
IV. BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 
ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU



GZ& . OZ (Çbü)(o^.3) "/97€/£ıu

3J367 J ( i *
T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI 

Yayın No: DPT : 1535 - ÖİK : 229

DÖRDÜNCÜ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 

HAYVANCILIK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONUNUN 
HAYVAN ISLAH VE ÜRETİMİ

ALT KOMİSYONU RAPORU

OCAK - 1977



Devlet Planlama Teşkilâtının Kurulması Hakkınd&ki.. 91 sa
yılı Kanunun 7 ve 8 İnci maddelerine göre kurulan özel 
İhtisas Komisyonunun Raporudur. Devlet Planlama Teşki
lâtının İzni olmadan yayın ve referans için kullanılamaz.

500 Adet Basılmıştı*



Anayasamız, ülkenin sosyal ve ekonomik kalkınmasının plânlı bir 
şekilde gerçekleştirileceğini ve kalkınma plânlarının Devlet Plânlama 
Teşkilâtı’nca yapılacağım 41 ve 129 uncu maddelerinde öngörmüş bu
lunmaktadır. Bu amaçla, 1960 yılında, «Devlet Plânlama Teşkilâtı’- 
mn kurulması hakkmdaki 91 sayılı Kanun» yürürlüğe konulmuş ve 
Birinci, İkinci ve Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânları ile yıllık prog
ramları hazırlanmıştır.

Dördüncü Beş Yıllık Kalkmma Plânı hazırlık çalışmaları çerçe
vesinde, daha önceki Kalkınma Plânlarının hazırlanmasında olduğu 
gibi, 91 Sayılı Kanun ve 5/1722 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yü
rürlüğe konulan Tüzük gereğince «Özel İhtisas Komisyonları» kurul
muştur.

Özel İhtisas Komisyonları, İktisadî ve Sosyal sektörlerde, ihtisas
ları ile ilgili konularda bilgi toplamak, araştırma yapmak, tedbirler 
geliştirmek ve önerilerde bulunmak yolu ile Devlet Plânlama Teşki- 
ltâtı na, Kalkınma Plânı çalışmalarında yardımcı olmak, plân hazır
lıklarına daha geniş çevrenin katkısını sağlamak ve ülkenin bütün 
olanaklarını değerlendirmek üzere kurulmuşlardır.

Bu kez Özel ihtisas Komisyonlarının çalışmalarını yaptıkları sü
re; Birinci, ikinci ve Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânlarının hazır
lanmasında edinilen tecrübe ve bilgi birikimi ile konulardaki uzlaş
ma gözönüne alınarak, daha kısa tutulmuştur.

Özel İhtisas Komisyonu çalışmaları 17.5.1976 tarih DPT-1160 sa
yılı genelge ile başlatılmışlardır.

Özel ihtisas Komisyonları Başkanlık ve üyeliklerine; ilgili tüzük 
gereğince konularının uzmanı olan, temsil ettikleri kuruluşların gö
rünüşünü yansıtabilecek yetkiye sahip ve gerektiğinde ilgili merci
lerle koordinasyonu sağlıyabilecek kişilerin seçilmesine özen gösteril
miştir. Komisyonların raportörlüklerini ise genellikle Devlet Plânla
ma Teşkilâtı uzmanları yürütmüşlerdir.



Özel îhtisas Komisyonları çalışmalarında tutarlılığın sağlanabil
mesi amacıyla Devlet Plânlama Teşkilâtı’nca bir «çalışma modeli» ha
zırlanmış ve bütün komisyonlardan olanaklar ölçüsünde bu modele 
uyulması istenmiştir. Komisyonlar doğal olarak sektörlerinin nitelik
lerine göre bu modele bağlı kalmışlar, ancak gerekli durumlarda bazı 
değişiklikler yapmak zorunda kalmışlardır.

Bilindiği gibi Beş Yıllık Kalkınma Plânlan, «aşamalı plânlama» 
yöntemi kullanılarak hazırlanmaktadır. «Üç aşamalı Plânlama» ola
rak adlandırılabilecek olan bu yöntem genellikle şu çalışmaları içer
mektedir.

Özel îhtisas Komisyonlannm çalışmaları ve hazırladıkları rapor
lar genellikle her üç aşamada da büyük ölçüde yararlanılan belgeler 
olmakla birlikte, özellikle ikinci aşamada (sektör incelemeleri aşama
sında) daha büyük önem ve ağırlık taşımaktadırlar.

Özel îhtisas Komisyonlan raporlannda, ilgili kanun ve buna bağ
lı olarak çıkarılan Tüzükte de öngörüldüğü gibi, komisyonlara katı
lan bütün uzmanlann görüşlerinin tam olarak ve açıklıkla belirtil
mesi esas alınmıştır. Bu nedenle incelenen ve tartışılan konulardaki 
her türlü görüş ve önerilere (kişisel görüşler de dahil) raporlarda yer 
verilmiştir.

İlgili oldukları konularda ve alanlarda, Türkiye için önemli birer 
bilgi kaynağı niteliğini taşıyan, Özel îhtisas Komisyonları raporların
dan, temel belgeler olarak yararlanılıp hazırlanacak Dördüncü Beş 
Yıllık Kalkınma Plâm’mn Ülkemizin temel sorunları olma nitelikle
rini sürdüregelen; istihdam, hızlı sanayileşme, dış ödemeler dengesi, 
gelirin daha iyi dağılımı, bölgelerarası denge, fiyat istikran ve iç ta
sarrufların artırılması, okuma-yazma orammn yükseltümesi, sosyal 
güvenliğin yaygın! aştınlması ve sosyo-ekonomik gelişmenin hızlı ve dü
zenli yürütülmesi üe ulusal güvenliğimizin tam olarak sağlanması 
konularında önemli katkılar sağlaması dileğiyle, Özel îhtisas Komis
yonlarında görev almış ve raporların hazırlanmasında emeği geçmiş 
tüm üyelere, Devlet Plânlama Teşkilâtı olarak, en içten teşekkürü 
bir borç biliriz.

DEVLET PLÂNLAMA TEŞKİLÂTI 
MÜSTEŞARI

Kemal CANTÜRK
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III - MASTER .PROJELER :
1 - Mevcut proje uygulamaları.
2 - Hazırlanacak projeler için genel ilke ve uygulama esasları.
3 - Yeni proje konuları ve kapsamları.

IV - İLKELER VE TEDBİRLER :

I - SİRİŞ VE GENEL HJRUM ;
Hayvan varlığının çok büyük rakamlarla ifade edilmesi yana

şıra hayvansal üretim bakımından verimlilik, gelişmiş dış ülkelere 
kıyasla düşüktür. Bu verim düşüklüğünün nedenleri incelendiğinde| hay
van türleri içinde kültür ırkları ve melezlerinin oranı düşük, yem- 
hayvan, yem-fiat dengesi kurulamamış, ürün fiatları düşük ve istikrar
sız, pazarlama ve değerlendirme olanakları çok sınırlı, ıslah çalışma
ları yeter etkenliğe erişememiş olduğu görülmektedir.Ayrıca yetiştir
me hastalıkların yaygın oluşu da verimi menfi yönde etkilemektedir.

1 - HAYYAK VARLIĞI. KOMPOZİSYONU VE DASiLIHI :
1.1. Sığır

1975 deki hayvan varlığımıza ait tablo'lar incelen
diğinde 13.878.740 baş olan her yaş ve cinsiyetteki sığır varlığının
ancak fi 11.76 sı kültür. ırkları ve bunların yerli ırklarla çeşitli 
kan dereceli melezleridir. (Tablo 1). Saf kültür ırkı ve melezleri 
arasında fi 59.5 oranıyla Montafon melezleri, % 17 oranıyla Holstein
ve İersey melezleri gelmektedir.

TABLO: 1 TÜRKİYE SIĞIR
SIĞIR IRKLARI

IRKLARI VE SÜRÜ ORANLARI (1975)
: SAYI.BAS s SÜRÜ ORANI % :

A. KÜLTÜR IRKLARI
1. Safkan Montafon (Esmer ırk) 74.749 0.50 4.2

2. Llontafon melezi ( " " ) 929.453 7.00 59,9
3 - Safkan Holstein 37.656 0.20 1,7
4. Holstein melezi 254.976 2.00 17.0
5. Safkan jersey 8.689 0.06 0.6
6. Jersey melezi + 234.319 + 2.00 + 17.0
T O P L A M  : 1.539.842 11.76 100.0

B. YERLİ IRKLAR
7. Yerli kara 5.004.405 36.12 40.3
8. Boz ırk 963.299 7.00 7.8
9. D.A.K.ırk 2.518.147 18.00 20.1

10. G.A.ırk 579.406 4.00 5.9
11. Karışık 3.273.641 . 23.12 + + + 25.9

T O P L A M  : 12.338.398
SS33 333S33S39İ

89.24
■83333333

100.0
aasaaaaı

G E N E L  T O P L A M  : 13.878.740 100.0
Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Kaynak: Sun'î-Tabiî Tohumlama ve Nesil Kontrol Genel Müdürlüğü 

Araş tırma Dairesi.





