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CUMHURĠYETĠMĠZĠN 100. YILINDA TÜRKĠYE’NĠN HAYVANSAL ÜRETĠMĠ1,  
Kasım -2006 
Türkiye Damızlık Sığır YetiĢtiricileri Merkez Birliği Yayınları No:4 
Sayfa 111: ….Türkiye için özellikle kırmızı et üretimi kritik görünmektedir. Çünkü Türkiye’de kırmızı 
et üretimine katkı veren türlerin tamamı süt üretimine de uygundur. Bu nedenle hayvan 
populasyonlarından sağlanacak süt üretimi ile et üretimi uygun bir noktada dengelenmelidir. 
Aksinde, özellikle kırmızı et açığı oluşacak ve Türkiye et ithalatına zorlanacaktır. Eğer Türkiye 
kırmızı et açığını ithalatla karşılamaya kalkışır ve bunu uzun süre devam ettirirse, süt ithalatının 
yolu da açılmış olacaktır. Bu durum kırsal kalkınma çabalarına vurulmuş en önemli darbe olacaktır. 
Bu nedenle Türkiye’de karar vericiler hayvansal üretim, kırsal kalkınma ve kırsalda istihdam ile 
Türkiye’nin et tüketiminde domuzun yeri olmayacağı gerçeklerini bir arada düşünmelidirler. 
Sayfa 113: …… 
Süt üretiminde sığırın üstünlüğü devam ederken, Türkiye kırmızı et üretiminde de ilk sırayı alacağı, 
Koyun ve keçinin özellikle et üretimi ve kırsal kalkınma açısından vazgeçilmezliği, 
Politikaların günlük gelişme ve bilgilere göre değil, uzun vadeli ve dayanakları sağlam öngörülere 
göre yapılmasının önemli olduğu anlaşılmış olmalıdır. 

 

Türkiye’de yaklaşık altı aydır koyun ve sığır etinin fiyatının çok arttığı, ardından da fiyat 
artışının sadece sığır eti için geçerli olduğu havası yaratılmıştır. Bunu takiben de sığır eti 
ithalatının mı, canlı hayvan getirmenin mi, yoksa her ikisini birden yapmanın mı daha 
uygun olacağı tartışılmaya başlanmıştır. Nihayet 28 Nisan 2010 tarihinde Et ve Balık 
Kurumu (EBK) üç mezbahası için ihale açtığını duyurmuş ve canlı erkek sığır alınacak 
ülkeleri Estonya, Litvanya, Letonya ve Macaristan olarak sıralamıştır. Bu partide ithali 
öngörülen miktar 4 025 ton veya yaklaşık 7500 baş canlı sığırdır. Bu miktar sığırdan 
tamamen kıyma yapılsa kişi başına düşecek miktar 25 gram ya da bir köfte kadar 
olacaktır.  

Muhtemelen ilk parti piyasanın ve daha da fazlasıyla kamuoyunun tepkisini ölçmek için 
küçük tutulmuştur. Tepkiler ithalatın durdurulmasını gerektirecek kadar güçlü olmadığında 
önce miktar artırılacak, ardından EBK dışındaki kişi ve kuruluşlara da ithalat izni 
verilebilecektir. Nitekim 2010/373 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında 16 000 ton kasaplık 
canlı sığır (yaklaşık 30 000 baş), 7500 ton da donmuş ya da taze sığır eti (25-30 000 baş 
sığıra eşdeğer) ithalatına izin verildiği belirtilmektedir2. EBK, kararname yayınlanır 
yayınlanmaz Amerika kıtasından {(ABD (Teksas, Alabama ve Washington eyaletleri 
hariç), Brezilya (Parana bölgesi hariç), Uruguay, Arjantin (Corrientes ve Misiones bölgeleri 
hariç), Şili} 5000 ton kasaplık canlı sığır getirmek için 6 Mayıs 2010 tarihinde 
gerçekleştireceği ikinci ihalenin de duyurusunu yapmıştır. 

Tüketiciler, hayvanlar Türkiye’de kesilse bile ithal etin özellikle kalitesi ve güvenilirliği 
konusunda kaygılıdırlar. Deli inek hastalığı (BSE) ile ithal edilen ete ilişkin olarak geçmiş 
yıllarda yaşanan olumsuzluklar ve 9/10/2006 tarihli Bakan Oluru ile BSE Komisyonunun 
kaldırılması gibi hususlar bu kaygıları haklı kılan unsurlardır.  

Kaygıların devam etmesinin ithal etin tüketimini sınırlayacağını tahmin edilebilir. 
Muhtemelen bu direnci kırmak için iç piyasa da fiyatın çok yükseldiği söylenmekle 
kalınmamış, piyasaya at ve eşek eti sürüldüğü haberleri gündemde tutulmuştur. Geçmişte 
de Türkiye’nin et ve/veya canlı hayvan ithalatına ikna edilmesi için aynı yol izlenmiş, 
benzer oyunlar sergilenmiştir. O yıllarda da “halka ucuz et arz edilmesi” bahanesiyle ve 
“terbiyevi ithalat “ tanımlamasıyla hayvan ve hayvansal ürünler ithalatına başlanmıştır. Bir 
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2
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süre sonra fiyatların düşmediği anlaşılmış ve halkın yeterli ve kaliteli beslenmesini hiçbir 
zaman dert edinmemiş olan ithalat yanlıları ölçüsüz kar etmenin mutluluğu ile köşelerine 
çekilmişlerdir. Kısaca, ülke insanlarının düşük fiyatla et tüketebilmeleri gibi masum ve 
insani bir gerekçeye dayalı ithalat talebi Türkiye için bir ilk değildir. Bugün durumu daha 
kaygı verici kılan ise geçmişi tüm olumsuz etkileri ile bilecek durumda olan pek çok 
yöneticinin yapılan hatayı fark etmemesi veya fark etmemiş gibi davranmasıdır.  

