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Abstract 
In this study, general information about cattle breeding is given. In addition to 

explaining the main elements of the notes in the study. This study also includes 

what is needed in raising cattle, large utilities, pastures and meadows used in 

livestock are. An example of Turkey for cattle and buffalo breeding was given. 

This business continues today and is one of the most common cultivation areas in 

Turkey. 
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Büyükbaş Hayvancılık Yetiştiriciliği Hakkında Genel Bilgi: 

Türkiye'den Örnekler 

Anahtar Kelimeler 
Büyükbaş 

hayvancılık, genel 
bilgiler, 

Türkiye'den 
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Özet 
Bu çalışmada genel olarak, büyükbaş hayvancılığı hakkında genel bilgi 

verilmektedir. Çalışmada yer alan notların ana unsurları, büyükbaş hayvancılığın 

yetiştirilmesinde nelere ihtiyaç duyulduğunu anlatmasının yanı sıra, hayvancılığın 

yetiştirilmesinde kullanılan büyük tesislere, arazilere, çayırlara da yer verilmiştir. 

Özellikle büyükbaş hayvancılıkta; Türkiye esas alınıp sığır ve mandacılığa yer 

verilmektedir. Bu işletme, günümüzde de devam etmekte olup, Türkiye'de en çok 

görülen yetiştirme alanlarındandır. 
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1. Giriş 

Hayvancılık iş kolunda dikkat edilmesi gereken en önemli ve temel unsurlardan bir 
diğer ise yer seçimidir. Özellikle büyük baş hayvancılıkta yem ve hayvansal atığın 
dönüştürülmesinin önemi yer seçiminde doğrudan belirleyici olmaktadır.  
Hayvancılık iş kolu söz konusu olduğunda verim, genetik faktörlerden ziyade 
çevresel faktörlere bağlıdır. Hayvancılık genel olarak büyük tesisleri, araziyi ve su, 
çayır gibi doğal alanlara yakınlığı gerektirir. Bu nedenle özellikle büyükbaş 
hayvancılık toprak ve su yönetimi ile birlikte düşünülmelidir.  

                                                        

1 Corresponding Author. ORCID: 0000-0002-1014-6690. 11a1bd1@gmail.com 

For cited: Alhaj, A. A.  (2021). General Information about Cattle Breeding: Examples from Turkey, Science and 
Technology, 7 (1), 27-36. 

Research Article/Araştırma Makalesi 



28              Alhaj, A. A.  (2021). General Information about Cattle Breeding: Examples from Turkey 
 

2. Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliği Hakkında Genel Bilgi  

Tarım kapsamında en büyük payı tutan faaliyet alanlarından biri hayvancılıktır. 
Büyük baş veya küçük baş hayvanların bakılıp tüketilecek yaşa gelene kadar 
beslenmesi ve sonrasında gıda ürünlerine dönüştürülmesi ana faaliyetine dayanır. 
Tarım faaliyetleri arasında en zorlu olan alanlardan biri hayvancılıktır çünkü bir 
canlıya uygun standartlarda bakmak ve onu bu nitelikte yetiştirmek günün 
tamamından onunla ilgilenmeyi gerekli kılmaktadır. Bu bakımdan hayvancılık iş 
koluna girerken iyi değerlendirilmesi gereken belli başlı hususlar bulunmaktadır. 
Bunlardan ilki ve en temel motivasyon unsuru hayvancılığa yönelik kişisel ilgi ve 
sevgidir. Günün her saatinde bir biçimde ilgilenmeyi gerektiren canlılarla çalışmak 
ve titizlikle gereken ilgiyi göstermek için yüksek bir çalışma motivasyonuna sahip 
olmak gerekir ki bu motivasyona kaynaklık edecek en temel unsur sevgidir (Doğan 
ve Arslan, 2018:1049). Temel motivasyonun yanında Pazar imkanlarının 
araştırılması büyük önem taşır. Bir hayvancılık faaliyetine ilgili olmak ve bakımıyla 
ilgili bilgiye sahip olmak yalnızca temel bir yeteneğin mevcut bulunmasıdır ve bu iş 
koluna girmeye yetmeyecektir. Girilmesi düşünülen hayvancılık alanının pazarda 
icra edilebilecek bir faaliyet olup olmadığı çok önemlidir (Topcu, 2008: 206). 
Örneğin domuz çiftlikleri ve domuz besiciliği Amerika ve Avrupa ülkelerinde 
oldukça karlı pazarlara sahipken Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri gibi Müslüman 
ülkeler ile Çin, Hindistan gibi Doğu Asya ülkelerinde domuz eti düşük düzeylerde 
Pazar payına sahip bir gıdadır. Bu gibi faaliyete yönelik planlanması gerekli 
süreçlerin tamamının araştırılması için fizibilite çalışmasının önemle üstünde 
durulmalıdır (Yılmaz, 2014: 234). Fizibilite çalışmaları ve raporuna göre 
çalışmalara yön verilmelidir. Bununla birlikte hayvancılığın tabiatı gereği fazla 
deneyim gerektirdiği, 10 yıl ve altında deneyimlerle karlı işler yapılamayacağı 
unutulmamalıdır (Karaer ve Gürlük, 2011: 201). 

