
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

KIRMIZI ET SEKTÖRÜ  

2018 YILI  

DEĞERLENDİRME RAPORU 

 

 

 



 

1 
 

İÇİNDEKİLER 
 

 

Yönetici Özeti ..................................................................................................... 2 

Kırmızı Et Sektörü Mevcut Durum Analizi ........................................................... 4 

Sorunlar ve Çözüm Önerileri  .............................................................................. 9 

Genel Değerlendirme ....................................................................................... 17 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 
 

1. YÖNETİCİ ÖZETİ: 

1.1 Sektörün sorunlarının başında kırsal refahın yeteri kadar gelişememesi nedeniyle 

nüfusun gün geçtikçe kentlere göç etmesi problemi yer almaktadır. Bu nedenle 

gençlerin üretime daha fazla ekonomik ve sosyal yönden teşvik edilmesi sağlanmalı, 

kırsalın yaşam düzeyi geliştirilmelidir.  

1.2 Küçük ölçekli besi işletmelerinde yerine koyma maliyetlerindeki yükselişin yanı sıra 

finansmana erişimlerinde de sıkıntılar yaşanmaktadır. Bu nedenle çiftçilere sağlanan 

tarım kredilerinin Ziraat Bankası başta olmak üzere üreticilere kaynak sağlayan finans 

kuruluşlarınca uygun faizlerle yeniden yapılandırılarak üretimin devamlılığına katkı 

sağlanmalıdır. 

1.3 Kırmızı et üretiminde ithal hayvanlar ile besicilik yapanlar fiyat, verimlilik gibi 

avantajlar nedeniyle yerli hayvan ile besi yapanlara göre daha ucuz fiyata üretim 

avantajına sahip olmaktadır. Bu nedenle yerli üretimi desteklemek amacı ile besilik 

Erkek Sığır desteğinin miktarı artırılarak devam etmesi yerli besilik sığır üretiminin 

gelişmesine ve kayıt dışılığın azaltılmasına yardımcı olacaktır. 

1.4 Orta ve uzun vadede yerli üretimin geliştirilmesi için daha fazla teşvik edilmeli, yem ve 

yem hammaddeleri ile yağlı tohum üretimine verilen destekler artırılmalıdır. 

1.5 Toprak Mahsulleri Ofisi ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından arpa, mısır kepek 

küspe gibi yem hammaddelerinin hayvancılıkla iştigal eden işletmelere uygun fiyatla 

tedariki sağlanmalıdır.  

1.6 Tarımsal Desteklemelerin orta vadeli (3-5 yıllık) olarak belirlenmesi üreticinin üretimini 

sürdürebileceği şekilde önünü görebilmesine büyük katkı sağlayacaktır.  

1.7 Kırmızı Et Üretici Birliklerinin kırmızı etin toptan pazarlanmasında etkin rol alabilmesi 

için T.C. Ziraat Bankası, TKK ve Tarımsal Kooperatifler tarafından verilen gibi 

kuruluşlarca sübvansiyonlu krediye erişim imkanı sağlanmalıdır. 

1.8 Ülkemizde boş besi kapasitesinin doldurulabilmesi için besilik dana ithalatının kontrollü 

ve aylık dönemlerde ihtiyaca göre planlanarak devam ettirilmesinin olumlu olacağı 

düşünülmektedir. 

1.9 Meralarımızı kullanımını milli bir mesele haline getirmeliyiz. Meraların kullanımında 

üreticilere öncelik sağlamalıyız. 
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1.10 Kırmızı et üretimimizin dörtte biri perakende sektörü tarafından pazarlanmaktadır. 3 

market tarafından tüketiciye maliyetin altında sunulan ucuz et kasapları olumsuz 

yönde etkilemektedir. Sürdürülen bu uygulamanın amacına ulaşması ve et fiyatlarının 

istenilen bir seviyeye gelmesi nedeniyle yeniden ihtiyaç duyuluncaya kadar ara 

verilmesinin uygun olacağı görüşündeyiz.  

1.11 Destekleme kalemleri azaltılarak etkinleştirilmeli ve ihtisas sahibi kişi / işletmelere 

destekleme ve kredi finansmanında öncelik verilmelidir.  

1.12 Destekleme ve teşvik primlerinin üreticilerin zamanında verilmesi üretimde 

sürdürülebilirliğe katkı sağlayacaktır. 