Kasaplık hayvan ve et ithalatının beyan edilen gerekçesi iç piyasada et fiyatlarının yüksek 
olmasıdır. Toplumu ithalata ikna etmek veya ithalat ister hale getirmek için, sıklıkla ABD 
ve AB ülkelerinde 2-3 dolar veya 2-3 avro olan etin Türkiye'de 30-40 TL olduğu 
söylenmektedir. Aslında Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Et ve Balık Kurumu yetkilileri bu 
değerlerin yanlış olduğunu, hatta kasıtlı olarak böyle ifade edildiğini bilmek 
durumundadırlar. Bu durumda onlardan beklenen seslerini çıkarmamaları değil, toplumu 
doğru bilgilendirerek bilgi kirliliğini önlemeleridir. Bunu yapmak istediklerinde ise, örneğin; 
ABD’de sığır eti perakende fiyatının 5-12.5 dolar yani 7.5-18.0 TL arasında değiştiğini3, 
İngiltere’de but etinin 12.5 pound, yani 29 TL, bonfilenin de 28 pound yani 64 TL4, 
Fransa’da antrekotun 18.6 avro/kg (36.6 TL/kg), kıymanın da 8.71 avro/kg (17.2 TL/kg) 
fiyattan satıldığını5, EBK’da ise bonfilenin 34.20 TL, pirzolanın 26.15 TL, kıymanın da 18.5 
TL olduğunu6 söylemeleri gerekecektir. Bunların yüksek sesle söylenmesi belki birçok 
kesimi rahatsız eder. Ama yetkililerin bu konuda sessiz kalması, insana ister istemez 
gelecek etin kalitesizliği ve/veya dampingli fiyattan satıldığının anlaşılmasından, ama daha 
da önemlisi,  onların da ithalatın önünün kesileceğinden korktuklarını düşünmektedir.  

Türkiye 1995 ve 1996 yıllarını arasında yaklaşık 125 000 baş gebe düve, 470 000 baş 
kasaplık sığır ve 50 000 ton et ithal etmiştir. Bu süreçte ve bunu izleyen yıllarda pek çok 
besici iflas etmiş, sayısız üretici hayvansal üretimden çekilmiştir. Benzer olumsuzluklar, 
belki de daha şiddetli olarak, bu dönemde de ortaya çıkacaktır. Bunu, yüksek et fiyatının 
sorumlusu olarak görülen veya gösterilen besicilerin hak ettikleri ceza olarak 
değerlendirmek doğru ve ahlaki bir tavır değildir. Bu yaklaşım ve bunun sonucu 
gerçekleştirilecek ithalat, ancak EBK ve ithalatçıları ile Türkiye’ye daha fazla ürün satmak 
isteyenlere fayda sağlar.  

Kasaplık hayvan ithalatı ile görevlendirilen EBK, 2005 yılında özelleştirilme kapsamından 
çıkarılmış ve 2006 yılında yeniden yapılandırılmıştır. Kurum misyonunu “Hayvancılık 
sektöründe piyasayı regüle edici bir rol üstlenmek, ülke hayvancılığını teĢvik etmek 
suretiyle” istikrarlı bir şekilde gelişmesine yardımcı olmak; Yetiştiricilere garanti pazar 
olmak suretiyle üretimde devamlılığı sağlayarak, ülkemizin hayvancılık potansiyeli yüksek 
ancak gelişmişlik düzeyi yönüyle geri kalmış bölgelerinde sosyal ve ekonomik kalkınmaya 
katkıda bulunmak; Üretimde kaliteyi artırmak, tüketiciye güvenilir ve ekonomik ürünler 
sunmak” şeklinde belirtmiştir. Bu görevlerin tamamı bir arada ele alınır ve yapılırsa bir 
anlam taşır. Fiyatların yükseldiğini ileri sürerek ithalata başvurmayı piyasa düzenleyici bir 
faaliyet olarak algılayan ve değerlendirenler bunu kavramamış olanlardır. Çünkü hem 
piyasanın tek unsuru karkas fiyatı değildir hem de bu kapsam ve nitelikteki ithalat ne 
hayvancılığı teşvik eder ne de üretimin devamlılığına katkı sağlar. Aksine üretim için 
güvensiz bir ortam yaratmakla kalmaz, geçmişte de gördürdüğümüz ve yaşadığımız gibi 
iflaslara ve ülkede üretimsizliğe yol açar.  