Her iş gibi hayvancılık iş kolunda da verimli çalışma çok önemlidir. Hayvancılık iş 
kolu söz konusu olduğunda verim, genetik faktörlerden ziyade çevresel faktörlere 
bağlıdır. Hayvancılık genel olarak büyük tesisleri, araziyi ve su, çayır gibi doğal 
alanlara yakınlığı gerektirir. Bu nedenle özellikle büyükbaş hayvancılık toprak ve 
su yönetimi ile birlikte düşünülmelidir (Tunçez, 2011: 355). Toprak ve su 
yönetiminin hayvancılıktaki önemi verileri kabaca hesaplanmış bir örnekle 
anlatılabilir. Örneğin, kültür ırkı bir büyükbaş hayvan için yıllık gerekli olan kaba 
yem miktarı 4,5 ton olarak belirlenmektedir.  4,5 ton kaba yem ise, yaklaşık 7 ton 
mısır silajı ile 1,5 ton kuru ota (arpa-yulaf-buğday hasılı, yonca, korunga vb.) denk 
gelmektedir. Bu miktarlarda büyük baş yemi elde etmek için yapılabileceği hayvan 
başı en az 2,5 dönüm sulu veya 5 dönüm kuru arazi mevcut bulunmalıdır. Aksi 
halde hayvanı beslemek için gerekli yem, dış kaynaklardan tedarik edilecek ve 
büyük bir maliyet kalemi ortaya çıkacaktır. Dış kaynaklardan büyük baş yemi 
tedarik etmek yalnızca büyük bir maliyet kalemi değildir, aynı zamanda malın 
kalitesine ve doğal olarak fiyatına da etki eden bir husustur. Yumurtalar üzerinden 
örnek verilecek olursa; bir yumurtanın gezen tavuk, çiftlik gezen tavuk, çiftlik ve 
kapalı çiftlik olmasına göre fiyatı oldukça değişkenlik göstermektedir. Büyük 
başlar ve onlardan elde edilecek ürünler için de aynı kalite standardı geçerlidir ve 
kalite/fiyat oranı belirleyici bir pazarlama karmasıdır. Hayvancılık iş kolunun 
doğası gereği gerekli kıldığı bu kriterlere bağlı olarak Türkiye'de hayvancılık genel 
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olarak aileden devralınan bir iş kolu olma niteliğindedir. Türkiye'de hayvancılık 
aileden devralınan ve kırsalda sürdürülen bir iş kolu niteliği taşır. Profesyonel 
girişimlerde ise bahsi geçen hayvancılık iş kolu kriterleri dikkate alınmakta ve 
hayvancılık girişimine ek olarak yem üretim tesisleri de kurulmaktadır. 

