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SETBİR İLE İTALYAN GIDA ENDÜSTRİSİ FEDERASYONU’NUN YÜRÜTTÜĞÜ 
“SÜT DEĞERLİDİR: TEK İHTİYACIMIZ KALİTELİ SÜT” PROJESİ’NİN 
ULUSLARARASI TOPLANTISI YAPILDI
 

SETBİR Yönetim Kurulu Başkanı İsa Coşkun:

“Çiğ süt kalitesinin artırılması için tüm paydaşlarla istişareye ve işbirliği içinde 
çalışmaya ihtiyacımız var”

“AB kriterlerine uygun üretim, dünyada yeni pazarlar, yeni fırsatlar demek”

Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği’nin (SETBİR) çiğ sütte kaliteyi artırmak amacıyla başlattığı “Süt Değerlidir: 
Tek İhtiyacımız Kaliteli Süt” konulu Avrupa Birliği (AB) Projesi’nin Uluslararası Etkinliği, Ankara Bilkent Otel ve Konferans Mer-
kezi’nde gerçekleştirildi. Tarım ve Orman Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı ile Almanya, Hollanda, İtalya, 
Polonya, Slovenya ve Türkiye’den sektör temsilcilerinin yoğun katılımıyla yapılan toplantıda, projenin sonuçları değerlendirildi.  

Toplantının açılışında konuşan SETBİR Yönetim Kurulu Başkanı İsa Coşkun, Türkiye’nin süt ve süt ürünleri üretimindeki potan-
siyeline dikkat çekerek, yıllık 38 milyar lirayı aşan cirosu ile süt sektörünün her gün 500 binden fazla çiftçiden aldığı çiğ sütü 
sağlıklı, ambalajlı, hijyenik süt ürünlerine dönüştürdüğünü söyledi. Avrupa Birliği ve Avrasya Ekonomik Birliği ülkelerinin de 
dâhil olduğu 100’ü aşkın ülkeye süt ve süt ürünleri ihracatı yapıldığını kaydeden Coşkun, “Ülkemiz, 23,2 milyon ton süt üre-
timiyle dünyada sekizinci, Avrupa Birliği ülkeleri içinde üçüncü sırada yer alıyor. Şu anda üretilen sütün yaklaşık yüzde 43’ü 
işlenebiliyor. Kalite ve hijyen kriterlerine uygun üretim, yeni pazarlar, yeni fırsatlar demek. Sektörde istikrar sağlamak için ihra-
catı destekleyici politikalar da önemli. AB standartlarına uygun bir model geliştirerek, dünyada süt ve süt ürünleri piyasasında 
Türkiye’yi öne çıkarabiliriz. Bazı sektörel sorunlara çözüm üreterek, tedbir ve desteklerle üretimi ve üretim kalitesini geliştirmek 
mümkün” şeklinde konuştu. 

Geçen yıl 487 milyon dolarlık ihracat yapıldı

Geçtiğimiz yıl 233 bin ton süt ve süt ürünü ihraç edildiğini ifade eden Coşkun, “2021 yılında 487 milyon dolarlık ihracat yapıldı. 
Ülkemizde Avrupa Birliği’ne ihracat izni bulunan 29 adet, Rusya 

Federasyonu’na ihracat izni almış 8 adet, Çin Halk Cumhuriyeti’ne ihracat izni almış 60’a yakın süt işletmesi var ve hâlihazırda 
ihracat yapmaya devam ediyorlar. Önümüzdeki yıllarda bu ülkelerin sayısını ve ihracat rakamlarını artırmayı hedeflemeliyiz” 
dedi. Coşkun, 2021 yılında 13 bin ton düzeyinde süt ve süt ürünleri ithalatı yapıldığını bunun ciro olarak karşılığının da 45,8 
milyon dolar olduğunu belirtti. 
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Türkiye’de süt ürünlerinin, her gün binlerce satış noktasında tüketicilerle buluştuğunu ifade eden Coşkun, şunları söyledi: “Ül-
kemizde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylı 2 bin 496 adet süt işleme tesisi ve 6 bin 116 adet süt toplama merkezi 
bulunuyor. 2021 yılında 1,5 milyon ton içme sütü, 1,1 milyon ton yoğurt, 736 bin ton inek peyniri, 717 bin ton ayran, 86 bin ton 
yağsız süttozu, 85 bin ton tereyağı, 41 bin ton kaymak, 41 bin ton tam yağlı süttozu, 27 bin ton diğer türlere ait peynir üretimi 
gerçekleşmiştir. Ülkemizde 2021 yılında 10,05 milyon ton inek sütü sanayiye aktarılarak işlenmiştir.”