1.13 Buzağılama aralığının işletmelerde 550 güne kadar çıktığı bilinmekte olup bu aralığın 

düşürülmesi için gerekli protokoller (buzağılama aralıklarının ne sebeplerle uzayacağı 

ne gibi önlemler alınması  gerektiği) (Bakım, Besleme, Tedavi...) oluşturularak 

yetiştiricilere bilgi/eğitim desteği sağlanmalıdır. 

1.14 Belli bir yaşın üzerinde (Örn. 5 yaş ve üstü) olan tüm dişi materyallerin Etçi ırk 

sperma ile tohumlanması zorunluluğu getirilmelidir. Bu iş ve işlemlerin (Tohum ve 

Tohumlama Ücreti) ücretsiz olması, Bu melezlemeden elde edilecek   buzağıların ister 

üretici birliklerine üye olsun yada olmasın buzağı desteğinden faydalandırılması, 

hayvan başına 200 TL olarak uygulanmasının üreticileri teşvik edeceğini 

düşünmekteyiz. 

1.15 Et ve Süt Kurumu 15 Ekim 2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere I. Kalite 

asgari ağırlığı 170 kg olan ve asgari %57 randımanlı yerli tosunlara 29 TL/Kg. fiyat 

uygulamasına başlamıştır. Et ve Süt Kurumunun yoğun kesimlerine rağmen hayvanını 

kestirmek isteyen besicilere ileri tarihli gün verilmesi hayvanlarda verim kaybına ve 

maliyet artışına neden olmakta ayrıca bu tarihe kadar bekleyemeyen üreticiler 

mallarını daha düşük fiyattan kestirmek zorunda kalmaktadır.  
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2. KIRMIZI ET SEKTÖRÜ MEVCUT DURUM ANALİZİ 

Ülkemiz kırmızı et sektörü, 80 milyonluk nüfusumuzu ve aynı zamanda yıllık 37 

milyon kişiyi bulan turistin et tüketimini karşılamaktadır. Sektör, gerek beslenmedeki yeri 

gerekse üretimdeki mevcut potansiyeli nedeniyle kritik öneme sahiptir. 

TÜİK verilerine göre 2017 yılında kırmızı et üretimi 1 milyon 126 bin 403 ton, ilk üç 

çeyrekte ise 831 bin ton olan üretim, 2018 yılı aynı döneminde % 3,6 artış ile 860 bin ton 

olarak tahmin edildi. Sığır eti üretiminde bu artış % 5 oranındadır. Ancak aynı dönemde kuzu 

eti üretiminde % 12, keçi eti üretiminde ise % 58’lik azalışlar görüldü.  

TÜİK 2018 Haziran ayı hayvan sayısı tahminlerine göre büyükbaş hayvan sayısı 17 

milyon 338 bin baş,  küçükbaş hayvan sayısı ise 47 milyon 362 bin baş oldu. 2017 yılının 

Haziran ayı verilerine göre büyükbaş hayvan sayısı bir önceki yıla göre % 7,7 oranında, 

küçükbaş hayvan sayısı ise % 6,9 oranında arttı.  

TÜİK rakamlarına göre 2018 yılının ilk 9 ayında toplam süt üretiminin bir önceki 

seneye göre % 13,96 oranında artış ile 7 milyon 741 bin ton olarak tahmin edildi. 

Grafik-1: Kırmızı Et Üretim İstatistikleri (Dört Çeyrek, 2010-2018)   

 

Kaynak: TÜİK 

Toplam Kırmızı et üretiminde bir önceki yıla göre %3,6 oranındaki artışın 

görülmektedir. Ancak TÜİK tahminleri yerli üretim yanında ithal edilen kesimlik ve besilik 

hayvanları da içermektedir.  
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TÜİK verilerine 2017 yılında göre 2016 yılına göre besilik hayvan ithalatı % 64 

oranında (666 bin 950 baş), kesimlik hayvan ithalatı % 417 oranında (115 bin 316 baş), 

karkas et % 364 oranında (18 bin 878 ton) artış göstermiştir.  

2018 yılı ilk dokuz ay itibarı ile 897 bin baş besilik büyükbaş hayvan ithal edilmiş, 

kesimlik 119 bin 500 baş hayvan getirilmiştir. Karkas ve kemiksiz et ithalatı ise bu dönemde 

yaklaşık 45 bin 500 ton olmuştur.  

