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Türkiye´nin süt üretimi de ihracatı da artıyor
Teksüt Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Arınık, Türkiye´nin süt üretiminin son yedi yılda yüzde 50´nin üzerinde artış göstererek, 20
milyon tona ulaştığını söyledi. Arınık, süt üretimindeki artış ve yeni pazarlar sayesinde süt ihracatının da arttığını bildirdi. 
 Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi´nce 3 Mayıs 2018 tarihinde düzenlenen
panele, Türkiye´nin en büyük süt ve süt ürünleri kuruluşlarından Teksüt´ün Yönetim Kurulu Başkanı Cevret Arınık´ın yanı sıra Al
Baraka Türk Katılım Bankası CFO´su Temel Hazıroğlu katıldı.
 Akademisyen Dr. Hamit Akçay moderatörlüğünde yapılan panelde, başarının altın anahtarı olarak değerlendirilen `Azim´ konusu ele
alındı.
 'Başarının yolu çok çalışmaktan geçer'
 Panelde konuşan Teksüt Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Arınık, mücadele azmi olmadan herhangi bir şeyi elde etmenin mümkün
olmadığını dile getirdi. Arınık, 'Mücadele azmi ile birlikte başarıyı getiren esas şey, çalışmak değil, çok çalışmaktır' dedi.
 'Türkiye süt sektörünün önü açık' 
 Teksüt´ün kurulduğu 1956´dan bugüne dek geçirdiği aşamaları öğrencilerle paylaşan Cevdet Arınık, Türkiye´deki süt üretimi ve
sektördeki gelişmelere de değindi.
 'Türkiye´de süt üretimi düzenli olarak artıyor, süt sektörü giderek gelişiyor ve bunlarla birlikte süt ihracatımız da düzenli olarak
yükseliyor' diyen Arınık, şu bilgileri verdi:
 '2010 yılında Türkiye´de 12 milyon ton süt üretilirken, 2017 yılında 20 milyon 700 bin ton süt üretildi. Üretilen sütün yaklaşık yarısı, süt
sanayi işletmeleri tarafından kullanıldı. Üretim düzenli olarak artıyor. Bu sütü hem işliyoruz, hem de ihraç ediyoruz.
 Türkiye´nin yakın coğrafyasında süte yönelik talebi olan kalabalık ülkeler var. Ayrıca uzak coğrafyalar da sütümüze yönelik potansiyel
pazarlar öne çıkıyor. Biz Teksüt olarak, örneğin Tayvan´a ihracat yapıyoruz. Devletimiz de Çin´e süt ürünleri satabilmek için gerekli
çalışmaları yapıyor. Bütün bunlar ışığında Türkiye´de süt üretiminin ve süt sektörünün geleceğinin açık olduğunu düşünüyorum.'
 Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği panelin sonunda, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir,
panelistlere birer teşekkür plaketi takdim etti.
 Teksüt 
 Türkiye´nin en köklü süt ve süt ürünleri firması olan Teksüt, 1956 yılında Balıkesir´in Gönen ilçesinde kuruldu. Üretimini Gönen´de 80
bin metrekare üzerine kurulu modern fabrikasında sürdüren Teksüt, günde 550 ton süt işleyerek, tüketiciye beyaz peynirden kaşara,
yoğurttan tereyağına, labne peynirinden ayrana dek 8 kategoride 40´ı aşkın ürün sunuyor.
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Türkiye´nin süt üretimi de, ihracatı da artıyor
Teksüt Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Arınık, Türkiye´nin süt üretiminde son yedi yılda yüzde 50´nin üzerinde artış gösterdiğini
belirterek, üretimin 20 milyon tona ulaştığını aktardı. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi´nde düzenlenen panelde konuşan Arınık, bu
artış ve yeni... 7 Mayıs 2018 Pazartesi 10:15
Teksüt Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Arınık, Türkiye´nin süt üretiminde son yedi yılda yüzde 50´nin üzerinde artış gösterdiğini
belirterek, üretimin 20 milyon tona ulaştığını aktardı. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi´nde düzenlenen panelde konuşan Arınık, bu
artış ve yeni pazarlar sayesinde süt ihracatının da geliştiğini söyledi.
 
 Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi´nce 3 Mayıs tarihinde düzenlenen panele,
Türkiye´nin en büyük süt ve süt ürünleri kuruluşlarından Teksüt´ün Yönetim Kurulu Başkanı Cevret Arınık´ın yanı sıra Al Baraka Türk
Katılım Bankası CFO´su Temel Hazıroğlu katıldı. Akademisyen Dr. Hamit Akçay moderatörlüğünde yapılan panelde, başarının altın
anahtarı olarak değerlendirilen `Azim´ konusu ele alındı.
 Başarının yolu çok çalışmaktan geçer
 Teksüt Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Arınık, mücadele azmi olmadan herhangi bir şeyi elde etmenin mümkün olmadığını dile getirdi
ve 'Mücadele azmi ile birlikte başarıyı getiren esas şey, çalışmak değil, çok çalışmaktır' dedi.
 
 Süt üretiminde 20 milyon tonu yakaladık
 Teksüt´ün kurulduğu 1956´dan bugüne dek geçirdiği aşamaları öğrencilerle paylaşan Cevdet Arınık, Türkiye´deki süt üretimi ve
sektörünün gelişimine de değindi. 'Türkiye´de süt üretimi düzenli olarak artıyor, süt sektörü giderek gelişiyor ve bunlarla birlikte süt
ihracatımız da düzenli olarak yükseliyor' diyen Arınık, şu bilgileri paylaştı: '2010 yılında Türkiye´de 12 milyon ton süt üretilirken, 2017
yılında 20 milyon 700 bin ton süt üretildi. Üretilen sütün yaklaşık yarısı, süt sanayi işletmeleri tarafından kullanıldı. Üretim düzenli
olarak artıyor. Bu sütü hem işliyoruz, hem de ihraç ediyoruz. Türkiye´nin yakın coğrafyasında süte yönelik talebi olan kalabalık ülkeler
var. Ayrıca uzak coğrafyalar da sütümüze yönelik potansiyel pazarlar öne çıkıyor. Biz Teksüt olarak örneğin Tayvan´a ihracat yapıyoruz.
Devletimiz de Çin´e süt ürünleri satabilmek için gerekli çalışmaları yapıyor. Bütün bunlar ışığında Türkiye´de süt üretiminin ve süt
sektörünün geleceğinin açık olduğunu düşünüyorum.'
 Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği panelde, Üniversite Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, panelistlere birer teşekkür plaketi takdim
etti.