Yerli ırklar arasında $6 40,3 oranıyla yerli kara ve % 20.1 
oranıyla Doğu Anadolu Kırmızısı ırkları gelmektedir. 3.273.641 "baş 
sığırın lıangi ırka ait olduğu kesinlikle tesbit edilememiş,yerli ırk
lar arası çeşitli meleziemelerie oluşan bu grup karışık ırklar olarak
gösterilmiştir.

1.2. Koyun.
1975 yılı istatistiklerine göre 40.895.000 baş olan 

her yaş ve cinsiyetteki koyun varlığımız Tablo 2 de ırklar itibariyle
gösterilmiştir.
TABLO 2

of

: TÜRKİYE KOYUN IRKLARI VE SÜRÜ ORANLARI (1975)
Koyun ırkı : Sayı.Baş : Sürü oranı
Merinos 1.093.332 2.67
Akkaraman 17.610.000 43.06
Morkaraman 7.595.888 18.57
Dağlıç 7.184.797 17.58
Kıvırcık 3.155.219 7.71
Karayaka 1.459.034 3.57
İvesi 732.506 1.79
Karagül 91.660 0.22
Sakız 9.559 0.03
İmroz 64.762 0.16
Karışımlar J ■+ 1.897.513 6.64+

L A M :. ... ...... 40.895.070 100.00
Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Kaynak: Sun’î-Tabiî Tohumlama ve Nesil Kontrol Genel Müdürlüğü 

Araştırma Dairesi.
Orta Anadolu ve Doğu Anadolu gibi koyunculuk bölgelerine da

ğılmış olan Akkaraman ve îiorkaraman ırkları genel koyun varlığımızın 
M 61,63 nü teşkil etmektedir. Yerli tekstil ensdüstrişinin ince yapa
ğı ihtiyacını karşılamak üzere yerli ırklardan çevirme melezlemesi yo
luyla elde edilen çeşitli kan dereceli merinos ırkı ve melezlerinin 
miktarı 1.093.000 baş olup, genel koyun varlığımız içindeki oranı % 
2.67 dir. Kaliteli koyun eti üretiminde yararlanılan Kıvırcık,Dağlıç 
ve Karayaka gibi ırkların genel koyun varlığına oranı % 28.86 dır.

2 - YILLAR İTİBARİYLE KÜLTÜR IRKI TE YERLİ IRK HAYVANLARIN 
MİKTARLARI (1971-1975):______________________________

Ülkemizde mevcut kültür ırkı ve yerli ırk hayvanların yıllar
itibariyle dağılışını göstermek amacıyla aşağıdaki tablolar derlenmiş-
tir* 2.1.Sığır.

TABLO: 3 KÜLTÜR VE YERLİ IRK SIĞIRLARININ MİKTARI
(1971-1975)

I R K L A R : 1971 1972 1973 1974 1975
Safkan esmer ırk 30.941 52.570 50.200 58.956 74.749
Esmer ırk mel zi 728.226 800.940 822.115 878.803 929.453
Saf.Holstein ırkı 17.273 23.438 25.417 29.473 37.656
Ilolstein ırkı mel.138.214 165.569 194.492 226.508 254.976
Safkan jeraey ırkı 2.1 oO 4.06? 6.729 6.939 8.689
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ı'ersey ırkı melezi 153.114 lSö.129 196.172 199.491 234.319
Yerli İcara 4^356.215 46 .5?3 5493.4<19 ■"123.1 ul ■: - : \
Bozırk 1.015.437 1 '13.575 324.317 1012.731 963.299
D.Anadolu X. 2.090.244 2192.265 2237.438 2313.087 2.513.147
G.Anadolu X. 842,207 513.072 547.868 488.855 579.406
Karışık ırklar 3.617.362 3385.700 2793.697 3063.101 3.273.641

4* t t + *r

TOPLAM : 13.696.933 13.962.986 13.124.481. 14.413.671 13.378.740
1971 y -lında mevcut 12.696.983 baş sığır 100 olarak ifade e- 

dildiğinde, 1975 yılında sığı*.- mevcudumuz 109.31 olmuştur. 1971 de sı- 
ğnr mevcudumuzun % 8.47 sini teşkil eden kültür ırkı ve melezleri 1975 
de fo 11.76 ya-yükselmiştir, 1971 yılı rakamları 100 üzerinden sabit 
kılındığında Esmer ırk melezleri 127.63, Holstein melezleri 184.48 ve 
Jersey melezleri 143.20 dir.

Yukarıda izah edilen rakamlar Yurdumuzda son yıllarda etkin 
bir melezleme programının uj'-gulandığını göstermektir.

2.2. Koyun
TABLO 4: TÜRKİYE KOYUN IRKLARI MİKTARI (1971-1975)

I R K L A R : 1971 1972 1973 1974 1975
Merinos 860.939 925.740 947.118 1.032.335 1.093.332
Akkaranıan 15.908.962 16.419.974 16.742.362 17.822.704 17.610.000
Morkaraman 5.413.276 6.880.612 6.970.365 6.191.620 7.595.838
Dağlıç 6.421.289 6.532.251 6.888.192 7.091.907 7.184.797
Kıvırcık 3.345.538 3.235.209 3.436.031 3.707.152 3.155.219
İvesi 560.134 606.442 878.521 633.797 732.506
Karayaka 1.351.996 1.306.253 1.335.121 1.435.538 1.459.834
Karagül 89.207 87.346 . 90.698 93.123 91.660
Sakız 27.940 5.344 7.167 9.814 9.559
İmroz 58.872 66.702 76.303 82.687 64.762
Karışık 1.709.397, 1.833.294"T*

1.860.729+ , 1.833.652
T

^1.897.513
TOPLAM : 35.747.600 37.389.667 39.333.107 39.989.332 40.895.070

1971 yılı koyun mevcudu 100 olarak kabul edilirse 1975 yılın
daki toplam değer 114.40 olmaktadır. Bu artışa nazaran merinos ırkı 
ve melezlerinin sayısı 126.99 olmuştur. Yerli tekstil endüstrisinin 
ihtiyacı olan ince yapağının iç üretim ile karşılanması için merinos 
melezlemesi programına hız verilmeli ve halen 1.093.332 baş olan me- 
rinas ve melezlerinin en az 5.000.000 baş (Uzun dönem projeksiyonu 
itibariyle 8.000.000 baş)'a çıkartılması için gerekli tedbirler alın
malıdır.

TABLO 5: YILLAR İTİBARİYLE HAY/AR VATLIĞI (1960-1975)



YILLAR:SIĞIR : KOYUN : TİFTİKKEÇİ: KILKECİ : MANDA : AT :

1960 12.435.030 34.463.200 5.995.500 18.636.700 1.140.0001.312.300
1961 12.897.360 33.306.900 5.847.800 18.100.000 1.148.400 1.305.000
1962 12.636.330 31.614.000 5.655.000 16.420.000 1.159.900 1.238.500
1963 12.704.130 32.278.900 5.587.000 15.917.910 1.165.860 1.170.700
1964 13.211.000 32.654.000 5.563.000 15.599.000 1.202.500 1.209.600
1965 13.203.000 33.382.000 5.500.000 15.305.000 1.215.860 1.199.000
1966 13.769.000 34.663.000 5.617.000 15.315.000 1.253.000 1.204.000
1967 14.165.000 35.878.000 5.459.000 15.200.000 1.248.000 1.183.000
1968 13.761.000 36.587.000 5.450.000 15.187.000 1.257.000 1.151.000
1969 13.189.00036.351.000 4.931.000 15.336.000 1.178.000 1.110.000

1970 12.756.000 36.471.000 4.443.000 15.040.000 1.117.000 1.049.000
1971 12696.983 35.747.600 4.049.362 15.080.939 1.026.000 1.027.000
1972 13.962.986 37.389.667 4.112.173 14.357.105 1.039.000 * 962.000
1973 13.124.431 39.333.107 3.702.821 15.023.461 1.042.686 936.000
1974 13.406.155 39.989.332 3.589.804 14.705.196 1.007.516 878.000
1975 13.878.740 40.895.070 3.636.215 14.829.307 1.054.307 850.000

1960 yılı rakamları 100 olarak kabul edilirse 1975 yalında 
sığır mevcudumuz 118.66, Tiftikkeçi 60.65, Kılkeçi 79.57» Manda 108.13, 
At ise 64.77 olarak görülmektedir.

Tiftikkeçi dışında diğer hayvanlarda meydana gelen azalma re 
artma tabiî görülmektedir. İhraç maddesi olan Tiftik üretimine gereken 
önemin verilmesi ve bu sektörün desteklenmesi lüzumludur.



