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Öz: Bu araştırmada Erzurum ili Hınıs ilçesinde bulunan sığırcılık işletmelerinin sosyoekonomik durumu hakkında bilgi edinmek amacıyla yapılmıştır. Çalışmada 378 işletme ile
yüz yüze görüşülmüştür. Çalışmada işletme sahiplerinin çoğunlukla 31-40 yaş aralığında
bulunduğu tespit edilmiştir. %95,5 oranındaki okuma-yazma bilen işletme sahiplerinin %
70,0’inin ilkokul terk olması çarpıcı bir sonuçtur. Sığırcılık işletme sahiplerinin büyük
çoğunluğunun 11-20 yıl arasında sığırcılıkla meşgul oldukları ve daha çok 6 kişilik aileleri
olduğu saptanmıştır. İşletme sahibi dışında, hayvanların bakımı ile ilgilenen kişilerin 1-4
kişi olup, genellikle aile üyelerinden karşılanmaktadır. İşletmelerde yabancı işçi oranı
(%2,5) oldukça düşük düzeydedir. İşletmelerin sadece %12,0’si herhangi bir birliğe üyedir.
İşletmelerin en fazla melez sığırları (%77,2) tercih ettikleri ve bunun nedeni olarak
alışkanlıktan dolayı tercih ettiklerini bildirmişlerdir. Hınıs ilçesinde eğitim düzeyi
düşüklüğü ve herhangi bir birliğe üye olmama sorununun çözümü için eğitim ve teşvik
çalışmalarının yapılması gerektiği söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Sığır yetiştiricileri, eğitim düzeyi, ailelerin büyüklüğü, çiftçilerin
deneyimi
Socio-Economic Structures of Cattle Enterprises in Hınıs District of Erzurum
Province
Abstract: A Survey research was carried out in 378 enterprises in order to obtain
information about socio-economic situations of the cattle farms established in Hınıs district
of Erzurum province in this study. It was revealed that owners of the enterprises were
generally within a range between 31 and 40 years old. It was a streaking result that 95.5%
of the owners of the enterprises was capable of the reading and writing, but 70.0% of these
farmers left from primary school before the graduation. It was also found out that owners of
the cattle enterprises generally had experience with their job between 11 and 20 years, and
they had families mostly consisting of 6 individuals. Number of people dealing with
animals excluding owner of the enterprise was maximum 1-4 persons, and the people were
generally from their families. Percentages of foreign workers were fairly low (2.5%). Only
12% of the enterprises was member of any association. The enterprises preferred mostly
crossbred cattle (77.2%) and they indicated that the reason of their preference is due to their
habits. Educational and training activities in Hınıs district should be executed in order to
solve the problems as well as the low education level and not being a member in an
association.
Keywords: Cattle breeders, level of education, family size, experience of the farmers
1. GİRİŞ
Tarım, yerleşik hayata geçişten günümüze kadar olan dönemde, insan kontrolü altındaki
biyolojik üretim faaliyetidir. Türkiye jeolojik özellikleri, iklim yapısı ve bitki örtüsü,
hayvan sayısı bakımından tarım ülkesi olma özelliğindedir. Türkiye’de tarımsal üretimin
ekonomik değeri son 20 yılda azalma göstermiş olmasına rağmen, tarıma dayalı sanayi,
giderek artan bir üretim hızı kazanmıştır.
Tarımsal üretim kolları içerisinde yer alan hayvancılık, Türkiye’de, özellikle Kuzeydoğu
Anadolu’da kırsal nüfusun en önemli geçim kaynağını oluşturmaktadır. Günümüzde,
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Erzurum ve ilçeleri, geniş çayır ve mera alanları ile hayvancılığın geliştirilmesinde
Türkiye’nin önemli merkezlerinden biri olma özelliğini korumaktadır.