Tarım ve Köyişleri Bakanının fiyatla ilgili tartışmaların yaşandığı süreçte, uzun süre ve 
ısrarla aksini söylemesine rağmen ithalata dört AB ülkesinden canlı hayvan ile başlanması 
dikkat çekicidir. Bunun kadar dikkat çeken bir başka husus da EBK’nın bu iş için 
hazırlıklarını çok önceden tamamlamış görünmesidir. Azından 30 Nisan 2010 tarihli Resmi 
Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile verilen bir görev için 28 Nisan 2010’da 
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 http://www.ers.usda.gov/Data/MeatPriceSpreads/   

4
 http://www.meat-prices.co.uk/national/England/ 

5
 http://www.snm.agriculture.gouv.fr/cgi-bin/cgiaccueil, http://www.bon-boucher.com/ 

6
 http://www.ebk.gov.tr/sayfa1.asp?id=732 
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ihale duyurusu yapılabilmiştir. Gerçi bu noktada EBK yalnız değildir. Türkiye Tarım Kredi 
Kooperatifleri Merkez Birliği, TİGEM ve Pankobirlik gibi kuruluşlar aylar öncesinden 
hayvan ithalatına yönelik hazırlıklara başlamışlar, bazıları da gerekli protokolleri 
imzaladıklarını bir başarı olarak yayın yoluyla kamuya duyurmuştur. Bu durumu söz 
konusu kurumların ileri görüşlülüklerine ya da karar vericileri ikna edebileceklerine olan 
güçlü inançlarına bağlamak gerekir. Yoksa sektörden sorumlu Bakan aksine açıklamalar 
yaparken, en azından kamu ağırlıklı kurumların tersi bir beklenti içinde olmaları başka 
türlü açıklanamaz. 

Kasaplık sığır ve et ithalatının, AB ile ilgili görüşmelerde, azından 11 ve 12. Fasılların 
açılması için uygun bir ortam yaratmak amacıyla başlatıldığını ileri sürenler de olacaktır. 
Gerçekten de 2009 ilerleme raporu da dahil, hemen her ilerleme raporunda, “Türkiye, AB 
menşeli et, canlı hayvan ve bunlardan üretilen ürünlerin ithalatına getirilen yasak 
konusunda ısrar etmektedir. Bu yasak, tarımsal ürünlere ilişkin ticaret anlaşması 
kapsamındaki karşılıklı yükümlüklerin ihlali anlamına gelmektedir. Bu yasaklamanın ve 
ticaretteki diğer teknik engellerin kaldırılması, bu fasıldaki katılım müzakereleri 
bakımından kilit unsur olmaya devam etmektedir7” ifadeleri yer almaktadır. Bu durumda 
kilidi açacak anahtarlardan birinin sığır ve sığır eti ithalatı olacağını düşünen yöneticilerin 
çıkması beklenebilir. Ama raporlar okunduğunda hem tek kilidin bu olmadığı, hem de canlı 
hayvan ithalatına izin verildikten sonra et ürünlerine getirilen yasağın da kuvvetle 
savunulamayacağı kolaylıkla görülebilir. Bu noktada artık Dünya Ticaret Örgütü kuralları 
bahane edilerek, et vb ürün ihraç etmek isteyen diğer ülkelerden de ithalat yapılacaktır. 
Nitekim Amerika kıtasından 5000 ton canlı sığır ithal etmek için 6 Mayıs 2010 günü 
yapılacak olan ihale bu kapsamda görülebilir.  

İthalat kararının et fiyatlarını düşürmek amacıyla alındığı düşünüldüğünde, cevaplanması 
gereken ilk soru fiyatların neden arttığı olmalıdır. Gelir seviyesinin artışına bağlı olarak 
talep artması ve/veya ihracat yapıldığı için iç piyasaya ürün verilememesi bu nedenler 
arasında sayılabilir. Fakat son yıllarda bunları doğrulayacak bir gelişme söz konusu 
olmamıştır. Fiyat artışının olası nedenlerinden bir diğeri kaçak girişlerin önlenmesi olabilir. 
Bu gerekçeyi kabul etmenin, ülke üretiminin yetersiz olduğunu kabul etmek anlamına 
geleceği bilinmelidir. 

Yukarıda yazılanlar bir arada değerlendirildiğinde “fiyat artışının üretim düşüklüğünden 
başka sebebi yoktur” demek hatalı olmaz. Fakat sadece ithalat kararı alanlar değil, 
üretimden sorumlu olan yetkililer de fiyat artışını piyasaya mal çıkarmayarak et kıtlığına 
sebep olanların varlığına bağlamaktadırlar. İddia sahiplerinin hem bunların kimler 
olduğunu hem de bunu nasıl tespit ettiklerini açıklamaları gerekir. Sadece arzın 
azalmasına bakarak “o halde stokçular var”  demek yetmez. Bunun için daha somut 
bilgilere ihtiyaç vardır. Hayvanlar iki günde sayıldı ve beside 2 milyon baştan fazla sığır 
var demek de bu nitelikte bir bilgi değildir. Ayrıca Türkiye’de besideki hayvanların iki 
günde sayıldığını iddia etmek en azından TÜİK için yaralayıcıdır ve “TürkVet Veteriner 
Bilgi Sistemi” ile “Çiftçi Kayıt Sistemi”nin çalışmadığını gösterir. Kaldı ki inek varlığı 4 
milyon civarında olan bir populasyonda, hiç kesim yapılmamış olsa bile, 1,5-2 yaş 
arasındaki erkek hayvan sayısının 1,5 milyon baştan fazla olması beklenmez. Kısaca 
hayvanların yaş kompozisyonu ve besi kondisyonuna ilişkin ayrıntı içermeyen ve bir 
emirle hafta sonunda gerçekleştirilen bir sayımdan elde edilen rakama güvenmek ve bunu 
esas alarak karar vermek doğru olmamıştır. Bu kararın uygulanması yani ithalatın 
başlamasıyla fiyatların düşmesi de söz konusu rakamı doğrulayan bir sonuç olmayacaktır. 
Kesimhanelere getirilen hayvan sayısının değişmesi de, mezbaha dışı kesimler nedeniyle 
bir doğrulama ölçüsü sayılmamalıdır. Ama ithalata karar verenler başarılarını, iflas eden 
üretici sayısı ve olumsuz etkilenen üretime aldırmayıp, sadece et fiyatının düşmesiyle 
ölçmek durumunda kalacaklardır. Bu nedenle şimdiden et fiyatı kaç liraya düşerse 
kendilerini başarılı sayacaklarını ve ithalatı durduracaklarını açıklamak zorundadırlar. 
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 http://www.abgs.gov.tr/files/AB_Iliskileri/AdaylikSureci/IlerlemeRaporlari/turkiye_ilerleme_rap_2009.pdf 
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Buna ek olarak fiyatlar kısa süre sonra yeniden artarsa, hatta ithalat fiyatları yükselirse ne 
yapacaklarını da düşünmeye başlamalıdırlar.  

