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Avrupa Birliği Süt ve Süt Ürünleri Üretimi  

 (Güncelleme 23.03.2023) 
 

 AB-27 tereyağı fiyatları: 495 €/100 kg olarak gerçekleşmiştir. Son 4 haftada          

-0,1% düşüş göstermiştir. 

 

 AB-27 yağlı süt tozu fiyatları: 350 €/100 kg olarak gerçekleşmiştir. Son 4 
haftada -0,5% düşüş göstermiştir. 
 

 AB-27 yağsız süt tozu fiyatları: 256 €/100 kg olarak gerçekleşmiştir. Son 4 

haftada -2,9% düşüş göstermiştir. 

 

 AB-27 çedar fiyatları: 449 €/100 kg olarak gerçekleşmiştir. Son 4 haftada        
-1,4% düşüş göstermiştir.  
 

 İtalya spot süt fiyatı; düşüş göstererek 46,3 c/kg oldu. (19 Mart 2023) 
 

 11. hafta; son 4 hafta ile karşılaştırıldığında, yem maliyetleri -3,2%, enerji 
maliyetleri de  -0,6% düşüş göstermiştir. 
 

 Okyanusya, tereyağı ve yağlı süt tozu konusunda fiyat açısından daha 
rekabetçi konumdayken; ABD, yağsız süt tozu ve çedarda daha rekabetçi 
konumdadır.  
 

 Çin’in Ocak 2023’te süt ürünleri ithalatı: Yağsız süt tozunda (-29%), yağlı süt 
tozunda (-80%), tereyağında (-22%) ve yoğunlaştırılmış sütte (-80%) düşüş 
gösterirken; peynir altı suyu tozunda (+72%), kazeinde (+1%) ve laktozda (+29%) 
artış göstermiştir.  

 
 Ocak 2023'teki Süt ürünleri üretimi, bir önceki yıl aynı dönem ile 

karşılaştırıldığında: Tereyağı (+6,4%), yağsız süt tozu (+6,0%), krema (+3,1%), 
içme sütü (+0,8%), fermente süt (+1,1%) ve peynir (+0,9%) artış gösterirken; 
yağlı süt tozu (-8,4%) ve yoğunlaştırılmış süt (-4,7%) düşüş göstermiştir. 
 

 AB'nin tereyağı ihracatı; Ocak 2023’te Çin’e -38% düşüş gösterirken; ABD'ye 97% 
artış göstermiştir. 
 

 AB’nin peynir ihracatı: ABD’ye (+2%) ve İsviçre’ye (+2%) artış gösterirken; 
Japonya'ya (-35%) düşüş gösterdi. 
 

 AB'nin Çin'e yaptığı yağsız süt tozu ihracatı Ocak 2023’te; Çin’e (+69%) artış 
gösterirken; Endonezya'ya (-58%), Yemen'e (-57%) düşüş gösterdi. Yağlı süt tozu 
ihracatı ise Umman'a (-24%), Çin'e (-54%) ve Senegal’e (-57%) düşüş göstermiştir. 
 

 AB süt teslimatları Ocak 2023’te; bir önceki yılın aynı dönemine göre +1,0% 
artış göstermiştir. 
 

 Yeni Zelanda’nın tüm süt ürünlerinde ihracatı Ocak 2023'te artış gösterdi: 
Tereyağında (+11%), peynirde (+9%), yağsız süt tozunda +65% ve yağlı süt 
tozunda (+1%) olarak gerçekleşti.  
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 ABD'nin peynir ve yağsız süt tozu ihracatı Ocak 2023'te artış gösterdi. 
(Sırasıyla +16% ve +15%). ABD, tereyağı ve yağlı süt tozu ihracatı düşüş 
gösterdi. (Sırasıyla -13% ve -44%) 
 

 Süt Ürünleri Mezat Platformu (Global Dairy Trade): Genel fiyat endeksi            
-2,6% düşüş göstermiştir. Son açık artırmada tereyağı (-3,0%), susuz süt yağı 
(-3,8%), çedar (-10,2%), yağsız süt tozu (-3,5%) ve yağlı süt tozu (-1,5%) düşüş 
göstermiştir. (21/0/2023) 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 


