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M. Mehdi EKER
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

Dünyadaki küreselleşme tarım sektöründe önemli de-

ğişimlere neden olmuştur. Tarımsal üretimde ar-ge 

çalışmaları ve inovasyonlar ön plana çıkmış ve ileri tek-

noloji yaygınlaşmıştır.

Gıda sektöründe temel hammadde üretimindeki tekelleş-

mesine karşı bölgesel ve ulusal üretim önem kazanmıştır. 

Hükümetlerimiz döneminde çiftçilik bir iktisadi faaliyet 

kabul edilerek, yapısal sorunların giderilmesi ve pazara 

dayalı üretimin yaygınlaşması hedeflenmiştir. Altyapı yatı-

rımları teşvik edilmiş, sektördeki teknik ve idari kapasite-

nin geliştirilmesi için AB uyumlu mevzuatlar hazırlanmış, 

üretici-sanayici entegrasyonu ile değişim ve dönüşüm 

sağlanmıştır. 

Hayvancılık sektörü, endüstriyel hammadde arzını sağla-

ması, nitelikli istihdam kapasitesi, halkımızın ihtiyaç duy-

duğu hayvansal proteini tedarik etmesi ve yüksek katma 

değer sağlaması nedeniyle stratejik bir sektör olarak de-

ğerlendirilmektedir. Üretime dair verdiğimiz desteklerle 

beraber, sübvansiyonlu kredi veya hibeler ile yatırımlar 

teşvik edilerek, geçimlik veya yarı geçimlik işletmeler eko-

nomik ölçeğe haiz ihtisas işletmelere dönüşmüştür. Son 

on yılda bünyesinde 50 baş ve üzeri hayvan bulundu-

ran işletme sayısında 7 kat artış sağlanmıştır. Hayvan ırk 

kompozisyonu, uyguladığımız etkin ıslah programlarıyla 

kültür ve kültür melezine dönüştürülmüştür. Kültür ırkı 

oranı %19’lardan %43’lere çıkarılmıştır. Diğer taraftan 

sosyo-ekonomik gelişmişlik durumunda kaydedilen ge-

lişme, kent nüfusunun artması, turizm sektöründeki bü-

yüme kırmızı et talebini arttırmaktadır.  Ülkemizin coğrafi 

yapısı, iklim özellikleri, sosyo-kültürel üretim alışkanlıkları 

dikkate alınarak sürdürülebilir girdi arzı ile hayvancılığı 

geliştirmeyi stratejik hedef olarak belirledik.     

Ülkemizin ve dünya pazarının ihtiyacı olan güvenilir gıda 

ve kaliteli tarım ürünlerine erişilebilirliği gerçekleştirmek, 

tarımsal ve ekolojik kaynakların sürdürülebilir kullanımını 

sağlamak, kırsal alanda yaşam standardını yükseltecek 

politikalar belirlemek amacıyla Ankara Kızılcahamam’da 

bir çalıştay düzenledik. Sektörün tüm aktörleri ve üniversi-

telerimizden konu uzmanlarının katılımıyla mevcut durum 

analiz edilmiş ve kırmızı et üretimini geliştirmek amacıyla 

stratejik hedefler belirlenmiştir.

Son yıllarda kırmızı et sektörüne yönelik tüm aktörlerin 

katılımı ile yapılan en kapsamlı çalıştay sonucu ortaya çı-

kan bu raporun önümüzdeki süreçte alınacak tedbirlere 

ışık tutacağını umuyorum.  

6 7
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Mustafa Kayhan
Hayvancılık Genel Müdürü

Kırmızı et tüketim miktarının ekonomik gelişmişlik ile ilişkili olduğu bilinmektedir.Mevsimsel talep artışının yüksek 

olduğu dönemlerde fiyat seviyeleri,arz durumu,üretim politikaları toplumun önemli kısmının ilgisini çekmekle 

birlikte görsel ve yazılı medyada da tartışma konusu olabilmektedir.

Üretimde sürdürülebilirliği sağlayarak, tüketicinin erişebileceği fiyatlarda yeterli arzı oluşturacak dinamiklerin irdelen-

diği, dünya üretimi ve tüketiminin gözden geçirildiği bu sektörde gelecekte nasıl bir durum ile karşı karşıya kalabilece-

ğimiz hususu bir tartışma ortamında tüm paydaşların katılımı ile geniş bir bakış açısıyla tartışmaya açılmış ve sonuçta 

bir rapora dönüştürülerek sizlerle paylaşılmaktadır.

Kırmızı et üretiminde besi sığırcılığının önemli bir payı vardır. Damızlık süt işletmeleri ve küçük aile işletmelerinin üret-

tikleri erkek buzağılar besiciliğin temel girdisini oluşturmaktadır. Damızlık süt sığırcılığında ürün fiyatlarındaki istikrar 

ve karlılık üretimde sürdürülebilirliği sağlayan en önemli parametredir.

Doğu Anadolu Bölgesi başta olmak üzere küçük aile işletmelerinin altyapılarının iyileştirilmesi ve ölçeklerinin büyütül-

mesi besilik materyal tedarikinde önemli bir potansiyel oluşturacaktır. 

Bütüncül bir bakış açısıyla güvenli arzın hayvancılığı geliştirme ile mümkün olabileceği ortak fikir olarak kabul görmüş 

ve nasıl bir hayvancılık ve hangi destek enstrümanları ile arz güvenliğinin sağlanacağı konusunda çok farklı fikirler 

ortaya çıkmıştır. Dünya besi hayvancılığı ile Türkiye üretimi mukayese edilmiş, maliyetler ile fiyat dengesi ve bu husus-

ları etkileyen faktörler incelenmiştir.

Akademi dünyasından, gıda endüstrisinden, üretici ve yetiştirici grupları ile tüm ilgili birimlerden konu uzmanlarının 

katıldığı çalışma gruplarının değerlendirme raporları dikkate alınmış ve gelecek vizyonu oluşturulmuştur.

Katkı ve emeği geçen tüm katılımcılara şükranlarımı sunarım.

8 9
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MİSYONVİZYON
Kırmızı et üretiminde;

İş gücü verimliliği, kalite ve sürdürülebilirliğe dayalı piyasa düzeni oluşturmak.
Sektöre rekabet gücü kazandırarak arz güvenliği sağlamak.
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BÖLÜM 1
GİRİŞ
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1. GİRİŞ

Hayvansal proteinler içerdikleri esansiyel amino asitler 

nedeniyle insan beslenmesinde büyük önem taşımak-

tadır. Dünya nüfusunun hızla artmasına paralel olarak 

yükselen hayvansal protein talebini karşılamak için ül-

keler farklı politika ve stratejiler geliştirmektedir. Nüfus 

ve ekonomik olarak büyüyen ve gelişen ülkemizde tüke-

ticiler gün geçtikçe daha çok bilinçlenmekte, gelir dü-

zeyinde yaşanan artışa bağlı olarak hayvansal proteine 

olan talep yükselmektedir. Tüketiciler sağlıklı, güvenilir 

ve izlenebilir hayvansal ürünleri arzu etmektedir.

Hayvancılık sektörü; nüfusun beslenmesine katkısı yanın-

da, değişik üretim kollarına hammadde sağlaması, is-

tihdam, lojistik sektörün ve perakendeciliğin gelişmesine 

sağladığı değer artışları, kırsal kalkınmanın gerçekleşti-

rilmesi, kalkınma finansmanının öz sermayeye dayandı-

rılması gibi önemli ekonomik fonksiyonlar üstlenmiştir. 

Ekonomik kalkınma her şeyden önce sanayileşmeye 

bağlıdır. Sanayileşme ise bunun gerektirdiği yatırımların 

mümkün olduğu kadar iç tasarruflarla karşılanması ve 

döviz gelirlerinin öngörülen düzeye çıkarılmasıyla müm-

kündür.Bu bağlamda karar vericiler, hayvancılık sektö-

ründe; inovasyon ile ar-ge faaliyetlerine, hayvan ıslahı, 

besleme ve yetiştiricilik konularında yapılan çalışmalara 

büyük kaynaklar aktarmaktadır.

Hayvancılık faaliyetleri, kırsal alanda yaşanan işsizliğin 

azaltılması, önlenmesi ve iş gücünün en etkin şekilde 

kullanılması, köyden kente göçün önüne geçerek şe-

hirlerde yaşanan çarpık kentleşme ve nüfus baskısının 

azaltılması gibi sosyal fonksiyonlar da üstlenmektedir. 

Dünyada tarımsal üretim değerine hayvancılık sektörü-

nün katkısı %34 oranında gerçekleşmiştir (FAO 2010). 

Toplam Hayvansal ürün üretim değerine en büyük katkı-

yı ise süt ve kırmızı et yapmaktadır. Dünya kırmızı et üre-

timinde domuz eti tek başına %56’lık bir paya sahiptir. 

Buna karşın Türkiye gibi Müslüman ülkelerde domuz eti 

tüketilmediğinden, büyükbaş ve küçükbaş hayvancılığın 

geliştirilmesine yönelik çalışmalar daha da önemli hale 

gelmektedir. Sektörün gelişebilmesi için, teşvik ve des-

teklemelere ihtiyaç duyulduğu kadar bu alanda yapısal 

sorunlara çözüm bulunması da gerekmektedir. Sektörün 

sorunlarının çözülmesi ve rekabet edebilirliğinin sağ-

lanması durumunda, ülkemiz kendine yeterliği sağlamış 

ihracatçı ülke konumuna geçebilecek bir düzeye erişe-

bilecektir.

Bakanlığımızın, 2013-2017 Stratejik Planında, tarım  

sektörüne ilişkin amaç ve hedefleri saptanmıştır. Buna 

göre;

TARIMSAL ÜRETİM VE ARZ GÜVENLİĞİ,
GIDA GÜVENİLİRLİĞİ,
BİTKİ SAĞLIĞI, HAYVAN SAĞLIĞI ve REFAHI,
TARIMSAL ALTYAPI VE KIRSAL KALKINMA konu-

ları stratejik alan olarak belirlenmiştir.

Kalkınma Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı’nın “Yeni-

likçi Üretim, İstikrarlı Yüksek Büyüme” başlığı altında yer 

alan “Tarım ve Gıda” alt başlığında, tarım sektörünün 

geliştirilmesine yönelik amaç ve hedefler; “Toplumun 

yeterli ve dengeli beslenmesini esas alan, ileri tekno-

lojiye dayalı, altyapı sorunlarını çözmüş, örgütlülüğü ve 

verimliliği yüksek, etkin ve talebe dayalı üretim yapısıyla 

uluslararası rekabet gücünü artırmış, doğal kaynakları 

sürdürülebilir kullanan bir tarım sektörünün oluşturul-

ması” şeklinde ifade edilmiştir. Bu amaç ve hedeflere 

ulaşmada uygulanacak politika önerileri şu şekilde sı-

ralanmıştır;

• Çok sayıda ve dağınık yapıdaki parsellerden oluşan 

tarım işletmelerinde bütünlüğün sağlanması, arazi par-

çalanmasının önüne geçilmesi ve iyi işleyen bir tarım 

arazisi piyasasının tesis edilmesine yönelik hukuki ve ku-

rumsal düzenlemelerin yapılması,

• Hayvancılıkta etçi tip sığır ve koyun yetiştiriciliğinin 

geliştirilmesine ağırlık verilmesi, bölgesel programların 

uygulanmasına devam edilmesi,

• İşletme odaklı koruyucu veteriner hekimlik sistemi ile 

hayvan refahını içerecek şekilde tek sağlık politikasının 

hayata geçirilmesi,

• Çayır ve mera alanlarının tespit, tahdit, tasnif ve ıslah 

çalışmaları hızlandırılarak daha etkin ve verimli kulla-

nımının sağlanması, yem bitkisi ihtiyacının üretim ve ürün 

çeşitliliğindeki artışla karşılanması.

Onuncu Kalkınma Planı’nın amaçlarına ulaşılabilmesi açı-

sından önem taşıyan, temel yapısal sorunlara çözüm olabi-

lecek, dönüşüm sürecine katkıda bulunabilecek, genellikle 

birden fazla bakanlığın sorumluluk alanına giren, kurumlar 

arası etkin koordinasyon ve sorumluluk gerektiren kritik re-

form alanları için “Öncelikli Dönüşüm Programları” tasar-

lanmıştır. Bu programlara ilişkin olarak Gıda Tarım ve Hay-

vancılık Bakanlığı;

• Üretimde verimliliğin artırılması programı,

• İthalata olan bağımlılığın azaltılması programı,

• Yurtiçi tasarrufların arttırılması ve israfın önlenmesi prog-

ramı,

• Kamu harcamalarının rasyonelleştirilmesi programı altın-

da yer alan “Tarımsal Desteklerde Etkinliğin Sağlanması”, 

iş ve yatırım ortamının geliştirilmesi programlarını kapsayan 

stratejik hedefler hazırlamıştır. 

Türkiye iklim özellikleri ve coğrafik yapısı itibariyle çeşitliliğe 

sahiptir. Bu çeşitlilik hayvancılık faaliyetlerini de etkilemekte-

dir. Batı, güney ve iç bölgelerde entansif süt sığırcılığı yoğun 

olarak yapılmaktadır. Bunun yanı sıra bu bölgelerde tarımsal 

ürün verimliği, pazara yakınlık, kaba ve kesif yemin temi-

ninde yaşanan kolaylık nedeniyle besi hayvancılığı da yay-

gın olarak yapılmaktadır. Doğu bölgelerimizde geniş mera 

alanlarımızın olması ekstansif koşullarda yetiştiriciliğe daha 

elverişli olan yerli ve melez hayvan varlığımızın artmasına 

neden olmuştur. Özellikle Erzurum, Kars ve Ardahan illerimiz 

mera hayvancılığının en yoğun yapıldığı illerimizdir. Bu iller 

ülkemizin besi hayvanı tedarik merkezi durumundadır.

Mera varlığımızın % 46’sını barındıran Doğu ve Güneydoğu 

Anadolu bölgelerimizde, mera ve çayırlarımız yıllarca süren 

sosyo-ekonomik sorunlardan  dolayı etkin olarak kullanıla-

madığından hayvancılık gelişimini sağlayamamıştır. Sağla-

nan huzur ortamıyla birlikte bu potansiyelin en etkin şekilde 

kullanılması için, Bakanlığımız bu bölgelerde hayvancılığın 

iyileştirilmesine yönelik politikalar geliştirmektedir. Ayrıca, 

karlı hayvancılık ve ucuz maliyetin en önemli etkeni olan 

meraların etkin kullanılması amacıyla bölgeye adaptasyon 

sağlayacak verimli ırklarla çalışılması ve toplumun bilinçlen-

dirilmesi durumunda bölge, ihtiyacımız olan kırmızı et tale-

binin sağlanacağı bir merkez olmaktan hiç de uzak değildir.

Türkiye kırmızı et arzının büyük bir kısmı besi işletmelerinden 

sağlanmaktadır. Bu alanda yapılan araştırma ve incelemeler 

sonucunda, ülkemizdeki besi işletmelerinin yeterli kapasite 

ile çalışamadığı ve çeşitli sorunlarla mücadele ettiği görül-

mektedir. Mevcut işletmelerin atıl durumda bulunan üretim 

kapasitelerini artırabilmeleri ve piyasa düzenlemelerinde 

başarılı olabilmeleri için önlemler alınması zorunludur. Bu 

amaçlarla, kırmızı et sektörünün durumu ve geleceğine yö-

nelik üretim modellerinin tartışıldığı; üretici, sanayici, üniver-

site, ilgili diğer kurum ve kuruluşların katılımıyla 17-19 Ekim 

2014 tarihleri arasında Ankara Kızılcahamam’da bir çalıştay 

yapılmıştır. Çalıştayda kırmızı et ile ilgili temel ve önemli ko-

nular, dört ana başlık altında incelenmiştir. Bu başlıklar; 

• Besicilikte Girdi Temini ve Girdi Tedarik Stratejisi

• Besi Dönemleri ve Besi Maliyetleri

• Kırmızı Et Arz ve Talep Projeksiyonu

• Besi Sektöründe Desteklemeler ve Finansman olarak sı-

ralanmıştır.

 

Şüphesiz ki bütün konuların birbiriyle olan ilişkileri son de-

rece fazladır. Bu bakımdan her bir sonuç ve değerlendirme 

bölümünde, bu yapı dikkate alınarak görüşler açıklanmış 

ve sektörel bütünlüğün gelişimi ve sürdürülebilir çözümler 

üretebilmek için değerlendirmeler yapılmıştır. Türkiye’de 

hayvancılık sektörüne yönelik desteklemeler özellikle son 

10 yılda önemli düzeyde artmış, desteklemelerin artmasının 

hayvancılık sektörüne olumlu etkileri olmuştur. Bununla bir-

likte hayvancılıkta halen temel yapısal sorunlar devam et-

mektedir. Bu kapsamda çalıştay sırasında görüşülen ve son-

rasında oluşturulan bu rapor ile mevcut sorunların tespiti, 

bu sorunlara yönelik çözüm önerileri ve ileriye yönelik hangi 

politika araçlarının uygun olacağının tartışılması amaçlan-

mıştır. 

14 15



Hayvancılık Genel Müdürlüğü

BÖLÜM 2
DÜNYA’DA 

KIRMIZI ET SEKTÖRÜ

16 17

Hayvancılık Genel Müdürlüğü



Hayvancılık Genel Müdürlüğü

 Yıllar 2009 2010 2011 2012 2013
 Kırmızı Et 79.864 80.017 79.739 80.657 81.668
            Büyükbaş 66.462 66.686 66.333 66.886 67.706
            Küçükbaş 13.402 13.331 13.406 13.771 13.961
 Beyaz Et 95.062 99.202 102.249 105.637 108.648
 Kırmızı Et 8.961 9.080 9.010 8.683 8.332
            Büyükbaş 7.933 8.092 8.019 7.715 7.400
            Küçükbaş 1.028 988 991 968 931
 Beyaz Et 11.755 11.970 12.230 12.624 12.746

Dünya

AB

2. DÜNYA’DA KIRMIZI ET SEKTÖRÜ

2.1. Canlı Hayvan Varlığı

2.2. Kırmızı Et Üretimi

Grafik 1: Dünya Kırmızı Et Üretimi (Bin ton)

Tablo 1: Dünya Kırmızı ve Beyaz Et Üretim Miktarları (Bin ton)

Tablo 2. Ülkelere Göre Sığır Popülasyonu (1000 Baş)

Tablo 3. Ülkelere Göre Manda Popülasyonu (1000 Baş)

Tablo 4. Ülkelere Göre Koyun Popülasyonu (1000 Baş)

Tablo 5. Ülkelere Göre Keçi Popülasyonu (1000 Baş)

Kaynak: FAO 2012 (Toplam üretim miktarlarında sığır, koyun, manda ve keçi eti dikkate alınmıştır)

Kaynak: FAO 2012 (2013 verileri henüz yayımlanmamıştır. Toplam üretim miktarlarında sığır, koyun, manda ve 
keçi eti dikkate alınmıştır).

Kaynak: FAOSTAT 2013

Kaynak: FAOSTAT 2013

Kaynak: FAOSTAT 2013

Kaynak: FAOSTAT 2013

Et ve et ürünleri sektörü küresel tarım ve gıda içinde en 
hızlı gelişen alt sektörlerden birisi olarak kabul edilmekte-
dir. Bu gelişmede küresel et talebinin yükselmesinin yanı 
sıra üretim, işleme ve taşımada verimliliğin artmasının da 
etkisi olmuştur.  Dünyada tarımsal üretim değeri 2010 
yılında 3,3 trilyon ABD Doları’na yaklaşmış ve bu değere 
hayvancılık sektörünün katkısı %34 oranında gerçekleş-
miştir. Et üretiminin büyük bir bölümünü oluşturan dünya 
sığır eti üretimi, FAO verilerine göre 2013 yılında 67,7 
milyon ton olarak gerçekleşmiş, 13,9 milyon ton küçük-
baş et üretimi ile birlikte dünyada kırmızı et üretimi 2013 
yılında 81,7 milyon tona ulaşmıştır.

Sığır eti özelinde kırmızı et sektörü, üretim ve ticaret oranı 
her geçen yıl artmakla birlikte kanatlı ve domuz eti tüke-
timinin gerisinde kalmaktadır. 1990’lı yıllarda küresel et 
ticaretinin %50’sini sığır eti oluştururken; 2000’li yıllarda 
bu oran %30’lara kadar düşmüştür. Bu durumun gerçek-
leşmesinde domuz ve kanatlı eti maliyetlerinin, sığır etine 
göre daha çok düşmesi kadar hayvan hastalıkları ve gıda 
güvenliği sorunları (özellikle BSE) kırmızı et tüketiminde 
sınırlı bir artışa yol açmıştır. FAO verilerine göre 2000 yı-
lında 1,47 milyar baş olan Dünya büyükbaş hayvan sayısı 
(sığır ve manda) 2005 yılında 1,56 milyar başa, 2013 
yılında ise 1,69 milyar başa ulaşmıştır. Küçükbaş hayvan 
sayısı (koyun ve keçi) 2000 yılında 1,86 milyar baş, 2005 
yılında 2 milyar baş ve 2013 yılında 2,17 milyar baş se-
viyesinde gerçekleşmiştir. 2000 yılında 16 milyar adet 
olan kanatlı hayvan varlığı ise yıllar itibarıyla sürekli artış 
göstererek 2013 yılında 23,9 milyar seviyesine ulaşmıştır. 
Görüldüğü üzere Dünya büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı 
hayvan varlığı artış eğilimindedir. Kanatlı hayvan varlığı 
2013 yılında 2000’li yılların başlangıcına göre %50 artış 
göstermiştir.

2000’li yılların başından itibaren önemli bir oranda artış 
göstermiş olan kanatlı hayvan eti üretimi 2013 yılında 
108 milyon ton seviyesine ulaşmıştır. AB’de 2012 yılında 
2011 yılına göre kırmızı et üretimi %3,6 oranında azala-
rak yaklaşık 8,7 milyon ton seviyesine düşmüştür. Beyaz et 
üretimi ise dünyadaki artış trendi ile uyumlu olarak artmış 
ve 2013 yılında 12,7 milyon ton seviyesini aşmıştır. Dün-
ya kişi başı et tüketim miktarı (sığır eti, koyun eti, domuz 
eti, kanatlı eti toplamı) 33,8 kg/yıl düzeyindedir. 2013 
FAO verileri aşağıdaki tabloda görülmektedir.

FAO verilerine göre hem küçükbaş hem de büyükbaş kırmı-

zı et üretiminde artış yaşandığı görülmektedir. 2008 yılına 

göre sığır eti üretimi %2.3 artarak 2013 yılında 63 milyon 

983 bin tona ulaşmıştır. Üretimin %60 kadarı gelişmekte 

olan ülkelerde yapılmaktadır. ABD tüm üretimin %18,2’sini 

tek başına sağlarken; Brezilya, Çin, Arjantin ve Avustralya 

ABD’yi takip etmektedir. Türkiye ise 2013 yılında 869 bin 

ton sığır eti üretimi ile 16. Sırada yer almaktadır (Tablo 6). 

Manda eti üretiminde ise 2013 yılında 2012 yılına göre 

%3,3’lük bir artış yaşanarak 3,7 milyon tona ulaşılmıştır. 

Manda eti üretiminde Hindistan ilk sırada yer almakla bir-

likte, Pakistan, Mısır ve Çin, Hindistan’ı takip etmektedir. 

Türkiye ise 2013 yılında 3,6 bin tonluk üretim ile 16. sıra-

da yer almıştır (Tablo 7).

2013 yılında dünyada sığır varlığı bir önceki yıla göre 
%0,61 artarak 1 milyar 494 milyon baş olmuştur. 
Dünya’nın en büyük sığır yetiştiricisi toplam varlığın yak-
laşık %15’i ile Hindistan iken, Hindistan’ı Brezilya, Çin ve 
ABD takip etmektedir (Tablo 2).  Dünya sığır varlığı ba-
kımından, Orta ve Güney Amerika yaklaşık %25 civarın-
da bir oranla en fazla sığır popülasyonuna sahip kıtadır. 
Ülkemiz sığır varlığı bakımından dünyada 22. sırada yer 
almaktadır. 

Tablo 3’te de görülebileceği gibi, 2013 yılında dünya 
manda varlığı bir önceki yıla göre, %0,5 artarak yakla-
şık 200 milyon başa ulaşmıştır. Toplam manda varlığının 
%97’si Asya ülkelerinde yer almakta olup, tek başına Hin-
distan dünya manda popülasyonunun yaklaşık %58’ini 
barındırmaktadır. Türkiye ise 107 bin baş ile dünyada 22. 
sırada yer almaktadır.

FAO verilerine göre, Dünyada koyun popülasyonunda 
da artış gözlemlenmektedir. Koyun sayısı 2013 yılında bir 

önceki yıla göre %0,3 oranında artarak 1 milyar 173 mil-
yon başa ulaşmıştır (Tablo 4). Dünya keçi varlığı ise 2012 
yılına göre %1 artarak 2013 yılında 1 milyar baş olmuş-
tur. Küçükbaş hayvan varlığı açısından Çin ve Hindistan 
en ön plana çıkan ülkeler iken, Türkiye FAO verilerine 
göre koyun varlığı açısından dünyada 10., keçi varlığı 
açısından ise 22. sırada yer almaktadır (Tablo 5).

Sıra Ülke 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1 Hindistan 202.147 205.940 210.384 210.824 218.000 217.399
2 Brezilya 202.307 205.308 209.541 212.815 211.279 214.350
3 Çin 117.996 119.420 121.300 114.762 115.000 113.500
4 ABD 96.035 94.521 93.881 92.682 90.769 89.299
5 Etiyopya 49.000 50.884 53.382 52.129 53.990 54.000
22 Türkiye 11.037 10.860 10.724 11.370 12.386 13.916
Dünya   1.446.820 1.459.917 1.472.060 1.471.870 1.485.212 1.494.348

Sıra Ülke 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1 Hindistan 107.237 109.438 111.891 112.916 115.400 115.420
2 Pakistan 29.002 29.883 29.413 31.726 32.700 33.700
3 Çin 23.268 23.267 23.598 23.378 23.250 23.250
4 Nepal 4.497 4.680 4.837 4.994 5.133 5.241
5 Mısır 4.053 3.839 3.818 3.983 3.985 4.200
22 Türkiye 85 86 87 85 98 107
Dünya   187.163 190.205 192.875 195.446 198.883 199.783

Sıra Ülke 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1 Çin 198.060 199.550 195.650 184.705 185.000 182.700
2 Hindistan 145.000 149.000 154.000 157.000 160.000 162.000
3 Nijerya 56.742 58.279 59.858 61.480 63.100 58.250
4 Pakistan 53.800 55.145 56.524 57.300 57.600 64.900
5 Bangladeş 47.300 49.300 51.400 53.400 55.000 55.600
22 Türkiye 6.286 5.594 5.128 6.293 7.278 8.357
Dünya   950.387 963.493 973.056 981.879 996.121 1.005.603

Sıra Ülke 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1 Çin 169.835 169.987 176.900 185.120 187.000 185.000
2 Hindistan 72.360 73.172 73.991 74.500 75.000 75.500
3 Avustralya 79.938 72.740 68.085 73.099 74.722 75.547
4 Sudan 51.067 51.555 52.079 52.290 52.500 52.500
5 İran 49.976 50.000 49.500 49.000 48.750 50.220
10 Türkiye 25.462 23.975 21.795 23.090 25.032 27.425
Dünya   1.127.841 1.121.734 1.127.475 1.152.396 1.169.005 1.172.833

Tablo 6. Ülkelere Göre Sığır Eti Üretimi (Bin ton)

Tablo 7. Ülkelere Göre Manda Eti Üretimi (Bin ton)

Kaynak: FAOSTAT 2013

Kaynak: FAOSTAT 2013

Sıra Ülke 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1 ABD 12.163 11.891 12.046 11.983 11.849 11.698
2 Brezilya 9.024 9.395 9.115 9.030 9.307 9.675
3 Çin 5.826 6.045 6.228 6.167 6.250 6.393
4 Arjantin 3.132 3.378 2.630 2.497 2.500 2.822
5 Avustralya 2.132 2.124 2.110 2.110 2.125 2.317
16 Türkiye 371 325 619 645 799 869
Dünya Toplamı  62.574 63.041 63.173 62.942 63.289 63.983

Sıra Ülke 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1 Hindistan 1.436 1.463 1.489 1.503 1.529 1.610
2 Pakistan 708 730 752 775 800 833
3 Mısır 375 412 398 396 405 390
4 Çin 306 309 310 308 310 336
5 Nepal 152 157 162 168 172 175
22 Türkiye 1 1 3 2 2 3,6
Dünya Toplamı  3.352 3.441 3.501 3.532 3.597 3.722
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Sıra Ülke 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1 Çin 1.770 1.795 1.919 1.887 1.900 2.000
2 Hindistan 550 568 587 597 601 509
3 Nijerya 277 284 288 292 295 295
4 Pakistan 264 271 278 285 289 297
5 Bangladeş 176 183 191 199 200 204
13 Türkiye 42 37 34 42 49 56
Dünya Toplamı  4.906 5.044 5.212 5.263 5.300 5,372

Dünya koyun eti üretimi 2013 yılında bir önceki yıla göre 

%1,4 artışla 8 milyon 589 bin tona ulaşmıştır. Koyun eti 

üretiminde Çin tüm dünya üretiminin çeyreğini sağlarken, 

Avustralya, Yeni Zelanda ve Sudan Çin’i takip etmekte-

dir. Türkiye 2013 yılında 295 bin ton koyun eti üreterek 

5. sırada yer almıştır (Tablo 8). Keçi eti üretimi ise 2013 

yılında bir önceki yıla göre % 1,3 artarak 5 milyon 372 

bin tona ulaşmıştır. Keçi eti üretiminde Çin en büyük üre-

tici konumundayken; Çin’i Hindistan, Nijerya, Pakistan ve 

Bangladeş takip etmektedir. Türkiye ise 2013 yılında 56 

bin ton üretim ile 13. sırada yer almıştır.

Kırmızı et üretiminin önümüzdeki yıllarda da düşük düzey-

lerde de olsa artmaya devam etmesi ve büyükbaş hayvan 

eti üretiminin de 68 milyon tonu geçmesi beklenmektedir.                

