIilRi 

1°. 

Sütün Pastö¬ 
rizasyonu  Isıtıcı  

Pıhtının Haş¬ 
lanması (P i.,; ir¬ 
me) ve kalıplama 

Sütün Maya¬ 
lanması ve  

Pıhtılaşma 

Pıhtının nas- 
kıda bekle- — 
mesi Perman-

tasyon 

Pıhtının Parçalanma- 
- sı ve Baskıya alın¬ 

ması 

■Pazarlama 



TUEUH PEYNİRİ 

Sütün_ 
alımı" 

Temizlik ve Yağ  
Separasyon 

Pazarlama-
Depolama ve 

-Olgunlaşma - 

Sütün Pastöri; 
zasyonu 

Pıhtının de¬ 
rilere ko¬ 
nulması 

Sütün Mayalanması 
ve pıhtılaşma 

Pıhtının ufalan¬ 
ması ve tuzlan¬ 
ması 

Pıhtının Parçalanması 
süzülmesi ve baskıya 

alınması 

Pıhtının Bas¬ 
kıda beklemesi 

NOT: ilkel yöntemde temizlik kaba 
süzmeden ibaret olup pastöri¬ 
zasyon yapılmamaktadır. 

i i i 

Pirdiler 

süt 

Maya (sıvı 
1/10.000) 
Tuz 

Deri 

BlRÎM: 100 Kg. 

inek Sütü 

750-800 kg. 

0.08 kg. 
5 kg. 

1- 4 Ad. 

Karİşık Süt 
700 kg. 

0.0? Kg. 
5 Kg. 

1-4 Ad. 



Ham Maddenin 
Seçimi 

Ham Maddenin 
Doğranması 

14. 

ŞEKÎL - IV 

EHİTME PEOTÎRÎ 

Ham Madde Karışımlarının   Karışımların 
hazırlanması,Eritici Tuz ~ Isıtılması 
ve su katılması 

Paketleme 

Ambalajlama 

Birim m 100 kg. 

Giö&iler Beyaz Pey. Kaşar Peyniri Tulum Lor 

Hammadde 120-150 kg. 110-150 kg. 110-140 120-150Kg 

Eritici Tuz 

Ortalama hammadde miktarının % 2.0 
(Na2HP04-2H20.) kadarı. 

Ambalaj 



Sütün 
Alımı 

Temizlik ve Yağ 
Separasyonu 

Depoda Fıçılar 
içinde olgunlaşma- 

\ Pazarlama 

Kellelerin 
•tuzlanması 

T37 

ŞEKİL - V 

MIHALÎÇ PEÎHİRÎ 

_Pıhtılaşna Pıhtının Parçalanması 

Pıhtının İçel¬ 

'le haline ge- — 
tirilmesi 

j.ektilerin Pıhtının Haşlanması 
-Cendere Bezi Tekerleme 

içinde suzul- 
inesı, şişlen¬ 
mesi, kalıplan- 
mas ı 

Birim »• 

Girdiler 

Sut 

Maya(Sıvı 
1/10.000) 
Tuz 

100 kg* 
İnek Sütü 

700 kgc 

0*07 kg# 
5-6 kg» 



16, 

Genellikle üretim ünitelerinde, teknolojik şemanın akışı 
doğrultusunda, detaylandırmada farklılıklar vardır, 

a) Pastörize sıcaklığı 
b) Mayalama sıcaklığı 
c) Pıhtılaşma süresi 
d) Pıhtıların baskıda bekleme süresi 
e) Tuzlama şekilleri veya salamurada tuz oranı 
f) Peynir kalıbı, tekeri, tulumun ambalajlanmasında birim 

farklılıkları gibi, 

Üretim ünitelerinde üretim akış şemalarındaki işlemlerin 
her birinin önemini ve özelliklerini öğrenmiş personel yeter¬ 
sizliği vardır. 

Bugünkü koşullarda çok dağınık ellerde ve farklı üretim 
ünitelerindeki bu teknolojiyi uygulamalardaki farklılıkları 
yönünden disiplin altına alma hemen hemen imkansız olacaktır. 

b) Peynir üretim Miktarı: 
Bilindiği gibi öevlet İstatistik Enstitüsü tarafından 

yayınlanmakta olan istatistikler arasında süt üretimi ile il¬ 
gili rakamlar yer almakta, süt mamulleri ve bunlar arasında 
peynir üretimi hakkında her hangi bir sayısal bilgi bulun¬ 
mamaktadır, Süt ve süt ürünleri konusunda çeşitli kuruluşlar 
tarafından bu güne kadar yapılmış olan çalışmalarda da üreti¬ 
len peynir miktarını gerçek durumu tamamen aksettirecek tarzda 
saptamak mümkün olamamıştır. 

Bu durumuaşağıdaki nedenlerle açıklamak mümkündür: 
1- Önceki bölümde de açıklanmış olduğu gibi ülkemizde pey¬ 

nir üretimi henüz son derece dağınık bir durumdadır. Modem iş¬ 
letmelerde yapılan peynir miktarı, toplam üretim içinde çok dü¬ 
şük bir paya sahiptir. Üretimin % 95’ e varan bir payı ilkel ko¬ 
şullar altında çalışan mandıralarda gerçekleşmektedir.Bu mandı¬ 
raların bir kısmının gezici olması mandıra adet, kapasite ve 
üretim miktarların m kesinlikle saptanmasını engellemektedir. 

2- Faal durumda olan mandıralar işledikleri süt ve elde 
ettikleri peynir miktarları hakkında kayıt tutmamaktadır. 

ı 
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Satışlarda çoğunlukla faturasız olarak yapıldığından mandıralar¬ 
da üretim konusunda yeterli bilgi alınamamaktadır» 

5- imalatı izleyen ve satışa kadar geçen süre zarfında 
peynirlerin olgunlaşma dönemini geçirdikleri soğuk hava depo¬ 
larında giren çıkan malın kaydı tutulmadığından bu safhada da 
üretim miktarının tesbiti mümkün olmamaktadır'. 

Bütün bu nedenlere bağlı olarak ülkemizde peynir üretim 
miktarını tesbit etmek üzere bir envanter yapma olatıağıda yok¬ 
tur. Çalışmamızda peynir üretimi, ticari işlem gören ve ev ih¬ 
tiyacı için üretilen olmak üzere iki gurupta ele alışmıştır«Ti¬ 
cari işlem gören peynir miktarı peynir çeşitlerine göre aşağı¬ 
daki gibidir; 

Evlerde aile ihtiyacı için üretilen peynir miktarı ise 
30-34.000 ton kadar tahmin edilmektedir. Buna göre, toplan pey¬ 
nir üretimimizin 100.000 - İ04.000-- ton arasında olması gerekmek¬ 
tedir. Nitekim, aşağıda Tablo- III te goaterilmiş olan EAO is¬ 
tatistikleri de bu rakamı doğrular niteliktedir. 

Beyaz Peynir; 50.000 ton 
Kaşar " : 15.000-20.000 ton 
Tulum Peyniri; 2.000 ton 

TOPLAM 67.000-72,000 ton 

TABLO-III 

Türkiyede Peynir Üretimi 

1961-65 1972 1973 1974 

İnek ve manda sütünden yapı¬ 
lan peynirler 50.305 64.000 65.000 71.400 
Koyun sütünden yapılan 
peynirler 

Toplam 
Kaynak# FAO Production Ye.:.: Kaynak# FAO 

28.515 55.228 54.200 34.500 
78.618 97.228 99.200 105.900 

Ye.rbook, 1974 



Türkiye Süt Endüstrisi Kurumunun imalât Miktarları 
da aşağıda gösterilmiştir. 

Beyaz Peynir Kaşar Peyniri 

1973 1,4 ton 137.8 ton 
1974 41,9 ton 233,3 ton 
1975 74,8 ton , 1.095,4 ton 

Yukarıdaki rakamların bir değerlendirmesi yapılırsa, ülke¬ 
mizde son yıllarda İOO-IOŞ.OOO ton peynir üretildiği ve bu mik¬ 
tarın 70.000 tonunun ticari işlem gördüğü ortaya çıkmaktadır. 

Peynir üretimi son yıllarda fiyat dalgalanmalarından et¬ 
kilenmiştir. Kitekim, 5 Ekim 1973'te yürürlüğe konulan fiyat 
Kontrol Komitesi kararı gereğince imalâtçıların bir önceki yıla 
ait fiyatlar üzerinden satış yapmak zorunda kalmış olmaları pey¬ 
nir üretiminin azalmasına ve üretimini değer fiyatıyla satamamış 
olan üreticilerin de sağmal hayvanlarını elden çıkarmalarına se¬ 
bep olmuştur. 1974 ve 1975 yıllarında arz-talep dengesizliği yü¬ 
zünden süt ve peynir yükselmiş ve peynir üretimi de bağlı olarak 
artmıştır. /^tları 

Ancak peynir fiyatlarının tüketicinin alım gücünün üstünde 
teşekkül etmiş olması,'tüketimin azalmasına ve özellikle büyük 
şehirlerdeki toptancıların elinde peynir stoklarının teşekkül 
etmesine yol açmıştır. Eu durumun 1976 yılında ihracat serbest¬ 
liği ve üretim azalması sonucunda peynir fiatlarmın daha da 
artmasına yol açacağı beklenmektedir. 

Peynir ihracaatı; 

Tablo IV, V ve VI nin incelenmesinden anlaşılacağı üzere 
genellikle sembolik miktarlarda peynir ihraç etmektedir, ihra¬ 
cat 19p8-1972 yılları arasında 23 kat artmış göstererek 1972 
yılında 1040 tona ulaşmıştır. Ancak, lisansa bağlı bulunan pey¬ 
nir ihracatı 1973 yılında 157 tona 
19?4 yılında 57 tona düşmüş, 1975 yılında ise peynir ihracatı 
olmamıştır. 
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Tablo - V -Miktar» Kg. 
Değar t % 

Toplam Peynir İhracatı 

1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 

Miktar Değer Miktar Değer Miktar Değer Miktar Değer Miktar Değer Miktar Değer Miktar Dağor 

Baya* peynir 44.760 7.169 65.493 13.610 139.528 29.606 639.462 176.567 979.444 776.410 157.000 59.329 56.637 16.955 
Kaşar peyniri 580 667 - - 300 1.222 13.655 17.910 33.800 31.415 - - 
Gravyer poynlri - - - - - 2.780 2.407 27.032 20.336 -

TOPLAM 45,340 7.863 65.493 13.610139.828 30.828 665.897 196.884 1040.276828.161157.000 59.329 56.637 16.95* 

Uynak t İCEML Kayıtları 



TABLO-VI 
21. 

1973 ve 1974- Yılları Ülkelere Göre Peynir İhracatımız 

1973 1974 
Ülkeler Miktar(Kg.) Değer(£.) Miktar(Kg.) Değer (#.) 

Kuveyt 
Lübnan 

Ürdün 

B.Almanya 13*650 17.952 
4.480 4.250 

19.650 5.166 
158.870 37.152 40.017 ' 11-789 

TOPLAIü 157.000 59.329 56.637 16.955 

Kaynak: Ticaret Bakanlığı Dış Ticaret İstatistikleri. 

ülkemiz peynir ihracatında en önemli yeri beyaz peynir 
işgal etmektedir, İÜi.tekir 1972 yılı peynir ihracatımızın 94'ü 

ibaret olmuştur. Başlıca Peynir ihraç ettiğimiz ülkeler İran, 
B.Almanya, Kuveyt, Hollanda, İngiltere, Lübnan ve Suriye'dir. 
Ayrıca bazı yollarda Belçika, İsveç, A.B.D., Libya, İsrail, 
S.Arabistan ve Ürdün'e de ihracat yapılmıştır. 

Görüleceği üzere peynir il.raç ettiğimiz Avrupa ülkeleri, 
Türk işçilerinin bulunduğu ülkelerdir. Bu nedenle, Avrupa ül¬ 
kelerine ihraç edilen peynirler Türk işçilerinin ihtiyacını 
karşılayan sembolik miktarlar olmaktan öteye gidememiştir. 

Peynir ihraç ettiğimiz diğer ülkeler ise İran ve Ortadoğu' 
daki Arap ülkeleridir, 1972 yılında rekor seviyeye ulaşan pey¬ 
nir ihracatımızın dörtte birini teşkil eden 212.832 tonu Avru¬ 
pa ülkelerine, dörtte üçü yeni 627.441-4 tonu ise İran ve Arap 
ülkelerine yapılmıştır. 

Peynir dünya ülkelerinde önemli bir döviz kaynağı teşkil 
ettiği ve dünyada üretilen peynirlerin ‘j 14—15’i uluslararası 
ticarete konu olduğu halde ülkemiz peynir ihracatı sembolik mik¬ 
tarların üstüne çıkamamıştır. Bu durumun en önemli nedeni,önce¬ 
ki bölümlerde açıklandığı gibi ülkemizde peynir üretiminin ilkel 
şartlar altında, cereyan etmesi, standart üretimin olmayışı ve 
iç tüketim ihtiyacının karşılan_amakta olmasıdır. 

Bilindiği gibi peynirler genellikle imal edildikleri yıl 
içinde tüketilmededir. r- 

beyaz peynir, % 3'ü kaşar peyniri, 'ü ise gravyer peyniri idi 
1973 ve I.974 yıllarında ise ihracatın tamamı beyaz peynirden 
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Zira gerek depolama masrafları gerekse uzun süre depoda bek¬ 
letildiği takdirde özellikle beyaz peynirin kendini çekerek 
ağırlığının azalması nedeniyle peynirin yıldan yıla devri eko¬ 
nomik olmaktadır. Bu sebeple özellikle peynir ticaretinde önem¬ 
li yer tutan büyük şehirlerde mal arzının fazla olduğu yıl ve 
mevsimlerde iç pazar’ fiatlarının düşmesini önlemek üzere pey¬ 
nir ihraç edilmektedir. Bu durum, iç pazar fiatlarının yüksel¬ 
mesine yol açtığı gibi plânlı ve sistemli bir ihracatın gei'- 
çekleşmesini de önlemektedir. 

Gerçekte yurdumuzda üretilen beyaz peynir ve kaşar pey¬ 
niri dış pazarlarda alıcı bulabilen peynir çeşitleridir. Ni¬ 
tekim peynir üretimini tamamen modem işletmelerde gerçekleş¬ 
tirerek mamullerini kalite istikrarına kavuşturmuş bulunan 
îiacaristan, Bulgaristan ve Yunanistan hatta İsrail bizimûe 
sembolik miktarlarda ihracat yaptığımız Avrupa ülkeleri ile 
Arap ülkeleri pazarlarında hakim bir duruma gelmişlerdir. 

Özellikle Avrupa ülkelerine yapılan ihracatta peynir¬ 
lerimiz de büyük bir ihtimalle "koli" ye Taşlanacağı düşü¬ 
nülerek, imalat sırasında haşlama işlemine tabi tutulan ka¬ 
şar peynirinin ihraç edilmesinin daha emniyetli olacağı dü¬ 
şünülebilirse de Avrupa ülkeleri pazarlarında bizimkilere na¬ 
zaran son derece üstün bir kalitede bulunan Îiacaristan ve Bul¬ 

garistan kaşar peynirleri ile rekabet etme olanağımız çok za¬ 
yıf görünmektedir. Buna karşılık itina ile yapıldığı ve gerek 
hijyenik şartlar bakımından gerekse kalite istikrarı yönünden 
Avrupalı tüketicilerin tatmik edecek tarzda imal edilerek gö¬ 
ze hoş görünecek ve temiz bir şekilde ambalajlandığı takdirde 
beyaz peynirlerimizin Avrupa pazarlarında beyenilme olanağı 
fazladır. 

5» Stok Durumu: 
Önceki bö3.ümde de belirtilmiş olduğu üzere peynirler 

genellikle imâl edildikleri yıl içerisinde tüketilmektedir¬ 
ler. Özellikle beyaz peynirlerin uzun süre depolandıkları tak¬ 
dirde su bırakarak ağırlıklarının azalması ve depolama masraf¬ 
larının fazlağı nedenleriyle peynirin yıldan yıla devri eko- 

/N 
nomik olmamaktadır* 

r 
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Diğer taraftan, (Türkiye'de Hayvancılık faaliyeti genel- 
.kle mera be3İ&iliğine dayalı olduğundan süt üretimi mevsim- 
îl dalgalanmalar göstermektedir® Yem arzının, azaldığı ve ta- 
.i yem kaynaklarından yararlanma olanağının kalktığı sonbahar 
Lş aylarında süt üretimi azalmakta, ilkbahar v ; ya?, aylarında 
se gerek doğumların doğal bir sonucu olarak, gerekse yem ar- 
rnın artması nedeniyle süt üretimi çoğalmaktadır. Önceki bö- 
imlerde açıklanmış olduğu gibi, peynir sütün dayanıklı hale 
stirilmiş bir mamulüdür. Bu bakımdan süt üretiminin bollaş- 
Lğı ilkbahar ve Yaz mevsininin ilk ayları peynir üretiminin 
kpıldığı ve bollaşan sütün değerlendirildiği dönemdir. Bu 
Bnem aynı zamanda kaliteli peynir yapımı için elverişli olan 
pyırn süt üretiminin de olduğu devredir. 

Bu bakımdan, peynir imalâthanelerinin faaliyetliri ço¬ 
klukla yılın bahar aylarına raslıyan bir ilâ iki ayında yo- 
pnlaşmakta, ancak bazı mandıralar altı, ay kadar çalışabilmek- 
şdir. Bütün yıl peynir üretimi hayvancılıkla entek.ee bir ça- 
Lşmayı gerektirdiğinden az sayıdaki rasyonel işletmelerde ve 
kS.E.K. Peynir Fabrikalarında gerçekleşmektedir. 

Peynir çeşitlerinin çoğu, üretimlerini takiben belli 
Lr süre özel şartlara haiz bir depoda tutularak olgunlaş- 
aya ihtiyaç gösterirler. Çeşit özelliği olarak soğuk hava 
epolarında olgunlaştırmaya ihtiyaç olırasada yılın belli bir 
evsiminde elde edilen ve bütün yıl zarfında tüketilen peynir¬ 
erin satış zamanına hatta tüketime kadar geçen devre zarfında 
£>zulmamalarınx sağlamak üzere soğuk hava depolarında bekle- 
İlmeleri gerekmektedir. Diğer taraftan ülkemizde peynir hali- 
P getirilecek sütler pastörize edilmediğinden elde edilen pey- 
frlarin patogen mikroorganizmaları ihtiva etme ihtimali faz¬ 
adır. Belli bir süre soğuk hava deposunda muhafaza edilen pey- 
irlerde de bulunan, patogen mikroorganizmaların önemli bir 
ısmı etkisiz hale gelebilmektedir. 

Diğer taraftarı, imalatçıların tecrübelerine göre küçük 
aş hayvanların sütünden yapılan peynirler 8-12 ay kadar 
uhafaza edilebilmektedir. Üuyek baş hayvanların sütünden yapı- 
an peynirler ise 3-4 aydan :azla süre depoda bekletildik- 
eri takdirde kaliteleri bozulmaktadır. 

r 
ı. 
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Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından 
yapılmış olan bir envanter çalışmasına göre, 46 İl toplamı ola¬ 
rak peynir stoklarının aylık durumu aşağıdaki gibidir; 

TABLO- VI 

Beyaz Peynir Aybaşı Stokları 

Aylar 

Ocak 1975 

Şubat " 
Mart " 

Nisan " 

Mayıs " 
Haziran 975 

Temmuz 

Ağustos 
Eylül 
Ekin 

Kasım 

TÜMAŞ Slrması 

Stok Miktarı (Kg.) 
1.662.020 

1.116.879 
694.858 

1.231.580 

3.138.675 
0.830.035 

10.965.315 
11.771.331 

11.112.597 
10,284.456 

9.236.149 

aralından yapılan "Türkiye Soğuk Depolama 
Genel Etüdü" ne göre ise, peynirlerin aylar itibariyle depoda 
birikim gösterme yüzdeleri aşağıdaki gibidir: 

3 ,az Pey. 
Kaşar ,Pey. 
Tulum Pey. 

35 

46 

55 

II III IV 

24’ 13 1 

31 15 -

42 29 15 

VI VII VIII IX X XI XII 

31 

10 

2 

80 100 

36 74 

17 4? 

91 80 69 57 46 

95 100 92 77 61 
84 100 95 82 68 

Yıl içinde üretilen peynirlerin depoda birikim gösterme 
durumu yukarıdaki oranlar dahilinde olmakta ve bir yılda üre¬ 
tilen peynir "ilk giren ilk çıkar" sırasına göre yıl sonuna 
kadar tüketilmektedir. Peynirlerin depoda en fazla birikim 
gösterdiği aylar üretim mevsimi izleyen Haziran- Temmuz- Ağus¬ 
tos ve Eylül aylarıdır. Şubat ve Mart ayları ise stokların 
en düşük olduğu devreyi teşkil etmektedir. Ancak 1976 yılı ba¬ 
sında, stok düzeyi alışılmışın üstünde teşekkül etmiştir. 

n 
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Üretlıcl»; ilgili bölümde açıklarmış olduğu üzere 1974 yılındaki 
fiat aJyCTişlarınm özendirici etkisi ile 1975 yılında, peynir üre 

timinin bir miktar artması ancak fiatlarm kalkın alım gücünün 
üstünde teşekkül etmiş olmasına bağlı olarak tüketimin azalması 
bu duruma neden olmuştur. 

6. Yurt İği Talebi; 

Bilindiği gibi, süt mamülleri arasında protein ve kalsi
yum içer*iyinin fazlalığına bağlı olarak beslenme açısınd; 
değerli olanı peynirlerdir. Ülkemizde hayvansal protein tak 
timi azkığına bağlı bir beslenme yetersizliği mevcuttur, den
geli besslenmbde Vucut ağırlığının b-.ner Kg» x için günde İ gr. 
protein alınması gereklidir ki bu da ortalama olarak yetişkin 
bireyler* için 70 gr.dır. Bu miktarın en az % 40'mm hayvansal 
menseli protein alma m gerekirken bu miktar ülkemizde 20 gr. 
kadardir.’, 

Bıii bakından günlük diyetteki protein açığını kapamak üz e-* 
he ülÜeflttiSdfe bu günkünden daha >:azla süt ve süt üiünleri tiike~ 
t i İme s ini e ihtiyaç vardır. Külu.j artışı vc protein ihtiyacı açı
sından ÜilkeSüıİ;*de öuemJ i bir talep potansiyeli de teşekkül etmiş
se dâ ğiööüMSâ» peynir fiatlarmın halkın alım gücünün çok üs
tünde teşekkül etmiş olması, bu ürünlere olan, talebi büyük öl
çüde etkilemektedir. Nitekim, 1975 yılı sonunda, stokların anor
mal bir durum göstermesi bunun bir sonucudur. 

Peynir tüketim, talebini beslenme eğitimi yetersizliği de 
etkilemektedir. Çoğu kez aynı, fiyatla satın alınabilecek bir süt 
ürünü yerine gazoz tipi meşSnibatın ikame edildiği görülmekte
dir. Üretim bölümünde açıklandığı gibi ülkemizde toplam pey
nir ürettim! 104.000 ton, ticari anlamda üretilen peynir m ba
rı ise 770.000 ton'dur* Ticari anlamda, üretilen peynirlerin 11 
ve ilçelerde yaş? a nüfus (1975 sayımına göre 16.799.795 ) 
tarafindi an tüketildiği varsayılırsa, bu kesimde yılda birey 
başına 4-.16 Kg. peynir düşmektedir. Aile ihtiyacı için üre
tilen 54ı-.000 ton peynirin ise kırsal nüfus (1975 sayımına göre 
25.597.875) tarafından tüketildiği varsayılırsa, bu kesimde de 
yılda bilrey başına 1.4Ş kg. peynir düşmektedir. Ortalama olarak 
ise birey başına yılda 2.6 kg.,günde ise 7.12 gr.peynir düşdüğü 
anlaş ılımaktadır» , ( r i-„ ' ■-



7* Piyat Pumam; 

Ankara v© İstanbul'da toptan v» perakende peynir fiatl 
agidaki tablolarda gösterilmiştir® 

TABLO-VII 

Ankara'da toptan peynir fiyatları 

Yıllar 

1965 
1966 
196? 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1975 
1974 
1975 
1976 

Beyaz, Peynir 
1 Kg/Krş. 

600 

600-625 
650-700 
700-750 
350-900 
850900 

10001100 

12001500 
15001550 
15001600 
25002700 

2500 2800 

Kaşar Peyniri 
1 Kg/krş. 

11.0011.50 
11.0011.50 
13.0013.50 
14.0015.00 
14.0015.00 
15.0015.00 
16.0018.00 

18.0022.00 

23.00 26.00 
25.00 26.00 
40.0045.00 
42.0047.00 
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TABLO-71.11 

İstanbul'da Beyas Peynir: toptan fiyatları 
(Kg.Krş.) 

Yıllar Mart Haziran Skim 

1960 500-510 505-510 505-510 
470-475 440-450 460-470 

1961 500-510 506 559 
440-450 — 498 

1962 525 511 555 
490 4?8 499 

1965 541 559 564 
502 499 502 

1964 554 5?5 585 
498 — 500 

1965 615 60 5 628 
560 544 590 

1966 621 600 650 
555 538 549 

19P7 677 ' 752 805 
611 697 751 

1968 854 8J6 869 
765 79İ 812 

1969 808 823 820 
827 794 809 

1970 900 90? 902 
855 809 841 

1971 1128 1247 1151 
1057 ııoc 1046 

1972 1197 1212 1573 
1028 112.7 1192 

1975 1552 1369 1454 
1197 1197 1279 

1974 1499 1523 1600 
156? 1478 1527 

1975 Tenekeli 510.00 Li. 500.00 li. 486.00 lira 
455.00 11 425.00 " 410.00 " 

1976 458.00 n - -

580.00 " - -

Hot:I.rakam tam yağlı, 
termektedir» 

Il.rakam yağlı peynir fiyatını gös- 

"A' 4-AC 
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TABLO-.Ol 

îbkah.ul'da Kaşar Peyniri Toptan Fiyatları 
(Kg.krş. 

Yıl Mart Haziran Eki» 

1960 11150-11165 
1000 

870 880 

1961 890-900 
753-

885 
833 

1046 
849 

1962 935 
865 

894 
768 

1026 
836 

1953 1041 
954 

915 
760 

977 
859 

196', 1004 

834 
905 
700 

1075 
868 

1969 1200 
94? 

1100 
910 

1248 
104? 

1966 1233 
960 

1056 
370 

1108 
914 

1967 mı 1327 
1246 

1630 
1350 

196? İ671 
1361 

1501 
139?-

1603 
1319 

1969 1590 
1315 

14$6 
134Ö 

1684 
1424 

1970 1685 
1445 

1604 

1290 
1?46 
1509 

1971 1744 
1600 

1760 
1616 

20Ş6 
1772 

1972 2106 
1600 

2186 
1912 

2357 
2022 

1973 2581 
2186 

2587 
2162 

2634 
2221 

1974 

1975 

1976 

2677 
2385 
5145 
4425 
5179 
3779 

3008 
2770 
4708 
4306 

3150 
2814 
5010 
4375 

NOT; I.rakam tam yağlı, II«rakam yağlı peynir 
fiyatlarını göstermektedir. 

Kaynak; Sümer,C« 

- f° [ A 
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tablo-X 

-u- fi'/ 
-u.Etanbu.11 da loptan Peynir fiyatları K ' 

(kg.krş.) 

Yıllar Beyaz Peynir Kaşar Peyniri 
1971 1105.1 1650.5 
1972 1291.9 1935.1 
1973 1392.5 2190.5 
197* 1541.0 2772.0 
1975 5265.0 4416.0 

1976(211 ay) 5400 5780.0 

2ABL0-H 
f 2) fıyatlsrı ' ^ 

(kg.krş.) 
İstanbul1da perakende peynir 

Yıllan? Beyaz Peynir ELaşar Peyniri 

1971 1556 2565 
1972 1564 2678 

1973 1905 2204 

1974 2204 4005 

1975 3447 5917 
1976 I(in ay) 5628 6671 

TABLO-XII 

(-ı) 
Ankara’da perakende peynir fiyatları wy 

(kg.krş.) 

Yıllan? Beyaz Peynir Kaşar Peyniri 

1971 1222 2090 
1972 1584 2591 
1973 1593 2771 
1974 2017 3529 
1975 3119 5113 

1976 (III ay) 3255 5514 

(I)» (2)»(3) Kaynak:D,l.E.,Aylık İstatistik 
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Tablolarım incelenmesinden anlaşılacağı üzere peynir 
fiyatları özellikle son beş yıl içinde üç misli bir artış 
göstermiştir* Bu durum raporumuzun üretimle ilgili bölümünde 
de mah. edildiği gibi, 5 Ekim 1973 tarih* li fiat kontrol ko¬ 
mitesi kararı gereğince fiatların sabit kalması nedeniyle süt 
üretimini değer fiyatı ile satamamış olan üreticilerin sağ¬ 

mal hayvanlarını kesime sevketmeleri; Bunun sonucunda 1974 ve 
1975 yıllarında arz-talep dengesinin bozulması ile ilgilidir,, 
1974 yılında peynir fiyatlarının yükselmesi, 1975 yılında üre¬ 
tim üzerinde özendirici bir etki yapmıştır* Ancak halkın alım 
gücü üzerinde teşekkül etmiş olan fiyatlar tüketimin düşük 
bir seviyede gerçekleşmesine sebep olmuş ve bunun sonucunda 
büyük şehirlerdeki toptancıların elinde bir miktar peynir 
stoku teşekkül etmiştir* Bu ise 1976 yılında fiat artış hızı¬ 
nın azalmasına ve hatta İstanbul’da kaşar peyniri toptan fi¬ 
yatlarının gerilemesine sebep olmuştur. 

Diğer Ülkelerde Peynir Fiyatları: 

TABLO-XIII 

Bazı Ülkelerde Peynir- Üretici Fiyatları 
. (kgofcK IL.) 

Ülkeler Tarih Fiyatlar Kalite 

Avusturalya 1975 VI. ay 16.65 
Danimarka 1975 2.ay 29.60 Tam yağlı 
Federal Alman- 1975 2.ay 43.71 Emmental (I.kalite) 

ya 
İtalya 1975 VII.ay 54.68 KoyunP, (1.kalite) 
Hollanda 1975 IV,ay 29,76 Tam yağlı 
İsviçre 1973 39.3? Emmental(l.sınıf ih. 

malı.) 
TABLO-XI7 

( 2) 
Bazı Ülkelerde Toptan Peynir Fiyatları ' ' 

(Kg/ü.) 
Ü?.keler Tarih. Fiyatlar Kalite 

Arjantin 1975 VII. ay 27.28 Tam yağlı 
Kanada 1975 IX. ay 53.32 Beyaz P., I.no 
Frans •?. 1975 X.ay 41,68 Emmental 
Ingiltere 1975 X,ay 29.08 Çedar 
A «D 0 1975 X»ay 40.00 I.kalitestaze Pey, 

(I), (2) kaynak: FAO, Productibn Xearbook,1974 Vol.II. 

■'^rf ' "^ 9"' 
/ • - o ' U s ^' «/.» 



Tahran*da ise 31 Mayıs 1976 tarihi itibariyi, toptan 
iyatLsr aşağıdaki gibidir?^ 

Beyaz Peynir Yerli .10 Kg/rial <= 25» 30 kg/U, 
11 11 Bulgar 115 Kg/rial = 26*4-5 " 
u “ Hollanda 115 " » 26.4-5 " 

Kaşar Peyniri Yerli 160 11 <= 36.8 " 
" " Hollanda 160-23© " * 36,8-52.9 kg.TL. 

Görüleceği gibi, dış ülkelerde peynir fiyatları halen 
lilkemia fiyatlarından düşük bir seviyede bulunmaktadır. 

S- İstihdam Durumu? 

Peynir üretiminde normal olarak bir iş gününde bir usta- 
İşçi kaşar peyniri imalâtında 75° hg., beyaz peynir imalâtın¬ 
da ise 600 kg. süt işliyebilmektedir» Başka bir deyimle 1 us¬ 
sa işçi- günde 80 kg. kaşar peyniri veya 135 kg« beyaz peynir 
imâl edilebilmektedir. 

Tîürkiye'de ticari anlamda beyaz peynir üretimi 50.000 ton 
Kabul eidilirse ve ortalama yılda 2 ay çalışma esasına göre be¬ 
yaz peynir üretiminde 6172 usta-mşçi, 20.000 ten elan kaşar pey¬ 
niri üretiminde ise yine 2 ay çalışma esasına göre 4-166 usta- 
$.şçi çaılışmaktadır. Türkiye Süt Endüstrisi Kurumunda Çalışan per¬ 
sonel sayısı ise mesleklerine göre dağılımları itibariyle tablo 
XV ve XVI da gösterilmiştir® 

(I) Tahıran Ticaret Müşavirliğinden bildirilmiştir. 