Türkiye'de kırmızı et üretiminde arz darlığına bağlı fiyat yükselmesinin en akla yatkın 
sebebi, daha önce de söylendiği üzere, stokçuluk ve stokçular değil, Türkiye’nin kırmızı et 
üretiminin azalmasıdır. Bu gerçeği kabullenmek, hemen her platformda ne kadar başarılı 
olduklarını ifade eden Bakanlık üst yönetimi için kolay değildir. Bu nedenle acil olarak bir 
suçlu aranmıştır. Şimdilik suçlu da bulunmuş görünmektedir. Suçlu muhtemelen dana ya 
da tosununu ölene kadar beslemeye karar vermiş üretici ve besicidir. Aynı durum koyun 
ve keçi yetiştirenler için de geçerlidir. Onlar da kuzu ve oğlaklarını ancak 3-4 yaşına 
gelince satmayı düşünmektedirler. Bunların bir şaka olduğunu düşünebilirsiniz. Ama “biz 
pirinç stoklayanlara gününü gösterdik, bunlara da göstereceğiz” anlayışında olanların 
söyledikleri aslında tam da budur. Yani onlara göre pirinç ile kasaplık sığır ya da koyunun 
yetiştirilme süresi, yetiştirme şekli ve depolama koşulları aynıdır. O halde stokçulara karşı 
önlemler de aynı olmalıdır.  

Şaka bir yana Türkiye'de kırmızı et üretimi gerçekten de önemli ölçüde düşmüştür. En 
azından TÜİK kayıtlarında hayvan sayılarının ciddi manada azaldığı ortadadır. Gerçek 
değerlerin TÜİK kayıtlarında yer alanlardan daha da az olduğunu kabul edenlerin sayısı 
da her geçen gün artmaktadır. Başta manda ve keçi olmak üzere tüm türlerdeki sayısal 
değişim, aşağıda görüldüğü üzere, TÜİK kayıtları esas alındığında bile kaygı vericidir.  

1984 yılı 100 kabul edildiğinde izleyen yıllar hayvan sayısı 

 

 

 

 

 

 

Hayvan sayısının azalmasının ortaya çıkardığı üretim düşüklüğünün hayvan başına verim 
artışı ile telafi edildiği iddia edilebilir. Fakat bu en azından koyun ve keçi için hiç inandırıcı 
olmaz.  Hele bir televizyon programında Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Müsteşarı’nın 2007 
yılında 800 000 civarında inek kesildiğini söylediği hatırlanırsa, bugünkü duruma üretim 
düşüklüğü dışında neden aramak iyice anlamsız hale gelir. Kesildiği ifade edilen inek 
miktarı yaklaşık Türkiye inek varlığının %20’sidir. Bu kadar hızlı kesimin tek olumsuz etkisi 
sadece o yılın süt üretimi ve karkas fiyatlarını düşürmek olmaz. Sonraki yıllarda doğacak 
buzağılar da buna uygun şekilde azalır.  Hal böyle olunca ülke et üretimi düşer. Kaba bir 
hesapla 2007’de kesilen 800 000 ineğin sadece döllerinden dolayı 2009-2010 yıllarına 
yansıyacak karkas üretimi düşüklüğünün yılda 100 000 ton civarında olacağı söylenebilir. 
Kararnamede yer alan kasaplık sığır sayısı ve et miktarı esas alındığında, 2010 yılında 
ithalatla sağlanacak et miktarının yaklaşık 12 500 ton kadar olacağı anlaşılmaktadır. 
Sadece sığır eti üretiminde yıllık azalmanın bunun çok üstünde olduğu bir ortamda, 
ithalatın da çare olmadığı anlaşılacaktır. Umarım bu noktaya gelindiğinde ithalat iyice 
azmamış ve ülkenin üretimini artırmak için hala yapılabilecek şeyler kalmış olur.  

Memeli hayvanlara dayalı et üretimi söz konusu olduğunda aniden ortaya çıkan üretim 
artışı hemen anaç kesimini akla getirmeli ve bu yolla sağlanan üretim artışının gelecek 
yıllardaki kıtlığın habercisi olduğu bilinmelidir. Türkiye bu durumu birkaç defa tam olarak 

                                                           
8
 Türkiye'de koyun ve keçi sayısının azalmasında elbette terörün etkisi vardır. Ama terörün olmadığı 

bölgelerde, örneğin Orta Anadolu, Marmara ve Ege bölgesinde koyun sayısının sözü edilen bölgelerden daha 

hızlı azalmıştır.  

