HAYVANCILIK RAPORU – 2018
Tarım sektörleri arasında hayvancılık, katma değer yaratma imkanı en fazla olanıdır.
Hayvancılık et, süt ve diğer hayvansal ürünler sanayii dışında, doğrudan hayvancılığa
dayalı ilaç, yem ve hayvancılık ekipman sanayi kolları ile yeni istihdam alanları da
yaratarak ekonomiye büyük katkı sağlamaktadır.
Ülkemiz, farklı iklim yapıları, değişik tür ve ırktan çeşitli hayvan varlığı ve halen büyük bir
kısmı kırsal kesimde yaşayan nüfusu ile hayvancılık konusuna ayrı bir önem vermesi
gereken konumdadır. Ancak son yıllarda bütün gelişmiş ülkelerde hayvansal üretimin
toplam tarımsal üretim içindeki payı giderek artarken ülkemizde böyle bir artış
sağlanamamıştır. Bunun nedenleri bakım ve besleme hataları, çevresel faktörler,
hayvanlarımızın genetik kapasitelerinin yetersizliği ile hayvancılığa hala tarımın bir kolu
ve tarımın sigortası olarak bakılmasıdır.
TÜRKĠYE’DE HAYVAN VARLIĞI
Hayvancılık işletmelerinin en büyük giderini yem giderleri oluşturmaktadır. Yem giderleri
hayvancılığın bazı dallarında toplam işletme giderlerinin % 70 ine kadar ulaşmaktadır.
Mera şartlarında yapılan hayvancılık karlı bir hayvancılıktır. Bu nedenle hayvan
beslemede önemli bir yeri olan çayır ve meralar büyük önem taşımaktadır. Ülkemizde
1950’li yıllardan itibaren tarıma açılmış olan çayır ve meralar 40 milyon hektardan 12
milyon hektara düşmüştür. Bu azalmanın yanı sıra aşırı ve düzensiz otlatma sonucu mera
arazileri ağır tahribata uğrayarak fakirleşmiş, verimliliğini kaybetmiş ve büyük ölçüde
erozyona maruz kalmıştır. Mevcut meralar hayvan varlığımızın kaba yem ihtiyacını
karşılayacak durumda değildir. Hayvancılığı gelişmiş ülkelerde kaba yem ihtiyacının %
80-90’ı çayır meralardan karşılanırken, ülkemizde bu oran nadas alanları dahil % 38’dir.
Ülkemizde mera alanlarının azalmasının başlıca nedenleri, bu alanların işlemeli tarıma
açılmasının yanı sıra erken ve aşırı, başka bir deyişle kontrolsüz ve bilinçsiz otlatmadır.
Ülkemizde büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığı sürekli azalmaktadır. Hayvanlardaki bu
sayısal azalmaya karşılık, et ve süt verimi sığırlarda kısmen artarken, koyun ve keçilerde
bir artış gözlenmemektedir. Gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında ülkemizin hayvan varlığı
bakımından önemli bir potansiyele sahip olmasına karşın, hayvansal ürünler yönünden
düşük düzeyde olduğu görülmektedir.
Türkiye’de yıllara göre sığır-manda-koyun-keçi varlığı incelendiğinde toplamdaki % pay
oranı sığırda kısmen artarken, koyun varlığında azalma görülmektedir.

Çizelge-1. Türkiye’nin hayvan varlığı

Kaynak: Et ve Süt Kurumu

BÜYÜKBAġ HAYVAN YETĠġRĠRĠCĠLĠĞĠ
Sığırcılıkta yem veya yem ham maddelerin alımı, işçilik, elektrik, su, temizlik
malzemeleri, veteriner hizmetleri, vergiler, faiz ve sigorta primleri ki bunlar cari giderler
olarak bilinirler. Bunlar yılın her döneminde harcama gerektirir.
Bu giderlere karşılık besi işletmelerinin günlük geliri yoktur. Bütün giderler besi sonunda
karşılanır.
Sığırcılıkta karlı olabilmek ve işletmenin devamlılığını sağlayabilmek için işletmenin kaba
yemlerini kendi arazisinden temin etmesi, kesif yemini kendisinin hazırlaması, işçiliğin
aile fertleri veya güvenilir kişilerce sağlanması, eti ve sütü değerinde satması gereklidir.
Sığırcılıkta karlılığı etkileyen en önemli etkenlerden biriside sürü büyüklüğüdür. 3-5 başlık
bir işletmede kar beklemek zordur. Bu işletmelerde ancak aile fertlerinin iş gücü kar
olarak kalır. Oysa 50-100 başlık işletmelerde karlılık daha fazla olur.