Hınıs, denizden yüksekliği 1600 m olup, Erzurum’un güney ucunda bulunan ilçelerinden
biridir. Coğrafi konum itibariyle 39° 21´ 24´´ kuzey paralelleri, 41° 42´ 11´´ doğu
meridyenleri içerisinde bulunmaktadır. Alan bakımından Erzurum’un dördüncü sıradaki
ilçesi olup, yüzölçümü 1383,6 km2 dir. Yüksek bir platoda yer alan Karasal iklimin hakim
olduğu Hınıs ilçesinde kışlar uzun süreli, kar yağışlı ve soğuk geçmektedir. Yazları ise
kurak ve sıcaktır. Hınıs ilçesinde ortalama yağış 585-600 mm civarında olmakla beraber,
yağış daha çok kış ve ilkbahar mevsimlerinde etkilidir.
İlçede 2014 sayımlarına göre 14531’si erkek, 14076’si kadın olmak üzere toplam 28607
kişi yaşamakta olup, 15-29 yaş aralığındaki gençlerin sayısı, 60 ve yukarı yaştaki yaşlıların
sayısının yaklaşık 3 katıdır (TUİK, 2014). 2007-2014 yılları arasında ise toplam nüfusta
%12 lik bir oranda azalma kaydedilmiştir.
Hınıs ilçesinde son yıllarda süt veriminin ve kültür ırkı sığırların oranlarının arttırılması
amacıyla çeşitli projeler gerçekleştirilmiş olup önemli sayıda melez sığırlar elde edilmiş,
ancak verim açısından istenilen sonuca ulaşılamamıştır. Ekonomisi hayvancılığa dayalı
olan ilçede, yaygın olarak yaylacılık yöntemiyle koyun ve sığır beslenerek canlı hayvan
ticareti yapılmaktadır. Süt ve süt ürünleri, et, yapağı, kıl ve deri ekonomik öneme sahip
başlıca hayvansal ürünler arasında yer almaktadır.
Bu çalışman amacı, Erzurum’un tarımsal verimlilik açısından önem arz eden ilçelerinden
biri olan Hınıs ilçesinde, sığırcılıkla geçimini sağlayan işletme sahiplerinin sosyo-ekonomik
özellikleri ile ilgili yapılarını ortaya koyarak mevcut sorunlara yönelik çözüm önerilerinde
bulunmaktır.
2. MATERYAL VE YÖNTEM
Araştırmanın materyalini Erzurum ili Hınıs ilçesindeki 5190 işletmeden 378’i ile yüz yüze
görüşülerek yapılan anketler oluşturmuştur.
Anket sayısının belirlenmesi ise Oransal Örnekleme Yöntemi ile yapılmıştır. Yöntemde
%95 güven aralığı, %5 hata payı ile aşağıdaki formül kullanılmıştır (Newbold, 1995).
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Araştırmada maksimum örnek hacmine ulaşılmak istenmiştir. Bu amaçla p=0,50 ve (1 –
p)=0,50 alınmıştır. Bu tür hesaplamalarda örnek hacminin en az %3 (Yamane, 2006) veya
%10’un alınması yeterli olacağı (Cochran, 1977), ancak örnek hacminin birim sayısı
arttıkça ana kitleyi daha iyi temsil etme yeteneğini de yükselteceği bildirilmektedir
(Sümbüloğlu ve Sümbüloğlu, 1998). Araştırmada anket sayısı %5 (20 adet) artırılarak Hınıs
İlçesi'nde toplam 378 yetiştirici ile anket yapılmıştır.
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İşletmelerden toplanan bilgilerin işlendiği anket formlarında yer alan veriler, önce anket
formuna sadık kalınarak MS Excel paket programına aktarılmış; burada yer alan bilgiler
kullanılarak her cevap için yüzde değerleri hesaplanmıştır. Bu değerler grafikler
oluşturularak sunulmuştur.
3. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA
Araştırmaya konu teşkil eden sığırcılık işletme sahiplerinin yaş gruplarına göre dağılımları
incelendiğinde, yetiştiricilerin %12,4’ünün 30 yaş veya daha genç olduğu, %35,5’inin 3140 yaş arasında, %25,9’unun 41-50 yaş arasında, %9,3’ünün 51-60 yaş arasında,
%16,9’unun ise 60 yaş üzeri olduğu görülmüştür (Şekil 1).
Türkiye’de Erzurum, Diyarbakır ve Kayseri’de yapılan çalışmalarda yetiştiricilerin 40-50
yaş grubu arasında olduğu rapor edilmiştir (Çoban ve ark. 2013; Han ve Bakır, 2009; Şahin,
2001). Bulgularımız, Finlandiya’da (Shalström ve ark. 2014) yapılan bir araştırma (47 yıl)
ile paralel, Afrika kıtasındaki Etiyopya’da (Duguma ve ark. 2012) rapor edilen ortalama yaş
(51,3 yıl), ve Güney Afrika’da yetiştiricilerin %60’nın 50-70 yaş grubunda yer aldığı bir
çalışmadan düşük bulunmuştur (Grobler ve ark. 2008).

Yetiştiricilerin Yaş Oranları (%)

Araştırmamıza katılan yetiştiricilerin eğitim durumuna ait verdikleri bilgiler doğrultusunda,
yetiştiricilerin %4,5’inin okuryazar olmadığı, %70,9’unun ilkokul terk,
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Şekil 1. Hınıs ilçesinde sığır yetiştiricilerinin yaş gruplarına göre dağılımı
%13,7’sinin ilkokul, %3,7’sinin ortaokul, %6,4’ünün lise, %1,3’ünün de üniversite mezunu
olduğu belirlenmiştir (Şekil 2). Toplamda %95,5 oranındaki okuma-yazma bilen işletme
sahiplerinin, %70,0’inin ilkokul terk olması ilçede eğitime önem verilmesi gerektiğinin bir
işareti olarak değerlendirilebilir. Yetiştiricilerin eğitim seviyeleri incelendiğinde, lise ve
üniversite mezunlarının oransal olarak çok geride oldukları görülmektedir. Konu ile ilgili
yapılan bir çalışmada, Türkiye’deki çiftçilerin eğitim düzeyi ne olursa olsun, ilave bir yıl
daha okuduklarında, görülen bu eğitimin tarımsal üretime yıllık olarak %3 oranında bir artış
olarak yansıdığı Baş (2004) tarafından bildirilmektedir. Eğitim seviyesinin artması ile
işletmelerdeki verimlilik ve etkinlik artışı arasındaki pozitif ilişkiler dikkate alındığında, bu
durum Hınıs ilçesindeki işletmelerin hayvansal üretimdeki gelişmelerin gerisinde
kalacakları sonucunu bariz bir şekilde karşımıza çıkarmaktadır.
Türkiye’nin diğer yörelerinde yapılan çalışmalar incelendiğinde, lise ve üniversite mezunu
yetiştiricilerin oranları açısından genel olarak durumun iyi olmadığı görülmektedir.
Nitekim, Tekirdağ’da lise mezunları %15,0, üniversite mezunları %14,0 (Soyak ve ark.
2007); Edirne’de lise mezunları %3,5 (Önal ve Özder, 2008); Giresun’da lise mezunları
%9,1 (Tugay ve Bakır, 2009); Diyarbakır Ergani’de lise ve üzeri mezunları %7,8 (Han ve
Bakır, 2009 ve 2010); Kahramanmaraş ili merkez ve çeşitli ilçelerinde lise mezunları
%21,0; üniversite mezunları %1,0 (Kaygısız ve ark. 2010); Van ili Çatak, Erciş ve Özalp
ilçelerinde lise mezunu %5,9; üniversite mezunu %0,8 (Terin ve Ateş, 2010); Muş ilinde
lise mezunu %18,4, üniversite mezunu %2,4 (Şeker ve ark. 2012); Kars ili merkez ve
ilçelerinde lise mezunu %17,7, üniversite mezunu %3,4 (Tilki ve ark. 2013a); Bingöl ili lise
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ve üniversite mezunu %0,0 (Daş ve ark. 2014); Erzincan ili Çayırlı ilçesinde lise ve
üniversite mezunları %20,8 ve %1,0 (Özyürek ve ark. 2014) olarak bildirilmiştir.
