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HAYVANCILIK

Artan yem mal�yet� rağmen karkas et f�yatı
mal�yet�n altında kaldı. Karkas et�n mal�yet�
3940 l�rayı bulurken üret�c� 33-35 l�radan
ancak satab�l�yor. 
Et ve Süt Kurumu, 14 Aralık’tan geçerl� olmak
üzere karkas et alım f�yatını 2 l�ra artırarak yerl�
hayvan karkas et f�yatını 36 l�raya, �thal hayvan
karkas et�n� 35 l�raya çıkardı

Bes�c�l�kte Üret�m Daralması

Et ve Süt Kurumu’nun 2019 Sektör değerlend�rme
Raporu yayınlandı. 2019’da Et �thalatı %91, canlı
hayvan %57 azaldı.
 2020’de �thalatın daha da azaldığı söyleneb�l�r

Et İthalatında Düşüş

Koronav�rüs önlemler� ve artan yem f�yatları karşısında
yet�şt�r�c�lere destek olmak amacıyla 2020 yılında b�r
seferl�k yem desteğ� ver�lmes�n� öngören karar Resmî
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe g�rd�. Karara göre,

sığır başına 65 l�ra, küçükbaş hayvan başına 6.5 l�ra
yem desteğ� ver�lecek. Destek sadece küçük �şletmelere
ver�lecek. Karar çıktı ama destek henüz ödenmed�.

Yen� Yem Destekler�

Hayvancılık destekler�nde %9.6 kes�nt� olacak.

Cumhurbaşkanlığı Yıllık Program’a göre, hayvancılık
destekleme ödemeler� 6 m�lyar 862 m�lyon l�radan 6
m�lyar 304 m�lyon l�raya düşecek. Hayvancılık yapan
yet�şt�r�c�ler 2020 desteğ�n� 2021 bütçes�nden alacak.
Hayvancılık yapanlar 2021’de 558 m�lyon l�ra daha
az destek almış olacak

Desteklerde Azalma

1 Ocak 2021 �t�bar�yle yürürlüğe g�recek ç�ğ süt referans f�yatı �le,

üret�m mal�yet� arasında büyük fark oluştu. Konsey’�n Kasım ayı
�t�bar�yle yayınladığı ver�lere göre, Kasım 2019’dan Kasım 2020’ye
kadar mısır s�lajı f�yatında yüzde 51, yoncada yüzde 28, saman
f�yatında yüzde 41, süt yem�nde yüzde 59.6, ç�ğ süt mal�yet�nde yüzde
48.3 artış oldu. Konsey, ç�ğ süt mal�yet�n�n yüzde 48.3 arttığını
duyururken f�yat artışı yüzde 23 oranında yapıldı. Üret�m mal�yet�
yüzde 48.3 artarken süt referans f�yatının yüzde 23 artırılması
üret�c�n�n zararına üret�me devam etmes� anlamına gel�yor.
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