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Hayvanc›l›k
kan kaybediyor
Türkiye’de hayvansal üretimin istenilen oranda
geliﬂmemesinin önemli nedenlerinden biri de
hayvansal üretimin tar›m sektörü içerisinde bir alt
sektör olarak alg›lanmas› ve bu anlay›ﬂ çerçevesinde
yeterince desteklenmemesi. Tar›m kesimi do¤rudan ve
dolayl› teﬂviklerle desteklenirken, hayvansal üretim
alan›n›n ihmal edilmesi sonucu büyükbaﬂ hayvan say›s›
2008 y›l›nda bir önceki y›la göre yüzde 1,58 azald›.
ayvanc›l›k aç›s›ndan son derece olumlu ﬂartlara sahip olan Türkiye’nin bu alandaki potansiyelinin çok yüksek olmas›na karﬂ›n, 1980’li y›llarda uygulanan
yanl›ﬂ politikalar sonucunda bu sektör çok büyük bir darbe ald› ve hayvansal
ürünler ihraç eden Türkiye, bugün kendi kendine yetmez hale geldi. Oysa tar›m›n bir kolu olarak görülen hayvanc›l›k, ekonomik de¤eri olan hayvanlar›n yetiﬂtirilmesi, çeﬂitli ﬂekillerde yararlan›lmas› ve pazarlanmas›n› kapsayan, iklimdeki karars›zl›klar›n tar›m› olumsuz yönde etkilemesi riskine karﬂ› k›rsal kesimin sigortas› olabilecek
bir konumda. Dolay›s›yla hayvanc›l›¤›n tar›m›n bir alt sektörü konumundan ç›kar›larak, baﬂl› baﬂ›na bir sektör olarak ele al›nmas› durumunda ülke ekonomisine daha büyük katk› yapaca¤› ortada.
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RAKAMLARLA TÜRK‹YE’DE HAYVAN
YET‹ﬁT‹R‹C‹L‹⁄‹
Türkiye’de 2008 y›l› sonu itibar›yla toplam
büyükbaﬂ hayvan say›s› bir önceki y›la göre yüzde
1,58 azal›ﬂ göstererek 10 milyon 946 bin 239 baﬂ
olarak gerçekleﬂti. Büyükbaﬂ hayvanlar aras›nda
yer alan s›¤›r say›s› yüzde 1,60 azalarak 10 milyon
859 bin 942 baﬂ olurken, manda say›s› yüzde
1,88 artarak 86 bin 297 baﬂ olarak gerçekleﬂti.
Küçükbaﬂ hayvan say›s› 2008 y›l›nda bir önceki y›la göre yüzde 6,87 oran›nda azal›ﬂ gösterdi.
Koyun say›s› 2008 y›l› sonu itibar›yla bir önceki
y›la göre yüzde 5,84 azalarak 23 milyon 974 bin
591 baﬂ, keçi say›s› ise yüzde 11,02 azalarak 5
milyon 593 bin 561 baﬂ oldu.
Kümes hayvanlar› say›s› 2008 y›l›nda bir önceki y›la göre yüzde 8,96 oran›nda azal›ﬂ gösterdi. Kümes hayvanlar›; tavuk ve ördek say›s› 2008
y›l› sonu itibar›yla bir önceki y›la göre s›ras›yla
yüzde 9,31, yüzde 2,49 oran›nda azal›rken, hindi
say›s› yüzde 20,75 ve kaz say›s› da yüzde 3,91
oran›nda art›ﬂ gösterdi.
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Erzurum Ticaret Borsas› Yönetim Kurulu Baﬂkan›
Hakk› H›n›sl›o¤lu.

TÜ‹K Verilerine Göre
Erzurum’daki Hayvan Varl›¤›
Y›llar

Koyun Say›s›

S›¤›r Say›s›

1995

1.382.330

582.680

1996

1.334.110

592.880

1997

914.680

518.290

1998

961.070

551.280

1999

971.390

555.260

2000

860.340

545.030

2001

758.450

526.600

2002

747.857

556.087

2003

734.354

523.115

2004

763.800

538.652

2005

734.998

528.797

2006

746.934

534.302

2007

684.315

556.039

2008

540.000

550.000

Kaynak: TÜ‹K Verileri

2008 y›l›nda k›rm›z› et ve süt üretimi bir önceki y›la göre azal›ﬂ gösterirken, beyaz et ve yumurta üretimi ise art›ﬂ gösterdi. 2008 y›l›nda k›rm›z› et üretimi, 2007 y›l›na göre toplamda yüzde
16,18 oran›nda azalarak 482 bin 458 ton oldu.
Bu y›l içerisinde s›¤›r etinde yüzde 14,20, koyun
etinde yüzde 17,69, keçi etinde yüzde 43,02 ve
manda etinde yüzde 32,90 azal›ﬂ olurken, deve
etinde yüzde 27,27’lik bir art›ﬂ meydana geldi.
Süt üretimi, 2008 y›l›nda bir önceki y›la göre
yüzde 0,70 azald› ve 12 milyon 243 bin 40 ton
olarak gerçekleﬂti. Bu miktar›n yüzde 91,93‘ünü
inek sütü, yüzde 6,10’unu koyun sütü, yüzde
1,71’ini keçi sütü ve yüzde 0,26’s›n› manda sütü
oluﬂturuyor.

