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Ö N S Ö Z 
 
 Devlet Planlama Teşkilatõ�nõn Kuruluş ve Görevleri Hakkõnda 540 
Sayõlõ Kanun Hükmünde Kararname, �İktisadi ve sosyal sektörlerde 
uzmanlõk alanlarõ ile ilgili konularda bilgi toplamak, araştõrma yapmak, 
tedbirler geliştirmek ve önerilerde bulunmak amacõyla Devlet Planlama 
Teşkilatõ�na, Kalkõnma Planõ çalõşmalarõnda yardõmcõ olmak, Plan 
hazõrlõklarõna daha geniş kesimlerin katkõsõnõ sağlamak ve ülkemizin 
bütün imkan ve kaynaklarõnõ değerlendirmek� üzere sürekli ve geçici 
Özel İhtisas Komisyonlarõnõn kurulacağõ hükmünü getirmektedir. 
 
 Başbakanlõğõn 14 Ağustos 1999 tarih ve 1999/7 sayõlõ Genelgesi 
uyarõnca kurulan Özel İhtisas Komisyonlarõnõn hazõrladõğõ raporlar, 8. 
Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ hazõrlõk çalõşmalarõna õşõk tutacak ve toplumun 
çeşitli kesimlerinin görüşlerini Plan�a yansõtacaktõr. Özel İhtisas 
Komisyonlarõ çalõşmalarõnõ, 1999/7 sayõlõ Başbakanlõk Genelgesi, 
29.9.1961 tarih ve 5/1722 sayõlõ Bakanlar Kurulu Kararõ ile yürürlüğe 
konulmuş olan tüzük ve Müsteşarlõğõmõzca belirlenen Sekizinci Beş 
Yõllõk Kalkõnma Planõ Özel İhtisas Komisyonu Raporu genel çerçeveleri 
dikkate alõnarak tamamlamõşlardõr. 
 
 Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ ile istikrar içinde büyümenin 
sağlanmasõ, sanayileşmenin başarõlmasõ, uluslararasõ ticaretteki payõmõzõn 
yükseltilmesi, piyasa ekonomisinin geliştirilmesi, ekonomide toplam 
verimliliğin arttõrõlmasõ, sanayi ve hizmetler ağõrlõklõ bir istihdam 
yapõsõna ulaşõlmasõ, işsizliğin azaltõlmasõ, sağlõk hizmetlerinde kalitenin 
yükseltilmesi, sosyal güvenliğin yaygõnlaştõrõlmasõ, sonuç olarak refah 
düzeyinin yükseltilmesi ve yaygõnlaştõrõlmasõ hedeflenmekte, ülkemizin 
hedefleri ile uyumlu olarak yeni bin yõlda Avrupa Topluluğu ve dünya ile 
bütünleşme amaçlanmaktadõr. 
 
 8. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ çalõşmalarõna toplumun tüm 
kesimlerinin katkõsõ, her sektörde toplam 98 Özel İhtisas Komisyonu  
kurularak sağlanmaya çalõşõlmõştõr. Planlarõn demokratik katõlõmcõ 
niteliğini güçlendiren Özel İhtisas Komisyonlarõ çalõşmalarõnõn dünya ile 
bütünleşen bir Türkiye hedefini gerçekleştireceğine olan inancõmõzla, 
konularõnda ülkemizin en yetişkin kişileri olan Komisyon Başkan ve 
Üyelerine, çalõşmalara yaptõklarõ katkõlarõ nedeniyle teşekkür eder, 
Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ�nõn ülkemize hayõrlõ olmasõnõ 
dilerim.
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Dr. Tahir GONCAGÜL, Tarõm ve Köyişleri Bak, Tar. Ar. Gen. Müd., Ankara 
Arş. Gör. Engin YENİCE, A.Ü. Ziraat Fakültesi, Ankara 
Zir. Yük. Müh. Ahmet TATAYOĞLU, Yerköy Hayv. Araşt. Enst. Müd., Yozgat 
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Üyeler: 
Prof. Dr. Musa SARICA, Ondokuz Mayõs Ü. Ziraat Fakültesi, Samsun 
Prof. Dr. F. Tahir AKSOY, A.Ü. Veteriner Fakültesi, Ankara 
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Araş. Gör. Dilek GÖKÇEYREK, A.Ü. Ziraat Fakültesi, Ankara 
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Doç. Dr. Cafer S. SEVİMAY, A.Ü. Ziraat Fakültesi, Ankara 
Doç. Dr. Suzan ALTINOK, A.Ü. Ziraat Fakültesi, Ankara 
Doç. Dr. Hayrettin KENDİR, A.Ü. Ziraat Fakültesi, Ankara 
Doç. Dr. Adnan ŞEHU, A.Ü. Veteriner Fakültesi, Ankara 
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SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI  
HAYVANCILIK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU YÖNETİCİ ÖZETİ 

