
İnsanların sağlıklı ve dengeli beslenebilmeleri için aldıkları günlük gıdalar içerisinde hayvansal 

besinlerin olmasının büyük önemi ve yararı vardır. Hayvansal gıdalar içerisinde ise et ve süt en önemli 

ürünlerdir.  

 

Hayvancılık; insanın dengeli beslenmesi için gerekli olan et ve süt gibi temel ürünleri üretmesi, iş 

sahası yaratması, insan gıdası olarak tüketilemeyen bitkileri ve bitkisel artıkları değerlendirmesi 

nedeniyle vazgeçilmez bir sektördür. Bu nedenle insan hayatında ve ülke ekonomisinde önemli bir 

yere ve değere sahiptir. 

Diğer sektörlere kıyasla hayvancılık, katma değer yaratma imkânı en fazla olanıdır. Hayvancılık et, süt 

ve diğer hayvansal ürünler sanayi dışında, doğrudan hayvancılığa dayalı ilaç, yem ve hayvancılık 

ekipman sanayi kolları ile yeni istihdam alanları da yaratarak ekonomiye büyük katkı sağlamaktadır. 

Ülkemiz, farklı iklim yapıları, değişik tür ve ırktan çeşitli hayvan varlığı ve halen büyük bir kısmı kırsal 

kesimde yaşayan nüfusu ile hayvancılık konusuna ayrı bir önem vermesi gereken konumdadır. Son 

yıllarda bütün gelişmiş ülkelerde hayvansal üretimin toplam tarımsal üretim içindeki payı giderek 

artmaktadır. 

Hayvancılık Araştırmaları Bölüm Başkanlığı olarak ülke ekonomisinde hayvancılığın payının artması 

için var gücümüzle proje üretmeye ve bunları halkla buluşturmaya büyük önem veriyoruz. 

Hayvancılık Araştırmaları Bölüm Başkanlığının bakanlık tarafından verilen özel görevleri şunlardır; 

1. Ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim önceliklerini belirlemek, eğitim programları hazırlamak, 

organize etmek ve koordinasyonunu sağlamak 

2. Hayvancılıkta verimliliği ve üretimi artırmak ve çeşitlendirmek amacıyla ıslah, yetiştirme 

teknikleri, tabii, suni tohumlama ve embriyo transferi konusunda araştırmalar yapmak, 

yaptırmak,  

3. Hayvancılıkta bakım-besleme, hayvan refahı ve sürü idaresi teknikleri ile barındırma 

sistemleri konularında araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak,  

4. Evcil hayvan genetik kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir kullanımı konularında 

araştırmalar yürütmek,  

5. Hayvanların sağlığına zarar veren her türlü salgın ve paraziter hastalıklar ve hayvanlardan 

insanlara geçen hastalıklar ile ilgili teşhis, tedavi ve koruma tedbir ve şartlarını tespit etmek 

üzere gerekli araştırmaları yapmak ve yaptırmak,  

6. Ülke genelinde görev alanına giren konularda araştırma önceliklerini belirlemek, entegre 

projelerde koordinatörlük yapmak ve çalışma konularında en az bir hakemli dergi yayınlamak. 

7. İklim değişikliğinin hayvansal üretim üzerinde meydana getireceği muhtemel değişimleri 

belirlemek ve uygun adaptasyon önerileri geliştirmek, 

8. Araştırma sonuçlarını  Türkçe ve/veya yabancı dilde yayınlamak ve uzun dönemde Enstitünün 

bilimsel yönden  güçlenmesini sağlayacak çalışmaları yapmaktır. 
 


