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Özet: Son 40 y›lda yap›lan ›slah çal›flmalar›, kültür ›rk› ve melez s›¤›rlar›n oran›n› toplam s›¤›r varl›¤›n›n % 0,8’inden % 60,7’sine
yükseltmifltir. Bu dönemde s›¤›r say›s› 1,65 milyon bafl azal›rken, s›¤›r sütü ve eti üretimi s›ras›yla % 298 ve % 428 artarak 8.91
milyon ve 359 bin tona, s›¤›r bafl›na süt ve et verimi ise s›ras›yla % 184 ve % 144 artarak 1688 kg ve 171 kg’a ulaflm›flt›r. Kullan›lan
üç basamakl› en küçük kareler regresyon analizine göre, toplam süt ve et üretimine s›¤›r bafl›na süt ve et verimleri, süt ve et fiyatlar›
ve 1972’den beri uygulanan hayvanc›l›k politikalar›n›n etkileri pozitif yönde, yem fiyatlar›n›n etkisi ise negatif yönde istatistiksel
olarak önemli bulunmufltur. Di¤er taraftan süt ve et verimine, kültür ›rk› ve melez s›¤›rlar›n oransal art›fl›n›n etkisi istatistiksel olarak
çok önemli olurken, 1986 y›l›ndan beri yap›lan kültür ›rk› s›¤›r ithalat›n›n etkisinin önemsiz oldu¤u görülmektedir.
Anahtar Sözcükler: S›¤›rc›l›k sektörü, ›slah, destekleme politikalar›

A Study on the Effectiveness of Breeding and Support Policies
in Turkey’s Cattle Sector
Abstract: The proportion of Turkey’s cattle that were from high-gene cattle breeds and their crosses has increased from 0.8% to
60.7% over the last four decades. While the total number of cattle declined by 1.65 million head, total milk and meat production
increased by 298% and 428% to 8.91 million and 359,000 tons, respectively. At the same time, milk per cow and meat per head
increased by 184% and 144% to 1688 kg and 171 kg, respectively. According to a three-stage least-square regression analysis,
milk per cow and meat per head, support policies since 1972 and milk and meat prices had a significant positive impact on total milk
and meat production, while feed prices had a significant and negative impact on milk and meat production. An increase in the
proportion of high-gene cattle breeds and cross-breeds significantly increased milk per cow and meat per head. In contrast, the
import of high-gene cattle since 1986 has not significantly affected milk per cow or meat per head.
Key Words: Cattle sector, breeding, support policies

Girifl
Türkiye’deki yerli s›¤›r ›rklar›n›n verim düzeyinin
düflük ve seleksiyonla ›slah›n›n uzun zaman almas›
nedeniyle bu ›rklar›n kültür ›rklar› ile melezlenmesine
a¤›rl›k verilmifltir. Bu kapsamda Esmer, Simental, Siyah
Alaca ve Jersey ›rklar› ithal edilmifltir (1). Bu ›rklar, saf
olarak yetifltirilmifl ve yerli ›rklarla melezlemede
kullan›lm›fllard›r. Planl› dönemde h›zland›r›lan melezleme
çal›flmalar›nda Esmerler Boz Irk ve Do¤u Anadolu
K›rm›z›s›, Siyah Alacalar Güney K›rm›z›s› (Kilis tipi), ve

