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İnsanların temel ihtiyaçlarını karşılayan hayvancılık sektörü, kırsal alanda istihdam oluşturabilme, 
birçok sektöre katma değer sağlama ve büyük ölçüde yerli sermayeyle yapılmaktadır. Sektörün 
ekonomi içerisindeki doğrudan payı (Tarım olarak) Tüik verilerine göre 2019 un toplamında %6,5 
iken 2020 ‘nin ilk 3 çeyreğinde %6,5 rakamına ulaşılmıştır. Çin’de başlayıp dünyayı saran covid-19 
salgının da etkisiyle ilk 3 çeyrekte daralan ekonomilerde büyüyen sektör tarım ve hayvancılık 
olmuştur. Türkiye’de tarım ve hayvancılık önemli ihracat kalemlerinden biridir. Türkiye’de 2019 
yılında yapılan toplam ihracatın yaklaşık %23’ü  2020 yılının ise  ilk 11 ayında yapılan toplam 
ihracatın %24’nü tarım ve hayvancılık sektörü yapmıştır (Kaynak TİM).   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                DEĞERLENDİRME 

§ Türkiye ekonomisi 2020 üçüncü çeyrekte %6,7 büyüdü. 
§ Tarım ve hayvancılık sektörü 2020 üçüncü çeyrekte %11,6 büyüdü. 
§ Tarım ve Hayvancılık sektörü 2020 üç çeyrekte genel ekonominin üstünde performans sergiledi. 
§ Tarım ve hayvancılık sektörü bir önceki yılın aynı ayına göre %23,9 büyüdü. 
§ 2019 yılı canlı hayvanlar değeri en yüksek olan il 8.994.979 TL ile Konya 188.779 TL ile Rize ise en düşük 

il oldu. Elâzığ 2019 yılı canlı hayvan değeri 2.106.984 TL oldu. 
§ 2019 yılı Türkiye sığır sayısı 8.559.855 Elazığ’ın payı %0,98 Koyun sayısı 34.199.467 Elâzığ’ın payı %1,76 

Sağılan hayvan sayısı 31.968.157 Elazığ payı %1,4 Süt üretimi (ton) 22.960.379 Elazığ payı %1,13 Etlik 
tavuk sayısı 221.841.860 Elazığ payı 1,7 Yumurta tavuğu 120.725.299 Elazığ payı %1.1 İpek böcekciliği 
5.890 Elazığ payı %2,46  

§ 2019 yılı verilerine göre Elazığ bölge illeri arasında (Elazığ-Malatya-Tunceli-Bingöl) Sığır yetiştiriciliğinin 
%42 sini Koyun yetiştiriciliğinin %36,3 ünü Sağılan hayvanların %32,1 ini Süt üretiminin %36,4 ünü Etlik 
Tavuk yetiştiriciliğinin %54,9 unu Yumurta Tavuğunun %53,7 sini Kaz yetiştiriciliğinin %55,9 unu Ördek 
yetiştiriciliğinin %39,7 sini Bal üretiminin %17,4 ünü İpek böcekciliğinin %81,5 ini üretmektedir. 

§ Bu veriler ışığında Elazığ bölge illeri arasında süt veriminde iyi kovan sayısına göre bal veriminde düşük 
kalmaktadır, Türkiye ve Dünya ortalamasında ise her iki sektörde de düşüktür. 

§ 2020 yılında hayvansal ürün üretimi ve tarım sektörünün büyüme rakamlarına rağmen girdi 
maliyetlerindeki %30’a varan artışlar nedeniyle bu büyümeler sürdürülebilir olmayacaktır. 

§ Verilen desteklerin niteliğinin değişerek herkese eşit değil de ürünün kalitesi ve verime göre (Süt 
işletmesi hayvan sayısı / toplam süt litresi, buğday ekimi tohum/ alınan ürün tonajı vb.) alınan fatura 
ile belli miktar avans ödemesi mahsul satış faturası ile verim ve prim ödemesi yapılarak hem kayıt 
dışılığı hem de yüksek verimi teşvik edici düzenleme yapılmalıdır. 

