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ÖNSÖZ 

Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013), Türkiye Büyük Millet Mecli-
since 28 Haziran 2006 tarihinde kabul edilmiştir. 

Plan, küreselleşmenin her alanda etkili olduğu, bireyler, kurumlar ve 
uluslar için fırsat ve risklerin arttığı bir dönemde Türkiye'nin kalkınma 
çabalarını bütüncül bir çerçeveye kavuşturan temel bir strateji dokümanıdır. 

Toplumun tamamını ilgilendiren kalkınma planları, gerek hazırlık ge-
rekse uygulama aşamasında, ilgili tüm kesimlerin katkısını ve 
sahiplenmesini gerektirmektedir. 

Kalkınma planlaması alanında ülkemizin katılımcı ve demokratik bir 
planlama deneyimi bulunmaktadır. Özel İhtisas Komisyonları, bu deneyim 
içinde kurumsallaşmış bir katılımcılık mekanizması olarak ön plana çık-
maktadır. Kamu, özel kesim, üniversite ve sivil toplum kuruluşları temsilci-
lerinin katılımı ile oluşturulan Özel İhtisas Komisyonları, 2007-2013 döne-
mini kapsayan Dokuzuncu Plan hazırlıklarında da son derece önemli bir 
işlev görmüştür. Bu bağlamda, 5 Temmuz 2005 tarihinde 2005/18 sayılı 
Baş-bakanlık Genelgesiyle başlatılan çalışmalar çerçevesinde geniş bir konu 
yel-pazesini kapsayacak biçimde toplam 57 Özel İhtisas Komisyonu 
oluşturul-muş, alt komisyonlarla birlikte bu sayı 66'ya ulaşmıştır. Bu 
komisyonlarda toplam 2252 katılımcı görev yapmıştır. Komisyonların 
oluşturulmasında ise ülkemizin kalkınma gündemini yakından ilgilendiren 
temel konular belirleyici olmuştur. 

Özel İhtisas Komisyonlarında yapılan tartışmalar ve üretilen fikirler, 
planların hazırlanmasına ışık tutmakta ve plan metnine yansıtılmaktadır. 
Ayrıca, bu kapsamda ortaya çıkan raporlar birer referans doküman olarak, 
çeşitli alt ölçekli planlama, politika geliştirme ve araştırma ihtiyaçlarına da 
cevap vermektedir. Bu anlamda, Özel İhtisas Komisyonu raporları sadece 
plana katkıda bulunmamakta, müstakil olarak da basılan ve çeşitli kesimlerin 
istifadesine sunulan birer kaynak niteliği taşımaktadır. 

Sahip oldukları birikimi katılımcı bir ortamda toplumun genel yararı 
için özveriyle paylaşan Komisyon üyelerinin, ülkemizin kalkınma sürecine 
önemli katkılar verdikleri inancıyla, emeği geçen herkese Teşkilatım adına 
şükranlarımı sunar, Özel İhtisas Komisyonu raporlarının ve raporların ışı-
ğında hazırlanan Dokuzuncu Planın ülkemiz için hayırlı olmasını temenni 
ederim. 
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LPG : Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (Liquiefied Petroleum Gas) 

MB : Maliye Bakanlığı 
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YÖNETİCİ ÖZETİ 

Dokuzuncu Kalkınma Planının hazırlık çalışmalarından olan “Dokuzuncu Kalkınma 

Planı Hayvancılık Özel İhtisas Komisyonu” raporunun, daha önceki plan dönemleri 

raporlarından hem kapsadığı süre hem de katılımcı sayısı ve çalışma yöntemi olarak bazı 

farklılıkları vardır. Bunlardan ilki Dokuzuncu Kalkınma Planının beş yıl yerine yedi yıllık bir 

dönemi kapsamasıdır. İkinci farklılık ise Hayvancılık ÖİK raporunun hazırlığı için bağımsız 

alt komisyonların kurulmaması, bunun yerine komisyon üyelerinin birer gün süren iki 

toplantıda bir arada çalışarak, özellikle sorunların belirlenmesi ve çözümüne yönelik öneriler 

geliştirmiş olmalarıdır. 

Dokuzuncu Kalkınma Planı Hayvancılık Özel İhtisas Komisyonu çalışmalarına 

raportörün hazırladığı bir “mevcut durum” sunumuyla başlanmıştır. Bu sunum üzerinde 

yürütülen görüşmelerle, katılımcıların mevcut durumla ilgili değerlendirmelerini netleştirmiş 

ve bir ortak anlayış geliştirilmeye çalışılmıştır.  

Hayvancılık Özel İhtisas Komisyonu çalışmalarına, katılımcılar listesinden de 

anlaşılacağı üzere, raportör ve koordinatörlerle birlikte 48 kişi katılmıştır. Bunlar; Türkiye’nin 

değişik üniversitelerinden davet edilen akademisyenler, Tarım ve Köyişleri Bakanlığının çok 

sayıda temsilcisi ile hayvancılıkla ilgili sivil toplum kuruluşları ve şirketler yanında TÜİK, 

İGEME, AB Genel Sekreterliği, GAP İdaresi Başkanlığı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 

temsilcileridir.  

Hayvancılık ÖİK raporunun kapsamının belirlenmesinde ISIC Rev. 3,1’d Tarım, 

Avcılık ve Ormancılık ana bölümünün; 

012- Hayvan Yetiştiriciliği,  

013-Hayvansal üretim ile bitkisel üretimi bir arada yapan işletmeler ve  

014-Bitkisel ve hayvansal üretimle ilgili aktiviteler (veteriner hekimliği aktiviteleri 

hariç) alt bölümlerinde yer alan hususlara sadık kalınmaya gayret edilmiştir. Bir başka 

ifadeyle hayvancılığın; tüketilebilir, işlenebilir ve bunların dışında yararlanılabilir hayvansal 

ürünlerin üretim sürecinin tamamını kapsadığı varsayılmıştır. Fakat hayvan sağlığı ve yem 

sanayi ile çayır mera ve yem bitkileri üretimine, başka komisyonlarda incelendikleri için, 

ayrıntılı şekilde yer verilmemiştir.  

Türkiye’de kişi başına hayvansal ürünler üretimi ile ilgili bir tartışmadan önce, gıda 

maddesi olarak üretilen hayvansal ürünlerden sağlanan protein ve enerjiden kişi başına düşen 

miktar üzerinde durulmuştur. Bu amaçla 1980-2002 yılları arasında kalan dönem için çeşitli 
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kıta ve ülke grupları ile Türkiye’nin kişi başına hayvansal kökenli protein ve enerji üretimi 

tablolar halinde verilmiştir. Bu tablolardan Türkiye’de kişi başına hayvansal protein 

üretiminin; dünya ortalamasının altında, AB ortalamasının üçte birinden az, Asya kıtası 

ortalamasına yakın olduğu ve son yıllarda azaldığı anlaşılmaktadır. Kişi başına hayvansal 

protein üretimi için söylenen şeylerin hemen tamamı kişi başına hayvansal kökenli enerji 

üretimi için de söylenebilir. Yani Türkiye’de kişi başına hayvansal kökenli enerji üretimi 

Dünya ve Asya ortalamasının altında, AB (15) ortalamasının üçte birinden azdır ve son 

yıllarda azalmaktadır.  

Havyasal kökenli gıda maddeleri üretiminin yetersizliğinde birçok faktörün rolü vardır. 

Bunlardan ilk akla gelenler nüfus artış hızının yüksekliği, hayvan sayısının azalması ve 

hayvan başına verimlerin yeterince artırılamaması olarak sıralanabilir. Gerçekten de Türkiye 

de bu üç unsur da etkilidir. Ama bunlardan özellikle hayvan sayısının azalması oldukça dikkat 

çekicidir. Son 20 yıllık dönemde koyun, kıl keçisi, Ankara keçisi, sığır ve manda sayısı ile 

açılan ipekböceği kutusunda ciddi azalmalar olmuş, sadece kovan sayısı artmıştır. Hayvan 

sayısındaki azalmanın üretimde düşmeye yol açmaması, hayvan başına verimlerin, hiç 

olmazsa bunu karşılayacak oranda artırılmasıyla mümkündür. Türkiye’de birçok ürün için bu, 

ne yazık ki sağlanamamış ve ülke üretimi de düşmüştür. Yüksek seyreden nüfus artış hızı ile 

bu durum bir araya geldiğinde de, süt gibi önemli bazı ürünlerde kişi başına üretimin azalması 

kaçınılmaz olmuştur.  

Türkiye’de kişi başına hayvansal ürünler üretiminde en hızlı artış tavuk eti ve yumurta 

üretiminde sağlanmış, buna karşılık kişi başına süt üretimi düşmüştür. Tavuğun toplam kişi 

başına günlük havyasal protein tüketimine katkısı %30 civarındadır. Türkiye’de 2005 yılı 

sonları ile 2006 yılının ilk ayında ortaya çıkan Avian Influenza kaynaklı ölümler kanatlı 

ürünlerine olan talebi iyice azaltmış, hatta yok denecek düzeye indirmiştir. Bu durum önce 

tavukçuluk sektöründe, daha sonrada bu sektörün dış halkalarında yer alan iş kollarında 

büyük sorunlara yok açacak gibi görünmektedir 

Tavuk eti ve yumurtanın sofralardan kaldırılması, sadece kanatlı sektörünü olumsuz 

etkilemeyecek, zaten az olan hayvansal protein tüketiminde %30 civarında bir azalma 

anlamına gelecektir. Hele görece düşük fiyatları nedeniyle kanatlı ürünlerini dar gelirli 

kesimlerin de tüketebildiği düşünülürse, tüketimin azalmasına bağlı protein eksikliğinin 

olumsuz etkisi daha belirgin olacaktır. Kısaca Avian Influenza ile mücadelede izlenecek 

stratejiler sektörü korumak yanında doğal dengenin bozulmasını ve dar gelirli kesimler başta 
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olmak üzere yetersiz beslenmeye yol açacak tüketim düşüklüğünü önlemeyi de 

hedeflemelidir. Bu hastalık ile mücadelede elde edilen tecrübe ve yapılan hataları da 

değerlendirerek, diğer türlerde de ortaya çıkabilecek bu tip hastalıklara ilişkin mücadelede 

program ve stratejilerinin hazırlanması yararlı olacaktır.  

Türkiye’de toplam hayvansal ürünler üretimi ve özellikle hayvan başına verimler 

konusunda bilgi eksikliği devam etmektedir. Hemen her plan dönemi hazırlık çalışmalarında, 

önemli bir noksan olarak vurgulanan istatistik veri eksikliği ve buna bağlı sorunlar 

Dokuzuncu Kalkınma Planı dönemi içerisinde giderilmelidir. TÜİK’na ilişkin çalışmalar ve 

AB’nin uyum ile ilgili talepleri bu eksikliğin giderileceği beklentisini yükseltmektedir.  

Türkiye’de hayvansal ürün üretiminin arzulanan hızda artmamasının ithalata yol açtığı 

söylenebileceği gibi, ithalatın ve kaçakçılığın yurt içi üretimi engellediği de ileri sürülebilir. 

Aslında kaçakçılığın sürdüğü ve tarımsal ürünler ithalatının bazı yıllar ihracattan daha yüksek 

olduğu dikkate alınırsa, ithalatın üretimi sınırladığı tezini savunmak daha kolay olur. Türkiye 

son yıllarda, tiftik gibi klasik ihraç ürünleri de dahil, pek çok ürünün ithalatçısı durumuna 

gelmiştir. Anlayış değişikliği olmaz ve gerekli önlemler alınmazsa dış alımların boyutu iyice 

artacak görünmektedir. Türkiye’nin net ihracatçı olduğu ürünler bal ve ipek halıdır. Hem bal 

hem de ipek halı ihracatının daha üst seviyelere taşınması hedeflenmelidir.  

Türkiye’de hem hayvansal üretime katkıda bulunan işletmeler hem de bu işletmelerde 

barındırılan genotipler arasında önemli farklılıklar vardır. Ülkenin büyüklüğü ve iklimsel 

çeşitliliği ile genotipler arası farklılıklar bir arada değerlendirilerek, bu farklılığı zenginliğe 

dönüştürmeye çalışmak gerekir. Bu nitelikli çabaların başarıya ulaşması, hem ülke üretimini 

artıracak hem de Türkiye’yi önemli bir damızlık ihracatçısı haline getirebilecektir.  

Türkiye’de son yıllarda pet hayvanları yetiştiriciliği yaygınlaşmaya başlamıştır. 

Raporda bu konuya da yer verilmiş, pet hayvanları ile ilgili gelişmelerin hastalıklar, hayvan 

hakları ve hayvan hareketleri açısından izlenmesi önerilmiştir.  

Hayvansal üretimde üretimin kalitesi ve miktarı kadar, hangi koşullarda 

gerçekleştirildiğinin de önem kazandığı vurgulanarak, hayvan refahını gözeten üretimin 

koşullarının sağlanması yönünde çalışılmasına dikkat çekilmiştir.  

Türkiye tarım politikalarında önemli değişiklikler gerçekleştirilmektedir. Bu 

değişiklikler özellikle destekleme politikaları ve dış ticareti düzenlemeye yönelik alanlarda 

yapılmaktadır. Bu alanlardaki düzenlemeler de başka ülke ve/veya toplulukları da dikkate 

almanın önemi ve gerekliliği unutulmamalıdır. AB ve DTÖ u aşamada belirleyici olmaya 
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başlamıştır. Hayvancılık ÖİK raporunda Türkiye’nin şimdiye kadar uyguladığı desteklerin bir 

dökümü yapılarak, ilgilenenlerin geçmişle bağları muhafaza edilmeye çalışılmıştır.  

Raporun bir bölümü Türkiye’de mevcut durumun ne olduğunun anlatılmasına ayrılmış 

ve bu konudaki değerlendirme yapılırken;  

• Üretim düşüklüğünün üretim koşullarının eksikliğinden değil, potansiyelin 

kullanılmamasından kaynaklandığı,  

• Bazı sektörlerde (tavuk ve hindi) özellikle damızlık bakımından tamamen dışa 

bağımlı olmanın tedbir alınmazsa bir takım sorunları beraberinde taşıyacağı, 

• Türkiye’de koyun ve keçi yetiştiriciliğinin hayvansal üretim yanında kırsal 

kalkınmanın da bir aracı olarak ele alınmasının uygun olacağı,  

• Sığır yetiştiriciliğinde bazı yapısal sorunlar çözülmez ve kayıt alt yapısı 

geliştirilmezse AB ile görüşmelerde yeterince güçlü olunamayacağı,  

• Türkiye sığırcılığında bölgesel planlamaya başvurulması gerektiği,  

• İpekte ithalatçı olmaya kayan anlayışın değiştirilmesinin ülkeye yarar sağlayacağı 

vurgulanmıştır.  

Dünya ve AB’ndeki hayvansal üretim ile ilgili açıklamalarda, genellikle bu alanlardaki 

üretim ve üretimin değişim doğrultusu üzerinde durulmuş, hem üretim değerleri hem de 

üretimin iki önemli unsuru olan hayvan sayısı ve hayvan başına verimler bakımından 

mukayeseler yapılmıştır. Bu mukayeselerde Türkiye’nin çeyrek asıra yakın bir dönemde ne 

yönlü bir değişim yaşadığının ortaya konması amaçlanmıştır.  

AB ile ilgili bölümde biraz daha ayrıntıya inilmiş, sığırcılık başta olmak üzere işletme 

büyüklüğü, üretim değerleri vb konularda genel ortalamalarla yetinmek yerine, ülkeler 

düzeyine inilerek ayrıntı verilmeye çalışılmıştır. Buna ek olarak AB’nin her yıl yenilediği ve 

yedi yıllık dönemi kapsayan beklenti değerlendirmesi sonuçları da, tablolar halinde rapora 

aktarılmıştır. Raporda DTÖ ile ilgili görüşmelerin Türkiye tarımına olası etkileri hakkında da 

ayrıntılı bilgi verilmeye gayret edilmiştir.  

Dokuzuncu Kalkınma Planı Hayvancılık ÖİK raporunu hazırlık çalışmalarında GZFT 

analizi önemli bir yer tutmuştur. Bu amaçla yürütülen çalışmada elde edilen sonuçlar 

aşağıdaki gibi bir araya getirilmiştir. Burada dikkati çeken husus güçlü yanları ülkenin coğrafi 

konumu ve imkanlarıyla (iklim, arazi, işgücü, hayvan varlığı vb) ilişkilendiren komisyon 

üyelerinin, zayıf yönler olarak da yapılmış olması gerekirken yapılmayanları 
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vurgulamalarıdır. Buna ek olarak genel ekonomik koşulara bağlı olumsuzluklar da zayıf yan 

olarak değerlendirilebilmektedir.  

 

GÜÇLÜ YANLAR ZAYIF YANLAR 
1. AB dışındaki potansiyel pazarlara yakınlık  
2. Hayvansal üretim açısından farklı üretim 

biçimlerine uygun ekoloji 
3. Tüm toplum katmanlarının AB ile ilişkiler 

nedeniyle hayvancılıkta yeni yapılanma 
beklentisi 

4. Genetik materyal çeşitliliğinin özgün 
hammadde potansiyeli oluşturması ve 
ürün çeşitliliği 

5. Hayvan populasyonunun sayısal çokluğu 
6. İşgücü maliyetinin görece düşük olması 
7. Halen kişi başına yetersiz hayvansal ürün 

tüketiminin gelecekte yaratacağı yüksek 
talep baskısı 

8. Yetişmiş teknik eleman sayısının fazlalığı 
9. Tarım dışı sektörlerdeki daralmanın 

hayvancılığı cazip bir yatırım haline 
getirmiş olması 

1. İstatistik toplamada yaşanan sorunlar ve 
kayıt dışı hayvancılık  

2. Kaliteli kaba yem- mera üretiminin 
yetersizliği, karma yem hammaddesi iç 
piyasa fiyatlarının yüksekliği 

3. Fiyat istikrarsızlığı 
4. Örgütlenme yapısı ( İşlevsel ) 
5. Hayvan hastalıkları, hijyen ve kaliteye 

ilişkin sorunlar 
6. Verim düşüklüğü 
7. Birim üretim maliyetinin yüksekliği-

işletme büyüklüğünün yetersizliği 
8. Bütçeden hayvancılığa ayrılan miktarın 

yetersizliği 
9. Araştırıcı, yayımcı ve üretici arasındaki 

bilgi akışı yetersizliği 
10. Üretim materyalinin bazı verimler 

bakımından genetik yetersizliği 

FIRSATLAR TEHDİTLER 

1. AB’ye üyelik sürecinin başlamasının itici 
gücü (Gıda güvenliği, sınır kontrolü, 
hayvan sağlığı, hayvancılık vb konularla 
ilgili gelişmeler). 

2. Türkiye’nin coğrafi konumu ve jeopolitik 
önemi 

3. Hayvan varlığının sayısal olarak yüksekliği 
4. Organik hayvancılık için potansiyel 

mevcudu 
5. Hayvancılığa yapılan desteklemeler 
6. Hayvansal ürünlere olan talebin artacağı 

beklentisi 
7. Islah edilebilir mera varlığı, flora 

zenginliği 
8. Ham madde ve ürün çeşitliliğinin fazla 

olması 
9. Yetişmiş eleman ve işgücü potansiyelinin 

yüksek olması, 
10. Yatırım isteğinin olması 

1. Hayvan sağlığı ve hayvan hareketlerindeki 
sorunlar 

2. Yüksek üretim maliyeti ve özellikle yem 
ham maddelerinin fiyatlarının yüksekliği 

3. Pazarlama sorunları, ticari marka 
geliştirilememesi 

4. Desteklemelerin yetersizliği 
5. Kayıt dışı üretimin sürmesi 
6. Sektördeki örgütlenme, koordinasyon 

yetersizliği ve yönetsel sorunların devam 
etmesi 

7. Kalite ve standardizasyon yetersizliği 
8. İşletme büyüklüğü ile ilgili sorunlar 
9. Eğitim düzeyinin yetersizliği (Üretici, 

bakıcı, ara eleman yetiştirilemeyişi) 
10. Ar-Ge ile ilgili sorunlar 
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GZFT analizinde, tehditler başlığı altında yer alan unsurlar içinde hayvan sağlığı ve 

hayvan hareketlerindeki sorunların ilk sırada yer alması dikkat çekicidir. Ana işlevi gıda 

maddesi üretmek olan bir üretim dalında hayvan sağlığı ve ürün kalitesinin önemi açıktır. 

Türkiye kısa sürede bu alanları tehdit algılamasının dışına taşıyacak duruma gelmelidir. Aksi 

halde pek çok alanda harcanan çabaların karşılığı alınamayacaktır.  

GZFT analizinde AB’ne üyelik sürecinin başlaması itici güç olarak değerlendirilmiş ve 

bunun önemli bir fırsat teşkil ettiği belirtilmiştir. Gerçekten de Türkiye’de yıllardır süregelen 

eksik yada hatalı uygulamaların ele alınıp değerlendirilmesine imkan sağladığında AB süreci 

önemli bir fırsat olacaktır. Yok gerçekçi bir durum değerlendirilmesi yerine, sadece AB ile 

ilgili burokratik işler yerine getirilecekse - ki pek çok uygulamanın bu yönde geliştiği 

izlenmektedir- bu süreç bir fırsat olmaktan çıkacaktır.  

Dokuzuncu Plan döneminde hayvancılıkta beklenen gelişmeler talep ve üretim değerleri 

tahmin edilerek incelenmiştir. Tahminlerde DPT tarafından “2007-2013 Döneminin Temel 

Makro Ekonomik Göstergeleri için ön projeksiyonlar olarak verilen nüfus artışı ve büyüme 

hızından yararlanılmıştır. Talebin gelir esnekliğine ilişkin katsayılar komisyonun onayıyla 

kararlaştırılmış ve bu değerlerden de yararlanılarak, gıda maddeleri için kişi başına hayvansal 

ürün talebi hesaplanmıştır.  

Plan dönemi sonunda kişi başına kırmızı et talebinin 4, beyaz et talebinin de yaklaşık 20 

kg’a ulaşacağı ve toplam talebin 34 kg’a çıkacağı tahmin edilmiştir. Kişi başına toplam süt 

talebinin 2005 yılındaki 154 kg değerinden 2013 yılında 190 kg a ulaşacağı belirtilmiştir. 

Aynı dönemde kişi başına yumurta talebinin de 8.14 kg’dan 10.4 kg çıkacağı hesaplanmıştır. 

Bu değerler o dönemler için verilen nüfus ile çarpılarak, toplam talep tahmin edilmiştir. 

Türkiye’nin 2013 yılı için toplam et talebi yaklaşık 2,7 bin ton, süt talebi de 15 milyon ton 

olarak tahmin edilmiştir. Bu tahminler yapılırken başlangıç değerinin düşük olduğu ve 

GSYİH’daki yıllık büyümenin % 5 olarak kabul edildiği unutulmamalıdır. Eğer büyüme bu 

değerin üstünde olursa talebin hesaplanandan fazla olması kaçınılmazdır. Ama günümüz 

gerçeği, talebin düşüklüğü ve gelir dağılımındaki adaletsizliğin her geçen gün artmasıdır. 

Ayrıca, kişi başına ortalama gelir artsa bile, düşük gelir grubunda yer alanların oranının 

yükselmesi, talepte ön görülen hacmin ortaya çıkmasını engelleyebilecektir.  

Hayvancılık ÖİK çalışmalarında üretim ile ithalat ve ihracat bağlantısı üzerinde çok 

fazla durulmamış ve talebi karşılayacak kadar üretim yapılacağı varsayılmıştır. Buna rağmen 
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bal, ipek halı, tavuk eti ve yumurta gibi hayvansal ürünler yanında, koyun başta olmak üzere, 

bazı türlerden damızlık ihraç edilebileceği belirtilmiştir.  

Raporda toplam üretimin hesaplanması iki aşamada gerçekleştirilmiştir. Önce hayvan 

varlığının sabit kalacağı, ama hayvan başına verimlerin artacağı düşünülmüştür. Örneğin 

kültür ırkı sığırda 2004 yılında 3250 kg olan süt veriminin, 2013 yılında 4241 kg’a 

yükseleceği, kültür ırkının populasyondaki payının da % 21’den %27,3’ e ulaşacağı tahmin 

edilmiştir. Bu tip değerler türler bazında listelenmiş ve verim sağlayan hayvan sayıları 

kullanılarak toplam üretim tahmin edilmiştir. Elde edilen üretim değerleri ile talep arasındaki 

fark hesaplanarak sonuçlar tablo halinde verilmiştir. Bu çalışmada, türün nitelikleri göz önüne 

alınarak, kanatlı sektörünün öngörülen talebi karşılayabileceği varsayılmıştır. Buna karşılık 

kırmızı et ve süt üretiminde sırasıyla 164 bin ve 2 milyon 500 bin ton açık olacağı 

hesaplanmıştır. Bu açığın kapatılması için hayvan sayısını artırma stratejisi üzerinde durulmuş 

ve sadece sığır ve koyun sayısını yılda % 2 artırarak 2013 yılında süt ve kırmızı ette 

hesaplanan açığın kapatılabileceği gösterilmiştir. Sığır ve koyun sayısında yıllık % 2 artışla 

2013 yılında ulaşılan değer sırasıyla 12 milyon ve 30 milyon baş olmuştur. 

Raporda kamunun hayvancılık sektöründeki rolü üzerinde de durulmuştur. Sektörle 

ilgili olarak kamuya verilen rol belirlenirken; Türkiyedeki özelleştirme çabaları göz ardı 

edilmemiş ve kamunun üretimden ziyade kontrol, yönlendirme ve politika belirleme alanında 

görev üstleneceği kabul edilmiştir. Buna rağmen hayvan sağlığı, gıda güvenliği gibi 

konularda kamunun daha etkin pozisyon edinmesi gereği de vurgulanmıştır.  

AB’ne katılımın hayvansal sektörüne etkileri için bir bölüm ayrılmıştır. Bu bölümde 

önce 2004 ve 2005 yılı ilerleme raporlarında yer alan değerlendirmelere yer verilmiştir. 

Böylece AB‘nin beklentileri ile bu konularda Türkiye’yi nerede gördükleri hakkında bilgi 

sağlanabileceği öngörülmüştür. Nitekim, “tarım kesiminde devlet yardımı mevzuatı 

konusunda gelişmeler kaydedilememiştir”, “veterinerlik konusunda sınırlı ilerleme 

sağlanmıştır”, “Tarım ve Köyişleri Bakanlığının idari kapasitesi güçlendirilmemiştir” 

“Zootekni alanında ilerleme sağlanmıştır ( soy kütükleri)” gibi ifadelerin beklentiler hakkında 

bilgi sağladığı düşünülmüştür.  

AB’ye katılım sürecinin süt üretim sektörünü ne tür değişikliklere zorlayacağı, son 

giren üyelerden Polonya ve Çek Cumhuriyeti örnekleriyle anlatılmaya çalışılmış ve bu bölüm 

AB’ne girmenin sektöre olumlu ve olumsuz etkilerinin neler olacağı maddeler halinde 

sıralanarak sonlandırılmıştır. Olumsuz etkiler bölümünde; ülkenin eksik süt kotası alabileceği 
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ve süt kalite kriterlerine ulaşmanın zorluğu, pek çok üreticinin sektörü terk edeceği, AB’nden 

yeterince destek alınamayacağı, bazı alanlarda Türkiye’nin rekabet şansının düşük olduğu ve 

birçok kurumun henüz kurulamadığı gibi hususlarda yoğunlaşmıştır. Bunların, özellikle 

kaliteye ilişkin olanlar dahil, pek çoğunun AB’ne üye olunmasa da yapılması gereken 

hususlar olduğu gözden kaçırılmamalıdır.  

Hayvancılık ÖİK raporunun sonlarında komisyon üyeleri tarafından belirlenen vizyon 

verildikten sonra, yine komisyon üyelerince belirlenen sorun alanları ve bunlara ilişkin çözüm 

önerileri sıralanmıştır. Hayvancılık ÖİK üyeleri sektörün vizyonunu; 

 

“Ülke kaynaklarını etkin kullanarak;verimli, yüksek katma değer yaratan, 

kaliteli, yeterli, rekabetçi, üretici refahını yükselten, çevreye duyarlı, güvenilir, 

izlenebilir, ürün çeşitliliği yüksek, sürdürülebilir hayvansal üretim yapan bir 

HAYVANCILIK SEKTÖRÜ” 
olarak ifade etmişlerdir. 

 Komisyonda toplam altı sorun alanı belirlenmiş ve bu alanlar ile ilgili stratejik 

amaçların ne olması gerektiği kararlaştırılmıştır. Hayvancılık ÖİK üyelerince belirlenen sorun 

alanları ve bu alanlara ilişkin stratejik amaçlar ile bu amaçlara ulaşmak için yapılabileceklerin 

bir bölümü aşağıda sıralanmıştır.  

Sorun Alanı 1: Desteklerin yetersizliği, üretim maliyetlerinin yüksekliği, kaliteli kaba yem 

üretiminin yetersizliği ve karma yem ham maddelerinin fiyatlarının yüksekliği, 

Stratejik Amaç: İç pazar fiyatlarının dış pazar fiyatları karşısında rekabet edebilir 

duruma getirilmesi 

Sorun Alanı 2: Sektördeki örgütlenme, koordinasyon yetersizliği ve yönetsel sorunlar 

Stratejik Amaç: Üreticilerin, üretimden pazarlamaya kadar olan süreçte, bütün 

sorunlarına çözüm getirebilecek, birbirleriyle koordineli, güçlü ve ayakları üzerinde 

durabilen, teknik ve idari alt yapısı güçlendirilmiş örgütlerin oluşturulması. 

Sorun Alanı 3: Çevresel ve genetik nedenlerden kaynaklanan verim düşüklüğü  

Stratejik Amaç: Verim seviyesinin artırılması için çevresel iyileştirmeler, Verim 

seviyesinin artırılması için genetik iyileştirmeler, Hayvan varlığının gıda güvenliğinin 

gerektirdiği izlenebilirlik sürecinde yetiştirilmesi ve ürünlerin pazarlanmasına yönelik 

organizasyon aşamalarının geliştirilmesi, entegre işletmelerin teşvik edilmesi 
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Sorun Alanı 4: Hayvan sağlığı, hayvan hareketlerinin kontrolü, hijyen ve kaliteye ilişkin 

sorunlar, 

Stratejik Amaç :Gıda güvenliğinin sağlanması için hayvansal ürünlerde izlenebilirliğin 

yaşama geçirilmes, Hayvansal ürünlerde rekabet gücünü artıracak şekilde kaliteye 

ilişkin standardizasyonun sağlanması ve denetimi, Salgın hastalıkların kontrol ve 

eradikasyonu 

Sorun Alanı 5: Pazar ve pazarlama sorunları 

Stratejik Amaç :Fiyat istikrarı ve rekabet ortamının oluşturulması, Yöresel ürünlerin 

markalaşması ve pazarlama, Kalite ve standardizasyonun geliştirilmesi, Ortak Piyasa Düzenine 

uyum sağlanması 

Sorun Alanı 6: Eğitim düzeyi, araştırmacı, yayımcı ve üretici arasındaki bilgi akışı 

yetersizliği 

Stratejik Amaç Eğitim düzeyinin yükseltilmesi, araştırmacı, yayımcı ve üretici arasında 

bilgi akışının sağlanması 

Yapılacilecekler (Öneriler) 

1. AB ile entegrasyonda karşılaşılacak kota problemlerine ilişkin gerekli tedbirlerin 

alınması. 

2. AB’ndekine benzer Ödeme Kurumu/ Kurumlarının faaliyete geçirilmesi. 

3. Araştırmacı ( Üniversite ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı araştırma kuruluşları ), 

yayımcı ve üretici arasındaki iletişimin sağlanması amacıyla ilgili kuruluşlar 

arasında organizasyon ve işbirliğinin desteklenmesi. 

4. Bazı salgın hastalıkların eradikasyonunu sağlayacak düzenlemelerin yapılması, 

örneğin  ulusal salgın hastalıklar eradikasyon programı hazırlanması ve uygulanması 

5. Bölgesel düzeyde barınak planlarının oluşturulması ve hizmete sunulması. 

6. Yatırımcı ve işletme sahipleri için bürokratik işlemlerin azaltılması. 

7. Değişik türlerde küçük işletmeleri bir araya getirerek entansif veya ekolojik üretim 

yapabilecek işletmelerin kurulması. 

8. Denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi. 

9. Fiyat oluşum ve takip mekanizmalarının oluşturulması ve kayıt dışılığının 

engellenmesi. 

10. Genetik ıslaha ağırlık verilmesi. 
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11. Hayvan kaçakçılığı yoluyla ya da eksik denetim sonucu hayvan ve hayvansal ürün 

girişlerinin önlenmesi. 

12. Hayvan kayıt sisteminin genişletilmesi. 

13. Hayvancılığa yatırım yapacaklara entegrasyonu sağlamaları halinde daha avantajlı 

imkanların sunulması. 

14. Hayvancılık bilgi ağının kurulması. 

15. Hayvancılık yatırım teşviklerinin yeniden düzenlenerek, rekabet edebilir işletmelere 

öncelik verilmesi. 

16. Hayvansal ürünlerin dış satımının teşviki için verilen ihracat iadelerinin rakip 

ülkelerin uyguladığı düzeye çıkarılması ve teşviklerin sürdürülmesi. 

17. Kayıt dışılığı engelleyecek tedbirler alınması. 

18. Kayıt sistemi ve veri tabanının tüm türleri kapsayacak şekilde oluşturulması. 

19. Kesif yem üretiminde dışa bağımlı olunan yem hammaddelerinin üretiminin 

artırılması. 

20. Köylerde istihdam edilecek teknik elemanların görev ve yetkilerinin kanunla 

belirlenmesi. 

21. Küçük işletmelerin bir araya gelerek ortak hizmet alaya ve ortak yatırıma 

özendirilmesi. 

22. Laboratuar hizmetlerinin geliştirilmesi . 

23. Maliyeti düşürücü ve büyümeyi teşvik edici destek sağlanması. 

24. Mevcut Hayvan Islahı Kanununda yer alan Hayvan Islahı Milli Komitesi ve İl Islah 

Kurullarının Üniversite-Kamu-Yetiştirici Birliklerini içerecek şekilde işlevsel 

kılınması. 

25. Mevcut üretici örgütlerinin işlevlerinin artırılması ve diğer türler bazında 

yaygınlaştırılması. 

26. Pazarlama organizasyonlarında aracı sayısını asgariye indirecek örgütlenmenin 

sağlanması. 

27. Sektörde faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri, Tarım Bakanlığı, ilgili Bakanlık ve 

kurumlar arasında işbirliğini sağlayan bir koordinasyon biriminin oluşturulması. 

28. Sınır kontrol noktaları ve ihtisas gümrüklerinin oluşturulması ve etkin kılınması. 
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29. Sığırcılık başta olmak üzere, tüm türlerde Türkiye’nin değişik bölgeleri için uygun 

büyüklükler tespit edilerek, teşviklerin buna ulaşılması yönünde kullandırılması. 

30. Standartların belirlenmesi, gerekli sınıflandırmayı sağlayacak mevzuatın hayata 

geçirilmesi. 

31. Sürü idaresi, döl verimini artırıcı ve iklimsel denetimi sağlayacak işlemlerin 

denetimi ve kullanımının özendirilmesi. 

32. Talep artırıcı önlemler alınması ve dış pazar bulunması. 

33. Tarım danışmanlığının, uygulamadaki eksiklikler de dikkate alınarak, etkin 

kılınması. 

34. Ticareti yapılan genetik materyalin nitelik ve hastalıklarını belirlemeye uygun alt 

yapının oluşturulması. 

35. Tür bazında mevcut hayvansal üretim materyalimizin genetik kapasitelerinin tespiti. 

36. Üretici Birliklerinin pazara direk satış yapmasını sağlayacak yasal düzenlemelerin 

yapılması. 

37. Üretici ile işleyici arasında sözleşme ve benzeri anlaşmaların üretici örgütleri 

üzerinden gerçekleştirilmesine imkan sağlanması. 

38. Üretici örgütleri ile tarımsal sanayicinin birlikte çalışmasını sağlayacak tedbirler 

alınması. 

39. Üreticinin bilgi talebini doğuracak, ekonomik, sosyal ve bilimsel tedbirlerin 

alınması. 

40. Üreticinin eğitim ve iletişim ihtiyacının en kısa yoldan ve sürekli sağlanabilmesi 

amacıyla işletmelerin teknik hizmet satın almalarının teşvik edilmesi. 

41. Üretilen tüm ürünlerin kayıt altına alınması. 

42. Ürün kalitesinin belirlenmesine yönelik labaratuvarların oluşturulması. 

43. Yem bitkisi ekilişine sağlanan desteklerin sürmesi. 

44. Yem üretiminde kullanılan hammadde fiyatlarının dış piyasa fiyatları ile yurt 

içinden temininin sağlanması. 

45. Yetiştirici örgütlerinin üyelerine hammadde sağlama konusunda etkin kılınması. 

46. Yetiştiricilerin çalışma alanındaki yerel veya bölgesel örgütlere üyeliğinin 

sağlanması. 

47. Toprak ve Arazi Kullanımı Kanunu ile Miras Hukukunun tarım işletmelerinin 

bölünmesini engelleyecek şekilde uygulanması. 
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1. GİRİŞ 

Başta et, süt ve yumurta gibi gıda maddeleri olmak üzere insanların önemli ihtiyaçlarını 

karşılayan hayvancılık tarımın önemli alt sektörlerinden biridir. Öyle ki, AB ülkeleri de dahil 

pek çok ülkede, toplam tarımsal gelir içerisinde hayvancılık sektörünün payı genellikle %30-

50 arasında değişmektedir (Eurostat, 2005). 

 Çok farklı koşullarda ve değişik kaynaklardan sağlanabilen hayvansal kökenli gıda 

maddelerinin temel besin maddeleri arasında önemli bir yeri vardır. Öyle ki, insan 

beslenmesinde hayvansal kökenli gıda maddelerinin belirli düzeylerin altına inmesi yetersiz 

beslenmeye yol açmaktadır. Günümüzde, yaş gruplarına bağlı olarak değişmekle birlikte, hiç 

olmazsa günlük protein tüketimin %40–60 kadarının hayvansal kökenli gıda maddelerinden 

sağlanması önerilmektedir. 

 Hayvancılık sektörü, temel besin maddelerine kaynaklık eden gıda üretimi yanında 

başka ürün ve değerler de üretmektedir. Örneğin tiftik, ipek, yapağı ve kıl ile deri ve kürk 

tekstil sanayi başta olmak üzere pek çok alanda değerlendirilmektedir. Bunlara ek olarak sığır, 

manda ve at gibi türlerin çeki gücünden yararlanılırken, yarışma amaçlı hayvan yetiştiriciliği 

de devam etmektedir.  

 ISIC Rev 3.1. de Tarım, Avcılık ve Ormancılık Ana Bölümünün, Tarım, Avcılık ve 

ilgili alanların altında yer alan beş gruptan üçü hayvancılıkla ilişkilidir (http://unstats.un.org/). 

Bu gruplar ISIC Rev. 3.1.’de kullanılan işaretleme ile; 

 012- Hayvan Yetiştiriciliği 

 013- Hayvansal üretimle bitkisel üretimi bir arada yapan işletmeler  

 014- Bitkisel ve hayvansal üretimle ilgili aktiviteler, (veteriner hekimliği 

aktiviteleri hariç),  

şeklinde sıralanmıştır. Gruplara ilişkin açıklamalarda Hayvan Yetiştiriciliğinde (012) yer 

alacak alt grupların hayvansal ürünlere göre değil, sığır yetiştiriciliği, koyun ve keçi 

yetiştiriciliği gibi üretimin sağlandığı hayvanlara göre belirlenmesi öngörülmektedir.  

 Grup 013’ün alt gruplarının; standart bürüt gelirin %66’sı ve daha fazlasını sağlayan 

üretim dalın dikkate alınarak belirlenmesi istenmekte, eğer hayvansal ve bitkisel üretimin 

dengede olduğu bir işletme söz konusu olursa, işletmenin hangi kategoride yer alacağına 

gönüllülük esasına göre karar verilmesi önerilmektedir, 

Grup 014’te bitkisel üretim ve veteriner hekimliği ile ilgili olanlar hariç, hayvansal 

üretimle ilgili aktivitelere yer verilmektedir. 
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 Hayvancılık Özel İhtisas Komisyonu Raporunda mümkün olduğunca üretim ve üretimin 

önemli unsurları üzerinde durulacaktır. Hayvansal üretimi doğrudan etkileyen yem ve yem 

bitkileri üretimi ile hayvan sağılığına ilişkin konularda, bu konuları da değerlendiren özel 

ihtisas komisyonları (Gıda güvenliği, Bitki ve Hayvan Sağlığı ÖİK, Bitkisel üretim ÖİK, Gıda 

Sanayi ÖİK) olduğu bilindiğinden, detaylı değerlendirmelere yer verilmeyecektir.  

 Hayvancılık Özel İhtisas Komisyonu raporunda değerlendirmeler, bir zorunluluk 

olmadıkça, türler düzeyinde yapılacaktır. Çalışmada hayvansal üretimin sanayi ve ticaret ile 

olan bağlantıları da göz önünde tutulacak, fakat ürünün işletmeden çıktığı noktaya kadar olan 

üretim süreci incelenecektir. Örneğin süt sığırcılığının ilgi alanı sütün işletmeden alıcıya 

teslim edilmesi ile sınırlanırken; damızlık veya besi materyali satışı bir başka işletme için 

başlangıç sayılacaktır. Kısaca hayvancılığın; tüketilebilir, işlenebilir ya da yararlanılabilir 

hayvansal ürünlerin üretim sürecinin tamamını kapsadığı varsayılacak, hayvan sağlığı ve yem 

üretimine; başka özel ihtisas komisyonlarında ele alındıkları için, burada yer verilmeyecektir. 
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2. MEVCUT DURUM VE SORUNLAR 

2.1. Mevcut Durum 

 Hayvancılık sektörünün temel işlevi, gıda maddesi üretimidir. Bu özelliği nedeniyle 

sektörün sağladığı toplam değerin ülke ekonomisi içerisindeki payı hayvancılığın önemiyle 

doğrudan ilişkilendirilmemelidir. Yani toplam gayri safi yurt içi hasıla da tarımın payı, tarım 

içerisinde de hayvancılığın payı fazla ise, hayvancılığı önemli, az ise önemsiz saymak 

hatasına düşülmemelidir. 

 Ülkelerin sanayi ve hizmet sektörlerinden sağlayabildikleri üretim değeri arttıkça, 

tarımsal üretimin payı azalmaktadır. Fakat aynı süreçte, tarımsal üretim değeri içerisinde 

genellikle hayvansal üretimin payı artmakta, en azından azalmamaktadır. Bu sonuç hayvansal 

üretimin katma değer yaratma gücünün genel ve tarımsal gelişmişlikle ilişkili olduğu şeklinde 

de değerlendirilebilir. Bir başka ifadeyle ülkelerin gelişmişlik düzeyi arttıkça, gayri safi yurt 

içi hasılada, payı azalsa da, hayvansal üretimin sağladığı değer ve tarım içindeki payı 

artmaktadır. Bu hem beslenme bilincinin gelişmesinin hem de nüfus artışının doğal sonucu 

olarak görülmelidir. 

2.1.1. Protein ve Enerji Üretimi 

 Türkiye’de hayvansal üretimin temel işlevi gıda maddesi üretimi olarak ele alındığında, 

son yıllarda daha hızlı olmak üzere, kişi başına üretimde bazı ürünlerde önemli azalmalar 

meydana gelmiştir. Bu konu, ilgili bölümlerde ayrıca ele alınacaktır. Fakat hayvansal üretim-

besin maddesi ilişkisini ortaya koymakta, kişi başına günlük hayvansal kökenli protein ve 

enerji üretimi önemli bir ölçüt olarak değerlendirilebilir. Bu ölçüt esas alındığında Türkiye’de 

hayvansal kökenli gıda maddeleri açısından üretim seviyesinin tatminkar olmadığı, hatta 

yetersiz beslenmeyi düşündürecek ölçüde düşük olduğu söylenebilir. Çeşitli kıta ve ülkelerde 

kişi başına protein üretiminin yer aldığı tablo 1’de üç nokta dikkat çekmektedir. Bunlar; 

1. Türkiye’nin kişi başına toplam protein üretimi dünya ortalamasından yüksek, AB15 

ortalamasından 10 g daha azdır.  

2. Türkiye’nin kişi başına hayvansal kökenli protein üretimi dünya ortalamasının 7,4 

g/gün/kişi altında, gelişmiş ülkeler ve AB (15) ortalamasının üçte biri civarındadır. 

3. Toplam protein üretiminde daha az olmak üzere, son yıllarda kişi başına hem toplam 

protein hem de hayvansal protein üretimi azalmıştır. 
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Tablo 1: Dünya ve çeşitli kıta ve gruplarda kişi başına günlük toplam ve hayvansal kökenli 
protein üretimi (g/kişi/gün) 

 TOPLAM PROTEİN HAYVANSAL PROTEİN 

 1980 1990 1995 2000 2002 1980 1990 1995 2000 2002

Dünya 66,9 71,6 73,3 75,0 75,3 23,4 25,4 26,7 28,2 28,7
Afrika 57,4 58,7 59,0 60,9 61,0 13,0 12,9 12,2 12,7 12,7
Asya 54,9 63,2 68,0 69,8 69,8 10,7 14,7 18,9 21,4 21,8
Okyanusya 95,6 99,8 97,8 94,2 95,3 62,8 64,4 60,9 60,1 61,0
Güney Amerika 67,0 65,1 73,6 76,6 77,1 30,9 31,2 38,3 39,5 39,5
Orta ve Kuzey Amerika 90,4 94,6 96,8 101,0 101,2 53,5 54,0 55,3 57,4 58,6
Gelişmiş Ülkeler 98,2 102,8 97,8 98,9 100,4 55,5 59,1 55,1 55,6 56,9
Gelişme Yolundaki Ülkeler 55,6 61,8 66,1 68,4 68,5 11,8 14,8 18,3 20,6 21,0
AB (15) 99,2 103,7 102,8 106,8 108,3 59,1 62,5 62,0 64,2 65,5
Türkiye 95,6 102,4 101,2 96,4 95,4 25,8 25,0 25,9 24,1 21,3
ABD 97,6 107,0 110,6 114,4 114,0 65,8 68,7 71,2 72,5 73,8
http://faostat.fao.org/faostat 

 

Yukarıdaki üç tespitten anlaşılması gereken, Türkiye’nin özellikle kişi başına hayvansal 

ürünler üretiminin yetersiz ve artmak yerine giderek azalmakta olduğudur. Hayvansal protein 

ile ilgili olarak söylenenler, kişi başına hayvansal kökenli enerji üretimi için de geçerlidir. 

Yani, kişi başına toplam enerji üretimi gelişmiş ülkeler düzeyinde de olsa, hayvansal kökenli 

enerji üretimi hem düşüktür hem de son yıllarda azalmaktadır (Tablo 2). 

Tablo 1 ve tablo 2’den açıkça anlaşılacağı üzere Türkiye’nin enerji ve protein üretimi 

yeterli görülse de, hayvansal kökenli enerji ve protein üretimi bakımından ciddi eksiklik söz 

konusudur. Bunun doğal sonucu ise ülkede nüfusun önemli bir bölümünün yetersiz 

beslenmesidir. 

2.1.2. Türkiye Hayvan Varlığı 

 Türkiye hayvan varlığı da dahil, hayvancılığa ilişkin değerlendirmelerde kullanılan 

verilerin güvenirliliğine yönelik bazı tereddütler söz konusu olabilir. Türkiye’de tarım 

istatistiklerinin toplanması sürecinden kaynaklanan bu eksiklikler henüz tam olarak 

giderilebilmiş değildir. Bu nedenle zaman zaman DİE verileri dışında başka kaynaklara da 

başvurulmuştur.  

 

http://faostat.fao.org/faostat
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Tablo 2: Dünya ve çeşitli gruplarda kişi başına günlük toplam ve hayvansal kökenli enerji 
üretimi, kalori/kişi/gün 

 TOPLAM ENERJİ HAYVANSAL ENERJİ 

 1980 1990 1995 2000 2002 1980 1990 1995 2000 2002

Dünya 2532 2709 2741 2792 2804 389,3 417,2 436,7 460,0 468,3
Afrika 2279 2332 2361 2408 2425 188,5 179,9 171,3 175,7 174,6
Asya 2253 2552 2649 2688 2696 180,8 254,2 322,4 367,0 379,1
Okyanusya 2929 3073 2986 2961 2952 961,1 989,0 905,7 881,5 878,8
Güney Amerika 2653 2596 2766 2832 2851 477,1 476,1 593,8 604,4 603,4
Orta ve Kuzey Amerika 3042 3221 3285 3463 3449 808,8 781,2 801,1 834,4 847,8
Gelişmiş Ülkeler 3219 3317 3190 3281 3314 914,4 938,2 863,8 858,7 873,2
Gelişme Yolundaki Ülkeler 2285 2518 2609 2656 2666 200,1 253,0 310,4 349,1 358,4
AB (15) 3286 3382 3372 3495 3523 1062,0 1074,2 1057,8 1074,0 1084,9
Türkiye 3281 3539 3444 3372 3357 426,8 388,3 395,4 361,1 318,3
ABD 3155 3472 3580 3814 3774 956,3 962,9 1007,8 1035,7 1047,0
Kaynak: http://faostat.fao.org/faostat/ 

 

Hangi kaynaklara dayanılırsa dayanılsın, Türkiye’nin gerçeği büyükbaş ve küçükbaş 

hayvan sayısının azalmış olduğu ve azalmanın devam ettiğidir. Azalma özellikle, keçi ve 

manda için oldukça fazladır. Öyle ki ilk ve tek hayvan sayımının yapıldığı 1984 yılı hayvan 

varlıkları esas alındığında 1984 yılı için 100 kabul edilen değer; 2004 yılında açılan 

ipekböceği kutusunda 6,3’e, Ankara keçisinde 11,8’e, manda’da 19,0’a, kıl keçisinde 57,3’e, 

koyunda 62,2’ye, sığırda ise 81,4’e inmiştir (Tablo 3).  

 

Tablo 3: Türkiye hayvan varlığının değişimi (1984 yılı hayvan varlığı=100) 

YILLAR KOYUN KIL 
KEÇİSİ 

ANKARA 
KEÇİSİ SIĞIR MANDA 

ARI 
(Kovan

) 

İPEK 
BÖCEĞİ 
(Açılan 
kutu) 

1989 108,1 92,8 81,8 98,1 78,9 115,8 98,2 

1994 88,3 78,8 40,4 95,9 56,1 142,3 21,9 

1999 74,9 65,5 24,8 89,1 30,3 162,4 6,1 

2004 62,2 57,3 11,8 81,4 19,0 165,0 6,3 

2004 YILI 
HAYVAN 

VARLIĞI(BİN) 
25201 6 379 230 10069 104 4 400 5,2 

Kaynak: DİE kayıtlarından hesaplanmıştır 

 

http://faostat.fao.org/faostat/
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 Tablo 3’te en dikkate değer husus, burada yer alanlardan, kovan sayısı dışında 

kalanların tamamında sayısal azalma olmasıdır. Bu azalma ileride değinileceği gibi, pek çok 

ürün için üretimin azalmasına da kaynaklık etmiştir. Bunun doğal sonucu olarak kişi başına 

üretim, ithalat da kısıtlı olunca, kişi başına tüketim düşmüştür.  

Türkiye hayvan varlığının azalmasını normal karşılayıp bunu ülkesel gelişmenin ya da 

günümüzde geçerli olduğu ileri sürülen ekonomik anlayışın doğal sonucu sayanlar olabilir. Bu 

yaklaşımın ne ölçüde geçerli olduğunu ortaya koymak için tablo 4 hazırlanmıştır. Tablo 4’te 

yer alan değerler aynı yıllar için AB hayvan varlığının Türkiye hayvan varlığına bölünmesiyle 

elde edilmiştir. Bu değer bir (1) ise AB (15) hayvan varlığı Türkiye hayvan varlığına eşittir. 

Eğer değer birden büyükse AB (15), küçükse Türkiye hayvan varlığı daha fazladır. 

 

Tablo 4: Çeşitli türlerde AB hayvan varlığının Türkiye hayvan varlığına oranı 

Türler 1985 1990 1995 2000 2004 

Kovan 2,9 2,2 1,7 1,7 1,4 

Manda 0,2 0,3 0,4 1,2 1,9 

Sığır 7,8 7,5 7,1 7,4 8,0 

Keçi 0,8 1,1 1,3 1,5 1,7 

Koyun 2,2 2,6 3,2 3,7 4,0 

  

Yukarıda anlatılan şekilde elde edilen veriler bir zaman dilimi esas alınarak 

değerlendirilirse, değerin zamanla artması AB hayvan varlığının, küçülmesi de Türkiye 

hayvan varlığının daha hızlı arttığı veya azalmanın daha yavaş olduğu anlamına gelir. Durum 

bu açıklamanın ışığında incelendiğinde, kovan sayısı dışındakilerin sayısal varlığı 

AB’ndekine nazaran ya daha az artmış, ya da daha hızlı azalmıştır. Örneğin 1985 yılında AB 

keçi ve koyun varlığı Türkiye keçi ve koyun varlığının 0,80 ve 2,2 katı kadarken, 2004 yılında 

bu değerler aynı sırayla 1,7 ve 4,0 olmuştur. Benzer durum, daha hızlı olmak üzere manda 

için de söz konusudur. Bu noktada dikkat çeken husus, sığır ve manda için hesaplanan değerin 

bile AB (15) lehine olmasıdır. 
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2.1.3. Türkiye’nin Hayvansal Üretimi 

 Türkiye’de hayvansal ürünlerin üretimine ilişkin istatistiklerin bir kısmının gerçek 

üretimi yansıtmadığı, ilgili istatistiklerin yer aldığı yayınlarda da belirtilmektedir. Bu nedenle 

bu çalışmada yer alan üretim değerlerinin başka kaynaklardakilerle uyuşmaması beklenen bir 

durumdur. Buna rağmen tablo 5’te yer alan değerlerin, azından biyolojik sınırlara uygunluk 

ve Türkiye gerçekleri açısında ciddi itirazlar almayacak değerler olmasına çaba harcanmıştır. 

 Türkiye süt üretimi; süt üretimine katkı yaptığı varsayılan türlerin sayısı, sağılanların 

oranı ve hayvan başına süt verimi esas alınarak hesaplanmaktadır. Bu üç unsurdan son 

ikisinin alacağı değerler doğrudan tespitlere değil, uzmanların ya da kurumların görüşüne 

dayandırılmaktadır. 

 Kırmızı et üretiminin tahmininde süt üretiminden biraz daha farklı bir yol 

izlenmektedir. Kesilen hayvan sayısı ile ortalama karkas ağırlığına ait değerler çalışmalarına 

izin verilen, yani ruhsatlı mezbahalardan sağlanmaktadır. Bunun doğal sonucu olarak da 

istatistiklerde yer alan et üretimi çoğunlukla ruhsatlı mezbahaların kesimlerini içermektedir. 