II - ISLAH VE GS , İl İli HEDEFLERİ (Damızlık temini ve üretici soranları)
1 - Islan ilkeleri (Yetiştirme metodları)
Avrupa ülkelerine nazaran çok düşük olan hayvansal üretimi 

arttırmak ancak bölgelerin doğal ve ekonomik koşulları ve mevcut hay- 
van ırklarının verim özelliklerine göre saptanan ıslah ilkelerinin 
benimsenmesi ve uygulanmasıyla olabilecektir.

Elde edilecek çeşitli ıslah kademelerine uygun olarak mevcut 
çevre şartlarının (Yem,hijyen,bakın,barınak v.s.) değiştirilmesi bi
rim hayvan başına verimin arttırılmasında ve söz konusu verimin de
vamlılığı için en önemdi aktördür. Yetiştirme metodları saf yetiştir
me ve melezi eme olarak i::_ genel grupta toplanabilir.

1.1. Saf yetiştirme
1.1.1.Yerli Ilateryal.
Sığır : Kilis sı ırı başta olmak üzere Türkiye'de mevcut sı

ğır ırklarının, gerek gen potansiyelinin korunması, gerekse uygulana
cak ıslah programlarında ortaya çıkacak yanılgıların önlenmesi, yeri 
tiplerin geliştirilmesi ve ıslah programlarının erişemediği verimi 
arttırmak amacıyla saf olarak Devlet Kurumlan elinde yetiştirilmesi 
zorunludur.

Koyun : Yerli koyun ırklarının ekonomik verimler bakımından 
yetersiz o: .uları, bu. konuda geniş bir ıslah programı uygulanmasına 
ihtiyaç göstermektedir. Yerli dokuma sanayinin kaliteli yapağı ihti
yacını karşılamak üzere Akkaraman ve Kıvırcık ırklarında uygulanan 
merinos sun'î tohumlama projesi dışında, et ve süt üretimini bölgeler 
itibariyle arttıracak sürü seleksiyonu ve üstün verimli koç yetişti
rilmesi zorunludur. Halıcılığın temel materyali olan Dağlıç yapağısı
nın millî ekonomi bakımından, önemi gözönüne alınarak, bu ırkın halı
cılığa uygun yapağı özellikleri ve et verimi yönünde ıslahı gerekli
dir.

Ankara Keçisi: İstatistiklere göre günden güne sayıca azal
makta olan Ankara Kej sine bugüne kadar teknik ve ekonomik bakımdan 
gerekli ihtimam gösterilmemiştir. Gerek yerli dokuma sanayi ve gerek
se dış pazarlar için önemi gözönüne alınarak, tiftik kalitesi ve tif
tik verimini yönünde seleksiyon çalışmaları yanında tiftik üretimi 
standart bir taban fiatı politikasıyla desteklenmektedir.

1.1.2. Kültür ırkı materyal :
Uygulanacak ıslah programlarına erkek materyal temin edip bu 

programların devamlılığını sağlamak ve elde edilecek sonuçların muka
yesesine imkân sağlamak amacıyla kamu kuruluşlarında ve imkânları o- 
lan bazı özel nüve işletmelerde kültür ırkı hayvanların saf yetişti
rilmesine devamla yarar görülmektedir.

1.2. Yelezleme.
Sığır : Yerli sı :ır ırklarının kültür ırkları ile melezlene- 

rek ıslahı ve verimlerinin arttırılması ülkede sığırcılıktan bekle
nen üretim artışı için en güvenilir ve isabetli yoldur. Kültür ırkla
rının yüksek verim potansiyeli ve yerli ırkların dayanıklılık güçle
rinin birleştirilmesini amaçlayan melezieme çalışmaları ülkemizde 
yıllardan beri başarı ile uygulanmak tadır. Bölgeler ve işletmelerin 
özellikleri dikkâte alınarak raelezleme çalışmalarının hedeflerinin



ve ıslah kademelerinin önceden tesbit edilmesi gereklidir.
Islah programlarının sür'atle başarıya ulaşması, yurt dışın

dan kültür ırkı materyalin ithâli için gerekli dövizin tasarrufu ve 
tabiî aşımla bulaşan (Trichomoniasis, Tuberculosis-Brucellosis-VVibrio- 
Feotus) gibi yetiştirme hastalıklarının kati olarak önlenmesi amacıy
la sun'î tohumlama pı-ogramınm yaygınlaştırılması ve teşkilâtlandırıl
ması şarttır.

Bölgelerin ekolojik şartları ve mevcut pazar İhtiyaçları ıs
lah programlarında ele alınacak kültür ırklarının saptanmasında başlı
ca kriter olmalıdır.

Ülkenin bütün yörelerindeki melezleme sonucu başarı ile ye- 
ri.len Esmer ırk melezleri, Karadeniz bölgesinde uygulanan prog-

ı-urn sonucu yaygınlaşan, jersey melezlemesi ve Trakya-Marmara ve Ege 
bölgesinde adaptasyon denemeleri sonuçlanıp ıslah programına alınmış 
bulunan Siyah Alaca melezlemesinin yanısıra kombina bir ırk olan ve 
son zamanlarda bütün Dünya1da üzerinde hassasiyetle çalışılan Fleck- 
vieh (Simmenthal) ırkının üzerindeki çalışmaların sür’atle sonuçlan
dırılıp uygun görülen yörelerde ıslah programlarına dahil edilmesinde 
yarar görülmektedir.

Koyun: memleketimizde mevcut yaklaşık 40 Milyon Koyunun 
1.093.000 ini çeşitli kademelerde merinos melezleri teşkil etmekte ve 
bu ise yerli tekstil endüstrisinin yıllık ince yapağı ihtiyacının % 20 
sini sağlamakta, geri kalan % 80 ni yurt dışından ithal edilmektedir.

Döviz tasarrufunu temin maksadiyle merinos ve melezleri mev
cudunun bugüpkü ihtiyaç için 5.000.000 ve ilerideki gelişmeler dikkâ
te alınarak 8.000.000 çıkartılması için Akkaraman ve Morkaraman ırkın
da sun'î tohumlama programının uygulanması ve merinos yetiştiriciliği
nin prim ve taban fiat ayarlamasıyla teşvik edilmesi gereklidir.

2 - Islah programının uygulanması:
2.1. Sun’î tohumlama:
Islah ilkeleri kısmında belirtildiği üzere etkin ve yaygın 

ıslah programlarının kısa zamanda tahakkuku mevcut sun'î tohumlama 
faaliyetlerinin organize edilmesi ve ilgili kuruluşlar için her türlü 
imkânı sağlayacak mevzuat düzenlemesine gidilmesinde zaruret vardır.

2.2. Tabiî aşım :
Ele alınan ıslah programlarının sun'î tohumlama metoduyla 

uygulanması gerek en kısa yol olması ve gerekse sıhhî nedenlerle ter
cihe şayan yoldur. Ancak sun'î tohumlama faaliyetlerinin erişemediği 
yörelerde mevcut ıslah programlarının tabiî aşım yoluyla tahakkuku 
tercih edilmeli ve bu amaca yönelik olarak Kamu Kuruluşlarının dağıt
tığı erkek materyal ancak sun'î tohumlama laboratuarlarının ihtiyacı 
karşılandıktan sonra tabiî aşımın uygulandığı yörelere tahsis ve tef
rik edilmelidir.

2.3. Islah çalışmaları kontrolü :
Yukarıda bahsi geçen sun'î tohumlama ve tabiî aşım sonuçla

rının süt verim ve sütte yağ kontrollariyle denetlenmesi, ıslah ilke 
ve programlarının bu sonuçlara göre uygun zamanlarda yeniden gözden 
geçirilmesi lüzumludur. Ele alınacak boğaların perfonmen.ce vc progeny 
testlerden geçirilmesi ve üstün vasıfların ıslah programlarına .alınma-



sini amaçlayan organizasyonun îr'iıılması desteklenmelidir. Ülke hay- 
vancılı amin geliştirilmesi, yeni istihdam olanaklarının yaratılması 
ve y 'tiştiricinin devamla kontrolü ve do s t oklcnao sini amaçlayan 'ay
van Yetiştirme birliklerinin kuruluşuna ait kanuni mevzuat ivedilik
le çıkartılmalıdır.

3 - Dördüncü Beş Yıllık Plân Döneminde damızlık arzı ve ta
lebi :

Yeterli miktarda ve yüksek vasıflı hayvansal ürünlerin üre
timi için damızlık hayvan bir üretim aracıdır. Yurdumuz hayvancılığı, 
özellikle sojjı yıllarda hızlı bir gelişim içindedir. Pazarlama ve üre
di hizmetlerinin iyileştirdiji ekono -âk ortam Tarımsal. İşletmeleri 
hayvancılık bektörüne doğru zorlamaktadır. Bu zorlayış hayvan yetiş
tiricilerini iyi vasıflı damızlık aramaya şevke telektedir. Meydana ge
len talep Devlet Hayvancılık Kurulularının üretimleri ile dış kaynak
lardan (İthalât) karşılamaya çalışılmaktadır, özellikle sığırcılıkta 
gebe düve ithalâtının zorlayan yüksek bir talep mevcuttur. Bu yol hem 
yurdun döviz kaynakları yönünden hande kesin çözüm yolu olmamasından 
dolayı sürekli olarak izlenebilecek bir yöntem değildir.

