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G�r�ş

Gel�şen ve değ�şen dünyada �nsanoğlunun öneml� ve değ�şmez sorunlarının
başında yeterl� ve dengel� beslenme gelmekted�r. Bu olgu söz konusu olduğunda,
hayvansal ürünler taşıdıkları b�yoloj�k özell�kler� neden�yle vazgeç�lmez ve d�ğer
bes�n maddeler� �le �kame ed�lemez b�r konumdadır. İnsanın büyümes�, gel�şmes�
ve sağlıklı kalab�lmes�n�n yanı sıra, bey�n gel�ş�m� bakımından da öneml� olan
sek�z adet am�noas�t, sadece hayvansal kökenl� prote�nlerde yeterl� m�ktar da
bulunmaktadır. Hayvansal bes�nlerdek� prote�n m�ktarları ette %15–20, balıkta
%19–24, yumurtada %12, sütte %3-4, peyn�rde �se %15-25’d�r. Sağlıklı beslenme �ç�n
kırmızı et, beyaz et, süt, yumurta g�b� hayvansal ürünler�n düzenl� olarak tüket�lmes�
gerekmekted�r. FAO ver�ler�ne göre 2013 yılında ülkem�zde tüket�len günlük
prote�n m�ktarının %72’s� b�tk�sel kökenl� gıda maddeler�nden karşılanmaktadır.
İnsanların yeterl� ve dengel� beslenmes�nde öneml� rolü bulunan hayvancılık
sektörü; ulusal gel�r� ve �st�hdamı artırmak, et, süt, tekst�l, der�, kozmet�k ve �laç
sanay� dallarına hammadde sağlamak, kalkınmaya katkıda bulunmak ve �hracat
yoluyla döv�z gel�rler�n� artırmak g�b� öneml� ekonom�k ve sosyal fonks�yonlara
sah�pt�r. Günümüzde Hayvancılık sektörü; yem sanay�, et ve mamuller� sanay�, süt
ve mamuller� sanay�, der�c�l�k ve tekst�l sanay�ler�, veter�ner �laçları ve hayvancılık
ek�pman sanay�ler� vb. b�leşenler� yen� �st�hdam alanları oluşturmakta ve
hayvansal ürünler�n �şlenmes�yle katma değer yaratmaktadır.
Ülkeler�n gel�şm�şl�k düzeyler�n�n bel�rlenmes�nde kullanılan öneml�
kr�terlerden b�r�s� de k�ş� başına tüket�len hayvansal bes�n m�ktarıdır. Bu
bağlamda hayvansal prote�n tüket�m� �le kalkınmışlık arasında sebep sonuç
�l�şk�s�n�n var olduğu görülmekted�r. Beslenme �ht�yacını kend� kaynakları �le
karşılama hedef� ülkeler� hayvancılık sektörüne yönel�k destekleme ve
korumayı da �çeren tarım pol�t�kaları oluşturmaya yöneltm�şt�r. Gel�şm�ş
ülkeler ulusal üret�mde �st�krarı sağlamak amacıyla, b�tk�sel ve hayvansal
üret�m� daha rasyonel pol�t�kalarla desteklemekted�r. Söz konusu ülkeler
elde ed�len üret�m artışı �le aynı zamanda öneml� b�r dış satımcı ülke
konumuna gelm�şlerd�r.
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Başta et, süt ve yumurta g�b� gıda maddeler� olmak üzere �nsanların öneml�
�ht�yaçlarını karşılayan hayvancılık, tarımın öneml� alt sektörler�nden b�r�d�r.
B�rleşm�ş M�lletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ver�ler�ne göre 2016 yılında tarım
sektörü dünya gayr� saf� hâsılasının %3,2’s�n� oluşturmakta, hayvancılık sektörü �se
tarımsal gayr� saf� hâsılanın %37’s�n� oluşturmaktadır. Bu oran AB ülkeler�nde %55,
ABD’de %46 �ken gel�şmekte olan ülkelerde %24’ler c�varında kalmıştır. Dünya
genel�nde k�ş� başına ortalama günlük prote�n tüket�m� 81 gram olup, bunun 32
gramı hayvansal kaynaklı prote�nlerden karşılanmaktadır. Gel�şm�ş ülkelerde
gel�şmekte olan ülkelere göre k�ş� başına günlük prote�n tüket�m m�ktarı �k� kat
artarken, prote�nler�n hayvansal ürünlerden karşılanma oranları gel�şmekte olan
ülkelerde %20 c�varındadır. Bu oran gel�şm�ş ülkelerde %65’lere kadar
çıkmaktadır

Dünyada Hayvancılık Sektörünün Görünümü

 K�ş� Başı Günlük Prote�n Tüket�mler

 K�ş� Başı Günlük Prote�n Tüket�mler

Dünya Sağlık Örgütü (WHO)
ver�ler�ne göre sağlıklı b�r

�nsanın vücut ağırlığının her
k�logramı �ç�n günde 1 gr

prote�n tüketmes� ve bunun
da %42' s�n�n hayvansal

kökenl� olması
öner�lmekted�r.
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FAO ver�ler�ne göre dengel� beslenmede önem� fazla olan gıdalardan 2018 yılında dünyada her
yıl k�ş� başına 44,9 kg et tedar�k�n�n olduğu görülmekted�r. Bu et tedar�k�n�n 15,9 k�logramını
domuz, 16,7 k�logramını kanatlı, 8,8 k�logramını sığır, 2,1 k�logramını koyun ve keç�, 1,4 k�logramını
�se d�ğerler� oluşturmaktadır. 2018 yılında dünyada 1,5 m�lyar baş sığır, 2,3 m�lyar baş koyun ve
keç�, 207 m�lyon baş manda, 36 m�lyon baş deve, 978 m�lyon baş domuz ve 26 m�lyar adet kanatlı
varlığı bulunmaktadır. Geçm�ş yıllara bakılarak b�r değerlend�rme yapıldığında dünyada 1970
yılına göre 2018 yılında hayvan varlıklarında sığır-mandada %42, koyun ve keç�de %57 ve
domuzda %79’luk artış sağlanmıştır. Kanatlılarda �se bu artış %393 olmuştur. (FAO)

Dünya Hayvan Varlığı 

Dünya Hayvan Varlığı (1.000 Baş)

Dünya süt üret�m� 1970 yılında
392 m�lyon ton �ken 2018 yılında
yaklaşık %115 artarak 843 m�lyon
tona ulaşmış, et üret�m� �se %238

artarak 101 m�lyon tondan 342
m�lyon tona ulaşmıştır. 

İnsanlığın �lk çağlarından �t�baren ve özell�kle göçebel�k dönemler�nde,
yapılan en öneml� ekonom�k faal�yet hayvancılık olmuştur. Açlık-tokluk, �y�-kötü
beslenme g�b� �nsan odaklı konular, günümüz dünya s�yaset�n� de
etk�lemekted�r. N�tek�m gel�şm�ş ülkeler, ger� kalmış olan ülkelere teknoloj�,
damızlık materyal, canlı hayvan, tohumluk ve �şlenm�ş ürünler g�b� tarımsal
üret�m maddeler�n� pazarlayarak büyük b�r gel�r sağlamakta ve bu şek�lde
özell�kle tarımsal ürün t�caret� yaptıkları ülkeler üzer�ndek� etk�nl�kler�n�
artırmaktadırlar. Hayvancılık bugün, gel�şm�ş ülkelerde b�r endüstr� hal�ne
gelm�ş, ekonom�n�n ayrılmaz b�r parçası olmuştur. Bu durum, tarımın ve
dolayısıyla hayvancılığın ulusal düzeyde gel�şt�r�lmes� gereken stratej�k b�r
sektör olduğunu ortaya koymaktadır. 
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Cumhur�yet�n kuruluşundan günümüze Türk�ye hayvan varlığı öneml� değ�ş�m gösterm�şt�r.
Cumhur�yet�n �lk yıllarından İk�nc� Dünya Savaşına kadar öneml� b�r sayısal artış yaşanmıştır. Savaş
yıllarında artış hızı düşmüş, hatta bazı türlerde azalma meydana gelm�şt�r. Savaşın b�tmes�n� tak�p
eden dönemde sayısal artış hızlanmış, türlere bağlı olarak en yüksek sayısal değerlere 1960-1980
yılları arasında ulaşılmıştır. 1980’l� yıllarda �se bütün türlerde hayvan sayısı hızla azalmaya
başlamıştır. Ülkem�z coğraf� özell�kler� bakımından her türlü hayvan yet�şt�r�c�l�ğ� �ç�n uygun ortam
ve potans�yele sah�pt�r. Ülkem�zde, 1970’l� yıllara kadar hem büyükbaş ve hem de küçükbaş
hayvan yet�şt�r�c�l�ğ�n�n tamamına yakını, yerl� ırk hayvan varlıkları �le mera hayvancılığı şekl�nde
sürdürülmüştür. Hayvanlar, kış aylarında kuru ot, saman ve kısıtlı kes�f yem �le yaşam payı oranında
beslenm�ş, d�ğer zamanlarda �se doğal meralarda otlatılmıştır. 1980’l� yıllara kadar Türk�ye bu
potans�yel� çok �y� değerlend�rm�ş ve hayvan varlığı sürekl� artış gösterm�şt�r. 2000 yılından
�t�baren �se yapılan devlet desteklemeler� ve teşv�kler sayes�nde büyük ölçekl� hayvancılık tes�s
sayılarında öneml� ölçüde artış olmuştur.