 

Yıllar Sığır Koyun8 
Ankara 
Keçisi 

Kıl Keçi Manda 

1990 91,7 100,4 64,8 87,2 68,2 

1995 95,0 83,7 36,2 75,5 46,9 

2000 86,7 70,5 18,9 61,4 26,8 

2005 84,8 62,6 11,8 56,5 19,3 

2008 87,5 59,4 8,0 48,8 15,8 
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yaşamış, ama her türlü uyarıya9 rağmen yöneticiler bunu görmek istememişlerdir. İş iyice 
ciddileşince dişi sığır kesimini yasaklamışlardır. Yani yetiştiricilerden zararına inek 
beslemelerini talep etmişlerdir. Şimdi ise bir spekülasyon yani vurgunculuk hikayesi 
benimseyerek, bir başka ifadeyle besicilerin tekel oluşturduğunu iddia ederek, bu durumun 
sorumluluğundan kurtulmaya çalışmaktadırlar. Bu tezi kabul ettirip buna göre tedbir 
aldıklarında, ki ithalat bunlardan biridir. Kısaca ülkeyi yaklaşık 15 yıl sonra ithalata 
mahkum edenlerin, bunu spekülasyonla mücadele için yaptıklarını ileri sürmelerinin 
başarısız ve yanlış politikalar minaresine kılıf uydurmaktan başka bir anlamı yoktur. 
Bakanlık üst yönetiminin bu noktada yapılabileceği en iyi ve en doğru iş, üretim 
düşüklüğünün sorumluluğunu kabul edip yönetimden ayrılmaktır. Yoksa üretim ve ülke 
zarar görmeye devam edecek, sorumlulukları her geçen gün artacaktır. 

Spekülasyon konusunda ısrar ediliyorsa, spekülatörlerin yani vurguncuların besiciler mi, 
kasaplar mı, toptancılar mı, yoksa et işleyen tesisler mi olduğunu açıklamalı ve sorumlular 
hakkında gecikmeden yasal işlem başlatılmalıdır. Gerçi genelde kırmızı et, özelde de sığır 
eti üretimi ve fiyat oluşumu hakkında bilgisi olanlar hem üretim koşullarının stokçuluğa izin 
vermeyeceğini hem de sayılan grupların bir çoğunun stokçuluk ve spekülasyon 
imkanlarının olmadığını bilirler. Yalnız alınan kararlar gerçekten de bazı kesimlere 
spekülatif kazanç sağlayacak niteliktedir. Örneğin yüksek fiyata karkas satıp, düşük fiyata 
besi materyali alma beklentisinde olanlar ithalatın başlatılmasını sağlamak için bazı 
düzenlemelere katkı sağlamış olabilirler. Belki de belirli bir fiyattan taahhüde giren ama 
fiyatlar yükselince karı düşen kişi ya da kurumlar, kısa süreli fiyat artışı sağlayarak ithalat 
kararının alınmasına yol açmışlardır. Aynı şekilde toptancılar alış ve satış fiyatını kontrol 
eder hale gelmiş olabilirler. Eğer bunların hiç biri olmamıştır, tek sorumlu büyük besi 
işletmeleridir deniyorsa, hem bunlar açıklanmalı hem de büyük işletmelerin kurulmasını ve 
işletmelerin daha da büyümesini teşvik etmeyi gelişmenin koşulu sayan ve bu anlayışı 
temel politika haline getirenler, gelecek konusundaki düşüncelerini gözden geçirmelidirler. 
Çünkü bu ifade ile, adı açıkça söylenmese de, Türkiye'de sığır eti üretiminde tekelleşme 
olduğu iddia edilmektedir. Bu elbette arzulanan bir durum değildir. Ama kesim, pazarlama 
ve işleme ayaklarındaki tekelleşmeyi göz ardı edip, üretim ayağında, hem de sığır eti 
üretiminde, tekelleşme var demek inandırıcı olmaz. Yalnız bu ifadelerden üretim ayağında 
ileri dönemlerde tekelleşme çabası olmayacağı anlamı da çıkarılmamalıdır. Fırsat verilirse 
üretim ayağında da bazıları, fiyat belirlemek ve piyasayı yönlendirmek için ortak hareket 
etme gayretinde olacaklardır. Mesele bunları önleyecek uygulanabilir yasal 
düzenlemelerin yapılması ve idari yapılanmanın sağlanmasıdır. 

Özetle, kırmızı et piyasasında yaşanan durumun gerçek nedeni Türkiye'nin kırmızı et 
üretiminin iyice düşmesidir. Bu durumun ortaya çıkacağı 2007 yılında; önce süt, ardından 
da et fiyatları iyice düştüğü halde hiçbir önlem alınmadığında belli olmuştur. İstatistikleri 
değiştirmeyi üretim artışı sananlar bu dönemde yapılan uyarıları görmezden gelmişlerdir. 
Şimdi alınmaya çalışılan önlemin, yani ithalatın, önce 2001, ardından 2005 ve son olarak 
da 2007’de önlem alınmayarak yaratılan felaketleri bile aratacak kadar hata ve olumsuzluk 
içerdiği bilinmelidir.   