Endüstriyel gelişim açısından gelişmekte olan ülkelerin 

kırmızı et sektörlerinin %2,3 oranında büyüyeceği tahmin 

edilmektedir. Gelişmiş ülkelerde, özellikle Kuzey Ameri-

ka ve Okyanusya’da ise sektör üretiminin %1,9 oranında 

düşeceği beklenmektedir (FAO).

Tablo 8. Ülkelere Göre Koyun Eti Üretimi (Bin ton)

Kaynak : FAOSTAT 2013 (2013 FAOSTAT verileri geçicidir.)

Sıra Ülke 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1 Çin 1.978 2.044 2.070 2.050 2.080 2.081
2 Avustralya 660 635 555 512 556 660
3 Yeni Zelanda 598 478 471 465 448 450
4 Sudan 332 313 323 324 325 325
5 Türkiye 278 262 240 253 272 295
Dünya Toplamı  8.415 8.354 8.229 8.348 8.470 8,589

Dünya toplam et ihracatının 1960-2011 yılları arasında-

ki değişimi Grafik 2’de görülmektedir. Bu süreçte ihracat 

yaklaşık 8 kat artarak 42 milyon tonu geçmiştir. Sığır eti 

üretiminde lider ülkelerin 1960’lı yıllarda %89 olan ihra-

cat payı 2000’li yıllara kadar %97’ye yükselmiş, 2011 yılı 

itibariyle %96 olarak gerçekleşmiştir. Bu ülkeler içerisin-

de toplam et ihracatının %45’ini AB gerçekleştirmektedir. 

AB’nin arkasından ABD (%17), Brezilya (%15), Çin (%5), 

Avustralya ve Kanada (%4), Hindistan, Yeni Zelanda ve 

Tayland (%2), Arjantin, Meksika, Paraguay ve Uruguay 

(%1) gelmektedir. 

Dünya et ihracatı artışındaki en büyük pay, başta 12,1 

milyon ton artışla tavuk eti, 9,9 milyon ton artışla do-

muz eti, 4,5 milyon ton artışla kemiksiz sığır etine aittir. 

Sığır, koyun ve keçi etleri ihracatı 2,3 kat artmıştır. Top-

lam et ihracatında, sığır etinin payı %5’e, koyun etinin 

payı %2’ye, kemiksiz sığır etinin payı %13’e yükselirken 

işlenmiş sığır eti ile keçi etinin payı değişmemiştir.  Sığır 

ve koyun etlerinin toplam payları 1960 yılına göre %62 

azalarak 2011 yılında 8 milyon ton olarak gerçekleşmiş-

tir. En büyük değişim, tavuk eti konservesi, sığır ve dana 

sosis, domuz eti, kurutulmuş çeşitli etler, hindi eti ve ördek 

etinde yaşanmıştır.

Grafik 2. Dünyada Et İhracatçısı Önemli Ülkeler ve İhracat Miktarları (Ton)

2.3. Kırmızı Et Dış Ticareti

Tablo 9. Ülkelere Göre Keçi Eti Üretimi (Bin ton)

Kaynak : FAOSTAT 2013 (2013 FAOSTAT verileri geçicidir.)

Küresel anlamda et ticareti incelendiğinde, son on yılda 

et üretiminin yaklaşık %10’unun ticarete konu olduğu ve 

bu oranın önümüzdeki dönemlerde daha yavaş büyüye-

ceği tahmin edilmektedir. 

Dış ticaret açısından arz ve talebe bakıldığında; dünya 

soğutulmuş ve dondurulmuş sığır eti ihracatının 2013 yı-

lında 2012 yılına göre %7,1’lik bir azalış göstererek 36 

milyar 366 milyon dolar seviyesine gerilemiş olduğu gö-

rülmektedir. Dünyanın en büyük sığır eti ihracatçı ülkeleri 

arasında sırasıyla Brezilya, ABD, Avustralya ve Hindistan 

yer almaktadır. Bu dört ülke toplam ihracatın %65’ini 

sağlamaktadır. Türkiye 2013 yılında 620 bin dolarlık ih-

racat yaparak 54. sırada yer almıştır (Tablo 10).

Grafik 3. Ürünlere Göre Dünya Et İhracat Miktarları (Ton)

Kaynak: FAOSTAT 2012

Kaynak: FAOSTAT 2012 

Birleşmiş Milletlerin açıkladığı ticaret verilerine göre 2013 

yılında sığır eti ithalatı bir önceki yıla göre %11,7 azala-

rak 29 milyar 342 milyon dolara gerilemiştir. Dünyanın 

en büyük sığır eti ithalatçısı ABD iken, bu ülkeyi Rusya 

Federasyonu, Japonya, İtalya ve Almanya takip etmiştir. 

Türkiye, 2013 yılında 24 milyon dolarlık sığır eti ithalatı 

yaparak 45. sırada yer almıştır (Tablo 11).

Tablo 11. Ülkelere Göre Sığır Eti İthalatı (Milyon Dolar)

Kaynak: UN COMTRADE 2013

Tablo 10. Ülkelere Göre Sığır Eti İhracatı (Milyon Dolar)

Kaynak: UN COMTRADE 2013

Sıra Ülke 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1 Brezilya 4.006 3.023 3.861 4.169 4.495 5.359
2 ABD 2.697 2.485 3.397 4.571 4.658 5.239
3 Avustralya 4.183 3.379 3.925 4.839 4.924 5.039
4 Hindistan   984 1.697 2.593 2.996 4.487
5 İrlanda 2.014 1.738 1.733 2.111 2.010 2.081
54 Türkiye 1,3 0,6 0,8 0,6 0,8 0,6
Dünya  31.172 28.695 32.180 38.939 39.157 36.366

Sıra Ülke 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1 ABD 2.750 2.471 2.705 2.927 3.488 3.550
2 Rusya Federasyonu 2.662 2.315 2.170 2.424 2.957 2.874
3 Japonya 2.143 1.996 2.288 2.644 2.760 2.729
4 İtalya 2.991 2.835 2.766 2.948 2.687 2.648
5 Almanya 1.661 1.570 1.710 2.351 2.075 2.161
45 Türkiye     249 512 96 24
Dünya  27.494 25.214 27.798 33.345 33.227 29.342

Koyun ve keçi eti ihracatı 2013 yılında bir önceki yıla 

göre %1,7 oranında artarak 5 milyar 921 milyon dolar 

seviyesine ulaşmıştır. Koyun ve keçi eti ihracatında Yeni 

Zelanda en önemli ihracatçı iken onu: Avustralya, Birle-

şik Krallık ve İrlanda takip etmektedir. Koyun ve keçi eti 

ithalatında ise 2012 yılına göre 2013 yılında %3,9’luk 

bir azalış gözlemlenmiş ve 4 milyar 888 milyon dolarlık 

ithalat gerçekleşmiştir. Ülke dışından küçükbaş hayvan eti 

talep eden ülkeler arasında sırasıyla Çin, Fransa, ABD 

ve İngiltere gelmektedir (Tablo 12). Türkiye 2013 yılında 

217 bin dolarlık koyun eti ihracat yaparken, ithalatı bu-

lunmamaktadır. Ülkemiz ayrıca 2008 – 2013 döneminde 

keçi eti dış ticareti yapmamıştır. 

Tablo 12. Ülkelere Göre Koyun ve Keçi Eti İhracatı (Milyon Dolar)

Kaynak: UN COMTRADE 2013

Kaynak: UN COMTRADE 2013

Dünya’da sığır eti fiyatlarındaki artışın, küresel gelir yük-

selişi ve Çin gibi talebi karşılayacak seviyede üretim ya-

pamayan ülkeler nedeniyle ileriki yıllarda da yükselmesi 

beklenmektedir. Çin’de özellikle kanatlı sektöründe yakın 

zaman içerisinde patlak veren kuş gribi salgınının ülkede 

tavuk eti talebinde düşüşe, kırmızı et talebinde ise artışa 

yol açtığı düşünülmektedir (FAO, 2013).  

Kırmızı et sektöründe yaşanılan en önemli sorunlar ara-

sında;

• Kuraklık ve yem fiyatlarındaki artışa bağlı olarak kırmızı 

et üretiminde düşüş ya da durgunluk yaşanması, 

• Şap, Sığır Vebası ve BSE gibi hastalıkların hem üretim-

de hem de ticarette yaşattığı ekonomik kayıplar,

• Gelişmekte olan ülkelerde daha çok aile tipi işletme-

lerin yaygın olması ile hayvan verimlerinin düşük olması 

sayılabilmektedir.

Sıra Ülke 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1 Yeni Zelanda 1.948 1.821 1.942 2.369 2.136 2.226
2 Avustralya 1.164 1.209 1.426 1.700 1.697 1.873
3 İngiltere 487 491 509 635 557 599
4 İrlanda 237 221 215 265 272 293
5 İspanya 108 93 142 172 159 165
41 Türkiye 0,2 0,1 0,0 0,1 0,2 0,2
Dünya  4.833 4.903 5.349 6.330 5.824 5.921

Tablo 13. Ülkelere Göre Koyun ve Keçi Eti İthalatı (Milyon Dolar)
 Ülke 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1 Çin 106 139 157 276 422 955
2 Fransa 794 755 708 771 681 668
3 ABD 504 489 591 761 650 663
4 İngiltere 586 601 600 666 582 601
5 Almanya 344 289 291 462 327 329
Dünya  4.526 4.209 4.624 5.746 5.088 4.888
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Hayvancılık Genel Müdürlüğü

Türkiye’de uygulanan hayvancılık politikalarının tarihsel 

sürecini 1923-1950 yılları arası dönem, 1950-1960 yıl-

ları arası dönem, 1960-1980 yılları arası dönem, 1980-

2002 yılları arası dönem ve 2002 yılı sonrası olarak beş 

dönem halinde incelemek mümkündür.

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk kurulduğu dönemde nüfusun 

yaklaşık %80’i köy ve kasabalarda yaşamakta ve ülkenin 

sanayisi geri kalmış, ticaret, ulaşım ve bankacılık sek-

törleri ise yabancı sermayenin tekelinde bulunmaktaydı. 

Bu yıllarda yaşanan savaşlar, toprak kayıpları ve salgın 

hayvan hastalıkları nedeniyle hayvan varlığında önemli 

kayıplar olmuştur. 1912 yılı tarım sayımına göre 7 milyon 

baş olarak tespit edilen sığır varlığı; 1927 yılında 4 mil-

yon başa, 19 milyon olan koyun varlığı 10 milyon başa, 

1 milyon olan at varlığı ise 176 bin başa düşmüştür. Bu 

dönemde hayvancılık sektörünün geliştirilmesi için konu 

ile ilgili faaliyetleri yürütecek bir teşkilatın oluşturulma-

sına karar verilmiş ve 1923 yılında İktisat Vekâleti bün-

yesinde Hayvan Üretimi Şube Müdürlüğü kurulmuştur. 

Ancak 1924 yılında İktisat Vekâletinin, Ziraat ve Ticaret 

Vekâletlerine ayrılması sonucu hayvancılıkla ilgili çalış-

malar Ziraat vekâletince yürütülmeye başlanmıştır. Daha 

sonra kırsal kesime götürülecek kamu hizmetlerinin sek-

törel bir kamu örgüt yapısı içerisinde yürütülmesinin ge-

rekli olduğu anlaşılmış ve böylece, tarım, hayvancılık ve 

ormancılık faaliyetlerini geliştirmek için alınacak ekono-

mik politika tedbirlerini uygulamak üzere, etkin bir kamu 

örgüt yapısı meydana getirilmiştir. Bu amaçla 1937 yılın-

da 3202 sayılı Ziraat Vekâleti Vazife ve Teşkilat Kanunu 

ile Ziraat Vekâleti bünyesinde Ziraat İşleri, Veteriner İşleri 

ve Orman Genel Müdürlükleri oluşturulmuştur. Türkiye 

Cumhuriyeti’nin ilk yıllarında hayvancılığın ülke ekonomi-

si açısından taşıdığı öneme uygun olarak mevcut hayvan 

varlığının ıslahı hedeflenmiştir. Bu amaçla, 1926 yılında 

904 sayılı Hayvan Islahı Kanunu çıkarılmıştır. Hayvan 

ıslahı çalışmaları çerçevesinde üstün nitelikli damızlık 

hayvanlar yetiştirerek bunları halka dağıtmak, böylece 

halk elinde mevcut hayvanların niteliklerini iyileştirmek 

amacıyla Cumhuriyetin ilanını izleyen ilk yıllarda Kara-

cabey, Çifteler, Konya, Çukurova ve Sultansuyu Haraları 

faaliyete geçirilmiştir. Bu dönemde haralar, inekhaneler 

ve deneme çiftlikleri adı altında 15 hayvan ıslah kurumu 

daha kurulmuştur. Bu kurumlar aracılığıyla sığırcılık, ko-

yunculuk ve at yetiştiriciliğine yönelik ıslah çalışmalarında 

kullanılmak ve üretilerek halka dağıtılmak üzere damızlık 

hayvanların ithalatı gerçekleştirilmiştir. Sığırcılıkta süt ve-

rimi yanında et verimi de yüksek kombine ırklar, koyuncu-

lukta merinos ırkı (ince yapağı veren ırklar) ile iş verimleri 

yüksek at ırklarından damızlık hayvanların çoğaltılmasına 

özen gösterilmiştir.

1928-1932 yılları arasında ilk defa tarım ürünlerinin des-

tekleme kapsamına alınması gündeme gelmiş ve 1932 

yılında çıkarılan “Buğday Koruma Kanunu” ile Ziraat 

Bankası tarafından buğdayda destekleme alımları yapıl-

maya başlanmıştır. Benzer sorunları yaşayan hayvancılık-

ta maalesef herhangi bir destekleme alımı uygulamasına 

gidilmemiştir. Bu dönemde, hayvan varlığına bakıldığın-

da; 1939 yılı itibariyle 1927 yılına göre sığır varlığı yak-

laşık %135 oranında artış göstererek 9,4 milyon başa, 

koyun varlığı ise %150 oranında bir artış göstererek 25 

milyon başa çıkmıştır. 1929-1950 yılları arasında dönem 

ortalaması olarak sütte %3,2; ette %3,5 ve yapağıda 

%2,9 oranında yıllık artışlar sağlanmıştır. 

Türkiye’de 1950 yılı, siyasi ve ekonomik alanda yeni bir 

dönemin başladığı yıl olarak değerlendirilmektedir. Bu 

dönemde hayvancılık sektörünü etkileyecek önemli ge-

lişmelerin başında, hayvancılığa dayalı Et ve Balık Ku-

rumu, Yapağı ve Tiftik ile Yem Sanayi AŞ’nin kurulması 

gelmektedir. Bu dönemde, tarımda makineleşmenin et-

kisi ile hayvancılığın temel girdisi ve ülkenin en önemli 

doğal kaynaklarından olan çayır ve meralar önemli ölçü-

de tarım alanlarına dönüştürülmüştür. Meraların tarımsal 

üretime açılması toplam tarımsal üretimi sınırlı ölçüde 

artırmakla birlikte, hayvancılık sektörü için en ucuz kaba 

yem kaynağı olan çayır ve mera alanlarının önemli ölçü-

de azalmasına yol açmıştır. Çayır mera alanları 1935 yı-

lında 44,3 milyon hektar iken, 1950 yılına kadar %14,7 

oranında azalarak 37,8 milyon hektara gerilemiştir. 

1960 yılına gelindiğinde ise azalış oranı %35,4’e çık-

mış toplam çayır ve mera alanı ise 28,6 milyon hektara 

düşmüştür.

Hayvan ıslah çalışmalarına 1950-1960 yılları arası dö-

nemde sığırcılıkta damızlık hayvan ithalatı ile devam 

edilmiştir. Koyunculukta ıslah çalışmaları merinoslaştırma 

faaliyeti şeklinde yürütülmüştür. 

Türkiye’de 1963 yılında, kalkınmanın 5 yıllık plan dö-

nemleri halinde sürdürülmesini öngören bir süreç baş-

lamıştır. 1960-1980 yılları arasında Beş Yıllık Kalkınma 

Planı dönemlerinde hayvansal üretimdeki gerçekleşme-

ler, sektörle ilgili öngörülen tedbirlerin alınmaması nede-

niyle istenen başarıyı sağlayamamıştır. Bu dönemde hay-

vancılık sektörü açısından önemli sayılabilecek bir diğer 

gelişme ise, üretim-sanayi entegrasyonunu sağlama ve 

süt sanayinin geliştirilmesi amacıyla 1965 yılında kuru-

lan, Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu’nun faaliyete geçmesi 

olmuştur.

Hayvancılık sektörü bu dönem içinde 24 Ocak 1980 

tarihinde uygulamaya konulan ekonomik istikrar tedbir-

lerinden önemli ölçüde etkilenmiştir. Bu tedbirler kapsa-

mında 1970’li yıllarda uygulanan başta kasaplık hayvan 

ve et olmak üzere bazı hayvansal ürünler destekleme 

kapsamından çıkarılmıştır. Böylece üretim, arz ve talebin 

piyasa ekonomisi koşullarında oluşacak fiyatlara göre 

belirlenmesi kararı, desteğe ve korunmaya muhtaç olan 

hayvancılık sektörünü olumsuz etkilemiştir. Hayvancılık 

sektöründe böyle bir ekonomik ve kurumsal altyapı ger-

çekleştirilmeden, hayvan ve hayvansal ürün üreticisi tam 

rekabet piyasasının oluşmadığı yarı tekel bir piyasa koşu-

luyla karşı karşıya kalmıştır.

Destekleme kapsamına alınacak ürünlerin seçimin-

de hayvansal ürünler aleyhine devamlı bir dengesizlik 

meydana gelmiştir. Oysa tam üye olmanın hedeflendi-

ği AB’de, kırsal gelirler içerisinde hayvancılık sektörünün 

payı, üye ülkelere göre değişmekle birlikte ortalama %50 

civarındadır. Hayvancılık sektöründe 1980 yılı sonrası 

hayvansal üretim yetersizliği ve enflasyon nedeniyle kır-

mızı ette yaşanan fiyat yükselmeleri kısmi bir kıtlık hali 

ve spekülatif artışlar olarak kabul edilmiştir. Bu dönem-

de yükselen hayvansal ürün fiyatları karşısında piyasayı 

dengelemek, tüketiciye ucuz et yedirme ve fiyat istikrarı 

sağlamak amacıyla ithalata gidilmiştir. Bu dönemde hay-

vancılık sektöründe üretimin rasyonelleşmesi için hayati 

önem taşıyan kredi ve finansman ihtiyacı yeterince karşı-

lanamamış, sektörün toplam tarımsal krediler içerisindeki 

payı ortalama %10 civarında kalmıştır.  

3. TÜRKİYE’DE ET SEKTÖRÜ 

3.1. Tarihsel Süreç

3.1.1 1923-1950 Yılları Arası Dönem

3.2. 1950-1960 Yılları Arası Dönem

3.3. 1960-1980 Yılları Arası Dönem

3.4. 1980-2002 Yılları Arası Dönem
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Kültür, Melez ve 
Yerli sığır ırk oranları

 Büyükbaş hayvan varlığı 9,8 milyon baş 14,2 milyon baş 43,20
 Küçükbaş hayvan varlığı 31,9 milyon baş 41,5 milyon baş 29,76
 Toplam et üretimi 420.541 ton 1.008.272 ton 139,7
 Toplam süt üretimi 8,4 Milyon ton 18,5 milyon ton 119,99
 Suni tohumlama sayısı (sığır) 614 bin baş 3 milyon 950 bin baş 532,29
 Soykütüğü kayıtları 178 Bin baş 3,2 milyon baş 1.720,13

 Hayvan başına ortalama süt verimi 1.705 litre 3.029 litre 77,7
 Hayvan başına ortalama et verimi 184 kg 237 kg 28,6
 Hayvancılık destekleri 83 Milyon TL 2,589 Milyar TL 31 kat
 Hayvancılık desteklerinin
  toplam destek içindeki payı % 4,4 %28 6 kat
 50 Baş’ın üzerinde hayvan 
 barındıran çiftlik sayısı  4.300 31.419 7 kat
 Yem bitkileri üretimi 34,7 Milyon Ton  59,3 Milyon Ton 70,89

  Kültür % 19 %43,47 128,79
  Melez % 44 %42,52 -3,36
  Yerli % 37 %14,01 -62,13

3.5. 2002 Yılı Sonrası Dönem

2003 yılı sonrası, tarım ve hayvancılık sektöründe büyük 

değişim ve dönüşümlerin yaşandığı bir dönem olmuştur. 

Bu dönemde, hayvancılık sektörünün gelişmesi için yapı-

lan çalışmalar aşağıda sıralanmıştır.

1. Tarım Strateji Belgesi hazırlanmış ve tarım sektörü içinde 

hayvancılık sektörü, en önemli sektör olarak değerlendi-

rilmiştir.

2. Tarım Kanunu çıkarılmıştır. Tarımsal üretimde, özellikle 

hayvancılığın gelişmesi için ayrıcalıklı desteleme bütçesi 

düzenlenmiş ve tarım politikalarının temel dayanağı olarak 

sektöre önemli bir güç kaynağı olmuştur.

3. Üretimi talebe göre plânlamak, ürün kalitesini iyileştir-

mek, kendi mülkiyetine almamak kaydıyla pazara geçerli 

norm ve standartlara uygun ürün sevk etmek ve ürünlerin 

ulusal ve uluslararası ölçekte pazarlama gücünü artırıcı 

tedbirler almak üzere tarım üreticilerinin, ürün veya ürün 

grubu bazında bir araya gelerek, tüzel kişiliği haiz tarımsal 

üretici birlikleri kurmalarını sağlamak amacıyla  5200 sa-

yılı Üretici Birliği yasası çıkarılmıştır.

4. Gıda ve yem güvenilirliğini, halk sağlığı, bitki ve hayvan 

sağlığı ile hayvan ıslahı ve refahını, tüketici menfaatleri ile 

çevrenin korunması da dikkate alınarak korumak amacıyla 

5996 sayılı yasa yürürlüğe girmiş bunula birlikte;

• Arı Üreticileri Birliği,

• Damızlık Koyun – Keçi Yetiştiricileri Birliği,

• Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği

Kurulmuş ve bu birliklerin ıslah çalışmalarını daha etkin ve 

verimli yürütmeleri için kayıt sistemleri geliştirilmiş ve teşki-

latlanmaları için yasal zemin oluşturulmuştur.

5. Ürün konseyleri kurulmuştur. Üretici, sanayici ve kamu-

daki ilgili tüm aktörleri, mahiyetinde bulunduran Ulusal Süt 

Konseyi ve Ulusal Kırmızı Et Konseyi kurulmuştur.

6. Küçükbaş hayvancılığın geliştirilme projeleri uygulan-

mıştır.

• Küçükbaş hayvancılık 2006 yılında destekleme kapsa-

mına alınmıştır.

• Halk elinde ıslah projesi ile elit sürüler oluşturulmuştur.

• Sürü yöneticisi projesi uygulanmaya başlanmış ve des-

tekleme kapsamına alınmıştır.

• Kalkınma bölgelerine % 50 hibe desteği verilmiştir.

• Koyun ve keçilerde verimi artırmak amacıyla koç ve teke 

dağıtımı yapılmıştır. Ayrıca kalkınma bölgelerinde koç ve 

teke alımları da % 80 hibe desteği kapsamına alınmıştır.

• Koyun ve keçilerde ıslah verilerini geliştirmek için Koyun 

Keçi Bilgi Sitemi kurulmuş ve ıslah birliklerinin paylaşımına 

açılmıştır.

• IPARD projeleri ile modern ağıl yapımı ve donanımı % 50 

-65 arasında hibe desteği kapsamına alınmıştır. 

• Yatırım işletmelerinin finansmanı için, Ziraat Bankası ve 

Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla 2 yıl ödemesiz, 0 fa-

izli küçükbaş hayvancılık kredileri kullandırılmaya başlan-

mıştır.

7. Büyükbaş hayvancılığın geliştirilmesine yönelik projeler 

uygulanmıştır.

• Alt yapı yatırımlarına öncelik verilmiştir.

• Hayvancılık işletmelerinin finansman ihtiyacını karşıla-

mak için sübvansiyonlu krediler kullandırılmıştır.

• IPARD projeleri ile modern ahır yapımı ve donanımı % 

50 -65 arasında hibe desteği kapsamına alınmıştır. 

• DAP (Doğu Anadolu Projesi) ve GAP (Güney Doğu Ana-

dolu Projesi) kapsamında bulunan illerde ahır yapımına % 

30, damızlık hayvan ve alet-ekipman alımına %40 hibe 

desteği sağlanmıştır.

• Alet-ekipman alımlarına % 50 hibe desteği verilmiştir.

• Anaç hayvan desteği,

• Buzağı desteği,

• Süt pirimi desteği,

• Süt regülasyon desteği,

• Süt kalite pirim desteği,

• Gen kaynaklarının korunması için anaç hayvan desteği,

• Ari ve onaylı işletme desteği,

• Yem bitkileri desteği,

• Besi desteği ve besilik materyal desteği 

ödenmeye başlanmıştır. 

8. Döl kontrolü projesi, Suni tohum-

lama, Soy Kütüğü ve Ön soy 

kütüğü programları etkin 

bir şekilde uygulanmaya 

başlanmıştır.

9. Suni tohumlama ile ıslah süreci hızlandırıl-

mış ve senkronizasyon programları ile buzağılama aralığı 

optimize edilmiştir.

Sonuç olarak; 10 yıllık süre içerisinde hayvancılık sektörü-

nün yükselişe geçtiği görülmektedir. Bu dönem içerisinde 

hayvancılık yeni bir bakış açısıyla stratejik bir sektör olarak 

değerlendirilmiş ve yeni hedefler doğrultusunda yapılan 

çalışmalarla tarım ve hayvancılık altyapısı iyileştirilmiş, 

teşkilatlanma tamamlanmış, işletmeler ekonomik üreti-

me geçmiş, pazar odaklı tüm riskleri değerlendirip dikka-

te alan bir yapıya geçilmiştir. Bunların bir sonucu olarak 

2002 yılında 4.300 olan 50 baş ve üzeri büyükbaş işletme 

sayısı günümüzde 7 kat artarak 31.419 adet olmuştur.  

Büyükbaş hayvan varlığımız 14,2 milyon başa, küçükbaş 

hayvan varlığımız 41,5 milyon başa çıkmıştır. Kırmızı et 

üretimimiz 1 milyon tona, süt üretimimiz ise 18,5 milyon 

tona ulaşmıştır. Gerek yeni ve modern işletmelerin kurul-

ması gerekse var olan işletmelerin kapasitelerinin artması 

ve modernleşmesi ile işletmelerin girdilerinde azalma, ge-

lirlerinde ve verimliliklerinde de önemli artışlar sağlanmış-

tır. Böylece işletmelerimiz sürdürülebilir ve rekabet edebilir 

bir yapıya kavuşmuştur. Son 10 yılda hayvancılık sektö-

ründeki değişim ve dönüşüm rakamsal olarak aşağıdaki 

çizelgede verilmiştir.

TÜİK’in verilerine göre 2013 yılsonu itibarı ile 53 milyon 

baş üzerinde olan büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısı 

2014 yılında %5 artışla 55,7 milyon seviyesine ulaşmıştır. 

Büyükbaş hayvan sayısında %1,9 düşüş; küçükbaş hayvan 

sayısı ise %7,7 oranında artış gözlenmiştir.

Grafik 4: 2001-2013 Yılları Küçükbaş ve Büyükbaş Hayvan Sayıları (baş)

Kaynak: TÜİK 2014 

Kaynak: TÜİK 2014 

Tablo 14: Kesilen Hayvan Sayısı ve Et Üretim Miktarları

 2002 2014 DEĞİŞİM
   2002-2014
   (%)

2000 2.101.583 354.636 6.110.853 111.139 1.166.169 21.395 23.518 4.047 491.217
2001 1.843.320 331.589 4.747.268 85.661 879.127 16.138 12.514 2.295 435.683
2002 1.774.107 327.629 3.935.393 75.828 757.465 15.454 10.110 1.630 420.540
2003 1.591.045 290.455 3.554.078 63.006 607.006 11.487 9.521 1.709 366.658
2004 1.856.549 364.999 3.933.973 69.715 570.512 10.301 9.858 1.950 446.964
2005 1.630.471 321.681 4.145.343 73.743 688.704 12.390 8.920 1.577 409.391
2006 1.750.997 340.705 4.763.394 81.899 803.063 14.133 9.658 1.774 438.511
2007 2.003.991 431.963 6.428.866 117.524 1.256.348 24.136 9.532 1.988 575.611
2008 1.736.107 370.619 5.588.906 96.738 767.522 13.752 7.251 1.334 482.443
2009 1.502.073 325.286 3.997.348 74.633 606.042 11.675 4.857 1.005 412.600
2010 2.602.246 618.584 6.873.626 135.687 1.219.504 23.060 15.720 3.387 780.718
2011 2.571.765 644.906 5.479.546 107.076 1.254.092 23.318 7.255 1.615 776.915
2012 2.791.034 799.344 4.541.122 97.334 926.799 17.430 7.426 1.736 915.844
2013 3.430.723 869.292 4.958.226 102.943 1.340.909 23.554 2.403 336 996.125
2014 3.712.281 881.999 5.197.289 98.978 1.570.239 26.770 2.176 526 1.008.272
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Diğer yandan Türkiye toplam kırmızı et üretimi (sığır, ko-
yun, keçi ve manda eti), 2014 yılında bir önceki yıla göre 
yaklaşık %1,21 oranında artışla 1 milyon tonu aşmıştır. 
2014 yılında bir önceki yıla göre sığır eti üretimi %1,5 ora-
nında, koyun eti üretimi %-3,8 oranında, keçi eti üretimi 
ise %13,8 oranında değişim göstermiştir (Tablo14).