Türk�ye süt üret�m� �se 1970 yılında 7 m�lyon ton �ken 2018 yılında %216 artarak 22,1 m�lyon tona
ulaşmıştır. Dünyada k�ş� başına ortalama yıllık süt üret�m m�ktarı 110 kg �ken Türk�ye’de bu m�ktar
268 kg’a ulaşmıştır. Dünyada et üret�m� (su ürünler� har�ç) 1970 yılında 101 m�lyon ton �ken 2018
yılında 3,4 kat artarak 342 m�lyon tona ulaşmış, k�ş� başına ortalama yıllık et üret�m� 45 kg �ken
Türk�ye �ç�n de bu m�ktar 45 kg olarak gerçekleşm�ş ve Dünya ortalamasında olmuştur. Dünya ve
Türk�ye’de et üret�m�n�n türlere göre dağılımı değerlend�r�ld�ğ�nde, Dünya et üret�m�nde %35 payı
olan domuzun Türk�ye’de üret�m�n�n yok denecek kadar az m�ktarda olduğu görülmekted�r. Buna
karşın Türk�ye’de son yıllardak� et üret�m�ndek� artışta kanatlı hayvan üret�m�n�n payı büyüktür. 

Türk�ye'de Hayvancılık Sektörünün Görünümü

Ülkeler�n Süt Üret�mler� (1.000 Ton)

Ülkeler�n Süt Üret�mler� (1.000 Ton)
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Türk�ye’de Cumhur�yet�n �lk yıllarından �t�baren sığırcılık öneml� b�r üret�m kolu olarak algılanmış ve
hemen her zaman d�ğer hayvansal üret�m kollarına göre daha fazla �lg� görmüştür. Öyle k�,
özell�kle son yıllarda, hayvancılık den�ld�ğ�nde sığır yet�şt�r�c�l�ğ� anlaşılır hale gelm�şt�r. Bunda
sığırcılığın sağladığı avantajlar kadar sığır t�caret�n�n gel�şm�ş ülkeler �ç�nde daha öneml�
olmasının büyük payı olmuştur. FAO ver�ler�ne göre 2018 yılında dünya süt üret�m�n�n % 81’�n� ve et
üret�m�n�n %20’s�n� tek başına sağlayan sığırcılık, bes�n maddes� üret�m�nde büyük paya sah�pt�r.
Bu durum sığırcılığın b�yoloj�k avantajlarından kaynaklanmaktadır. Sığırcılığı öneml� kılan
avantajlar, sığırın; 
• Kaba ve kes�f yemler� et ve süte dönüştürme yetenekler�n�n yüksek olması, 
• Süt ver�m�n�n yüksek olması, 
• Sağılma süres�n�n uzun olması �le yılın her ayında süt üret�m� �mkânı sağlaması, 
• Çok farklı �kl�m kuşaklarında yet�şt�r�lme �mkânının bulunması, 
• Genet�k ıslah ve üremen�n denet�m�ne yönel�k uygulamalara yüksek düzeyde reaks�yon
göstermes� ve farklı koşullara uyum sağlayab�lecek çok sayıda sığır ırkının bulunmasıdır .

Ülkem�z sığır yet�şt�r�c�l�ğ� 1980’l� yıllara kadar ağırlıklı olarak a�le �şletmec�l�ğ� şekl�nde yürütülmüş,
1980 yılından �t�baren ekonom�k büyüklüğe sah�p sığırcılık �şletmeler� kurulmaya başlamıştır. Son
yıllarda da sağlanan devlet destekler�n�n artması sonucu büyük kapas�tel� modern sığırcılık
�şletmeler�n�n sayısı hızla artmıştır. S�yah-Alaca ırkını S�mmental, Esmer ve Jersey ırkları tak�p
etmekte ve son yıllarda etç� özell�ğ� �le ön plana çıkan Hereford ve Angus ırklarında da öneml�
artış olduğu görülmekted�r. 

Türk�ye'de Hayvan Varlığı (1.000 Baş)

Türk�ye Büyükbaş Hayvan Varlığı (1.000 Baş)  Türk�ye Küçükbaş Hayvan Varlığı (1.000 Baş) 

Hayvancılık, ülkem�z�n artan nüfusunun yeterl� ve
dengel� beslenmes�n� sağlamasının yanında,

hayvancılığa dayalı sanay�ye hammadde tem�n�
açısından da önem arz etmekted�r.

Türk�ye’de yet�şt�r�len kültür ırkı sığırların öneml�
b�r bölümünü sütçü özell�ğ� �le ön plana çıkan

S�yah-Alaca ırkı oluşturmaktadır.
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Yerl� ırkların �se öneml� b�r kısmını Yerl� Kara, Boz, Doğu Anadolu Kırmızısı ve Güneydoğu Sarı-
Kırmızısı ırkları oluşturmaktadır. Melez genot�pler �se genel �t�bar�yle, kültür ırklarının yerl� ırklar �le
melezlenmes� sonucu elde ed�lmekted�r. Bu melezlemeler çoğunlukla kasaplık hayvan (dana) elde
ed�lmes� �ç�n yapılmaktadır. Türk�ye’n�n 1991 yılında toplam 11 m�lyon 973 b�n olan sığır varlığının
%11’� kültür ırkı, %34’ü Melez ırkı, %55’�n� de yerl� ırklar oluşturur �ken 2019 yılında toplam 18 m�lyon
baş sığır varlığının %48’�n� kültür ırkı, %43’ünü melez ırkı ve %9’unu yerl� ırk oluşturmaktadır.
Ülkem�zde, TUİK ver�ler�ne göre 1991 yılında toplam 8,6 m�lyon ton olan sığır süt üret�m� �le b�r�m
sağmal hayvan başına ver�m� 1.400 kg olarak gerçekleşm�ş, bu m�ktar kültür ırkında 2.940 kg,
melez ırkında 2.006 kg, yerl� ırkta 743 kg’dır. 2019 yılında �se 21 m�lyon ton süt üret�m� ve b�r�m
sağmal hayvan başına ver�m 3.158 kg olarak gerçekleşm�şt�r. Bu m�ktar kültür ırkında 3.861 kg,
melez ırkında 2.722 kg ve yerl� ırkta 1.303 kg’dır. Ülkem�z sığırlarının ıslahı konusunda yapılan
çalışmaların yanında, hayvan besleme ve �şletmec�l�k alanında sağlanan gel�şmeler 1991 yılında
ortalama 143 kg/baş olan karkas ağırlığını 2019 yılında 296 kg/baş’a ulaştırmıştır. (TUİK)

Türk�ye'de Sığır Varlığı (Baş)

Türk�ye'de Sığır Varlığı (1991) Türk�ye'de Sığır Varlığı (2019)

Ülkem�zde yaklaşık olarak
kırmızı et üret�m�n�n %90’ı, süt
üret�m�n�n �se %91’� sığırlardan

karşılanmaktadır. 
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Türk�ye'de Damızlık Sığır İthalat ve İhracatı