 
Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõnõn hazõrlõk çalõşmalarõndan olan �Hayvancõlõk Özel 
İhtisas Komisyonu� raporunun hazõrlanmasõnda Hayvancõlõk Özel İhtisas Komisyonu 
Genel Kurul toplantõsõnda oluşturulan dokuz çalõşma grubu görev yapmõştõr. Yalnõz, 
toplantõda alõnan bir kararla, ilk toplantõya katõlamayanlarõn, daha sonra ilgi alanlarõna 
giren alt komisyonlara katõlmalarõna imkan tanõnmõştõr. Üniversiteler, Tarõm ve Köyişleri 
Bakanlõğõ vb. kamu kurumlarõ ile özel sektör temsilcilerinden oluşturulan dokuz çalõşma 
grubunda toplam 126 kişi görev almõştõr. Raporlarõn hazõrlanmasõ esnasõnda çalõşma 
gruplarõnõn karşõlaştõklarõ en belirgin sorun, geçen plan dönemlerinde olduğu gibi, 
güvenilir ve yeterince ayrõntõlõ bilgi sağlanamamasõ olmuştur. Çok sõk olmasa da, farklõ 
çalõşma gruplarõnõn aynõ konuda farklõ değerler kullanmalarõna yol açan bu eksikliğin özel 
ihtisas komisyonlarõnõn aynõ konuda veri ve varsayõmlar kullanmalarõna yol açmasõ da 
beklenmelidir. Bunlara ek olarak önümüzdeki dönemde sermaye hasõla oranõ, beklenen 
büyüme hõzõ ve dõş ticaret politikasõnda beklentiler konusundaki makro hedeflerin bu 
çalõşma yapõlõrken açõklõkla ortaya konmamõş olmasõ da özellikle geleceğe yönelik 
tahminleri ortak ve belirgin bir temelden mahrum etmiştir. Bütün bu olumsuzluklara 
rağmen konu uzmanlarõndan oluşan çalõşma gruplarõ Türkiye için en güvenilir ve kabul 
edilebilecek verilere ulaşma ve bunlarõ kullanma gayreti içinde olmuşlardõr. 
 
Yukarõda sõralanan bu eksiklikler, sektördeki gelişmeler de dikkate alõnarak, bu plan 
döneminde tamamen giderilmelidir. Aksi halde mevcut durumun saptanmasõ, gelişmenin 
ölçülmesi, daha da önemlisi gelişme stratejilerinin saptanmasõ ve yürütülmesinde hata 
yapõlmõş olabileceği ya da hata yapõldõğõ kaygõsõ büyüyecek, plan ve stratejilere güven 
azalacaktõr. 
 
Bal arõsõ hem polinasyona katkõsõ ve başta bal olmak üzere çeşitli ürünleri ile Türkiye için 
önemli bir türdür. Bitki çeşitliliği ve topografya dikkate alõndõğõnda, Türkiye�nin arõ 
yetiştiriciliğine uygun olduğu görülmektedir. Arõ yetiştiriciliğinde önde gelen ülkeler 
arasõnda Türkiye, koloni varlõğõ ve km2�ye düşen koloni sayõsõ esas alõndõğõnda dünyada 
bal üretimi bakõmõndan da 4. sõradadõr. Koloni başõna verimi dünya ortalamasõndan bile 
düşük olan Türkiye�de km2�ye düşen koloni sayõsõnõn oldukça yüksek (5.09 koloni/km2) 
olmasõ dikkat çekicidir. Hem koloni başõna verimin düşük, hem de km 2�ye düşen koloni 
sayõsõnõn fazla olmasõ arõcõlõkta önceliğin koloni sayõsõna değil, koloni başõna verimi 
artõrmaya verilmesinin gerekliliğine önemli bir delil sayõlmalõdõr. 
 