Bulgularımız, okuma-yazma bilen işletme sahiplerinin oranlarını %99 ile %100 olarak
bildiren Şahin ve ark. (2001), Nizam (2006), Soyak ve ark. (2007), Önal ve Özder (2008),
Elmaz ve ark. (2010)’e ait değerlerden düşük, %96,1 olarak bildiren Tilki ve ark.
(2013a)’na ait değerle paralel, %79,6 ile %93,2 arasında bildiren Öztürk ve Karkacıer
(2008), Tugay ve Bakır (2009), Han ve Bakır (2009), Terin ve Ateş (2010), Şeker ve ark.
(2012), Boz (2013), Kutlar (2013), Özyürek ve ark. (2014) ve %53,9 olarak bildiren Daş ve
ark. (2014)’na ait değerlerden daha iyi seviyede olduğu tespit edilmiştir

İlkokul Terk
%70,93

Okuryazar
değilim
%4,53
Üniversite
Mezunu
%1,33

Lise Mezunu
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Şekil 2. Sığır yetiştiricilerin öğrenim durumları
Eğitim seviyesi, yurt dışı kaynaklı çalışmalarda daha yüksek olarak bildirilmektedir
(Goonewardenet ve ark. 1995; Hossain ve ark. 2005). ABD’ de 25 ve daha yukarı
yaşlardaki çiftçilerin eğitim seviyesinin incelendiği bir çalışmada, 1970 ve 2013 yıllarında
üniversite mezunu olanlarda %6,7 ve %17,9, üniversiteye devam edenlerde %8,4 ve %29,6,
lise mezunu olanlarda %28,9 ve %36,3 oranında bir artış olduğu, ortaöğretim seviyesinde
eğitim alanlarda ise %55,9 ve %16,2 oranında bir azalma söz konusu olduğu rapor
edilmiştir (USDA, 2015).
Sığırcılıkta deneyim bakımından yetiştiricilerin %45,9’unun 11-20 yıl, %41,1’inin ise 2130 yıllık deneyime sahip olduğu saptanmıştır (Şekil 3). Sığırcılıkta bakım, besleme ve idare
alanlarında daha ekonomik olmak için işgücünün yanı sıra uzun yıllar çalışmak
gerekmektedir. Söz konusu oranlar incelendiğinde sığırcılığa ayrılan süre bakımından Hınıs
ilçesinde yetiştiricilerin deneyimli oldukları söylenebilir.
Konu üzerinde Türkiye’de yapılan çalışmalar incelendiğinde, sığırcılıkta deneyim süresine
ilişkin sonuçlar, Erdoğan ve ark. (2004) 31,1 yıl; Tugay ve Bakır (2009) 16-30 yıl; Terin ve
Ateş (2010) 21 ve üzeri yıl; Şeker ve ark. (2012) 21 ve üzeri yıl; Tilki ve ark. (2013a) 30,2
yıl; Özyürek ve ark. (2014) 22,2 yıl; Yılmaz ve ark. (2014) 25,3 yıl olarak bildirilen
değerlerden düşük, Şahin (2001) 17,8 yıl; Şahin ve ark. (2001) 20,5 yıl; Nizam (2006) 13,9
yıl; Elmaz ve ark. (2010) 16,8 yıl; Kutlar ve ark. (2013) 15,2 yıl olarak verilen değerlerle
paralel, Han ve Bakır (2009)’a ait 5-7 yıl değerinden yüksek olduğu belirlenmiştir.