Türk�ye Sığır Et� İthalat ve İhracatı

Türk�ye Kasaplık Sığır  İthalat ve İhracatı
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Koyunculuk ülkem�z ç�ftç�s�n�n tar�h boyunca uğraştığı en öneml� hayvan yet�şt�r�c�l�ğ� dallarından
b�r�d�r. Koyun yet�şt�r�c�l�ğ� et, süt, yün ve der� üret�m� açısından ülkem�z ekonom�s�nde öneml� yer
tutmaktadır. Koyunculuk özell�kle Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgeler�'nde yaşayan halkımızın
öneml� b�r geç�m kaynağını oluşturmuştur. Ancak, 1980 yılından sonra koyun sayısında öneml� b�r
azalma görülmüştür. 2010 yılından �t�baren �se koyunculuğa sağlanan devlet destekler� sayes�nde
koyun yet�şt�r�c�l�ğ� tekrar önem kazanmış ve koyun sayısı yaklaşık %52 c�varında artış gösterm�şt�r.
Ülkem�zde Akkaraman, Morkaraman, Dağlıç, Kıvırcık, Sakız, Mer�nos, Karayaka, Karagül, İves�,
Hemş�n, Tuj, Malya, Türktah�rova, Her�k, Acıpayam, Bafra, Sönmez ve Polatlı koyun ırkları
bulunmaktadır. Bu ırkların pek çoğu yapılan ıslah ve seleks�yon çalışmaları net�ces�nde elde
ed�len öneml� gen kaynaklarımızı oluşturmaktadır. Toplum olarak koyun et� tüket�m alışkanlığımız
ve kuzu et� taleb�ndek� sürekl� artış koyunculuğun önem�n� ortaya koymaktadır. Ayrıca Kurban
Bayramlarında her yıl yaklaşık 2 m�lyon baş kurbanlık koyun kes�m� de koyunculuğun önem�n� daha
da arttırmaktadır.

Türk�ye'de Küçükbaş Hayvancılık Faal�yetler� 

Ülkem�z�n 2019 yılı kırmızı et
üret�m�n�n %10,5’�, sütün �se

%8,8’� koyun ve keç�den
karşılanmıştır.

Türk�ye Koyun ve Keç� Varlığı (Baş)

Gel�şm�ş ülkeler başta olmak üzere tüm dünya ülkeler�ndek� koyun ve keç� yet�şt�r�c�l�ğ�nde öneml�
gel�şmeler gözlenmekte, hayvan sayılarında artışlar görülmekted�r. FAO ver�ler�ne göre Dünyada
1961 yılında 994 m�lyon baş koyun, 349 m�lyon baş keç� varken, 2018 yılında ortalama %21,7’l�k b�r
artışla 1,2 m�lyar baş koyun ve %188’l�k b�r artışla 1 m�lyar baş keç� varlığına ulaşılmıştır. Ülkem�zde
geçm�ş yıllarda pek çok kes�m�n geç�m�n� sağlayan keç�c�l�k faal�yet� 1991-2010 yılları arasında
önem�n� kaybetm�ş, keç� sayısı 1991 yılında 10,7 m�lyon baş �ken 2010 yılında 6,3 m�lyon başa düşmüş,
2010 yılından �t�baren �se son yıllarda keç� sütü ve ürünler�ne olan taleb�n artması sonucu kademel�
olarak 2019 yılında keç� varlığı tekrar 1991 yılı rakamlarına ulaşmış hatta geçm�şt�r. Dünyadak� pek
çok ülken�n et �ht�yacı büyük oranda domuz yet�şt�r�c�l�ğ�nden karşılanmaktadır. Ülkem�zde domuz et�
tüket�m�n�n d�nen yasak olması neden�yle domuz yet�şt�r�c�l�ğ� kısıtlı b�r alanda sürdürülmekted�r.
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GENEL BİLGİLER 
VAN
İl Nüfusu (2020)                                           :1.149.342
Toplam Yüzölçümü                                       :19.069.000 Da
Toplam Tarım alanı (2020)                          :2.892.281 Da

HAYVANCILIK
Van'da hayvancılığın temel sektör olmasında �l araz�s�n�n 70'�nden fazlasının
çayır-mer'a olmasının payı büyüktür. Araz�, özell�kle koyun yet�şt�r�c�l�ğ�ne
oldukça elver�şl�d�r. Ancak, son yıllarda yaygınlaşan terör olayları,
mer'alardan yararlanmayı engelleyerek, geleneksel yöntemlere göre yapılan
hayvancılığa darbe vurmuş, ger�lemes�ne yol açan nedenlerden b�r� olmuştur.
Hayvancılığın tehl�kel� ger�ley�ş�n� önlemek ve hayvancılığı gel�şt�rmek üzere
son yıllarda Val�l�kçe hayvancılık projeler� gel�şt�r�lm�ş ve uygulamaya
konulmuştur.
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Van’da Küçükbaş Hayvancılık

Hayvancılık sektörü, Van �l�n�n en öneml� �kt�sad� sektörü olma potans�yel�ne
sah�pt�r. Ülkem�z�n küçükbaş hayvan varlığının %5,85’� (3.166.236 baş), büyük
baş hayvan varlığının (197.483) da % 1,08’� Van �l�ne bulunmaktadır. Küçükbaş
hayvan sayısı bakımından Van, ülkem�zde b�r�nc� sıradadır. B�l�nçl� ve �kt�sad�
b�r üret�m yaklaşımı �le ele alınması hal�nde hayvancılık sektörü, �l ekonom�s�n�n
lokomot�f� olab�lecek düzeyded�r. Van İl� gen�ş mera varlığı �le koyunculuk �ç�n
öneml� b�r potans�yel taşımaktadır. İl�n mera varlığı 1.359.022 Hektar’dır.
Van’dak� mera varlığı Ülkem�z�n toplam mera varlığının % 10’unu
oluşturmaktadır. Bunun yanında İlde 106.117 hektar alanda yem b�tk�ler� ek�m�
yapılmaktadır.

Van’da Büyükbaş Hayvancılık

Son yıllarda kal�tel� kaba yem üret�m� artmış ve hayvancılık daha b�l�nçl�
olarak yapılmaya başlanmıştır. Yem b�tk�ler� ek�m�n�n yaygınlaşması �le
beraber, yonca ve korunga g�b� bes�n değer� yüksek kaba yemler �le besleme
artmaya başladı. Bu uygulama �le aynı zamanda üret�m mal�yetler� de düşmüş
oldu. 
Ancak 2012 yılında yaşanan kuraklık ve buna bağlı olarak kaba yem
f�yatlarında yaşanan aşırı artış hayvancılığı oldukça zor durumda bırakmıştır.
Bu dönemde 1 ton süt �le b�r ton yonca kaba yem� alınamamıştır. 
İl�m�z hayvancılığında halen kültür ve melez� hayvanların oranı oldukça
düşüktür. Bugün ülkem�zde bu oran % 76 sev�yes�nde �ken İl�m�zde % 34
sev�yes�nded�r. Bu nedenle, İl�m�zde sun’� tohumlama çalışmalarına ağırlık
ver�lmel�d�r.
1995 yılında Van’da 234 b�n büyük baş hayvan mevcudu var �ken 2018 yılında
177 b�ne düşmüştür (%26 azalma).

SAYFA  10



2020 yılı ver�ler�ne göre y�ne canlı hayvanda Van �l�nde en çok payı koyun
bes�c�l�ğ� almaktadır. Türk�ye'dek� küçükbaş hayvan varlığının %5,84'ü Van
�l�nde bulunmaktadır. 
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Canlı Hayvan Sayısı

Tarımsal Üret�m Değer�

Tarımsal üret�m ver�ler�ne bakıldığı zaman Van �l�nde Canlı hayvanların değer�
3 m�lyar TL'y� geçm�şt�r.  K�ş� başı canlı hayvanların değer� Türk�ye
ortalamasının üzer�nded�r. 

Kaynak: Tü�k

Kaynak: Tü�k



Büyükbaş Hayvan sayısının en fazla olduğu �lçe Tuşba �lçes�d�r. İlçe de 2019
yılına göre büyükbaş hayvan sayısı artış gösterm�şt�r. 