Kırmızı et sektörüne ilişkin olarak Gıda, Tarım ve Hayvan-
cılık Bakanlığı 2013-2017 Stratejik Planı’nda yer alan 
başlıklar ve buna göre hazırlanan stratejik hedefler şu şe-
kilde sıralanmıştır;

Tarımsal	Üretim	ve	Arz	Güvenliği	alanı	içinde	yer	
alan	stratejik	hedefler;
• Tarımsal kaynakları korumak, iyileştirmek ve devamlılı-
ğını sağlamak,
• Üretimde verim ve kaliteyi artırmaya yönelik yöntem ve 
teknolojiler geliştirmek ve yaygınlaştırmak,
• Tarım ürünlerine erişilebilirliği ve gıda güvenliğini sağ-
lamak,

Gıda	Güvenilirliği	alanı	içinde	yer	
alan	stratejik	hedefler;
• Gıda ve yem kontrol hizmetle-
rinin etkinliğini artırmak,
• Gıda ve yem işletmelerinin 
altyapılarını güçlendirmek ve 
standartlara uyumunu sağ-
lamak,

Bitki Sağlığı, Hayvan Sağlığı 
ve Refahı alanı içinde yer alan 
stratejik hedefler;

• Hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele hizmetlerini 
geliştirmek,

Tarımsal	Altyapı	ve	Kırsal	Kalkınma	alanı	içinde	yer	alan	
stratejik	hedefler;
• Tarım ürünlerinin yerinde değerlendirilmesini ve katma 
değerinin artırılmasını sağlamak,
• Kırsal alanda yaşam standartlarını yükseltmek ve kırsal 
kalkınmayı sağlamaktır.

Türkiye’nin sığır eti ithalatı 2014 yılında bir önceki yıla 

göre yaklaşık %78,5 oranında azalarak 5,3 milyon dolar 

seviyesine düşmüştür. 2014 yılında ithalatın tümü Polon-

ya, Almanya, Fransa ve Bosna-Hersek’ten gerçekleşmiştir 

(Tablo 15). 

Türkiye’nin koyun eti ihracatı 2014 yılında bir önceki yıla 

göre %76 azalarak 56 bin dolara düşmüştür. İhracatta 

önde gelen ülkeler ise sırasıyla Birleşik Arap Emirlikleri, Af-

ganistan ve Umman’dır (Tablo 16).

Müdahale	Kurumu

Avrupa Birliği (AB) içerisinde bir ülke veya bölgede sığır, 

koyun ve keçi eti pazar fiyatı, ulusal veya bölgesel ola-

rak belirlenen fiyatın altına düştüğünde ihtiyari depolama 

yardımı ile müdahale alımı uygulamasına komisyon karar 

verebilmektedir. Müdahale Kurumu, depolama yardımı ile 

dalgalanan pazar fiyatlarına karşı üreticiye bir süre bek-

leme şansı vermekte, bu sayede yaşanan dalgalanmanın 

daha derinleşmesinin önüne geçilmektedir. Müdahale 

alımları ile de pazar fiyatlarının maliyetleri karşılayamadı-

ğı durumlarda üreticinin zarar görmesi engellenerek ürün 

arzının devamlılığı sağlanmaktadır. Bu bakımdan Et ve Süt 

Kurumu ülkemizde bir müdahale kurumu kurulması için 

çalışmalar yapmak üzere yetkilendirilmiştir. 

	Karkas	Sınıflandırma

Ülkemizde Karkas Sınıflandırma sistemi için bir taslak yö-

netmelik hazırlanmış ve yayımlanma aşamasına gelinmiş-

tir. Kırmızı et sektörü ile ilgili olarak uygulanacak destek-

lerde karkas sınıflandırma sisteminin AB’de olduğu gibi 

kaliteyi geliştirmeyi sağlayan bir araç olarak kullanılması 

önem taşımaktadır. 

Emziren	İnek	Pirimi

Et yönlü ırklar veya bunların melezi düveler ve ineklere, 12 

ay boyunca işletmesinde süt ve süt ürünü üretmeme şartı 

ile emziren inek primi gibi destekler AB’de uygulanmıştır. 

Ülkemizde de damızlık ineklere yönelik destekler uygulan-

maktadır. 

Grafik 5: 2010- 2014 yılları arası Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan varlığı 
(Baş)

Kaynak: TÜİK (2014 verileri kesinleşmemiştir)

Tablo 15. Türkiye’nin Sığır Eti İthalat Miktar ve Değer (Ton, 1000 $)

Tablo 16. Türkiye’nin Koyun Eti İhracatı Miktar ve Değer (Ton, 1000 $)

Kaynak: TÜİK 

3.6. Hayvancılık Dış Ticareti

3.7. Kırmızı Et Sektörü Açısından AB uygulamaları

1 Polonya 59.113 257.273 24.975 94.042 6.141 24.272 40 182
2 Hollanda 2.273 11.257 198 786    
3 Almanya 20.736 103.283 121 543   39 213
4 Avusturya 3.286 16.532 62 295    
5 Yunanistan 304 1.364 39 172    
6 Fransa 17.110 82.524 40 142   40 190
7 İtalya 4.062 20.188      
8 Belçika 1.200 6.309      
9 Çek Cumhuriyeti 905 4.787      
10 İspanya 668 3.288      
11 Macaristan 625 2.782      
12 Danimarka 235 1.192      
13 Litvanya 118 591      
14 Slovenya 59 310      
15 Slovakya 39 188      
16 Letonya         
17 Bosna-Hersek       520 4.671
Genel Toplam  110.731 511.868 25.437 95.992 6.141 24.272 640 5.257
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1 BAE      7     1 17 8 163 0,9 17,3
2 Azerbaycan            8 142 1 23    
3 Afganistan 2 22 1 16 1 16 1 13 1 19 2 30
4 Bursa Serbest Bölgesi 1 9 1 11   4   2 1 10 0,3 2,1
5 Katar        1 27       3    
6 Maldivler            4 36        
7 Kuzey Kıbrıs Türk Cum.                        
8 Ekvator Ginesi        3 50            
9 Irak 3 19   1                
10 Umman                     0,2 2,6
11 Özbekistan                        
Genel Toplam  5 50 3 35 5 97 14 209 11 218 3,4 52



Hayvancılık Genel Müdürlüğü

BÖLÜM 4
BESİCİLİKTE GİRDİ 

TEDARİK STRATEJİSİ

30 31

Hayvancılık Genel Müdürlüğü



Hayvancılık Genel Müdürlüğü

YAĞLI TOHUM KÜSPELERİ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Ayçiçeği Küspesi Yerli Üretimi 746 766 750 900 985 965 1.257

Ayçiçeği Küspesi İthalatı 374 204 322 480 560 728 462

Soya Küspesi Yerli Üretimi 335 330 310 460 540 480 327

Soya Küspesi İthalatı 341 360 352 408 540 1.002 1.087

Çiğit Küspesi Yerli Üretimi 715 660 440 630 800 690 839

Kolza Küspesi Yerli Üretimi 142 155 140 220 105 110 144

Kolza Küspesi İthalatı - 64 18 33 77 76 40

Palm Küspesi İthalatı - 30 - - 69 52 120

Diğer Küspeler İthalatı 79 90 34 35 18 74 131

TOPLAM 2.732 2.659 2.366 3.166 3.694 4.177 4.407

4. BESİCİLİKTE GİRDİ TEDARİK STRATEJİSİ

Türkiye’de hayvancılık işletmeleri genelde küçük ölçek-

lidir. Yem bitkileri üretimi ile çayır ve meraların korunma 

ve ıslahı yetersizdir. Suni tohumlama sayısı uluslararası or-

talamaların altında ve hayvan hareketleri ile hayvan sağ-

lığına yönelik önlemler yeterlilikten uzak bir durumdadır. 

Bu bağlamda, 10. Kalkınma Planı döneminde hayvancılık 

desteklemeleri miktar ve çeşit olarak artırılmış ve bölgesel 

projeler uygulamaya konulmuştur. Bu destekler son yıllar-

da et ve süt üretiminde artış getirmiştir. Diğer taraftan, aynı 

dönem içerisinde et üretiminde arz açığı doğuran gelişme-

ler ve tüketim artışı et fiyatlarında dalgalanmalara neden 

olmuş ve bu kapsamda 2010 yılında başlatılan gümrük 

vergisiz kasaplık canlı hayvan ve et ithalatı azalarak da 

olsa devam etmiştir.

Gelinen noktada Türkiye’de kişi başına düşen kırmızı et 

üretiminin 13 kg/yıl ile dünya ortalamasının (19 kg/yıl) 

bir hayli altında gerçekleştiği dikkati çekmektedir. Nitekim 

Tablo 17 incelendiğinde piliç eti dâhil edildiğinde bile kişi 

başına düşen toplam et üretimi Türkiye’de  ancak 35 kg/

yıl’a ulaşabilmektedir. Öte yandan, Çin, Rusya, Brezilya 

gibi gelişmekte olan ülkelerdeki üretim değerleri ile karşı-

laştırıldığında, kırmızı et ve piliç eti üretimi belirgin bir şekil-

de geride kalmaktadır. Bunun nedenlerinden bir tanesi de 

söz konusu ülkelerde domuz etinin önemli bir paya sahip 

olmasıdır. 

Türkiye’de kırmızı et üretimini ve tüketimini artırmak için 
öne çıkan sorunların başında, girdi temini ve tedarik konu-
su gelmektedir. Yapılan çalışmalarda besi girdi maliyetleri-
nin temelde şu üç ana kalemden oluştuğu görülmektedir:
• Besi hayvanı materyali (girdi masraflarındaki payı 
%50-60),
• Yem giderleri (girdi masraflarındaki payı % 25-40),
• Diğer giderler (işçilik, kredi faizi, ilaç, veteriner, vs.) girdi 
masraflarındaki payı %5-15’tir.

Ülkemizde kullanılan başlıca kaba yem kaynakları; çayır 

mera, yem bitkileri, silaj, bahçe içi otlak, sap saman ile 

anızdan oluşmaktadır. Bunların yanında sebze, meyve ve 

diğer gıda sanayi posa ve artıkları da kaba yem kaynakları 

olarak kullanılabilmektedir. Sebze, meyve ve gıda sanayi 

artıklarına aşağıdaki hesaplamalarda yer verilmemiştir.

Ülkemizde kaba yem ile ilgili Tablo 21 incelendiğinde; 

2013 yılı kaba yem üretiminin kuru madde (KM) bazında 

42,1 milyon ton olduğu, ancak gerçek ihtiyacın ise yine 

KM bazında 47,2 milyon ton olduğu görülmektedir. Bun-

ların doğal yem cinsinden karşılığı ise sırasıyla 58,6 milyon 

ton ve 73,6 milyon ton ’dur. Yani gerçekte toplam 73,6 

milyon ton olan kaba yem ihtiyacının tabloda belirtilen 

çayır mera, yem bitkileri, silaj, bahçe içi otlak ve saman 

ile sadece 58,6 milyon tonu karşılanabilmektedir. Bu du-

rumda kaba yem açığı KM bazında 5,1 milyon ton, doğal 

halde ise 15 milyon ton olarak hesap edilmektedir. 

Ülkemizde toplam karma yem üretimi (ruminant, kanatlı ve 
diğer karma yemler olmak üzere) 2013 yılında 16 milyon 
tona ulaşmıştır.  Karma yem üretiminde son 10 yılda yıllık 
ortalama %11’lik bir büyüme görülmektedir. 

Tablo 18 incelenip, 2013 yılı ruminant karma yem üre-
timi KM bazında hesaplandığında 8 milyon ton olduğu, 
ancak ihtiyacın yine KM bazında 12,4 milyon ton olduğu 
görülmektedir. Bunların doğal yem cinsinden karşılığı ise 
sırasıyla 9,1 milyon ton ve 14,1 milyon ton ’dur. Yani ger-
çekte toplam 14,1 milyon ton olan karma yem ihtiyacının 
sadece 9,1 milyon tonu karşılanabilmektedir. Bu durumda 
karma yem açığı doğal yem cinsinden 5 milyon ton olarak 
hesap edilmiştir.

Karma yem üretiminde kullanılan hammaddeler genelde 
tahıllar (mısır, arpa, buğday, çavdar, yulaf, tritikale), küs-
peler (soya, ayçiçeği, pamuk tohumu, keten, kolza, palm, 
DDGS), kepekler (buğday, mısır kepeği), melas, mermer 
tozu, tuz ve vitamin, mineral karışımlarından oluşmaktadır.

Karma yem üretimi için gerekli olan yağlı tohum küspeleri 
ihtiyacını karşılamak üzere 2013 yılı itibariyle toplam 4,4 
milyon ton yağlı tohum küspesi kullanılmış olup, bunun % 
41,8’i ithalat yoluyla ülkemize girmiştir (Tablo 19).

Besicilikte yem, toplam girdilerin %25-40’ını oluşturmak-
tadır. Ülkemizde yapılan besicilik sistemine bakıldığında, 
genelde tahıl, küspe ve diğer yan ürünlerden oluşan kar-
ma yemler ile bir miktar kaba yeme dayalı bir besleme 
yapıldığı görülmektedir. Türkiye’de üretilen karma yemle-
rin %40-45’i ithal yem hammaddelerine bağlı olduğu için 
karma yem maliyetleri yükselmekte ve bu durum kırmızı 
et üretim maliyetini olumsuz etkilemektedir. Rasyonel bir 
besicilik ve daha ucuza et üretimi için besicilikte kullanılan 
kaba yem oranının mutlaka artırılması gerekmektedir.

Türkiye’nin mevcut hayvan varlığı ve yem üretimi ile hay-
vanların ihtiyaçları göz önüne alınarak kaba yem ve karma 
yem gereksinimi Tablo 18’de verilmiştir.

Besi hayvanı materyaline ilişkin aşağıdaki tespitler öne çık-
maktadır:
• 2014 yılında Doğu Anadolu Bölgesinde 830.000 baş 
besilik materyal üretilmiştir. Bunun 650.000 başı diğer 
bölgelere sevk edilmiştir. Doğu Anadolu Bölgemizin ma-
teryal teminindeki önemi dikkate alınarak duruma uygun 
politikalar daha uygun olacaktır.
• Sürü kompozisyonumuza bakıldığında sütçü ırkların mut-
lak hakim olduğu görülmektedir. Sadece süt ırkı sığırların 
erkekleri ile besicilik randıman, verim, günlük ağırlık artışı 
ve kemik oranları dikkate alındığında ekonomik değildir.
• Kırmızı et üretiminin artışında, besi hayvanı materyali te-
mini büyük önem taşımaktadır. Zaman zaman başvurulan 
et ve besilik hayvan ithalatı, sorunu çözmekten uzaktır.
• Ülkemizde uygulanan hayvancılık politikaları ve ıslah 
programları sonucunda büyükbaş hayvan mevcudu içeri-
sinde sütçü ırkların sayısı artmasına karşılık etçi ırklar ço-
ğaltılamamıştır. Türkiye’deki sığır işletmelerini hayvanların 
genotip ve verim yönünü dikkate alarak üç gruba ayıra-
biliriz;
a) Sütçü kültür ırkları
b) Kombine ırklar ile kültür-yerli melezleri
c)Yerli ırklar

Mevcut tüketimin artırılması amacıyla Türkiye’nin son 10 
yıldaki nüfus ve gelir düzeyindeki artış dikkate alınarak 
2023 vizyonu kapsamında gelecek 10 yıla dönük kırmızı et 
üretim projeksiyonunun hazırlanması, sektörel stratejilerin 
buna göre uyarlanması büyük önem taşımaktadır. 

Tablo 17. Dünyada Kişi Başına Düşen Et Üretiminin Karşılaştırılması 
(kg/yıl)

Tablo 19. Türkiye Yağlı Tohum Küspesi Üretimi ve İthalatı (Bin Ton)

Tablo 18. Ruminantlar İçin 2013 Yılı Kaba ve Karma Yem İhtiyacı 
(Milyon Ton) 

Kaynak: BEST-BİR, 2013; FABRI-ISU, 2013; FAO,2013’dan derlenmiştir.

Kaynak: BÜGEM, 2014; TÜRKİYEM-BİR, 2014
* Silaj KM’si %35, diğer yem bitkileri, çayır mera otları, bahçe içi otlak, sap-saman ve karma yem %88 olarak 
alınmıştır. Yukarıdaki Tablo 18’in oluşturulmasında Ek 1 ve EK 2’deki tablolardan yararlanılmıştır. 

Kaynak: TÜİK 2013, Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği, 2013 Yem-Bir, 2014

4.1.Kırmızı Et Üretim Girdileri

4.1.1. Besilik Hayvan Materyali

4.1.2.Yem 

4.1.3.Kaba Yem

4.1.4.Karma Yem
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Tablo 20. Türkiye Yem Hammaddeleri İthalatı (Bin Ton)

Grafik 6. Türkiye 2003-2013 Hububat Üretimi (Milyon Ton) 

Grafik 7. Türkiye 2003-2013 Yağlı Tohum Üretimi (Milyon Ton)

Kaynak: TÜİK 2013

Kaynak: TÜİK 2013

Kaynak: TÜİK 2013

Grafik 6 ve Grafik 7’de görüldüğü üzere, son 10 yılda 
ülkemizde hububat ve yağlı tohum üretiminde kayda değer 
bir artış olmamıştır.

lardan, geri kalan %20’si de besiye alınacak koyun ve ke-
çilerden sağlanmalıdır. Türkiye’de bu amaçla etçi ırkların 
oluşturulması politikası için uygun coğrafyalarda üretici 
tercihleri doğrultusunda ıslah metotları uygulanarak etçi 
ırkların oluşturulması ve geliştirilmesi gerekmektedir.
b) Kırmızı et üretiminde en önemli girdiyi besilik hay-
van materyali ve yem girdisi oluşturmaktadır. Bunların 
girdi masrafları içerisindeki payları sırasıyla %50-60,       
%25-40’tır. Kaliteli besilik hayvan materyali üretmek 
amacıyla 6 milyon baş civarında sağmal süt ineğinden 
(Holstein) 1-1,5 milyonuna 3’üncü veya 4’üncü laktasyon-
dan itibaren etçi ırk sperması verilerek her yıl 1-1,5 milyon 
melez erkek ve dişi besi hayvanı materyali elde edilmesi 
uygun olacaktır. 
c) Kullanma melezlemesi yoluyla besiye alınan hayvan ma-
teryali için özel destekler verilmesi öngörülebilir. 
d) Hayvan pazarlarının rehabilite edilmesi ve yönetimleri-
nin üretici birlikleri ile kooperatiflerin sorumluluğuna bıra-
kılması bu yerlerin ıslahı açısından gerekli görülmektedir.
e) Besi işletmelerinin broiler entegrasyon sistemine benzer 
şekilde sözleşmeli yetiştirici modeline uygun olarak organi-
zasyonu üretim artışını, kaliteli et üretimini ve küçük çapta-
ki aile işletmelerinin korunmasını sağlayacaktır.
f) Düşük faizli besicilik kredileri uygulaması sözleşmeli besi-
ciliğe imkân sağlayacak şekilde gözden geçirilmelidir.
g) Kasaplık hayvan karkasları sınıflandırılmalı ve özellikle-
rine göre etiketlenmelidir. 

2023	Yılı	Ruminant	Kaba	ve	Karma	Yem	İhtiyacı:
Yapılan hesaplamalara göre kaba, karma yem ih-
tiyaçları Tablo 21’de verilmiştir. Bu tabloda görül-
düğü gibi 2013 yılı kaba yem üretimi doğal halde 
58,6 milyon ton iken gerçek ihtiyacın 73,6 milyon 
ton olduğu ortaya çıkmıştır. Hâlihazırda 15 milyon 
tonluk kaba yem açığımız bulunmaktadır. Karma 
yem açığımız ise 2013 yılı itibariyle 5 milyon tondur. 

2023 yılı kaba yem ihtiyacımız ise 79,9 milyon ton 
olup 2013 yılı üretim miktarıyla karşılaştırıldığında 21,3 
milyon ton artış olması gerektiği tahmin edilmektedir. Ru-
minant karma yemi 2023 yılı ihtiyacı ise yapılan hesapla-
malara göre 18,0 milyon tona çıkmaktadır.

a) Türkiye’de meraların ıslahı, geliştirilmesi ve korunması 
kırmızı et üretimi için vazgeçilmez bir koşuldur.
b) Hayvan besisinde kaba yem oranı kesif yem oranı-
na göre artırıldığı müddetçe kırmızı et maliyetleri aşa-
ğıya çekilebilir. Kesif yeme dayalı yapılan besi pahalı 
bir yöntemdir. Avrupa’da hayvansal üretimin bize göre 
birkaç misli ucuza mal edilmesinin başlıca nedeni bol 
ve ucuz kaba yem temini imkânlarıdır.
c) Yem bitkisi olarak; yonca, korunga, fiğ, yem bezel-
yesi gibi baklagil yem bitkilerinden kaliteli kuru ot elde 
edilmesi, mısır ile tritikale+fiğ veya buğdaygil+fiğ 
karışımından silaj üretimi ve bu bitkilere münavebede yer 
verilmesinin desteklenmesi uygun olacaktır. Silaj üretimin-
deki desteklemelerin kuru madde oranına göre yapılması 
verimliliği artıracaktır. Yem bitkileri ekim alanının %11’den 
%15’e çıkarılması uygun olacaktır.

d) Yüksek kuru maddeli silaj (Haylaj) üretim ve teknolojisi 
geliştirilmelidir. 
e) 2023 yılı için kaba yem üretimimizin KM bazında 42 
milyon tondan yaklaşık 50 milyon tona çıkarılması gerek-
mektedir. 

a) 2013 yılında üretilen ruminant karma yem miktarı 9 mil-
yon ton iken gerçek ihtiyacın 14,1 milyon ton olduğu NRC 
(1996, 2001) değerleri dikkate alınarak yapılan hesapla-
malarla ortaya çıkarılmıştır.
b) Karma yem üretimimiz %40-45 oranında ithalata da-
yalı olduğundan kısa vadede ithalatın kaçınılmaz olduğu 
gözükmektedir. Orta ve uzun vadede başta yağlı tohumlar 
olmak üzere tahıl üretimimizin artırılması gerekmektedir.
c) 2023 yılı için karma yem üretiminin 9,1 milyon tondan 
18 milyon ton’a çıkarılması öngörülmüştür. 

Grafik 8’de görüldüğü üzere son 10 yılda karma yem üre-
timi ciddi bir artışla (10 milyon ton artış) 16 milyon tona 
ulaşmıştır. Bu belirgin artışın özellikle 2010 yılından itiba-
ren uygulanan hayvancılık ve yem bitkileriyle ilgili destekle-
melerden sonra artan hayvansal üretim nedeniyle oluştuğu 
düşünülebilir. Ancak karma yem üretimindeki artışın, ülke-
miz bitkisel üretimindeki artış hızından fazla olması berabe-
rinde hammadde ithalatında da artışı getirmiştir.

4.2.2.Kaba Yem Materyali

4.2.3.Karma Yem Materyali

Grafik 8. Türkiye’de Karma Yem Üretimi (2003-2013)

Kaynak: Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, 2014 Sonuç ve Değerlendirme

Ülkemizde kırmızı et üretimine yönelik hayvan materyali te-
minindeki strateji, mevcut sığır, koyun ve keçi varlığımızın 
değerlendirilmesi ve verimlerinin artırılması şeklinde olma-
lıdır. Bu kapsamda hayvan sayısı artışına gitmeyip, mevcut 
hayvansal üretimde verimliliği artırmak, daha rasyonel bir 
yol olarak gözükmektedir. Bu bağlamda, kırmızı et üretimi-
ne dönük etçi ırklarla işletme kurulması ülkemiz koşullarına 
uygun görülmemektedir. Bunun temel nedenleri arasında, 
bugüne kadar ülkemiz koşullarına uygun etçi ırkların geliş-
tirilememiş olması gelmektedir. 

Kırımızı et üretiminde türlerin oranı dikkate alındığında sı-
ğır eti payının %85 olduğu görülmektedir. Mevcut sığır ırk-
larımız ise Holstein kültür ırkı ile az miktarda Simmental ve 
esmer ırklar ve bunların yerli melezlerinden oluşmaktadır. 
Yerli sığır varlığı ise yok denecek kadar azalmıştır.
Kırımızı et ihtiyacının kalan kısmı ise yerli koyun ve keçi 
ırklarımızdan temin edilebilir.

a) Türkiye’de kırmızı et üretiminin artırılması için mevcut 
büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığından yararlanılma-
lıdır. Kırmızı etin %80’i besiye alınacak büyükbaş hayvan-

4.2. Girdi Temininde Temel Sorunlar  ve Çözüm 

4.2.1.Besilik Hayvan Materyali

 2009 2010 2011 2012 2013
Mısır 464 435 373 802 1.541
Arpa 11 2,5 0,5 7,3 216
Soya fasulyesi 974 1.756 1.298 1.194 1.074
Kepekler 349 406 545 633 804
Mısır yan ürünleri 379 305 130 292 256
DDGS 446 506 157 275 490
Melas 64 81 58 256 256
Balık unu 52 51 44 65 73
Yem katkı maddeleri 111 210 221 232 257
TOPLAM 2.850 3.753 2.827 3.756 4.967

Yerli üretimlere ithal tohumdan elde edilen küspe dâhildir. 
Soya küspesi yerli üretim rakamları, yerli ve ithal soya fasulye-
sinden kırılan miktarlardan elde edilendir. Yağlı tohum küspe-
leri haricinde yem sektörünün ithal ettiği diğer ürünler Tablo 
20’de verilmiştir. Tablo 20’de görüleceği üzere yem sektörü-
nün kullandığı ithal hammaddelerin miktarı 5 milyon tonu 
(küspeler hariç) bulmaktadır. Bunlara küspeler de eklendiği 
takdirde yem sektörünün 2013 yılında 7 milyon tona yakın 
yem hammaddesi ithal ettiği ortaya çıkmaktadır. Bu miktar 
içerisindeki yem hammaddeleri ithalat değeri 2013 yılında 3 
milyar USD’dır.
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Karma Yem kompozisyonu  % Milyon ton/yıl

Tahıllar (mısır, arpa, buğday, çavdar, yulaf, tritikale) 40 7,2
Küspeler (soya, ayçiçeği, pamuk, keten, kolza, palm, DDGS) 34,25 6,2
Kepekler (buğday, mısır) 17,1 3,1
Melas 5 0,9
Mermer tozu 2,8 0,5
Tuz 0,65 0,1
Vitamin-Mineral 0,2 0,0
Toplam 100 18,0

Tablo 24. Ruminant Karma Yem Hammaddeleri 
2023 Yılı İhtiyacı (Milyon Ton) 

Tablo 22. 2023 Yılı Ruminantlar İçin Kaba ve Karma Yem İhtiyacı 
(Milyon Ton) 

Kaynak: TÜRKİYEM-BİR, 2014
*Silajda %35 KM, diğer yem bitkileri, çayır mera otları, bahçe içi otlak, sap-saman ve karma yemde %88 KM 
esas alınmıştır. Yukarıdaki tablo 22’in oluşturulmasında Ek 3 ve EK 4’deki tablolardan yararlanılmıştır. 

*Çayır-Mera, yem bitkileri ve bahçe içi otların toplamıdır. 
**Yem fiyatlarında 2014 Ekim ayı değerleri esas alınmıştır.

• 2013 yılında yaklaşık 1 milyon ton olan kırmızı et üretimimi-

zin 2023 yılında 1,6 milyon ton olacağı, bu üretimin %80’inin 

büyükbaş hayvanlardan, %20’sinin ise küçükbaş hayvanlar-

dan elde edileceği, 

• Küçükbaş hayvanlar için karkas veriminin 2013 yılında 20 

Kg’dan 2023’te 21 Kg’a çıkacağı,

• Büyükbaş hayvanlar için karkas veriminin 2013 yılında 253 

Kg’dan, 2023’te 300 Kg’a çıkacağı varsayılmıştır.

Yukarıda açıklanan senaryodan hareketle 2023 kırmızı et 

üretim projeksiyonuna göre hayvan sayısının arttırılmaması, 

buna karşın hayvan başına besi performansının ve besi kalite-

sinin artırılarak kırmızı et üretiminin hedeflenen düzeye çıkarıl-

ması öngörülmüştür. Bu amaçla besi programı olarak kaba/

karma yem oranının arttırılması stratejisi benimsenmiştir. Buna 

göre 2023 projeksiyonunda besi hayvanları için bu oranın 

%20/%80,  süt hayvanları için %40/%60 olması önerilmek-

tedir. Çünkü ağırlıklı olarak karma yeme dayalı hayvan besle-

me programları ülkemizde hammaddenin %40-45’inin itha-

lata dayalı olması nedeniyle maliyetlerin yükselmesine neden 

olmaktadır. Bu stratejiye uygun olarak hazırlanan 2023 yılı 

ruminantlar için kaba ve karma yem ihtiyaçları Tablo 22’de 

verilmiştir.

2023 yılı kaba yem üretim projeksiyonunda silaj ve kaliteli 
kuru otta önemli bir artış olması hedeflenmiştir. 2023 yılı 
için kaba yem üretim projeksiyonuna göre 2013 yılında 
çayır-mera, yem bitkileri ve bahçe içi otlak toplamı KM ba-
zında 27,1 milyon ton, doğal halde ise 30,8 milyon ton 
iken 2023 yılında bu rakamların kaliteli kuru ot başlığı al-
tındaki miktarının sırasıyla 30,2 milyon ton ve 34,4 milyon 
ton olması öngörülmüştür.

Samanın hayvan beslemede kullanım oranı aşağıya çe-
kilerek 2023 yılı için KM bazında 5,8 milyon ton, doğal 
halde ise 6,6 milyon ton olacağı öngörülmüştür.

2013 yılında KM bazında 6,2 milyon ton, doğal halde ise 
17,8 milyon ton olan silaj üretimimizin 2023 yılında KM 
bazında 13,6 milyon tona, doğal halde ise 38,9 milyon 
tona çıkarılması öngörülmüştür. Kaba yem ihtiyacının KM 
cinsinden bakıldığı zaman kuru ot ile karşılanan besin 
madde miktarı silajın iki katından fazladır. Dolayısıyla si-
lajda görülen bu artış doğal haldeki % 65’lik nem içeri-
ğinden kaynaklanmaktadır. Ancak ülkemizin yem bitkileri 
üretim şartları ve buna bağlı oluşacak politikalar uyarınca 
silaj ile kuru ot oranları arasında değişiklik yapılabilir. Bu 
hesaplamalarda TÜİK 2013 verilerine göre tüm hayvan 
gruplarının (kültür, melez, yerli, manda koyun, keçi) sürü 
kompozisyonları ve Net Enerji değerleri ise NRC’ye (Nutri-
ent Requirements of Beef Cattle,1996 ve Nutrient Require-
ments of Dairy Cattle, 2001) göre hayvan yaşı, ağırlıkları 
ve fizyolojik durumları dikkate alınarak hesaplanmıştır.