Hınıs ilçesindeki sığır yetiştiricilerinin deneyim sürelerine ait bulgularımız, Nijerya’da
yetiştiricilerin %60,8’inin 10-20 yıllık mesleki deneyime sahip olduklarını rapor eden
Ahaotu ve ark. (2013) ile uyumlu bulunmuştur. Bazı yabancı kaynaklı çalışmalarda ise 1020 yıl ve üzerinde deneyime sahip yetiştiricilerin oranının bulgularımızdan daha düşük
düzeyde olduğu bildirilmektedir (Duguma ve ark. 2012; Goonewardenet ve ark. 1995).
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Şekil 3. Hınıs ilçesindeki yetiştiricilerin deneyim durumu
Hınıs ilçesinde bulunan işletmecilerin %94,0’ünün yaygın bir şekilde kombine tip (süt-et)
sığırcılığı, %4,0’ünün süt sığırcılığını ve %2,0’sinin ise besi sığırcılığını tercih ettiği
görülmektedir (Şekil 4). Benzer şekilde, Türkiye’nin farklı illerinde aynı konu üzerinde
yapılan çalışmalarda da, besi ve süt sığırcılığının birlikte yapıldığı rapor edilmektedir.
Nitekim, Muş ilinde hem besi hem de süt sığırcılığını birlikte yapan işletmelerin oranı
%79,2 (Şeker ve ark. (2012), Şanlıurfa’da %62,1 (Yener ve ark. 2013), Bingöl’de %86,2
(Daş ve ark. 2014) olarak bildirilmiştir. Ahaotu ve ark. (2013) ise işletmelerin %77,5’inin
sadece süt sığırcılığı yaptığını rapor etmiştir.
Doğu Anadolu Bölgesindeki geleneksel kültürde yeni doğan erkek buzağılar besi için, dişi
buzağılar ise düve adayı olarak ayrılmaktadır. Bunun doğal bir sonucu olarak kombine
yönlü (Süt-Et) işletmeler ortaya çıkmaktadır.

Karma
(İkiside)
%94

Süt
%4

Besi (Et)
%2

Şekil 4. Yetiştiricilerin tercih ettikleri sığırcılık tipleri
Yapılan ankette yetiştiricilerin aile bireylerinin sayısının en yüksek oran (%40,0 ile) 6 kişi
olduğu tespit edilmiştir. Yedi kişilik ailelerin oranı %24,0, 5 kişilik ailelerin oranı %13,0, 8
kişilik ailelerin oranı %12,0, 4 kişilik ailelerin oranı %6,0, 9 kişilik ailelerin oranı ise
%5,0’dir. Erzurum ili merkez ilçe köylerinde yapılan bir araştırmada, sığır yetiştiricilerinin
ailelerinde ortalama üye sayısı 6,77 olarak rapor edilmiştir (Çoban ve ark. 2013). Bu
sonucun, bulgularımızla uyum içerisinde olduğu görülmektedir. Türkiye’de tarımla uğraşan
kırsal kesimde ailede birey sayısının fazla olması halen önemini korumaktadır. Türkiye’de
çoğunu aile işgücünü kullanan aile çiftliklerinin oluşturduğu yaklaşık 3,1 milyon tarımsal
işletme bulunmaktadır (Uzundumlu, 2012). Mevcut hayvancılık işletmeleri çoğu ekonomik
işletmecilikten uzak, küçük aile işletmeciliği tarzındadır (Bayaner, 2013). Bu açıdan, Hınıs
ilçesindeki aile yapısı ile Türkiye kırsalındaki aile yapısı birbirine benzerlik arz etmektedir.