Jerseyler Yerli Kara ve Kar›fl›k Yerli Irk› s›¤›rlar ile
melezlenmifllerdir (2).
Süt ve et üretimini art›rmak amac›yla 1986-96
döneminde 265 bin bafl gebe düve ithal edilmifltir (3).
Dam›zl›k s›¤›r ithalat›, uzun y›llardan beri yap›lmas›na
ra¤men 1987 y›l›ndan itibaren h›z kazanm›flt›r. Bu
çerçevede 1990 y›l›nda kalk›nmada öncelikli yöreler için
düve bafl›na 1 milyon, di¤er bölgeler için 750 bin TL
ödenmifl, 1994 ve 1996 y›llar›nda ithal edilen süt inekleri
için de¤erinin % 25-30’u oran›nda destek sa¤lanm›fl ve
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baz› köy kalk›nma kooperatifleri üyelerine dam›zl›k düve
ithalat›nda ucuz kredi temin edilmifltir (4). Ayr›ca 1998
y›l›nda özel sektörün dam›zl›k bo¤a ve gebe düve
ithalat›na izin verilmifltir.
S›¤›rc›l›¤›n, toplam üretim ve s›¤›r bafl›na verim
yönünden bu seviyeye gelmesinde ›slah çal›flmalar›n›n
yan›nda entegre projelerin ve ekonomik deste¤in de etkisi
göz ard› edilemez. Planl› dönemdeki kalk›nma planlar›
çerçevesinde, 1972-86 y›llar› aras›nda hayvanc›l›k
sektörüne y›llar itibar›yla de¤iflen miktarlarda kredi
verilmifl ve befl ayr› hayvanc›l›¤› gelifltirme projesi
yürütülmüfltür (5). Ayr›ca, süt teflvik primi ad›yla 13
May›s 1987 tarihinde, et teflvik primi olarak da 1 May›s
1990 tarihinde yeni bir teflvik politikas›na bafllan›lm›flt›r
(6). Süt teflvik primi ilk uyguland›¤›nda 25-30 TL iken,
reel de¤erinde meydana gelen düflme nedeniyle zamanla
art›r›larak en son 2001’de 10 bin TL’ye ç›kar›lm›flt›r. Et
teflvik primi, May›s 1990 - Ocak 1994 tarihleri aras›nda
koyun ve s›¤›r için kg bafl›na 400 TL, etlik piliçlerde ise kg
bafl›na 160 TL olarak uygulanm›fl, sonra 1000 TL’ye
kadar art›r›lm›fl ve bu uygulamaya Ocak 1995’te son
verilmifltir.
1960 y›l› istatistiklerine göre 12,43 milyon bafl olan
Türkiye s›¤›r varl›¤›n›n sadece % 0,8’i kültür ›rk› ve melez
s›¤›rlar olup, bu y›lda s›¤›r sütü üretimi 2,24 milyon ton
ve s›¤›r eti üretimi 68,44 bin ton olarak bildirilmifltir
(7,8). Planl› dönemde yap›lan kültür ›rk› s›¤›r ithalat› ve
yürütülen melezleme çal›flmalar› sonucu kültür ›rk› ve
melez s›¤›rlar›n oran› 2000 y›l› verilerine göre % 60,7’ye
ulaflm›flt›r (9). Genelde tar›ma, özelde s›¤›rc›l›¤a yap›lan
desteklemelerin de etkisiyle, 1960 y›l›na göre 2000
y›l›nda s›¤›r say›s› 1,65 milyon bafl azalarak 10,78 milyon
bafla inmesine karfl›l›k, inek bafl›na süt verimi 594
kg/bafl’tan 1688 kg/bafl’a, et verimi ise 70 kg/bafl’tan 171
kg/bafl’a yükselmesiyle s›¤›r sütü üretimi % 298 oran›nda
artarak 8,91 milyon tona, s›¤›r eti üretimi % 428
oran›nda artarak 359 bin tona ulaflm›flt›r (7,9).
Planl› dönemin bafllad›¤› y›llardan beri yap›lan ›slah
çal›flmalar›n›n, KP+HAYGEP’nin (kredi politikalar› ve
hayvanc›l›¤› gelifltirme projeleri), et ve süt teflvik primi
uygulamalar›n›n ve dam›zl›k kültür ›rk› gebe düve
ithalat›n›n etkinli¤inin analitik olarak incelenmesi, bu
çal›flman›n amac›d›r. Bu amaçla süt ve et sektörü arz›n›
temsil eden regresyon modelleri oluflturularak bu
politikalar›n etkinli¤i tahmin edilmifltir. Bir sonraki
k›s›mda çal›flmada kullan›lan materyal ve metot ele
al›nd›ktan sonra, elde edilen analiz sonuçlar› takip eden
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bölümde sunulmufltur. Son k›s›mda ise tart›flmaya yer
verilmifltir.