Dönem dönem bu değerlere kurban kesimleri eklenmeye çalışılmaktadır. Bütün bu çabalara 

rağmen istatistiklere ilişkin yayınlarda yer alan kırmızı et üretimlerini gerçeğe yakın kabul 

edecek bilgiler sağlanabilmiş değildir.   

 Türkiye’nin yapağı ve bal üretiminde, birim başa verim yine uzman kişi ya da 

kuruluşların katkısıyla tespit edilmektedir. Tavuk eti ve yumurta üretiminin tahmindeki 

güvenilirlik de diğer alanlardakine benzerdir. Yalnız son zamanlarda tavukçuluk sektörü 

temsilcileri de üretime ait tahminler yapmaktadırlar.  

 Türkiye’nin önemli hayvansal ürünlerine ilişkin üretim değerleri, üretime katkı sağlayan 

türler de esas alınarak tablo 5’te sunulmuştur. Tabloda yer alan değerler ile hayvan sayısı 

ilişkilendirildiğinde, genellikle sayısı azalan türlerden sağlanan üretimin de azaldığı 

görülmektedir. Kanatlı (tavuk ve hindi) eti üretimi söz konusu olduğunda durum biraz 

farklılık göstermekte ve bu ürünün üretimi hemen her yıl bir önceki yıla göre artmaktadır. 

Kanatlılarda üretim miktarının hayvan sayısından daha gerçekçi saptanabileceği düşünülerek,  

zorunlu olmadıkça istatistiklerde sayı verilmemiş, üretim değerleri üzerinde durulmuştur. 

 Tablo 5’te yer alan üretim değerlerinin birçoğu FAO kaynaklarından sağlanmıştır. Bu 

kaynakta yer alan süt üretimi DİE değerleri ile aynıdır. Buna karşılık et üretimi bakımından 

büyük farklılıklar söz konusudur. Bu nedenle et üretiminin DİE dışındaki kaynaklara 

dayandırılması zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Tamamı tahmine yönelik bu kaynakların 
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tahminleri FAO verilerine yakın ise, FAO değerleri kabul edilmiştir. FAO kaynaklarında yer 

alan hayvan sayıları ve karkas ağırlıkları esas alınarak bir hesaplama yapıldığında, hayvan 

sayısının da azaldığı varsayılırsa, kasaplık güç sığır için %17, koyun için % 66, keçi için de 

%43 civarında hesaplanabilmektedir. Oysa Türkiye’de yıllardır kullanılan değerler aynı 

sırayla %22, %43 ve %32’dir. Görüldüğü üzere hesaplanan değerler Türkiye’de önceki 

yıllarda kullanılan değerlerden oldukça farklıdır. Her ne kadar daha önce kullanılan değerler 

1984 yılı tahmini ise de, özellikle kasaplık güçte bu seviyede bir değişim sağlayacak 

gelişmeler beklenilmemelidir.  
 

Tablo 5: Türkiye hayvansal ürünler üretimi (ton) 

   1980 1990 1995 2000 2004 20041 
Sığır   130 380 360 704 292 450 354 636 290 000 573953
Manda   10 660 11 445 6 095 4 047 1 700 4 146
Koyun   239 400 304 000 315 000 321 000 267 000 216 730
Keçi   52 600 66 000 57 000 53 000 46 500 39 820
 KIRMIZI ET. TOP  433040 742149 670545 732683 605200 834 649
Tavuk   240 163 401 658 490 000 643 436 940 000 940 000
Hindi2 6 500 9 000 10 680 11 800 10 200 50 0002

Kanatlı (tavuk, hindi vd)3   250 000 415 000 506 165 660 916 954 610 1 000 000

ET 

Toplam   683040 1157149 1176710 1393599 1559810 1 834 610
Sığır  7 710 600 7 960 640 9 275 310 8 732 041 9 607 412 
Keçi 483 000 337 535 277 205 220 211 259 087 
Koyun  1 147 395 1 145 015 934 495 774 380 771 716 
Manda  273 905 174 225 114 540 67 330 48 000 

SÜT 

Toplam 9 614 900 9 617 415 10 601 550 9 793 962 10 677 494 
Tavuk Yumurtası4 206 736 384 930 513 430 675 400 581 138 
Kaynak: http://faostat.fao.org/faostat/ 
1) Bu sütunda yer alan miktarlar Tablo 3’te yer alan hayvan sayıları ile tablo 6’da yer alan kasaplık güç ve karkas ağırlığı 

kullanılarak hesaplanmıştır.  2) Hindi eti üretimi BESD-BİR tahminidir.  3) Kaz ve ördek eti eklenmiştir 
4) Ortalama yumurta ağırlığı 56 g kabul edilerek hesaplanmıştır. 18 adet yumurtanın bir kg olduğu kabul edilirse üretim 
576526 ton olarak tahmin edilir. 
 
  

Sığır, koyun ve keçi eti toplamı için söz konusu kasaplık güç ve karkas ağırlıkları esas 

alınarak hesaplanan değer ile FAO kaynaklarında yer alan değer arasında önemli bir farklılık 

(yaklaşık 230000 ton) vardır. Bu nedenle kırmızı et üretimi tahmini ve buna dayalı 

değerlendirmelerde FAO değerleri yerine tablo 3’te yer alan hayvan sayıları ve tablo 6’daki 

kasaplık güç ve karkas ağırlığı değerleri kullanılmıştır.  
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 Tavuk ve hindi eti ile yumurta üretim değerleri DİE kaynaklarında verilmektedir. 

Ayrıca BESD-BIR adlı kuruluş da bu konuda istatistikler yayınlamaktadır. DİE yayınları ile 

FAO ve BESD-BİR tarafından yayınlananlar arasında hem mahiyet hem de değer olarak 

farklılıklar vardır. Örneğin DİE kayıtlarında 2004 yılı tavuk eti üretimi 876774 ton iken 

BESD-BİR sadece piliç etini 941 000 ton, FAO’da yine tavuk etini 940 000 ton olarak 

bildirmiştir. Bu yakınlık da dikkate alınarak tavuk eti üretimine ilişkin istatistikler FAO’dan 

alınmış, hindi üretimi BESD-BİR kaynaklarına dayandırılmış ve sonuçlar tablo 5’te 

sunulmuştur.  

 

Tablo 6: Et üretiminin hesaplanmasında kullanılan kasaplık güç ve karkas ağırlığı değerleri 

Türler Kasaplık güç, % Karkas ağırlığı, kg 

Sığır 30 190 

Manda 21 190 

Koyun 43 20 

Kıl Keçisi 32 19 

Ankara Keçisi 28 16 

 

 Tablo 5’te yer alan bilgilerden en dikkat çekeni tavuk ve hindi etindeki hızlı artıştır. 

Buna karşılık diğer ürünlerin üretiminde azalma ya da çok küçük artışlar dikkat çekmektedir.  

Hayvansal ürünler arasında yer alan bal, ipek, yapağı ve tiftik üretiminin 1990-2004 yılları 

arasındaki seyri tablo 7’de izlenebilir. 

 

Tablo 7: Türkiye’nin bal, ipek, yapağı ve tiftik üretimi (ton) 

   Kaynak: DİE kayıtları 
 

Tablo 7’de açıkça görüleceği üzere Türkiye’de bal hariç, tabloda yer alan ürünlerin 

hemen tamamında ciddi azalmalar olmuştur. Örneğin, 2004 yılı tiftik ve yaş koza üretimi 

1990 yılı üretiminin sırasıyla ancak %20’si ve %7’sine düşmüştür. 

Yıllar Bal Yaş İpek 
Kozası Yapağı Kıl Tiftik 

1990 51286 2171 60559 4070 1495 
1995 68620 271 50775 3400 800 
2000 61091 60 43139 2697 421 
2004 73929 143 45972 2715 304 

1990 yılı üretimi=100 
olduğunda 2004 yılı 

değeri  
144 7 76 67 20 
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2.1.4. Hayvan Başına Verimler 

Türkiye’deki hayvancılık istatistiklerine ilişkin yayınlarda hayvan başına verimlere yer 

verilmemektedir. Bu değerler ancak o üretime kaynaklık eden hayvan sayısı da bilinirse 

üretimden hesaplanabilmektedir. Fakat işin esası kabul edilmiş verim değerlerinin uzun yıllar 

kullanılmış olmasıdır. Son yıllarda kullanıldığı ifade edilen hayvan başına verimlerin bir 

bölümü için 2004 genel tarım sayımı kaynak gösterilmektedir. Hangi kaynağa dayanırsa 

dayansın, Türkiye’de henüz doğrudan tespit ile elde edilmiş verim değeri kullanılmamaktadır. 

Bu eksikliklere rağmen, FAO kaynaklarından alınan hayvan başına verimler ile 

hesaplamalarda kullanılan değerler tablo 8’de sunulmuştur. Tabloda yer alan değerlerin bir 

bölümü oldukça düşüktür. Örneğin AB ülkeleri ile karşılaştırıldığında inek başına süt verimi 

ve sığır başına karkas ağırlığında bu düşüklük oldukça belirgindir.  

Tablo 8: Hayvan başına verimler, kg 

  1990 1995 2000 2004 20041 
Sığır 118,6 160,6 168,7 175,8 190 
Manda 138,1 159,1 172,1 178,9 190 
Koyun 15,7 15,8 15,8 15,8 20 
Keçi 15,7 15,4 15,6 15 19 K

ar
ka

s  
ağ
ır

lığ
ı 

Piliç 1,20 1,35 1,55 1,71 
Sığır 1351 1576 1654 1709 
Manda 928,9 936 967,4 960 
Koyun 48,3 48,5 48,6 60 

Sü
t v

er
im

i 

Keçi 56,1 56,5 58,1 82,4 
Yumurta (tavuk) 7,33 9,59 12,52 13,11 
Yapağı 1,5 1,5 1,5 1,9 
Bal (Kovan) 15,6 17,5 14,3 16,8 

Kaynak: http://faostat.fao.org/faostat  
 1). Hesaplamalarda kullanılan miktarlar. 
 

2.1.5. Kişi Başına Hayvansal Ürünler Üretimi 

Kişi başına hayvansal üretim miktarları, herhangi bir yılda sağlanan üretimin o yıl 

nüfusuna bölünmesiyle elde edilmiş ve sonuçlar tablo 9’da bir araya getirilmiştir. Tablodan 

son 25 yılda tavuk eti ve buna bağlı olarak et üretimi dışında kalan ürünlerin kişi başına 

üretiminde bir azalma ya da değişmeme dikkati çekmektedir. Bu durum kısaca Türkiye’de 

pek çok üründe üretim artışının nüfus artış hızının bile altında kaldığı şeklinde 

değerlendirilmelidir.  



Dokuzuncu Kalkınma Planı                                                                                                              Hayvancılık Özel İhtisas Komisyonu Raporu 

http://ekutup.dpt.gov.tr/hayvanci/öik670.pdf  11

Tablo 9: Türkiye’de kişi başına hayvansal ürünler üretimi, kg 

  1980 1990 1995 2000 2004 
 Nüfus( 1000 kişi) 44 736,9 56 473,0 62 138,5 67 803,9 71 400,0 

Sığır 2,91 6,39 4,71 5,23 4,06 8,061 
Manda 0,24 0,20 0,10 0,06 0,02 0,058 
Tavuk 5,37 7,11 7,89 9,49 13,17 13,20 
Keçi 1,18 1,17 0,92 0,78 0,65 0,559 
Koyun 5,35 5,38 5,07 4,73 3,74 3,044 
Hindi 0,15 0,16 0,17 0,17 0,14 0,70 

Kanatlı (tavuk, hindi vd) 5,59 7,35 8,15 9,75 13,37 14,04 

ET 

Toplam 15,37 20,56 19,00 20,60 21,85 25,77 
Sığır 172,35 140,96 149,27 128,78 134,56 
Keçi 10,80 5,98 4,46 3,25 3,63 
Koyun 25,65 20,28 15,04 11,42 10,81 
Manda 6,12 3,09 1,84 0,99 0,67 

SÜT 

Toplam 214,92 170,30 170,61 144,45 150 

Tavuk Yumurtası1 4,62 6,82 8,26 9,96 8,14 kg 145 adet 

Bal  0,91 1,10 0,90 1,04 
Kaynak: DİE ve http://faostat.fao.org/faostat  verilerine dayanılarak hesaplanmıştır.  
1)Ortalama yumurta ağırlığı 56 g kabul edilerek hesaplanmıştır. 
 

2.1.6. Hayvan ve Hayvansal Ürünler Dış Ticareti 

Türkiye’de tarım ürünlerinin ihracatına yönelik teşvikler tarım ürünleri ticaretini 

uluslararası kurallara bağlayan Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Tarım Anlaşması çerçevesinde 

sağlanmaktadır. DTÖ Tarım Anlaşmasının ihracat sübvansiyonlarını düzenleyen V. Bölüm 8. 

maddesi uyarınca ülkeler, verdikleri sübvansiyonun anlaşma ile uyumlu olması 

yükümlülüğünü üstlenmişlerdir. Bu kapsamda; ülkelerin taahhüt listelerinde belirttikleri 

ürünler için ve taahhütte bulundukları miktarlar çerçevesinde ihracat sübvansiyonu 

sağlayabilmeleri söz konusudur. Türkiye’nin taahhüt listesi 44 mal grubu ile sınırlı 

bulunmaktadır. Türkiye ihracat iadesi oranlarını belirlerken DTÖ ihracat sübvansiyonu 

taahhütleri yanında üretim, maliyet ve dış piyasa koşullarını da dikkate almaktadır.  

Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımları, Bakanlar Kurulu’nun 11/1/1995 tarihli ve 

94/6401 sayılı "İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı’na dayanılarak Para-Kredi ve 

Koordinasyon Kurulu’nca alınan Kararlar doğrultusunda uygulanmaktadır. Tarımsal ürünlerin 

ihracatında “Mahsup Sistemi” geçerlidir. Söz konusu sistemde firmalara nakit ödeme 
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yapılmamakta, ihracatçı birlikleri tarafından hesaplanarak Merkez Bankasına bildirilen firma 

alacaklarından; kurumlar vergisi, gelir vergisi, SSK primleri, haberleşme giderleri, elektrik, 

doğalgaz giderlerinin mahsup edilmesi suretiyle ihracat iadesi yardımı sağlanmaktadır. 

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun 2005/1 sayılı Tebliği çerçevesinde, 

Türkiye’nin Tarım Anlaşması taahhüt listesinde (Tablo 10) yer alan ürünlerden üçüne 

“Mahsup Sistemi” çerçevesinde ihracat iadesi verilmektedir. Bunlardan bal için azami teşvik 

65 $/ton, yumurta için 6 $/1000 adet ve kümes hayvanları etinde (sakatatlar hariç) ise 186 

$/ton olarak tespit edilmiştir.  

 

Tablo 10: Teşvik kapsamındaki hayvansal ürünler ve teşvik miktarı 

 Armonize İhracat  Miktar Azami 

Madde Adı GTİP İade Miktarı Barajı Ödeme Oranı 
Bal 0409.00 65 $/Ton % 32 % 10 
Yumurta 0407.00                        6 $/1000Adet % 78 % 10 

Kümes hayvanları etleri  

02.07 (0207.13.91,99, 
0207.14.91, 0207.26.91, 99 
0207.27.91, 99,  
0207.34, 0207.35.91,99, 
0207.36.81,85,89 hariç) 

186 $/Ton % 14 % 20 

Kaynak: DTM 
 

Tablo 11: Hayvan ve hayvansal ürünler ithalatında gümrük vergisi oranları 

Madde Adı GTİP Gümrük Vergisi (%) 
Canlı sığır, koyun, keçi 0102 ve 0104 135 
Canlı kümes hayvanları 0105 49 
Canlı domuz 0103 76,5 
Büyükbaş ve küçükbaş hayvan etleri 0201-0206 225 
Kümes hayvanları etleri ve sakatatı 0207 65 
Süt ve süt tozu 0401 ve 0402 150 
Yoğurt 0403 170 
Peyniraltı suyu 0404 67 
Tereyağı 0405 140 
Peynir ve lor 0406 45-140 
Tabii bal 0409 38,5 

Tavuk 13 
Hindi 20 

 
Yumurta 

Damızlık 
0407 

0 
Salam, sucuk, sosis vs. 1601 96,3 
Kaynak: DTM 
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2.1.6.1. Canlı Hayvan İhracat ve İthalatı 

Gen kaynaklarının korunması amacıyla damızlık büyükbaş ve küçükbaş hayvan ihracatı 

“İhracı Ön İzne Bağlı Mallar Listesi” ne dahil edilmiştir.  Söz konusu hayvanların ihracatı, 

22/12/1995 tarih ve 95/7623 sayılı İhracat Rejimi Karar’ına istinaden 19 Eylül 1996 tarih ve 

22762 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin 

Tebliğ (İhracat 96/31) çerçevesinde Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın ön iznine tabidir. 

Türkiye’nin canlı hayvan ihracat ve ithalatı Tablo 12’de verilmiştir. 

 
Tablo 12: Yıllar itibariyle toplam canlı hayvan ihracatı (Miktar: ton, değer: 1000 $) 

  1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 
Miktar  - - 0,6 3 767 134 - 0,4 Sığır 
Değer  - - 3 4 520 161 - 0,1 
Miktar  125 215 30 778 9 25 034 17 656 1 854 1 300 Koyun ve Keçi 
Değer 402 925 260 121 27 71 604 53 420 6 465 5 336 
Miktar  3 4 76 150 143 137 170 Kümes Hayvanları 
Değer  384 399 693 2 635 3 355 3 393 3 360 
Miktar 125 218 30 782 85 28 951 17 933 1 991 1 470 Genel Toplam 
Değer  403 259 260 521 728 83 280 57 099 9 859 8 697 

Kaynak: DTM 
 

Tablo 12’deki veriler dikkate alınarak Türkiye’nin canlı hayvan ihracatı 

değerlendirildiğinde, ihracatta küçükbaş hayvanların büyük bir yer tuttuğu görülmektedir. 

Türkiye’nin küçükbaş hayvan ihracatının büyük bir bölümü  körfez ülkeleri, Lübnan, Suudi 

Arabistan ve Suriye’ye yapılmaktadır. Yalnız 2003 ve 2004 yıllarındaki canlı hayvan 

ihracatının 1990 yılı değerinin yaklaşık %2’si kadar olması dikkat çekmektedir. Bu düşüşte 

söz konusu pazarlara başka ülkelerin girmesi, hayvan hastalıkları, bölgedeki olağan üstü 

koşullar başta olmak üzere birçok faktörün payı olduğu düşünülmektedir. 

2.1.6.2. Et İhracatı  

Türkiye’nin sığır eti ihracatı 1990 yılından itibaren giderek azalmıştır. Benzer durum 

küçükbaş hayvanlardan elde edilen et için de geçerlidir (Tablo 13). Kırmızı et ihracatının 

düşmesine karşın kümes hayvanları eti ve sakatatı ihracatı hızlı bir artış göstermiştir. Bu 

grupta yer alan ürünler için Azerbaycan, Çin Halk Cumhuriyeti, Hong- Kong, Makedonya ve 

K.K.T.C. önemli pazar görünümünde olan ülkelerdir. Bunlara ek olarak Bulgaristan Türkiye 

için potansiyel bir pazar olarak değerlendirilmektedir. 
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Toplam beyaz et ihracatı içinde 2004 yılında 17 bin ton ile en yüksek payı tavuk ayağı 

alırken (büyük bölümü Çin ve Hong Kong’a satılmıştır), 11 bin ton ile tavuk eti ve sakatatı 2. 

sırada,  567 ton ile hindi eti 3. sırada yer almıştır.  

Tablo 13: Yıllar itibariyle Türkiye’nin et ve sakatat ihracatı ( miktar: ton, değer: 1000$) 

Ürünler  1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 

Miktar 468 35 58 734 53 31 91 38 Sığır eti Değer 1 184 170 294 222 119 591 186 
Miktar 4 1 - 3 - 1 - Domuz eti Değer 27 3 - 29 - 14 - 
Miktar 7 131 2 673 1 017 304 13 3 14 Koyun ve Keçi eti Değer 17 131 9 975 4 069 1 856 42 10 22 
Miktar 8 843 218 184 278 321 259 21 Sığır, Koyun, Keçi 

sakatatı Değer 3 532 879 599 836 1 383 1 468 83 
Miktar 575 4 913 10 527 24 417 20 249 25 169 29 160Kümes Hayvanları 

eti ve sakatatı Değer 877 5 113 6 016 14 242 11 951 16 545 19 655
Miktar 17 021 7 840 70 462 25 055 20 614 25 523 29 233Genel Toplam 
Değer 22 751 16 140 10 978 17 185 13 495 18 648 19 947

Kaynak: DTM 
 

2.1.6.3. Bal İhracatı 

Türkiye’nin 1990-2004 yılları arası bal dış satımı incelendiğinde, ihraç edilen miktarda 

düzenli sayılabilecek bir artış görülmektedir. Özellikle 2003 yılında yaklaşık 15 bin ton bal 37 

milyon $ bedelle ihraç edilmiştir. Buna karşılık 2004 yılında bal ihracatı bir önceki yıla göre 

% 56 oranında azalmış 16 milyon $ seviyesine gerilemiştir (Tablo 14).  

 
Tablo 14: Yıllar itibariyle Türkiye’nin toplam bal ihracatı 

 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 
Miktar (ton) 1 070 2 934 3 514 4 328 16 348 14 940 5 648 
Değer (bin $) 2 598 6 758 5 889 6 799 32 834 37 089 16 329 

Kaynak: DTM 
 

 Türkiye Almanya başta olmak üzere Suudi Arabistan,  Fransa, Hollanda, K.K.T.C.,  ve 

Kuveyt ile son yıllarda da İtalya ve İspanya’ya bal satmaktadır. 

2.1.6.4. Yumurta İhracatı 

Türkiye’nin 2004 yılında en önemli yumurta pazarları, İsrail, Irak, Gürcistan, 

Azerbaycan, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bulgaristan olmuştur. İhraç edilen 

yumurtanın tamamını, kuluçkalık (damızlık) yumurta miktarı oldukça sınırlı kaldığından, 

sofralık olarak kabul etmek gerekir (Tablo 15). 
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Tablo 15: Türkiye’nin yıllar itibariyle toplam yumurta ihracatı  
 2000 2001 2002 2003 2004 
Miktar  (bin adet) 57 200  284 763 31 900 124 707 175 798 
Değer (bin $) 3 568 17 540 3 905 10 675 13 624 
Kaynak: DTM ve BESD-BİR 
 

2.1.6.5. Süt ve Süt Ürünleri İhracatı ve İthalatı 

Süt ve süt ürünlerinin büyük bir bölümünün kolayca bozulabilen yapıda olması ihracatta 

raf ömrü nispeten daha uzun, daha fazla katma değer yaratan ürünleri öne çıkarmaktadır. 

Nitekim peynir ihracat açısından önemli ürünler arasında en yüksek paya sahiptir. Bunu 

tereyağı izlemektedir. Özellikle son yıllarda bir başka süt ürünü olan dondurmada da ihracat 

açısından önemli gelişmeler kaydedilmiştir (Tablo 16). 

 
Tablo 16: Türkiye’nin yıllar itibariyle toplam süt ve süt ürünleri ihracatı ve ithalatı                   

(Miktar :ton, değer: 1000 $)  
  1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 

Miktar  33 128 213 685 906 2 049 2 915 Süt Değer  41 85 138 501 690 2 083 3 377 
Miktar  39 239 318 174 107 262 510 Süt tozu Değer 144 310 699 435 236 482 830 
Miktar  200 300 237 306 59 74 345 Yoğurt Değer 104 63 314 297 83 226 357 
Miktar  - 1 298 2 855 4 577 5 659 5 276 Peyniraltı 

suyu Değer  - 6 212 1 684 2 279 2 353 2 734 
Miktar  126 307 95 115 134 85 76 Tereyağ Değer  433 779 353 305 430 272 285 
Miktar  3 241 4 976 4 751 4 730 7 593 8 842 10 672 Peynir ve 

lor Değer  7 324 11 331 12 947 13 002 19 979 24 262 27 771 
Miktar  3 639 5 951 5 914 8 868 13 377 16 974 19 795 

İ T
 H

 A
 L

 A
 T

 

Genel 
Toplam Değer  8 046 12 574 14 667 16 226 23 699 29 682 35 357 

Miktar  33 195 18 29 105 114 202 Süt Değer  34 116 12 13 80 122 197 
Miktar  10 379 6 266 7 216 2 620 5 556 12 041 11 881 Süt tozu Değer 9 796 13 268 12 093 5 683 8 733 20 660 25 228 
Miktar  17 38 98 28 324 325 338 Yoğurt Değer 20 59 148 54 337 413 502 
Miktar  1 982 1 705 1 365 669 436 527 535 Peyniraltı 

suyu Değer  1 570 1 778 1 086 606 548 603 1 631 
Miktar  2 403 3 206 3 865 1 683 3 306 5 175 4 293 Tereyağ Değer  3 003 6 942 6 869 2 773 4 958 8 803 10 209 
Miktar  1 534 2 785 5 722 3 716 4 449 3 362 5 366 Peynir ve 

lor Değer  3 047 5 561 11 746 6 394 8 666 9 136 16 517 
Miktar  16 348 14 195 18 284 8 745 14 176 21 544 22 615 

İ H
 R

 A
 C

 A
 T

 

Genel 
Toplam Değer  17 470 27 724 31 954 15 523 23 322 39 737 54 284 

Kaynak: DTM 
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Türkiye’nin süt ürünleri satabildiği başlıca ülkeler Azerbaycan, Bahreyn, Birleşik Arap 

Emirlikleri, Katar, Suudi Arabistan ve Irak ile KKTC, ABD, Makedonya ve Yugoslavya’dır. 

Özellikle peynir ihracatımızda son yıllarda ABD, Irak ve Lübnan önde gelen ülkeler 

arasındadır.  

Türkiye süt ürünleri ithalatçısı ülkelere yakınlığı nedeni ile avantajlı bir konumdadır. 

Özellikle Rusya Federasyonu ve Ortadoğu ülkeleri, dünyadaki önemli süt ürünleri ithalatçısı 

ülkelerdir. Bu ülkelerin hedef pazar olarak değerlendirilmesi yararlı olacaktır. 

Süt ve süt ürünlerinin ithalatı AB üyesi ülkeler başta olmak üzere, KKTC, Ukrayna, 

ABD, Avustralya, Moldovya, Hırvatistan ve İsviçre’den yapılmaktadır. Anılan bu ülkelerden 

ağırlıklı olarak tereyağı ve süt tozu ithal edilmektedir. Süt tozuna % 150, tereyağına % 140 

oranında gümrük vergisi uygulanmaktadır. Yüksek gümrük vergi oranlarından ötürü söz 

konusu bu ürünler, ağırlıklı olarak Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamında ithal edilmekte 

ve yurt içerisinde farklı ürünlerin (çikolata, bisküvi vb.) üretiminde kullanıldıktan sonra ihraç 

edilmektedir. 2004 yılında ithal edilen süt tozunun yaklaşık % 100’ü, tereyağının ise % 32’si 

DİR kapsamında ithal edilmiştir. 

2.1.7. İşletme Sayısı ve Büyüklüğü 

 Türkiye’de tarımsal işletme olarak da anlaşılan ve tarımla uğraşan hane halkı olarak 

ifade edilen birimlerin sayısı en son 2001 yılı Genel Tarım Sayımında tespit edilmiştir. Bu 

sayımın sonuçlarına göre bütün köyler ile nüfusu 5000’in altına olan yerleşim birimlerinde 

tarımla uğraşan hane halkı sayısı 3 076 650 olup, işletmelerin ortalama arazi varlığı 60 da 

olarak hesaplanmaktadır. Söz konusu işletmelerin %2,36’sında hayvansal üretim, 

%30,22’sinde bitkisel üretim, geri kalan %67,42’sinde ise bitkisel ve hayvansal üretim bir 

arada yapılmaktadır.. 

 Nüfusu 25 000 ve altında olan yerleşim birimleri esas alındığında tarımla uğraşan hane 

halkı sayısı 4 106 983’e yükselmektedir. Yani Türkiye’de nüfusu 5000-25000 arasında olan 

yerleşim birimlerinde oturan ailelerden yaklaşık bir milyonu tarımla uğraşmaktadır. İşletme 

sayısı ve büyüklüğü ile ilgili daha geniş bir değerlendirme, AB ile mukayeseye de imkan 

sağlamak için, 2.2.2. alt başlığında yapılacaktır.  

2.1.8. Genotipler 

 Türkiye’de hayvansal üretime önemli katkıda bulunan ve tanımlanabilir genotipik 

çeşitlilik gösteren türlere ilişkin bazı değerlendirmeler aşağıdadır. 
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2.1.8.1. Sığır 

 Daha önce belirtildiği gibi 2004 yılı Türkiye sığır varlığı yaklaşık 10 milyon baştır. 

Bunun %21’i kültür ırkı, %44’ü kültür ırkı melezi ve %35’i de yerli ırk olarak 

tanımlanmaktadır (Tablo 17). 

 
Tablo 17: Tarımsal Bölgeler sığır varlığında çeşitli genotiplerin (kültür ırkı, kültür ırkı melezi 

ve yerli ) ve Türkiye sığır varlığında bölgelerin payı (%)  
Bölge sığır varlığında genotiplerin 

payı (%) Türkiye sığır varlığında bölgenin payı (%)
BÖLGELER Kültür 

Irkı 
Kültür Irkı 

Melezi 
Yerli 

Genotip Top. Kültür 
Irkı 

Kültür Irkı 
Melezi 

Yerli 
Genotip 

Toplam
Sığır 

1 Ortakuzey 19,33 48,27 32,40 11,21 13,43 11,12 12,15
2 Ege 45,04 39,19 15,77 30,83 12,87 6,39 14,34
3 Marmara 47,60 47,47 4,93 15,71 7,52 0,96 6,91
4 Akdeniz 14,66 69,62 15,72 4,47 10,18 2,83 6,38
5 Kuzeydoğu 5,31 35,36 59,33 4,11 13,14 27,19 16,22
6 Güneydoğu 6,71 23,27 70,02 3,47 5,78 21,43 10,83
7 Karadeniz 12,01 48,96 39,03 7,83 15,31 15,05 13,65
8 Ortadoğu 12,47 47,47 40,06 5,76 10,52 10,94 9,67
9 Ortagüney 35,40 49,89 14,71 16,63 11,25 4,09 9,84

 Türkiye 20,95 43,65 35,40 

100

100 
Kaynak: DİE kayıtlarından 2004 yılı için düzenlenmiştir 

 

 Genotip gruplarının bölgelere dağılımında önemli farklılıklar mevcuttur. Örneğin 

Türkiye’de yerli ırk olarak tanımlanan sığırların yaklaşık üçte ikisi 5., 6. ve 7. Tarımsal 

Bölgelerde yetiştirilmektedir. Bunlardan Kuzeydoğu olarak isimlendirilen 5. bölgede Türkiye 

sığır varlığının yaklaşık %16’sı barındırılmakta ve bölge sığırlarının %60’ını yerli ırklar 

oluşturmaktadır. 

 Toplam sığır varlığında kültür ırkı sığırların payının en yüksek olduğu yerler 2., 3. ve 9. 

Tarımsal Bölgeler olup, bu üç bölge Türkiye kültür ırkı sığır varlığının %63’ünü 

barındırmaktadır. 

 Kültür ırkı melezleri, Türkiye sığır varlığının neredeyse yarısı kadardır. Melez sığırların 

payının en düşük olduğu bölge, %23 ile 6. bölge, en yüksek olduğu bölge de %70 ile 4. 

bölgedir. Sığır genotip gruplarının payları bakımından bölgeler arası farklılık oldukça dikkat 

çekicidir.  

2.1.8.2. Koyun 
 Türkiye koyun varlığı yaklaşık 25,2 milyon baş olup, bunun %96,4’ü yerli, %3,6’sı 

Merinos olarak tanımlanmaktadır. Türkiye koyun varlığının yaklaşık üçte biri (%32,97) 6. 
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tarımsal bölgede barındırılmaktadır (Tablo 18). Buna karşılık 3. ve 7. Tarımsal Bölgeler 

Türkiye koyun varlığının sırasıyla %3,1 ve 3,5’ine sahiptir. Koyun yetiştiriciliği 6., 5. ve 9. 

bölgelere yoğunlaşmakta ve yaklaşık 750000 baş Merinosun yarısının 1. bölgede olduğu 

hesaplanabilmektedir. Özetle Türkiye’de koyun varlığının büyük bölümünü ülkenin yerli 

ırkları oluşturmaktadır.  

 

Tablo 18: Türkiye Koyun ve keçi varlığında tarımsal bölgelerin payı (%)  
 Koyun 

BÖLGELER Yerli  Merinos Toplam
Kıl 

Keçisi 
Ankara 
Keçisi 

Ortakuzey 7,85 53,42 9,23 5,52 70,48
Ege 10,27 13,81 10,38 19,99 0,98
Marmara 2,90 8,50 3,07 3,27 0,00
Akdeniz 6,58 2,16 6,45 26,63 0,02
Kuzeydoğu 14,56 0,03 14,12 4,74 0,00
Güneydoğu 33,86 4,27 32,97 26,59 7,95
Karadeniz 3,61 1,11 3,53 1,38 5,45
Ortadoğu 6,51 0,15 6,32 5,88 0,00
Ortagüney 13,85 16,54 13,93 6,00 15,13
Türkiye 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Kaynak: DİE kayıtlarından 2004 yılı için düzenlenmiştir 

 

2.1.8.3. Keçi 

 Türkiye keçi yetiştiriciliği; Kıl keçisi, Ankara keçisi ve sütçü keçiler olmak üzere üç alt 

başlıkta incelenmektedir. Türkiye Kıl keçisi varlığı 6,4 milyon baş olup bunun yaklaşık %75’i 

2., 4. ve 6. Tarımsal Bölgelerde yetiştirilmektedir. Sütçü keçiler oldukça az sayıda olup, başta 

Batı Anadolu olmak üzere ülkenin hemen her bölgesinde bulunmaktadır.  

Ankara keçisinin anavatanı Türkiye kabul edilmektedir ve yetiştiriciliği yapılan diğer 

ülkelere buradan yayılmıştır. Ankara keçisi tekstil sanayinde kullanılan hammaddelerden biri 

olan tiftiğin tek kaynağıdır. Tiftikten hem tek başına hem de yapağı ve diğer liflerle 

karıştırılarak kaliteli kumaşlar yapılabilmektedir.  

Türkiye’de Ankara keçisinin ortalama tiftik verimi 1,5-2,0 kg, ABD ve Güney Afrika’da 

ise 3,5-4,0 kg kadardır. Ankara keçisi küçük yapılıdır ve besi performansı yüksek değildir. 

Ankara keçisinin süt verimi çok düşük olup yavrusuna yetecek düzeydedir. Ankara Keçileri  

yetiştirildikleri diğer ülkelerde sağılmazlar. Türkiye’de ise bazı yetiştiriciler tarafından 

sağılmaktadır.  
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Türkiye’de Ankara keçisi sayısı hızla azalmaktadır (Tablo 3). Hayvancılıktaki sorunlara 

ilave olarak, bu ırkın esas geliri olan tiftiğin fiyatının düşük olması ve fiyat istikrarsızlığı 

sayısal azalmada oldukça etkili olmuştur. Özellikle son yıllarda hızlı azalma nedeniyle, ırk 

gen kaynaklarının korunması çalışmaları kapsamına alınmış ve bu kapsamdaki çalışmalar 

2005 yılında başlatılmıştır. Toplam sayısı 230 000 civarında olan Ankara keçisinin %85’i 1. 

ve 9. bölgelerde, yani İç Anadolu’da barındırılmaktadır.  

2.1.8.4. Manda 

 Türkiye manda varlığı geçmişte 1 milyon gibi yüksek sayılabilecek bir değerden 

100000 baş seviyesine gerilemiştir. Türkiye manda varlığının yaklaşık üçte ikisi 6., 7. ve 8. 

tarımsal bölgelerde, yaklaşık %25’i ise Samsun ve Tokat illerinde barındırılmaktadır. 

2.1.8.5. Tavuk 

 Türkiye’de tavukçuluk sektörü, en gelişmiş hayvansal üretim dalı olarak kabul 

görmektedir. Bu sektörde gerek yumurta gerekse piliç eti üretiminde gelinen seviye, gelişmiş 

addedilen ülkeler seviyesinden geri değildir. 

 Tavukçuluk sektöründe işletme olarak tanımlanabilen yaklaşık 10 000 broyler, 5 000 

adet de yumurta üretim işletmesi yer almaktadır. Geçimini kanatlı sektöründen sağlayan insan 

sayısının 2 milyon civarında olduğu tahmin edilmektedir. Türkiye’nin 2004 yılı piliç eti 

üretiminin yaklaşık %92’si 40 firma (entegre) tarafından üretilmiştir.  

2.1.8.6. Hindi 

 Türkiye’nin hindi eti üretimi son yıllarda hızlı bir artış göstermiştir. DİE verilerine göre 

2004 yılı hindi eti üretimi 37 623 ton, BESD-BİR kayıtlarında da 50 000 tondur. Bu 

değerlerden hangisinin doğru olduğundan ziyade son 10 yıl içerisindeki artışın yaklaşık 20 kat 

olması ve üretim sisteminde meydana gelen ciddi değişiklikler dikkat çekmektedir. Gerçekten 

de Türkiye’de hindicilik sektörü son yıllarda hemen tamamen entansif nitelik kazanmıştır. 

Yalnız sektör, tavukçulukta olduğu gibi, damızlık temininde dışa bağımlıdır. Bu durumun 

yakın zamanda değişmesi de beklenilmemelidir. 

2.1.8.7. İpekböceği Yetiştiriciliği 

 İpekböceğinin tek besin kaynağı olan dut yaprağını sağlayan dut fidanı 

yetiştirilmesinden ham ipek elde edilinceye kadar olan safhalar (dut yetiştirilmesi, ipekböceği 

tohumu üretimi, inficar, ipekböceği bakım ve beslemesi, koza üretimi, kozadan ipek 
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çekilmesi, gen kaynaklarının muhafazası ve bunlarla ilgili araştırmalar) ipekböcekçiliği olarak 

tanımlanmaktadır.  

Türkiye’de ipekböcekçiliği genellikle aile gelirinin tamamını oluşturmaktan ziyade, 

toplam gelire katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen bir tarım koludur ve 2004 yılında 

300’e yakın köyde 3000 civarında aile tarafından yapılmaktadır. Geçmiş yıllarla mukayese 

edildiğinde  hem köy hem de aile sayısının önemli ölçüde azaldığı görülmektedir. Sektör 

yaprak kesme ve taşıma dışındaki faaliyetlerde tüm aile fertlerinin emeklerinin 

değerlendirilmesi, kırsal alanlardan kentlere göçün ve kırsal alanda gizli işsizliğin önlenmesi, 

35-40 gün gibi kısa sürede yüksek gelir sağlaması yönleri ile milli gelir artışına katkı 

sağlayabilmektedir. İpekböcekçiliği sektörünün; yaş koza üretiminden ipek halı 

pazarlamasına kadar ki üretim işlemlerinde yaklaşık 500 000 kişiye istihdam olanağı sağladığı 

ifade edilmektedir. 

Bursa Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Kozabirlik), sektörde faaliyet gösteren 

en büyük kurumdur. Birliğin 10 600 ortağı bulunup, üreticilerin İpekböceği tohumu ve dut 

fidanı ihtiyaçlarını karşılamakta yurt içinde üretilen yaş kozanın tamamına yakınını 

üreticilerden satın almaktadır. 

İpekböceği yetiştiriciliği AB ülkeleri arasında Yunanistan ile yeni üye olacak olan 

Bulgaristan’da gerçekleştirilmekte, İtalya’da ise sembolik bir üretim yapılmaktadır.  AB’nin 

ipekböcekçiliği yapılan ülkelerinde üretimi teşvik etmek amacıyla kutu başına AB fonlarından 

133 Euro’luk bir destek sağlanmaktadır. Ayrıca ipek çekim tesisine yönelik birçok proje 

onaylanmıştır. Son olarak AB’nin GAP idaresine sağladığı fonlar kapsamında Diyarbakır ili 

Kulp ilçesinde ipekböcekçiliğinin yaygınlaştırılmasına yönelik 160000 Euro’luk bir proje 

hayata geçirilmiştir.  

Türkiye tam üye olduğunda ipekböcekçiliği sektöründe AB içinde en büyük üretici ülke 

olacaktır. Kısa bir süre içerisinde gerçekleştirilecek ipek çekim tesisi yatırımları ile Türkiye 

İtalya ve Fransa için de iyi bir pazar haline gelecektir. Diğer yandan Yunanistan, Bulgaristan 

ve Türkiye arasında FAO çatısı altında ipekböcekçiliğinde işbirliğinin artırılmasına yönelik 

bölgesel işbirliği projeleri hazırlık aşamasındadır. Sözkonusu projeler geleneksel ipekli el 

sanatlarının tekrar canlandırılmasını hedeflemekte olup, özellikle Türkiye’nin geri kalmış 

yöreleri için yeni gelir kaynakları yaratabilecek kapasitede görülmelidir. Türkiye 2000-2004 

yılları arasında yılda ortalama 3 milyon dolarlık ipek ithal etmiş, ipek halı ihracatından da 

yılda ortalama 23 milyon dolar civarında gelir sağlamıştır. 
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2.1.8.8. Arıcılık 

Arıcılık; bitkisel kaynakları, arıyı ve emeği bir arada kullanarak, beslenme, sağlık 

koruma ve tedavi amacıyla kullanılan bal, arısütü, propolis, polen, arızehiri, apilarnil ve bal 

mumu gibi ürünler ile önemli gelir unsurlarından olan ana arı, oğul, paket arı gibi canlı 

materyal üretme faaliyeti olarak tanımlanabilir. Arıcılık Avrupa'da genellikle geleneksel bir 

uğraşı; İspanya, Polonya, Macaristan, Yunanistan ve Türkiye gibi ülkelerde kırsal geliri 

artırıcı bir araç; Uzak doğu, Orta ve Güney Amerika ülkelerinde önemli bir dış gelir kaynağı, 

A.B.D., Kanada, Japonya gibi ülkelerde ise ağırlıklı olarak bitkisel tozlaşmaya katkı sağlayan 

bir faaliyet olarak değerlendirilmektedir.  

Anadolu’nun kendine özgü topoğrafik yapısı, çiçeklenmenin farklı bölgelerde yılın 

değişik dönemlerinde gerçekleşmesi, Türkiye'yi arıcılık için uygun bir ekolojiye sahip 

kılmaktadır. Nitekim arı gen merkezlerinden biri sayılan Türkiye, 5 milyon koloni varlığı ile 

Çin’den sonra dünyada ikinci, yaklaşık 70 bin ton bal üretimi ile 4. ve kovan başına 14 kg bal 

verimi ile 8. sırada yer almaktadır. Türkiye km2’ye düşen koloni sayısı bakımından oldukça 

yüksek bir değere sahiptir. Bu nedenle başta bal olmak üzere arıdan elde edilen ürünlerin 

üretimini artırmada koloni başına verimi artırma hemen tek seçenek olarak 

değerlendirilmelidir. Bunu sağlayacak önlemlerden biri nitelikli ana arı üretimi ve 

kullanımıdır. Türkiye'nin yıllık ana arı ihtiyacı 1- 1,5 milyon iken, yetiştirilen ana arı sayısının 

300 bin civarında olması bu konudaki eksikliğin anlaşılmasına yardımcı olacaktır. Hele 

üretilen ana arıların niteliği de göz önüne alınırsa sorunun daha da büyük olduğu görülecektir. 

Türkiye'de arılardan tozlaştırıcı olarak yeterince yararlanılmamaktadır. Bombus 

arısının örtü altı tarımında daha etkin kullanılmasına çaba harcanmalıdır. Dünya çam balı 

üretiminin % 85’i Türkiye'de yapılmaktadır. Bu kaynağın korunması ve geliştirilmesi gerekir.  

Balın kalitesine yönelik kaygılar iç tüketimi düşürmekte, özensiz üretim ihracatı 

sınırlamaktadır. Bu sorunun çözümüne katkı sağlamak üzere kontrol laboratuarları kurulmalı 

ve “üretimden sofraya kadar” her aşamayı denetleyecek bir yapı oluşturulmalıdır. Bu 

tedbirlerin sahte bal üretimi ile arı ve arı ürünlerine ilişkin kaçakçılığı önleyecek şekilde 

genişletilmesi yararlı olacaktır.   

2.1.8.9.At Yetiştiriciliği 

Yetiştirme yönü ve amacı değişikliğe uğramış olmakla birlikte, hemen her dönemde at 

yetiştiriciliği önemini korumuştur. Çiftlik hayvanları arasında at geçmişte bugünkünden daha 
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fazla öneme sahip olmuştur. Attan tarım, ulaşım, çekim, koşum, binek ve yük taşıma işlerinde 

iş hayvanı olarak yararlanılmıştır. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra daha hızlı olmak üzere, 

sanayileşme ile birlikte tarımda ve ulaşımda atlardan yararlanma iyice azalmıştır. 

Türkiye’de tarım işlerinde atlardan yararlanma hemen neredeyse bazı bölgelere özel 

hale gelmiştir. Bunlar genellikle arazisi engebeli olan bölgelerdeki küçük işletmelerdir. 

Atlardan, dağlık veya motorlu araçların kullanılamayacağı bölgelerde bir ulaşım aracı olarak 

halen yararlanılmaktadır. Türkiye’de yarış ve diğer atlı sporlara dönük at yetiştiriciliğinde 

gelişme görülmektedir. Buna rağmen Türkiye de at sayısı hızlı bir şekilde azalmış ve 1980 

yılında 807 bin olan sayı, 2004 yılında 212 bin başa düşmüştür. Bir başka ifadeyle son 25 

yılda Dünya at sayısı %7, Türkiye at sayısı %73 azalmıştır.  

Türkiye’de yerli ırklara ek olarak genellikle düz yarışlar  için İngiliz ve Arap Atı 

yetiştiriciliği yapılmaktadır. Yarışları, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’ndan aldığı yetkiyle, 

Türkiye Jokey Kulübü (TJK) düzenlemektedir. Günümüzde Arap Atı yetiştiriciliği TİGEM’e 

bağlı üç işletme (Karacabey, Anadolu ve Sultansuyu Tarım İşletmeleri) ve özel sektör; İngiliz 

Atı yetiştiriciliği ise tamamen özel sektör tarafından gerçekleştirilmektedir. TJK kayıtlarına 

göre 1975 – 2005 yılları arasında Türkiye’de doğan İngiliz Atı sayısı 13 133, Arap Atı sayısı 

ise 8 095 dir. Türkiye’de yarış amaçlı İngiliz ve Arap Atı yetiştiriciliğinin iyileşerek devam 

etmesi beklenmelidir.  

2.1.8.10. Ördek ve Kaz Yetiştiriciliği 

Et, tüy, yağ ve karaciğer gibi ürünleri ön planda olan kaz ve ördek yetiştiriciliği Türkiye 

genelinde geleneksel aile tipi işletmelerde ekstansif yetiştiricilik şeklinde yürütülmektedir. 

Kaz yetiştiriciliği özellikle Kars, Erzurum gibi soğuk yörelerde ağırlık kazanmaktadır. Ördek 

yetiştiriciliği ise özellikle Pekin ördeğinin popüler olduğu dönemlerde Antalya, Konya, 

Samsun, Van illerinde yoğunlaşmıştır. Fakat günümüzde Pekin ördeğine olan ilgi kaybolmuş, 

kurulan entansif işletmelerin çoğu kapanmıştır. Her iki türde de, özellikle turizmin etkin 

olduğu yörelerde pazarlanacak ördek eti, kaz eti, ördek ve kaz ciğeri gibi ürünleri etkin olarak 

üretebilecek sistemler kurulabilir. Bu türlerin ticari üretimlerinin, en azından bu ve benzeri 

yöreler için teşvik edilmesi uygun olacaktır. 

2.1.8.11. Devekuşu Yetiştiriciliği  

Türkiye’de devekuşu yetiştiriciliğine, yaklaşık on yıl önce, o günlerdeki etkin bir 

tanıtım, spekülatif nitelikli haber ve reklam nedeniyle başlayan yoğun ilgi, son yıllarda 
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ortadan kalkmıştır. Bunda yeni olan bu hayvancılık dalının önemli sorunlarının (örgütlenme, 

kesim, ürün işleme, pazarlama) çözümlenememesi de etkili olmuştur. Buna ek olarak, 

yatırımcıların işle ilgili yüksek beklentilerinin karşılanamaması ve ürün pazarlamadaki 

sorunlar kurulan çiftliklerin önemli bir bölümünün kapanması ya da kapanma noktasına 

gelmesine yol açmıştır. 

 Türkiye’de Devekuşu yetiştiriciliği Batı ve İç Anadolu bölgelerinde yoğunlaşmıştır. 

Toprak verimliliği düşük, iklimi kurak ve devekuşu yetiştiriciliği için uygun olan Doğu ve 

Güney Doğu Anadolu Bölge’lerinde işletme sayısı görece azdır.  

Türkiye’deki devekuşu işletmelerinin yarıdan fazlasında kuş sayısı 20 baştan küçüktür. 

Bu nedenle devekuşu çiftliklerinin önemli bir bölümü ticari bir işletmeden çok merak ve hobi 

amaçlı yetiştiricilik olarak kabul edilebilir. Türkiye’de sadece bir adet devekuşu kesimhanesi 

bulunmakla birlikte, birinci sınıf kesimhane ruhsatı bulunan kesimhanelerde de kesim 

yapılabilmektedir. Hayvanların kesimhane dışında kesimi deride önemli hasarlara neden 

olmakta, elde edilen et insan sağlığı açısından risk oluşturmaktadır. Kesimhane dışı 

kesimlerde kemik, yağ, tırnak vb. kesimhane yan ürünleri değerlendirilememektedir. Deri 

işleme konusunda bazı sorunlar bulunmaktadır.  

2.1.8.12.Bıldırcın Yetiştiriciliği  

Bıldırcın et, yumurta ve av amaçlı yetiştiriciliği yapılabilen kanatlı hayvanlardandır. 

Ülke genelinde araştırma, hobi veya küçük kapasiteli işletmeler şeklindeki üretim önemli bir 

yer işgal etmekle birlikte; son yıllarda büyük üretim merkezlerine yakın, orta ve büyük 

kapasiteli işletmelerin ortaya çıktığı görülmektedir. Türkiye’de bıldırcın yetiştiriciliği yapan 

işletmelerinin durumu, sayısı, kapasitesi vb. konularda güvenilebilir ve düzenli bir veri 

bulunmamakla birlikte, işletmelerin çoğunlukla kendi damızlık ve üretim materyaline sahip 

oldukları, kuluçka ve kesime ait ekipmanlarının bulunduğu söylenebilir. Bıldırcın 

yetiştiriciliğinin, kapasitelerinin küçük olması nedeniyle ekonomik olmaktan çıkmış, daha 

önce kanatlı yetiştiriciliği deneyimi olan tavukçuluk işletmelerinin bina varlığı ve bazı 

ekipmanları değerlendirmeleri açısından etkin olabileceği düşünülmelidir. 

2.1.8.13. Av Kuşları Yetiştiriciliği 

Sülün, keklik, etçi güvercin ve beç tavuğu gibi türlerin; genetik stokların takviye 

edilmesi, et üretim amaçlı yetiştirilmesi veya av amaçlı üretimleri, bazı ülkelerde olduğu gibi 

Türkiye’de de yapılmaktadır. Özellikle av amaçlı yetiştiricilik uygun koşullarda yeterli geliri 
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sağlayabilmektedir. Nitekim Fransa, İspanya, Macaristan, İtalya, Çek Cumhuriyeti gibi 

ülkelerde özel avcılık alanları için sülün ve keklik yetiştiriciliği ekonomik sonuçlar 

vermektedir. Türkiye’de bu konuda Çevre ve Orman Bakanlığının stok takviyesi amaçlı 

üretim birimleri bulunmaktadır. Ayrıca Bakanlık sözleşmeli üretim de yaptırabilmektedir. 

Ancak hayvanların av mevsiminin başlamasına az bir süre kala doğal ortama bırakılması ve 

kontrolsüz avcılık faydanın beklenenden düşük olmasına yol açmaktadır.  

2.1.8.14. Tavşan Yetiştiriciliği 

Et, yün ve derisinden yararlanılmak üzere yetiştiriciliği yapılan tavşan, ekonomik 

üretimi kolayca sürdürülebilecek hayvan türlerindendir. Özellikte tavşan eti üretiminde üreme 

hızı, kullanılan yem maddelerinin niteliği ve etin kalite özellikleri açısından birçok avantaj 

söz konusudur. Ancak tavşan eti tüketimi konusunda değişik ülkelerdeki sorunlar ülkemizde 

de geçerliliğini korumaktadır. Gerek kedi-köpek karkasları ile karıştırılması, gerek 

alışkanlıklar ve gerekse inançlar tüketimin artmaması konusunda önemli faktörlerdir. Bu 

nedenle 1970’li yıllarda et tavşanı yetiştiriciliği konusunda özellikle Batı Anadolu’da ortaya 

çıkan üretim işletmeleri, giderek ya üretimlerini azaltmışlar veya tamamen durdurmuş ve 

kapanmışlardır. Ancak Türkiye’ye gelen özellikle Avrupalı turistlerin tüketim alışkanlıkları 

nedeniyle turizm merkezlerinde tüketim önem kazanabilir. Çok etkili pazarlama ve tanıtım 

yapılmazsa avcılık ve hobi amaçlı üretime ilave olarak ortaya çıkacak ekonomik amaçlı 

tavşan eti üretimine yerli tüketimin önemli bir katkısı, en azından yakın gelecekte, 

beklenmemelidir. 

Deri ve kürk üretimi konusunda kürk hayvanları ile rekabet etme şansı olmadığı gibi, bu 

amaçla belirli tavşan ırklarının kullanılabildiği, et üretimi ve döl verimleri ile deri kalitesi 

arasında olumsuz ilişkiler olduğu, dolayısıyla et tavşanlarından elde edilen derilerin kaliteli 

deriler olmadığı bilinmektedir.  

Tavşan yünü üretimi konusunda Türkiye’de son yıllarda ciddi spekülasyonlar 

yapılmıştır. Örneğin Ankara tavşanı yününün dünya piyasalarında çok yüksek fiyatlarla 

pazarlanabildiği şeklinde reklam kampanyaları yürütülmüş, birçok ortamda oldukça ve cazip 

veriler sunulmuştur. Bu kampanyalar sayesinde özellikle 2000 yılından itibaren 2-3 yıllık 

dönemde ithal edilen ve yüksek fiyatla satılan damızlıklara dayalı olarak ülke genelinde 

küçük-orta kapasiteli çok sayıda işletme kurulmuştur. Kurulan işletmeler önceleri yün 

üretimini hedefliyor görünmekle birlikte işin niteliği ortaya çıkınca tamamına yakını damızlık 

materyal pazarından pay kapma yarışına girmiştir. Ne var ki ürün pazarlanamayınca bu alan 



Dokuzuncu Kalkınma Planı                                                                                                              Hayvancılık Özel İhtisas Komisyonu Raporu 

http://ekutup.dpt.gov.tr/hayvanci/öik670.pdf  25

da kapanmıştır. Günümüzde yünü pazarlayacak bir ortam bulunamadığı, bekledikleri fiyatın 

gerçekleşmediği ve damızlık materyal satışının da durma noktasına geldiğini gören üreticiler 

üretimi bırakma yoluna gitmişlerdir. Ancak özel bazı üretici organizasyonlarının kurulma 

girişimlerinin olduğu bu alanda gelecekte kısmi gelişmeler beklenebilir. Ancak kısa ve orta 

vadede Çin’in Dünya tekeli olmasını engelleyecek gelişmeler beklenmemelidir.  