Van �l�nde 2020 yılı sonu �t�bar�yle 197.506 adet büyükbaş hayvan tesp�t
ed�lm�şt�r. 2019 yılına göre büyükbaş hayvan sayısında artış olmuştur.
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Büyükbaş Hayvan Sayısı 2020

İlçeler Büyükbaş Hayvan Sayısı

Kaynak: Tü�k

Kaynak: Tü�k



Büyükbaş hayvan sayısında �lk sırada Konya �l� bulunmaktadır. Toplam büyükbaş
hayvan varlığının %5,21’� bu �lde bulunmaktadır. Toplam büyükbaş hayvan
varlığının %1,08’� �se Van �l�nded�r. 
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Büyükbaş Hayvan Sayısı 2020

Kaynak: Tü�k
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Küçükbaş Hayvan Sayısı 2020

Koyun sayısın Van �l� çok öneml� b�r potans�yele sah�pt�r. Ülke genel�nde 1. Sırada gelmekted�r.
Özell�kle Gürpınar �lçes� toplamda 690.000 koyun varlığıyla l�der konumdadır. Mera alanlarının
gen�şl�ğ� ve uzun yıllardır bölgede bes�c�l�ğ� yapılan koyun üret�m�n�n planlı ve projel�
yaklaşıldığında hem ülke hem de bölge ekonom�s� �ç�n get�r�s� küçümsenmeyecek kadar fazla
olacaktır.
Koyunculuk ülkem�z ç�ftç�s�n�n tar�h boyunca uğraştığı en öneml� hayvan yet�şt�r�c�l�ğ� dallarından
b�r�d�r. Koyun yet�şt�r�c�l�ğ� et, süt, yün ve der� üret�m� açısından ülkem�z ekonom�s�nde öneml� yer
tutmaktadır. Koyunculuk özell�kle Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgeler�'nde yaşayan halkımızın
öneml� b�r geç�m kaynağını oluşturmuştur. Ancak, 1980 yılından sonra gereken destek sağlanmadığı
�ç�n koyun sayısında öneml� b�r azalma görülmüştür. Son yıllarda koyunculuğa sağlanan devlet
destekler� sayes�nde koyun yet�şt�r�c�l�ğ� tekrar önem kazanmış ve koyun sayısı artmıştır. Ülkem�z
�ht�yacı et üret�m�n�n %13’ü süt üret�m�n�n �se %8’� koyun ve keç�den karşılanmaktadır. Toplum olarak
koyun et� tüket�m alışkanlığımız, kuzu et� taleb�ndek� sürekl� artış ve Kurban Bayramı neden�yle her yıl
yaklaşık 2 m�lyon baş koyunun kes�lmes� koyunculuğun önem�n� ortaya koymaktadır.

İlçeler Koyun Sayısı

Kaynak: Tü�k

Kaynak: Tü�k



Keç� sayısı bakımdan en fazla keç� varlığı Gürpınar �lçes�nde bulunmaktadır.
Toplam keç� sayısı 2019 yılına göre artış gösterm�şt�r. 
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İlçeler Keç� Sayısı

D�ğer Hayvan Türler�

At, Katır, Eşek Sayısı

Kaynak: Tü�k

Kaynak: Tü�k



Küçükbaş hayvan sayısında Van �l� D�ğer �ller arasında �lk sırada yer almaktadır.
Küçükbaş hayvan varlığının %5,85’� Van �l�nded�r.
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Küçükbaş Hayvan Sayısı 2020

Kaynak: Tü�k



Hayvan Sayısı ve Hayvansal Üret�m

Yumurta Tavuğu

Kümes hayvancılığı, küçükbaş ve büyükbaş hayvancılıktan sonra, hayvancılığımızın en öneml�
uğraş alanlarından b�r�d�r. Özell�kle son yıllarda, kent nüfusunun artması, b�r�m f�yatının görece
düşük olması ve beyaz et�n sağlıklı olmasından dolayı bu et�n tüket�m� artmıştır. Taleb�n artması
sektörde çok büyük gel�şmelere yol açmıştır.

Yumurta Tavuğu İlçeler
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D�ğer Kanatlı Hayvan Sayısı

Kaynak: Tü�k

Kaynak: Tü�k

Kaynak: Tü�k



Van �l� genel�nde çeş�tl� arı ırklarının varlığı söz konusudur. Bahçesaray’da üç arı
ırkından söz ed�lmekted�r. Arı ırkını tanıyan 69 arıcıdan elde ed�len b�lg�lere göre
Kafkas-İran-Muğla arı ırkları olduğundan bahsed�lm�şt�r. Ağırlıklı olarak Kafkas arı ırkı
bulunmaktadır. İran arısı �se gezg�nc� arıcılık yapanlar tarafından kullanılmaktadır.
Muğla arı ırkı �se y�ne gezg�nc� arıcılar tarafından çok az düzeyde kullanılmaktadır.
Arıcılık �le �lg�l� Van �l�nde b�l�msel çalışmalar çok eks�k ve yeters�zd�r.

Hayvan Sayısı ve Hayvansal Üret�m

Arıcılık 2020  

SAYFA  18

Bal Üret�m� 2020
Kaynak: Tü�k

Kaynak: Tü�k



Bölgen�n 1500 metre rakım ve yüksekl�kte olması ve yerleşkelerden, ana yollardan ve
sanay� bölgeler�nden çok uzak olması çok öneml� b�r konudur. Ayrıca engebel� araz�
yapısından dolayı çok değ�şken �kl�m koşullarında yaşayan dünyanın başka h�çb�r
yer�nde yet�şmeyen b�tk� sayısının bu alanda fazla olması (toplam b�tk� çeş�tl�l�ğ� 1000
c�varında) yören�n ballarını ayrıcalıklı kılar.
Yörede bal üret�m� geleneksel yöntemlerle yapılmaktadır. İşleme ısıl �şlemler g�b�
yöntemler kullanılmaktadır. Bu yören�n bal kal�tes�ne etk� eden yüksek rakıma dayalı
kıraç formasyon yapısı olan yoğun aromat�k b�leş�kler barındıran b�tk� grupları
bulunmaktadır. Bunlar kek�kler, gevenler ada çayları, ballı babag�ller, papatyag�ller,
Kabe otug�ller g�b� b�r çok b�tk� çeş�d�n�n popülasyonu bulunmaktadır.
Dünyada arı b�tk�ler� olarak b�l�nen b�tk�ler yaklaşık 260 c�varında l�teratürlerde
b�ld�r�lmes�ne rağmen bu sayı çatak vad�s�nde yapılan akadem�k çalışma net�ces�nde
744 olarak kayded�lm�ş ve bu alandak� arı b�tk�ler�n�n de 63 b�tk� türü endem�k olarak
tesp�t ed�lm�şt�r. 
Çatak vad�s�n�n b�tk� zeng�nl�ğ�n� (floryası) yayla bölges� olduğundan dolayı yastık
formlu d�kenl�, aromat�k yapısı yoğun olan ve ballarından früktoz �çer�ğ� bulunan b�tk�
grupları yoğun olarak bulunmaktadır. Örnek: geven, kek�k ve adaçayları g�b� yayla
zonelarındak� b�tk�ler ekstrem şartlarda yaşadıklarından dolayı früktoz �çer�kl� nektar
barındırırlar.

