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ÖZET 

Bireylerin sağlıklı ve kaliteli yaşam sürebilmelerin de en önemli faktör yeterli ve dengeli beslenme olup, süt ve 

ürünleri önemli miktarda protein ve enerji sağlayan besin maddeleri olarak öne çıkmaktadır. Manda, sütünden, 

derisinden, etinden, boynuzundan ve iş gücünden faydalanılan, farklı çevresel koşullarda yaşayabilen, düşük 

kaliteli ve kaba yemleri tüketebilen bir hayvandır. Küresel olarak manda varlığı artar iken, Türkiye’de geçmiş 

dönemlere göre manda varlığı önemli oranda azalmıştır. Bu araştırmanın amacı Türkiye’de son dönemlerdeki 

manda varlığı, süt üretimi ve fiyatlarındaki değişimlerin analizinin yapılmasıdır. Bu kapsamda 2002 ile 2021 yılları 

arasında, yirmi yıllık döneme ait veriler kullanılarak, 2030 yılında kadar olması muhtemel değişimlerin analizleri 

yapılmış ve regresyon katsayıları belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre Türkiye’de manda varlığı, sağılan 

manda sayısı, süt üretim miktarı, hayvan başına verimin ve süt fiyatlarında artışların olması öngörülmektedir. Bu 

değişimlerin regresyon katsayıları sırasıyla %86,14, %84,55, %87,79, %1,35 ve %98,31 olarak belirlenmiştir. 

Mandalar, niteliksiz yem tüketebilmeleri, her türlü iklim ve çevre koşullarına uyum sağlayabilmeleri, doğal, 

organik ve sağlıklı et ile süt ve süt mamulleri üretimi nedeniyle kırsal alanda önemli bir ekonomik faaliyet alanıdır. 

Bu amaçla hayvancılık desteklemelerinde verilen dişi/düve manda desteği arttırılmalı, tarımsal yayım 

faaliyetlerinde manda yetiştiriciliğine daha fazla yer verilmeli ve Türkiye’de çoğunlukla küçük aile işletmeleri 

tarafından yapılan yetiştiricilik faaliyetleri ilave kamusal politikalarla desteklenmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Manda Varlığı, Manda Süt Üretim Miktarı, Manda Süt Verimi 

ABSTRACT 

The most important factor for individuals to lead a healthy and quality life is adequate and balanced nutrition, and 

milk and its products stand out as nutrients that provide a significant amount of protein and energy. Water buffalo 

is an animal that can be used for its milk, skin, meat, horns, and labor, can live in different environmental conditions, 

and can consume low quality and roughage. While the presence of water buffaloes has increased globally, the 

presence of water buffalo has decreased significantly in Turkey compared to previous periods. This research aims 

to analyze the recent changes in water buffalo existence, milk production, and prices in Turkey. In this context, 

using the data of the twenty-year period between 2002 and 2021, the possible changes until 2030 were analyzed 

and the regression coefficients were determined. According to the results obtained, it is predicted that there will be 

an increase in the presence of water buffalo, the number of milked water buffaloes, the amount of milk production, 

the yield per animal and milk prices in Turkey. The regression coefficients of these changes were determined as 

86.14%, 84.55%, 87.79%, 1.35%, and 98.31%, respectively. Water buffaloes are an important field of economic 

activity in rural areas due to their ability to consume unqualified feed, adapt to all kinds of climate and 

environmental conditions, and produce natural, organic and healthy meat, milk, and dairy products. For this 

purpose, water buffalo support given in livestock support should be increased, water buffalo breeding should be 

given more place in agricultural extension activities, and breeding activities, which are mostly done by small family 

businesses in Turkey, should be supported with additional public policies. 