2.1.8.15. Kürk Hayvanları Yetiştiriciliği 

Eski çağlarda insanların temel giyinme gereksinimini karşılamak amacıyla kullanılan 

kürkler, günümüzde prestij, süs ve sosyal statü göstergesi olarak tüketimde yer almıştır. Kürk 

üretimi tabiatta vahşi olarak yaşayan bazı hayvanların avlanmasıyla sağlanabildiği gibi kimi 

kürk hayvanlarının özel çiftliklerde yetiştirilmesiyle de mümkün olmaktadır. Şinşilla, mink, 

tilki, karagül koyunu, rakun gibi hayvanlar kürk üretimi içinde önemli bir yer tutmaktadır. 

Dünyada 2004 yılı sonu itibarıyla Mink kürkü üretimi az bir artışla 35 milyona çıkmıştır. 

Danimarka en büyük mink kürkü üreticisidir. Üretimini 2004 yılında 400 000 adet artırarak 

12,6 milyona çıkarmıştır. Finlandiya, Norveç, İzlanda ve İsveç gibi kuzey ülkelerinin kürk 

üretiminde az bir düşüş olsa da 2004 yılında mink kürkü üretimi toplam 16,6 milyon adet 

olmuştur. Hollanda 3,1 milyon adet ile dünya üçüncüsü olup 2003 yılında 3,1 milyon adet 

olan üretimini 2004 yılında 3,25 milyon adete çıkarmıştır. Rusya Federasyonu ve Batlık 

ülkelerinde ise üretim miktarında herhangi bir değişim olmamıştır. ABD 2,5 milyon adet olan 

mink kürkü üretimini 2004 yılında 2,6 milyona çıkarmıştır. Çin Halk Cumhuriyeti ise mink 

üretiminde 4 milyon adet ile dünya ikincisidir. Dünyada yıllık tilki kürkü üretiminin 4,3 

milyon adet olup bunun 2,1 milyonu, bu üretimde ilk sırada olan Finlandiya’da 

gerçekleştirilmektedir. 

Son yıllarda hayvanların sadece kürklerinin değerlendirilmesi amacıyla yetiştirilmesi 

aleyhinde şiddeti ve yaygınlığı gittikçe artan kampanyalar düzenlenmektedir. Bu yöndeki 

tepki ve girişimlere rağmen, bu ürünlerin üretilmesinde başı çeken, Çin Halk Cumhuriyeti 

dışındaki ülkelerin hem refah ve gelir seviyelerinin yüksek olması, hem de hayvan refahını 

sağlama konusunda önemli kararlar almış olmaları düşündürücüdür. Bu nedenle kürk 

hayvanları üretimi, dikkatle değerlendirilmesi gereken bir üretim dalıdır. Özellikle, kırsal 

kesimde yaşayan toprağı az köylülere gelir sağlamak ve kentlere olan göçü azaltmak amacıyla 

belli ölçülerde bu üretim kolunun geliştirilmesi mümkün olabilir. Nitekim, İzmir, İzmit, 

Çankırı, Denizli, Kastamonu, Ankara ve Antalya gibi illerimizde bazı yabancı firmaların 

küçük aile işletmelerine damızlık dağıtma girişimleri olmuş ve iş bu aşamanın ötesine pek 
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geçememiştir. Bu deneyimler de değerlendirilerek uygun organizasyonlar içerisinde kürk 

hayvanları yetiştiriciliği üzerinde durulabilir. 

2.1.8.16. Pet Hayvanları  

Daha önce uygulamaya konulan kalkınma planlarının oluşturulmasına katkıda bulunan 

Hayvancılık Özel İhtisas Komisyonu raporlarında pet hayvanlarına yer verilmemiştir. Ancak 

büyük şehirlerimizden başlayarak her geçen gün halkımızın ilgi alanına daha fazla giren kedi, 

köpek, at, laboratuvar hayvanları, akvaryum balıkları vb pet hayvanları sahipliği ve 

yetiştiriciliği ile ithalatının artması bu alanın da dikkate alınması gereğini gündeme 

getirmiştir. Gerçekten de bu alan, hayvan temini ve pazarlanmasına ek olarak hayvanların 

bütün ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlayan unsurların da üretilip pazarlandığı bir sektör 

haline gelmiştir. Ayrıca bu alan özellikle hayvanlardan insana geçen (zoonoz) hastalıklar, 

hayvan refahı ve hayvan hakları bakımından da dikkatle izlenmek durumundadır.  

Türkiye’de pet hayvanları veteriner hekimliği, pet hayvanları aşı, ilaç ve biyolojik 

madde ihtiyacı, pet hayvanları yetiştiriciliği ve eğiticiliği, pet hayvanlarının beslenmesi ve 

bakımı ile pet hayvanları ekipmanları üretimi önem kazanmaya başlamış ve bu alanlarda yeni 

iş alanları açılmıştır.  

Hayvanları Koruma Kanunu (5199 sayılı kanun) daha ziyade pet hayvanlarının 

korunması ve refahını hedef almaktadır. Ancak kanunun yürürlüğe girmesi ile birlikte 

yürütmede ciddi sıkıntılar yaşandığı gözlenmektedir. Gerek bu kanunun uygulanması gerekse 

sektörde yer alan aktörlerden kaynaklanan eksiklikler nedeniyle pet hayvanları sektöründe 

ciddi bir kontrolsüzlük ve başıbozukluk söz konusudur. Etkili bir denetim mekanizması 

oluşturularak, üretim, nakliye, satış ve sahibinin bakımı da dahil her aşamada hayvanların 

sağlığı ve refahı ile ilgili izleme ve değerlendirmeler yapılmalıdır.  

2.1.9. Hayvan Sağlığı 

DPT tarafından gerçekleştirilen 9. Kalkınma Planı hazırlık çalışmaları kapsamında, 

hayvan sağlığını inceleyecek bir özel ihtisas komisyonu kurulmuştur. Bu nedenle Hayvancılık 

Özel İhtisas Komisyonu raporunda konu ayrıntılı biçimde irdelenmemiş, hayvansal üretimin 

sürdürülmesinde hayvan sağlığının önemi vurgulanarak genel nitelikli bazı öneriler sunmakla 

yetinilmiştir. 

Hayvan hastalıklarının varlığı hem sektörde ciddi kayıplara neden olmakta, hem insan 

sağlığında olumsuzluklara yol açmakta, hem de hayvancılık sektörüne önemli bir ivme 
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kazandırabilecek hayvan ve hayvansal ürünler ihracatı imkanlarını ortadan kaldırmaktadır. 

Özellikle Şap, Sığır Vebası, Tüberküloz ve Bruselloz gibi salgın hayvan hastalıklarının 

Türkiye’de endemik durumda olması ve hemen hemen tüm bölgelerden hastalık 

bildirimlerinin alınması ve 2005 yılının son çeyreğinde ve 2006 yılının başında ortaya çıkan 

Avian Influenza Türkiye’nin bu konuda çok ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu 

göstermektedir. Kaçakçılığın önlenememesi ve hayvan hareketlerinin yeteri ölçüde kontrol 

altına alınmaması hem söz konusu hastalıklarla mücadeleyi kısıtlamakta ve hem de bunların 

yayılmasını hızlandırmaktadır. 

AB’ne entegrasyonda, gerek üye ülkelere gerekse bölge ülkelerine ihracat imkanı 

yaratabilmesi için, en azından uluslararası hayvan ve hayvansal ürünler ticaretine engel teşkil 

eden hastalıklardan ari durumda olmak bir ön koşuldur. Bu husus da göz önüne alınırsa 

hayvan sağlığının önemi ve çözümün bir an önce sağlanmasının gereği daha kolay 

kavranabilecektir. Türkiye bu konudaki çözümler ile mevcut ve olması muhtemel hayvan 

sağlığı problemlerini AB’nde izlenen politikaları göz önüne alarak çözmek durumundadır. Bu 

çerçeveden olmak üzere, hayvan sağlığı ile ilgili yasal mevzuatın AB mevzuatına uyumlu 

hale getirilmesi çalışmaları sürdürülmelidir. Bunlara ek olarak;  

• Önemli hastalıkların eradikasyonunu sağlamayı hedefleyen programlar hazırlanıp 

uygulanmalı ve bu çalışmalarda başarı sağlanmalı, 

• İzlenebilirlik ve risk yönetimine de katkı sağlayacağı bilinerek ıslah, yetiştirme, 

kesim, sağlık vb kayıtları izlemeye imkan verecek bir milli kayıt koordinasyon ve 

izleme ofisi oluşturulmalı, 

• Et ihracatı için girişimlerde bulunulmalı ve kesimhanelerin şimdiden AB standart 

ve kriterlerine uygunluğunu sağlayacak çalışmalar desteklenmeli, 

• Hastalıklara karşı koruyucu önlemlerin alınabilmesine katkı sağlamak üzere ulusal 

düzeyde üreticilere yönelik eğitim çalışmaları yapılmalı, 

• Hayvan sağlığı açısından uluslararası koşulların yerine getirilmesinin bir parçası 

olarak salgın hastalıklarla mücadele ve tazminat fonunun kurulması çalışmaları 

yürütülmeli ve AB’nin aynı fonundan yararlanmanın yolları aranmalıdır. 

2.1.10. Hayvan Refahı 

Avrupa Birliği yasal düzenlemelerinde hayvanlar; “duygulara sahip canlılar” olarak 

kabul edilmektedir (Amsterdam Antlaşması, 1997). Bu kabul hayvanların yaşam kalitesi 

hakkında kamuoyunun ilgisini yansıtması bakımından önemlidir. 
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Çiftlik hayvanlarında refah temel olarak hayvanın yaşam süresinin üç aşamasında 

dikkati çekmekte ve önem kazanmaktadır. Bu üç husus yetiştirme koşulları, nakil ile kesim 

öncesi ve sırasındaki işlemler olarak sıralanabilmektedir.  

Türkiye’de çiftlik hayvanları yetiştiriciliğinde refah kavramı oldukça yenidir ve doğal 

olarak bu alanda sorunlar mevcuttur. Örneğin Türkiye’de hayvanların bir bölümü yeterince 

beslenememektedir. Benzer şekilde barınaklarla ilgili sorunlar (yetersiz havalandırma, hayvan 

başına ayrılan alanın az olması, bazı barınaklarda hayvanların bağlanması, zemin ve altlıkla 

ilgili sorunlar, sağlık koruma ve hijyenle ilgili sorunlar) da refah düzeyinin azalmasına neden 

olabilmektedir. Yumurta tavukçuluğunda geleneksel kafes sisteminin kullanılması, refahla 

ilgili eleştiri alan hususlardandır. Türkiye’de özellikle buzağı büyütmede hayvan refahına 

aykırı görülebilecek birçok uygulama söz konusudur.  

Hayvan refahı kavramı genel olarak daha öncede değinildiği gibi, hayvanın 

gereksinimlerinin tatminkar düzeyde karşılanması ve hayvana zarar ve acı verecek koşulların 

engellenmesini kapsamaktadır. Hayvan refahı kavramının üzerinde durulması ve 

yerleşmesinde üç etken söz konusudur. Birincisi, hayvanlara uygun ortam sunma isteği, 

ikincisi hayvan refahını sağlayarak ürün kalitesinin korunması, üçüncüsü de olumsuz refah 

imajı nedeni ile pazar kaybı riskinin ortadan kaldırılmasıdır. 

Gerek bu etkenler gerek AB ile uyum süreci gerekse uzun vadeli ulusal çıkarlar dikkate 

alınarak tüm alt sektörler için Ulusal Mevzuat, hayvan refahı kavramı gözetilerek elden 

geçirilmelidir. Bu kapsamda yasal düzenlemelerin öncelikle hayvanların taşınma koşullarının 

belirlenmesine yönelik olmasında yarar vardır. Türlere göre nakliye ve kesim öncesi 

koşulların standardizasyonunun sağlanması hem et ve et ürünlerinin kalitesi hem de hayvan 

hareketlerinin izlenmesi ve hastalıkların kontrolü açısından öncelik taşımaktadır. Bunlara ek 

olarak hayvanların birim alanda stoklanma sıklığı, yemlik-suluk gibi ekipmanlardan 

yararlanmada rekabeti önleyecek bir yeterliliğin sağlanması, ilaç, aşı ve diğer uygulamalarda 

hayvanların ihtiyaçlarının ön plana çıkarılması, zarar ve acı verecek uygulamalardan 

kaçınılması, kesimhaneye veya başka alanlara taşımada uyulması gereken kurallar konusunda 

yaptırımlar gerçekleştirilmelidir. 

Hayvan refahı konusunda düzenlemeler yapılırken AB çerçevesindeki düzenlemelerin 

de sıklıkla değiştiği, bazı yaptırımların ertelenebildiğine dikkat edilmelidir. Özellikle yumurta 

tavukçuluğunda geleneksel kafes sistemlerinde barındırma konusundaki yasaklamalar 2000 

yılından 2005 yılına daha sonra ise 2013 yılına ertelenmiştir. Ülkemiz bu alanda alternatif 



Dokuzuncu Kalkınma Planı                                                                                                              Hayvancılık Özel İhtisas Komisyonu Raporu 

http://ekutup.dpt.gov.tr/hayvanci/öik670.pdf  29

sistemleri tanıma, kısmen uygulamaya başlama gibi bir süreç içerisinde olmalı, acele 

kararlardan kaçınılmalıdır. Zira AB’nde hayvan refahı ön plana çıkarılarak geçilmek istenilen 

bazı üretim sistemleri son günlerdeki sağlık nedenleriyle gündemden düşmeye en hafifiyle 

tartışılmaya başlamıştır. Özellikle tavuk etinde serbest üretim sistemleri yerine, tam kapalı 

entansif sistemlerde üretilen ürünler daha kolay tüketici bulur olmuştur.  

2.1.11. Tarım Sigortaları  

Tarım Sigortaları Kanunu (5363 sayılı kanun) 14.06.2005 tarihinde çıkarılmış, 

uygulamaya ilişkin yönetmelikler ise aynı yılın Eylül ayında yayınlanmıştır. Fakat 2005 

yılında kanunun etkin uygulaması söz konusu olmamıştır. Tarım Sigortaları Kanunu ve 

yönetmeliklerde hayvan hırsızlığına ilişkin açık ifadeler yer almamaktadır. Hem bu konu hem 

de hayvancılıkta sigorta kapsamına alınabilecek diğer risklerin tanımlanması ve prim 

düzeyleri hususu açıklığa kavuşturulmalı ve üreticilerin bilgilenmesi sağlanmalıdır.  

2.1.12. Yurt İçi Tüketim 

Türkiye’nin gıda maddesi nitelikli hayvansal ürünlerde kayda değer seviyede ihracat ve 

ithalat söz konusu değildir. Fakat zaman zaman canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin yasal 

olmayan yollardan ülkeye girdiği iddiaları söz konusudur. Bu nitelikli girişler de dikkate 

alınmaz ise ülkenin gıda maddesi nitelikli hayvansal ürünler üretiminin tüketimine eşit olduğu 

söylenebilir. Kaldı ki pek çok ürün için üretim tespiti ve tahmininde önemli sorunlar devam 

etmektedir. Örneğin TEAE tarafından yapılan kırmızı et üretim tahmini 2004 yılı için 933 840 

ton iken, bu değer DPT tarafından 855 000 ton, FAO tarafından da 605 200 ton olarak 

verilmektedir. İleride ürün hesaplama ve hesaplama yöntemleri üzerinde ayrıca durulacaktır. 

Fakat burada Türkiye’de üretim tahminlerinde büyük hata olduğuna yönelik şüphelerin devam 

ediyor olduğunu hatırlatmak gerekir. 

İthalat ve ihracatın önemli olmadığı ya da denk olduğu varsayılırsa Türkiye’de yurt içi 

tüketimin daha önce verilen kişi başına tüketim ile aynı olduğu söylenebilir. Nitekim 

Türkiye’nin ithalat ve ihracatının yer aldığı 2.1.6 başlığında yer alan değerler de bu yargıyı 

desteklemektedir. 

2.1.13. Fiyatlar 

Hayvansal ürünler ve bunların üretiminde kullanılan bazı bitkisel ürünlerin fiyatları 

tablo 19’da verilmiştir. Tabloda görüleceği üzere Türkiye’de hemen bütün ürünler için önemli 

dalgalanmalar söz konusudur. Tabloda kırmızı et fiyatlarında son yıllarda ortaya çıkan artış 
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dikkat çekicidir. Çünkü bu dönemde karkas ağırlığı esas alınarak sığır etine 500 bin-1 milyon 

TL/kg destekleme verilmiştir. Fiyatın yüksek görünmesinde bunun da katkısı olduğu 

düşünülmelidir. Buna rağmen beş yıllık dönem esas alındığında hayvansal ürün fiyatlarındaki 

artışın hem yem ve yem hammaddeleri hem de enflasyondaki artıştan düşük olduğu da dikkat 

çekmektedir. 

Tablo 19: Yıllar itibariyle bazı ürünlerin fiyatları ve fiyat değişimi 
 Fiyatlar, TL/kg Dönem artışının başlangıç 

değerine oranı* , % 

Yıllar 2000 2001 2002 2003 2004 2001/
2000

2002/ 
2001 

2003/ 
2002 

2004/
2003

2004/
2000

Süt 151 179 192 605 312 544 405 480 462 336 27,4 62,3 29,7 14,0 205,8
Sığır Eti 2 813 511 3 491 322 5 174 978 8 526 560 9 004 433 24,1 48,2 64,8 5,6 220,0
Koyun Eti 2 688 920 3 178 349 5 486 736 8 192 600 8 634 168 18,2 72,6 49,3 5,4 221,1
Arpa 81 600 131 200 149 500 215 000 264 000 60,8 13,9 43,8 22,8 223,5
Mısır 91 800 155 800 218 500 310 000 332 000 69,7 40,2 41,9 7,1 261,7
Yumurta Yemi 130 454 231 593 323 112 391 399 451 390 77,5 39,5 21,1 15,3 246,0
Besi  Yemi 93 106 130 742 193 870 243 208 312 047 40,4 48,3 25,4 28,3 235,2
Süt Yemi 96 679 137 172 204 329 253 268 319 645 41,9 49,0 24,0 26,2 230,6

Enflasyon (TEFE) 61,6 50,1 25,6 11,1 238,5
Kaynak: TKB-TEAE-KKGM 
* Dönem artışı hesaplanıp (örneğin 2001-2000), elde edilen değer 100 ile çarpılıp başlangıç değerine bölünerek 
hesaplanmıştır. 
 

2.1.14. İstihdam 

Türkiye’de hayvansal üretimin istihdam gücünü hesaplamaya yönelik bir 

değerlendirme yoktur. Ancak tarımsal işgücü arz-talep dengesine yönelik bir çalışmada 

tarımsal işgücü arzının yüksek olduğu ve bunun da kısa sürede değiştirilemeyeceği 

vurgulanmıştır. Eğer bu yaklaşımı günümüzde de geçerli sayarsak, hayvansal işgücü arzının 

ihtiyaçtan yüksek olduğu söylenebilir. Nitekim hayvansal üretimi Türkiye’den yüksek pek 

çok ülkede tarımsal nüfusun toplam nüfusa oranı %10’u geçmezken, Türkiye’de bu değerin 

yaklaşık %30 civarında olması da bu iddiayı desteklemektedir. 

Türkiye’de hayvansal üretimin yürütülme şekli ve yatırımcı profilinin değişmesi, 

üretimde bilgi ve teknoloji kullanım seviyesinin artması beklenmektedir. Bu nitelikli 

değişimler hayvansal üretimde istihdam edilecek işgücünün niteliğini de belirleyecektir. 

Gelecekte hayvansal üretimde belki daha az sayıda, fakat daha eğitimli elemanlara ihtiyaç 

duyulacağı açıktır. 
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2.1.15. Hayvancılıkta Destekleme Uygulamaları 

Türkiye’de 2004 yılı toplam GSMH içerisinde tarım sektörünün payı %11,2, bunda 

hayvancılığın payı da %30 civarındadır. Bir başka ifadeyle GSMH’da hayvancılığın payı %3-

4 kadardır. Payının düşüklüğüne rağmen hayvansal ürünlerin stratejik niteliği nedeniyle, 

sektör önemini korumaktadır ve koruyacaktır. 

Türkiye’de hayvancılığın pek çok sorunu vardır. Bazı üretim kollarında işletmelerin 

küçük ölçekli ve dağınık olması, verimliliğin düşük olması, bugüne değin uygulanan 

hayvancılık politikalarının eksiklikleri, sektörün hak ettiği ölçüde desteklenememesi gibi 

birçok faktörü bu grupta saymak mümkündür.  

Tablo 20: Hayvancılık desteklemeleri kapsamında yapılan ödemeler  (milyon TL) 

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı Kayıtları, Ankara, Çeşitli Yıllar. 
2005 yılında hayvan gen kaynaklarının korunması, bal ve küçükbaş hayvan sütü de destekleme kapsamına alınmıştır.  

 

Son beş yıllık dönem dikkate alındığında, hayvancılık sektörüne sağlanan desteklerin 

2004 yılında 2000 yılına göre önemli bir artış gösterdiği söylenebilir. Fakat bu desteklerin 

tamamına yakınının (%97’sinin) büyükbaş hayvancılığa tahsis edildiği de (Tablo 20) dikkat 

çekmektedir. Türkiye 2005 yılında hayvan gen kaynaklarının korunması ile bal ve küçükbaş 

hayvan sütünü de destekleme kapsamına almıştır. 

Türkiye’de tarım sektörü içinde hayvancılık alt sektörü, Cumhuriyetin kuruluşundan bu 

yana yeterli olmasa da, farklı tarım politikası araçları ile desteklenmiştir. Destekleme 

politikalarının genel hedefi, beklendiği üzere, toplumun yeterli düzeyde beslenmesi, 

işletmelerde verimliliğin artırılması, hayvan yetiştiricisinin/üreticinin gelirinin yükseltilmesi, 

 2000 2001 2002 2003 2004 
Gebe Düve 183 133 2 221 602 2 865 008 2 427 598 3 134 550
Yem Bitkileri Desteklemeleri 2 423 103 16 292 129 35 574 257 61 795 739 51 945 133
Suni Tohumlama 142 919 1 049 871 1 214 098 1 973 611 3 789 368
Suni Tohumlama Ekipmanı 1 820 22 747 65 765 89 515 133 486
Kaba Yem 9 246 025 19 037 078 - - -
Sığır ve Manda - 2 828 560 29 321 972 - -
Süt - - 17 546 411 38 192 049 57 487 054
Buzağı - - - 365 196 3 325 424
Arı - - - 108 024 800 859
Balık - - - 799 117 5 753 229
Hastalıktan Ari Süt Hay - - - 5 595 58 041
Telef Olan Hay.Tazm. - - - - 662 214
Et - - - - 69 028 496
Toplam 11 997 000 41 451 987 86 587 511 105 756 443 196 117 854
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hayvansal ürünlerde kendine yeterliliğe erişilmesi ve kırsal gelişmenin sağlanması olarak 

ifade edilmiştir. 

Hayvancılığın desteklenmesinde başvurulan araçların bir bölümü aşağıda açıklanmıştır. 

2.1.15.1. Girdi Bazındaki Destekler 

Bugüne değin hayvancılık sektöründe girdi bazında destek olarak tanımlanabilecek 

uygulamaların bir kısmı aşağıdadır. 

- Karma yem sübvansiyonu uygulaması: 1985-1989 yılları arasında uygulanmıştır. 

- Faizsiz besicilik kredisi: 1993-1995 yılları arasında verilmiştir. 

-T.C.Z.B ve T.K.K tarafından, hayvancılık dahil olmak üzere bazı faaliyet alanlarında 

gösterge faiz üzerinden indirim yapılarak 12 aylık vade ile yatırım ve işletme kredisi 

verilmiştir. 

-2004/6840 sayılı Bakanlar kurulu kararı kapsamında damızlık süt sığırcılığı için 

25.2.2004 tarihinden itibaren en fazla 250 milyar olmak üzere verilen kredi (TCZB, Genelge 

no: 6791 ile 8.3.2004 tarihinde başlatılan faiz indirimi 30 nisan 2004 tarihi itibariyle 

kaldırılmış, daha sonra, 2005/8378 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bu uygulama yeniden 

gündeme gelmiş ve üretime yönelik olarak %25-60 arasında sübvansiyonlu tarımsal kredi 

verilmeye başlanmıştır). Hayvansal üretim için sınır azami 500.000 YTL ve en düşük kapasite 

10 büyükbaş, 50 baş koyun veya 15 baş keçi olarak belirlenmiştir. Faiz indiriminin damızlık 

süt sığırcılığı için %60, büyükbaş hayvan yetiştiriciliği (süt ve besi) için %40 olması 

kararlaştırılmıştır.  

-İşletmelere yatırım kredisi 5 yılda geri ödenmek üzere; hayvan alımı (gebe düve veya 

en fazla 4 yaşında inek/manda), yem ünitesi, süt sağım ünitesi, soğutma tankı, çok yıllık yem 

bitkisi tesisi (hayvan başına 5 dekarı geçmeyecek şekilde) için verilirken, yıllık işletme 

masraflarını karşılamak amacıyla da işletme kredisi verilebilmektedir. Ancak işletme 

kredilerinin vadesi, 120 gün ile 18 ay arasında değişmektedir. T.C.Ziraat Bankası 

yukarıdakilere ek olarak “Bireysel Çiftçi Kredisi”, “Sözleşmeli Üretim Kredileri”, “Projeli 

İşletme Ve Yatırım Kredileri” de vermektedir. Ayrıca son yıllarda tarımın finansmanı ve 

yeniden yapılandırma faaliyeti doğrultusunda, özel bankaların ve kooperatiflerin 

kredilendirme faaliyetlerine de rastlanmaktadır. 

-Suni Tohumlama Desteklemeleri: Suni tohumlamayı yaygın ve etkin kılmak için (1987 

yılından bu yana destekler verilmektedir). 
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-Veteriner İlaçları Sübvansiyonu: 1987-2001 yılları arasında toplam 30,2 milyon ABD 

doları  ödeme yapılmıştır. 

-Kaynak Kullanımı Destek Fonu: 1986-1995 yılları arasında kalkınmada öncelikli 

illerde sabit yatırımın %30’u, diğer illerde ise %25’i oranında destek verilmiştir. 

-Damızlık Süt İneği Sübvansiyonu: Uygulama 1987’de başlatılmıştır. Bir süre ithal 

edilen hayvanlara CİF bedelinin %25’i TL karşılığı olarak destek sağlanırken yurt içinde 

yetiştirilen saf ırk sertifikasına sahip damızlık düvelere de TKB tarafından belirlenen CİF 

bedeli %35’i oranında destek ödemesi yapılmıştır. 1987-1999 döneminde yapılan ödeme 

miktarı 31,2 milyon $ olmuştur. Bu nitelikli destek halen devam etmektedir. 

-Yatırım Teşvikleri: Hazine Müşteşarlığı ve Devlet Sanayi ve Yatırım Bankası 

tarafından finanse edilen yatırım teşvikleri bu grupta değerlendirilebilir. 

-Yem bitkileri üretimi desteği: Beş yıl süreli olan hayvancılığın desteklenmesi ve 

geliştirilmesi projesinin uygulanmasına ilişkin olarak 10 Mayıs 2000 tarihinde yürürlüğe giren 

2000/467 sayılı “Hayvancılığın Desteklenmesi Kararı” ve daha sonra bu kararda yapılan 

değişiklik çerçevesinde (2003/5513 sayılı karar) çok yıllık yem bitkilerinde 1.yıl yatırım 

giderleri ile uygun görülen işletme giderlerinin %35’i, ekiliş alanlarıyla uyumlu alet- ekipman 

alım giderlerinin %30’u, tek yıllık yem bitkilerinde işletme giderlerinin ve ekiliş alanlarıyla 

uyumlu alet- ekipman alım giderlerinin %20’si kadar tutar doğrudan üreticilere ödenmektedir. 

TKB 2004/7 nolu tebliği ile desteklenecek yem bitkileri ekiliş alanlarının en az 5 dekar en 

fazla 5000 dekar olacağı belirtmiş, dane yem üretimi kapsam dışında bırakılmıştır. 

-Hastalıktan Ari İşletmelerin Desteklenmesi: Sığırları Tüberküloz ve Brucelloz hastalığı 

taşımayan işletmelere 2005 yılında hayvan başına 50 YTL desteğin yanında 1 l süt için 7,5 

Ykr süt teşvik primi ödenmektedir. 

2.1.15.2. Ürün Destekleri 

Sığır sütü ve ete prim şeklinde verilen bu desteklerden et için yapılanlara bir süreklilik 

kazandırılamamıştır. 

- Süt Teşvik Primi; 1987 yılından beri süt teşvik primi uygulaması devam etmektedir. 

Ancak kültür ırkı hayvancılığın geliştirilmesi ve sağlıklı sürüler elde etmek için, soy kütüğüne 

kayıtlı işletmelerle hastalıklardan ari işletmelere daha yüksek (7,5 Ykr/lt) olmak üzere sütü 

ruhsatlı işletmelere satanlara süt teşvik primi ödenmektedir.  

-Et Teşvik Primi; Besiciliği teşvik etmek amacıyla 1990 Tarihli YPK kararı çerçevesin 

de EBK ile özel sektör kesimhanelerinde kesilen hayvanlara 1990-1994 yılları arasında prim 
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verilmiş, Ocak, 1995’te uygulama kaldırılmıştır. Ancak besicilik sektöründe dar boğaz olduğu 

öne sürülerek 2004 ve 2005 yıllarında bu nitelikli desteklemeye yeniden başvurulmuştur. 

-Buzağı Teşvik Primi: Hayvancılığın desteklenmesi kararı kapsamında 2000 yılından 

itibaren suni tohumlama sonucu doğan buzağılardan soykütüğüne kayıtlı olanlara daha fazla 

olmak üzere teşvik primi ödenmektedir. Bu desteklemeden yararlanacak buzağı sayısı 

1.200.000 baş ile sınırlandırılmıştır. Soykütüğü veya önsoykütüğü sisteminde kayıtlı kültür 

ırkı veya kültür ırkı melezi hayvanlardan aynı ırktan boğanın sperması ile yapılan suni 

tohumlama sonucu 01.1.2004 tarihinden sonra doğan buzağılar ile yerli ırk ve melezi 

hayvanlarından yine 01.1.2004 tarihinden sonra doğan tüm buzağılar desteklemeden 

faydalanmaktadır. Soykütüğüne kayıtlı sığırlardan suni tohumlama sonucu doğan buzağılara, 

2004 yılı için 60 000 000 TL, önsoykütüğüne kayıtlı sığırlardan suni tohumlama sonucu 

doğan buzağılara ise 30 000 000 TL destekleme ödemesi yapılmıştır. 

2.1.15.3. Fiyat Destekleri 

Canlı hayvan alımı: Alıcı kuruluş olarak görevlendirilen EBK bu görevi 1984 yılına 

kadar sürdürmüştür.  

Et ve süt alımı: EBK ve SEK adlı kamu kuruluşları özelleştirilinceye kadar (1995) 

zaman zaman üreticinin ürününü belirlenen fiyattan satın alma yoluna gitmiştir. 

2.1.15.4 Diğer Destekler 

1980-1989 döneminde Dış Satımda Vergi İadesi uygulaması yapılmıştır. Öte yandan 

tüm ülkelerde olduğu gibi yerli üretimin korunması için ithalatta gümrük vergileri uygulaması 

devam etmektedir. 

Hayvancılığın alt dallarında durum değerlendirildiğinde; ağırlıklı olarak sığırcılığın 

desteklendiği dikkati çekmektedir. Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ve kümes hayvanları ile 

arıcılığın ihmal edildiği söylenebilir. Yalnız 2005 yılında yetersiz de olsa, arıcılık ve 

küçükbaş hayvan yetiştiriciliği de dikkate alınmıştır. 2005 yılında da tiftik ve yaş koza 

destekleme alımı kapsamındaki ürünler olmuştur. 

Türkiye’de hayvancılık sektörüne yönelik desteklerin düşük düzeyde kaldığı dikkati 

çekmektedir. Örneğin AB’nin tarım bütçesinden (garanti bölümünden) hayvancılığa ayrılan 

pay %27 iken, Türkiye’de 2005 yılı destekleme programında hayvancılığa ayrılan pay %5 

civarında iken 2010 yılına kadar bu payın %12’ye çıkarılması öngörülmektedir.  
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Türkiye’de üretim, tüketim, verim ve ihtisaslaşma düzeyi, hammadde temini gibi 

konularda tarımsal bölgeler arasında önemli farklılıklar vardır. Destekleme politikaları bu 

durum göz önüne alınarak bölgelere özel tedbir ve araçlar içerecek şekilde düzenlenebilir.  

Sabit sağım üniteleri ve soğutma tanklarının desteklenmesi süt üretiminde hijyenin 

sağlanmasına katkı sağlayacak nitelikte bir uygulamadır ve sürdürülmesi yararlı olacaktır. 

Kanatlı hayvan yetiştiriciliği ve ürünleri konusunda küçük ölçekli ihracat desteği 

dışında destekleme olmayışı dikkat çekicidir. Bu durumun, kanatlı sektörünün ulaştığı 

gelişmişlik düzeyi ve sorunlarını çözmede yeterliliği nedeniyle desteğe ihtiyacı olmadığının 

düşünülmesinden kaynaklandığı ileri sürülebilir.  

Halen yürürlükte olan ve uygulanmaya devam edilen “Hayvancılığın Desteklenmesi 

Kararı’nın” günün koşullarına uygun güncellemeler yanında etkili bir kontrol ve denetim 

mekanizması altında uygulanması sağlanarak sürdürülmesi yararlı olacaktır. 

Hayvancılıkta kamu yatırımları; ıslah çalışmalarına, kooperatifçiliğe, hayvan 

hastalıkları ve zararlıları ile mücadeleye, koruyucu aşılama-ilaçlamaya ve suni tohumlama 

hizmetlerine ağırlık verilerek düzenlenmektedir. Ayrıca, özel kesimin de bu sektörde yatırım 

yapması teşvik edilmektedir. 

AB’nde tek ödeme sistemine geçilmiştir. Artık işletme alanı başına yapılacak ödemeler 

2000 – 2002 dönemindeki ödemeler  (bitkisel üretim ve hayvansal üretim ödemeleri) baz 

alınarak ve üretimden bağımsız olarak uygulanmaktadır. Bununla birlikte gerek bitkisel 

üretimde gerekse hayvansal üretimde ülkeler üretime bağlı farklı opsiyonları, gerekli 

bulduklarında, belli dönem için uygulayabileceklerdir. 

Hayvancılık desteklerini düzenleyen Kararname ve ana çerçeveyi oluşturan Tarım 

Strateji (2006-2010) isimli belge ekte sunulmuştur (Ek 1 ve Ek 2). 

2.1.16. Sektörün Rekabet Gücü 

Sektörün rekabet gücüne yönelik olarak tüm alt dalları da içerecek bir değerlendirme 

yapmak mümkün değildir. Hayvancılığın alt dalları itibariyle yapılacak değerlendirmeler de 

pek güvenilir bulunmayabilir. Çünkü, kanatlı dışında kalan üretim kollarında doğal koşullara 

bağımlılık oldukça yüksektir. Kanatlı sektöründe de damızlık ve bazı önemli yem 

hammaddeleri bakımından dışa bağımlılık söz konusudur. 

Türkiye’de özellikle et üretimine katkı sağlayan türler arasında, pek üzerinde durulmasa 

da, bir iç rekabetten söz edilebilir. Sonuç olarak bu rekabet ülke içinde devam eden bir 
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etkileşimdir. Toplumun beslenme alışkanlıkları ve fiyatlar ile ürünlerin güvenilir olma 

dereceleri o ürünü üreten sektörün rekabet gücüne etkili olabilmektedir. 

Gıda maddelerinin güvenilir olması uluslararası piyasaya çıkabilmenin ilk koşulu 

olmuştur. Bu nedenle hayvan hastalıklarının yaygın olduğu bir ülke ya da bölgeden sağlanan 

üretimin rekabet gücünün yüksek olacağı beklenilmemelidir. Hayvan sağlığı sorunları ve ürün 

hijyenine ilişkin eksiklikler giderildiğinde pek çok üründe Türkiye’nin rekabet gücü 

yükseltecektir. Ama günümüzde, hem Doğu ve Güneydoğudaki komşu ülkelerin durumu, 

hem de özellikle AB’nin Türkiye’ye kırmızı et başta olmak üzere hayvansal ürünler satma 

isteği, rekabet şansı olsa bile, ihracat imkanını kısıtlayacaktır. 

Türkiye’nin, iklim başta olmak üzere, doğal koşulları değerlendirildiğinde, pek çok 

bölgesinde hayvansal üretimin etkin bir şekilde yapılmasının mümkün olduğu söylenebilir. 

Yem başta olmak üzere bazı önemli girdilerin fiyatlarının düşürülebilmesi, Türkiye’yi daha 

güçlü bir konuma taşıyacaktır. Fakat hayvan sağlığı ve gıda güvenliği konusundaki 

vurdumduymazlık devam ederse, ülkenin ihracatçı olma ihtimali her geçen gün azalacaktır. 

Kötüye gidiş bununla da kalmayacak, bugünkü durumun devamı Türkiye’yi zorunlu olarak 

ithalatçı konuma taşıyacaktır. Bu nedenle bir yandan pazar arama gayreti sürdürülürken, diğer 

yandan da ülke üretimini, hayvan hastalıkları ve ürün kalitesine ilişkin sorunları göz ardı 

etmeden, artırmaya çalışmak gerekecektir. 

Türkiye’de hayvancılık sektörünün rekabet gücü hayvancılık işletmelerinin ve ülkenin 

bu işletmelere sağlayabileceği imkanların bir sonucu olarak şekillenecektir. Gelecek yıllarda, 

sığır yetiştiriciliği başta olmak üzere pek çok alanda bugüne göre daha rekabetçi işletmelerin 

ortaya çıkması ihtimali oldukça yüksektir. Çünkü günümüzde sayısı oldukça fazla olan 

hayvan barındıran işletmelerden, daha rekabetçi hayvancılık yapabilecekler ayakta kalacak ve 

geleceğin işletmelerini oluşturacaktır. Bu bir yandan Türkiye’nin üretimini artıracak, diğer 

yandan da bölge pazarları başta olmak üzere, dünya pazarlarına çıkabilmeye imkan 

sağlayacaktır. Dünya pazarlarında yer alabilmek için zamanla ürünün niteliği kadar üretimin 

hangi koşullarda gerçekleştiğinin de dikkate alınacağı yönünde beklentiler artmaktadır. 

2.1.17. Diğer Sektörlerle İlişkiler 

 Hayvancılık sektörü, yapısı ve ürünleri nedeniyle birçok sektörle ilişkilidir. Bu ilişki 

zaman zaman sektörlerin birbirini doğrudan etkilemesine neden olacak derecede sıkı ve 

yakındır. 
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 Hayvancılık sektörünün en temel çıktısı gıda maddeleri olan ürünlerdir. Bu ürünlerin bir 

bölümü az ya da çok bir işlem gördükten sonra pazarlanabilirken, bir bölümüne uygulanan 

işlem sadece pazarlamanın gerektiği seviyede kalabilmektedir. 

 Sektörün ürettiği önemli ürünlerden biri olan süt, süt sanayinin temel hammaddesidir. 

Türkiye’de Gıda Siciline kayıtlı ve çalışma izni olan işletmelerde işlenen süt miktarı yaklaşık 

3 milyon tondur. Bunun yanında küçük ölçekli mandıralar ile sokak sütçüleri tarafından 

tüketiciye ulaştırılan süt de oldukça büyük miktardadır. Özellikle süt; süt sanayi, mandıralar 

ve sokak sütçüleri tarafından şu ya da bu düzeyde işlenen temel hammadde niteliğindedir. 

 Kırmızı et üretimi için kesime sevk edilen canlı hayvanlar, kesimhanelerin temel girdisi 

niteliğindedir. Burada elde edilen karkasların bir bölümü toptancı kasap ve kasaplar 

aracılığıyla tüketiciye ulaştırılırken, bir bölümü de et sanayinin temel hammaddesi olarak 

sanayi işletmelerine gönderilmektedir. Kanatlı eti için söylenebilecekler de bundan farklı 

değildir. 

 Gıda maddesi nitelikli ürünlere ek olarak tiftik, ipek ve yapağı başta olmak üzere birçok 

elyaf tekstil sanayinde kullanılmaktadır. Bir yan ürün niteliğindeki deri ise dericilik 

sektörünün temel hammaddesidir. 

 Hayvancılık, başta gıda sektörü olmak üzere birçok sektöre hammadde sağlarken, başka 

sektörlerden de kendisi için hammadde nitelikli ürünler de dahil, bir çok mal ve hizmet talep 

etmektedir. Bunlardan ilk olarak akla gelenler aşağıda sıralanmıştır: 

1- Yem sanayinden; karma yem ve yem katkı maddeleri, 

2- Bitkisel üretimden; kaba ve dane yemler, 

3- İlaç ve aşı sektöründen; ilaç, aşı vb., 

4- Makine sanayinden; çeşitli alet ve ekipmanlar, 

5- Bankacılık sektöründen; kredi, 

6- İnşaat sanayinden; nitelikli yapı ve/veya yapı elemanları, 

7- Elektronik sanayinden; bilgi toplama ve değerlendirme araç ve gereçleri, 

8- Biyoteknoloji; çeşitli yem katkı maddeleri ile üreme başta olmak üzere değişik süreçlere 

müdahaleye imkan verecek preparatlar vb unsurlar. 

2.1.18. Mevcut Durumun Değerlendirilmesi 

-Türkiye’de hayvancılık sektörü ülke insanlarının yeterli düzeyde beslenmesini 

sağlayacak seviyede üretim yapamamaktadır. Bunda sektörün potansiyelinin sınırlı 
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olmasından ziyade tüketim gücünün düşüklüğünün payı olduğunu düşündürecek bir çok kanıt 

ve gelişme vardır. 

-Türkiye’de kanatlılarda sağlanan et üretimi son 20 yıllık dönemde istikrarlı 

sayılabilecek hızlı bir artış göstermiştir. Ancak yumurta üretimi için benzer bir yargıda 

bulunmak pek mümkün görünmemektedir. 

-Gerek et, gerek yumurta üretimi amaçlı tavukçuluk işletmeleri büyümekte, piliç eti 

üretiminin hemen tamamı entegrasyonlar tarafından üretilmektedir. 

-Son yıllarda hindi eti üretiminin artması olumlu bir gelişme olarak değerlendirilebilir. 

Kanatlı sektörü, damızlıkta tamamen olmak üzere, bazı yem hammaddeleri ile aşıda dışa 

bağımlı bir sektör durumundadır.  

-Türkiye’de koyun ve keçi yetiştiriciliğinde sayısal azalma devam etmektedir. Bu durum 

ne yazık ki hayvan başına verimlerin artmasının sonucu değildir. Bu yüzden sayısal azalma 

doğrudan bu üretim dalından sağlanan üretimin düşmesi sonucunu doğurmaktadır. Bu 

Türkiye’de koyun ve keçilerden sağlanan et ve süt ile tiftik, yapağı ve deri üretiminde azalma 

anlamına gelmektedir. 

-Koyun ve keçi sayısının azalması kırsal alandan tarımla uğraşan nüfus çekilmediği 

sürece, kırsal alanda sağlanan gelirin de azalması sonucunu doğurabilmektedir. Bu nedenle 

koyun ve keçi yetiştiriciliği sadece üretim açısından değil, kırsal kalkınmanın önemli bir 

unsuru olarak da değerlendirilmelidir. Türkiye’de henüz bu bakış açısı yaygınlık 

kazanmamıştır. 

-Türkiye’de sığır yetiştiriciliği, hayvancılıktan elde edilen toplam değerin büyük bir 

bölümünü tek başına sağlamaktadır. Bu özelliği yanında büyük çaplı ticarete uygunluğu 

sığırcılığı hemen her dönemde gündemde tutmuştur. Buna rağmen sektörde ciddi sorunlar 

devam etmektedir. Bu sorunların önemli bir bölümünün yakın gelecekte çözülmesi gerekir. 

Aksi halde hem olumsuzlukların ülke ekonomisine verdiği zarar devam edecek hem de AB ile 

görüşmelerde Türkiye’nin pazarlık gücü düşük olacaktır.  

-Türkiye sığırcılığının gelişmişlik düzeyi bakımından bölgeler arasında ciddi farklılıklar 

vardır ve bu farklılıkların devam etmesi beklenir. Ancak her bölgede bugünkünden daha etkin 

üretim yapma imkanı olduğu unutulmamalı ve Türkiye’nin bu potansiyeli harekete geçirmesi 

sağlanmalıdır. 

-Türkiye arı yetiştiriciliğinde Dünyanın önde gelen ülkelerindendir. Her ne kadar birim 

alana düşen kovan sayısı yüksek olan ülkeler arasında olsa da, kovan sayısı artmaya devam 
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etmektedir. Kovan başına bal veriminin düşüklüğü yanında, bala olan güvenin ülke içinde bile 

tam olarak tesis edilememiş olması önemli bir sorun olarak ortadadır. 

-İpekböceği yetiştiriciliği konusunda iddiasını hemen hemen kaybetmiş bir ülke olan 

Türkiye’nin zamanla ipek halı ihracatında da söz hakkı kalmayabilir. Hem ipek halı 

üretiminde iddiasını sürdürebilmek hem de kırsal kalkınmaya destek olunması açısından 

ipekböceği yetiştiriciliği geliştirilerek sürdürülmek durumundadır. 

Türkiye hayvancılık piyasalarında ciddi fiyat istikrarsızlığı söz konusudur. Bu 

olumsuzluğu giderecek etkin politikalar da mevcut değildir. Bu durum bir dönem cazip 

görülen bir alana çok sayıda müteşebbisin yatırım yapmasına ve fiyatlar düşünce de 

işletmelerin kapanmasına neden olmaktadır.  

2.2. SEKTÖRÜN DÜNYA VE AB’DE DURUMU 

2.2.1. Sektörün Dünya’da Durumu 

Bu bölümde yaklaşık son 30 yıllık dönemde Dünyada hayvansal ürünler üretim miktarı 

ile üretime katkıda bulunan türlerin sayısındaki değişiklikler özetlenecektir. Dünya üretimi ile 

ilgili değerlendirmelerde Avrupa Birliği yanında, gelişmişlik düzeyine bağlı grupların 

hayvansal üretimine de yer verilmeye çalışılacaktır. Değerlendirmelerde bir örneklilik 

sağlamak amacıyla, zorunlu olmadıkça, aynı kaynağa dayalı bilgiler kullanılacaktır.  

2.2.1.1. Dünya Hayvan Varlığı  

Hayvansal üretime, av hayvanları da dahil, pek çok tür katkı yapmaktadır. Bu çalışmada 

bunların tamamı yerine sığır, koyun, keçi, manda ve domuz yanında tavuk ve hindi üzerinde 

durulacaktır. Fakat hayvan varlığı incelenirken, yanıltıcı olacağı kaygısıyla, tablolarda tavuk 

ve hindi sayısına yer verilmeyecektir.  

 Dünya hayvan varlığının yer aldığı tablo 21 incelendiğinde 1970 yılından 2004 yılına, 

koyun hariç, incelenen diğer türlerde sayının önemli ölçüde arttığı görülmektedir. En hızlı 

sayısal artış keçide gerçekleşmiş ve dünya keçi varlığı yaklaşık iki kat artarak 800 milyon 

başa yaklaşmıştır. Aynı dönemde domuz sayısı 1.73, manda sayısı 1.60, sığır sayısı da 1.24 

kat artmıştır. Tabloda koyun sayısındaki azalma ile keçi sayısındaki olağanüstü artışın hemen 

hemen aynı zaman dilimlerine rastladığı dikkat çekmektedir. 
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Tablo 21: Dünya hayvan varlığının değişimi (1975–2004 yılları arasındaki değerler 1970 yılı 
hayvan varlığı 100 kabul edilerek hesaplanmıştır) 

Kaynak: http://faostat.fao.org/faostat   

 

Hayvan varlığının değişimi bakımından gelişmiş ve gelişme yolundaki ülkeler 

gruplaması esas alınarak bir değerlendirme yapıldığında; gelişmiş ülkelerde keçi ve domuz 

hariç bütün türlerde sayısal azalma meydana geldiği dikkat çekmektedir. Azalma özellikle 

1990 yılından sonra oldukça belirgindir. Gelişmiş ülkelerdeki bu seyre karşılık gelişme 

yolundaki ülkelerde, domuz ve keçide en yüksek olmak üzere, bütün türlerde sayısal artış 

olmuştur (Tablo 22). 

Tablo 22: Gelişmiş ve Gelişme Yolundaki Ülkeler hayvan varlığının değişimi (1975-2004) 
yılları arasındaki değerler 1970 yılı hayvan varlığı 100 kabul edilerek 
hesaplanmıştır) 

Yıllar 1970 (baş) 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2004 2004 (baş) 
Gelişmiş Ülkeler 

Sığır 387 513 605 116 110 109 103 95 85 82 316 675 637
Koyun 551 831 050 95 94 98 103 80 69 64 355 127 614
Keçi 25 740 538 94 97 107 124 124 122 123 31 771 732
Manda 829 622 105 95 64 70 60 70 82 642 355
Domuz 261 144 659 116 130 129 131 116 111 107 284 059 847

Gelişme Yolundaki Ülkeler 
Sığır 694 042 859 107 114 121 129 138 142 147 1 022 619 940
Koyun 509 267 592 103 114 114 125 124 132 138 703 473 153
Keçi 350 163 588 108 125 131 159 180 197 215 751 175 821
Manda 106 608 362 105 113 127 138 149 153 161 171 583 834
Domuz 286 096 467 134 160 159 180 208 214 237 663 741 354
Kaynak: http://faostat.fao.org/faostat   

 

2.2.1.2. Dünya’da Hayvansal Üretim 

Hayvan sayılarındaki azalma ve artış çoğu kez tek başına bir anlam ifade etmez. 

Özellikle gıda maddesi üretimi söz konusu olduğunda hayvansal üretimin hangi yönde ve ne 

miktarda değiştiği önem kazanır. Bu bölümde, gıda maddesi niteliği olan önemli hayvansal 

ürünlerin dünya üretim değeri ve bunda meydana gelen değişim üzerinde durulacaktır.  

Yıllar 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2004 2004 
Sığır 1 081 556 460 110 112 116 120 122 121 124 1 339 295 570
Manda 107 437 984 105 113 127 138 148 152 160 172 263 305
Koyun 1 061 098 640 99 103 105 114 101 99 100 1 058 600 770
Keçi 375 904 126 107 123 129 156 176 192 208 782 947 553
Domuz 547 241 126 125 146 145 157 164 165 173 947 801 201
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Dünya et ve süt üretimi ile buna çeşitli türlerin katkıları yanında yumurta üretimi tablo 

23’te verilmiştir. Tablodan açıkça görüleceği üzere 1970–2004 yılları arasında bütün 

ürünlerin üretiminde önemli artışlar meydana gelmiştir. Örneğin sığır eti üretimi 38,3 milyon 

tondan 59,4 milyon tona, kanatlı eti üretimi 15,1 milyon tondan 78,6 milyon tona, toplam et 

ve süt üretimleri de sırasıyla 100,6 ve 391,8 milyon tondan 259,3 ve 618,5 milyon tona 

ulaşmıştır. Bu değerler son 35 yıllık dönemde, başta tavuk olmak üzere, kanatlı ve keçi eti 

üretiminin oldukça hızlı arttığını göstermektedir. Sadece sığır ve koyun eti üretimindeki 

artışlar 2004 yılı üretimini 1970 yılı üretiminin 2 katı yapacak kadar hızlı olmamıştır. Oysa 

aynı dönemde toplam kanatlı eti üretimi 5,2, keçi eti üretimi 3,4 domuz eti üretimi 2,8 ve 

toplam et üretimi de 2,6 kat artmıştır.  

Dünya süt üretimindeki artış dünya et üretimindeki artıştan düşüktür. Otuz beş yıllık 

dönemde toplam süt üretimi yaklaşık 1,6 kat artmıştır. En düşük artış hızı sığır sütünde (1,45 

kat), en yüksek artış hızı da manda sütünde (3,91 kat) gerçekleşmiştir (Tablo 23). Tavuk 

yumurtası da hızlı artan hayvansal ürünlerden biri olmuştur. Sözü edilen dönemde üretim 19,5 

milyon tondan 58,2 milyon tona yükselmiş, yani yaklaşık 3 kat artmıştır. 

 

Tablo 23: Dünya et, süt ve yumurta üretimi (ton) ve üretimin değişimi (1970 yılı üretimi=100) 
  1970, ton 1980 1990 2000 2004 2004, ton

Sığır  38 349 459 119 139 148 155 59 433 736
Manda  1 322 001 122 171 226 236 3 123 961
Tavuk  13 142 345 174 270 449 516 67 774 837
Keçi  1 288 854 131 206 290 339 4 370 344
Koyun  5 527 960 102 127 137 149 8 225 491
Hindi  1 224 183 168 303 418 427 5 225 185
Domuz  35 798 759 147 195 252 282 100 888 504
Kanatlı (tavuk, hindi vd)  15 100 747 172 272 458 520 78 559 502

ET 

Toplam  Et 100 624 366 136 179 234 258 259 368 207
Sığır Sütü 359 282 764 118 133 137 145 519 784 050
Keçi Sütü 6 458 751 119 154 181 192 12 388 704
Koyun Sütü 5 486 571 124 146 147 153 8 370 066
Manda Sütü 19 593 886 140 225 344 391 76 671 539

SÜT 

Toplam Süt 391 766 098 119 138 148 158 618 528 481
Yumurta (Tavuk) 19 538 389 134 180 265 298 58 205 376
Bal 802 929 121 147 156 168 1 345 672
Kaynak: http://faostat.fao.org/faostat   

Söz konusu dönemde hayvansal ürünlerin üretim miktarları artış hızlarında dikkat 

çekecek kadar büyük farklılıklar vardır. Kanatlı eti ve manda sütü üretiminin oldukça hızlı bir 

şekilde arttığı görülmektedir. Bunda kanatlıya dayalı üretimin bilgi ve teknoloji kullanımına 



Dokuzuncu Kalkınma Planı                                                                                                              Hayvancılık Özel İhtisas Komisyonu Raporu 

http://ekutup.dpt.gov.tr/hayvanci/öik670.pdf  42

uygun olması yanında, insan sağlığı konusundaki kaygıların da rolü olduğu düşünülmektedir. 