§ Ürünlere katma değer sağlama ve markalaşma konusunda üretici desteklenmeli 
§ Artan maliyetlerle yapılan zamları baskılamak için plansız ve üreticiyi ezici ithalat yapılmamalı 
§ İklim değişikliğine uyum kapsamında ar-ge yatırımları artırılmalı çiftçi değişen iklime uygun ürünlere 

yönlendirilmeli 
§ Arazi toplulaştırmaları hızlanmalı  
§ Uygun model Kooperatifler ve Sulama birlikleri teşvik edilmeli 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dönemler İtibarıyla Yıllık Ortalama Reel Büyüme Hızları 

 

Dönemler TARIM  SANAYİ HİZMETLER İNŞAAT GSYH 
1950-1959 6,2 9,1 6,7 8,2 7,0 
1960-1969 1,7 9,4 6,6, 6,1 5,3 
1970-1979 1,6 5,9 5,8 2,7 4,7 
1980-1989 0,6 6,3 4,3 6,7 4,0 
1990-1999 1,7 4,5 4,3 1,4 3,9 
2000-2009 1,9 3,8 4,1 5,8 3,8 
2010-2019 6,7 8,2 6,4 9,4 6,5 
 

GSYH  Sektörel Bazda TL  

 

 

Tarım ve hayvancılık sektörünün büyümesi TL bazında devam etse de artan kur fiyatları nedeniyle karlılık ve 
sektörün üretim kapasitesi aynı oranda artmamıştır. 

Tarım ve hayvancılık sektörünün Türkiye genelinde ve ilimiz özelinde sorunları vardır. Bu sorunları sektörün çok 
geniş ve farklı üretim kolları olması nedeniyle daha dar ölçek de incelemeliyiz. 

 

 

 



TARIM VE HAYVANCILIĞIN İSTİHDAMA KATKISI VE TARIM ÜRÜNLERİ 
ÜRETİM MİKTARLARI 

 

 

 

Tarım ülkemizde en çok kayıt dışı çalışılan sektörlerden olmasına rağmen çalışan yaklaşık her 10 kişiden 2 sine 
istihdam sağlamaktadır 

 

 

 



TÜRKİYEDE VE DÜNYADA TARIM VE HAYVANCILIK SEKTÖRÜNÜN BÜYÜMESİ VE 
GSHY İÇİNDEKİ PAYI 

 

 

 

 

 



1.) Etlik Tavuk Yetiştiriciliği  

  

 

Yukarıdaki grafikte tuik verilerine göre 2019-2020 yılları tavuk eti üretimi gösterilmiştir. 2020 yılı üretilen 
tavuk eti 2019 yılının aynı dönemine göre %0,1  düşmüştür. 

 

 

 Sektör entegre (kesimhanesi yem fabrikası ve kuluçkahanesi olan işletme) ve fason üretim yapan üretici 
(civcivlerin yetiştirildiği kümesleri ve bakımı üstlenen) olmak üzere iki ana koldan oluşmaktadır. Entegre 
üreticiye civciv , yem, veterinerlik hizmeti ve nakliyelerini karşılayarak fason üretim yaptırmaktadır. Üretici 
entegrenin belirlediği şartlarda fason üretim sözleşmesi imzalayarak üretim aşamasına geçer. Sektörün ana 
girdi kalemini yem, civciv ve enerji oluşturur. Yemin hammaddesinde ithal ürünlerin fazla olması nedeniyle 
yaşanan kur artışlarında yem maliyetlerindeki artış sektörde fiyat istikrarını bozmaktadır.  Girdi maliyetlerindeki 
bu artış iç pazarda talebin düşmemesi ihracatta rekabetin sağlanabilmesi için satış fiyatlarına aynı oranda 
yansıtılamamaktadır. Buna bir de ihracatın ağırlıklı yapıldığı ülkelerdeki (Irak, Suriye, Lübnan) karışıklıklar ve 
Suudi Arabistan’ın getirmiş olduğu ambargolar eklenince sektör istenilen büyümeyi ve devamlılığı 
sağlayamamaktadır.    Elâzığ ve çevre illerdeki   üretici coğrafi konumu nedeniyle kış aylarında üretim 
verimliliği için yüksek kalorili ithal kömür kullanmaktadır. İthal kömürü dövizle alan üreticide kur artışlarından 
doğrudan etkilenmektedir. Bir de entegrenin kendi maliyetlerini üretici ile paylaşmasıyla üretici kar 
edememektedir. Sektörde ilimiz ve civar illerde tek entegre olması da üreticiyi alternatifsiz çalışmaya 
zorlamaktadır. Üreticinin talebi fason üretim sözleşmesinin karşılıklı hazırlanması karında zararında bölüşülmesi 
için fiyatın market fiyatlarındaki ortalama üzerinden %10 verilmesidir. 