Arõ õslahõ konusunda etkili bir çalõşmanõn olmadõğõ ülkemizde, ana arõ üretimi ile arõ sütü, 
arõ zehiri vb. arõ ürünlerinin üretiminde yetersizlik devam etmektedir. Türkiye�nin AB bal 
pazarõndaki payõ oldukça düşüktür (%2.6). Balmumu, arõ sütü ve zaman zaman da bal 
ithalatõnõn gündemdedir. 
 
Raporda, Türkiye�nin 2005 yõlõnda; kovan başõna bal verimini 23 kg�a , bal üretimini 100 
000 tona, ana arõ üretimini 1 500 000�e çõkarõlmasõ öngörülmektedir. Bu hedeflere ulaşmak 
için özellikle, eğitim,  kamuda ve özel sektörde örgütlenme ile ihracat sorunlarõnõn 
giderilmesi ve ihracatõn artõrõlmasõ amacõna yönelik önlemler alõnmasõ zorunludur. 
 
İpekböceği yetiştiriciliği Türkiye�de yardõmcõ bir tarõm kolu olarak değerlendirilmektedir. 
Raporda bu sektörde üretim ve işleme ile iç ve dõş ticarette meydana gelen gelişmeler ve 
yaşanan sorunlara ilişkin kapsamlõ açõklamalardan sonra 1999 yõlõ fiyatlarõyla ham ipek 
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üretim maliyeti hesaplanmõştõr. Destekleme fiyatlarõnõn belirlenmesinde bir ölçüt olarak 
kullanõlacak bu değer bir çok ülkenin dõşsatõm fiyatõnõn üstündedir. Bu mukayese, 
Türkiye�nin ham ipek üretiminde Çin ve Hindistan gibi kişi başõna milli geliri düşük, buna 
karşõlõk yõlda 3-4 defa böcek besleyebilen ülkelerle rekabet etme şansõ olmadõğõnõ 
göstermektedir. İpekböcekçiliğini göz ardõ etmenin değil, alõnacak önlemlerin nitelik ve 
kapsamõnõn doğru belirlenmesinin gerekçesi olarak değerlendirilmelidir. Hem üretim 
biçimi, hem ürünü işleme ve değerlendirme sürecinde sağladõğõ avantajlar, hem de üretici 
kesimin sosyo-ekonomik yapõsõ dikkate alõndõğõnda ipek, üretiminden vazgeçilmemesi 
gereken bir üründür. Bu nedenlerle raporda ipek üretiminin, az da olsa artõrõlarak 
sürdürülmesi, ipek halõ ihracatõnõn 50-60 bin m2 civarõndan aşağõya düşürülmemesi 
önerilmiştir. 
 
Raporun son bölümünde ipekböceği yetiştiriciliğinde yaşanan sorunlarõn hafifletilmesi ve 
sektörde gelişme sağlanmasõ için; gerekli  desteklemenin sürdürülmesi, başta GAP 
içerisinde olmak üzere yeni üretim alanlarõnõn oluşturulmasõ, geleneksel üretim 
tekniklerine alternatif tekniklerin belirlenerek uygulamaya aktarõlmasõ, ham ipek girişi ve 
halõ satõşõnõn bu alanlarda çalõşanlarõ koruyacak şekilde düzenlenmesi gibi tedbirlerin 
alõnmasõ önerilmektedir. 
 
Kürk hayvanõ yetiştiriciliği, hem kürk üretimi hem de doğal dengeyi bozma riski çok 
yüksek olan kürk için avcõlõğa karşõ da alternatif bir üretim koludur. Raporda kürk 
üretiminde kullanõlan hayvanlardan şinşilla, tavşan, mink, tilki ve Karagül koyunu 
hakkõnda kõsa açõklamalar yapõlmõştõr.  
 