Dünya’da manda eti ve sütünde görülen artışı, keçiye dayalı artış ile bir arada değerlendirerek, 

özellikle kalkınmakta olan ülkelerin tüm kaynaklarını etkin biçimde kullanma gayreti ile 

kırsal kalkınma çabalarına bağlamak mümkündür. 

 
Tablo 24: Gelişmiş ve gelişme yolundaki ülkeler de bazı önemli hayvansal ürünlerin üretimi 

(ton) ve üretimin değişimi (1970 yılı üretimi=100) 
Gelişmiş Ülkeler  

1970, ton 1980 1990 2000 2004 2004, ton 
Sığır  27 293 196 115,3 127,4 110,4 107,8 29 433 170
Manda  15 723 103,9 14,0 17,0 10,8 1 700
Tavuk  9 811 311 160,9 223,4 278,9 305,9 30 009 347
Keçi  138 567 110,8 136,3 134,4 143,2 198 496
Koyun  3 636 613 93,3 107,2 88,4 82,0 2 982 692
Hindi  1 168 118 167,4 302,7 408,6 408,3 4 769 671
Domuz  25 928 395 134,5 148,2 145,1 151,2 39 198 950
Kanatlı (tavuk, hindi vd)  11 218 604 160,3 230,2 291,5 315,3 35 372 523

ET 

Toplam  Et 69 920 990 128,2 149,7 150,7 155,5 108 743 187
Sığır Sütü 306 649 474 113,7 123,1 111,2 112,9 346 156 273
Keçi Sütü 138 567 110,8 136,3 134,4 143,2 198 496
Koyun Sütü 2 515 302 105,0 122,9 120,4 124,1 3 120 870
Manda Sütü 72 281 133,9 88,7 199,7 209,3 151 281

SÜT 

Toplam Süt 311 325 406 113,4 122,9 111,4 113,1 30 009 347
Yumurta (Tavuk) 14 866 310 120,7 127,6 122,8 127,8 18 997 796
Bal 499 378 94,6 114,8 95,1 94,5 472 069

                                      Gelişme Yolundaki Ülkeler 
Sığır  11 056 262 127,5 167,9 242,2 268,8 29 720 046
Manda  1 306 278 122,6 173,4 229,0 239,0 3 122 261
Tavuk  3 331 034 214,0 407,0 951,0 1133,7 37 765 490
Keçi  1 150 287 133,9 214,3 308,8 362,7 4 171 848
Koyun  1 891 347 118,7 164,9 231,2 277,2 5 242 799
Hindi  56 066 175,8 299,7 618,9 812,5 455 514
Domuz  9 870 364 180,4 318,5 531,5 625,0 61 689 554
Kanatlı (tavuk, hindi vd)  3 882 143 205,5 391,9 939,7 1112,5 43 186 979

ET 

Toplam  Et 30 703 376 153,1 245,1 422,3 490,6 150 625 020
Sığır Sütü 52 633 290 140,2 193,5 285,4 329,9 173 627 777
Keçi Sütü 1 150 287 133,9 214,3 308,8 362,7 4 171 848
Koyun Sütü 2 971 269 140,4 165,1 169,4 176,7 5 249 196
Manda Sütü 19 521 605 140,5 225,5 344,5 392,0 76 520 258

SÜT 

Toplam Süt 80 440 692 139,8 198,7 289,5 331,2 37 765 490
Yumurta (Tavuk) 4 672 079 176,9 347,9 715,5 839,2 39 207 580
Bal 303 551 165,4 199,8 256,0 287,8 873 603
Kaynak: http://faostat.fao.org/faostat   
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Gelişmiş ve gelişme yolundaki ülkeler esas alınarak bir değerlendirme yapıldığında, 

hayvansal üretime katkı sağlayan bütün kaynaklarda üretim artış hızının gelişmiş ülkelerde 

daha düşük olduğu görülmektedir. Buna rağmen gelişme yolundaki ülkelerin hindi eti ile inek 

sütü ve toplam süt üretimi gelişmiş ülkelerdeki toplam değerden azdır. Gelişme yolundaki 

ülkelerin belirgin üretim fazlalığı gösterdiği ürünler genellikle manda ile koyun ve keçiden 

sağlanan ürünlere ek olarak domuz eti ve yumurtadır. Diğer ürünler bakımından iki grubun 

üretim değerleri birbirine yakın sayılabilir. Fakat gelişme yolundaki ülkelerin nüfusunun 

gelişmiş ülkeler nüfusun 3,7 katı olduğu hatırlanınca bunun hiç de değerli bir üstünlük 

olmadığı anlaşılmaktadır. 

Gelişmiş ülkelerle gelişme yolundaki ülkeler arasındaki temel farklardan biri de hayvan 

başına verimde görülmektedir. Öyle ki pek çok ürün için gelişme yolundaki ülkelerin 2004 

yılı birim başa verim değeri, gelişmiş ülkelerin 1970 yılı değerinden daha küçüktür. Örneğin 

gelişme yolundaki ülkelerde 2004 yılı için sığır başına süt verimi gelişmiş ülkelerin 1970 

yılında ulaştığı değerin yaklaşık üçte biri kadardır.  

2.2.2. Hayvancılık Sektörünün AB’de Durumu 

Bu bölümde ağırlıklı olarak AB’nde hayvancılık üzerinde durulacaktır. Fakat 

hayvancılığın içinde yer aldığı tarım sektörü hakkında da bazı bilgilerin sunulmasında yarar 

olduğu düşünülmektedir. Türkiye’nin arazi büyüklüğü, tarımsal alanı ve çayır mera varlığı 25 

üyeli AB’nin sırasıyla %16,7, %19,0 ve %17,0’si kadardır. Bir başka ifadeyle Türkiye’nin 

toplam toprak varlığı 25 üyeli AB’nin 14 üyesinin toplamından biraz fazla, tarımsal alanı ve 

mera varlığı da 16 ülkenin toplamına eşittir. 

2.2.2.1. Nüfus  

Türkiye’nin toplan nüfusu 25 üyeli birlik nüfusunun %15’i, tarımla uğraşan nüfusu da 

AB tarım nüfusunun %84’ü kadardır. Türkiye’de toplam nüfusun yaklaşık %30’u tarım 

nüfusu olarak değerlendirilmektedir. AB ülkelerinde tarım nüfusunun toplamdaki payı 

ortalama %5,40 olup, ülkelere göre %1,36’dan %17,58’e değişmektedir (Tablo 25). 

 

 

 

 

 



Dokuzuncu Kalkınma Planı                                                                                                              Hayvancılık Özel İhtisas Komisyonu Raporu 

http://ekutup.dpt.gov.tr/hayvanci/öik670.pdf  44

Tablo 25: AB ülkeleri ve Türkiye’nin toplam ve tarımsal nüfusu (2003) 
 Nüfus (1000 kişi) % 
 Toplam Kırsal Şehir Tarım tarımsal kırsal 
Avusturya 8116 2779 5337 367 4,52 34,24 
Belçika 10318 289 10029 169 1,64 2,80 
GKRC 802 248 554 60 7,48 30,92 
Çek Cumhuriyeti 10236 2649 7586 766 7,48 25,88 
Danimarka 5364 784 4580 180 3,36 14,62 
Estonya 1323 412 911 139 10,51 31,14 
Finlandiya 5207 2038 3169 273 5,24 39,14 
Fransa 60144 14309 45835 1736 2,89 23,79 
Almanya 82476 9875 72601 1804 2,19 11,97 
Yunanistan 10976 4267 6710 1331 12,13 38,88 
Macaristan 9877 3464 6413 1070 10,83 35,07 
İrlanda 3956 1579 2377 362 9,15 39,91 
İtalya 57423 18666 38757 2635 4,59 32,51 
Letonya 2307 799 1508 254 11,01 34,63 
Litvanya 3444 1158 2285 451 13,10 33,62 
Lüksemburg 453 36 417 9 1,99 7,95 
Malta 394 32 362 6 1,52 8,12 
Hollanda 16149 5509 10641 497 3,08 34,11 
Polonya 38587 14721 23866 6785 17,58 38,15 
Portekiz 10062 4603 5459 1304 12,96 45,75 
Slovakya 5402 2315 3088 450 8,33 42,85 
Slovenya 1984 977 1007 27 1,36 49,24 
İspanya 41060 9640 31420 2593 6,32 23,48 
İsveç 8876 1485 7391 284 3,20 16,73 
Türkiye 71325 24174 47151 20630 28,92 33,89 
İngiltere 59470 6584 52887 1001 1,68 11,07 
AB-25 454406 109218 345190 24553 5,40 24,04 
Kaynak: http://faostat.fao.org/faostat   

 

2.2.2.2. İşletme Büyüklüğü  

Türkiye’de tarım ile ilgili tartışmaların hemen tamamının ortak noktası işletmelerin 

küçük olduğu ve tarımda yaşanan sorunların büyük ölçüde bundan kaynaklandığıdır. Bu 

konudaki yargı da çoğunlukla gelişmiş addedilen ülkelerin ortalama işletme büyüklükleri ile 

Türkiye’nin ortalama işletme büyüklüğünün mukayesesine dayandırılmaktadır. Bu 

değerlendirmeler yapılırken, başta mukayese edilen ülkelerin ekonomilerinde tarımın payı ve 

tarımda çalışan nüfusun ne olduğu üzerinde pek durulmamaktadır. Özellikle Türkiye ile ilgili 

değerlendirmelerde, bütün bu ihmallere ek olarak, tarımsal işletme olarak değerlendirilen 

ünitelerin tarımsal faaliyet tanımları ortaya konmadığı gibi, Türkiye’nin sergilediği coğrafik 

ve ekonomik farklılıklara da önem verilmemektedir. Bütün bunlara ek olarak, durum tespiti 
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de dahil, tarımsal alandaki değişimin boyutunu ve yönünü tespite imkan verecek sıklık, 

yaygınlık ve doğrulukta veri toplamakta da sorunlar yaşanmaktadır.  

Türkiye’de işletme sayısı ve büyüklükleri “Genel Tarım Sayımı” ile tespit edilmektedir. 

Son Genel Tarım Sayımı 2001 yılında gerçekleştirilmiştir. Türkiye’de uygulanan yedinci 

genel tarım sayımı olan bu çalışmaya göre tüm köyler ile nüfusu 25 binden az olan yerleşim 

yerlerinde yaşayan 6 189 351 hanehalkının  %66,36 sı, yani 4 106 983 hane tarımsal faaliyette 

bulunmaktadır. Toplam hanehalkı içerisinde tarımla uğraşanların payı bölgelere göre 

değişmektedir. Örneğin Kuzeydoğu Anadolu’da hanelerin %80,82’si tarımla uğraşırken, 

Marmara Bölgesi için bu değer %43,47 olarak bildirilmiştir.  

Tarımsal işletme sayısı tüm köyler ve nüfusu 5000 kişinin altında olan yerleşim yerleri 

esas alındığında 3 076 650 olarak belirtilmektedir. Bu sayı esas alınarak yapılan bir 

değerlendirmede işletme başına arazi büyüklüğü yaklaşık 60 da olarak hesaplanmaktadır. 

Ortalama işletme büyüklüğü bakımından iller arasında önemli farklılıklar vardır. Rize ilinde 

ortalama büyüklük en düşük (11,5 da ), Şanlıurfa’da ise en yüksektir (190 da). 

Toplam 3 076 650 işletmenin %1,8 inin arazisinin olmadığı ifade edilmektedir. Toplam 

arazinin yaklaşık %83’ü 20 – 500 da arası araziye sahip işletmelerde toplanmıştır. Bu grupta 

yer alan işletmelerin sayısı yaklaşık 2 milyondur ve bunların yine yaklaşık 500 bin adedinin 

arazi varlığı 100-500 da arasında değişmektedir (Tablo 26). 

Tablo 26: Çeşitli arazi büyüklük gruplarındaki işletmelerin toplamda ve arazi varlığında payı (%) 
2001 GTS İşletme 

büyüklüğü 
(dekar) 

İşletme 
sayısında 

Arazi varlığında 
(dekar) 

İşletme 
Sayısında Eklemeli 

Arazi 
Varlığında Eklemeli 

5 den az 5,88 0,26 5,88 0,3 
5-9 9,61 1,06 15,49 1,3 

10-19 17,86 4,00 33,34 5,3 
20-49 31,46 16,02 64,81 21,3 
50-99 18,54 20,68 83,34 42,0 

100-199 10,83 23,81 94,18 65,8 
200-499 5,09 22,83 99,26 88,7 
500-999 0,58 6,09 99,84 94,8 

1000-2499 0,15 2,97 99,99 97,7 
2500-4999 0,01 0,38 100,00 98,1 

5000+ 0,00 1,91 100 100,0 
Kaynak: DİE, 2001 Genel Tarım Sayımı Sonuçları 
 

2001 Genel Tarım Sayımındaki hayvan sayıları ve sadece hayvansal ve bitkisel üretimin 

bir arada yapıldığı işletmeler dikkate alınarak hazırlanan bir başka tablo (Tablo 27) aşağıda 

sunulmuştur. Türkiye’deki tarım işletmelerinin %67,4’ü bu niteliktedir. Geriye kalan 
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işletmelerin 929 486 adedinde, yani %30,2’sinde sadece bitkisel üretim, toplam işletmelerin 

%2,36’sında da (72 500) hayvansal üretim yapılmaktadır. Hayvansal üretim, bitkisel üretim 

ve ikisini bir arada yapan işletmelerin ortalama arazi varlığı sırasıyla 5,36 da, 54,3 da ve 64,3 

da olarak hesaplanabilmektedir. 

Tablo 27 ve bu tabloya dayalı olarak hazırlanan Grafik-1 incelendiğinde ortalama arazi 

varlığı ile ortalama büyük ve küçükbaş hayvan sayısı arasında bir ilişki olduğu görülmektedir. 

Örneğin işletme başına Türkiye ortalaması 12 küçükbaş ve 5,3 büyükbaş hayvan iken, bu 

değerler; büyüklüğü 10 dekarın altında olan işletmelerde sırasıyla 6 ve 3, büyüklüğü 100-199 

dekar arasında değişen işletme grubunda da 18 ve 7,5 civarında hesaplanabilmektedir. 

AB ülkelerinde işletme büyüklüğü arazi varlığı ve sağlanan gelirle ölçülmektedir. Bu 

bölümde işletme büyüklüğü ortalama arazi varlığı üzerinden hareket edilerek incelenecektir. 

Bu ölçüt kullanıldığında AB (15) de 1995 ve 2000 yıllarında işletme sayısı ve bu sayının 

işletme büyüklüklerine dağılımı tablo 29’da verilmiştir.  

Tablo 27: Türkiye’de bitkisel ve hayvansal üretimi bir arada yapan işletmelerin sayısı ile ortalama 
arazi ve hayvan varlığı  

İşletme başına ortalama hayvan varlığı Arazi varlığı  İşletme sayısı Ortalama arazi, 
da Küçükbaş Büyükbaş 

Toplam 2 073 600 64,34 12,05 5,19 
5’da dan az 86 121 2,74 6,04 2,99 

5-9 167 805 6,73 6,56 2,83 
10-19 348 012 13,74 9,22 3,51 
20-49 680 795 31,24 9,37 4,55 
50-99 422 865 68,18 12,80 6,49 

100-199 244 514 133,80 17,88 7,56 
200-499 109 522 270,29 29,64 8,66 
500-999 10 777 640,65 39,24 10,35 

1000-2499 2 951 1333,58 66,32 14,96 
Kaynak: DİE. 
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Grafik 1: İşletme başına arazi varlığı ile büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısı 
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Tablo 28:Tarımsal bölgelerin işletme sayısı, ortalama arazi büyüklüğü ve hayvan varlığı 
İşletme başına  İşletme sayısı 

Arazi, da Büyükbaş Küçükbaş 
TÜRKİYE 2 073 600 64,3 5,2 12,0 
ORTA KUZEY 240 207 92,9 6,0 11,3 
EGE 354 692 42,4 5,2 10,9 
MARMARA 154 019 64,5 5,7 10,6 
AKDENİZ 206 529 50,2 3,3 10,5 
KUZEYDOĞU 152 515 79,3 8,9 12,8 
GÜNEYDOĞU 221 958 92,8 4,2 25,2 
KARADENİZ 367 564 34,5 4,9 4,2 
ORTADOĞU 204 834 61,5 5,8 10,7 
ORTA GÜNEY 171 282 103,9 4,0 19,5 
Kaynak: DİE 

 

Tablo 29: AB (15) işletme büyüklük gruplarında işletme sayısı ve büyüklük gruplarının payı 
1995 2000 Sahip olunan alan İşletme 

büyüklüğü, 
da 

İşletme 
sayısı*1000 

İşletme 
sayısı*1000 

Toplamda 
payı, % 1000  da Toplamda 

payı % 

İşletme 
sayısının 
değişimi 

  0 - 49 4 193,6 3 903,3 57,6 65 950 5,2 - 6,92 

50-99 960,3 834,3 12,3 58 870 4,6 -13,12 

100-199 782,0 691,3 10,2 98 250 7,7 -11,6 

200-499 848,4 738,4 10,9 236 150 18,6 -12,97 

 500+ 585,7 603,4 8,9 808 690 63,8 3,02 

Toplam 7 370,0 6 770,7 100,0 1 267 910 100,0 -8,13 

Kaynak: http://faostat.fao.org/faostat   

 

Tablo 29’dan 2000 yılında AB (15)’te işletmelerin %57,6 sının büyüklüğünün 50 

dekarın altında olduğu ve bu işletmelerin toplam arazinin ancak %5,2 sine sahip oldukları 

görülmektedir. Buna karşılık 500 dekarın üstünde büyüklüğe sahip işletme sayısı 600 bin 

civarında (toplamın %8,9) olup, toplam alanın %64’ünü işlemektedirler. AB (15)’de 1995 

yılından 2000 yılına işletme sayısı %8,13 azalmıştır. Azalma 0-49 da büyüklük grubunda 

%6,92 olurken, 50-500 da büyüklük gruplarında %10’un üstünde gerçekleşmiştir. Sadece 500 

dekardan büyük işletmelerin sayısında %3’lük bir artış olmuştur. 

AB ülkeleri arasında ortalama işletme büyüklüğü bakımından önemli farklılıklar vardır 

(Tablo 30). Ortalama değer, ülkelere göre, 10 da (Malta) ile 670 da (Çek Cumhuriyeti) 

arasında değişmektedir. Ülkeler arasında benzer bir durum 100 dekardan az arazi varlığına 

sahip işletmelerin payı için de geçerlidir. Bu değer de yine ülkelere göre %19,6 (İrlanda) ile 

%99,8 (Malta) arasında değişmektedir.  
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Tablo 30: AB ülkelerinde tarımsal işletme sayısı ve büyüklük gruplarının payı 
Büyüklük gruplarının payı, % 

Ülkeler İşletme 
sayısı*1000 

Ortalama 
büyüklük, 

da 

>500 da 
işletmelerin 
denetlediği 

alan,% 

Tarımda 
çalışan 
nüfusun 

payı 
0-49 50-99 <100 100-199 200-499 >500

EU-15* 6770,7 187 63,8 4,0 57,6 12,3 69,9 10,2 10,9 8,9 
Belçika 54,9 254 49,1 1,7 28,0 13,2 41,2 16,1 27,8 14,9
Çekoslovakya 54,1 669 91,9 4,5 60,5 11,0 71,5 9,6 8 10,7
Danimarka 48,6 547 77,2 3,3 3,7 16,5 20,2 18,2 26,3 35,3
Almanya 412,3 412 70,9 2,4 23,6 14,6 38,2 18,7 22,8 20,3
Estonya 36,9 216 65,8 6,3 50,8 19,7 70,5 14,5 9,1 5,8 
Yunanistan* 817,1 44 10,6 16,3 76,8 13,3 90,1 6,4 2,9 0,5 
İspanya* 1287,4 203 68,2 5,6 57,5 14,9 72,4 11 8,9 7,8 
Fransa 614 453 79,2 4,3 27,6 9,3 36,9 10,4 19,8 32,9
İrlanda 135,3 323 47,1 6,4 7,7 11,9 19,6 24,2 38,2 18 
İtalya* 2153,7 61 36,6 4,7 78,3 10,1 88,4 6 3,8 1,7 
GKRC 45,2 35 29,8 5,2 87,5 6,3 93,8 3,4 1,9 0,9 
Letonya 140,8 102 36,0 14,6 55,5 21,8 77,3 13,8 6,5 2,4 
Litvanya 278,5 91 33,6 18,7 61,6 21,2 82,8 10,8 4,7 1,8 
Luksemburg 2,5 523 83,7 2,4 19,6 8,9 28,5 7,8 17,8 45,8
Macaristan 773,4 56 68,1 5,4 89,6 4,3 93,9 2,8 1,8 1,4 
Malta 11 10 0 2,5 97,8 2 99,8 0,2 0 0 
Hollanda 85,5 235 43,6 2,7 29,6 14,2 43,8 15,9 28,1 12,2
Avusturya* 199,5 170 36,7 5,5 36,4 19,1 55,5 22,4 17,6 4,5 
Polonya 2177,6 70 25,2 18,2 64,3 18 82,3 11,8 4,3 0,9 
Portekiz* 416 93 60,1 12,8 78,8 10,1 88,9 5,5 3,1 2,4 
Slovenya 77,1 63 8,1 8,4 57,5 26,7 84,2 12,6 2,9 0,3 
Slovakya 71,7 298 95,1 6,0 91,9 2,1 94,0 1,4 1,3 3,3 
Finlandiya 75 299 44,4 5,3 9,9 12,9 22,8 23,5 37,2 16,5
İsveç 67,9 461 72,3 2,5 10,4 15,1 25,5 20,1 26 28,4
İngiltere 280,6 574 86,0 1,2 36,9 9,6 46,5 10,6 16 26,9
Türkiye 3076,6 60 11,3 32,7 64,8 18,4 83,2 10,8 5,1 0,9 
* işaretliler 2000 yılı, diğerleri 2003 yılı değerleridir. 
Kaynak: http://europa.eu.int/comm/agriculture/agrista/ 

 

Ülkelerin tarımda istihdam ettikleri nüfusun toplam nüfustaki payı ile işletme 

büyüklüğü ve işletme sayısı arasında bir ilişki söz konusudur. Tarımda çalışan nüfusun 

payının düşmesine yol açan gelişmelerin, işletme sayısının azalmasına, dolayısıyla 

işletmelerin ortalama büyüklüğünün artmasına yol açması beklenmelidir.  

2.2.2.3.  AB’de Hayvan Varlığı ve Hayvansal Üretim 

2.2.2.3.1. Hayvan Sayısı 

AB ile Türkiye’nin hayvan varlığı bakımından mukayesesi ilginç sayılabilecek birçok husus 

ortaya çıkarmaktadır. Örneğin Türkiye’nin manda, keçi ve kovan sayısı AB-25 toplamının 

sırasıyla %52, %54 ve %50’si kadardır (Tablo 31). Sığır ve koyun söz konusu olduğunda aynı 

değerler yine sırayla %11 ve %24 olarak hesaplanmaktadır. Ülkeler arasında bir mukayese 

yapıldığında Türkiye’nin üç ülke (İngiltere, Fransa, Almanya) dışında en fazla sığıra, 
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İngiltere’den sonra en fazla koyuna, İtalya’dan sonra en fazla mandaya ve en fazla keçiye 

sahip olduğu anlaşılmaktadır. Bu değerler Türkiye’nin hayvan sayısı bakımından, özellikle 

küçükbaş hayvanlarda ve sığırlarda büyük bir katılımcı olabileceğini göstermektedir.  

 

Tablo 31: AB ülkeleri 2004 yılı  hayvan varlığı, (x1000) 
Ülkeler Arı (kovan) Manda Sığır Keçi Domuz Koyun 
AB 25 10 253 261 88 424 12 279 152 302 103 193
AB 15 7 303 261 78 465 11 554 121 982 100 618
Avusturya 345 2 052 58 3 245 325
Belçika 29 2 739 26 6 355 151
GKRC 50 59 460 491 295
Çek Cumhuriyeti 480 1 428 12 3 127 116
Danimarka  1 646 13 233 141
Estonya 47 257 4 345 31
Finlandiya 45 977 5 1 394 95
Fransa 1 150 19 320 1 206 15 004 9 151
Almanya 930 13 386 160 26 495 2 170
Yunanistan 1 300 1 624 5 362 948 9 042
Macaristan 590 739 140 4 913 1 296
İrlanda 0 7 044 8 1 732 4 850
İtalya 900 260 6 727 961 9 223 8 000
Letonya 0 379 15 444 39
Litvanya 81 812 27 1 057 17
Lüksemburg  185 2 76 7
Malta  18 5 73 15
Hollanda  3 767 265 11 097 1 236
Polonya 1 300 5 277 18 100 340
Portekiz 300 1 389 502 2 249 5 500
Slovakya 192 540 39 1 149 321
Slovenya 210 450 23 621 106
İspanya 2 250 6 500 3 000 23 990 24 000
İsveç 54 1 605 1 903 450
İngiltere  10 504 5 038 35 500
Kaynak: http://faostat.fao.org/faostat 
 
 

Günümüz AB hayvan varlığı kadar, uzun bir dönemde AB hayvan varlığının değişimi 

üzerinde durmanın da yararlı olacağı düşüncesiyle tablo 32 hazırlanmıştır. Tablo da yer alan 

değerlerden en dikkat çekici olanı son 30 yıllık dönemde AB (15)’te sığır dışında, son 20 yıl 

içerisinde de sığır ve arı dışında kalan türlerde sayısal artışın olmasıdır. 
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Tablo 32: AB (15) hayvan varlığın ve değişimi (1985 hayvan varlığı= 100) 
 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2004 2004 

 Sayı                                                AB 15                                                      Sayı 
Kovan 5 998 231 108 126 123 113 118 116 7 303 000
Manda 95 914 94 105 118 114 210 272 260 788
Sığır 97 458 378 100 100 94 87 84 80 78 464 772
Keçi 9 647 636 100 109 131 126 123 121 11 554 419
Domuz 98 235 525 114 118 124 121 125 125 121 982 021
Koyun 82 524 612 93 106 140 138 136 122 100 617 875
Kaynak: http://faostat.fao.org/faostat 
 

2.2.2.3.2. Hayvansal Üretim ve Unsurları 

AB (25)’te toplam tarımsal gelirde hayvansal üretimin payı 2003 yılı için %41,9’dur. Bu 

değer ülkelere bağlı olarak %72,0 (İrlanda) ile %25,6 (Yunanistan) arasında değişmektedir. 

Yaklaşık 306 milyar avro (€) olan toplam tarımsal üretim değerinin %13,7’si sütten, 

%9,6’sı sığırdan, %8,5’i domuzdan, %2,3’ü koyun ve keçiden, %2,2’si yumurtadan ve %4,1’i 

de kanatlı etinden sağlanmaktadır. Toplulukta yer alan ülkelerin tarımsal üretimlerine önemli 

katkıda bulunan alt sektörler farklılık göstermekle birlikte pek çok ülkede süt ve domuz 

üretimi ilk sırayı almaktadır. Topluluk içinde yıllık hayvansal üretim değeri 10 milyar 

Euro’nun üzerinde olan beş ülkenin (sırasıyla Fransa, Almanya, İtalya İspanya ve İngiltere) 

hayvansal üretimden sağladığı toplam değer, AB (15)’in üretim değerinin %72,5’ine, AB 

(25)’in üretim değerinin de %65,8’ine eşittir (Tablo 33). 

Türkiye’nin 2003 yılı GSYİH 212 milyar avro (€) ve tarımın payı da %11,8 olarak 

hesaplanmıştır. Toplam tarımsal üretimde hayvansal üretimin payı %31 olarak tahmin 

edilmektedir. Bu durumda Türkiye’nin tarımsal üretim değerini yaklaşık 25 milyar €, 

hayvansal üretim değerini de 7,76 milyar avro (€) olarak hesaplamak mümkündür. Bu 

değerler dikkate alındığında Türkiye’nin tarımsal üretim değeri olarak AB’nde İspanya’dan 

sonra 4., hayvansal üretim değeri olarak da İngiltere’den sonra 6. sırayı alabileceği 

anlaşılmaktadır. 

Türkiye mevcut üretim seviyesi ve değerleriyle; AB (25) tarımsal üretiminin yaklaşık 

%8’ine, hayvansal üretiminin de %6’sına eşdeğer üretim yapmaktadır. Bir başka 

değerlendirme yapıldığında, Türkiye’nin tarımsal üretim değerinin birliğe son katılan 10 

üyenin üretim değerine hemen hemen eşit, hayvansal üretim değerinin de %66’sı kadar 

olduğu hesaplanabilmektedir.  
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Tablo 33: AB ülkeleri tarımsal üretim değeri ve bunda çeşitli hayvansal ürünlerin payı (2003) 
Ürünler ve tarımsal üretimde payları 

Ülkeler 

Tarımsal 
üretim 
değeri 

milyon € 

Hayvansal 
üretim 
değeri 

milyon € 

Hayvansal 
üretimin 
Payı, % Süt Sığır Domuz Koyun 

ve keçi Yumurta Kanatlı

AB 25 305 601   128 067 41 9 13,7 9,6 8,5 2,3 2,2 4,1 
AB 15 280 524   116 239 41 4 13,6 10,1 7,9 2,4 2,0 3,9 
Fransa 62 446   23 814 38 1 12,1 13,0 4,3 1,4 1,4 4,7 
Almanya 40 212   18 866 46 9 20,6 7,9 12,2 0,6 2,1 2,4 
İtalya 43 028   14 341 35 6 10,0 8,6 5,6 1,0 2,1 4,1 
İspanya 39 908   14 216 33 3 5,7 6,5 10,4 4,5 2,7 4,1 
İngiltere 22 823   13 020 57 0 16,2 16,1 4,3 7,6 3,3 8,1 
Türkiye 25 016 7 755 31 0 Süt=13 8 Kırmızı Et=7 0 Kanatlı v b=10 
Hollanda 19 959   7 457 37 4 17,4 6,4 8,4 1,0 1,7 1,9 
Polonya 11 607   5 506 47 4 14,8 3,4 17,8 0,1 4,4 6,2 
Danimarka 8 127   4 536 55 8 18,5 4,7 25,1 0,1 1,1 2,2 
İrlanda 6 006   4 323 72,0 23,7 32,0 4,7 5,0 0,5 2,3 
Belçika 6 777   3 516 51 9 10,7 15,2 19,0 0,1 1,9 4,6 
Yunanistan 11 014   2 815 25 6 8,8 2,5 1,8 8,7 1,4 1,3 
Avusturya 5 288   2 528 47 8 15,7 14,5 11,0 0,6 2,5 2,3 
Macaristan 5 424 2316 50 8 10,5 1,6 13,2 0,8 3,3 10,4 
İsveç 4 553 2 315 42,6 23,9 10,8 7,9 0,4 2,3 2,3 
Portekiz 6 175   2 205 35 7 11,4 6,5 6,6 2,9 1,7 3,7 
Finlandiya 3 950   2 127 53 8 27,1 10,2 7,3 0,1 1,1 3,0 
Çek Cum       2 878   1 456 50 6 21,1 5,4 14,5 0,0 3,0 6,4 
Slovakya 1 410    763 54,2 17,2 6,4 16,8 0,9 4,5 6,4 
Slovenya 946    507 53,6 17,1 14,2 10,0 0,8 2,3 7,3 
Litvanya 1 198    490 38,9 17,9 3,7 10,2 0,2 3,5 3,3 
GKRC 615    281 43,4 11,1 3,3 9,0 10,4 1,9 7,6 
Letonya 490    221 42,4 19,9 4,2 11,1 0,2 5,3 1,7 
Estonya 389    211 52,6 26,7 5,5 14,5 0,3 3,3 2,2 
Lüksemburg 257    161 62,2 32,3 23,3 5,3 0,4 0,8 0,1 
Malta 121    77 49,4 14,1 2,9 15,8 0,5 6,4 9,8 
Kaynak: 1) http://europa.eu.int/comm/agriculture/agrista/2004/table_en/  

    2) DİE  
 

AB(25)’te sağlanan toplam hayvansal ürünler üretiminde ülkelerin payı tablo 34’te 

sunulmuştur. Tabloda görüldüğü üzere AB hayvansal üretiminde ülkelerin paylarına göre 

aldıkları sıra her üründe aynı değildir. Örneğin süt ve domuz söz konusu olduğunda AB 

üretiminin sırasıyla %19,8 ve %18,7 sini sağlayan Almanya ilk sırayı alırken, sığır ve kanatlı 

eti üretiminde Fransa %27 ve %23,3’lük payla topluluk üretimine en büyük katkıyı 

sağlamaktadır. Koyun ve keçi ile yumurta üretiminde ilk sırada (sırasıyla AB üretiminin 

%25,9 ve %16,6’sını sağlayan) İspanya bulunmaktadır. Almanya, Fransa, İspanya ve 

İtalya’nın toplam hayvansal ürünler üretimi topluluk üretiminin yaklaşık %48-60’ı kadar 

olmaktadır. 

 

 

http://europa.eu.int/comm/agriculture/agrista/2004/table_en/


Dokuzuncu Kalkınma Planı                                                                                                              Hayvancılık Özel İhtisas Komisyonu Raporu 

http://ekutup.dpt.gov.tr/hayvanci/öik670.pdf  52

Tablo 34: AB (25) toplam hayvansal ürünler üretiminde birlik ülkelerinin payı, % 
Ülke Süt Sığır Domuz Koyun ve keçi Yumurta Kanatlı eti 
Belçika 1,7 3,5 4,9 0,1 1,9 2,5 
Çekoslovakya 1,5 0,5 1,6 0,0 1,3 1,5 
Danimarka 3,6 1,3 7,8 0,1 1,3 1,4 
Almanya 19,8 10,9 18,7 3,3 13,0 7,7 
Estonya 0,2 0,1 0,2 0,0 0,2 0,1 
Yunanistan 2,3 0,9 0,8 13,9 2,3 1,1 
İspanya 5,5 8,9 16,0 25,9 16,6 13,0 
Fransa 18,1 27,7 10,3 12,7 13,7 23,3 
İrlanda 3,4 6,6 1,1 4,4 0,4 1,1 
İtalya 10,3 12,7 9,2 6,0 13,7 13,9 
GKRC 0,2 0,1 0,2 0,9 0,2 0,4 
Letonya 0,2 0,1 0,2 0,0 0,4 0,1 
Litvanya 0,5 0,2 0,5 0,0 0,6 0,3 
Luksemburg 0,2 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 
Macaristan 1,4 0,3 2,7 0,6 2,7 4,5 
Malta 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 
Hollanda 8,3 4,3 6,4 2,9 5,2 3,0 
Avusturya 2,0 2,6 2,2 0,4 2,0 1,0 
Polonya 4,1 1,3 7,9 0,1 7,7 5,7 
Portekiz 1,7 1,4 1,6 2,6 1,6 1,8 
Slovenya 0,4 0,5 0,4 0,1 0,3 0,6 
Slovakya 0,6 0,3 0,9 0,2 1,0 0,7 
Finlandiya 2,6 1,4 1,1 0,0 0,7 1,0 
İsveç 2,6 1,7 1,4 0,3 1,6 0,8 
İngiltere 8,9 12,6 3,8 25,2 11,4 14,6 
Kaynak: http://europa.eu.int/comm/agriculture/agrista/    

 
2.2.2.3.3. Hayvansal Ürünler Üretiminin Değişimi 

AB (15)’in temel hayvansal ürünler bakımından üretim değerleri tablo 35’te verilmiştir. 

Tabloda görüleceği üzere AB üretim miktarı sığır ve manda eti üretimi hariç, hiçbir ürün ya 

da ürün grubu için 1975 yılı değerinin altında değildir. Manda etinde 1995 yılından sonraki 

artış oldukça dikkat çekicidir. 

Tablo 35: AB (15) hayvansal ürünler üretiminin değişimi (1975 üretimi =100) 
 1975 (1000 t) 1980 1985 1990 1995 2000 2004 2004 (1000 t) 
Sığır eti 8 129,6 105 109 110 98 92 91 7 414,4 
Manda eti 1,9 61 42 26 24 76 72 1,4 
Tavuk eti  3 695,4 120 126 140 165 180 184 6 817,2 
Toplam süt 117 807,96 112 117 111 107 108 105 124 079,0 
Yumurta 5 074,0 107 109 103 104 106 103 5 239,2 
Keçi eti 65,5 112 120 129 127 114 113 73,8 
Keçi sütü 1 288,7 107 114 127 115 122 128 1 643,5 
Bal 65,1 101 116 162 184 170 183 119,4 
Koyun ve kuzu eti 782,5 116 123 145 142 139 125 975,6 
Domuz eti 11 046,8 123 131 140 146 160 163 18 037,6 
Koyun sütü 1 484,3 108 116 135 139 148 152 2 250,5 
Hindi eti 410,7 161 190 282 393 440 412 1 693,1 
Yapağı 142,5 110 121 142 128 125 120 171,2 
Kaynak: http://faostat.fao.org/faostat 
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2.2.2.3.4. Avrupa Birliği’nde Sığırcılık 

Daha önce de değinildiği gibi sığırcılık AB tarımsal üretim değerinin yaklaşık %23’ünü, 

hayvansal üretim değerinin de %60’a yakınını sağlamaktadır. Toplam değeri 70 milyar 

Eurodan fazla olan bu üretime katkıda bulunan sığır sayısı yaklaşık 88 milyon baş olup, 

bunlar yaklaşık 2,7 milyon işletmede barındırılmaktadır. 

Süt sığırcılığı yapan işletmelerin sayısı yaklaşık 1,8 milyon, bunlarda barındırılan inek 

varlığı da 24 milyon civarındadır. AB ülkelerinde süt ineği sayısı ve inek başına ortalama süt 

verimi ile ülkeler işletme sayısı tablo 36’da verilmiştir. Tabloda yer alan işletme sayılarının 

bir bölümü 2001 yılı değerleridir. Söz konusu yıl değerleri kullanılan ülkeler işaretlenmiştir. 

AB ülkelerindeki genel eğilim dikkate alınırsa, AB (25)’in 2003 yılı işletme sayısının 1,8 

milyondan az olması beklenir. 

Tablo 36: AB ülkelerinde sütçü işletme, inek sayısı ve inek başına ortalama süt verimi, (2003) 
Ülkeler Toplam inek sayısı 

x1000 
Ortalama süt 

verimi, kg 
İşletme sayısı 

X 1000 
İşletme başına 

inek sayısı 
EU-25 23 965 5889 1799  
Belçika 572 5922 17 35,3 
Çekoslovakya 449 5873 11 41,8 
Danimarka 589 7734 8 75,0 
Almanya 4 338 6506 122 36,0 
Estonya 114 5138 12 9,7 
Yunanistan 168 4667 11 13,7 
İspanya 1 118 5413 64 17,6 
Fransa* 4 012 5976 121 34,7 
İrlanda* 1 136 4838 31 37,2 
İtalya* 1 913 5648 97 23,2 
GKRC 27 6308 0,25 106,4 
Letonya 186 3951 61 3,0 
Litvanya 448 4201 193 2,3 
Luksemburg 41 6310 1 40,2 
Macaristan 310 6234 22 14,0 
Malta 8 5625 0,153 49,7 
Hollanda 1 551 7050 28 54,1 
Avusturya* 558 5603 74 8,0 
Polonya 2 816 4043 809 3,6 
Portekiz 328 6158 22 15,2 
Slovenya 131 5393 20 6,5 
Slovakya 214 5170 17 12,6 
Finlandiya 328 7207 19 17,5 
İsveç 404 8072 10 41,4 
İngiltere* 2 206 6734 30 73,9 
EU-15* 19 262 6235 689  
* 2001 yılı işletme ve işletme başına inek sayısı değerleri, 
Kaynak: http://europa.eu.int/comm/agriculture/agrista/ 
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Ülkeler bazında bir değerlendirme yapıldığında en fazla işletmenin Polonya’da olduğu 

anlaşılmaktadır. Polonya’nın işletme sayısı neredeyse AB (25)’te yer alan işletmelerin yarısı 

kadardır. İşletme başına ortalama inek sayısı 3,6 olan Polonya’da inek başına süt verimi 4 ton 

civarındadır. Topluluk içinde işletme başına inek sayısı en az olan ülkeler Litvanya ve 

Letonya’dır (3,0 ve 2,3). Söz konusu ülkelerde de inek başına ortalama süt verimi 4 ton 

civarındadır. Birlik ülkeleri arasında inek başına süt verimi en yüksek olan ülke 8072 kg ile 

İsveç olup bunu Danimarka ve Hollanda izlemektedir.  

İşletme başına inek sayısı tek başına yeterince açıklayıcı olmayabilir. Örneğin 

Çekoslovakya’da ortalama sürü büyüklüğünün 41,8 olması (Tablo 36), 9 ve daha az ineğe 

sahip işletmelerin payının %75 olduğu hakkında bilgi sağlamaz. Bu eksikliği gidermek için 

işletmedeki inek sayısı büyüklük gruplarının toplam işletme sayısındaki paylarını göstermek 

üzere bir tablo hazırlanmıştır (Tablo 37). Söz konusu tablo, Türkiye için de önemli olabilecek 

hayli ilginç bilgiler içermektedir. Örneğin 100 ve daha fazla ineğe sahip işletmelerin oranı pek 

çok ülkede oldukça azdır. Hollanda da bulunan 28000 işletmeden ancak 2600’ünün inek 

sayısı 100 başın üzerindedir. 

Tablo 37: Sütçü işletmelerde inek sayısı büyüklük gruplarının payı (%) 
İnek sayısı Ülkeler 1-2 3-9 10-19 20-29 30-49 50-99 >100 

Belçika 3,3 7,4 15,5 19,8 30,8 21,4 1,7 
Çekoslovakya 59,6 15,8 7,2 2,1 1,8 3,0 10,5 
Danimarka 2,3 4,2 4,8 5,7 17,9 37,2 28,0 
Almanya 3,2 13,6 22,8 19,6 21,3 15,7 3,8 
Estonya 74,8 15,7 4,1 1,4 1,2 0,8 2,0 
Yunanistan 39,6 22,3 17,9 6,1 7,4 5,1 1,6 
İspanya 24,5 26,7 18,7 11,8 10,9 5,7 1,9 
Fransa* 3,7 6,0 13,0 19,8 37,9 18,5 1,1 
İrlanda* 0,0 6,5 14,7 17,9 33,7 21,7 0,0 
İtalya* 16,7 31,4 18,9 10,4 10,3 8,1 4,2 
GKRC 3,6 1,2 1,2 2,8 7,2 40,4 43,6 
Letonya 78,7 17,7 2,3 0,6 0,3 0,2 0,2 
Litvanya 78,0 20,4 1,1 0,2 0,1 0,1 0,1 
Luksemburg 1,2 2,1 4,9 20,1 50,1 20,1 1,6 
Macaristan 59,3 31,1 4,5 1,3 0,9 0,8 2,2 
Malta 7,8 6,5 9,2 12,4 23,5 28,8 11,8 
Hollanda 4,6 7,0 6,5 8,0 21,2 43,6 9,1 
Avusturya* 24,4 41,4 26,4 5,8 1,7 0,0 0,0 
Polonya 66,5 26,0 5,9 1,1 0,4 0,1 0,1 
Portekiz 37,9 21,6 14,5 9,9 8,7 6,0 1,5 
Slovenya 39,9 39,4 14,9 3,8 1,5 0,5 0,1 
Finlandiya 4,2 18,4 44,0 21,7 9,7 1,9 0,1 
İsveç : : 17,1 21,5 31,5 20,1 5,2 
İngiltere* 5,9 5,0 5,5 6,5 16,9 33,4 26,8 
Slovakya verilerinde bazı hatalar olduğu için burada yer almamıştır. 
* işaretli ülkelerin değerleri  2001 yılı için 
Kaynak: http://europa.eu.int/comm/agriculture/agrista/2004/table_en/    
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AB tarafından, önemli tarımsal ürünler için geleceğe yönelik beklentileri ortaya koyan 

çalışmalar da yapılmaktadır. Temmuz 2005’te gerçekleştirilen ve 2012 yılına kadar olan 

dönemi içeren bir çalışmada elde edilen değerlerin bir bölümü tablo 38’de sunulmuştur. 

Tabloda en dikkat çekici husus AB (25) süt üretiminde oldukça sınırlı bir artış öngörülmesi ve 

bunun büyük bir bölümünün AB (15) ülkelerince gerçekleştirileceğinin beklenmesidir. 

Tabloda dikkat çeken bir başka husus ise inek sayısında 2,7 milyon baş azalma 

öngörülmesidir. Aynı dönemde sığır eti üretimi için de, 2003 yılına göre 350 bin ton civarında 

bir azalma beklenmektedir (Tablo 38).  

 

Tablo 38: AB sığır sütü üretimi, işlenme oranı ve sütçü sürülere ilişkin beklentiler  
Yıllar 2003  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010  2011  2012 
Sığır sütü, milyon t 143,5 142,3 143,4 144,5 144,9 145,2 145,1 145,0 145,0 145,0
           AB 15 121,8 120,4 121,4 122,4 122,8 123,2 123,1 123,1 123,1 123,1
          ABSK10 21,7 22,0 22,0 22,1 22,1 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 
İşlenen süt, milyon t 130,9 130,6 132,0 133,6 134,2 134,9 135,4 135,7 136,0 136,0
İşleme oranı, % 91,3 91,8 91,5 92,4 92,6 92,9 93,3 93,6 93,8 93,8 
Yağ içeriği, % 4,05 4,07 4,06 4,06 4,06 4,07 4,07 4,07 4,07 4,08 
Protein içeriği, % 3,32 3,32 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,34 3,34 3,34 
Süt verimi, kg 5931 6018 6187 6340 6457 6555 6615 6677 6739 6813 
AB 15 6275 6323 6508 6677 6801 6891 6936 6979 7022 7077 
ABSK10 4536 4739 4866 4956 5042 5154 5256 5371 5497 5634 
İnek sayısı, milyon 23,9 23,4 23,0 22,6 22,3 22,0 21,8 21,6 21,4 21,2 
AB 15 19,3 18,8 18,5 18,2 17,9 17,8 17,7 17,6 17,5 17,3 
ABSK10 4,7 4,6 4,5 4,4 4,3 4,2 4,1 4,0 3,9 3,8 
Kaynak: http://europa.eu.int/comm/agriculture/publi/caprep/prospects2005/tabdairy.xls 

 

2.2.2.3.5. Avrupa Birliği’nde Koyun ve Keçi Yetiştiriciliği 

AB’nin sahip olduğu 90 milyon başa yakın koyunun önemli bir bölümü İngiltere, 

İspanya, Fransa, Yunanistan ve İtalya’da yetiştirilmektedir. Keçi söz konusu olduğunda 

durum biraz değişmekte, keçi varlığının hemen tamamı Akdeniz’e kıyısı olan ülkelerde 

(Yunanistan,  İspanya, Fransa, İtalya ve Portekiz) yetiştirilmektedir (Tablo 39). 

AB koyun ve keçi etinde net ithalatçıdır. Geleceğe yönelik durumu değerlendirmek 

üzere hazırlanan raporlarda AB’nin bu durumunun devam edeceği öngörülmekte ve yıllık 250 

bin ton civarında koyun-keçi eti ithalatı beklenmektedir. Bu beklenti AB ülkelerinde kişi 
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başına koyun-keçi eti tüketiminin ortalama 2,8 kg olacağı tahminine dayandırılmaktadır 

(Tablo 40).  

AB ülkeleri 2003 yılı koyun-keçi eti ithalatının önemli bir bölümünü Yeni Zelanda  

(224 500 ton), Avustralya (19 500 ton), Romanya (13 600 ton) ve Macaristan’dan (9 150 ton) 

gerçekleştirmiştir. 

 

Tablo 39. AB ülkeleri Koyun ve Keçi varlığı (2003) 
Koyun Keçi 

Sayı X 1000 Sayı X 1000 
ÜLKELER 

2000 2003 

Topluluk 
hayvan 

varlığında 
payı, % 

2000’den 
2003’e 

Değişim, % 
2000 2003 

Topluluk 
hayvan 

varlığında 
payı, % 

2000’den 
2003’e 

Değişim, % 

AB 25 98 467 89 984  – 8,6 12179,9 12517,0 100,0 2,8 
Belçika 119 146 0,2 22,4 12,9 25,0 0,2 93,9 

Çekoslovakya 84 103 0,1 22,6 32,0 13,0 0,1 -59,4 
Danimarka 106 92 0,1 – 13,2     
Almanya 2 170 2 145 2,4 – 1,2 135,0 160,0 1,3 18,5 
Estonya 28 30 0,0 6,4 2,7 4,0 0,0 48,1 

Yunanistan 8 732 8 932 9,9 2,3 5317,0 5468,0 43,7 2,8 
İspanya 23 965 23 813 26,5 – 0,6 2627,0 3047,0 24,3 16,0 
Fransa* 9 509 9 127 10,1 – 4,0 1075,0 1208,0 9,7 12,4 
İrlanda* 5 393 4 829 5,4 – 10,5 13,5 8,0 0,1 -40,7 
İtalya* 11 017 8 138 9,0 – 26,1 1397,0 988,0 7,9 -29,3 
GKRC 233 274 0,3 17,6 346,0 444,0 3,5 28,3 
Letonya 27 32 0,0 18,5 8,1 13,0 0,1 60,5 
Litvanya 14 14 0,0 1,4 24,7 22,0 0,2 -10,9 

Luksemburg 7 8 0,0 10,7 0,6 2,0 0,0 246,0 
Macaristan 934 1 103 1,2 18,1  86,0 0,7  
Hollanda 1 152 1 300 1,4 12,8 165,0 268,0 2,1 62,4 

Avusturya* 352 304 0,3 – 13,7 58,0 58,0 0,5 0,0 
Polonya 372 332 0,4 – 10,8 181,1    
Portekiz 3 584 3 457 3,8 – 3,5 629,7 538,0 4,3 -14,6 
Slovenya 73 107 0,1 47,5 14,6 22,0 0,2 50,2 
Slovakya 340 316 0,4 – 7,2 51,1 40,0 0,3 -21,7 
Finlandiya 77 67 0,1 – 13,0 6,4 5,0 0,0 -21,9 
İsveç 437 427 0,5 – 2,3 5,3 5,0 0,0 -5,7 

İngiltere* 29 741 24 888 27,7 – 16,3 77,2 93,0 0,7 20,5 
AB 15 96 362 87 674 97,4 – 9,0 11519,6 11873,0 94,9 3,1 

Kaynak: http://europa.eu.int/comm/agriculture/agrista/2004/table_en/    
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Tablo 40. AB için koyun keçi eti pazar tahmini (1000 ton) 

 Yıllar 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Net Üretim 1 048 1 058 1 047 1 048 1 049 1 049 1 047 1 043 1 041 1 037
AB 15 1 024 1 046 1 024 1 024 1 025 1 025 1 023 1 019 1 016 1 012
ABSK10(1)  24  12  23  24  24  24  24  24  25  25
İthalat  256  247  251  252  252  252  252  253  254  255
İhracat  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4
Tüketim 1 301 1 301 1 294 1 296 1 297 1 297 1 295 1 292 1 290 1 288
Kişi başına tüketim 2,9 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8
AB 15 3,3 3,4 3,3 3,3 3,3 3,3 3,2 3,2 3,2 3,2
ABSK101 0,3 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
(1). Avrupa Birliğine son katılan on ülke  
http://europa.eu.int/comm/agriculture/publi/caprep/prospects2005/tabmeat.xls 
 

 

2.2.2.3.6. Avrupa Birliği’nde Kanatlı  Hayvan Yetiştiriciliği 

AB (25) tarımsal üretim değerinde kanatlı eti ve yumurtanın payları sırasıyla %2,2 ve 

%4,1’dir. AB (25)’te kişi başına kanatlı eti ve yumurta tüketimi ise yine sırasıyla 23,1 ve 13,3 

kg dır. Geleceğe yönelik değerlendirmelerde kişi başına tüketimin yine aynı sırayla 24,5 ve 

13,47 kg’a yükseleceği öngörülmektedir (Tablo 41). 

 

Tablo 41. AB25 için kanatlı eti pazar tahmini (1000ton)  

Yıllar 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Net Üretim 10 842 11 032 11 115 11 156 11 205 11 313 11 440 11 523 11 608 11 677

AB 15 9 027 9 144 9 170 9 157 9 181 9 220 9 315 9 382 9 445 9 471 

ABSK10(1) 1 815 1 888 1 945 1 999 2 024 2 093 2 126 2 141 2 164 2 206 

İthalat 641 532 587 639 657 671 686 701 713 723 

İhracat 969 1 029 1 018 1 015 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 

Tüketim 10 514 10 535 10 684 10 780 10 862 10 984 11 126 11 225 11 321 11 400
(1). Avrupa Birliğine son katılan on ülke  
Kaynak: http://europa.eu.int/comm/agriculture/publi/caprep/prospects2005/tabmeat.xls 
 

Tablo 41 ve 42’de yer alan projeksiyonda AB (25)’in hem kanatlı eti hem de yumurta 

ihraç etmesi öngörüldüğü anlaşılmaktadır. Kanatlı eti için öngörülen ihracat değeri bir milyon 
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ton, ithalat değeri de 600-700 bin ton civarındadır.  Yumurta için öngörülen net ihracat değeri 

ise 100-300 bin tondur.  

Tablo 42. AB25 yumurta pazar tahmini (milyon ton)  

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Kullanılabilir üretim 6,2 6,3 6,3 6,4 6,4 6,5 6,5 6,6 6,6 6,6 
     AB 15 5,3 5,3 5,3 5,4 5,4 5,5 5,5 5,6 5,6 5,6 
    ABSK10 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
Tüketim 6,1 6,2 6,2 6,2 6,2 6,3 6,3 6,3 6,3 6,4 
İthalat  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
İhracat 0,1 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 
Kişi başına tüketim 13,3 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,6 13,6 13,6 
     AB 15 13,5 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 13,8 
    ABSK101 12,3 12,6 12,6 12,6 12,7 12,7 12,8 12,8 12,9 12,9 
(1). Avrupa Birliğine son katılan on ülke  
Kaynak: http://europa.eu.int/comm/agriculture/publi/caprep/prospects2005/tabmeat.xls 
 

 

2.2.2.3.7. Avrupa Birliği’nde Kişi Başına Et ve Süt Tüketim Projeksiyonu  

AB Temmuz 2005’te gerçekleştirilen bir çalışmada 2013 yılına kadar olan dönem için 

tahmin edilen kişi başına et ve süt tüketimi tablo 43’te verilmiştir.  