Materyal ve Metot
Çal›flmada kullan›lan veriler, 1960-2000 dönemine ait
y›llar itibariyle kültür ›rk› ve melez s›¤›rlar›n toplam s›¤›r
say›s›na oranlar›, toplam süt ve et üretimleri, s›¤›r bafl›na
süt verimleri, s›¤›r bafl›na karkas a¤›rl›klar›, et ve süt
fiyatlar› ve yem fiyatlar›ndan oluflmaktad›r. Bu veriler,
Tar›m Bakanl›¤›, Devlet Planlama Teflkilat› ve Devlet
‹statistik Enstitüsünün periyodik yay›nlar›ndan
derlenmifltir. Yap›lan analizlerde, de¤iflik kaynaklardan
elde edilen bu zaman serisi verileri ile KP+HAYGEP, süt
ve et teflvik primi ve dam›zl›k s›¤›r ithalat› politikalar›n›
temsil eden kukla (dummy) de¤iflkenler kullan›lm›flt›r.
Analizler, süt ve et sektörünün arz yönünü temsil eden
iki ayr› regresyon modeli kullan›larak yap›lm›flt›r. Her bir
model, toplam üretimi ve s›¤›r bafl›na verimi aç›klayan iki
regresyon denkleminden oluflmaktad›r. ‹lk denklemdeki
toplam üretim, s›¤›r bafl›na verim, ürün fiyat›, yem fiyat›,
ve 1972’den beri hayvanc›l›k sektöründe uygulanan ve
birbirini takip eden iki politikay› temsil eden kukla
de¤iflkeni taraf›ndan aç›klanmaktad›r. Bu politikalar
s›ras›yla 1972-86 aras›nda uygulanan KP+HAYGEP ve
1987’den sonra bafllayan teflvik primi politikalar›d›r.
‹kinci denklemdeki s›¤›r bafl›na verim ise, kültür ›rk› ve
melez s›¤›rlar›n toplam s›¤›r varl›¤›ndaki oran› ve 1986
y›l›ndan sonra h›zlanan kültür ›rk› dam›zl›k s›¤›r ithalat›n›
temsil eden kukla de¤iflkeni taraf›ndan aç›klanmaktad›r.
Bu regresyon modeli, ikinci denklemin birinci denklem
içinde yer ald›¤› matematiksel bir fonksiyon olarak
afla¤›daki gibi ifade edilebilir.
üi = f( vi ( f ( ko, d1 ) ), fi, yf, d2)
burada:
üi: toplam üretim; i =1,2; 1:süt, 2:et (ton)
vi: s›¤›r bafl›na verim; i =1,2; 1:süt, 2:et (kg/bafl)
ko: kültür ve melez s›¤›rlar›n toplam s›¤›r say›s›na
oran› (%)
fi: fiyat; i=1,2; 1:süt (t-2), 2:et (TL/kg, 1987=100)
yf: yem fiyat› (TL/kg, 1987=100)
d1: kültür ›rk› s›¤›r ithalat› (kukla)
d2: KP+HAYGEP+Teflvik primi (kukla)
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Bu simultane denklemler sistemi, toplam üretim ve
s›¤›r bafl›na verimin ba¤›ml› de¤iflken oldu¤u iki denklemli
bir regresyon modelidir. Sistem, hem süt hem de et
sektörü için ayr› ayr› tan›mlanm›flt›r. Modellerdeki her iki
denklem de düzen ve iflaret flart›na (order and rank
condition) göre (10) afl›r› tan›mland›¤› tespit edilmifltir.
Afl›r› tan›mlanma durumunda (over identified), sistem
tahmin metotlar›n›n kullan›lmas› parametrelerin
tahmininde etkinli¤ini art›rmaktad›r (11). Yukar›da
tan›mlanan iki denklemli sistemler, üç basamakl› en küçük
kareler regresyon yöntemi kullan›larak Shazam
ekonometri bilgisayar program›nda tahmin edilmifltir
(12,13).