                                                           
9
 Süt Fiyatı DüĢürülmeye Devam Ederse Ne Olur?   

…..İşletmelerden bir kısmının süt üretiminden kaynaklanan zarara dayanamayıp hayvanlarını elden çıkararak 
işi bırakmaları sürpriz olmamalıdır. Mevcut koşullarda inekleri elden çıkarmanın tek yolu kesime göndermektir. 
Son zamanlarda artan inek kesiminin daha da hızlanması piyasada kırmızı et fiyatlarını düşürecektir. Bu ister 
istemez kasaplık genç hayvanların fiyatına da yansıyacak ve üreticinin bu kaynaktan sağladığı gelir de 
azalacaktır.  Bütün bu olumsuzluklar yaşandıktan sonra geriye; borcu olan ama süt üretimi olmayan üreticiler,  
üreticilerden alacaklarını tahsil edemedikleri için zor durumda kalmış sektör temsilcileri ile öncelikle yüksek 
verimli ineklerinin çoğunu kaybetmiş ve bu nedenle de hem süt hem de kırmızı et üretimi düşmüş bir Türkiye 
kalacaktır. Böyle bir ortamda bu defa da, ülke içi üretimin düşmüş olması gerekçe gösterilerek önce ürün 
fiyatları artırılacak, ardından da ithalat talepleri gündeme taşınacaktır. Bunların hepsi de hem tüketici hem de 
üreticinin daha fazla zarar görmesine yol açacaktır. Türkiye’de sektör geçmiş yıllarda da benzer uygulamalara 
maruz bırakılmış, bir kesim önce sektörü zora sokup sonra da kurtarıcılığa soyunmuştur……. 

DAMIZLIK SIĞIR YETĠġTĠRĠCĠLERĠ DERGĠSĠ YIL 10. 15 ARALIK 2008 SAYI 43(25-27)   
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Sığır eti fiyatı ne kadar yüksek? 

Türkiye'de kırmızı et fiyatlarındaki artış, üreticilerin hayvanlarını elden çıkarmak için 
yarıştıkları koşullarda oluşmuş en düşük fiyat esas alınarak hesaplanmaktadır. 
Gerçektende 2007 yılında özellikle süt üreticileri daha fazla zarar etmemek için her yaş 
grubundan hayvanı kesmek zorunda kalmışlardır. Bu durumu yetkililere iletmek 
istediklerinde de “fiyatlar serbest piyasada oluşur” cevabı ile karşılaşmışlardır. Bugün aynı 
görevlilerin yüksek fiyattan şikayet edip, çok benimsedikleri serbest piyasaya müdahale 
etmeleri anlaşılır bir iş değildir.  

Eğer EBK fiyatı esas alınırsa 1 kg karkas için üreticiye ödenen tutar ülkenin büyük bir 
bölümünde 14,5 TL’dir. Normal bir sığır karkasından, ağırlığının %80’i kadar kemiksiz et 
elde edilir. Bu durumda kemiksiz hale getirilmiş karkasın fiyatı 18 TL/kg olur. Bu rakama 
toptancı ve kasap karı ile diğer giderler eklenerek ortalama satış fiyatı hesaplanabilir. 
Türkiye'de kemiksiz sığır karkasının ortalama satış fiyatı, en yüksek denilen dönemlerde 
bile 25 TL civarında olmuştur. Ama ithalat ateşine odun atanlar bir sığırdan çıkan 3-4 kg 
bonfilenin fiyatını ortalama fiyat gibi kullanmaktan ve yazmaktan çekinmemişlerdir. Yani 
Türkiye’deki bonfile fiyatını AB ülkeleri kıyma fiyatı ile karşılaştırarak kamuoyunu 
yanıltanların yaptıkları işin bir benzerini sergilemişlerdir. Gerçi her ikisini yapanlar da aynı 
çevrelerdir ve bunu cahillikle açıklamak mümkün değildir. Bu açıkça kötü niyetli bir 
yönlendirmedir. 

Fiyat artışının sorumlularından biri, hatta en önemlisinin besiciler olduğu ilan edilmiştir. 
Besicinin kazancı sattığı karkastan sağladığı gelir ile bir sonraki dönemde aynı miktar 
karkası üretmek için yapacağı masraflar arasındaki fark olarak tanımlanmalıdır. Eğer bir 
besici bir sığırdan 14,5 TL fiyatla 280 kg karkas satmış ise elde edeceği gelir yaklaşık 
4000 TL olur. Aynı miktar eti üretmek için yaklaşık 12 TL/kg fiyattan ham hayvan, 0,56 
TL/kg fiyattan yem alarak 200 kg canlı ağırlıkta bir hayvan ile işe başlayacak olan bir 
besicinin sadece yem ve hayvan alım bedelinin 3600 TL civarında olacağı hesaplanabilir. 
Buna diğer giderler eklenip 4000 TL’den çıkarılınca besicinin kazancı ortaya çıkar. Kısaca 
mevcut koşullarda besicinin önemli bir kazanç içinde olmadığı anlaşılmaktadır.. 

Bu durumda kazancını artırmak isteyen besicinin yapması gereken yem fiyatı ve/veya 
besiye alınacak hayvan fiyatını düşürmek olmalıdır. Fakat bu iki temel girdinin fiyat 
oluşumuna besicinin etkisi oldukça sınırlıdır. Bunu akılda tutup, yem fiyatını bir yana 
bırakarak besi hayvanı fiyatının nasıl düşürüleceği tartışılabilir.  

Türkiye'nin koşulları et sığırı üretmeye uygun değildir. Bu yüzden et üretiminin büyük 
kısmı süt sığırı populasyonunun erkek bireyleri ile gerçekleştirilir. Fakat, daha önce de 
belirttiğimiz gibi, uzun süreli düşük süt fiyatı inek kesimini hızlandırmıştır.  Bu durum 
sonraki yıllara besi materyali arzının düşmesi olarak yansımış, bu da besiye alınacak 
hayvan fiyatlarını yükseltmiştir. Yalnız serbest piyasa koşullarında olağan kabul edilen bu 
yükselmenin uzun zamandır zarar eden ve besi materyali sığır üretiminin ana kaynağı 
olan süt üreticilerine biraz ferahlık sağladığı da unutulmamalıdır. Aksi halde inek kesimine 
devam edileceği ve bugünkü kadar bile besi materyali olmayacağı bilinmelidir.  