Key words: Water Buffalo Number, Milk Production Amount, Water Buffalo Milk Yield 

1. GİRİŞ 

Ulusların gıda güvenliğinin sürdürülebilir olarak sağlanabilmesi, ülkelerin tarım sektörüne ve kamusal tarım 

politikalarına verdikleri önem düzeyine bağlıdır. Türkiye’de birincil ekonomik sektör içinde yer alan tarımın yıllara 

bağlı olarak azalan gayri safi milli hâsıla içindeki payına rağmen, tarımsal üretim beslenme, gıda güvenliği, kırsal 

kalkınma, istihdam, diğer sektörlere sağlanan ham madde temini ve dış ticaret gibi sebeplerden dolayı halen en 

stratejik ekonomik sektördür (Sevinç et al., 2019; Aydoğdu et al., 2020a). Diğer taraftan son dönemlerde yaşanan 

küresel krizler, savaşlar ve pandemi tarımın ne denli hayati bir sektör olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. 

Bireylerin sağlıklı ve kaliteli yaşam sürebilmelerin de en önemli faktör yeterli ve dengeli beslenmedir. İyi bir 

beslenme tüm bireyler için güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olmak, daha az hastalık riski ve sağlıklı uzun yaşam 

ile doğrudan ilişkilidir (Karagözlü vd., 2005; de Beer, 2012; WHO, 2021). Süt ve ürünleri önemli miktarda protein 

ve enerji sağlayan besin maddelerince zengin gıdalar olmaları nedeniyle, her yaşta dengeli ve yeterli bir beslenme 

için tüketilmesi gerekmektedir (Yücecan, 2008; Akın, 2014; Anonim, 2019; Mert vd., 2020). Süt veren hayvanlarının 

sütlerinin içerikleri, hayvanın çeşidi, cinsi, yetiştirilmesi ve beslenmesi gibi birçok faktöre bağlı olarak farklılıklar 

arz etmektedir (Sevinç vd., 2022). Hayvancılık, zirai üretimde kırsal alanda bitkisel üretimle birlikte birbirlerini 

tamamlayan ekonomik faaliyetlerdir. Ülkelerin sahip oldukları hayvan varlıklarının nüfuslarının güvenli gıda 

ihtiyacını karşılayacak şekilde et ve süt ürünlerinin üretilebilmesi için sürdürülebilir olması gerekmektedir. 2020 
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yılında dünya genelinde yaklaşık olarak 4.1 milyar büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığı mevcut olup, bunun  

%41.67’si büyükbaş ve %58.33’ü ise küçükbaş hayvandır. Bunların yıllık toplam çiğ süt üretimi ise 900 milyon ton 

civarındadır. 2020 yılı dünya süt üretiminin %81’i inek sütü, %15’i manda, %3,52’si küçükbaş ve %0,35’i ise deve 

sütüdür (FAO, 2022). Türkiye’de üretilen toplam sütün %90,5’i büyükbaş (inek) sütü, %9,1’i küçükbaş (koyun ve 

keçi) sütü ve %0,3’ü ise manda sütündür (TÜİK, 2019). 

Küresel olarak manda, çok büyük oranda Asya kıtasında bulunan, sütünden, derisinden, etinden, boynuzundan ve iş 

gücünden faydalanılan, farklı çevresel koşullarda yaşayabilen, yem seçiciliği olmayan, düşük kaliteli ve kaba yemleri 

tüketebilen bir hayvandır (Sarıözkan, 2011). Türkiye’de manda yetiştiriciliği belirli bölgelerde yoğunlaşmış olup, 

ağırlıklı olarak sütünden ve etinden faydalanmak üzere, daha çok küçük aile işletmelerinde yetiştirilmektedir (Soysal 

vd., 2005; Sarıözkan, 2011). Manda sütü vitamin, mineral ve protein yönünden zengin olup, düşük laktoz oranına 

sahip olması nedeniyle de, sağlık açısından antibiyotik gibi etkili, bağışıklık sistemini güçlendiren, besleyici ve tercih 

edilen bir besin kaynağıdır (Anonim, 2022a). Manda sütü peynir, yoğurt, kaymak, dondurma gibi ürünlerin elde 

edilmesinde kullanılan, doğal bir antioksidan kaynağı olup, özellikle çocuklar ve yaşlılar başta olmak üzere, tüm yaş 

gruplarında tercih edilerek kullanılmakta (Anonim, 2022b) olup, sütteki yüksek yağ içeriği dolayısıyla iyi duyusal 