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Türkiye’de diğer illerde, konu ile ilgili yapılan araştırmalarla kıyaslama yaptığımızda,
toplam aile fertlerinin sayısı, Terin ve Ateş (2010) tarafından 9 kişi; Tilki ve ark. (2013a)
7,2 kişi; Daş ve ark. (2014) tarafından 6-9 kişi olarak bildirilen bulgularından düşük, Şahin
ve ark. (2001)’nın 6,1; Öztürk ve Karkacıer (2008)’in 6,2; Shisode ve ark. (2009)’nın 4-6
kişi ve Duguma ve ark. (2012)’nın 6,0 kişi olarak bildirdiği değerlerle paralel; Gürel ve
Akay (2008)’ın 5,3 kişi; Tugay ve Bakır (2009)’ın 3-5 kişi; Elmaz ve ark. (2010)’nın 3,8
kişi; Kaygısız ve ark. (2010)’nın 3-5 kişi; Kutlar ve ark. (2013)’nın 3,8 kişi; Ünalan ve ark.
(2013)’nın 5,2 kişi ve Yılmaz ve ark. (2014)’nın 4,8 kişi olarak verilen değerlerinden
yüksek olduğu saptanmıştır.
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Şekil 5. Yetiştirici ailelerinde toplam fert sayısı
Hınıs ilçesinde sığırcılık faaliyeti için çalışan kişi sayısına ait oranlar Şekil 6’da
sunulmuştur. İşletmelerde çalışan sayısı en yüksek oranla (%36,0) 3 kişi olduğu tespit
edilmiştir. Bu değeri %24,0 ile 2 kişi, %18,0 ile 4 kişi, %11,0 ile 5 kişi takip etmektedir.
Benzer durum Daş ve ark. (2014) tarafından da bildirilmiş olup Bingöl ilindeki sığır
işletmelerin %66,7 oranında 3-5 kişi arasında işçi çalıştırdıklarını rapor etmişlerdir.
Goonewardenet ve ark. (1995) tarafından da Alberta’da sığırcılık işleri için aile içi
çalışanların sayısının %43 oranında 1 kişi, %28 oranında 2 kişi ve %13 oranında ise 3 kişi
olarak bildirilmiştir. Amerika Birleşik Devletlerinde yapılan bir diğer çalışmada
işletmelerde en az 2 kişinin tam zamanlı olarak çalıştığı ve bunlara ilaveten işletme başına
bir veya iki kişinin ise kısmi zamanlı olarak çalıştığı rapor edilmiştir (Dou ve ark. 2001).
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Şekil 6. Sığırcılık işleri için çalışan kişi sayısı
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Hınıs ilçesinde hayvanların bakımına %94,7 oranında aileden birinin yardımcı olduğu
belirtilmiştir (Şekil 7). Sığırcılık işleri için işçi çalıştıran (%2,5) ve aileden biri ile işçinin
beraber çalıştığı (%2,8) işletmeler çok düşük düzeylerde kalmıştır. Bölgedeki işletmelerin
aile birey sayısının yüksek ve genellikle küçük ölçekli işletmelerden oluşması bu sonucun
oluşmasında önemli bir etkiye sahip olmuştur. Hayvanların bakımı ile ilgilenen kişilerin
genellikle aileden birinin olduğuna dair elde edilen bulgular Türkiye’de yapılan diğer
çalışmalarla paralellik göstermektedir (Önal ve Özder, 2008; Gürel ve Akay, 2008; Ünalan
ve ark. 2013; Curabaz ve Kayaalp, 2010; Elmaz ve ark. 2010).
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Şekil 7. Hayvanların bakımı ile ilgilenen kişiler
Hınıs ilçesinde yetiştiricilerin %88,0’inin herhangi bir birliğe üye olmadığı, sadece
%12,0’sinin üye olduğu belirlenmiştir. Doğal olarak, herhangi bir birliğe üye olmamak, bu
kuruluşların üyelerine sağladığı hizmetlerden faydalanılamamasına yol açmaktadır. Benzer
durum Erzurum merkez ilçeyi kapsayan bir çalışmada da rapor edilmiştir (Çoban ve ark.