Çiğ süt kalitesi artırılmalı

Çiğ süt kalitesi konusunda son 20 yılda ciddi bir ilerleme sağlandığını ancak Türkiye’de üretilen sütün tamamının Avrupa Birliği 
standartlarına ulaşması için iyileştirmeye açık alanlar olduğunu vurgulayan SETBİR Başkanı Coşkun, “İyileştirmeye açık alanla-
rımızda, tüm paydaşlarla istişare ve işbirliği içinde çalışmaya ihtiyacımız var. Bunun için öncelikle sektörün yapısal sorunlarını 
çözmemiz, süt yağı ve protein oranlarını yükseltmemiz, mikrobiyolojik kalitemizi artırmamız, süt soğutma ve lojistik süreçleri-
mizi iyileştirmemiz gerekiyor.” diye konuştu.

Avrupa Birliği üyelik sürecinde 12. Fasıl olan Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı Politikası Faslı’nın 2010 yılında açıldığını 
vurgulayan Coşkun’un bu konudaki değerlendirmesi şöyle oldu: “AB’nin gıda güvenliği politikası “tarladan sofraya/çiftlikten 
çatala” ilkesi temelinde yürütülüyor ve bu ilke doğrultusunda bütüncül bir yaklaşım benimsenerek üretim zincirinin her aşa-
ması denetleniyor. Bu politika çerçevesinde birincil üretimden tüketiciye ulaşan son ürüne kadarki süreçte, hayvan ve bitki 
sağlığından yem güvenliğine, gıda katkı maddelerinden etiketlemeye, hijyen kriterlerinden muhafaza koşullarına kadar birçok 
alan mevzuat ile detaylı şekilde düzenleniyor. 12. Faslın kapanış kriterleri arasında; “çiğ süt kalitesinin artırılmasına yönelik plan 
ve rehberlerin hazırlanması, işletmelerin modernizasyonu ve paydaşların bilinçlendirilmesi” hükmü yer alıyor. Bu hüküm doğ-
rultusunda Bakanlığımızın yoğun çaba içinde olduğunu görüyor, sektör olarak her türlü işbirliği ve desteği sağlamaya devam 
ediyoruz.”

AB standartlarında bir model için kapsamlı analizler yapıldı

“AB-Türkiye Sivil Toplum Diyalogu VI Programı” kapsamında İtalyan Gıda Endüstrisi Federasyonu (FEDERALIMENTARE) ile 
yürütülen “Süt Değerlidir: Tek İhtiyacımız Kaliteli Süt” Projesi’nin önemli bir misyon üstlendiğini ifade eden Coşkun, projeye 
dair şunları aktardı: “2021 yılı Nisan ayında başlayan ve bu yıl Haziran ayında sona erecek projemiz kapsamında öncelikle AB ve 
Türkiye’de süt sektörü incelenerek, Türkiye’deki süt sektörünün durum analizi yapıldı. Daha sonra, İtalya ve Hollanda’ya çalışma 
ziyaretleri gerçekleştirilerek iyi uygulama örnekleri görüldü ve Türkiye’de uygulanabilecek AB standartlarında bir model gelişti-
rilmesi için kapsamlı analizler yapıldı. Ülkemizde 4 ayrı ilde (Konya, İzmir, Bursa ve Sakarya) hedef grup ve paydaşlarla istişare 
amaçlı çalışma toplantıları yapıldı. Çiğ süt üretiminde kalite, hijyen ve güvenliğin sürdürülmesi, sivil toplum kuruluşlarının ve süt 
sektörü temsilcilerinin üretimde özel hijyen hükümlerinin uygulanmasında aktif rol almalarının sağlanması da projenin amaçları 
arasında yer aldı. Elde edilen bilgiler ve belirlenecek eylemler ile birlikte oluşturulan ‘Yol Haritası’, hazırladığımız Politika Bel-
gesi’nde yer alacak.”
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Üreticilere yönelik desteklerin önemi her geçen gün daha da artmakta