3.1. Yurtiçi damızlık üretimi :
3.1.1. Damızlık sığır üretimi :
Yurt içinde en çok eksikliği duyulan ve talep edilen sığır 

damızlığıdır. Devlet Hayvancılık Kurumlan mevcut imkânlarını zorla
yarak damızlık üretimlerini ve dolayısiyle damızlık da ıtunlarını 
arttırmak çabası içindedirler. Bu. üretim talebin altında kaldığından 
son yıllarda ithalât yoluna gidilmiştir. Hevcut kapasite ile kurumlar 
yurt içi talebi karşılamayacak ve bir ölçüde ithalât zorunluğu olaca
ğa benzemektedir.
TABLO 6: Devlet Hayvancılık Kuramlarının Damızlık Hayvan Kadroları 

(Ana mevcutları)
Kuruluşun adı Esmer S.Alaca Jersey Fleckvieh G.S.K. TOPLAM
______________Irk Bş. Irk Bş. Irk Bş. Irk Baş Irk Bş. Baş
D.Ü.Ç.Genel 
Müdürlüğü
Sun’î-Tabiî
Toh.ve Nesil 2.180 745 296 65 458 3.744
Kont.Gn.Md.

2.660 1.347 93 90 40 4.230

Şeker Pab.
A . Ş .
Ziraat İş.Gn. 
Müdürlüğü
Atatürk Orman 
Çiftliği +

961 241 _ . - 1.202

434 207 25 23 41 730

10 ^ 255 ^ , - 265

T0PLAI.Î : 6.245 2.795 414 178 539 10.171
Kaynak: Kurum yetkililerinin 30.7.1976 tarihindeki beyanları.

Yukarıda savılan Devlet Kurmalarından ayrı olarak Hayvancı
lığı Geliştirme ve Projeleri Genel Müdürlüğünün çalışmaları T.C.Siraai 
Bankası’nca kredilendirilni- -otistiricilerin elinde tahminen 5.000



baş, Or-Köy projelerinde, Toprak İskân Genel Müdürlüğü projelerinde, 
Kooperatiflerin ellerinde ve özel şahısların ellerinde sayası kat*i 
olarak tesbit olunamamış damızlıklar mevcuttur. Bu tip işletmeler 
bir yandan varlığını sürdürürken öte yandan damızlık üretiminde de 
bulunarak ürettiği damızlıkları ya kendi işletmesini büyütmede ya da 
çevresine satış suretiyle faaliyette bulunarak kullanmaktadır.

Ayrıca Yurt sathındaki sun’î tohumlama çalışmaları, Ziraat 
İşleri Genel Müdürlüğünün köy hayvancılığını geliştirme çalışmaları, 
Boğa Depoları (özel İdareye ait olanlarda vardır.) bulundukları çev
relerde melezleme faaliyetlerine devam etmektedir. Bu çalışmalar so
nunda meydana getirilmiş değişik seviyede kültür ırkı genotipli mater
yal sayısı şöyledir. (1975 yıİ3.)
TABLO:7
S ı ğ ı r  S a y ı  Sığır populasyonuna oranı
ı r k ı   B a s  _______ #

Esmer (Montafon) 74.749 0.50
Esmer melezi 929.453 7.00
Siyah-Alaca (Holstein) 37.656 0.20

" " melezi 254.976 2.00
Jersey 8.689 0.06
Jersey melezi 234.319 2.00

T O P L A M  : 1.539.842 11.76
Kaynak: Sun’î-Tabiî Tohumlama ve Nesil Kontrol Genel Müdürlüğü,Araş

tırma Dairesi.
Bu rakamların içinde tabiatıyla yukarıda bahsi geçen resmî

kuruluşların mevcutları da vardır. Resmî Kurumlar yıllık olarak ne 
miktar damızlık üretip ne miktarını damızlık olarak arzedilebilfcoek- 
lerdir. Bunun bilinmesine ihtiyaç vardır. Elde mutlak rakamı olan 
Kurumlar vardır. Olmayanlar için belli bir hata sınırı içinde tahmin
de bulunmaktan başka elde yol yoktur. Bu tahminin dayanağı değişik 
yetkililerden şifahen alınan bilgilerdir. 1976 yılı başlarının yurt 
için kaynakları Tablo 3 de gösterilmiştir. Bu populasyonu ve her yıl 
belli ölçüde ithâl edilecek miktarı yurdumuz sığır populasyonunun 
yönlendirici çekirdeği olarak görmek gerekir.

Yurt sığırcılığının genetik ıslahı ve damızlık ihtiyacı için 
tek yol ve kaynak bundan ibaret değildir.

Tablo: 2 deki melezler.
Sun’ı tohumlama çalışmaları
Tabiî tohumlama çalışmaları da kaynak teşkil eden yol ve im

kânlardır. Son beş yıl içinde ithâl edilen damızlık sığır mevcutları 
şöyledir.
Kaynak : Age.



Tablo: G ûaki
Kurumların
mevcudu

layv.Geliş. 
Gıı.îîd.Nüve
leri Baş

T. C.Ziraat 
Bankası Nü
veleri Baş

Or-Köy Nü- 
-Nüveleri. 

Baş
Top.İsk. 
Gn.Hd..Nü
veleri Bş

Koop.Üye 
J.îevcut 

. Baş
Özel Tah. ’opl: 
Mevcutla,
Ba,ş Baş

İnek mevcudu 10.171 800 5.000 150 300 3.000 10.000 29.421
Doyum er. -m l,i 
'■■■■■ doğan 8.137 640 4.000 120 240 2.400 8.000 23.537
Ergin çağa kadar 
telefat % 0 hesab. 651 51 320 10 19 190 640 1.881
Damızlık değerde 
olmayan % 10 749 59 368 11 22 221 736 2.166

Ergin çaydaki mile. 6.737 530 3.312 99 199 1.939 6.624 19.490
Erkek îlik.^50 Hesab. 3.368 265 1.656 49 99 994 3.312 9.743
Dişi miktarı >5 50 3.369 265 1.656 50 100 995 3.312 9.747

Yağlılık sebebiyle 
elden çıkacak yıl
lık Dişi mik.vv 10

337 26 166 5 10 100 331 . 975

Kurumların kendileri 
nin yıllık Boya ihti 
yacı % 2 hesab.

c*—
 

1 1 1 3 - - 2 7 80

Yıllık olarak damız, 
lık Dişi istihsali 3.032 239 1.490 45 90 885 3.081 3.362
Yıllık olarak damız, 
erkek istihsali 3.301 264 1.653 - - 992 3.305 9.515



1972 1973 1974  1975
ioğa ve Düve (Baş) 454 348 2.751 721 4*740

3.1.2. DA:'ISLIK KOYUN ÜRETİMİ :
1975 YILI KOYUÎI VARLIKL' RI VE IRKLARIN ŞS ORANLARI
KOYUN IRKI_________________  BAŞ  %______
Merinos 1.093.332 2.67
Akkaraman 17.610.000 43.06
Korkaraman 7.595.888 18.57
Dağlıç . 7.184.797 17.58
Kıvırcık 3.155.219 7.71
Karayaka - 1.459.834 3.57

İvesi 732.506 1.79
Karagül 91.660 0.22
Sakız 9.559 0.03
İmroz 64.762 0.16
Karışık ırklar 1.897.513 . 4.64

T O P L A M  : 40.895.070 100.00

Bu miktar koyunun mevcut mer’alarda halenki işletme şekliyle 
(Genellikle ekstansif) devamı düşünülemez. Yüksek verimli ırklar ve 
tipler geliştirilerek daha az mevcuttan daha yüksek verim sağlanması 
amaç olmalıdır. Öte yandan koyun mevcudu ilk etapta sabit tutulup ile
riye doğru her yıl belli bir oranda azaltılarak 30 Milyona indirelme- 
si hedef olarak saptanmalıdır. Ve tüm çalışmalar bu hesaba göre yapıl
malıdır. Dışarıdan damızlık ithali önemli rakamlara ulaşmamaktadır, 
ve ulaşmayacaktır. İthalât ancak Devlet Kurumlarının ıslah çalışmala
rı ve Üniversitelerin araştırmaları için olmalıdır. Devlet Kurumları- 
nm elinde 1976 yılı başı itibariyle 75.000 civarında kültür ırkı 
(Islah edilmiş yerli ırklar dahil) damızlık ana koyun vardır. Bu kadro 
ile kendi varlığını devam ettirmekten başka yılda 20.000 baş dişi, 
15.000 baş erkek damızlık verebilme olanağı vardır. Bunlardan başka 
yetiştirici elinde sun'î tohumlama çalışmaları ile elde edilmiş deği
şik seviyeli merinos genotipli damızlıklar vardır. Bunların sayılı 
1 Milyona yakındır. Yurt içinde mevcut değişik kültür ırkları düzenli 
ve programlı bir şekilde kullanılarak koyunculuk çalınmalarına devam 
edilirse bir damızlık açığından bahis mümkün olmayacaktır.