 

Tablo 43.AB’inde kişi başına et tüketimi projeksiyonu 

 Yıllar  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Sığır eti 18,1 18,0 17,9 17,9 17,9 17,8 17,7 17,6 17,5 17,5
Domuz eti 44,1 43,5 43,3 43,4 43,5 43,6 43,7 43,9 44,1 44,4
Kanatlı eti 23,0 23,0 23,3 23,4 23,5 23,7 24,0 24,2 24,3 24,5
Koyun ve Keçi eti 2,9 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

A
B

25
 

Toplam 88,1 87,4 87,3 87,6 87,7 88,0 88,1 88,4 88,8 89,1
Sığır eti 20,1 20,1 20,0 20,1 20,0 19,9 19,7 19,6 19,5 19,5
Domuz eti 43,7 43,2 43,5 43,7 43,5 43,6 43,6 43,8 44,1 44,3
Kanatlı eti 23,1 22,7 22,9 23,1 23,2 23,4 23,6 23,7 23,9 24,0
Koyun ve Keçi eti 3,3 3,4 3,3 3,3 3,3 3,3 3,2 3,2 3,2 3,2

A
B

15
 

Toplam 90,3 89,4 89,7 90,2 90,0 90,1 90,2 90,4 90,7 90,9
Sığır eti 7,7 7,1 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7
Domuz eti 46,3 45,0 42,5 42,0 43,5 43,8 43,9 44,1 44,3 45,0
Kanatlı eti 22,6 24,4 25,0 25,0 25,5 25,8 26,3 26,6 26,9 27,2
Koyun ve Keçi eti 0,3 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

A
B

SK
10

1  

Toplam 77,0 76,8 74,6 74,1 76,0 76,7 77,3 77,7 78,3 79,3
(1). Avrupa Birliğine son katılan on ülke  
Kaynak: http://europa.eu.int/comm/agriculture/publi/caprep/prospects2005/tabmeat.xls 
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Tabloda görüldüğü üzere AB25 için toplam tüketimde önemli bir değişim 

öngörülmemiş, toplam et tüketiminin AB15’te 90 kg, son giren 10 ülkede de 80 kg civarında 

olacağı tahmin edilmiştir. Toplam et tüketiminde ilk sırayı domuzun alacağı (44,4 kg), bunu 

kanatlının izleyeceği (24,5 kg), sığırın ise üçüncü sırada (17,5 kg) olacağı beklenmektedir. Bu 

değerlerin ilginç yanı, Türkiye’nin bugünkü tüketim düzeyi ile AB arasındaki farkın 

büyüklüğüdür.   

2.2.3 Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Tarım Müzakereleri ve Türkiye Hayvancılığına 
Olası Etkileri 
Bilindiği gibi, 1995 yılında yürürlüğe giren DTÖ Tarım Anlaşması, tarım ürünleri 

ticareti ve ticareti etkileyen destekleme tedbirleri için yeni kuralları yürürlüğe koymuştur. 

Bağlayıcı nitelikteki bu kurallar 1995-2004 yıllarını kapsamaktadır. DTÖ Tarım 

Anlaşması’nın 20. maddesi bu sürenin bitiminden sonra ek kuralların yürürlüğe konulmasını 

ve bu amaçla 1999-2000 döneminde yeni bir müzakere döneminin başlatılmasını 

öngörmüştür. Bu öngörü ışığında 2001 yılında Doha’da düzenlenen DTÖ Bakanlar 

Toplantısı’nda yeni temellerin belirlenmesi müzakerelerin başlatılması karara bağlanmıştır. 

Ancak, 2001 yılında başlayan Doha Kalkınma Gündeminin bir devamı niteliğindeki İleri 

Tarım Müzakerelerinin 2003 yılında Cancun’da başarısızlıkla sonuçlanmasının en önemli 

nedeni gelişme yolundaki ülkelerin (GYÜ), Endenozya, Çin, Hindistan ve Brezilya 

liderliğinde G33 adı altında oluşturduğu grubun etkinliğinin artarak müzakerelere yön verici 

bir güç haline gelebilmeleridir. G33 ülkeleri, DTÖ müzakerelerinin önemli aktörleri olan ve 

liderliğini ABD’nin yaptığı “tarım ürünlerinde de koşulsuz serbest ticaret” düşüncesinin, 

ancak gelişmiş ülkelerin ve onların çokuluslu şirketlerinin çıkarlarını gözettiğini, böyle bir 

yaklaşımın gelişmiş ve gelişmekte ülkeler arasındaki gelir seviyesi, ölçek ekonomisi ve 

teknoloji üstünlüğüne dayalı rekabet gücü farklılıklarını hesaba katmadığını ve daha da 

önemlisi, kırsal ekonomik sektörün niteliklerini de göz ardı ettiğini savunmuşlardır. 

Nihayetinde, G33 ülkelerinin savunduğu “koşullu serbest ticaret” savı bir ölçüde de olsa 31 

Temmuz 2004 tarihinde Cenevre’de imzalanan Taslak Karar metninde yankısını bulmuştur. 

Cenevre’de alınan kararlar ışığında 13-18 Aralık 2005 tarihinde Hong-Kong’da yapılan 

Bakanlar Konferansında bir anlaşma sağlanması için hazırlıklar ve görüşmeler devam 

etmiştir. Fakat bu toplantıda da somut bir uzlaşma sağlanabilmiş değildir. 

Konu başlıkları itibariyle Cenevre’de oluşturulan Taslak Karar metninin içeriği ve 

bunun Türkiye hayvancılığına olası etkileri aşağıda kısaca özetlenmiştir. 



Dokuzuncu Kalkınma Planı                                                                                                              Hayvancılık Özel İhtisas Komisyonu Raporu 

http://ekutup.dpt.gov.tr/hayvanci/öik670.pdf  60

İç Destekler 

De-minimis iç destek harcamalarının toplam üretim değeri içindeki payı olarak 

tanımlanabilir. Bu oran Gelişme Yolunda ki ülkeler için %10, gelişmiş ülkeler için ise %5 

olarak belirlenmiştir. İç desteklerde genel destek miktarı (de-minimis ve mavi kutu 

desteklerin toplamı) üzerinden bant yaklaşımı ile bir indirim yapılması öngörülmekte ve ilk 

dilim olarak da genel destek seviyesinin %20’si kadar yapılması benimsenmektedir. Ancak 

GYÜ’lere bir takım lehte ve özel muameleler olabileceği de belirtilmektedir (örneğin 

GYÜ’lerin de-minimis kapsamında düşük gelirli çiftçilere yaptıkları destekler indirimden 

muaf olabilecektir). ABD, halen GYÜ için %10, GÜ için ise %5 olan de-minimis sınırının 

%50 oranında indirilmesini istemektedir. Buna karşın, G-33 ve AB de-minimisten başka iç 

desteği bulunmayan ülkelerin de-minimis indiriminden muaf olmasını savunmaktadır. 

İhracat Destekleri 

İhracat iadelerinde 44 ürün ve ürün grubu ihracat destekleri listesinde yer almış ve 

bunlar için sınırlayıcı taahhütte bulunulmuştur. Baz alındığı yılda 140 milyon dolar olan 

ihracat sübvansiyonları 10 yılda (1995-2004) harcamalar bakımından %24, miktar 

bakımından %14 indirime tabiidir.  

Pazara Giriş 

DTÖ anlaşması tarife indiriminde ise 1995’den itibaren gelişmiş ülkelere altı yılda %36,  

gelişme yolunda olan ülkelere 10 yıllık süre içinde %24 oranında bir indirim öngörmektedir. 

Bu indirimlerden önce ülkelerin tüm ithalat koruma ve kısıtlamalarının tarifeye 

dönüştürülmesi gerekmektedir. 

Türkiye tarifelendirmeyi tam anlamıyla kullanmamış, temel ürünlerde en yüksek düzeyi 

diğer ürünlerde ise baz alınan dönemdeki korumalar üzerinden indirimi kabul etmiştir. 

Çerçeve Anlaşmada tarife indirimlerinde bant yaklaşımı benimsenmiştir. Bant sayısı ve 

bu bantlar içinde hangi formül ile indirim yapılacağı müzakere sürecinde belirlenecek olmakla 

birlikte, gelişmiş ve gelişme yolundaki ülkelere tek tip formül uygulaması söz konusudur.  

Cenevre Çerçeve Metni dahilinde Türkiye hayvancılık sektörüne olası etkileri 

İç Destekler 

Türkiye’de hayvancılığa verilen pazar destekleri de-minimis seviyesinden oldukça 

aşağıda olduğundan, 1995’te yapılan anlaşmada verilen iç destekleri indirme yönünde bir 
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taahhüdü olmamıştır. Hayvancılık sektörüne sağlanan girdi destekleri son yıllarda önemli 

düzeyde artış kaydetmesine ve bu konu AB 2005 ilerleme raporunda da olumsuz gelişme 

olarak vurgulanmasına rağmen, de-minimis oranında azalma olsa da bunun hayvancılık 

sektörü açısından bir olumsuz yaratmayacağı beklenir. Diğer taraftan, birtakım özel 

muameleler çerçevesinde GYÜ’lerin de-minimis kapsamında düşük gelirli çiftçilere yaptıkları 

destekler indirimden muaf olabilecektir. Bu durum, çoğunluğunu küçük ölçekli işletmelerin 

oluşturduğu Türkiye için olumlu bir gelişme olarak değerlendirilebilir. 

İhracat Destekleri 

Türkiye’nin hayvansal ürün ihracatı için sağladığı teşvikler sınırlı birkaç üründe (bal, 

yumurta, piliç eti) ve çok düşük miktarlardadır. Ayrıca ihracat kredileri içerinde hayvansal 

ürünler yer almadığından müzakerelerde ihracat sübvansiyonların kaldırılması yönünde 

atılacak adımların bu teşviklerin azaltılması yönünde bir yükümlülük getirmesi 

beklenmemektedir. Ancak, Türkiye gibi gelişme yolundaki ülkeler, Gelişmiş Ülkelerin (GÜ) 

uyguladığı ihracat sübvansiyonlarından dolayı haksız rekabet yaşamaktadır. Bundan dolayı 

Türkiye’nin daha sonra yapılacak DTÖ müzakerelerinde GÜ’lerin ihracat sübvansiyonlarını 

kaldırılması yönünde tavır alması doğru bir yöntem olacaktır. GÜ’lerin uyguladıkları ihracat 

teşviklerinin kaldırılması, Türkiye’nin hayvansal ürünlerinin ihracat olanaklarını artıracaktır. 

Ancak bunun ön şartının da hala ciddi problem olarak karşımızda duran, uluslararası hayvan 

ve hayvansal ürün ticaretine engel teşkil eden hayvan hastalıkları ve hijyen problemlerini 

çözmek olduğunu göz önünde bulundurmak gerekmektedir. 

Pazara Giriş 

Türkiye gibi gelişme yolundaki ülkelerin hayvancılığını korumada kullandıkları en etkin 

araçlardan birisi gümrük tarifeleridir. Burada gelişmiş ülkelerle eş zamanlı tarife indirimine 

gidildiğinde gerekli önlemler alınmazsa halen yüksek gümrüklerle korumaya çalışılan 

hayvansal ürünlerin üretimi ve üreticilerin zarar görmesi söz konusu olabilecektir. Bununla 

birlikte, pazara giriş başlığı altında değerlendirilecek özel ürün, hassas ürün uygulamaları ve 

özel koruma mekanizması Türkiye için büyük önem arz etmektedir. Özel koruma 

mekanizmasının iç piyasayı ithalatın olumsuz etkisinden korumak amacıyla kullanılması 

öngörülmüştür. Türkiye için oldukça önemli olan bu mekanizmanın nasıl kurgulanacağı 

oldukça önemlidir. Özel koruma mekanizması tüm GYÜ’ler için bütün ürünlerde, fiyat ve 

miktar uygulaması ile birlikte kurgulanmalıdır. İthal edilen ürün fiyatının iç piyasayı bozması 
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halinde ve ithalatın son üç yılın ortalamasının üzerine çıkması durumunda da müdahale 

edilebilmelidir. 

2.3. GÜÇLÜ VE ZAYIF YANLAR İLE FIRSAT VE TEHDİTLER (GZFT) ANALİZİ 

Hayvancılık Özel İhtisas Komisyonu katılımcıları önce rastgele ortalama 10 kişilik 

gruplara ayrılmıştır. Daha sonra bu gruplardan; sektörün güçlü ve zayıf yanları ile sektör için 

fırsat ve tehdit oluşturan hususları belirlemek üzere çalışmaları talep edilmiştir. Moderatör 

yönetiminde gerçekleştirilen ve katılımcıların tamamına yakınının onayıyla ortaya çıkarılan 

hususlar tablo 44’te bir araya getirilmiştir. 

Tablo 44. GZFT analizi sonuçları 
GÜÇLÜ YANLAR ZAYIF YANLAR 

1. AB dışındaki potansiyel pazarlara yakınlık  
2. Hayvansal üretim açısından farklı üretim 

biçimlerine uygun ekoloji 
3. Tüm toplum katmanlarının AB ile ilişkiler 

nedeniyle hayvancılıkta yeni yapılanma 
beklentisi 

4. Genetik materyal çeşitliliğinin özgün 
hammadde potansiyeli oluşturması ve ürün 
çeşitliliği 

5. Hayvan populasyonunun sayısal çokluğu 
6. İşgücü maliyetinin görece düşük olması 
7. Halen kişi başına yetersiz hayvansal ürün 

tüketiminin gelecekte yaratacağı yüksek talep 
baskısı 

8. Yetişmiş teknik eleman sayısının fazlalığı 
9. Tarım dışı sektörlerdeki daralmanın 

hayvancılığı cazip bir yatırım haline getirmiş 
olması 

1. İstatistik toplamada yaşanan sorunlar ve kayıt 
dışı hayvancılık  

2. Kaliteli kaba yem- mera üretiminin 
yetersizliği, karma yem hammaddesi iç piyasa 
fiyatlarının yüksekliği 

3. Fiyat istikrarsızlığı 
4. Örgütlenme yapısı ( İşlevsel ) 
5. Hayvan hastalıkları, hijyen ve kaliteye ilişkin 

sorunlar 
6. Verim düşüklüğü 
7. Birim üretim maliyetinin yüksekliği-işletme 

büyüklüğünün yetersizliği 
8. Bütçeden hayvancılığa ayrılan miktarın 

yetersizliği 
9. Araştırıcı, yayımcı ve üretici arasındaki bilgi 

akışı yetersizliği 
10. Üretim materyalinin bazı verimler 

bakımından genetik yetersizliği 
FIRSATLAR TEHDİTLER 

1. AB’ye üyelik sürecinin başlamasının itici 
gücü (Gıda güvenliği, sınır kontrolü, hayvan 
sağlığı, hayvancılık vb konularla ilgili 
gelişmeler). 

2. Türkiye’nin coğrafi konumu ve jeopolitik 
önemi 

3. Hayvan varlığının sayısal olarak yüksekliği 
4. Organik hayvancılık için potansiyel mevcudu 
5. Hayvancılığa yapılan desteklemeler 
6. Hayvansal ürünlere olan talebin artacağı 

beklentisi 
7. Islah edilebilir mera varlığı, flora zenginliği 
8. Ham madde ve ürün çeşitliliğinin fazla olması 
9. Yetişmiş eleman ve işgücü potansiyelinin 

yüksek olması, 
10. Yatırım isteğinin olması 

1. Hayvan sağlığı ve hayvan hareketlerindeki 
sorunlar 

2. Yüksek üretim maliyeti ve özellikle yem ham 
maddelerinin fiyatlarının yüksekliği 

3. Pazarlama sorunları, ticari marka 
geliştirilememesi 

4. Desteklemelerin yetersizliği 
5. Kayıt dışı üretimin sürmesi 
6. Sektördeki örgütlenme, koordinasyon 

yetersizliği ve yönetsel sorunların devam 
etmesi 

7. Kalite ve standardizasyon yetersizliği 
8. İşletme büyüklüğü ile ilgili sorunlar 
9. Eğitim düzeyinin yetersizliği (Üretici, bakıcı, 

ara eleman yetiştirilemeyişi) 
10. Ar-Ge ile ilgili sorunlar   
 

 

 



Dokuzuncu Kalkınma Planı                                                                                                              Hayvancılık Özel İhtisas Komisyonu Raporu 

http://ekutup.dpt.gov.tr/hayvanci/öik670.pdf  63

GZFT analizinden elde edilen sonuçlar incelendiğinde güçlü yanlar arasında yer alan 

unsurların bir bölümünün ülkenin konumuyla ilişkili olduğu görülmektedir. Potansiyel 

pazarlara yakınlık ve ekolojik çeşitlilik ilk iki sıradadır. Bunlara ek olarak toplumda yapısal 

değişim beklentisi ile bu beklentiyi karşılamaya katkı sağlayacak yetişmiş insan gücünün 

varlığı da ülkenin güçlü yanları olarak yer almıştır. İşgücü maliyetinin düşüklüğü ile bugün 

düşük olan tüketimin artmasının yaratacağı talep baskısı ve tarım dışı sektörlerdeki 

daralmanın hayvancılığı cazip hale getirdiği de avantaj olarak dile getirilen görüşler 

arasındadır.  

Zayıf yanlar olarak sıralanan 10 başlığın ilki, istatistik toplamada yaşanan sorunlar ile 

kayıt dışı hayvancılık olarak yazılmıştır. Diğer maddelerde yer alanların pek çoğu da ilk 

maddedeki gibi organizasyon, nitelikli işgücü ve kaynak eksikliğine bağlanabilecek 

hususlardır.  

Türkiye’de hayvancılık sektörü için fırsat olarak nitelenen unsurların bir bölümü 

ülkenin güçlü yanları arasında sayılanlar ile benzerlik göstermektedir. Hayvansal ürünlere 

olan talebin artması, yetişmiş eleman ve işgücü potansiyelinin olması ile AB’ye üyelik bu 

grupta sayılabilir.  

Hayvancılık sektörüne tehdit olarak algılanan hususların bir kısmı zayıf yanlar arasında 

sayılanlara benzerdir. Nitekim tehditler arasında yer alan hususlar içerisinde hayvan sağlığı, 

maliyet yüksekliği, kayıt dışılık ile desteklemelerin yetersizliği zayıf yanlar arasında da 

zikredilmiştir.  

GZFT analizi sonucu elde edilenler bir arada değerlendirildiğinde Türkiye 

hayvancılığının oldukça iyi bir resminin elde edilmiş olduğu söylenebilir. Bundan sonraki 

bölümlerde, bu resimden de yararlanılarak uygun strateji ve önlemler belirlenmeye 

çalışılacaktır. 
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3. DOKUZUNCU PLAN DÖNEMİNDE (2007-2013) SEKTÖRDE BEKLENEN 

GELİŞMELER 

Raporun bu bölümünde gıda maddesi nitelikli hayvansal ürünler başta olmak üzere, yurt 

içi talep tahmin edilmeye çalışılacak, talebin karşılanması koşulları üzerinde durulacaktır. 

Buna ek olarak, özellikle hayvan varlığı ve hayvan başına verimler konusunda 2004-2006 

yıllarına ilişkin değerler de verilecektir.     

3.1. Yurtiçi Talep Projeksiyonu  

 Talep projeksiyonunda; nüfus, büyüme hızı ve talebin gelir esnekliğine dayalı olarak 

hesaplanan talep indeksi dikkate alınmaya çalışılmıştır. Tahminlerde kullanılan nüfus, nüfus 

artış hızı ve GSYİH büyüme hızları tablo 45’te bir araya getirilmiştir. Tabloda yer alan 

değerler DPT tarafından “2007-2013 Dönemi Temel Makroekonomik Göstergeler İçin Ön 

Projeksiyonlar” olarak kabul edilen değerlerdir. Çalışmaların bütünlüğünü zedelememek için 

bu değerler olduğu gibi kabul edilmiştir. Yalnız yıllık nüfus artış hızı ve yıllık büyüme 

dikkate alınarak harcanabilir gelir artışı hesaplanmış ve tablonun son sütununda verilmiştir. 
 

Tablo 45. Yurt içi talep projeksiyonunda kullanılan değerler 

Yıllar 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Nüfus (Milyon Kişi) 71,2 72,1 73 73,9 74,8 75,6 76,5 77,3 78,2 79 

GSYİH Büyümesi (%) 8,9 5 

Harcanabilir gelir artışı, % - 3,99 

Kaynak: DPT 

Harcanabilir gelir artışı hesaplandıktan sonra talebin gelir esnekliği değerleri tahmin 

edilmeye çalışılmıştır. Tahmin edilen değerlerin aşağıdaki gibi olması ve bu çalışmada 

kullanılması Özel İhtisas Komisyonu üyelerinin katıldığı bir toplantıda kesinleştirilmiştir.  

Toplam talebi tahmin etmek için önce tablo 46 ve tablo 9’daki değerleri kullanarak kişi 

başına hayvansal ürünler talebi tahmin edilmiştir (tablo 47). Daha sonra da tablo 47’de yer 

alan kişi başı tüketim değerleri ile tablo 45’teki nüfus kullanılarak toplam talep tahmin 

edilmiş ve tablo 48’de sunulmuştur. 
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Tablo 46: Et, süt, yumurta ve bal için talebin gelir esnekliği ve talep indeksi  
 

Ürün Kaynak 
Talebin 
gelir 
esnekliği 

Talep 
indeksi Ürün Kaynak 

Talebin 
gelir 
esnekliği 

Talep 
indeksi 

Sığır 0,5 1,020 Sığır 0,7 1,028 
Manda 0,3 1,012 Koyun 0,6 1,024 
Koyun 0,6 1,024 Keçi 0,6 1,024 
Keçi 0,4 1,016 

SÜT 

Manda 0,4 1,016 
Tavuk 1 1,040 Yumurta 0,4 1,016 

ET 

Hindi 1 1,040 Bal 0,2 1,008 
Kaynak: ÖİK Üyelerince belirlenmiştir. 

 

Tablo 47: Türkiye'de 2004-2013 yılları arası kişi başına hayvansal ürünler talebi, kg 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Sığır 8,06 8,22 8,39 8,55 8,72 8,90 9,07 9,26 9,44 9,63 
Manda 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 
Koyun 3,04 3,12 3,19 3,27 3,35 3,43 3,51 3,59 3,68 3,77 
Keçi 0,56 0,57 0,58 0,59 0,60 0,61 0,61 0,62 0,63 0,64 
Top. Kır et 11,72 11,97 12,21 12,47 12,73 12,99 13,26 13,54 13,82 14,10
Tavuk 13,20 13,73 14,28 14,85 15,44 16,05 16,69 17,36 18,05 18,77
Hindi 0,70 0,73 0,76 0,79 0,82 0,85 0,89 0,92 0,96 1,00 
Top. Kan. eti 14,04 14,46 15,04 15,64 16,26 16,91 17,58 18,28 19,01 19,77

ET 

Toplam ET 25,77 26,42 27,25 28,10 28,98 29,90 30,84 31,82 32,83 33,88
Sığır 134,60 138,36 142,22 146,19 150,27 154,47 158,78 163,21 167,77 172,45
Koyun 10,81 11,07 11,33 11,60 11,88 12,17 12,46 12,76 13,06 13,37
Keçi 3,64 3,73 3,82 3,91 4,00 4,10 4,19 4,30 4,40 4,50 
Manda 0,67 0,68 0,70 0,71 0,72 0,73 0,74 0,75 0,77 0,78 

SÜT 

Toplam 149,7 153,8 158,1 162,4 166,9 171,5 176,2 181,0 186,0 191,1
Tavuk Yumurtası 8,14 8,37 8,60 8,84 9,09 9,34 9,60 9,87 10,15 10,43
Bal 1,04 1,06 1,07 1,09 1,11 1,13 1,14 1,16 1,18 1,20 
 

Tablo 47’de yer alan değerler dikkate alındığında 2013 yılında kişi başına kırmızı ve 

beyaz et talebinin sırasıyla 14,1 ve 19,8 kg, süt talebinin 191,1, yumurta talebinin de 10,43 kg 

olacağı beklenmektedir. Söz konusu değerler 2012 yılında AB için öngörülen değerlerden 

düşüktür.  AB ile Türkiye arasındaki fark, özellikle süt ve et için oldukça yüksektir. Örneğin 

2012 yılında AB25’te kişi başına et tüketimi için öngörülen değer 89,1 kg ile neredeyse 

Türkiye için öngörülenin 3 katıdır.  Türkiye için 2012 yılı kişi başına süt talebi 190 kg 

civarındadır ve bu da AB25 için beklenen değerin yaklaşık üçte ikisi kadardır.   
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Tablo 48.  Türkiye'de 2004-2013 yılları arası yurt içi toplam hayvansal ürünler talebi, bin ton 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Sığır 574,0 592,8 612,2 632,1 652,5 672,7 694,2 715,5 738,3 760,7 
Manda 4,1 4,2 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9 5,0 5,1 
Koyun 216,7 224,7 233,0 241,5 250,3 259,0 268,4 277,7 287,6 297,5 
Keçi 39,8 41,0 42,1 43,3 44,6 45,8 47,0 48,3 49,6 50,9 
T. Kır. 
Et 834,6 862,7 891,6 921,3 951,9 982,1 1 014,4 1 046,3 1 080,5 1114,3

Tavuk 940,0 989,8 1 042,2 1 097,1 1 154,7 1 213,6 1 277,0 1 341,9 1 411,7 1 483,0
Hindi 50,0 52,7 55,4 58,4 61,4 64,6 67,9 71,4 75,1 78,9 
Kanatlı  1 000,0 1 042,5 1 097,6 1 155,4 1 216,1 1 278,2 1 345,0 1 413,3 1 486,7 1 561,9

ET 

Gen 
Top. 1 834,6 1 905,2 1 989,2 2 076,8 2 168,1 2 260,3 2 359,4 2 459,6 2 567,2 2 676,1

Sığır 9 584 9 976 10 382 10 803 11 240 11 678 12 147 12 616 13 120 13 624
Koyun 769,7 798,0 827,3 857,6 888,8 919,8 953,0 986,0 1 021,4 1 056,5
Keçi 259,2 268,7 278,6 288,8 299,3 309,7 320,9 332,0 343,9 355,8 
Manda 48,0 49,4 50,8 52,2 53,7 55,2 56,7 58,2 59,8 61,4 

SÜT 

Toplam 10660,4 11091,7 11538,7 12001,9 12482,0 12962,3 13477,2 13992,6 14544,7 15097,6
Yumurta 579,6 603,3 627,9 653,3 679,8 706,2 734,6 763,0 793,4 823,9 
Bal 74,0 76,2 78,4 80,6 82,9 85,1 87,5 89,8 92,3 94,7 
 

3.2. İhracat Projeksiyonu 

 Türkiye için birçok hayvansal üründe ihracat şansı vardır. Fakat bunlardan özellikle gıda 

maddesi nitelikli olanların hayvan sağlığındaki sorunlar ve denetim eksikliği nedeniyle ihracat 

şansı değerlendirilememektedir. Yakın gelecekte de olumlu yönde ve hızlı bir değişim 

beklenilmemelidir. Fakat Avian Influenza’nın olumsuz etkisi aşılabilirse, Türkiye kanatlı eti 

ihracatındaki sınırlamalar ile daha kolay baş edebilir. Aynı şey yumurta ve hindi eti için de 

geçerli olabilir. Dokuzuncu Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyonu raporunda bu ürün grubu 

için belirli bir ihracat miktarı öngörülmemiştir. Fakat ihracat kapasitesi yüksek ürünler olan 

tavuk eti, yumurta ve hindi etinde ülke üretiminin % 10’u düzeyinde bir ihracatı sağlayacak 

ek üretimin kolaylıkla yapılabileceği düşünülmelidir. Pazar yaratıldığında yukarıdaki ürünler 

için bu değerin üstüne çıkabilmek, örneğin ülke üretiminin % 20’si kadar ek üretim yapmak 

da mümkün görülmelidir.  

Türkiye’nin istikrarlı ve gelecek vaat eden ihraç ürünlerinden birisi baldır. Kalite ve 

özellikle katkı ve kalıntıya ilişkin kaygıları ortadan kaldıracak önlemler alındığında Türkiye 

rahatlıkla bal ihraç edebilmektedir. Yıllık bal ihracatı 2003 yılında yaklaşık 15 000 ton 
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olmuştur. Kalkınma Planı dönemi sonunda bu değerin iki katı ihracat yapılabileceği 

öngörülürse, Türkiye’nin toplam üretimin yaklaşık 125 000 ton olması gerekeceği 

hesaplanabilir. Mevcut kovan sayısı artırılmadan bu değere ulaşılabilmesi Türkiye’de kovan 

başına bal veriminin 25 kg’a çıkarılması demektir. Üretim projeksiyonunda kovan başına bal 

veriminin yıllık % 2 artacağı öngörülmüştür. Bu değer % 4,5’e çıkarıldığında ortalama verimi 

25 kg olacaktır. Kısaca bal üretiminin iki temel unsuru olan hem kovan başına bal verimi hem 

de kovan sayısı için de öngörülenler artışlar biyolojik olarak sağlanabilecek niteliktedir.  

 Türkiye’nin ipekböcekçiliği ile ilgili ihracatını ipek halı oluşturmaktadır. Yıllık ipek halı 

ihracatı 25 bin m2 civarında olup 20-25 milyon dolar gelir sağlanmaktadır. Yalnız bu seviyede 

üretim için de 200 ton civarında ham ipek ithal edilmekte olduğu bilinmelidir. Dokuzuncu 

Plan döneminde ipek halı ihracatını hiç olmazsa 40000 m2 düzeyine çıkarmak gayretinde 

olunmalıdır. Türkiye’nin üretim alt yapısı ve üretim kültürü dikkate alındığında ipekböceği 

tohumu ihraç edebilme kapasitesinde olduğu da anlaşılacaktır. Ülkenin yılda 4000 kutu 

ipekböceği tohumu ihraç edecek noktaya taşınması mümkün görünmektedir. 

Türkiye’nin damızlık nitelikli canlı hayvan ve yumurta ihracatı söz konusu olabilir. 

Özellikle Ankara keçisi ve İvesi koyun ırkından damızlık hayvan satılabilir. Yalnız bu iki 

grupta da nitelikli ve sağlıklı damızlık üretmenin koşullarını yerine getirmek gerekecektir.  

Damızlık söz konusu olduğunda, özellikle Asya Kıtasında yer alan ülkelere öncelikle 

sığır sperması satmanın yolları aranmalıdır. Bu konuda hem Damızlık Sığır Yetiştiricileri 

Merkez Birliği’nin Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile birlikte yürüttüğü döl kontrolü 

projesinden, hem de özel sektörün sperma üretim merkezlerinden yararlanmak mümkündür.  

 Türkiye her ne kadar tavuk ve hindicilikte damızlık bakımından tamamen dışa bağımlı 

ise de ülkede bulunan işletmelerde yabancı kaynaklı materyalden elde edilen kullanma 

hayvanı (hibrit) ve/veya ebeveyn verecek yumurtaların ihracatı gündeme gelebilir. Aslında 

Türkiye bu nitelikli üretim ve buna dayalı ihracat için de önemli avantajlara sahip 

görünmektedir. Özellikle Türk Cumhuriyetlerinin tavuk yetiştiriciliğindeki yetersizlikleri ve 

bu eksikliği kısa sürede gidermek durumunda olmaları Türkiye için uygun bir imkan olarak 

değerlendirilmelidir.  

3.3. Üretim Projeksiyonu 

Dokuzuncu Plan çalışmalarında tablo 48’de yer alan talebin ülke içinden karşılanması 

hedeflenecektir. Bu durum ithalat ya da ihracat yapılmayacak anlamına alınmamalıdır. 

Öngörülen husus dış alımın dış satıma denk olmasıdır. Ülke talebini karşılayacak hayvan 



Dokuzuncu Kalkınma Planı                                                                                                              Hayvancılık Özel İhtisas Komisyonu Raporu 

http://ekutup.dpt.gov.tr/hayvanci/öik670.pdf  68

varlığı ve hayvan başına verimin tahmin edilmesi için önce hayvan başına verimlerde ne 

seviyede artış sağlanabileceği kararlaştırılarak hayvan başına verimler tahmin edilmiştir 

(Tablo 49). 

 

Tablo 49. 2004 -2013 yılları arasında hayvan başına verimler ve sığırda genotiplerin payı (%)  

Yıllar  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Kültür 21,0 21,6 22,2 22,9 23,6 24,3 25,0 25,8 26,5 27,3
Melez 43,7 44,3 45,0 45,6 46,3 47,0 47,7 48,4 49,2 49,9

Sığırda 
genotiplerin 
 payı, % Yerli 35,4 34,1 32,8 31,5 30,1 28,7 27,3 25,8 24,3 22,8

Ortalama 190 191 195 199 203 208 212 217 223 228
Kültür 220 226 231 237 243 249 255 262 268 275
Melez 200 204 208 212 216 221 225 230 234 239

Sığır 
karkas 
ağırlığı 

Yerli 160 161 162 162 163 164 165 166 167 167
Ortalama 1946 1971 2051 2136 2224 2318 2417 2520 2630 2745
Kültür 3250 3348 3448 3551 3658 3768 3881 3997 4117 4241
Melez 2250 2318 2387 2459 2532 2608 2687 2767 2850 2936

İnek 
süt 
verimi 

Yerli 800 808 816 824 832 841 849 858 866 875
Manda karkas ağırlığı 190 192 194 196 198 200 202 204 206 208 
Manda süt verimi 960 970 979 989 999 1009 1019 1029 1040 1050 
Keçi karkas ağırlığı 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 
Keçi süt verimi 84 86 87 89 91 93 95 97 98 100 
Koyun karkas ağırlığı  20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
Koyun süt verimi 60 61 61 62 62 63 64 64 65 66 
Yapağı verimi 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 
Piliç karkas ağırlığı 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 
Yumurta verimi 13,1 13,2 13,2 13,3 13,4 13,4 13,5 13,6 13,6 13,7 
Kovan, Bal verimi 16,8 17 17 18 18 19 19 19 20 20 
 

Tablo 49’da görülen hayvan başına verimler kullanılarak, günümüz hayvan varlığı 

değişmeden sağlanabilecek üretimin taleple karşılaştırılması, izlenebilecek yol hakkında bazı 

bilgiler verilebilecektir. Bu amaçla önce toplam üretim tahmin edilmiştir (Tablo 50). Tablo 

50’de yer alan üretim değerleri ile toplam arasındaki farklar hesaplanarak tablo 51’de 

sunulmuştur. Tablo 51 incelendiğinde hem süt hem de kırmızı et talebinin hayvan varlığı 

korunarak karşılanamadığı anlaşılmaktadır. Kaldı ki üretim hesaplanırken 2004 yılı 

istatistiklerine uymaya çalışılmış ve sağılanların oranı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 

kayıtlarındaki süt üretimi ve hayvan başına süt verimi esas alınarak hesaplanmıştır. Sığır, 
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koyun, keçi ve manda için sağılanların oranı sırasıyla % 48,9, %50,9, %46,6 ve %48,0 

bulunmuştur. Bunlar yüksek sayılabilecek değerlerdir. Örneğin sığır söz konusu olduğunda bu 

değerin %40’a kadar inmesi söz konusu olabilir. Koyun ve keçide ise sağılabilecekler 

içerisinde, başta işçilik olmak üzere, çeşitli nedenlerle sağılanların oranı her geçen yıl 

düşmektedir.  

 

Tablo 50. Hayvansal ürünler üretim projeksiyonu, 1000 t 

Ürünler ve üretim  
kaynakları 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Sığır 574,0 576,0 587,9 600,3 613,4 627,1 641,5 656,6 672,5 689,1
Manda 4,3 4,4 4,4 4,5 4,5 4,6 4,6 4,7 4,7 4,7
Koyun 216,7 216,7 216,7 216,7 216,7 216,7 216,7 216,7 216,7 216,7
Keçi 40,2 40,2 40,2 40,2 40,2 40,2 40,2 40,2 40,2 40,2
Kırmızı et top 835,3 837,3 849,2 861,7 874,9 888,6 903,1 918,2 934,1 950,8
Tavuk 940 989,8 1042,2 1097,1 1154,7 1213,6 1277,0 1341,9 1411,7 1483,0
Hindi 50 52,7 55,4 58,4 61,4 64,6 67,9 71,4 75,1 78,9
Kanatlı 
(tavuk, hindi vd) 1000 1042,5 1097,6 1155,4 1216,1 1278,2 1345,0 1413,3 1486,7 1561,9

ET 

Genel toplam 1835,3 1879,8 1946,8 2017,2 2091,0 2166,8 2248,0 2331,5 2420,8 2512,6
Sığır 9583 8336 8675 9032 9408 9803 10220 10659 11122 11609
Koyun 770 611 617 623 629 636 642 648 655 661
Keçi 259 255 260 265 271 276 282 287 293 299
Manda 48 40 41 41 42 42 42 43 43 44

SÜ
T 

Toplam 10659 9242 9593 9961 10349 10757 11186 11638 12113 12613
Tavuk Yumurtası* 580 603 628 653 680 706 735 763 793 824
Bal 74 76 78 81 83 85 87 90 92 95
 

Üretim projeksiyonunda 2005 yılından itibaren sağılanların oranı sığır, koyun, keçi ve 

manda için sırasıyla % 42, %40, %45 ve %40 alınacaktır.  Bu değerler kullanıldığında süt için 

toplam talep ile üretim arasındaki fark yıllar ilerledikçe artarak 2,5 milyon tona yaklaşmıştır 

(Tablo 51).  Bu hesaplama şeklini, dolayısıyla buradan elde edilen değerleri, yeterince iyimser 

bulmayanlar olabilir. Yalnız Türkiye’de hayvan varlığının azalma eğilimi gösterdiği hatırlanır 

ve hayvan başına artışlar için öngörülen değerlere ulaşılamaz ise açık daha da artacaktır. Bu 

durum, Türkiye’deki üretimin doğası gereği, kırmızı et üretimine de yansıyacak ve kırmızı et 

talebi de karşılanamayacaktır. Kısaca, Türkiye’de hayvan sayısı artmaz ve hayvan başına 

verim seviyesi öngörülen değerlerin altında kalırsa, kırmızı et ve süt üretimi talepten daha 

düşük olacaktır. AB ile mukayese edildiğinde, zaten iyice düşük olan talebin, bir de 
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karşılanamıyor olması ciddi bir sorun oluşturacaktır. Bu nedenle 9. Plan Döneminde hiç 

olmazsa öngörülen talebin karşılanması hedeflenmelidir. 

 

Tablo 51. Toplam talep ile üretim değerleri arasındaki farklar1, 1000 t 

Ürünler ve üretim  
kaynakları 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Sığır 0,1 -16,8 -24,3 -31,7 -39,1 -45,5 -52,7 -58,9 -65,8 -71,6
Manda 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 -0,1 -0,2 -0,2 -0,3 -0,4
Koyun 0,0 -8,0 -16,2 -24,8 -33,5 -42,3 -51,6 -60,9 -70,9 -80,8
Keçi 0,4 -0,8 -2,0 -3,2 -4,4 -5,6 -6,9 -8,1 -9,4 -10,8
T. Kır. Et 0,7 -25,5 -42,4 -59,6 -77,1 -93,5 -111,4 -128,1 -146,4 -163,5
Tavuk2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Hindi2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kanatlı2  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ET 

Gen Top. 0,7 -25,5 -42,4 -59,6 -77,1 -93,5 -111,4 -128,1 -146,4 -163,5
Sığır -0,6 -1639,5 -1707,0 -1771,5 -1832,6 -1874,3 -1926,4 -1957,1 -1997,8 -2014,8
Koyun 0,0 -187,2 -210,4 -234,4 -259,4 -284,1 -311,0 -337,6 -366,4 -395,0
Keçi -0,6 -13,7 -18,5 -23,5 -28,7 -33,7 -39,4 -44,9 -51,0 -57,0
Manda -0,1 -9,1 -10,1 -11,1 -12,2 -13,2 -14,4 -15,4 -16,6 -17,8

SÜT3 

Toplam -1,3 -1849,5 -1946,0 -2040,6 -2132,9 -2205,4 -2291,1 -2355,0 -2431,9 -2484,6
 Yumurta2 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bal2 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1 2004 yılı üretiminin talebi karşıladığı varsayılmıştır. 2 Hindi ve tavuk eti üretiminin talebi karşılayacağı varsayılmıştır. 
 3. Sağılanların oranı sığır, koyun, keçi ve manda için sırasıyla % 42, %40, %45 ve %40 alınmıştır. 
 

Türkiye’nin kırmızı et ve süt talebini karşılamak için hayvan sayısını koruyup, hayvan 

başına verimlerin tablo 49’daki değerlere yükseltilmesi yeterli olmamaktadır. Bu nedenle bir 

yandan hayvan başına verimlerde daha hızlı bir artış sağlanırken, diğer yandan da hayvan 

varlığının artırılması uygun olacaktır. Bu plan dönemi içerisinde sığır ve koyun sayısının %20 

artırılması halinde,  plan dönemi sonunda sığır varlığı yaklaşık 12 milyon, koyun varlığı da 30 

milyon baş olacaktır. Bu sayılar ve öngörülen verim değerleri (Tablo 49) esas alındığında 

Türkiye’nin süt ve kırmızı et üretimi ile talep arasındaki farklar Tablo 52’deki gibi 

hesaplanmaktadır.  

Tablo 52 incelendiğinde, süt ve kırmızı ette talep ile üretim arasındaki farkın zamanla 

kapandığı ve 2013 yılında üretimin talebi karşılayabildiği görülmektedir. Bunu sağlayan 

verim değerleri tablo 49’dakiler ile aynı, hayvan sayıları ise koyun ve sığır dışında kalan 

türlerde 2004 yılı değerleri, koyun ve sığırda ise yıllık %2 artış ile 2013 yılında ulaşılan 

sırasıyla yaklaşık 30 ve 12 milyondur. 
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Tablo 52. 2013 yılına kadar sığır ve koyun sayısı yılda %2 artırıldığında toplam talep ile 
toplam üretim arasındaki farklar 

Ürünler ve üretim  
kaynakları 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Sığır 0,1 -5,3 -0,5 5,0 11,5 19,8 28,2 38,8 49,6 62,8
Manda 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 -0,1 -0,2 -0,2 -0,3 -0,4
Koyun 0,0 -3,7 -7,5 -11,5 -15,7 -19,7 -24,3 -28,7 -33,7 -38,5
Keçi 0,4 -0,8 -2,0 -3,2 -4,4 -5,6 -6,9 -8,1 -9,4 -10,8
T. Kır. Et 0,7 -9,6 -9,9 -9,6 -8,6 -5,6 -3,1 1,7 6,2 13,2

ET 

Gen Top. 0,7 -9,6 -9,9 -9,6 -8,6 -5,6 -3,1 1,7 6,2 13,2
Sığır -0,6 -1472,8 -1356,6 -1218,7 -1057,1 -854,0 -637,0 -372,3 -88,6 250,1
Koyun 0,0 -175,0 -185,4 -196,3 -207,5 -218,0 -230,0 -241,2 -254,0 -266,0
Keçi -0,6 -13,7 -18,5 -23,5 -28,7 -33,7 -39,4 -44,9 -51,0 -57,0
Manda -0,1 -9,1 -10,1 -11,1 -12,2 -13,2 -14,4 -15,4 -16,6 -17,8

SÜT 

Toplam -1,3 -1670,6 -1570,6 -1449,6 -1305,5 -1118,9 -920,7 -673,7 -410,3 -90,7
 

3.4. İthalat Projeksiyonu 

Türkiye’nin gıda maddesi nitelikli hayvansal ürünlerin ithalatına ihtiyaç duymayacağı 

veya duysa bile bunun ihracatı kadar olacağı öngörülmektedir. Yalnız bu öngörü, sığır 

sperması başta olmak üzere damızlık materyal için geçerli olmayacağı tahmin edilmektedir. 

Nitekim değişik sığır ırklarından sperma ithalatı hızla artmış, 2001 yılında 140 bin doz olan 

ithalat değeri 2004 v e 2005 yıllarında, yılda bir milyon dozu aşmıştır. 

Türkiye’ye canlı hayvan ve et ithal etmesi için yoğun iç ve dış baskılar söz konusudur. 

Bu baskılardan bir sonuç alınması şimdilik mümkün görünmemektedir. Çünkü yerli 

üreticilerin tepkileri ile insan sağlığına yönelik kaygıları ortadan kaldırabilecek düzenleme ve 

gelişmeler henüz sağlanabilmiş değildir. Kaldı ki Türkiye’de hayvansal ürünler ithalatına 

konu olan malların fiyatlarının yüksekliğini ileri sürenler, henüz ne üretim unsurlarının 

fiyatları hakkında düşünmeye başlamışlar ne de ihracat yapacak ülkelerce şu ya da bu ad 

altında sağlanan teşvik ve sübvansiyonlardan söz etmişlerdir. Kısaca Türkiye’nin mevcut 

yapısı ile hayvansal ürünler bakımından net ithalatçı olması beklenilen bir durum değildir.  

Türkiye’nin düzenli şekilde gerçekleştirdiği ithalat tavuk ve hindi damızlık 

yumurtalarıdır. Örneğin 2002 yılında ithal edilen damızlık yumurta sayısı 35 milyon 

civarındadır. Önümüzdeki yıllarda tavuk yetiştiriciliğinde, çeşitli kademelerden damızlık 

ithalatı devam edecektir. Bunun sayısı Türkiye’nin üretim ve ihracatına bağlı olarak 

değişecektir. 
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Entansif hindicilik hemen tamamen ithal yumurtalardan elde edilen hayvanların 

üretimine dayalı gerçekleşmektedir. Bu durumun önümüzdeki yıllarda büyük ölçüde 

değişmesi söz konusu olmayacaktır. Dolayısıyla ülke hindi eti üretimine bağlı olarak yumurta 

ithalatını sürdürecektir. 

Türkiye’nin ithalatında süreklilik kazanan mallar arasında tiftik, ipek ve yapağı gibi 

hayvansal lifler ile deri de önemli bir yer tutmaktadır. Hemen tamamen tekstil ve deri 

sektörünün talebi doğrultusunda gerçekleştirilen bu malların ithalatının da sürmesi 

beklenmelidir. Çünkü bu grupta yer alan ürünlerin ülkedeki üretiminin artmasına yönelik 

sonuç alıcı tedbirler söz konusu değildir. Yalnız kesimlerin mezbahalara kaydırılması ile deri 

sayısının artması ve kalitenin yükselmesi beklenebilir. Fakat özellikle tiftik ve yapağıda 

ithalat, hem satış yapan ülkelerin düşük fiyatları hem de ürünün arz şekli nedeniyle sürecektir.  

Türkiye’nin hayvancılık sektörü için alet ve makine ithalatının, özelikle bazı alt 

sektörler için artarak sürmesi ihtimali yüksektir. Süt sığırı yetiştiriciliği bunlardan biridir. Süt 

soğutma ve büyük ölçekli sağım tesisleri ile ahır ve yem mekanizasyonuna yönelik alet ve 

ekipmanlar bu grupta değerlendirilmelidir. 

3.5. Yatırım Tahminleri 

Hayvancılık sektöründe yatırım tahminleri bölümünde miktar olarak bir yatırım bütçesi 

ortaya konulmayacak, olası yatırım alanlarına değinilmekle yetinilecektir.  

Türkiye’de hayvansal üretim alanında kamu denetim ve kontrol amaçlı çalışmalara 

ağırlık vermek durumunda kalacaktır. Bu da bir yandan laboratuvar kapasitesinin artırılmasını 

gündeme getirecek, diğer yandan da haberleşme ile veri toplama veri iletişimi alanlarının 

önem kazanması anlamına gelecektir.  Ayrıca AB’ne uyum amaçlı kurumların oluşturulması 

ile nitelikli eleman yetiştirme ve meslek içi eğitimin süreklilik kazanması gereği de bu 

alanlara yatırımı zorunlu kılacaktır. 

Hayvansal üretime yönelik büyük ölçekli yatırımların özel sektör tarafından yapılması 

beklenmelidir. Bu alanda söze değer yatırım alanı sığır yetiştiriciliği olarak görülmektedir. 

Yalnız bu alandaki yatırımlar çok büyük (300 baş inek ve üstü) işletmelerin kurulması 

yönünde değil, orta ve büyük ölçekli işletmelerin kurulması ve/veya daha küçük işletmelerin 

kapasite artırımı için yapacakları yatırımlar olacaktır. Mevcut sığırcılık işletmelerinden 

sektörde kalma isteğinde olanlar, bir yandan işletme içi yapısal değişiklikler yapmaya 

çalışırken diğer yandan da hayvan varlığı ve işletmenin teknolojik seviyesini artırmak için 

yatırım yapacaklardır. 
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3.6. Sektörü Etkileyecek Olası Gelişmeler ve Sektöre Etkileri 

Hayvancılık sektörü, daha önce de ifade edildiği gibi pek çok unsurun etkisindedir ve 

oldukça geniş bir üretim ve değerlendirme alanını kapsamaktadır. Sektör, özellikle 

Türkiye’deki uygulamaları açısından gelişmiş ülkelerdeki teknik seviye ve organizasyon 

düzeyinin oldukça altındadır. Ama bu eksiği gidermek isteyen Türkiye pek çok alanda da 

teknolojik seviyeyi artıracak uygulamalar peşindedir. Bu husus hayvancılık sektöründe 

tavukçuluk alanında büyük ölçüde başarılmıştır. Bir başka ifade ile tavukçuluk sektöründe 

kullanılan teknoloji gelişmiş ülkelerin kullandığı teknoloji seviyesindedir. Bu husus 

barınaklar, kuluçkahaneler, kesimhaneler, yem üniteleri vb pek çok unsur ile bakım ve 

yönetim için geçerlidir. Yakın gelecekte bu alanda izleme ve değerlendirme ile sağlık koruma 

daha da önemli hale gelecektir.  

 Türkiye’de sığır yetiştiriciliği hemen her zaman önemsenmiştir. Fakat sektörde bilgi ve 

teknoloji kullanımı arzulanan düzeye ulaşmamıştır. Yakın gelecekte sütçülük işletmeleri 

sağım ve ürün koruma alanında daha fazla yatırıma zorlanacak ve bu alandaki teknolojilerden 

yararlanacaklardır. Buna ek olarak hayvan tanıma ve izleme ile kayıt tutma ve değerlendirme 

konularında da gelişmeler olması beklenilmelidir. Sektörde ucuz yem kaynakları geliştirme 

ile gübrenin uygun biçimde değerlendirilmesi başta olmak üzere barınak düzenleme ve 

hayvan refahına yönelik bilgi talebi artacaktır. Süt sığırcılığı sektöründe damızlık üretimi 

bugünkünden daha önemli hale gelecek, üretimin hemen her aşamasını izlemeye imkan 

sağlayacak teknolojilerden yararlanılacaktır.  

Sığır besiciliğinde hayvan sağlığı ve et kalitesinin önemi iyice artacak, özellikle büyük 

sürüler için finans yönetimi ve ucuz yem kaynaklarının tespiti ve kullanımı önem 

kazanacaktır. 

Sığırcılık sektöründe, ister istemez işletmeler büyüyecek, üreticiler örgütlenecektir. Bu 

durum üreticilerin bilgi talep etme sıklıkları ve arzuladıkları bilgiyi sağlama isteklerini 

artıracaktır. 

Koyun ve keçi yetiştiriciliğinde üretim sisteminin büyük ölçüde değişmesi 

beklenilmemelidir. Fakat bu sektörde hiç değişiklik olmayacak anlamına da alınmamalıdır. 

Sayıları az da olsa, mevcut sistemin dışında üretim yapacak işletmeler kurulacak veya 

mevcutlardan bir bölümü bu yönde değişim gösterecektir. Bu işletmelerin başta sürü yönetimi 

ve hayvan besleme konusundaki ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bilgiye ihtiyaç olacaktır. 

Benzer  bir değerlendirmeyi keçi için de yapmak olasıdır. Yalnız hem koyunculuk hem de süt 
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keçiciliği işletmelerinin sağım ve sütün korunmasına yönelik olarak ortaya çıkacak talepleri 

karşılayacak düzenlemelerin şimdiden yapılması yararlı olacaktır.   

3.7. Sektörde Kamunun Rolü 

Türkiye hayvancılık sektöründe kamu uzun yıllar önemli görevler üstlenmiştir. 

Damızlık üretmek için “ Hara ve İnekhaneler”, “Devlet Üretme Çiftlikleri”, ürün 

değerlendirmek amacıyla EBK, SEK ve Tiftik Yapağı Anonim Şirketi, girdi temin etmek için 

de Yem Sanayi Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Bunlardan sadece “Hara ve İnekhaneler” ile 

Devlet Üretme Çiftlikleri Tarım işletmeleri Genel Müdürlüğü isimli bir kuruluşta toplanmışlar 

ve günümüzde bazı hizmetleri vermektedirler. Diğer kuruluşlar ya dağıtılmış ya da faaliyetleri 

iyice etkisiz hale getirilmiştir. Yalnız TİGEM’ bağlı işletmelerin bazıları da Kamunun 

denetimi dışına çıkarılmıştır.  Bu nitelikli çalışmalar zaman zaman Bakanlık tarafından 

verilmekte olan bazı hizmetlerin (aşılama, çiftçi eğitimi vb) de özel kuruluşlara yaptırılması 

şeklinde gündeme gelmektedir. Nitekim tarım gönüllüleri ve özel şirketlerle yapılan yapay 

tohumlama hizmet sözleşmeleri bu çabaların ilk ürünleri olarak değerlendirilebilir. Kısaca 

Kamu bazı görevlerden çekilmeyi ve bunların yapılmasını denetlemeyi hedefler 

görünmektedir. Bu noktadaki tercihlerin ne kadar geçerli olacağı ve sektöre etkileri 

konusunda tahminden öte şeyler söylemek pek kolay değildir. Kaldı ki bu konuda 

söylenecekler de kurumdan kuruma farklılık göstermektedir. Örneğin, kamu da dahil 

hayvancılık sektörü yem sanayinin özelleştirilmiş olmasını bir eksiklik olarak algılamaz iken, 

SEK ve EBK için zaman zaman hükümetler bile farklı düşünmekte, bu kurumlardan 

yararlanmanın yollarını aramaktadırlar. Anlayış ne olursa olsun Türkiye, hayvansal üretim 

sürecinde kamuyu, üretimde değil, denetim ve kontrolde görme isteğindedir. Bu isteğe uygun 

olarak, bir yandan kamu organizasyonun bu yönde değiştirilmesi diğer yandan da kamunun 

terk edeceği ve ayrıca yapılmasını istediği hizmetleri daha ucuz ve etkin yapacak bir 

yapılanmanın oluşmasını sağlanması gerekecektir.  Bu düzenleme AB ile uyum kapsamında 

yapılacak çalışmalar çerçevesinde ele alındığında daha gerçekçi ve fonksiyonel bir zemine 

oturtulabilecektir. 