Tablo 1: 2016 Yılı Büyükbaş Canlı Hayvan ve Karkas Et İthalatı 

  KG BAŞ $ TL 

DAMIZLIK 33.910.654 64.126 169.120.707 495.424.860 

BESİLİK 105.509.367 407.888 388.422.214 1.135.657.083 

KESİMLİK 10.786.651 22.287 29.879.976 92.798.484 

KARKAS 4.065.688 0 29.464.983 87.604.389 

Tablo 2: 2017 Yılı Büyükbaş Canlı Hayvan ve Karkas Et İthalatı  

  KG BAŞ $ TL 

DAMIZLIK 50.996.411 113.566 254.793.487 895.813.736 

BESİLİK 181.812.946 666.950 723.568.966 2.482.172.820 

KESİMLİK 57.110.072 115.316 181.549.632 631.179.865 

KARKAS 18.878.915 0 85.281.639 304.933.776 

Tablo 3: 2018 Yılı İlk Dokuz Ayda Büyükbaş Canlı Hayvan ve Karkas Et İthalatı  

  KG BAŞ $ TL 

DAMIZLIK 39.090.062 97.530 196.022.057 776.763.915 

BESİLİK 239.766.041 897.386 917.897.431 3.713.453.733 

KESİMLİK 63.171.470 119.528 206.907.111 989.117.661 

KARKAS 45.525.310 0 212.518.087 886.728.191 

Kaynak TÜİK 
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Konseyimiz 2013 yılı Temmuz ayından bu yana ülkemizin yedi bölgesindeki özel 

sektör ve Et ve Süt Kurumu Kombinalarının yağsız dana ve kuzu kesim fiyatları haftalık 

olarak periyodik bir şekilde ilan etmektedir.  

Buna göre yağsız dana kesim fiyatları 23 Ekim 2017 ile 22 Ekim 2018 tarihleri 

arasında % 8,13 oranında artarken aynı artış kuzu kesim fiyatlarında % 20,63 oranında 

olmuştur. Grafik -2) 

 

Grafik-2:  Kombinalar ve Kesimhanelerden Alınan Yağsız Dana Kesim ve Kuzu 

Kesim Fiyatları (Haftalık, 23 Ekim 2017- 22 Ekim 2018) 

 

Kaynak: Ulusal Kırmızı Et Konseyi, Peşin fiyatlarıdır. %2 fire hariçtir. 
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TÜİK Tüketici Fiyat Endeksine göre perakende dana eti fiyatı 12 aylık dönemde 

(Kasım 2017 – Ekim 2018) % 10,28 oranında artmış, kuzu eti % ise 22,86 oranında artmıştır.  

 

Grafik-3: Dana Eti- 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Endeksleri- Madde  

Sepeti ve Ortalama Fiyatlar (2010-2018 / TL/Kg)  

 

Kaynak: TÜİK 

Grafik-4: Kuzu Eti- 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Endeksleri- Madde  

Sepeti ve Ortalama Fiyatlar (2010-2018 / TL/Kg)  

 

Kaynak: TÜİK 
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Süt üretiminde ve süt fiyatlarında yaşanan gelişmeler de sektörümüzü doğrudan 

etkilemektedir. Buna göre çiğ süt fiyatlarının uzun süredir aynı kalması ve çiğ süt fiyatları ile 

perakende fiyatlar arasındaki farkın açılması nedeniyle henüz damızlık vasfını kaybetmemiş 

hayvanların 2018 yılında da kesime gittiği sonucu çıkarılabilir.  

TÜİK verilerine göre 2018 yılı ilk dokuz ayı itibarı ile üretim 7 milyon 741 bin ton 

olarak tahmin edilmiştir. Ulusal Süt Konseyi Ağustos 2018 tarihinden itibaren referans çiğ süt 

fiyatını 1,70 TL/Litre olarak belirlemiştir (Grafik-5).  

Bununla birlikte TÜİK Tüketici Fiyat Endeksine göre sütün perakende fiyatları 

yılbaşından bu yana % 32 oranında zamlanmıştır. 

Grafik-5: Ticari süt işletmelerince Toplanan İnek Sütü Miktarı (2010-2018) 

 

 

2018 yılında yaşanan perakende fiyat artışlarını TÜİK hayvan varlığı ve kırmızı et ve 

süt üretim rakamları ile birlikte değerlendirdiğimizde kur baskısı ile üreticinin yükselen 

maliyetleri ile azalan kırmızı et üretimi nedeniyle fiyatların artış gösterdiğini söyleyebiliriz.  
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3. SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: 

A. ÜRETİM 

I. Girdiler (Canlı Hayvan Tedariki, Yem, Mera) 

Kırmızı etin temel bir ihtiyaç maddesi olması, halkımızın çoğunluğu tarafından 

sevilerek tüketilmesi ve talep eşiğinin yüksek olması dolayısı ile kırmızı et konusu sürekli 

gündeme gelmekte ancak, üzerinde durulması gereken asıl nokta alım gücünün az olmasıdır. 