• Hayvan yem ihtiyaçları hesaplanırken, tüm hayvanlar 
için KM bazında yem tüketimleri ve Net Enerji değerleri 
dikkate alınmıştır.
• 300-400 kg canlı ağırlık için günlük canlı ağırlık artışı yıl 
ortalaması 0,8 kg/gün olarak alınmıştır.
• 150-300 kg canlı ağırlık için günlük canlı ağırlık artışı yıl 
ortalaması 0,6 kg/gün olarak alınmıştır.
• Süt ineklerinin gereksinimleri 2013 yılı için 10 kg/gün 
ortalama süt verimine göre hesaplanırken (EK 1 ve EK 2), 
2023 yılı için günlük ortalama süt verimi 15 kg/gün’e göre 
hesaplanmıştır (EK 3 ve EK 4).
•Besi hayvanlarında (süt inekleri hariç) kaba/karma yem 
oranı %20/%80; süt ineklerinde ise %40/%60 olarak he-
sap edilmiştir. Besi hayvanlarında kaba yem oranları kendi 
içerisinde %50 silaj, %40 kaliteli kuru ot ve %10 saman 
olarak, süt ineklerinde ise sırasıyla %40, %50 ve %10 alın-
mıştır (bakınız EK 1 ve EK 2).
• Koyun ve keçi için günlük ortalama KM tüketimi 2013 
yılı için 1,4 Kg/gün (1,1 kg kuru ot, 0,2 kg saman ve 0,1 
kg karma yem) ve 2023 yılı için 1,53 kg/gün (1,2 kg kuru 
ot, 0,2  kg saman ve 0,13 kg karma yem) olarak alınmış-
tır. Toplam kaba ve karma yem gereksinimleri buna göre 
hesaplanmıştır (bakınız EK 1 ve EK 2). 

Tablo 23’te kaba ve karma yem 2013 yılı üretim miktar-
ları ile 2023 yılı üretim hedefleri yer almaktadır. Ayrıca 
bu tabloda 2013 yılı birim fiyatları cinsinden yem girdisi 
maliyetleri de yer almaktadır. Dikkat edilirse 2023 yılında 
görülen kaba ve karma yemdeki artışlar, hedeflenen 1,6 

milyon tonluk et üretimini karşıladığı gibi, süt veriminde 
öngörülen %50’lik artışı da kapsamaktadır. 

Diğer bir deyişle 2023 yılında 38,9 milyon ton silaj, 34,4 
milyon ton kuru ot ve 6,6 milyon ton saman ve 18 milyon 
ton karma yem karşılığında 1,6 milyon ton kırmızı et üre-
timinin yanı sıra 27 milyon ton (%50 artışla) süt üretilmesi 
hedeflenmektedir. Bu senaryo sadece kırmızı et üretimin-
deki %60’lık artışı değil, aynı zamanda süt üretimindeki 
%50’lik artışı da kapsamaktadır. Yapılacak olan maliyet 
hesap ve projeksiyonlarında bu hususun önemle dikkate 
alınması gerekmektedir.

Mevcut kaba ve karma yem projeksiyonumuza göre 2013 
yılına kıyasla 2023 yılında süt ineklerinin beslenmesinde 
kaba ve karma yem oranları kaba yem lehine arttırıldığı 
halde karma yem ihtiyacında %100’e varan bir artış ile 18 
milyon ton’a ulaşıldığı görülmektedir. Besi programımızda-
ki kaba-karma yem oranları ise %20/%80 olup, bunda 
2013 ile 2023 yılları arasında herhangi bir değişiklik ya-
pılmamıştır. 

Bu senaryoya göre hesaplanan 18 milyon ton’luk karma 
yem ihtiyacımızın yem hammaddeleri kompozisyonu Tablo 
24’teki gibi tahmin edilmektedir.

  2013 2023
 Üretim İhtiyaç İhtiyaç
Kaba yem KM bazında 42,1 47,2 49,6
   
       Silaj 17,8 33,1 38,9
       Kuru ot* 30,8 30,7 34,4
       Saman 10 9,8 6,6
Toplam Kaba yem  58,6 73,6 79,9

Tablo 21. 2023 Yılı Kaba ve Karma Yem Üretim Projeksiyonu
 (Milyon Ton) 

Kaynak: Türkiyem-Bir, 2014
*Çayır-Mera, yem bitkileri ve bahçe içi otların toplamıdır.

Sonuç olarak, kaba ve karma yemin Tablo 21’de görül-
düğü gibi 2023 yılı hedefleri doğrultusunda üretilmesi 
halinde yapılan projeksiyonlara göre kırmızı et üretiminin 
1 milyon tondan 1,6 milyon tona, süt üretiminin ise, 18 
milyon tondan 27 milyon tona çıkması öngörülmektedir.

TÜİK verilerine ve yapılan projeksiyonlara göre 2023 yılında 

nüfusumuzun 85.153.647 kişi olacağı tahmin edilmektedir. 

Kişi başı kırmızı et üretiminin 2013’te 13 kg/yıl iken, 2023’te 

17 kg/yıla çıkarılması hedeflenmektedir. “Türkiye Turizm Stra-

tejisi–2023 Belgesi”nde belirlenen stratejik yaklaşımlar çerçe-

vesinde yapılacak çalışmaların tamamlanması, geliştirilmesi 

öngörülen bölgelerdeki altyapı ve konaklama ihtiyaçlarının 

karşılanması durumunda, 2023 yılında, 63 milyon turist 

gelmesi planlanmaktadır. Gelen turistlerin ortalama konak-

lama sürelerinin 10 gün ve günlük kırmızı et (büyükbaş + 

küçükbaş) tüketimlerinin 225 gr olacağı düşünülürse 2023 

yılı kırmızı et üretim hedefinin 1,6 milyon ton olacağı öngörül-

mektedir. Bu kapsamda 2023 yılı hayvansal üretimi için ge-

rekli olan kaba ve karma yem ihtiyaçları ile karma yemlerde 

kullanılması beklenen hammaddelerin miktarları aşağıdaki 

projeksiyon tablolarında yer almaktadır. Bu projeksiyon tablo-

ların hazırlanmasında,

• Nüfusun 85,6 milyon kişi olacağı,

• 2023 yılında gelmesi beklenen 63 milyon turistin ortalama 

10 gün süreyle günde 225 gr kırmızı et tüketebileceği, 

• Kişi başına kırmızı et tüketiminin 13 kg/yıldan 17 kg/yıla 

çıkacağı, 

• Büyükbaş hayvan sayısının 2023 yılında 15,1 milyon, kü-

çükbaş hayvan sayısının 37,8 milyon/baş olacağı,

4.3. Besicilikte 2023 Vizyonu ve Stratejiler 

*Kuru madde (KM) Cinsinden  13,6 30,2 5,8 49,6 15,8
Doğal yem  38,9 34,4 6,6 79,9 18,0

Silaj Kuru
ot

Toplam 
Kaba Yem 

İhtiyacı

Karma 
Yem 

İhtiyacı
Saman

Tablo 23. 2013-2023 Yıllarına Göre Yem Üretimi, 
Kaba ve Karma Yem Maliyetleri 

       Silaj 17,8 130 2.314 -  38,90 5.057 - 
       Kuru ot* 30,8 320 9.856 -  34,40 11.008 - 
       Saman 10 160 1.600 -  6,60 1.056 - 
Toplam kaba yem  58,6 -  13.770 66,6 79,90 17.121 55,6
Karma yem  9,1 760 6.916 33,4 18,00 13.680 44,4
Toplam      20.686 100,0   30.801 100,0

YEMLER

2013 2023
Üretim 
(Milyon 
ton)

İhracat
(Milyon 
ton)

Yem 
Gideri 
(Milyon TL)

Toplam 
Yem 
Giderindeki 
Oran (%)

Fiyat** 
(TL/Ton)

Yem 
gideri 
(Milyon TL)

Toplam 
yem 
giderindeki 
Oran (%)
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Kaynak: Türkiyem-Bir, 2014
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2023 yılı kanatlı yemi ihtiyaçları da eklendiğinde 2023 yılı 
karma yem ihtiyacımız yaklaşık 30 milyon ton’a ulaşmak-
tadır. Bu karma yem üretimi karşılığında ihtiyaç duyulan 
yem hammaddeleri miktarı ise Tablo 25’te yer almaktadır. 
Kanatlı yemi üretimindeki artışlar Beyaz Et Sanayicileri ve 
Yumurta Üreticileri Merkez Birliği’nce yapılan yıllık %5 üre-
tim artış tahminine dayandırılmıştır. 

Kırmızı et üretimine yönelik hayvan materyali teminindeki 
strateji mevcut sığır, koyun ve keçi varlığımızın değerlen-
dirilmesi ve verimlerinin artırılması şeklinde olmalıdır. Bu 
strateji kapsamında sadece hayvan sayısı artışı yoluna 
gitmeyip, mevcut hayvansal üretimde verimliliği artırmak 
daha rasyonel bir yol olarak gözükmektedir. Bu bağlamda, 
kırmızı et üretimine dönük etçi ırkların yaygınlaştırılması ül-
kemiz koşullarına uygun görülmemektedir. 

• Besi materyali temini amacıyla Türkiye’de üretilen 6 mil-
yon baş civarında sağmal süt ineğinden (Holstein) 1-1,5 
milyonuna 3’üncü veya 4’üncü laktasyondan itibaren etçi 
ırk sperması verilerek her yıl 1-1,5 milyon melez erkek ve 
dişi hayvan besi materyali elde edilebilir. Dişilerin de besiye 
alınması halinde yağın et lifleri arasına yayılmasıyla daha 
lezzetli bir et elde edilmesi mümkündür. 

• Doğu Anadolu ile batı ve diğer bölgeler arasındaki iklim 
farklılıkları, yetiştirici gelenekleri ve eğilimlerinde görülen 
farklılıklar, hayvan materyalinin genotip farklılıkları göz 
önünde bulundurularak besi materyali üretim modelleri 
geliştirilmelidir. Doğu’da etçi ve kombine ırklarla kullan-

ma melezi yetiştirme teknikleri uygulanmaktadır. Bu şekilde 
kullanma melezlemesi yoluyla elde edilen hayvan mater-
yali için özel destekler verilebilir. Erzurum-Kars-Ardahan 
gibi illerimizde özel teşvikler uygulanmalıdır.  Batıda yaygın 
olan Holstein ırkı ineklerin üçüncü veya dördüncü  lak-
tasyonunu  tamamlayanları, etçi ırk boğaların sperması 
ile tohumlanarak besi materyali temininde değerlendiril-
melidir. Hatta süt sığırı işletmelerinde, dişilerin %50’sinde 
etçi boğa sperması kullanımına kontrollü bir şekilde izin 
verilmeli, yaş sınırı şartı konulmamalıdır. Bu yönde süt sığır-
cılığı işletmelerinde üretilen nitelikli erkek ve dişi buzağılar 
besilik materyal olarak kullanılmalıdır.

• Bunun yapılabilmesi için öncelikle süt ve kırmızı ette, ilgili 
üretici birliklerinin katkılarıyla üretim planlaması yapılma-
lı, bu planlama doğrultusunda süt arzında bir yetersizliğin 
olmaması veya fazlalığın olduğu dönemlerde süt işletme-
lerinde her yıl belli oranda etçi/kombine ırklarla kullanma 
melezlemesi yapılması özendirilebilir. Küçükbaş yetiştiricili-
ğinde de et üretiminin artırılması amacıyla kullanma me-
lezlemesi altyapısı oluşturulmalı ve yaygınlaştırılmalıdır.

• Bölge, yöre ve işletme koşullarına uygun damızlıklar ge-
liştirilmelidir.

• Besiye alınan kasaplık hayvanların karkasları sınıflandırıl-
malıdır. Bu amaçla yapılacak düzenlemelerde Türkiye’deki 
sığır, koyun ve keçi popülasyonları ile bunların özellikleri 
dikkate alınmalıdır. Ayrıca kırmızı eti pazara arz ederken 
karkas etiketlenmelidir. Karkasta; ait olduğu hayvanın cin-
siyeti, yaşı ve genetik yapısı ile diğer izlenebilirlik bilgileri 
etikette yer almalıdır.

• Hayvan pazarları besilik hayvanların alınıp satıldığı tek 
yerdir. Bu alanların da mutlaka rehabilite edilmesi gerek-
mektedir. Üretici örgütleri bu konuda görev ve sorumlu-
luk alabilir. Avrupa Birliği ülkelerinden Almanya ve Fransa 
gibi ülkelerde hayvan pazarı ve borsalar, üretici birlikleri 
veya kooperatifler tarafından yürütülmektedir. Üretici bir-
liklerinin de hayvan pazarları kurup, hayvan borsası gibi 
çalışmaları sağlanmalı, hayvanların taşınması, hayvan 
borsasında tutulması ve beslenmesi AB mevzuatına uygun 
olarak gerçekleştirilmelidir. Yapılacak yeni düzenleme ile 
besicilerimiz celeplerin elinden mutlaka kurtarılmalıdır.

• Saf süt hayvanı elde etme projesi gözden geçirilmeli-
dir. Ülkemizde benimsenen ve büyük ölçüde yerleşen saf 
Holstein ırkı yurtdışında da görüldüğü gibi bizde de sürü 
dejenerasyonuna ilişkin belirtiler göstermeye başlamış-

tır. Bundan 30 yıl önce 6-7 laktasyon boyunca kullanılan 
süt inekleri, yoğun akrabalı yetiştirme nedeniyle dejene-
re olmuş ve 2-3 laktasyon sonunda elden çıkartılır hale 
gelmiştir.  Sütçü ırkların melezlenmesi ile üstün süt verimi 
özelliklerinin devam ettirilmesi sağlanmalıdır. Bu bağlam-
da mevcut süt ırkı inek varlığı aşağıda örneği verilen süt tipi 
melezlenme modelleri ile ıslah edilebilir: 

Holstein X Jersey 

Holstein X Montbeliard

Holstein X Norveç Kırmızısı 

• Diğer taraftan saf süt ırkı materyalinin ıslahı kırmızı et 
üretim programı açısından da önemlidir. Çünkü uygula-
nacak kullanma melezlemesi yöntemiyle bu süt hayvanla-
rımızın üçüncü veya dördüncü laktasyonunu tamamlayan 
inekleri, etçi ırk boğaların sperması ile tohumlanarak besi 
materyali temininde değerlendirilecektir. Diğer bir deyişle 
et üretimi için de bu hayvanların anaç olarak ıslahına ge-
reksinim vardır.

• Besi materyali temininde broiler entegrasyon sistemine 
benzer “sözleşmeli yetiştirici” modeli kesim, besleme ve iş-
leme konularında da hizmet verecek altyapı ve organizas-
yonun oluşturulması açısından teşvik edilmelidir. Yetiştirme 
esnasında gerekli olan hijyen, sürü yönetimi ve besleme 
tekniklerinin uygulanması konusunda veteriner ve zootek-
nistler aracılığıyla verilecek sağlık ve diğer teknik hizmetler 
entegre model kapsamında sağlanmış olacaktır. Bu yol-
la küçük çaptaki aile işletmelerinin korunması ve köyden 
kente göçün önlenmesi de mümkün olabilecektir. İşletme 
büyüklüğü (50 veya 100 başlık gibi) bu modele uygun ola-
rak kendiliğinden şekillenecektir. Bu modelde sözleşmeli 
işletmeler için besi materyali, arpa, mısır ithalatına yönelik 
özel izinler verilmesi de denenebilecek politikalar arasında 
olabilir.

• Doğum ile sütten kesim arasındaki ölümler de dikkate 
alınmalıdır. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tespitleri-
ne göre; her yıl 450-480 bin baş buzağı kaybı olmaktadır. 
Özellikle Amerika’dan gelen genotiplerde önemli kayıplar 
görülmektedir. Kolostrum sütünün verilmeyişi ya da bakım, 
besleme şartlarının uygun olmayışı buzağı ölümlerinin ne-
denleri arasında gösterilebilir. Bu tür kayıpların da maliyet 
hesaplarına alınması gerekmektedir. Ayrıca buzağıların 
dişi veya erkek olarak bir merkezde toplanıp, belli bir yaşa 
kadar büyütüldükten sonra satılması sisteminde çalışan 
ihtisas işletmelerinin kurulması etkili bir çözüm olarak dü-

şünülebilir.

• Geçmişte verilen düşük faizli besicilik kredilerinin yararlı 
olup olmadığı gözden geçirilmelidir. Bu kredilerin sözleş-
meli model çerçevesinde kullanılması sağlanmalıdır. 

• Gıda Kodeksi Kırmızı Et Tebliği gözden geçirilerek dişi 
inek kesimine neden olabilecek uygulamaların kaldırılma-
sı, bu programın bütünlüğü açısından yararlı olacaktır.

• Besilik hayvan materyali ithalatında küçük işletmeleri ko-
ruyan uygulamalar getirilmelidir.

• Türkiye’de küçükbaş ve büyükbaş hayvanların ihtiyacı 
olan kaba yemler; çayır-meralar, yem bitkileri ve bitkisel 
üretim artıkları olmak üzere 3 temel kaynaktan karşılan-
maktadır. Hayvancılığın yaygın olduğu Doğu Anadolu, İç 
Anadolu, Marmara, Ege ve Karadeniz Bölgelerinde ağır-
lıklı olarak silajlık mısır olmak üzere diğer yem bitkileri üre-
timi yapılmaktadır. 

• Mevcut mera alanları çok ciddi boyutlarda azalmış, yıp-
ranmış ve zayıflamıştır. Meraların kullanım amacının dışına 
çıkışının önlenmesi ve ıslahı hayati önem taşımaktadır. Me-
raların özel kişilere yem bitkisi yetiştirilmek şartıyla kiralan-
ması mera kalitesinin artmasına katkı sağlayabilir. Hayvan 
hastalıkları ve mera ıslahı için ayrılan tahsisatın yerinde 
kullanılması meralarımızın korunması ve verimli hale ge-
tirilmesi için zorunludur.

• Yem bitkileri hayvansal üretimin en önemli girdilerinden 
birisidir. Yem bitkileri olarak yonca, fiğ, korunga, hasıl ve 
silajlık mısır, burçak, üçgül ve hayvan pancarı yetiştirilmek-
tedir. Şu an mevcut yem bitkileri ekim alanlarımız, gerek 
duyulan kaliteli kaba yemin tamamını karşılayamamakta-
dır. 

• 2013 yılı itibari ile ülkemiz genel yem bitkisi ekim ala-

Tablo 25. Ruminant ve Kanatlı Karma Yem Hammaddeleri 
2023 yılı İhtiyacı 

4.4. Girdi Temininde ve Tedarik Stratejisi Açısından  
 Temel Sorunlar ve Çözüm Önerileri 4.4.2. Kaba Yem Materyaline İlişkin Temel Sorunlar  

 ve Çözüm Önerileri

4.4.1. Besi Materyaline İlişkin Temel Sorunlar ve  
 Çözüm Önerileri

Kaynak: Türkiyem-Bir, 2014

Karma Yem Hammaddeleri Milyon ton/yıl

Tahıllar (mısır, arpa, buğday, çavdar, yulaf, tritikale) 14,0
Küspeler (soya, ayçiçeği, pamuk, keten, kolza, palm, DDGS) 9,6
Kepekler (buğday, mısır) 3,4
Yağ 0,2
Hayvansal yan ürünler 0,2
Katkı maddeleri 2,3
Toplam 29,8
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• Karma yem sektörü %40-45 oranında ithal yem ham-
maddelerine bağımlı üretim yapmaktadır. Kısa vadede it-
halatın devam etmesi kaçınılmaz gibi görülmektedir.

• Hububat ve yağlı tohum üretimimizde son 10 yılda kay-
da değer bir artış görülmemiş olup, ithalata olan bağım-
lılık artarak devam etmektedir. Hububat ve yağlı tohum 
üretimi hayvancılığın ihtiyacına yeter seviyeye getirilmesi 
gerekmektedir. Bunun için iyi tarım uygulamaları ile ve-
rimlilikte artış sağlanması ve yağlı tohumlarda sözleşmeli 
üretim modelini özendirici tedbirlerin getirilmesi üretim ar-
tışına yol açabilecektir.

• Kırmızı et/yem paritesinin en az 22’de, süt/yem paritesi-
nin ise 1,2’te tutulması sürdürülebilir hayvancılık açısından 
gerekli görülmektedir.

4.4.3. Karma Yem Materyaline İlişkin Temel  
 Sorunlar ve Çözüm Önerileri

BÖLÜM 5
BESİ DÖNEMLERİ VE 

BESİ MALİYETLERİ

nı dane mısır dâhil yaklaşık 2,6 milyon hektar iken, dane 
mısır hariç ekim alanı yaklaşık 2 milyon hektar kadardır. 
Bakanlığımızca desteklenen yem bitkileri ekiliş alanı ise 
637.609 ha alandır.  Yem bitkileri tarımın sigortası olan 
hayvan yetiştiriciliğinin ihtiyacı olan kaliteli kaba yemin ana 
kaynağı, diğer taraftan da ekim nöbeti uygulamalarının ol-
mazsa olmazlarındandır. Ekilebilir arazinin yem bitkilerine 
ayrılan kısmı %11’den, %15’e çıkartılmalıdır.

• Ülkemiz tarımının önemli sorunlarından biri şiddetli eroz-
yondur. Yem bitkileri, ekim nöbetinde yer alarak, ortaya çı-
kan bu ve benzeri bir kısım sorunları çözüme kavuşturabi-
lecektir. Ekim nöbetleri içerisinde ana ürünlerin araziyi boş 
bıraktıkları devrelerde, yetişme süreleri kısa olan fiğ, yem 
bezelyesi, sudan otu, mürdümük gibi yem bitkileri yalın ve/
veya yulaf, arpa gibi tahıllarla ya da yıllık çim ile karışık 
ekilerek, hem kaliteli kaba yem üretimini, hem de arazinin 
daha verimli kılınmasını sağlayabilir.

• Yem bitkisi desteklemeleri, ekiliş alanı ve kaba yem üre-
timinin artmasında çok etkili olmuştur. Bu desteklemelerin 
de etkisiyle 1981 yılında 0,95 milyon ha olan yem bitkisi 
ekiliş alanı, 2013 yılında 2,64 milyon ha’ a çıkmıştır. 

• Silajlık mısır ve yoncada destekleme kuru madde (KM) 
oranına göre yapılabilir. Bu durumda verimlilik önemli de-
recede artar. Özellikle silajlık mısırda KM oranının %35’e 
çıktıktan sonra biçim işleminin yapılması büyük önem ta-
şımaktadır.

• Su tüketiminin azaltılması için mısır yerine vejetasyon pe-
riyodu kısa tahıllar kullanılmalı, buğdaygiller silajlık mısır 
yerine münavebeye sokulmalıdır.

• Kaba ve karma yemleri kayıt altına alabilmek için KDV 
%1’e düşürülmelidir.

• Yüksek kuru maddeli silaj (Haylaj) üretim ve teknolojisi 
geliştirilmelidir.

• Enerji maliyetlerinin yüksekliği sebebiyle kaba yem kay-
nağı olarak kullanılabilecek meyve, sebze, posa ve artıkları 
kurutulamadan israf olmaktadır. Bu nedenle kurutma tesis-
lerine enerji desteği sağlanması gerekmektedir.

• Ekmeklik buğday ekim alanından elde edilen ve yeme 
giden 2,5 milyon ton buğday için ayrılan ekim alanında da 
yem bitkisi ekilişi teşvik edilmelidir.
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Dünyada 2015-2021 yılları arasında, nüfus ve gelir artı-
şına bağlı olarak Asya’da ve Latin Amerika’da kırmızı ete 
olan talebin artması beklenmektedir. Yüksek yem ve enerji 
fiyatları, gıda güvenliği, çevre kirliliği, hayvan refahı dü-
zenlemelerinden dolayı üretim maliyetleri her geçen gün 
artmaktadır. Bu gibi faktörlerden dolayı önümüzdeki yıllar-
da üretim maliyetlerinin yüksek olacağı OECD raporlarına 
göre tahmin edilmektedir. Ayrıca OECD raporlarına göre, 
2021 yılına kadar büyükbaş hayvan eti fiyatının %11, kü-
çükbaş hayvan et fiyatının ise %4 oranında yükseleceği, 
tahmin edilmektedir. Aynı zamanda 2021 yılına kadar bü-
yükbaş hayvan eti üretiminde %16 oranında bir artış ola-
cağı da beklenmektedir. 

Dünya nüfus artışına bağlı olarak et tüketiminin de artma-
sından dolayı önümüzdeki 10 yıl içerisinde kırmızı et dış ti-
caretinin de  %1,5 oranında artacağı tahmin edilmektedir. 

Dünya ve Türkiye açısından 21. yüzyılın başında hayvan 
başına elde edilen et miktarı ve kalitesinin artırılması he-
deflenerek yapılan çalışmalar, kırmızı et sektöründe tekno-
loji kullanımının artırılmasını ve verilecek destekler ile karlı 
ve sürdürülebilir sektörün oluşturulmasını sağlayacaktır.

Besi sığırcılığında besiye alınan materyalin ırkı (genotip), 
yaşı, kondisyonu ve cinsiyeti üretim maliyeti üzerinde et-
kili olan önemli faktörlerdir. Besicilikte karlılığı artırmak 
için üzerinde durulması gereken parametreler günlük canlı 
ağırlık artışı (GCAA), günlük yem tüketimi veya kuru mad-
de tüketimi (KMT), yemden yararlanma oranı veya yem et-
kinliği veya yemin dönüşüm oranı (YYO) (her bir kg GCAA 
için tüketilen KM miktarı), karkas randımanı veya karkas 
verimi, karkas etlenme ve yağlanma durumu ve yenilebilir 
et oranıdır. 

Ülkemizde sınırları kesin olarak birbirinden ayrılmamakla 
birlikte, sığır eti üretimi, entansif besi sığırcılığı işletmeleri, 
mera besisi yapan işletmeler ve süt sığırı işletmelerinden 
yapılmaktadır.

Küçükbaş hayvan varlığı potansiyelimiz kırmızı et üretimi 
için yeterince değerlendirilememesine karşın kuzu/toklu 
oğlak/çepiç besisi yapan entansif işletmelerin yanı sıra 

Ülkemizde besi faaliyetleri bölgesel farklılıklar da gözetile-
rek değişik şekillerde yapılmaktadır. Genel bir değerlendir-
me yapıldığında mevcut besi;
• Besiye alınan hayvan türüne göre; sığır besisi ve koyun/
keçi besisi, 
• Besinin yapıldığı yere göre; serbest ahır besisi, kapalı 
ahır besisi ve mera besisi,
• Besi süresine göre; 60-120 günlük kısa süreli besi, 120-
220 günlük orta süreli besi ve 220 günden fazla uzun sü-
reli besi,

• Besiye alınan hayvanın yaşına göre; genç hayvan besisi 
veya yaşlı hayvan besisi,
• Yapılan mevsime göre; yaz besisi veya kış besisi,
• Beside kullanılan yemlerin yoğunluğuna göre; entansif 
besi, ekstantif besi, kaba yem ağırlıklı besi, veya yemek 
artıkları ile yapılan besi,
• Rasyonlarda kullanılan yem miktarına göre; mısır silajı 
besisi, arpa besisi, buğdaygil ve baklagil yem bitkileri ağır-
lıklı besi.
• Besiye alınan ırka göre; kültür ırkı, yerli ırk veya kültür ırkı 
melezleri ile yapılan besi şeklinde sınıflandırılabilir.

Ancak ülkemizde yaygın olarak yukarıda sıralanan besi çe-
şitlerinin hepsine her bölgede rastlamak zordur. Genelde 
mera besisi; Doğu-kuzeydoğu Anadolu Bölgesi (Erzurum 
Kars ve Ardahan) ile diğer bölgelerin yüksek yaylalarında 
yaygın iken, ağırlıklı olarak endüstriyel bitkilerin yetiştirildiği 
yerlerde (Marmara ve Ege Bölgesinde) ve bitkisel-hayvan-
sal üretim faaliyetlerini beraber yürüten tarım işletmelerin-
de entansif besi yapılmaktadır.

Son yıllarda hayvancılığa verilen desteklerin dağılımına 
bakıldığında ise İç Anadolu, Ege ve Marmara Bölgelerinin 
ağırlığının öne çıktığı görülmektedir. Besiciliğin yoğun ol-
duğu bölgelerde üretim desenine bakıldığında genel ola-
rak 180 günlük periyotlar halinde yılda 2 kez yapılan bir 
üretim faaliyeti karşımıza çıkmaktadır.

Besiciler genel olarak bölgelerinin iklim durumlarını, yem 
ve kırmızı et fiyatlarındaki dalgalanmayı, canlı hayvan fi-
yatlarını ve pazarı takip ederek besi başlangıç ve bitiş ta-
rihlerini belirleyip hayvan alımlarını planlamaktadır. Bölge-
lere göre besilik ve kasaplık hayvan varlığındaki değişim 
ve ithalat beklentisi de besi dönemlerinde belirleyici ola-
bilmektedir.

Türkiye’de entansif sığır besiciliğinde başarı ve gelişme; 
büyük ölçüde besilik hayvan materyalinin tedarik ve sa-
tış fiyatı arasındaki farka, canlı ağırlık kazancı ile besleme 
maliyetlerine bağlıdır. Düşük marjlar, fiyat farklılıkları, çev-
re kaynaklı etkiler ilgili alandaki uygulamada elde edile-
bilecek fiziki ve mali sonuçlar, temsili bir çalışma yapmayı 
güçleştirmektedir. Bu nedenle, gerek uygulanabilirlik ge-
rekse pratikte kullanılabilmesi için gelir ve gider kayıtlarını 

düzenli tutan ticari işletmelerin, üretim faaliyetleri dikkate 
alınmalıdır. Bu işletmelerde güncel fiyatlandırmalara göre 
yapılan maliyet hesapları temel alınarak daha doğru yak-
laşımlara ulaşılabilir.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Hayvancılık Genel 
Müdürlüğü (HAYGEM) tarafından yapılan 50 başlık besi 
işletmesi maliyet analizlerine göre; bir besi döneminde 
ham hayvan alım giderlerinin (% 57,71) ve yem giderle-
rinin (%30,33) toplam besi maliyetinin % 88,04’ini oluş-
turduğu görülmektedir. Bu durum işletme maliyetlerinin 
düşürülmesi için hayvan alım ve yem giderlerini aşağı dü-
şürecek tedbirler alınması gerektiğini göstermektedir.