Laboratuvar hizmetleri dahil bir çok önemli işin özel sektöre bırakılacak olması, hem 

bunu yapacak şirketlerin kurulmasını sağlayacak hem de üretici örgütlerini bu görevleri 

yapabilecek alt yapı ve personele sahip olmaya zorlayacaktır. Dolayısıyla Dokuzuncu Plan 

Döneminde kamu kendi örgütlenmesini gerçekleştirirken sadece kendi pozisyonunu değil, 

özel sektör ve üretici örgütlerinden beklentilerini ve AB gerçeğini de göz önüne almalıdır.  
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4. AB’NE KATILIM SÜRECİNİN SEKTÖRE ETKİLERİ 

Türkiye’nin AB’ye katılım süreci hayvancılık sektörünü, Türkiye’nin AB mevzuatına 

uyumu ve Türkiye hayvancılığının kendi yapısı nedeniyle etkileyecektir. Bu yüzden katılım 

sürecinin etkileri incelenirken özellikle AB’ye yeni üye olmuş ülkelerin müzakere sürecinde 

geçirdikleri aşamaların bilinmesi önem kazanmaktadır. Bu bölümde hayvancılık sektörü ile 

ilgili olarak uyum kapsamında hangi aşamaya gelindiği, yeni üye ülkelerin müzakere 

sürecindeki talepleri ve elde ettikleri ile AB’ye katılım sürecinin ortaya çıkarabileceği olumlu 

ve olumsuz taraflar irdelenecektir.  

Ortak Tarım Politikası’nın yeni üye ülkelerde işleyebilmesi için; ödeme kurumu, 

entegre idare kontrol sistemi ve çiftlik muhasebe veri ağının oluşturulması, ortak pazar 

ürünlerine entegrasyon, kırsal kalkınma faaliyetlerinin uygulanması, hayvancılıkla ilgili 

olarak hayvan sağlığı, gıda kalitesi ve gıda güvenliğinin korunması gibi hususlara uyum şartı 

bulunmaktadır. AB’nin Türkiye ile ilgili 2004 yılı ilerleme raporunda, Türkiye’nin bu 

hususlarda, ancak aşağıda sıralanan konularda ve belirtilen düzeyde gelişme sağlayabildiği 

ifade edilmektedir: 

Veterinerlik alanında sınırlı düzeyde yasal ilerleme sağlanmıştır. 

Hayvan sağlığı konusunda Hayvan Sağlığı ve Zabıtası kanununda değişiklik yapılmıştır. 

Bu değişiklik hayvansal üretim sürecinde bazı maddelerin kullanımının yasaklanması, kalıntı 

izleme programlarının uygulanması ve ilgili konularda cezaların uygulanması yönündedir.   

• Türkiye hayvan sağlığı konusunda çaba göstermekte olup,  BSE, Scrapie, şap ve PPR 

(koyun ve keçi vebası) için izleme programları kabul edilmiştir. Şap hastalığı, bruselloz, 

koyun ve keçilerdeki çiçek hastalığı, PPR, şarbon, kuduz ve Newcastle hastalığına karşı 

aşılama gerçekleştirilmiştir. Nisan 2004’de hayvan hastalıklarının zorunlu bildirimine 

ilişkin bir tebliğ kabul edilmiştir.  

• Türkiye büyükbaş hayvanların tanımlanması ve kayıt altına alınmasına yönelik bir sistem 

kurmaya başlamıştır. Bu kapsamda 9,5 milyon büyükbaş hayvan küpelenerek kayıt altına 

alınmış ve 1,5 milyon işletme kayda geçirilmiştir. Zootekni alanında ilerleme sağlanmıştır 

( soy kütükleri). 

• Koyun ve keçilerin tanımlanmasına yönelik strateji üzerinde halen çalışılmakta olduğu 

belirtilmektedir.  

• Hayvan refahına ilişkin olarak Hayvanları Koruma Kanunu kabul edilmiş ve 1 Temmuz 

2004’de Resmi Gazetede yayınlanmıştır. 
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• İlerleme raporunda, Türkiye’nin sınır kontrol sisteminin AB’nde kullanılan sisteme 

uyumlu hale getirilmesi istenmektedir. Bu kapsamda ABGS (Avrupa Birliği Genel 

Sekreterliği) tarafından sınır kontrollerine yönelik, AB ile ortak çalışmalara başlandığı 

bildirilmiştir. 

AB’nin 2005 yılı ilerleme raporunda ise bir kısmı 2004 yılı ilerleme raporundaki 

konularda olmak üzere aşağıdaki değerlendirmelere yer verilmiştir.  

Geçtiğimiz yılki İlerleme Raporu’ndan bu yana; 

• Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın idarî kapasitesi güçlendirilmemiştir.  

• Yatay konular bağlamında, Türkiye, tarımsal mevzuatını müktesebata uyumlaştırma 

bakımından sınırlı ilerleme sağlamıştır. 

• Entegre Yönetim ve Kontrol Sistemi (IACS) konusunda, AB destekli katılım öncesi 

projesi çerçevesinde sınırlı bazı ilerlemeler kaydedilmiştir.  

• Geçtiğimiz yılın İlerleme Raporu’nda, Türkiye’nin ulusal planlamalarının AB 

müktesebatında belirtilen hususlara esasen yakınlaştığı belirtilmişse de, kalite politikası ve 

organik tarım konularında sınırlı ilerleme sağlanabilmiştir. 

• Tarımsal Muhasebe Veri Ağı (TMVA) konusunda hiçbir ilerleme kaydedilmediği 

söylenebilir. 

• Tarım kesiminde devlet yardımı mevzuatı konusunda gelişme kaydedilememiştir. 

• Ortak pazar düzenleri veya birleştirilmiş ticaret mekanizmaları (ihracat geri ödemeleri, 

ithalat kota lisansları gibi) bakımından gelişme sağlanamamıştır 

• Türkiye, gıda güvenliği, veterinerlik ve bitki sağlığı alanında, bu konudaki hazırlıkları 

erken bir safhada olsa dahi belli bir ilerleme kaydetmiştir. 

• Şarap, alkol, süt ve süt ürünlerine dair tebliğler yürürlüğe girmiştir. 

• 2004 tarihli Türk Gıda Kanunu AB müktesebatı ile aynı çizgide değildir ve yeni bir “gıda, 

yem ve veterinerlik paketi” çerçevesinde gözden geçirilmelidir 

• Veterinerlik politikası alanında her ne kadar teknik hazırlık çalışmaları iyi bir yolda 

ilerlemişse de, Türkiye’deki veterinerlik politikalarının genel çerçevesi henüz 

oluşturulmamıştır (çerçeve kanunları). 

• Sığırların Nakledilebilen  Süngerimsi  Beyin Hastalığı (BSE) ve hayvan yan-ürünleri 

konusunda bir ilerleme not edilmemiştir. 

• Türkiye hayvanların tanınması ve tescili konusunda ilerleme sağlamıştır. Ancak, sistemin 

AB standartlarına uygun çizgiye getirilmesini teminen, tescil sürecini tamamlamak ve 
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sistemin özellikle tescil edilmemiş hayvanlar ve kontrol önlemlerine ilişkin zayıflıklarını 

gidermek için daha fazla çabaya gerek bulunmaktadır. Türkiye’de koyun ve keçilerin 

tesciline henüz başlanmamıştır. 

• Türkiye’nin veteriner denetimlerinin finansmanı ve kontrolleri konusundaki uygulaması 

AB uygulaması ile aynı çizgide değildir. Rapor döneminde bu alanda bir ilerleme 

kaydedilmemiştir. 

• Türkiye, üçüncü ülke ithalatları ve ithalat kuralları veterinerlik denetimlerine ilişkin 

uyumlaştırma çabalarını sürdürmüştür. Bir Hudut Teftiş Noktası ana planı ve teftiş 

kılavuzları kabul edilmiştir ve bu planda, teftiş tesislerini geliştirmek amacıyla gelecekte 

kurulması planlanan bazı hudut teftiş merkezleri saptanmıştır. Ancak, ilgili birimler 

arasındaki sorumluluklar açıkça tanımlanmadığından, ithal kontrollerine ilişkin uygulama 

mevzuatı henüz kabul edilmemiştir. 

• Hayvan hastalıkları kontrol önlemleri konusunda bazı çabalar gözlenmiştir. Şap hastalığı 

için bir aşılama kampanyası uygulanmıştır. Bu hayati hastalığın kontrolü için küresel bir 

strateji bağlamında yeni uygulamalar organize edilmelidir. Bunun yanı sıra, brusella, 

koyun ve keçi vebası, şarbon, koyun ve keçi frengisi, mavidil, yalancı tavuk vebası ve 

kuduz hastalığına karşı aşılama kampanyaları başlatılmıştır. Ayrıca, Dünya Hayvan 

Hastalıkları Teşkilatı (OIE) A-Listesi hastalıklarının kontrolüne dair hayvan hastalığı 

stratejisi hazırlanmıştır. Ancak etkin uygulama veterinerlik kontrol sistemlerinin 

uygulanmasına bağlıdır.  

• Hayvansal gıdaların piyasaya arzına yönelik kurallar konusunda önemli bir ilerleme 

kaydedilmediği söylenebilir (halk sağlığının korunması).  

• Rapor döneminde hayvan refahına yönelik önemli bir ilerleme sağlanmamıştır. 

Türkiye ilerleme raporunda belirtilen hususlar yanında, yeni üye ülkelerin müzakere 

sürecinde hayvancılık sektörüyle ilgili talepleri ve bu konuda AB düzenlemelerini de dikkate 

almalı ve bu aşamaları dikkatle incelemelidir. Yeni üye ülkelerin büyük çoğunluğu özellikle 

hijyen, sütte ülke yağ oranının ve süt kotasının belirlenmesi, hayvancılıkla ilgi tanımlamalar 

ve yine diğer kotalar konusunda geçiş dönemleri istemişlerdir. AB belli geçiş dönemleri 

tanımakla birlikte gıda güvenliğinden taviz vermemekte ve gıda güvenliği açısından yetersiz 

ürünler AB pazarında serbest dolaşım hakkı elde edememektedir. Ayrıca verilen süre 

sonunda, gerekli koşulları sağlamayan işletmelerin kapatılacağı belirtilmektedir. Bu konuda 

bazı yeni üye ülkelere ilişkin örneklere aşağıda kısaca yer verilmiştir. 
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Yeni üye ülkeler içinde Türkiye açısından incelenmesinde en fazla yarar görülen ülke 

Polonya’dır. Polonya diğer ülkeler içinde en fazla tarım alanına sahip ülkedir (18 milyon ha) 

ve işletmeleri dağınık ve küçük ölçeklidir. Polonya, müzakerelere 1997 yılında başlamış, 

hayvansal ürünlerden sütle ilgili olarak öncelikle, tam yağlı sütteki ülke yağ oranının % 3,2 ve 

katılımdan itibaren üç yıl boyunca sütte bir mililitredeki bakteri sayısının 400.000, somatik 

hücre sayısının da 500.000 olması talebinde bulunmuştur. Ancak AB Düzenlemesine göre 

Polonya’nın ülke yağ oranı % 3,9 olacak ve Polonya’daki hayvan refahı ve hijyen koşullarına 

uymayan toplam 582 işletmeye geçici süre için muafiyet tanınacak (bu işletmeler ürünlerini 

sadece Polonya’da ve üçüncü dünya ülkelerine pazarlayabilirler) ancak süre bitiminde 

mevzuatla uyumlu hale gelememiş işletmelerin kapatılması söz konusu olacaktır. Yine 2003 

yılı süt kotası 7,5 milyon ton civarında olan Polonya, artan talep, kendine yeterliliğin 

korunması ve rekabet gücünün artırılması konularını gerekçe göstererek sütte üretim kotasının 

11-12 milyon ton olması talebinde bulunmuş; buna karşılık, AB düzenlemesinde, sütte üretim 

kotasının yaklaşık 9 milyon ton olması gerektiği yer almıştır. Ancak Polonya Tarım ve Kırsal 

Kalkınma Bakanlığının Aralık 2005 tarihli raporunda 2003 ve 2004 yılı süt üretimleri 

sırasıyla 11 892 ve 11 822 bin ton olarak yer almıştır. 

Çek Cumhuriyeti süt üretim kotasının 3 100 000 ton olmasını talep etmiştir. Bu miktar 

belirlenirken 1989, 1992 ve 1998 yıllarında gerçekleşen süt tüketim oranlarının referans 

alındığını belirtmiştir. AB katılım düzenlemesinde Çek Cumhuriyetindeki süt ve süt ürünleri 

işletmelerinin 1 Nisan 2006’da yeniden yapılandırmadan yararlandırılması kabul edilmiştir. 

Sütteki ülke yağ oranı göstergesinin % 4,21 olarak kabul edilmesine ve üretim kotasının 1 

Mayıs 2004 – 31 Mart 2008 tarihleri arasında toptan satış için 2 613 239 ton (yılda), doğrudan 

satış için de 68 904 ton olması kararlaştırılmıştır. 

 Çek Cumhuriyeti’nde AB düzenlemesinde toplam 41 işletmenin (23 mezbaha, 6 et 

işletme tesisi, 4 kanatlı, 2 kanatlı hayvan eti ve yumurta üretim tesisi, 6 mandıra) 31 Aralık 

2006 tarihine kadar muaf tutulması, uyum sağlanmadığı takdirde kapatılması kararı 

verilmiştir.  

Macaristan, süt ve süt ürünlerinde referans kotasının 2 800 000 ton olarak kabul 

edilmesini talep etmiştir. Bu rakam tespit edilirken, 1987 ile 1998 yılları arasındaki üretim ve 

tüketim miktarlarının dikkate alındığı belirtilmiştir. Ayrıca belirtilen bu yıllarda süt üretiminin 

daha fazla olduğu istenilen süt kotasının Macar tarımı için hayati önem taşıdığı 

vurgulanmıştır. Ayrıca 2005 yılı için 7,3 milyon Euro, 2006 için 14,6 milyon Euro ve 2007 
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için 22 milyon Euro’luk ek ödeme talep edilmiştir. AB katılım anlaşmasında ise, katılımdan 

itibaren 5 yıl boyunca yağ ile ilgili sorumlulukların Macaristan’da üretilen içme sütü için 

geçerli olmaması, ancak düşük yağ oranındaki sütlerin iç piyasaya ve 3. dünya ülkelerine 

pazarlanabileceği, AB ülkelerine pazarlanamayacağı yer almaktadır. Macaristan da yeniden 

yapılandırma sürecinden yararlandırılacak ve ülke yağ oranı % 3,85 olarak kabul edilecektir. 

Sütte uygulanacak ek ödemelerin ise Macaristan’ın talep ettiği gibi değil, 2005 yılında 5 

milyon Euro, 2006’da 10,1 milyon Euro, 2007 yılında 15,1 milyon Euro olması 

kararlaştırılmıştır. 

Kümes hayvanları ile ilgili düzenlemelerde de, yeni üye ülkelerin hijyen standartları ve 

hayvan refahı ile uyulması gereken kriterlerde de yine üye ülkeler taviz istemişlerdir. Genelde 

2009 yılına kadar geçiş süresi talep edilmiştir. Kümes alanlarının en az % 65’lik bölümünün, 

en az 35 cm yüksekliğinde, geri kalan alanın ise en az 33 cm, yüksekliğinde olması gerektiği 

belirtilmektedir  

AB Katılım süreci sayesinde Türkiye’de, hayvanların kayıt altına alınması, hayvan 

kaçakçılığı, veteriner hizmetleri altyapısının iyileştirilmesi, salgın hastalıkların kontrolü, 

hayvansal ürünlerde kalite (karkas sınıflandırılması, sütte yağ, protein kuru madde oranları) 

ve hijyen (kimyasal kalıntı, bakteri yükü, somatik hücre vb), pazar fiyatının istikrarı ve 

işletme ölçeklerinin iyileştirilmesine yönelik önemli gelişmelerin yaşanacağı tahmin 

edilmektedir. Buna karşılık geleneksel yapıda üretim faaliyetlerinde bulunan aile 

işletmelerinin bu süreçte giderek azalacağı beklenmelidir. Ancak, AB entegrasyon sürecinin 

sağlayacağı bu olumlu gelişmeler rekabet ve sosyal problemler açısından da birtakım ciddi 

tehditleri de beraberinde getirmektedir. Bu etkilerin olumlu ve olumsuz yönleri aşağıda 

ayrıntılı olarak incelenmiştir. 

Olumlu Etkiler: 

1- Sektörün daha ciddi ve güvenilir bir şekilde kayıt altına alınması ve ürün kalitesinin 

denetlenmesi, haksız rekabeti büyük ölçüde önleyecektir. 

2-  Uluslararası hayvan ve hayvansal ürün ticaretine engel olan bazı salgın hastalıkların 

Türkiye’de endemik bir şekilde görülmesi ve hijyen standartlarının istenilen düzeyde 

olmaması nedeniyle, Türkiye AB ülkelerine hiç dışsatım yapamamaktadır. Ayrıca komşu 

ülkelere de sadece sınırlı düzeyde hayvan ve hayvansal ürünler dışsatımı yapabilmektedir. 

Oysa ihracat, Yeni Zelanda, Avustralya ve Hollanda’da görüldüğü gibi hayvancılık 

sektörünün gelişiminde önemli bir lokomotif görevi görebilmektedir. AB katılım sürecinde, 
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hayvan hareketlerinin daha etkin kontrolü, uluslararası ticarete engel teşkil edecek 

hastalıkların eradikasyonu, kalite ve hijyen standartlarının AB normlarına uygun hale 

getirilmesi sağlanabilirse Türkiye şu anda hiç kullanamadığı dışsatım potansiyelini 

kullanma şansı elde edecektir. AB’nden alacağı dışsatım desteği sayesinde özellikle 

Ortadoğu ve yakın komşularımız açısından önemli rekabet avantajı elde edebilmemiz 

mümkün görülmektedir. Ancak, maliyeti son derece yüksek olan Şap ve Tüberküloz başta 

olmak üzere pek çok salgın hastalığın eradikasyon programı için bazı AB destekleri söz 

konusu olsa da, asıl maliyeti Türkiye’nin üstleneceğini göz önünde tutmak gerekir. 

3- Dış ticarette yeni pazarlar elde etmek için öncelikle Türkiye’ye özgü et ve süt ürünlerinin 

(pastırma, sucuk, Urfa peyniri, örgü peyniri, Mihaliç peyniri vb) kalite ve hijyenik kriterleri 

açısından geliştirilmesi, AB’nde tarım ürünlerine yönelik coğrafi işaretler kapsamında tescil 

edilmesi ve Türkiye’nin bu ürünlerdeki isim haklarının AB içerisinde korunması 

sağlanmalıdır. 

4- Halihazırda, kırmızı et, beyaz et ve süt üretiminde mevsimsel dalgalanmalar söz konusudur. 

AB entegrasyon sürecinde oluşturulacak müdahale kurumlarının hayvansal ürünlerde 

yaşanan fiyat dalgalanmalarını önemli ölçüde önleyebileceği düşünülmektedir. Bununla 

birlikte AB 1992 yılında yapmış olduğu reform ile fiyat desteklerini azaltıp doğrudan 

ödeme uygulamaya başlamıştır. Nitekim 1986 yılında hayvansal ürün ve yem bitkileri 

üretici fiyatları Türkiye’de AB fiyatlarından sütte % 38, sığır etinde % 55, yumurtada % 26 

daha düşükken, 1990’lı yılların ikinci yarısından itibaren süt ve koyun eti dışında Türkiye 

fiyatları AB fiyatlarından yüksek olmuştur.. Özellikle sığır eti, yumurta ve tavuk eti üretici 

fiyatları AB’nin üstündedir. AB koyun etinde kendine yetersiz olduğu için üretici fiyatları 

yüksektir. Ülkemizde yem bitkileri üretimi düşük, kaba ve karma yem üretim girdi fiyatları 

yüksektir. Yem bitkisiyle ilgili desteklerin kapsamının genişletilmesi gerekmekte ve 

hayvansal ürünlerde maliyeti düşürücü önlemler alınmalıdır. 

5- AB’ne katılım sürecinde kanatlı sektörüyle ilgili olarak, AB komisyonu denetim raporunda 

Türkiye ile ilgili olumlu gelişmeler ve ifadeler yer almakta, bazı konulardaki 

yetersizliklerin ise kolayca giderilebilir olduğu ifade edilmektedir. AB’ne uyum 

kapsamında yürütülen kanatlı sektörü ile ilgili mevzuat çalışmaları kapsamında; “ Kanatlı 

Sektörü Canlı Üretim Faaliyetlerinin Denetim Genelgesi” ve “ Kanatlı Hayvan Eti ve Et 

Ürünleri İhracat Ön İzin Talimatı”  yayınlanmıştır. 2005 yılında ise “Kanatlı Hayvan Eti ve 

Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Çalışma ve Denetleme Usulüne Dair Yönetmelik” 
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yürürlüğe girmiştir. Bunların yanında TKB, Türkiye’de tavuklara kullanılan aşı ve ilaçların 

AB ülkelerinde kullanılanlarla uyumlu olmasına özel dikkat göstermektedir. AB’nin 

yasakladığı tüm hormon, ilaç ve kimyasalların Türkiye’de kullanımı, ithali ve üretilmesi 

TKB’ca yasaklanmıştır. Günümüzde kanatlı eti ve yumurtasının üretiminde kullanılan 

ilaçların tamamı AB direktiflerine uygundur.  2001 yılında başlayıp 2003 yılında yapılan 

son çalışmalarla kümes ve kesimhanelerde kayıt ve denetim sistemi AB’nin şartlarına 

uygun hale getirilmeye başlanmıştır. Mevzuatla ilgili olumlu gelişmelerin yanında önemli 

bazı olumsuzluklar da mevcuttur. Bunlar sektörde yem maliyetlerinin yüksek olmasından 

da kaynaklanan ürün satış fiyatlarının, genelde AB’ndekilerden yüksek olmasıdır.  AB’ye 

giriş süreci içerisinde üretim maliyetlerinin AB ülkelerindeki maliyetler seviyesine 

indirilmesi gerekmektedir. İhracatta da yüksek maliyet nedeniyle rekabet edilemediği ve 

beklenen atılımın bu nedenle gerçekleştirilemediği bir gerçektir. Üretim maliyetlerini 

düşürmek amacıyla, yem hammaddelerinin dünya piyasa fiyatları üzerinden 

kullanılabilmesini temin edecek destekleme yöntemlerinin uygulanmasına ihtiyaç vardır. 

Ayrıca AB’nin kanatlı hayvan yetiştiriciliğinde sağlık koruma amaçlı antibiyotik 

kullanımını 2006 yılında yasaklayacağı yönünde açıklamalar bulunmaktadır. Henüz karar 

çıkmadığı için Türkiye’de bu grup antibiyotiklerin kullanımı devam etmektedir. Ancak 

2006 yılında yasaklama gerçekleştiğinde, Türkiye’nin de yasağa uyacağı tahmin 

edilmektedir. 

6- AB'nin domuz etinde yağ oranının fazlalığı ve domuz eti üretiminin çevre kirleticiliğinin 

yüksekliği nedeniyle koyun/keçicilik faaliyetini geliştirmeye başladığı dikkati çekmektedir. 

Ayrıca BSE hastalığının sığır eti üretiminde risk oluşturması nedeniyle, koyun/keçi etine 

talebinin artacağı da tahmin edilmektedir. AB’ne katılım sürecinde Türkiye’de koyun ve 

keçilerin tanımlanması, kayıt altına alınması ile doğu sınırlarından küçükbaş hayvan 

kaçakçılığının engellenmesi sağlanabilecektir. Bu aşamayı takiben Türkiye’nin AB’nin 

hayvan sağlığı ile ilgili koşullarını yerine getirmesi AB’ne koyun-keçi eti ihraç etmesine 

imkan sağlayacaktır. Türkiye’nin bu avantajı kullanabilmesi için AB’ne girişte rekabet 

gücü yüksek olan ürün kategorisinde yer alan koyun ve keçi eti üretimini özel desteklerle 

teşvik etmesi ve dış ticaretini geliştirmesi sağlanmalıdır.  

7- AB entegrasyon sürecinde “çiftçi” ve “köylü” tanımlarının ayrılması, mevcut desteklerden 

hayvansal üretimi pazar için yapan üreticilerin yararlanması sağlanacaktır. AB yapısal 
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fonlarının ve Türkiye hükümetinin sektörün rekabet gücünü artırıcı yönde yapacağı 

desteklerin işletme ölçeklerinin büyümesine önemli katkı yapacağı düşünülmektedir. 

8- Sektörde istikrar sağlanırsa yatırımcı cesaretlenecek ve sektöre yatırım artabilecektir. 

Olumsuz Etkiler 

1. Süt üretimine kota uygulanacaktır. Bu uygulamada Türkiye’nin ürettiği süt miktarı (DİE 

rakamları) yanında, bölgenin nüfus yoğunluğu, iç tüketim/kendine yeterlilik, süt ve ürünleri 

dış ticareti gibi kriterler de dikkate alınmaktadır. Süt sektöründe var olan ciddi orandaki 

kayıt dışılık ve güvenilir olmayan istatistikler nedeniyle gerçek üretiminin tam 

yansıtılamaması Türkiye’yi gerçek üretiminin çok altında bir süt kotası alma riski ile karşı 

karşıya bırakabilir. Diğer yandan kotaların dağıtımı, çiftçiler arasında transfer edilmesi gibi 

konularda sıkıntılar yaşayacağı da düşünülmelidir. Bu sorunları önleyebilmek için 

istatistiklerin güvenilir ve yeterli olmasını sağlayacak çalışmalara ihtiyaç vardır. AB (15) ve 

sonradan giren 10 ülkenin talep ettiği ile elde ettiği süt kotaları Ek 3’te sunulmuştur. 

2. AB Süt Hijyen Yönetmeliği’ne göre Süt Tankı Somatik Hücre Sayısı (STSHS), Toplam 

Bakteri Sayısı (TBS) ve sütte antibiyotik kalıntı düzeyi 1985 yılından beri bir endüstri 

standardı olarak kullanılmaktadır. AB Süt Hijyen Yönetmeliği, Birliğin 1992 tarihinde 

aldığı 92/46/EC numaralı kararı ile 6 yıllık bir adaptasyon periyodunu takiben Ocak 

1998’den itibaren 3 aylık STSHS geometrik ortalaması 400 000 hücre/ml’den ve 2 aylık 

TBS düzeyi 100 000 bakteri/ml’den fazla olan işletmelerin ürettikleri sütlerin insan gıdası 

olarak kullanımını yasaklamıştır. Ancak, bu yönetmeliğe uyum için AB üreticisi önemli bir 

uyum süreci (13 yıl) yaşamıştır. Türkiye’de de AB’ne uyum çerçevesinde Süt Hijyen 

Yönetmeliği yeniden düzenlenerek benzer kriterler getirilmiştir. Ancak, yeterli laboratuar 

altyapısı olmadığından henüz bu kriterler uygulanamamaktadır. Türkiye’de üreticilerin bu 

konuda bilinçlendirilmesine yönelik bir eğitim programının olmaması, ceza ve prim 

sistemine henüz geçilmemiş olması nedeniyle önemli bir kısım üretici bu konuda sıkıntı 

yaşayacak, hatta işini kaybedenler bile olacaktır. Söz konusu riski bertaraf edebilmek için 

ihtiyaç duyulan laboratuar altyapısının ivedilikle kurulması, hijyenik süte prim verilmesinin 

devlet tarafından organize edilip desteklenmesi ve üreticilere yönelik eğitim faaliyetlerine 

vakit geçirilmeden başlanılması uygun olacaktır. İkinci maddede yazılanlar olumsuz etkiler 

alt başlığında yer alıyor olsalar da, uzun vadede sektör ve tüketiciye olumlu katkılar 

sağlayacak unsurlardır.  
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3. Yukarıda bahsedilen kota ve hijyen konusundaki eksiklikler sektörün AB ülkeleri ve dış 

dünya ile rekabeti açısından önemli ölçüde tehdit oluşturmaktadır. Ayrıca katılım sürecinde 

Türkiye’de hayvansal ürünlerin besleyici değeri ve sağlık açısından önemini tüketicilere 

anlatmak ve onları bu konuda bilinçlendirmek amaçlı eğitim, yayım ve tanıtım 

faaliyetlerine ağırlık verilmeli, bu suretle tüketim miktarları da artırılmaya çalışılmalıdır. 

AB’nde uygulanan okul sütü programı, Türkiye’de de yasal altyapısı oluşturularak 

uygulamaya konulmalıdır. Tüketiciye ulaşacak son ürünün hijyen ve kalite kriterleri ile 

ilgili yasal düzenlemeler yapılmalı, mevcut düzenlemeler AB ne uyumlu hale getirilmelidir. 

Codex allimentarius’ta geniş bir düzenlemeye sahip peynirlere ait Toplulukta, teknik bir 

düzenleme olmamakla birlikte, her üye ülkenin bu konuda kendine ait düzenlemeleri 

mevcuttur 

4. AB’ye yapısal uyum sürecinde çok sayıda hayvan üreticisinin sektörü terk etmek zorunda 

kalacağı beklenebilir. Aile işletmelerinin yaratacağı işsizlik, köyden kente göç probleminin 

daha büyük bir sosyal yara olmasına yol açabilecektir. Bu durumun önüne geçebilmek için 

işsiz kalacak nüfusun ve dolayısıyla vasıfsız işgücünün şehirlere kademeli olarak taşınması 

yerine tam üyeliğe geçiş sürecinde kırsal sanayiyi geliştirme ve kırsal kalkınma amaçlı 

çalışmalara ağırlık verilerek kırsal alanda istihdam yaratılmalıdır.  

5. AB’nde 2001-2005 döneminde FEOGA Fonu’nun Garanti Bölümü’nden yapılan toplam 

harcamaların %22,7-%29,6’sının hayvancılığa yapıldığı görülmektedir. Hayvansal ürünler 

arasında en fazla ödeme yapılan da sığır ve dana etidir. Bunları süt ve süt ürünleri 

izlemektedir (Tablo 53). Burada dikkat edilmesi gereken bir diğer konu, 2005 yılında AB 

25 üyeli olduğu halde AB 15’e göre toplam harcamalarda (2003 yılı itibariyle) sadece % 11 

seviyesinde bir artış olmasıdır. Hayvansal ürünlere yapılan harcamalar itibariyle aynı 

yıllara ait veriler karşılaştırıldığında, hayvansal ürünlerde artışın sadece % 2,8 olduğu 

görülmektedir. Bu duruma, AB’nin FEOGA Fonu’nun Garanti Bölümünden yaptığı 

doğrudan ödemelerden yeni üye ülkelerin eski üyeler kadar yararlanamaması neden 

olmaktadır. Ayrıca yine bu ülkelerde kayıt sistemi, standartlar ve hayvan refahı, hijyen gibi 

konularda halen eksikliklerin devam etmesinin de bazı ödemeler yönünden eksik 

kalınmasına neden olduğu belirtilebilir. Türkiye’de Hayvancılık Stratejisi çerçevesinde 

desteklerin 3 kat artırılacağı belirtilmektedir. Strateji belgesinde Türkiye’de tarıma ayrılan 

destekleme bütçesinde hayvancılığın payının  2010 yılında % 12’ye çıkarılması planlanmış 

iken, AB’nde daha önce de belirtildiği gibi bu oran yaklaşık % 27’dir. Yani AB’nde 
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tarımına ayrılan bütçede hayvancılığın payı, oransal olarak bile Türkiye’dekinin iki 

katından fazladır. Bu nedenle Türkiye’de hayvancılığın geliştirilmesi ve sektörün rekabet 

gücünün artırılması açısından bütçe içindeki payının çok daha önemli düzeylere getirilmesi 

gerekmektedir. 

 

Tablo 53: AB’nin FEOGA Fonu’nun Garanti Bölümünden hayvansal ürünlere yapılan 
ödemeler  (milyon Euro) 

2001 2002 2003 2004 2005 
 

Değer % Değer % Değer % Değer % Değer % 
Süt ve Süt 
Ürünleri 1906,6 4,5 2360,0 5,5 2796,2 6,3 2060,7 4,6 3618,5 7,3

Sığır ve Dana Eti 6054,0 14,4 7071,9 16,4 8090,9 18,2 7776,0 17,4 7887,9 15,9
Koyun ve Keçi eti 1447,3 3,4 552,4 1,3 2082,1 4,7 1469,5 3,3 1794,5 3,6
Domuz eti, 
yumurta ve 
kanatlı, diğer 

137,1 0,3 119,2 0,3 171,4 0,4 173,2 0,4 192,0 0,4

Balıkçılık ürünleri 13,4 0,0 15,3 0,0 12,6 0,0 23,8 0,1 33,2 0,1
Top. Hay. Ür. 
Har. 9558,4 22,7 10118,8 23,4 13153,2 29,6 11503,2 25,8 13526,1 27,2

TOPLAM 
(Garanti Böl. 
Har.) 

42088,5 100,0 43214,3 100,0 44461,2 100,0 44651,5 100,0 49676,6 100,0

Kaynak: Eurostat, 2005. 

AB ile gerçekçi bir karşılaştırma yapabilmek için ürünlerde uygulanan doğrudan 

ödemelere gereksinim duyulmaktadır. AB’nde ve Türkiye’de OECD verilerine göre 2000-

2003 dönemi ortalaması olarak hayvansal ürünlerde üreticiye ulaştığı kabul edilen (fiyat 

destekleri dışında) doğrudan ödemeler toplamı ülke hayvansal ürün üretimine (ilgili ürün 

üretimine) bölünerek bir hesaplama yapıldığında elde edilen doğrudan ödeme değerleri tablo 

54’teki gibi hesaplanabilir. Bu değerler, AB’nde Türkiye’nin çok üzerinde doğrudan ödeme 

yapıldığı, fiyatlarla ilgili yapılan karşılaştırmaların üretici geliri açısından anlamlı olmadığını 

ortaya koymaktadır. AB’nde reform kapsamında, OTP politika araçları değişmiş, üretimden 

bağımsız desteklere geçilmesine başlanmıştır. Ancak üreticilere yönelik desteklerin (eski 

üyeler için) 2000-2002 dönemi ödemeleri baz alınarak, reform kapsamında gerçekleştirilecek 

olması, üreticilerin olumsuz etkilenmeyeceğini ortaya çıkarmaktadır. AB’nin eski üyelerinin 

üreticileri doğrudan ödemelerden reform kapsamında önemli derecede yararlanırken yeni üye 

olan ülkeler 2013 yılına kadar bu ödemelerden kısmen ve yıllara göre artan oranlarda 

yararlanabileceklerdir. Yeni üye ülkeler, daha çok kırsal kalkınma amaçlı desteklerden 

faydalanabileceklerdir. Bu durum Türkiye için de geçerli olabilecektir. Katılım sürecinde AB 
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benzeri fon ve teşkilatların kurulup, Türk üreticisinin fiyatlarla ilgili olumsuz etkilerden 

korunması için AB’ndekilere benzer tüm ödemelerin miktar olarak da verilmesi son derece 

önem taşımaktadır.   

 

Tablo 54:  AB ve Türkiye’de Doğrudan Ödeme Değerleri ($/ton) 

 Süt Sığır Eti Koyun Eti Tavuk Eti Yumurta 

AB 1963,25 1182,25 2387 40,75 30

Türkiye 4,75 60,75 39,25 6,25 2,75

 

6. Türkiye ve AB açısından karşılaştırılma yapıldığında en önemli farklılığın öncelikle 

yapısal farklılık olduğu dikkati çekmektedir. Örneğin; AB (15)’ deki toplam tarımsal 

işletme sayısı 6 770 700 iken Türkiye’de, nüfusu 5000 kişinin altında olan yerlerde bu sayı 

3 076 650 ‘dir (Nüfusu 20 000 ve daha az olan yerleşim birimleri esas alındığında tarımla 

uğraşan hane halkı sayısı 4.100.000 olarak belirtilmektedir) . AB (15)’te %57,6’sı 0-49 da 

araziye sahip iken bunların oranı Türkiye’de %64,8’dir. AB (15) sığırcılık yapan işletme 

sayısı yaklaşık 1,5 milyon, sığır sayısı da 80,1 milyon baş civarındadır. Türkiye’de ise 

yaklaşık 10 milyon baş sığır 2,1 milyon işletmede barındırılmaktadır. AB’nde en fazla 

işletmenin bulunduğu büyüklük gurubu %27,7 ile 1-9 baş arasında iken, Türkiye’de ise bu 

oran % 81,7’dir. Bu durumun Türkiye’nin AB ülkeleriyle rekabet şansını olumsuz 

etkilemesi beklenebilir.  

7. Nüfus artış hızı ile hayvan populasyonundaki artış doğru orantılı değildir. Bu nedenle 

ülkemizde nüfus artışıyla paralel olarak, önümüzdeki dönemde yükselecek kırmızı et 

talebinin kendi iç kaynaklarımızdan karşılanması, hayvan ıslahı çalışmaları yanında 

hayvansal üretimde verimlilik ve üretim artışına yönelik uygulamalarla mümkün olacaktır. 

Ayrıca kayıt dışı-kontrolsüz kesimler ve üretimi önleyecek tedbirler hayata geçirilmelidir. 

Bu kapsamda, et sektörü ile ilgili her kesimin temsil edildiği bir Ulusal Konsey 

oluşturulmalıdır. Buna ek olarak kurulacak bir müdahale ve ödeme kurumunda et sektörüne 

de yer verilmelidir. 

8. AB’nde sığır ve koyun/keçi etinde bir derecelendirme sistemi mevcuttur. Oysa 

Türkiye’de etkin bir karkas derecelendirmesinden söz edilemez. Gerek alım gerekse 

fiyatlandırmada karkas dereceleme sisteminin etkin kılınmasına çalışılmalıdır. Fiyat ve 

miktara ilişkin kayıtların sağlıklı tutulması için AB’ndekine benzer kurumsal yapı 
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oluşturulmalıdır. Fiyat ve miktarın izlenmesinde, ticaret borsaları ve yetiştirici-üretici 

birliklerinden yararlanmaya çalışılmalıdır.  

Sonuç olarak Türkiye, üyelik gerçekleştiğinde ihtiyacı olan hayvansal ürünleri ulusal 

kaynaklardan sağlayabilmeyi ve AB ile diğer ülkelere dışsatım olanaklarının artırılmasını 

hedeflemelidir. Bunun için bir yandan gıda güvenliği konusunda uyum hazırlıkları 

hızlandırılmalı, diğer yandan kota sınırlaması olan hayvansal ürünlerde kotaların olabildiğince 

yüksek belirlenmesine çaba harcanmalıdır. Tüm ürünlerde üretimin artırılması ve maliyetin 

düşürülmeye çalışması ana hedefler arasında olmalıdır.  

Belirtilen konularda ilerleme sağlanabilmesi yanında, özellikle üretici fiyatlarındaki 

istikrarsızlığı gidermek için, üretici örgütlenmesine ve üreticilerin kendi işleme tesislerini 

kurarak piyasaya girmelerine imkan ve destek sağlanmalı, üretici-sanayici ilişkisinin doğru 

bir eksene oturtulmasına çaba harcanmalıdır. Ayrıca, Türk tüketicisi alım gücü düşük 

olmasına rağmen,  hayvansal ürünlerin bir kısmını AB tüketicilerinden daha pahalıya satın 

almaktadır. Üyelik gerçekleştiğinde de bu durum devam ederse ya dışalım artacak ya da 

yabancı yatırımcılar Türkiye’de hayvancılık işletmesi kurarak piyasaya girmek 

isteyeceklerdir.  

 Türkiye AB ile müzakerelere başladığı takdirde Türkiye için de uygulanması zorunlu 

olacak direktifler konusunda yeni üye ülkelerin müzakere sürecinde ne talep ettikleri ve 

karşılığında katılım anlaşmasında nasıl bir sonuca varıldığı, Türkiye için önemli ve yol 

gösterici olma niteliğindedir.   

AB’ne uyum açısından hayvancılık sektöründe atılan adımlar ve 2005 yılı itibariyle 

hayvancılığa sağlanacak olan destekler, uygun kullanılmaları halinde, Türkiye AB’ne üye 

olsun olmasın, Türkiye hayvancılığına olumlu katkılar sağlayabilir. Ancak, tarımsal yapının 

iyileştirilmesine yönelik çalışmaların çok kapsamlı olarak planlanması ve sürdürülmesi uzun 

vadede rekabet şansının artırılması açısından önem taşımaktadır. Üreticilere yönelik fiyat 

istikrarsızlığının giderilmesi, tüketicilerin iç kaynaklardan sağlanan ürünü makul fiyattan 

tüketebilmeleri yanında hayvansal ürün tüketim miktarının artırılmasına yönelik politikalar 

geliştirilmesi de son derece önem taşımaktadır. 
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5. DOKUZUNCU PLAN DÖNEMİ İÇİN ÖNERİLEN STRATEJİ, AMAÇ, POLİTİKA, 

ÖNCELİK VE TEDBİRLER 

Hayvancılık Özel İhtisas Komisyonunun Dokuzuncu Plan dönemi için vizyon, strateji 

ve amaç ile tedbirlerin belirlenmesi çalışmaları GZFT çalışmalarını takiben, aynı grup 

tarafından gerçekleştirilmiştir. Bunun için önce sektöre ilişkin sorun alanları belirlenmiş, bu 

sorunlarda grubun hemfikir olması sağlandıktan sonra, her sorun alanına yönelik stratejik 

amaç ve öncelikle yapılması gerekenlerin belirlenmesi sağlanmıştır. Bu toplantı da 

hayvancılık alanında sektörün vizyonunun;  

“Ülke kaynaklarını etkin kullanarak; verimli, yüksek katma değer yaratan, 

kaliteli, yeterli, rekabetçi, üretici refahını yükselten, çevreye duyarlı, güvenilir, 

izlenebilir, ürün çeşitliliği yüksek, sürdürülebilir hayvansal üretim yapan bir 

HAYVANCILIK SEKTÖRÜ” 
olarak ifade edilmesi oy birliği ile kararlaştırılmıştır. 

İlk toplantıda oluşturulan görüşler ikinci bir toplantıda yeniden ele alınmış ve 

katılımcıların yapılması gerekenlere ilişkin yeni değerlendirmeleri ve varsa önerileri 

belirlenmeye çalışılmıştır.  

Yukarıda kısaca anlatılan şekilde çalışan Hayvancılık Özel İhtisas Komisyonu altı adet 

sorun alanı belirlemiştir. Bunlar; 

1. Desteklerin yetersizliği, üretim maliyetlerinin yüksekliği, kaliteli kaba yem 

üretiminin yetersizliği ve karma yem ham maddelerinin fiyatlarının yüksekliği, 

2. Sektördeki örgütlenme, koordinasyon yetersizliği ve yönetsel sorunlar, 

3. Çevresel ve genetik nedenlerden kaynaklanan verim düşüklüğü, 

4. Hayvan sağlığı, hayvan hareketlerinin kontrolü, hijyen ve kaliteye ilişkin sorunlar, 

5. Pazar ve pazarlama sorunları 

6. Eğitim düzeyi, araştırmacı, yayımcı ve üretici arasındaki bilgi akışı yetersizliği 

olarak sıralanmıştır. Daha sonra bu sorun alanlarına yönelik stratejik amaç/amaçlar ile 

öncelikle yapılması gerekenler ortaya konmuştur. Bu aşamada bazı tedbirler birkaç stratejik 

amaç için geçerli olabilmiştir. Örneğin kayıt sisteminin yaygınlaştırılması ve etkin kılınması 

birçok sorun alanı ve bu alanlardaki stratejik amacın gerçekleşmesine katkı sağlayacak 

önlem olarak değerlendirilmiştir. 

Dokuzuncu Plan döneminde hayvancılık sektörüyle ilgili sorun alanları, bu sorun alanı 

için geçerli stratejik amaç ve bu amaca uygun tedbirler tablo 55’te sunulmuştur. 
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VİZYONU 

Ülke kaynaklarını etkin kullanarak; verimli, yüksek katma değer yaratan, kaliteli, yeterli, rekabetçi, üretici refahını 

yükselten, çevreye duyarlı, güvenilir, izlenebilir, ürün çeşitliliği yüksek, sürdürülebilir hayvansal üretim yapan bir  

HAYVANCILIK SEKTÖRÜ 

 
Tablo  55: Dokuzuncu Plan döneminde hayvancılık sektörüyle ilgili sorun alanları, bu sorun alanı için geçerli stratejik amaç ve tedbirler 

SORUN ALANI: 1 Desteklerin yetersizliği, üretim maliyetlerinin yüksekliği, kaliteli kaba yem üretiminin yetersizliği ve karma yem ham maddelerinin 
fiyatlarının yüksekliği, 

STRATEJİK AMAÇ: İç pazar fiyatlarının dış pazar fiyatları karşısında rekabet edebilir duruma getirilmesi 
Öncelikle Yapılması Gerekenler: Yasal Düzenlemeler: Kurumsal Düzenlemeler: Diğer Tedbirler: 
 Destekleme politikalarının gözden geçirilerek 
hayvancılık desteklerinin AB’ndeki 
hayvancılık destekleme oranlarına 
yükseltilmesi (DTÖ ve AB kurallarına ters 
düşmeyecek şekilde dolaylı yollardan 
desteğin artırılarak sağlanması zorunludur. 
AB ve diğer gelişmiş ülkelerin, destekleri 
azaltma konusunda verdikleri taahhütlere 
rağmen dolaylı yollardan tarımı desteklemeye 
devam ettikleri bilinmektedir.) 

Çıkarılacak Tarım 
Kanunun da Destekleme 
esaslarının geniş ve doğru 
biçimde yer alması 

1. AB’ndekine benzer 
Ödeme Kurumu’nun 
oluşturularak faaliyete 
geçirilebilmesi  

2. Destekleme kurulunda 
sektör temsilcilerinin 
yer almasının 
sağlanması  

1. Enerji desteğinin kapsamının, elektrik, LPG ve doğal gazı da 
içerecek şekilde genişletilmesi. 

2. Arz açığı bulunan ürünlerin üretimini yeterli seviyeye çıkaracak 
teşvik tedbirlerinin alınması 

3. Hayvansal ürünlerin dış satımının teşviki için verilen ihracat 
iadelerinin rakip ülkelerin uyguladığı düzeye çıkarılması ve 
teşviklerin sürdürülmesi 

4. Talep artırıcı önlemler alınması ve dış piyasa geliştirilmesi 
Hayvansal ürünlerde ve her türlü üretim girdilerinde KDV 
oranlarının %1’e düşürülmesi. 

1. Yem üretiminde kullanılan hammadde 
fiyatlarının dış piyasa fiyatları ile yurt 
içinden temininin sağlanması ve üreticiye 
ek olarak doğrudan ödeme yapılması 
(üretim maliyetleri dikkate alınarak), Kaliteli 
kaba yem üretiminin artıtılması 

Yem kanununun, AB’ne 
uyumu sağlanarak 
yasalaşmasının temini, 

Yem Kanunu ve Tarım 
Kanununun 
yasalaşmasını takiben 
ilgili yönetmeliklerin 
süratle çıkartılarak 
yürürlüğe konması. 

1. Yem bitkisi ekiliş desteklerinin sürmesi 
2. Alternatif ürün uygulamaları kapsamında yem bitkilerine özel 

önem verilmesi 
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2. İşletme kapasitelerinin ekonomik boyuta 
ulaştırılması ve birim başına verimin 
artırılması 

Toprak ve arazi kullanımı 
kanunu ile miras 
hukukunun tarım 
işletmelerinin bölünmesini 
engelleyecek şekilde 
uygulanması 

Sığır türünde olduğu gibi 
diğer çiftlik hayvanlarında 
da (koyun keçi vb) 
soykütüğü sisteminin 
kurulması 

1. Hayvancılık yatırım teşviklerinin yeniden düzenlenerek mevcut 
ve kurulacak işletmelerin rekabetçi bir yapıya kavuşması için 
gerekli ortamın yaratılması  

2. Toprak ve arazi kullanım yasasına göre en küçük parsel 
büyüklüğünü belirlemeye yönelik yönetmelik çıkarılması 

3. Destekler maliyeti düşürücü nitelikte olmalı  ve bunu sağlayacak 
yapı desteklenmeli 

4. İhracat teşvik edilmeli 
5. Bürokratik işlemlerin azaltılması 

Sığırcılık başta olmak üzere, tüm türlerde Türkiye’nin değişik 
bölgeleri için uygun büyüklükler tespit edilerek, teşviklerin buna 
ulaşılması yönünde kullandırılması 

3. Fire ve kayıpları asgari düzeye indirilmesi, 
verimliliği artıracak mekanizasyonun 
kurulması,  

Tarım Kanununda 
destekleme uygulamaları 
içerisinde mekanizasyona 
özel önem verilmesi 

 1. Kimyevi gübre ve ilacın bilinçli kullanılması ve bu konudaki 
eğitim ve yayım faaliyetinin artırılması, 

Makine ruhsatlarının denetlenmesi 

4. Üretimde entegrasyona geçilmesi,   1. Hayvancılığa yatırım yapacaklara entegrasyonu sağlamaları 
halinde daha avantajlı imkanların sunulması 

2. Üretici ile işleyici arasında sözleşme ve benzeri anlaşmaların 
üretici örgütleri üzerinden  gerçekleştirilmesine imkan 
sağlanması 

Üretici örgütlerinden uygun olanlar ın işleyiciliğe özendirilmeli 
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SORUN ALANI:2 Sektördeki örgütlenme, koordinasyon yetersizliği ve yönetsel sorunlar 
STRATEJİK AMAÇ: Üreticilerin, üretimden pazarlamaya kadar olan süreçte, bütün sorunlarına çözüm getirebilecek, birbirleriyle 

koordineli, güçlü ve ayakları üzerinde durabilen, teknik ve idari alt yapısı güçlendirilmiş örgütlerin 
oluşturulması. 

Öncelikle Yapılması Gerekenler: Yasal 
Düzenlemeler: 

Kurumsal 
Düzenlemeler: 

Diğer Tedbirler: 

1. Yetiştiricilerin çalışma alanındaki yerel veya bölgesel 
örgütlere üyeliğini sağlanması 

2. Aynı fonksiyonu yapan örgütlerin bir çatı altında 
toplanması. 

3. Tarım Bakanlığı’nın görevlendirdiği örgütlerin 
denetimlerini, verdiği  görev çerçevesinde, etkin olarak 
üstlenmesi, idari ve mali denetimin bağımsız denetleme 
kuruluşlarına yaptırılması 

4. Yetiştiricilerin işletmeleriyle ilgili tüm bilgileri ön görülen 
periyotlarda üye olduğu örgüte ulaştırmasını zorunlu 
hale getirmek.   

5. Örgütlerin kendilerine ulaşan bilgileri kayıt altına alması 
sistematize etmesi, güncelleştirmesi ve gerektiğinde 
üst kuruluşlarına, ilgili Bakanlık ve kurumlara 
ulaşımının sağlanması. 

6. Örgütlerin teknik ve idari alt yapılarının üyelerinin 
ihtiyaçlarını karşılayacak düzeye getirilmesinin 
sağlanması. 

7. Bakanlığın hayvancılıkla ilgili hizmetleri ve sektöre 
yönelik desteklerinin üretici örgütleri aracılığıyla 
gerçekleştirilmesi 

8. Pazarlama organizasyonlarında aracı sayısını asgariye 
indirecek örgütlenmenin sağlanması 

1. Yetiştiricilerin üye 
oldukları örgüte 
bilgi verme 
zorunluluğunu 
içeren mevzuat 
oluşturulması 

2. Uygulanacak 
desteklerde örgüt 
üyeliğine öncelik 
tanınması için 
yasal düzenleme 
yapılması  

3. Üretici Birliklerinin 
pazara direk satış 
yapmasını 
sağlayacak yasal 
düzenlemelerin 
yapılması, 

1. Sektörde faaliyet 
gösteren sivil 
toplum örgütleri,  
Tarım Bakanlığı, 
ilgili Bakanlık ve 
kurumlar 
arasında 
işbirliğini 
sağlayan bir 
koordinasyon 
biriminin 
oluşturulması. 