Nitekim diğer gıda ürünlerinde de fiyat artışları görülmektedir. 

Büyükbaş besiciliğinin kapalı sistemle yapılması, besi başlangıcı canlı hayvan 

tedarikinin, yem, mazot, gübre ve ilaç gibi girdilerin ithalata bağlı olması nedeni ile 

besicilerin maliyetleri sürekli olarak yükselmektedir. Burada karar alıcılar tarafından ithalata 

bağlılığın azaltılarak maliyetlerin düşürülmesi için uygulanacak politikalar kadar besi 

işletmelerinin kendi işletme yönetimleri de önemlidir. Zira otomotiv sanayine benzer bir 

biçimde daha çok montajcılık şeklinde ithal materyalle yapılan üretim daha maliyetli ve 

işletmeyi zarar ettiren bir üretim şeklidir.  

Besi İşletmelerinin canlı hayvan maliyetleri toplam maliyet içerisinde % 70 

oranında bir yer tutmaktadır. Yurt içinden yapılan canlı hayvan tedarikinin maliyetlerin 

yüksek olmasından dolayı kısa dönemde kırmızı et açığını kapatmaya dönük yapılacak ithalat 

alternatifleri içerisinde en uygun olanın besilik dana ithalatı olduğu görülmektedir. Bu şekilde 

istihdama katkı sağlanmakta, kesim yan ürünleri (deri, sakatat, bağırsak vb.) ilgili sektörlerin 

hammaddesi olacağından bu alt sektörler de desteklenmektedir. Bu nedenle sadece besilik 

dana ithalatının kontrollü ve aylık dönemlerde ihtiyaca göre planlanarak devam ettirilmesinin 

olumlu olacağı düşünülmektedir. 

Yem masrafları, besi işletmelerinin bir diğer önemli maliyet kalemi olup, 

maliyetleri içerisinde % 30 oranında bir yer tutmaktadır. Kaba yem ihtiyacımızın azaltılması 

amacıyla yem bitkileri ekim alanlarının en az 3 kat artırılarak AB ülkelerinin alt limiti olan 

seviyeye getirilmesi, alternatif kaba yem kaynaklarının geliştirilmesi ve yem ve yem 

hammaddeleri ile yağlı tohum üretimine verilen destek miktarlarının artırılması gereklidir.  

Toprak Mahsulleri Ofisi ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından arpa, mısır kepek 

küspe gibi yem hammaddelerinin hayvancılıkla iştigal eden işletmelere uygun fiyatla tedariki 

sağlanmalıdır. 
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Bunun yanında işletmeler, kaliteli kaba yem ihtiyacının en az üçte birinin kendisi 

üretebilecek hale getirilmelidir.  

Arazisi olan işletmelerin arazi toplulaştırılması çalışmaları nedeniyle arazilerini 

kullanamamaları uygulamada yaşanan ayrı bir sorunu oluşturmaktadır. Toplulaştırma 

çalışmalarının hızlandırılması ile işletmelerin kendi yemini ekip maliyetlerini düşürmesine 

katkı sağlanabilecektir.  

İthal yeme bağımlılığın azaltılmasında meraya dayalı hayvancılığın önemi 

büyüktür. Bilinenin aksine meralarımızın küçükbaşın yanında büyükbaş hayvancılık açısından 

da büyük bir potansiyeli barındırmaktadır. Kırmızı et arzını güven altına almak için 10 milyon 

hektar civarında olan çayır ve mera alanlarımızın verimli ve sürdürülebilir şekilde 

kullanılmasını sağlamalıyız.  

Meralarımızın kullanımını milli bir mesele haline getirmeliyiz. 

Bu çerçevede meraların esas kullanıcıları olan üreticilere tahsisi hızlandırılmalı ve 

bununla ilgili yönetmelik ve resmi uygulamalar bir an önce hayata geçirilmeli, meraları 

kiralayan üreticilerin uygulamada yerel yönetim ve yerleşik köylüler ile yaşanan sorunlar 

hakkaniyet esasına dayanarak giderilmeli ayrıca bu konularda meraların kullanılacağı 

bölgelerdeki tarafların mutabakatına da dikkat edilmelidir. 
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II. Kırsal Refah 

Sektörün sorunlarının başında kırsal refahın yeteri kadar gelişememesi nedeniyle 

genç nüfusun hızla kentlere göç etmesi problemi yer almaktadır. 