Yukarıda bahsi geçen hayvancılık iş kolu gereksinimlerini dikkate almadan üretime 
ve pazara giren işletmelerin yaşam ömrü ağırlıklı olarak kısa olmaktadır. 
Yukarıdaki bilgilere ek olarak hayvancılık iş kolunda meydana çıkan hayvansal 
atıkların da düşünülmüş olması gerekir. Hayvansal atık bu iş kolunun ortaya 
koyduğu bir sorundur. Hayvancılık faaliyeti çerçevesinde hayvansal atığı çevre 
mevzuatına uygun biçimde gübre gibi toprağı besleyecek ürünlere dönüştürmek 
tam teşekküllü bir hayvancılık faaliyetini doğurur. Bu şekilde çalışan hayvancılık 
işletmesi uzun soluklu ve karlı olacaktır (Taştan, Azaltun ve Hüseyin, 2013: 121). O 
halde anlaşılıyor ki hayvancılık, üretim öncesi ve sonrası süreçlerde yan 
işletmecilik faaliyetlerini gerekli kıldığından tek başına yapılması karlı ve 
sürdürülebilir olmayan bir iş koludur. Büyükbaş hayvancılıkta sürdürülebilir 
karlılığın; ancak hayvan, yem bitkisi ve toprak döngüsünün doğru kurulması ile 
mümkün olduğu görülmektedir. 

Hayvancılık iş kolunda dikkat edilmesi gereken en önemli ve temel unsurlardan bir 
diğer ise yer seçimidir. Özellikle büyük baş hayvancılıkta yem ve hayvansal atığın 
dönüştürülmesinin önemi yer seçiminde doğrudan belirleyici olmaktadır. Şöyle ki 
işletme giderlerinin yaklaşık %60-70’ini yemi temin etmek oluşturmaktadır. Bu 
bağlamda iyi kalitede ve yeter düzeyde kaba yem tedarik etmek hayvancılığın 
temel ayağını meydana getirir. İşletme giderlerinin çok büyük bir payını oluşturan 
bir kalem hususunda dış kaynağa yöneldiğinde karlılık ciddi biçimde düşmekte ve 
kar elde etmek düşük bir olasılığa kalmaktadır (Aydın vd., 2019: 855). O halde şu 
kabul edilebilir: hayvancılık iş koluna girilecekse yemi tedarik edecek yan 
işletmecilik faaliyetine de girilecektir. Yem konusunu yer seçimine bağlayan en 
büyük halka da bu noktadır. Çünkü kaliteli ve ucuz yem üretimi ancak yağışlı veya 
suyu bol olan ancak aşırı sıcak olmayan bölgelerde mümkündür. Bu kıstas yer 
seçiminde tercih edilecek bölgeye özellikli nitelikler yüklemektedir. Diğer yandan 
yer seçiminin hukuki prosedürü vardır. 10/08/2015 tarihli “2005/9207 sayılı İşyeri 
Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarına İlişkin” kapsamında yer seçiminin uygunluğu, imar 
planına kararı gerekip gerekmediği konusunda değerlendirme yapılmalıdır. Yer 
seçimi otomatik olarak gündeme sağlık, imar, çevre mevzuatı gibi unsurları 
getirmektedir. Böylece gerekli hukuki prosedür de eklendiğinde hayvancılık iş 
kolu; iyi planlama, süreç yönetimi, yan işletmecilik faaliyeti, arazi büyüklüğü ve 
kişisel ilgi ile deneyim gerektiren oldukça teferruatlı bir tarım faaliyetine 
dönüşmektedir. 

  



30              Alhaj, A. A.  (2021). General Information about Cattle Breeding: Examples from Turkey 
 

Şekil 2. Hayvancılık İş Kolunda Alt Yapı Gereksinimine Yönelik Kriterler  

Kaynak: İkincikarakaya, Beyaz ve Rezaei, 20132 

Hayvancılıkta özellikle büyük baş hayvancılıkta Yoğun ve/veya riskli hayvan 
hareketlerinin yaşandığı bölgelerde ve ana yollara yakın yerlerde tesis kurulumu 
önerilmemektedir. Bu bölgelere hayvanların sağlığına yönelik tehdit oluşturma 
riskini yoğun barındırdığından tesis için seçilecek bölgenin hayvan sağlığına 
elverişliliğine dikkat edilmelidir. Diğer yandan ise işe başlanacak hayvan sayısına 
dikkat edilmelidir. Örneğin hayvancılık iş kollarından süt sığırcılığına girilecekse 
en az 10 sağmal hayvan ile başlanmalı ve ilerleyen dönemlerde ekonomik ve 
optimum işletme büyüklüğüne ulaşmak amacına sahip olunarak sığır sayısı 
artırılmalıdır. Hayvan sayısı yapılacak işe göre farklılık göstereceğinden optimum 
hayvan sayısı ile minimum hayvan sayısı hesaplanarak hayvancılık yapılmalıdır. 