Beyaz et üretimi, bir önceki y›la göre yüzde 2,11 artarak 1 milyon 123 bin 132
ton oldu. Bu miktar›n yüzde 96,84’ü tavuk eti, yüzde 3,16’s› ise hindi eti. Tavuk yumurtas› üretimi ise 2008 y›l›nda 2007’ye göre yüzde 3,66’l›k bir art›ﬂ gösterdi ve yaklaﬂ›k 13,2 milyar adet oldu.

MAL‹YETLER DÜﬁÜRÜLMEL‹ VER‹ML‹L‹K ARTIRILMALI
Tar›msal yap›ya uygun olmayan arazi yap›s› ve ikliminin tar›msal faaliyetleri olumsuz
etkilemesi nedeniyle Do¤u Anadolu Bölgesi’nin birinci ekonomik faaliyeti hayvanc›l›k.
Ancak Türkiye’nin et ambar› olarak de¤erlendirilen Erzurum’da, uygulanan yanl›ﬂ politikalar sonucu koyun varl›¤› önemli ölçüde azal›rken, s›¤›r varl›¤›nda da uzun bir dönemdir art›ﬂ yaﬂanm›yor.
ﬁehrin en meﬂhur yemekleri aras›nda bulunan ve ünü yurt d›ﬂ›na kadar yay›lan ca¤ kebab› için gerekli olan koyun etinin dahi bat›daki illerden getirildi¤ini belirten Erzurum Ticaret Borsas› (ETB) Yönetim Kurulu Baﬂkan› Hakk› H›n›sl›o¤lu, 1995’te 1 milyon 382
bin 330 olan koyun say›s›n›n 2008 sonu itibar›yla 540 binlere kadar düﬂtü¤ünü belirtti.
Eylül 2009 l EKONOM‹K FORUM 75

> TARIM

Birli¤i (DABB) Baﬂkan› Nazmi Il›cal› ise para kazanamad›¤› için üreticinin besicilikten vazgeçti¤ini dile getirdi. Türkiye’deki mera varl›¤›n›n
yüzde 14’ü, hayvan say›s›n›n ise yüzde 5’inin Erzurum’da bulundu¤unu anlatan Il›cal›, ”Et ve
sütün maliyetinin alt›nda sat›lmas› ve hayvan ithalat› hayvanc›l›¤› bitirdi. Ayr›ca Erzurum ve
Kars’ta yayladan inen hayvanlar›n büyük ço¤unlu¤unun ucuza al›n›p bat›da yüksek fiyatlarla sat›lmas› da üreticinin para kazanmas›n› engelliyor.
Sütün kilosunu 50 kuruﬂtan satan üretici, üretim
yapmaktan vazgeçiyor. Kentteki hayvanc›l›¤›
canland›rmak için besiciye ve çiftçiye hayvan deste¤i verilmelidir” ﬂeklinde konuﬂtu.