 

 

 

 

 



 

 

2.) Kırmızı et ve süt üretimi  

 

   Dünya ülkelerinin büyük çoğunluğunda yasayan, et ve süt 
üretebilen 800’den fazla sığır ırkı bulunmaktadır. Buna rağmen 
üretilen et ve sütler sınırlı sayıdaki ırklardan elde edilmektedir.  

 

Tür ve ırklarına göre hayvan sayıları, Haziran 2020 
      

Number of animals by type and races, June 2020             
  

  Aralık, 2019   
 

  Haziran, 2020   
 

  
  December, 

2019 
  

 
  June, 2020   

 

Hayvan türleri                                    
Types of animals 

  Sayı (Baş)                           
Number 
(Head) 

Büyükbaş, 
küçükbaş ve 
diğer hayvan 

sayıları 
içerisindeki  

pay (%)                                                                 
Share in 

bovine 
animals,sheep 

and goat and 
others (%) 

Toplam 
hayvan 

sayısı 
içerisin

deki   
pay (%)                         
Share in 

total 
animals 

(%) 

  Sayı (Baş)                           
Number (Head) 

Büyükbaş, 
küçükbaş ve 
diğer hayvan 

sayıları 
içerisindeki  

pay (%)                                                                 
Share in bovine 
animals,sheep 

and goat and 
others (%) 

Toplam 
hayvan 

sayısı 
içerisindeki   

pay (%)                         
Share in 

total animals 
(%) 

Bir önceki yılın 
Aralık ayına 

göre değişim 
(%)                      

Change ratios 
according to 

December of the 
previous year 

(%) 

          
Toplam - Total 

 
66 615 728 

 
100,0 

 
73 929 573 

 
100,0 11,0 

Büyükbaş - Bovine animals 
 

17 872 331 100,0 26,8 
 

18 614 990 100,0 25,2 4,2 

Sığır - Cattle 
 

17 688 139 99,0 26,6 
 

18 426 219 99,0 24,9 4,2 

Kültür - Culture 
 

8 559 855 48,4 12,8 
 

8 924 877 48,4 12,1 4,3 

Kültür melezi - Cross bred 
 

7 554 625 42,7 11,3 
 

7 891 244 42,8 10,7 4,5 

Yerli - Domestic 
 

1 573 659 8,9 2,4 
 

1 610 098 8,7 2,2 2,3 

Manda - Buffalo 
 

184 192 1,0 0,3 
 

188 771 1,0 0,3 2,5 

Küçükbaş - Sheep and goat 
 

48 481 479 100,0 72,8 
 

55 063 391 100,0 74,5 13,6 

Koyun - Sheep 
 

37 276 050 76,9 56,0 
 

42 712 580 77,6 57,8 14,6 

Merinos - Merino 
 

3 076 583 8,3 4,6 
 

3 656 214 8,6 4,9 18,8 

Yerli - Domestic 
 

34 199 467 91,7 51,3 
 

39 056 366 91,4 52,8 14,2 

Keçi - Goat 
 

11 205 429 23,1 16,8 
 

12 350 811 22,4 16,7 10,2 

Kıl keçisi - Ordinary goat 
 

10 964 374 97,8 16,5 
 

12 088 340 97,9 16,4 10,3 

Tiftik keçisi - Angora goat 
 

241 055 2,2 0,4 
 

262 471 2,1 0,4 8,9 

Diğer - Other 
 

261 918 100,0 0,4 
 

251 192 100,0 0,3 -4,1 

Deve - Camel 
 

1 651 0,6 0,0 
 

1 373 0,5 0,0 -16,8 

Domuz - Pig 
 

1 436 0,5 0,0 
 

1 468 0,6 0,0 2,2 

At - Horse 
 

102 467 39,1 0,2 
 

100 374 40,0 0,1 -2,0 

Eşek - Donkey 
 

126 912 48,5 0,2 
 

120 348 47,9 0,2 -5,2 

Katır - Mule 
 

29 452 11,2 0,0 
 

27 629 11,0 0,0 -6,2 

                    
TÜİK, Hayvansal Üretim İstatistikleri, Haziran 
2020 

  
   

  
  

TurkStat, Animal Production Statistics, June 
2020 

       

Tablodaki rakamlar yuvarlamadan dolayı toplamı vermeyebilir. 
      

