
MALATYA HAYVANCILIK SEKTÖR RAPORU 

 

Malatya’da hayvancılık sektöründe ister kasaplık hayvan olsun ister süt besiciliği için beslenen 

hayvan olsun temel sorun girdi fiyatlarının yüksekliğidir. Özellikle, yem fiyatlarının yüksekliği 

hayvancılığı karlı bir yatırım olmaktan çıkarma seviyesine gelmiştir.  Avrupa'da parite olarak 

üreticinin 1 litre süt ile 1.3 kilogram kesif yem alabilmesine karşın Türkiye’de çiftçi 1 litre süt 

sattığında ancak 700 gram yem alabilmektedir. Dolayısıyla, üreticiler sattığı süt ile süt 

sığırlarının yem ihtiyacını karşılayamadığı zamanlarda hayvanlarını kesime göndermektedir. 

Kesime gönderemeyenler ise hayvanlarına verdiği yem miktarını azaltmak zorunda 

kalmışlardır. Her iki durumda önemli sorunlar içermektedir. Birinci durumda süt sığırı miktarı 

azalmakta ve böylece hem yavru hayvan miktarı azalarak hayvan varlığımız azalmakta hem de 

süt miktarı azalmakta ve böylece süt fiyatları artmaktadır. Hayvan sayısındaki azalmaya bağlı 

olarak hayvan fiyatları da artmakta ve böylece hayvancılık gelir getiren bir meslek veya uğraş 

olmaktan çıkmaktadır.  

Bu gelişmelere bağlı olarak, Malatya’da hayvancılık ile özellikle de süt sığırcılığı ile uğraşan 

çiftçilerin sayısı azalmaktadır. Malatya’da sığırcılık için elverişli meraların olmasına ve 

hayvanların yem ihtiyaçlarını karşılamak için arpa, fiğ vb yemlerin ekilmesine müsait boş 

araziler bulunmasına karşın çiftçi hayvancılık ile uğraşmamaktadır. Bunun temel nedenlerinden 

biri süt sığırcılığının sütün litre fiyatının düşük olması nedeniyle gelir getiren bir faaliyet 

olmaması, diğer bir neden ise köyden kente göçün olmasıdır. Bu bağlamda, diğer bir sorun ise 

süt işi ile uğraşan çiftçilerin ürettikleri sütü satamamasıdır. Kısa vadede Malatya’da süt 

sığırcılığını geliştirmenin bir yolu çiftçilerin ürettikleri sütün satılmasını sağlamaktır. Bunun 

için ise Süt Toplam Merkezi ve Soğuk Zincirinin Malatya tarımına kazandırılması 

gerekmektedir. Böylece, hem süt işleyen firmalara istedikleri miktar ve sürede sütün temini 

sağlanacak hem de çiftçi ürettiği sütü satamama sorunundan kurtulacaktır. Böyle bir tesisin 

kurulması Malatya’da süt sığırcılığını arttıracağı gibi Malatya’ya süt işleyen yeni firmaların 

kurulmasını da sağlayacaktır.        

Malatya süt sığırcılığı sektöründe önemli sorunlardan bir diğeri de sütün kalite sorunudur. Süt 

üreticisi, kaliteli süt üretiyor olsa bile, sağımdan aracıya teslim edilinceye kadar geçen sürede 

gerekli hijyen ve muhafaza şartlarını yerine getirmediği yada bu şartları sağlayacak bilinç 

düzeyinde olmadığı ve piyasanın kaliteye prim veren bir yapısı bulunmadığı için kalite 

problemi yaşanmaktadır. Ayrıca, süt aracılara teslim edildikten sonra da, standartlara uygun 

taşıma sağlanmadığı için, kalitesinde düşmeler yaşanmaktadır. Kalitesiz sütün işlenebileceği 



ürün yelpazesi azaldığı gibi ürün verimi de düşmekte ve kalitesiz sütten üretilen ürünün raf 

ömrü de kısalmaktadır. Bu sorun ancak Soğuk Zincirin kurulmasıyla aşılabilecek bir sorundur.  