TABLO-XV 

Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu Personelinin 
Mesleklere Göre Dağılıma 

Personel Adedi 

Ziraat Yüksek Müiıendisi 65 
Veteriner 10 
İnşaat Y.MüLb.. 11 
Kimya Y.Mühc 7 
Makina Y.Müh» 19 
Elektrik Y.Müh» 3 
Hekim 4 
Eczaca 1 
Hukuk 5 
Siyasal Bilgiler Mezunu 2 
l.T.Î.A. " 67 
Yüksek Ticaret " 4 
D.T.C.F. " 5 
Edebiyat Pak. ” 2 
İşletme Pak, " 4 
Gazetecilik Y.O, " 4 
Gazi Eğitim " 1 
Yüksek Tekniker 1 
Ekonomist 2 

TOPLAM 217 

Lise mezunlara 94 
Ticaret lisesi mez. 29 
Meslek " " 6 
Sanat Okulu " 17 
Sekreterlik Okulu mez, 2 
Teknik " " 1 
Endüstri Meslek Lisesi 2 
Taram " " 8 
amam Hatip Okulu Mez-, 7 
Orta Okul Mez» 56 
İlkokul " 31 

TOPLAM: 253 

GEI7EL TOPLAM 470 



TABLO-XVI 33. 

TÜRKİYE SÜT ENDÜSTRİSİ KURUMU PERSONELİ 
EĞİTİM SEVİYELERİ 

İş Yeri¬ 
nin Adı 

Eğitim Seviyeleri (Memurların) 
ilk Orta Yüksek Lisans 

GENEL 
Me8#Eg.Top#Sayı*Mes.Eg#Toplaı 

Genel Md. 16 50 67 - 23 - 156 
Isatanbul M. 5 28 13 1 2 *4 141 5 185 
İzmir tt 18 9 — 4 27 112 1 139 
Adana 11 2 24 7 - 1 33 107 - 140 

Kars II 5 17 6 1 - 28 38 7 66 

Burdur Fb, 8 11 - 2 19 23 11 42 

Çankırı " 
Kastamonu M. 

- 4 

5 
6 
4   

1 
1 

10 
9 

14 
22 

3 
6 

24 
31 

Muş 
Ağrı 

M 

II 

- 6 
5 

6 

7 
— 

1 
12 
12 

2 
23 

2 

5 
14 

35 
O* 

Havsa II _ 7 6 - 1 13 34 2 47 
Diyarbakır " 

zincan " 
1 8 

3 
8 

9 
— 1 ı? 

12 
29 
20 

3 
3 

46 
32 

Sivas t! _ 6 7 - - 13 24 3 37 
Siverek n 1 5 7 - - 13 25 3 38 
Trabzon İt _ 7 9 - 2 16 18 4 34 
Van II 3 3 8 - 1 14 17 3 31 
Çorum II 1 - - 1 3 — 4 

Elazığ II 
- - 3 - “ 3 2 — 5 

Giresun II - - 1 - — 1 1 — 2 

K.Maraş II - - 2 — — 2 1 — 3 
Kırşehir II - 1 2 — — 3 2 — 5 

H 

Yatağan II 
- 1 2 — 3 1 — 4 

T ry 

Aksaray II 
- 6 1 — 

*“ 7 10 — 17 
Afyon II - 4 5 1 — 9 8 — 17 

T 

Zonguldak II - - 1 — 1 " — 1 
o 

Mardin II - — 2 — 2 d. 

Siirt II - 1 1 - — 2 2 — 4 

Yüks ekova İt - - - — — — -*■ fi 2 

Amasya İt - - 1 “ 1 * 1 
o 

Adıyaman n - 1 — — 1 1 
a 

. ,kişehir ti - - 3 —* 3 3 o 

Erzurum ti - 1 1 — 2 4 6 

Bayburt tt - 1 1 — — 2 2 4 
c 

Adilcevaz İt — 2 — — 2 3 5 
Tunceli tt - — — “ 1 1 

Sinop Iİ 

)  
TOPLAM - 51 222 217 3 17 470 721 61 ırjr" 

Kaynak: T.S.E.K. , (( 

s-rO MA1 
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Peynir hammaddesi olan sütün sağım zamanının günün çok 
erken saatlerine restlanması ve genellikle akşam saatlerinde 
ikinci bir sağımın daha yapılmasına bağlı olarak mandıra ve 
fabrikalarda iş saatleri Çalışma Bakanlığı tarafından saptan¬ 
mış olan saatlere uymamaktadır. Bu bmkımdan mandıraların mev¬ 
simlik iş yerleri kapsamına alınması gerekmektedir. 

îş saatlerinin normal çalışma saatlerine uymaması, üc¬ 
retlerin de normalin üstünde olmasına yol açmaktadır. 

Peynir üretiminde istihdamla ilgili bir diğer sorun, 
kalifiye işgücü teminindeki zorluklardır. Teknik bilgileri ye¬ 
tersiz durumda olan ustalar kaliteli peynir yapamamakta ye 
üretimde zayiata yol açmaktadırlar. Bu nedenle usta seviye¬ 
sindeki işçilerin eğitimi için kısa süreli kurslar ve peynir¬ 
cilik okulları açılması gerekmektedir. 

9. Mevcut Durum ve Tıkanıklıklar 

Halen ülkemizde peynir üretimi, süt üretiminin dağınık 
ve ilkel koşullarını aksattırır bir görünümdedir. Türkiye Süt 
Endüstrisi Kurumuna ait olan peynir ve tereyağı fabrikalarıyla 
son yıllarda faaliyete geçmiş olan özel sektöre ait modern süt 
ve mamülleri fabrikalarının, üretimleri hariç tutulursa, pey¬ 
nir üretiminin % 95't ilkel kışullar altında ve geleneksel 
yöntemlerle çalışan mandıralarda gerçekleşmektedir. Bu mandı¬ 
ralar1 süt alimini üreticiye avans vererek bağlamak yıluyla ger¬ 
çekleştirmektedir. Üretimde sağlık şartları yerine getirilmemek¬ 
tedir. Süt üzerinde herhangibir kalite kontrolü yapılmamaktadır. 
Peynir imalâtı, teknik eğitimden geçmiş ustalar tarafından ger¬ 
çekleşmekte ve böylece bir kalite istikrarı da saglanmamakta- 
dır. 

Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu tarafından yapımına baş¬ 
lanan fabrikalar faaliyete geçtiği takdirde 1976 yılı sonundan 
itibaren Türkiye'de ticari işlem görmek üzere üretilen peynir 
miktarının % 50 si, toplam peynir üretiminin ise % 30'u Kurum 
tarafından gerçekleştirilmiş olacaktır. 

Halen peynir imalatımızın % 90'ını gerçekleştirmekte olan 
mandıralarda uygulanan teknoloji, çağımız olanak ve koşulları¬ 
nın büyük ölçüde gerisinde bulunmaktadır. 

I 
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Anlında beyaz peynirin imalâtın belli bir safhasına 
kadar, kaşar peynirinin ise tamamen mekanik yöntemlerle imal 
edilmesıi mümkündür. 

Blu sayede standart bir imalât tekniği uygulanabilmekte, 
temiz b>ir imalât gerçekleşmekte, imalâtın her safhası kontrol 
altına alınmakta, daha ünüform ve kaliteli mamüller elde edil¬ 
mekte, işleme hatalarından doğan randıman düşüklüğü önlenmek¬ 
te, imaılât süresi kısaltılmakta, işgücü ihtiyacı azalmakta ve 
işletmeslerin prodüktivitesi artmaktadır. 

Peynir yapımının mekanize hale geldiği ilkelerde süt 
üretiminin vg peynir talebinin artmakta olduğu da mekanizas- 
yonu zorunlu hale getirmektedir. Nitekim işgücü azlığı ve bir 
işletmesye gelen sütün yardımsız bir şekilde çalışan ustaların 
işliyetoileceğinden çok daha fazla olması sonucunda zorunlu ola¬ 
rak mekıanizasyona yer verilmeye başlanılmıştır. Bu bakımdan 
hükümetlerin bu iş için özel tahsisat ayırmak durumunda olduk¬ 
ları daı görülmektedir, örneğin Kanada ve Yeni Zelenda da te¬ 
sislerin modernleşmesi için devlet maddi yardımda bulunmuştur. 
Halen Yfunanistan, Bulgaristan, Romanya, ve Macaristan'da modem 
işletmelerde beyaz peynirler ve kaşar peyniri üretimi yaygın 
bir hail almıştır. 

Gerek iç pazar gerekse ihracat açısından peynir imalatı¬ 
mızın modernleşmesi kaçınılmaz bir zurunluMuk haline gelmiş¬ 
tir. özzellikle ihracaat söz konusu olduğu takdirde bugünkü şart¬ 
lar altında başarı saglamağ olanağımız yoktur. Bu bakımdan 
mevcut mandıraların madem alet ve ekipmanlarla teçhiz edilme¬ 
si, usta seviyesindeki elemanların eğitilmesi ve böylece elde 
edilen peynirlerin standart özellikler taşıması için gerekli 
tedbirllerin alınması gerekmektedir. 

Peynirlerin tüketimi konusunda önemli iki sorun fiyatların 
halkın alım gücünün üstünde teşekkül etmiş olması ve kalite 
ve sağILık kontrollerinin yerine getirilmemesidir. Bu nedenle, 
ulusal beslenme açısından çok değerli bir besin maddesi olan 
peynir,, talep potansiyelinin fazlalığına rağmen günümüzde lüks 
bir gıdia maddesi olma durumuna gelmiştir. 

Gerek tüketimin aralanan düzeyde gerçekleşmemesi, gerekse 
ihracatımızı engeleyen diğer önemli sorun peynir maliyet ve 

./ 
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satış fiyatlarının yüksekliğidir. Bu husus höyük ölçüde birim 
sağmal hayvanlan elde edilen süt veriminin düşük oluşuna bağlı 
olarak süt fiyatlarının yüsekliğinden ileri gelmektedir. 

Nitekim birim sağmal inek başına süt üretimi, ülkemizde 
yılda 580,5 kg. olduğu halde bu miktar Yunanistan'da 1.145 kg., 
Ispanya'da 3*600 kg.,İtalya'da 2.036 Kg,,Yugoslavya'da 1.240 
kg. ,B.Almanya1 da 3.779 kg. ,Eransa1 da 3.120 kg., İngiltere1 de 
ise 3.910 kg. dır. 

Bu bakımdan öncelikle ülkemizde süt hayvancılığına yöne¬ 

lik ıslah çalışmaları, besicilik eğitimi, yem maddeleri temini 
gibi hususlara ağırlık verilmesi, aile ihtiyacı için hayvan 
besleme yerine pazar ekonomisine yönelik hayvancılığa geçişin 
sağlanması gerekmektedir. Bu konuda ileride açıklanacak ted¬ 
birlerin yanısıra bilinçli ve özendirici bir taban fiyatı po¬ 
litikası uygulanması da zorunlu ve kaçınılmaz bir hale gel¬ 
miştir. 

Ayrıca peynirlerin pazarlanmasmda mamulün gereken 

şekilde ambalajlanması, sınıflandırılması, standardizasyon ve 
kontrolü ve depolanması büyük bir önem taşımaktadır. Ülkemizde 
henüz yeteri kadar üzerinde durulmamakta olan bu konular üze¬ 
rinde dünya ülkeleri muhtelif sistemler geliştirmiş olup bü¬ 
yük bir önem verilmektedir. 

Üretim ve tüketim zamanları arasında geçen devre zarfın¬ 
da peynirlerin soğuk hava depolarında muhafaza edilmesi ge¬ 
rekmektedir. Her peynir çeşidi, özel jlepolama şartlarına ihti¬ 
yaç göstermektedir, özellikle üretim mevsimini izleyen sıcak 
yaz ayları, peynirlerin en fazla soğuk hava depolarında bulun¬ 
duğu ayları teşkil etmektedir. Ülkemizde gerek üretim, gerek¬ 
se büyük tüketim merkezlerinde bulunan soğuk hava depoları 
ihtiyaca tam olarak cevap vermektedir. Ayrıca depolama masraf¬ 
larının fazla oluşu kış aylarına doğru fiyatların yükselmesin¬ 
de rol oynayan etkenlerden önemli birini teşkil etmektedir. 

III- Ülke Olanakları 

Peynir üretiminin ham maddesi olan süt üretimi G.S.M.H. 
da % 36.9 oranında bir payı olan Tarım Sektörü içinde % 8.6 
lık bir paya sahiptir. A.E.T. ülkelerinden Balkı Almanya'da 
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toplam tarımsal gelir içinde hayvancılıktan sağlanan gelirin 
payı So 75» Fransa'da %67» İngiltere'de ise % 62 dir« 

Bu durum ülkemizde gerek devlet, gerekse üretici olarak 
hayvancılığa bugüne kadar gereken önemin verilmeyişinin bir 
sonucudur. Ülkemizde hayvan sayısı fazla olduğu halde, bakım 
beslenme şartlarının gerektiği tarzda yerine getirilmeyişi, bi 
rim hayvandan sağlanan süt veriminin ülke ortalaması olarak çok 
düşük bir seviyede gerçekleşmesine sebep olmaktadır. Diğer ta¬ 
raftan, rantabl hayvancılık işletmelerinin çok az oluşu ve hay¬ 
vanların çoğunlukla aile işletmeleri elinde bulunması, yem temi¬ 
ni ve sağlanan ürünün değerlendirilme olanaklarını da kısıtla¬ 
maktadır. 

TABLO - XVII 

Türkiye'de Süt Üretimi ve Sağılan Hayvan Sayısı 

Hayvan Sayısı: 000 Baş 
Süt Üretimi : 000 ton 

Tiftik X. 
Koyun Kılkeçi inek kanda Toplam 

YILLAR Ad.Süt.Ür. Ad.Süt.ür. Ad.Süt.Ür. Ad.Süt.Ür. Ad.S.Ür, Ad.S.Ür-. 

1972 19.675 923 7.402 554 1.244 50 4.554 2.645 326 273 33201 4451 
1973 20.372 953 7.535 562 1.361 50 4.736 2.74£ 324 271 34328 4591 
1974 20.455 961 7.603 573 1.315 53 4.844 2.812 327 2?3 34544 4672 

Kaynak: D.I.E. Tarım istatistikleri özeti, 1974 

Tablo XVII de görüldüğü gibi, 1974 yılında ülkemizde eld“ 
edilen süt miktarı, 4.672.000 tondur. Toplam süt üretiminin c/c 60, 
inek sütü, % 20'si koyun sütü, % 14'ü keçi, % 15 i ise manda sü¬ 
tüdür. 

Birim hayvandan sağlanan yıllık süt verimleri ise aşağıda 
gösterilmiştir» 

Koyun 46,9 kg, 
Kılkeçi 75,3 " 
Tiftikkeçi 40,3 " 
inek 580,5 " 

\ Manda 834,8 n 
Genel Orta¬ 

C \ " lama 152,2 kg, 
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Yukarıdaki rakamların incelenmesinden anlaşılacağı üze¬ 
re hayvan adedi olarak önemli bir süt üretim potansiyeline sa¬ 
hip bulunmaktayız. Rasyonel beslenme ve bakım şartlarının ye¬ 
rine getirilmesi ve ıslah çalışmalarının yoğunlaştırılması, 
rasyonel ve pazara dönük hayvancılık işletmelerinin kurulma¬ 
sı, yem üretim ve dağıtanının geliştirilmesi, çiftçilerin bu 
konularda eğitilmesi gibi hususlara önemle eğilindiği takdir¬ 
de süt üretimimizin bugünkünün çok üstüne ulaşması mümkündür 
kanısındayız. 

IV- Üretim Programı 
1- Genel Politiks 

Yukarıda, II bölümün 9. paragrafında ve III.bölümde 
açıkladığımız hususların ışığı altında, IV. beş yıllık Plân 
döneminde peynir üretim sektöründe; 

- kaliteli üretim sağlamak üzere modem teknolojik yön¬ 
temlerle faaliyette bulunan işletmelerin genel üretimdeki pa¬ 

yının artırılması, 

- İlkel mandıraların yerlerini mandıra sahiplerinin 
ortaklaşa kuracakları modem işletmelere terk etmeleri, 

- Üretim ve tüketimin artırılması, 
ilkeleri benimsenmelidir. 

2- Talep Çalışması (1978-198? dönem) 
ÜT* 

Beslenme yönünden hayvansal protein tüketimi azlığına 
bağlı bir beslenme yetersizliğinin olduğü ülkemizde peynir 
tüketiminin artması bir zakuret durumundadır. 

Halen ülkemizde peynir talebi, ailelerin gelir durumu¬ 
nun etkisi altında bulunmaktadır. Aylık gelirin gıda madde¬ 
leri için ayrılan kısmı içinde hayvansal ürünlerin payı ge¬ 
lir seviyesi düşük olan ailelerde az, gelir seviyesi yüksek 
olan ailelerde ise fazladır. 

Gelir durumu ile birlikte şehirleşme de peynir tüketi¬ 
mini etkilemektedir. Şehirleşme sonucunda ailelerde birden 
fazla kişinin çalışma hayatına atılması gelir seviyesini ar¬ 
tırmakta ve hu durum talebi etkilemektedir. 

- Maliyeti düşürücü tetbirler alınması, 



Önceki bölümde açıklandığı gibi ülkemizde toplam pey- 
,r talebij üretimi karşılıyan bir seviyede oxup 1Ö4.000 ton- 
ır. Bu miktarın 70.000 tonu şehirsel nüfus tarafından tüke¬ 
nmekte ve nüfusun bu kesiminde birey başına 4.16 -g. pey- 
ir düşmektedir. Kırsal nüfus ise 54.000 ton peynir toket- 
ıekte olup bu kesimde de birey ba$ına 1.45 kg. peynir öüşmek- 
;edir. Yani ortalama olarak yılda oirey başına 2. 5 kg. .gün¬ 
le ise 7«12 gr. peynir düşmektedir. IV. Beş yıllık Plân dene¬ 
mi sonuna kadar peynir tüketiminin birey başına yılda 4 kg» 
günde ise 10.9 gr.a yükseltilmesi hedef olarak benimsenmiş¬ 
tir. Buna göre yurt için talebi aşağıdaki artışı gösterecek¬ 
tir. 

Peynir talep projeksiyonu 
kişi başına peynir tüke¬ 

timi 

Sy'^t'K ... 
1ILLAR NUjj'US Gr/GÜM Kg/ötjR TOPLAM PEYKİR TÜKE¬ 

TİMİ 

975 40.197 7.12 2.6 104.000 

976 41.481 7.66 2.8 116.146 

-977 42.650 8.2 5.0 127.890 

l978 45.520 8.74 5.2 159.264 
1979 44.77i 9.28 5.4 152.974 
1980 46.110 9.82 5.6 165.996 

1981 47.526 10.56 5.8 179.858 
1982 48.647 10.9 4.0 194.588(1.245.363 

ton süt.) 

b . İhracat projeksiyonu 

a ) Peynir ihracatı ile ilgili dış pazar araştırması. (Dış 
ticari ilişkiler kurulabilecek ülkelerden bazılarında durum) 

İran; 

İran'ın ülkeler itibariyle beyaz peynir ve diğer peynir¬ 
ler ithalatı ile ilgili istatistikler aşağıdaki tablolarda ; 
gösterilmiştir. 

kabloların incelenmesinden anlaşılacağı üzeri Îrsıî'a be¬ 
yaz peynir ihraç eden ülkeler arasında, en önemli yeri Bulgaris¬ 
tan, Romanya, Macaristan vs son yıllarda Danimarka işgal etmek¬ 
tedir. , "Y ’ '. ■ 
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Bu ülkenin peynir üretim ve tüketimiyle ilgili ista¬ 
tistikler bulunmadığından bu konularda bilgi sağlanamamış¬ 
tır. 

Yürürlükteki dış ticaret rejimine göre İran'a her 
çeşit peynir ithalatı serbest olup vergilerden muaf tutul¬ 
muştur. Ancak ithalatta sağlık belgesi aranmaktadır. Beyaz 
peynirler 20 kg. lık tenekelerde ambalajlanmış olarak ithal 
edilmektedir. Diğer peynirler tipine göre değişmek üzere ka¬ 
lıp halinde veya tüketici boyutunda ambalajlanmış olarak 
ithal etmektedir. 

İran'da peynir sanayii henüz fazla gelişmemiştir. An¬ 
cak son yıllarda petrol gelirlerinin artması sonucunda ül¬ 
kede artan süt ve süt ürünleri talebini iç üretimle karşıla» 
mak ve ithalata olan bağımlılığı azaltmak üzere bu konuda 
yatırımlar yapılmaktadır. 

Diğer taraftan İran, Bulgaristan'la olan peynir ti¬ 
caretini geliştirmek amacıyla Bulgaristan'da yeni işletme¬ 
lerin kurulması için bu ülke ile kredi anlaşması yapmıştır. 

/ 



ÎEAN' IN üT,yELLR İTİBARIılR DİĞER PBYNİRLER İTHALATI 41. 

(Kg.-Rial olarak}_ 
1975 

Ülkeler Miktar Değer 
1974 

Miktar Değer Miktar 

1975 (9 aylık) 
Değer 

Türkiye 48000 3.S55.000 - - - -

Bulgaristan 160250 15.178.114 435.761 46.138.858 25950 3.597.448 

Romanya 75914 3.512.659 194555 16.471.647 113237 12.067.317 
Fransa 77127 16.393.300 111209 22.583.642 154320 33.688.011 
Hollanda 123255 11.293.766 228549 23.568.125 180139 18.821.964 
B.Almanya - - 167451 13.591.049 128146 11.195.479 
Ingiltere - - 74707 9.321-689 56655 10.291.235 
Çekoslovakya - - 196600 9.316.002 - -

Macaristan - - 237261 15.437.352 120093 7.565.000 
Amerika - - 2580S6 49.821.458 359397 64.734.869 
Danimarka ~ - - - 768600 135.850.841 
İtalya - - - - 69751 13.357.403 
Polonya - - - - 128656 6.620.986 

Diğer 95687 6.672.436 159833 16.258.970 43555 16.996.509 

TOPLAM 576195 62.158.929 2109385 228.618.880 2248499 336.781.64 
\ 

\ 



Irar •in ülkeler İTİBARİİLE BEYAZ PEYNİR İTHALATI 

(Kg.Riai olarak) 
1973 1974 1975 C 9 aylık) 

ÜLKELER MİKTAR DEĞER MİKTAR DEĞER MİKTAR DEĞER 

Doby 6828 536.138 - - - -

Lübnar 14918 1.215*537 341120 27.597*093 197100 17.273.803 
Bulgaristan 1002769 85*618.409 1854681 133*560.642 615688 9&.064.134 
Romanya 122433 7*245.350 703303 63.599.048 1106868 112.813.161 

Finlandiya 36854 1.500.285 20384 1.524.842 24428 1.676.907 
Macaristan 104430 7*067*268 267269 19.696.841 357884 30,027.507 
Hollanda 53376 5.069*133 215065 22,»49.496 215104 23,283.909 
B»Amerika 31*656 2.644.920 - - - -

İsrail - - 99879 7.951.853 70948 7.007.495 

Kuveyt - - 32400 1.712.177 28800 1.876.621 

Çekosl&vakya - - 108415 4,756.702 54900 3*764.338 
Danimarka - - 546199 58.540.914 1117899 126.168.054 
Fransa - - 79483 9*111.700 47.157 9.035*71? 

Polonya - - 65070 4.408.610 359640 24.215,216 
Yunanistan -- - 432960 40.366.234 - -

Diğer + 19453 + 2.215.854 * 47741 + 3*567.480 + 139408 + 1.830.898 

TORLAKs    1392717 113.915*611 435072 453*. 015.170 4-335824 467.928.377 



Kuveyt: ^ ^ 
ülkenin peynir ihtiyaca, kamamen ithalatla karşılanmakta- 

j: ithalat hacmi, Tablo'd® da görüleceği gibi 2*000 tona yak¬ 
ışmaktadır. 

Kuveyt'e peynir- ithalatı, diğer gida maddelerinde de ol- 
Iğu gibi gümrük vergisinden muaf tutulmuştur. Gümrük mnafiyeti- 
n. yanısır-a miktar ve ülke itibariyle bir kısıtlamaya da gidil- 
tmiştir. 

ithal edilen beyaz peynirler lk.15.16 Kg. net peynir ihtiva 
len teneke ambalajlar içindedir. Beyaz Peynir Bulgaristan, £0- 
ınya, Maçaristan, Çekoslovakya, Almanya, Danimarka'dan ithal ief.ift- 

jrist&n, Kumanya, Bulgaristan, Ç ıkoslovukya1 dan ithal edil-. 

Gravyer, Eokfor ve benzerleri ise 6—8 adetlik karton veya 
j.astik kutular içinde ithal edilmektedir. 

Kuveyt kendi süt ihtiyacının ancak % 6 sını iç üretimle • 
|rşılamakt;adır. Ülkede süt ile süt mamulleri imal eden üç modem 
tbrika met auttur. Bu işletmelerde içme sütü, yoğurt, dondurma 
\ cüzî miktarda beyaz peynir üretilmektedir. 

Piyatllar: 

Beyaz IPeynir ithal fiyatları; 
16 Kg. teneke CT/Kuvtyt ?~9 £„D.» 25.8-50.6 ABD £.«416.50-535 A 
Danimarka, Ürdün,Hollanda beyaz peynirleri 7 K.D.Bulgar be- 

iz peynirleri ise 9 K.D. dan ithal edilmektedir. 
Beyaz jpeynir perakende fiyatları; 
Bulgar menşeliler 800-1.10 C Kils «* 47,5” 65«45 diğerle- 

L 500- 800 l?ile » 29*75 ~ 47-.5 5L. arasındadır. Kaşar- Kaşkaval 
feyniri: 

Kg.CP/IKfiveyt 5OO-55O Kils = 29.75 - 32.72 &* dan ithal edil-
8kte, 750 -Kils = 44,40 'SL. dan da toptan rammele görmekte, 1000- 
200 Kils = 59.50 71.4 H, den perskende satılmaktadır. 

l): Kuveyt Ticaret Ateşeliğinin 14.VII.1976 tarihli yazısı ile 
bildirilmiştir. ^ ’ 

kıkeftir. 
Kaşar ve kaşkaval peynirleri 4-8 Kg. lık tekerlekler hali¬ 

fe ve plâs tik torbalar içindedir Bu peynirler de genellikle Ma- 

iktedir. 



1972-1974- YILLARINDA KUV~£YT'IN PEYNİR İTHALATI 

1972 1973 1974 
L... -DR K.D. TOK K.D. TON K.D. TÖN 

TÜRKİYE 14-.058 43 - - - -

IRAK 1.005 3 807 2 1.230 3 

JRD jî' 119.052 322 65.154 220 05.753 208 

SJRİ'ıK 28.878 102 - - - -

LÜBNAN 28.287 77 32.425 88 31.024 60 

A.B.D. 5.888 5 4.324 6 3.737 4 

KIBRIS 1.734 3 5.451 5 5.050 4 

j.—rU-lİvA 16.005 29 21.229 40 57-428 128 

A İTL^Ü«İ.-Ü 38.521 106 22.692 63 26.530 58 

iıK'U' .L-ti. 196.076 508 336.123 665 407.543 1.009 
ITâL'İ*. 45 - 8.605 9 571 -

HO^-^Ak. jA 12.492 37 16.065 61 18.264- 45 

2Anj-LT-.2-v_d 10.659 17 S. 689 17 11.390 21 

-i. v -j SI wi.<. i. A 51.845 102 80.947 245 146.407 365 
trrr ' rt^-~ 
1 OV iy r_2i 9C5 2 677 1 7.190 11 
■d;:t p • "T UT İD «J jj <Jvı   O — -t_L . 156.076 456 56.277 173 21.405 84 

’j/HtA C/ Sj-)0 v AJ.v jLü 139.449 456 175.632 622 347.314 1.083 
:.acarİstak 53.546 127 43.199 117 86.972 238 

pûlaeya 1.150 2 11.474 58 27.886 97 

roaakya 80.804 355 162.873 642 103.608 327 
AVuSTuTlÂI/IA 487.511 947 S43.S04 1 .225 444.858 726 
"'tOEELERl 59.533 207 9.315 27 9.311 34 

TOPLA M: 1. ,461.500 5 .948 1.7C5.562 4 .486 1.843.471 4.505 
İv O i r3YT 1 Il'i PLi:; İR İHRACATI 

lÎPvD lJIL 
Lübnan 
S . ARAB î STAiî 
BİRLE AÎK ARAP 
SLİRL İKLLAl 
SURİYE 
İRAN 
DİLERLERİ 

8.649 
6. 505 
8.569 

5.415 

26.247 
7.120 

45 
24 
38 

22 

85 
24 

2.272 
1.440 

23.190 

8.866 
16.247 

486 

1.394 

6 

3 
96 

21 
47 

1 

5 

800 
21.280 
24.418 

4.710 

1.366 

3 
64 

116 

10 

3 
T 0 P L A L; 62.505 238 53.895 179 52.574 196 

KOT: 1.000 Kils = 1 Kuveyt Dian = 5,4-0 US g. 



BATI 

TABLO-

ALMAMA'KIN PiSiKiR İt: HALATI 

Miktar: 

Değer : 
100 kfc 
000 Dİ 

Peynir Çeşitleri Miktar 
1972 

Değer Miktar 
1973 

Değer 
197# 

Miktar Değer 
1975 

Miktar 
1 

Değeı 

°/'o 45 yağlı 3 ay olgun
laşmış peynirler ' 55663 34991 57836 37952 62271 49576 63421 53981 
Küflü Peynirler 12567 7746 15240 10578 19649 14896 
Eritme " 12872 8019 20845 14883 31998 23318 36968 29356 
Tilsiter,Havarti. 
Esrem 132509 46171 162069 54868 

Gouda,Edamer ve Be, 864003 362266 899512 373932 893486 399836 89436? 438861 
Cammamber,Erie ve 
Benzerleri 236961 145323 187821 1SS8907 157614 101778 147679 106888 

Kalıp halinde ve 
kesme Pey, 112708 4711i 157217 71721 283608 139230 311150 181045 
Kalıp ha,diğer Pey. 35478 12535 10677 7105 

% 72 nin üstünde su 
ihtiva eden ve 50° 
gr.a kadar olan kap
lardaki taze peynir
ler ve mıark 72116 52850 
Diğerleri 189734 1000035 269846 151875 330029 207924 307319 230270 

TOPLAM: 1.615017 751662 1.735386 854516 1.778 475 936558 1.791574 1.047506 

Kaynak; Münih Ticaret Müşavirliğinin 6.7*1976 tarih vs 1862(Binikiyüzaltnıışiki) 
sayılı yazısıyla bildirilmiştir. 



BATI ALI'.IAHIA! i 

Peynir Çeşitleri 
1972 

Miktar Değer 

Yağ oranı tnin.Ço 9-5 
ve 3 ay olgunlaşmış 

Kalıp k.» küflü 

16$65 

28961 

sritrae Peyniri 191101 

Tıİs iter,Havart i,Esran 13401 
Gouda,£d.amerve hesız» >0268 

Caaamber,Brie ve 
Kalı h« kesme 

4477 
66055 

% 72 nin üzerinde su 
ihtiva eden ve 500 gr. 
a kadar olan kaplar¬ 
daki taze peynirler ve 
6 u ark 

Kalıp h. peynirler 

T O P L A i'.!: 642102 

9638 

14088 

896?C 

5898 
59?9r 

2990 
26960 

295*22 

Kaynak: liinih Ticaret Müşavirliğinin ay: 

TABLO" XIX 

liri PJ51UÎR İHRACATI 

Miktar: 100 
Değer : 000 DM» 

1973 1974 1975 
Miktar Değer Miktar Değer. Miktar Değer 

22844 11625 4910 3319 2845 1796 

33709 15886 42971 20929 

252894 107786 298268 147058 279955 146009 

18262 

118352 39555 139058 56877 151234 66540 

4245 
141207 

3033 
57609 

4713 
164939 

3544 
824-87 

4-298 
139751 

3518 
67197 

29045 7895 259125 104271 

    _125§25_ i27182 
327204 342213 741561 358703 1.006833 516520 
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Batı Almanya: 

Üretim 

B.Almanyanın, yrllar itibariyle peynir ürettaıl aşağıda göste¬ 
rilmiştir. 

Ouark ve diğer 
HTaze Peynirler- Toplam Yıllar 

1968/73 
Ortalaması 

1972 
1973 
1974 

Peynir Ekşi Sütten 
yapılanlar dah.il 

229157 ton 
248789 " 
252156 * 
280230 ■ 

270909 ton 500066 ton 
292459 " 541248 " 
305342 B 557478 • 
509801 ■ 590031 * 

Yukardaki tabloda belirtilen peynir türlerinden, "Eeynir 
(ekşi sütten yapılanlar dafc.il)!! içinde; Gaud&, Tilsiter, Kaşkaval 
ve benzerleri, beyaz peynir, Hckfor, Canembert ve eritme peynirler, 
"Taze peynirler" içinde ise; ^uark, Phlladejphis ve benzerleri müta¬ 
laa edilmektedir. 

Tüketin): 

B.Almanya'nın, Peynir tüketim miktarları aşağıdaki 
gibidir: 

Yıllar 
T 
1973 
1974 

Tüketim (ton) 
“597357 — 

65952? 
693722 

Yukardaki tablonun tetkikinde , £. Almanya’nın peynir tüketimi* 
nin, üretimimden fazla olduğu ve devamlı bir artış trendi için¬ 
de bulunduğu görülmektedir. Esasen, tüketimin bir kısmı ithalat 
yoluyla karşılanmaktadır. 