Türkiye hayvan varlığının artırılması, besilik ve kasaplık 
hayvan temini yönünde çıkar yol gibi gösterilse de, besi 
materyali üretmesindeki en önemli sorun, anaç hayvanla-
rın doğurganlığının düşük olmasıdır. Süt üreten işletmeler-
de üreme kaynaklı sorunları çözmek amacıyla, profesyonel 
sürü yönetimi hizmetleri sunulmalı, mevcut boğa, koç, teke 
altı dişi varlığımızın üreme gücünü artıracak bir dizi önlem-
lerin alınması, kısa vadede ise yem giderlerini düşürecek 
tedbir ve uygulamaların hayata geçirilmesi gerekmektedir. 

Ankara ili sığır besi işletmelerinde yürütülen bir çalışma-
dan elde edilen kırmızı et maliyetleri incelendiğinde; bir 
çiftçi ailesinin ortalama nüfusu 5,02 kişi, ortalama işgücü 
miktarı 3,81 Erkek İşgücü Birimi (EİB), ortalama hayvan 
varlığı 36,27 Büyük- Baş Hayvan Birimi (BBHB) ve ortala-
ma arazi genişliği 66,28 dekar olarak belirlenmiştir. İşlet-

anaç koyun ve keçi sürülerinde reforme ve sürü fazlası ma-
teryali besiye alarak kasaplık olarak değerlendirilen işlet-
meler de bulunmaktadır.

Türkiye üretim koşullarında, işletme giderlerinin %70’ini 
yem giderleri oluşturuyor görüşü uygulamadaki gerçek 
rakamları yansıtmamaktadır. Bilinenin aksine besilik ma-
teryalin temini işletme giderleri içinde %58 paya sahiptir. 
Besilik materyalin temin edilmesinden sonra en önemli gi-
der başlığını %30’la yem giderleri oluşturmaktadır. Geri 
kalan %12’lik kısımda önem sırasına göre işçilik, nakliye, 
sigorta, yakıt, hayvan sağlığı için yapılan masraflar yer al-
maktadır. 

Üretim maliyetleri içinde en önemli paya sahip olan kaba 
yemler ve tahıllar, ağırlıklı olarak dışarıdan satın alınmak-
ta, kısmen de işletme arazisi ya da kiralık arazilerde üre-
tilerek temin edilmektedir. Yem üretim ve ticareti kaliteyi 
ve maliyetleri çok değişken kılmaktadır. Üstelik kaba ve 
karma yemler mevsime, politikalara bağlı olarak fiyat dal-
galanmaları göstermektedir. Besinin farklı dönemlerinde 
bazı enerji ve protein kaynaklarının ekonomik olmaması 
nedeniyle rasyona girememesi birim hayvandan elde edi-
len et miktarını ve kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir.

Sektörde kalifiye işgücü teminindeki zorluklar, hayvan 
hareketlerine bağlı hastalıklar, kaçak hayvan ve et girişi, 
taşıma maliyetleri, pazarlamadaki sorunlar, bilgi ve pro-
fesyonel yönlendirme eksikliği de maliyeti yükselten diğer 
olumsuz faktörleri oluşturmaktadır.

5. BESİ DÖNEMLERİ VE BESİ MALİYETLERİ

5.1. Türkiye’de Besi Dönemleri

5.2. Türkiye’de Besi Maliyetleri
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 Tablo 26: Canlı ağırlık artışları

Kaynak: S.Er, 2012

I.Grup 19,56 153,34 218,64 400,53 181,89 1,19
II. Grup 44,30 168,45 220,28 425,35 205,07 1,22
III. Grup 104,69 183,62 221,14 452,82 231,68 1,26
İşletmeler Ortalaması 37,78 160,00 219,25 411,82 192,57 1,20

İşletme Grupları
Besiye Alınan 
Hayvan Sayısı 
(Baş)

Besi Süresi 
(Gün)

Besi Başı 
Canlı Ağırlık 
(kg/Baş)

Besi Sonu 
Canlı Ağırlık 
(kg/Baş)

Canlı Ağırlık 
Artışı (kg/
Baş)

Günlük Canlı 
Ağırlık Artışı
(kg/Gün)

Bu araştırma sonuçları incelendiğinde; işletme büyüklüğü 
arttıkça elde edilen gelirinde arttığı görülmektedir. Besi 
işletmelerinin kâr ettiğini 160 günlük beside elde edilen 
kazancın ortalama 5,02 nüfuslu aileyi ancak geçindirece-
ği söylenebilir. Bu durum HAYGEM tarafından hesaplanan 
besi maliyetinden farklılık göstermektedir. Bu da besi ma-
liyet kalemlerinden bir kısmının örneğin işçilik giderlerinin 
araştırmada aile tarafından karşılanması ile açıklanabilir. 
Genellikle işletmelerde aile işgücünün kullanıldığı, ancak 
büyük işletmelerde aile dışı işgücünden yararlanıldığı bi-
linmektedir.

Türkiye’de mevcut duruma bakıldığında, sığır besisi, yıl-
da bir en fazla iki dönem yapılmaktadır. Ancak Türkiye’nin 
kırmızı ette arz yetersizliği vardır. Bu sonucun ortaya çık-
masında 3 önemli sorun sırasıyla; sürülerde gebelik oranı 
ve döl veriminin düşüklüğü, ölüm ve hastalık nedenleriyle 
yaşanan kayıplar, etçi ve kombine ırk hayvan sayının azlığı-
dır. Bu üç önemli sorun, Türkiye’nin kasaplık gücünü sığır-
da %28’den %23,8’e, küçükbaş hayvanlarda ise %43’ten 
%16’ya düşürmüştür. 

Kasaplık gücün azalma eğilimi yanında Türkiye’de üreti-
len sığır, koyun/kuzu ve keçi/oğlak karkas ağırlığının da 
istenen seviyede olmadığı görülmektedir. Bir ülkede ırk/ge-
notip, sağlıklı çevre, doğru besleme ve sürü yönetimi konu-

larında yeterli başarı elde edilemezse, ne süt ne de et üreti-
minde istenen hedeflere ulaşılabilir. Bu dört önemli konuda 
arzu edilen başarı sağlanamadığından, kırmızı et üretim 
maliyetleri ülkemizde çok yüksektir. Kırmızı et üretiminde iş-
letme açısından uzmanlaşmaya/ihtisaslaşmaya yönelik bir 
üretim modeli de benimsenmemiştir. Düşük kesim kapasi-
teli mezbahalar nedeniyle kayıt dışılık artmaktadır. Bir besi 
maliyeti hesabı ve üretim planlaması yapmak için mevcut 
veriler yetersizdir. Mevcut maliyet sistemi, finansal tablolar 
ve raporlama formatı AB ile uyumlu değildir. 

Kırmızı et üretiminde gelişme eğilimleri kaygı vericidir.  Ete 
olan talep artmaktadır. Üstelik kurbanlık hayvan kesimleri 
giderek et ihtiyacının en yoğun olduğu yaz aylarına kay-
maktadır. Süt fiyatının düşük, et fiyatlarının aşırı yükselme 
eğiliminde olduğu dönemlerde anaç sayısı daha fazla 
azalacaktır. İyi ırk, sağlıklı çevre, doğru besleme ve yöne-
tim konularında yaşanan sorunlar çözülmezse, bu durum 
anaç hayvan sayısındaki azalmayı ve kasaplık gücün düş-
mesini tetikleyecektir. 

Türkiye’nin temel sorunlarından birisi de sütçü ırka dayalı 
bir üretim modeliyle kırmızı et üretimini geliştirmeye ça-
lışmasından kaynaklanmaktadır. Yalnızca süt verim yönlü 
ırklarla et üretiminde bir yere varmak mümkün değildir. Süt 
verim yönlü ırklarla yapılan beside, birim hayvan başına 
yem tüketimi artmakta, günlük canlı ağırlık artışı, karkas 
ağırlığı ve karkas randımanı azalmaktadır. Oysa uluslara-
rası rekabet ve ulusal düzeyde kırmızı eti ucuza üretebilmek 
için besi performansı yüksek olan genotiplerle çalışılması 
gerekmektedir. 

Türkiye’de kırmızı et sorununun çözümüne yönelik olarak 
ihtisaslaşmış işletmeler kurulmalı ve desteklemeler buna 
göre yapılmalıdır. Bu kapsamda; buzağı büyütme, düve 
yetiştirme, süt üreten ticari işletmeler, sütçü ve etçi damızlık 
işletmeleri, organik hayvancılık işletmeleri farklı düzeyde 
desteklenebilir. 

Kırmızı et üretiminde besilik materyal temini için mutlaka 
istikrar sağlanmalıdır. Sığır eti üretimi için çalıştayda ilgili 
grubun önerdiği hayvan arzında sürekliliği sağlayabilecek 
bir model aşağıda sunulmuştur.

Gerek süt gerekse et üretiminde kontrolün sağlanabilmesi 
için et, süt ve yem borsalarının hayata geçirilmesi kaçınıl-
mazdır. Damızlıkçı süt ve et sığırı işletmeleri saf yetiştirme 
ile ellerindeki genetik materyali korurken, süt/et üretim iş-
letmeleri kullanma melezlemesinden yararlanarak sektöre 
nitelikli besilik materyal temin etmelidir. Küçük işletmelerin 
birlikte üretim yapmasını desteklemek amacıyla hayvan 
toplama ve sınıflandırma merkezleri faaliyete geçirilmelidir.
Kırmızı et üretiminde doğal kaynakları büyükbaşa göre 
daha iyi değerlendiren küçükbaşın payı artırılmalıdır. Kü-
çükbaş eti için talep oluşturacak reklam, kamu spotu gibi 
etkinlikler yapılmalıdır.
Küçükbaş hayvancılık, et üretimine katkı sağlar, kırmızı et 
fiyatını dengeler ancak açığı kapatmada sığırın payını aşa-
ğı çok fazla çekemez. 
Kırmızı et üretiminde artış sağlamak ve kırmızı et fiyatını 
dengelemek amacıyla yapılabilecek çalışmalar aşağıda 
özetlenmiştir.
• Mevcut hayvan varlığı içinde kasaplık güç artırılmalıdır. 
•  Hayvan barınma koşulları iyileştirilmelidir. 
•  Yemden yararlanma oranı artırılmalıdır. 
•  Karkas ağırlığı artırılmalı ve karkas sınıflandırma siste-
mine geçilmelidir. 

• Türkiye, hayvancılık alanında coğrafi bölge esaslı yapı-
lanmaya karar vererek tespit edilen bölgelere özel besicilik 

politikaları geliştirmeli ve buna göre stratejiler belirlemeli-
dir. Halen uygulanan sistemde, 669.524 baş sığır varlığı 
olan Erzurum ile 13.849 baş sığır varlığı olan Kilis aynı be-
sicilik politikaları ve örgüt yapısı ile yönetilmeye çalışılmak-
tadır. Bu durumda NUTS esaslı coğrafi bölge yapılanma-
sına geçilerek yeni besicilik ve örgütlenme çalışmalarına 
başlanılmalıdır. Sadece hayvan sayısına göre farklı politika 
oluşturma şeklinde bir politika öngörüsü doğru bulunma-
maktadır. Sığır varlığından ziyade sürü kompozisyonu ve 
işletme ölçekleri vb dikkate alınmalıdır.

• Besi işletmelerinde en önemli maliyet kalemlerinden biri 
yem sorunudur. Bu nedenle kendi kaba yemini üretebilen 
besi işletmeleri desteklenmelidir.

• Yerli hayvan genetik kaynaklarının korunması ve bu hay-
vanlarla mera besisinin teşvik edilmesi gerekmektedir.

• Besi işletmelerinin desteklenmesinde, sadece hayvancı-
lıkla uğraşan, emek yoğun çalışan, kaba yemini kendisi 
üreten, kar-zarar hesabı yapabilen, pazara dönük üretim-
de bulunan Küçük-Orta Ölçekli Aile Hayvancılık İşletmele-
rinin kurulması ve yaygınlaştırılması teşvik edilmelidir. Besi 
sığırcılığında faaliyet gösterecek bu işletmelerde hayvan 
barınakları serbest, yarı açık ve açık sistemle inşa edilmeli-
dir. Diğer taraftan, büyük ölçekli ticari üreticilerin, sunulan 

5.3. Besi Dönemleri ve Besi Maliyetleri Açısından   
 Temel Sorunlar ve Çözüm Önerileri

SÜT, ET, OT BORSALARI

Damızlık süt/besi işletmeleri

Etçi Irklarla
Kullanma Melezleri

Besi
Ahırları

İnek-buzağı işletmeleriSütçü işletmeler

Küçük

Çiftçi Kardeşliği ile Üretim

Köy Bazlı Organize Hayvancılık

Hayvan Toplama Merkezi

BüyükOrta

Besi
Ahırları

BESİ
İŞLETMELERİ

Saf 
yetiştirme

melerde aktif sermayenin %55,57’sini çiftlik sermayesi ve 
%44,43’nü işletme sermayesi oluşturmaktadır. İncelenen 
işletmelerdeki öz sermaye oranı %89,07’dir. Araştırmaya 
en az 10 baş sığır besisi olan işletmeler dahil edilmiş olup, 
işletmeler 3 tabakaya (10-35 baş, 36-59 baş ve 60+baş) 
ayrılmıştır. İncelenen işletmeler de ortalama besi süresi 
160 gün ve günlük canlı ağırlık artışı 1,20 kg olarak tes-
pit edilmiştir. Rasyona ortalama günlük 4,58 kg kaba yem 
ve 7,53 kg kesif yem girmekte olup, besi hayvanı başına 
günlük 12,11 kg yem tüketilmektedir. Sığır alım fiyatı dâhil 
1 kg. canlı ağırlık artış maliyeti 8,76 TL olarak hesaplan-
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üretim sübvansiyonlarına yanıt verdikleri ve açık besi iş-
letmeleri ile yem hazırlama üniteleri de dahil olmak üzere 
modern üretim ve işleme tesislerine yatırım yaptıkları gö-
rülmüştür. Büyük ölçekli üreticilerin küçük ölçekli üreticilere 
zarar verecek şekilde piyasaya hakim olmaya başlayacağı 
gibi bir tehlike de göz ardı edilmemelidir. 

• Süt ırkı hayvanlarla besi yapılması;  maliyetin yükselme-
sine neden olmaktadır. Bu ırkların besiye alınması karkas 
verimini de düşürmektedir.

• Et üretimini arttırmanın, et fiyatını düşürmenin ve çiftçiyi 
besicilikten kazanır hale getirmenin en öncelikli yolu etçi 
ırkı ve/veya kombine ırklarla besi yapmalarını sağlamaktır.

• Damızlık etçi sığır işletmelerine başlatılan düşük faizli 
kredi uygulaması ve desteklemeler uzun vadeli ve öngö-
rülebilir şekilde düzenli olarak devam ettirilmelidir. Bu des-
teklemeler sadece damızlıkla sınırlı olmamalı, besilik ırka 
özel bir oranda hayvan başına verilmelidir.

• Türkiye’de besilik hayvan ve besilik materyal yetersizliği 
yaşanmaktadır. Karkas fiyatlarının sürekli artış eğiliminde 
olması bunun göstergesidir. Arz yetersizliği reforme inek 
kesimiyle telafi edilmeye çalışılmaktadır. Hayvanını kesime 

götüren besici bunun yerine koyacak besilik materyal te-
mininde sıkıntı çekmekte veya süt ırkı buzağıyı verimsizlik 
nedeniyle almak istememektedir. Bu döngünün kesintiye 
uğraması, devam eden sezonda besiye alınan hayvan var-
lığında düşüşe neden olmaktadır. Sektördeki ani fiyat deği-
şikliklerine çözüm bulunarak fiyatta istikrar sağlanmalıdır. 
Karkas fiyatındaki artış et tedarikinin bütün aşamalarına, 
sonuçta market fiyatlarına yansımaktadır. Bu artışı piyasaya 
yansıtmamaya çalışan sektör önceden taahhüt ettiği koşul-
larda anlaşmasını yerine getirebilmek için zarar etmektedir. 
Bu istikrarsız ortam, sektöre zarar vermektedir.

• Ulusal Kırmızı Et Konseyi tüm aktörlerin katılımıyla, belli 
aralıklarla kesim fiyatının belirlenmesi ve sistemin tesis edil-
mesinde koordinasyonu üstlenmelidir. Bu sistemde ırklara 
göre besilik materyal fiyatları da belirlenebilir.

• Kırmızı et sektöründeki fiyat istikrarının en önemli araç-
larından biri “Karkas Standardı” uygulamasının hayata ge-
çirilmesidir. Mevcut kesimhanelerde görevlendirilmiş olan 
veteriner hekimler tarafından sınıflandırmalar yapılarak 
elde edilen ürünün değer tespiti sağlanmalıdır. Kesim fi-
yatı belirlenmelidir. Kaçakçılığın da önüne geçilerek yurtiçi 
fiyatların muhafaza edilmesi, besicinin ve sanayicinin ko-
runmasını sağlayacaktır. 

• İstikrarlı bir piyasa temini için yurt dışındaki fiyatları ve 
yurt içindeki dinamikleri dikkate alarak kesim fiyatı belir-
lenmelidir.

• Hayvan başına teşvikler besi yapılmasında önemli etken 
olmaktadır. Bu bakımdan destekler yıllık olarak değil, mik-
tarı yıllık olarak değişse bile- üç yıllık gibi daha uzun vadeli 
planlanmalıdır. Destekler üretimin ve sektörün kayıt altında 
tutulması için de çok önemli olduğundan, uzun vadeli po-
litikalarla planlanmalıdır.

• Küçükbaş hayvanlar doğal kaynakları daha iyi değer-
lendirdiğinden küçükbaş hayvancılık 

özendirilmeli ve küçükbaş hayvan 
varlığı olabildiğince yükseltilmeli-
dir. Ülkemizde kırmızı et üretiminin 
%87’lik kısmı büyükbaş hayvanlar-
dan, %13’lik kısmı ise küçükbaş 

hayvanlardan karşılanmaktadır. 

Türkiye’de kırmızı et açığının sadece büyükbaş hayvan 
etinden karşılanması mümkün değildir. Bu nedenle kü-
çükbaş hayvan etinin tüketimini özendirecek kampanya ve 
propagandaya ihtiyaç bulunmaktadır. Kırmızı et üretimin-
de küçükbaş hayvancılığın payı kısa ve orta vadede %20
-25 oranına çıkarılmalıdır. Küçükbaş eti için talep oluştu-
racak şekilde, kamu ihalelerinde dana, kuzu ve keçi eti 
oranlaması yapılmalı, tüketici kuzu ve oğlak eti tüketimine 
yönlendirilmelidir. Böylece belirli bölgelerde küçükbaş be-
siciliğin önü açılabilir. 

• Kırmızı et tüketiminin yüksek olduğu Avrupa ülkeleri ve 
ABD gibi ülkelerde tüketimin çoğu domuz etinden sağ-
lanmaktadır. Bizde ise bunun yerine kullanılması gereken 
koyun-kuzu etidir. Ancak önceki dönemlerde tam tersi bir 
durumla küçükbaş sayısı hızla düşmüş, koyun-kuzu eti fi-
yatı dana etinin üstüne çıkmıştır. Geçmişte Türkiye nüfusu 
kadar küçükbaş hayvan var iken bu rakam hızla düşmüş,  
sektöre yönelik yapılan çalışmalarla son birkaç yılda bu 
rakam artış eğilimine girmiştir. Ülkenin coğrafi şartlarının 
küçükbaş için daha elverişli olması ve bu imkânlarla üretim 
maliyetinin de daha düşük olması avantajı değerlendirile-
rek koyun yetiştiriciliğine yönelmek gerekir.

• Çobanlara sosyal güvence sağlanmalıdır.

• Besilik materyalin temini işletme giderleri içinde %58 
paya sahiptir. Besilik materyalin temin edilmesinden sonra 
en önemli gider başlığını %30’la yem giderleri oluşturmak-
tadır.

• Türkiye’de hayvancılık, meraya dayalı yapılmadığı için, 
yem ihtiyacı ağırlıklı olarak kesif yemle karşılanmaktadır. 
Yem ham maddeleri üretimi, ihtiyacı karşılayamamakta, 
bu nedenle talep ithalat ile karşılanmaktadır. Hayvan ye-
tiştiriciliğinde en önemli gider kalemini yem oluşturmakta-
dır. İthalata bağımlı yemin yarattığı girdi maliyeti, besiciliği 
emeği karşılamayan, verimsiz, kazançsız bir iş haline ge-
tirmektedir.

• Meraların ıslahı projesi hayata geçirilmelidir. Mevcut me-
raların etkin kullanılması için verilecek hayvancılık teşvikle-
ri; bu meraların kapasitesine ve yeterlilik durumuna göre 
belirlenmelidir.

• AB ile uyum çalışmaları kapsamında, IPARD gibi kırsal 
kalkınma destekleri ile yürütülen eğitim çalışmalarına mera 
yönetimi eğitimi ve uygulaması dahil edilmelidir. 

• Besi işletmelerinin kendi kaba yemini yetiştirebilecek iş-
letme yapısına sahip olmaları temin edilmelidir Bunun için 
yem bitkileri ekimi ve yem teşvikleri çözüme odaklı şekilde 
yeniden planlanmalıdır. 

• Örgütlülük teşvik edilmelidir. Bu sayede yetiştiriciler ka-
yıt altına alınan hayvanlar için  teşviklerden yararlanma, 
hayvanların damızlık değerinin belli olması ve yetkililer 
karşısında daha fazla söz sahibi olma niteliğini kazanarak, 
sorunlarını ve isteklerini daha kolay dile getirme imkânı 
bulmuş olurlar.

• Ülkemizde hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren ta-
rımsal amaçlı örgütler incelendiğinde;

1. Türkiye Köy Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Koope-
ratif Birlikleri Merkez Birliği (Köy-Koop): Bünyesindeki 20 
birlikten 7 adedi hayvancılık amaçlıdır.

2. Türkiye Tarım Kooperatifleri Merkez Birliği (Tar-Koop): 
Bünyesindeki 13 kooperatif birliğinden 1 adedi hayvancılık 
kooperatif birliğidir.

3. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği: 16 
bölgede 1634 birim kooperatifle hayvancılık konuları da 
dahil faaliyette bulunmaktadır.

4. Tarım Satış Kooperatifleri Bünyesinde 17 adet tarım satış 
kooperatifi bulunmaktadır. Bunlardan Tiftik ve Yapağı Ta-
rım Satış Kooperatifleri Birliği 12 kooperatifle faaliyettedir.

5. Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği: Bünyesinde 
110 birlik bulunmaktadır.

6. Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği: Bünyesinde 81 
birlik bulunmaktadır. 

7. Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği: Bünye-
sinde 80 birlik bulunmaktadır.

8. Türkiye Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği: Bünyesinde 
20 süt birliği bulunmaktadır.
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BÖLÜM 6
KIRMIZI ET ARZ ve 

TALEP PROJEKSİYONU

Yukarıda adı geçen Birlikler tüm Türkiye’de hatta bazı il-
lerimizde birden fazla sayıda temsil edilmelerine rağmen, 
hayvancılık ve et ticareti bireysel düzeyde gerçekleştirilmek-
tedir. Kooperatif ve birlikler genel olarak girdileri sağla-
makta (yem, alet ve ekipman), hayvancılık performansına 
ilişkin verileri toplamaktadır. Ancak bu örgütler hayvansal 
ürünlerin pazarlanması ile ilgilenmemektedir. Bu konuda 
Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı bir destekleyici önlem 
alabilir. Özellikle ihtisas birliği olarak kurulan Kırmızı Et 
Üretici Birliklerinin bu konuda etkin rol almalıdır. 

• Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerindeki besilik hayvan-
ların büyük bir kısmı sürekli olarak Batı illerinde bulunan 
besi işletmelerine satılmaktadır. Besi metaryallerinin   bu-
lunduğu bölgede besiye alınması ile ilgili gerekli tedbirlerin 
alınması gerekmektedir.

• Besi işletmelerinin optimum  büyüklüğe ulaşmasını sağ-
layacak, yatırım desteği sağlanmalıdır. Ayrıca mevcut işlet-
meler modernize edilerek sürdürülebilirliği sağlanmalıdır.

• Ticari hayvancılık yapan çiftçilerin ise birliklere üye ol-
maları sağlanarak geliştirilmesi teşvik edilmelidir. Ekipman 
desteği, besi materyalinin iyileştirilmesi, yem ve saman üre-
timine arttırılması, rasyon hazırlanması, işletme yönetimi, 
çiftlik planlaması konularında destek sağlanmalıdır. 

• Türkiye’nin hayvan varlığı henüz istenilen ölçüde kayıt 
altına alınamamıştır. Buna paralel olarak da hay-
van varlığına göre üretimi planlarken aksak-
lıklar yaşandığı gözlenmektedir. Ülke-

mizde halen çok sayıda kayıt dışı hayvan bulunmaktadır. 
Ülkemizde bulunan hayvanların tür ve ırklarına göre bazı 
verimler, doğum-besi-kesim envanteri doğru bir şekilde çı-
karılamadığı ve hayvan sayımız tam olarak belirlenemediği 
için hayvancılık politikaları da doğru olarak uygulanama-
maktadır. Bu durum öngörülebilir bir piyasa oluşumunu 
doğrudan etkilemektedir. Güneydoğu sınırlarında kaçak 
hayvan girişi olmaktadır. Bu kayıt dışılık ekonomiye zarar 
vermekte, haksız rekabete yol açmakta ve hayvan hare-
ketlerinden dolayı hastalıklar ile mücadele güçleşmektedir. 

• Et verim yönlü ırkların ve çeşitli melezlerin besi karlılığını 
saptamaya yönelik araştırmaların yapılması desteklenme-
lidir.

• Hayvancılık işletmelerinde kullanılan elektrik ve su sanayi 
tarifesi üzerinden ücretlendirilmelidir.

• Türkiye’de küçük yetiştiricinin üretime olan katkısı mut-
laka arttırılmalıdır. Köylerde aile işletmeleri birlikte üretim 
yapmaya teşvik edilmelidir. Bu işletmelerin profesyonel yar-
dım ve danışmanlık alarak hayvancılık yapması,  uygun 
koşullarda teşvik ve desteklerden yararlanması ve farklı 
finansal araçları kullanması sağlanmalıdır.
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Dünya genelinde günlük yaşamda karşılaşılan pek çok 
ekonomik problemin neden sonuç ilişkisi incelendiğinde, 
arz-talep etkileşiminin ön plana çıktığı görülmektedir. Pi-
yasa ekonomilerinde çeşitli ürün ve hizmetlerin artış ve 
azalış şeklinde gerçekleşen fiyat hareketleri, arz ve talep-
teki değişim ile açıklanmaktadır.

Günümüzde toplum sağlığının korunması ve geliştirilme-
si konusunda yeterli ve dengeli beslenmenin önemi her 
geçen gün daha da artmaktadır. Bu durum, bireylerin 
sağlıklı beslenmelerinde gerekli olan temel gıda madde-
lerine, arzulanan düzeyde ve asgari maliyette ulaşmasının 
yolunu açacak tarım politikalarının oluşturulması ve geliş-
tirilmesini gerekli kılmaktadır.

Dünya sağlık örgütü verilerine göre sağlıklı bir insanın 
vücut ağırlığının her kilogramı için günde 1 gr protein 
tüketmesi ve bunun da % 50’sinin hayvansal kökenli ol-
ması gerekmektedir. Günümüzde kişi başına düşen hay-
vansal protein miktarı ülkelerin gelişmişliğindeki kriter 
olarak ele alınmakta ve günlük tüketilen protein miktarı 
% 40’ın üzerinde hayvansal protein içeren ülkeler, geliş-
miş ülke olarak kabul edilmektedir. Amerika ve Avrupa 
ülkelerinde günlük tüketilen protein miktarının yaklaşık 
%70’i hayvansal gıdalardan sağlanırken, ülkemizde gün-
lük tüketilen protein miktarının %73’ü bitkisel gıdalardan 
sağlanmaktadır. Ülkemizde yıllık kişi başına düşen kırmızı 
et üretimi13 kg’dır. Avrupa ülkelerinde bu miktar domuz 
eti dahil yaklaşık 62 kg’dır. Dengeli beslenmede kişi başı 
yıllık kırmızı et tüketiminin yaklaşık 33 kg olması gerektiği 
göz önüne alındığında, Türkiye’de kırmızı et üretiminin 
artırılmasına yönelik çalışmalara, pratik ve sürdürülebilir 
politikalara ihtiyaç olduğu ortaya çıkmaktadır. 

Tablo 27’de 2013 yılına ait AB, Türkiye ve İsrail’in hindi 
eti, kırmızı et (BB+KB) ve domuz eti üretim miktarları ve-
rilmiştir. Tablo 27’den de anlaşılacağı üzere hindi eti üre-
timi İsrail de domuz etine ikame ürün olarak üretilmekte 
olup toplam kırmızı etin (BB+KB) % 57’sine AB’de ise 
toplam kırmızı etin (BB+KB) % 20’sine tekabül etmekte-
dir. Ülkemizin de hindi eti üretimini artırmak için pratik ve 
sürdürülebilir politikalara ihtiyacı olduğu ortaya çıkmak-
tadır. 

Türkiye’de 1980 yılına kadar hayvan varlığı verimlilik 
yönünden olmasa da sayısal açıdan sürekli artış göster-
miştir. Ancak 1980’den sonra izlenen politikalar, ülkenin 
yaşadığı sosyal ve ekonomik dönüşüm, genç ve nitelikli 
iş gücünün kırsal alanlardan şehre göç etmesi gibi ne-
denlerle ülkemiz hayvancılığı mevcut durumunu koruya-
mamış ve hayvan varlığında ciddi azalmalar yaşamıştır. 
2000’li yıllarla birlikte bu yetersizlik kendisini giderek ar-
tan ölçülerde hissettirmeye başlamıştır. 

Ülkemizde son yıllarda kurulan büyük ölçekli modern 
hayvancılık işletmeleri genel durumunu değiştirecek bo-
yut ve nitelikte olmasına karşın entegrasyondaki sorunlar 
nedeniyle hayvan yetiştiriciliğinde istenilen düzeye gel-
mekte sıkıntılar yaşanmaktadır. Bunun yanında hayvan-
cılık sektöründeki küçük işletmelerde, verimsizlik, tekno-
lojiyi kullanmama ve pazara yönelik üretim yapmama ve 
örgütlenmeme gibi sorunlar devam etmektedir. 