Sektörde üretim ve tüketimle ilgili sağlõklõ bilgilerin olmadõğõ vurgulandõktan sonra, 
pazarlama organizasyonu ve işleme teknolojisinin gelişmesine bağlõ olarak Türkiye�nin 
kürk hayvanõ üretim kapasitesini artõrõlabileceği, özellikle kõrsal kesimde istihdam 
yaratõlabileceği vurgulanmõştõr. Gerçekten de sadece mink esas alõnsa bile, tavuk eti üretim 
artõklarõyla 2.5 milyon post elde edilebileceği hesaplanmaktadõr.  
 
Kürk üretimi, özellikle mink ve şinşilla üretimi, broiler yetiştiriciliğinde olduğu gibi bir 
entegrasyon içinde çalõşmayõ gerektirmektedir ve söz konusu türlerin biyolojisi benzer 
entegrasyonlara uygundur. Bu nedenle altyapõsõ sağlam entegre projeler ve bu projeler 
içerisinde yer alacak üreticilerin desteklenmesine ağõrlõk ve öncelik verilmelidir. Türkiye  
için yeni sayõlabilecek bu üretim alanõnda hem yetiştiricilik hem de post işleme 
konularõnda yetişmiş eleman ihtiyacõnõ karşõlamak için gerekli önlemler alõnmalõdõr. 
 
Kürk hayvanlarõndan tavşan ve Karagül koyununun postu dõşõndaki başka verimleri  
üzerinde de durulmalõ, özellikle tavşan eti tüketimi özendirilmelidir. 
 
Türkiye�de süt üretiminin yaklaşõk % 90�õ,  kõrmõzõ et üretiminin % 60�tan fazlasõ sõğõrdan 
elde edilmektedir. Mandanõn toplam üretimdeki payõ ise gittikçe azalmõş ve neredeyse bu 
türün yetiştiriciliği bõrakõlmõştõr. Gerek ürünleri gerekse canlõ materyal olarak sõğõr dünya 
ticaretinde önemli bir yer tutmaktadõr. Özellikle domuz eti tüketme alõşkanlõğõ olmayan 
toplumlarõn kõrmõzõ et talebinin karşõlanmasõnda sõğõrõn önemli bir yeri vardõr. Bu 
özelliklerin yanõnda sõğõr entansif üretime oldukça yatkõndõr. Gelişmiş ülkelerin hemen 
tamamõnda ürün ve/veya hayvan fazlasõ bulunmaktadõr.  
 
Yukarõda çizilmeye çalõşõlan genel çerçeve dikkate alõndõğõnda, üretim potansiyelini doğru 
değerlendiremezse, Türkiye�nin AB ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkenin açõk pazarõ 
olma tehlikesiyle karşõ karşõya kalacağõnõ söylemek mümkündür. Nitekim bazõ yõllarda 
büyük değerlere ulaşan, damõzlõk hayvan, kasaplõk hayvan, et ve süt ürünleri ithalatõ bu 
olumsuzluğun bir uyarõsõ olarak alõnmalõdõr. 
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Türkiye sõğõr varlõğõ durağan bir dönem geçirmektedir. Bir başka ifadeyle son yõllarda sõğõr 
sayõsõnda önemli değişmeler olmamaktadõr. Buna karşõlõk sõğõr populasyonu içerisinde 
kültür õrkõ ve kültür õrkõ melezlerinin sayõsõ ve payõnda önemli artõşlar olmuştur. Yalnõz bu 
bakõmdan bölgeler arasõ farklõlõklar oldukça dikkat çekicidir. 
 
Üretimden kişi başõna tüketilen et ve süt miktarõ arzulanan seviyelerin oldukça altõndadõr. 
Bunun yanõnda üretilen sütün ancak yaklaşõk % 15-20�si sanayi tarafõndan işlenmektedir. 
Bu durum hem süt sanayicisi hem de üretici için önemli sorunlara kaynaklõk etmektedir. 
Bir yandan süt üretimi artõrõlmaya çalõşõlõrken  bir yandan da üretimin sanayiye kaymasõnõ 
sağlayacak önlemler alõnmalõdõr. Bu süreçte tüketici fiyatõ ile üretici satõş fiyatõ arasõndaki 
oranõn küçültülmesine yönelik çabalarõn önemi göz ardõ edilmemelidir. 
 