Mart başına tüketim: 
Bu meyanda fert başına tüketimi gayet yüksek seviyelerdedir. 

Bezon 

1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
1973/74 

9.7 
10.2 

10.7 
11.1 

11.2 

B. Almanya’nın, yıllar ve belli başlı çeşitler itibariyle, 
peynir ithalatı aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir» 

0 c 
i?. \ 



aş. 
Tabloların incelenmesinden anlaşılacağı üzere, B.Alman¬ 

ya'ya en fazla peynir ihraç eden ülkeler; kamsa, Hollında, 
Danimarka, İtalya ve İsviçre'dir. 

Batı Almanya'nın büyük miktardaki üretim ve tüketiminin 
yani sıra aynı zamanda en çok peynir ihraç eden ülkeler ara¬ 
sında da yer aldığı görülmektedir. 

Batı Almanya'ya peynir ithalâtında III. ülkelerdin ve 
AET üyelerinden özel tanzim vergisi ve ayrıca % 5,5 oraıında 
ithalât muamele vergisi alınmaktadır. 

İhraç ve ithal edilen peynirlerde kullanılan 
Ambalaj tipleri 

B.Almanya'nın peynir ihracatına dair tabloların tetkiki¬ 
nden de görüleceği üzere, anılan ülkenin, peynir dış atış ka¬ 
rı devamlı bir artış trendi içinde bulunmakta ve muhtelif mem¬ 
leketlere, çok çeşitli türlerde peynir İhraç edilmekteiir. 

Bu heysnda, taze peynirlerden, philedelphia ve Çıark, kü¬ 
çük tahta kutular içinde 25 gr.lık özel kağıtlarda veyı 75 S 
ilâ 250 gr.lık piastik kutularda, kesme peynirlerden, lauda., 
Tilsiter ve benzerleri, dilim halinde ve 175 gr.lık plastik 
ambalajlarda, eritme peynirler ise, plastik kaplarda Te özeil 
kağıtlarla ambalajlanarak ihraç edilmektedir. 

Bu meyanda, ithalat konusu daeynr görünüm iç in d t bu İrinin ak- 
ta ve B,Almanya'ya çeşitli ülkelerden muhtelif türlerce peynir 
gelmektedir. Böylelikle, ithalâtta kullanılan ambalaj tipleri de 
gayet değişik şekillerde olmaktadır-. 

Ancak taze peynirler en az 75, ençok 250 gr.lık plasttik 
kaplarda ei’itme peynirler ise, karton paketlerde ve d:lim laalin- 
de olduğu takdirde, dilimler özel kağıtlar içinde oimk üzere, 
ena? 175 gr.lık ambalajlarda, kesme peynirlerden Gaud;, TiiLsiter 
ve benzerleri, 150 gr.lık ve selofan kağıtlarda, yumu;ak peynir¬ 
lerden Camembert ise, 250 gr.lık özel kağıtlar içinde ve tahta 
kutularda ithal edilmek tedir. 

Ayrıca özellikle, Bulgaristan ve Romanya'dan geen beyaz 
peynirler, 10 kg.lık tenekelerde veya 250 gr.lık plasik kutu¬ 
larda (tuzlu su içinde) ithal edilmektedir. 

Peynir îiyatları: 
Münih piyasasında yapılan tetkikat neticesinde,temim edi¬ 

lebilen perakende peynir £iyatları, aşağıda gösterilmştir-î 
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Quaırk (ihtiva ettiği yağ nisbetine göre) 250 gr. DM.0,9&-1»20 

(25<0 gr.lık plastik kutular içinde) 

Phidadelphia-Prisch Kase(Taze peynir) 100 gr. Dil. 1,25 

(Pliastik kutularda) 250 gr. DM. 2,38 

Eritme Peyniri (Milkana ve benzerleri) 200 gr. DM.1,60-1,88 

özed. kağıtla ambalaj içinde AO-50 gr.DM. 0,35-0,65 

Kesime Peynir^Gauda,Tilsite ve benzeri 150 gr. DM, 1,88-2,20 

150 gr.lık selofan ve plastik kağıt.da 

Qamıembert(îhtiva ettiği yağ nisbetine göre 250 gr.DM. 1,98-2,70 

250 gr.lık,özel kağıtkaplı,tahta kutularda 

Camıembert 250 gr.DM. 1,48-1,93 

Yenli 

ülkemizin peynir ihracat hedeflerinin saptanmasıyle 
ilgili olarak alınacak tedbirler meyanında, özellikle, üre- 
tim.in arttırılması gelmektedir. 

Ayrıca, bilindiği üzere, gelişmiş endüstri ülkelerinde, 
Takım ve Hayvancılık sektörlerinde de gayet yüksek bir tekno- 
loj i uygulanmakta ve buna* parelel olarak çok çeşitli ve büyük 
mik'tarlarda peynir üretilmekte ve tüketilmektedir. 

Ancak, özellikle, Bulgaristan'dan ithal edilen ve evvel¬ 
emirde sadece diğer yabancı işçiler tarafından tüketilmekte 
olsun beyaz peynir, bugün için B.Alman halkı tarafından da ta¬ 
lep edilen bir gıda maddesi haline gelmiştir. 

Böylelikle, daha önce de belirtildiği üzere, üretimin 
arttırılması, devamlı standart mal verilebilmesi ve ihraç 

fiJM|larmın diğer ülkelerin fiyatları ile rekabet edebilecek 
sedyelerde tesbit edilebilmesi hayinde, B. Almanya'ya beyaz 

ıir ihracatımızın mümkün olabileceği düşünülmektedir. 

r< 'c; ,\ v \(> :(^ 
V L \ 

ir 
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Suudi Arabistan: 

Tüketimi büyük ölçüde ithalata bağlı olan bu ülkenin 
üretimi ve dış ticaret istatistikleri hakkında bilgi sağlan-e- 
mamıştır. 

Genellikle Balkan ülkelerinden ithalat yapılmaktadır. 
Piyasada bulunan net 16 kg. beyaz peynir ihtiva eden teneke 
kutularda ambalajlı fiomanya menşeli tam yağlı beyaz peynirlerinin 
CİP Cidde teslim fiyatı 28-30 #. - (490-525 H.) arasında de¬ 
ğişmektedir. 

Peynir ihracatımız halen sembolik miktarlardadır. Raporun 
mevcut durumla ilgili bölümünde açıklanmış olduğumuz gibi, ih¬ 
racatla ilgili darboğaz kalite ve fiyat sorunudur. 

Ikhal&tçı ülkeler, kalitede üstünlük ve devamlılık ara¬ 
maktadır. Ayrıca hijyenik kontrollara da büyük itina gösteril¬ 
mektedir. Bu hususların bugünkü üretim bünyemizle sağlanması 
son derece güçtür. 

Fiyat konusu ise, ülkelerle ilgli paragraflarda görüldüğü 
gibi ihracatı cazip kılmatan uzaktır. Arap ülkelerinin CLF it¬ 
hal fiyatları ülkemizdeki toptan fiyatlardan düşük bulunmaktadır. 

Diğer taraftan, Peynir bugün için Dünya'nın önemli ticari 
malları arasında yer almaktaysa1da dünya ticaretine konu olan 
peynirlerin bugün ülkemizde üretimi yapılmamaktadır. Bu peynirler¬ 
den bazılarının yapımına başlanmışsa da Türk ualkmın damak-tat 
alışkanlıklarına pek fazla uygun düşmeyen bu peynir tiplerinin 
üretiminde ve ihracatında bir artış beklemek yersiz olacaktır. 
Ülkemizde yaygın olanak üretim yapılan oeyaz peynir ve kaşar pey¬ 
nirinin tanındığı ve arandığı ülkeler ise Balkan ülkeleri, Or- 
tadoğudaki Arap ülkeleri, Iran ile yabancı işçilerin çalıştığı 
Batı Almanya, İngiltere ve Hollanda gibi Batı Avrupa ülkeleri¬ 
dir. 

Bu ülkelerin ithalatı ise Balkan ülkelerinden yapılmakta 
olup gerek fiyat gerek kalite yönlerinden henüz ülkemizin bu 
pazarda rekabet şansı zayıf görülmetedir. 

IV. Beş fıilık Plân döneminde modern teknoloji uygulayan 
yeni işletmelerin üretime geçmesinden sonra ihracatın artış gös¬ 
termesi mümkündür. 

/. 
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Ortadoğu ülkelerinin toplam peynir ithalat hacmi aşağı- 
da gösterilmiştir. 

 Ülkeler 1973- Yılı İthalat (Ton) 
Suudi Arabistan 

Kuveyt 
Irak 

Katar 

Lübnan 

Iran 

7.600 ton 

3.700 N 

1.200 tt 

537 ■ 

9.000 M 

3.885 M 

Kaynak: JAO, Trade Yearbook, 1973 
1) Iran Ticaret Ateşeligi 

Batı Avrupa'daki yabancı işçilerin çalıştığı ülkelerin 
toplam ithalat hacmi ise 10.000 ton olarak tahmin edilirse, 
ülkemizde üretilen peynirlerin toplam pazar hacmi yaklaşık 
olarak 30.000 ton'dur. 

Ülkemizin 17. B. Y »K .P . dönemi sonuna kadar bu pazarın 
1/3 üne sahip olması ve 10.000 ton peynir ihraç etmesi müm¬ 
kündür, Yıllık artış tahminileri aşağıdadır. 

1978 

1979 
1980 

1981 
1982 

2.000 Ton 

3.000 " 

6.000 n 
8.000 n 

10.000 " 

Yıllık artış % si = % 20 

Toplam Talep Projeksiyonu 

Yıllar 

1976 
1977 
1978 

1979 

Yurtiçi Talep 
Projeksiyonu 

116.136 

127.890 
139.263 
152.973 

ihracat pro— Toplam takip 
jeksiyonu projeksiyonu 

K-A 

1000 

1500 
2000 

3000 

117.136 
129.390 
131.264 

156.973 

tT 

Birim: ton 

Peynir üre¬ 
timine ayrı¬ 
lacak süt mik¬ 
tar projeksi-
yonu.  
773.163 
853.973 
932.332 

1.036.028 
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1980 165.996 6000 171.996 1.155.173 
1981 179.838 8000 187.838 1.239.730 
1982 19*.588 10.000 20*.588 1.350.280 

3. Üretim Hedefleri 

IT. B.T.K.P. üreti* hedefleri, yukarıdaki topla* talep 
projektiyonunun tamamen yurtiçi üretişle gerçekleşmesidir. 
Peynir çeşitleri olarak üretimin % 70'inin beyaı peynir, % 20 
sinin kaşar peyniri, % 10'unun ise diğer yerli Te Avrupa ti¬ 
pi peynirler olarak gerçekleşmesi öngörülmüştür. 

TABLO - XX 

Birimi Ton 

fiEIHlB SEKTÖRÜ ÜRETİM fflŞDggggj 

1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 

Beyas Pey.82002 90*73 9888* 109881 120397 131*86 1*3211 
Kaşar " 23*29 25878 28252 3139* 3*399 37567 40917 

Diğerleri 11?1* 12939 1*126 15697 17199 18738 20458 

Bu üretimin dönem sonuna kadar % 60'ının kurulacak olan 

yeni ve modem teknoloji uygulayan işletmelerde gerçekleşmesi 
hedef olarak benimsenmelidir. Buna göre, dönem sonunda ülke¬ 
mizde 93*600 ton peynir ve sütbirimi olarak *68.000 ton süt 
ifleyecek bir kapasitenin teşekkül etmi| olması gerekmektedir. 
Bu duruma göre; Tablo II de gösterilen ve 1976 da tam kapa¬ 
siteyle çalıştıkları takdirde yılda 34.000 ton peynir elde 
etmek üzere 220.900 ton süt işlıyecek olan tesislere ilâve 
olarak dönem sonuna kadar 247.100 ton süt işleyerek 59.600 ton 
peynir elde edecek modem tesislerin kurulması gerekmekte¬ 
dir. 

4. Uygulaması gereken teknoloji ve Üretimin Girdileri 

Modem peynir işletmelerinde teknolojik işlemlerin akış 
şeması mevcut durum'la ilgili bölümde gösterilmiştir. 
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Şamada gösterilen işlemlerin mrimlriin olduğu kadar 
mekanik tarzda yerine getirilmesi esasdır* 

7- Taturım Programı 

Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu tarafından aşağıdaki 
yatırımların IV* B.T.K*P. dönemimde gerçekleşmesi progra¬ 
ma alınmış durumdadır* 

Başlangıç Tılı 

1977 

Fabrika Adı Kapasitesi 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

Vb, 

Ardahan Pey-Ter.ve süt¬ 
tozu Fb* 

Artvin " 

Kütahya ■ 
Yozgat " 
Tekirdağ B 
Denizli * 

Antalya " 
Sakarya “ 
Tokat ■ 

Gaziantep süt 
İsparta PeyfcT 
Ordu " 

Hatay " 
Kırklare11 

Bilecik ■ 

Hevşehir “ 
Aydım " 
İçel ■ 
Kocaeli B 

Rize ■ 

Uşak " 
Manisa " 

ve Ma 

r*Fab 

15*000 ton/yıl s* 

7*500 ton/yıl a» 
M 

■ 

■ 

■ 

n 

15.000 
M 

■ 

7*500 
7*500 

—ZkŞOO. 

T 0 P L AM.2251500 

o 

u 
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T.S.E.K. İşletmelerindeki peynir işleme ünitelerinin 
kapasiteleri, günde 10 ton süttür. Yılda 300 gün çalışma es- 

dar kurulacak olan fabrikalar tam kapasiteyle çalıştıkları 
takdirde 66.000 ton süt işliyerek 9900 ton peynir elde edi¬ 
lecektir. 1977 yılına kadar kurulmuş olan fabrikalar da tam 
kapasiteyle çalıştıkları takdirde bu fabrikalarda üretilecek 
13.050 ton peynir de eklenirse, T.S.E.K. 1982 yılında 22.950 
ton peynir üretebilecektir. Başka bir deyimle, dönem sonu 
için öngörülen 204-,000 tonluk peynir üretiminin ancak % 11.25 
i T.S.E.K. tarafından gerçekleştirilmiş olacaktır. Mevcut 

mandıraların üretim seviyeleriyle, aile ihtiyacı için üretimin 
sabit kalacağı varsayılırsa, peynir üretim sektörüne 77*050 
tonluk bir üretim kapasitesinin eklenmesi gerekmektedir. 

Bu için T.S.E.K. süt arzı fazla olan bölgelere yeni 
işletmeler kurması ve/veya üretim kapasitesini artırması, ku¬ 
rulacak yeni süt hayvancılığı işletmelerinin bir araya ge¬ 
lerek modem peynir imalathaneleri kurmağa özendirilmeleri ve 
özel sektörün peynir fabrikaları kurmağa teşvik edilmesi ge¬ 
rekmektedir. 

VII- Alınması öngörülen tedbirler 

Peynir üretim sektörünün sorunlarının çözümlemek ve 
raporumuzun ilgili bölümlerinde belirtilen hedeflere ula¬ 
şabilmek üzere aşağıdaki tedbirlerin alınması gerekmekte- 

- Halen üretimde bulunan ilkel mandıraların kooperatif 
veya ortaklık şeklinde, modern mandıraların birleşmesinin 
teşviki modernleşmelerinin kurulması teşvik edilmelidir. 
(Birleşmesi teşviki) 

- Süt üretiminde maliyeti azaltmak üzere birim sağı¬ 
lan hayvan başına süt verimi artırılmalıdır. 

- Ülkemizde üretimi yapılan tüm peynir çeşitleri için 
standartlar tesbit edilmeli ve bu standartlar iç satışlar 
ve ihracat için mecburi olarak yürürlüğe konulmalıdır. 

- Üretim ve pazarlama safhalarında sağlık ve kalite 
kontrol hizmetleri ilgili kamu kuruluşları tarafından etkin 

nasına göre, IV. Beş Yıllık Kalkınma Plânı Dönemi sonuna ka¬ 

dir. 

/ 
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bir tarzda yerine getirilmelidir. 

- Değerli bir protein kaynağı teşkil eden peynirlerin 
tüketimini artırmak üzere, peynir fiyatlarının balkın alım 
gücünün üstünde teşekkül etmesi önlenmelidir. Bu konuda, pey¬ 
nir üreten modem fabrikaların devlet tarafından sübvanse 

edilmesi yoluna gidilebilir. 
- Üretici ve tüketici düzeyinde eğitime ağırlık veril¬ 

melidir. Peynir üreten işletmelerde istihdam edilecek usta 
ve daha alt seviyede personelin plân döneminde açılacak kurs¬ 
larda eğitilmesi ve bu personelin istihdamında sertifika aran¬ 
ması zorunlu hale konmalıdır. Ayrıca bu seviyedeki personel 
için SEK'e bağlı "Peynircilik Okulları" açılmalıdır. 

Tüketici seviyede eğitim için televizyon ve radyo ara¬ 
cılığı ile tanıtıcı yayınlar yapılmalıdır. Esasen TET'nin 
günlük yayınlarında diğer konularda da olması gerektiği gibi 
besltenme ve gıda maddeleri ile ilgilieğitici programlara ge¬ 
niş yer ayırması gereklidir. 

- Peynir üretiminde kaliteyi sağlamak üzere modern iş¬ 
letmelerde mutlaka süt Teknolojisi Bölümü mezunları tercih 
edilmelidir. Bu konuda, Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
tarafından verilen bursların ve mecburi hizmetlerin bir kıs¬ 

mı Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu emrine tahsis edilmelidir. 

- Peynirlerin üretimle pazara arzı safhaları arasında 
soğuk hava depolarında muhafaza edilmeleri zorunluluğu ne¬ 
deniyle soğuk hava depoları adet ve kapasite olarak yeterli 
bir ıseviyeye getirilmelidir, (özel Sektör ve T.S.E.K. depo- 
larıl) 

- Ambalaj konusuna önem verilmelidir. Bu konuda; mo¬ 
dem ambalaj materyalinden yararlanılmalı, açıkta satış ye¬ 
rine tüketici boyumda ambalajlannaş ve dilimlenmiş peynir 

T 
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TEREYAĞI ALT KOMİSYONU RAPORH 

I- GİRİŞ; 

1• Sektörün Tanımı ve Sınırlanması s 

Süt veren hayvani sırdan, elde edilen sütün veya sütten 
elde edilen kremanın (Çiğ veya pastörize) fiziksel yöntemlerle 
işlenmesinden (Yayıklama veya sürekli üretim yöntemi) elde edi¬ 
len ve yapısında süt yağı, sütün doğal unsurları ve su bulunduran 
tereyağı, sadeyağı ve bu mamullerle ilgili diğer çalışmaları 
kapsamaktadır. 

Ancak ülkemizde üretilen sütün önemli bir kısmı, özel¬ 
likle kırsal yörelerde önce yoğurda ve daha sonra tereyağma 
dönüştürülerek değerlendirilmekte, yayık altından ise ayran ola¬ 
rak yararlanılmaktadır. Türkiye gerçekleri açısından devam etme¬ 
sinde yararlar görüldüğü için, tereyağı ham maddesi olarak yo¬ 
ğurdun da sayılması zorunlu görülmektedir. 

2. Tarihçe; 

Tereyağm insanlar tarafından tüketilmeye başladığı ta¬ 
rih kesin olarak bilinmemektedir. Çok eski devirlerde, insanlar 
lilinçsiz olarak bazı doğal ürünlerden yararlanırken, sütün çal¬ 
kalanması sonucunda yağ globüllerinin bir araya toplanması ile 
tereyağı ilk kez yapılmıştır. Tereyağı bir tüketim maddesi ola¬ 
rak kullanılması M.ö. 1500-2000 yılları arasında Hindistan ve 
yöresinde görülmüştür, önceleri tereyağı sadece gıdalara lezzet 
vermek amacı ile çok azmiktarda kullanılmıştır» Ticari amaçla 
imâlatına yine Hindistan'da rastlanmaktadır. Daha sonra Avrupa 
ve Amerika Birleşik Devletlerinde Tereyağı teknolojisi bilinçli 
şekilde bir gelişme göstererek kısa zamanda bir sanayii kolu 
halini almıştır. 

uyduramamış ve pirimitif yapısını zamanımıza kadar sürdürmüştür. 
Halen gerek hammadde üretimi ve gerekse uygulanan imalât tekniği 

Ülkemizde tereyağı teknolojisi, bu hızla gelişmeye ayak 

açısından ilkel teknoloji tipindedir. 



1963 yılında Türkiye Süt Endüstrisinin kurulması ile 
tereyağı imalatında da yeni bir dönem başlamış ve kısa zamanda 
ileri teknoloji, uygulayan tesisler meydana getirilmiştir. An¬ 
cak tüketilen tereyağı miktarı göz önünd alındığında, bu mo¬ 
dern tesislerde toplam tereyağı üretiminin ancak 5î 5 kadarının 
imâl edildiği anlaşılmaktadır. Türkiye'de balen yaygın olan 
imalât yöntemi basit yayıklarla ve genellikle pek ekonomik ol- 
mıyan yoğurt ham maddesi kullanmak suretiyle yürütülmektedir. 
Elde edilen mamul madde kalite ve miktar açısından düşük ve ye¬ 
tersiz bulunmaktadır. 

Türkiye'de tereyağı ve sade yağ ile ilgili üretim ve tü¬ 
ketim rakkamları ancak 1971 yılından sonra ortaya konulmaya baş¬ 
lanmıştır. Eakat bu tahminler de kendi aralarında uyumlu olmayıp 
ülke gerçeklerini tam olarak yansıtmamaktadır. Son yıllarda Ha¬ 
cettepe Üniversitesi ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 'na 
bağlı Gıda işleri Genel Müdürlüğü tarafından ayrı ayrı yürütülen 
sörvey çalışmaları ile tüketim ve mevcut tesislerin miktar ve 
niteliği hakkında bazı değerli bilgiler tesbit edilmiştir* 

II- MEVCUT DÜRÜM; 

Sektörün Kuruluşu; 

Gıda işleri Genel Müdürlüğü’nün 1974—75 döneminde yaptığı 
"Süt ve Mamulleri Envanter Çalışmaları’na göre bazı değerlere 
ulaşılmıştır. Bu çalışmada ölçüt olarak pazar için üretim yapan 
ve üretimimizin büyük bir kısmını yüklenen modele göre orta dü¬ 
zeyde gelişmiş bir üretim tekniği uygulayan, üniteler ile sayı¬ 
ları çok az olan modern teknoloji kapsamına giren üniteler alın¬ 
mıştır. Olanaklar ölçüsünde ülke çapında yapılan tarama ile çiğ 
ve pastörize kremadan tereyağı üreten ancak 4-5 kuruluş saptanabil- 
iniştir. 

Adı geçen 45 kuruluşun toplam kapasitesi 4354 ton/yıl olarak 
hesaplanmıştır. Bu da genel üretim olarak verilen rakamların % ;5 
ini teşkil etmektedir. Buradan çıkarılacak sonuç; belirli bir ya¬ 
pı ve organizasyona sahip ve diğerlerine oranla ileri teknolo¬ 
ji ile üretim yapan kuruluşların, genel tereyağı ve sadeyağ üre¬ 
timinde küçük bir paya sahip olduklarıdır. Tereyağı üreten 45 
kuruluşun % 67 si özel sektöre ait çeşitli tip kuruluşlar olup 
% 33'ü de kamuya ait kuruluşlardır» \ r7' ^ S 
^ ı ' * »/•» 
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Adı geçen, kuruluşların coğrafi bölgeler açısından dağı¬ 
lımı İncelendiğinde, 5b 30 gibi bir payının İç Anadolu Bölgesin¬ 
le yer aldığı görülmektedir. Bu tesislerin kuruluş yerleri ile 
piketim merkezleri arasındaki ilişki araştırıldığında, % 73 ka— 
lar ünitenin büyük tüketim merkezleri çevresinde toplandığı 
mlaşılmaktadır. Buradan çıkarılacak sonuç; alışılagelmiş ka¬ 
salı aile ekonomisi üretiminin yaygınlığına rağmen büyük tü— 
setim merkezlerinin bu üretim grubunun sanayileşmeye zorlama¬ 
sıdır. Bu besilerin dışında imalât yapan grup aile ekonomisi 
içinde faaliyet gösterdiğinden, kapasite ve imalat miktarları 
lakkmda doğru bir değere ulaşmak mümkün olmamaktadır. Ancak 
su grubun tereyağı ve sadeyağı imalatındaki payları büyük olup, 
£ 90-95 civarında bulunmaktadır® 

Orta seviyeli teknoloji uygulayan öısel sektöre ait iş- 
Letmelerde çalıştırılan kalifiye ve düz işçi sayısı çok az 
bulunmaktadır, örneğin, senelik imalâtı 970 ton olan bir iş¬ 
letmede sadece 10 işçi çalıştırıldığı tesoit edilmiştir. Kamu 
re İktisadi kamu kuruluşlarında ise kalifiye ve düz işçi mik¬ 
tarı daha yeterli bulunmaktadır. Ancak bu işletmelerdeki işçi¬ 
lerin diğer imalât hatalarında da çalıştırıldığı giz önünde • 
tutulmalıdır. Tereyağı işletmelerinde orta seviyeli, teknik 
bersonel (teknisyen) sıkıntısı mevcuttur. Gıda sanayii için 
eğitim programlarında tereyağı ustalarının yetiştirilmesi 
sorunlu görülmektedir» 

2* Mevcut Kapasite: 

Tereyağı ve Sadeyağı s 4359- ton/yıl 

laynak: Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gıda İşleri Ge— 
tel Müdürlüğü Genel fayın No: 28 

3* Üretim: 
a) üretim Yöne bimi~Teknolo,1is 
Türkiye'de tereyağı ve sadeyağ üretiminin daha çok il¬ 

ce 1 koşullarda üretin yapan,aile ekonomisi faaliyetlerine da¬ 
dandığı ve kullanılau ham maddenin büyük bir çoğunlukla gele- 
leksel yoğurt olduğu yukarıdaki paragraflarda belirtilmiş idi. 

./ 
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Bunun dışında modern teknolojiyi çeşitli aşamalarla 
uygulayan büyük tesisler mevcuttur» Ancak bu tesislerde ;emel 
tereyağı üretimimizin ancak % 5 kadarı üretilmektedir. ö:eL 
ve kamu sektörüne ait bu tesislerin bazısı orta diizey, bızmsı 
ise modern bir teknolojiyi uygulamaktadır. 0 halde Türkiye'de 
tereyağı ve sadeyağ imalâtında 3 ayrı üretim yöntemi (temo- 
lojisi) uygulanmaktadır. 

I- tikel Teknoloji Yöntemi: 

SÜT 

e 

YOĞURT 

YAYIELAMA 
• • • 
o « 
0 s 

o 0 

TEREYAĞI AYRAN 
• © 

e • 
• e 

« <* 

PAZARLAMA î 
© 

« 

SADEYAĞ 
9 
9 
• 
9 
* 

© 

PAZARLAMA 



il— Orta Düzey Teknolo.ii Yöntemi 

YAYIK 

ALTI 

KREMA* * *   
• « 
<r 

« 

NÖSSaİîZASYON 
« 

© 

PASTÖRİZASYON 
o 

o 

9 
• 
e 

OLGUNLAŞTIRMA 
© 
a 
0 
* 
* 

♦ 

YAYIKLAMA 

VE o     

MALAKSE 
9 

* 
9 

© 

TEREYAĞI SADEYAĞ 
• © 
0 » 
» a 
o * 
® © 

AMBALAJLAMA 
« 

* 
e 

© 

SOĞUK DEPOLAMA 



III- ileri Teknoloji Yöntemi 

SÜT 
: PEYNÎR- 
: i ç m i 
o 

K H 'KM A 

NÖTRALÎ ZASYON 
o 
e 

e 
• 
O 

PASTÖRİZASYON 
© 

t 
« 

« 

OLGUNLAŞTIRMA 

YAYIKLAMA SÜREKLİ 
VE ÜRETİM 

MALAKSE HATTI 

SADEYAĞ TEREYAĞI 

t 

PAKETLEME 

SOĞUK DEPOLAMA 

c 

SÜTTOZU 
: s ti: t î 

YAYIK&LTI 
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Birim Üretim Girdileri 

(Kg. Birim için) 

Girdiler   Tereyağı Tutarı Sadeyağ Tutarı 

Hammadde 4-5» 50 49,50 
Yardımcı madde 1.00 -

İşçilik 20 50 

Dışarıya yaptırılan işler 5 5 
Malzeme sarfı 
(Ambalaj dahil) 1,58 6,00 
Sabit kıymet amortismanı 16 5 
Su 5 3 
Buhar 15 10 

Elektrik 20 -

Bakım 5 -

Sosyal masraflar 15 10 

İdari masraflar 20 10 

İşletme masrafları 5 5 

TOPLAM: 49,24 TL. 56,46 

Tereyağı hammadde fiyatları mevsim, Bölge ve yıllara 
göre büyük değişiklikler gösterdiğinden, yukarıdaki değerler 
genelleme yapılmaz. 

(M 
\ 

V Cv n 



Geçmiş yıllara ait üretim rakkasları mevcut değildir. Piânlı 
dönemde bası talep ve üretim tahminleri yapılmış olnakla. biri¬ 
likte kanımıza göre bu değerler gerçek talep ve üretim jrnik- 
tarlarını ifade etmemektedir» örneğin Devlet Plânlara Teşki¬ 
latının Yıllık Programlarından aşağıdaki değerler çıkarılmış¬ 
tır: 

Yıllık Tereyağı ve Sadeyağ Üretim Miktarları 
C ton ) 

1972 1973 1974- 1975 19^6 

Talep 51.100 55.800 65.000 70.000 75.00) 
üretim 55.000 60.000 62.000 

1976 yılında talep olarak gösterilen değerdeı hareket 
edildiği taktirde; Türkiye'de kişi başına yılda 1,8 kg. ve 
günde i,9 gr. tereyağı ve sadeyağ isabet ettiği görilmekte- 
dir. 3u gerçek bir talep olmaktan uzaktır. Aynı şekilde tüke¬ 
tin niktarları da düşük bulunmaktadır. 1976 yıiınde talep ola¬ 
rak gözüken değerin tamamının üretim olduğu kabul aiils.e bile 
kişi başına yıllık tereyağı ve sadeyağ tüketimi olcukça düşük 
bulunmaktadır. Nitekim Hacettepe üniversitesi Beslenme ve Gıd» 
Bilimleri Enstitüsü tarafından 1974- yılında yapılaı bir tüke¬ 

tim sörveyinde, yukarıda verilen üretim rakkamlamın gerçek¬ 
çi olmadığı açıkça kendini göstermektedir. Bu çalışma sonuç¬ 
larına göre ortalama olarak kişi başına yılda 2,120 kg» tere¬ 
yağı ve sadeyağ düşmektedir. 1974- yılı itibariyle ıüf usumuz 
4-0 milyon kabul edildiğinde yıllık tereyağı ve sad;yağ tüke¬ 
timi 84.800 ton olmaktadır. Görüldüğü gibi bu rakkım 1974 
yılında üretim olarak gösterilen değerden 24.800 tın d;aha faz¬ 
la bulunmaktadır» 0 halde Türkiye'deki tereyağı ve sadseyağ 
üretimi, resmi kayıtlardakinden daha fazla bulunmactad.ır. Böy¬ 
le olmakla beraber tereyağı üretimi yetersizdir ve talebi kar¬ 
şılamaktan uzaktır. 

Türkiye'de tereyağı üretimi düzenli bir saıayü. halinde 
kurulmamıştır. Daha ziyade bir yan ürün faaliyeti görüiAümünde- 
dir. Üretim ünitelerinin görünüşü şu şekildedir: 



Sayı.ları çok az olan, fabrikalar 

S... Büyük tüketim merkezleri civarında, süt ve .•< kremadan 
tereyağı işleyen küçük ve ilkel imalatkf İÛ.C x pr 

3* Mand.ıralarda yoğurt ve peynir imalatı sııasıuiı mevF'r- 
■ lik olarak yan ürün şeklinde tereyağı elde erten işletmeler 

4. Kırs.al kesimde süt üreticileri tarafından yoğurt veya süt¬ 
ten kapalı aile ekonomisi çerçevesinde yapılan imalât. 

Tereyağı ve sadeyağ üretiminin, seyri, süt üretimi ile 
çok yak:indan ilgili bulunmaktadır. Ancak üretilen sütün be¬ 
lirli bir kısmının tereyağı ve sadeyağa işlendiğini ifade et¬ 
mek hatalıdır. Çünkü sütün doğrudan tereyağına işlenmesi pek 
yaygın bulunmamaktadır. Yoğurt, Peynir, îçme sütü ve süttozu 
imalâtı sırasında, sütte bulunan yağın fazlası alınarak tere- 
yağına işlenmektedir. Yurdımuzd ilkel teknolojinin yaygın 
olmasa nedeniyle, artıklardaki süt yağı kaybı büyük boyutlara 
ulaşmaktadır. Diğer bir ifade ile mevcut süt üretimiyle daha 
fazla t.ereyağı elde etmek, 3üt teknolojisinin modernleştiril— 
mesiyle mümkün bulunmak'adır. Aslında kişi başına yılda 103 kg, 
süt üre timi de düşük bulunmaktadır. Büt üretimindeki artışlar 
tereyağiı üretimimize de yansıyacaktır. Tereyağı üretiminin dü¬ 
şük olmıasmda, işletmelerin düzenli bir sanayii karekterinden ı 
zak olmtası da rol oynamaktadır. 