 Sektörde fiyat istikrarsızlığı bulunmaktadır. Bunun en 
büyük sebeplerinden birisi arz-talep dengesizliği diğeri 
de sektörde sürdürülebilirliğin olmamasıdır. Bu durum 
özellikle hayvansal ürünlerde daha sık ve yaygın olarak 
görülmektedir Sektördeki arz-talep dengesine kırmızı et 
açısından bakıldığında, son yıllarda arz açığı olduğu ve 
buna bağlı olarak fiyatların sürekli artış eğiliminde oldu-
ğu dikkati çekmektedir. Burada özellikle gelir düzeyinin 
belli ölçüde olması ve artan nüfus ile birlikte iç talep artışı 
önemli rol oynamaktadır. Artan talebi ithalat ile karşıla-
mak da ülkemizdeki üreticiler ve tüketiciler açısından uzun 
vadede sürdürülebilir bir politika olarak görülmemekte-
dir. Bunun en önemli gerekçesi olarak da dünyada az 
sayıda kırmızı et ihracatçısı ülkenin olması gösterilebilir. 
Bütün bunları dikkate aldığımızda, Türkiye’nin stratejik, 
sürdürülebilir ve akılcı bir tarım ve hayvancılık politikası 

geliştirmesi, var olan potansiyelini en iyi şekilde kullana-
rak kırmızı et sektörünü canlandırması, rekabet gücünün 
artırılması, sağlıklı ve güvenli bir şekilde iç talebi dünya 
fiyatlarına yakın bir şekilde karşılamayı hedeflemesi ge-
rekmektedir. İthalat ile karşılanamayacak kadar stratejik 
öneme sahip bir ürün olan kırmızı ette sürdürülebilir üre-
tim planlaması ve destekleme politikası geliştirebilmek 
için geleceğe yönelik tutarlı arz ve talep projeksiyonla-
rının yapılması ciddi önem arz etmektedir. Bu aşamada 
farklı kurumlardan (TÜİK, Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı, Turizm Bakanlığı, FAO vb.) elde edilen veriler 
kullanılarak önce ülkemizdeki kırmızı et sektörü ile ilgili 
mevcut durum ortaya konulmuş, daha sonra 2023 yılı 
için bir arz ve talep projeksiyonu yapılmıştır. Öncelikle bir 
bütün olarak sektörün hayvan varlığı, kırmızı et üretim ve 
tüketim yapısı 1991-2014 yılları arasında ortaya konu-
larak değişim irdelenmiş, nüfus artışı ve turist sayısındaki 
değişim ile toplam talep dikkate alınarak projeksiyonlar 
yapılmıştır. 

Ülkemizde son 24 yıllık verilere bakıldığında hayvancılı-

ğımızın dönemsel olarak düşüşler ve yükselişler yaşadığı 

görülebilir. Türkiye büyükbaş hayvan varlığı 1991 yılında 

12,34 milyon iken 2002 yılında 9,92 milyon başa dü-

şerek %19,5 oranında azalmıştır. Ancak bu yıldan sonra 

hayvancılığa verilen desteklerin artırılmasıyla düzenli bir 

biçimde artış gösteren büyükbaş hayvan sayısı 2014 yılın-

da 14,2 milyon başa kadar yükselerek 2002 yılına göre 

%44’lük bir artış kaydetmiştir.

Son 10 yıllık dönemde tarıma ve hayvancılığa uygulanan 

destekleme politikalarıyla hayvancılık sektörü büyümek-

tedir. 2002 yılından sonra besi ve kırmızı et sektöründe 

sürdürülebilir üretim arzının sağlanması, ülkemizin kay-

naklarının daha efektif kullanılması, kombine verimli hay-

vanların hayvan yetiştiriciliğinin destekleme kapsamına 

alınması sayesinde hayvan varlığında önemli artışlar ya-

şanmıştır. Nitekim büyükbaş hayvan sayısı 2014 yılında 

14,2 milyon başa çıkarak 2002 yılına oranla %46 ora-

nında artmıştır.

Kültür, melez, yerli sığırlar ile manda sayıları incelendiğin-

de; kültür ve melez hayvan sayılarında artış sağlanırken, 

yerli sığır sayısında azalma olduğu görülmektedir. 1991 

yılında kültür ırkı sığır varlığı 1,25 milyon baş iken 2014 

yılında 6,1 milyon başa çıkarak yaklaşık %375 oranında 

artmıştır. Kültür ve melezi sığır varlığı 1991 yılında 4 mil-

yon baş iken 2014 yılında 6 milyon başa yükselerek % 49 

oranında artmıştır. Kültür ve kültür melezi sığır varlığında 

yüksek oranda artış sağlanırken yerli sığır varlığında azal-

ma olmuştur. 1991 yılında yerli sığır sayısı 6,69 milyon 

baş iken 2002 yılında 3,59 milyon başa, 2014 yılında ise 

1,98 milyon başa düşerek 1991 yılına göre %46, 2002 

yılına göre ise %45 oranında azalmıştır. Manda varlı-

ğı 1991-2014 yılları arasında 336 bin baştan 121 bin 

başa düşerek %64 oranında azalmıştır. 2002-2014 yılları 

arasındaki manda sayısı 122 bin başa düşerek yaklaşık 

olarak %67 oranında azalmıştır. Bununla beraber 2010 

yılından bu yana manda sayısında önemli derecede artış 

gözlenmektedir.

6. KIRMIZI ET ARZ VE TALEP PROJEKSİYONU

6.1. Türkiye Hayvan Varlığı, Kırmızı Et Üretim ve   
 Tüketim Yapısının Gelişimi

Grafik 9. Türkiye Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Varlığı (1000 Baş)

Grafik 10. Irklara Göre Büyükbaş Hayvan Sayıları (Bin Baş)

Kaynak: TÜİK 2014

Kaynak: TÜİK 2014

Kaynak: FAOSTAT 2014

Tablo: 27 Avrupa Birliği, Türkiye ve İsrail’in Kırmızı Et ve Hindi Eti Üretimi

AB 8.332.256 1.680.782 22.413.702 5 20 73

TÜRKİYE 1.221.138 11.000 - 1 1 0

İSRAİL 146.192 83.608 16.267 51 57 10
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Diğer taraftan ortalama karkas verimi daha düzenli artış 

göstermiştir. Büyükbaş hayvan varlığı içerisinde kültür ırkı 

ve melez hayvan sayısının gittikçe artması ile bakım ve 

beslemeye yönelik ilerlemeler karkas verimini artırmıştır. 

2012 yılındaki yüksek karkas veriminin sebebi olarak ise 

o yıl yapılan ithalat gösterilmektedir.

1991 yılından itibaren kesilen küçükbaş hayvan sayısı, 

hayvan mevcudundaki azalışa paralel olarak, 2003 yılı-

na kadar azalarak 4 milyon baş civarına gerilemiş, 2003 

yılından itibaren günümüze kadar ise iyimser bir artış iv-

mesi kazanmıştır. Ancak tablo ve grafiklerden de görüle-

ceği üzere kesilen hayvan sayısında yıllar itibari ile ciddi 

dalgalanmalar mevcuttur. 

Kırmızı et sektörünün arz yönünü bu şekilde ortaya koy-

duktan sonra talep yapısının incelenmesinde, nüfus ve ül-

keye giren turist değerlerinin irdelenmesi gerekmektedir. 

Ülkemiz nüfusu 2007 yılı hariç sürekli artış eğiliminde-

dir. 2000 yılında yaklaşık 68 milyon olan Türkiye nüfusu 

2014 yılında yaklaşık olarak 77,7 milyona kadar çıkmış-

tır. Elbette bu nüfus artışı, ekonomik büyüme ve berabe-

rinde gelen kişi başına gelir artışı ile birlikte birçok gıda 

ürününe olduğu gibi kırmızı ete olan talebi de artırmıştır.

2023 yılında TÜİK verilerine göre Türkiye nüfusunun 

85.153.647 kişi olması tahmin edilmektedir. 

Türkiye Turizm Stratejisi–2023 Belgesi’nde belirlenen 

stratejik yaklaşımlar çerçevesinde yapılacak çalışmala-

rın tamamlanması, geliştirilmesi öngörülen bölgelerdeki 

altyapı ve konaklama ihtiyaçlarının karşılanması duru-

munda 2023 yılında, 63 milyon turist geleceği tahmin 

edilmektedir.

Gelen turistlerin ortalama konaklama süreleri 10 gün ve 

kişi başı günlük kırmızı et tüketiminin (büyükbaş + küçük-

baş) 225 gr olacağı projeksiyonda öngörülmektedir.

2023 yılında 85.153.647 olacağı tahmin edilen ülke nü-
fusunun yıllık 17 kg kırmızı et tüketimi, yaklaşık 63 milyon 
turist için yıl boyunca ortalama 10 gün konaklama süresi 
ve günlük 225 gr kırmızı et tüketimi öngörülmüştür. Bu 
durumda iç tüketim ve turistlerin tüketimi hesaplandığın-
da, tahmin edilen yıllık toplam kırmızı et ihtiyacı yaklaşık 
1.590.000 ton’dur. Küçükbaşta kasaplık güç %40, bü-
yükbaşta kasaplık güç %28 alınmıştır.

Senaryo	1

• Karkas verimi küçükbaşta 21 kg, büyükbaşta ise 320 
kg alınmıştır.

• Toplam tüketilecek kırmızı etin %25’inin küçükbaş hay-
vanlardan, %75’inin de büyükbaş hayvanlardan temin 

Kişi başı kırmızı et üretimi ise 2000 yılında 7 kg civarın-

da iken 2014 yılında 13 kg’a kadar yükselmiştir. Her ne 

kadar kırmızı et üretiminde artış gerçekleşse de bu değer, 

gelişmiş ülkelerin gerisindedir.

Grafik 11. Kesilen Büyükbaş Hayvan Sayısı

Grafik 12. Yıllara Göre Büyükbaş Karkas Verimi (kg)

Grafik 13. Yıllara Göre Kesilen Küçükbaş Hayvan Sayısı

Tablo 28. TÜİK Türkiye 2023 Nüfus Projeksiyonu

Tablo 29. Türkiye’ye Gelen Turist Sayıları

Grafik 14. Türkiye’de Yıllık Kişi Başına Kırmızı Et Üretimi (kg)

Kaynak: TÜİK 2014

Kaynak: TÜİK 2014

Kaynak: TÜİK 2014

Kaynak: TÜİK 2014

Senaryo 1 (Kişi) Senaryo 2 (Kişi) Senaryo 3 (Kişi)

84.247.088 85.153.647 85.598.777

TOPLAM AVRUPA 58,05 57,84 57,36 9,46 0,19

BDT                                                21,22 21,29 22,77 10,21 8,08

TOPLAM AFRİKA 1,32 1,42 2,24 18,07 60,14

TOPLAM ASYA 14,33 14,03 12,08 7,54 -12,97

TOPLAM AMERİKA 0,47 0,58 0,58 33,84 2,06

DİĞER 4,61 4,84 4,97 20,88 42,50

TOPLAM 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

2010ULUSLAR
ULUSLARIN PAYI (%) (%) DEĞİŞİM ORANI

2011 2012 2011/
2010

2012/
2011

Tablo 30. Türkiye’ye Gelen Turistlerin konaklama süreleri

Kaynak:T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı

Ülke Konaklama (Gün)

Amerika 18,6
Almanya 12,9
Hollanda 8-11
Polonya 7-14
İsviçre 6
Avusturya 5-8
İngiltere 11
İsveç  7
Azerbaycan 10
Birleşik Arap Emirlikleri 7

6.2. Arz ve Talep Projeksiyonları

1991 yılında toplam sığır varlığı içerisinde kültür ırkı sığır 

oranı %10, kültür melezi sığır oranı %33,6 ve yerli ırk sığır 

oranı ise  %55,8’dir. 2002 yılında bu oranlar sırasıyla 

%18,9,  %44,5 ve %36,6 olmuştur. Aynı oranlar 2014 yı-

lında %43,5, %42,5 ve %14,0’dır. Toplam büyükbaş hay-

van sayısı içerisinde manda sayısının oranı 1991, 2002 

ve 2014 yıllarında sırasıyla %2,9, %1,2 ve %0,86 olarak 

gerçekleşmiştir. Hayvancılığa sağlanan destekleme mo-

delleriyle Türkiye’de hayvancılık büyüme sürecindedir. Bu 

büyüme sırasında hayvan başına verimlilik artmıştır. 

1991 yılında 51,2 milyon baş olan Türkiye küçükbaş 

hayvan varlığı 2002 yılına kadar sürekli bir azalma gös-

tererek 31,9 milyon başa kadar düşmüştür. 2002-2007 

yılları arasında yatay bir seyir izleyen küçükbaş hayvan 

mevcudu 2007 ve 2008 yıllarında yaşanan kuraklığın 

da etkisiyle 2009 yılında 26,9 milyon başa gerilemiştir. 

Ancak 2009 yılından sonra artmaya başlayan küçükbaş 

hayvan sayısı 2014 yılında 2002 yılına göre %30’luk bir 

artışla 41,5 milyon başa yükselmiştir. 

Küçükbaş hayvan varlığının yaklaşık % 24’ü Güneydo-

ğu Anadolu Bölgesi, % 20’si İç Anadolu Bölgesi, % 19’u 

Doğu Anadolu Bölgesi, % 9’u Marmara Bölgesi, % 4’ü 

Karadeniz Bölgesi, %’9’u Ege Bölgesi ve %12’si de Akde-

niz Bölgesinde bulunmaktadır.

Türkiye’de kırmızı et üretimi son yıllarda giderek artış gös-

termeye başlamıştır. TÜİK verilerine göre 2014 yılında kır-

mızı et üretimi 2013 yılına göre % 1,2 artışla 1.008,272 

ton olmuştur. 2014 yılına göre toplam kırmızı et üretimi-

nin % 87,5’ini sığır, % 9,8’ini koyun ve % 2,7’sini keçi eti 

oluşturmaktadır.

TÜİK, 2010 yılından itibaren kesilen hayvan sayısını ve 

dolayısıyla da et üretimini farklı bir yöntem ile hesapla-

maya başladığından istatistiklerde ciddi farklılıklar dikkati 

çekmektedir. Tablo 14 ve Grafik 11 incelendiğinde, yıllar 

itibari ile kesilen hayvan sayılarında ve et üretiminde dal-

galanmalar olmakla birlikte genel eğilimin artış yönünde 

olduğu görülmektedir. 
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• Verilerin eksikliği ve güvenilirliği,
• Referans kaynaklarındaki verilerin tutarsızlığı ve veri 
farklılığı,
• Geleceğe yönelik tahminlerde hızlı fiyat değişimleri, 
teknolojik, üretimdeki değişimlerden dolayı standart, üst 
ve alt limit değerlerinin ortaya konulamaması,
• Başta desteklemeler olmak üzere piyasa organizasyo-
nundaki yapısal düzensizliklerin veri istikrarsızlığına yol 
açması nedeni ile politika önlemlerinin sürdürülebilirliği.

• İşletme bazında kayıt sistemleri geliştirilip izlenmelidir.
• İstatistik toplama yöntemlerinin iyileştirilmelidir.
• Kayıt sistemleri ve veri tabanlarının aktif olarak çalıştı-
rılması, zamanında güncellenmesi ve veri kalitesinin artı-
rılması gerekir.
• Artan kırmızı et talebinin karşılanabilmesi için hayvan-
ların ıslahına (kombine verimli ırklar) yönelik politikalar 
geliştirilmelidir.
• Hayvancılık ile ilgili uzun vadeli arz ve talep yönetim 
programları oluşturulup uygulamaya geçirilmelidir.
• Kırmızı et açığının kapatılabilmesi amacıyla hayvancılık 
politikalarında küçükbaş et üretimi ve tüketiminin artırıl-
masına ağırlık verilerek kırmızı et üretiminde sığıra olan 
bağımlılığın azalması sağlanmalıdır.
• Sektörde üretimde verimliliğin arttırılması amacıyla kü-
çük ölçekli işletmelerin optimum işletme büyüklüğüne çı-
kartılması amacıyla çeşitli üretici kooperatifleri ve birlikler 
yoluyla kümelenmelerinin sağlanmasına yönelik politika-
lar uygulanmalıdır.
• Genç hayvan ölümlerinin azaltılması için sürü sağlık 
programlarının etkin bir şekilde uygulanması gerekmek-
tedir.

6.3. Arz ve Talep Projeksiyonları İçin Temel Sorunlar   
 ve Çözüm Önerileri

6.3.1. Sorunlar

6.3.2. Çözüm Önerileri

BÖLÜM 7
BESİ SEKTÖRÜNDE 

DESTEKLER ve FİNANSMAN

edileceği varsayılmıştır. Bu durumda, ihtiyaç duyulacak 
1.590.000 ton/yıl kırmızı etin 1.192.500 tonu büyükbaş-
tan, 397.500 tonu ise küçükbaştan üretilecektir.

• Küçükbaş hayvanlardan elde edilecek 397.500 ton/yıl 
kırmızı et için yaklaşık 18.929.000 baş kasaplık hayvana, 
dolayısıyla 47.321.000 baş küçükbaş hayvan varlığına 
ihtiyaç duyulacaktır.  

• Büyükbaştan elde edilecek 1.192.500 ton/yıl kırmızı 
et için ise, 3.727.000 baş kasaplık hayvana, dolayısıyla 
13.309.000 baş büyükbaş hayvan varlığına ihtiyaç du-
yulacaktır.

Senaryo	2

• Karkas verimi Küçükbaşta 21 kg, büyükbaşta ise 300 
kg alınmıştır.

• Toplam tüketilecek kırmızı etin %20’sinin küçükbaş hay-
vanlardan, %80’inin de büyükbaş hayvanlardan temin 
edileceği varsayılmıştır. Bu durumda, ihtiyaç duyulacak 
1.590.000 ton/yıl kırmızı etin 1.272.000 tonu büyükbaş-
tan, 318.000 tonu ise küçükbaştan üretilecektir.

• Küçükbaş hayvanlardan elde edilecek 318.000 ton/
yıl kırmızı et için yaklaşık 15.143.000 baş kasaplık güce, 
dolayısıyla yaklaşık 37.857.000 baş küçükbaş hayvan 
varlığına ihtiyaç duyulacaktır.  

• Büyükbaştan elde edilecek 1.272.000 ton/yıl kırmızı 
et için ise, 4.240.000 baş büyükbaş kasaplık hayvana, 
dolayısıyla yaklaşık 15.143.000 baş büyükbaş hayvan 
varlığına ihtiyaç duyulacaktır.

Her iki senaryoda da kasaplık güç küçükbaşta %40, bü-
yükbaşta %28 olarak alınmıştır. Hesaplamalardan da 
görüleceği gibi ihtiyaç duyulacak hayvan mevcudunun 
hesaplanmasında en önemli parametre kasaplık güçtür. 
Kasaplık gücün belirlenmesinde ise en etkili parametreler 
döl verimi ve yaşama gücüdür. Ülkemizin besi materyali 
üretiminde döl veriminin düşüklüğü ve çeşitli hastalıklar, 
bakım ve besleme sorunları nedeniyle özellikle sütten ke-
sime kadarki yavru ölümlerinin yüksek olması en önemli 
sorunlardır. Nitekim TÜİK tarafından açıklanan 2014 yılı 
hayvan mevcudu ve kesilen hayvan sayıları incelendiğin-
de kasaplık güç büyükbaşta yaklaşık %26 ve küçükbaşta 
ise yaklaşık %16’dır. Özellikle küçükbaşta kasaplık gücün 
bu kadar düşük olmasında kuşkusuz mezbaha dışı kesim-

lerin de payı vardır. Eğer 2014 yılı için kasaplık güç kü-
çükbaşta %40, büyükbaşta %28 olsaydı mevcut hayvan 
sayılarına göre kırmızı et üretimimizin yaklaşık 1.260.000 
ton olması gerekirdi. O halde kırmızı et üretiminin artı-
rılmasında kısa vadede yapılabilecek en rasyonel tedbir, 
işletmelerdeki üreme problemlerini çözecek ve ölümleri 
azaltacak uygulamalar olmalıdır.
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Destek Konusu 2002 Yılı 2003 Yılı 2004 Yılı 2005 Yılı 2006 Yılı 2007 Yılı 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı 2012 Yılı 2013 Yılı 2014 Yılı

Yem Bitk. Üretim Desteği 35.639 61.796 73.856 106.332 337.381 404.470 676.095 288.118 231.606 257.054 293.504 311.533 329.163
Alet ve Makine Desteği      7.796 15.819 203 2    
Sertifikali Yem Bit. Tohum. Üret. Dest.      143 0      
Damızlık Büyükbaş Hayvan Des. (Düve) 2.806 2.428 3.959 3.363 2.684 2.475 4.044 14     
Suni Tohumlama Desteği 1.483 1.974 4.865 17.576 42.047 25.572 59.533 246 124 19   
Suni Tohumlama Ekipman Teşviki 35 90 167 320  0 0      
Buzağı Desteği  365 4.462 10.471 34.523 25.731 67.487 40.500 42.126 52.280 82.871 91.561 83.509
Arıcılık ve Bal Desteği  101 1.168 5.922 17.285 22.666 22.785 11.628 21.986 25.679 34.568 40.341 44.746
Bombus Desteği         1.775 2.583 4.224 5.092 6.175
Su Ürünleri Desteği+ Balıkçı Tekneleri  799 8.389 33.071 49.997 27.799 93.256 93.147 116.912 148.129 181.340 164.277 121.322
Sağım Hijyeni ve Süt Kalitesi Desteği    424 1.710 5.767 14.022 199 0    
Islah Amaç. Küçükbaş Hay. Yetiştirici Bir.Des.     106 1.432 40.846 112.050 137.150 180.256 281.573 359.170 419.792
Tiftik Üretim Desteği     1.500 0 2.811 0 3.297 1.922 2.565 3.126 
İpek Böceği Desteği     1.332 0 1.307 3.026 2.052 3.194 2.847 2.593 2.519
Aşı Desteği    1.390 1.574 2.374 707 613 8.737 13.166 32.530 1.427 371
Akredite Veteriner Sistemi         1.904 331   
Hayvan Kimlik Sistemi    8 529 2.135 470 0.244 0.411    
İtlaf Edilecek  Kümes Hayvanları     7.498 25 0      
Çıkma Tavuk Desteği     14.890 0 0      
Hastalıktan Ari Hayvan Taz. İşletme  6 738 123 2.606 11.540 14.138 16.650 26.250 58.096 73.932 114.377 48.418
Gıda Güvenliği     11 1.136 1.742 1.652     
Süt Desteği 43.237 38.530 65.027 116.027 161.516 177.487 310.252 177.814 334.077 449.674 434.814 533.592 238.255
Et Desteği   87.124 56.730 94 940 1.210 6.424 2.018    
Hayvan Gen Kaynakları    467 1.700 3.006 3.798 2.540 4.098 24.131 45.292 58.648 303
Büyükbaş Hayvan Desteği (Anaç Sığır+manda)        128.666 246.187 349.841 495.680 566.950 577.337
Süt Analizi desteği             789
Çiğ Sütün Değerlendirilmesi (Süttozu)        12.335 12.314 40.948 95.028 93.663 5.794
Büyükbaş Hayvan Besi Desteği          58.631 150.063 370.788 46.753
Biyolojik Mücadele          413 1.733 4.858 3.236
Yem Desteği (Van ili deprem nedeniyle)          61.182 3.646  
TOPLAM HAYVANCILIK DESTEKLERİ 83.200 106.289 249.755 352.224 678.983 722.676 1.330.322 895.827 1.192.617 1.727.529 2.216.210 2.721.993 1.928.482
TOPLAM TARIMSAL DESTEK 1.868.856 2.669.484 3.049.376 3.681.977 4.743.708 5.541.995 5.850.507 4.530.942 5.881.069 7.084.725 7.635.085 8.748.800 7.027.444
% PAY 4 4 8 10 14 13 23 20 20 24 29 31 27

Finansman, bir işletmenin kurulabilmesi ve çalıştırılabil-

mesi için krediler dâhil gerekli paranın bulunması işlemi-

dir. Bir ülkede yeterli hammadde, işgücü, teşebbüs gücü 

olsa dahi bunları bir araya getirecek finansman kaynak-

ları diğer bir deyişle parasal tasarruflar ve banka kredileri 

yoksa bu işlemler gerçekleştirilemez.

Ülkemiz kırmızı et sektörü, 76,5 milyonluk nüfusu ve aynı 

zamanda yıllık 34 milyon kişiyi bulan turistin kırmızı et tü-

ketimini karşılamaktadır. Birçok farklı unsurdan etkilenen 

bir sektör olan kırmızı et sektöründe hayvancılığa yapılan 

destekleme ve bu alandaki finansman sistemi, üretimin 

sürdürülebilirliği üzerinde temel belirleyici etkenlerden-

dir. Bu bölümde ülkemizde hayvancılık sektörüne yönelik 

mevcut destekleme uygulamaları ve finansal olarak sek-

törün işleyişine katkıda bulunan kuruluşların, faaliyetleri 

ile bu alana yönelik stratejiler değerlendirilecektir. 

18.04.2006	tarihli	ve	5488	sayılı	Tarım	Kanunu	çer-

çevesinde,	

• Irk ıslahı,

• Kaba yem üretiminin artırılması, 

• Verimliliğin artırılması, 

• İşletmelerin ihtisaslaşması, ,

• İşletmelerde hijyen şartlarının sağlanması, 

• Hayvan sağlığı ve refahı, 

• Hayvan kimlik sisteminin teşviki, 

• Hayvansal ürünlerin işlenmesi ve pazarlanması ile bun-

larla ilgili kontrol, takip ve standartların iyileştirilmesi, 

• Su ürünlerinin desteklenmesi gibi hayvancılık konuların-

da tedbirler alınmakta ve destekleme programları yürütül-

mektedir. 

Hayvancılık desteklemelerinde, bölge ve iller bazında farklı 

destekler uygulamaya ve ödeme miktarlarını belirlemeye, 

Tarımsal Destekleme ve Yönlendirme Kurulunun teklifi üze-

rine Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Büyükbaş Hayvan Desteği, 2009 yılından itibaren uygu-

lanmaya konulmuştur. Söz konusu destek kapsamında, 

Türkvete kayıtlı anaç mandaya sahip olan yetiştiricilere, 

sütçü ve kombine ırkların anaç sığırı için soy kütüğüne ka-

yıtlı olanlara ve etçi ırklara daha fazla olmak üzere hayvan 

başına ödeme yapılmaktadır.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından uygula-

nan, kırmızı et üretim sektörünü doğrudan veya dolaylı 

olarak etkileyen bazı hayvancılık destekleri aşağıda ver 

alan alt başlıklar altında özetlenmiştir.  

Ülkemizde tarımsal desteklemeler; üretim standartlarını 
ve tarım teknolojisini geliştirmek, tarımsal üretim araç-
larının etkili kullanımını sağlamak, üretimin verimliliğini 
artırmak, piyasalarda istikrarı sağlamak, ürün arzının gü-
venliğini sağlamak, geçimini tarım sektöründen sağlayan 
kesimlerin gelirini artırmak, tüketicilere daha gerçekçi ve 
uygun fiyatlarla ürün sunmak amacı ile uygulanmaktadır.
  
Tarım kesimine yapılan desteklerin önemli bir bölümü 
de hayvancılık destekleri olup, yem bitkilerinin üretimin-
den belgeli damızlık kullanımının teşvik edilmesine kadar 
geniş bir alanı kapsamaktadır. 2002 yılında %4,5 olan 
hayvancılık desteklerinin toplam destek içindeki payı, bazı 
yıllar hariç aşamalı bir artış ile 2014 yılında %30’a kadar 

yükselmiştir. Hayvancılık desteklemeleri aynı dönemde 31 
kat artmıştır. (Tablo 31).

7. BESİ SEKTÖRÜNDE DESTEKLER VE FİNANSMAN

7.1. Ülkemizdeki Hayvancılık Destekleri

Tablo 32. Yıllar İtibarıyla Verilen Hayvancılık Destekleri

Yıllar

Hayvancılığa ayrılan desteklerin en önemli bölümünü 

2009 yılına kadar süt teşvik primleri, bu yıldan itibaren 

ise büyükbaş hayvan destekleri oluşturmuştur. Kültür ırkı 

hayvanlardan olarak sağlıklı koşullarda yapılan süt üreti-

mini artırmak için 1987 yılından günümüze kadar üretici-

lere teşvik primi ödenmektedir. Hayvancılıkla ilgili destek-

leme konuları ve destek miktarları Tablo 31’de verilmiştir.

Tablo 31. Tarımsal Destekleme Miktarı, 
Hayvancılık Destekleri ve Toplam Destekler İçerisindeki Payı

2000 2.444.000 12.000 0,5
2001 2.717.000 41.450 1,5
2002 1.868.856 83.200 4,5
2003 2.669.484 106.089 4
2004 3.049.376 249.755 8,2
2005 3.681.977 352.224 9,6
2006 4.743.708 678.983 14,3
2007 5.541.995 722.676 13
2008 5.850.507 1.330.322 22,7
2009 4.530.942 895.827 19,8
2010 5.881.069 1.192.617 20,3
2011 7.084.725 1.727.529 24,4
2012 7.635.084 2.216.210 29,02
2013 8.748.800 2.721.993 31,11
2014 9.056.130 2.589.105 28,59

Tarımsal Destek
(Bin TL)

Hayvancılık 
Destkeleri (Bin TL)

Hayvancılığa 
Ayrılan Pay (%)

Kaynak: SGB

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı ve GTHB tarımsal destekler verileri
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2010 yılında sığır eti karkas fiyatlarında yaşanan yükselişi 

önlenmek amacıyla alınan kırmızı et ithalat kararı son-

rasında üreticilerde oluşacak tedirginliğin giderilmesi ve 

ithalat karşısında korunması amacıyla 2011 yılında ilk 6 

aylık dönemde kesilen erkek sığırlar için destekleme veril-

meye başlanmıştır. Bu destekleme 2012, 2013 ve 2014 

yıllarında, yılın tamamını kapsayacak şekilde genişletil-

miştir. Uygulamanın ilk üç yılında kesilen erkek sığır başı-

na 200 TL/baş olarak uygulanmıştır. 