özellikler barındırabilmektedir (Aydın ve Güneşer, 2021).  Manda eti, sığır etine göre daha az kolesterol ve kalori 

içerirken, daha fazla protein ve mineral içermesi nedeniyle insan sağlığı için faydalı olup, daha çok sucuk yapımında 

kullanılmaktadır (Konca ve Adkinson, 2021). Diğer taraftan manda derisi küresel olarak çok geniş bir kullanım 

alanına sahip olup ayakkabı, mont, çanta, deri cüzdan, kemer, bileklik gibi saraciye ürünlerinin imalatlarında kendine 

yer bulmaktadır (Stoner et al., 2002; Atasever ve Erdem, 2008). Ham deri, hayvansal üretimde maliyeti düşüren yan 

ürünler arasında yer alan önemli bir üründür (DPT, 2000). Ayrıca manda derisi atıkları ise jelatin üretimi için oldukça 

uygun bir hammadde olup, azlığı nedeniyle de, diğer deri artıklarına karıştırılarak kullanılmaktadır. Türkiye jelatin 

ihtiyacının %90’ınını ise ithal etmektedir (Işık, 2018). 

Küresel olarak manda sayısı düzenli bir artış gösterirken, Türkiye’de 2010 yılına kadar düzenli bir azalma, daha sonra 

da artış eğilimine girmiştir. Bu araştırmanın amacı Türkiye’de son dönemlerdeki manda varlığı, süt üretimi ve 

fiyatlarındaki değişimlerin analizinin yapılmasıdır. 

2. MATERYAL VE YÖNTEM  

Bu araştırmada Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Tarım ve Orman Bakanlığı, Hayvancılık Genel Müdürlüğü 

(HAYGEM) den elde edilen ikincil veriler kullanılmıştır. Bu kapsamda 2002 ile 2021 yılları arasında, yirmi yıllık 

döneme ait veriler kullanılarak, 2030 yılında kadar olması muhtemel değişimlerin analizleri yapılmış ve regresyon 

katsayıları belirlenmiştir. Bu amaçla Excel’e işlenen veriler ile manda varlığı, sağılan manda sayısı, süt üretim 

miktarı, süt verimi ve süt fiyatlarının trend analizi yapılmıştır.  

3. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA  

Araştırma döneminin başlangıcı olan 2002 yılında Türkiye’deki manda sayısı 121.077 iken, 2010 yılında bu sayı 

84.726’ya gerilemiş olup, %30 oranında bir azalma meydan gelmiştir. 2011 yılında itibaren ise düzenli bir artış 

göstererek 2020 yılında manda varlığı 192.489’a yükselmiş olup, 2021 yılında ise 185.574’e gerilemiştir (TÜİK, 

2022; HAYGEM, 2022). Türkiye’de 1968 yılında 1.2 milyon baş manda varlığı mevcut iken (Şahin, 2015), 1970-

80’li yıllarda ise ortalama bir milyon başın üzerinde olan manda varlığı, günümüzde %90 oranında bir azalma 

göstermiş olup, yakın zamanda çıkarılan kamusal destekleme tebliğleri ile manda yetiştiriciliği destekleme 

kapsamına alınmışlardır (Anonim, 2021). Araştırma dönemi olan yirmi yıllık süreçte Türkiye’de manda varlığı, 2002 

ile 2021 yılları arasında %53.3’lük bir artış göstermiştir. Yirmi yıllık döneme ilişkin veriler kullanılarak, 2030 yılına 

kadar yapılan değişim analizi Şekil 1’de verilmiştir.  