2013). Herhangi bir birliğe ve kooperatife üye olma oranlarını, Koyubenbe (2005) %37,9;
Soyak ve ark. (2007) %26,0; Terin ve Ateş (2010) %83,1; Kutlar ve ark. (2013) %52,0;
Ünalan ve ark. (2013) %92,2; Özyürek ve ark. (2014) %45,0 olarak bildiren çalışmalarda
daha yüksek olduğu görülmektedir Aynı şekilde yabancı ülkelerde de bu oran daha yüksek
düzeydedir. Nitekim, ABD’de Iowa eyaletini kapsayan bir araştırmada, tek başına yaşayan
veya aile olarak çalışan süt sığırcılığı işletmelerinin %69’unun, tek bir mülkiyet
organizasyonu altında birleştiği, %27’sinin ise yasal bir ortaklık veya şirket oluşturduğu
rapor edilmiştir (ISU, 2012).

Hayır
%88

Evet
%12
Şekil 8. Sığır yetiştiricilerinin birliğe üye olma durumu
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İşletmelerde yetiştiricilerin %77,2’si yaygın olarak melez sığırları, %9,3’ü yerli ırkları,
%6,3’ü Esmer ırkı, %3,6’sı Sarı Alaca ırkını, %1,9’u ise Siyah Alaca ırkları tercih
etmektedirler (Şekil 9). Melez sığırların fazla oranda olması, Hınıs ilçesinde yerli ırkların
ıslahında önemli bir ilerleme olduğunu göstermektedir. Kültür ırkları içinde Esmer ırk,
diğer ırklara göre daha fazla tercih edilmektedir. Doğu Anadolu’da iklim, arazi yapısı ve
besleme şartlarına en iyi adapte olan, hastalıklara daha dayanıklı ve besiye daha uygun olan
Esmer ırkının daha fazla tercih edilmesi beklenen bir sonuçtur.
Doğu Anadolu Bölgesinde, çeşitli illerde yapılan anket çalışmalarında çoğunlukla melez ve
yerli sığırların tercih edildiği (Çoban ve ark. 2013; Tilki ve ark. 2013b; Özyürek ve ark.
2014), kültür ırkları içerisinde ise Sarı Alaca ve Esmer ırklarının daha çok tercih edildiği
belirtilmiştir (Bakır, 2001; Tilki ve ark. 2013b; Özyürek ve ark. 2014). Türkiye’nin farklı
bölgelerinde yapılan diğer çalışmaların bazılarında melez sığırların (Bakır ve Kaygısız,
2004; Han ve Bakır, 2009; Tugay ve Bakır, 2009), bazılarında yerli ırkların (Öztürk ve
Karkacıer, 2008; Şeker ve ark. 2012), bazılarında ise kültür ırklarının (Yayar ve Karkacıer,
1996; Şahin, 2001; Tugay ve Bakır, 2006; Önal ve Özder, 2008) daha yaygın olduğu rapor
edilmiştir. Curabaz ve Kayaalp (2010), Adana’nın 6 ilçesinde aldıkları verilere göre, ova ve
geçiş kesimlerinde Siyah Alaca melezi, dağlık kesimlerde ise yerli ırkların daha yaygın
olarak yetiştirildiklerini rapor etmişlerdir.
Yabancı kaynaklı çalışmalarda ise Siyah Alaca ırkının daha yaygın olarak yetiştirildiği
bildirilmektedir (Henrichs ve ark. 1987; Goonewardenet ve ark. 1995; Dou ve ark. 2001;
ISU, 2012). Bogdanović ve ark. (2012) ise Sırbistan’da süt sığırı işletmelerinin %73’ünün
Sarı Alaca ırkı yetiştirdiğini, sadece %13’ünün Siyah Alaca tercih ettiğini belirtmişlerdir.