Bulgular
Türkiye s›¤›r populasyonu içerisinde kültür ›rk› ve
melez hayvanlar›n oranlar›, y›llar itibariyle fiekil 1’de
verilmifltir.
fiekildeki trendler incelendi¤inde, saf kültür ›rk› ve
melezlerinin toplam s›¤›r say›s›na oran› 1960-2000 y›llar›

aras›nda sürekli artarak % 0,8’den % 60,7’ye ç›km›flt›r.
Bu oran›n % 16,7’si saf kültür ›rk› iken, % 44,0’ü melez
›rklardan oluflmaktad›r. Bu veriler Türkiye s›¤›r
populasyonunun genetik ›slah›nda, kültür ›rklar›yla
yap›lan melezleme çal›flmalar›n›n say›sal olarak önemli bir
geliflme sa¤lad›¤›n› göstermektedir. Kültür ›rklar›
oran›ndaki bu art›fl, özellikle 1980’li y›llardan sonra daha
h›zl› olmufl ve gerek süt gerekse et verimini bu y›llarda
önceki y›llara göre daha h›zl› art›rm›flt›r. Ayr›ca bu art›fl›n
son befl y›l içinde yavafllad›¤› görülmektedir.
S›¤›r bafl›na süt verimi, toplam süt üretimi ve toplam
s›¤›r say›s›ndaki de¤iflmeler, y›llar itibariyle fiekil 2’de
verilmifltir.
Grafik incelendi¤inde, s›¤›r say›s›nda 1980’li y›llar›n
bafl›na kadar bir art›fl trendi söz konusu olurken, bu
dönemde s›¤›r bafl›na süt veriminde bir art›fl olmamas›na
ra¤men toplam süt üretiminde önemli bir art›fl trendi
oldu¤u görülmektedir. Halbuki, 1980’den sonra s›¤›r
say›s› sürekli azal›rken, hayvan bafl›na süt verimi ve
toplam süt üretimi sürekli artm›flt›r. Toplam et üretimi,
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Sekil 1.

Kültür ve Melez Irk› S›¤›rlar›n Toplam
S›¤›r Say›s› ‹çindeki Paylar›, Türkiye,
1960-2000

Sekil 2.
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Verimindeki Geliflmeler Türkiye, 19602000
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Toplam et üretiminin y›llar itibariyle toplam süt
üretimine göre çok daha fazla bir dalgalanma gösterdi¤i
göze çarpmaktad›r.
K›r›lma noktas› olan 1980’li y›llar›n bafl›nda özellikle
hayvan bafl›na verimdeki anormal art›fl ve bunun toplam
üretime yans›mas›, o zaman yap›lan farkl› istatistik
hesaplamalardan kaynaklanmakta olup gerçe¤i
yans›tmamaktad›r. Süt ve et üretimindeki sürekli
art›fllar›n, 1980’li y›llara kadar daha çok hayvan
say›s›ndaki art›fltan, bu tarihten sonra ise verimlilikteki
art›fltan kaynakland›¤› ifade edilebilir.

verim (kg, bafl), üretim (bin ton)