Anaç hayvan kesimi sığırla sınırlı kalmamış, koyunda daha da hızlı olmuştur. Bunun doğal 
sonucu olarak koyun sayısı büyük bir hızla azalmıştır. Keçi sayısını azaltmak zaten Çevre 
ve Orman Bakanlığı ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın ortak resmi politikası haline 
getirilmiştir. Bu gelişmelerin sonucunda 1985 yılında Türkiye kırmızı et üretiminin yaklaşık 
%45’ini veren koyun ve keçinin payı, et üretimi iki kat artmadığı halde, %23’e gerilemiştir. 
Özetle, Türkiye’de hayvan sayısı hızla azalmıştır. Et ve süt fiyatlarının artması ve 
piyasada istikrar tesis edilmesi sayısal azalmayı tersine çevirecek en önemli unsurlardır. 
Türkiye'de bu aşamada yapılan gelir azaltıcı müdahaleler, zaten zor günler geçirmiş olan 
sektörde toparlanmayı engelleyecek, Türkiye hayvan varlığı azalmaya devam edecektir. 
Bu da Türkiye'yi doğrudan ve sürekli olarak ithalata mahkum kılacak bir sonuç 
doğuracaktır. Eğer yetkililer AB’ye ve/veya DTÖ’ye verilmiş et ithalatı sözünü yerine 
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getirmek için bu yola başvurmuşlarsa, ülkeyi sürekli olarak ithalata mahkum edeceklerini 
ve bunun sadece et ithal etmekle sınırlı kalmayacağını bilmelidirler. Yok, EBK 
taahhütlerini yerine getirmek ve/veya daha fazla kar sağlamak gibi nedenlerle ithalatın tatlı 
karına özendiyse, bu karardan bir an önce vazgeçirilmeli ve bu süreçte yaşanan olaylar 
tüm boyutları ile incelenmelidir.  

 

Et üretimini artırmak için neler yapılabilir? 

Türkiye toplam et üretiminde tavuğun payı oldukça yüksektir. Örneğin domuz eti üretimi 
dışarıda tutulduğunda tavuğun toplam et üretimindeki payı dünya’da %48, Avrupa 
Birliğinde %45 kadarken Türkiye’de %60’a yaklaşmıştır. Bu durum da dikkate alınarak, 
öncelikle ülkede kırmızı et üretim hızının artırılması gerekliliği benimsenmelidir. Bu 
ifadeden tavuk eti üretiminin yeterli olduğu gibi bir sonuç çıkarılmamalıdır. Tavuk eti 
üretimi de artırılmalı, ama kırmızı et üretiminin yıllık artış hızının tavuk eti üretiminden 
daha yüksek olması hedeflenmelidir. Bunun için öncelik koyun ve keçide olmak üzere 
hayvan sayısının artıracak önlemler alınmalıdır. Hayvan sayısını artıracak temel politikalar 
içerisinde hayvansal ürün fiyatlarında istikrar ve yeterlilik sağlamak ilk sıraya konulmalıdır. 
Bugün olduğu gibi her dönemsel değişimi, hem de ölçüp biçmeden, ithalat gerekçesi 
yapmak hayvan sayısını artırmayacak, aksine azaltacaktır. 

Koyun ve keçi sayısını bugünkü değerinin iki katına çıkarmak, karkas ağırlığı aynı 
kaldığında bile, Türkiye kırmızı et üretimini yaklaşık 210 bin ton, yani var olduğu ifade 
edilen toplam kırmızı et üretiminin yaklaşık %25’i kadar artıracaktır. Ama koyun ve keçi 
sayısının toplamı İran’ın 2008 yılı varlığının ancak %60’ı kadar olacaktır.  

Türkiye sığır varlığında da sayısal artış sağlamak bir zorunluluktur. Bunun yolu, koşulları 
uygun olsun olmasın her yetiştiriciye inek dağıtmak değildir. Gebe düve talebi yaratmak 
için borçlanma koşullarını hafifletmek sadece borçlu çiftçi sayısını artırmamış, hastalıkların 
ülkeye dağılmasına ve düve fiyatlarının yükselmesine de yol açmıştır. Bu olumsuzluklar 
üretimi artıracak faaliyetlerin olağan ve katlanılabilir sonuçları değildir. Bu kadar sorun 
sadece ülkenin dişi sığırlarının bir kısmının yeri değiştirilerek yaratılmıştır. Bu 
uygulamadan bir an önce vazgeçilmelidir.  

Sığır sayısını artırmayı öngören bir politika izlenirken süt fiyatlarının düşmesi önlenmelidir. 
Aksi halde sığır sayısı bugünkü değerinin de altına düşebilecektir. Bunun için önce 
fiyatlara müdahaleye imkan veren bir süt piyasa düzeni oluşturmanın gerekliliği ile ülkenin 
her yerinde, AB’de bile tercih edilmeyen, yüksek süt verimli sürüler kurdurmanın 
gereksizliği anlaşılmalıdır. Ülke sığırcılığının Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri başta 
olmak üzere kullanma melezlemesiyle tanışması sağlanmalıdır. Yani çiftçiler, ineklerini 
zaman zaman etçi ırklarla tohumlaya ve doğacak erkek ve dişileri doğrudan et üretiminde 
kullanmaya teşvik edilmelidir.  