3.1.3.DAMIZLIK KEÇİ ÜRETİMİ :
Son yıllarda sayıca artışı olmamıştır. Pazar fiat faktörleri 

bu gidişin en önemli etkenidir. Tiftik keçisindene bir damızlık tale
bi nede karşılayamama sorunu vardır. Son beş yıllık mevcutlar şöyle-
dir.

1971 1972 1973 1974 1975
Tiftikkeçisi 4.111 3*643 3.638 3.556 3.636
(1.000 baş)





4.Plân döneminde fiat ve pazar durumunun düzeltilmesi halin - 
de ilerleme kaydedilebilir.

Son yıllarda kıl keçisi sayısında artış olmamıştır. Orman ke
çi ilişkileri içinde devamlı tartışma konusu yapılmış bir ırktır.Sa
yıca artışı yerine azaltılması ve Saanen,Tuggenburg,Kilis gibi süt 
verimi yüksek kültür ırkı keçilerde (lekelerle) ıslahı cihetine gi
dilmelidir. Bunun için yapılacak bir programa göre kültür ırkı keçi 
ithali düşünülmelidir. Bu uygulama ile hem kıl keçi sayısı Orman*ın 
lehine azalacak hemde yüksek verimli nüveler ve sürüler teşkil edi
lecektir.

3.1.4.DAMIZLIK AT ÜRETİMİ :
Son yıllarda yurdumuzda at sayısı azalmaktadır. Damızlık üre

timinde ve dağıtımında bir sorun yoktur. Devlet Haraları*nda yetişen 
aygır ve taylar talebi karşılamaktadır.

3.2. DAKIZLAK TALEBİ :
3.2.1. DAMIZLIK SIĞIH TALEBİ : i
Türkiye'de her ırktan yıllık 9.515 baş boiga üretilmektedir.
1975 yılı istatistiğine göre (Tablo-1) kültür ırklarının sı

ğır populasyonuna oranı 11.76 dır. Bu açıklamalarla Türkiye'nin 
damızlık erkek materyalde önemli bir sorunu olmadığı ifadeye çalışıl
mıştır. Ancak boğa üreten resmî kurumlara veya düzenli işletme sahi
bi özel şalı ısların sürülerine yüksek vasıflı boğa veya sperma ithali 
söz konusudur.

Erkek materyalde durum bu iken damızlık dişi materyalde talep 
arzın üstündedir. Yıllık dişi damızlık üretimi ve arzı 8.862 baştır. 
(Cetvel-8) Buna yıllık 5.000 baş civarındaki ithalât eklenince dahi 
mevcut-vinek populasyonu yanında çok yetersiz kalmaktadır.

Ülkenin döviz kaynakları bugünki tempoda ithalâta müsait ol- 
mıyabilir.

Sürekli olarak ithalât çözüm getirici ucuz bir yol değildir.
İthalât ancak Devlet Kurumlarının sürülerini ikmal ve boğa 

anası yetiştirmeleri amacına yönelik olmalıdır. Öyleyse damızlık di
şi materyal ithali yeni bir prensibe bağlanmalıdır ve daha ucuz, daha 
bilimsel ve daha geçerli bir başka yola geçilmelidir. Bu yol aşağıia 
ÖNERİLER bahsinde sunulmuştur.

3.2.2. DAMIZLIK KOYUN TALEBİ ;
Merinoslaştırma çalışmaları son yıllarda yavaşlamış ve hatta 

duraklamıştır. İzlenen fiat politikası bu sonucun başlıca ami l idir. 
Uygun bölgelerde yerli ırkların merinos'a çevirilmesi için sun'î to
humlama yöntemi uygulandığından Devlet Kurumlarındaki merinos koçlar 
ihtiyaca yetirlidir. Kesa Pı den itibaren dişiler için gerekli tabiî 
aşım koçları da Devlet Kurumlarında yeterince mevcuttur. Talebi kar
şılayacak kadardır.

Diğer ırklarda da talebi karşılayamama halleri arızidir.Dev
le t Kurumlar nın damızlık fiatlarını iyi tesbit ettikleri yıllar sü- 
pekülatif talepler olmamakta ve hakiki talebin ne olduğu gözlenebil
mektedir. Koyun ırklarının hepsinde meydana gelecek talep yurt içi

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



kaynaklarla kar ş11anabilecektir.
İthalât yolu ancak Devlet Hayvancılık Kurumlan için ıslah, 

ve araştırma anacıyla yapılmalıdır.
3.2.3. Damızlık îiftikkeçi, Kılkeçi ve At talepleri mevcut 

Kurumların imkânları ile karşılanmaktadır. Bahse âeğer bir durum ve 
sorun yoktur.

3.3J DAMIZLIK DİŞİ SIĞIR TALEBİNİN KARŞILANMASINA AİT ÖHEHİ:
Yurt içinde mevcut kültür ırkı materyalin içinde yüksek ve 

düşük verimli fertlerin bulunması doğaldır. Bu hal ithal edilen damız
lıklar içinde söz konusudur. Yapılacak ıslah çalışmalarında mevcut ma
teryalden yojrarlanmak yolu en geçerli yoldur.

Süt üretim işletmelerinin damızlık ihtiyacını karşılamada 
yüksek verimli olması muhtemel hayvanların kültür ırkından seçilmiş 
iyi boğalarla çiftleşmesinden doğacak yavruların ithal edilenlerden 
çok geri olmayacağı kabul edilmelidir. 0 halde bu yöntemle elde edi
lecek dişi döllerin yetiştiriciye ulaşması sağlanmalıdır. Böyle bir 
hizmet ilk aşamada Devlet İşletmeleri ve bazı sözleşmeli işletmeler- 
ce ele alınabilir.

Bir proje dahilinde halk elinde bulunan damızlık hayvan üre
timine elverişli ineklerin, kültür ırkı boğalardan doğan yavrularını 
satın almak dişilerini gebe düve, erkekleri ise besi materyali ola
rak pazarlamak lâzımdır. Dişi yavrular Devlet Hayvancılık Kuramların
ca, E rkekler Şeker Şirketi ve E.B.K.ca satın alınıp beside kullanıl
malıdır. Fı dişi döller Devlet Kurnalarınca iyi bakım ve besleme şart
larına tabi tutularak nitelikli boğalardan (Tabiî tohumlama veya sun’ı 
tohumlama) gebe bırakılarak gebe düve olarak yetiştiriciye satışı ya
pılmalıdır. Yetiştiricilerin elinden Fı,Gı dişi döller satın alınır
ken uygulanacak fiat yetiştirici için cazip olmalıdır. Bu tutum döviz 
ödeyerek dişi ithal etmekten hem daha kârlı hemde daha yaygın bir ça
lışma olacaktır. Bu çalışmalara öncelikle sığırcılıkta ilerlemiş böl
gelerde başlamak ve giderek genişletilmelidir. Buna ilâveten her ne 
kaynaktan olursa olsun yetiştiriciye açılacak kredilere buzağı büyüt
me ve düve yetiştirme kredisi açılması ve kontrollü kredi yöntemiyle 
takibi önerilebilir.

BU ÖNERİ İLE SAĞLANACAK PAYDALAR :
Ülkenin damızlık dişi hayvan ihtiyacı önemli ölçüde karşıla

nacaktır. İthal yolu fazla zorlanmayacaktır.
Kültür ırkı damızlık ve besi materyalleri değer bulacağı i- 

çin sektör gelişecektir.
Nitelikli boğa kullanma ve sun'î tohumlama teşvik edilmiş 

olacaktır.
Üretilen boğalar kesimden kurtulacak ve damızlıkta kullanı

labilecektir.
Genç hayvan besisi yolu açılmış olacaktır.
Nüve işletmeler vasıtasıyla yetiştiriciye teknik eleman ve 

bilgi ulaştırılmış olacaktır.



4 - ÜRETİCİ SORUNLARI VE ÜRGÜTLEffl.IBSİ :
Türkiye'de tamamlanmış olan iki ve sona ermek üzere olan ü- 

çüncü beş yıllık plânda hayvansal üretim yönünden plân hedeflerinin 
çok gerisinde kalınmıştır. Bu geride kalışın çeşitli nedenleri ara
sında, özel kesimin örgütlenmemiş olması önemli bir yer tutar.