Tarım ve hayvancılığın genç kesim için giderek cazibesini yitirmesi ile aile 

işletmelerinin sayısı gün geçtikçe azalmakta, 40 yaş altı genç nüfus kentlere göç etmektedir. 

Hayvancılıkta kurumsallıktan çok duygusallık ve gönül bağı ile bu işi yapan aile 

işletmelerinin üretime devam edebilmesi ancak gençleri bu işe yapmaya telkin ve teşvik 

etmek ile mümkün olacaktır.  

Bu konuda Bakanlığımızın aile işletmelerine verdiği teşvik veya genç çiftçi destek 

programlarının yanında iki önemli faktörü göz önünde bulundurulmalıdır.  

Bunlardan ilki gençlerin kendileri için çekim noktası olarak gördükleri kentlerde 

bulunan sosyal imkanların asgari düzeyde de olsa köylerde sağlanabilmesidir.  

İkincisi ise üretim yapacak gençlerin işlerinin sürdürülebilir olarak yapacaklarına 

inanmalarıdır. Her iki hususta başarı sağlandığı takdirde mesleki eğitim düzeyinin artması ve 

teknolojik gelişmelerin adaptasyonu sayesinde kırsalda üretimin önünün açılacağına 

inanıyoruz. 

Bu nedenle gençlerin üretime daha fazla ekonomik ve sosyal yönden teşvik 

edilmesi sağlanmalı, kırsalın yaşam düzeyi geliştirilmelidir. 
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B. KIRMIZI ET FİYATLARI VE PİYASA REGÜLASYONU 

Konseyimiz, Kamu ve özel sektör işbirliği içerisinde, sektörün gelişmesine, 

üreticinin desteklenmesine, piyasada fiyat istikrarının sağlanmasına ve tüketicilerin daha 

kaliteli, sağlıklı ve güvenilir kırmızı et ve et ürünleri tüketmesine katkı sağlayacak 

faaliyetlerde bulunmak şeklindeki misyonu gereği, her zaman olduğu gibi kırmızı et 

sektöründe ortaya çıkan gelişmeleri yakından takip etmektedir. 

Arz-talep dengesizliğine bağlı ortaya çıkan kırmızı et fiyatlarındaki artışlar 

hükümetin bu konuya müdahale etmesini zorunlu kılmıştır. Bu konuda yürütülen faaliyetlerin 

ana unsurunu ithalat oluştururken, ulusal market zincirleri aracılığı ile perakende satış 

fiyatlarının kontrol altında tutulması yürütülen faaliyetlerin ikinci ayağını oluşturmuştur. 

Sürdürülebilir bir piyasa düzeninin sağlanması için uygulanan bu yöntemler yeterli olmayıp, 

bu uygulamaların olumsuz yan etkileri göz önünde bulundurulduğunda uzun sürmesi sektörde 

kalıcı hasarların ortaya çıkmasına sebep olacaktır. 

Kırmızı et üretimimizin büyük çoğunluğu et ve et işleme sanayi tarafından 

kullanılmakta olup perakende sektörüne konu olan pay % 30’lar civarındadır. Bu nedenle söz 

konusu marketler tarafından tüketiciye sunulan aylık 5-6 bin ton civarındaki ucuz etin pazar 

içerisindeki payının toplam kırmızı et üretimi içerisinde değil toplam üretimin % 30’luk 

bölümü içerisindeki oranına bakarak değerlendirmek daha doğru olacaktır.  

Sürdürülen bu uygulamanın amacına ulaşması ve et fiyatlarının istenilen bir 

seviyeye gelmesi nedeniyle yeniden ihtiyaç duyuluncaya kadar ara verilmesinin uygun 

olacağı düşünülmektedir.  