Hayvan Sayısı ve Hayvansal Üret�m

Çatak Karakovan Balı
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Van Gölü, kend�s�ne has b�r tür olan İnc� Kefal� balığı �le Türk�ye'n�n �ç su balık
üret�m�n�n 1/3' ünü karşılamaktadır. Avlanan balıklar çevre �llere de satılmaktadır. İnc�
Kefal� üret�m� 9 b�n tonun üzer�nded�r. İl�m�zde 24 alabalık üretme ç�ftl�ğ�
bulunmaktadır. Toplam alabalık üret�m� 8 tondur. Ayrıca, çay ve dereler �le göletlerde
de balık avlanmaktadır. 
Van �l� sınırları �ç�nde Van Gölü‟nde su ürünler� avcılığı yapan toplam 7 adet su ürünler�
kooperat�f�n�n 350 üyes�, Erçek Gölü‟nde su ürünler� avcılığı yapan toplam 1 adet su
ürünler� kooperat�f�n�n 36 üyes� bulunmaktadır. Van Gölü çevres�ndek� balıkçı
kooperat�fler� sorunları hakkında yapılan araştırmalarda kooperat�f ortaklarının
çoğunluğunun balıkçı olmadığı ve nüfuzlu k�mseler tarafından kurulan kooperat�flere,
balıkçı olma n�tel�kler�nden çok başka özell�kler� olan k�ş�ler�n üye ed�ld�kler�n�
saptamışlardır. Ayrıca kooperat�fler�n avlak sahalarında doğrudan balıkçılık
yapmadıkları, bu alanları yüksek f�yatlarla gerçek balıkçılara sattıklarını
bel�rlem�şlerd�r. Van Gölü çevres�nde kurulan kooperat�fler�n b�r kaçı har�ç d�ğerler�
İnc� Kefal�‟n�n üreme dönem�ndek� 45 - 60 günlük üreme göçünden yararlanarak
avlanmak �ç�n kurulduklarını tesp�t etm�şlerd�r. 
Yukarıdak� bu bulgular çalışma bölgeler�ndek� su ürünler� kooperat�fler�nde
uyguladığımız anket çalışmaları sonucunda, kooperat�f üyeler� ve üye olmayan
balıkçıların d�le get�rd�ğ� sorunlar �le paralell�k göstermekted�r. 
Doğu Anadolu Bölges�‟nde yaygın olarak kullanılan av araç ve gereçler�n�n fanyalı ve
sade ağlar olduğunu, Van ve Erçek Göller�‟nde �se kıyı sürütme takımlarının
kullanıldığını bel�rtm�şlerd�r. Çalışmamızda �se bu bölgelerde su ürünler� avcılığında
genell�kle fanyalı ve sade ağlar �le Van Gölü‟nde çekme aletler�n�n kullanıldığı tesp�t
ed�lm�şt�r. Van gölünde yapılan d�ğer balıkçılık çalışmalarında İnc� Kefal� avcılığında
kullanılan fanyalı ağların tor göz gen�şl�kler�n�n 22 mm olduğunu bel�rtm�şlerd�r Araz�
çalışmalarımız sonucunda, Van Gölü‟nde su ürünler� avcılığı yapan balıkçıların İnc�
Kefal� avcılığında kullandıkları fanyalı ağların tor göz gen�şl�kler�n�n 18 - 22 mm olduğu
tesp�t ed�lm�şt�r.

Hayvan Sayısı ve Hayvansal Üret�m

Su Ürünler�
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Van gölünde İnc� Kefal� (Chalcalburnus tar�ch�) ve mansaplarda Sazan ve İn balığı,
Çıldır Gölü‟nde; Aynalı Sazan, İn balığı, Bıyıklı balık, Tatlı su kefal�, Kababurun, Tahta
balığı, Şafak balığı (Asp�us asp�us) ve İnc� balığı (Alburnus alburnus) türler�n�n olduğu
tesp�t ed�lm�şt�r.
Araz� çalışmaları sırasında su ürünler� kooperat�fler�ne üye olan ve üye olmayan
balıkçılarla yapılan anketler sonucunda Van �l�nde İnc� Kefal� avcılığının yazın ve kışın
yapıldığı tesp�t ed�lm�şt�r. Bu �ldek� kooperat�fler�n hemen heps�, akarsuların göle
döküldüğü mansaplarda veya akarsu üzer�nde İnc� kefal�'n�n N�san ve Haz�ran
aylarındak� üreme göçünden faydalanarak balıkçılık yapmak amacıyla kurulmuşlardır.
Üreme dönem� balıkçılığı, tamamen balığın üreme göçü esnasındak� sürü oluşturma
davranışlarına bağlı olarak akarsu ağızlarında (Mansap) ve akarsularda yapılmakta
ve sadece üreme dönem� �le sınırlı kalmaktadır. İnc� kefal�‟nın üreme dönem�nde
avcılığı 45 - 60 gün devam etmekted�r. Van �l�nde Dereağzı Su Ürünler� Kooperat�f�nde
�se sadece kış avcılığı yapılmaktadır. 

Hayvan Sayısı ve Hayvansal Üret�m

Avlanan Su Ürünler� Türler�

Av Araçları ve Göz Gen�şl�kler�
Fanyalı Ağlar: Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeler�nde su ürünler� avcılığında
kullanılan fanyalı ağların fanya göz gen�şl�ğ� hemen hemen heps�nde aynı olup en
küçük göz gen�şl�ğ� 100 mm, en büyük fanya göz gen�şl�ğ� 250 mm olarak tesp�t
ed�lm�şt�r. Sadece Van �l�nde en büyük fanya göz gen�şl�ğ� 120 mm olarak bulunmuştur.
En küçük tor göz gen�şl�ğ� 15 mm, en büyük tor göz gen�şl�ğ� de 140 mm olarak tesp�t
ed�lm�şt�r.

İl�m�zde Yet�şt�r�c�l�ğ� Ve Avcılığı Yapılan Su Ürünler�
Üret�m� (Ton)
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Van İl�nde Avcılığı Yapılan Bazı Balık Türler�
İnc� Kefal�, S�raz, Sazan, Gökkuşağı Alabalığı, İnc� Balığı, Dere (Dağ) Alası, Bıyıklı Balık,
Çöpçü, g�b� balık türler�d�r.

Kaynak: Tü�k



İl�m�zde TDİOSB projes� �k� temel gerekçeyle gün yüzüne çıkmıştır. Bu gerekçelerden
b�r�nc�s� kent �çer�s�ndek� 1500’ü aşan hayvancılık �şletmeler�n�n, demograf�k açıdan
büyüyen, çevre �l ve �lçeler �ç�n b�r caz�be merkez� hal�ne gelm�ş Van �l�n� tur�st�k �majını
zedelemes�, bununla b�rl�kte şeh�r �çer�s�ndek� hayvancılık �şletmeler�n�n mahalle aralarında
yaptıkları faal�yetlerden dolayı kent sak�nler�n�n rahatsız olduğu( Koku, s�nek varlığında
artış, kötü görüntü vb..) durumlar TDİOSB Projes� yaratma f�kr�n� doğurmuştur. İk�nc� temel
gerekçe �se mevcut �şletmeler�n profesyonel b�r yet�şt�r�c�l�kten uzak gelenekç� yöntemler
kullanılarak, örneğ�n ahır boyutları, ahır havalandırma şek�ller�, hayvan başına düşen m2
alanları vb.. durumlar hayvan yet�şt�r�c�l�ğ�nde �sten�len ölçütlere gel�neb�lmes�n�
engellemekted�r. Bu bağlamda TDİOSB Projes�, tamamen profesyonel b�r yet�şt�r�c�l�kle
b�rl�kte üret�c�ler�n üret�m kal�tes�n�n daha da arttırmasını ve üret�m�n de artışına destek
olacak n�tel�kte b�r projed�r. Mevcut durumda 1567 adet hayvancılık �şlemes� vardır.
Bunların 1341 aded� akt�ft�r. Şeh�r �çer�s�nde faal�yet gösteren hayvancılık �şletmeler�ndek�
toplam hayvan varlığı 18.769 adet Büyükbaş ve 79.277 adet küçükbaş’tır. Şeh�r �çer�s�nde
faal�yet gösteren büyükbaş hayvancılık �şletmeler�n�n ortalama ölçeğ� 20 baştır. Bu �şletme
kapas�tes� de �l ve ülke ortalamasını 2,5 katı kadardır. 
TDİOSB kurucu müteşebb�s heyet� Van Büyükşeh�r Beled�yes�, Van Val�l�ğ� Yatırım İzleme ve
Koord�nasyon Başkanlığı, Gevaş Beled�yes�, Gürpınar Beled�yes�, İpekyolu Beled�yes�, Tuşba
Beled�yes�, Van T�caret ve Sanay� Odası, Van T�caret Borsası, Van Kırmızı Et Üret�c�ler�
B�rl�ğ� ve Van Damızlık Sığır Yet�şt�r�c�ler� B�rl�ğ�’nden oluşmaktadır. Kuruluş sürec�nde
projen�n sekretaryası Van T�caret ve Sanay� Odası tarafından yürütülmekted�r
TDİOSB, Gevaş Gündoğan Mahalles�, Edrem�t Köprüler mahalles� sınırları �ç�nde yer alan
VAN-ET A.Ş. karşısı B�tl�s Hakkâr� karayolu üzer� mevk�de, yaklaşık 3943 dönüm araz�
üzer�ne kurulması planlanmaktadır. 5 adet 500 başlık, 15 adet 250 başlık, 30 adet 100
başlık 50 adet 50 başlık olmak üzere yıllık 11.000 adet bes� sığırı üret�m kapas�tes�
planlanmaktadır. Aynı zamanda TDİOSB n�n temel �ht�yacını olan hayvan yem� üret�m� �ç�n
yem sanay� tes�sler�, ahırların atıkları olan gübreler�n �şlenmes� �ç�n Gübre İşleme tes�s�, y�ne
çıkan atıkların �şlen�p B�yogaza dönüştürüleb�lmes� �ç�n B�yometan tes�s�, Kes�me g�den
hayvanların etler�n�n �şleneb�lmes� �ç�n et �şleme ve paketleme tes�s�, Çıkan Hayvan
der�ler�n�n �şleneb�lmes� �ç�n der� �şleme tes�s� kurulması planlanmaktadır. TDİOSB projes�
hem Van hem de Bölge ekonom�s�ne büyük katma değer sağlayacak �st�hdam sağlayacak
et üret�m� açısından �lk zamanlar bölgen�n kademel� olarak da ülkem�z�n et �thalatını
azaltacak ve hatta örnek olab�lmes� açısından d�ğer �ller�m�zde de yaygınlaşması
sağlanarak ülkem�z�n �thalatını b�t�r�p �hracatına katkı sağlayacak öneml� b�r çalışmadır.
Hâl�hazırda proje, Tarım ve Orman Bakanlığı yetk�l�ler�nce yer�nde etüt ve Yer Seç�m�
Kom�syonu oluşturularak yapılan çalışmalar net�ces�nde uygun bulunuş ve onaylanmış olup,
jeoloj�k etüt çalışmaları ve ÇED olumlu raporlarlı oluşturulması �şlemler�ne başlanmıştır.