Süt sektöründe üretimi teşvik edecek ve pazarlamayı 
düzenle'yecek politikaların uygulanmamaş elması, süt fiyatla¬ 
rını olumsuz yönde o kilsmiş ve netice itibariyle tereyağı üre¬ 
timi ea,zibesini kaybetmiştir. Bu nedenle kırsal yörelerde te¬ 
reyağı üretimi az vedaha ziyade kendi ihtiyaçlarına dönük 

teşekküil etmiştir. Diğer işletmeler ise, bulabildikleri ha® 
madde misbetinde üretim yapar duruma düşmüşlerdir» 19?6 yılın¬ 
da Süt Endüstrisi Kumımu‘nun süt üreticilerini korur bir fi¬ 

yat pol.itika.si uygulaması, süt üretimini teşvik edici mahiyet- 
gözükmekle birlikte, özel sektörü ve tüketici kitleyi dar¬ 
boğaza sokmuş bulunmaktadır. Bu konuda alınacak tedbirler süt 

üretimimi ve dolayısıyla tereyağı üretimini artırıcı rol 
cynayac; akt ır . 

4. Dış Ticaret Durumu; 

«. tSMlk= $ <î 
■ " -S- 
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Son yıllardaki talep artışı karşısında 1971 yılından baş¬ 
lamak üzere tereyağı tihali yapılmıştır. Devlet İstatistik Ens¬ 
titüsü kayıtlarına göre 1972-1974- döneminde ithal edilen tere¬ 
yağı miktar ve değerleri aşağıda gösterilmiştir: 

Buna karşılık İstanbul ve İzmir liman girişleri ile Ordu 
Yardımlaşma Kurumu ve Gima kayıtlarına göre 1971-1976 yılları 
arasındaki tereyağı ithalatı aşağıdaki gibidir* 

1971- 1973 İstanbul Limanında teslim edilen 3*223 ton 

Kaynak: T.S.E.K. İstanbul Müessesesi Müdürlüğü. 

Genel üretim içerisinde ithal edilen tereyağının payı çok 
düşük bulunmaktadır. Ancak tereyağı sıkıntısının daha ziyade bü¬ 
yük tüketim merkezlerinde meydana geldiği ve ithal edilen tere- 
yağın da ancak bir kaç büyük kentimizin kısmen ihtiyacını karşı¬ 
ladığı gözönünde tutulmalıdır. Bu yıllarda tereyağı talebinin bu 

ithalat ile karşılandığı düşünülmemelidir. Aslında talebin ithal 
yolu ile karşılanması, tereyağı teknolojimizin gelişmesini engel¬ 
leyici bir yoldur. İhtiyacınızı karşılayacak bir potansiyele sa¬ 
hip olduğumuz için, yurt içi üretim miktarını artırıcı tedbirler 
üzerinde önemle durulması gerekir. 

6. Yurtiçi Talebi: 

Türkiye'de bu güne kadar tereyağı ve sadeyağ talebi hakkın¬ 
da gerçek bir inceleme yapılmamıştır. Devlet Plânlama teşkila¬ 
tının 8. sayfada verilen talep tahminleri gerçekleri yansıtmakta- 
maktadır. Yurdumuzda tereyağı ve sadeyağ tüketiminden çok fazla 
olduğu tahmin edilen yurtiçi talep miktarları olarak, hu değer¬ 
leri kabul etmek mümkün de£ildir. A 

1972-1974 Yılları Tereyağı İthali 

Yılı 

1972 
1973 
1974 

Miktarı (ton 
1057 

842 

3817 

Fiyatı (Tl/kg.) Tutarı (Tl) 
17,91 18932 
15,49 13045 
15,45 58960 

İzmir Limanında teslim edilen 

1974— 1975 SEK, Gima ve Ordu Yardımlaşma Ku¬ 
rumu tarafından ithal edilen 

2.300 ton 

2.850 ton 



Nitekim 1974 yılında bölgelere göre yapılan bir tüketim sörveyinden 
elde edilen rakkamlar, aynı yılkı talep olarak gösterilen miktarın 

çok üzerindedir. Yurt içi talebin tahmin edilmesinde bir kıstas 
olacağı düşüncesiyle adı geçen tüketim sörveyinden bazı sonuçlar 
aşağıya çıkarılmıştır s 

I. MARMARA-TRAKYA-EGE 

Büyük Şehir 
Şehir 
Köy-Kent 
Koy 

II. KARADENİZ 
Şehir 
Köy-Kent 
Köy 

III'. İÇ ANADOLU 
Büyük Şehir 
Şehir 
KöyTKent 

Köy 

IV- AKDENİZ 

Şehir 
Köy-Kent 
Köy 

VI- DOĞU ANADOLU 
Şehir 
Köy-Kent 
Köy 

Tüketici 
Ünite 

kg/yıl 

Kişi Başına 
Tüketim 

kg/yıl 
Aile 

Sayısı 

1.90 1.52 581 
1.30 1.04 312 

0.90 0.72 68 
2.00 1.60 183 

2.10 1.68 187 

5.B0 4.64 51 

3.90 3.12 1§2 

3.80 3.04 265. 
3.30 2.64 382’ 
6.30 5.04 92 
5.90 4.40 145 

0.10 0.08 380 

1.70 U36 50 
3,70 2.96 118 

2.30 1.84 285 
1.30 1.44 115 

6.40 5.12 167 
2.65 2.12 3533 

Kişi başına yılda 2.12 kg. tereyağı ve sadeyağ tüketildiği 
kabul edildiği taktirde, 1974 yılı tüketimi 84.800 ton olmaktadır. 
Talep miktarı bu değerin üzerinde olacağına göre, daha önce bildiril 
talep tahminleri hatalı bulunmaktadır. 
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öte taraftan kişi başına yıllık tereyağı tüketimi Fransa- 
da 8.2 kg. Belçika'da 8,3 kg, olduğu gözönüne 1 anıma, sadeyağ 
tüketim alışkanlığı olan Türk toplumu için yılda 2,12 kg.iık 
bir tüketim çok düşük bulunmaktadır. 

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı geçmiş yıllara ait bi3 
yurtiçi talebi tahmininde bulunmak oldukça zordur. Ancak 1974 yı¬ 
lındaki tüketim miktarından hareket etmek suretiyle talep projek¬ 
siyonu yapılabilir (Bakınız: Yurtiçi talep projeksiyonu) 

7, Fiyat Durumu: 
Tereyağı hammaddesi bölgelere göre oldukça farklı bulunmak¬ 

tadır, Diğer taraftan farklı hammadde kullanılması ve bazı süt 
mamullerinin imalât ı sırasında tereyağı ve sadeyağın yan ürün 
olarak işlenmesi, bölgeler ve mevsimlere göre farklı fiyatlar¬ 
dan işlem görmesine neden olmaktadır. Krema üreticileri fiyat ba¬ 
kımından çok istikrarsız bir piyasa içinde olduklarından, kreıma 
üretimi için bir gayret sarfetmemektedirler. Krema miktarında 
azalmalar, tereyağı hammaddesinde fiyat artışlarına, dolayısıyla 
tereyağı maliyetine tesir etmektedir. 

Gıda İşleri Genel Müdürlüğü'nün tereyağı fiyatları üzerinde 
yaptığı bir çalışmada, 1975 yılı Şubat ayında Ankara’da tareyağı 
parakende fiyatlarının 60 ilâ 80 TL, arasında değiştiği tesbit 
edilmiştir. Daha iyi bir fikir vermesi bakımından orta Anadolu, 
Marmara ve Trakya yörelerinde elde edilen imalatçı ve tüketici 
fiyatları aşağıdaki cetvelde biraraya getirilmiştir: 

Orta Anadolu, Trakya ve Marmara Yörelerinde Tereyağı Fiyat¬ 
ları ( Eg/TU ) 
       Orta Anadolu Marmara ve Trakya.   
Tereyağı (İmalatçı): 

- En az - 55 45 
- En çok 50 65 

- Ortalama 42,50 52 

Tereyağı (Tüketici): 
- En az 45 55 

- En çok 90 90 
- Ortalama 67,50 72,5C 

Kaynak: Gıda İşleri Genel Müdürlüğü Genel Yayın No: 9 

^ ^L-c\1 ^ 
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8. İstihdam Duruğu; 
Gıda İşleri Genel Müdürlüğü’nün 45 Tereyağı işletmesinde yap¬ 

tığı çalışmalar sonucu istihdam durumu aşağıdaki şekilde sepicif¬ 
tir î 

ÜRETİM HATTINDA 

Üst düzey teknik eleman s 23 adet 

Yukarıda görülen elemanların yalnız tereyağı ve sadeyağ üre¬ 
timinde çalıştığı söylenemez. Özellikle üst düzey elemanları diğer 
imalât hatlarında da görevli bulunmaktadır. 

Tereyağı ve sadeyağ üretiminde çalıştırılacak işçinin belli 
bir eğitimden geçirilmesi gıda üretimi, kalitesi ve hijyeni açı¬ 
sından clduğu kadar ekonomi ve halk sağlığı açısından da büyük 
bir Önem taşımaktadır. Bu güne kadar bu konuda ciddi bir tedbir 
alınmamış, eğitim ya usta çırak anlayışı içinde sürdürülmüş veya 
bilgisiz ellere terkedilmiş, dolayısıyie ekonomimiz ve sağlığımız 
büyük ölçüde zarar görmüştür. Tesis içinde yapılacak eğitimin de 
bir çek sakıncaları olduğu göz önüne alınarak, kalifiye işçi eği¬ 
timinin bir kamu kuruluşu tarafından organize edilerek yürütülmesi 
hususu üzerinde önemle durulmalıdır. 

temininde önemli zorluklar bulunmaktadır. Her şeyden önce imâlatça, 
istediği miktar krema bulamamaktadır. İkincisi istikrarlı bir fi¬ 
yat olmadığı için imalâtçı çok güç durumda kalmaktadır. 

İmalât. Ustası 
Kalifiye İşçi 
Düz İşçi 
İDARİ PERSONEL 

Üst düzey idari ; 
Orta düzey memur 
Düz işgücü 

personel s 60 adet 
s 103 adet 
s 300 adet 

; 54 adet 
:201 adet 

s 60 adet 

9. Mevcut Durum ve Tıkanıklıklar: 

Modern tesislerde tereyağı ham maddesi teşkil eden kreman 



Bir çok güçlüklerle temin ettiği kremanın standart olma¬ 
ması nedeniyle' işlemede ve kaiteli tereyağı elde etmede çeşitli 
güçlüklerle karşılaşmaktadır» Standart ve uygun koşullar altında 
saklanmamış bir ham maddeden kaliteli ve sağlık şartlarına uygun 
tereyağı elde etmek olanak dışıdır. 0 halde her şeyden önce yeter 
miktarda ham madde temin etmek, hunu standartlaştırmak ve uygun 
koşullar altında saklayarak istikrarlı bir fiyat politikası takip 
etmek gerekmektedir» 

îkinci ana sorun, üreticinin sütteki yağı alabilmesi için 
köy tipi krema mâkinalarının geliştirilmemiş olmasıdır. Bu durum 
tereyağı teknolojimizi ve üretim miktarını çok etkilemektedir. 
Her ne kadar plan, sanayii tipi tesisleri hedef almakta ise de 
daha "bir süre ilkel teknolojinin devam, edeceği gerçeğinden hare¬ 
ketle köy tipi yayıkların geliştirilmesi ve bir kamu kuruluşu ta¬ 
rafından uygun bir üretle imal edilmesi zorunlu görülmektedir. Di¬ 
ğer taraftan modern tesisleri kurmak isteyen müteşebbisler çeşit¬ 
li zorluklarla karşılaşmaktadırlar. Tarımsal ürünlerin değerlen¬ 
dirilmesine ilişkin sanayii yatırımlarına öncelik verilmesi ve 

kolaylık sağlanması şarttır. 

Tereyağı imalâtında çalışacak orta düzey elemanların (Tek¬ 
nisyen, ustabaşı) olmaması bu sektörde önemli bir dar boğazı teş¬ 
kil etmektedir. Drta düzey elemanlarının pratiğe dönük bir sis¬ 
temle eğitilmelerine vakit geçirmeden başlanmalıdır. 

Tereyağı üretim ünitelerinin sıhhi, kontrolleri, mamul madde¬ 
de kalite kontrolü ve standartlaşma yeterli ölçüde yapılmamaktadır» 
Bu kontrollerin tüketicinin hakkını koruyacak, üreticiyi eğite¬ 
cek ve tereyağı teknolojisini koruyacak bir anlayış içerisinde ele 
alınması gerekmektedir® 

Tereyağı tüketiminde de bazı dar boğazlar mevcut bulunmakta¬ 
dır. özellikle büyük şehirlerde ekonomik faktör tüketimi engel¬ 
lemektedir. Son yıllarda margarin sanayiine ağırlık verilmiş®, ge¬ 
niş bir reklam kampanyası açılarak türk toplumunun sadeyağ tüke- 
me gibi iyi bir alışkanlığı değiştirilmek istenmiştir. Bu reklam¬ 
ların yanı sıra piyasadaki sadeyağların hileli olması, fiyatının 
yüksek olması tüketiciyi margarinlere itmiştir. Süt yağının sadece 
bir enerji kaynağı olmayıp, sağlığımız için gerekli bir yağ ol¬ 

duğu göz ününe alınarak, tereyağı tüketiminin arttırılması için -< 
bazı tedbirlerin devletçe alınması gerekm ir. 



15. 
m- ÜLKE OLAIİAKLA.RI 

Tereyağı hammaddesi olan süt üretim*, yılda kişi başına 
| 103 kg.hık bir değerle oldukça düşük seviyede bulunmaktadır» 
Mevcut üretimin çok as bir kısmı ile içme aütü, yoğurt, pey- 

! nir ve süttozu imalatında elde edilen kremalar tereyağı ve sa- 
! deyağ imalatında hammadde olarak kullanılmaktadır. Daha ziyada 
ilkel teknolojinin uygulandığı işletmeler ile, peynir suyunda 
kalan yağdan yararlanılamayan işletmelerde önemli ölçüde .ayıp¬ 
lar olmaktadır. 0 halde mevcut uygulamada alınacak bazı bedbin¬ 
lerle tereyağı üretimimizide belirli bir miktar artış . cğlana-' 
bilecektir. Ancak süt üretiminin artırılmaaası halinde teraya. 
talebinin karşılanması mümkün değildir. Hayvancılığı geliştirme 
projesi ile 1990 yılında süt üretiminin kişi başına yılda 225 
kg.a çıkarılması beklenmektedir. Buna göre geçmiş yıllardaki 
tereyağı ve sadeyağ üretim tahminleri, ile nüfus esas alınmak su¬ 
retiyle elde edilen ilişkiden hareket edildiğinde 1990 yılında 
tereyağı ve sadeyağ üretiminin 28?.380 ton/yıl olacağı anlaşıl¬ 
maktadır. Tereyağmdaki üretim artışları yıllar itibariyle aşa¬ 
ğıdaki cetvelde görülmektedir. 

Çiğ Süt ve Tereyağı Üretim Projeksiyonu 

Yıllar Süt Üretimi(ton/yıl) Kişi, başına düşen Tereyağı Ureti- 
      süt Mik.(kg/yıl) mi (ton/yım) 

88.081 

9^.973 
103.006 
110.680 

120.517 

129.994 
140.445 
152.614 

164.529 
178.033 
193.255 
208.688 

224.461 
242.163 
260.056 
283.380 

1975 4.156.000 
1976 4-. 460. 000 

1977 4.860.000 

1978 5*222.000 
1979 5.686.000 
1980 6.133.000 
1981 6*626.000 

1982 7*200.000 
1983 7.762.000 
1984 8.399*000 
1985 9*117*000 
1966 9.845.00C 
1987 10.596.000 
1988 11.424.000 
1989 12.292.000 
1990 13.388.000 

'~Yn (M 

103 
108 

114 

120 

127 

133 
140 

146 

156 
164 

173 
182 

191 
202 

222 

285 

"Y 
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Türkiye nüfusunun 1990 yılında 59-628.000 olması beklenmekte- 
;r. Tuna göre 1990 yılında kişi başına yılda 4.75 kg. tereyağı ve 

.sadeyağ düşecek demektir. Bu rakkam kanımıza göre talebin altında 
bulunmaktadır. Diğer taraftan beslenme ilkeleri açısından da bu de- 
■crin daha fazla olması gerekmektedir. Nitekim daha önce Avrupa'da 
bazı ülkelerde terevağı tüketiminin yılda 8 kg. civarında olduğu be¬ 
lirtilmişti. 0 halde tereyağı ve sadeyağ üretimimizi sadece süt üre¬ 
timimizdeki artışlora bırakmamaız yeterli olmayacaktır. Bazı yeni ka¬ 
pasitelerin ilâve edilmesi ve süt teknoloji içerisinde tereyağa da¬ 
ha fazla ağırlık verilmesi gerekecektir. 

17- ÜRET İ?,! PROGRAMI: 

1. Genel Politika: 

Ülkemizde tereyağ ve sadeyağ üretiminde ilkel teknolojihih £a 
::r: olduğu daha önce de belirtilmişti. Lîodero teknoloji uygulayan 
niteler ise tam kapasite ile çalışmamaktadır. Bunun nedenleri üze¬ 

rinde "Mevcut Dur-m ve Tıkanıklar" bölümünde durulmuştu. Ham madde 
sorunlarının çözümlenmesi tesislerin tam kapasiteyle çalışmasında 
on büyük rolü oynayacaktır. Bu tesisler tereyağı üretimimizin çok 
az bir bölümünü ürettiklerinden, süratle standartlara, sağlık 
şartlarına uygun kaliteli tereyağı ve sadeyağ üretecek fabrikala¬ 
rın kurulması gerekmektedir. Diğer taraftan peynir suyunun değer- 
lendirilmesine gidildiğinde, bu yolla da bir miktar tereyağı vesa- 
ûeyağ elde edileceği ortadadır. Türkiyede peynir suyunun paratik bir 
yöntemle değerlendirilmesi konusunun kendi koşuullurımıza göre ge¬ 
liştirilmesi ve bu tip projelerin desteklenmesi yararlı olacaktır. 
İmalât hattında çalışacak usta başı eğitimi mutlaka gerçekleştiril- 
melidir. Gıdalarda gerekli kontrolü yapacak tipte yüksek düzey ele¬ 
manlarının da yetiştirilmesi zorunlu görülmektedir. Bu amaçla gıda 
kontrol uzmanları ve gıda kontrol mühendisleri yetiştiren eğitim 
burumlarının desteklenmesi yararlı olacaktır. Bu tedbirlerin alın¬ 
ması ile mevcut olanakların daha iyi değerlendirileceği, üretim 
artışının yanısıra daha kaliteli mamul madde elde edileceği bir 
gerçektir. 

2. Talep Çalışması; 

a. Yurt ici talep Pru.1 eksiyonu: 
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1974 yılında Hacettepe Üniversitesi tarafından yapılan 
sörvey çalışmalarına göre kişi başına yılda 2,12 kg* tereyağı ve 
sadeyağ tüketilmektedir. Bu miktar talebi karşılamakta oldukça 
uzak gözükmektedir. Tereyağma talep fazla olmakla beraber, tüke¬ 
timi engelleyen çeşitli faktörlerin olduğu ve bu faktörlerinin 
ortadan kalkmasının oldukça zor olduğu bilinmektedir® Ayrıca aüi 
üretiminde beklenen, daha doğrusu öngörülen artışlar da göz önüne 
alınmak suretiyle bir talep projeksiyonu yapılmıştır. Bu projeksi¬ 
yona göre 1990 yılında bir kişi yılda Jraklaşık olarak 7 kg* tere¬ 
yağı ve sadeyağ tüketecektir, öngörülen bu değer bile sbir çok 
Avrupa ülkesindeki bu günkü tüketimlerinin altında bulunmaktadır;; 
Projeksiyonun hesaplanmasında kullanılan nüfus değerleri D.P.T» 
nüfus projeksiyonu çalışnn-larından alınmıştır. 

Tereyağı Talep Projeksiyonu 

Yıllar Nüfus (1000) Kişi başına tereyağı Tereyağı talebi 
ve Sadeyağ tüketimi (ton/yıl) 
gr/gun Kg/îll 

1976 41.481 6.5 2.37 98.310 
1977 42.630 17.0 2.55 108.706 

1978 43*520 7.5 2.74 113.224 

1979 44.771 8*0 2.92 130.731 
1980 46*110 9.0 3*29 151.702 

1981 47.326 10.0 3<-S5 172*740 
1982 48.647 11.0 4» 02 195.561 
1983 48.755 12.0 4.38 217.92? 
1984 51.216 13.0 4.75 243.276 
1985 52.700 14,0 5.11 269*297 
1986 '54.093 15.0 Ş,48 296.430 
1987 55.479 16.0 5.84 323.997 
1988 56.503 17.0 6.205 350.834 
1989 57*983 18.0 6.5? 380.948 
1990 59.628 19.0 6.94 413.8,18 
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3. Üretim Hedefleri; 
Yort içi talebin önümüzdeki plan döneminde karşılatabi¬ 

leceği şüpheli görüldüğünden, tereyağı ihracatı düşünülmenetote— 
dir. Bu nedenle toplam talep projeksiyonu yapılmamıştır» 

Talep projeksiyonunda ön görülen tereyağı ve sadeyağ üre¬ 
timinin yurt içi kaynaklarından karşılanma 1 mümkün görülaek'be— 
dir. Ancak üretimde hakim olan ilkel teknolojinin tedrici olarak 
bırakılması ve yerine modern teknolojinin getirilmesi gerekmek— 
tedii'» Bunun için iki şekil düşünülebilir» Birincisi kırsal kesim¬ 
de bazı kooperatifler teşkil etmek suretiyle dağınık olan üretimi 
nispeten bir araya toplamak ve olanaklar ölçüsünde makina ve ekip¬ 
manları bu tip tesislere göre geliştirmek» İkincisi, özelüik.le bü¬ 
yük yerleşim merkezlerinde veya civarında modern işletmelerim açılma 
sıma sağlamak» Bu girişimler yapılırken, mevcut olan ve cah.a önce 
değinilen tedbirlerin alınması zurunlu görülmektedir. Buna g;öre 
üretim hedefi olarak, talep projeksiyonundaki değğrler esss alı¬ 
nabilir. 

loji Yönetemi" önümüzdeki plan döneminde uygulanabilir» Bu tek¬ 
noloji girdiler üzerinde fazla bir değişiklik yapmamaktadır» An¬ 
cak krema olgunlaştırmada kullanılan kültürlerin temini tir' dü¬ 
zene bağlanmalıdır» Bu amaçla Türkiye'de bir kültür istas^onıu ku¬ 
rulmak suretiyle hem tereyağı, ve peynir ilâ yoğurt teknolojjisi- 
nin ihtiyaç duyduğu kültürler üretilebilir. Böyle bir istısjronun 
gerçekleştirilmesi geciktiği taktirde, kültür ithalatının bilsr kamu 
kuruluşu tarafından yapılarak, üreticilere gerekli miktarlar?da 
tahsis edilmelidir» 

Kırsal alanda uygulanması görülen teknoloji için sit 
Endüstrisi Kurumu ile Zirai Donatını Kurumu ’riun birlikte yiriii- 
tecekleri bir proje ile köy tipi krema makinası ile, işletme 
içerisinde kullanılacak ekipmanların yurt içi olanakları ile yapıl¬ 
ması çok yararlı görülmektedir® 

4. Uygulanması gereken Teknoloji ve Üretim Girdileri t 

"Üretim Tekniği" bölümünde belirtilen "III-îleri Tekmo- 

V- YATIRIM PROGRAMI; 

1. Eklenecek Yeni Kapasiteler: 
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Tereyagı ve sadeyağda herhangi bir ihraç inkanı düşünülmediği 
için,talep projeksiyonu ile iirotim hedefleri bir noktada birleşmekte¬ 
dir,di.rer bir ifade ile üretin hedefi yurtiçi talep olmaktadır.üu 
nedenle yurtiçi talep için 1090 yılma kadar yapilan projeksiyonlar¬ 
dan yararlanmak suretiyle bir eğri çizilmiştir.Ancak mevcut sanayii 
karakterindeki kapasitenin! çok düşük olması nedeniyle aynı diyagram 
üzerinde gösterilme olanağı olmadığından,kapasite artışı için ayrı 
bir eğri çizilmesi daha uygun görülmüştür. - 

TEREYAĞI ve SADEYAĞ 

Talep ve Üretim Hedefleri Diyagramı 
MİKTAR (1000 Ton) 

490 . 

450 . 

420 . 

390 . 

390 . 

33C . 

300 . 

270 . 

240 . 

210 . 

ıeo . 

150 . 

120 . 

90 . 
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TEREYAĞıl ve SADEYAĞ 
Eklenecek 'Yeni Kapasiteler Diyagramı 

MİKTAR{1000 Tftn} 

es . 

10 



Yıllık kapasite artışı olarak 5..000 ton öngörülmüştür. 
Süt Endüstrisi Kurumu'nun yatırım programına göre 4. beş Yıl¬ 
lık Plan döneminde açılması düşünülen fabrikalarda yılda toplam 
3.000 ton tereyağı ve sadeyağ üretim yapılması ön görüldüğü tak¬ 
dirde, geriyekalan 2.000 ton tereyağı ve sadeyağ üretimi özel 
sektörün yeni yatırımları ve ilkel teknolojilerin geliştiril¬ 
mesi ve gerçekleştirilebilecektir. 

VI- SAĞLANACAK YAPJIBLAR: 
1. Katma Değer; 

Modern teknoloji uygulayacak tesislerde öngörülen kapa¬ 
site artışı yılda 5.000 ton olduğundan aşağıda görülen katma de¬ 
ğere ulagacağı tahmin edilmektedir. 

YILLAR KATMA DEĞER 1975 YI LI FÎYA' 
1976 5.000 350 

1977 10.00C 700 

1978 15.000 1050 

1979 20.000 1400 

1980 25,000 1750 
1981 30.000 2100 

1982 35.000 2450 

3. istihdam Etkisi: 
b. işletme aşamasında yaratacağı iş hacmi: 
işletme aşamasında yaratılacak iş hacmi hesaplanırken, 

yeni kurulacak kamu ve özel sektöre ait tesisler gözönüne alın¬ 
mıştır. Mevcut tesislerin gelişletilmesi veya istihdam politi¬ 
kasının değiştirilmesi ve yasal zorunlulükl:<rla, belirli kapasi¬ 
teler içinbelirli eleman istihdam mecburiyeti bu değerlerin dı¬ 
şında bırakılmıştır. 

Yatırılacak iş Hacı. , 

Yıllar Üst Düşey Tekti.Elem. İdari Pers. iekn.»Kalifiye ve D.Işci 
1977 
1978 
1979 
1980 

1981 

1982 

Toplam: 

3 

8 

8 

8 

8 

8 

43 
45 

45 
45 

45 
45 

150 
150 
150 

150 
150 
150 

48 '270 900 
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Işr'inü içerisinde 8 saat çalışılacağı hesabedildiği tak- 
d irde 1974- saatlik bir işgücü istihdam edilmiş olacaktır* 

MI- Abrir-IASI ÖKGÖRÜLEK TEDBİRLER; 

1e Çiğ süt üretiminin standartlara ve sıhhi şartlara uyggn 
olarak arttırılması için gerekli tedbirler alınmalıdır* Bu amaçla 
süt sığırcılığının teşvik edilmesi gerekmektedir* 

2* Krema üretiminin arttırılması ve kalitesinin düzeltilme¬ 

si gerekmektedir. Buna göre: 

a) Köy tipi krema aakinaları geliştirilerek süt üretici¬ 
sine ve diğer krema üreticilerinin ihtiyacına verilmelidir, 

b) Uygun olmayan krema imalathanelerinde gerekli düzelt¬ 
meler yapılmalı veya kapatılmalıdır, 

c) Kalitesiz sütlerden elde edilen kremalar tereyağı imala¬ 
tında kullanılmamalıdır. 

d) Tereyağı imalatında kullanılacak kermalarm nitelikleri 
tesbit edilmelidir, 

e) Kremaların mutlaka pastörize edilmeleri sağlanmalıdır. 
f) Krema konacak ambalajların nitelikleri saptanmalıdır. 
g) Kremaların mutlaka soğuk hava depolarında muhafazası 

sağlanmalıdır. 

Bunun için krema üreticilerinin kooperatifleşmeleri zorunlu 
görülmektedir, 

3. Çiğ süt ve kremanın kalite kontrolünü bir düzene bağlan¬ 
malı ve kaliteli hammaddeye prim ödenmelidir* 

4-, Süt ve krema fiyatları devlet tarafından kontrol edil¬ 
meli, taban ve tavan fiyatları günün koşullarına göre ayarlanmalıdıı 

îkkel imalat yapan ünitelerin, orta düzey teknoloji yön¬ 
temini uygulayabilmeleri için gerekli makina ve ekipmanların yurt 
içi olanaklarından temini için gerekli çalışmalar yapılmalıdır» 
örneğin pastörize tankı, yayık ve benzerleri, 

6, Orta düzey teknoloji uygulayan işletmelerdeki, 
Kinansman zorluklarını giderecek düşük faizli kredi ola¬ 

nakları sağlanmalı, 
b) Teknik bilgi noksanlıklarının giderilmesinde yardımcı 

olunmalı, } . 
c) Teşvik tedbirlerinden yararlanmalUrt- 'temin edilmelidir, 

M \v.4? 9 
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?» îleri teknoloji uygulayacak işletmelerin kuruluşunu 
kızlandırmak işin teşvik tedbirleri arttırılmalıdır» 

8» Tereyağı ithali kesinlikle önlenmeli, tereyağı ve sa¬ 
deyağ ihtiyacının kahvaltılık ve yemeklik margarinlerle karşılan¬ 
ması politikası bırakılmalıdır» Bı yönde hal.kın da eğitilmesi, 
margarinlerin hiç bir zaman tereyağı ve sadeyağ ile kıyaslanmaya¬ 
cağı bilincine ulaştırılmadı gereklidir» 

S» Tereyağı imalat üstası, alet ve ekipman bakım teknis¬ 
yeni gibi orta düzey teknik eleman eğitiminin bu dönem içerisin¬ 
de mutlaka ele alınması şarttır» Milyonlarca liraya kurulan fab¬ 
rikalar ve işlenecek kıymetli hammadde bilgisiz ellerde büyük 
ölüçde zarar görmektedir» Uygulamalı teknisyen eğitiminin süt 
Endüstrisi Kurumuna bağlı Fabrikalardan birinde yürütülmesi daha 
yararlı olacaktır» 

10» Tereyağı kalite kontrolü etkili bir şekilde yapılmalı 
dır» Bu amaçla gıda kontrol uzmanlarının eğitilmesine ağırlık 
verilmeli, gıda mevzuatındaki aksaklıklar giderilmelidir» 

11» Tereyağı ve sadeyağın pazarlaamasında görülen aksaklık' 
larm giderilmesi gerekir. 





DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI 4. BEŞ 
HLLIK KALKINMA PLANI SÜT VE MA- 
MİİT.T.F.RT ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU 

DONDURMA RAPORU 
HAZIRLAYAN; OSMAN OTKER 

Ziraat Yüksek Müh.si 
A.O.Ç. Süt ve Mamul¬ 
leri Fb.şefi. 

I- GİRİŞ: 
Sütçülüğün ve gıda sektörünün genellikle en kârlı, sıcak dö¬ 
nemlerde en çok aranan ürünlerinden birisidir, 

1- Sektörün tanımı ve sınırlanması: 

Dondurma; Çiğ veya pastörize sütlerin İçine şeker, stabilize 
maddeleri, gereğinde süt ana maddeleri katılmak suretiyle 
hazırlanan mikslr pastörizasyonundan sonra veya aynı mikse 
meyve pulpları (Pastörize edilmiş) da ilave edilerek hava 
ile kabartılması, soğutulup dondurulması sonucunda elde edi¬ 
len bir gıda maddesidir. Modern dondurmacılıkta (Ice-Cream) 
olarak adlandırılan ürün, süt endüstrisinin önemli bir bö¬ 
lümünü teşkil eder. Memleketimizde dondurma adı ile bilinen 
kaymaklı dondurmalara "buzlu süt = Ice Milk" ve sütsüz mey¬ 
ve suyu dondurmalarına da şerbet = sherbets adı verilmekte¬ 
dir. Bunlar; içine katılan meyve ve aroma maddelerinin adı 
ile birlikte anılırlar. 

Limonlu, vanilyalı-çilekli, fıstsklı-sade gibi. 

Burada alt komitemizin asıl konusu süt ve süt mamullerin¬ 

den yararlanılarak elde edilen meyvesiz sade ve buna çiko¬ 
lata meyve süyu veya meyve pulpları-vanilya-cevizgiller- 
fındık-fıstık karıştırılan dondurmalar olmakla beraber, besi 
değeri bakımından çok düşük; dondurulmak ve tatlı olmaktan 
başka aynı teknolojiye uygun yani bilinmıyan şerbet dondur¬ 
maları bu kapsam dışında kalıp, sadece yarattıkları sorun¬ 
lar açısından metinde yer almış bulunmaktadır. 