Üreticimizin en büyük problemi kesime götürdüğü hayvanın değerinin artan 

maliyetlerini karşılayamamasıdır. Üretici kesim fiyatları neredeyse geçen senenin ortalamaları 

seviyesine düşerken tüketici fiyatlarında artışlar devam etmektedir. Sonuç olarak 

tüketicilerimizin çoğu uygun fiyata kırmızı ete erişemezken üreticilerimiz çok az karla hatta 

zararına hayvanını satmak zorunda kalmakta, malını sattıktan sonra geriye dönüp yeni hayvan 

almak istediğinde ise maliyetlerin yüksekliği dolayısı ile hayal kırıklığına uğramaktadır.  
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Et ve Süt Kurumu besi üreticilerinin üretime devam etmelerine destek olmak üzere 

15 Ekim 2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere alım fiyatlarında artışa giderek I. Kalite 

asgari ağırlığı 170 kg olan ve asgari %57 randımanlı yerli tosunlara 29 TL/Kg. fiyat 

uygulamasına başlamıştır. Et ve Süt Kurumunun yoğun kesimlerine rağmen hayvanını 

kestirmek isteyen besicilere ileri tarihli gün verilmesi hayvanlarda verim kaybına ve maliyet 

artışına neden olmakta ayrıca bu tarihe kadar bekleyemeyen üreticiler mallarını daha düşük 

fiyattan kestirmek zorunda kalmaktadır.  

Ülkemizde kesim fiyatları ile ilgili bilgi kirliliği piyasadaki fiyat istikrarını bozan 

bir diğer unsurdur. Türkiye’de karkas fiyatlandırılması yağlı, yağsız, sıcak karkas fire 

farklılıkları uygulanarak çeşitlilik arz etmektedir. Bu da karkas fiyatı denildiğinde herkesin bu 

fiyata farklı bir anlam yüklemesine sebep olmaktadır. Konsey olarak bu farklılıkları ortadan 

kaldırmak tek bir karkas fiyatını oluşturulmasına yönelik çalışmalar da bulunarak bu konuya 

katkı sağlamak görevlerimiz arasında bulunmaktadır. Ülkemizde yakın zamandaki 

önceliğimiz bu farklılıkları ortadan kaldırmak tek bir karkas fiyatını oluşturulmasını sağlamak 

olmalı orta vadede ise gelişmiş birçok ülkede uygulanan karkas sınıflandırılmasına göre 

fiyatlandırmaya geçiş olmalıdır.  

Kamuoyunda et fiyatları ile ilgili değişimlerde çeşitli perakende et fiyatlarının öne 

çıkarılması karışıklığa yol açmaktadır. Bu nedenle karar vericilerin piyasa regülasyonunun 

sağlanmasında en önemli gösterge olarak karkas fiyatlarını ele alması önem arz etmektedir 
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C. BESİ SEKTÖRÜNÜN FİNANSMANI VE DESTEKLEMELER 

Kırmızı etin maliyetlerinin düşürülmesi ve uygun fiyattan pazarlanabilmesi kadar 

önemli bir konu da işletmelerin finansman ihtiyacıdır.  

Bu nedenle destekleme ve kredi politikalarının orta ve uzun vadeli olarak 

planlanması, piyasada fiyatların dengelenmesine, üreticinin üretimini sürdürebileceği şekilde 

önünü görebilmesine büyük katkı sağlayacaktır. Ayrıca üreticilere kullandırılan kredilerin 

uzun vadeli olarak 20-30 yıla yayılması halinde üreticideki güven duygusu artacağı gibi 

sonraki nesillerin de aynı işi yapabilmesine imkan tanıyacaktır. 

Destekleme kalemleri azaltılarak etkinleştirilmeli ve ihtisas sahibi kişi / işletmelere 

destekleme ve kredi finansmanında öncelik verilmelidir.  

Destekleme ve teşvik primlerinin üreticilerin zamanında verilmesi üretimde 

sürdürülebilirliğe katkı sağlayacaktır. 

Kırmızı et üretiminde ithal menşeli materyal ile besicilik yapanlar fiyat, verimlilik, 

hastalıklara olan direnç gibi avantajlar nedeniyle yerli hayvan ile besi yapanlara göre daha 

ucuz fiyata üretim avantajına sahip olmaktadır. Bu nedenle Besilik Erkek Sığır desteğinin 

miktarı artırılarak devam etmesi yerli besilik sığır üretiminin gelişmesine ve kayıt dışılığın 

azaltılmasına destek sağlayacaktır.  

Ülkemizde süt üretimin sürdürülebilirliğini ve fiyatların istikrarını bozmadan et 

üretiminin artırılabilmek için süt işletmelerindeki dişi hayvanların etçi ırklarla melezlemesi 

yapılarak elde edilecek karkas verimi yüksek, kemik oranı düşük F1 melezi buzağılara 

ihtiyacımız bulunmaktadır. Bu sistemin desteklenmesi durumunda yılda bir buzağı alacak 

olan işletmeler ile yurtiçi üretimin, tüketimi karşılaması hayal olarak görülmemelidir.  