PROJELER

Tarıma Dayalı İht�sas (Bes�) Organ�ze Sanay� Bölges�
(TDİOSB)
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PROJELER

Tarıma Dayalı İht�sas (Bes�) Organ�ze Sanay� Bölges�
(TDİOSB)
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Kalkınmışlık düzey� ne olursa olsun tüm ülkeler�n ekonom�k hayatlarında öneml� b�r
yere sah�p olan tarımsal üret�m, büyük ölçüde doğa koşullarına bağlı olmakla b�rl�kte
r�sk ve bel�rs�zl�ğ� yüksek b�r ekonom�k faal�yett�r. İnsanların sağlıklı ve dengel�
beslenmes�n� sağlamak, m�ll� gel�re, �st�hdama katkı yapmak ve sanay� sektörünün
hammadde �ht�yacını karşılamak g�b� roller� üstlenmes� açısından bu sektörün
alternat�f b�r �kame kaynağı bulunmamaktadır. Bu özell�ğ�nden dolayı tarım, tüm
ülkeler �ç�n �lg� odağı olmuş ve gerek ulusal gerek uluslararası pol�t�kalarda öncel�ğ�n�
korumuştur. 
TRB2 Bölges�’n�n temel geç�m kaynağı tarım olmasına rağmen araz�ler�n büyük b�r
kısmının topoğrafya ve �kl�m özell�kler�, b�tk�sel üret�m desen�n�n fazla çeş�tl�l�ğ�ne
engel olmaktadır. Ayrıca, Bölgen�n tarımsal üret�m� �çer�s�nde k�ş� başına b�tk�sel
üret�m değer� ülke ortalamasının altında kalmaktadır. Bu durumun başlıca sebepler�n�
�nceled�ğ�m�zde; topoğrafya ve �kl�m koşullarının olumsuz etk�ler�n�n yanı sıra
�st�hdamın büyük b�r kısmının tarım sektöründe bulunması �le �şletme ver�ml�l�kler�n�n
düşük olması ve üret�len ürünlere katma değer oluşturulamamasıdır. Bununla b�rl�kte
toprak mülk�yet�n�n denges�z dağılımı, �şletme araz�ler�n�n çok parçalı, dağınık ve
küçük olması, artan nüfusa yönel�k �st�hdamın yeters�z kalması ve �şgücü fazlasının
açığa çıkması bölge halkının tarımsal faal�yetlerden uzaklaşmasına da sebep
olmaktadır. Bu bağlamda b�tk�sel üret�m faal�yetler�n�n etk�n b�r şek�lde devam
ett�r�lmes� sosyal ve ekonom�k anlamda TRB2 Bölges�’ne değer kazandıracaktır.
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TARIM



B�tk�sel üret�mde de �l�m�zdek� mevcut kaba yem açığını kapatmak üzere çeş�tl�
çalışmalar yapılmaktadır. İl�m�zde bu konuda yapılan en öneml� çalışma, yem
b�tk�ler�n�n desteklenmes� projes�d�r.Bu proje sonucunda �l�m�z�n kaba yem açığı öneml�
oranda kapatılmış ve dışarıdan kaba yem alımına son ver�lm�şt�r. Van, geçm�şte öneml�
b�r üzüm bağcılığı, kavunculuk, elma, kayısı ve sebze üret�m merkez�yd�. Meyve ve
sebze üret�m�nde yen�den üret�m artışı gözlenmekted�r. İl�m�zde, özell�kle elma üret�m�
öneml� b�r yer almaktadır. B�tk�sel üret�m alanında: Buğday, arpa, çavdar, yonca,
korunga, mısır, çayır, şeker pancarı, patates, merc�mek, nohut ve fasulye, sebze olarak;
kabak, kavun, karpuz, domates, b�ber, sarımsak, soğan, turp, patlıcan, meyve olarak
da; elma, armut, kayısı, er�k, ayva, k�raz, v�şne, zerdal�, Antep fıstığı, dut ve üzüm
yet�şt�r�lmekted�r. TRB2 Bölges�’nde 2019 yılı �t�bar�yle tarımsal üret�m değer� yaklaşık
12.689 m�lyar TL olup bunun % 65’�n�n canlı hayvan değer�, % 18’s�n�n hayvansal ürünler�n
değer� ve % 17’s�n�n de b�tk�sel üret�m değer�ne a�t olması bölgen�n tarımsal yapısı
�ç�nde hayvancılığın önem�n� göstermekted�r. TRB2 Bölges�’nde bulunan �ller arasında
b�r karşılaştırma yapıldığı takd�rde Van �l�n�n d�ğer TRB2 �ller�ne kıyasla tarımsal üret�m
değer�n�n daha fazla olduğu görülmekted�r.
TRB2 Bölges�’nde çayır mera alanının % 53,4 g�b� b�r oranla Türk�ye ortalamasının
üzer�nde olması bölge hayvancılığın potans�yel�n� ve önem�n� göstermekted�r.
Ülkem�z�n toplam çayır ve mera varlığının % 18’� TRB2 Bölges�nde bulunmaktadır.
Ancak, bölgede mera hayvancılığın yoğun b�r şek�lde yapılab�lmes�ne karşın bu
meraların ver�ml� kullanıldığı söylenemez. Özell�kle bölgede erken dönemde
hayvanların meralara çıkarılması �le aşırı otlatma meraları g�tt�kçe
ver�ms�zleşt�rmekted�r. Van �l� çayır mera alanı bakımında bölgedek� d�ğer �ller�n önüne
geçmekted�r. 

BİTKİSEL ÜRETİM

Van İl� Tarımsal Üret�m Değer�
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Kaynak: Tü�k



Tarım Alanı 2020
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Van �l�n�n tarım alanın %67’s� tahıllar ve d�ğer b�tk�sel ürünler �ç�n kullanılmaktadır.
Tarım alanlarının %30’u nadasa bırakılırken %2’s� meyveler, �çecek ve baharat b�tk�ler�
alanı, %1’� �se sebze bahçeler�d�r. 