Desteklemede; hayvanların destekten yararlanacak yetiş-

tiricinin işletmesinde en az 3 aylık besi süresini tamam-

lamış olması, TÜRKVET’e kayıtlı olması, 200 kg ve üstü 

karkas ağırlığına sahip olması, Bakanlıktan onaylı kesim-

hanelerde kestirilmiş olması şartları aranmaktadır.

7.2. Doğrudan Besiciliğe Verilen Destekler

7.2.1. Besilik Erkek Sığır Desteklemesi

Üreticiler arasında desteklemeye olan farkındalığın za-

man içerisinde artması ile 2012, 2013 ve 2014 yıllarında 

başvuru sayısı ve destekleme miktarları artmıştır. Destek-

leme sonuçları, ülkemizdeki büyükbaş hayvan besiciliği-

nin yapısı hakkında önemli göstergeler sunmaktadır. İç 

Anadolu, Ege ve Marmara Bölgesi destekten %70 pay 

almıştır. iklim ve coğrafi koşulların besiye uygun olması 

ve besilik yem materyaline ulaşımın daha ucuz ve kolay 

olması nedeniyle bu bölgelerde entansif besicilik yoğun 

olarak yapılmaktadır. Bu nedenle, et entegre tesisleri de 

bu bölgelerde yoğunlaşmıştır ve pazara ulaşım daha ko-

laydır.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinin daha çok be-

silik materyal üretiminde etkili olduğu bilinmektedir. İklim 

koşulları, hayvancılık kültürü ve coğrafi yapı ise entansif 

besiye çok uygun değildir. Hayvancılıkla ilgili sanayi ku-

ruluşlarının (süt, et, yem) sayı ve niteliğinin düşük olması, 

hayvancılığın mera, meraya dayalı ve mevsimsel yapılma-

sı da besiciliğin geri planda kalmasına neden olmuştur. 

Bu bölgelerde sektörün geliştirilmesi, üretimin artırılması 

adına bölgesel olarak değişik üretim ve destekleme mo-

delleri geliştirilebilir. Nitekim Gıda, Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı bölgeye özgü olarak bazı hibe programları uy-

gulamaktadır. 

2014 yılında toplam 191.171 adet işletme Gıda, Tarım 

ve Hayvancılık Bakanlığından onaylı kesimhanelerde 

kestirmiş oldukları 1 milyon 207 bin baş erkek sığır için 

bu desteklerden faydalanmıştır. Buna göre destek alan 

işletmelerin %87,5’i 1-9 baş arası hayvana sahiptir (Gra-

fik15).

Destekleme ile onay almamış kesimhanelerin yönetmelik 

hükümlerine uyumu hızlanmış ve Gıda, Tarım ve Hayvan-

cılık Bakanlığı onaylı kesimhane sayısı artmıştır. Kesimler 

onaylı kesimhanelere yöneldiğinden, kaçak kesim azal-

mıştır. Büyükbaş hayvan nakilleriyle ilgili kurallara uyum-

da ve kayıt sistemlerinin güncellenmesi konusunda bu 

desteklemenin olumlu etkileri olmuştur.  

Grafik 15.  Besilik Erkek Sığır Desteklemesinden Faydalanan İşletmelerin 
Büyüklüklerine Göre Oranları

Tablo 33. Yıllar itibariyle Besilik Erkek Sığır Desteklemesi Sonuçları

YIL Hayvan Sayısı İşletme Sayısı Ödeme Tutarı (TL)

2011 (İLK 6 AY) 205.646 32.768 58.514.000
2012 858.871 124.220 238.211.000
2013 1.214.600 153.245 327.760.000
2014  1.207.237 191.171 237.040.663

Kaynak: Hayvancılık Genel Müdürlüğü

Kaynak: HAYGEM 2014

GAP, DAP, DOKAP ve KOP illerinde anaç sığır yetiştiriciliği 

yapan üreticiler sahip oldukları yerli, sütçü, etçi, kombine 

ve bunların melezi anaç sığırlarını kombine veya etçi ırk 

boğa sperması ile ya da onaylı doğal aşım boğası ile 

tohumlaması sonucu desteklemeye hak kazanmaktadır. 

Hayvan başına 350TL/baş ödeme yapılmaktadır.

300 ve üzeri anaç küçükbaş hayvan varlığına sahip işlet-

melere 5.000TL/işletme olarak ödenmektedir.

Süt üretimi primleri yılı içinde üçer aylık dönemler halinde 

ödenmektedir. Birim destek miktarı süt yem paritesi sürekli 

izlenerek üretim maliyetleri ile pazar fiyatları arasındaki 

makas aralığına göre belirlenmektedir.  

Hayvancılık sektöründe en önemli maliyet kalemini hay-

van beslemede kullanılan yemler tutmaktadır. Hayvancı-

lık işletmelerinde karlılığı artırmak adına özellikle kaba 

yemlerin işletmede üretilmesi önemlidir. Bu destekleme 

Buzağı başına. E-Islah’a kayıtlı kombine, etçi ırk ve bun-

ların melezi anaç sığırların, aynı ırk boğanın spermasıyla 

suni tohumlama sonucu; yerli ırk ve melezi anaç sığırla-

rın, kombine veya etçi ırk bir boğanın spermasıyla suni 

tohumlama sonucu veya Gıda, Tarım ve Hayvancılık Ba-

kanlığından izin almış kombine veya etçi ırk tabii tohum-

lama boğası ile tohumlanmasından doğmuş buzağılar 

için 150 TL/baş ödeme yapılmaktadır.

31/12/2014 tarihi itibariyle en az 5 baş anaç sığıra sa-

hip yetiştirici/üretici örgüt üyesi yetiştiriciler hayvan başına 

desteklemeden yararlandırılmaktadır. Buna göre sütçü ve 

kombine ırklar, ile bunların melezleri ve etçi ırk melezleri 

için 225TL/baş, etçi ırklar için  350 TL/baş, Anaç Manda 

için  400 TL/baş, Soy kütüğüne kayıtlı hayvanlar için ise 

ek olarak 70TL/baş verilmektedir.

E-ıslah’a kayıtlı saf kültür ırkı veya melezi sığırlardan aynı 

kültür ırkı boğanın spermasıyla suni tohumlanma veya 

yerli ırk ve melezi sığırlardan suni tohumlama sonucu 

doğan buzağılara, E-ıslah’a kayıtlı, buzağılara ödenir. 

Buzağı başına 75TL/Baş, Döl kontrolü kapsamında do-

ğana ilave olarak 35 TL, yerli ırk ve melezlerinin, etçi 

ırk sperma ile tohumlanmasından doğanlara ilave 75TL 

ödenmektedir.

Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliklerine üye olan ve 

hayvanları Koyun Keçi Kayıt Sistemi (KKKS) ve Koyun-Keçi 

Bilgi Sistemine (KKBS) kayıtlı yetiştiricilere anaç hayvan 

başına 20 TL olarak ödenmektedir.

7.3. Dolaylı Olarak Besi Sektörünü Etkileyen   
 Desteklemeler

7.3.1. Besilik Materyal (Anaç)Üretim Desteği

7.3.2. Besilik Materyal (Buzağı) Üretim Desteği

7.3.6. Sürü Yöneticisi İstihdam Desteği

7.3.7. Çiğ Süt Üretiminin Desteklemesi 

7.3.8. Yem Bitkileri Desteği

7.3.3.  Anaç Sığır /Manda Yetiştiriciliği Desteği

7.3.4. Buzağı Desteği

7.3.5. Anaç Koyun/Keçi Desteği

58 59



Hayvancılık Genel Müdürlüğü

4 Haziran 2014 Tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile bölge 

illerinde yeni ahır, ağıl ve bunların tadilatları ile damızlık 

erkek materyal (boğa, koç, teke)temini için büyükbaşta 

kurulu işletme kapasitesi 10-49 baş anaç arasında, kü-

çükbaşta 100-200 baş anaç arasında olan işletmelere 

hibe desteği verilmektedir. Hibe kapsamında bu işlet-

melere etçi ve kombine ırklara ait damızlık boğa alımı 

desteklenmektedir. Hibe oranları yeni ahır/ağıl yapımın-

da 50, damızlık erkek materyal alımında ise %80 olarak 

belirlenmiştir.

Tarımsal üreticilerin finansman ihtiyaçlarının uygun koşul-
larla karşılanması amacıyla, Ziraat Bankası (ZB) ve Tarım 
Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği (TKK) kredilendirme 
usul, esas ve kıstaslarına göre, Banka ve TKK kaynakları 
ile kredilendirilen gerçek veya tüzel kişi besiciler, 2004 
yılından itibaren, her yıl yayımlanan Kararname ve Uygu-
lama Tebliğleri dahilinde faiz indirim avantajından fayda-
lanabilmektedir. 

Tarımsal üretim faaliyetinde bulunan işletmelere Ziraat 
Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üre-
time Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kul-
landırılmasına İlişkin 2014/5767Sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararı’nda büyükbaş ve küçükbaş besicilik ile damızlık 
etçi sığır yetiştiriciliği konularında faiz indirimine konu 
oran ve üst limitler, gerçek ve tüzel kişiler için tablo 38 ve 
39‘da verilmiştir. 

Büyükbaş Besicilikte; indirimli faizle işletme ve yatırım 

kredisi kullandırılabilmesi için, üreticilerin, manda dahil 

olmak üzere 10 baş ve üzerinde büyükbaş besi işletmesi 

kurmaları veya işletmelerinin kapasitesini 10 baş ve üze-

rine çıkarmaları gerekmektedir.

Kurulu veya kurulacak işletmelere kullandırılacak yatırım 

kredileri;

• Barınak yapımı ve tadilatını, 

• Yem hazırlama ünitesi alımını,

• Balya makinesi ve çayır biçme makinesi alımını,

• Gübre yönetimi ile ilgili altyapı ve alet-ekipman alımını,

• Kurulu işletmelerin münferit alet-ekipman alımlarını 

(traktör, mibzer, pulluk vb. alet-ekipmanlar), 

• Diğer yatırım giderlerini, kapsamaktadır.

İşletme kredisi ile temin edilecek hayvanların, TÜRKVET 

veri tabanında en az 3 ay süreyle kayıtlı, azami 20 aylık 

ve erkek olmaları gerekmektedir.

Küçükbaş Besicilikte; indirimli faizle işletme ve yatırım 

kredisi kullandırılabilmesi için, üreticilerin, 100 baş ve 

üzerinde küçükbaş besi işletmesi kurmaları veya işletme-

lerinin kapasitesini 100 baş ve üzerine çıkarmaları gerek-

mektedir.

Kurulu veya kurulacak işletmelere kullandırılacak yatırım 

kredileri;

• Barınak yapımı ve tadilatını,

• Yem hazırlama ünitesi alımını,

• Balya makinesi ve çayır biçme makinesi alımını,

• Diğer yatırım giderlerini, kapsamaktadır. 

İşletme kredisi ile temin edilecek hayvanların, Koyun Keçi 

Kayıt Sisteminde en az 3 ay süre ile kayıtlı, en az 6 aylık 

ve erkek olmaları gerekmektedir.

Damızlık Etçi Sığır Yetiştiriciliğinde; indirimli faizle işletme 

ve yatırım kredisi kullandırılabilmesi için, üreticilerin, An-

gus, Hereford, Şarole ve Limuzin ırkı hayvanlarla 10 baş 

ve üzerinde damızlık etçi sığır yetiştiriciliği işletmesi kur-

maları veya işletmelerinin kapasitesini 10 baş ve üzerine 

çıkarmaları gerekmektedir.

Kurulu veya kurulacak işletmelere kullandırılacak yatırım 

kredileri;

• Damızlık Belgeli hayvan alımlarını,

• Barınak yapımı ve tadilatını,

Tarımsal işletmelerin yeniden yapılandırılması ve topluluk 

standartlarına ulaştırılmasına yönelik olarak, belirlenen il-

lerde, süt ve et üreten veya bu ürünleri işleyen/pazarlayan 

tarımsal işletme projelerine hibe destekleri verilmektedir. 

Hibe miktarları; kırmızı et üreten işletmelere 20 bin – 1 

milyon €, kırmızı et işleyen/pazarlayan işletmelere ise 30 

bin ila 3 milyon € arasındadır. 

Program kapsamında ekonomik yatırımlara (kesimhane, 

et işleme tesisleri, ağıl yapımı, süt işleme tesisleri, yem 

tesisleri vb.) ve alet-makine(sağım ünitesi, soğutma tankı, 

yem karma- dağıtma makineleri, balya makineleri vb.) 

alımlarına %50 hibe desteklemesi uygulanmaktadır. Hibe 

Destekleri 2006 yılından beri ülke genelinde uygulan-

makta ve desteklemeler Bakanlık bütçesinden karşılan-

maktadır.

Tablo 36. DAP ve GAP İllerinde Hayvancılık Yatırımları (30.09.2014)
  DAP GAP Toplam

İL SAYISI 16 9 25
GERÇEKLEŞEN PROJE 144 191 335
DEVAM EDEN PROJE SAYISI 49 65 114
VERİLEN HAYVAN SAYISI (BAŞ) 12.980 25.822 38.802
TOPLAM YATIRIM TUTARI (TL) 135.580.080 269.126.556 404.706.636
VERİLEN HİBE DESTEĞİ (TL) 49.301.847 97.864.202 147.166.049
İŞLETME BAŞI ORTALAMA HAYVAN SAYISI (BAŞ) 90 135 116
İŞLETME BAŞI ORTALAMA DESTEK MİKTARI (TL) 342.374 512.378 439.302

Kaynak: Hayvancılık Genel Müdürlüğü

(*) Tarımsal Amaçlı Kooperatiflerin Tablo 38’de yer almayan üretim konularına ilişkin kredi taleplerinde 
Tablo-37’de belirtilen faiz indirim oranları ve limitleri uygulanacaktır.

(**) Kooperatif ortaklarının üretim kapasitesi ile uyumlu büyüklüklerde kredi kullandırılabilecektir. 

7.4.2. GAP, DAP, DOKAP VE KOP Bölgesi Hibe    
 Destekleri

7.4.3. IPARD Kapsamında Verilen Kırsal Kalkınma   
 Hibeleri

7.4.4. Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme   
 Programı (KKYDP)

Tablo 39.– Tarımsal Amaçlı Kooperatifler için üretim konuları, 
faiz indirim oranları 

7.5. Besi Sektörünün Finansmanı

Tablo 37. K.K.Y.D.P Kapsamında Verilen Hibeler

  Proje Sayısı İstihdam Hibe Miktarı (1000 TL)

Et ve Et Ürünleri İşleme ve Paketleme 124 1.504 23.160

Süt ve Süt Ürünleri İşleme ve Paketleme 403 4.679 73.191

Yem İşleme ve Paketleme 90 917 16.831

Diğer+Toplam 713 8.073 129.741

KONULAR

Kaynak TRGM 2014

Tablo 38. TCZB ve TKK Kredilerinde, Faiz İndirim Oranları 

HAYVANSAL ÜRETİM KONULARI
Damızlık süt sığırı yetiştiriciliği 100 50 7.500.000
 75 50 750.001-5.000.000
 50 25 5.000.001-12.500.000
Yaygın hayvansal üretim   500.000
 75 50 200.000
 50 25 200.001-500.000
Damızlık etçi ve kombine sığır yetiştiriciliği 100 75 7.500.000
Damızlık düve yetiştiriciliği 100 75 7.500.000
Büyükbaş hayvan besiciliği 50 50 5.000.000
Büyükbaş hayvan besiciliği 50 50 5.000.000
Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği 50 25 3.000.000
Küçükbaş hayvan besiciliği 100 50 1.500.000
Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği 100 75 5.000.000
Su ürünleri avcılığı 50 50 2.000.000

Üretim Konuları

İndirim Oranı (%)

Yatırım Dönemi
İşletme Dönemi/
kredisi

Faiz İndirimine 
Konu Kredi Üst 
Limiti (TL)

Damızlık süt sığırı yetiştiriciliği 100 75 7.500.000
Büyükbaş hayvan besiciliği 75 50 5.000.000
Küçükbaş hayvan besiciliği 100 75 5.000.000
Kontrollü örtüaltı tarımı 75 75 7.500.000
Su ürünleri avcılığı 75 75 3.000.000
Tarımsal Ürün işleme, paketleme, 
depolama tesisi(**) 75 50 5.000.000

ile ülkemizde kaba yem bitkisi ekilişleri teşvik edilmekte, 

işletmelerin maliyetlerini azaltma yönünde katkı sağlan-

maktadır (Tablo 34).

Tablo 34. 2014 Yılı Yem Bitkileri Destekleme Birim Fiyatları 
(TL/dekar/yıl)

Tablo 35. Hayvancılık Desteklemeleri Tutarları (2013 Yılı)

Kaynak: Hayvancılık Genel Müdürlüğü

7.4. Besi Sektörünü Etkileyen Hibe Destekleri

7.4.1. GAP-DAP Projeleri Hayvancılık Yatırımları 
 Hibe Destekleri

Yonca (sulu)  50
Yonca (kuru) 30
Korunga  40
Tek Yıllıklar 35
Silajlık Tek Yıllıklar 50
Silajlık Mısır (sulu)  75
Silajlık Mısır (kuru)  35
Yapay Çayır-Mera  100

Yonca (sulu)  50
Yonca (kuru) 30
Korunga  40
Tek Yıllıklar 35
Silajlık Tek Yıllıklar 50
Silajlık Mısır (sulu)  75
Silajlık Mısır (kuru)  35
Yapay Çayır-Mera  100

Anaç Sığır Manda Desteklemesi  351.652 2.186.969 564.760.662
Anaç Manda Desteklemesi 7.953 32.569 11.399.150
Buzağı Desteklemesi 344.902 1.214.151 95.342.855
Anaç Koyun Keçi Desteklemesi 198.859 21.002.427 420.048.540
Çiğ Süt Desteklemesi  393.222   533.592.000
Yem Bitkileri Desteği     311.533.000

Destek Adı
Destek Alan 

İşletme Sayısı
Hayvan Sayısı 

(Baş)
Ödeme Tutarı 

(TL)

Hayvancılık yatırımlarına GAP Bölgesinde hibe verilmesi-

ne 2009 yılında, DAP Bölgesinde ise 2010 yılında baş-

lanmıştır. GAP İllerinde sütçü ve kombine, DAP İllerinde 

ise kombine ve etçi ırklarla -yeni kurulacak hayvancılık 

işletmeleri desteklenmektedir. Hibe desteklerinde yeni ku-

rulacak işletme kapasitelerinin 50-300 baş arası olması 

gerekmektedir. Hibe oranları inşaat yatırımlarında %30, 

gebe düve ile süt sağım ünitesi ve soğutma tankın alımla-

rında %40 olarak belirlenmiştir.
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1.Ülkemiz kırmızı et üretiminin ve 

karkas verimliliğinin artırılması, 

sürdürülebilirliğin sağlanması

 SORUNLAR ÇÖZÜM ÖNERİLERİ İLGİLİ KURUMLAR

• Hazine Müsteşarlığı

• Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı 

• Maliye Bakanlığı

• Ziraat Bankası

• Tarım Kredi Kooperatifi 

Merkez Birliği

• Kırmızı et üretiminin artırılabilmesi için büyükbaş besicilikte, birim başı karkas et 

verimliliği yüksek, et ve kombine verim yönlü hayvanların kullanılması

• İndirimli Faizli Kredi Uygulamalarına ilişkin olarak 2015 yılında Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığı tarafından yayımlanacak Tebliğ içeriğine; azami 7,5 milyon TL 

limite kadar %100 faiz indirimli (faizsiz) Damızlık Etçi Sığır Yetiştiriciliği kapsamında 

yer alan Angus, Hereford, Limuzin, Şarole ırklarına Simmental ırkının da eklenmesi, 

• İndirimli Faizli Kredi Uygulamalarına ilişkin olarak 2015 yılında yayımlanacak Ka-

rarnamede “Büyükbaş Besicilik” konusunun iki alt başlığa ayrılması, ırk belirtilmeden 

yapılan besicilikte indirim oranının %50’den %60’a çıkarılması, Simmental gibi kom-

bine ırklarla besicilik yapanların faiz indirim oranlarının %50’den %75’e çıkarılması,

• İşletmesinin ihtiyacı olan kaba yemi, üreten ve/veya sözleşmeli üretim metoduyla 

tedarik eden işletmelere ilave faiz indirimi sağlanması 

• Ülkemiz besi materyali tedarikinde önem arz eden Erzurum Kars ve Ardahan 

gibi yayla hayvancılığının yoğun yapıldığı illerde bu tip yetiştiriciliği arttırmaya ve 

sürdürülebilirliğine yönelik desteklemeler geliştirilmelidir

• Hayvancılık desteklerinin asgari 3 yıllık olarak belirlenmesi,

• Besiye alacağı sığırları 2-4 aylık yaşlardan itibaren süt işletmelerinden temin eden 

ve besi sonu kestiren (hayvanın doğumundan ölümüne 2 işletme değiştirmesi şartı 

ile) besi işletmelerine maliyet yüklerini azaltmak adına özel destek verilmesi,

• Girdi masraflarının azaltılması için mazottaki ÖTV ile elektrik, gübre ve yemde 

uygulanan KDV oranlarının düşürülmesi,

• Hayvancılık desteklerinin ve indirimli faizli kredi uygulamalarının bölgesel bazda 

farklılaştırılması,

• Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin belirli bir büyüklüğe ulaşıncaya kadar ilave 

olarak desteklenmesi, bölgesel bazda optimum hayvancılık işletme büyüklükleri 

belirlenerek, bu işletmelere destek verilmelidir. 

2. Kültür ırkı canlı hayvan 

tedarikinde dışa bağımlılığının 

azaltılması

• TİGEM 

• Damızlık Sığır Yetiştiricileri 

Merkez ve İl Birlikleri

• Tarımsal Kalkınma 

Kooperatifleri

• Diğer Tarımsal Örgütler

• Holstein, Simmental, Jersey gibi kültür ırkı hayvanlarla, hijyen ve diğer nitelikler 

bakımından (materyalin genetik değeri gibi)   başarılı olduğu, Gıda Tarım ve Hay-

vancılık Bakanlığı tarafından belgelendirilmiş/onaylanmış, orta-büyük kapasitelerle 

damızlık süt sığırcılığı yapan ve kapasitesini artırmak istemeyen işletmelerin, ihtiyaç 

fazlası iyi koşullarda bakılmış kültür ırkı buzağı, dana, düve, tosun gibi hayvanlarını 

TİGEM ve/veya Damızlık Sığır Yetiştiricileri İl Birlikleri, Tarımsal Kalkınma Kooperatif-

leri gibi örgütlere pazarlayabilmesine yönelik yapının kurulması, bu yolla yurt içinde 

hayvan tedarik merkezlerinin kurulmasının temellerinin atılması

Bölgesel bazda yeterli kapasite büyüklüğüne sahip süt ve 

kırmızı et işleyen yerlerde, bu alanda kullanılacak kayna-

ğın hayvan pazarlarının, kesimhanelerin rehabilitasyonu 

ile hayvan sağlığı ve refahı konularına yönlendirilmesi 

daha etkili olacaktır.

Canlı hayvan pazarları, damızlık ve kırmızı et üretici birliği 

üyelerini bir araya getirecek şekilde aracıların devreden 

çıkarıldığı bir yapıya kavuşturulmalıdır. Buna göre da-

mızlık birliği üyeleri besilik olarak satılacak buzağı, dana 

sayılarını birliklerine bildirmeli, bu bilgiler Türkiye gene-

linde kırmızı et üretici birliklerince paylaşılarak belirlenen 

tarihlerde ilgili hayvan pazarında kırmızı et üretici birliği 

üyelerine satışı yapılmalıdır. Tüm büyükbaş ve küçükbaş 

hayvan satışları birlikler üzerinden yapılarak online olarak 

il müdürlüklerine ve ticaret borsalarına bildirimlerinin ya-

pılması sağlanmalıdır.

Kesime gidecek hayvanların kesimhaneye nakli ve karka-

sının pazarlanması üretici birliği aracılığıyla sağlanmalı-

dır. Karkaslar üzerine birliğin ve çıktığı işletmenin logosu 

mutlaka belirtilmelidir. Bu şartları sağlamak üzere ilgili 

mevzuatlar yenilenmelidir. Bu yapıyı tesis etmek adına 

damızlık-süt ve üretici birliklerine hibe destekleri, üretici-

lere ise özel prim verilebilir 

Kesim hijyeninin sağlanması ile karkas derecelendirme 

konusunda kesimhanelere altyapıyı oluşturmaları için hi-

beler verilebilir. Belediyelere ait kesimhanelerin,  birlik, 

borsa vb. kurumlarca işletilmesi, modernizasyon ve onay 

işlemlerini kolaylaştıracak, denetim rahatlığı getirecektir.

Çevre koruma tedbirleri ve ekonomik getirileri tespit 

edilerek ülke genelinde optimum besi ve süt işletmele-

ri büyüklükleri belirlenerek mevcutta bulunan ve rantabl 

olmayan işletmelerin ideal büyüklüğe ulaşması için kredi 

verilebilir. 

Tablo 40. Besicilik Konusunda a TCZB Kaynakları ile Kullandırılan Tarım 
Kredileri (TL)

 İŞLETME 1.779.967.457 30.205.789 1.810.173.246  

 YATIRM 10.680.158 1.775.950 12.456.108 

Toplam   1.822.629.354 6.938.932.513 0,26

 İŞLETME 371.675.096 17.127.895 388.802.991  

 YATIRM 371.675.096 5.801.415 377.476.511 

Toplam   766.279.503 4.253.489.251 0.10

 İŞLETME 229.254.920 8.509.719 237.764.639  

 YATIRM 9.946.594 6.603.300 16.549.894 

Toplam   254.314.533 2.118.491.163 0.12

 İŞLETME 402.221.111 20.806.600 423.027.712  

 YATIRM 13.191.832 2.856.087 16.047.919 

Toplam   439.075.631 3.122.915.329 0.14

 İŞLETME 440.210.725 26.924.564 467.135.290  

 YATIRM 25.108.288 1.536.234 26.644.522 

Toplam   493.779.813 3.114.324.232 0.16
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7.6.2. Üretimin Artırılması Amacıyla Verilecek   
 Desteklemeler

7.6.1. Yapısal Reformların Gerçekleştirilmesi İçin 
Verilecek Desteklemelerve Çözüm Önerileri

Besi sektöründe yapılacak olan, hibe ve kredilendirmeler;  

sektörün yapısındaki ve işleyişindeki eksiklikleri gidermek 

ve kaliteli, yeterli, ekonomik ve sürdürülebilir üretimi sağ-

lamak adına; besilik materyal üretim kaynağı olan süt-

damızlık işletmelerine, kırmızı et üreticilerine, kesimha-

nelere, üretici birliklerine farklı şartlarda ve modellerde 

verilebilir. Bu kapsamda destekleme önerileri 2 temel 

başlık altında toplanmıştır:

7.6.  Destekleme ve Finansman İçin Temel Sorunlar 

• Yem hazırlama ünitesi alımını,

• Balya makinesi, çayır biçme makinesi ve silaj makinesi 

alımını,

• Gübre yönetimi ile ilgili altyapı ve alet-ekipman alımını,

• Kurulu işletmelerin münferit alet-ekipman alımlarını 

(traktör, mibzer, pulluk, vb. alet-ekipmanlar ayrık olmak 

üzere yem hazırlama ünitesi, silaj makinesi vb. alet-ekip-

man alımı için),

• Diğer yatırım giderlerini, kapsamaktadır.

Kredi ile temin edilecek hayvanların; Türkvet Kayıt Sis-

temine kaydedilmiş, Damızlık Belgesine sahip, ilk yavru-

suna gebe veya en fazla ilk doğumunu yapmış ve azami 

36 aylık, Angus, Hereford, Şarole ve Limuzin ırkı olmaları 

gerekmektedir.
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3. Teminat problemi yaşayan 

küçük ve orta ölçeklerle 

besicilik yapan üreticilerin 

finans kaynaklarına erişiminin 

kolaylaştırılması

4. Destek ödemeleri ve 

sübvansiyonlu (indirim faizli) 

kredi uygulamalarının etki analizi

• Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı

• Ziraat Bankası 

• Tarım Kredi Kooperatifleri 

Merkez Birliği

• Diğer finansal kuruluşlar

• Hazine Müsteşarlığı

• Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı

• Ziraat Bankası 

• Tarım Kredi Kooperatifleri

• Et ve Süt Kurumu

• Üniversiteler

• Teminat yetersizliği nedeniyle krediye erişim sorunu yaşayan üreticilerin, et sanayi, 

et işleme tesisleri, mandıralar, perakende zincirler vb. ile “sözleşme” imzalaması, 

ilgili tedarikçinin talep ettiği ırk ve yetiştirme koşulları ile arza uygun üretim yapma-

sı, söz konusu tedarikçinin, sözleşmeli üreticisine kefil olmasıyla üreticinin krediye 

erişiminin kolaylaşması, sözleşmeli üretime %100 indirimli kredi verilmesi. Bu 

kapsamda üreticiye ayni olarak sağlanacak hayvanların rehin kabul edilmesi, başka 

teminat istenmemesi. 

• Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından sözleşmeli üretim modeli ile ürün 

alan et sanayicisi/işleme tesisleri/entegre tesisler/mandıralar/perakende zincirlere 

özel destekleme, vergi avantajı, hibe vb. gibi uygulamaların geliştirilmesi,

• Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından sözleşmeli üreticilere özel destekle-

me, hibe, faiz indirim vb. uygulamaların geliştirilmesi.

• Kısa vadede; hijyen, kalite ve kayıtlılık sağlayan besilik erkek sığır desteklemeleri-

nin sürdürülmesi 

• Destekleme ödemeleri ve indirimli faiz uygulamalarının, uygulamadan öncesi ve 

sonrasında ülke tarımına, ekonomiye, sosyo- kültürel yapımıza vb. etki analizlerinin 

yapılabilmesi için, aşağıda belirtilen konularda ilgili kurum/kuruluşların ortak stra-

teji, veri paylaşımı, veri analizi gibi çalışmaları Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 

koordinasyonunda birlikte yürütmesi

•Çiftlik Muhasebe Veri Ağının tam olarak uygulamaya geçmesi, yaygınlaştırılması, 

izlenmesi, raporlanması, bölge, il, sektör bazlı analizlerin yapılması ve periyodik 

gelişmelerin izlenmesi, fiyat analizleri (uzun dönemli mevsimsellik analizleri), 

politikaların topluma etkileri (refah analizleri), et, süt ve yem analizleri

Hayvancılık desteklemelerinin ve çeşitli finansman imkânlarının üreticiler için olduğu kadar üreticilerden hammadde 

sağlayan ve ayrılmaz bir bütün teşkil eden sanayiciler ve diğer paydaşlar için de büyük önemi bulunmaktadır. 