2- Tarihçe: 
Yukarıda açıklanan kapsam içindeki dondurmalar aynı tekno¬ 
lojik koşullarda olmamakla ve kesin başlangıç bilinmemekle 
beraber memleketimizde çok eski zamanlardan beri bilinmek¬ 
tedir / 

./ 
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Pekmezler kar'm karıştırılması suretiyle elde edilen 
"kar katması" veya "Karsambaç" bunlar arasında sayılabildiği 
gibi 18. asırda Osmanlı Saraylarında dondurma yapıldığı bi¬ 
linmektedir. 

Soğutma tekniği gelişmeden önce kar-tuz karışımından 
yararlanarak dondurulan kaymaklı dondurmalar yurdumuzun pek 
çok yerinde hâlâ tüketilmektedir. 

Soğutma kompresörlerinden yararlanılan "Roma Dondurma¬ 
sı" makinaları da memleketimizde oldukça yaygınlaşmıştır. 

Endüstriyel, anlamda ve süt teknolojisi içinde ilk 
dondurma imalâtı 1952 yılında İstanbul Beşiktaş Atatürk Or¬ 
man Çiftliği Süt Fabrikasında Beç tipi dondurma makinasmda 
başlanmıştır. Devamlı dondurma makinasmda krema, yağ ve süt¬ 
tozu ile zenginleştirerek, hakiki dondurma (I Ce-Cream) evsafın¬ 
da ilk dondurma da 1957 yılında Ankara Atatürk Orman Çiftliği 
Süt Fabrikasında imal edilmiştir. Bunu İstanbul S.E.K. Fabrika¬ 
sı ile İzmir Memo dondurma fabrikaları takib etmiştir. 

II- MEVCUT DURUM: 

1- Sektörün kuruluşu 
Halen dondurmacılık memleketimizde genellikle Nisan 

ve Mayıs aylarında havaların ısınması ile başlıyıp, sıcak 
aylar bitinceye kadar devam eder. Hemen her Şehirde Tuz-Buz 
karışımından ve ekseriya pastahane ve şerbetçilerde de kıs¬ 
men Roma Dondurma makinaları gibi soğutma tekniğinden yararlan¬ 
mak suretiyle, gezici ve sabit dükkân dondurma imalâtçılarına 
rastlamak mümkün ise de bunların adedi ve imal ettikleri don¬ 

durma miktarları hakkında, yapılmış ve kayda değer bir istatistiki 
araştırma mevcut değildir. 

Sade ve Çikolatalı dondurmalarda süt, şeker ve sahlep 
veya yumurta, jelâtin gibi maddeler karıştırılarak ısıtılır, 
kaynatılır ve sonra devamlı şekilde karıştırılarak (dövülerek) 
dondurulur. Karıştırma veya dövidede amaç, içine hava emdirmek- 
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Meyve suları ile yapılan dondurmalarda ise meyve suyu 
içine şeker, paktin ve su karıştırmak suretiyle dondurulmak
tadır. 

Memleketimiz dondurmacılığı endüstriyel alsında bir don
durmacılıktan çok, evlerde, pastaiıane ve dükkânlarda yapılır 
ve günlük imalât miktarı çoğu kez imalathane başına 25-50 Kg. 
mı geçmez. BU dondurmaların imalât ve satışı yaz mevsimi ve 
sıcak günlere mahsus olup, soğuk günlerde ve kış mevsiminde 
imali ancak nadir imalâtçılarda görülebilir* 

Dondurmacılık büyük bir çoğunlukla sağlık kurallarından 
uzak ve kullanılan malzeme itibariyle emniyet sağlanması güç
tür. Bu yüzden yaz aylarında sık sık dondurma yiyenler arasın
da zehirlenmelere raslanır. Bu zehirlenmelerin nedeni; temiz 
çalışılmaması yeninda, meyve sularına ne olduğu belirsiz zehir
li boyaların katılmasından da doğmakta olup; ekşi, sodalı süt, 
çürük, küflü meyve suları kullanılması da görülen haillerdendir. 

Bu nedenlerle 1957 yılında Ankara Atatürk Orman Çiftli
ği Süt Fabrikasında kurulmuş bulunan dondurmacılık ünitesi her 
yıl üretimini hızla arttırmış ve bunu örnek alan İstanbul S.E*K* 
Fabrikası ile İzmir'de kurulan Memo özel Dondurma Sanayiine ce
saret vermiştir. Birçok 3Üt fabrikalarında modern anlamdaki 
dondurma üıretiminin gelişeceğine muhakkak nazariyle bakılabilir. 
Nitekim İzmir de Pınar, tesisi getirmiş yakında imalâta geçmeyi 
düşünmektedir. 

Ankara da halk tarafından sevilen ve güvenilen dondurma imalâ-
çıları meyanında: 

1- Atatürk Örmem Çiftliği Süt Fabrikası 400 lt/saat 
2- Milka Pastahanesi 50-250 lt/gün 
5- Sergen " 200- 500 "/ " 
4- Flâmingo " 50-150 "/ " 
5- Cafe " 50-200 ”/ " 
6- Mişmiş-Akman-Osman Nuri-Piknik 50—100 "/ " 

7- Marmara-Büyük Ankara Otellerini 5O-4.OO "/ n ile 
saymak mümkündür. Bunlar kadar tanınmamış olmakla birlikte 
gerek gezici ve gerekse köşebaşı dondurmacıları olarak yüz

lerce muhallebici, pastahane vp imalâtçıya raslanabilmektedir. 
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Bunun gibi İstanbul, İzmir, Bursa, Antalya, Maraş^ Ada¬ 
na, Gaziantep gibi büyük Şehirlerimizde de aynı durumu izle¬ 
yebilir ve hemen her şehir ve kasabada buna benzer, lıer tür¬ 
lü kontrol ve standarttan yoksun imalâtçılarla dolu olduğunu 
söyleyebiliriz. 

Geçen program döneminde Ankara'nın tanınmış dondurmacı¬ 
ları toplanmış ve modern teknolojiye uygun bir fabrika kurabil¬ 
me imkanları izah edilmiş hatta bu konudaki önerilerini komi¬ 
teye getirmeleri bildirilmiş tse de hiç bir olumlu sonuç alına¬ 
mamış ve durumda en küçük bir gelişme kaydedilememiştir. 

Ancak İzmir'de 1975 yılında llemo adıyla bir dondurma 
fabrikası kurulmuş ve faaliyete geçmiş isede kendilerinin üre¬ 
tim miktar ve çalışmaları hakkında bir bilgi sağlanamamıştır. 

2- Mevcut Kapasite: 

Türkiye'de dondurma üretimi çok küçük, aile, dükkân 
otel gibi imalâtçılar eliyle yapılmakta olup modern üretim 
merkezleri ancak birkaç tanedir. 

Bunlardan kuruluş kapasite, yıl boyunca faaliyette bu¬ 
lunamadığından; elde edilen yıllık ürünlere p;öre hesaplanan 
kapasite, yıla bölününce oldukça düşük görülecektir. Fakat 
Nisan-Eylül aylarını normal faaliyet devresi sayıp 6 aya göre 
hesaplarsak hakikata daha yalcın hareket etmiş olacağız. Çünkü 

bu takdirde, bulunan düşük kapasite^ fabrika hatasından değil, 
satışın normal standart durumda olmayışından meydana gelmek¬ 
tedir. 

1975 yılı kurulu kapasite (Dondurma) 

Kapasite Kapasite Ortalama Gerçekleşme 
Birimi ✓  n (Nisan-Eylül) Yıllık 

1-A.O.Ç.(ANK.) Gün/Litre 2400 İt. 

2-T.S.E.K.îs- " /Kg. 1200 

886 

14-5 

4-79 

142 
tanbul Mis. 

3-Memo Dondurma " 

İzmir Fb. 

»I (Yeterli bilgi alınamamıştır.) 
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3- Üretim: 

a) Üretim Yöntemi-Teknoloji 

Dükkân veya diğer bir deyimle modern dondurma fab¬ 
rikaları dışındaki imalâthanelerde uygulanan teknoloji genel¬ 
likle : 

Süt kaynatılırken içine tad maddesi olarak % 15—25 ara¬ 
sında şeker ve harç (Stabilize) maddesi olarak % 0,5“ 1»0 ora¬ 
nında sahlep - jelatin veya yumurta katılıp ısıtılır. Kaynama 
bittikten sonra karışım süzülüp ön soğutma uygulanır. Baha son¬ 
ra elle veya mekanik bir düzenle karışım karıştırılarak don¬ 
durulur» Buna kaymaklı veya sade dondurma denir. 

Çikolatalı yapılacaksa süt, şeker ve sahlepli süt kay- 
natılarken içine % 2-3 oranında çikolata- kakao veya kuvertür. 
karıştırılarak kaynatılır ve aynı şekilde dondurulur. 

Modern fabrikalarda gerçek dondurma imali için dondur¬ 
ma karışımı: 

% 7-8 yag (saf süt yağı) 
% 11-12 yağsız süt kuru maddesi 
% 15 şeker 
% O,3-0,5 oranında stabilize (harç) madde¬ 

si bulunacak şekilde kullanılan maddeler ayarlanır. Çikolatalı 
dondurmada renk ve aroma göz önünde tutularak % 6—10 oranında 
kuvertür veya tüz kakao karıştırılarak pastörize edilir. Daha 
sonra homojenize edilerek soğutulur. 12-18 saat*5°C de din¬ 
lendirilir. 

Bu meyanda aroma maddelerinden vanilya (1000 İt.ye 
25-30 gr. toz eritilmek suretiyle), pastörize edilmiş meyve 
pulpları % 20-25 oranında katılarak özel dondurma makinasm- 

da dondurucu bir hücreden geçirilip 100 İt. karışımdan 125-130 
litre dondurma alacak şekilde homojen hava karıştırılarak don¬ 
durulur, ambalajlanır sıfırın altında 20-25°0 de sertleştiri¬ 
lir. 

Bu tip imalâtta karışıma dokunan paslanmaz çelik kazan 
boru ve parçalar önceden iyice temizlenirse el değmeden ve 
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açık hava koşullarına bırakılmadan kapalı bir sistemde elde 
edilen dondurmalar sağlık yönünden bir sakınca yaratmaz, fa¬ 
kat tesislerden yoksun dondurmalar ağız açık kaplarda ele alı 

nan bir pala veya mekanik bir karıştırıcı ile karıştırıldığı 
için dışardan kirlenme olasılığı daima vardır. 

Dondurmalar yenilirken yeniden ısıtma ve mikropları 
öldürme bakımından herhangi bir işleme olanak bulunmadığı 
için imalât esnasında temizlik koşullarına çok titizlik gös¬ 
termek gerekir. Aksi halde zehirlenme, hastalık mikropları 
alma gibi tehlikelerle karşı karşıya kalınır. Bu yüzden mey¬ 
veli dondurmalarda kullanılan meyve pulpları veya meyve sula¬ 

rının pastörize edilmiş, konserve edilmiş ve çok timiz, mik¬ 
ropsuz olduğundan emin olmak gerekir. 

Aşağıda Atatürk Orman Çiftliği Süt Fabrikasında elde 
edilen dondurmaların yıllık ortalama giderleri yıllar iti¬ 
bariyle 1 litre dondurma için aşağıda gösterilmiştir. 
(kuruş olarak) 

GİDERLER 1970 1971 1972 1973 1974 1975 
İşçilik Uc. 34.29 20.49 22.65 16.31 80.95 111.40 

Hammadde 327.45 368.68 286.03 324.80 469.20 580.45 

Ambalaj¬ 
lama 

160.09 190.81 204,00 424,45 352.52 472.96 

Yönetim Gi. 0.93 1.62 4.40 0.99 0.74 1.13 
Sabit kıy¬ 
metler Amor 
tisman 

- 0.14 0.40 3.02 44.40 3.39 34.51 

Direkt mas¬ 
raflar Top. 

522.90 582.00 520.10 811.97 906.80 1200.43 

Genel Yöne¬ 
tim payı 

57.32 56.81 37.64 77.58 96.13 144.47 

J?b. Yönetim 34.39 48.47 48.39 52.92 82.58 89.77 

Toplam 614.61 687.28 606.13 942.47 1085.51 1434.67 
(Maliyet) 
Kaynak: Atatürk Orman Çiftliği Bilançoları. 
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b. Üretim; 

Yukarıda da belirtildiği üzere memleketimiz dondurma 
üretimi hakkında yapılmış bir artırma ve istatiatikl bir 
bilgi elde edilememektedir. Yapılacak her hangi bir tahmi¬ 
ninde yarar sağlaması mümkün görülememektedir» Bu nedenle 
elimizde ancak resmi kuruluşların üretimleri bulunduğu için 
onlara ait üretim tabloları verilebilmiştir. 

A.OÇ İstanbul 
Dondurma Müeg# 

Yıllar üretimi Lt. Dondurma üretimi Kg. 

1960 32.860 -

1961 41.320 -

1962 32.514 -

1963 31.775 -

1964 31.189 -

1965 41.491 -

1966 57.873 -

1967 57.422 -

1968 78.113 -

1969 95-740 -

1970 98.550 15,273 
1971 100.454 14.280 

1972 124.852 17*560 
1973 160.610 9.780 
1974 187.515 28*450 
1975 174.940 51.920 
1976 127.945x 34.180" 

x: 31 Ağustos1a kadarki üretimdir, 

xx: 31 Temmuz'a kadarki üretimdir* 

Fabrika ortalama satış fiyatları ile üretim değerleri 
aşağıda gösterilmiştir. (Atatürk Oijman Çiftliği için) 



üretim mik- Ortalama sa- üretim değeri 
Yıllar tan Litre tış fiatı TL. 

    gurug    
1970 98.550 968.72 954.674 
1971 100.454 1083.74 1.088.660 
1972 124.852 1326.33 1.655.950 
1973 160.610 1331.75 2.138.924 
1974 187.515 1615.23 3.028.798 

1975 174.940 20.47.54 3.581.966 

Dış Ticaret Durumu 
a) İthalât 

(1) ürün ithalâtı: 
Dondurma ithalâtı memleketimiz için söz konusu 
değildir. 

(2) Yarı ürün ithalâtı: 
Bu konuda da ithalâttan söz edilemez. 

(3) Hammadde ithalâtı: 

Dondurma ham maddesi olarak kullanılması mümkün 

olan bazı maddelerin ithalâtı aşağıda gösterilmiş 
ise de, bu maddelerin başka amaçlarla kullunılmaları 
da mümkündür. Bununla beraber ne kadarının dondurma 

imalinde kullanılmış olacağının saptanması mümkün de¬ 
ğildir. 

İthal edilen miktar (Kg.) 
Maddenin Adı 1972 1973 1974 1975 

Süttozu 8.937.304 87^833 - 647.217 
Tereyağı 1.750 - 3.796.407 1.427.680 
Sadeyağ 1.057.244 847.248 2.320 
Vanilya - 300 78 
Dane kakao 1.829.642 1.190.928 1.054.534 2.005.994 
Toz kakao 1.073 - -

Hindistan 

cevizi 219.716 475.234 90.363 349.381 
jelâtin 147.957 60.161 121.692 133.572 
Deıtrin 2.993.600 50 220 200 
İnchemi- 28.025 9.467 10.384 6.113 



b« ihracat: 

Dondurma, yarı mamül ve bununla ilgili ham madde i hra- 
catı yapılmamıştır. 

ençok bir kaç- günlük talebi karşılamak amacı ila yapıldıau 
bu konuda stoktan söz edebilmek mümkün değildir, 

6. Yurt içi talebi: 

Memleketimizde dondurma üretimi belli olmayınca, nüfus 
başına düşen dondurma miktarını hesaplamaya ve buradan da daha 
ideal bir tüketim miktarını elde etmeye imkân bulunmamaktadır. 
Bununla beraber dondurma üretiminin çoğunlukla şehir, kasaba 
ve sahil şeritlerindeki msmp bölgelerinde yaygın olduğunu açık¬ 
lamak, hakikatlere aykırı düşmez sanırız. Nüfusumuzun % 70 inin 
köylerde yaşamasına rağmen, Şahiı şeritlerindeki köyleri ve 
yurdun çeşitli yörelerinden yaz yİarında buralara yoğun bir 
tüketici aktığını düşünürsek ve özellikle çocuklar tarafından 
vakitli vakitsiz akşama kadcv bir kaç defa dondurma yendiğini;de 
hesaba katarsak, müfus başına yılda 1 litre kadar dondurma dü¬ 
şebileceğini talimin edebiliriz. Oysaki bu tüketim kişi başına 
Danimarka'da (6,3), îsveçte (7,-1), Birleşik Amerika Devletle¬ 
rinde (22) litre olarak görülmektedir* 

yerine dondurma yenilmesi adet haline gelmiştir® Bunun dışın¬ 
da yaz aylarında tüketim kış aylarına oranla kuşkusuz dahada 
artmaktadır. Halbuki memleketimizde kış aylarında dondurma 
tüketiminden bahsetmek güçtür® 

nebilir, besleyici bir gıda maddesi olarak halka kabul ettir¬ 
mek ve daha soiırada tüketimini teşvik etmek gerekir, Fakat 
bizde olduğu gibi meyve suları ile sadece soğukluk ve serin¬ 
lik veric|, bir meşrubat durumundan kurtararak besleme değeri 
yüksek, kalorili ve daha sonra serinletici ve zevkli bir don¬ 
durma üretimi başlıca hedefimiz olmalıdır. 

5» Stok Durumu; 

Dondurma imali memleketimiz koşullarında günlük veya 

Sayılan ülkelerde kış—yaz, yemeklerden sonra tatlı 

Şuhalde yurtiçi talebinde önce dondurmayı yaz—kış ye- 
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Bu hedefe yönelebilmek için; önce, dondurmayı gıda 
tüzüğünde olduğu gibi meşrubat sınıfından çıkarıp; onun bir 
süt ürünü olduğunu, olması gerektiğini kabul ederek, buna 
ait hükümleri süt ve mamülleri bölümünde gereği gibi açık¬ 
lığa kavuşturmalıdır. 

Dondurma fiyatlarının ifade edilmesi esasında oldukça 
güçtür. 

En başta dondurma üretiminin belirtilmesinde memleke¬ 
timizin bazı yerlerinde "Kilogram® birim olarak benimsenmek¬ 
le beraber; çoğu yerde dextriodeıı-yapılmış koni biçimindeki 
kaplara yuvarlak kaşıklarla doldurulmak suretiyle natılan veya 
diksi kutular denen karton yada plastik kutulara hacim esası 
üzerinden doldurularak satılan dondurmalar dondurmada miktar 

biriminin daha çok hacim esasına dayandırıldığını göstermek¬ 
tedir. 

Aslında hacim ile tartı arasında oldukça önemli fark¬ 
lar mevcuttur, örneğin 1 İt» dondurma tekniğine uygun olarak 
hazırlanıp doldurulmuşsa 650-800 gr. arasında gelmektedir. 
İyi bir dondurma ancak bu takdirde şevkle yenebilir» 

Plaj, kokaktaki seyyar dondurmacılar hatta köşebaşı 
dondurmacılarında satış ambalajı olarak kullanılan dekstrin 
koniler 25- 50- 100 cc. hacimlerinde olup dondurmanın lit¬ 

resi 25-50 U. ye gelecek şekilde satılmaktadır. 

A.O.Ç. liginin 1957 yılından heri modern anlamda 
dondurma yapan bir kuruluş olması ve kayıtlarının güve¬ 
nilirliği dolayısıyle dondurmaya ait fiatlar için bir örnek 
alınmış ve aşağıda yıllar itibariyle gösterilmiştir. 

7» Fiyat Durumu: 

Fabrika 
Ambar maliyeti 

Yıllar Litre/kuruş 

Toptan ortalama Tüketicinin öde- 
satış fiyatı diği fiyat 
Litre/kuruş Litre/ Kuruş Litre/kuruş 

diği fiyat 

1960 

1961 

1962 

602.72 

616,75 

465,51 

714 

756 

797 

10.00.00 

10.00.00 

10.00.00 

# •/ • • 
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1963 575,11 816 1000,00 
1954- 567,81 818 1000,00 
1965 652,86 854 1000,00 
1966 580,84 769 1000,00 
196? 514,70 772,87 1000,00 
1968 516,65 779,54 1000,00 
1969 710,62 776,36 1000,00 
1970 614,61 968,72 1250,00 
1971 687,28 1083,74 12.50,00 
1972 606,12 1326,33 15.00.00 

1973 942,4? 1351,75 15.00.00 

1974 1085,51 1615,23 20.00.00 

1975 1434,67 2047,5* 25.00.00 

Burada satış yerlerine yapılan dağıtım masrafları ve 
diğer satış giderleri ortalama satış fi atma dahil değildir. 
Ayrıca dondurmanın satış esnasındaki saklama koşulları dee- 

pfreeze denilen derin soğutmaya kesinlikle ihtiyaç gerektir¬ 
diği için masraflar kısmen fasla olur. Bu 'bakımdan bayi kârı 'da 
diğer ürünlere oranla daha yüksek tutulur. Aynı şekilde dağıtım 
esnasında da deepfreeze’li ve kaim izoleli araçlara gerek du¬ 
yulduğu için dağıtım masrafları diğer süt ürünlerine oranla 
daha yüksek olmak zorundadır. Bu takımdan satış masrafları ve 
bayi kârları son beş yıldan beri Ankara Atatürk Orman Çiftli¬ 
ği süt fabrikası bilançolarından yararlanarak aşağıda göste¬ 
rilmiştir. 

Satış masrafları Ambalaj şekillerine göre bayi kârı 
Yıllar lt/kuruş (kuruş) 
      50 cc. 100 cc, 1000 cc. 
1970 64,11 - 25 150 
1971 66,03 - 25 150-200 

1972 27,77 - 15 150 

1975 85,31 - 15 150 
1974 98,6? ?5 25 250 
1975 106,66 50 50 250 
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Dükkânlarda, tatlıcı, p&scahane, köşebaşı dondurma sa¬ 
tıcıları iğin çoğu kez bayi kârı veya dağıtım masrafları ge¬ 
rekmeyeceği açıktır. Bununla beraber tüketiciye yapılan satış 
fiatlarınm fabrika dondurmalarmınkinden biç de düşük olma¬ 
dığı; batta satılan miktarın standart bir ölçü veya tartıya bağ¬ 
lı olmadan yapılması karşısında daba pabalı satıldığını söyle¬ 
mekte mümkündür. 

8- İstihdam durumu; 

Dondurmacılık genellikle ülkemizde şekerciler ve pasta- 
banelerde basit bilgilere sahip kişilerce yapılmaktadır. Süt¬ 
çülüğün diğer sektörlerinde olduğu gibi dondurmacılıktada ye¬ 
tişmiş, ehliyetli elemanlara raslamak güçtür. Esasen çoğu kez, 
evlerde bir mutfak faaliyeti olarak görülür. Otel ve Pasfcaha- 
nelerde yapılan dondurmacılıkta çalıştırılan elemanlarda ahçı 
hüviyetinde veya bu şekilde kabul edilen ustalardan oluşmak¬ 
tadır. Endüstriyel anlamda faaliyet gösteren bir kaç fabri¬ 
kada bu iş bir teknolog sorumluluğunda ve belli standartlara 
uygun olarak yapılmaktadır. 

Aslında dondurmacılık sadece teknolog değil, soğutma 
teknisyenleri ile de sıkı sıkıya ilişkili ve birbirlerinden 
kopmaz durum gösterirse de, memleketimizde başlıbaşma don¬ 
durmacılıkla uğraşan ve her yönü ile gelişmiş ve işletme henüs 
kurulmamıştır. 3u bakımdan istihdam konusunu örneğe uygun ola¬ 
rak ele almak güçleşmektedir# 

Bununla birlikte, Atatürk Orman Çiftliği Pastörize Süt 
ve Mamulleri Fabrikasının bir ünitesi olarak yürütülen don¬ 
durmacılığın eleman durumunu şi şekilde gösterilebiliriz* 

Teknik elemanlar 

1. Teknolog (Ziraat Yüksek Mühendisi) 
1. Gıda kontrol uzmanı 

yetişmiş bir laborant) 
(Ziraat yüksek Mühendisi veya veteriner hekim ve 
bir laborant) ' 

/ . 



1. Dondurma ustası 

1. “ " yardımcısı 
3. “ İŞÇİ soğuk havacı 
1. Kompresör makinisti 

Bu kadronun bir vardiyede tam olarak çalışması Nisan 
vğ Ağustos olmak üzere yılda 5 ay kadar sürer, günde 3 saat¬ 
lik fazha mesai’yı gerektiren dönem ise Mayıs- Haziran ve Tem¬ 
muz aylarına rastlar# Bunun dışındaki dönemlerde aynı kadro 
günde ancak bir kaç saat veya ayda ancak bir kaç gün dolu 
çalişacaık şekilde devam eder. Kasım- Aralık ve Ocak aylarında 
ise pek ender günlerde bir kaç saatlik çalışma dondurma iste¬ 
mini karşılamaya yeterlidir# 

Biu durumun nedeni dondurma tüketimi ve piyasa iste¬ 
ğindeki kararsızlık ve değişikliktir# Yoksa devamlı çalışıl¬ 
ması her zaman için mümkündür» Bu kalifiye kadro daima ilde 
hazır turtulmaktadır. 

Biu gün için fabrika da dondurma imali ve muhafazası 
maksadıyle çalışan 5-6 işçiye ödenen ücret; günde 100-120.-tL, 
arasında olup, ortalama 109.-TU tutmaktadır. Burada ifade 
edilmesi gereken önemli bir husus şudur: Çalıştırılan bu iş¬ 
çiler hiçbir zaman yetişmiş kalifiye ve usta durumunda işçi 
olarak alınmamıştır, fakat iş yerinde çalıştırılırken ken¬ 
dileri öızel itima ve eğitimle yetiştirilmiş ve kalifiye don¬ 
durma iş-.çisi haline getirilmişlerdir# Aynı işi yapan diğer 
küçük veya büyiik işletmelerde de durumun daha değişik olaca¬ 
ğını sarumıyoruz# 

9K Mevcut Burum ve Tıkanıklıklar 

Memleketimizde dondurmacılık, yüksek besin değeri 
dikkate alınarak veya işin beslenme yönüne önem verilerek 
yapılan bir imalâtçılık şeklinde düşünülemez. 

Biu alanda yatırım yapan veya çalışmak isteyen kim¬ 

seler, ssıcak mevsimlerde halkı serinletmek, serinleme ih¬ 
tiyacı diuyan kimselerin zafmdan yararlanılarak düşük mali¬ 
yetli bi.r ürün ve aşırı bir kâr sağlamayı amaçlamaktadırlar. 
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özellikle çocuklar tarafından tüketilen tatlı ve soğuk 
dondurmalarda ciddi bir hijyenik tedbir alındığını söyleyebilmek 
de kolay değildir. 

Esasen dondurma üretimin tahminin % 35-40 oranı sütle 

ilgili kaymaklı veya çikolatalı dondurma olup, geriye kalan 
kısmın çoğunlukla sütle ilgisi yoktur. Bu bakımdan şeker ve 
meyveden alman kalorinin dışında besleme değeri yok gibidir» 

•leri Tüzüğünün sütle ilgili bölümünde yer almamış ve Gazoz- 
soda- alkolsüz içkiler gibi meşrubat gurubu arasında yer ve¬ 
rilmiştir. 

göre bir işleme tekniği olup ne çeşitlerde ve nede her hangi 

çının aynı çeşit dondurma imalatında bile hergün belli bir 
standart kaliteyi bulabilmek güçtür. Yağ, şeker, kuru mad¬ 
de hatta çok küçük orandaki (Sahlep) stabilize madde yüzde- 
lerinde bile tartı ve ölçülere göre tesbit edilmiş standart 
dondurma imalatı yok gibidir0 

Meyveli dondurmalarda boya maddesi olarak zararlı ve 
zehirli boyaların kullanıldığına bile rastlanabilmektedir» 

Bozuk malzeme kullanma; temizlik ve sağlık koşullarının 
ihmali ve bu konulardaki bilgi, görgü, malzeme yetersizliği 
sonucunda dondurma mevsimi süresince sık sık gıda zehirlenme¬ 
si olayına rastlandığı gibi hastalık mikropları yüzünden çe¬ 
şitli hastalıklara neden olmaktadırlar» İyi bir dondurma ima¬ 
li amacıyla endüstriyel makina imkanların sağlanması için pastö- 
rizatör, homojenizatör, soğutucu, karışım muhafaza tankları, 
dondurma makinası, paketleme, soğuk tünel ve sertleştirme oda¬ 
ları ve soğukluk sağlanması için gerekli kompresörler, izolas¬ 
yon, dondurucu dağıtım araçlarına ve hatta satış yerlerinde en 
az -15°C ye kadar soğutma yapabilen deepfreeze'lere gerek var¬ 
dır, Kaşkusuz bunların sağlanması yatırım masraflarının küçün- 

Bu nedenle dondurma hakkmdaki hükümler Gıda Madde- 

Dondurma imalâtında her usta veya imalâtçının kendine 

bir türünde standart bir kaliteden bahsedilmez. Aynı imalât- 

senmiyecek ölçüde yükselmesine yol açmaktadır. 
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Üstelik bu maki naların bir kısmının ithal malı olarak 

dışardan satmalınması gereklidir» Bu nedenle herkesin endüst¬ 
riyel anlamda dondurmacılık yapabilmesi güçtür» 

10- Diğer Memleketlerde Burum ve İrdelenmesi; 

Dondurma alış verişi bakımından diğer memleketlerle 
herhangi bir ilişki kurulması bugünkü koşullarda söz konusu 
olamaz» 

Sütçülükte ileri gitmiş ülkeler olarak îngiltere-îsveç 
Danimarka- Almanya- Fransa- İsviçre ve Finlandiya gibi ülke¬ 
lerde dondurmacılık süt endüstrisi içinde, beslenmenin önemli 
bir kolu olarak ele alınmış ve geliştirilmiştir» Tüketim; mev¬ 
simlere göre kısmen değişiklik göstermekle beraber, kış ayla¬ 
rında da oldukça yaygın olarak devası eder» Sofralarda meyve ve 
tatlı yerine sık sık tercih edilen bir ana besin durumundadır» 

Ancak çilek,.şeftali, Muz, Limon, Fındık, ceviz gibi vitamin ve 
kalori bakımından yüksek maddelerle ü- 20-30 oranında takviye 
edilerek beslenme değeri arttırılır ve vitamin alma işi sağla¬ 
nır. 

Şerbet özelliğinde sade meyve suyundan yapılan dondurma¬ 
lar daha çok İtalya- İspanya ve Yunanistan gibi güney Avrupa 
memleketlerinde rastlanabilmektedir» 

Esasen Roma Dondurması diye memleketimizde yapılmış ' 
bulunan dondurmaları imal eden makinanın İtalya'da geliştiril¬ 
miş olması da bunu kanıtlamaktadır» 

Memleketimizin dondurma ithal etmesi pek düşünülemez¬ 
se de güneyimizde bulunan Irak- Suriye- Sudi Arabistan gibi 
sıcak memleketlere, derin soğutmalı kamyonlarla sütten mamül 
endüstri dondurmalarını satma ve sevkotme olanağı her zaman 
düşünülebilir. 

III- ÜLKE OLANAKLARI 

Sektör için önemli üretim faktörleri potansiyeli: 
Memleketimiz özellikle dondurma satışının hızlandığı 

ve talebin arttığı yaz ayları boyunca çeşitli süt üretimi 
bakımından son derece elverişlidir. 

' 'r° <K ''€"J ^ 



Kuru madde bakımından yüksek olan maada ve koyun süt¬ 
leri dondurmaya daha uygun düşmektedir» 

Stabilize maddesi olarak kullanılan saklep; hemen he¬ 
men sadece memleketimize özgü ve hoşa gider bir aroma sağlı- 
yan ham maddedir, lezzet ve aroma maddeleri olarak meyve üre¬ 

timi hemen her mevsimde elverişli miktar ve kalitededir» Mey¬ 
ve suyu sanayiinin gelişmesine paralel olarak, dondurma sana¬ 
yiinde kullanılabilecek evsafta meyve pulpu ve meyve suyu kon¬ 
santrelerini de kolaylıkla sağlıyabiliriz» 

Dondurma karışımının pastörize edilebileceği ve muhafa¬ 
zasına elverişli çift cidarlı, izoleli ve karıştırıcılı pas¬ 
lanmaz çelin kazanlar, dondurma muhafazasında yararlı soğutma 
ve derin soğutma kompresörleri yerli olanak yapılabilmektedir» 
Dükkan dondurmacılığına elverişli,12 saatte 500 İt. kapasite¬ 
li dondurma ve muhafaza makinasm Nazilli'de bir firma ta¬ 

rafından imal edilmektedir» 

Soğuk odalar ve muhafaza dolapları için gerekli izole 
maddeleri istenildiği gibi bulunabilmektedir» 

Dağıtımda kullanılmak üzere izoleli ve derin soğutma¬ 
lı kamyonet ve kamyonlar da memleketimizde yapılabilmektedir. 

tikle kaplanan çeşitli diksi kutuları memleketimizde yapılabil 
mektedir. Ayrıca bunların otomatik dondurma makinalarma el¬ 
verişli düzgünlükte imal edilebilmesi için biraz daha teknik 
yatırımların gerçekleşmesi gerektiğini açıklamak yerinde olup» 

mizde hem de Avrupa ayarında yapılabildiğini iftiharla belirt¬ 
mek gerekir» 

tozunun-da memleketimizde artık istenildiği zaman ve iste¬ 
nildiği kadar bulunabileceğini de açıklamak yerinde olur. 
Bunların yanında tereyağ ve kremanın da bulunması ve dondur¬ 
ma amalinde kullanılabilmesi güç değildir. 

