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Proje Özeti: Türkiye ekonomisinde hayvancılık; artan nüfusun hayvansal protein ihtiyacını karşılaması, bölgeler 

ve sektörler arası dengeli kalkınma ve istikrarı sağlaması, sanayi ve hizmet sektörlerinde istihdam olanakları 

yaratarak kırsal alanlarda işsizlik sorununu azaltması ve gizli işsizlik ile göçü önlemesi, kalkınma ve sanayileşme 

finansmanını öz kaynaklara dayandırması, doğrudan insan gıdası olarak değerlendirilemeyen bitkisel ürünlerin 

ve artıklarının hayvanlara faydalı gıdalara dönüştürmesi, sanayi için hammadde sağlaması, dışsatımı artırması 

açılarından önemli potansiyele sahip bir sektördür(Anonim, 2004, 1; Aydemir ve Pıçak, 2007). 

Günümüzde hayvancılık gelişmiş ülkelerde bir sanayi kolu durumuna gelmiş, ekonominin ayrılmaz bir parçası 

olmuştur. Bu durum, hayvancılığın ulusal düzeyde geliştirilmesi gereken stratejik bir sektör olduğunu ortaya 

koymaktadır. Bu çerçevede, hayvancılık sektörü gelecekte gerek ekonomik yapıda ve gerekse insan 

beslenmesindeki önemini artırarak sürdürecektir (Aydemir ve Pıçak, 2007). 

Hayvancılık sektörü, ülke ekonomisini geliştiren, birim yatırıma en yüksek katma değeri oluşturan ve en düşük 

maliyetle istihdam olanağı sağlayan bir sektördür. Sanayide günümüzde bir kişiye istihdam olanağı yaratabilmek 

için asgari 80.000 dolarlık yatırıma ihtiyaç duyulurken, hayvancılıkta bunun beşte biri kadar kaynak yeterli 

olmaktadır. Sanayi kesimi ile karşılaştırıldığında aynı miktar yatırım ile hayvancılıkta 5 kat daha fazla sayıda 

kişiye iş olanağı yaratılabilmektedir (Peşmen ve Yardımcı, 2008). 

2000’li yıllara kadar hayvancılık sürekli geri planda kalmış, istenen hedeflere ulaşılamamış ve hayvancılığın 

sorunlarına net çözümler getirilememiştir. Ancak sonraki yıllarda hayvancılığa verilen desteklerin önemli 

gelişmelere yol açtığı belirtilmektedir.  

Bu araştırma, Türkiye’de besi sığırcılığı işletmelerinde mevcut destekleme araçlarının ve belirli varsayımlar 

altında oluşturulacak prim(fark ödeme) desteği senaryolarının kırmızı et arzı üzerindeki etkisini ortaya koymak 

için hazırlanmıştır. Öncelikle çalışmada mevcut destekleme politikaları açıklanacak, bugüne değin uygulanan 

politikalara yer verilecek ve sorunlar saptanacaktır. Çalışmanın birincil verilerini, Türkiye’de hayvancılığın yoğun 

olarak yapıldığı illerde oransal örnekleme yöntemine göre belirlenecek sayıdaki besi sığırcılığına yer veren 

hayvancılık işletmelerinde doldurulacak olan anket formlarından elde edilen veriler oluşturacaktır. Bu çalışmanın 

sonucunda, Türkiye’de hayvancılıkta uygulanan destekleme araçları göz önüne alınarak belirli varsayımlar 

altında bölgesel düzeyde kırmızı et arzının artırılması için çeşitli senaryolar oluşturulacaktır. 
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