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Özet 

 1995-2015 yıllarında Malatya ili için inek sütü ile ilgili araştırma verileri TÜİK’ten alınmıştır. 

Malatya ilinden elde edilen inek sütü üretimi söz konusu tüm yıllar için Türkiye genelindeki üretimin 

yaklaşık olarak %1-2’sini kapsamaktadır. 1995 yılında Türkiye genelindeki inek sütü üretiminin %1,46'sı 

Malatya ilinden karşılanırken 2015 yılında bu oran gerileyerek  %0,96'ya kadar düşmüştür. Bu sonuçlara 

göre ilin inek sütü üretiminde ülkenin üretiminin oldukça gerisinde kaldığı görülmektedir. Malatya ilinin 

toplam inek sütü üretimi, diğer iller ile rekabet açısından teşvik edilmelidir. Süt üretim miktarını artırmak 

için alınacak tedbirlerin ilgili kişi ve kurumlar tarafından ne ölçüde yapılabileceğinin araştırılması 

gerekmektedir. 

 

Anahtar kelimeler: malatya, inek, süt 

 

Cow Milk Production in Malatya Province between 1995 and 2015 

Years 

 

Abstract 

 Research data with respect to cow milk were collected from TUIK for Malatya province between 

1995 and 2015 years. Cow's milk production from Malatya province covers about 1-2% of the total 

production in Turkey for announced years. While 1.46% of cow's milk production in Turkey in 1995 was 

covered by Malatya, this ratio decreased to 0.96% in 2015. According to these results, the cow milk 

production of province  is far behind the production of the country. Total cow milk production of Malatya 

province should be encouraged in terms of competition with the other provinces. It should investigate to 

what extent the measures taken to increase the amount of milk production  should be done by the persons 

and institutions concerned. 
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1. Giriş 

 

Süt ülkemizde oldukça sevilen ve tüketilen bir gıda kaynağıdır (Şimşek ve Açıkgöz, 

2011). Sütün besin değeri oldukça yüksek olduğundan en önemli besinlerdendir 

(Bytyiqi ve ark., 2013). Aynı zamanda süt ekonomik değeri açısından da önemli bir 

gıdadır (Çimen ve Tekelioglu, 2011; Karakoç ve ark., 2013). Hayvancılık yılın 

tamamında aktif olunan ve sürekli bir gelir ve üretim olan faaliyettir (Öztürk ve 

Karkacıer, 2008; Gündüz ve Dağdeviren, 2011). Hayvancılık, kullanılmayan işgücünü 

canlandırır ve üretilen yemleri değerlendirir, ekonomik anlamda kazanç sağlar, 

işletmelerin karlılığı artarken köyden şehre göçün önüne geçer. Bu açılardan oldukça 

önemlidir (Yıldırım ve Şahin 2003). İnek başına üretilen süt miktarında ülkemiz dünya 

ortalamasının yaklaşık yarım ton altındadır. FAO (Uluslararası Gıda ve Tarım Örgütü) 

verilerine göre, inek başına üretilen süt miktarı dünya ortalamasında 2236 kg, 

Amerika’da 8431 kg, AB’de 6105 kg, İspanya’da 5470 kg ve Türkiye’de ise 1700 kg 

kadardır (Öztürk ve Karkacıer 2008). Malatya ili coğrafi yapısı, iklimi, tarımsal 

faaliyetleri gibi özellikleri bakımından hayvancılığa müsaittir ve bu yüzden hayvancılık 

faaliyeti yoğun olarak yapılmaktadır. Malatya ilinde süt üretim miktarı her yıl artmış 

olmasına rağmen Türkiye’nin üretim hızına yetişememiştir. Yem fiyatlarının artması, 

süt üreticiliğini çok zorlamıştır. Süt üretimi için gerekli olan yemlerin, fiyatlarındaki 

artış süt üreticiliği faaliyetinin de maliyetini arttırmaktadır (Kornegay, 1996; Şahin, 

2000). Hayvancılık faaliyetlerinin bilinçsiz yapılması, hastalıkların önüne geçilememesi 

ve gerekli önemin verilmemesi gibi sebepler istenilen süt üretiminin 

gerçekleşmemesinin başlıca sebepleridir (Kornegay, 1996). Bu araştırmada 1995-2015 

yılları arasındaki TÜİK verilerinden yararlanılmıştır. Veriler oranlanarak Malatya ilinin 

inek sütü üretiminin 5'er yıllık değişimleri ve Türkiye'nin aynı süreçlerdeki üretim 

değerleri arasındaki istatistikî oranlarının tespiti hedeflenmiştir. 

