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Sütaş, 45 Yıllık Sütaşkı’yla
Dünya Süt Günü’nü Kutluyor
Sütaş Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Yılmaz, 1 Haziran Dünya Süt Günü açıklamasında
sütün insan sağlığı açısından öneminin yanı sıra toplumsal refaha katkısının da altını çizdi.
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Organizasyonu (FAO)’nun 2001 yılında, bütün üye ülkelerde, 1 Haziran’da
kutlanması kararını aldığı “Dünya Süt Günü” sütün insan sağlığı için önemini, ülke ekonomisine, toplumsal
yaşama katkılarını hatırlamak ve hatırlatmak için önemli bir fırsat sunuyor.
Sütaş Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Yılmaz, Dünya Süt Günü açıklamasında “Süt, insanoğlunun sağlıklı
bir yaşam sürebilmesi için en temel, en dengeli ve besleyici gıda. İnsanın doğduğu andan itibaren gelişmesi
ve sağlıklı kalması için gerekli olan besin öğelerini doğal olarak içeriyor. Bağışıklık sistemini güçlendirecek
şekilde beslenmenin çok önemli olduğu şu günlerde tüm dünya, sağlıklı beslenme açısından sütün önemini
bir kez daha hatırladı. Uluslararası Sütçülük Federasyonu* tarafından Mart ayında yayınlanan son rapor;
bireylerin sağlığının tüm boyutlarıyla desteklenebilmesi için beslenmede süt ve süt ürünlerinin bir tercihten
öte gereklilik olduğuna işaret ediyor. Rapor, süt ürünlerinde bulunan temel besinlerin, her türlü yetersiz
beslenmenin önlenmesine katkı sağlamanın yanı sıra çocuklarda daha iyi büyüme, zihinsel performans ve
motor fonksiyon gelişimi ile ilişkili olduğunu ortaya koyuyor” dedi.
Sağlıklı ve dengeli beslenme açısından öneminin yanı sıra sütün aynı zamanda en hesaplı ve en kolay
erişilebilen gıda olduğunu söyleyen Yılmaz, süt üretiminin ülke ekonomisine kattığı değerin de altını çizdi.
Yılmaz, “Sütün üretilmesi ise; bir yandan yüksek katma değer yaratan, diğer yandan da üretim sürecinin
temel girdisi olan doğal kaynakları geri dönüştürebilen bir faaliyettir. Sürdürülebilirlik konusunda örnek
gösterilebilecek bir üretim dalıdır. Sütçülük köyden kente göçü önleyen, sürekli ve düzenli gelir ve istihdam
sağlayan, toplumsal refaha katkıda bulunan bereketli bir meslektir.” diye konuştu

“Sütaş’ın 45 yıllık Sütaşkı’nın karşılığı, tüketicilerin gönlündeki yeri”

45 yıldır tutkuyla çalıştıklarını ve sadece sütçülüğe odaklandıklarını belirten Yılmaz “Sütaş’ın doğal
lezzetlerini ülkemizin dört bir yanına ulaştırıyor, toplumun her kesiminin bu mucizevi gıdaya en kolay ve en
hesaplı şekilde erişmesini sağlamaya gayret ediyoruz. Ne mutlu bize ki Sütaşkı’mız tüketicilerimiz nezdinde
de karşılık buluyor ve Türkiye’de her 10 sofranın 8’inde bir Sütaş ürünü bulunuyor. 45 yıldır, toplumun
sağlıklı beslenmesi için ustalık ve uzmanlıkla üretmeye, doğal lezzetlerimizi çiftlikten sofralara ulaştırarak
sütün iyiliğini ve bereketini yaymaya, yatırımlarımızla ülkemizin kalkınma ve refahına katkıda bulunmaya,
Sütaşkı’mızı Türkiye aşkımız ile birleştirerek devam ediyoruz” dedi.

-

1975 yılında kurulan Sütaş 45. yılını kutluyor
Tarım-hayvancılık faaliyetlerini, süt ürünleri üretimini, enerji ve gübre üretimini kapsayan
kendine özgü “Çiftlikten Sofralara” entegre iş modeliyle 45 yıldır sadece sütçülük yapıyor
Aksaray, Karacabey ve Tire’de yer alan 3 entegre tesisinde günde 2,5 milyon litre süt işleyerek
6,5 milyon paket süt ürünü üretiyor
Entegre tesislerindeki yem fabrikalarında yılda 450 bin ton yem, enerji tesislerinde 17 MWh
elektrik enerjisi, 10 bin ton organomineral gübre üretiyor
Elektrik ihtiyacının %84’ünü kendi ürettiği enerji ile karşılıyor
Toplam 7.500 kişiye istihdam sağlıyor
2019 net cirosu 3,8 milyar TL
Kendi çiftliklerinde ürettiği sütün yanı sıra; 2019 yılında 24.000 üretici aileden 782 bin ton süt
tedarik ederek 1 milyar 511 milyon TL ödeme yaptı.
1.900 araçlık filosuyla 170 bin satış noktasında ürünlerini tüketicilerle buluşturuyor
E-ticaret alanında www.sutas.maket ile 4 yıldır tüketicilere doğrudan hizmet götürüyor
Türkiye’de her 10 sofranın 8’inde bir Sütaş ürünü bulunuyor.

*Uluslararası Sütçülük Federasyonu / International Dairy Federation (IDF) “Dairy’s role in healthy and sustainable diets“ Position
Pape, March 2020 https://www.fil-idf.org/wp-content/uploads/2020/03/IDF-position-to-FAO-WHO-guiding-principles-onsustainable-healthy-diets.pdf?fbclid=IwAR1gNKRck0Y4HWk8RXXps7l7PUMxWFpOTWdCBBbnu84GrPDbfJGgmqxNieY