HAYVANCILIK B‹TT‹

Yaklaﬂ›k 25 y›l önce büyük ve küçükbaﬂ hayvan yetiﬂtiricili¤i ve kesimiyle Türkiye’nin
yan› s›ra Orta Do¤u’yu da besleyen Erzurum’un düﬂünülmeden yap›lan ithalat politikalar› sonucu zaman içerisinde et ithal eder hale geldi¤ini ifade eden ETB Yönetim Kurulu
Baﬂkan› Hakk› H›n›sl›o¤lu, “Üretim fiyatlar›ndaki art›ﬂ etin maliyetini yükseltti. Buna karﬂ›l›k sat›ﬂ fiyat›n›n düﬂük olmas› nedeniyle kar edemeyen üretici, zaman içerisinde bu iﬂi
yapamaz hale geldi. Besicilikten vazgeçenleri geri kazanmak için maliyetleri düﬂürmek ve
verimlili¤i art›rmak laz›m. Hayvanlardaki et ve süt verimlili¤ini art›rmad›¤›m›z müddetçe
kârl›l›k oran›n› art›rma imkân› yoktur” dedi.
Son y›llarda Erzurum’daki küçükbaﬂ hayvan varl›¤›nda büyük bir azalma oldu¤unu
belirten H›n›sl›o¤lu, Türkiye ‹statistik Kurumu (TÜ‹K) ve Tar›m ‹l Müdürlü¤ü verilerine göre 2001’de 850 bin olan koyun say›s›n›n 2008’de 550 bine geriledi¤ini söyledi. H›n›sl›o¤lu, “Sekiz y›ldan beri maddi getirisi az oldu¤u için Erzurum’da koyunun beslenmesi ve yetiﬂtirilmesi yönünde say›sal olarak bir azalma yaﬂand›. Bu durum özellikle ca¤
kebab› yapan lokantalar› zor durumda b›rak›yor. Ca¤ kebab›nda sürdürülebilirli¤i ve markalar›n› koruma mecburiyetinde olan iﬂ yeri sahipleri, baz› aylarda kentte kasapl›k koyun
bulunmad›¤› için d›ﬂardan sürekli olmamak kayd›yla getirilen küçükbaﬂ hayvanlar› kullan›yor. ‹ﬂ yerini kapatmamak için et nereden olursa getirip kullanmak durumundalar. Bunun d›ﬂ›nda y›l›n büyük bölümünde süt, peynir ve tereya¤›n›n da kente geldi¤ini görüyoruz” dedi.
S›¤›rc›l›kta 500 binin üzerindeki say›n›n beﬂ y›ld›r korundu¤unu dile getiren H›n›sl›o¤lu, “Suni tohumlamadan dolay› 140 ila 160 kilo aras›nda olan karkas et a¤›rl›¤›, 220
kiloya ç›kar›ld›. Bu s›¤›rc›l›kta at›lm›ﬂ iyi bir ad›md›r. Koyunculukta kilo fiyat› 6 liradan 10
liraya ç›kt› ama yine de gerekli ad›m at›lamad›. Bu yap›ld›¤› zaman Erzurum, etini art›k
d›ﬂar›dan ithal etmez” diye konuﬂtu.

YANLIﬁ POL‹T‹KA BES‹C‹L‹⁄‹ B‹T‹RD‹
Do¤u Anadolu Bölgesi’nin et ve süt deposu olarak bilinen Erzurum’da hayvanc›l›¤›n yanl›ﬂ politikalar nedeniyle dibe vurdu¤unu söyleyen Do¤u Anadolu Besiciler
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Erzurum ve çevresinde hayvanc›l›¤›n bitti¤ini iddia eden Kasaplar Odas› Baﬂkan› Kenan
Ejder, sadece koyunun de¤il s›¤›r›n da art›k
baﬂka illerden getirildi¤ini söyledi. Birilerinin
Erzurum’da her ﬂeyin dört dörtlük oldu¤unu
düﬂündü¤ünü anlatan Ejder, “Kasaplarda et olmad›¤› için geçti¤imiz ay Bal›kesir’den 700 kilo et getirdim. Hayvanc›l›¤›n iyi oldu¤unu söyleyenlere cebimdeki faturalar› gösterebilirim.
Ca¤ kebab› iﬂletmecileri bizden koyun eti istiyor. Burada bulamay›nca Kayseri, Bursa ve Bal›kesir’den getirmek zorunda kal›yorlar. Meralar yasak, yem pahal›, saman d›ﬂar›dan geliyor.
Bu ﬂartlarda Erzurum’da hayvanc›l›¤›n iyi olaca¤›n› söylemek mümkün de¤il. Kasaplar›n birço¤u dükkân›n› kapatacak. Ca¤ kebab› iﬂletmecileri de di¤er illerden et gelmedi¤i takdirde kap›s›na kilit vuracak. 1980’li y›llarda Gez Mahallesi’nden kombinaya kadar besiciler s›ra beklerdi. ﬁimdi kombinaya gidin bir kiﬂi göremezsiniz” dedi.

ÜZÜNTÜ VER‹C‹ B‹R DURUM
Yaklaﬂ›k 35 y›ld›r et sektöründe yer ald›klar›n› belirten Özbeyli Et G›da Sanayi ve Ticaret
A.ﬁ. Yönetim Kurulu Baﬂkan› Müfit Özbeyli, Erzurum’un koyun ve s›¤›r tüketiminin tamam›n›n
kendi kombinalardan ç›kt›¤›n› söyledi. Kentin
küçükbaﬂ hayvan ihtiyac›n›n Bursa ve Afyonkarahisar’dan, büyükbaﬂ ihtiyac›n›n da Kayseri, Afyonkarahisar ve Konya’dan kesilmiﬂ et getirilerek
karﬂ›land›¤›n› söyleyen Özbeyli, “Bu, üzüntü ve
ac› verici bir durum. Erzurum bugün kendi kendine yetemez duruma geldi. Kesilen hayvanlar›n
yüzde 25’i d›ﬂar›dan geliyor. Bu içler ac›s› bir durum. Bu sektörün sahibi yok. Ne kanunca, ne
bakanl›k nezdinde kimse gereken ad›mlar› atm›yor. Devletin bu konuya el atmas› ve gereken
deste¤i vermesi laz›m” diye konuﬂtu.