Bu nedenle belli bir yaşın üzerinde (Örn. 5 yaş ve üstü) olan tüm dişi materyallerin 

Etçi ırk sperma ile tohumlanması zorunluluğu getirilmelidir.  Bu iş ve işlemlerin (Tohum ve 

Tohumlama Ücreti) ücretsiz olması, Bu melezlemeden elde edilecek   buzağıların ister üretici 

birliklerine üye olsun yada olmasın buzağı desteğinden faydalandırılması, hayvan başına 200 

TL olarak uygulanmasının üreticileri teşvik edeceğini düşünmekteyiz. 

Bakanlığımızın bu doğrultuda yürüttüğü destekleme çalışmaları olduğunu biliyor ve 

destekliyoruz.  
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Küçük ölçekli besi işletmelerinde yerine koyma maliyetlerindeki yükselişin yanı 

sıra finansmana erişimlerinde de sıkıntılar yaşanmaktadır. Bu işletmelerin kredilerini yeniden 

yapılandırma talepleri Bankalar tarafından uygun bulunmamakta, bu nedenle kredilerini 

ödemekte zorlanan besiciler ellerinde bulunan ve kesim zamanı gelmemiş hayvanlarını 

kesime götürerek borçlarını ödemeye çalışmaktadır. Çiftçi kredilerinin Ziraat Bankası başta 

olmak üzere üreticilere kaynak sağlayan finans kuruluşları tarafından uygun faizlerle yeniden 

yapılandırılması halinde üretimin devamlılığı önündeki en büyük engellerden biri ortadan 

kalkacaktır. 

Prim sistemi üretimi teşvik eden kayıt dışı ekonomiyi kayıt altına alarak kendi 

kendini finanse eden bir uygulamadır. Bu yönüyle et ve süt üretim primleri üretici 

maliyetlerine paralel olacak şekilde güncellenmelidir. 

Ülkemizde hayvancılığın sigortası olarak görülen aile işletmelerine yönelik olarak 

Bakanlığımızca geliştirilecek teşvik modellerinin ülke hayvancılığına faydalı olacağına 

inanıyoruz.  

 

D. HAYVAN HASTALIKLARI  

Hayvan hastalıkları ve döl verimi düşüklüğü ülkemizde büyük ekonomik kayıplara 

sebep olmaktadır. Şap Hastalığını durdurmak ve bir anlamda da dışarıya bağımlılığımızı 

ortadan kaldırmak amacıyla Bakanlığımız tarafından şaptan aşılı ari bölgeler oluşturulması 

çalışmaları devam etmektedir. Bu kapsamda yürütülen etkin çalışmaların sonucunda mihrak 

sayısı belirgin olarak azalmıştır. 

2018 yılında Tarım ve Orman Bakanlığının şap hastalığı dışında rota virüs, corona 

virus ve E. coli ye bağlı buzağı ölümlerini önlemek amacı ile tüm damızlık hayvanlar için 

ücretsiz olarak bir aşılama kampanyası yürütmesi buzağı ölümlerinin önüne geçilmesi için 

büyük bir adım olarak görülmektedir.  

Ülkemizde hastalıkların yanı sıra buzağılama aralığının uzun olması dolayısı ile de 

ekonomik kayıplar yaşanmaktadır. Buzağılama aralığının işletmelerde 550 güne kadar çıktığı 

bilinmekte olup bu aralığın düşürülmesi için gerekli protokoller (buzağılama aralıklarının ne 

sebeplerle uzayacağı ne gibi önlemler alınması  gerektiği) (Bakım, Besleme, Tedavi...) 

oluşturularak yetiştiricilere bilgi/eğitim desteği sağlanmalıdır. 
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E. KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK  

 

Türkiye’deki et tüketimi alışkanlıklarının değişmesi, tüketimin koyun, keçi etinden 

dana etine kayması ve 2008 yılında yaşanan kuraklık ile birlikte hayvan varlığının azalması 

dolayısı ile kırmızı et fiyatlarında hızlı bir yükseliş yaşanmıştır.  

Nitekim bu durum 27 Ekim 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 

Cumhurbaşkanlığı 2019 Yılı Programı Raporunda da ele alınmıştır. Raporda büyükbaş 

hayvana alternatif kaynak olan küçükbaş hayvan varlığında kırmızı et açığını telafi edecek bir 

artış yaşanmamasının önemli bir sorun olarak görüldüğü ifade edilmektedir. 