2. Hayvancılık bilgi 
ağının kurulması 

Yüksek öğretim kurumlarında tarımsal örgütler için eleman 
yetiştirmeye yönelik programlar açılması 
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SORUN ALANI: 3 Çevresel ve genetik nedenlerden kaynaklanan verim düşüklüğü 
STRATEJİK AMAÇ-1: Verim seviyesinin artırılması için çevresel iyileştirmeler. 
Öncelikle Yapılması Gerekenler: Yasal Düzenlemeler: Kurumsal 

Düzenlemeler: 
Diğer Tedbirler: 

1. Modern üretim tekniklerinin gerektirdiği çevresel koşulların 
yetiştiricilerce kullanımını teşvik edilmesi 

2. Yem bitkileri üretimi ve mer’a ıslahı çalışmalarının teşvikine 
devam edilmesi 

3. Kesif yem üretiminde dışa bağımlı olunan yem 
hammaddelerinin üretiminin artırılması 

4. Sürü idaresi, döl verimini artırıcı ve iklimsel denetimi 
sağlayacak işlemlerin denetimi ve kullanımının özendirilmesi 

1. Modern üretimi sağlayan 
işletmeler için mevcutlara 
ilave teşvikler verilmesi 

2. Yem bitkileri üretimi, 
mer’a ıslahı ve yapay 
mer’a oluşumu için ek 
destekler verilmesi 

Ürün çeşitliliğini 
sağlamaya 
yönelik olarak 
kurumlar arası 
organizasyon 

Bölgesel düzeyde barınak planlarının 
oluşturulması ve hizmete sunulması  

STRATEJİK AMAÇ-2: Verim seviyesinin artırılması için genetik iyileştirmeler 
Öncelikle Yapılması Gerekenler: Yasal Düzenlemeler: Kurumsal 

Düzenlemeler: 
Diğer Tedbirler: 

1. Tür bazında mevcut hayvansal üretim materyalimizin 
genetik kapasitelerinin tespiti  

2. Kayıt sistemi ve veri tabanının tüm türleri kapsayacak 
şekilde oluşturulması 

3. Genetik değere göre damızlık seçimini sağlayacak alt 
yapının oluşturulması, bu konuda modern biyoteknolojik 
yöntemlerden yararlanılması 

4. Damızlık üretiminde yapay tohumlama ve embriyo transferi 
gibi yöntemlerden etkin biçimde yararlanılması 

5. Yerli gen kaynaklarımızın korunması ve iyileştirilmesine 
ilişkin tedbirler 

1. Kayıt sistemine dahil 
olmayı, önce özendirecek 
sonra da zorunlu hale 
getirecek düzenlemeler ve 
teşvikler 

2. Mevcut hayvan ıslahı 
kanununda yer alan Hayvan 
Islahı Milli komitesi ve İl 
Islah Kurullarının Üniversite-
Kamu-Yetiştirici Birliklerini 
içerecek şekilde işlevsel 
kılınması 

3. Ticari olarak kullanılan 
spermaların niteliklerinin 
bilinmesi ve beyanını 
sağlayacak yasal 
düzenlemelerin yapılması 

 Ticareti yapılan genetik 
materyalin nitelik ve 
hastalıklarını belirlemeye 
uygun alt yapının 
oluşturulması 

1. Yerli gen 
kaynaklarının 
yerinde 
korunması ve 
geliştirilmesin
e yönelik 
tedbir ve 
teşviklerin 
devam 
ettirilmesi, 
2. Uygun 
türlerde 
ülkesel ıslah 
planlarının 
hazırlanıp 
uygulamaya 
aktarılması 

Bölgeler ve/veya iller düzeyinde üretim deseninin 
ve buralarda yer alacak genotiplerin belirlenmesi  
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STRATEJİK AMAÇ-3: Hayvan varlığının gıda güvenliğinin gerektirdiği izlenebilirlik sürecinde yetiştirilmesi ve ürünlerin 

pazarlanmasına yönelik organizasyon aşamalarının geliştirilmesi, entegre işletmelerin teşvik edilmesi 
Öncelikle Yapılması Gerekenler: Yasal Düzenlemeler: Kurumsal 

Düzenlemeler: 
Diğer Tedbirler: 

1. Mevcut üretici örgütlerinin işlevlerinin artırılması ve diğer 
türler bazında yaygınlaştırılması 

2. Üniversite, kamu ve yetiştirici örgütlerinin, seleksiyon, 
bakım-besleme, sürü yönetimi ve diğer alanlardaki eğitim 
konusunda etkinliğinin sağlanması 

3. Yetiştirici örgütlerinin üyelerine hammadde sağlama 
konusunda etkin kılınması 

4. Bölgesel ve geleneksel üretim materyallerinin 
markalaştırılarak pazarlamada etkin kılınması 

5. Değişik türlerde küçük işletmeleri bir araya getirerek entansif 
veya ekolojik üretim yapabilecek işletmelerin kurulması veya 
koşulların oluşturulması 

1. Yetiştirici örgütlerinin 
amaçları doğrultusunda 
ve türlere göre tek çatı 
altında toplanmasının 
teşviki 

2. Yetiştirme örgütlerin ürün 
pazarlama ve üreticilerine 
girdi sağlama konusunda 
yetkili kılınması 

3. Küçük işletmelerin bir 
araya gelerek 
entegrasyon 
oluşturulmalarının teşviki 

1. Üniversite-
kamu-
yetiştirici 
birlikleri 
arasında 
entegrasyonu 
sağlayacak 
yönetmelikler 

2.  Bal arısı ve 
Bombus 
arısının 
polinasyon ve 
ekolojik 
üretimde 
kullanım 
etkinliğinin 
sağlanması 

Pastörize süt tüketiminin yaygınlaştırılması 
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SORUN ALANI: 4 Hayvan sağlığı, hayvan hareketlerinin kontrolü,  hijyen ve kaliteye ilişkin sorunlar 
STRATEJİK AMAÇ-1: Gıda güvenliğinin sağlanması için hayvansal ürünlerde izlenebilirliğin yaşama geçirilmesi 
Öncelikle Yapılması Gerekenler: Yasal 

Düzenlemeler: 
Kurumsal 
Düzenlemeler: 

Diğer Tedbirler: 

1. Üretim zincirinin her aşamasının kayıt altına alınması 
2. Üretim zincirinin her aşamasında etkin denetimin 

sağlanması 
3. Hammadde nitelikli hayvansal ürünlerde fiyat – kalite 

ilişkisinin kurulmasının sağlanması   
4. Salgın nitelikli hastalıklar, örneğin Avian İnfluenza, BSE vb, 

ile ilgili gerçekçi korunma, mücadele ve etkisini azaltma 
planlarının hazırlanması 

Konuya ilişkin 
hazırlık 
aşamasında olan 
yasal 
düzenlemelerin 
yürürlüğe girmesi 

Yürürlükte olan ve 
yürürlüğe girecek 
olan yasal 
düzenlemelerin 
etkin denetimini 
sağlayacak 
kurumsal yapının 
oluşturulması 
Sınır kontrol 
noktaları ve ihtisas 
gümrüklerinin 
etkin kılınması  
 
 

1.Yetiştirici eğitimi 
2.Gıda güvenliği konusunda yetiştiricinin teşvik ve eğitim 
yoluyla bilinçlendirilmesi 
3.Ürün kalitesinin belirlenmesine yönelik laboratuvarların 
oluşturulması 

STRATEJİK AMAÇ-2: Hayvansal ürünlerde rekabet gücünü artıracak şekilde kaliteye ilişkin standardizasyonun sağlanması ve 
denetimi 

Öncelikle Yapılması Gerekenler: Yasal 
Düzenlemeler: 

Kurumsal 
Düzenlemeler: 

Diğer Tedbirler: 

Standartların belirlenmesi, gerekli sınıflandırmayı sağlayacak 
mevzuatın hayata geçirilmesi 

Hayvansal ürünlerin 
(Örn: Karkas)  
sınıflandırılması ve 
uygulanmasına 
yönelik mevzuatın 
çıkarılması 

Belirlenen 
standartlara 
ulaşılabilmesi 
için üretici teşvik 
sisteminin 
oluşturulması 

Kalite standartlarının uygulanmasının denetlenmesi ve 
uygulayıcının eğitimi 

STRATEJİK AMAÇ-3: Salgın hastalıkların kontrol ve eradikasyonu 
Öncelikle Yapılması Gerekenler: Yasal 

Düzenlemeler: 
Kurumsal 
Düzenlemeler: 

Diğer Tedbirler: 

1. Ulusal salgın hastalıklar eradikasyon programı 
hazırlanması ve uygulanması 

2. Hayvan hareketlerinin etkin kontrolünün sağlanması 
3. Hayvan kayıt sisteminin genişletilmesi 
4. Bazı salgın hastalıkların eradikasyonu sağlayacak 

düzenlemelerin yapılması 
5. Hayvan kaçakçılığı yoluyla ya da eksik denetim 

sonucu hayvan ve hayvansal ürün girişlerinin 
önlenmesi 

Veteriner Hekimliği 
ve hayvansal 
üretimle ilgili yasal alt 
yapının oluşturulması 

Sınır kontrol 
noktaları ve 
ihtisas 
gümrüklerinin 
oluşturulması ve 
etkin kılınması 
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SORUN ALANI: 5 Pazar ve Pazarlama Sorunları 
STRATEJİK AMAÇ-1: Fiyat istikrarı ve Rekabet Ortamı 
Öncelikle Yapılması Gerekenler: Yasal Düzenlemeler: Kurumsal Düzenlemeler: Diğer 

Tedbirler: 
Ürün özelliğine bağlı olarak piyasada fiyat ve 
üretimde regülasyonu sağlayacak 
mekanizmaların oluşturulması 
Rekabeti geliştirecek ve iyileştirecek 
uygulamalara ağırlık verilmesi  

Üretici örgütleri ile ilgili yasal mevzuatın revize edilmesi, 
örgütlerin demokratik ve özerk hareket etmelerini 
sağlayacak düzenlemelerin yapılması 
 

1. Fiyat oluşum ve takip 
mekanizmalarının oluşturulması ve 
kayıt dışılığının engellenmesi 
2. Ödeme Kurumlarının kurulması 

    

STRATEJİK AMAÇ-2: Yöresel Ürünlerin Markalaşması ve Pazarlama 
Öncelikle Yapılması Gerekenler: Yasal Düzenlemeler: Kurumsal Düzenlemeler: Diğer 

Tedbirler: 
1. Ürün bazında tescil ve etiketleme yapılması 
2. Üretimin artırılması 

Ürün Standartlarının belirlenmesi 
Yöresel ürünler ve bunlara ilişkin üretim prosedürlerinin 
tespiti 
 

 Tanıtım ve 
reklam 
faaliyetleri 

STRATEJİK AMAÇ-3: Kalite ve Standardizasyon 
Öncelikle Yapılması Gerekenler: Yasal Düzenlemeler: Kurumsal Düzenlemeler: Diğer 

Tedbirler: 
1. Ürün fiyatlarının kalite ve standarda göre 

belirlenmesi 
2.  Üretici ve üretici örgütlerinin kalite ve 

standartlar konusunda sorumluluk alması 

1. Ürün standartları ile ilgili yasal düzenleme  
2. Kurumsal çakışmaların (yetki kargaşasının) 

önlenmesi 

1. Laboratuar hizmetlerinin geliştirilmesi  
2. Denetim mekanizmalarının 

güçlendirilmesi  

 

STRATEJİK AMAÇ-4: Ortak Piyasa Düzeninde Uyum Sağlanması 
Öncelikle Yapılması Gerekenler: Yasal Düzenlemeler: Kurumsal Düzenlemeler: Diğer 

Tedbirler: 
1. Üretilen tüm ürünlerin kayıt altına alınması 
2.  AB ile entegrasyonda karşılaşılacak kota 

problemlerine ilişkin gerekli tedbirlerin 
alınması  

AB ile uyum için yasal düzenlemelerin (kanun, 
yönetmelik ve tebliğlerinin) yapılması  

Ödeme kurumu/ kurumlarının kurulması  
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SORUN ALANI: 6 Eğitim düzeyi, araştırmacı, yayımcı ve üretici arasındaki bilgi akışı yetersizliği 
STRATEJİK AMAÇ: Eğitim düzeyinin yükseltilmesi, araştırmacı, yayımcı ve üretici arasında bilgi akışının sağlanması 
Öncelikle Yapılması Gerekenler: Yasal Düzenlemeler: Kurumsal 

Düzenlemeler: 
Diğer Tedbirler: 

1. Üreticinin bilgi talebini doğuracak, ekonomik, sosyal 
ve bilimsel tedbirlerin alınması 

2. Üreticinin eğitim ve iletişim ihtiyacının en kısa yoldan 
ve sürekli sağlanabilmesi amacıyla işletmelerin teknik 
hizmet satın almalarının teşvik edilmesi 

3. Tarım danışmanlığının, uygulamadaki eksiklikler de 
dikkate alınarak, etkin kılınması 

4. Araştırmacı ( Üniversite ve Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı araştırma kuruluşları ), yayımcı ve üretici 
arasındaki iletişimin sağlanması amacıyla ilgili 
kuruluşlar arasında organizasyon ve işbirliğinin 
desteklenmesi 

Köylerde istihdam edilecek 
teknik elemanların görev 
ve yetkileri kanunla 
belirlenmelidir. 
 

Üniversite, 
araştırma 
kuruluşları ve 
yayımcı 
kuruluşlar ile 
yetiştirici 
örgütleri 
arasında işbirliği 
sağlayacak 
düzenlemeler 
yapılmadır 

1. Ziraat ve Veteriner fakültelerini kazanan öğrencilerin iki 
sömestre iki farklı bölgede  staj yaparak üniversite 
eğitimlerine başlamaları 

Köyde görev yapacak teknik elemanlar bir yıl süreyle stajyer 
olarak atanması 
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6. SONUÇ VE GENEL DEĞERLENDİRME 

Dokuzuncu Hayvancılık Özel İhtisas Komisyonu raporunda Türkiye’nin imkan ve 

sınırlılıkları ile Dünya ve AB’nde hayvansal üretimin gelişme yönü belirlenmeye çalışılmıştır. 

Daha sonra bu bilgilere de sadık kalınarak Türkiye’nin öncelikle yapması gerekenler 

vurgulanmıştır. Bu bölümde, tekrarlardan mümkün olduğunca kaçınılarak, gelişme eksenleri 

bazında amaç ve tedbirler ile türler bazında bazı önerilere yer verilecektir. 

6.1. Gelişme Eksenleri Bazında Amaç ve Tedbirler 

Dokuzuncu plan döneminde temel gelişme eksenleri ve bunlara uygun tedbirler aşağıda 

sıralanmıştır. Bunlara bazı ilaveler yapmak mümkündür. Bu hem yeni tedbirler eklenerek, 

hem de mevcutların anlam ve kapsamı yeniden değerlendirilerek gerçekleştirilebilir.   

 

Tablo 56: Dokuzuncu plan döneminde temel gelişme eksenleri ve bunlara uygun tedbirler 
Gelişme ekseni  Amaç Tedbirler  

1. İstikrarlı bir 
ortamda 
büyümenin 
sağlanması 
 

1. Destekleme 
politikalarının gözden 
geçirilerek hayvancılık 
desteklerinin AB’ndeki 
hayvancılık destekleme 
oranlarına yükseltilmesi 

2. İşletme kapasitele-
rinin ekonomik boyuta 
ulaştırılması ve birim 
başına verimin artırılması 

3. Salgın hastalıkların 
kontrol ve eradikasyonu 

4. Süt başta olmak 
üzere önemli ürünlerde 
fiyat istikrarını sağla-
yacak düzenlemelerin 
yapılması 

5. Entegrasyonun 
özendirilmesi 

1. AB’ndekine benzer bir Ödeme Kurumu’nun faaliyete 
geçirilmesi  

2. Talep artırıcı önlemler alınması ve dış Pazar 
bulunması 

3. Hayvansal ürünlerin dış satımının teşviki için verilen 
ihracat iadelerinin rakip ülkelerin uyguladığı düzeye 
çıkarılması ve teşviklerin sürdürülmesi 

4. Yem bitkisi ekilişine sağlanan desteklerin sürmesi 
5.  Maliyeti düşürücü ve büyümeyi teşvik edici destek 

sağlanması 
6. Kesif yem üretiminde dışa bağımlı olunan yem 

hammaddelerinin üretiminin artırılması 
7. Sürü idaresi, döl verimini artırıcı ve iklimsel denetimi 

sağlayacak işlemlerin denetimi ve kullanımının 
özendirilmesi 

8. Üretici örgütleri ile tarımsal sanayicinin birlikte 
çalışmasını sağlayacak tedbirler alınması 

2.Ekonomik 
rekabet gücünün 
artırılması 

1. İşletme kapasitelerinin 
ekonomik boyuta 
ulaştırılması ve birim 
başına verimin 
artırılması 

2. Fire ve kayıpları asgari 
düzeye indirilmesi, 
verimliliği artıracak 
mekanizasyonun 
kurulması 

3. Verim seviyesinin 

1. Hayvansal ürünlerin dış satımının teşviki için verilen 
ihracat iadelerinin rakip ülkelerin uyguladığı düzeye 
çıkarılması ve teşviklerin sürdürülmesi 

2. Yem bitkisi ekiliş desteklerinin sürmesi 
3. Hayvancılık yatırım teşviklerinin yeniden 

düzenlenerek, rekabet edebilir işletmelere öncelik 
verilmesi 

4. Hayvancılığa yatırım yapacaklara entegrasyonu 
sağlamaları halinde daha avantajlı imkanların 
sunulması 

5.Üretici ile işleyici arasında sözleşme ve benzeri 
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artırılması için genetik 
iyileştirmeler yapılması 

4. Hammadde nitelikli 
hayvansal ürünlerde fiyat 
– kalite ilişkisinin 
kurulmasının sağlanması  

5. Kaliteye ilişkin 
standardizasyonun 
sağlanması ve denetimi 

6. Salgın hastalıkların 
kontrol ve eradikasyonu 

7. Rekabeti geliştirecek ve 
iyileştirecek yasal 
düzenlemelere ve 
ekonomik uygulamalara 
ağırlık verilmesi 

 
 

anlaşmaların üretici örgütleri üzerinden 
gerçekleştirilmesine imkan sağlanması 

6. Kesif yem üretiminde dışa bağımlı olunan yem 
hammaddelerinin üretiminin artırılması 

7. Sürü idaresi, döl verimini artırıcı ve iklimsel denetimi 
sağlayacak işlemlerin denetimi ve özendirilmesi 

8. Küçük işletmelerin bir araya gelerek ortak hizmet 
alaya ve ortak yatırıma özendirilmesi 

9. Standartların belirlenmesi, gerekli sınıflandırmayı 
sağlayacak mevzuatın hayata geçirilmesi 

10. Fiyat oluşum ve takip mekanizmalarının 
oluşturulması ve kayıt dışılığının engellenmesi 

11. Denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi 
12. Yem üretiminde kullanılan hammadde fiyatlarının 

dış piyasa fiyatları ile yurt içinden temininin 
sağlanması 

13. Ürün kalitesinin belirlenmesine yönelik 
laboratuarların oluşturulması 

14. Genetik ıslaha ağırlık verilmesi  
15. Toprak ve arazi kullanımı kanunu ile miras 

hukukunun tarım işletmelerinin bölünmesini 
engelleyecek şekilde uygulanması 

16. Sığırcılık başta olmak üzere, tüm türlerde 
Türkiye’nin değişik bölgeleri için uygun büyüklükler 
tespit edilerek, teşviklerin buna ulaşılması yönünde 
kullandırılması. 

 

3. İnsan 
Kaynaklarının 
geliştirilmesi 

1. Yetiştiricilerin çalışma 
alanındaki yerel veya 
bölgesel örgütlere 
üyeliğini sağlanması 

2. Üniversite, kamu ve 
yetiştirici örgütlerinin, 
seleksiyon, bakım-
besleme, sürü yönetimi ve 
diğer alanlardaki eğitim 
konusunda etkinliğinin 
sağlanması 

3. Üreticinin eğitim ve 
iletişim ihtiyacının en 
kısa yoldan ve sürekli 
sağlanabilmesi amacıyla 
işletmelerin teknik hizmet 
satın almalarının teşvik 
edilmesi 

4. Tarım danışmanlığının, 
uygulamadaki eksiklikler 
de dikkate alınarak, etkin 
kılınması 

5. Üniversite ve Tarım ve 
Köyişleri Bakanlığı 
araştırma kuruluşları ile 

1. Yüksek öğretim kurumlarında tarımsal örgütler 
için eleman yetiştirmeye yönelik programlar 
açılması 

2. Üniversite-kamu-yetiştirici birlikleri arasında 
entegrasyonu sağlayacak yönetmelikler 

3. Yetiştirici eğitimi, 
4. Gıda güvenliği konusunda yetiştiricinin teşvik 

ve eğitim yoluyla bilinçlendirilmesi 
5. Ürün kalitesinin belirlenmesine yönelik 

laboratuvarların oluşturulması ve laboratuar 
hizmetlerinin geliştirilmesi  

6. Ziraat ve Veteriner fakültelerini kazanan 
öğrencilerin iki sömestre iki farklı bölgede  staj 
yaparak üniversite eğitimlerine başlamaları 

7. Köyde görev yapacak teknik elemanlar bir yıl 
süreyle stajyer olarak atanması 
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yayımcı ve üretici 
arasındaki iletişimin 
sağlanması amacıyla ilgili 
kuruluşlar arasında 
organizasyon ve 
işbirliğinin desteklenmesi 

4. Sosyal 
İçermenin 
Güçlendirilmesi 

Talep artırıcı önlemler 
alınması ve dış piyasa 
geliştirilmesi 

 

1. Üretici ile işleyici arasında sözleşme ve benzeri 
anlaşmaların üretici örgütleri üzerinden 
gerçekleştirilmesine imkan sağlanması 

2. Üreticinin bilgi talebini doğuracak, ekonomik, sosyal 
ve bilimsel tedbirlerin alınması 

3. Üreticinin eğitim ve iletişim ihtiyacının en kısa yoldan 
ve sürekli sağlanabilmesi amacıyla işletmelerin teknik 
hizmet satın almalarının teşvik edilmesi 

4. Tarım danışmanlığının, uygulamadaki eksiklikler de 
dikkate alınarak, etkin kılınması 

5. Araştırmacı ( Üniversite ve Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı araştırma kuruluşları ), yayımcı ve üretici 
arasındaki iletişimin sağlanması amacıyla ilgili 
kuruluşlar arasında organizasyon ve işbirliğinin 
desteklenmesi 

6. Ödeme Kurumlarının kurulması 
7. Pazarlama organizasyonlarında aracı sayısını asgariye 

indirecek örgütlenmenin sağlanması 
8. Yetiştirici örgütlerinin üyelerine hammadde sağlama 

konusunda etkin kılınması 

5. Bölgesel 
gelişmişlik 
farklarının 
azaltılması 

Çıkarılacak Tarım Kanunun 
da Destekleme esaslarının 
geniş ve doğru biçimde yer 
alması 

1. Yetiştiricilerin çalışma alanındaki yerel veya bölgesel 
örgütlere üyeliğini sağlanması 

2. Bölgesel düzeyde barınak planlarının oluşturulması ve 
hizmete sunulması 

3. Değişik türlerde küçük işletmeleri bir araya getirerek 
entansif veya ekolojik üretim yapabilecek işletmelerin 
kurulması 

4. Ulusal salgın hastalıklar eradikasyon programı 
hazırlanması ve uygulanması 

5. Köylerde istihdam edilecek teknik elemanların görev 
ve yetkileri kanunla belirlenmesi 

6. Üreticinin teknik hizmet satın almasının teşvik 
edilmesi 

7. Tarım danışmanlığının, uygulamadaki eksiklikler de 
dikkate alınarak, etkin kılınması 

8. Sığırcılık başta olmak üzere, tüm türlerde Türkiye’nin 
değişik bölgeleri için uygun büyüklükler tespit 
edilerek, teşviklerin buna ulaşılması yönünde 
kullandırılması 

 

6. Kamuda iyi 
yönetişimin 
yaygınlaştırılması 

1. Çıkarılacak Tarım 
Kanunun da Destekleme 
esaslarının geniş ve doğru 
biçimde yer alması 

2. Üretim zincirinin her 
aşamasının kayıt altına 

1. Bürokratik işlemlerin azaltılması 
2. Sektörde faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri,  

Tarım Bakanlığı, ilgili Bakanlık ve kurumlar arasında 
işbirliğini sağlayan bir koordinasyon biriminin 
oluşturulması 

3.Mevcut hayvan ıslahı kanununda yer alan Hayvan 
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alınması ve denetimin 
sağlanması 

3. Ödeme Kurumlarının 
kurulması 

4. Örgütlerin teknik ve idari 
alt yapılarının üyelerinin 
ihtiyaçlarını karşılayacak 
düzeye getirilmesinin 
sağlanması 

5. Kamu hizmet birimlerinin 
organizasyonu 

Islahı Milli Komitesi ve İl Islah Kurullarının 
Üniversite-Kamu-Yetiştirici Birliklerini içerecek 
şekilde işlevsel kılınması 

4. Mevcut üretici örgütlerinin işlevlerinin artırılması ve 
diğer türler bazında yaygınlaştırılması 

5. Hayvan kayıt sisteminin genişletilmesi 
6. Bazı salgın hastalıkların eradikasyonu sağlayacak 

düzenlemelerin yapılması 
7. Hayvan kaçakçılığı yoluyla ya da eksik denetim 

sonucu hayvan ve hayvansal ürün girişlerinin 
önlenmesi 

8. Üretici Birliklerinin pazara direk satış yapmasını 
sağlayacak yasal düzenlemelerin yapılması, 

9. AB ile entegrasyonda karşılaşılacak kota 
problemlerine ilişkin gerekli tedbirlerin alınması 

10. Sınır kontrol noktaları ve ihtisas gümrüklerinin 
oluşturulması ve etkin kılınması 

7. Fiziki 
altyapının 
iyileştirilmesi 

İşletme kapasitelerinin 
ekonomik boyuta 
ulaştırılması ve birim 
başına verimin artırılması 

1. Hayvancılık bilgi ağının kurulması 
2. Tür bazında mevcut hayvansal üretim materyalimizin 

genetik kapasitelerinin tespiti  
3. Kayıt sistemi ve veri tabanının tüm türleri kapsayacak 
şekilde oluşturulması 

4. Ticareti yapılan genetik materyalin nitelik ve 
hastalıklarını belirlemeye uygun alt yapının 
oluşturulması 

5. Laboratuar hizmetlerinin geliştirilmesi  
6. Ürün kalitesinin belirlenmesine yönelik 

labaratuvarların oluşturulması 
7. Denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi 
8. Üretilen tüm ürünlerin kayıt altına alınması 
9. AB ile entegrasyonda karşılaşılacak kota 

problemlerine ilişkin gerekli tedbirlerin alınması 
10. Sınır kontrol noktaları ve ihtisas gümrüklerinin 

oluşturulması ve etkin kılınması 
11. Kayıt dışılığı engelleyecek tedbirler alınması 
12. Ödeme Kurumlarının kurulması 
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EK 1 
 

Tebliğ 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: 

 
Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında 

2005/8503 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Uygulama Esasları Tebliği 
 

(Tebliğ No : 2005 / 13 ) 
 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel Hükümler 

 
Amaç ve Kapsam 
Madde 1- Bu Tebliğ ülkemiz hayvancılığının geliştirilmesi ve hayvansal üretimin artırılması amacıyla, 

kaliteli kaba yem açığının kapatılması için yem bitkileri üretiminin teşvik edilmesi, genetik ıslahı daha etkili ve 
yaygın hale getirmek için suni tohumlama ile soy kütüğü kayıtları tutulması ve belgeli damızlık kullanımının 
teşvik edilmesi, hayvan varlığımız içerisinde genetik yönden ilerleme sağlayarak üstün verimli hayvanlar elde 
etmek ve suni tohumlama oranını yükseltmek için, suni tohumlama uygulamasının ve soy kütüğü ve ön soy 
kütüğü sistemine kayıtlı hayvanlardan suni tohumlama sonucu doğan buzağıların desteklenmesi, ana arı ve 
bombus kullanımının, kaliteli bal ve su ürünleri üretiminin artırılması, sanayinin talep ettiği kaliteli süt ve et 
temininin desteklenmesi, hastalıklardan ari işletme ve bölge oluşturulması için hayvancılık işletmelerinin 
desteklenmesi, besicilik sektöründe istikrarın sağlanmasını, hayvansal üretim ve verimin arttırılarak maliyetlerin 
düşürülmesi, kaçak ve kontrolsüz kesimlerin önlenmesi, Bakanlıkça ruhsatlandırılan kombina ve mezbahalarda 
kesimin teşvik edilmesi ile buralarda kesilen hayvan sayılarının artırılması, canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin 
daha sağlıklı bir şekilde muayenelerinin yapılması ve hijyen kuralları içinde üretimlerini sağlayarak insan ve 
hayvan sağlığını korumak, sağlıklı ve güvenilir ürünler elde edilmesi, hayvan kimlik sisteminin geliştirilmesi, 
yerli hayvan gen kaynaklarının  korunması ve hayvan hastalıkları ile mücadele gibi hususlardan oluşan 
“Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar” ile ilgili usul ve esasları kapsar. 

  
Hukuki Dayanak 
Madde 2- Bu Tebliğ, 24 Şubat 2005 Tarihli ve 25737 Sayılı Resmi Gazete’de Yayınlanan 2005/8503 

Sayılı “Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı”na dayanılarak hazırlanmıştır. 
  
Tanımlar 
Madde 3-  Bu Tebliğde geçen ifadelerden; 
Bakanlık : Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nı, 
Müsteşarlık: Hazine Müsteşarlığını, 
TÜGEM   : Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü’nü, 
KKGM     : Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nü,  
TİGEM    : Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nü, 
TAGEM   : Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü’nü, 
SYDTF    : Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu’nu, 
İl Müdürlüğü  : Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl Müdürlüğü’nü, 
İlçe Müdürlüğü : Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İlçe Müdürlüğü’nü, 
Banka         : T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü’nü, 
Banka Şubesi : T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Şube Müdürlükleri’ni,  
Üreticiler : Kamu kuruluşları hariç, tüzel kişiliğe sahip ıslah amaçlı birlikler, tarımsal kalkınma 

kooperatifleri, sulama kooperatifleri birlikleri ile tarımsal amaçlı kooperatifler ve üst kuruluşları ile şirketler ve 
gerçek kişileri, 

Birlik : Hayvancılık konularında faaliyet gösteren yetiştirme, hayvansal  üretim, ıslah ve pazarlama 
amaçlı kurulan birlikleri, 

Şirket  : Desteklemeye esas konularda faaliyet gösteren Türk Ticaret Kanununa göre kurulmuş şirketleri, 
Ön Soy Kütüğü : Anası ve babası belirli, ancak ebeveynlerinin verim kayıtları olmayan, mensup olduğu 

ırkın özelliklerini taşıyan hayvanlar için oluşturulacak geçici kayıt sistemini, 
Soy Kütüğü : Pedigri düzenlemeye esas olacak bilgilerin düzenli olarak toplandığı veri tabanını, 



Dokuzuncu Kalkınma Planı                                                                                                              Hayvancılık Özel İhtisas Komisyonu Raporu 

http://ekutup.dpt.gov.tr/hayvanci/öik670.pdf  101

Damızlık Belgesi : Pedigri belgeleri bulunan damızlıklardan Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikteki 
kriterlere uygunluğu Bakanlıkça onaylanan belgeyi, 

Saf Irk (Damızlık) Sertifikası : Ana ve babası bilinen, ancak cetlerinin verim kayıtları bilinmeyen 
damızlık hayvanlara Bakanlıkça veya yetki verilen kuruluşça verilen belgeyi, 

Su Ürünleri Yetiştiricilik Belgesi : Su ürünleri üretim faaliyetinde bulunan yetiştiricilere Bakanlık 
merkez teşkilatınca verilen belgeyi, 

Resmi Veteriner Hekim: Bakanlıkça “3285 sayılı Hayvan  Sağlığı 
 ve Zabıtası Kanunu”nun uygulanmasında görevlendirilen veteriner hekimi, 

Tohumculuk Kuruluşu : Bakanlıkça her yıl yayınlanan ülkesel tohumluk tedarik, üretim ve dağıtım 
programı kitapçığında yer alan, tohumculuk faaliyeti yapmak üzere yetkilendirilmiş kuruluşları, 

Sertifikalı Tohumluk : Herhangi bir sınıftaki tohumluktan elde edilen, çeşit safiyetini devam ettiren, 
tarla ve laboratuar kontrolleri yapılarak standartlara uygunluğu tespit edilen tohumluğu,  

Enstitü: Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğüne bağlı araştırma enstitülerini,  
Seçim Komisyonu: Genel müdürlük, enstitü, il/ilçe müdürlüğü temsilcilerinden oluşan komisyonu,  
Irk: Destek ödemesine konu olan saf yerli büyükbaş ve küçükbaş hayvan ırklarını, 
Yerinde Koruma: Evcil hayvan ırklarının doğal olarak yetiştirildikleri bölgede, rastgele çiftleştirme 

yöntemi uygulanarak, sahip oldukları ırkın özelliklerini gösteren saf hayvanlardan oluşan yeterli büyüklükte bir 
sürü veya sürüler halinde  korunmasını, 

İşletme: Hayvanların barındırıldığı, tutulduğu, bakıldığı veya beslendiği herhangi bir tesis, kuruluş veya 
açık hava çiftliği durumundaki yerleri, 

Sığır Cinsi Hayvan: Et üretimi, süt üretimi, damızlık veya diğer amaçlarla yetiştirilen Bison bison ve 
Bubalus bubalus türü hayvanlar dahil her yaştaki sığır ve mandaları, 

Pasaport: Hayvanlar kulak küpesi ile tanımlanıp veri tabanına işlendikten sonra hayvan hakkında gerekli 
bilgileri içeren ve bilgisayardan İl ve İlçe müdürlüğü  tarafından çıktısı alınarak hayvan sahibine verilen belgeyi 

ifade eder. 
Kaynak Aktarımı ve Ödemeler 
Madde 4- Desteklemeler için gerekli  kaynak, bütçede  hayvancılığın desteklenmesi için ayrılan 

ödenekten karşılanmak üzere, Bakanlık tarafından gerekli paranın aktarılmasını müteakip Banka aracılığı ile 
ödenir. 

 
İKİNCİ BÖLÜM 

Yem Bitkileri Desteklemeleri 
Yem Bitkilerine İlişkin Desteklemeler 
Madde 5- Yem bitkileri üretiminin desteklenmesi aşağıdaki esaslara göre belirlenir. 
A) Desteklemeden Yararlanacaklar  
Yem bitkileri desteklemelerinden çok yıllık ve tek yıllık yem bitkileri üretimi yapan üreticiler 

yararlandırılır. 
B) Müracaat Yeri ve Şekli 
Yem Bitkileri desteklemesinden yaralanmak isteyen çiftçiler (Ek-1 ve Ek-2)’ye göre form dilekçe (Üretim 

Projesi Müracaat Formu) ile müracaat etmeleri gerekmektedir.  
Şirketler, müracaatlarını şirket merkezinin bulunduğu veya ekilişin yapıldığı yerdeki İl Müdürlüğüne 

yapacaklardır.  
Hak edişler ekilişlerin yapıldığı yerdeki İl Müdürlüğü tarafından düzenlenerek Banka şubesine gönderilir. 
C) Destekleme Oranları 
Yem Bitkileri üretimi yapmak üzere başvuran üreticilere, nakliye ve ilaç bedeli hariç;  
a) Çok yıllık yem bitkileri ekilişlerinde proje bedelinin % 40’ı,  
b) Tek yıllık yem bitkilerinde ise proje bedelinin %30 ‘u, 

                doğrudan üreticilere ödenir. 
                Dane üretimleri destekleme kapsamı dışındadır. 

D) İstenecek Belgeler  
a) Özel kişilerden; 

1) Başvuru dilekçesi, 
2) Nüfus cüzdanı onaylı sureti, 
3) Vergi Kimlik numarasını gösterir belge,  
4) Çiftçi kayıt belgesi 

            5) Gerektiğinde İl Müdürlüğünce istenecek diğer belgeler, 
 
 



Dokuzuncu Kalkınma Planı                                                                                                              Hayvancılık Özel İhtisas Komisyonu Raporu 

http://ekutup.dpt.gov.tr/hayvanci/öik670.pdf  102

b) Tüzel kişilerden;  
(Kamu kuruluşları hariç birlikler, tarımsal kooperatifler ve şirketler); 

1) Onaylı tapu sureti veya noter tasdikli kira sözleşmesi (Kira sözleşmelerinin süresi, tek yıllık ekilişlerde 
en az bir yıllık, çok yıllık ekilişlerde en   az dört yıl olacaktır.) 

2) Ticaret sicil gazetesi, 
3) Çiftçi belgesi, 
    istenir.  

Hazine adına tespit ve tescil edilmiş araziler için Defterdarlıktan veya Mal Müdürlüğünden kiraladığına 
dair kira sözleşmesi (ecr-i misil kabul edilmeyecektir).  

E) Uygulama Esasları 
Desteklenecek yem bitkileri ekiliş alanı en az  5 dekar en çok 20.000 dekar olacaktır. 
                  Aynı yere münavebe uygulayarak bir üretim yılında arka arkaya iki tek yıllık farklı yem bitkisi 

ekilmesi durumunda, her iki ekiliş de desteklemelerden faydalandırılır.  
         Aynı yıl içerisinde tek yıllık yem bitkisi ekilip, hasattan sonra çok yıllık yem bitkisi ekildiği takdirde her 
iki ekiliş de desteklemelerden faydalandırılır. 

F) Alet ve  Makine Destekleme Esasları 
Tek ve çok yıllık yem bitkilerinde ekiliş alanları ile uyumlu olmak koşuluyla silaj makinesi, ot biçme 

makinesi, mibzer, balya makinesi, yağmurlama sulama sistemleri, motopomp alım giderleri aşağıdaki şartlarda 
desteklenir; 

- Ekiliş alanı çok yıllıklarda 200 dekar  ve üzeri, tek yıllıklarda 400 dekar  ve  üzeri olmalıdır. 
- Satın alınan alet ve makineler yeni ve kullanılmamış olmalıdır.  

Kooperatifler veya birlikler adına yapılan müracaatlarda desteklemelerden faydalanan ortaklar müştereken 
ve müteselsilen sorumludur.  

G) Hak Ediş ve Ödemeler  
Çok yıllık yem bitkileri desteklemelerin % 50 ’ lik ilk dilimi, yem bitkileri ekilişlerinin tespitinden sonra, 

% 50 lik ikinci dilimi ise, son hasat öncesi, tek yıllık yem bitkileri hasatından sonra düzenlenecek yem bitkileri 
Hakediş Belgesine (Ek-4) istinaden ödenir. 

Desteklenen tek yıllık yem bitkileri ekilişleri için 1 yıl, çok yıllık yem bitkileri ve yapay mera tesisleri için 
4 yıl uygulanacağına dair taahhütname (Ek-3)’e göre alınır. 

H) Desteklenecek Yem Bitkileri  
Desteklenecek yem bitkileri: Yonca, korunga, fiğ, macar fiği, mürdümük, silajlık mısır, italyan çimi, 

sorgum türleri, burçak, hayvan pancarı, yem şalgamı, tritikale, tritikale ile fiğ karışımı, tritikale ile macar fiği 
karışımı ve yapay meralardır. 

İ) Proje Maliyeti 
Yem bitkileri üretimleri ile ilgili desteklemeye esas maliyetler, KDV hariç, İl Müdürlüklerince her yıl 

belirlenen ve Valilikçe onaylanan maliyetlerdir.  
Maliyet hesabında sertifikalı tohumluk gideri dikkate alınır.  

         Tarımsal Amaçlı Kalkınma Kooperatifler ve Birlikler projelerinde gösterilmek kaydıyla Bakanlığın uygun 
göreceği nitelikteki teknik personel ve danışman çalıştırmaları halinde bu personele ait giderler desteklenir. 

j) Destekleme Kapsamı Dışında Kalan Haller 
a) Medeni Kanunun 708 inci ve 999 uncu maddeleri, 6831 sayılı Orman Kanunu, 3402 sayılı Kadastro 

Kanunun 16/B maddesi ve 4342 sayılı Mera Kanunu hükümleri uyarınca, Devletin hüküm ve tasarrufu altında 
bulunan ve kamu yararına olan taşınmaz mallar ile kadastro geçirilmemiş birimlerde (köy/mahalle) tarım arazisi 
vasfı olmayan ve yeni tarıma açıldığı tespit edilen alanlar [Bu araziler, kadastro çalışmaları sırasında kamu 
yararına tahsis edilmiş bulunan kamu orta malı niteliği (mera, yaylak ve kışlak gibi) tespit edilen taşınmaz 
mallardır.], üzerinde ekiliş yapan üreticiler,   

b) Özel mülkiyet statüsünde olup ta, doğal vasfı çayır olan araziler üzerinde ekiliş yapan üreticiler,  
         destekleme  kapsamı dışında tutulur. 

Sertifikalı Yem Bitkileri Tohumluk Üretimine İlişkin Desteklemeler 
Madde 6- Sertifikalı yem bitkileri tohumluk üretiminin desteklenmesi aşağıdaki esaslara göre belirlenir. 
a) Müracaat Bakanlıkça her yıl yayımlanan Ülkesel Tohumluk Tedarik, Üretim ve Dağıtım Programı 

kitapçığında yer alan özel sektör tohumculuk kuruluşları tarafından yapılır. 
b) Başvuruda bulunan tohumculuk kuruluşlarına proje maliyetinin % 25’i doğrudan ödenir. 
 Desteklenecek işletme giderleri; toprak hazırlığı, ekim, gübreleme, sulama, hasat-harman, tohumluk 

hazırlığı (maniplasyon) ve tarla kirasıdır.  
c) Tohumculuk kuruluşları üretimin gerçekleştirildiği mahallin bağlı olduğu İl ve İlçe Müdürlüklerine 

müracaat eder.  
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d) Müracaatta istenecek belgeler  
- Müracaat formu (EK-5) 
- Tohumculuk Kuruluşu olduğunu gösterir belge  
- Taahhütname (EK-6) 
- Tapu senedi onaylı sureti veya noter tasdikli kira sözleşmesi. 
e) İl/İlçe  Müdürlüğü bünyesinde en az 3 kişiden oluşan Proje Değerlendirme Komisyonu kurulur.  
Komisyon projenin izlenmesi, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılmasında müteselsilsen sorumludur.   
f) Hak ediş Belgesi (Ek-7), proje sahibinin müracaatına istinaden İl Müdürlüğü tarafından düzenlenerek 

ilgili banka şubesine gönderilir. 
          İl Müdürlüğü, desteklemeye konu üretim, miktar ve tutarlarına ilişkin Hakediş Belgesine (Ek-7)  uygun 
icmal tablosunun (EK-8) bir nüshasını istatistiki bilgi için TÜGEM’e gönderir, bir nüshasını uhdesinde 
muhafaza eder. 

g) Desteklemeye esas maliyetler, İl Müdürlüklerince her yıl belirlenir ve Valilikçe onaylanır.     
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Hayvan Islahı Ve Yetiştirme Desteklemeleri 

Gebe Düve Alımlarına İlişkin Desteklemeler 
Madde 7-   Damızlık belgesi ya da saf ırk sertifikasına sahip ilk yavrusuna en az 3 ay gebe düve satın 

alanlar desteklenir.  
a) Desteklemeye esas şartlar;  
-  Damızlık belgesi ya da saf ırk sertifikasına sahip,  
- Tohumlama yaşının asgari 15 -25 ay,  

- Aynı ırk boğa ile tohumlanmış,  
- Saf ırk sertifikası veya damızlık belgesinde tohumlama kaydının belirtilmiş  
olması zorunludur.  

b) Müracaat ve Hak edişler;  
Müracaat esnasında; 
-Dilekçe,  
-Satış belgesi (fatura, müstahsil makbuzu) 
-Damızlık belgesi veya saf ırk sertifikası, 
- Taahhütname (EK-9)    istenir.  
Gebe düve desteği, satın alma tarihinden itibaren 3 ay (90 gün) içerisinde İl/İlçe Müdürlüklerine 

başvurulur, 
Müracaatlar İl/İlçe Müdürlüklerince en geç 30 gün içinde incelenir, “Hakediş Belgesi” (EK-10) 

düzenlenerek bankaya gönderilir. 
c) Gerek kredili ve gerekse peşin olarak almış oldukları damızlıkları teslim tarihinden itibaren 3 yıl 

içerisinde mücbir sebepler (Savaş, hayvan veya sahibinin ölümü, salgın hayvan hastalıkları, yangın, sel ve 
deprem gibi tabi afetler ile Resmi Veteriner Hekim’ce verilecek mecburi kesim raporlarındaki nedenler) dışında 
elinden çıkaran üreticilere ödenen destekleme tutarları 28 inci maddeye göre tahsil edilir. 

Buzağı Desteklemeleri 
Madde 8- Soykütüğü veya önsoykütüğü sistemine kayıtlı analardan suni tohumlama sonucu doğan 

buzağılara destekleme ödemesi aşağıdaki esaslara göre yapılır; 
a) Soykütüğü veya önsoykütüğüne kayıtlı hayvanlardan suni tohumlama sonucu doğan tüm buzağılar 

faydalanırlar.  
b) Destekleme miktarları her yıl Bakanlık tarafından belirlenir. 

c) Desteklemeden her buzağı bir kez faydalandırılır. 
d) Soykütüğü ve önsoykütüğü kayıtları dikkate alınarak Damızlık Sığır Yetiştirici Birliklerinin bulunduğu 

İllerde bu birlikler, diğer İllerde ise İl/İlçe Müdürlükleri tarafından icmaller hazırlanır, 
 e) İcmaller (Ek-11)’e göre Banka şubesine gönderilir.  
Suni Tohumlama Hizmetlerine  İlişkin Desteklemeler 
Madde 9– Suni tohumlama desteklemeleri aşağıdaki esaslara göre yapılır:  
a) Bakanlık İl Müdürlüklerinden suni tohumlama izni almış ve Bakanlık İl Müdürlükleri ile yapılan 

sözleşmeyle kendilerine suni tohumlama bölgesi belirlenen serbest veteriner hekimler, veteriner sağlık 
teknikerleri ve teknisyenleri ile gerekli izinleri alarak suni tohumlama hizmeti yürüten birlikler, kooperatifler, 
hayvan hastaneleri, hayvancılık işletmeleri ve suni tohumlama yapmak üzere kurulmuş şirketler ve meslek 
kuruluşları (kamu kurum/kuruluş ve personel hariç) desteklemelerden yararlandırılır.  

b) Destekleme miktarları her yıl  Bakanlık tarafından belirlenir. 
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c) Soykütüğü ve önsoykütüğü kayıtları dikkate alınarak Damızlık Sığır Yetiştirici Birliklerinin bulunduğu 
İllerde bu birlikler, diğer İllerde ise İl/İlçe Müdürlükleri tarafından icmaller hazırlanır, 
           d) İcmaller ( EK-12)’e göre Banka şubesine gönderilir. 

e) Tohumlamalar uygulamayı takip eden en geç 90 gün içinde bildirilmek ve en geç 120 günün sonunda 
sisteme kaydedilmiş olmak zorundadır. 

f) Zamanında bilgi verilmemesinden veya sisteme bilgi girilmemesinden dolayı oluşacak 
mağduriyetlerden bu duruma sebebiyet verenler  sorumludur.  
 

g) Sisteme kayıtlı olmayan ancak tohumlama bilgisi bildirilen sığırlar, 06.12.2001 tarih ve 24605 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelikte tanımı yapılan komisyon tarafından kabulü ve İl Müdürü onayı ile 
kaydedilir ve tohumlama bilgisi veri tabanına girilmek suretiyle suni tohumlama desteklemesinden yararlanır. 

h) Soykütüğü veya önsoykütüğüne kayıtlı olmayan sığırlara yapılan suni tohumlama uygulamalarının 
destekleme ödemeleri ise;  İl Müdürlüklerinden temin edilen “Suni Tohumlama Belgesi”nin bir nüshası ile 
tohumlamayı takip eden en geç 60 gün içinde İl/İlçe Müdürlüklerine müracaat edilmesi şartıyla hazırlanacak 
Hakediş Belgesine (Ek-12) istinaden Banka şubesince yapılır. Tohumlanan sığırın Hayvan Kimlik Sistemine 
(ulusal veri tabanına) kaydedilmiş olması zorunludur.  

i) Tohumlanan sığır kültür ırkı veya melezi ise aynı kültür ırktan sperma ile tohumlanmış olması şarttır, 
yerli ırk sığırlarda bu şart aranmaz. 

j) Sığırların her gebelik dönemlerinde birinci tohumlama için destekleme ödemesi yapılacaktır. 
Süt Desteklemeleri 
Madde 10- Üretmiş olduğu sütü Gıda sicili ve çalışma izni olan işletmelere satan üreticilere destekleme 

ödemesi aşağıdaki esaslara göre yapılır: 
a) Fatura ve müstahsil makbuzları ile birlikte müracaat eden çiftçinin adı, soyadı,      T.C.Kimlik 

Numarası ve adresi veya Süt işleme tesisinin adı ve adresini içeren üretici bilgilerine ilişkin icmaller İl/İlçe 
Müdürlüklerince yapılarak ilgili banka şubesine gönderilir.  

b) Ödemeye esas belgeler aylık dönemler itibariyle düzenlenir. 
c) Süt desteklemesi sadece çiğ süt üreten gerçek ve tüzel kişilere yapılır.  
d) Süt destekleme kapsamına alınan süt işleme tesisleri aldıkları süt miktarını İl/İlçe Müdürlüklerine 

bildirmek zorunda olup, 3 ay içerisinde verisi gelmeyen işletmelerin (mevsimlik çalışan işletmeler hariç) kod 
numaraları iptal edilir. 

e) Süt üreticileri, kooperatiflerine, kamu önderliğinde faaliyet gösteren birliklere işleme tesislerine teslim 
ettikleri sütler için, kooperatif/birliklerin düzenledikleri ve mahalli tarım teşkilatınca onaylanmış fatura ve her bir 
ortağın teslim ettiği süt miktarını gösteren icmal cetvelleri esas alınır. 

f) Soy kütüğüne kayıtlı işletmeler ile diğer işletmelerin icmalleri ayrı yapılır. 
Sabit Süt Sağım Ünitesi ve Soğutma Tankı Kurulmasına İlişkin Desteklemeler 
Madde 11- Sabit süt sağım ünitesi ve soğutma tankı kurulması ile ilgili destekleme aşağıdaki esaslara 

göre yapılır. 
a) Soy kütüğü veya ön soy kütüğüne kayıtlı en az 10 baş ineğe sahip işletmelere, sağım ünitesi ve 

soğutma  tankı için her yıl Bakanlıkça belirlenecek oranda destekleme yapılır. 
b) Sağım ünitelerinde aranacak şartlar: 

   Satın alınan üniteler; yeni, kullanılmamış, teknik şartlara haiz ve üretim kapasitesine  uygun olmalıdır.  
c) Destekleme ödemeleri; işletmeler, ünitelerin işletmeye alınıp monte edilmesinden sonra bir dilekçe ve 

fatura ve teknik özellikleri belirtir belge ile birlikte müracaat ederek hak ediş raporunun tanzim edilmesini talep 
eder. 

İl Müdürlüğünce oluşturulan heyetin, işletmede yapacağı inceleme sonucunda  hazırlayacağı raporun 
uygun olması durumunda İl Müdürlüğü ödemeye esas olmak üzere Hak ediş Raporunu (Ek-14) düzenler ve 
banka şubesine gönderir. 

Süt sağım üniteleri ve soğutma tankı giderlerinin hesaplanmasında, Sanayi ve Ticaret Odalarından 
alınacak bedel yoksa fatura bedeli değerlendirmeye alınır. Ancak, bu miktar her yıl Bakanlıkça belirlenen 
miktarı aşamaz. Faturaların bu değerin üzerindeki kısmı destekleme ödemesinde dikkate alınmaz.  

d) Alımı yapılan üniteleri, beş yıl süre ile mücbir sebepler (Savaş, alet-makine sahibinin ölümü, yangın, 
sel ve deprem gibi tabi afetler) dışında elinden çıkaran üretici/üreticiler, şirket ve kuruluşlara ödenen destekleme 
miktarı 28 inci maddeye göre tahsil edilir. Buna ilişkin  taahhütname (Ek-13) ilgili üreticilerden talep edilecektir. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
 

Hastalıktan Ari işletmelerin Desteklenmesi, Hayvan Kimlik Sistemleri, Hayvan Hastalıkları ile 
Mücadele, Hayvan Hastalıklarıyla Mücadele Çerçevesinde Programlı Aşılamalarda Uygulayıcıların 

Desteklenmesi, Hayvan Gen Kaynaklarının korunması 
             

Hastalıklardan Ari Bölge Oluşturmak  Üzere Sığır İşletmelerine ilişkin      Desteklemeler 
Madde 12- Hastalıktan ari bölge oluşturmak üzere Trakya Bölgesindeki besi sığırı işletmeleri dışındaki 

tüm sığır işletmelerinin desteklenmesi aşağıdaki esaslara göre yapılır: 
a) İşletmedeki sığırlar, Bakanlık programına uygun olarak küpelenmiş, pasaportu verilmiş ve veri 

tabanına girilmiş olacaktır. 
 

b) Kullanılan ilaç, aşı ve benzeri kayıtların işletmede bulundurulan bir deftere işlenmiş olması, doğum, 
ölüm ve mecburi kesim tarihlerinin tutulması ve bu kayıtların İl/İlçe Müdürlüklerince periyodik kontrol edilerek 
tasdik edilmesi sağlanacaktır.  

c) Bakanlıkça Şap ve diğer aşılama programlarının düzenli olarak uygulanmış olmasına bakılır. 
d) Tüberküloz ve Brucelloz hastalıkları yönünden işletmedeki hayvanlara İl/İlçe Müdürlüklerince 

tarama yapılarak menfi bulunan işletmeler sertifikalandırılır, hastalıklı çıkan hayvanların etlerinin 3285 sayılı 
Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu kapsamında şarta tabi olarak değerlendirilir ve işletmeye tazminat ödenir.  

e) Sertifika süresi bir yıl olup, süre bitiminde hayvanlar tekrar teste tabi tutulur. 
f) İşletmede, yeni gelen hayvanlar için karantina ve gözetim işlevi görecek ayrı bir ünitenin bulunması 

veya oluşturulması esastır. 
g) İşletmeye dahil edilecek hayvanların karantina ve gözetim şartlarının İl/İlçe Müdürlüklerince tespiti 

ve kontrolü yapılır. 
 
h) Karantina ve gözetim altında tutulmadan veya bu süre içerisinde tarama sonucunu beklemeden 

hastalıktan ari işletmelere hayvan dahil edilmesi halinde desteklemeden yararlandırılmaz. 
 i) Desteklemeden yararlandırılacak işletmeleri için  İl/İlçe Müdürlüğünce İşletme Tespit ve İnceleme 

Tutanağı düzenlenir.(Ek-15)  
 j) Hastalıktan ari işletmelerde hayvan başına destek miktarı her yıl için Bakanlıkça belirlenir. 

k) Destekleme ödemesi Hak Ediş Belgesine göre (Ek-16) Banka şubesince yapılır. 
 

Hayvan Kimlik Sistemleri  
Madde 13- Hayvan Kimlik Sisteminin Desteklenmesi; sığır cinsi hayvanlardan doğan yavruların 

küpelenmesi ve ulusal veri tabanına ( Vetbis ) kaydedilerek kimliklendirilmesi aşağıdaki esaslara göre yapılır.  
a) Desteklemeden Yararlanacaklar: 

Ulusal veri tabanına kayıtlı, tescil belgesi bulunan işletmelerde mevcut pasaportu bulunan sığır cinsi 
hayvanlardan doğan yavruların gerçek ve tüzel sahipleri faydalanır. 

b)  Müracaat Yeri ve Şekli: 
İşletmeler, tescil belgesi ile işletmesinde doğan her hayvan için anneye ait pasaport ile birlikte İl / İlçe 

müdürlüğüne müracaat eder. 
İl/ İlçe müdürlüğü yapılan müracaata istinaden yeni doğan hayvanlara kulak küpesi takar, veri tabanına 

kayıt eder ve  hayvanın pasaportunu düzenler. 
İl/ İlçe Müdürlüğü tarafından hak ediş belgesi düzenlenir,  ilgili Banka şubesine gönderilir.  

         c)  İstenecek Belgeler:  
- Başvuru Dilekçesi 
- nüfus cüzdanının onaylanmış fotokopisi  
- Vergi Kimlik numarasını gösterir belge,  
- İşletme tescil belgesi.  
- Buzağının annesinin pasaportu. 

          d)  Destekleme: 
Destekleme ödemesi 24/2/2005 tarihli ve 8503 sayılı Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkındaki 

Kararnamenin 7 nci maddesi çerçevesinde belirlenen miktarda  yapılır. 
Programlı Aşılama Desteklemesi 

Madde 14- Bakanlıkça belirlenen programlı aşılama desteklemesi aşağıdaki esaslara göre yapılır: 
 a) Hastalıklar  

 - Şap     Sığır, Manda, Koyun, Keçi 
 - Koyun Keçi Vebası (PPR)  Koyun, Keçi 
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 - Koyun Keçi Çiçeği   Koyun, Keçi 
- Şarbon     Sığır, Manda, Koyun, Keçi, Tektırnaklı 
- Sığır Brucellosisi (S-19 Genç) Buzağı, Dana 
- Koyun Keçi Brucellosisi  Kuzu, Oğlak 
  (Rev-1 Genç) 

   
b) Sığır aşılamalarında Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği 

hükümlerine göre numara takılıp kayıt altına alınacak ve koyun-keçi brucella aşısı ile  aşılanan hayvanlar 
Brucella yönetmeliğine uygun şekilde işaretlenecektir. 

c) Bakanlıkça uygulanan programlı aşılamaları tatbik eden ve mesleğini 6343 sayılı Kanuna göre 
serbest olarak icra eden veteriner hekimler ve veteriner hekimlerin yanında sözleşmeli çalışan sağlık 
teknisyenleri  desteklemeden yararlanır. 

Serbest veteriner hekimler yapacakları aşılama programlarını ve uygulama bedellerini  (destek bedeli 
hariç) önceden İl Müdürlüklerine bildirerek, programlarını onaylatır. 