 
Şekil 1. 2002 -2021 yılları arasındaki manda sayısı ve 2030 yılına kadar muhtemel değişimleri  

Kaynak: TÜİK ve HAYGEM 
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Şekil 1 de yer alan değişimlere göre gelecek dönemlerde de manda sayısında artışların meydana gelmesi 

öngörülmekte olup, regresyon katsayısı %86,14 olarak ölçülmüştür. Sağılan manda sayısı Şekil 2 de verilmiştir.  

 
Şekil 2. Araştırma dönemi ve gelecek dönemlerde ki sağılan manda sayısı eğilimleri 

Kaynak: TÜİK ve HAYGEM 

Sağılan manda sayısı, manda varlığı ile orantılıdır. Manda varlığındaki artış ve azalışlar sağılan manda sayısına da 

yansımaktadır. Araştırma dönemi ortalaması olarak sağılan manda sayısının, manda varlığına oranı %41 olarak 

hesaplanmıştır. Bu oran büyükbaş hayvanlarda, sığırlarda, %38.3 (Aydoğdu ve Şahin, 2022) ve küçükbaş 

hayvanlarda, keçi ve koyunda, ise %45.6’dır (Sevinç vd., 2022). Sağılan hayvan varlığındaki artışların gelecek 

dönemlerde devam etmesi beklenmekte olup, regresyon katsayısı %84.55 olarak belirlenmiştir. 2002 yılında sağılan 

manda sayısı 51.626 baş iken, 2009 yılına kadar azalma göstererek 32.361 başa gerilemiş, daha sonra tekrar artış 

eğilimiyle 2021 yılında ise 79.797 başa yükselmiştir. Dönem sonunda, dönem başına göre artış oranı %54,6’dır. 

Sağılan mandalardan elde edilen süt miktarları Şekil 3 de yer almaktadır. 

 
Şekil 3. Sağılan mandalardan elde edilen süt üretim miktarları 

Kaynak: TÜİK ve HAYGEM 

Hayvan varlığındaki artış ve azalışlar süt üretim miktarlarına da yansımaktadır. 2002 yılında toplam manda süt üretim 

miktarı 50.921 bin ton iken, 2021 yılında ise 72.585 bin tona ulaşmıştır. Dönem başı ve sonu itibariyle %42.54’lük 

bir artış meydana gelmiştir. Bu artış miktarlarının gelecek dönemlerde olması muhtemel olup, regresyon katsayısı 

ise %87.79 olarak hesaplanmıştır. Sağılan hayvan başına verimin yıllara göre eğilimi Şekil 4’de verilmiştir. 

 
Şekil 4. Sağılan hayvan başına verimin değişim eğilimleri 

Kaynak: TÜİK ve HAYGEM 

Araştırılan dönem içinde hayvan başına ortalama verim 990 kg/yıl olarak belirlenmiştir. Hayvan başına verim 2003 

yılında 850 kg/yıl, 2012 yılında 1230 kg/yıl ve 2019 yılında ise 890 kg/yıl olarak dalgalanma göstermiştir. Araştırılan 

diğer yıllarda ise genel olarak dengeli bir verim göstermiştir. Bu verilere dayalı olarak 2030 yılına kadar yapılan 

analizlerde ise hafif azalan bir verim olması muhtemel olup, regresyon katsayısı %1,35 olarak ölçülmüştür. 

Ülkemizde yetersiz ve bakımsız meralar ile kaliteli enerji yemleri konusu hayvancılıktaki en önemli sorunlar 

arasındadır. Hayvancılıkta en önemli masraf/maliyet kalemi yemdir (Aydogdu ve Kucuk, 2018; Aydoğdu vd., 2020). 