TÜİK verilerine göre Türkiye’de geçen yıl üretilen çiğ süt miktarının yıllık bazda yüzde 1,3 azalarak 23 milyon 200 bin 306 ton 
gerçekleştiğini ifade eden SETBİR Başkanı İsa Coşkun, kaliteli ve güvenli süt üretiminin yanı sıra sektörde üretim potansiyelinin 
artırılabilmesi için de bazı yapısal sorunların çözülmesi ve istikrar sağlayıcı tedbirler alınması gerektiğinin altını çizdi. Coşkun, 
sektörel çözüm önerilerini ise şöyle dile getirdi: “Sektörde besleme maliyeti ile ilişki kuran istikrarlı bir fiyatlama ve destekleme 
modelinin kurulması gerekiyor. Hayvansal ürün maliyetlerinin yaklaşık yüzde 70’ini yem maliyetlerinin oluşturması nedeniyle 
hayvancılığımızın gelişiminde uygun fiyatlı ve kaliteli yem arzı önem taşıyor. Tarımsal desteklemelerin yılın başında açıklanması 
ve ödemelerin zamanında yapılması, üreticinin finansal açıdan sürdürülebilir kılınmasını ve üretimin daha planlı ve verimli bir 
şekilde gerçekleştirmesini sağlayacaktır. Konjonktürel durumlara göre yapılması gereken desteklemelerden de çekinilmemeli-
dir. Destek programlarının mevcut işletmelerin modernizasyonu ve kapasitelerinin güçlendirilmesinin desteklenmesi çerçeve-
sinde verilmesi daha etkin bir üretim sağlayacaktır. Üreticiden tüketiciye değer zincirinin etkin ve adil işlemesi için ortaya çıkan 
sorunlar giderilmelidir. Yem maliyetlerinin dışında ambalaj, elektrik, akaryakıt ve finansman maliyetlerinin azaltılmasına yönelik 
destek ya da vergi azaltımı gibi yöntemler özellikle bu dönemlerde büyük önem taşımaktadır. Süt sektörüne ilişkin olarak kayıt 
altına alınan süt miktarının azlığı, ambalajsız ve açıkta satılan süt ve süt ürünlerinin varlığı halk sağlığı için ciddi risk yaratmak-
tadır. Açıkta satılan süt ve süt ürünlerinin önüne geçilip kayıt altına alınması halk sağlığı, gıda güvenliği, rekabet ve gıda kalitesi 
açısından önem taşımakta olup, kamu ve özel sektör iş birliğinde bu alana özel önem verilmesi gerekmektedir.”

Türkiye’de çiğ süt kalitesinin geliştirilmesi için yol haritası tartışıldı

Ankara Üniversitesi Süt Teknolojisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Barbaros Özer de toplantıda proje kapsamında elde edilen bulguları 
ve sonuçları ayrıntılı bir şekilde aktardı. Özer’in moderatörlüğünü yaptığı “Avrupa Birliği’nde Çiğ Süt Kalitesini Geliştirmeye 
Yönelik Temel Stratejiler” başlıklı oturumda Almanya Federal Cumhuriyeti Büyükelçiliği Gıda ve Tarım Müsteşarı Thomas Huber, 
Hollanda Büyükelçiliği Tarım Müşaviri Maarten Wegen, Polonya Süt Odası temsilcisi Anna Łapińska, Slovenya Ticaret ve Sanayi 
Odası yetkilisi Barbara Rupnik ile İtalyan Gıda Endüstrisi Federasyonu yetkilileri Maurizio Notarfonso ve Giorgia Sabbatini, 
ülkelerindeki çiğ süt tedarik zincirinin işleyişi hakkında bilgi verdi. 

SETBİR Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fatma Can Sağlık’ın moderatörlüğünü yaptığı “Çiğ Süt Kalitesinin İyileştirilmesi, 
Türkiye İçin Politika Önerileri” başlıklı oturumda ise Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı Burhan 
Demirok, Aynes Gıda San. A.Ş. CEO / Genel Müdürü Murat Hocalar ile AtaSancak Acıpayam Tarım İşletmesi Hayvansal Üretim 
ve Satış Genel Müdürü İlker Kocaer Türkiye’de çiğ süt kalitesinin iyileştirilmesi için yapılması gerekenleri paylaştı. Program soru 
ve cevap bölümü ile tamamlandı.
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