Hayvancılık işletmeleri genel olarak tesebbüs setörlerine,
üretim şekil ve özelliklerine ve işletme büyüklüklerine göre sınıf
landırılabilirler. Hangi kriter ele alınırsa alınsın Türkiye'deki hay
vancılık işletmelerinin büyük bir çoğunluğunun geleneksel tipte oldu
ğu ve çağdaş gelişmeye ayak uyduracak yapı ve ekonomik güçten uzak 
bulunduğu görülür.

Bu gün kırsal alanda yaşayan 3.5 Milyon civarında Aile işlet- 
melerinin yaklaşık üçte birinin esas gelirini hayvancılıktan sağladı
ğı tahmin edilmektedir. Ancak bu işletmeler güçsüz ve örgütlenmemiş 
olduğundan sahip oldukları potansiyeli ortaya koyamamaktadırlar.

Türkiye'de yer yer hayvancılıkla ilgili bazı dernek, birlik 
ve kooperatifler kurulmuştur. Ancak bunlar, bağımsız ve biri birinden 
kopuk kuruluşlar olması, üreticilerin, daha doğrusu üyelerin bu kuru
luşlara yeterince destek olmamaları, kuruluşları yönetenlerin yeterli 
bilgi ve kültürden yoksun olmaları gibi nedenienle varlıklarını gös
terecek aksiyona girememişlerdir. Hayvancılık sektörünün düzenli bir 
şekilde örgütlenmesi ile üyelere bu sektör girdileri daha kolaylıkla 
sağlanabilecek, üretim teknolojisi ve devlet hizmetleri buralara da
ha kolaylıkla getirilebilecek, pazarlama fonksiyonu daha güvenli ve 
düzenli biçimde işletilebilecektir.

özel kesimin örgütlenmesini üç şekilde gruplamak mümkündür.
1 - Özel sektör-Devlet karma örgütleri.
2 - Kooperatifler.
3 - Dernekler.
Bu örgütler birbirinden ayrı yapıda olmalarına karşılık fonk

siyonları biri birini tamamlayıcı niteliktedir. Bu nedenle her üç ör
gütü birbirinin alternatifi olarak görmekten çok birbirini tamamlayı
cı olarak kabul etmek daha yerinde olur.

1 - özel sektör-Devlet karma örgütleri.
Devletin özel sektörle beraber kuracağı karma örgütlerin baş

lıca iki amacı vardır. Birisi devletin teşvik fonksiyonunu aktif bi
çimde yürürlüğe koyması ve henüz eğitim düzeyi yetersiz olan üretici
ye yol gösterici olmasıdır. Diğeri de, Devlet*in kontrol ve işlemler
de sorumluluğun paylaşması suretiyle kayıt ve kararların güven dere
cesini yükseltmektedir. Üretici kesimin yeterince güçlenmesi ve bi
linçlenmesinden sonra birinci amaç ortadan kalkmış olacaktır. Böyle- 
ce devlet aradan yavaş yavaş çekilebilecek, kuruluşları üreticiye dev
redebilecek ve yalnız kontrol fonksiyonunu sürdürecektir. Bu karma 
örgütler yetiştirici, işleyici ve tüketiciye dönük hizmet birimleri 
olmak üzere gerçekleştirilebilir. Bu kesimlerden üretici ele alındı
ğında batıdaki örnekleri ile sığırlarda verim kontrol ve sun'î tohum
lama dernekleri karşımıza çıkar. Buralarda verim kontrol dernekleri, 
süt verim kontrollarını ele almış bulunmaktadırlar. Bu dernekler yal
nız pedigrili hayvanların değil, pedigrisiz hayvan ve sürülerin de,
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verim lcontr ollarını yürütmektedirler. Amerika Birleşik Devletleri'n- 
de Sü± Sıfırı Islah Derneği (DIIIA), İngiltere’deki Süt Pazarlama Kon
seyi (11,13) ve yine İngiltere'deki Et ve Hayvancılık Komisyonu (I.ÎLC) 
bu alanın en etki ve yaygın örnekleridir.

2 - Kooperatifler .
Gelişmiş ülkelerde hayvancılık sektörünün genel tarım için

deki payı % 50 nin üzerindedir. Hayvancılığın bu kadar gelişmesinde 
devletden çok üreticinin rolü olmuştur. Üretici bu fonksiyonunu örgüt
lenme yoluyla güçlenerek gerçekleştirebilmiştir. Gelişmekte olan ülke
lerde bu modeli benimsemek durumundadırlar. Sektörler arası dengenin 
ahenkli biçimde sürdürülebilmesi için üretici kendi konusuna sahip çık
malı gerek ekonomik gerek siyasal kanallardan haklarını korumalıdır. 
Söktörler aralındaki dengeden söz edilirken önce sanayii tarım denge
si, sonradan tarımda b' 1' 'sel ve hayvansal üretim dengesi esas alın
mıştır. Üreticinin sorunlarına sahip çıkabilecek şekilde güçlenmesin
de kooperatifleşme en uygun ve etkin örgütlenme biçimi olmaktadır.

Birinci ve ikinci beş yıllık plân dönemlerinde özellikle kü
çük ve orta büyüklükteki işletmeler için kooperatifleşme önerilmiş ve 
hedefler saptanmıştır. Burada amaç küçült ve orta büyüklükteki terim 
ve hayvancılık işletmelerinin üretim potansiyelini engelleyen sermaye, 
âlet,malzeme ve kredi darboğazlarının geçilmesi idi. Ancak bu iki plân 
döneminde kurulan kooperatifler genellikle yurt dışına işçi gönderöıek 
için araç olarak kullanılmışlardır.

Üçüncü plânda da kooperatifleşmenin önemi kabul edilmiş ve 
desteklenmesi gereği benimsenmiştir. 3u dönemde Köy İşleri Bakanlığı
nın adı Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığına dönüşmüş ancak bu gi
rişim tabana yeterince yansıyanınmış tır. Buna rağmen döndüncü beş yıl
lık plânda kooperatifleşme çabalarının hizlanması ve güçlenmesi için 
daha ilkokul sıralarında öğretim programlarına konulmalı ve jsoopera- 
tif yöneticilerinin yetişme ve eğitimlerini esas alan lise düzeyinde 
eğitim kuruluşlarına gidilmelidir.

Hayvancılık sektöründe kooperatifleşme, üretim alt sektörüne 
göre yapılabileceği ;ibi üretim amacına göre de yönlendirilebilir.Baş
langıçta çok amaçlı kooperatifleşmeye gidilmesi başarı yönünden önem 
taşımaktadır. Kooperatifleşme hareketi için başlangıçta yeterli güç 
ancak bu yolla yani üye sayısının fazlalığı ile sağlanabilir.

Alandaki uygulama : Türkiye'de hayvansal üretim alanındaki 
kooperatiflerin tam olarak sayısını vermek mümkün değildir. Bu koope- 
retifler çeşitli bakanlıkların yapı ve amaçlarına göre kurulmuş ve 
yürütülmektedirler.

Genellikle hayvancılık kooperatifleri üretim alt sektörüne 
göre şekillenmişlerdir. Bunlar kasaplık hayvan yetiştirme,üretme ve 
pazarlama; süt ve mamülleri üretim ve pazarlama; Tavuk ve yumurta ti
re timi ve pazarlama; Tiftik ve yapağı üretim ve pazarlama kooperatif
leri olarak dört ana üretim dalında toplanmaktadır. Hayvancılıkla uğ
raşanlar sattıkları ürünlerin fiatları ile tüketicinin ödediği fiat- 
lar arasındaki büyük farkı görmekte ve emeklerinden başkalarının ya
rarlandığını anlamaktadırlar. Kooperatifleşme ile diğer faydalar ya
nında gelir düzeylerinin artacağına da inanmaktadırlar. Buna rağmen 
kooperatifleşme hareketinin Türkiye'de beklenen düzeye ulaşamamış ol
masında bilgisiz yöneticiler elinde başarısız kalmış kötü örneklerin



büyük rolü vardır.
Üretim alt sektörü esasına göre kurulmuş olan kooperatifler

den sayıca en fazla olanı kasaplık hayvan yetiştirme, üretme ve pazar
lama kooperatifleridir. Bunların sayısı 73 kadardır. Süt ve mamülleri 
için 65, Tavuk ve yumurta için 12, Tiftik ve yapağı için de 3 dür.Besi 
ve süt kooperatiflerinin sayısı oldukça fazladır. Ancak yukarıda da 
değinildiği gibi bunların büyük çoğunluğu yalnız ismen vardır.

