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Avrupa Birliği Süt ve Süt Ürünleri Üretimi  

 (Güncelleme 24.11.2022) 
 

 AB-27 tereyağı fiyatları: 658 €/100 kg olarak gerçekleşmiştir. Son 4 haftada                   

-3,3% düşüş göstermiştir. 

 

 AB-27 yağlı süt tozu fiyatları: 445 €/100 kg olarak gerçekleşmiştir. Son 4 haftada      
-4,3% düşüş göstermiştir. 
 

 AB-27 yağsız süt tozu fiyatları: 315 €/100 kg olarak gerçekleşmiştir. Son 4 haftada   
-5,8% düşüş göstermiştir. 
 

 AB-27 çedar fiyatları: 470 €/100 kg olarak gerçekleşmiştir. Son 4 haftada +0,1% artış 
göstermiştir. 
 

 İtalya spot süt fiyatı; sabit kalarak 67,3 c/kg oldu. (20 Kasım 2022) 
 

 46. hafta; son 4 hafta ile karşılaştırıldığında, yem maliyetleri -1,4%; enerji maliyetleri 
de -6,5% düşüş göstermiştir. 
 

 AB süt teslimatları Ocak-Eylül 2022 döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 
%0,4 düşüş göstermiştir. 
 

 Ocak-Eylül 2022 döneminde süt ürünleri üretimindeki değişimler bir önceki yıl aynı 

dönem ile karşılaştırıldığında: Tereyağında (-0,7%), yağsız süt tozunda (-1,1%), yağlı 

süt tozunda (-5,3%), fermente sütte (-0,3%), içme sütünde (-0,7%), yoğunlaştırılmış 

sütte (-3,1%) ve peynirde (-0,8%) düşüş gösterirken; kremada (+1,0%) artış 

göstermiştir.  

 

 AB'nin tereyağı ihracatı; 2022'nin ilk 9 ayında Çin’e -34%; ABD'ye de -2% düşüş 
göstermiştir. 
 

 AB'nin Çin'e yaptığı yağsız süt tozu ve yağlı süt tozu ihracatı Ocak-Eylül 2022 
döneminde; sırasıyla -41% ve -9% oranında düşüş gösterdi. Yağsız süt tozu ihracatı 
Cezayir'e sabit kalarak Endonezya'ya (-25%) düşüş gösterirken; yağlı süt tozu 
ihracatı Umman'a (+18%) ve Kuveyt'e (+93%) artış göstermiştir. 
 

 AB’nin peynir ihracatı: ABD’ye (-2%) ve İsviçre’ye (-4%) düşüş gösterirken; 
Japonya'ya (+2%) artış gösterdi. 
 

 ABD'nin Ocak-Eylül 2022 döneminde süt ürünleri ihracatı: Tereyağında (+48%), 
peynirde (+13%) ve yağlı süt tozunda (+4%) artış gösterirken; yağsız süt tozunda      
(-9%) düşüş göstermiştir. 
 

 Yeni Zelanda'nın Ocak-Eylül 2022 döneminde ihracatı: Tereyağında (+7%) ve yağsız 
süt tozunda (+4%) artış gösterirken; peynirde (-11%) ve yağlı süt tozunda (-18%) 
düşüş göstermiştir. 
 

 Çin’in süt ürünleri ithalatının çoğu Ocak-Eylül 2022 döneminde azaldı: Tereyağında 
(-2%), peynirde (-20%), yağsız süt tozunda (-25%), yağlı süt tozunda (-17%), peynir 
altı suyu tozunda (-30%), kazeinde (-15%) ve yoğunlaştırılmış sütte (-29%) düşüş 
göstermiştir.  
 
 

 

 