Ayrıca dondurma ambalajları için kullanılan lamine 
edilmiş kartonlar, bunların kutu haline getirilmesi ve plâs- 

Pastörizasyon için gerekli buhar kazanlarının memleketi 

Dondurma imalinde önemli hammaddeleriden şeker ve süt- 
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Ayrıca paslanmaz çelikten yapılan çeşitli vana ve fiting- 
slerin memleketimiz sanayi olanakları ile yapılabilmekte oldu¬ 
ğunu da belirtebiliriz. 

nin daha yeterli ve sanayi için daha elverişli hale sokulma¬ 
sı gereğine değinmek te yerinde olacaktır. 

Bu konuda yatırım yapmak üzere kanunen görevli bir kuru¬ 

luşumuz, Türkiye Süt Endüstrisi kurumu vardır ve yakardaki 
olanakları da değerlendirerek yeni yeni yatırımları gerçek¬ 
leştirmesi mümkün görülmektedir* 

IV- ÜRETİM PROGRAMI 

1- Genel Politika 

Memleketimizde dondurma üretimi, genellikle 25-2Ş0 lit¬ 
re günlük kapasiteli çok küçük ve her türlü kontrol, stan¬ 
dart ve sağlık koşullarından yoksun ilkel moüod ve araçlarla ge¬ 
lişi güzel yürütülen imalâtçılık durumundadır* 

Maliyeti düşük, besin değeri çok az aşırı kârı amaçlayan 
gezici veya ufak tüketim merkezlerine kadar kolayca kaydırıla- 
bilen bu imalâtçılık; modern imalât için başlıca rakip ve onun 
gelişmesini engelleyebilecek niteliktedir. 

Halen hemen hiç bir ciddi kontrol ve sağlık koşuluna 
uyulmadan imal edilen dondurmalar, zaman zaman tüketici sağlı¬ 
ğı için de tehlikeli olabilmektedir. 

Bir amme kuruluşu olarak ve teknolojik gerekleri yerine 
getirerek yapılan dondurma, Ankara'da Atatürk Orman Çiftli¬ 
ği ve İstanbul'da T.S.E.K. Süt Entrikasında mevcuttur. Daha 
ünce verilen tablolarda da görüleceği üzere sadece Atatürk 
Orman Çiftliği dondurmalara kararlı bir gelişme gösterebil¬ 
miştir. Bununla birlikte bu gelişmenin de yeterli olduğunu 
söyleyemeyiz, yukarda açıklanan rekabet ve devlet kuruluşlarının 
tanıtma ve dağıtım yetersizlikleri bu gelişme hızını azaltmak¬ 
tadır. 

Buna rağmen; devlet kuruluşlarında, modern teknolojiye 
uygun,- standart kalitede, süt endüstrisi içinde yer alan ve 
günde en az 1000 litre dondurma imal edebilecek kuruluşlarm; 
Ö I i VI p AdflTifl . 17.mi -r i A fNm-n fPT'.K.n* 1?f'kİşekİT’ Ve 

Burada önemli bir enerji kaynağı olan elektrik üretimi- 



Bursa gibi büyük, kalabalık ve süt fabrikası olan şehirlerimizi 
biran önce gerçekleştirilmesi bu 4» plan döneminin başlıca hede 
fi olmaJCıdır, Bu kuruluşlara paralel olarak sağlık koşulların¬ 
dan uzak, besin değeri bulunmayan, gerekli teknolojik olanak¬ 
lardan yoksun imalâtın da durdurulması, engellenmesi veya islâ 
hı yoluna yönelmesi gerekmektedir. Ayrıca ehliyetsiz, müsaade¬ 
siz ve ruhsatsız faaliyet gösteren imalâthanelerin de kapatıl¬ 
ması izlenmesi gereken önemli bir politika dalıdır, 

2- Talep Çalışması (1978-1982 dönemi): 

a) Yurt içi talep projeksiyonu raporun 1/6 bölümünde 
açıklanan hususlara fazlaca eklenecek bir durum yoktur ancak 
İzmir'de Pınar ve T.S.E.K. Antalya, Adana, Trabzon gibi sahil 
şehirlerimizdeki modern süt fabrikalarında modern dondurma te¬ 
sisleri kurulur ve faaliyete geçirilirse, esasen sıcak iklimli 
olan ve dondurma satışına elverişli bulunan memleketimizde don¬ 
durma tüketiminin hızla artacağını tahmin edebiliriz. 

Bu duruma göre; kişi başına yılda 1 İt,re dondurma hesa¬ 
biyle: 

Yıllar Dondurma talebi lt/yıl 
1977 42.680.000 

1978 43.520.000 
1979 44.771.000 
1980 46.110.000 

1981 47.326.000 
1982 48.647.000 

1982 yılında 48.647.000 litre dondurma talebi olacağı 
s anılmakt adır. 

b) İhracat projeksiyonu 

Bu plan döneminde ihracat imkânının doğabileceği tahmin 
edilmemektedir. 

3- Üretim hedefleri: 

Dondurma üretimi çok Biiçük kapasiteli bir mutfak don¬ 
durmacılığından mutlaka kurtarılmalıdır. 

Dondurma imalâtı hakkında yeterli bilgi ve görgüsü olan 
girişim sahiplerinin modern anlâmda alet ekipman ve işleme 
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yerine sahip olması şartiyle kendisine ruhsat verilmeli ve 
standart kalitelerle üretime geçebilmelidir» Ayrıca meyve su¬ 
yundan yapılan dondurmacılık süt esaslı dondurmacılıkla ka¬ 
rıştırılmamalı ve ancak süt, tereyağ, krema, süttozu, şeker 
ve stabilize maddeleri ile dondurma imalâtı ön plâna alınmalı¬ 
dır. Arzu edildiği takdirde meyve suyu veya pulpu % 25 i geç¬ 
memek şartiyle sütlü dondurma karışımına katılmalıdır. Seyyar 
ve gayri sıhhi şartlarda çalışan dondurma üretimi kesinlikle 
önlenmeli ve yasaklanmalıdır. Bu engellemelere paralel olarak 
modern kuruluşlar içinâ dondurma ünitelerinin lekelenmesi 
plâna alınarak bu plân döneminde imalâta geçmeleri sağlanma¬ 
lıdır. 

Diğer yandan süt fabrikaları ürünleri olan dondurma¬ 
ların tercihi, ağır tatlılarımıza oranla avantajlı yanları ve 
kullanma şekilleri plânlı bir eğitimle halka öğretilmeli; 
sağlığa elverişli olmayan ve beslenme değeri bulunmayan don¬ 
durmalardan kaçınılması öğütlenmelidir» 

A— Uygulanması gereken teknoloji ve üretimin girdi¬ 
leri : 

Atatürk Orman Çiftliği Pastörize Süt ve il amilleri Fab¬ 
rikasında 1957 yılından beri yapılan dondurmalar hakkında 
tüketicide beliren kalite eğilimine göre Amerika'da yapılan 
% 12-İA- yağlı ve c/° 10-12 şekerli dondurma memleketimizde .faz¬ 
la tercih bulmamıştır. Tersine olarak yağ oranı düşük ve şe¬ 
ker oranı yüksek dondurmalar halkımızın zevkine daha uygun 
düşmüştür» Buna göre yapılan dondurmalarda: 

% 7,5 ~ 8 oranında saf süt yağı (liilk fat) 
% 11,0-12 " Yağsız süt kuru maddesi 
c/o 14,5-15 0 Şeker 
%0,5-0,5 11 stabilize maddesi 

%55,5-36,5 " Toplam kuru madde bulunmaktadır. 
Bu standartta dondurmalar halkımızca çok sevilmekte 

beğenilmekte ve değiştirilmemesi cğütlenmektedir. ÎLncak mey¬ 
veli dondurma yapmak istenirse pastörize edilmiş ve soğutul¬ 
muş aynı karışım içine % 20-25 oranında konsantre meyve suyu 

i—/ ı rO- 1 •/• • 
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veya meyve pulpunu dondurmadan önce iyice karıştırmak gerek¬ 
lidir» Vanilyalı dondurmada 1000 litre karışım içine 25~30 gr. 
toz vanilya eritilerek soğuk karışım içine ve dondurmadan 
önce karıştırılmalıdır. Kakao veya çikolata için % 6-10 ora¬ 
nında kuvertür veya toz kakao, karışımın pastörizasyonu es¬ 
nasında katilarak eritilmelidir. 

Hindistan cevizi, Antep fıstığı, fındık, fıstık ceviz, 
badem gibi ezilmiş meyveler tercihen dondurmanın makinadan. 
çıkarılıp ambalajlanması esnasında ve özel karıştırma aparatı 
ile dondurma içine veya üzerine katılmalıdır. 

Bisküvili çubuklu dondurmalar veya çikolata kaplamalı 
dondurmalar için salamura havuzu üzerinde hareket eden özel 
kalıplı ambalajlama makinalarma gerek vardır. 

2 veya üç çeşit dondurmanın aynı ambalaj içine konula¬ 
bilmesi için her çeşide ayrı bir dondurma makinası kullanıp, 
çıkan dondurmaların özel dondurma borusunda birleştirilmesi 
gereklidir. 

Dondurmalarda ölçü birimi diğer ülkelerde hacim esası¬ 
na dayanır. Memleketimizdeki satışlarda yine çoğunlukla hacim 
ölçüsü üzerinden yaılmaktadır. 

Bazı yerlerde Kg. ölçüsü kullanılmakta ise de (Maraş- 
Gaziantep gibi) değiştirilmesi yerinde olur. Modern teknoloji¬ 
de uygulanan metodla elde edilen dondurma ile, ilkel metod-
larla elde edilen dondurmaların maliyetleri arasında oldukça 
önemli farklar mevcuttur. B<L farkların en önemlisi tereyağı ve 
süt tozu olarak; ilave edilen süt kuru maddesidir. 

İmalât ile ilgili girdiler daha önce II/5.a bölümünde 
yıllar itibariyle vermişti. Burada da (Bir) litre dondurma 
karışımı için kullanılan maddelerin 1975 yılı fiatları ile 
hesaplamak suretiyle yapılan girdileri karış11aş tırmalı olarak 

. / e* * 



21. 

Modern Tek¬ 
nolojiye uy¬ 
gun dondurma 

Kaymaklı don¬ 
durma kr. 

Meyveli 
Dondurma kr 

Süt (3 yağlı) 168.43 kr. 300.00 kr» -■ 

Süttozu (%9S kuru maddeli) 30.00 kr. - -

tereyağı (% 84 yağ) 237.00 kr. - -

Şeker 120,00 kr. 80.00 kr. 200.00 

Meyva suyu - - 300.00 
Sahlep - 140.00 -

Agar-agar 25.00 kr. - -

Yumurta - 190.00 -

Pastörize masrafları 33.12 kr. 50.00 — 

soğutma dondurma ve 
muhafaza masrafları 28.34 kr. 25.00 25.00 
Elektrik masrafları 20.38 kr. 15.00 15.00 
Temizleme masrafları 5.73 kr» 5.00 3.00 
Ambalaj masrafları 472.96 kr. 200.00 200.00 

Amortismanlar 34.51 kr. 10.00 10.00 

İşçilik 111.00 kr. 60.00 60.00 

Genel İdare ve çeşitli 
masraflar 148.60 kr. 15.00 15.00 
Dağıtım ve satış gider¬ 
leri 106;66 kr. 20.00 23.00 

1541.33 kr. 1110.00 848.00 

Buradaki maliyetlerde kullanılan maddeler elde edilen 
doMurmanın hacmine oranlanarak hesaplanmıştır. 

5. İthalat Projeksiyonlarıs 

a) Orun İthalâtı 

Bu güne kadar olmadığı gibi, bundan böylede dondurma 
ithal edilmesi düşünülmemektedir. 

b. Yarı üşün İthalatı 

Bugüne kadar yapılmadığı gibi bundan böylede düşünül- 
melektedir. 

c. Hammadde İthalâtı 
II/4~a bölümünün 3. maddesinde gösterilmiş bulunan mad¬ 

delerin ne tamamı vs ne de önemli bir kısmının dondurma üretimi 
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amacıyla ithal adilmiş "bulunduğu söylenemez» Bu itibarla don¬ 
durma imali amacıyla ileriki yıllarda da önemsenebilecek ve 
plânı etkiliyebilecek bir ithalat olması mümkün görülmediği 
için tablo verilmesinede gerek duyulmamıştır. 

V". YATIRIM PBOĞRAMI 

1- eklenecek yeni kapasiteler: 

Dondurma konusundaki yatırımların T.S.E.K. tarifinden 
ele alınıp bir plân dahilinde gerçekleştirilmesi düşünülmek¬ 
tedir. 

Halen T.S.E.K. tarafından İzmir Süt Eabrikasında dondur¬ 

ma imalâtına geçebilmek üzere teklifler alınmış ve karar ve¬ 
rilmek üzere olduğu öğrenilmiştir. 1977 yılı içinde bu tesis¬ 
lerin gerçekleşmesi ve üretime geçilmesi beklenmektedir. 

Aynı şekilde yine T.S.E.K. tarafından kurulmuş, ve ku¬ 
rulması kararlaştırılmış, inşaatı devam eden fabrikalardan 
Konya, Trabzon, Diyarbakır, dondurma tesislei'inin 1978 için¬ 
de gerçekleştirilmesi ve 1979 yılında Eskişehir, Antalya, Af¬ 
yonda; 1980 yılında Sivas, Erzurum, Bursa illerinde ve 1981 yı¬ 
lında da Denizli, Burdur ve Malatya illerinde günde asgari 
1000 İt. ve azami 5000 İt. dondurma imal edebilecek birer te¬ 
sis ilavesi önerilmektedir. Ayrıca K.Maraş Gaziantep ve Hatay 
gibi sıcak illerimizde yaygın ve yerleşmiş bulunan yerli don¬ 
durma imalatçılarının sermayelerinin birleştirilmesi kredi ola¬ 
nakları sağlanması suretiyle modern dondurmacılığa yönelmele¬ 
ri yararlı görülmektedir. 

Bunlara paralel olarak İzmir'deki Pınar Eabrikasında 
mevcut ve henüz çalıştırılmayan dondurma tesisininde faaliye¬ 
te geçirilmesi ile İzmir de kurulması gerçekleşecek üç don¬ 
durma tesisi (Memo-Pınar ve T.S.E.K.) ile natı Anadolu turis¬ 
tik yerlerinin dondurma ihtiyacı büyük çapta modernleşmiş ola¬ 
caktır. 

Bu işletmelere ait kurulacak tesisler T.S.E.K. ve Pınar 
tarafından gerçekleştirileceği düşünüldüğünden bunlara ait ma¬ 
li ve detaylı yatırım bilgilerinin kendi temsilcileri tarafın¬ 
dan hazırlanması uygun görülmektedir. „ 
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III- ALDfflASI ÖNGÖRÜLÜN TEDBİRLER; 

1- Gıda tüzüğünde belirtilen dondurma özelikleri modem 
dondurmacılık dikkate alınmadan, kaymakla, ve meyveli dondur--
malara göre hazırlanmıştır. Bu kal devam ettiği sürece modem 
dondurmacılığın gelişmesi olanaksızdır. Ancak kişilerin anla-
yış ve beğenisine bırakılmış olan hakiki dondurma imalâtının 
mevzuat yönünden de yeterli ve zorlayıcı hale sokulması şarttır» 

fiyatıyle yapılan dondurma imalatık hakiki modem dondurma ima
lâtı için ciddi ve haksız bir rekabet oluşturmaktadır. Bu ha
liyle de modem dondurmacılığın gelişebilmesi engellenmekterid. 

Bu bakımdan dondurma fiatlamnm maliyet esasına göre 
düzenlenip uygulanması ve sıkı şekilde takibi belediyelerce 
sağlanmalıdır® 

3- Dondurmaların imalatında içinde bulunduracağı madde
lerin en alt ve en üst sınırları standartlarla saptanıp ima
latın buna göre yapılıp yapılmadığı kontrol edilebilmelidir. 

dondurma imalatçılığı; alet, makina ve eleman bakımından ye
terliliğini kanıt], ayabilen kişilerce ve mutlaka bir ruhsat kar-
şılğı olarak yaptırılmalıdır» 

5-- Büyük şehirlerde, dağınık ellerde ve değişik metöd 
ve olanaklarla dondurma imal edenlerin sermayelerinin birleş
tirilmesi suretiyle modem dondurmacılığa geçmeleri halinde 
kendilerine bazı kredi olanakları sağlanmalı ve belli süre
lerle vergi muafiyeti veya indirimi tanınmalıdır. 

5- standart ve tüzüklere uygun olarak dondurma imal e-
dip ihraç edebilenler "vergi iadesi" tanımak suretiyle hem ka
lite hemâe ihracat yönünden teşvik edilmelidir. 

7- Uzak tüketim merkezlerine dondurma dağıtımını daha 
ucuz ve daha kolay hale sokabilmek için izoleli ambalajlarla 
(Kurubuz) sanayiine öncelikle önem verilmeli ve özellikle sıcak 
iklimli Adana, Antaly&s İzmir ve Gaziantep illerimizde bu sana
yii dondurma tesisleri ile birlikte gerçekleştirilmelidir. 

2- ilkel alet ve olanaklarla, yarı yarıya ucuz maliyet 

4— Sağlık koşullarına uymayan, uymasınada olanak bulun
mayan gezici imalâtçıların çalışmalarına fırsat verilmemeli te 

/ 
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Dondurma ambalajı olarak 225 gr, lık krom® karton 
imalatı bu amaca daka elverişli şekilde düzgün, prüzsüz,iç 
ve dıştan 1âmine edilebilecek özellikte yapılmalı ve fiyatın¬ 
da azami derecede indirim sağlanabilmeli, sık sık fiyat artış¬ 
ları önlenmelidir. 
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1. üÜKTÜiiüiJ i.-d.lıvîl VE SINLRLAlttLASI: 

Ya:ı alınmamış yahut kısmen veya tamamen alınmış 
sütün içindeki kuru maddenin bazı teknikleri* süt 
suyundan ayrılması amacıyla kurulan İmalathane ve 
fabrikalar bu sektörü oluşturur. 

Sektörün üretti~;i ana mal süttozu, yan ürün 
krema'dır. 

Süttozu, çocuk maması, bisküvi, çikolata gibi gıda 
sanayii ile üretilen çiğ sütün içme sütü ihtiyacını 
karşılamadı ı ülkelerde, "reconstituted milk" denilen 
içme sütü üreten sanayide; krema ise tareyag sana¬ 
yiinde hammadde olarak kullanılır. 

2. T Ait İH vS: 

ülkemizde süttozu üretimi 1932 yılında Kars'ta kurulan 
ve silindir metodu (vals) ile üretim yapan, H-7 ton/yıl 
kapasiteli SJTÎç Ltd.şirketine ait küçük bir fabrika 
ile başlamıştır. 

193Ü yılında Bursa'da kurulan SAYAS Fabrikası, 
1963 yılında Adapazarı’nda kurulan ULUDAĞ Fabrikası, 
ayni teknikle üretim yapmışlardır. o 



Daha sonra puaıcürtnie aetodu ile ..recisi yapan fab¬ 
rikalar kur.lnuya onul . .ıiûtır. 

19o9’da a■ :uıi« nAub faorikası, 
1975'de PlrîiUt S ÎT fabrikaları kuralcı njtur. 

Ayrıca ./Y2TİI ve B. îiOLLAnO fabrikaları çocuk :.u.naai 
imalatlarında kullanmak üzere süttozu lir•>'mucite .irler. 

II— I.IüVOdT JjnJL. 

1. IfJliJLU KAPASİTK: (1975 sonu itibariyle) 
Tablo: 1 : büttozu sektöründe kurulu Kapasite 

1975 Yılı bur nu 

Tesinin Adı  jretlm uetodu Kapasite ton/yıl 
TS8K KABB fab. rüskiirtme 1220 

Süi-lç (ILIKC) Bilindir 4-7 
8AXAfc> (lijkflA) " p-İL 
JİL Ji)Aur (A~.Aı j.lIİİJ 11 10u 
«YfTH (IB_ui_:L jL) Piis cürtrne 120 
B.iıJLLju'.J 11 144 

CJ'TSÎİ (Bilivri-IoT) bilindir 
Pli i ad 3üT (IJ..İİ;) d>)bA:nT..-B (0,89 ton/.. .4272 

(2 vardiya,15 naat/yiin 
x 500 yün. 

Kaynak: Süt ve süt mamulleri üreten kuruluşlar envanter 
çalışmaları 
Olda İşleri On.Ad.uenel Yayın no: 2B 

/ 
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A) İretim Yöntemi - i’eknolo ji : 

ülkemizde 3Üttozu üretiminde iki yöntem kullanıl¬ 
ın aıctadır • 

bilindir ve püskürtme metodu: 

a) Silindir (/ala) metodu 

Bu usûlde karşılıklı birbirine ters olarak 

donan iki vals mevcuttur. Bu valsler 15°°ç civa¬ 
rında kızgın buharla ısıtılır. Toz haline ge¬ 
tirilecek süt filtre edildikten sonra bu vale¬ 

ler üzerine akıtılır. Kızgın vals üzerinde süt 
bir zar halinde kurur. Bu süt zarı daha sonra 

bıçaklarda ve eleklerde parçalanarak irmik 
haline getirilir. 
Bu yöntemle üretim de ortalama girdiler aşa— 
İsıdaki tabloda gösterilmiştir. 

kablo: 2 Birim üretim girdileri 
(1 tonluk yağlı süttozu için) 

lirdiler 

Knerji 
Buhar 

I-, çilik 

Süt 

Birim Kiktar 

Kw/Saat 40 

Kg. 3000 
İşçi(8 saatlik 

3 
çalışma) 

Kg. 8876 

Kaynak: Komisyon Çalışması 

b) Püskürtme Metodu 

Süt pastörize cihazında pastörize edilir ve 
en az bir kademeli olmak üzere genellikle 

üç kademeli buharlctetırıcıdaPü 40 Ijuru 



maddeye kadar konsantre auilir. .0.7.1la tırılmış s';t 
130—19C°J arasındaki kaleye plaacl j, 1 .is : irtme 
iki tipte olabilir; 

- linçsek hızda donen diske konsantrenin verilmesi 

sonucu ulak parçacıklar meydana getirililesi. 

- Konsantre sütün diyafram tipi oir ponpa yardırıl 
ile yüksek basınçta nene'den püskürt ilmesi. 

Meydana gelen ince tozlar siklonlar yardımı ile top¬ 
lanarak torbalanır. ıu tip kurutucularda kolaylıkla 
süt tozunun fiziksel ve kimyasal özellikleri sistemde 
değişiklik yapılarak ayarlanaoilir. 

Tablo 3 : dirim üretim Girdileri 

(1 tonluk ya sız süttozu için) 
Girdiler Birim Miktar 

Blek.Bner jiai Kw/aaat 153 
Buhar Kg 5929 
İşçilik İşçikbaat 1x1 
Süt Kg 10000 

B) üretim Miktarı: 
Tablo 4- : Yurt İçi üretimi 

 T.K./YI.U 
Vals 1966 196? 19G3 1969 1?70 1971 .1972 1973 921 nZk 
met. 1Go 21? 201 239 220 26ü 337 399 373 263 
Püs.T-dK - 215 202 252 103 13c 353 
" 6. '5 aylık ur.; ----- ggO 

189 217 201 289 955 962 639 507 530 1296 

Kaynak: Komisyon Çalışması 

5. DIçi YİCAİuîT OJKjMj: 

A) İthalat: 

Türkiye'ye ilk defa 3üttozu ithalatı dünya üzerindeki 
çeşitli sosyal kuruluşların memleketimize yaptıkları 
yardımlar arasında süttozu da gönder .1eri şeklinde 
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Bu kuruluşlar ve Türkiye'ye gönderdikleri yardı* 
süttozu miktarları aşağıda gö*teril*iştir. 

- UNIOE? (Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardı* Ponu) 

Bu kuruluşun süttozu yardım 1956 yılında başla¬ 
mıştır. İlk uygulama 1956-1957 yılında Milli Eğiti», 
Bakanlığı tarafından ilkokullara bealenme saatları 
konarak yapılmış, daha sonra Sağlık Te üosyal Tardı* 
Bakanlığına bağlı kuruluşlar bu yardımdan yararlan¬ 
dır ılmıştır. 

UNICEP'in süttozu yardım 1962 yılın* kadar dava* 
etaiş ve bu süre içinde ülkemiz* 9085 ton süttozu 
gönderilmiştir. 

- CARE (Amerikan Yardı» Kooperatifi) 

ÇARE'in yardımı Milli Eğiti* Bakanlığının ilk öğre¬ 
ti* kurumlan, Sağlık ve Sosyal Yardı* Bakanlığının 
ana ve çocuk sağlık merkezleri, yatılı tedavi korun¬ 
ları , Sıtma Savaş ve Trahoa Savaş Teşkilatı ve 
Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumuna yapılmıştır. 

1959-1975 yılları arasında CARE kanalıyla Türkiye'ye 
gelen süttozu 74922 ton olmuştur. 

- AMERİKAN KATOLİK ÖRGÜTÜ 

ABD gönüllü yardı* kuruluşlarından olan bu öngüt 
1968 yılında Türkiye Çocuk Esirgeme Kurunu'na 598 
ton süttozu yardım yapmıştır. 

- AET ( Avrupa Ekonomik Topluluğu) 

1975 yılında deprem felaketzedeleri için 100 ton 
süttozu yardımı yapmıştır. 

- AEP (Dünya Gıda Programı) 

Birleşmiş Milletler Tarım ve Gıda örgütü (FAO), 
Türkiye'ye bu program gereğinoe 1964 yılından 
beri gıda yardımı içinde devamlı olarak süttozu 

göndermişlerdir. | 
-C\ 
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jju kanal 1un ülkeriize giren süttozu 12.CpO ton olu • 
o ur. 

a) 1975 ./ılı son ma tatlar nihıya di d a Prof ramından 
süttozu Alan bauanlıu vu ra, lı kuruluşlar: 

aa) -..illi ü itin ücucualı ı: 

yapılmış ve bu rakanlı ın aş.a ila adlın pazılı 
kurul 19ları bu yardımdan y j.rarlaıı..ıışlarüır. 

- Yatılı böl;e okulları 
- ölürler ve ua ırlar okulu 

- Yetiştirme Yurtları 
- ü, ratman )kulları 
- Erkek teknik J ret.ıen Ok.ılları 

- kız keknik o; r >tmon okulları 
- 'üicoret re furizm J..r-etmen 1 çulları 
- oiıı d- izimi o.çulları 

- Orta üjretiu o.culları 

to;f.a iı> vo *-osyal Yar .m - -'. alı 1 : 

dıtna bavaş inleri projesine l'ök-i yıll'.rı 
arasında 5 ->5 ton süttozu yzr.:ı...ı y; oıl 11 ;tır. 

QQ ) u 
'Köy 10leri -akcnlı 1 : 

- Y.s.3. Uenel ...11 İri i kıe 1961-1971 yıllarında ■ eri 
kalmış bölgelerde yol yapımında çalman işçilere 
da ıtılmuk üzere yİ ton, 

- i'oprak bu aenel . .adürlü ünün çiftçi e itim camp- 
1arında e itim ören çiftçil ;re, proje sahası irin¬ 
de kalan taşlık arazilerini semizleyen çiftçilere 
dogu bölj esi proje saiıası içinde unlan orman ve 
da0 köylülerine 1965-1973 yılları arasında çapılan 

gıda yardım içinde 596 ton süttozu, 

- ioprak-iskan ûenel —iilürlü.; ii; Van ilinde 2 köyün 
kurulması ve Jraözon ili vaykara bölgesinde 

fazla nüfuslu yerleşme alanlarının bu 2 köyü yer¬ 
leştirilmesine   ’ " Tan 

1959-1972 yılları zvsmdi 2793 ton süttozu yardım 



- 7 -

- ili izinleri 16 köyün sakinlerinin kendi aile 
işletmelerini geliştirme yönünde yapacakları çalış¬ 
maları Kendilerine yeterli hale gelinceye dek gıda 
yaraımlarıadan yararlandırılmaları öngörülmüştür. 

dd)Sanayi ve feknoloji Bakanlığı: 

- Selüloz Kaşıt İşletmelerine 1965-1970 yılları 
arasında 79 ton, 

- Azot Sanayiine 1966-1969 yılları arasında 55 ton, 

- Karabük Demir Çelik İşletmelerine 1965-1966 yılları 
arasında 21) ton, 

- Çinento Sanayiine 1965-1966 yılları arasında 76 ton 
süttozu yardımı yapılmıştır. 

Su Bakanlı a yapılan gıda yardımları 4 kişilik bir 
ailenin günlük istihkakını karşılayacak şekilde 

ıl:.ıi-tır. 

ee)înar İskan Bakanlığı: 

- alet İşleri Genel ...üdlrlügü, 

- ...esken uenel küdürlügiine 1967-1971 yılları arasında 
İş 35 ton süttozu yardımı yapılmıştır. 

su oaı:anlıc,a yapılan süttozu yardımından çeşitle afet- 
leraen zarar geren yurttaşlar ile gecekondu önleme 
oöl esinde, kendi evlerini yapan 40.000 aile yarar¬ 
lana ır ilmiş tır. 

1969—1970 yıllarında 1000 ton kadar gelen süttozu 
afetlernen zarar görenlere direkt olarak verilmeyip 
sayas Süt ve kamilleri fabrikasına peynir yaptırılarak 
da itilmiştir. 1971 de proje dışı Gediz felaketzedeleri 
için gelen 2000 ton süttozunun tamamı bisküvi ve çiko¬ 
lata fabrikaları ile A.O.Ç.'ne ve piyasaya satılmıştır, 
kendi evini yapan vatandaşlara dağıtılan süttozu bunu 
kullanma alışkunlı mda olmayan halka direkt olarak 
verilmi 'tir. 

mu Bakanlı a gönderilen süttozlarmdan 164 tonu 1974 
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ff )Orıuun Bakanlı: ı: 

Or-Köy Genel lüüdürlü ünün jrrıan Un .».d. üızılcınamam 
Toprak lüuhafaza Urup Müdürlü; ünce Kızılcahamam 
Kiriniz çayı su toplama havzasında çalışan orman içi 
köylülerine 1373-19'/? yılları oranında 4282 ton 
süttozu yardımı yapıİmi ıtır. 

gg)3nerji ve Tabii Kaynarlar Bakanlı ı: 

- Devlet Gu İşleri Genel i.adarla, üne Havran çayı 
yukârı havzasında taşkın kontrolü izlerinde 
çalışan işçi ve çiftçilere 1964—1965 yıllarınla 
66 ton süttozu yardımı yapılmıştır. 

- kalen Teknik Arama kııstit .sünün merkez teşkil tı 
ve maden teknik -rama kamplarında çalı un işçi¬ 
lere 1965-1970 yılları arasında 135 ton sütt >zu 
yardımı yapıl,n ştır. 

- Türkiye Kömür işletmeleri ' nia 

- uarp Linyitleri kömür i ;le z. js ;.:ue . lı ; ,n iş çi¬ 
lere 1957-1559 yıllarında 73 ton, 

- /on; -ol d ak Kömür işletmelerinde ç. lı şan isçilere 
1955-1975 yılları ırasında 1396 ton toplan olarak 
1477 ton süttozu yardımı yapılmıştır. 

Kom uldak Kömür İpletmelerine yapılan süttozu 
yardımının bir kısmı A.û.çiftli inde 1 kı . süttozu 
1 kgm 100 yr. peynir hesabıyla beyaz oeynir yap¬ 
tırılıp i.çilere yedirilmekte di er kısmı ise 
rautfakl rında yo vırt muiıalle o i yioi mam'illere işle¬ 
nerek yemekte da itilmiştir. 

Ayrıca acil projelerden 

1956 yılında 118 ton 

1953 yılında 27 ton(su baskını için) 
Toplam olarak 145 ton süttozu ;el,niştir. 



aa)) 

bb) 

cc 

Dünya Gıda ı^orraaınm 1976 sonrası tatbik edece i 
yar.hu projeleri: 

2289 ı.o. lu Proje: Proje sahibi Orman bakanlığı 
Proje mahiyeti : Antalya, îçel, Adana, Earaş illeri, 
orman işi köylerinin işçilerine (eğitilmiş işgücü 
tenini için gıda yardımı yapılması) 
Proje 5 yıllık olup, 1977 baharına kadar onaylanacak 
ve 1977-1978 yıllarında tatbik edilecek bu proje 
gex-e ince 485 ton tereyag, 485 ton süttozu, 485 ton 
peynir yardımı yapılacak. 

damın Projesi: 

Proje -anibi: Orman nakanlıgı, Amaçlandırma Erozyon 
-kontrol aenel müdürlüğü 
Pro,,e ...aüiyeti: Süt üreticilerinin hayvanlarını 
ilk'.* .. rua meraya 1 : y geç salın sonbaharda 1 ay 
ermen seradan almaları ve bu 2 aylık zamanda eksik 

malan .it üretimini karşılamak için süttozu yardımın¬ 
da b uın ak. 

