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Dönem Bulguları:
Araştırmada Batı Akdeniz Bölgesi (BAB), bölgede küçükbaş hayvancılığa yer veren tarım
işletmelerinin ekonomik yönden incelenmesi, sorunlarının saptanması ve bu sorunların giderilmesi
için alınabilecek önlemlerin tespit edilmesi büyük önem taşıdığından araştırma alanı olarak
belirlenmiştir. Araştırmanın materyalini üretici ve sektör paydaşlarından anket yöntemi ile elde
edilen birincil veriler ile TUİK ve Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği (DKYYB)’nden elde
edilen BAB küçükbaş hayvan varlığı ile ilgili ikincil veriler oluşturmaktadır. Araştırma popülasyonu
üzerinde tabakalı örnekleme yöntemi uygulanarak örnek hacmi koyun işletmeleri için 102, keçi
işletmeleri için 95 olarak belirlenmiştir. Örnek işletmelerin tabakalara göre dağıtımı ise hayvan
sayısına göre “Neyman Yöntemi” ile yapılmıştır. Araştırma bölgesinde koyun yetiştiricileri açısından
küçükbaş hayvan üretiminde karşılaşılan en önemli sorunlar arasında yetiştiricilikte kullanılan yem,
ilaç vd. girdi fiyatlarının yüksek olması, yetiştiricilik sonunda elde edilen et, süt ve ürünleri
fiyatlarının düşük olması karlılık oranını etkilediğinden en önemli sorunlar olarak ifade edilmiştir.
Ayrıca işletmeler tarafından devletin yaptığı küçükbaş hayvancılık desteklemelerini de yetersiz
bulunmakta ve bölgede hayvancılıkla ilgili örgütlenme yetersiz görülmektedir. Bölgede üreticinin
canlı hayvan satışını daha çok hayvan pazarlarında gerçekleştirdiği; süt ve süt ürünlerini de daha çok
direk tüketiciye ya da mahalli pazarlarda satışa sunduğu görülmektedir. En önemli sorunlar arasında
pazarlama alt yapısının yeterli olmaması ve koyun sütü ve ürünlerini toplayan ve işleyen işletmelerin
yetersizliği önemli sorunlar arasında yer almaktadır. Küçükbaş hayvan sektöründeki paydaşlarla
(Üreticiler, İşleyici, Aracı, Birlik, Odaları, Dernek ve Araştırmacılar) birlikte Antalya, Isparta ve
Burdur illerinde ayrı ayrı Odak Grup Toplantıları düzenlenmiştir. Bu toplantılarda ilgili yörelerde
koyun ve keçi yetiştiriciliğinde; mevcut durumunun tanımlanması, yaşanan sorunların (üretim,
pazarlama…vs.) ortaya konulması, paydaşlar arasındaki ilişkileri güçlendirecek önerilerin alınması
ayrıca bölgede küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin geliştirilmesi için neler yapılması gerektiği
hususunda önemli paylaşımlarda bulunulmuştur.
Uzatma Talebi ve Gerekçesi:
Proje Batı Akdeniz Bölgesi’nde Küçükbaş Hayvan işletmeleri olarak değerlendirilmesi düşünülerek 2
yıllık bir proje olarak tasarlanmış ve kabul edilmiştir. Ancak geçen süreçte Proje Değerlendirme
Toplantısında Koyun ve Keçi işletmeleri olarak ayrı ayrı değerlendirilmesi önerilmiştir. Bu nedenle
Proje iş yükü saha çalışmaları dahil iki katına çıkmıştır. Bu nedenle proje kapsamının genişletilmesi ve
doktora tezi konusu olması nedeniyle analizler yetiştirilemediğinden 1 yıl ek uzatma talep
edilmektedir.
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