Toplam üretim ve s›¤›r bafl›na verimi iki denklemle
aç›klayan sistem regresyon modellerinin üç basamakl› en

küçük kareler regresyon yöntemiyle yap›lan tahminleri
Tablo 1’de verilmifltir.
Oluflturulan modellerin her birinin 0,86 ile 0,99
2
aras›nda de¤iflen R ’ye sahip olmas›, modellerin ve
modellerdeki her bir denklemin yeterince aç›klay›c›
oldu¤unu ve tahmin edilen modellerin çal›flman›n amac›na
hizmet edebilece¤ini göstermektedir.
Y›llar itibar›yla toplam süt üretimi art›fl›na, birinci
derecede s›¤›r bafl›na süt veriminin (t=30,18), ikinci
derecede süt fiyat›n›n (t=3,81) ve üçüncü derecede ise
KP+HAYGEP ve teflvik primi uygulamalar›n›n (t=2,95)
istatistiksel olarak etkili oldu¤u bulunmufltur. Yem
fiyatlar› (-3,37) ise süt arz›n› negatif yönde ve istatistiksel
olarak önemli derecede etkilemektedir. Sütçülük
sektörünü temsil eden modelin ikinci denkleminde
aç›klanan s›¤›r bafl›na süt verimine, kültür ›rk› ve melezi
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Tablo 1.

Süt ve et modeli regresyon analizi sonuçlar›
Süt Modeli: R2 = 0,97

ü1 =

-3073,70 + 7,16 v1** + 10,01 sf** - 6,11 yf** + 350,11 d1**
(30,18)

v1 =

(3,81)

(-3,37)

R2 = 0,99

(2.95)

R2 = 0,90

464,47 + 17,27 ko** + 154,69 d2
(7.74)
(1.62)
Et Modeli: R2 = 0,92

ü2 =

- 69,52 + 2,83 v2** + 0,03 ef** – 0,64 yf** + 28,36 d1**
(9,91)

v2 =

(2,15)

(-2,16)

58,02 + 1,15 ko** + 37,84 d2
(2,62)

(1,82)

** % 99 güven aral›¤›nda istatistiksel olarak önemli.
Parantez içindeki rakamlar t de¤erleridir.
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R2 = 0,94

(2,64)

R2 = 0,86
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s›¤›rlar›n toplam s›¤›r say›s›na oran›ndaki art›fl›n etkisi
(t=7,74) beklendi¤i gibi istatistiksel olarak çok önemli
bulunmufltur. Bununla birlikte 1987 y›l›ndan itibaren
baflta ABD ve Almanya olmak üzere çeflitli ülkelerden ithal
edilen kültür ›rk› s›¤›r ithalat›n›n (t=1,62) süt verimlili¤ine
etkisi istatistiksel olarak anlaml› bulunmam›flt›r.
Toplam et üretimini, istatistiksel olarak birinci
derecede s›¤›r bafl›na et verimi (t=9,91), ikinci derecede
KP+HAYGEP ve teflvik primi uygulamalar› (t=2,64) ve
üçüncü derecede ise et fiyatlar› (t=2,15) etkilemifltir.
Fakat yem fiyatlar›ndaki de¤iflim (t=-2,16), et üretimini
olumsuz yönde ve istatistiksel olarak önemli derecede
etkilemifltir. Et sektörünü temsil eden modelin ikinci
denkleminde tan›mlanan ve s›¤›r bafl›na karkas a¤›rl›¤›
olarak ifade edilen et verimini, kültür ›rk› ve melezlerinin
toplam s›¤›r içindeki oransal art›fl› (t=2,62) istatistiksel
olarak önemli düzeyde etkilemifltir. Kültür ›rk› s›¤›r
ithalat› (t=1,82) ise s›¤›r bafl›na et verimine istatistiksel
olarak etkili olmam›flt›r.
Her iki modelde de tahmin edilen de¤iflken
parametrelerinin tümü, ekonomik teoriye göre do¤ru
iflarete sahiptir. Dam›zl›k hayvan ithalat›n›n s›¤›r bafl›na et
ve süt verimine etkisi hariç tüm parametrelerin
istatistiksel olarak önemli oldu¤u saptanm›flt›r. Halbuki
dam›zl›k s›¤›r ithalat›n›n as›l amac›, s›¤›r bafl›na süt ve et
verimini ve dolays›yla süt ve et üretimini art›rmak
olmufltur. Ayr›ca kültür ve melez s›¤›rlar›n toplam s›¤›r
say›s›na oran›ndaki art›fl›n s›¤›r bafl›na süt verimini
(t=7,74) et veriminden (t=2,62) daha fazla etkiledi¤i
görülmektedir. Bu durumun, ›slah çal›flmalar›n›n daha çok
süt verimini gelifltirmeye yönelmesinden kaynakland›¤›
söylenebilir.