Çizelge-2. Türkiye’de sığır varlığı

Kaynak: TÜİK

Türkiye’de büyükbaş et üretiminde kesilen etin payı 2017 yılında %87,8 iken küçükbaş
etin payı %12 de kalmıştır. (Çizelge-3. ve 7.)

Çizelge-3. BüyükbaĢ et üretimi

Kaynak: Et ve Süt Kurumu

Yıllar boyu izlenen hükümet politikaları çiftçiliği ortadan kaldırıcı, tarımın şirketleşmesine
hizmet edici, kırdan kente göçü tetikleyici politikalardır. Ülkemizde uzun yıllardır popülist
eğilimlerin ağırlık kazanması sebebiyle, tarımda uygulanan destekleme politikaları
ekonomiyi ve istikrar tedbirlerini olumsuz etkilemektedir. Serbest piyasa şartlarının tam
oluşmaması, devletin tarımda belirleyici unsur olması ve bütçe dışı finansman
kaynaklarına sıkça başvurulması Hazine’ye maliyet artırımından başka bir şey
getirmemektedir. Bunun nedeni, ülkemizde taban fiyatlar belirlenirken, siyasi tercihler ve
oy kaygısının ön plana çıkmasıdır. Dünya şartları ile uyumlu olmayan fiyatlar nedeniyle
borsalar çalışamamakta, ithalat cazip hale gelmekte ve Ziraat Bankası bütçe dışı kaynak
aramak zorunda kalmaktadır. Aktarılan bu kaynaklar doğal olarak devletimizin her yıl
katlanan borç oranlarını artırmaktan başka bir işe yaramamaktadır.

Çizelge-4. Sığır ithalatı

Kaynak: TÜİK

KÜÇÜKBAġ HAYVAN YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ
Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin sorunlarının bir kısmı tarımın genel sorunlarından
kaynaklanmaktadır. Sorunlar daha çok yetiştirme ve sağlıkla ilgili olmakla birlikte, önemli
bir kısmı besleme ve yemleme ile yakından ilişkilidir.
Damızlığa ilişkin Sorunlar: Türkiye`deki koyun ve keçi ırkları genelde verim düzeyleri
düşük ırklardır. Cumhuriyetin ilk yıllarında başlatılan merinoslaştırma çalışmaları
bırakılmış,
değişik
kurumlar
tarafından
geliştirilen
yeni
ırk
ve
genotipler
yaygınlaştırılamamıştır. Günümüzde küçükbaş hayvan yetiştiricileri kaliteli damızlık
hayvan bulmakta zorlanmaktadırlar.

