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Üyelerimizden ve tüccarlarımızdan gelen talepler neticesinde borsamızın tespit etmiş
olduğu Ereğli ilçemizin hayvancılık sektöründeki sorunları ile ilgili araştırma raporu,
Belediye Başkanlığı’na iletilmiştir.. Bu sorunlar,

TÜRKĠYE’DE HAYVANCILIK SEKTÖRÜ
Ülkemiz coğrafi özellikleri bakımından her türlü hayvansal ürün üretimi için uygun
ortam ve oldukça önemli bir potansiyele sahiptir. Ancak yanlış tarım politikaları,
ırkların ıslah edilememesi yeterli miktarda ucuz ve kaliteli yem bitkisi tarımının
yapılamaması sonucu ülkemiz ve bölgemiz hayvancılık sektöründe gün geçtikçe
artan sorunlar yaşanmaktadır. Hayvancılık sektöründeki sorunun temeline inmeden
yani hayvancılığın sorunlarına çözüm üretmeden sektörün gelişimi ve büyümesi
olası değildir.
Türkiye’de Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Sayısı-2017 Yılı
Büyükbaş Hayvan Sayısı
Küçükbaş Hayvan Sayısı
Kaynak:TÜİK

14.127.837
41.924.100

Türkiye İstatistik Kurumu 2017 verilerine göre, Büyükbaş hayvan sayısı bir önceki yıla
göre %2 azalırken Küçükbaş hayvan sayısı ise %7,7 arttı.

TÜRKĠYE’DE NE KADAR ET TÜKETĠLĠYOR
2017 yılının ilk dokuzuncu ayında kırmızı et üretimi 853 bin ton
2017 yılı Türkiye’de tahmini et tüketimi 1.2 milyon tondur.

Türkiye’de Süt Üretimi (Ton)-2017 Yılı
Büyükbaş Hayvan

16.996.271

Küçükbaş Hayvan

1.658.402

TOPLAM

18.654.673

Kaynak: TÜİK
Toplam süt üretimi 2017 yılında 16 milyon 996 bin 271 bin ton olarak gerçekleşti. Bu
miktarın %91,2‘sini inek sütü, %6’sını koyun sütü, %2,5’ini keçi sütü ve %0,3’ünü ise
manda sütü oluşturmaktadır.
TÜİK verilerine göre bir önceki yıla oranla rakamlarda artış görülse de günümüzde
artan ülke nüfusuna paralel olarak istihdam, tüketim, diğer sektörlere hammadde,

milli gelir, ihracattaki payı ve sosyo-ekonomik açıdan hayvancılık sektörünün önemi
daha da artmıştır. Bu nedenle, hayvancılık kesintisiz bir üretim alanı olup, üretimin
sürdürülebilir olması için sektördeki sorunların çok iyi analiz edilerek kapsamlı ve
etkin çözüm yolları aranmalıdır.

Ereğli Ġlçesi Et Üretim Oranları (ton.)
Yıl

Büyükbaş

Küçükbaş

2017

9.300 ton (9 bin 300 ton)

1.304 (Bin 304 ton)

Kaynak: Ereğli Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü

Ereğli Ġlçesi Mezbahalara Sevk Edilen (Kesilen) Hayvan Sayısı
Yıl
Büyük Baş
Küçük Baş
2016
47.789 (47 bin 789)
70.453 (70 bin 453)
2017
35.476 (35 bin 476)
63.770 (63 bin 770)
Kaynak: Ereğli Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü
Ereğli Ġlçesinde Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Sayısı -2017 yılı
Büyükbaş Hayvan Sayısı
Küçükbaş Hayvan Sayısı

130.200
160.000

Kaynak: Ereğli Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü

Ereğli Ġlçesi Üretilen Toplam Süt Miktarı-2017 yılı
Hayvan Çeşidi

Sağılan Hayvan Sayısı Süt (Ton)
(Adet)
Sığır
55.000 (55 Bin)
1.000.000 (1 Milyon Ton)
Koyun
110.000 (110 Bin)
400 (400 Ton)
Kaynak: Ereğli Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü
HAYVANCILIĞININ ĠÇĠNDE BULUNDUĞU SORUNLAR
Türkiye’de büyükbaş hayvan sayısının yeterli olduğu istatistik verilere göre
görülmektedir. Ancak yıllık 1.2 milyon ton etin tüketildiği Türkiye’de ki et üretimi talebi
karşılayamamaktadır. Bu et talebini karşılamak için hem etçi ırk hayvan sayısının
arttırılması hem de hayvan başına verilen teşviğin arttırılması gerekiyor.
Karkas et fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar. Yem ve yem hammaddelerinde dışa
bağımlılık. Küçükbaş hayvan sayısının, üretim ve tüketiminin istenilen seviyede

bulunmaması. 2017 yılında besi desteklerinin devamına dönük belirsizlik. Modernize
olamayan mezbahaların kapatılması için belirlenen son sürenin ertelenmesi. Besi
başlangıcı canlı hayvan fiyatlarının yüksekliği.”
Bu sorunların çözümü için yem bitkileri ve yem hammaddelerinin üretiminin
artırılması, kombine ırkların yaygınlaştırılması, küçükbaş hayvan sayısının ve
üretiminin artırılması, tüketiminin geliştirilmesi için çalışma yürütülmesi gerekiyor.
Ayrıca hayvancılık desteklerinin 5 yıllık dönemler halinde belirlenmesi, besi
desteklerinin 2017 yılında

devam etmesinin

sağlanması, Türkiye’de

besilik

hayvanların damızlığını üreten çiftliklerinin kurulması isteniyor.
Özetle, kırmızı ette krizin aşılması için uzun vadeli politikalara ihtiyaç var. Yem başta
olmak