Kooperatifleşmede başarı, kooperatif sayısının artmasına de
ğil nitelik ve işbirliğine bağlıdır. Üyelerin inanç ve güveni, yöne
ticilerin bilgi ve ilgisi, devletin de teşvik ve desteği gereklidir.
Bu temel şartların yerine getirilmesine eğitim ile başlanılmalıdır. 
Kooperatifleşmede devletin uygulayacağı kredi ve finansman politika
sının önemi ortadadır. Yalnız üyelerin katkıları zorunlu yatırımların 
gerçekleşmesine yetmemektedir. Burada devletin katkısı gerekli olmak
tadır. Hayvancılık sektöründe özel kesim kooperatifleşme ile örgütlen
me yoluna girerken kamu kesimi hayvancılık hizmetlerindeki dağınıklı
ğın da giderilmesi şarttır.

3 - Dernekler.
Hayvancılıkta yetiştirici ve üreticilerin dernek kuruluşları 

şeklinde biraraya gelmeleri de üretimin arttırılması için yararlı bir 
yoldur. Böylece kişi yada işletmelerin tek tek yapamayacakları pek 
çok işler kolayca başarılabilir. Etkinliği ve fonksiyonu kooperatif
ler kadar olmamakla beraber bazı hizmetlerin düzenlenmesi ve yürütül
mesi için kooperatiflerle beraber çalışma alanına girmelerinde yarar
lar vardır. Dernekler, birlik ve federasyon şeklinde üst örgütlenmeye 
gitmek suretiyle etkinlik ve yaygınlıklarını sağlıyabilirler.

Hayvancılıkta dernekleşme daha çok yetiştirme dernekleri şek
lindedir. Esas olarak bir ırkın saflığının korunması ve pedigrili da
mızlıkların kayıtlarının tutulması için kurulurlar. Türkiye'de henüz 
gerçek anlamda yetiştirici derneği yoktur. Bunların yapacağı işler 
kooperatifler tarafından da yürütülebilir. Aslında Türkiye’de pedigri
li yetiştiricilik yapan özel işletmelerin sayısı da çok azdır, pedig
rili yetiştirme Arap ve İngiliz atları için titizlikle uygulanmakta 
ve bu hizmeti sun'î-Tabiî Tohumlama ve Nesil Kontrol Genel Müdürlüğü 
yapmaktadır. Sığırcılıkta da ayni Genel Müdürlük tarafından pedigri 
kayıtları tutulmaktadır. Ancak, yetiştiricilerin sığırcılıkta pedigri 
sistemine gösterdikleri özen atçılıktaki kadar değildir.

Yetiştirme Dernekleri bir yandan ırk içinde verimin arttırıl
ması için yararlı olabilecekleri gibi diğer yandan dernekler arası ya
rışma da ülkede hayvansal üretimin arttırılması için önemli bir fak
tör olabilir.



III - I.IASTSR PROJELERİ_
1 - IJevcut roje uygulamaları :
Plânlı dönemle berater hayvancılı in taşıdığı potensiyelin 

harekete geçirilerek ekonomiye olan katkısının arttırılması amaçlan
mıştır. Ve bu amacın gerçekleşmesi içinde kalkınma plânlarında geli
şim hedefleri tayin edilmiş, bu hedeflerinde gerçekleşmesini- sağlamak 
amacıyla getirilen tedbirler içinde o'n plânda proje uygulamaları yer 
almıştır.

Uygulamasına geçil m önemli projelerin konuları ve amaçları 
hayvan ıslahı, sıfır ve koyun besiciliği ve hayvancılığın temel gir
disi bulunan yem liretini ile çayır-mer'a ıslahı olmuştur.

Bu konularda muhtelif kuruluşlarca uygulanan ve uygulanması
na, geçilmek üzere hazırlanmış projeler tablo 9 da gösterilmiştir.

Ekli tablo I ;.;ik edildiğinde:
1 - Bu projelerin büyüle çoğunluğunun üçüncü plân döneniyle 

beraber uygulamaya kc, ıldukları anlaşılmaktadır. Bu durumda;
Projelerin hazırlanması ve uygulama alanına konulmalarının 

uzun bir zarın süresi içinde olduğunu göstermektedir. Daha açık bir
ifadeyle proje hasır' ma ve uygulamasında, geç kalınmıştır.

2 - Projelerin kapsamları coğrafi alan olarak çok geniş tu
tulmuştur. Bu kadar ; niş bir alanın benzer koşullara sahip olması 
mümkün olamıyacağı giii kontrol ve sonuçlarının islenmesinde keza 
son derece güç olacak \ or. Bu durum çalışmaların çok dağ;inik ve kont- 
rols z olduğu kanısın:, yaratmaktadır.

3 - Kapsamı çek geniş olan projelerin seçilen hizmet ünite- 
1 nine yeterince '-.is*-- -1 gö türü "itlerini söylemek güçtür. Islah ünite
lerine tahsis edik .a sav; 1armm çok yetersiz olması tına açık
ça göstermektedir. ur. uda hizaetin etkinliğini arttırmak için
kapsamların daral -,ı, r.sraet ünitelerinin çok iyi seçilmesi ve
daha önemlisi de ; ’.i kaynak tahsisi gereklidir.

4 - Proje ta , uları içinde carî harcamaların payı çok yüksek 
gözükmektedir, katta ■ tırımların da üzerindedir, dal böyle olunca 
sınırlı kaynaklardan ..ra time dönük prodüktiv bir sonuç beklemek el
bet t eki mümkün değildir. . sasen projelerin kapsamları dikkâte alınır
sa tahsis edilen kaynakla: (para) son derece yetersizdir. Bu nedenle 
yeterli kaynak tahsisi yanında câri giderleri asgari seviyeye indir
mek gereklidir.

5 - Proje uygulamalarıyla ilgili diğer bir hususta proje-hiz
metlerinin gerektirdiği şekilde proje uygulayıcı hizmet birimlerinin 
yeterince organize edilmemiş olmalarıdır.

iler şeyden önce proje hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi 
için uygulayıcı birimlerin taşra teşkilâtı yönünden organize olmala
rı gerekir.

Sonuç olarak hayvancılığın geliştirilmesine yönelik proje 
sayısı azdır.



HAYVANCILIĞIN GELİŞTİRİLMESİ AMACIYLA UYGULANAN
TABLO: 9

Projenin Uygulayıcı Uygulama PROJENİN TUTARI 
Adı Birim Alanı TOPLAM Yatarım
Hay.Gel.Pi.Zir.İş.Gn.Md. Van-Muş .
Bölg.Proje. Erzincan

projesi’061* " 35 İ1,de 168*567 87.914
Doğu illeri Sun'î-Tabiî
îlontafon sun'î Toh.ve Nes.9 il*de 36.198 13.306
Toh.projesi Kont.Gn.Md.

idame " 13 n’de 88-020 66-3«

mrZCL " karnen 8-™ 4.664

^e^o^fS9*7 ' " 8 * 43.810 11.250

İzmir Bölg.Dond.
sperma lab.ve salıa 5 il 45.470 24.947
projesi

Zir.İş.Gn. rr „IJd. Kars-Ers.

Köy.Hay.Gel. Hay.Gel. Kars-Erz,208.600
Projesi Alt. Projesi Ağrı
Proje
■Enet. Süt.th?t.Prj. (İlk etap) 23 il 112.500

( 000. -  
. Oa^i
15.595

80.653

22.892

11.127

4.071

32.560

20.524

Besi alt projesi " 24 il 144.200



Projelere tahsis edilen parasal esasen çok ye tersizdir.Bu 
yetersizlik yanında carî harcamalarında proje tutarları içindeki pa
yı çok yüksektir.

Proje uygulayacak hizmet birimleri projelerin müteakip e tak
larına geçmiş olmalarına rağmen uygulama alanlarında halen hizmetin 
gerektirdiği şekilde teşkilatlanamamışlardır• Bu hal proje hazırlama 
ve uygulamasını geçiktirdiği gibi sonucun başarısında da önemli dere
cede etkili olmaktadır.

2 - Hayvancılığın gelişmesi amacıyla hazırlanacak projelerin 
genel ilke ve uygulama esasları :

1 - Projelerin alan ve kapsamının çok geniş tutulmaması ve 
benzer koşullara sahip görülenlerin (İl ve İlçeler) ele alınması,

2 - EkonofcLk elverişliliğe sahip bulunması,
3 - Uygulama alanlarının seçiminde tabiî, sosyal, kültürel 

ve ekonomik yapının dikkâte alınması ve gereksiz hizmet ve kaynak is
rafına meydan verilmemesi,

4 - Uygulama süresinin fazla uzun olmaması (8-12 yıl) tam 
gelişmenin bu süre sonunda sağlanması,

5 - Projelerin fonksiyonel bir entegrasyonu sağlayacak şe
kilde alt proje gruplarına ayrılması ve üretimden ürün pazarlanmasına 
kadar tüm fonksiyonları amaçlaması,

6 - Alt projelerin ayrıca bir kısım önemli fonksiyonları ifa 
edecek ve projenin amacının tahakkukuna yardımcı olacak programları 
ihtiva etmesi,

7 - Projelerin pazarlama programlarının üreticiye kârlı kı
lacak şekilde düzenlenmesi,

Bu hususta uygulama verilerine dayalı olarak yapılacak eko
nomik ve maliyet hesapları sonuçlarına göre karar alınması gerekmek
tedir.