Hayvancılıkta dikkat edilmesi gereken önemli genel bilgilerden bir diğeri ise çevre 
faktörüdür. Hayvan sayısı, yer seçimi, yan işletmecilik faaliyetleri ve temel 
motivasyon kadar tesisin kurulduğu işletme çevresi de kritik öneme sahiptir. 
Çünkü faal veya gayri faal komşu işletme sahipleri/çalışanları hayvancılık 
yapılacak bölgenin hayvancılık yapmaya elverişli olup olmadığı konusunda 
belirleyicidir. Her yanda tavuk çiftliklerinin bulunduğu bir bölgede büyük baş 
besicilik yapmak oldukça hatalı bir karar olabilecektir. Faal ve gayrı faal komşular 
ile onların faaliyetleri bölge elverişliliği, bölgesel kaynaklar ve faaliyetler hakkında 
önemli bilgi verecektir. Hayvancılık demek arazi ve geniş çayırlar demektir. Bu 
konuda doğal iklim şartlarına bağımlılıktan kurtulmak isteniyorsa profesyonel 
intansif tarım yöntemleri seçenek olmaktadır ki bu tür tesislerin kurulumu ve 
işletilmesi de ayrı bir sermaye, maliyet ve emek gerektirmektedir (Vural ve Fidan, 
2007: 52). 

Hayvancılıkta kalıcılığın, karlılığın ve sürdürülebilirliğin tarla, otlak, (çayır-mera) 
ve orman dengesinden geçtiği hiçbir zaman unutulmaması ve göz ardı edilmemesi 
gereken bir bilgidir. Bu bağlamda hayvancılık için planlanan tesisin ve yerin iklim 
şartlarına dikkat etmek hayati önem taşır. İklim, yem konusunda belirleyici 
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olmaktadır ancak diğer bir önemli açı ise hayvanın doğal yaşam alanıdır (Aktürk 
vd. 2005: 232). Örneğin civcivlerin hayatta kalması belli bir ısıda yaşatılmalarına 
bağlıdır. Bu ısının çok üstünde ve/veya altında ısılar hayvanı hayati anlamda riske 
sokmaktadır. Aynı örnek büyük baş hayvan için de verilebilir. Büyük baş hayvanlar 
kalın ve kürklü bir deriye sahiptir ve bu açıdan sıcak, nemli, tropikal iklim bölgeleri 
doğal yaşam alanına aykırı iklim özellikleri sunacaktır. Bu ve benzer hususlara 
bağlı olarak iklim özellikleri hayvancılıkla ilgili dikkat edilmesi önemli olan genel 
bilgiler arasında yer alır. 

Hayvancılıkta bilinmesi mühim genel bilgilerden bir diğer hayvancılık yapılması 
planlanan bölgenin sunduğu veterinerlik hizmetleridir. Hayvancılık iş kolunda 
daha planlama yani başlangıç aşamasında dikkat etmeye başlanması ve hiçbir 
zaman ikincil önem atfedilmemesi gereken hususlardan biridir veterinerlik 
hizmetleri. Veteriner hizmetinin varlığı ve kalite düzeyi güvence altına alınmalıdır 
(Şahinli, 2012: 93). Türkiye'de hayvancılık aileden devralınarak kırsal kesimlerde 
sürdürüldüğü için köylere devlet tarafından veterinerlik hizmetleri 
ulaştırılmaktadır. Veterinerlik hizmetleri bir lüks veya gerekli olduğunda 
başvurulacak ikincil gereksinimler değillerdir. Aksine beslenme, barınma gibi 
birincil, hayati ve öncül gereksinim kalemlerinden olup göz ardı edilmemesi 
gereken bir husustur. 

3. Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliğin Türkiye’deki Durumu 

Türkiye'de büyükbaş hayvan yetiştiriciliği ağırlıklı olarak sığır ve manda 
yetiştiriciliği üzerinden yapılmaktadır. Büyükbaş hayvancılık ile sığır ve manda 
yetiştiriciliğinin hem Türkiye'de hem de dünyada özel bir önemi ve yeri 
bulunmaktadır. Türkiye taşıdığı binlerce yıllık kültürün ve geleneğin bir taşıyıcısı 
olarak yıllardır hayvancılık iş kolunda ustalaşmıştır. Bu kültürel yetenek, 
Cumhuriyet zamanında da korunmuş olup Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren 
hayvancılık içinde büyükbaş hayvancılık ve özellikle sığır yetiştiriciliği önemli 
olmuştur. 2000-2015 yılları arasında hayvancılıkta özellikle de büyükbaş hayvan 
yetiştiriciliğinde ciddi düşmeler yaşansa da son yıllarda hayvancılığın önemi 
yeniden kavranmıştır. Bilhassa son yıllarda sığır yetiştiriciliğine profesyonel 
düzeyde girişen çok sayıda işletme bulunmaktadır. Yan işletmecilik faaliyetlerini 
gerekli kılması ve onlardan da kar getirmesi gibi sığır yetiştiriciliğinin getirdiği 
avantajlara ek olarak gelişmiş ülkelerin artan sığır ticareti talebi de bu yükselişte 
önemli bir yer tutmaktadır (Polat ve Olgun, 2009: 74). Gelişmiş ülkeler ve pazar 
için sığır yetiştiriciliği; kürk, deri gibi tekstil sektörlerinden et entegre gibi gıda 
sektörlerine kadar geniş bir aralıkta hammadde sağlamaktadır (Demir, 2012: 61). 
Bu iki avantaj sığır yetiştiriciliğine artan ilgiyi açıklayan iki temel piyasa 
dinamiğidir. Bu iki dinamiğe ek olarak sığırcılığı önemli kılan ve yükselişe geçiren 
diğer faktörler şöyledir (Torgut vd., 2019: 33): 

 Kaba ve kesif yemleri et ve süte dönüştürme yeteneklerinin yüksek olması, 

 Süt veriminin yüksek olması, 

 Sağılma süresinin uzun olması ile yılın her ayında süt üretim imkanı 
sağlaması, 

 Çok farklı iklim kuşaklarında yetiştirilme imkanının bulunması, 
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 Genetik ıslah ve üremenin denetimine yönelik uygulamalara yüksek 
düzeyde reaksiyon göstermesi ve farklı koşullara uyum sağlayabilecek çok 
sayıda sığır ırkının bulunmasıdır. 

Tablo 1. Türkiye’de Yıllara Göre Hayvan Varlığı  

 
Kaynak: TÜİK, 2020 (2018-2019 verileri bir önceki yıl ile sabittir) 

Şekilde Türkiye'nin 1961 ila 2019 yılları arasındaki toplam hayvan varlığı ve 
cinslere göre dağılımı görülmektedir. Tablodaki verilere göre Türkiye ağırlıklı 
olarak küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapmaktadır ancak büyükbaş hayvan varlığı 
da az değildir. Büyükbaş hayvan varlığının ise neredeyse %98’i sığırlardan 
oluşmaktadır. Büyükbaş denildiğinde Türkiye'de akla gelen hayvanın sığır olması 
tesadüfi değildir. Aşağıdaki tabloda ise aynı verilen grafiksel dağılımı yer 
almaktadır. 

Şekil 3. Yıllar İtibariyle Türkiye Büyükbaş Hayvan Varlığı (1.000 Baş) 

 
Kaynak: TÜİK, 2020 (2018-2019 verileri bir önceki yıl ile sabittir)  

Yukarıdaki şekilde, Türkiye'nin 1961 ila 2019 yılları arasındaki toplam hayvan 
varlığı grafiksel olarak görülmektedir. Grafiksel gösterimden büyükbaş hayvan 
varlığının 1990’lı yıllarda azalma gösterdiği ancak 2010’lu yıllarla birlikte yeniden 
artan bir seyir izlediği görülmektedir. 
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Tablo 2. Türkiye Sığır Varlığı (Baş) 

 
Kaynak: TÜİK, 2020 (2018-2019 verileri bir önceki yıl ile sabittir).  