ıroje yıllık olup, bu s'ire içinle 2400 ton süttozu 
yar Imnda bollanılacak. Proje onaylanmış, uytulama 
,.1 il iıenüs imi 1. .naarıış. 

-'ralı ibroje: 

o ■ ince 40u bonl-ık oir süttozu ön* örülecek. 

jl'-1.-., uyu Anudoluıu mazi ..nüabiliı:usyonu Projesi : 

Pro,,e .-aniyeti: Güneydoğu illerimizden Öncelikle, 
—irt, Diyarbakır, jrfa, —ardin ve Gaziantep'te 

hektar alanın taşlarının temizlenmesi için 
~n x 2 yapan kimselere gıda yarn.ua. uia bulum .ak. 

. l. . j. (j 0 ) j 11x3— Ox __ au o ..1 e -- p 11. <p I 1.P: ,■. f , . .... 

i.'u.'uu ya:?nı..u y* ııl.cn.:. Aynı, .’iuksatla Dünya uan- 

■ ibl: 2a lık ve- -osyal Yardım .bakanlı. ı, 
ı'-T'lim ün., ü. ve youuk Esir; eme Kurumu. 

.... O 1 i : Jiv..x Uİ1CÜ5İ . — . t; . , . U...J1 J ç oc ; . ~~ 
.u:lennesi için gıda yardım projesi iki yıl- 
p 1 .,‘7? de başlayacak ve bu s'.re içinde proje 

/ 
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ee) ^onguldak projesi: 

1976'da, 10 seneden beri devam eden don, uldak pro¬ 
jesine 308 ton süttozu 3189- ton buğday telmihtir, 
-.onguldak Könür imletmelerinde galim811 işçiler içi 
[gelen süttozlarından A.O.Ç.ne peynir yaptırıldı 
1 lcg. süttozondan 1 kg. 100 gr. peynir hesuplanaış- 
tır. 

Toprak ve Tarım reformunda çalışan iç 
gıda yardımı projesi d'içLm'llne^tedir. 

çiler için u 

ithalat miktarı: 

Tablo 5 : Süttozu Sektör uıün İth 1 tı 

Yıllar 3 e d e 1 siz Bedelli Toplam 

1959-60 

1981 
1952 

^1958-52 

C-ctilb 

O.ulE 

CA.Ü0 

j Alhö 

917 ton 
2850 " 

4985 " 

2083 " 

917 ton 
2360 " 

14063 " 

1953 
1954 J-lK3 

üax' 

14058 " 

4529 " 
8592 " 

55 " 

4529 " 
8725 " 

1965 v^rLl ı İ.’j 

1)^2 

8725 " 
4124 " 

535 " 
4459 " 

1959 OüilS 

4459 " 
8099 " 

542 " 

8541 " 

1967 CAİÎ2 

8641 ” 

4268 " 

371 " 
4539 " 

1968 AKö 

4639 " 
394 " 401 " 

(Amerikan Keta-
lik Örgütü) 

CARB 

' ix 
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.Yıllar B e d e İsiz Bedelli Toplam 

1969 CARE 6120 ton - 8093 ton 
DGP 1973 M 

8093 
1970 GARK 5398 II 7446 " 

DGP 2048 II 

7446 II 

.1971 ÇARE 7113 II 10009 " 
DGP 2896 1 

10009 II 

:1972 GAıoE 7554 İt 10219 11 
DGP 25C5 II 

10219 II 

1973 ÇARK 3652 II 4497 11 
DGP 845 II 

4497 II 

11974 Yok Yoıc 

11975 AET 1^0 ton T8ÜK 1>0 650 
AOÇ 400 

550 

11976 DGP 303 ton 91070 
(1 Ocak-30 Nisan) 

İKaynak: CARE, Y/.B.P. , LJHTCEJ?, DÎE, Ticaret Bakanlı ı 
kayıtları Hacettepe Üniversitesi Gıda ve 
Beslenme Bilimleri Kürsü Prof.Dr.Orhan Koksal 

ın bir araştırması, A0Ç,T'SEK, Gıda-iarım ve 
Hayvancılık Bak mlıjı, Orman Bakanlığı, İmar 
İskan Bakanlığı, Oağlık ve ‘-’oByal Yardım 
bakanlığı, Köy İşleri Bakanlığı, Türkiye 

Çocuk Esirgeme Kurumu kayıtlarından yararla¬ 
nılarak komisyon üyesi ^ayın Güzin Gök 
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Tablo: £> fiittozu fektûrii İthalatı 

(Bin ^ ) 

 (CIK. cari fiatlarla) 

 Yıllar  
1221 1221 1221 

  - - 576 
Kaynak: Ticaret Bak ar. 1 : ı kayıtları 

C) İthalatın Süttozu oektürü ve lîlke Hayvancılı -1 
Yöniinhen ünemi : 

a. Süttozu .yardımı .yapan kuruluşlar açısından: 

Avrupa alkelerinde, gerek tana içinin hayvancılığı 
payının artması ve gerekse bu ülkelerle et açı mır 
karşılanması amacıyla uygulanan teşvik tedbirleri 
sonunda süt üretimi büyük bir gelişme göstermiş ve 
tüketim için gerekli ihtiyaç karşılandıktan sotır,-. 
büyük bir üretim fazlası meydana gelmiştir. 

Bu ülkelerde üretim fazlası süt; terevag ve süttozu 
■'eklinde dayanıklı hale getirilerek dış ülkelere p- 
■arlanmak üzere stoklannıaya başlamıştır. 

:ıya süttozu üretimi yıl 1 ık •'<. ■ ■' . ' ton o i la u 
anide ihracat 1.750.00ü ton c i varır•'.••• er yoklr   

aradaki fark iç tüketim miktarının çek''i 
ı i: .a : p r. mevcut stoklar her y 11 a "tır:;: • a i ır. 

1975 yılında sadece Ak T ülkelerinin stok ! ram nda ac 
it süttozu miktarı 1.140.000 tondur. 

• u'u irisen gıda.': arak '-ÜK- t y*'n Avrupa ■ 

t. o u n ayvan gıdası olarak aa iyi ; ’ n-s<- > 
= . ık ! mide de. srl- nd i rır.e 

■ I - •• >/,a küspen L i hra ’aat ıııı o ava y '.■• ■ 

'» /] ^ (M > i 
/ , c '• /. \ \ \ a 
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yeceği' için A.B.D. ’nin şiddetli tepkisi ile karşı¬ 
laşmaktadırlar» 

Bu nedenle 1)6711611111161 sosyal kuruluşlar insancıl 
amaçlarla yaptıkları gıda yancımı arasına mutlaka 
süttozu da koyarak lıem Avrupa ülkeleri elindeki stok 
hirikimlerine bir çare bulmak ve hem de yardım alan 
ülkelerde ilerisi için bu mala bir pazar hazırlamak 
imkanını yaratmaktadırlar. 

Nitekim 1974- yılma kadar devam eden bedelsiz süttozu 
yardımı 1974- yılında kesilince Kirkiye 1975 yılında 
650 ton bedelli olarak- süttozu ithalatı yapma ihti¬ 
yacını duymuştur. 

b» Süttozu Sektörü Tününden: 

Ülkemizde 1932 yılında süttozu sanayii kurulmakla 
beraber başlangıçta kapasite, kullanılış yeri, çok 
geniş olan bu mamüle duyulan ihtiyacı karşılamaya 
şüphesiz yeterli değildi. 

Yardım olarak gelen süttozları, ev halkında, gıda değe¬ 
ri yüksek olan bu maddeyi kullanma alışkanlığı yarat¬ 
mamış olmakla beraber büskivü, çikolata ve çocuk ma¬ 
ması sanayiinde süt yerine ikame maddesi olarak kul¬ 
lanılmış ve her yıl artan bir talep yaratmıştır. 

Bu talep, yeni fabrikalar ilavesi suretiyle artırılan 
üretim kapasitesine yeterli bir ihtiyaç alanı yarat¬ 
mıştır. 

Ancak, bu gün 6.000 ton/yil'a ulaşan üretim kapasitesi 
devam eden süttozu ithalatı nedeniyle atıl kalma 

tehlikesiyle karşılaşmış durumdadır» 

V 
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c. Türkiye Hayvancılığı Açısından: 

Süttozu sektörü süt hayvancılığımızın pazarlama 

problemine çözüm getirebilecek bir sektördür. 

Bahar ve yaz aylarında tabii olarak artan süt üre¬ 
timinin günlük ihtiyacın dışında kalan kısınma toz 
şeklinde dayanıklılık kazandırılması ve bu suretle 
üretici elindeki sütün yaz-kış devamlı olarak pazar 

bulması hayvancılığın gelişmesinde en büyük etken¬ 
lerden birisidir. 

Ancak, büyük ölçüde piyasaya intikal eden ve çok 
düşük fiatlarla satılan yardım süttozu ithalatı devam 
ettiği ve fiat rekabeti yüzünden yerli fabrikalar 
ürettikleri süttozunu satamadıkları sürece bu yararın 
gerçekleşmesi beklenemez. 

D) İhracat: 

Süttozu sektöründe bugüne kadar ihracat söz konusu 
olmamıştır. Avrupa ülkelerindeki ihtiyaç fazlası stok 
süttozları ve bu stokların eritilmesi için Avrupa 
devletlerinin süttozu ihtiyacına büyük sübvansiyonlar 
ödemeleri ve 10 kg. sütten 1 kg. toz esasına göre 
üretilen bu malın dünya ihraç fiatlarının sübvansiyon 
sebebiyle 6.-II. ya kadar düşürülmüş bulunması karşı¬ 
sında yakın bir gelecekte ihracat yapabilme imkanımız 
yoktur. 

Türkiye’de iç üretimde stok mecburiyeti yaratacak 
herhangi bir kapasite henüz mevcut değildir. Fakat 

bedelli veya bedelsiz şekilde ithal edilen süttozları 
çok düşük fiatlarla piyasaya intikal ettiğinden Tür¬ 
kiye 'deki fabrikaların imalatı olan süttozları düşük 

STOK DURUMU 

/ 
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fiatlı ithal malı süttozu karşısında pazar bulamamak¬ 
ta ve bu yüzden devlet fabrikaları dahi ürettikleri 
inalın tamamını satamamakta ve ellerinde daima stok 

süttozu kalmaktadır. 

Burada önemli olan, mevcut stokun miktarından ziyade 
ithal süttozunun rekabeti yüzünden fabrikaların atıl 
kapasite problemidir. 

YURT ÎÇÎ TALEBİ 

Türkiye'ye yapılan ithalatın 17 yıllık ortalaması 
5300 ton/yıl dır. 

1973 yılında ithalat yapılmamış ve iç üretim 1000 ton(l) 

1975 yılında ise ithalat 650 ton iç üretim ise 1230 t.(2 
olmuştur. ; 

Bu rakamlar dikkate alınırsa ülkenin süttozu ihtiyacı¬ 

nın 2000 ton (sanayi ihtiyaaı) ile 5000 ton (sanayi 
ihtiyacı+ toplu tüketim yerlerine yardım + yardımın 
piyasaya intikal eden kısmı ) arasında olduğu söyle¬ 
nebilir. 

FIAT DURUMU 

- Dünya ffiatları: 

Süttozunda Dünya Fiatiarı maliyet esasından tamamen 
ayrılmıştır. Stokların eritilebilmesi için her ül¬ 
kenin kg. başına verdifi ihracat sübvansiyonu fiatla- 
rı her yıl giderek düşürmektedir. 

(1) 1975 Yıllık Program, Sayfa 177, Tablo: 85 
(2) Komisyon Raporu, Sayfa Tablo: 4 ^ 
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1975 yılında Türkiye'ye ithal edilen süttozları 
CI? İstanbul 11.55 ft/Kg. ( 0.769 #/£g* ) olmuştur. 

Bu fi atlar 1976 yazında Avrupa pazarında POB 6--11./Kg. 
a kadar düşmüştür. 

- Türkiye Si at13rı: 

Yurt içi fiatları 1975 yılında 35.  40.-TL/Kg. 
civarında iken ucuz süttozunun fiat rekabeti karşı¬ 
sında 1976 yılında 32.-Tl/Kg. a düşmüştür. 

Süttozu sektöründe bugün için kurulu kapasite mecut 
talebi karşılayabilecek seviyededir. Talepte artış, 
süttozu kullanımının sanayinin yanı sıra ev tüketimi 
şeklinde yaygınlaşması ile gerçekleşebilir. 

Bu ise, okullarda ve fabrikalarda yardım süttozlarıyla 
yapılan yoğun beslenme program!arının halkımızda 
süttozuna karşı yarattığı çekimserliğin ve ayrıca çok 
geniş kullanma sahası olan süttozu hakkında ilkokul 
çağından itibaren eğitim yapılması, çeşitli kampan¬ 
yalarla, (televizyon, broşür v.b) halkın bilgi sahibi 
olmasının sağlanmasına bağlıdır. 

A.B.D. ve Avrupa ülkeleri ile ha.yvancılığın ekononi- 
sinde büyük yer tuttuğu Avusturalya, Norveç ve İsveç 
gibi ülkelerde büyük ölçüde süttozu üretimi yapıl¬ 
maktadır. 

Bu ülkeler yönünden problem, tüketim yetersizliği 
yüzünden biriken stokların eritilmesi konusudur. 

örnek olmak üzere alman üç ülkedeki üretim ve tüketim 

7-

8' DÎGaR -LllüKETLlRDS D JRJlî VB ÎRDE131Ü.İESÎ 

f 
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Yavan süttozu üretimi(1) 
Yağlı ve yavan süttozu 
tüketimi(2) 
Yıllık üretim fazlası 

rakamları durumu açıklıkla ortaya koymaktadır; 

1974- Yılı 1000 ton 
Norveç ' İsveç Finlandiya 

Yavan süttozu üretimi(l) 7,8 4-9,6 51,2 

4-,9 24.4 14,9 

2,9 25,2 36,5 

Sadece AET ülkeleri elindeki 1975 yılı süttozu stoku 
1.140.000 tondur. 

AET ülkeleri bu stoku eritebilmek için zarar karşı
lığı olarak 1976 yılında 520.710.000 RE (RE,AET'de 
kullanılan para birimi olup 1, RE = 3,6 Alman Markıdır) 
Yardım fonu ayırmıştır.(3) 

Bu yardım fonundan yararlanılarak düşürülen ihraç 
fiatları karşısında dünya ticaretine Türkiye'nin 
katılması mümkün görülmemektedir. 

ÜLKE OLANAKLARI 

Süttozu sektöründe önemli olan üretim faktörleri, sa
nayii tesisi ve han maddedir» 

Bu gün için süttozu işleyen 8 fabrika mevcut.tur. 

Bu fabrikalar henüz tam kapasite ile çalışabilir duru
ma gelmiş olmamakla beraber, süttozu talebindeki artışa 
paralel olarak önümüzdeki yıllarda tam kapasiteye ulaş
maları ve yeni fabrikalar kurulması kolaylıkla mümkün
dür. 

(1) Deutsche Molkerei-Zeitımg 8 April 1976 S.424 
(2) IDE Annual Bülletin 1976 Document E.88 

(3) Deutche Molkerei Zeitung 8 April 1976 
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IV-

Talep yetersizliği yukarıda açıklandığı üzere yardım 
süttozlarınm piyasaya intikal etmesinden doğan suni 
bir durumdur. 

Hammadde yönünden ülke potansiyeli bu sektörün ge¬ 
lişmesine müsait olup, ayrıca sektördeki gelişme çiğ 
süt üretimine yeni bir pazar yaratacağı için her iki 
sektörün potansiyeli gelişme yönünden birbirine bağ¬ 
lıdır. 

Hammadde potansiyelini göstermek bakımından aşağıdaki 
tablolarda çiğ süt üretimi ve hayvan sayısına ait 
istatistikler verilmiştir. 

SAĞILAN HAYVAN SAYISI ( BAŞ ) 

Yıl. Koyun înek Seçf^Slda Toplam 
1973 20.372.000 d.736.000 8.896.000 324.000 34.328.000 

1974 20.455.000 4.844.000 8.918.000 327-000 34.5^4.000 
1975 20.652.000 4.852.000 8.844.000 340.000 34.698.000 

SON ÜRETİN ( TON ) 

1973 953.000 2.747.000 620.000 271.000 4.591.000 
1974 961.000 2.812.000 626.COO 273.000 4.672.000 
1975 978.000 2.812.000 632.000 285.000 4.706.000 

ÜRETİM PROGRAMI 

. GENEL DüRUM 

1973 ve 1975 yılhk programlardaki rakamlardan yararla¬ 
narak yurt içi üretim talep ve ithalat tahminleri 
aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
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/ 
Yıl Talep 

1000 ton 

Üretim  İthalat (İ/Fiili İthalst 
1971 0,6 
1972 1,1 
1973 l,4(gerçek- 

leşen) 
1974- 1,3 (gerçek¬ 

leşen) 
1975 1,8 

0,6 
1,1 
1,0(gerçek¬ 

leşen) 
0,8(gerçek¬ 

leşen) 
1,0 

10,0 
10,2' 

0,9 4,4 

1,0 0,6 

Yukarıdaki rakamların tetkikinden görüleceği üzere, 

bugünkü şartlar altında yıllık programlar için dahi 
süttozuada bir talep tahmini ve buna bağlı olarak 
üretim ve yatırım hedeflerini tahmin ve tesbit etmek 
mümkün değildir. 

Nitekim yıllık programda (1) talebin 1.400 ton, itha¬ 
latın 900 ton olarak gerçekleştiği saptanan 1973 
yılında belirtildiği üzere ülkeye 4-.400 ton yardım 
süttozu girmiş ve kurulu üretim kapasitesi o yıl için 
2000 ton olduğu halde bu tesisler ancak %50 kapasite 
ile çalışabilme imkanını bulmuşlardır. 

Bir önceki yıl ithalatı nedeniyle .1974 yılında 800 
tona düşen iç üretim, o yıl süttozu ithalatı olmadığı 
için 1975 yılında 10C0 tona yükselmiştir. 

1975 yılında yeni tesisler ilavesiyle 6000 ton/yıl a 
çıkan kapasite gözönünde tutulursa, ithalat yapıl¬ 
madığı takdirde iç üretimin süratle artarak talebi 
karşılayacağı söylenebilir. 

(1) 1975 yılı Programı S. 175, Tablo 84, İthalat 86. 

" " ıH. 
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VII- ALIIIIASI öllGÖP-üLEN TSD3İKL2R 

ülkemizde hayvancılığın gelişmesi, bahar ve yaz ay¬ 
larında artan çiğ süt üretimine pazar yaratmakla 
mümkündür. 

Zira yazın sütünü satamıyan üretici hiç bir zaman 
işlet^psini büyütmeyi göze alamamaktadır. 

Çiğ süt üretiminin arttığı yaz aylarında çiğ süt 
üretimine olan talebin düştüğü, hiç değilse değişme¬ 
diği kabul edilirse üretim fazlası sütün dayanıklı 
hale getirilmesi ve bunu sağlayacak tesislerin kurul¬ 
ması şarttır. 

Kurulan tesislerin tam kapasite ile çalışarak hayvan¬ 
cılıktaki üretim fazlasına pazar yaratabilmesi ise 
bunların ürettikleri mamullerin yıl içinde satabilme¬ 
lerine bağlıdır. 

Yurt içi süttozu talebinin henüz, kurulmuş bulunan 
fabrikaların üretim kapasitelerini dahi karşılayama¬ 
yacak seviyede bulunduğu ülkemizde süttozu ithalatı 
veya yardım şeklinde bedelsiz olarak gelen ve büyük 
ölçüde piyasaya intikal eden süttozuna müsaade edilnnej- 
si, sanayi tesislerinin karşılaştığı pazarlama prob¬ 
leminin üreticiye yansıması ve çiğ süt üretiminde 
pay-ariâj'na problemi doğmasına sebep olmaktadır. ‘ Bu da 
hayvancılığın gelişmesini olumsuz yönde etkilemekte¬ 
dir . 

Bu problem kesinlikle halledilmedikten sonra süttozuı 
sektöründe ileriye ait bir gelişme beklenemez. 

Ayrıca sektörün gelişmesi bakımından aşağıdaki husus— 



- 21 -

1- VERGİLERİN SEKTÖR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 

Ülkemizde kurumlar vergisi tatbik;.1 mda sektörler 

itibariyle vergi oranı farklılığı yoktur. 

Süttozunda daha düşük vergi uygulanması, satış fiatv 
nı düşürerek süttozu talebini artıracağı için hay¬ 
vancılığın gelişmesinde önemli bir rol oynayabilir. 

Î2- AMORTİSMANLAR 

Tesis ve makina amortisman nispetleri makuldur. Ancak, 
raporda belirtilen sebeplerle tesislerin düşük kapa¬ 
sitede çalışmaları maliyetlerdeki amortisman payını 
yükseltmektedir. 

3— KREDİLER 

Bu sektöre özel kredi veren müesseseler mevcut değil¬ 
dir. Yatırımda kullanılabilen orta vadeli Banka kre¬ 
dileri, faiz nisbetleri yüksek ve ödeme süreleri kısa 

olduğu için bunların faiz yükü üretim maliyetlerini 
artırmakta ve ana paranın kısa sürede ödenmesi mec¬ 
buriyeti, tam kapasite ile çalışmayan müesseseler! 
güç durumda bırakmaktadır. 

E- PAZARLAMA SORUNLARI 

Bu sektördeki özel sanayi kuruluşları, Devlet Kurum- 
•larınm pazarlama tıkanıklıkları ile karşılaştıkla¬ 
rında zararı Hazine'den karşılanan fiat düşmeleri 
yapmaları halinde büyük güçlüklerle karşılaşmaktad 
lar. 

Ayrıca düşük fiatla veya bedelsiz süttozu ithalatı 
yapılan yıllarda ise hem devlet ve hem de özel sa¬ 

nayii kuruluşları mallarını pazarlayamadıkları için 



ellerinde büyük stok birikimleri kalmaktadır. 

ORTAK PAZAR YE DİĞER ULUSLARARASI KURULUŞLAR 
KARŞISINDA SEKTÖRÜN DURUMU 

Ortak pazar ülkelerindeki üretim fazlası süttozları 
ve bunların elden çıkarılması için kurulan yardım 
fonları sayesinde dünya fiatlarınm aşırı derecede 
düşmesi ve uluslararası kuruluşların süttozu faz¬ 
lasına çıkış yolu bulmak amacıyla diğer ülkelere 
ve bu arada memleketimize yardım süttozu verme ça¬ 
baları ve bunların süttozu sektörümüze etkileri 

ra.por metninde incelenmiştir. 

SEKTÖRÜN GELİŞMESİ İÇİN GEREKLİ GÖRÜLEN DİĞER 
TEDBİRLER 

Kanada ve İsveç gibi bazı ülkeler hayvancılıklarını 
geliştirmek ve pazarlamada tıkanıklık olmasını ön¬ 
lemek bakımından fazla sütü daima değerlendirebilen 
süttozu sektörüne sübvansiyon uygulamak suretiyle 
bu sektörde üretim ve pazarlama tıkanıklıklarını 
önleyebilmektedirler. 

Buna benzer bir uygulama ülkemizde de yapıldığı tak¬ 
dirde yararlı olabileceği şüphesizdir. 



D.F.Î. Süt ve Hamilleri Özel İhtisas 

Komisyonu Başkanlığına 

Süt ve Mamulleri ile ilgili " Diğer Konular " alt komisyonu¬ 
nun n :raporudur: 

Anılan başlık altında, ülkemiz için öncelik gösteren süt ve 
mamumulllerinin üretim ve tüketimini engelleyen faktörler ile diğer alt 
komimi;syonl arında yer alamayan, fakat önemli görülen konular ele alına¬ 
rak k bir inceleme yapılmıştır. Ancak, konu itibariyle, D.1.1. tarafın¬ 
dan n -önerilen, "çalışma modeline" göre bir düzenlemeye gidilememiştir. 

Anayasamızın 52. Haddesinde " Devlet halkın gereği gibi bes- 
lemrnmsesini sağlamak için gereken tedbirleri alır " şeklinde bir hüküm 
buiulummaktadır. Bu husus göz önüne alınarak, konuya bakılmak istendiğin¬ 
de, , :sağlıklı, dinamik ve yaratıcı gücü yüksek bir toplumun oluşturulma- 
smdndca, sahip oldukları üstün besin değerinden ötürü, süt ve mamulleri¬ 
ne o ömemli bir yer verme zorunluluğu hemen anlaşılmaktadır. Gerçekten, 
süt t 've ondan elde edilen mamullerin, bu üstünlüğünü bilen ülkelerde, 
geninitş ölçüde tüketilmesine ayrı bir değer verilmekte ve buna bağlı ola-- 
rak k 'üretimleri de teşvik edilmektedir. Bizde, Anayasa ile devlete, bel¬ 
ki o Oı ülkelerdekinden daha da ileri biçimde bir görev verilmekte ise de, 
aaalalıesef bu güne kadar, gerekli ve yeterli tedbirlerin alınmamış oldu¬ 
ğu k kcolayca görülmektedir. 

Gerçi gerek birinci ve ikinci, gerekse özellikle Çrtak Pa¬ 
zar1.r'<dan dolayı beliren yeni bir strateji ile hazırlanan üçüncü beş yıl¬ 
lık k 'kalkınma planında, bu konuda bir takım tedbirlerin alınmak istendi¬ 
ği i i'.lk anda görülüyorsa da, uygulamalara göre bunların çoğunun ve bu 
aradadla önemlilerinin henüz gerçekleştirilmediği, gerçekleştirilmiş gibi 
görürüinenlerin de bir takım sorunlar taşıdığı göze çarpmaktadır. 

Burada amaç, yukarıda da belirtildiği üzere, toplumun besleıı- 
mesisii. olduğuna göre, alınması düşünülen tedbirlerin tüketime dayanması 
ve o 03nun geliştirilmesi gerekmektedir. Bilindiği gibi yararlandığımız 
besisilnler tarımsal kaynaklıdır, üretilen bu maddelerin özellikle onu 
ürebetcen topluma ait bulunması ve o toplumda kullanılması birinci koşul 
olmamaalıdır. Bunu sağlamak için de gerekli yollar aranmalı ve olanaklar 
yacanaatıimalıdır. Ançak, gerçek ihtiyaçtan artan ürünlerin ihracı düşü- 
nülalmaelidir. Çok iyi bilinmelidir ki, tarımsal ürünlerin ihracına bağlı 
bir .r yol, kalkınmayı tek başına gerçekleştirememekte ve zaten ülkemizin 
kalklkıınması için de böyle bir politikâ'jbeninsenısenektedir. Kalkınmayı 



özde saklayan, baş tarafta da değinildiği gibi saflıklı, dinanik ve ya¬ 
ratıcı gücü yüksek bireylerden oluşan toplunun kendisidir. 

Ülkenizde süt ve ondan elde edilen mamullerin üretimi ve do¬ 

layısıyla da bu yöndeki tüketin şok düşük bir düzeyde yer almaktadır, 
devlet istatistik Enstitüsünün verilerine göre yılda 4,5 milyon ton ci¬ 
varınla görülen süt üretimimizden nüfus bacına ortalama 122 kg. kadar 
oldukça az bir miktar düşmektedir. Halbuki bu değer, bazı avrupa ülke¬ 
lerinde, crr.e in İrlanda'da bizimkinin 10, Danimarka'da S, nollanda’tfe 
iraasa'da da y katından fazladır. 

Üretilen sütten elde edilen mamullerin kişi başına olan mik¬ 
tarı da pek tabiî aynı şekilde düşük düzeyde bulunmaktadır. Eu konuda 
elde güvenilir deÛerler olmamasından ötürü sayısal açıklamalarda güçlük 
çekilmektedir. Caüninlere cayalı bir örnek vermek gerekirse ülkenizde 
üretilen peynirden ki.şiba'ins düşen miktar 1,5 kg. dolaylarında yer al¬ 
maktadır. Oysa, bir -cansız yılda 12-13 kg., bir Alman 9-10 kg., Dani¬ 
markalI S, iiollandalı 3 kg. peynir tüketmektedir. Eu tüketimin komşumuz 
Yur.anistanda bile 10 kg. dolaylarında olduğu söylenmektedir. 

Eu bakımdan süt ve mamulleri tüketiminin ve buna baflı olarak 

da üretiminin istenilen şekilde gerçekleşmesi ve gerekli düzeye ulaşma¬ 
sı için alır-ması zorunlu tedbirleri aşağıda değinildiği gibi gruplan¬ 
dırmak mümkün olmaktadır. 

I. nülTt.- 

Bilindiği gibi hayvansal besinlerden yararlanma oranı beslen¬ 
mede önemli bir yer tutmakta bundada eğitimin ve alışkanlıkların büyük 
rolü bulunmaktadır, ülkemizde bir kaç meslek grubunun dışında bilinçli 
bir beslenme reşitli uygulayan ve günlük besinlerin içinde hayvansal 
olanlara gerekli yeri veren pek az kimse vardır. Beslenme işi bir mes¬ 
lek işi deldi her insanın aldığı kültür içinde Biyoloji, i'arih, Coğraf¬ 
ya ve Yurttaşlık bilgilerinden de önde olmalıdır. Bu itibarla ilk öğre¬ 
timini yapan herkes-ki ülkemizce zorunlu bir öİrenim olarak uygulanmak¬ 
tadır. Yeterli bir beslenme kültürüne sahip bulunmalıdır. 

Ayrıca televizyon, nadyo vb. yayın vasıtaları ile halkın bu 
yöndeki bilgisi geliştirilmelidir. Böylece ülkemizde yetkili kuruluş¬ 
larca da saptanan ve bundan önceki kalkınma planlarında da yer alan ye¬ 
tersiz beslenme veya gizli açlığa karşı etkili bir seferberlice geçil¬ 
melidir. 

Bir çok ülkede hatta gelişmiş kabul edilenlerde bile bu iş 
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ezelL tolaırak görevlendirilen " Beslenme Bakanlığı " adı altında yüksek 
düzeyyycdeki devlet örgütü tarafından yürütülmektedir. 

Böyleee, yani eğitin yoluyla halkın beslenme halkında gerek¬ 
li bbidUgilere sahip kılınması sağlanabileceği gibi, alışkanlıklarında 
da b±>i>i:r takım değişiklikler yapılmış olacaktır. 

Örneğin ülkemizde süt ve bazı mamulleri günlük yiyecekler 
arassıımdaki oranına, alışkanlıkların etkisi bulunmaktadır. İçme sütü 
tükehttıimi çok düşük bir düzeyde yer almakta, hatta bir çok çevrelerde, 
buna a ı bir çocuk veya yaşlı besini olarak bakılmaktadır. Keza yine bir 
çok \ kkrimse tarafından, ileri teknolojinin ürünü olan pastörize veya 
sterri’idize edilmiş içme sütleri, yağı alınmış süt, pişirilmemiş süt de- 
nilesmekten şüphe ile karşılanmaktadır. Buna karşılık renkli gazoz mey¬ 
ve 'sısuujyu ve benzeri meşrubatlara karşı tüketim isteği büyük bir hızla 
gelüşşunektedir. 

Bu bakımdan halka bu yönde istek uyandırmak amacıyla, çeşit¬ 
li p.pnr'opaganda, reklam vb. araçlarından yararlanarak değişik zevklere 
hitaahb>edecek mamullerin tüketimini arttırmak için yollar aranmalıdır. 

Aynı şey yalnızca içme sütü için değil, dondurma, yoğurt, 
ayraaam, peynir vb. gibi mamullere de uygulanmalıdır.. Yine örnek veril¬ 
mek t ssuretiyle açıklamak istenirse, ülkemizde az önceki mamullerden 
donddvluınna yazın sıcakların arttığı sıralarda bol miktarda istenmekte, 
yoğunıurt ise özellikle ilkbahar sonundan itibaren domates ile/bazı mey- 
veleesır ile sebzelerin çıkışından sonra pek rağbet görmemek suretiyle 
dengggesiaöir şekilde tüketime katılmaktadır. Halbuki az önce anılan 
yollllarla değişik tad, aroma ve özellikte mamullere ( meyveli yoğurtla¬ 
ra vvVtö. ) yer verilerek, yeni alışkanlıkların kazandırılmasına dolayı¬ 
sıylana tüketimde bir düzen sağlanmasına gidilebilir. 

II.FİYAT: 

Süt ve mamulleri tüketiminin geliştirilmesini sağlamak ama- 
cıylâLlta uygulanması gereken, beslenme eğitimi ve hayvansal besinlere, 
özebllüikle süt mamullerine karşı alışkanlık kazandırma yöntemlerinin 
başşaaırıya ulaşmasını etkileyecek diğer bir faktörde, adı geçen besinle¬ 
rim . :fiyat durumudur. 