Tart›flma
Türkiye s›¤›r populasyonunun genetik ›slah›
çal›flmalar›n›n, gerek kültür ›rk› s›¤›r populasyonunda
gerekse kültür ›rklar›yla yap›lan melezleme çal›flmalar› ile
elde edilen melez s›¤›r populasyonunda say›sal olarak
önemli bir geliflme sa¤lad›¤› görülmektedir. Kültür ve
melez ›rklar›n›n s›¤›r populasyonundaki paylar›n›n

artmas›, hayvan bafl›na verim ve dolay›s›yla üretim
üzerine önemli derecede etkili olmufltur.
K›r›lma noktas› olan 1980’li y›llar›n bafl›nda özellikle
hayvan bafl›na verimdeki ani art›fl ve bunun üretime
yans›mas›, o zaman yap›lan farkl› istatistik
hesaplamalar›ndan kaynaklanmakta olup, gerçe¤i
yans›tmamaktad›r. Süt ve et üretimindeki sürekli
art›fllar›n, 1980’li y›llara kadar daha çok hayvan
say›s›ndaki art›fltan, bu tarihten sonra ise verimlilikteki
art›fltan kaynakland›¤› sonucuna var›labilir.
Sütçülük ve et sektöründe uygulanan politikalar
aç›s›ndan tahmin sonuçlar›na bak›ld›¤›nda, 1972-86 y›llar›
aras›nda uygulanan KP+HAYGEP ve 1987’den beri
uygulanan teflvik priminin, gerek süt gerekse et üretimini
olumlu olarak etkilendi¤i görülmektedir. Di¤er tarafta,
1987 ve sonras› yo¤un olarak yap›lan saf kültür ›rk› gebe
düve ithalat›n›n s›¤›r bafl›na süt ve et verimine etkisi
beklenenin tersine istatistiksel olarak anlaml›
bulunmamas›, uygulanan dam›zl›k kültür ›rk› düve ithalat›
politikalar›n›n yeterince etkili olmad›¤›n› göstermektedir.
Dam›zl›k s›¤›r ithalat›nda, iyi hayvan seçilememesi ve ithal
edildikten sonra dam›zl›klara uygun ortamlar›n
sa¤lanamamas› gibi yap›lan yanl›fllar›n bu politikan›n etkin
olmamas›nda önemli rolü olmufl olabilir.
Araflt›rma sonuçlar›, dam›zl›k kültür ›rk› düve ithal
etme yerine, ülke içindeki mevcut kültür ›rk› ve melez
hayvanlar›n say›s›n› art›r›c› do¤al ve suni dölleme gibi ›slah
çal›flmalar›na a¤›rl›k verilmesi gerekti¤ini göstermektedir.
Böylece s›¤›r bafl›na süt ve et veriminde ve dolay›s›yla
toplam süt ve et üretiminde önemli art›fllar sa¤lanabilir.
Süt, et ve yem fiyatlar›n›n süt ve et üretimini önemli
derecede etkilemesi, hem et hem de süt sektörünün
piyasa sinyallerine tepki gösterdi¤ini ortaya koymaktad›r.
Bu sonuç, her iki sektörde de fiyatlara yönelik
politikalar›n etkili olabilece¤ini göstermektedir. Bu
nedenle s›¤›rc›l›kta önemli bir yeri olan yem maliyetlerinin
düflürülmesi ve et ve süt üreticilerine uygun seviyede
istikrarl› piyasa fiyatlar›n sa¤lanmas›na yönelik politikalar
izlenebilir.
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