Sığır sayısı yaklaşık 15 milyon başa yani bugün olduğu söylenenin 1,5 katına çıkarılır ve 
ortalama karkas ağırlığı %20 artırılabilirse - ikisi de mümkündür- Türkiye'nin sığır eti 
üretimi bugünkünün yaklaşık iki katına ulaşmış olur. Bu iki önlem, yani koyun ve keçi 
sayısını iki katına çıkarmak ve sığır sayısını %50, sığır karkas ağırlığını da %20 artırmak, 
başka unsurlar değişmese de, ülke kırmızı et üretimini 900 bin tondan 1,7 milyon tona 
taşıyacaktır. Yani bugün kişi başına yaklaşık 12 kg olan kırmızı et üretimi, 80 milyon 
milyon nüfuslu bir Türkiye’de 21 kilograma yükseltilecektir. Ülke yöneticilerinin hedefi 
şimdilik hiç olmazsa bu olmalıdır. Yoksa birkaç ay ucuz et sağlama iddiası ile yapılacak 
işler insanlarımızı bugünkünden daha aç ve yetersiz beslenir hale getirecektir.  

 

 

 

 



8 
 

Öneriler ya da Son sözler  

Türkiye’yi yönetenler ve hayvansal üretimle ilgilenenler bu ülkede kırmızı et sorunun süt, 
süt sorununun da kırmızı et sorunu olduğunu anlamalıdırlar. 

Büyük çaplı ithalatın, özellikle koruma ve destekleme düzeyi düşük ülkelerde, büyük 
krizlere yol açacağı bilinmelidir. 

Üreticiye verilen desteklerin yerine ulaşması ve amacına uygun kullanılması 
sağlanmalıdır. Desteklerin üretenin hakkı olduğu, bir bağış olmadığı açıkça kabul ve ifade 
edilmelidir. 

Başta koyun ve keçi olmak üzere hayvan varlığını artırmadan kırmızı et sorununun 
aşılamayacağı bilinmelidir. 

Kırmızı et fiyatlarının üreticileri zarar ettirecek seviyelere düşürülmesi, izleyen dönemlerde 
daha yüksek tüketici fiyatlarına yol açacaktır. 

Temelsiz planlar yapmak ve stratejiler belirlemek yerine, edilgen olmayan, açık, 
anlaşılabilir ve ülke gerçeklerine uygun politikalar belirlenmelidir. Bu politikalar; bir siyasi 
görüşü, bir mesleği, birkaç tüccarı ya da belirli bir anlayışı gözeterek oluşturulmamalı ya 
da onlara feda edilmemelidir.  

Piyasa istikrarı sağlamanın üretim artışına katkısının, kısa süreli fiyat artışlarından daha 
yüksek olacağı bilinmeli, et ve süt piyasasında istikrar sağlayacak önlemler alınmalıdır. Bu 
amaca hizmet edecek çalışmalara bir an önce başlanması, sadece sayısal azalmayı 
durdurmayacak, üretim ve sayı artışına da imkan verecektir. Üretim artış hızına bağlı 
olarak bir müddet sonra da fiyatlar Türkiye için makul seviyelere inecektir. Ama ithalat ve 
benzeri müdahaleler yapıldıkça, izleyen dönemlerde sadece üretim azalmayacak, her 
sefer daha derinleşen kriz büyüyecektir.  

Örgütlenmeye özel önem verilmeli, Ulusal Süt Konseyi gibi, neyi nasıl yapacağı belli 
olmayan sivil toplum örgütleri oluşturmayı “üreticilerin örgütlenmesi” sanma yanılgısından 
vazgeçilmelidir.  

İşleme ve pazarlama ayaklarındaki oligopol yapılaşmayı önlemeye ve bunun üretim 
ayağına taşınmasını engellemeye yönelik tedbirler alınmalıdır. 

Hayvancılık politikalarını sosyal politikalar ile karıştırmanın ne kırsal kalkınmaya ne 
hayvancılığa yarar sağlamayacağı anlaşılmalı, hayvansal üretimde arzulanan gelişmelerin 
sağlanmasının tek yolunun üreticinin ürününün değerini almasını sağlayacak pazarlama 
koşullarının, gelişmiş tüm ülkelerde de olduğu gibi “serbest piyasa koşullarına rağmen” 
sağlanması olduğu akıldan çıkartılmalıdır. 

Türkiye’de hiç olmazsa iller düzeyinde üretim sistemlerini tanımlayarak bu sistemlere 
uygun damızlıklar geliştirilmelidir. Fakat, AB’ye uyumun gereği gibi göstererek, yani yalan 
söyleyerek, hayvan ıslahı yasasını kaldırmayı akıllarına getirenlerin bunu 
yapamayacakları da bilinmelidir.  

Yöneticiler ve teknik kadrolar, hayvansal üretimde yanlış bir kararın sonuçlarının kısa 
sürede, doğru kararların sonuçlarının da birkaç yıl sonra ortaya çıkacağını kabul etmeli ve 
üretimi bırakanların büyük çoğunluğunun tekrar başlamalarının mümkün olmadığını 
bilmelidirler. 

Hayvansal üretimde bulunanların büyük bir bölümünün üretimden ayrılmalarının kırsal 
kalkınmayı engelleyip, ekonomik ve sosyal sorunları büyüteceği unutulmamalıdır.  

 

 

 