Şekilde Türkiye'nin büyükbaş hayvanlardan olan sığır varlığının 1991 ila 2019 
yılları arasındaki türlere göre dağılımı görülmektedir. Sığır-kültür türü ile sığır-
kültür melezi sığır varlığı artan bir trend izlerken sığır-yerli varlığı ciddi bir azalma 
eğilimi göstermiştir. Öyle ki sığır-kültür varlığı yediye katlanırken sığır-yerli varlığı 
6 kat azalma göstermiştir. Şekildeki verilerden yerli sığır yetiştiriciliğinin azaldığı 
ve kültür sığır türünün yaygınlaştığı anlaşılmaktadır. 

Tablo 3. Türkiye’nin Damızlık Sığır İthalat ve İhracatı 

 
Kaynak: TÜİK, 2020 (2018-2019 verileri bir önceki yıl ile sabittir) 

Türkiye'yi 2000’li yıllardaki düşüşten sonra yeniden büyükbaş yetiştiriciliğine 
yönlendiren unsurlardan en önemlisi şüphesiz ticari gelişmelerdir. Şekilde, 2000 
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ila 2020 yılları arasındaki sığır ithalat ve ihracatı görülmektedir. İthal edilen ile 
ihraç edilen arasında ciddi bir fark bulunsa da iki bölümün eğrisi de yükselen bir 
trend izlemektedir. 

Türkiye'de sığır yetiştiriciliği 1980 ve dönemine kadar büyük oranla aile 
işletmeleri tarafından yapılmıştır. Sonrasında ise profesyonel işletmecilik dönemi 
başlamış ve ekonomik büyüklüğe erişmiş sığır işletmeleri kurulmaya başlanmıştır. 
Türkiye'de özellikle 2005 yılından itibaren ulusal ve uluslararası faaliyet gösteren 
büyük kapasiteli ve modern büyükbaş hayvan (sığır) işletme sayısı artmıştır. 
Sütçülük faaliyetleri bu artışla birlikte artmıştır çünkü Türkiye’de yetiştirilen 
kültür ırkı sığırların önemli bir bölümünü sütçü özelliği ile ön plana çıkan Siyah-
Alaca ırkı oluşturmaktadır. 

4. Sonuç ve Değerlendirme  

Sonuç olarak hayvancılık öncesi, yapması ve sonrası ile oldukça komplike bir iş 
kolu olup iyi planlama, yönetme ve yüksek sermaye gerektiren bir tarım alanıdır. 
Devlet destekli, indirimli, orta veya kısa dönemli krediler gibi işletme kaynakları ile 
girilmemesi gereken bir iş koludur. Komplike ve çoklu bir yapıda devam etmeyi 
gerekli kılan yapısı aynı miktarda sermaye, özen ve dikkati de gerekli kılmaktadır. 
Bu gereksinimler tabi ki devlet destek ve teşviklerini kullanmaya mani değildir. 
Burada altı çizilmek istenen husus, yalnızca dış kaynaklardan temin edilen 
kaynaklar ile başlanacak bir girişim olmadığıdır. Özsermayeyi gerekli kılan bir iş 
koludur. Hayvancılık iş kolunda başarı ve karlılık arzu ediliyorsa kalıcı ve 
sürdürülebilir olmak amaçlanmalı, kısa vadede hızlı kazanç amacında olunmamalı, 
titiz bir planlama, hesaplama ve yönetim süreci izlenmelidir. Türkiye'de büyükbaş 
hayvancılık baktığmız zaman ağırlıklı olarak sığır yetiştiriciliği üzerinden 
yapılmaktadır. Aile işletmelerinden 1980’li yıllarda profesyonel ve büyük 
işletmelere geçerek el değiştirmiş ve modern bir sektöre dönüşmüştür. 1990 ile 
2005 yılları arasında tercih edilirliği düşen bir sektör olmuş ve 1995 yılından 
itibaren yükselerek eski parlak günlerine kavuşmuştur. Günümüzde ise artan 
ihracat rakamlarıyla yükselişi süren bir sektör olmayı sürdürmektedir. 
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