Kırmızı et üretim rakamları içerisinde küçükbaş üretiminin % 15 seviyelerinde 

olduğu görülmektedir. Fiyat istikrarının sağlanması için bu oranın tekrar % 25 hatta % 30’lara 

getirilmesi gerekmektedir. Buda 1 milyon 200 bin ton civarında olan üretimin en az 300 – 350 

bin tonluk kısmının küçükbaş eti üretiminden karşılanması anlamına gelmektedir. Bu üretim 

artışını yakalayabilmek için mevcut küçükbaş hayvan varlığımızı ülke nüfusuna eşdeğer hale 

yani 80 milyon seviyelerine taşımalıyız. 

Bu nedenle hayvancılık desteklemeleri içerisinde Küçükbaş hayvancılığa ayrılan 

payın artırılması önemlidir. Bu kapsamda havza bazlı tarımsal üretimin sağlayacağı destekler 

ve politikalar ile önemli bir fırsat yaratacağını düşünmekteyiz. 

F. İNSAN SAĞLIĞI VE GIDA GÜVENLİĞİ 

Tüketicilerimizin daha sağlıklı gıdaya erişimini sağlamak üzere üretimden tüketime 

kadar olan aşamalarda tüketicinin sağlık ve güvenlik hakkına dikkat eden ayrıca tükettiği 

gıdadan tam bilgi alabilmesi için de etiketlemeye ilişkin kriterlere dikkat edilmesi 

gerekmektedir.  

Hayvancılığımızın gelişmesi için orta ve uzun dönemli, kırmızı et ve süt sektörünün 

tamamının ortak çıkarlarını koruyan, üreticinin sürdürülebilir üretim yapmasını, sanayicinin 

yatırımlarını büyütebileceği, istihdam sağlayacağı, tüketicinin sağlıklı, güvenli ve ucuz eti 

tüketebileceği şekilde orta ve uzun vadeli tedbirler alınması gerekmektedir.  
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4) GENEL DEĞERLENDİRME 

2018 yılı istatistikleri ile yıl içerisinde yaşanan gelişmeleri ele aldığımızda sektörün 

zor bir seneyi geride bıraktığı görülmektedir. Üretimden, pazarlamaya, gıda güvenliğinden 

hayvan hastalıklarına kadar çok sayıda gelişmenin yaşandığı sene içerisinde bu gelişmeler 

karşısında Bakanlığımızın attığı adımların da objektif olarak ortaya konması ve 

değerlendirilmesi gereklidir.  

Son olarak 28 Ekim 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 

Cumhurbaşkanlığı 2019 yılı programında Hayvancılık ile Konseyimizce de ortaya konan çok 

sayıda sorunun tespitinin yapıldığı ve bunlara ilişkin çözüm önerilerinin ele alındığı 

görülmektedir. Bundan sonraki dönemde yapılacak çalışmaların en büyük destekçisi ve 

gözlemcisi Konseyimiz olacaktır.  

Piyasada orta vadede et istikrarın sağlanabilmesi için en önemli tedbirlerden birisi 

de etçi ve kombine ırkların ülke genelinde yaygınlaştırılmasıdır. Özellikle etçi ve kombine 

ırkların günlük canlı ağırlık artışı ve karkas et verimi yönünden sütçü ırklara oranla belirgin 

bir üstünlüğü bulunmaktadır. 

Ulusal Kırmızı Et Konseyi, üretimden tüketime ve tüketim sonrası tüketici 

haklarının korunmasına uzanan zincirde kırmızı et sektörünü temsil etmektedir. Bu amaçla 

sektörü bir zincir olarak değerlendirmektedir.  

Bu nedenle Ulusal Kırmızı Et Konseyi Yönetim Kurulu olarak Bakanlığımız ile 

işbirliği içerisinde besi üreticilerimizin ve kasapların ekonomik kazanç elde ederek 

sürdürülebilir üretime devam ettiği, sanayicilerin üretimlerini devam ettirerek yeni yatırımlar 

yaptığı, tüketicinin ise ihtiyacı olan kırmızı eti uygun fiyatla alabildiği bir sektörün oluşması 

çabası içerisindeyiz.        

 

 

         Ahmet HACIİNCE 

            Ulusal Kırmızı Et Konseyi 

             Yönetim Kurulu Başkanı 