8- İşletme bünyesinin iyileştirilmesi sadece hayvan ıslahı
nı değil tüm diğer (çevre) koşullarınmda iyileştirilmesini amaçlama
lı; Özellikle nüve işletme bazanda bu husus çok daha fazla önemle 
projelerde amaç olmalıdır.

9 - Gerek master ve gerekse pilot projeler üretim konusu 
için kayıt tutma, araştırma, demostrasyon, eğitim hiznetleride içer
meli ve proje değerlendirme sonuçları uygulamaya behemahal intikâl 
ettirilmelidir,

10 - Proje uygulayıcı birimlerle, diğer ilgili birimlerin sı
kı ve samimi bir işbirliği içinde olmalarında büyük zorunluluk vardır. 
Ne varki bu güne kadar bunun sağlandığı söylenemez.

11 - Hazırlanacak projelerin ihtiyaç duyduğu ödenekler kısıt- 
lanmamalı, personel ve yatırım teklifleri (tesis,materyal,araç ve ge
reç) zamanında temin edilmelidir.

Yapılacak iş her projenin organizasyon içinde yürütüleceği
nin açıkça gösterilmesi ve bunun uygulanmasına geçilmelidir. Bu orga
nizasyon içinde de görev alacak personelin niteliği, görev tanımlama
sı ve bu tür personele teşvikkâr ve özendirici bir personel ve ücret



politikası uygulaması öngörülmelidir.
3 - Yeni proje konuları ve kapsamları :
Halen uygulanan projelerin kalkınma plânlarının hayvancılık 

için ön gördüğü hedefleri gerçekleştiremediği bir gerçektir.
Bu nedenle, dördüncü plân döneminde geçmiş dönemlerin yeter

siz gelişmelerini de telafi için elbetteki hedeflerin daha ileri bir 
düzeyde tain edilmesi gerekecektir. Hal böyle olunca mevcut projele
rin coğrafi alandan çok mevcut uygulama alanları içindeki etkinlikleri 
ni arttırmak yanında, yeni güçlü projelere de ihtiyaç olacaktır.

Bunlarınsa uygulama alanlarının iyi seçilip, titizlikle ha
zırlanması ve geç kalınmadan uygulamaya konulması gerekecektir.

Master proje niteliğinde hazırlanacak Entegre projeler :
1 - Doğu Anadolu Hayvancılığını Geliştirme Entegre Projesi: 

Hayvan ıslahı yanında yem üretimini de amaçlamalıdır.
2 - Orta Anadolu Koyunculuğunu Geliştirme Entegre Projesi: 

Hayvan ıslahı yanında mer'a ıslahını da amaçlamalıdır.
3 - Güneydoğu Anadolu Koyunculuğunu geliştirme Entegre pro

jesi: Hayvan ıslahı yanında mer’a ıslahını da amaçlamalıdır.
Canlı hayvan pazarlamasını ve özellikle ihracatın yasal yol

la yapılmasını (Kaçakçılığı önleyecek) sağlayacak şekilde hazırlanma-
lıdır.

4 - Orta Anadolu Sığır ve Koyun Besi Projesi:
5 - Mevcut projelerin amaç ve kapsam yönünden daha yeterli 

ve etkin hale getirilmesi için bunlarda gerekli değişiklikler yapıl
malıdır. Böylece müteakip yıl veya etaplarda daha başarılı bir uygu
lamaya girmeleri sağlanmış olacaktır.

IV - İlke ve Tedbirler :
1 - Kalkınmada öncelikle yörelerde ve hayvancılık bölgele

rinde hayvansal üretim ile ilgili tüm kuruluşların kendi konularında 
katılacakları entegre proje uygulamasına (üretimden pazarlamaya ka
dar) ağırlık verilmesi,

2 - Hayvan ürünlerinin taban fiat ve destekleme alımİ arı ile 
teşvik edilmesi, bilhassa tiftik ve merinos yapağısı için yeni bir 
politika hazırlanması,

3 - Hayvansal üretim artışının sağlanması ile ilgili olarak, 
özellikle yüksek verimli hayvanların yetiştirdiği yörülerde yetişti
ricilerin ve kooperatiflerin "Hayvan Yetiştirme Birlikleri,, halinde 
örgütlenmesi,

4 - Hayvan birimi başına verimi arttırmak amacıyla besleme 
şartlarının iyiye götürülmesi yanında ıslah çalışmalarına hız veril
meli,

5 - Et üretimini arttırmak amacıyla genç hayvan besisinin 
desteklenmesi, belirli ağırlık ve randımanın altındaki hayvanların 
kesimin» engel olunması,

6 - Damızlık ihtiyacının tamamen iç olanaklarla karşılanma
sı için gerekli tedbirlerin alınması ve yurt duşundan damızlık itha-



linin kamu kuruluşları ve bazı özel nüve işletmelerinin desteklenme
si dışında gngellenmesi,

7 - Hayvancılık konusundaki araştırmalara önem verilip mev
cut araştırma kuruluşlarının ve bu kuruluşlarda yürütmekte olan araş
tırma, projelerinin desteklenmesi,

8 - Hayvancılığa ait projelerin ödeneklerinin kısıtlanmaması, 
personel ve yatırım tekliflerinin (Kadro,tesis,materyal,araç ve ge
reç) zamanında temin edilmesi,

tir.
4. Beş yıllık plâna ilke ve tedbir olarak geliştirilmiş- 
Bu rapor;

Başkan : İlhami KAAN
Gıda-Tarım ve Hayvancılık
Bak . Su n * î-Tabiî Toîı .ve He -

Raportör : Dr.Aydın ÖSTAN
sil Kont.Gn.Hüdirlüğü 
Gıda-Tarım ve Hayv.Bak. 
Tarımsal Arşt.Gn.Ad.lüğü

ÜYELER
İr o f. Dr. Orlı an A m ?AK 
Doç.Dr. Rafet AHHACIî 
Sait A3U30GLU 
Dr. II ev sat 1 /JD/İA 
Reşat .ÜZî:ACAR 
Dr.Hethullalı KOI 
Alaattin HİDAH 
İlhan ONDU 
Dr.Tuncer OZTAN 
Prof.Dr.Rifat OKUYAN 
Doç.Dr. iletin YALDAN 
Dr.Osman YAVUZ

Dr .Uğur BÜYÜKBURÇ 
İsmail DEMİRCİ 
Llahmut YASANKUL
Sami SAGKAL 
Kemal AKÖZ
Dr.Kamaran ÖZNACAR 
I,Tur sel UZ 
İbrahim KORTEN 
Bekir ÖZCAN

Ank. ü. Ve t ar iner Paki.il t e si
T î  Î T  t !

Sun1î-Tabiî Tok.ve Pes.Kon.Gn.
1 1 1  i t  t r

Ank. U. Ziraat Pakiil t e si
T T  ! t  t »

Gıda-Tarım ve Hayv.Bakanlığı 
Yem Tescil ve Kont.Gn.İd.lüğü

Deviet Ü.Çift.Gn.müdürlüğü 
Gıda-Tarım ve Hayv.Bakanlığı 
Hayvancılığı Geliş.Proj.Gn.Ad.
Türkiye Bilimsel ve Tek.Arşt.K.
Sun1î-Tabiî Toh.ve Nes.Kont.Gn,
İd.

! î  t l  T t  » f

» I rt



Mehmet OEKII 
Tamer T 1K

Şemsettin KA RACASU 
Huri EREN
Veysel AKKAYA
Cengiz UĞURLU

Sun'ı-Tabiı Toh.ve Kes.Kont.Gn.Ud. 
Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu
Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
Et Balık Kurumu

Türkiye Şeker Şirketi
Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
Ziraat İş.Genel I.Id.lüğü

İştiraklariyle hazırlanmış olup, Başkan İlhami KAAN ve Ra
portör Dr.Aydın ÖZTAN tarafından imzalanıp 2 nüslıa olarak teslim 
edilmiştir.

Raportör 
Dr.Aydın ÖZTAN 

Gıda-Tarım ve Hayv.Bakanlığı
Tarımsal Araştırma 

Müdürlüğü
renel

Başkan /
İlhami KAAN I 

Gıda-Tarım ve Hayvancılık B.lığı 
Sun'î-Tabiî Tohumlama ve Nesil Kont* 

Genel Müdürlüğü

O.GJK -BU 
30.l2.7o
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Yayın ve Temsil Şubesi 
Matbaa Birimi 

1977 - ANKARA



636.02(560) (047.3)"1978/82,t 
_ D367 ___

YER NUMARASI :

n.l
YAZAR: J)p[P#

Hayvancılık Özel İhti- 
doküman adi: sas Komisyonunun Hay

van İslah ve Üretimi Alt ...
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