Köyün tamamına yönelik program teklifleri öncelikli olarak tercih edilir. 
d) Uygulayıcılar onaylanan ücret dışında yetiştiriciden herhangi bir ek ücret talep edemez. 
e) Aşılar İl Müdürlüğü kanalıyla temin edilecektir. 
f) Destekler veri tabanına kayıtlı işletmelerdeki hayvanlara yapılan uygulamalara verilir. 
g) Desteklemelerden kamuda görevli veteriner hekimler ve veteriner sağlık        teknisyenleri 

faydalanamaz. 
Destek ödemesinden yararlanacak uygulayıcılar, aşılama yapılan işletmenin bağlı bulunduğu İl/İlçe 

Müdürlüklerine aşılama ve serumlama makbuzunun aslını koyarak Ek-17 formla  müracaat eder. 
h) Programlı  aşılama  desteği;  Hayvancılığın Desteklenmesi  Hakkındaki Kararnamenin 7 nci maddesi 

çerçevesinde yapılır.  
i) İki aşının aynı anda tatbik edilmesi durumunda sadece birisi için destekleme ödemesi yapılır. 
j) Hak ediş belgesi düzenlenmeden önce aşı yapılan hayvanlarda İl/İlçe Müdürlükleri aşlamanın yapılıp 

yapılmadığı ve etkinliğini kontrol etmek amacıyla test ve analizler yaptırabilir. 
k) Onaylanan program teklifinin gerekçesiz bir şekilde uygulanmaması durumunda hali hazırdaki ve 

gelecekteki desteklemelerden yararlandırılmaz. 
l) Hak ediş belgesi İl/İlçe Müdürlükleri tarafından uygulamanın usulüne uygun kontrolü yapılarak iki 

nüsha halinde düzenlenir (EK-18). 
Düzenlenen hak ediş belgesinin  bir nüshası ilgili banka şubesine gönderilir.  
Aşılama ve Serumlama Makbuzunun aslına kırmızı renkli olarak “DESTEKLEME ÖDEMESİNDEN 

YARARLANMIŞTIR” kaşesi basılarak imza altına alınır.  
m) Desteklemeden yararlanan veteriner hekimlere ilişkin (Ek-19) de yer alan icmal tablosu İl 

Müdürlüklerince aylık olarak Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğüne gönderilir. 
Hayvan Gen Kaynaklarının Korunması  
Madde 15- Hayvan Gen Kaynaklarının Korunmasına İlişkin Desteklemeler aşağıdaki esaslara göre 

yapılır. 
A) Desteklemeden Yararlanacaklar  

Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğine göre kayıt altına alınmış olan 
yerli büyükbaş hayvan ırkları ile yerli küçükbaş hayvan ırklarını yetiştirmek suretiyle hayvansal üretimle iştigal 
eden çiftçiler bu desteklemeden yararlanabilir. 

Çiftçi, koruma yerinde ikamet eder ve destek aldığı türün farklı ırklarını bir arada yetiştiremez. 
Hayvancılıkla uğraşan çocuklarından en az birisi yanında olan, çiftçilik dışında bir işle uğraşmayan, 

tarımsal eğitim görmüş olan, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliğini bir arada yapmayan çiftçiler tercih 
edilir.   

B) Müracaat Yeri, Şekli ve Zamanı 
Yerli hayvan ırklarını koruma amacıyla yetiştirmek üzere başvuran çiftçilerin desteklemeden 

yaralanabilmek için İl/İlçe Müdürlüklerine başvuru dilekçesi ve diğer istenilen belgelerle müracaat etmeleri 
gerekmektedir. 

Müracaatlar yılda bir defaya mahsus olmak üzere Nisan ve Mayıs aylarında yapılır. 
C) Desteklenen Irklar  

a) Yerli koyun ırklarımızdan Kıvırcık, Sakız, Gökçeada ve Güney Karaman; keçi ırklarımızdan Ankara 
Keçisi; sığır ırklarımızdan Yerli Kara, Boz Irk, Doğu Anadolu Kırmızısı, Kilis (Güney Anadolu Kırmızısı) ve 
Yerli Güney Sarısı; manda ırklarımızdan Anadolu Mandası yetiştiricilerine hayvan başına ödenir.  



Dokuzuncu Kalkınma Planı                                                                                                              Hayvancılık Özel İhtisas Komisyonu Raporu 

http://ekutup.dpt.gov.tr/hayvanci/öik670.pdf  107

b) Destekleme miktarı; yerli koyun ve keçi ırklarımızda her ırk için 200 başı ve bütün ırklardaki toplam 
hayvan sayısı 1000 başı; yerli sığır ve manda ırklarımızda her ırk için 150 başı ve bütün ırklardaki toplam 
hayvan sayısı 900 başı geçmeyecektir.  
c) Bakanlıkça o yıl için belirlenen miktarda destekleme ödemesi yapılır.  

d) Çiftçi ile yapılan sözleşmede belirtilen hayvan sayısı; doğum, satın alma gibi nedenlerle arttığında bu 
hayvanlara her ne suretle olursa olsun ek bir ödeme yapılmayacaktır.  

 
D) İstenecek Belgeler  

a) Başvuru dilekçesi (Ek-20), 
b) Nüfus Cüzdanının onaylanmış fotokopisi, 
c) Vergi kimlik numarasını gösterir belge, 
d) Hak Ediş Formu  (Ek-21), 
e) Taahhütname (Ek-22)   
f) İkamet İlmühaberi. 
g) Sözleşme.  

E) Uygulama Esasları 
a) Koruma Mevkileri  
Destekleme kapsamına alınan ırklar ve doğal yayılma alanı olan iller; 

Yerli Kara: Ankara,   
Boz Irk: Edirne,  
Kilis (Güney Anadolu Kırmızısı): Hatay,  
Doğu Anadolu Kırmızısı: Erzurum,  
Yerli Güney Sarısı: İçel, Anadolu Mandası: Balıkesir,  
Kıvırcık: Tekirdağ,  
Sakız: İzmir,  
Gökçeada: Çanakkale,  
Güney Karaman: Konya,  
Ankara Keçisi: Ankara.  
         Destekleme, bu illerin Seçim Komisyonunca uygun görülen köylerinde uygulanacaktır. Bu illerde hayvan 
ve uygun koruma alanı bulunmadığı takdirde Seçim Komisyonunun belirleyeceği çevre illerde destekleme 
uygulanır. 

Ana yollardan ve yerleşim yerlerinden (il/ilçe merkezlerinden) en az 20 km uzak, son beş yılda ihbarı 
mecburi hayvan hastalıkları çıkmamış, koruma altına alınan ırk dışında ırklar ve melezleri bulunmayan köyler ve 
korunacak sayıda hayvanı olan çiftçilerin aynı köyde ikamet etmesi tercih edilir. Belirtilen sayıda hayvan bir 
çiftçinin elinde bulunmuyorsa, en az yetiştirici sayısı ile koruma yapılabilecek köyler tercih edilir. 

b) Yerinde Koruma 
Sürüde rastgele çiftleştirme esasına dayalı kontrollü yetiştirme yapılır, seleksiyon yapılmaz ve her hayvan 

numaralanarak kaydı tutulur. 
Sürü kompozisyonu büyükbaş hayvanlar için; asgari 56 dişi-16 erkek azami 134 dişi-16 erkekten;  

küçükbaş hayvanlar için asgari 56 dişi-16 erkek azami 184 dişi-16 erkekten oluşur. Korumaya alınan sürüde 
damızlıkta kullanılacak erkek hayvan sayısı 16’ dan ve dişi sayısı 56’dan az olmayacaktır. 

Koruma programına katılan Çiftçi Enstitü ile işbirliği halinde Bakanlık tarafından istenen kayıtları tutar. 
Çiftçi ölüm ve zorunlu kesime ait belgeleri muhafaza eder. Doğan yavrulardan ırk özelliklerine sahip ve sağlıklı 
olanlar sürü yenilemesinde kullanılır. Koruma altına alınan hayvanların bakım, besleme ve sağlık giderleri 
Çiftçiye aittir. 

Destekleme kapsamına alınan sürülerde ihbarı mecburi hayvan hastalıklarından birinden şüphe edilmesi 
veya hastalığın görülmesi durumunda, 3285 Sayılı Kanun gereğince derhal İl/İlçe Tarım Müdürlüklerine haber 
verilerek Resmi Veteriner Hekimin müdahalesi sağlanır. 

Bakanlık gerekli görülmesi durumunda, işletmelerdeki hayvanların klinik muayenelerinin yapılamasına, 
kan, süt, sperma, yapağı, vaginal sıvap vb. örneklerin alınarak laboratuar tetkiklerinin yapılmasına karar 
verebilir.  

c) Sözleşme  
Seçilen çiftçilerle en az altı yıl süreyle noter tasdikli bir sözleşme imzalanır. Yapılacak sözleşmenin noter 

masrafları çiftçi tarafından karşılanır ve sözleşme şartlarını yerine getirmeyen çiftçilere ödeme yapılmaz.   
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Koruma programına katılan Çiftçi her ne amaçla olursa olsun kültür ırkı ve melezleri ile saf olmayan yerli 
ırkları yetiştirmeyeceğini Köy Muhtarı ve İhtiyar heyeti huzurunda ve bir sureti Seçim Komisyonuna verilmek 
üzere tutulan tutanakla taahhüt eder. Çiftçi koruma altına alınan saf hayvanları ile arzu ettiği kadar sürüsünü 
genişletebilir. Ancak sürü sözleşmede belirlenen sayının altına düşürülmez ve erkek dişi oranı değiştirilmez. 

Sözleşme süresi sona ermeden (doğal afet, salgın hastalık, çiftçinin ölümü durumları hariç) her ne sebeple 
olursa olsun koruma programından ayrılan çiftçi aldığı desteği yasal faizi ile geri öder. 
        Sözleşme süresi sona erdiğinde yeni bir sözleşme yapılmadığı/ yapılamadığı takdirde mevcut sürü, Seçim 
Komisyonunun belirleyeceği esaslar doğrultusunda o günkü raici bedeli mukabilinde sözleşme yapılarak başka 
bir Çiftçiye veya Enstitüye devredilir. 

 
 
F) Müracaatların Değerlendirilmesi 
Destekleme kapsamına alınacak çiftçilerin seçimini Seçim Komisyonu yapar. Seçim Komisyonu TAGEM 

Hayvancılık ve Su Ürünleri Araştırmaları Dairesi Daire Başkanı Başkanlığında, Enstitü Müdürü, Enstitü Hayvan 
Genetik Kaynaklarını Koruma Projesi Lideri, İl Müdürü ve İlçe Müdüründen oluşur. 

G) Hak Ediş ve Ödemeler 
Hak Ediş Belgesi; Seçim Komisyonu çalışmalarını tamamladıktan sonra İl Müdürlüğü tarafından 

düzenlenerek  banka şubesine gönderilir. 
Ödemeler İl Müdürlüğünün hazırlayacağı Hak Ediş Belgesine istinaden Banka Şubesince yapılır. 
 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Arıcılık Desteklemeleri 

Ana Arı Alıp Kullanan Arıcılara İlişkin Desteklemeler 
Madde 16- Ana arı satın alan arıcılara yapılacak destekleme aşağıdaki esaslara göre belirlenir.  
a) İşletme tanımlama numarası almış üreticilere, ana arı başına, Bakanlıkça o yıl için belirlenen 

miktarlarda doğrudan destekleme ödemesi yapılır.  
b) Destekleme ödemesinden yaralanacaklar; işletme tanımlama numarası, ana arı satış belgesi (fatura veya 

müstahsil makbuzu) ile İl /İlçe Müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. 
c) Destekleme talebinde bulunan üreticilerin işletmeleri için İl/İlçe Müdürlüğünce İşletme Tespit ve 

İnceleme Tutanağı” (Ek-23) düzenlenir. 
d) İl/İlçe Müdürlüklerince “Ana Arı Teşviki Hak Ediş Belgesi” (Ek-24) düzenleyerek Banka şubesine 

gönderilir. Hak ediş belgesi mart-kasım ayları arasında düzenlenir.  
         e) Arı yetiştiricileri birliği üyesi arıcılara yapılacak destekleme ödemelerinde: yukarıda anılan dilekçe ve 
faturaya ek olarak üyesi bulundukları il birliğinden almış oldukları, sahip olduğu koloni adedi ve desteklemeye 
konu olacak ana arı alımının gerçekleşmiş olduğunu teyit eden onaylı belge ile müracaatları sonrasında “İşletme 
Tespit ve İnceleme Tutanağı” na istinaden hazırlanan “Ana Arı Teşvik Hak Ediş Belgesi” nin İl/İlçe 
Müdürlüklerince onaylanmasını takiben destekleme ödemesi Bankaca Birlik kanalıyla yapılır. Destekleme 
ödemesi Birlikler aracılığıyla Bankadan alındıktan sonra iki gün içinde üyelerine ödenir. 
        f) Bu Tebliğin uygulanması ile ilgili fatura veya müstahsil makbuzunun onayını yapmaya ve Hak Ediş 
Belgesi düzenlemeye İl/İlçe Müdürlükleri yetkili olup içinde bulunulan yıla ait talepler aynı yıl içinde 
sonuçlandırılır. O yılın Kasım ayından sonra hak ediş belgesi düzenlenemez. 
 İl Müdürlükleri Mart ayından başlamak üzere ay içerisinde merkez ve kendisine bağlı ilçe müdürlüklerince 
düzenlenmiş hakediş belgelerindeki desteklemeye konu ana arıyı satan işletmeler için işletme kod numarası, 
işletme ismi ve belge düzenlemiş oldukları ana arı miktarlarını belirten icmali her ay sonunda istatistik amacıyla 
TÜGEM’e gönderirler.   

g) Destekleme ödemesine konu olacak ana arı sayısı, o yıla ait üretim sezonunda koloni başına bir adet 
olmak üzere, koloni varlığı ne olursa olsun işletme başına 250 adedi geçemez.  

h) Gerçek satışı göstermeyen ya da sahte belge düzenleyerek haksız destekleme ödemesine sebep olan ana 
arı üreticilerine Bakanlıkça verilmiş “Ana Arı Yetiştirici Sertifikası” ve “Ana Arı Üretim İzni” bir daha 
verilmemek üzere iptal edilir.  

Süzme Bal Primi                          
Madde 17-Süzme bal primi aşağıdaki esaslara göre ödenir. 
a) Müracaat esasları; 

- Üretici Belgesi ve Tespit Tutanağı, (İl/İlçe Müdürlüklerince düzenlenen kurslarda  başarılı olarak 
belge almış olan en az 50 kovan faal arısı bulunan üreticiler, bu arılarını ve arılıklarının tespitini İl/İlçe 
Müdürlüklerine yaptırarak tutanağa bağlatmak zorundadırlar.) 

 -  Fatura veya müstahsil makbuzu,  
  ile  İl/İlçe Müdürlüklerine başvurulur.  
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b) İl/İlçe Müdürlüklerince başvurular için kayıt defteri tutar. Kayıt defterine işletmenin ve üreticinin adı, 
adresi, satılan bal miktarı, satış fiyatı, tarih kaydedildikten sonra ilgili eleman tarafından kaşe, imza ve mühür 
işlemi yapılacaktır. 

c) İl/İlçe Müdürlüklerince hak ediş belgesi (Ek-25) düzenlenip,  banka şubesine gönderilir. 
d) Üreticilere kilogram üzerinden süzme bal primi ödenir. Bal teşvik priminden faydalanacak arıcıların 

bal miktarı, en az 500 kg. en fazla 10.000 kg dır.  
e) İl Müdürlükleri bal desteklemesine yapılan ödemenin tutarı ve miktarını (kg) aylık olarak istatistik 

amacıyla Bakanlığa bildirilecektir. 
f) Haksız ödemenin yapılmasına neden olanlardan bal destekleme ödemeleri 28 inci maddeye göre tahsil 

edilir.   
Örtüaltı Tarımında Polinasyonu Sağlamak Amacı İle Bombus Arısı Alıp Kullanan Üreticilere 

İlişkin Desteklemeler 
Madde 18- Bombus arısı alıp kullanan üreticilere yapılacak destekleme aşağıdaki esaslara göre belirlenir. 
a) Kontrollü Örtüaltı Üretiminin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik hükümleri kapsamında işletme 

numarası almış üreticilere, üretim izni almış işletmelerden o yıla ait üretim sezonu boyunca Bombus arı kolonisi 
satın alarak kullanmaları halinde Bombus arı kolonisi başına Bakanlıkça belirlenen miktarda doğrudan 
destekleme ödemesi yapılır.  

b) Üreticiler, İl/İlçe Müdürlüklerine koloni satışını belgeleyen fatura ile başvuruda bulunur. 
c) İl/İlçe Müdürlüğünce “İşletme Tespit ve İnceleme Tutanağı” (Ek-26) düzenlenir. 
d) İl/İlçe Müdürlüklerince Hak Ediş Belgesi” (Ek-27) düzenlenerek Banka şubesine gönderilir.  
e) Destekleme ödemesine konu olacak Bombus arı kolonisi sayısı, o yıla ait üretim sezonunda üreticinin 1 

dekar serası için 2 adet koloniyi  geçemez. 
f) Sahte belge düzenleyerek haksız destekleme ödemesine sebep olan Bombus arı kolonisi üreticisinin 

üretim, ithalat ve ihracat izinleri  bir daha verilmemek üzere Bakanlıkça iptal edilir. 
g) Haksız ödemenin yapılmasına neden olanlardan destekleme ödemeleri 28 inci maddeye göre tahsil 

edilir. 
 
  

ALTINCI BÖLÜM 
Su Ürünleri Yetiştiriciliği Desteklemeleri 

Ürün Desteklemeleri 
Madde  19- Su ürünleri yetiştiriciliği desteklemeleri aşağıdaki esaslara göre uygulanır. 
a) Yararlanacak Kişiler /Kuruluşlar 
Su Ürünleri Yetiştiricilik Belgesine sahip olan, Alabalık, Çipura, Levrek ile yeni türlerde (Mersin Balığı, 

Yılan Balığı, Kerevit, Çizgili Levrek, Karides, Kalkan Balığı, Fangri, Mercan, Sinagrit, Lahoz, Sivri Burun 
Karagöz, Minekop,  Kabuklu, Çift Kabuklu ve Yumuşakçalar) yetiştiriciliği yapanlar destekleme ödemelerinden 
yararlanır. 

b) Desteklemeye konu ürünü satacak yetiştiriciler ;  
-  Müracaat dilekçesi, 
- Su ürünleri yetiştiricilik belgesinin onaylanmış fotokopisi, 
- Müstahsil makbuzu veya satış faturasının aslı ve fotokopisi, 
- Tüzel kişilik sahibi yetiştiricilerin yetkilendirdikleri şahıslarla ilgili noter tasdikli yetki belgesi ve imza 

sirküleri, 
- Çiftçi Belgesi,  

ile işletmenin bulunduğu İl/İlçe Müdürlüklerine başvurur.  
c) Desteklemeye konu ürünü kendi işletmelerinde işleyecek yetiştiriciler ;  
-Ürünü hasat etmeden en az 3 (üç) tam gün önce, Hasat Tespit Tutanağı (Ek-28) ve           müracaat 

dilekçesi, 
- Su ürünleri yetiştiricilik belgesinin onaylanmış fotokopisi,  
- Çiftçi Belgesi,  

ile birlikte bulunduğu İl/İlçe Müdürlüklerine müracaat ederler. 
d) İşletmeler kendi entegre tesislerinde işlenmek üzere hasat edecekleri ürünler de destekleme 

kapsamındadır.  
e) Destekleme, su ürünleri yetiştiricilik belgesinde yer alan, proje veya tesis kapasitesi miktarını 

aşmayacaktır. 
f) Tebliğin yayımlanmasından sonra, Su Ürünleri Yetiştiricilik Belgesi düzenlenecek olan işletmelerin, Su 

Ürünleri Yetiştiricilik Belgesi onay tarihinden öncesine ait faturaları ve müstahsil makbuzları destekleme 
kapsamı dışındadır. Yetiştiricilik Belgesinin Bakanlıkça onay tarihi esas alınır. 
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        g) İl/İlçe Müdürlüğünce müracaat sahiplerinin ibraz ettikleri belgelerin aslı görüldükten sonra fotokopileri 
tasdik edilip alıkonularak dosya oluşturulacaktır.  

h) Ürününü satan yetiştiriciler, desteklemeden faydalanmak için, fatura veya müstahsil makbuzlarının 
kesim tarihinden itibaren 4 (dört) ay içinde İl/İlçe Müdürlüklerine müracaat etmek zorundadırlar. Ancak, son 
müracaat tarihi yılın 31 Aralık günüdür.  
          i) Ürününü kendi tesislerinde işleyecek yetiştiriciler, söz konusu desteklemelerden faydalanabilmek için, 
ürününü hasat etmeden en az 5 (beş)  gün önce dilekçe ile müracaat ederek Su Ürünleri Destekleri Hasat Tespit 
Tutanağının tutulmasını ve söz konusu desteklemeden faydalanma isteklerini bildirileceklerdir.  

Hasat Tespit Tutanağı en az 2 (iki) yetkili tarafından 2 (iki) nüsha olarak tanzim edilerek bir nüshası 
işletmeye verilecektir. 
         j) Desteklemeye konu mahsulünü kendi işletmelerinde işleyecek yetiştiricilerin desteklemeden 
faydalanması için tanzim edilen Su Ürünleri Destekleri Hasat Tespit Tutanakları ile ilgili miktarlar, İl/İlçe 
Müdürlüklerince, müteakip ayın icmallerine dahil edilir.  

k) İl ve İlçe Müdürlükleri, su ürünleri desteklemelerine ait müracaatlarla ilgili gerekli kontrolleri yaparak 
Hak Ediş Formunu (Ek-29’e göre) düzenler, Su Ürünleri Destekleri İcmal Formlarını 3 (üç) nüsha olarak (Ek-
30’e göre) hazırlar, birer nüshasını aylık olarak ilgili banka şubesine ve istatistik amacıyla TÜGEM’e gönderir, 
diğeri de  ilgili Müdürlükçe muhafaza edilir. 
        l) İl Müdürlüklerince, müracaat icmalleri, her ay olmak üzere, müracaatın yapıldığı müteakip ayın en geç 
10’una kadar hazırlanarak, ilgili banka şubesine teslim edilir.  

Yavru Balık Desteklemeleri 
Madde 20- Yavru balık desteklemeleri aşağıdaki esaslara göre yapılır. 
a) Yararlanacak Kişi ve Kuruluşlar 
Gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarına ait kuluçkahanelerden ve kuluçkahaneli 

işletmelerden, denizlerde ve içsularda su ürünleri yetiştiriciliğinde kullanılmak üzere, Çipura, Levrek, Alabalık, 
Kalkan, Mersin Balığı, Çizgili Levrek, Fangri, Mercan, Sinagrit, Lahoz, Sivri Burun Karagöz, Minekop 
yavrularını satın alarak işletmelerinde büyütenler ile yukarıda belirtilen yavru balıkları kendi işletmesinde üretip 
bu yavruları yine kendi işletmesinde büyütmeye devam eden yetiştiriciler destekleme kapsamındadır. 

 
b) Desteklemeye konu yavru balığı satın alan yetiştiriciler ;  
 -  Dilekçe, 
-   Su ürünleri yetiştiricilik belgesinin onaylanmış fotokopisi,  
-   Müstahsil makbuzu veya faturanın aslı veya  onaylanmış fotokopisi, 
-  Tüzel kişiliğe sahip yetiştiricilerin yetkilendirdikleri şahıslarla ilgili noter tasdikli yetki belgesi ve imza 

sirküleri, 
-  Çiftçi Belgesi,  

  ile birlikte bulunduğu İl/İlçe Müdürlüklerine müracaat ederler. 
c) Desteklemeye konu yavru balığı kendi işletmelerinde üreten ve kendi işletmelerinde büyütmeye devam 

eden yetiştiriciler; 
- Dilekçe 
- Tespit Tutanağı’nın (Ek-31) 
- Su ürünleri yetiştiricilik belgesinin aslı ve fotokopisi,  

         - Çiftçi Belgesi, 
ile birlikte bulunduğu İl/İlçe Müdürlüklerine müracaat ederler. 
 

 d) Desteklemeye konu olacak yavru balık miktarının, su ürünleri yetiştiricilik belgesinde yer alan, proje 
veya tesis kapasitesi üretim miktarını aşmaması gerekir. 

e) Yavru balık, kuluçkahanelerde üretilen 10 (on) gr ağırlığa kadar olan balıkları ifade eder. Ağ kafeslerde 
alabalık yetiştiriciliği amacıyla stoklanacak 30 (otuz) gr’a kadar olan balıklarda destekleme kapsamındadır.  

f) Desteklenecek miktarın adet olarak hesaplanmasında,  
Alabalık yetiştiriciliğinde 1 (bir) kg balık için 4 (dört) adet,  

Çipura, Levrek, Fangri, Mercan, Sinagrit, Lahoz, Sivri Burun Karagöz ve Minekop yetiştiriciliğinde 1 (bir) kg 
balık için 3 (üç) adet yavru, kalkan ve mersin balığı yetiştiriciliğinde ise 1 (bir) kg balık için 2 (iki) adet yavru 
balık esas alınacaktır. 

g) Kuluçkahanelerde üretimi yapılmayan türler ile yurtdışından yetiştiricilikte kullanmak üzere ithal 
edilen yumurta, larva ve yavrular yavru balık desteklemeleri kapsamı dışında tutulur. 

h) Tebliğin yayımlanmasından sonra, Su Ürünleri Yetiştiricilik Belgesi düzenlenecek olan işletmelerin, 
Su Ürünleri Yetiştiricilik Belgesi onay tarihinden öncesine ait faturaları ve müstahsil makbuzları destekleme 
kapsamı dışındadır. Yetiştiricilik Belgesinin Bakanlıkça onay tarihi esas alınır. 
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i) Belgelerin aslı görüldükten sonra fotokopileri tasdik edilip alıkonularak her müracaat ile ilgili dosya 
oluşturulacaktır.  

j) Yavru balık satın alarak büyüten yetiştiriciler, bu destekten faydalanmak için, fatura ve müstahsil 
makbuzlarının kesim tarihinden itibaren 4 (dört) ay içinde İl/İlçe Müdürlüklerine müracaat etmek zorundadırlar. 
Ancak, son müracaat tarihi yılın 31 Aralık günüdür. 

k) İL/ İlçe Müdürlükleri tarafından desteklemeye konu yavru balığı kendi işletmelerinde üreten ve yine 
kendi işletmelerinde büyütmeye devam eden yetiştiricilere, müracaatları durumunda, Yavru Balık Miktarı Tespit 
Tutanağı (Ek-31) en az iki yetkili tarafından 15 gün içerisinde 2 nüsha olarak tanzim edilir.  

l) İl ve İlçe Müdürlükleri, su ürünleri desteklemelerine ait müracaatlarla ilgili gerekli kontrolleri yaparak 
Hak Ediş Formunu (Ek-29’e göre) düzenler, Su Ürünleri Destekleri İcmal Formlarını 3 (üç) nüsha olarak (Ek-
32’e göre) hazırlar, birer nüshasını aylık olarak ilgili banka şubesine ve istatistik amacıyla TÜGEM’e gönderir, 
diğeri de  ilgili müdürlükçe muhafaza edilir. 

m) İl Müdürlüklerince, müracaat icmalleri, her ay olmak üzere, müracaatın yapıldığı müteakip ayın en geç 
10’una kadar hazırlanarak, ilgili banka şubesine teslim edilir.  
 

YEDİNCİ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

Komisyon 
Madde 21- Bu Tebliğ’in uygulanması ile ilgili olarak Bankaya destekleme prim tutarının % 0.5’i 

oranında hizmet komisyonu  hayvancılık desteklemeleri  için ayrılan ödenekten karşılanır. 
Üye Yetiştiricilerden Kesinti  
 Madde 22- Islah Amaçlı Yetiştirici Birlikleri ve/veya Kooperatif üyesi yetiştiricilerden, aldıkları desteğin 

% 0.1'i oranında üye oldukları Birlik veya Kooperatifin Merkez Birliği'ne irat kaydedilmek üzere "Çiftçi 
Örgütlenmesini Güçlendirme" adı altında kesinti yapılır.  

Yetki 
Madde 23- Bu Tebliğ’de yer almayan teknik konularda Bakanlık Genelgeleri ve talimatları uygulanır.  
Yararlanamayacaklar  
Madde 24- Bu  desteklemelerden  kamu  kurum  ve kuruluşları ile iştirakleri yararlanamazlar. 
Destek Miktarları 
Madde  25- Destekleme miktarları her yıl  Bakanlıkça açıklanır.  
Zorunlu Belge 
Madde 26- Desteklemelerden yararlanacak çiftçiler, Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı ise Çiftçi Belgesi 

almaları gerekmemektedir. Kayıtlı değiller ise, Maliye Bakanlığının 02/12/2000 tarihli ve 24248 sayılı Resmî 
Gazete’de yayımlanan 237 Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği uyarınca, Ziraat Odası bulunan yerlerde bu 
odalar tarafından verilen, Ziraat Odası bulunmayan yerlerde ise İl/İlçe Müdürlükleri tarafından düzenlenen ve 
destekleme yılının tasdikini taşıyan çiftçi belgesini ibra etmek zorundadırlar. 
Her türlü desteklemeden yararlanacak şirketler vergi ve SSK borcu olmadığına dair belgeyi getirmek 
zorundadırlar. 

Denetim 
 Madde 27- Destekleme ödemeleri ile ilgili hususlarda denetimi sağlayacak tedbirleri Tarım ve Köyişleri 

Bakanlığı alır. 
Cezai Hüküm 
Madde 28- İlgili bölümlerde belirtilen süreler içinde mücbir sebepler dışında uygulamalardan 

vazgeçenler, haksız ödendiği tespit edilen veya iptal edilen destekleme ödemeleri ile ilgili alacaklar, ödemenin 
yapıldığı tarih itibarıyla, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Hükümlerine göre 
ilgiliden veya ilgililerden (müştereken ve müteselsilen) tahsil edilmek üzere ilgili vergi dairelerine intikal 
ettirilir.  

Sorumluluk 
Madde  29-  Tüm bilgi ve belgelerin doğruluğundan, bilgi ve belge sahibi ile onaylayan kişi ve kuruluşlar 

doğrudan sorumludur. 
SEKİZİNCİ BÖLÜM 
Yürürlük, Yürütme 

         Yürürlük 
Madde 30- Bu Tebliğ hükümleri, 01/01/2005 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe 

girer. 
         Yürütme 
         Madde  31- Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.  
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EK 2 

TARIM STRATEJİSİ (2006-2010) 
  
1. AMAÇ 
 Kaynakların etkin kullanımı ilkesi çerçevesinde ekonomik, sosyal, çevresel ve uluslar arası gelişmeler boyutunu 
bütün olarak ele alan örgütlü, rekabet gücü yüksek, sürdürülebilir bir tarım sektörünün oluşturulması temel 
amaçtır.  
 Bu temel amaç doğrultusunda tarım stratejisi belgesi, 2006-2010 yılları arasında, Avrupa Birliğine uyumu da 
gözeterek, tarım sektörü ile ilgili kesimlerin karar almalarını kolaylaştırmak, sektörün kalkınma hedef ve 
stratejileri doğrultusunda geliştirilmesini sağlamak ve 2004 sonuna kadar çıkarılacak Tarım Çerçeve Kanunu ile 
bu kanuna dayalı olarak hazırlanacak ikincil mevzuatın temelini oluşturmak için hazırlanmıştır. 
  
2. STRATEJİK AMAÇLAR 
 Sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde kaliteye dayalı üretim artışı ile gıda güvenliği ve gıda güvencesinin 
sağlanması,  

• Üreticilerin gelir düzeyinin yükseltilmesi ve istikrarının sağlanması, üretim maliyetlerini azaltıcı ve 
teknolojik gelişimi hızlandırıcı tedbirlerin uygulamaya konulması yoluyla üreticilerin rekabet 
düzeylerinin yükseltilmesi,  

• Tarımsal pazarlama altyapısının iyileştirilmesi ve üreticilerin pazara erişim düzeylerinin artırılması, 
tarım-sanayi entegrasyonunun geliştirilmesi, işleme sanayinin rekabet edebilirliğini artırıcı nitelikte 
uygun ve kaliteli ham maddenin temin edilmesi ile tüketici tercihlerinin karşılanması amacına yönelik 
tedbirlerin alınması,  

• Üreticilerin katılımını ve sorumluluğunu esas alan ve doğrudan üreticilere finansman sağlayan 
yaklaşıma dayalı kırsal kalkınma projelerinin oluşturulması ve söz konusu projelerin kırsal yaşam 
şartlarını iyileştirilecek biçimde uygulanması,  

• Kamudan bağımsız bir yapıda üreticilere, üretimden pazarlamaya kadar olan safhalarda hizmet vermek 
üzere; kar amacı gütmeyen Tarımsal Üretici Birliklerinin kurulması ve geliştirilmesi ile tarımsal 
nitelikli diğer üretici örgütlerinin geliştirilmesi, söz konusu örgütlerde denetimin özerkleştirilmesi,  

 temel stratejik amaçlardır. 
  
3. TEMEL İLKELER 
 Avrupa Birliği Ortak Tarım ve Balıkçılık Politikalarına Uyum ve Dünya Ticaret Örgütü Tarım Anlaşması esas 
alınacaktır.  
 Piyasa koşullarında tarımsal üretime yönelik olarak piyasa mekanizmalarını bozmayacak destekleme araçları 
uygulanacaktır. 
 Tarım ve kırsal kalkınmada bütüncül yaklaşım ve katılımcılık benimsenecektir. 
Tarım sektörü ile ilgili temel tarafların kurumsallaşmasını ve etkin çalışmasını sağlayacak tedbirler alınacaktır. 
 Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen tarımsal program, proje ve faaliyetlerin tarımsal tüzel 
kişiliklerin gelişimini özendirici bir çerçevede uygulanması sağlanacaktır. 
Kamu ve özel sektörün kırsal alandaki uygulama kapasitesinin güçlendirilmesi sağlanacaktır. 
Tarımsal destek yöntemlerinin uygulanmasında ekonomik ve sosyal etkinliğin yanısıra, bölgeler arası gelişmişlik 
farklılıklarının giderilmesi, sektörel sürdürülebilirlik ve gıda güvencesinin sağlanması esas alınacaktır. 
Destekler belirlenirken ödeme miktarı, şekli ve zamanı önceden ilan edilen usul ve esaslara dayalı olarak 
düzenlenecektir. 
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Tarım ürünlerinin pazarlanmasında, adil rekabet şartlarına dayalı, üretici ve tüketicilerin yararına işleyen, etkin 
ve verimli bir yapının oluşturulması esas alınacaktır. 
4. TARIMSAL DESTEKLEME ARAÇLARI 
 Tarımsal destekleme araçları; Doğrudan Gelir Desteği (DGD) Ödemeleri, Fark Ödemeleri, Hayvancılık 
Destekleri, Çevre Amaçlı Tarımsal Alanların Korunması (ÇATAK) Programı Destekleri, Telafi Edici Ödemeler, 
Ürün Sigortası Ödemeleri, Kırsal Kalkınma Destekleri ve diğer desteklerdir.  
      - Doğrudan Gelir Desteği (DGD) 
 DGD Ödemeleri tarımsal üretim amacıyla işlenen araziler üzerinden her yıl tespit edilen birim ödeme miktarı 
(dekar başına TL) üzerinden yapılacaktır. Ödeme miktarları, üreticilerin tarım politikaları amaçlarına uyumunu 
kolaylaştırmak üzere farklı düzeylerde belirlenebilecektir.  
 Çiftçi kayıt sisteminin geliştirilmesine paralel olarak, ödemeler belli ürünleri yetiştiren üreticilere yapılacaktır. 
Ancak, alana dayalı ödeme kriteri değiştirilmeyecektir. Sera üreticileri, meyve ve sebze yetiştiricileri ve Çevre 
Amaçlı Tarımsal Alanların Korunması (ÇATAK) Program alanları DGD uygulamalarının dışında tutulacaktır.  
 Ancak bu alan ve üreticiler kırsal kalkınma destek ve ÇATAK programına dahil edilecektir. Bu uygulama, 
ürünlerin tarımsal politika amaçlarına daha iyi hizmet etmesini ve farklı destek araçları arasında bağlantının 
kurulmasına yardımcı olacaktır. DGD sistemi için ayrılan % 78’lik bütçe payı aşamalı olarak azaltılarak % 45’e 
indirilecek ve ihtiyaç duyulduğunda Bakanlar Kurulu tarafından artırılıp, azaltılabilecektir. DGD ödemeleri, 
2006 yılına kadar mevcut ödeme seviyesinde sabitlenecektir. 
- Fark Ödeme Uygulaması  
Fark Ödeme uygulamasının temel amacı arz açığı olan ürün yetiştiricilerini desteklemektir. Mevcut durumda 
pamuk, ayçiçeği, soya fasulyesi ve diğer yağlı bitkileri kapsayan uygulama, mısır ve bazı yemeklik baklagilleri 
kapsayacak şekilde genişletilecektir. Uygulama ile hedef fiyat ve pazar fiyatı arasındaki fark üreticilere prim 
olarak ödenecektir.  
Uygulamanın kapsamı ve uygulama alanının genişlemesi ile birlikte, fark ödeme uygulamasının tarım 
destekleme bütçesi içindeki payı % 9’dan % 13’e yükselecektir. 

 

 - Hayvancılık Destekleri 

Hayvancılık faaliyetlerinde ırk ıslahı, kaba yem üretiminin artırılması, verimliliğin artırılması, işletmelerin 
ihtisaslaşması, işletmelerde hijyen şartlarının sağlanması, hayvan sağlığı ve refahı, hayvan kimlik sisteminin 
teşviki, hayvansal ürünlerin işlenmesi ve pazarlanması ile bunlarla ilgili kontrol, takip ve standartların 
iyileştirilmesi amacıyla mevcut destekleme araçlarına ek olarak et primleri, pazarlama destekleri, hayvancılık 
işletmelerinin modernizasyonu destekleri ile çevresel önlemlere yönelik tedbirler uygulamaya konulacaktır. Su 
ürünleri üretiminin artırılması amacıyla, içsu ve deniz balıkçılığının geliştirilmesi, avcılığın kontrolü ve 
desteklenmesi, işletmelerin kurulması ve modernizasyonu, su ürünleri işleme tesislerinin iyileştirilmesine 
yönelik desteklemeler yapılacaktır.  
Yeni destekler yoluyla hayvancılık alt sektöründe ihtisaslaşmış hayvancılık işletmelerinin sayısının artırılması da 
sağlanacaktır. Uygulamanın kapsamının genişlemesi sonucunda hayvancılık desteklerinin tarım destekleme 
bütçesi içindeki payının % 12 seviyesine yükselmesi hedeflenmektedir. 
 - Kırsal Kalkınma Destekleri  
Kırsal kalkınma program, proje ve faaliyetlerinde; katılımcılık, tabandan yukarı yaklaşım, yerel kapasitenin 
geliştirilmesi ve kurumsallaşması ilkesi çerçevesinde, tarım dışı sektörlerde istihdamın geliştirilmesi, üretici 
gelirlerinin artırılması ve farklılaştırılması, kadın ve genç nüfusun eğitim ve girişimcilik düzeyinin yükseltilmesi 
ile uygun kırsal teknolojilerin (appropriate technology) geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması esas alınacaktır. 
Kırsal kalkınma yardımları;  
  

• Çiftçi ve çiftçi grupları tarafından yapılan köy bazlı yatırımlar  
• Özel sektör, Sivil Toplum Kuruluşları ve çiftçi kuruluşları tarafından yapılan kırsal yayım hizmetleri,  
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• Arazi toplulaştırma faaliyetleri,  
• Mikro-finans faaliyetleri,  
• Kadın ve dezavantajlı gruplara yönelik programlar  

başlıklarını kapsayacaktır: 
 - Telafi Edici Ödemeler (Alternatif Ürün Programı) 
Mevcut durumda fındık ve tütün üretiminden vazgeçip alternatif ürün yetiştiren üreticilere yapılmakta olan telafi 
edici ödemeler, yine aynı çerçevede üreticilerin arz fazlası olan diğer ürünlerin üretiminden vazgeçerek alternatif 
ürünlere yönelmeleri durumunda, gelir kayıplarının telafi edilerek teşvik edilmesi ve bu sayede aşırı arz 
problemlerinin önlenmesi amacıyla uygulanacaktır.  
 Uygulama kapsamında hem ürün kapsamının hem de uygulama alanının genişletilmesi hedeflenmektedir. Bu 
sayede tarımsal destekleme bütçesinden % 3 oranında pay alan telafi edici ödemelerin % 5 seviyesine 
yükselmesi sağlanacaktır. 
- Ürün Sigortası Ödemeleri 
Tarım üreticilerinin üretim, fiyat ve gelir risklerine karşı korunmasında tarımsal sigorta ve risk yönetim 
araçlarının geliştirilmesi esas alınacaktır. Ürün sigorta destek programı, gerekli teşviklerin sağlanması için 
başlangış aşamasında sigorta priminin belirli bir oranının desteklenmesini içermektedir. Tarımsal sigorta 
sisteminde devlet tarafından karşılanacak prim destek oranı azami yüzde 50 ile sınırlandırılacaktır. 
- Çevre Amaçlı Tarımsal Alanların Korunması (ÇATAK) Program Desteği  
 Erozyon ve olumsuz çevresel etkilere maruz kalan tarım arazilerinde, işlemeli tarım yapan üreticilerin, 
arazilerini doğal bitki örtüleri, çok yıllık yem bitkileri, organik tarım ve ağaçlandırma gibi yöntemleri 
kullanmalarını teşvik etmek üzere, talep etmeleri durumunda tarım tüzel kişileri/üretici grupları ile devlet 
arasında en az beş yıl süreyle ve birim alan başına belirlenen yıllık ödemelere dayalı sözleşme karşılığında yem 
ve örtü bitkileri ile ağaçlandırma faaliyetleri yapılacaktır.  
- Diğer Destekler 
Rekabete dayalı araştırma hibeleri dahil AR-GE Hizmetleri, ihracat teşvikleri, gerektiğinde bazı girdi destekleri, 
kredi destekleri ve benzer destekleme araçları kullanılacaktır. 
 5. TARIMSAL DESTEKLEME BÜTÇESİ 
Bütçe imkanlarının kısıtlı olması, tarımsal destekleme ödemelerinde gerek ilave yükümlülükler gerekse DGD 
ödemelerinin zamanında bitirilememesi nedeniyle cari yıl bütçe yükümlülüklerinin sonraki yıllara taşınması 
sorununu getirmekte olduğundan 2005 yılı sonuna kadar tüm yükümlülüklerin yerine getirilmesine çalışılacaktır.  
Tarım sektörü desteklemeleri için ayrılan kaynağın GSMH’nın yüzde 1’in altına inmemesine, sektörün önem ve 
özellik arz etmesi nedeniyle, özen gösterilecektir. 
 Tarımsal destekleme araçlarının, tarımsal destekleme bütçesi içerisindeki payı aşağıdaki şekilde olacaktır. 

Tarımsal Destekleme Araçları Bütçe Payı (%) 
DGD Ödemeleri 45 
Fark Ödeme Uygulaması 13 
Hayvancılık Destekleri  12 
Kırsal Kalkınma Destekleri 10 
Telafi Edici Ödemeler   5 
Ürün Sigortası Ödemeleri   5 
ÇATAK Programı Destekleri   5 
Diğer Destekler   5 
Toplam 100 
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Tarımsal destekleme araçlarının tarımsal destekleme bütçesi içindeki payları, gerektiğinde Bakanlar Kurulu’nca 
cari bütçe yılında ± % 25 oranında değiştirilebilecektir. 
 Tarım sektöründeki altyapı yatırımları ve cari tarımsal harcamalar tarımsal destekleme bütçesi kapsamı 
dışındadır. 
6. UYGULAMA ESASLARI 
 Üreticilere yapılacak her türlü destekleme ödemelerinde, Çiftçi Kayıt ve Hayvan Kayıt Sistemleri esas 
alınacaktır.  
Destekleme ödemeleri; bölge, işletme, arazi, ürün, tarım sistemi, sözleşmeli üretim ve çevre gibi konularda 
Kalkınma Planları ile Yıllık Programlar ve bütçe dengeleri esas alınarak Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın 
görüşleri doğrultusunda farklı miktarlarda yapılacaktır. 
Destekleme ödemelerinin gerekçesi, hedef kitlesi, ödeme biçimi ve ödeme zamanlaması ilgili mevzuatta 
belirtilecektir. 
Desteklenecek ürünlerin ve destekleme ödeme miktarlarının belirlenmesinde kalite, standart ve hijyen kriterleri 
dikkate alınacaktır. 
Bir çiftçinin/işletmenin alabileceği azami toplam destekleme miktarı yıllık olarak belirlenecektir. 
 Bu strateji belgesinde yer alan destekleme araçlarının sektörel amaçlar ile alt sektörler itibariyle öncelik ve 
gerekçelerinin ilişkilendirildiği aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.   
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 STRATEJİK 
AMAÇLAR ALT SEKTÖR ÖNCELİKLERİ GEREKÇELER UYGULAMA 

ARAÇLARI (*) 

1. 
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 
İLKESİ 
ÇERÇEVESİNDE 
KALİTEYE DAYALI 
ÜRETİM ARTIŞI İLE 
GIDA GÜVENLİĞİ VE 
GIDA GÜVENCESİNİN 
SAĞLANMASI 

Gıda üretim maliyetlerinin 
düşürülerek toplumun temel besin 
kaynaklarına erişiminin 
kolaylaştırılması ve temel gıda 
maddeleri üretiminin garanti altına 
alınması 
 Bitkisel üretim:  
*Arz açığı olan ürünlerin 
üretiminin artırılması 
* Kaliteli ve rasyonel girdi 
kullanımı 
* İyi tarım uygulamaları 
* Organik tarım uygulamaları 
* Bitki hastalık ve zararlıları ile 
mücadele  
* Sulama ve tarla içi geliştirme 
hizmetleri uygulamaları 
* Arazi toplulaştırması 
Hayvancılık: 
* Islah  
* Yem bitkileri üretimi 
* Meraların geliştirilmesi 
* İşletme ölçeklerinin 
geliştirilmesi 
* Hayvan hastalıkları ile mücadele 
ve kontrol 
İşleme Sanayi: 
* Ürün, üretim ve satış yerlerinin 
norm ve standartlarının 
iyileştirilmesi 
* Gıda kodekslerinin uygulamaya 
konulması  
* Gıda imalat tesislerinin 
denetiminin etkinleştirilmesi 

 
 

Tarımsal üretimde 
verimlilik düzeyi, belli 
ürünler ve bölgelerde hala 
potansiyelin altındadır. 
Ayrıca, tüketicilerin ve 
sanayicilerin talep ettiği 
kalite tüm ürünlerde 
yakalanamamıştır. Bu 
arada yanlış tarım 
teknikleri çevreye olumsuz 
etkilerde bulunmaktadır.  
  
Toplumun beslenmesi 
açısından hububat, et ve 
süt ürünleri ile yağlı 
tohumlu bitkiler üretimi ve 
hayvancılık için gerekli 
yem bitkileri üretiminin 
ürün deseninde yapılacak 
düzenlemelerle yeterli 
üretiminin sağlanması 
gerekmektedir. Gıda 
fiyatlarının indirilmesi için 
verimlilik artırışı yoluyla 
maliyetlerin düşürülmesi 
yeterli gıda tüketimini 
sağlayacaktır.   

* Fark Ödeme Sistemi 
* Hayvancılık Destekleri 
* Kırsal Kalkınma 
Destekleri 
* DGD 
* Telafi Edici Ödemeler 
* Diğer Destekler 

2.TARIMSAL 
İŞLETMELERİN 
REKABET GÜCÜNÜN 
ARTIRILMASI 

* Arazi toplulaştırılması 
* İşletme ölçekleri ve alt 
yapılarının iyileştirilmesi  
* Ürün çeşitlendirilmesi ve AR-
GE faaliyetlerinin desteklenmesi 
* Dış piyasalarda rekabet 
üstünlüğü olan ve olabilecek 
ürünlerin desteklenmesi 
* Finansman araçlarının 
geliştirilmesi (leasing, lisanslı 
depoculuk gibi) 
* Organize tarım bölgelerinin 
kurulması 
* Arazi pazarının geliştirilmesi ile 
ilgili tedbirler 
* Risk yönetimi 

Tarımsal üretimde rekabet 
gücünün artırılması için 
verimliliğin ve  ürün 
kalitesinin geliştirilmesi, 
işletme ölçeklerinin ve alt 
yapı imkanlarının 
güçlendirilmesine ihtiyaç 
bulunmaktadır. Rekabet 
gücünün artırılması 
çerçevesinde köy bazlı 
yatırımlar için finansman 
mekanizmalarının 
geliştirilmesine ihtiyaç 
bulunmaktadır. 

* Kırsal Kalkınma 
Destekleri 
* Diğer Destekler  
* Ürün Sigortası 
Ödemeleri 
* DGD 

(*) Sektörel önceliklerin gerçekleştirilmesinde tarımsal altyapı yatırımlarından ve cari tarımsal harcamalardan da 
faydalanılacaktır. 
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STRATEJİK 
AMAÇLAR ALT SEKTÖR ÖNCELİKLERİ GEREKÇELER UYGULAMA 

ARAÇLARI (*) 

3.TARIMSAL 
PAZARLAMA 
ALTYAPISININ 
GÜÇLENDİRİLMESİ 
VE TARIM-SANAYİ 
ENTEGRASYONUNUN 
SAĞLAMASI 

* Pazar Bilgi Sisteminin kurulması 

* Ürün borsalarının geliştirilmesi  

* Lisanslı depoculuk ve varant 
sisteminin düzenlenmesi 

* Üretici Birliklerinin kurulması ve 
geliştirilmesi 

* Tarım Satış Kooperatifleri 
Birliklerinin özerkleştirilmesi 

* Sözleşmeli üretim sisteminin 
yaygınlaştırılması  

* Üreticilerin bireysel ve birlikte 
oluşturacakları dikey entegrasyon 
projelerine teknik ve finansal 
destek sağlanması 

Üreticiler Pazar talebine 
göre üretim kararlarını 
alamamaktadırlar. Bunun 
sonucunda kaynakların 
kullanımında 
dengesizlikler 
oluşmaktadır. Ayrıca, 
tarım ürünleri 
pazarlanmasında 2000 yılı 
öncesinde tarımsal 
KİT'lerin ağırlığı nedeni ile 
serbest pazar 
mekanizmaları 
gelişmemiştir. Bu nedenle 
üreticiler ürünlerini 
pazarlamada güçlüklerle 
karşılaşmaktadır.  

* Kırsal Kalkınma 
Destekleri 

* Diğer Destekler  

* Telafi Edici Ödemeler 

4.KIRSAL 
GELİRLERİN 
ARTIRILMASI VE 
KIRSAL TOPLUMUN 
YAŞAM 
ŞARTLARININ 
İYİLEŞTİRİLMESİ 

* Katılımcı bir yaklaşımla tarım 
dışı gelir getirici faaliyetlerin 
çeşitlendirilmesi ve desteklenmesi   

* Çevresel etkilere maruz kalan 
tarım alanlarının korunması 

* Kırsal alanlarda kadın ve 
gençlerin ekonomik yaşamdaki 
etkinliklerinin artırılması 

* Çiftçi eğitiminde özel yayım 
uygulamalarının geliştirilmesi 

* Tarım ve kırsal kalkınma amaçlı 
sivil toplum kuruluşlarının teknik 
kapasitelerinin güçlendirilmesi 

Kırsal toplumun eğitim 
düzeyi düşük ve bu 
alanlarda kamu 
hizmetlerinin kalitesi 
yeterli değildir. Ayrıca, 
kırsal toplum gelirleri 
içerisinde tarım %40-70 
oranında paya sahiptir. Bu 
nedenle, toplumun temel 
ve mesleki eğitim 
düzeyinin yükseltilmesi, 
beslenme şartlarının 
iyileştirilmesi ve 
yoksulluğun önlenmesi 
gerekmektedir.    

* Kırsal Kalkınma 
Destekleri 

* DGD 

* Hayvancılık Destekleri 

* ÇATAK Ödemeleri 

5.ÜRETİCİ 
ÖRGÜTLENMESİNİN 
GELİŞTİRİLMESİ 

* Üreticilerin bir araya gelerek 
pazara entegrasyonunu sağlayacak 
destekler 

* Üreticilerin birlikte yapacakları 
hayvansal üretim faaliyetlerinin 
desteklenmesi 

* Sulama birlikleri ve 
kooperatiflerinin desteklenmesi  

* Üretici örgütlerinin 
özerkleştirilmesi ve yönetim 
yapılarının güçlendirilmesi ve ilgili 
yasal düzenlemelerin 
sonuçlandırılması 

* Üretici örgütlerinin geliştirilmesi 
için mali ve teknik destek 
sağlanması 

Tarım işletmelerinin küçük 
ölçekli olması nedeni ile 
üreticilerin teknoloji 
kullanımı, pazar ve sanayi 
ile entegrasyonu açısından 
problemler oluşmaktadır. 
Bu nedenle üretici 
örgütlenmesinin teşvik 
edilmesi gerekmektedir.  

* Kırsal Kalkınma 
Destekleri 

* Diğer Destekler 

* Telafi Edici Ödemeler  

(*) Sektörel önceliklerin gerçekleştirilmesinde tarımsal altyapı yatırımlarından ve cari tarımsal harcamalardan da 
faydalanılacaktır 
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EK 3 
 
 
 
AB(15) ÜLKELERİ SÜT KOTA MİKTARLARI VE REFERANS YAĞ ORANLARI 
ÜLKE Toplam kota (ton) Referans Yağ (g/kg) 
Almanya 27.864.816 40,11 
Avusturya 2.749.401 40,30 
Belçika 3.310.431 36,91 
Birleşik Krallık 14.609.747 39,70 
Danimarka 4.455.348 43,68 
Finlandiya 2.407.003 43,40 
Fransa 24.235.798 39,48 
Hollanda 11.074.692 42,36 
İrlanda 5.395.764 35,81 
İspanya 6.116.950 36,37 
İsveç 3.303.000 43,40 
İtalya 10.530.060 36,88 
Lüksemburg 269.049 39,17 
Portekiz 1.872.461 37,30 
Yunanistan 820.513 36,10 
TOPLAM 119.013.033  
 
 
 
 
 
AB’YE SONRADAN KATILAN 10 ÜYE ÜLKENİN SÜT KOTA TALEPLERİ VE 
TAHSİS EDİLEN MİKTARLAR 

Tahsis 
ÜLKE Talep (ton) 

Miktar (ton) Oran (%) 
Çek Cumhuriyeti 3.100.000 2.505.553 80,82 
Estonya 900.000 562.633 62,51 
Kıbrıs 150.000 131.019 87,35 
Letonya 1.200.000 489.474 40,79 
Litvanya 2.250.000 1.459.000 64,84 
Macaristan 2.800.000 2.600.000 92,86 
Malta 60.000 45.392 75,65 
Polonya 13.740.000 8.875.000 64,59 
Slovakya 1.235.900 946.150 76,56 
Slovenya 695.000 463.333 66,67 
TOPLAM 26.130.900 18.077.554 69,18 
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