Yem ve Besleme Sorunları: Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde en büyük maliyet kaynağı
yemdir. Ancak koyunların tükettikleri yemlerin %70-80`i mera, otlak ve yayla gibi doğal
alanlardan karşılandığı için yem giderleri diğer çiftlik hayvanlarına oranla daha düşüktür.
Öte yandan keçiler koyunlara göre daha dik, dağlık ve ormanlık alanlardaki meraları iyi
bir şekilde değerlendirebilmekte, otlar kuruduğunda, çalı formundaki bitkilerin
yapraklarından da yem olarak etkin bir şekilde yararlanmaktadır.
Küçükbaş hayvanların beslenmesine ilişkin sorunlara bakıldığında öncelikle kaliteli kaba
yem açığı sorunu öne çıkmaktadır. Türkiye`de kaliteli kaba yem, çayır ve meralar ile yem
bitkileri üretimi olmak üzere iki kaynaktan sağlanmaktadır.
Ülkemizde kaba yem açığının kapatılabilmesi için yapılması gerekenler Ģöyle
özetlenebilir;
Çayır ve meraların zamansız, aşırı ve düzensiz otlatılması engellenmeli, ıslahı üzerinde
ciddiyetle durulmalıdır.
Meraların tespit, tahdit ve tahsis çalışmaları bitirilerek münavebeli otlatmaya geçilmelidir.
Ekim nöbeti içerisinde yem bitkilerine yer verilmelidir.
Anız atıkları hayvan yemi olarak değerlendirilmelidir.
Sertifikalı yem bitkisi tohumu için verilen teşviklere devam edilmelidir
Yem bitkileri üretiminin artırılması için hububat ve endüstri bitkileri ile rekabet güçleri
artırılmalıdır.
Yem bitkileri ekiliş alanlarını artırmak için ekiliş alanlarına göre desteklerin kademeli
olarak artırılması gereklidir.
Silajlık yem bitkisi yetiştirme ve silaj yapımı konusundaki teşvikler artırılmalıdır.
Balya silajı yapımı gibi yeni kaba yem muhafaza yöntemleri yaygınlaştırılmalıdır.

Çizelge-5. Türkiye’de küçükbaĢ hayvan varlığı

Kaynak: TÜİK
Çizelge-6. Koyun ithalatı

Kaynak: TÜİK

Çizelge-7. KüçükbaĢ et üretimi

Kaynak: Et ve Süt Kurumu

Türkiye’de hayvancılıkta yaĢanan sorunlar:
1.Düşük verimli yerli ırklar: Mevcut sığır sayısının yüzde 36’sı ve koyun sayısının yüzde
97’si düşük verimli yerli ırklardan oluşmaktadır. Hayvancılığın ıslahına gerekli önem
verilmediğinden dolayı verimlilik oldukça düşüktür.
2.İşletme büyüklüklerinin küçük olması: Optimum işletme büyüklüğü tespit edilerek
üretim yapılmalıdır. Küçük işletmelerde maliyet dezavantajı işletmeler için büyük bir
problemdir.
3.Uygun teknoloji ve yeterli hijyene sahip olmayan işletmeler: Gelişen dünyanın
gereksinimlerine cevap vermeyen emek-yoğun ve sağlıksız üretim yapan işletmeler
kaliteli üretimden uzaklaşmakta ve yok olmaya mahkum olmaktadırlar.
4.Yem fiyatları ile ürün fiyatları arasındaki dengesizlik: Yem fiyatlarının pahalılığı
yüzünden üretim yapamaz hale gelen hayvancılık işletmelerinde, ürün fiyatlarına paralel
yem fiyatı uygulanmasının yapılmasının hiç şüphesiz maliyetlerini düşürerek daha ucuza
üretim yapmalarına imkan sağlayacaktır.
5.Hayvan hastalıkları ile mücadelenin yetersiz oluşu: Yeterli derecede bilinçli olmayan
kişilerce yönetilen ve kırsal kesimde geleneksel yöntemlerle üretim yapmaya çalışan
işletmelerin varlığı hayvan hastalıklarının bertaraf edilmesinde sıkıntılara yol açmaktadır.

6.Pazarlama zincirinin uzunluğu ve örgütlenmenin yetersiz oluşu: Örgütlenmenin oldukça
zayıf olduğu bu sektörde pazarlama zincirinin de uzunluğunu göz önüne aldığınızda
üreticilerin yaşadığı sıkıntıların hiç de hafife alınmayacak, oldukça büyük sorunlar olduğu
görülmektedir.
Üretici Birlikleri ticari faaliyetler yapmak
giderecek çözümlere odaklanmalıdır.

yerine hayvancılığın önündeki

sorunları

Üretici birlikleri çiftçinin eğitilmesi, AR-GE faaliyetlerinin yapılması, ihracata yönelik
çeşitlerin geliştirilmesi, kalitenin geliştirilmesi, piyasa araştırmaları promosyon gibi
faaliyetlere yönelmelidir.
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