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Global sektörün en büyük 20 süt sanayicisi, dünya toplam süt 

üretiminin %25’ini temsil etmektedir.  

IFCN global sektörün en büyük 20 süt sanayicisi listesini yayınladı. Liste, IFCN 

tarafından her iki yılda bir yayınlanmakla birlikte firmaların dünya genelindeki 

pazar paylarını ortaya koymaktadır. Global sektörde en fazla süt işleyen ilk 20 firma 

2017 yılı içerisinde 211 milyon ton süt toplarken söz konusu miktar dünya toplam 

süt üretiminin %25,4’ünü temsil etmektedir.  

IFCN tarafından yapılan son araştırma sonuçlarına gore 2017 yılında dünya genelinde 

üretilen toplam süt miktarının %25,4’ü en büyük 20 süt sanayicisi tarafından 

işlenmektedir. Söz konusu listeye dâhil olan 20 sanayici firmanın yıllık bazda topladığı süt 

miktarı 2015 yılında 200 milyon ton olarak hesaplanırken düzenli bir artış ile toplam süt 

miktarı 2017 yılında 2011 milyon tona yükselmiştir. IFCN tarafından 2016 yılında 

yayınlanan listeye benzer şekilde bu yıl da Dairy Farmers of America, dünya toplam süt 

üretiminin %3,5’ini temsil eden 29,2 milyon ton işleme kapasitesi ile listenin başında yer 

almıştır.   

Listenin ilk 3’ünde yer alan DFA, Fonterra ve Lactalis 2016 yılı liste sıralamasındaki 

yerlerini korurken; Arla, Nestle ve Friesland Campina firmaları toplamda 14 milyon ton süt 

alımıyla 4, 5 ve 6. sırada yer almışlardır.  

Saputo, Australian Murray Goulburn fimasını bünyesine katarak toplam süt alımını 2,1 

milyon ton artırmıştır.    

Bir Hindistan firması Amul, 2015 yılında dünyanın en fazla süt işleyen 13. süt sanayicisi 

pozisyonunda iken 2017 yılında 9,3 milyon ton kapasiteye ulaşmasıyla listenin 9. 

sırasında yer alarak en büyük 10 listesine dâhil olmuştur. Amul’un listede sıralamasındaki 

değişimi, firmanın süt alımındaki performansında gösterdiği artışın yanında IFCN’in 

sıralamaya konu olan çiğ sütü %4 yağ ve %3,3 proteine gore standardize etmesinden 

kaynaklanmaktadır.  
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Çin’in iki büyük süt sanayicisi olan Yili Group ve Mengniu 2016 yılı listesine kıyasla süt 

alımlarını yaklaşık 1 milyon ton artırmış, iki firmanın toplam süt alımı 13,6 milyon tona 

ulaşmıştır.   

Listede yer alan firmaların kg başına ciroları ele alındığında 2017 yılında ciro miktarları 

0,5-2,0 ABD Doları arasında değişmekle beraber 20 firmanın ortalaması 1,0 ABD 

Dolarıdır.   

 

 

IFCN Top 20 Milk Processors by milk intake

Rank 2018 Company name
Origin & main operation 

countries

Milk intake 

in mill. t ME

Estimated 

turnover per kg 

milk, in USD

Market share in 

% of world milk 

production

1 Dairy Farmers of America USA 29,2 0,5 3,5%

2 Fonterra New Zealand/ others 23,7 0,6 2,8%

3 Groupe Lactalis France/others 19,6 1,1 2,4%

4 Arla Foods Denmark/Sweden/others 13,9 0,8 1,7%

5 Nestlé Switzerland/others 13,7 1,8 1,6%

6 FrieslandCampina Netherlands/others 13.6* 1.0* 1,6%

7 Saputo (incl.MG) Canada/USA/others 9.8* 1.1* 1,2%

8 Dean Foods USA 9,4 0,8 1,1%

9 Amul (GCMMF) India 9,3 0,7 1,1%

10 Danone France/others 8,6 2,0 1,0%

11 DMK Germany/Netherlands 8.1* 0.9* 1,0%

12 California Dairies USA 7,7 0,5 0,9%

13 Yili Group China 7.2* 1.4* 0,9%

14 Glanbia Group Ireland/USA/others 6,5 0,6 0,8%

15 Mengniu China 6,4 1,4 0,8%

16 Agropur Canada/USA 6,3 0,8 0,8%

17 Groupe Sodiaal France 4,9 1,2 0,6%

18 Müller Germany/UK/others 4.6* 1.1* 0,6%

19 Schreiber Foods USA 4.5* 1.1* 0,5%

20 Bongrain/Savencia France/others 4,1 1,3 0,5%

Sum of Top 20 211 1,0 25,4%

Source : IFCN data collection, analysis and estimates (feedback to improve our estimations is alw ays very w elcome). Data represents in most cases the year 2017. 

* = IFCN estimation. 

Explanation of variables: 1. Milk intake represents milk volume collected and dairy commodity purchases (in milk equivalent) for the main company and its 

subsidiaries. Milk intake f igures in mill tons. In some cases recalculated from litre (1litre = 1.033 kg). In the milk intake a double counting  is possible once a processor 

sources milk from a collecting cooperative (e.g. DFA) or is sourcing milk in form of dairy products.  This means that the total milk volume of the top 20 processors can be 

overestimated. Content of milk intake (fat and protein level) can be underestimated in some countries such as New  Zealand and The Netherlands. 2. Turnover per kg 

milk : Dairy turnover divided by milk intake. This indicator gives an indication of value creation per kg of milk processed. This f igure shall be interpreted w ith care as the 

precise number is diff icult to define and a direct comparability betw een companies is limited.
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