İyi mera koşulları ile hayvan beslenmesinde kullanılan yemlerin kaliteli ve enerji veren türden olması hayvanların 
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süt verimlerini olumlu yönde etkilemektedir. Süt fiyatları artan talebi karşılamaktan uzak olması nedeniyle araştırılan 

dönem boyunca sürekli bir artış göstermektedir. Fiyatlarda meydan gelen değişimin eğilimi Şekil 5’de yer almaktadır.  

 
Şekil 5. Süt fiyatlarında meydana gelen değişimler 

Kaynak: TÜİK ve HAYGEM 

Fiyatlardaki artışlar sadece ülkemize özgü olmayıp, küresel olarak da süt fiyatları artış göstermektedir. Bu artışlarda 

pandemi ile yaşanan küresel krizlerinde etkili olduğunu söylemek mümkündür. Bu artışların gelecek dönemlerde 

artması beklenmekte olup, regresyon katsayısı %98,31 olarak öngörülmektedir. 

3. SONUÇ ve ÖNERİLER   

Türkiye içinde bulunduğu iklim ve coğrafik konum nedeniyle hayvancılık açısından önemli bir potansiyele sahip 

olmakla beraber, ülke genelinde birçok sebebe dayalı olarak hayvancılıktan beklenen faydaların yeterince sağlandığı 

söylenemez. Hayvancılık, sağlıklı besin ve gıda güvenliğinin yanı sıra, kırsal kalkınma, refah, gelir, istihdam ve dış 

ticaret açısından da önemli bir sektör ve üretim dalıdır. Küresel olarak manda varlığı artarken, ülkemizde 1968 yılında 

1.2 milyon baş olan manda sayısı, 2010 yılında 84,7 bin başa düşmüş olup, 2021 yılında ise 185,5 bin başa 

yükselmiştir. Artan ve azalan dalgalı manda varlığı sayısı nedeniyle, ülkemiz koşullarına uyum sağlamış ve has 

ırkların gen kaynaklarının koruma altına alınması gerekmektedir. Gelecek dönemlerde de manda varlığı ve sağılan 

hayvan sayısında artışlar beklenmektedir. Araştırılan dönem içinde hayvan başına ortalama verim 990 kg/yıl olarak 

belirlenmiştir. Manda varlığındaki artışa bağlı olarak süt üretim miktarında da artışlar beklenmekte olup, diğer 

taraftan artan talebi karşılayacak yeterli bir arzın olduğunu da söyleyebilmek pek mümkün değildir. Bundan dolayı 

süt ve süt ürünleri fiyatlarındaki artışların devam edeceği öngörülmektedir. Manda yetiştiriciliği, et, süt ile yan 

ürünleri olan deri ve boynuz yönünden değer arz etmektedir.  

Türkiye’de manda yetiştiriciliği ağırlıklı olan süt üretimi için yapılmakta olup, et üretimi sonraki amaç olarak 

gelmektedir. Diğer taraftan ülkemizde manda başına elde edilen et ve süt üretim değerleri ileri yetiştiricilik yapılan 

ülkelerin oldukça gerisinde olup, verimi arttıracak saf yetiştirme ile ırk geliştirme faaliyetlerinin yaygınlaştırılması 

gereklidir. Mandalar, niteliksiz yem tüketebilmeleri, her türlü iklim ve çevre koşullarına uyum sağlayabilmeleri, 

doğal, organik ve sağlıklı et ile süt ve süt mamulleri üretimi nedeniyle kırsal alanda önemli bir ekonomik faaliyet 

alanıdır. Bu amaçla hayvancılık desteklemelerinde verilen dişi/düve manda desteği arttırılmalı, tarımsal yayım 

faaliyetlerinde manda yetiştiriciliğine daha fazla yer verilmeli ve Türkiye’de çoğunlukla küçük aile işletmeleri 

tarafından yapılan yetiştiricilik faaliyetleri ilave kamusal politikalarla desteklenmelidir. 
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