İlçeler Tarım Alanı

Kaynak: Tü�k

Kaynak: Tü�k



Türk�ye Tarım Alanı Kullanımı
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Tarımsal alan bakımından en fazla tarım alanı �le Konya �lk sırada yer almaktadır.
Konya �l� 1.820.696 hektarlık alanı Türk�ye'n�n toplam tarım alanının %9,29'dur.  Van
�l�n�n toplam tarımsal alanı 286.747 hektardır. Van �l�n�n toplam tarımsal alanı
Türk�ye'n�n toplam tarımsal alanının %1,46'sıdır.

Kaynak: Tü�k



Van İl� Tarımsal Mak�ne Kullanımı 2020 SAYFA  28

Tarımsal Mak�ne Kullanımı 2020
Kaynak: Tü�k

Kaynak: Tü�k



Tarımsal Üret�m
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Tahıllar ve D�ğer B�tk�sel Ürünler

Kaynak: Tü�k



Tarımsal Üret�m
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Sebze Üret�m�

Kaynak: Tü�k



TRB2 Bölges�’nde bulunan Tarım Kred� Kooperat�fler� tarafından 2017 yılında üret�c�lere
371.978.000 TL kısa ve orta vadel� kred� �mkanı sunulmuştur. Tarım Kred�
Kooperat�fler�’n�n son �k� yılda ülke genel�nde verm�ş oldukları kred� m�ktarı artarken,
TRB2 Bölges� �ç�n �se yaklaşık artış % 10'dur.

Tarımsal Üret�m
Meyve Üret�m�

Van İl� Tarımsal Kred� Kullanımı
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Örgütlenme

Kırsal kes�mde üret�c�ler�n karşılaştığı en öneml� sorunlardan b�r� de ürüne �stenen
düzeyde katma değer kazandırılamamasıdır. Bu sebeple kooperat�fler�n oluşması �le
k�ş�ler�n tek başına yapamadıkları ve b�rl�kte yapmalarında fayda bulunan ekonom�k
faal�yetler�n daha düşük mal�yetle yapılması ve üret�me yüksek katma değer
kazandırılması sağlanab�lecekt�r.

Kaynak: Tü�k

Kaynak: Tarım ve Orman Bakanlığı

Kaynak: GTHM,2018



Çaldıran �lçes�nde jeotermal enerj� �le ısıtılan seralarda örtü altı tarımın �l�m�zde
g�derek arttığını göstermekted�r. Tes�ste üret�len doğal domatesler �l tarımın temel
ürünü olmuştur. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından desteklenen b�r
projeyle eks� 46 derecede kadar düşen Ayrancılar bölges�nde jeotermal enerj� �le
ısıtılan seralar 34 b�n metrekare alan üzer�ne kurulu olup 120 k�lometre boru döşenerek
ısıtılırken, 30’u kadın 45 k�ş� �st�hdam ed�l�yor.
Sebze tarımı b�r�m alandan elde ed�len yüksek ver�m ve sağladığı net gel�r neden�yle,
geleneksel sebze üret�c�ler�ne ek olarak b�rçok g�r�ş�mc�n�n �lg� odağı olmuştur. Bu
durum, geleneksel üret�c� görünümüne yen� b�r boyut kazandırmış ve tarımsal
�şletmeler�n şek�ller�nde de öneml� yapısal değ�ş�kl�klere neden olmaktadır. 
Sebze üret�m� ülken�n hemen her bölges�nde yapılmakla b�rl�kte bölgeler�n ekoloj�k
yapısına ve büyüklüğüne bağlı olmak kaydıyla toplam tarımsal üret�m alanı �ç�ndek�
oranı değ�şmekted�r. TRB2 Bölges�’n�n toplam tarım alanlarının % 0,9’unda sebze
üret�m� yapılmaktadır.

Van �l� 3 agro-ekoloj�k alt bölgeye ayrılmış ve har�talandırılmıştır. Merkez İlçe-Edrem�t-
Erc�ş-Murad�ye-Gevaş Alt Bölges� 245 günlük yet�şt�rme per�yoduna sah�p süreyle ürün
yet�şt�rme açısından �lde en �y� koşula sah�p Alt Bölgelerd�r. (15 Mart-14 Kasım) ancak
Van Gölünün etk�s� görülen bu bölgen�n sah�p olduğu toprağın %46,35’� V-VIII. Sınıftır
Gürpınar-Başkalesaray-Özalp-Çaldıran Alt Bölges� sert kış şartlarından dolayı 209
günlük yet�şt�rme per�yoduna sah�pt�r. (5 N�san-1 Kasım) Çatak-Bahçesaray Alt
Bölges�nde bulunan S��rt Vad�s� sah�p olduğu kl�ma özell�ğ�nden dolayı değ�ş�k ürünler�n
yet�şt�r�lme avantajına sah�pse de araz�n�n çoğunluğunun orman bölges� olması ve kış
süres�n�n uzun sürmes� öneml� b�r dezavantajdır.

Tarımsal Üret�m
Seracılık

Agro-Ekoloj�k Alt Bölgeler
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http://www.milliyet.com.tr/jeotermal/
http://www.milliyet.com.tr/domates/


Çaldıran �lçes�nde jeotermal enerj� �le ısıtılan seralarda örtü altı tarımın �l�m�zde
g�derek arttığını göstermekted�r. Tes�ste üret�len doğal domatesler �l tarımın temel
ürünü olmuştur. Sera alanlarının artış göstermes� �le örtü altı tarım �le üret�len ürünlerde
yıllar �t�bar�yle artış göstermekted�r. 

Tarımsal Üret�m
Örtü Altı Tarım Üret�len Ürünler 
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Kaynak: Tü�k

http://www.milliyet.com.tr/jeotermal/
http://www.milliyet.com.tr/domates/


PROJELER
Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programları
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B�reysel Sulama Yatırımlarının Desteklenmes�



PROJELER
Mak�ne ve Ek�pman Alımlarının Desteklenmes� Programı
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PROJELER
Ipard Kapsamında Ver�len AB H�be Destekler�
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Van’da Tarımsal Yatırım İç�n Uygun Sektörler ve Alanlar
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Kırmızı Et Üret�m�
Van sah�p olduğu gen�ş meraları �le özell�kle büyükbaş ve küçükbaş et hayvancılığı �ç�n
öneml� b�r potans�yel� barındırmaktadır. Van’dak� mera varlığı ülkem�z�n mera varlığının
%10’ unu oluşturmaktadır.

Kırmızı Et Üret�m�
Van’dak� hayvancılık �şletmeler�n�n küçük ve düşük ver�ml� olması ve �l�n gen�ş yem b�tk�s�
üret�m alanlarına sah�p olması, 100 baş üzer� kapas�tel� süt sığırı �şletmeler� �ç�n öneml�
b�r rekabet avantajı sunmaktadır.

Organ�k Tarım ve İy� Tarım Sektörü
İlde k�myev� gübre ve tarımsal �laç kullanımı düşük sev�yeded�r. B�rçok ürün doğal
olarak üret�lmekted�r. Özell�kle Bahçesaray, Çatak ve Gevaş �lçeler�nde yapılan
geleneksel üret�m �le �l�n genel�nde yapılan bal üret�m� başta olmak üzere Van’da
b�tk�sel ve hayvansal organ�k tarım ve �y� tarım yatırımlarını caz�p kılmaktadır

Meyvec�l�k ve Yaz Sebzec�l�ğ�
Meyvec�l�kte ve sebzec�l�kte Van’ın geç hasat avantajı pazarda öneml� b�r avantaj
sağlamaktadır. Özell�kle k�rz hasadının Ağustos ayına kadar devam etmes� k�raz
üret�m�n� öneml� kılmaktadır.

Kırsal Tur�zm
Kırsal alanda ç�ftl�kler�n geleneksel yapıda olması, kırsal alanın otant�k özell�kler�, dağ,
yayla, göl, kış tur�zm� potans�yel�n�n yüksek olması �lde eko tur�zm �ç�n öneml� fırsatlar
sunmaktadır.

Su Ürünler� Yet�şt�r�c�l�ğ�
Van alabalık yet�şt�r�c�l�ğ� �ç�n öneml� su kaynaklarına sah�pt�r. Van gölü ve Erçek
göller�nde her yıl 7.000 ton c�varında �nc� kefal� balığı �st�hsal� gerçekleşmekted�r.