Türkiye�de diğer tarõmsal işletmeler gibi süt sõğõrcõlõğõ işletmeleri de küçük ölçeklidir ve 
bunlarõn büyüme eğilimi de oldukça düşüktür. Bir yandan büyümeyi sağlayacak, diğer 
yandan da küçük ölçekli işletme olmanõn dezavantajlarõnõ azaltabilecek ya da ortadan 
kaldõracak düzenlemelere ihtiyaç vardõr. İşte bu noktada üreticilerin örgütlenmeleri çok 
büyük önem taşõmaktadõr. Nitekim henüz istenilen seviyede olmasa da, sõğõr 
yetiştiricilerinin örgütlenme çabalarõ yoğunlaşmaktadõr. Bu eğilimi güçlendirecek tedbirler 
alõnmalõ ve örgütlü bu güç sõğõr õslahõ alanõnda etkin bir rol üstlenmeye özendirilmelidir. 
 
Sõğõrlardan beklenenlerle bugünkü verim seviyesi ve hayvan sayõsõ karşõlaştõrõldõğõnda 
Türkiye�nin sõğõr sayõsõnõ artõrmasõ gerektiği görülmektedir. Bu artõşõ sağlamada öncelik, 
yeni işletmeler kurmaktan ziyade, mevcut işletmelerden uygun olanlarõn büyütülmesine 
verilmelidir. Sõğõr yetiştiriciliğinin sorunlarõ hõzla değişmektedir. Bu durum doğal olarak 
alõnacak önlemlerin de dönemsel değişiklikler göstermesini gerektirmektedir. Bunun için 
sağlõklõ izlemeye imkan verecek bir bilgi toplama altyapõsõna ihtiyaç vardõr. Örgütlenme 
modelinin bu ihtiyacõ da karşõlamasõ gerekmektedir. 
 
Sõğõr yetiştiriciliğinin genel sorunlarõ verim, verimlilik ve üretim düşüklüğü olarak 
sõralanabilir. Bu sorunlarõ ortadan kaldõrmak için; Türkiye�nin bir õslah programõ 
uygulamasõ, etkin bir damõzlõk pazarõ kurulmasõ, süt ve et fiyatlarõnõ üretimi özendirecek 
seviyelerde tutacak politikalarõn izlenmesi, kaba yem üretiminin geliştirilmesi, yerli õrk 
yetiştiriciliğinin yoğun olduğu bölgelere özel programlar uygulanmasõ, süt sanayinin belirli 
bölgelere yõğõlmasõnõn önlenmesi, üreticinin örgütlenmesinin teşviki öncelikle gündeme 
alõnõp uygulanmasõ gereken önlemler olarak değerlendirilmelidir. 
 
Yõllardõr ihmal edilen koyun ve keçi yetiştiriciliği, özellikle kõrmõzõ et açõğõnõ kapatma ve 
birçok alanda hayvansal üretim gelirini artõrmada Türkiye�nin en önemli kaynaklarõdõr. Bu 
gerçeğe rağmen koyun ve keçi sayõsõnõn hõzla azalmasõ gerek bu yetiştiricilik kollarõnõn 
algõlanmasõnda, gerek mevcut üretim biçiminde sorunlar olduğunu göstermektedir. Koyun 
ve keçiye yönelik iyileştirme çabalarõ bu genel yaklaşõm benimsenerek sürdürülmeli ve 
çözümler ülke gerçekleri, sektörün yapõsõ ve türlerin özellikleri dikkate alõnarak 
üretilmelidir. 
 