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Şekil 9. İşletmelerde yetiştirilen sığır ırkları
Yetiştiriciler, yetiştirdikleri sığır ırklarını genellikle (%81,3) alışkanlık olduğu için tercih
ederken, %7,3 oranında verimi yüksek olduğu için, %4,8 oranında ise alış fiyatı ucuz
olduğu için tercih ettiklerini belirtmişlerdir (Şekil 10). Irk tercihinde alışkanlığın devam
etmesi, hala geleneksel sığırcılık yöntemlerini kullanmaya devam ettiklerini, birbirlerini
örnek aldıklarını, ya da bu konuda imkânlarının az olduğunu göstermektedir.
Yapılan bir araştırmada, Çoban ve ark. (2013) Erzurum merkez ilçede bulunan
yetiştiricilerin idarelerinin, bakımlarının daha kolay ve çayır ve merada otlamaya daha iyi
adapte oldukları için, Melez, Esmer, Sarı Alaca ve biraz da yerli sığırlar tercih ettiklerini
bildirmişlerdir. Bu durum Erzurum ilinde çiftçilerin bu konuda biraz daha bilinçli olduğunu
göstermektedir.
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Şekil 10. Yetiştiricilerin sığır ırklarını tercih nedenleri
Maraş yöresinde kültür ırkı ve Melez sığırların tercih edilmesinin nedeni olarak verim ve
performanslarının yüksek olmasını (Bakır ve Kaygısız, 2004), Giresun ve ilçelerinde
işletmelerin ırk tercihinde %67,3’ü ırkın veriminin yüksek olmasını, %16,1’i yetiştirme
şartlarını (Tugay ve Bakır, 2006), Ergani’de yaşlı yetiştiricilerin %60,0 oranında yerli ırk
tercihini imkanların yetersiz olmasını, (Han ve Bakır, 2009) ve Muş ili merkezde yapılan
araştırmada Esmer ve Sarı Alaca gibi kültür ırklarının tercih edilme nedeni olarak %37,5
oranında yetiştirme şartlarının uygun olmasını ve %35,4 oranında verimin yüksek olmasını
(Şeker ve ark. 2012) göstermişlerdir.
4. SONUÇ VE ÖNERİLER
Sonuç olarak, Hınıs ilçesinde sığırcılık işletme sahiplerinin büyük çoğunluğunun 31-40 yaş
aralığında, eğitim durumu ilkokul terk ve geniş aile yapısına sahip kişilerden oluşmaktadır.
Günümüzde halen geleneksel yetiştiriciliğin yaygın olduğu işletmelerde, dışarıdan kalifiye
işçi çalıştırma oranı çok düşük olup, üretim aile içi bireyler tarafından
gerçekleştirilmektedir. Bu durum aile birey sayısının fazla olması, gelir seviyelerinin
nispeten düşük olması ve genellikle işletmelerin küçük ölçekli işletme yapısında olması gibi
faktörlerin sonucunun bir göstergesidir. Yörede daha çok kombine üretime yönelik melez
tipte sığırlar yetiştirilmekte, hayvanların verim seviyesini arttırmaya, yüksek gelir elde
etmeye, çayır-meraların ve iş gücünün daha etkin kullanımına odaklı bilinçli bir faaliyet
yapılmamaktadır.
Yetiştiricilerin herhangi bir birliğe üye olma oranının düşük olduğu ve buna bağlı olarak
örgütlenme düzeylerinin de düşük olduğu sonucuna varılmıştır. Yüksek maliyet, düşük
verimlilik, geleneksel yapının hakim olduğu ve teknolojik uygulamaların standartların çok
altında olduğu bölgemizde; Yetiştiricilerin eğitimi, kooperatifleşmesi ve teknolojik alt
yapının kurulması, daha ucuz yem ve diğer girdilerin temini, hayvansal ürünlerden kar elde
etme açısından destekleme fiyatlarının yükseltilmesi, daha kaliteli ve yeterli mera ve çayır
alanları bakımından ıslah ve amenajman çalışmalarına ağırlık verilmesi, bölgede
hayvancılığının istenilen verim seviyesine ulaşabilmesi adına atılan önemli adımlar
olacaktır.
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