Planın bu hedeflere ulaşılmasında kuşkusuz süt üretimi ve işlenmesi sahabında yatırımlar
büyük önem taşımaktadır. Dördüncü Beş Yıllık kalkınma planında süt ve mamülleri sanayine
1978 fiyatları ile 2,3 milyar liralık yatırım öngörülmektedir. Süt ve mamülleri için öngörülen
bu yatırım miktarı şeker ve şekerli mamülleri, et ve mamülleri, soğuk donmuş teknikten sonra
gelmekte ve planın toplam yatırımlarının %10,9’unu oluşturmaktır. Plan, bitirilmemiş
yatırımların tamamlanmasına, teknolojik iyileştirmeye, tevsi yatırımlarına öncelik verilmesini
önermektedir. Plan, süt ve mamüllerinde tüketici yararını koruması amacıyla, yaygın halk, ya
da yerel yönetin girişimciliğinin geliştirilmesini ve yaygınlaştırılmasını desteklemektedir.
Dengeli beslenmeyi ve süt mamülleri sanayini rasyonel kapasite kullanımını sağlamak
amacıyla, içme sütü talebinin artırılması bu amaçla öncelikle ilkokul öncesi eğitim
kurumlarında, hastaneler ve bakim evlerinde, süt içirilmesinin devletçe desteklenmesi, plan
ilkeleri ve politikası arasına alınmıştır.
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Türkiye'de sütün üretimini teşvik etmek, sütü en teknik esaslara göre işlemek ve dağıtmak ve
özel kesime örnek olmak ve öncülük etmek amaçlarını taşıyan Türkiye Süt Endüstrisi
Kurumu, Türkiye ekonomisinde büyük bir görevi yüklenmektedir.
Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu, yurdumuzda süt alımlarını garanti altına almak ve fiyat
düzenlemelerine, işlenmiş sütün dağıtımına hakim olmak için kapasitelerini genişletme
ihtiyacındadır. TSEK'in mevcut 3 adet fabrikasının 37.800 ton/yıl ve 12 adet peynir ve
tereyağ fabrikasının 72.000 ton/yıl kapasiteli tesislerine ilaveten IV. beş yıllık plan sonuna
kadar 49 fabrikanın 487.500 ton/yıl kapasite ve 3 fabrikaya ilave edilecek 27.000 ton/yıl
sterilize ünitesi ile 1980 de mevcut toplam 80 fabrikanın 804.740 ton/yıl kapasiteye çıkması
planlanmıştır.
Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu bu görevi gelişen bir tempo ile yerine getirmektedir.
Kurumun çiğ süt alımları 1978 de 61.440 tondan, 1979 da 70.716 tona, 1980 de 80.409 tona
çıkmıştır. Bu suretle programlanan hedeflerin 1978 de %53 ünden 1980 de %84 üne
ulaşılmıştır. 1981 de 111.691 ton programlanmış ve %85 civarında bir gerçekleşme
beklenmiştir (Türkiye Sür Endüstrisi Kurumu,1981).
Türkiye Süt Endüstrisi Kurumunun üretim değerleri de yıllara göre Tablo 1 deki seviyeleri
göstermiştir.
TÜRKİYE
SÜT
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ÜRETİMİ(TABLO1)
Yıllar
1978
1979
1980
1981(x)
(x): 4 ay

KURUMUNUN

Üretim değeri(Bin TL)
648.478
1.140.022
2.095.805
1.005.575

SÜT

VE

MAMÜLLERİ

Prog. Gerçekleşme Nisbeti(%)
58
84
100
67