üzere

girdi

maliyetlerinin

düşürülmesine,

ıslah

çalışmalarının

yaygınlaştırılmasına ihtiyaç var. Günübirlik ithalat politikasının çözüm olmadığı artık
görülmesi gerekiyor.
EREĞLĠ HAYVANCILIĞININ ĠÇĠNDE BULUNDUĞU SORUNLAR
YEM, HAYVAN BESLENME KAYNAĞI;
Hayvancılık işletmelerinin en büyük gideri yemdir. Kaliteli hayvanlardan istenilen
verimin alınabilmesi için mutlaka rasyonel besleme uygulaması gerekmektedir.
Kaliteli kaba yem üretimi için yem bitkileri üretimi teşvik edilmeli ve kapsamı
genişletilmelidir.
Yerli yem üretiminin yetersizliği ve kalitesizliği nedeniyle yem sektörü için
yurtdışından ithal edilen mısır, çekirdek soya ve soya küspesinin yurtiçinde üretimi
teşvik edilmeli, yem sanayimiz ithalata bağımlı olmaktan kurtulmalıdır.
Yem sektöründe üretimde ve kontrolde yasal düzenlemeler yapılmalıdır.Bu sektör
çağın gereklerine uygun şekilde yeniden yapılandırılarak, başarıyı engelleyen altyapı
boşlukları giderilmelidir.
Bölgemizde yaklaşık olarak 100 bin dekar mera/hazine arazisi bulunmaktadır.
Bölgemizde bulunan Hayvancılık işletmeleri bu alanların ıslah edilerek kiralama veya
tahsis yoluyla kendilerine verilmesini yönünde girişimlerde bulunmuşlar ancak bir çok
bürokratik engelle karşılaştıklarını belirtmişlerdir.
Meraların hayvanların ihtiyacı olan kaba yemin, en ucuz karşılandığı yer olma
özelliğini taşıdığında dolayı, meraların ıslah edilme meselesi bu konuda yapılması
gereken çalışmaların başında gelmektedir. Tarım Kredi Kooperatifleri ve İlçe Gıda
Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri hayvancılık sektöründeki üreticilere mera
alanlarının ıslah edilmesi çalışmalarında destek olmalıdır. Üretimde esas olan hayvan
sayısı değil hayvan başına verimdir. Bu bağlamda hayvanın beslenme kaynağını
büyük ölçüde ve daha az maliyetle karşılayacak olan mera alanlarının ıslah edilerek
daha verimli hale getirilmesi yada işletmelere tahsis veya kiralama yoluyla verilerek

bu konuda devlet eliyle yapılacak düzenlemeler ülke ve bölge hayvancılığımız için
çok faydalı olacaktır.
Üretim sahalarının verimli hale gelmesi verilen teşvikler yanında bazı yapısal
reformlara gidilerek üreticinin kimseye bağımlı ve muhtaç olmadan üretimini
yapabilmesi nihai hedef olmalıdır. Köy Hayvancılığından kooperatifleşmeye geçilerek
ürünlerin doğru ve değerinde pazarlanması için kooperatifleştirme geliştirilmesi
gereken bir olgudur. Ancak bu kooperatifleşme sadece süt toplamada kalmamalı o
bölgede hayvancılıkla ilgili bütün girdilerin tek noktadan yürütülmesi ve hayvan giriş
çıkışlarının da kontrol altına alınması yönünde olmalıdır.
Bölgemizde aile tipi şeklinde faaliyet gösteren çok sayıda
küçük işletmeler
bulunmaktadır. Bu küçük üreticilerinde
korunması devletten teşvik görmesi
gerekmektedir. Hayvancılığımızın diğer sorunlarından biriside bu küçük
işletmelerimizin örgütsüzlüğü ile bunun getirdiği dağınık yapı ve plansız üretimdir
Ülkemiz hayvancılığının yıllardır sağlık koruma ve hastalıklarla mücadele açısından
yeterli olmadığı da görülmektedir. Süt sığırı işletmelerinde hedeflenen verim elde
edebilmek için ekonomik öneme sahip süt sığırı işletmelerinde hayvanların barınak
ve yetiştirme şartlarının uygun şekilde yapılması gerekmektedir.
Bölgemizde Hayvancılık Sektörünün sorunları ise kısaca şu şekildedir.
1.Kaba Yem Sıkıntısı ve Yüksek fiyatlar
2.Tarıma dayalı hayvancılığın yapılması
3. Mera ve hazine alanlarının kullanıma açılması

SONUÇ-TALEP: Yukarıda belirtilen araştırmalara ve sorunlara istinaden; Ereğli
ilçemizde bu sorunların çözümüne Hayvan Pazarından başlayabiliriz. Ereğli
Ticaret Borsası olarak, Ereğli Belediyesinde olan mevcut hayvan pazarının
yerine daha modern bir canlı hayvan pazarı inşa ederek başlayabiliriz.
Belediyeniz tarafından işletilen mevcut hayvan pazarının daha modern bir hale
getirilip üyelerin ve üreticilerin hizmetine sunmak için Ereğli Ticaret Borsası
olarak buranın işletmeciliğini almak istiyoruz.

