HAYVANCILIK SEKTÖR SORUNLARI VE ÇÖZÜM
ÖNERİLERİ

Ülkemizde hayvancılık sektörü yıllarca ihmal edilmiştir. Yanlış ekonomi
politikaları ve krizlerin etkisiyle et ihraç ederken et ithal eder hale
gelinmiştir.
Hayvancılığımızı geliştirmek için, önce üretimimizin artırılması ve terör
olayları nedeniyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki mezraları
ve köyleri terk eden insanların geriye göçü sağlanarak hayvancılığın
geliştirilmesi teşvik edilmelidir. Bu mezraların üretime açılması
hayvancılığın gelişmesinde en büyük etken olacaktır. Hayvancılığın
geliştirilmesi için bölgesel özelliklerde göz önüne alınarak, özel bir teşvik
sistemi uygulanmalıdır.
Üretici-Sanayici entegrasyonu ile sözleşmeli hayvancılık modeli ve
Organize Hayvancılık Bölgeleri teşvik edilmelidir.
Bölgesel sorunlar göz önüne alınarak bir an önce bir bölgenin “Pilot
Bölge” olarak ilan edilmesi gereklidir.
Hayvan ırk ıslahı çalışmalarına ağırlık verilmeli ve her bölge için en
uygun hayvan ırkı belirlenmelidir. Irk ıslahı geliştirilmesi sağlanıncaya
kadar, her bölgenin şartlarına uygun ırklar seçilerek damızlığa yönelik
canlı hayvan ithal edilmeli, ayrıca yıllardır gündemde olan et ithalatına
kesinlikle müsaade edilmemeli ve üreticiyi koruyucu tedbirler
alınmalıdır.
Ülke şartlarına göre kalıtsal verim özellikleri üstün tohum üretmek
amacıyla bir Sperm Bankası kurularak suni tohumlama yoluyla hem
melezlemelerin hızlandırılması hem de mevcut kültür ırklarının hızla
çoğaltılmasıyla Avrupa ve bölgedeki diğer ülkelere damızlık düve ihraç
edebilecek duruma gelinmelidir.
Irk ıslahı ve hastalıklarla etkin mücadele edebilmek amacıyla Tarım ve
Köy İşleri Bakanlığı ve Ticaret Borsalarının iş birliği ile 24 saat hizmet
verebilecek Hayvan Hastanelerinin kurulması ve mobilize hayvan sağlık
ekiplerinin oluşturulması gereklidir. Bunun için kullanılacak kaynağın

Ticaret Borsalarından kesilen %3 oranındaki Zıraat Odaları payının
kaldırılarak bir fon oluşturulması ve bu fonun bu iş için kullanılması.
Ticaret Borsalarının aktif yer aldığı Hayvan Islahı Komisyonu bir an önce
kurulmalıdır.
8. 5 yıllık Kalkınma Planında yer alan, pazarlama alt yapısına yönelik
olarak Canlı Hayvan ve Et Ürün Borsalarının geliştirilmesi sağlanmalıdır.
Hayvancılık sektöründe yem toplam üretim maliyetinin yaklaşık %75’ini
oluşturmaktadır. Meralar bol miktarda ve düşük maliyetle kaba yem
sağlanabilecek en önemli doğal kaynaktır, ancak mera alanlarımız
disiplinsiz ve dikkatsiz kullanımı neticesinde bozulmuştur. Meraların
korunarak kullanılması sağlanmalıdır. Mera Islah Projeleri bir an önce
hayata geçirilmelidir.
Kaba yem ihtiyacını karşılayacak arazilerin miras hukuku nedeniyle
parçalanması üretim maliyetlerini artırmaktadır. Miras Hukukunda köklü
bir reform yaparak arazi parçalanmaları önlenmeli, arazilerin
toplulaştırılması konusunda çalışmalar yapılmalıdır.
Büyük çiftliklerin kurulması teşvik edilmeli hayvancılık üretim ve
sanayisini destekleyecek ve yapısal reformlara katkı sağlayacak Türkiye
Hayvancılığı Geliştirme ve Destekleme Fonu kurulmalıdır.
Hayvancılık sektörünün hammadde ve yem ihtiyacı alımında kullanılmak
üzere işletmelere kapasiteleri oranında uzun ve orta vadeli olarak bütçe
kaynaklı ucuz kredi temin imkanı sağlanmalıdır.
Sektörde, kayıt dışılığın önemli boyutlara ulaşması nedeniyle haksız
rekebet ve adaletsizlik yaşanmaktadır. Tarımsal ve hayvansal ürünlerin
pazarlanmasında kullanılan müstahsil makbuzundan, Ticaret Borsalarında
işlem görmesi şartıyla yapılan %50lik stopaj vergisi indiriminin %100
oranına çıkarılması, ayrıca üreticinin ürününü müstahsil makbuzu ile
satması halinde kayıt altına giren üreticiye, üretimini artırması amacına
yönelik teşvik pirimi verilmesi sorunu temelinden çözecektir.
Doğrudan gelir desteği yerine verimliliği ve kalite artışını özendirecek
şekilde ve ürün bazında üreticiyi entegre hayvancılığa yöneltecek bir
teşvik sistemi getirilmeli, yem bitkileri üretiminde tohum, ilaç, gübre,
mazot ve bu gibi girdilerde maliyet azaltıcı uygulamalar hayata
geçirilmelidir.

Yem, et, süt, yumurta ve tüm hayvansal ürünlerde KDV oranı %1’e
indirilmelidir.
Sektörün en önemli sorunlarından biri de pazar sorunudur, dışa açılım
için dünya ile rekabet edebilecek şekilde üreticimiz ve sanayicimiz
desteklenmelidir.
Süt teşvik pirimleri günün şartlarına göre düzenlenmelidir.
560 sayılı kararname ve 19.08.1996 tarihli yönetmeliğe göre çalışma izni
almış kombinalarda kesilen küçük ve büyükbaş hayvanlar için mal
sahiplerine et teşvik primi verilmelidir.
Toplumumuzun hayvansal protein bakımından dengeli, yeterli
beslenmesini temin maksadıyla hayvansal ürün tüketimini artırmaya
yönelik ulusal tanıtım kampanyası düzenlenmelidir.
AB hayvancılığı ile rekabet şansı yüksek olan manda ve koyun
yetiştiriciliği özellikle uygun bölgelerde desteklenmelidir.
TMO belli dönemlerde oluşan stok fazlasını ucuz ihracat yolu ile
eritmeye çalışmaktadır bu fazlalık iç piyasada yem sanayii’nin
kullanımına sunulmalıdır.
Ülkemizin flora zenginliğine sahip bölgelerinde arıcılığın geliştirilmesi
amacıyla, amatör balcıların çoğaltılması ve izolasyon bölgeleri
belirlenerek ana arı üretimini teşvik etmek için kaynaklar bulunması
gereklidir.
Hayvancılık sektörü, tarım sigorta sistemi kapsamına mutlaka alınmalı
sigorta pirim bedelleri de oluşturulacak bir kaynaktan temin edilmelidir.
TOBB’nin ve Ticaret Borsalarının Tarım-Hayvancılık politikalarında
daha aktif yer alması sağlanmalıdır.