GELİŞME EKSENLİ: EKONOMİK DÖNÜŞÜM VE BÜYÜME
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Tarıma ve Hayvancılığa Dayalı Sanay�n�n Gel�şt�r�lmes�
Küçükbaş hayvancılıkta- Gürpınar �lçes� başta olmak üzere Van �l� (3.166.236
küçükbaş) öne çıkmaktadır. Özel�kle Van’da hem enteğre et ve süt tes�sler�n�n hem de
hayvancılığa dayalı ürün paketleme tes�sler�n�n özend�r�lmes� ve gel�şt�r�lmes�
gerekmekted�r. Van �l�nde bulunan ve 563 dönümlük araz� ve 24.000 m² kapalı alana
sah�p olan VANET A.Ş entegre et tes�s� ve mücav�r alanı hayvansal üret�me dayalı
kümelenme potans�yel� taşımaktadır. Ayrıca Van Erc�ş �lçes� şeker pancarında ve
Gevaş �se meyvec�l�kte öne çıkmaktadır. Bunun yanı sıra projes� tamamlanan ve en kısa
süre �çer�s�nde faal�yete geçecek olan TDİOSB projes� �le hayvancılığa dayalı
sanay�leşme hız kazanacaktır. 
Tarım ve hayvancılıkta en büyük problem bu alandak� k�ş�ler�n ortak hareket etme
alışkanlıklarının olmamasıdır. Kooperat�fleşmeye g�d�l�p ortak hareket ed�ld�ğ� takt�rde
ölçek ekonom�s� sayes�nde ver�ml�l�k artacaktır. Ver�ml�l�ğ�n artmasıyla artı değer ve
sonrasında sanay� entegres� sağlanab�lecekt�r.



Van’da Tarım ve Hayvancılıkla İlg�l� Eğ�t�m B�r�mler�
Tarım sektöründe bölgen�n en öneml� sorunlarından b�r� ç�ftç� eğ�t�m�n�n yeters�z
olmasıdır. Bu nedenle bölge �ç�n ç�ftç� eğ�t�m�ne özel b�r önem ver�lmel�d�r. 
Ülkem�zde 2009 yılından ber� tarımsal danışmanlık h�zmet� satın alan tarımsal
�şletmeler�n desteklenmes� uygulaması devam etmekted�r. Bununla tarımsal yayım ve
danışmanlık s�stem�n�n çoğulcu, etk�n ve ver�ml� b�r yapıya kavuşması amaçlanmaktadır.
Bölge’de ç�ftç� eğ�t�m kapas�tes�n�n gel�şt�r�lmes� �ç�n tarımsal yayım ve danışmanlık
s�stem�n�n etk�l� uygulaması önem arz etmekted�r. 
Bununla beraber, bölgedek� ün�vers�teler, kamu kurumları, s�v�l toplum kuruluşları, özel
sektör g�b� aktörler�n �şb�rl�ğ� �ç�nde ç�ftç� eğ�t�m çalışmalarının yapılması ve yürütülen
çalışmaların etk�nl�ğ�n�n sağlanması gerekmekted�r. 
Tarım ve Orman Bakanlığının �st�hdam ett�ğ� köy tarım danışmanları, etk�n ç�ftç� eğ�t�m�
�ç�n öneml� b�r fırsattır. Ancak, görev alanlarında h�zmet �ç�n alt yapı eks�kl�kler�n�n
g�der�lmes� gerek�r. Paydaşlar arası �şb�rl�ğ� �le köy tarım danışmanları yönet�m�nde
demonstrasyon alanları oluşturularak burada ç�ftç�lere ver�ml� ve yen� tarım tekn�kler�
göster�lmes� hedeflenmekted�r. Bölge’de hayvancılık uygulama ve eğ�t�m ç�ftl�kler�
kurularak ç�ftç� eğ�t�m�nde kullanılması amaçlanmaktadır. Teor�k ve uygulamalı eğ�t�m
�le sürü yönet�m� ve çobanlık konusunda n�tel�kl� �nsan kaynağı yet�şt�r�lecekt�r. 
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Yüzüncü Yıl Ün�vers�tes� Z�raat Fakültes� Bölümler�



Van’da Tarım ve Hayvancılıkla İlg�l� Eğ�t�m B�r�mler�
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Yüzüncü Yıl Ün�vers�tes� Veter�ner Fakültes�

Yüzüncü Yıl Ün�vers�tes� D�ğer Bölümler ve Programlar
Gevaş Meslek Yüksek Okulu Süt ve Bes� Hayvancılığı Programı

Gevaş Meslek Yüksek Okulu Organ�k Programı

Özalp Meslek Yüksek Okulu Bahçe Tarımı Programı

Özalp Meslek Yüksek Okulu Tarla B�tk�ler� Programı

Özalp Meslek Yüksek Okulu Gıda İşletme Bölümü

Özalp Meslek Yüksek Okulu Gıda Teknoloj�s� Programı

Murad�ye Meslek Yüksek Okulu Peyzaj ve Süt B�tk�ler� Programı

Başkale Meslek Yüksek Okulu Organ�k Tarım Bölümü

Erc�ş Meslek Yüksek Okulu Seracılık Bölümü



İnsan Kaynaklarının Gel�şt�r�lmes�ne Yönel�k Projeler
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1- Tarımsal yayım ve danışmanlık h�zmet� satın alan �şletmeler�n desteklenmes�”    

uygulamasının etk�nl�ğ�n�n arttırılması 

2- Köy tarım danışmanlarının h�zmet etk�nl�ğ�n�n artırılması 

3- Hayvancılık uygulama ve eğ�t�m merkezler� kurulması 

4- Sürü yönet�m� ve çobanlık eğ�t�m� ver�lmes� 

5- İşbaşı ç�ftç� eğ�t�mler�n�n yapılması 

Tarım ve Hayvancılık İle İlg�l� Kurum İrt�batları

İlde Yatırımcıları Destekleyen Öneml� Kurumlar
♦ Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı
♦ Van T�caret ve Sanay� Odası
♦ Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu
♦ Van OSB Müdürlüğü
♦ Van Esnaf ve Sanatkârlar Odası
♦ Van Z�raat Odası
♦ Van T�caret Borsası



Van’da Tarıma Yatırım Yapmak İç�n 10 Neden
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1-İl�n gen�ş mera varlığı �le (1.359.022 ha) büyük baş ve küçükbaş hayvan

bes�c�l�ğ� �ç�n öneml� potans�yel taşıması, 

2. İlde gen�ş alanlarda (106.117 ha) yem b�tk�ler� üret�m�n�n yapılmasının

özell�kle süt sığırcılığı �ç�n büyük avantaj oluşturması, 

3. Gel�şmekte olan öneml� dış pazarlara (Türk Cumhur�yetler�, Rusya

Federasyonu, İran ve Irak) yakın olması, 

4. Alabalık yet�şt�r�c�l�ğ� �ç�n öneml� su kaynaklarına sah�p olması ve �ç su

balıkları üret�m�nde öneml� b�r yer tutan �nc� kefal� balığının (yılda 7.607 ton)

tüm �st�hsal sahalarının �lde bulunması, 

5. İl�n geleneksel üret�m çeş�tl�l�ğ� fazla aynı zamanda tarımsal k�rl�l�ğ�n�n

düşük olması neden�yle organ�k tarıma ve �y� tarıma elver�şl� olması ve otant�k

özell�kler� �le eko tur�zm �ç�n öneml� fırsatlar sunması, 

6. Yaz sebzec�l�ğ� �ç�n rekabet avantajı ve mukayesel� üstünlüğe sah�p olması, 

7. K�raz üret�m�nde geç dönem hasat avantajı bakımından stratej�k

üstünlüklere sah�p olması, 

8. Çevre İller �le etk�leş�m gücünün yüksek olması ve genç �şgücünün fazla

olması, 

9. İlde b�tk�sel ve hayvansal üret�m�n g�derek artmasının tarıma dayalı sanay�

yatırımlarını �ht�yaç hal�ne get�rmes�, 

10. Son yıllarda bölgede hayvancılık, meyvec�l�k, sebzec�l�k yatırımlarına olan

�lg�n�n artması ve halı hazırda bölgede yapılmayan damızlık düve yet�şt�r�c�l�ğ�

�le f�de ve f�dan üret�m�ne yönel�k yatırımların caz�p hale gelmes�. 