Figures in table may not  add up to total due to 
rounding. 

       



 

KIRMIZI ET VE CANLI HAYVAN İTHALAT RAKAMLARI 
 

 

 

2019 yılında yapılan işlenmiş kırmızı et ithalatı 2018 yılına göre toplamda %91 oranından düşmüştür. Bu 
düşüşte 2018 2.çeyreğinde başlayan kur atakları da etkili olmuştur. 

 

 

Tüik verilerine göre bir önceki yıla oranla canlı hayvan ithalatında %60 yakın düşüş gözlenmiştir. İhracat 
rakamları 2019 rakamlarına göre %900 civarında artış sağlamıştır. İhracatın oransal olarak çok yüksek olması 
önceki yıllarda ihracatın olmamasından sayı olarak düşük olan ihracatın oransal olarak yüksek çıkmasına 
sebep olmuştur. 



 

 

 

 

 

Ülkemizde kırmızı et için ağırlıklı olarak sığır, koyun, keçi yetiştirilmektedir. Sığır yetiştiriciliğinde ilimizde özellikle 
Kırsal Kalkınma Projeleri ile yeni, modern ve daha büyük işletmeler kurulmuştur. Elâzığ da teşvik programlarıyla 
yapılan yeni yatırımlar ile kapasite artmış üretim modelleri küçük aile işletmelerinden büyük işletmelere 
evrilmeye başlamıştır. Özellikle TKDK destekleri sektörün yabancısı olan yatırımcıların ilgisini çekti ve 
yatırımlarını arttırdı. Bir çok yatırımcı banka kredileri ve hibelerle yatırımlar yaptı fakat sektöre giren bazı 
yatırımcıların özkaynak borçluluk oranları yüksek olmasından yüksek verim için yapması gereken yatırımları 
yapamıyor bunun yanında hayvancılığın girdi maliyetlerini azaltmak için ekip biçecek arazileri olmadığı için 
işletmeleri verimli şekilde sürdüremiyor. Verilen desteklerin sürdürebilir olması bu bakımdan önemli. Sektöre 
teşviklerle destekler verilirken artan maliyetlerle yapılan zamlara fiyatları baskılamak için üretici gözetilmeden 
yapılan yüksek miktarda ithalat birçok işletmeyi kapanma noktasına getirmiştir. Bingöl’e yüksek kapasiteli süt 
işleme tesisinin kurulması ilimizdeki süt üreticilerini pazar olarak umutlandırmıştır. Fakat süt konseyinin belirlemiş 
olduğu fiyatlar 1 litre süt ile alınan kg yem ortalama dengesinden çok uzakta kalmaktadır.   

 

 

 



 

 

 

Ülkemizde en fazla popülasyona sahip hayvan koyun, coğrafyamızın engebeli olması, son yıllarda 
meraların düzensiz ve sadece köylülere tahsisi sulu tarımla ikinci ürün için boş kalmayan ve nadasa 
bırakılmayan arazilerin çoğalması ile bakımı zorlaşmıştır. Köyden kente göçle çoban bulmakta zorlanan 
sektör Tarım ve Orman Bakanlığının verdiği çoban desteği sayesinde ayakta kalmaya çalışırken elde ettiği 
ürünleri markalaştıramadığı için emek-fayda da hak ettiği geliri sağlayamamaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.) Balık  

 

İlimiz için önemli gelir kaynağı olan alabalık ve somon üretimi son yıllarda artan ihracat ile en rahat 
sektörlerden.İlimizde  üretilen balığın %80 i ihracata(Avrupa, Amerika, Rusya) %20 si iç pazara satılıyor. 
İhracata giden balığın ilimizde işleme ve paketlemesi yapılmamaktadır. Sektör temsilcileri hayvan 
organizede yer tahsisi, yaklaşık 11-12 ay gibi uzun bi sürede gerçekleşen üretimin finansmanına uygun kredi 
ve barajlarda kurulu olan çiftliklerin sürdürülebilir, verimli üretim için baraj su dengesinde DSİ ve EUAŞ ile 
koordinasyon beklemektedir. 

 