Türkiye�de koyun ve keçi yetiştiriciliği alanõnda yapõyõ ve imkanlarõ net olarak ortaya 
koyacak ciddi bir alan çalõşmasõna ihtiyaç vardõr. Kõsa sürede tamamlanmasõ gereken bu 
çalõşma daha somut ve yörelere özgü stratejiler önermeyi mümkün kõlacaktõr. Bu 
yaklaşõmõn genel ve bilinen sorunlarõ olmadõğõ anlamõna alõnmamalõdõr. Verimlerin 
düşüklüğü, hedefsiz melezleme çalõşmalarõ, koyun ve keçiden sağlanan ürünlerin 
fiyatlarõnõn görece düşük olmasõ, üreticilerin örgütlenmek veya üretimi geliştirmek bir 
yana bu sektörden bir an önce çekilme gayreti içinde olmalarõ, ciddi sorunlar olarak 
karşõmõzda durmaktadõr. 
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Koyun ve keçide sayõsal azalmanõn birim başa verimde sağlanan artõştan değil, üretimin 
terk edilmesinden kaynaklandõğõ bilinmektedir. Kõsaca, bu türlerin toplam hayvansal 
üretime katkõsõnõn düşmesi anlamõna gelen bu durum, koyun ve keçi yetiştirme bölgeleri ve 
koşullarõ dikkate alõndõğõnda üretim potansiyelinden yararlanamama sonucunu da 
beraberinde getirmektedir. Bu nedenle bir yandan sayõsal azalmayõ yavaşlatacak ve 
durduracak, diğer yandan da verimleri artõracak önlemler alõnmalõdõr. Bu amaçlara hizmet 
edecek tedbirlerin bir bölümü aşağõda sõralanmõştõr. 
 
- Mera ile koyun-keçi ilişkisi gözden geçirilmelidir. 
- Genetik õslah programlarõ hazõrlanmalõ ve hõzla uygulanmalõdõr. 
- Koyun ve özellikle keçi sütünü özel ürünlere işleyerek değerlendiren teknolojiler 
geliştirilmelidir. 
- Ankara keçisinde damõzlõk dõşsatõm yasağõ kaldõrõlmalõ, koyun ve keçi dõşsatõmõnõ 
özendirecek tedbirler alõnmalõdõr. 
- Çobanlõk mesleği cazip hale getirilmelidir.  
- Kuzu ve oğlak eti üretimini artõracak tedbirler alõnmalõ, keşmir ve kaşgora gibi alternatif 
ürünler üretimi üzerinde durulmalõdõr. 
 
Tavuk yetiştiriciliği, üretim teknolojisi bakõmõndan sorunlarõnõ önemli ölçüde çözmüş ya 
da çözebilecek güçte görünmektedir. Ne var ki üretimin kitlesel olma özelliği sektörün 
hem iç piyasadaki hem de dünya ticaretindeki dalgalanmalardan ciddi anlamda 
etkilenmesini kolaylaştõrmaktadõr. Türkiye�de ise tavuk eti ve yumurtaya olan talep düşük 
ve yõl içinde değişiklikler göstermektedir. Bu durum piyasada fiyat istikrarõnõ önemli 
ölçüde bozmaktadõr. Bu olumsuzluklara bir de hammadde fiyatlarõndaki ani yükselmeler 
eklenince sektör mensuplarõ zaman zaman büyük zararlara uğramaktadõr. 
 
Tavukçuluk sektöründe damõzlõk üretimi hemen tamamen dõşa bağõmlõdõr ve Türkiye�nin 
malõ olan damõzlõk üretimi çabalarõ da yok denecek düzeydedir. Bu noktada ilginç olan 
sektörün bu durumdan şikayet etmemesidir. Sektör, uluslararasõ rekabete dayanarak 
damõzlõk bulabileceği ümidini korumaktadõr. Damõzlõk geliştirme dõşõnda üretimin her 
unsuru ile yakõndan ilgilenen sektör mensuplarõ, araştõrmalarõ yönlendirmek ve 
desteklemek için de çaba harcamaktadõrlar. 
 
Piliç eti üretimi bundan önceki plan hedeflerinin üstünde gerçekleşmiştir. Önümüzdeki 
plan dönemi sonunda piliç eti üretiminin bir milyon tona yaklaşacağõ öngörülmektedir. 
Yumurta üretiminde, özellikle son yõllarda ciddi bir kriz yaşanmaktadõr. Nitekim son 4 
yõlda üretim miktarõnda, dolayõsõyla kişi başõna tüketimde önemli azalmalar (% 9.3 ve % 
8.2) olmuştur.  İki bin yõlõndan sonra azalmanõn durdurulmasõ, daha sonraki yõllarda ise az 
da olsa bir artõş sağlanmasõ öngörülmektedir. Tavuk eti ve özellikle yumurta tüketimi 
artõrõlmaya çalõşõlõrken, sektöre üretim maliyetini düşürecek ve piyasada fiyat istikrarõ 
sağlayacak önlemler hõzla hayata geçirilmelidir. 
 