BÖLÜM 8
DURUM ANALİZİ ve 
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
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Dünyada ve ülkemizde sürdürülebilir hayvansal üretimin 

sağlanması, mevcut kaynakların ve fırsatların iyi analiz 

edilmesi suretiyle ihtiyaçların tespiti ile potansiyelin verimli 

bir şekilde kullanımına yönelik çalışmalar yapılarak hay-

vancılık sektörünün geliştirilmesi sağlanmalıdır. Bu amaç 

kapsamında yapılmış olan “Kırmızı Et Çalıştay’ında“ or-

taya çıkan başlıca sonuç ve öneriler aşağıda belirtilmiştir.

• Pazarda görülen fiyat dalgalanmaları karşısında bitki-

sel üretim yapan üreticiler bir sonraki yıl farklı bir ürüne 

yönlenebilirken, hayvansal üretimde bu tür yönelişler ol-

dukça uzun bir zamanı ve hazırlığı gerektirmektedir. Kırsal 

ekonomik kalkınmada başarıya ulaşmak, alınacak akılcı 

ekonomik politika tedbirleri ile hayvancılık sektöründe 

mevcut potansiyelin harekete geçirilmesi sayesinde ola-

caktır. Hayvancılık sektörü; beslenmeye katkısı yanında, 

ihracatın artırılması, sanayiye hammadde sağlanması, 

bölgeler ve sektörler arası dengeli kalkınmanın istikrar 

içinde başarılması, kırsal alanda gizli işsizliğin ve göçün 

önlenmesi, sanayi ve hizmetler sektörlerinde yeni istih-

dam imkânlarının yaratılması ile kalkınma finansmanının 

öz kaynaklara dayandırılması gibi önemli iktisadi fonksi-

yonlar üstlenmiştir.

• Türkiye’nin mevcut nüfus yapısı, yetiştiricilik gelenekleri, 

arazi durumu, coğrafi konumu, işsizlik sorunu göz önü-

ne alındığında, hayvancılıkta işletme ölçeğini büyütme 

gayretleri yanında özellikle orta ölçekli aile işletmeleri de 

aktif ve dinamik tutarak rantabl çalışmalarını sürdürecek 

şekilde mevcudiyetini korumanın önemi ortaya çıkmakta-

dır. Sınırlı sayıdaki büyük ölçekli ve ekonomik besi hay-

vancılığı işletmelerinin ihtiyacı karşılayamayacağından 

dolayı orta ölçekli işletme sayılarının artırılmasına yönelik 

çalışmalara teşvik verilmelidir. 5-10 ya da 10-20 baş aile 

işletmelerinin sayıları azalmış olup bunların da sürdürü-

lebilirliği için besicilik küçük ve orta ölçekli işletmeler de 

teşvik edilmelidir.

• Küçük ölçekli aile işletmelerinin sosyo-ekonomik refahı 

yükseltilmeli, yetiştirici bilgi düzeyi ve bilinçliliği yayım fa-

aliyetleri ile artırılmalıdır.

• Türkiye’de büyükbaş hayvan besiciliği daha çok sütçü 

ya da kombine verimli ırklarla yapılmakta ve karkas ağır-

lıkları etçi ırklara göre daha düşük olmaktadır. Bu neden-

le, ülkemizin coğrafi konumu ve arazi durumu göz önün-

de bulundurularak besi için pilot bölgeler belirlenmeli, 

bölgesel bazda uygun etçi ırkların yetiştiriciliğine önem 

verilmeli ve etçi ırklarla besicilik teşvik edilerek yaygınlaş-

tırılmalıdır.

• Yurt içi kesimlik ve besilik hayvan stoklarının artırılması 

için etçi büyükbaş damızlık üretim işletmelerinin kurulma-

sı teşvik edilmeli. Ülkemizdeki et fiyatlarında istikrarı sağ-

layarak dalgalanmaların önüne geçecek, üreticiye güven 

vererek üretimde süreklilik ve istikrar sağlayacak pazar 

politikaları oluşturulmalıdır. 

• Sözleşmeli besicilik modeli geliştirilmelidir.

• Karkas sınıflandırması ve derecelendirmesi işlemleri uy-

gulanarak kalite ve fiyat ilişkisi kurulmalı, üreticiler birinci 

sınıf kaliteli et üretimine teşvik edilmelidir.

• Karkas ağırlığı ortalaması, yapılan çalışmalarla yüksel-

tilmiş olmasına rağmen gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında 

hala düşük seviyededir. Hayvan ıslahı ve biyoteknoloji ça-

lışmaları yaygınlaştırılmalıdır. 

• Kesim standardı gözden geçirilmeli ve mezbahalarda-

ki uygulamalar denetlenmelidir: Son yıllarda karkaslar, 

yağsız kesim adı altında, fazlalık sayılan kısımlarından 

temizlenmektedir. Normalde, başarılı bir şekilde kesim 

olgunluğuna kadar beslenmiş bir tosunda karkas randı-

manının, hayvanın canlı ağırlığına bağlı olarak %58-60 

aralığında olması beklenir. Mezbaha kayıtları incelene-

cek olursa son yıllarda randımanların %53-55 aralığın-

da olduğu görülecektir. Randımanda %5 eksiklik 350 kg 

karkas veren bir dana için yaklaşık 18 kg karkas ağırlığı 

demektir. Bu kayıp besici için büyük rakamdır. Kesimde 

kuyruk bölgesi oyulmamalıdır, kuyruğun 3. boğumdan 

kesilmesiyle yetinilmelidir.

• Ülkemizin besi materyali üretiminde döl veriminin dü-

şüklüğü ve çeşitli hastalıklar, bakım ve besleme sorunları 

nedeniyle özellikle sütten kesime kadarki yavru ölümleri-

nin yüksek olması en önemli sorunlardır. 

• Besleme, barındırma ve bakım konularındaki hatalar 

nedeniyle yaşanan ciddi kayıpları azaltmak için yetiştiri-

cilerin bilgi düzeyi artırılmalıdır. Bu amaçla yetiştiricilere 

yoğun biçimde eğitim ve yayım hizmetleri verilmelidir..

• Küçükbaş hayvancılıkta bir batında birden fazla yavru 

doğuran etçi ırkların yetiştiriciliği yaygınlaştırılmalı ayrıca 

iki yılda üç kuzulatma gibi döl verimini artırıcı yöntemlerin 

kullanılması konusunda yetiştiriciler bilinçlendirilmelidir.   

• Maliyetleri azaltmak için öncelikle dalgalanan kaba ve 

kesif yem üretiminin ihtiyaca göre bol, kaliteli ve ucuz bir 

şekilde temin edilmesi için çalışmalar yapılması, çayır-

Etçi tip sığır yetiştiriciliğin geliştirilmesine ağırlık verecek 

bölgesel programların uygulanmasına devam edilecektir.

Kalkınma projelerinin uygulandığı bölgelerde mevcut 

anaç sığırların etçi veya kombine ırklarla suni tohumla-

ma yaptırılması teşvik edilecek, damızlık değeri olmayan 

boğa altı ineklerin safkan etçi ırklarla melezlenmesi çalış-

malarının ülke çapında yaygınlaşması sağlanacaktır.

Uygulanmakta olan bulaşıcı hastalıklarla mücadele ça-

lışmalarıyla birlikte diğer hastalıklardan, bakım ve işlet-

mecilik (management) kusurlarından kaynaklı yetiştiricilik 

kayıplarının azaltılması ayrıca döl veriminin artırılması 

için Enstitüler ve Üniversitelerle çalışmalar yapılacaktır.

Yürütülmekte olan baraj ve HES projeleri sonrası sulama-

ya açılacak alanların kaba yem üretimine tahsis edilme-

si, mera toplulaştırmalarının yapılarak uygun kaba yem 

havzalarının oluşturulması ve nadas alanlarının kaba yem 

üretim havzalarına dönüştürülmesi için gerekli çalışmalar 

yapılacaktır.
İhtiyaçlarımız doğrultusunda safkan etçi ve kombine ırk 

sığır, koyun geliştirme programı için yerli ve yabancı ku-

ruluşlar ile teknik işbirliği sağlanacak, belirlenecek yetiş-

tirici birliklerinin bölgesel düzeyde, ekonomik büyüklükte 

damızlık hayvan ve germinal ürünleri üretim merkezleri 

kurmaları desteklenecektir.

Küçük aile işletmelerine üretici örgütleri aracılığı ile ke-

falet sistemi oluşturulması, besi işletmelerinin, kırmızı et 

işleyen işletmeler, perakende zincirleri, doğrudan kasap-

lar ve bunların 5362 Sayılı Kanunla Kurulmuş Meslek Ku-

ruluşları ile sözleşmeli üretime dayalı entegrasyonlarına, 

uzun vadeli kredi imkânı ve faiz muafiyeti sağlamak için 

çalışmalar başlatılacaktır.

mera alanlarının nicelik ve nitelik yönünden iyileştirilmesi, 

yem bitkileri üretimine sağlanan desteğin sürdürülmesi 

gerekmektedir. 

• Hayvan hastalıkları ile etkin mücadeleye önem veril-

melidir. Büyük ekonomik kayıplara neden olan hayvan 

hastalıkları ve zararlıları ile mücadele de üretici örgütle-

rinden de destek alınmalıdır. Hayvan pazarları ve hayvan 

hareketleri ile ilgili mevzuat tam olarak uygulanmalıdır. 

• Hibe desteği veya düşük faizli yatırım desteğiyle kurulan 

büyük işletmeler yatırım ve üretim aşamasında yakından 

izlenmelidir. Tüm bu tedbirler yürürlüğe konulana kadar 

besilikte erkek sığır desteklemeleri sürdürülmelidir.

• Ülkemizde sürdürülebilirliği olan uzun vadeli ve kap-

samlı bir besi ve et hayvancılığı geliştirme programı ha-

zırlanmalı ve uygulanmalıdır.

DURUM ANALİZİ ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

ÜLKESEL KIRMIZI ET ÜRETİM POLİTİKALARI

1. BESİLİK MATERYAL ÜRETİM PROGRAMI

1.1. Suni Tohumlama veya Tabi Tohumlama Yoluyla Materyal 
Üretiminin Arttırılması

1.2. Döl Verimi ve Yaşama Gücünün Arttırılması

1.5. Kaba Yem Üretim Havzalarının Oluşturulması

1.3. Safkan Etçi ve Kombine Irkların Geliştirilmesi

1.4. Hayvancılık İşletmelerinin Finansman İhtiyacının 
Karşılanması
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Sektöre ödenen tarımsal desteklerin etkinliğinin arttırıl-

ması amacıyla Gelişmiş Ülkelerdeki durum tespit edile-

cek; sığır, koyun ve keçi eti sektöründe mevcut piyasa 

tanımlanarak düzenlenecek, kaynaklar sağlıklı bir şekilde 

yönetilecektir.

Yetiştiricilik, yetiştiricilik ve besicilik, besicilik, yem üretim 

alanlarında mesleki standartlar geliştirilecek,  sürü yöne-

tim elemanı tabanı genişletilecektir.

Üniversitelerin koordinasyonunda, kırmızı et üretimine 

esas olacak; anket ve veri toplama hizmetlerinin kolay 

ve sağlıklı yürütülmesini sağlayacak metodoloji, güven-

lik, depolama, raporlama, değerlendirme, yayınlama için 

gerekli alt yapı oluşturulacaktır.

Yurtdışı ve yurtiçi kırmızı et piyasasında mevcut durum 

tespit edilecek, Sığır, Koyun ve keçi eti üreten işletmelere 

yönelik tarımsal desteklerin AB uygulamaları dikkate alı-

narak sektörde “Sığır eti piyasa düzeni”, “Koyun ve keçi 

eti piyasa düzeni”ni sağlayacak mevzuat oluşturulacaktır.

2. BÜYÜKBAŞ VE KÜÇÜKBAŞ ETİ ÜRETEN İŞLETMELERE 
YAPILAN DESTEKLEME ÖDEMELERİNİN ETKİNLİĞİNİN 
ARTIRILMASI

1.6. Meslek Standartlarının Geliştirilmesi

1.7. Veri Toplama Hizmetleri

2.1. Ülkemiz Şartlarına Uygun Piyasa Düzenlemesi Yapılması  

Bölgesel olarak yem üretim potansiyeli ve yem üretimine 

aktarılan tarımsal destekler, “Avrupa Birliği Kurutulmuş 

Yem Piyasa Düzeni” incelenerek ülkemiz şartlarına uygun 

yem piyasa düzenine geçilmesini sağlayacak yasal dü-

zenleme yapılacaktır.

Üretici örgütlerinin üyeleri adına kırımızı et işleyen tesis-

lerle yapacakları sözleşmeli tedarik, yetiştiricilik ve üretim 

uygulamaları desteklenerek yaygınlaştırılacaktır.

Ülkesel strateji çerçevesinde kırmızı et üretimine yönelik 

her türlü destekleme faaliyeti; Tarım İl Müdürlüklerinin di-

ğer yapılarla (Kalkınma Ajansları, TKDK İl Koor., vb.) İl 

ve bölge düzeyinde hazırladığı plan, program ve bütçe 

doğrultusunda yürütülecektir. Destekleme faaliyeti yürü-

ten bütün kurumların kaynakları AB mevzuatlarına uygun 

şekilde oluşturulacak “Tarımsal Destekleme ve Kalkınma 

Fonu” üzerinden yönetilecektir.

Sığır, koyun ve keçi eti üreten işletmelerin sınıflandırılma-

sı, mali durumlarının tespit edilmesi, ölçek ekonomisinin 

belirlenmesi amacıyla Çiftlik Muhasebe Veri Ağı sistemine 

girişleri teşvik edilecek, yıllık olarak raporlanacak, değer-

lendirilecek ve tarım politikalarının etki analizi gerçekleş-

tirilecektir.

Hayvansal ürünlerin dış ticaretinde rekabetin artırılması 

için; yem, yem hammaddelerinin üretiminden satışına 

kadar, vergi oranları ve mevzuat, rekabeti güçlendirecek 

şekilde yeniden düzenlenecek, süt tozu, çiğ süt destekle-

meleri daha etkin olarak kullanılarak hayvansal ürünlerin 

dış ticaretinde rekabet gücü artırılacaktır.

Sığır eti üzerinde yoğunlaşan talep baskısının hafifletilme-

si, son yıllarda yakalanan büyüme hızının devam ettiril-

mesi için yurt içinde koyun ve keçi eti tüketiminin planlan-

ması sağlanacaktır.

Yetiştiricilik, yetiştiricilik ve besicilik, besicilik işletmeleri-

nin iyileştirilmesi ve gelişmeleri için korunmaları, üretimin 

arttırılması, rekabet gücünün kazandırılması amacıyla, 

işletme altyapılarının modernizasyonu ve işletmede kul-

lanılan iş gücünün büyük kısmının genç aile iş gücünden 

karşılanacak şekilde, ekonomik büyüklüğe ulaştırılması 

sağlanacaktır

Kamunun tasarrufunda bulunan toplu tüketim yapılan 

sahalarda tedarik stratejisinin küçükbaş hayvancılık kay-

naklı kırmızı et tüketimine yönlendirilmesi sağlanacaktır.

Toplumda gelişen sağlıklı ve dengeli beslenme algısı, koyun ve 

keçi etine tüketici talebini artıracak şekilde yönlendirilecek, bu 

amaçla çeşitli tanıtım faaliyetleri yürütülmeye başlanacaktır.

Sığırda 10 baş ve koyun-keçide 100 baş altı işletmelerin, 

üretimden kopmasını engellemek, yaşamlarını sürdür-

melerini sağlamak için “Genç Girişimci, Kadın - Mikro 

Finans” imkânları ve doğrudan destekleme modeliyle ko-

ruma programı oluşturulacaktır.

10-49 baş sığır ile 100-200 baş koyun-keçi işletmelerinin 

ahır yapımı, tadilatı, damızlık boğa, koç ve teke alımla-

rında hibe uygulaması ülke geneline yayılarak geliştirile-

cektir.

Yetiştiricilik, yetiştiricilik ve besicilik, besicilik konularında 

mevcut işletmelerin birleşmelerini sağlayacak (aile içi, 

aile arası, köy, köyler arası, ilçe içi, ilçeler arasında) iş 

gücünün genç aile iş gücünden karşılanmasını teşvik ede-

cek kalifiye istihdam ve yatırım programları uygulanacak, 

yem bitkisi üretim yeri tahsisi, mevcut hayvan varlığına 

ekonomik ölçeğe ulaşacak şekilde ekleme yapılması, 

ithalat muafiyeti, sözleşmeli üretim, kamu alımı, vergi 

istisnası ve indirimi, sosyal güvenlik primi muafiyeti gibi 

araçlarla pilot projeler hayata geçirilecektir.

Ülke genelinde 100-200 baş koyun-keçi işletmeleri ile 

10-49 baş sığır işletmelerinin gübre çukuru, makine ekip-

man, gübre sıyırıcı, slaj çukuru, doğumhane gibi işletme 

altyapıları iyileştirilecektir.

Ülke genelinde bulunan kesimhanelerin ve hayvan pazar-

larının tamamen kayıt altına alınması, modernize edilerek 

AB standartlarına ulaştırılması ve kesimhanelerde uygula-

nan karkas sınıflandırma sistemine geçilmesi, kesim tek-

niklerinin geliştirilmesi.

İşletmesi aktif olan yetiştiricilere; büyükbaş hayvanlar için 

için en az 10 baş anaç, en çok 49 baş anaç, küçükbaş 

hayvanlar için en az 100 baş anaç, en çok 200 baş anaç 

kapasitede olmak üzere, kapasitelerine uygun damızlık 

erkek materyal (boğa, koç, teke) alımına hibe desteği ve-

rilerek kullanma melezlemesinin yaygınlaştırılarak kırmızı 

et üretiminin artırılması sağlanacaktır.

2.2. Kaba Yem Piyasası Düzeninin Kurulması

2.3. Sözleşmeli Yetiştiricilik ve Besicilik

2.4. Tarımsal Destekleme ve Kırsal Kalkınma Fonu

3.1. Kamu Alımlarının Planlanması

3.2. Koyun ve Keçi Eti Tüketimine Talep Oluşturulması

4.1. Mikro İşletme Koruma Programı

4.2. Küçük İşletme İyileştirme Programı

4.3. Pilot Projelerle Küçük İşletmeleri Geliştirme Programı

4.4. 10-49 Baş Sığır İle 100-200 Baş Koyun-Keçi İşletmelerinin 
Altyapılarının İyileştirilmesi

4.5. Hayvan Pazarlarının, Kesimhanelerin Modernizasyonu ve 
Yeniden Yapılandırılması

4.6. Kalkınma Bölgelerinde Etçi ve Kombine Irk Boğa ve Koç-
Teke Verilmesi

2.5. Tarımsal Politikaların Sığır, Koyun ve Keçi Eti Piyasası 
Üzerinde Etkisinin İzlenmesi

2.6. Hayvansal Ürünlerin Dış Ticaretinde Rekabet Gücünün 
Artırılması

3. KOYUN VE KEÇİ ETİ TÜKETİM PLANLAMASI

4. İŞLETME YATIRIM PROGRAMI
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Kültür sığır 5.954.333 2,40 2,40 1,20 2,25 5.212.153 5.212.153 2.606.077 4.900.000

Melez 6.112.437 2,19 2,19 1,09 2,12 4.875.590 4.875.590 2.437.795 4.740.000

Yerli 2.348.487 1,64 1,64 0,82 1,46 1.403.942 1.403.942 701.971 1.254.000

Manda 117.591 2,16 2,16 1,08 2,05 92.640 92.640 46.320 88.000

Toplam Büyükbaş Hayvan 14.532.848 2,18 2,18 1,09 2,07 11.584.326 11.584.326 5.792.163 10.982.000

Koyun 29.284.247 0,00 1,10 0,20 0,10   11.757.625 2.137.750 1.068.875

Keçi 9.225.548 0,00 1,10 0,20 0,10   3.704.058 673.465 336.733

Toplam Küçükbaş Hayvan 38.509.795 0,00 1,10 0,20 0,10  15.461.683 2.811.215 1.405.608

GENEL TOPLAM 53.042.643 0,60 1,40 0,44 0,64 11.584.326 27.046.008 8.603.378 12.387.608

Adet (Baş)

Silaj Silaj

Karma 

Yem 

İhtiyacı 

(KM Kg/

gün)

Karma 

Yem 

İhtiyacı 

(KM Kg/

gün)Kuru ot Kuru otSaman Saman

Kaba Yem İhtiyacı (KM Kg/gün) Kaba Yem İhtiyacı (KM Ton/Yıl)

BÜYÜKBAŞ-KÜÇÜKBAŞ HAYVAN BAŞINA TOPLAM BÜYÜKBAŞ-KÜÇÜKBAŞ 
HAYVAN VARLIĞINA GÖRE

EK-1
TÜRKİYE BÜYÜKBAŞ-KÜÇÜKBAŞ HAYVANLARIN KABA VE KESİF YEM İHTİYAÇLARI, KM CİNSİNDEN (2013)

Kaynaklar: 1.  TÜİK,2013 
                      2. Akman N,(2012)
                      3. Chiba L. J. (2014)
                     4. NCR (1996, 2001)
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Kültür sığır 5.954.333 6,85 2,73 1,36 2,56 14.891.866 5.922.901 2.961.451 5.568.182

Melez 6.112.437 6,24 2,48 1,24 2,41 13.930.258 5.540.444 2.770.222 5.386.364

Yerli 2.348.487 4,68 1,86 0,93 1,66 4.011.262 1.595.388 797.694 1.425.000

Manda 117.591 6,17 2,45 1,23 2,33 264.687 105.273 52.637 100.000

Toplam Büyükbaş Hayvan 14.532.848 6,24 2,48 1,24 2,35 33.098.074 13.164.007 6.582.003 12.479.545

Koyun 29.284.247 - 1,25 0,23 0,11 - 13.360.938 2.429.261 1.214.631

Keçi 9.225.548 - 1,25 0,23 0,11 - 4.209.156 765.301 382.651

Toplam Küçükbaş Hayvan 38.509.795 - 1,25 0,23 0,11 - 17.570.094 3.194.563 1.597.281

GENEL TOPLAM 53.042.643 1,71 1,59 0,50 0,73 33.098.074 30.734.101 9.776.566 14.076.827

Adet (Baş)

Silaj Silaj

Karma 

Yem 

İhtiyacı 

(KM Kg/

gün)

Karma 

Yem 

İhtiyacı 

(KM Kg/

gün)Kuru ot Kuru otSaman Saman

Kaba Yem İhtiyacı (KM Kg/gün) Kaba Yem İhtiyacı (KM Ton/Yıl)

BÜYÜKBAŞ-KÜÇÜKBAŞ HAYVAN BAŞINA TOPLAM BÜYÜKBAŞ-KÜÇÜKBAŞ 
HAYVAN VARLIĞINA GÖRE

EK-2
TÜRKİYE BÜYÜKBAŞ-KÜÇÜKBAŞ HAYVANLARIN KABA VE KESİF YEM İHTİYAÇLARI, DOĞAL YEM CİNSİNDEN (2013)

Kaynaklar: 1.  TÜİK,2013 
                     2. Akman N,(2012)
                    3. Chiba L. J. (2014)
                   4. NCR (1996, 2001)

EK 1 ve 2’nin oluşturulmasında:

•  TÜİK 2013 verilerine göre tüm hayvan grupları (kültür, melez, yerli, manda)için sürü kompozisyonları (hayvan yaşları, ağırlıkları ve fizyolojik durumları 

dikkate alınarak) oluşturulmuştur (Akman N., 2012)

• Hayvan yem ihtiyaçları hesaplanırken, tüm hayvanlar için kuru madde bazında yem tüketimleri ve Net Enerji (NRC,2001) ihtiyaçları dikkate alınmıştır.

• 300-400 kg canlı ağırlık için günlük canlı ağırlık artışı 0,8 kg/gün olarak alınmıştır.

• 150-300 kg canlı ağırlık için günlük canlı ağırlık artışı 0,6 kg/gün olarak alınmıştır.

• Erginlerde 10 kg günlük süt verimine göre hesap edilmiştir.

• Süt inekleri hariç kaba/karma yem oranı %20/%80; süt ineklerinde %50/%50 olarak hesap edilmiştir

• Koyun ve keçi için günlük KM tüketimi 1,4 Kg/gün alınmıştır.

• Tüm yem ihtiyaçları doğal yem cinsine dönüştürülmüştür.

Kültür sığır (%44,5) 6.737.300 2,66 2,67 0,59 2,74 6.529.877 6.567.325 1.455.245 6.747.887

Melez (%53) 8.024.200 2,34 2,35 0,52 2,41 6.845.059 6.879.152 1.524.912 7.060.208

Yerli (%1,8) 272.520 2,01 2,02 0,45 2,06 199.889 200.457 44.483 205.065

Manda (%0,7) 105.980 1,04 0,83 0,21 0,52 40.191 32.153 8.038 20.095

Toplam Büyükbaş Hayvan 15.140.000 2,46 2,48 0,55 2,54 13.615.015 13.679.086 3.032.678 14.033.255

Koyun 29.300.000 - 1,20 0,20 0,13 - 12.833.400 2.138.900 1.390.285

Keçi 8.500.000 - 1,20 0,20 0,13 - 3.723.000 620.500 403.325

Toplam Küçükbaş Hayvan 37.800.000 - 1,20 0,20 0,13 - 16.556.400 2.759.400 1.793.610

GENEL TOPLAM 52.940.000 0,70 1,56 0,30 0,82 13.615.015 30.235.486 5.792.078 15.826.865

Adet (Baş)

Silaj Silaj

Karma 

Yem 

İhtiyacı 

(KM Kg/

gün)

Karma 

Yem 

İhtiyacı 

(KM Kg/

gün)Kuru ot Kuru otSaman Saman

Kaba Yem İhtiyacı (KM Kg/gün) Kaba Yem İhtiyacı (KM Ton/Yıl)

BÜYÜKBAŞ-KÜÇÜKBAŞ HAYVAN BAŞINA TOPLAM BÜYÜKBAŞ-KÜÇÜKBAŞ 
HAYVAN VARLIĞINA GÖRE

EK-3
TÜRKİYE BÜYÜKBAŞ-KÜÇÜKBAŞ HAYVANLARIN KABA VE KESİF YEM İHTİYAÇLARI, KM CİNSİNDEN (2023)

Kaynaklar: 1. TÜİK,2013 
                      2. Akman N,(2012)
                     3. Chiba L. J. (2014)
                    4. NCR (1996, 2001)

72 73



Hayvancılık Genel Müdürlüğü

Kültür sığır 6.737.300 7,59 3,03 0,67 3,12 18.656.792 7.462.869 1.653.687 7.668.053

Melez 8.024.200 6,68 2,67 0,59 2,74 19.557.311 7.817.218 1.732.855 8.022.964

Yerli 272.520 5,74 2,29 0,51 2,34 571.110 227.793 50.549 233.028

Manda 105.980 2,97 0,94 0,24 0,59 114.831 36.537 9.134 22.836

Toplam Büyükbaş Hayvan 15.140.000 7,04 2,81 0,62 2,89 38.900.044 15.544.416 3.446.225 15.946.881

Koyun 29.300.000 - 1,36 0,23 0,15 - 14.583.409 2.430.568 1.579.869

Keçi 8.500.000 - 1,36 0,23 0,15 - 4.230.682 705.114 458.324

Toplam Küçükbaş Hayvan 37.800.000 - 1,36 0,23 0,15 - 18.814.091 3.135.682 2.038.193

GENEL TOPLAM 52.940.000 2,01 1,78 0,34 0,93 38.900.044 34.358.507 6.581.907 17.985.074

Adet (Baş)

Silaj Silaj

Karma 

Yem 

İhtiyacı 

(KM Kg/

gün)

Karma 

Yem 

İhtiyacı 

(KM Kg/

gün)Kuru ot Kuru otSaman Saman

Kaba Yem İhtiyacı (KM Kg/gün) Kaba Yem İhtiyacı (KM Ton/Yıl)

BÜYÜKBAŞ-KÜÇÜKBAŞ HAYVAN BAŞINA TOPLAM BÜYÜKBAŞ-KÜÇÜKBAŞ 
HAYVAN VARLIĞINA GÖRE

EK-4
TÜRKİYE BÜYÜKBAŞ-KÜÇÜKBAŞ HAYVANLARIN KABA VE KESİF YEM İHTİYAÇLARI, DOĞAL YEM CİNSİNDEN (2023)

Kaynaklar: 1.  TÜİK,2013 

Ek 3 ve 4’ün oluşturulmasında:

• TÜİK 2013 verilerine göre tüm hayvan grupları (kültür, melez, yerli, manda)için sürü kompozisyonları (hayvan yaşları, ağırlıkları ve fizyolojik durumları 

dikkate alınarak) oluşturulmuş, (Akman N, 2012) 2023 vizyonu hayvan sayılarına göre revize edilmiştir

• Hayvan yem ihtiyaçları hesaplanırken, tüm hayvanlar için kuru madde bazında yem tüketimleri ve Net Enerji (NRC,2001) ihtiyaçları dikkate alınmıştır.

• 300-400 kg canlı ağırlık için günlük canlı ağırlık artışı 1,1 kg/gün olarak alınmıştır

• 150-300 kg canlı ağırlık için günlük canlı ağırlık artışı 1 kg/gün olarak alınmıştır

• Erginlerde 15 kg günlük süt verimine (orta dönem laktasyon) göre hesap edilmiştir

• Süt inekleri hariç kaba/kesif yem oranı 80/20; süt ineklerinde 60/40, süt ineklerinde kaba yemler içerisinde silaj %40, kuru ot %50, saman %10 olarak 

alınmıştır

• Koyun ve keçi için günlük KM tüketimi 1,53Kg/gün alınmıştır.

• Tüm yem ihtiyaçları doğal yem cinsinden yazılmıştır.
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