Bir insan giyimi ile, barınması ile ilgili bir takım husus- 
lamı ihmal edebilir. Bunlar için sağlayamadığı bir maddenin yerini 
birr ’ başkası ile karşılanası mümkündür, lakat, beslenmesini ilgilendi- 

a/oofi/' Cuc A ^ 
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ren hiç bir yön asla ihmal edilmeyecek bir niteliktedir. Canlı organiz¬ 
manın, yasanını sürdürebilmesi ve fonksiyonlarını yerine getirebilmesi 
için, gereksinme duyduSu besin maddelerinin dengeli ve yeterli bir bi¬ 
çimde karşılanması zorunludur. Bunlardan, bazılarının yerini bir diğe¬ 
ri tutmadığı gibi, başka şekilde karşılanmaları da mümkün olamamakta¬ 
dır. umek'in, proteinlerin görevini, diğer her hangi bir besin maddesi¬ 
nin karşılayamadığı gibi... bir çok vitaminler fabrika ürünü olarak 
sallanabildiği halde, proteinler henüz bu yolla elde edilememekte ve 
büyük bir çoğunlukla hayvansal besinlerden karşılanmaları gerekmekte¬ 
dir. 

Bu yüzden, protein kaynağı olanlar genellikle pahalı besin¬ 
ler grubunu teşkil etmektedir. Halk sağlığı yönünden, beslenmenin öne¬ 
mini benimseyen ülkeler bu tip besinlerin halka kolay intikallerini sa? 
Issak anacıyla, düşük fiyat politikası uygulamaktadırlar. Bizde ise,za¬ 
ten maliyetleri oldukça yüksek olan bu grup besinlerin, alın gücünü aşs 
satış fiyatları, halkta maalesef bunları tüketmeme alışkanlığına yol 
açmaktadır. Hele buna, son yıllarda, üreticiyi korumak amacıyla, tek 
taraflı uygulanan yüksek fiyatta hammadde, ( örneğin süt ) alım fiyat¬ 
ları da eklenince maliyetin, büsbütün yüksek değerlere ulaştığı görül¬ 
mektedir. Hu bakından alınması gereken fiyat tedbirlerinin hem tüketi¬ 
min, hem de üretimin teşvik edilmesini hedef alarak çift yönlü ve den¬ 
geli uygulanmasında zorunluk bulunmaktadır. 

Bu grup tarımsal ürünlerin tüketimi ile üretimi arasında der 
ge kurulmaya ve istikrar kazandırılmaya çalışılmalıdır. Nasılki üreti¬ 
ci için bir taban fiyatı öngörülüyorsa, tüketici için de tavan fiyatı 
düşünülmeli ve devlet tarafından, amaç sağlanıncaya kadar sübvansiyona 
gidilmelidir. Bununla birlikte üretim açığını kapamak için ithalata: 
mevsimlik fazlalığı gidermek için de ihracata yönelme gibi ekonomik ol¬ 
mayan yararsız uygulamalardan kaçınmalıdır. 

III. ÜEExIH ICOfULLAP.I: 

1. memleketimizde süt üretimi, özel bir süt çiftliğince ve 
belli bir amaca yönelik olarak yapılmamaktadır. 

Başka ülkelerde hayvancılık yapan çiftlikler " süt hayvancı¬ 
lığı. " " et hayvancılığı " gibi ayrılmış olmakla beraber bizde bu durı- 
ma rastlamak güçtür, Elinde bir tek ineği olan kişi de, 8-10 ineği ol as 
80-100 ,.:.eği olanda kendisini süt üreticisi olarak- görür ve aynı hak 

avantajlara sahip olmak ister. Bu şekilde belli amaca yönelik ve 

,/»/ ov c.]-ü j 



anifcaıbl olabilecek en az hayran sayısını elinde bulundurmayan ve hele 
üt; üiretiainin gerektirdiği kaba yem üretiminde bulunmayan, hemen her 
eşit" yemi dışardan satın alan bir sütçüde süt maliyetinin-.' aynı zaüan- 

da yesm bitkileri tarımı yapan bir hayvan, yetiştiricisi ile eşit olması 
o 1 amaık s ı z dı r . 

bir bneslemeden daha çok sadece karın doyurmayı besleme sayan bir üreti¬ 
ci ille; kültür ırkı üzerinde çalışan, daima yüksek verimli hayvanları 
eldîe tutan, melezleme ve seleksiyonu yetiştiriciliğin gereği sayarı üre- 

ticilLerin aynı süt verimini alabilmeleri ve maliyetlerinde aynı olabil¬ 
mesi olanağı yoktur. 

lercdesn arınmış bir ahırda barındırılan hayvanlarla; güneş görmeyen,ha- 
vasıızz, pislikten hastalık yuvası haline gelmiş, en rahatsız koşullarda 

tar üirünü verebilmesi ve alman ürünün sağlık yönünden aynı özelliği 
5Öste9rebilmesi de kuşkusuz söz konusu edilemez. 

rint tkendi maliyetlerinin farklılığına göre alıcı ve fiyat arayacakları, 
hatira aramak zorunda kalacakları kuşkusuzdur. Bu nedenle de süt piyasa- 
aınıı karma karışık olması kaçınılmaz olacaktır. 

rinıim üretim ve satışına mahsus mahal ve levazım ile süt veren hayvan¬ 
lardın yaşadıkları ve sağıldıkları yerlerin sıhhi şartlarının tesbitine 
dai.r Bakanlar Kurulunca yayınlanmış bir talimatname vardır. Bu talimat- 
nanne’yi çıkaranlar dahi bunun varlığından habersizdirler. Aslında bu ta- 
limaıtnaıne Adalet, îşişleri, Ekonomi ve Ticaret, Sağlık ve Sosyal Yar¬ 
dımı ve Tarım Bakanlıklarınca yürütülür. Böylece hiç bir Bakanlık buna 
gerreiği gibi sahip çıkmamıştır. Bu nedenle: 

2. Çok düşük verimli, verimine göre damızlık seçimi uygulan- 
mamnşj, gereği gihi beslenmemiş veya başka bir deyimle verine yönel :'k 

3. Hayvancılığın gereği olacak rahat, teniz, havadar, haşe-re- 

ve Ihaatta çeşitli hayvanlarla birlikte barındırılan hayvanların aynı nik- 

Bu ön yargılamalardan çıkarılacak sonuç: 
a- Üretim miktarları çok değişik, 
b- Hayvanların başına verim miktarı çok değişik,' 
c- ürettikleri sütün kaliteleri çok farklı olan üreticile- 

Bu konuda alınması gerekli tedbirler: 

Bilindiği üzere ?.1.1976 tarihinde çıkarılmış süt ve mamulle- 

1. Önce Talimatnameyi ele alıp, bugünkü gelişme ve teknoloji 
ulamaklara uygun hale sok 

*/o/' 
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?. ' r Ününe gelenin hayvancılık veya sütçülük yap:"ası yeri¬ 
ne bu iça yatkın, arazi ve maddi olanakları ile bu işe elverişli olan- 

ia-u kuracakları tesislerde ahır, sagııahane, sağım ve solutma ekipman¬ 
ları ile asgari koşulları yerine getirenlere bir müsaade ( ruhsat ) 
karşılı”ı olarak yaptırmak. 

bklinatnamenin uygulanmasında sadece îarıa Bakanlığını so¬ 
runlu tuti.sk ve ruhsat verse içinin Barın Bakanlığına ait olmasını saf¬ 
lara'" . 

Bskiden bu içe girişmiş olan üreticilere de belli bir dö¬ 
ner. içinle duruşlarını düzeltmeleri koşuluna bağlı olarak işe devam is- 
r.i tanıra':. 

. b lir.i- .-1^1-1. 0 k-_k.- l J-L... 1A L. 1,, VB ÜAÜIÜ.A1.U. IİÇİ 

lu konuda hiç bir düzenli ve disiplinli hareketten söz edi¬ 
lemez, süt üretimi, üreticiler elinde çok düşük miktarlar gösterdiğin¬ 
den çecitli düzensizliklere kolayca yol açar. 

1. Üretim merkezleri ile imalat merkezleri arasındaki nakli¬ 
ye süt mintanlarına göre her mevsimde çeşitli problemler doyurmaktadır. 

a) I'ogrudan doğruya üreticinin kendi sütünü bir işleme ye¬ 
rine teslim etmesi, çok ender hallerde ve belli koşullarda olasıdır. 

b) üretim merkezlerindeki üreticiler, bazı nakliyecilerden 
yararlanarak belli ücret karşılığında toplatıp işleme yerlerine gönder¬ 
mektedirler. Bu taktirde nakliye maliyetine göre nakliyeci sütleri de¬ 
rişik fiyatlarla ve dilediği yerlere satma ve dağıtma- olanağına kavuşa¬ 
bilmektedir. 

c) Bir araç sahibi, sütçülerle mevsimlere göre belli bir 
fiyat anlaşması yaparak sütü satın almakta ve dilediği yere satabilmek¬ 
tedir. 

Kalite kontroluna tabi kuruluşlarla işbirliği kuran nakliye¬ 

ci ve araç sahipleri, aldıkları sütün bozuk kaliteli olması halinde süt 
sahiplerine iade edemediği için satış ve değerlendirmede güçlüklere uğ 
ramakta ve değişik imalatçılarla işbirliği kurmak zorunda kalmaktadır¬ 
lar. 

d) İşletmeler sütü üreticinin ayağında aldığı taktirde c. 
kalitesiz veya yolda bozulan sütlerden dolayı sorumluluğu kabullendi; 
olmaktadır. 

2. Yukarda sayılan her çeşit; teslimatta sütçüler fiyat ve 
kalite kontrolü karşısında memnun olmadığı imalatçıları, hiç bir cic 
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nedene bağlı kalmadan kolayca değiştirebilmektedir. İstedikleri zaman 
ve değişik bahanelerle en gerekli bir devirde, sütçü imalatçısını veya 
müşterisini terkedebilmektedir. 

5. Diğer yandan bir çok- imalatçılarda artan üretim karşısın¬ 
da adımlarına sadece satış durumuna göre ayarlamakta, üreticinin faz¬ 
lalaşan sütlerini almamaktadırlar. Bu konuda kendilerini hiç bir şekil¬ 
de sorumlu ve zorunlu saymazlar. 

4. İmalatçıların çoğu, özellikle süt üretiminin kıt olduğu 
dönenlerde, yaz aylarındaki tutumlarını unutup; bir kaç kuruş fazla 
fiyat vermek suretiyle üreticileri rahatlıkla kendilerine çevirebilmek- 

te ve onların daha önce bağlı bulunduğu imalatçının durumunu düşünme¬ 
den kendi ihtiyaçlarını karşılamakta çeşitli hile, taviz ve vaadlerde 
de bulunabilmektedirler. 

5. Yine bu düşük kapasiteli, ruhsatsız olarak çalışabilen 
veya kapkaççı zihniyeti ile çalışan imalatçılar yaz kış hiç bir kali¬ 
te kontrolü uygulamadıkları için üreticilerin bozuk vasıflı sütlerini 
alıp, sağlığa zararlı ve gıda tüzüğüne aykırı davranışlarla nötralize 
edip mamul haline sokabilmektedirler. 

Yukarda açıklanan hususlar sonucunda: 

a) İmalatçı süt getiren üretici veya nakliyeciye güvenemi¬ 
yor ve süit ihtiyacını istikrarlı bir şekilde karşılayamıyoj. 

b) üretici kışın süt verdiği imalatçılara yazın süt ver¬ 
mekte güçlük çekebiliyor. 

c) Bozuk kaliteli sütlerin satılması karşısında kalite dü¬ 
zeltilmesi için hiç bir çabaya gerek duyulmuyor. 

d) Üretici kolaylıkla öeSişebildiğinden imalatçının her 
türlü haklı uyarısına uyma zorunluluğunu kabul etmiyor, onun en güç 
anında dilediği fiyat ve kalite tavizlerini elde edebiliyor. 

Bu durumun önlenebilmesi için: 

1. Üretici aldığı ruhsatla birlikte bir " süt üreticiler 
birliğine " kaydolmalı ve her türlü problemini bu birlik aracılığı ile 
çözümlemeye mecbur olmalıdır. 

2. Süt imalatçılarıda aynı şekilde bir " Süt İmalatçıları 
birliği " ne kayıtlı olmalı ve her türlü problemini bu birlik kanalı 

ile çözümleme zorunda olmalıdır. ^ 

=/<,/ r~y° (h^ A ' Ğ1 
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J. ?üt üreticisi ne de imalatçı dilediği zaman bağlı bu¬ 
lundukları ve ı birliği kurdukları imalathane ve üreticilerini değiş¬ 

tirip birbirlerinden kaçırmaya fiyat değişikliği ve kalite tavizi gibi 
hareketlere kalkışmamalı ve böyle yapanlara birliklerce ceel -nen men 
cezası verilmelidir. 

/. sat i: aiaülahi: 

lir şehirde kurulu kapasiteleri ve mamul kaliteleri ile ye- 
- .rli -liretinde bulunup hizmet ederlerken çok uzak bölgelerden bu şeh¬ 
re getirilen içme sütü (rastörize veya sterilize) ve yoğurt gibi mai¬ 
lelerin tu şehirde satıldığı ve pazar buhranı yarattığı görülmektedir. 

Bu tip satışların esaslı bir disipline bağlanması ve o şehir¬ 

lerdeki en güvenilir kuruluşlara yapılacak anlaşma gereğince ancak ek¬ 
şit: üretim oranında ve kuruluş aracılı*! ile satış ve dağıtım yapabil¬ 
melidir. Atıl kapasite yaratılmasına meydan verilmemeli ve bu anlaşma 
11/2 madde de açıklanan birlik tarafından sağlanmalıdır. 

VI. L.r .1.111 üin'ÜBJğ IZÎldlttl: 

Bir şehirdeki kuruluş kapasiteleri yeterli olmasına rağmen 
hammadde yetersizliği dolayısıyla tam kapasite ile çalışması sağlana¬ 

mazken; her geçen gün yeni yeni kuruluşların aynı alanda çalışmaya ko¬ 
yulmaları ve bunların D.I-.T. tarafından desteklenmeleri, hatta Uluslar¬ 
arası bankalardan kredi sağlamalarına yardımcı olunması doğru görülme¬ 
mektedir . 

Kuruluşların hammadde yetersizliği yüzünden atıl kapasite 
ile çalı -maya mecbur bırakılması ve böylece hammadde merkezlerini pay¬ 
la şabilme konusunda birbirlerine düşenleri, genel süt ahlakını temelin¬ 
den sarsacak davranışlarda bulunmaları ne kadar sakıncalı ise; hamnad- 
c.eain yeterli olduğu hallerde de satıs müşterilerini paylaşabilme ko¬ 
nularında çeşitli ticaret hileleri ve gayrı ahlaki davranışlara yönel¬ 
meleri ele o derecede sakıncalı ve yıkıcı olmaktadır. , 

tu gibi hallerde D.P.T. Sağlık ve Sosyal Yardım ve Gıda fa¬ 
rın ve Hayvancılık Bakanlıklarının daha olumlu ve özellikle kuruluşla- 
;? müsaadede " Süt imalatçıları Birliği " ile anlaşmalı olarak hareket 
etmeleri zorunlu olmalıdır. Bir başka deyimle satış ve üretim bakımın¬ 
dan yeni bir kuruluşa gerek duyuluncaya kadar, aynı kuruluşların tam 
kapasite ile çalışmaları; hatta gerekirse tüketim ihtiyacının ve üre- 
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tim fazlasının çift vardiya uygulama suretiyle karşılanması yeğ tır'nj- 
malıdır., 

VII. SÜBVANSİYONLAR: 

ileri memleketlerden bazılarında hem üretici ve hem de tük., 
ticileri koruyabilmek amacıyla imalatçıların DEVLETÇE SUBVAİTSE edjV; 
ği bilinmektedir. 

verimli hayvan alımı; ahır, sağım, soğutma tesislerinin ıslahı ve yem 
üretimi konularında yardımcı olacak düşük faizli krediler yanında süt 
fiyatlarının koruyucu ve teşvik edici bir düzeyde tutulması zorunludur 

imalat masrafları ile artan maliyetin tüketicinin ödeme gücünü zorlama¬ 
yacak hatta tüketimi arttıracak bir düzeye indirilmesi de gereklidir. 

resmi ve özel sektör fabrikalarında çok düşük kitleye hitabeden kurulu¬ 
şa uygulanıp diğerine uygulanmayacak olursa; piyasanın karmakarışık ol¬ 
ması yanında, pek çoğunun iş yapamaz hale gelmesine de neden olacağı 
açıktır. Kele bu sübvansiyon, rantabl çalışmayan kuruluşlara tanınır 
ve onlamın devlet kesesinden haksız olarak beslenmeleri suretiyle uy¬ 
gulanır ve verimliliğe önem verilmeyecek olursa karma ekonomiyi benim¬ 
semiş bir idare sisteminde onarılmayacak yaraların açılması kaçınılmaz 
hale gelir. ' ' 

Bu bakımdan sübvansiyonların uygulanmasında işletmelerin iyi 
niyet, verimlilik ve hitabettiği kitlenin genişliği ön planda tutulma¬ 
lı ve çok dikkatle uygulamasına çaba harcanmalıdır. 

VIII. MEVZUAT: 

Gıda maddelerinin umumi sağlığı ilgilendiren eşya ve levazı¬ 
mın hususi vasıflarını gösteren tüzük'ün sütle ilgili bölümü günün tek¬ 
nolojik gelişmesine uymadığı.gibi yanlış, sakat ve bozuk hükümleri ile 
halka yararlılıktan daha çok, imalatçılara köstek olmaktadır. 

6.5-1930 tarihinde yürürlüğe giren 1593 sayılı umumi Bıfzıs- 
sıha kanunu gereğince; diğer gıdalar gibi, süt ve mamullerinin üretimi, 
kontrolü ve satışı ile ilgili bütün yetkiler Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığına verilmiştir. 

Oysa ki o târihte Gıda veO Tarım Bakanlığı iktisat Vekaletine 

Hayvancılığı kolay vazgeçilmez hale sokabilmek üzere yüksek 

Diğer yandan gerek üreticiye ödenek yüksek fiyat ve gerekse 

Ancak Devletçe yapılacak bu SÜBVANSİYONLAR aynı işi yapan 

s/o/ 



bağlı bir genel Müdürlük olarak ■ örev yapmakta idi. 0 tarihten sonrala¬ 
rı kurulan Tarım hakanlığı bürün 25 Genel iiüdürlük'ü bünyesinde bulun¬ 
duran ve gıda işinin başlıca sorunlusu olduğunu belgeleyen " Gıda "adı¬ 
nı da adına katarak büyük bir bakanlık haline gelmiştir. Eğitim-ögretim 
ve araştırma ve uygulama kurumlan ile, bunları kanuni yetkiyle yürüten 
ve çalıştıran uzman ve teknik elemanları; gelişen teknolojiye uygun ola¬ 
rak başarı ile görev yapmaktadırlar, hatta Sağlık ve Sosyal Yardım £a- 
kanlığmın gıda konusu ile ilgili Enstitü, Kontrol Laboratuvarları ve 
çevre sağlığı kurumlarmda görev yapan elemanların büyük bir çoğunluğu¬ 
nu Tarım nakanlığı elemanlarının oluşturduğunu açıklarsak, konunun asıl 
sahibinin uida-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olduğu yargısına kolayca 
varabiliriz. 

Yürürlükte olan gıda tüzüğünün sütle ilgili bölümü 1. plan 
döneninden beri yetersiz bulunmuş ve değiştirilmesi öngörülmüş ise de, 
15 yıldan beri_bu konuda yapılan çalışmalar bir türlü sonuca erdirile¬ 
mezmiş, Saflık ve Sosyal Yardın Bakanlığı ile Gıda-Tarıra ve Hayvancılık 
Bakanlığı uzman elemanları arasında bir anlaşma sağlanamamıştır. Tarım 
Bakanlığının bütün önerileri saflık bakanlığı elemanlarının çoğu tara¬ 
fından haklı görülmesine karşın, dar görüşten kurtulamayan ve kanuni 
yetkinin kendilerine ait olduğunu ileri sürerek kabul etmemekte direnîl- 
inektedir. 

Eu haliyle tüzük, sütçülük alanında yatırım yapan bütün kuru¬ 
luşlar için baltalayıcı, cesaret kırıcı, köstekleyici ve idarecileri 
durmadan ve genellikle haksız suçlamalarla mahkeme kapılarında süründü¬ 
ren yetersiz, yanlış anlamlı ve sakat hükümlülüğünü sürdürüp gitmekte¬ 
dir . 

Eu bakımdan: !)■ 1953 sayılı kanunla Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığına tanınan yetkinin, yeni bir kanunla Gıda-Tarım ve Hayvancı¬ 
lık Bakanlığına devredilmesi, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının ona 
yardımcı olması, 2) Gıda Tüzüğünün günün ve modern teknolojinin 
gereklerine uygun olarak, uygulanması mümkün olacak şekilde yeni baştan 

.tertip ve düzenlenmesi, 
5) Bu konu ile ilgili olarak hazırlanmış olan 

standartlarında yeni tüzük hükümlerine uygun hale getirilmesi, 
4-) Tüzük hükümlerinin uygulanmasında görev ala¬ 

cak kontrol uzmanlarının; halen olduğu gibi dağınık ellerde değil,sağ¬ 
lam ve tarafsız tek kuruluş bünyesj^de birleştirilmesi gerekli görül- 
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mektedir. 

IX. YAL1 ÜRÜHLER : 

Sütçülükle uğraşan kuruluşların genellikle çok düşük kapasi¬ 
teli olması, pek çok yan ürünlerin üretilmesine olanak sağlayamamakta¬ 
dır. 

Yan ürünler olarak Laktoz, albumin, kazein ve lor ( peynir 
suyundan ) s'ayılabilir. özellikle peynir işletmelinnde peynir suyundan 
ve kısmıen yayık altından elde edilen laktoz, lor ve albbumin üretimi 
için kurulacak tesislerin rantabl olmaları gerekir. Bu nedenle peynir 
suları ve yayık altının kolaylıkla toplanabileceği imalat yerleri ara¬ 
sında ımerkezi bir kuruluşun gerçekleşmesi yahut, peynir imalathaneleri¬ 
nin en .'az 25-50 TON/gün süt işleyen üniteler halinde planlanarak yan 
ürün telislerinin aynı işletme bünyesinde yeralması düşünülmelidir. 

Kaşar peynirinin haşlama suyundan elde edilen yağ: ve lor,in¬ 
san gıd.ası olarak kullanılan birer yan ürün olup imalatçılarsa senelik¬ 
le değerlendirilmektedir. Kazein, tarım ilaçları ve petrokimya endüst¬ 
risinde tarak, düğme ve kumaş imalinde kullanılan bir süt ürünü olup 
yağsız si-ten elde edilir. Bu gün için tekniğe uygun olarak ve iyi ka¬ 

liteli ^kazein elde eden imalathane yok gibidir. Ve her yıl dış ülkeler¬ 
den 100*-200 ton arasında ithal edilmekte ve' 3-5 milyon TL. para öden¬ 
mektedir. 

Gerek sütün değerlendirilmesi ve gerekse bir sanayiî madde¬ 
sinin kendi memleketimizden sağlanabilmesi için sütün bol ve ucuz oldu¬ 
ğu bir yerde kazein imal eden bir fabrika kurulması kanımca ekonomik 
olabilir. 

ülkemizin yıllık peynir üretimi 100 bin ton dolaylarında tah¬ 
min edi.lmektedir. Bunun da 1 milyon ton dolaylarındaki sütten elde edil¬ 
diği düşünülürse, yılda yaklaşık olarak 800-900 bin ton peynir suyu de- 
ğerlendlirilmeden atılmaktadır. Halbuki, bu maddenin yukarda değinildi¬ 
ği gibi.; ya laktoz üretiminde, ya da lor veya benzeri gıda maddesi ya¬ 
pımında kullanılması, hem halkımızın beslenmesindeki protein açığının 
bir böLününün kapatılması, hem de millî ekonomimize katgısı bakımından 
önemli görülmektedir. 

Gerek Türkiye Süt Endüstrisi ^urumu, gerekse özel sektör ta- 

s/o/ ^ 0J V ^ s # ^ ■ ./• 
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rafından kurulan 'büyük kapasiteli işletnelerde, söz konusu maddsıin 
değerlendirilmesine genellikle, gidilmektedir. Fakat, hanüz peynir 
üretimimizin büyük bir çoğunluğunun yapıldığı mandıralarda, böyle bir 
değerlendirme yapılmamaktadır. 

Aynı şekilde, kremadan yararlanmak suretiyle yapılan tereya¬ 
ğı üretiminde de "yayık altı" maddesi olarak bir yan ürün sorunu daha 
ülkemizde bulunmaktadır, özellikle, protein muhtevası bakımından, bu 
maddenin de insan gıdası veya hayvan yemi şeklinde değerlendirilnesi, 
yukarıda değinilen peynir suyu gibi, yararlı görülmektedir. 

X. üyrîK UA1ASI VE STÂF.ÜER SOF-jKU: 

Ülkemizde üretilen peynirin, yaklaşık olarak 4-50 ton peynir 
mayasından yararlanmak suretiyle elde edildiği sanılmaktadır. Bu ka¬ 
dar mayanın yarısından biraz fazla olan miktarını, sayıları 20’ye yak" 
laşan peynir mayası imalatçıları sağlamakta, geri kalanı ise köy aile 
işletmelerinde, küçük yaşta kesilfciş, buzağı, kuzu veya oğlak şirden-, 
lerini kendilerine göre bir işleme tabi tutularak kullanılmasıyla kar¬ 
şılanmaktadır. 

Eilindiği gibi, peynir mayası henüz süt emmekte olan geviş 
getiren hayvanların şirdeninden elde edilmektedir. Bu hammaddeni! 
yurtiçinden gereği gibi olamamaktadır, özel bir şirden üreticiliği ol¬ 
madığı için, rasgele mezbahalardan sağlanan şirdenler, özellikle anzim 
muhtevası, yönünden hiç elverişli bulunmamaktadırlar. Eskiden beri, 
ithal edilerek kullanılan şirdenlerin, son zamanda dış piyasada, kü¬ 
çük yaştaki hayvanların kesiminin ekonomik olmaması ve et üretirine 
daha ağırlık verilmesi gibi nedenlerden ötürü, kıtlığı çekilmekte,bu¬ 
na bağlı olarak da fiyatları da her yıl büyük ölçüde artmaktadır. Bu 
yüzden bir çok ülkede, söz konusu anzimin yerine geçebilecek başka an- 
zimlerin kullanılabilmesi için, gıda maddeleri tüzüklerinde uygun de¬ 
ğişiklikler yapılmış bulunmaktadır. Bu itibarla bizde de bu alarda ge¬ 
rekli çalışmalara başlanmasında zorunluluk duyulmaktadır. 

Dünya'da tüketilen 500'ü aşkın çeşitteki peynir, genel ola¬ 
rak peynir kazeinin değişik şekilde alt ürünlere parçalanması suretiy¬ 
le kendine özgü tat, lezzet ve yapıyı kazanmaktadır. Olgunlaşma adı 
verilen bu olay, farklı sıcaklık ve rutubet şartlarında, çeşitli mik¬ 
roorganizmalar tarafından tamamlanmaktadır. Ker peynir için ayrı olan 
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söz konusu mikroorganizmalardan anılan amaç için tek veya müşterek 
olarak yararlanılabilmektedir. 

Peynir teknolojisinde Starter adı verilen adı geçen mikroor- 
ganizm kültürleri sayesinde, hem peynirlerin kendine özgü özellikleri¬ 
ni kazanması kolaylıkla sağlanmakta, hem de olgunlaşma süresi bir hay¬ 
li kısaltılabilmektedir. Bizde, bu gibi kültürleri hazırlama istasyon¬ 
larının bulunmaması yüzünden, henüz yaygın bir biçimde anılan kültür¬ 
lerden yararlamlamamaktadır. 

özellikle, peynirlerimizin kalitelerinin iyileştirilmesi ve 
bunun da standart olarak korunması, bizde de "Starter" kullanmayı zo¬ 
runlu kılmaktadır. 

Aynı şekilde, iyi kaliteli tereyağı ve diğer süt mamulleri¬ 
nin yapımında da uygun mikroorganizmaların oluşturduğu kültürlere ih¬ 
tiyaç duyulmaktadır. 

Süt Teknolojisinin büyük ölçüde bağlı bulunduğu, starterle- 
rin ülkemizde de üretilme olanaklarının sağlanması gerekli olmaktadır. 
Bunun için icabeden çalışmalara başlanılması, ülke ekonomisine îyapaca- 
ğı kargılardan ötürü, yararlı görülmektedir. 

0/0/ 

(s-ı 4’ 



Bu konuda, süt arzının yılın belirli aylarında fazla¬ 
laşmasının yarattığı »orunları ortadan kaldırmak üzere doğum¬ 
ların yıl için® dağıtılması da sağlanmalıdır. Aynı zamanda mo¬ 
dem süt v® mamulleri üretim tesislerinin kurulmasıyla Stan¬ 
dard kalitede, sağlık koşullarına uygun, rantabi bir üretime 
yönelinmesi zorunludur. 

Bunların yanı sıra, üretici ve tüketici seviyesinde 
eğitime biiyük bir önem vermek gerekmektedir. Süt v® mamulleri 
üretiminde istihdam edilen her seviyede personelin çağdaş tek¬ 
nolojiye uygun bir tarzda eğitilmelerini sağlamak üzere, geliş¬ 
miş ülkelerdeki uzmanlardan yararlanılması, kısa devreli kurs¬ 
lar ve orta derecsd® teknik okullar açılması gerekmektedir® 
Eğitim hizmetleri yerine getirildikten sonra ise, usta ve tek¬ 
nisyen seviyesindeki personelin istihdamında sertifika aranmalı 
dıâ® 

Ulusal, beslenmede hayvansal protein açığını kapamak 
bakamından çok önemli bir yeri olan süt ve mamullerinin üre¬ 
tim va tüketim aşamalarında, Anayasamızın 52» maddesinde, 
"Devlet halkın gereği gibi beslenmesini sağlamak için gereken 
tedbirleri alır" ifadesine uygun olerak sübvanse edilmesi 
yoluna gidilmelidir. Böylece süt ve mamulleri üretim ve tüke¬ 
timinin IV. Beş yıllık kalkınma plânı dönemi için saptadığımız 
hedefler* uygun şekilde artış göstermesi mümkün olabilecektir» 

Diğer taraftan, üretim ve pazarlama aşamalarını kap- 
sıyan etkin bir kontrol düzeninin sağlanması şarttır. Bu konuda 
mevzuat yetersizlik ve aksaklıklarının süratle giderilmesi, 

kontrol sorumluluğunun Gıda Tarım ve Çayvancılık Bakanlığına 
verilmesi, gerekli kadroların sağlanması v® bu hizmetin tam 
bir şekilde yerine getirilmesi sağlanmalıdır. 

Bunlardan başka, süratle bozulabilen bir gıda maddesi 
grubu olan süt ve m&mûllerinin depolama ihtiyacı karşısında 
yeni soğuk hava depoları kurulmalıdır. 

1- Süt ve Mamullerinin ambalajlanması konusu üzerin¬ 
de önemle durulmalıdır. İçme sütünün ambalajlanmasında hafif¬ 
liği, geri iade zorunluluğu olmaması ve taşıma kolaylığı gibi 
avantajları bakımından uygun/^İ£Sİi^t® torbaların kullanılması 
için gerekli mevzuat değişikliği yapılmalıdır. 



II- Steriliz» süt ambalajında kullanılan kraft kağı
dı ı -patent konusu olduğundan Türkiye’de tek tip sterilize axa-
baüal.aj malzemesinin imâli halinde patent sahibi firmanın ma-
kirin^aleri dışında başka makineler tarafından kullanılmayaea-
ğırınıdan tek yabancı firma tekelini önlemek maksadıyla Türkiye-
d# e ambalaj malzemesi imalatında bu tip ikinci bir ambalaj 
malal.zemesi alternatifinin oluşturulması uygun olacaktır. 

III-Süt ve Mamulleri özel ihtisas Komisyonu tarafın-
daıan 198.2 yılında ulaşılması Öngörülen 7*200.000 tonluk süt 
ürtreıtim hedefine uygun olarak tecdit edilen üretim hedefleri 
aşişaığıdadırs 

^ ^' T 



IV. Beş Yıllık Kalkınma Plânı Sut vo Mamulleri Üretim ve Tüketim Hedefleri Mevcut Durumu 

Süt Ma- 
mülU Gr/gün 

TÜKETİM 
Kg/yıl Toplam 

ton/yıl 
üretim 
ton/yıl gr/gün 

T A 

Kg/yıl 

L E P 

Toplam 
ton/.vıl 

üretim 
ton/yıl 

İçme sütü 16 5.8 642.320 6^2.320 250 91.25 3.650.000 3.650.000 
Yoğurt 50 18.250 737.629 737.629 83,5 30.475 1.482.517 1.482.517 

Peynir 7.12 2.5 105.000 105.000 10.9 4.0 194.588 204.588 

Tereyağı 6.5 2.37 98.310 94.473 11.0 4.0 195.561 152.614 

Tabloda görülen süt mamullerinin üretimi için kullanılacak süt miktarı 6 377 830 tondur. 
Geri kalan 822.120 ton süt ise dondurma ve süt tozu üretimine tahsis edilecektir. 

Süt ve Mamulleri özel ihtisas Komisyonu raporu, aşağıdaki KomiByon üyeleri tarafından tan¬ 
zim olunmuştur. 
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