 

2. Materyal ve Metot 

 

Araştırma verileri Malatya ilini kapsamaktadır. TUİK (2017) bünyesinden söz konusu 

ile ait oransal değerler ve inek sütü üretimi miktarları 1995-2015 yılları arasında kayda 

alınan sayısal verilerden elde edilmiştir. Sayısal veriler oransal ölçütte ele alınıp 
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incelenmiştir ve rakamsal karşılaştırmalar yapılmıştır. Malatya ilinin yıllara göre inek 

sütü üretimine ait oransal değerleri o yıllardaki Türkiye geneli üretim miktarlarına göre 

belirlenmiştir. TUİK bünyesinde 1995 ve 2015 yılları arasında Malatya iline ait 5’er 

yıllık veriler kullanılmıştır. 

 

3. Araştırma Bulguları ve Tartışma 

 

1995-2015 yılları arasında Türkiye ve Malatya iline ait inek sütü üretimi ile ilgili sayısal 

değerler Tablo 1’de verilmiştir. Tablo 1’den de görüldüğü gibi 1995 yılından başlayarak 

(2000 yılında az miktarda bir düşüş görülse de) 2015 yılına doğru ülke genelinde süt 

üretiminde bir artış olduğu ve bu artışın söz konusu yıllara oranla 2015 yılında zirveye 

ulaştığı görülmektedir. 

 

Tablo 1. 1995-2015 Yılları Arasında Türkiye ve Malatya İlinde İnek Sütü Üretimi 

 1995 2000 2005 2010 2015 

 Üretim 

(Ton) 

Oran 

(%) 

Üretim 

(Ton) 

Oran 

(%) 

Üretim 

(Ton) 

Oran 

(%) 

Üretim 

(Ton) 

Oran 

(%) 

Üretim 

(Ton) 

Oran 

(%) 

Türkiye 9275312 100 8732041 100 10026202 100 12418544 100 16933520 100 

Malatya 135613 1.46 139755 1.60 136591 1.36 148553 1.20 163183 0.96 

 

Fakat bu artışın beklenen oranda olmadığı söylenebilir. Ülkemiz hayvan 

yetiştiriciliğinde coğrafya ve iklim açısından oldukça zengin bir yapıya sahiptir (Şahin, 

2000). Çevresel ve hayvansal faktörlerin bilinçli ve en üst seviyede verim alınacak 

şekilde kullanımıyla hem mükemmel bir besin olan süt üretimi daha fazla gerçekleşmiş 

olacak hem de süt ve süt ürünlerinin kalitesi ve tüketimi arttırılarak ülke ekonomisine 

fayda sağlayacaktır. Malatya ili için süt üretimine bakılırsa 1995 yılından 2015 yılına 

kadar bir artışın olduğu göze çarpmaktadır. 2000 ile 2005 yılları arasında 3164 tonluk 

bir azalma görülse de 2015 yılında süt üretiminin miktar olarak tavan yaptığı ve 20 

yıllık süreçte genel olarak bir artışın olduğu gözlemlenmektedir. Fakat 2015 yılındaki 

miktar olarak görülen bu artış oransal olarak da artış gösteremeyip 2000 yılında ülke 

genelindeki süt üretiminin %1,60’nı karşılarken 2015 yılında bu oran % 0,96’ya kadar 

gerilemiştir. Genel olarak bakıldığında Malatya ilinde süt üretimi açısından miktarsal 
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olarak artış görülse de ülke üretimine göre oransal bir düşüş yaşanmıştır. Ayrıca 

Malatya ilinden elde edilen sütün söz konusu tüm yıllar için Türkiye genelindeki toplam 

süt üretiminin %1.32’sini karşıladığı saptanmıştır. Bu oran ülke genelindeki süt 

üretimini karşılamak adına ilin gerek konumu gerek üretime elverişli olması açısından 

oldukça azdır. Süt üreticileri süt üretimlerini azaltan faktörleri dikkatli bir şekilde 

belirleyerek negatif unsurları elimine etmek için gerekli tedbirleri almalıdırlar (Karakoç 

ve ark., 2013). 

 

Süt üretimindeki bu oransal zayıflığın ve belirli yıllardaki oransal düşüşlerin sebepleri 

ciddi olarak araştırılmalı ve analiz edilmelidir. Gereken düzenlemelerin yapılması ve 

hayvan ırklarının iyileştirilmesi ve yem faktörünün iyileştirilmesi hususunda önlemlerin 

alınması il ekonomisi açısından önem arz etmektedir. 
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