Önceleri büyük ölçüde yõlbaşõnda tüketilen hindi etinin, yõl içinde de tüketimini sağlayacak 
çabalarda bir artõş olmuş ve hindi besiciliği önem kazanmaya başlamõştõr. Hemen tamamen 
özel sektörün çabasõyla gerçekleşen bu gelişmenin devam etmesi beklenilmektedir. Bu 
beklentinin bir gereği ve göstergesi olarak 1999 yõlõnda 400 gr olan kişi başõna tüketimin 
2005 yõlõnda 920 gr�a çõkacağõ tahmin edilmektedir. Hem entegrasyona hem de aile tipi 
üretime elverişli olan hindi yetiştiriciliği, dolayõsõyla hindi eti üretiminin artõrõlabilmesi 
için güçlü entegrasyonlarõn oluşturulmasõ, dõşsatõmõn özendirilmesi, hindi eti tüketim 
alõşkanlõğõnõn geliştirilmesi konularõna özel önem verilmektedir. 
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Gerek av hayvanõ olarak, gerekse eti ve yumurtasõyla hayvansal protein üretimine katkõda 
bulunan bõldõrcõnõn yetiştiriciliği yaygõnlõk kazanmaktadõr. Fakat ne üretimde ne de 
pazarda istikrar vardõr. Bõldõrcõn yetiştiriciliğini geliştirmek için bir yandan pazar 
düzenlemeleri yapõlõrken diğer yandan da gerçek anlamda bõldõrcõn yetiştiriciliği yapan 
işletmelerin oluşmasõna katkõ sağlanmalõdõr. 
 
Kanatlõ yetiştiriciliği çalõşma grubu raporunda yukarõda değinilen türlere ek olarak, ördek, 
kaz, devekuşu, güvercin, kuğu, tavus kuşu ve av kuşlarõ yetiştiriciliği ve sorunlarõ hakkõnda 
da kõsa bilgiler sunulmuştur. 
 
Hayvan sağlõğõ sadece hayvansal üretimde verimliliğin değil, insan sağlõğõnõn da önemli bir 
unsurudur. Türkiye'de hayvan sağlõğõ ile ilgili sorunlar ağõrlaşarak devam etmektedir. 
Bunda kaçak hayvan girişi, denetimsiz hayvan nakli, koruyucu hekimlikteki yetersizlikler 
ve mücadele programlarõnõ tam olarak uygulayacak altyapõ ve finansmandaki eksikler 
yanõnda hem sağlõk personeli yetersizliği hem de mevcut personelin yanlõş kullanõmõnõn 
payõ vardõr. Nitekim bir yandan personel yetersizliği söz konusuyken, diğer yandan 
personelin önemli bir bölümü il merkezlerinde istihdam edilmektedir. Kamuya personel 
almama, belirli bir çağa ulaşan çalõşanlarõ il merkezlerinde toplama ve hizmetleri hemen 
tamamen kamu personeliyle görme eğilimi devam ettiği sürece bu olumsuzluk büyüyerek 
devam edecektir. Bu eksikliği gidermek için yapõlan ve serbest veteriner hekimlerden 
yararlanmayõ öngören yasal düzenlemeler etkili olmamõştõr. Çünkü bu hizmete en fazla 
ihtiyaç duyulan bölgelerde iş hacminin düşüklüğü nedeniyle serbest çalõşan veteriner 
hekim yok denecek kadar azdõr. Yeni çözümler aranõrken bu eksiklik dikkate alõnmalõdõr. 
 
Hayvan sağlõğõ ile ilgili sorunlarõ ve bunlarõn olumsuz etkisini en aza indirebilmek için; 
istihdam edilen yetişmiş insan sayõsõnõ artõrmak, hayvan hareketlerini denetim altõna almak, 
aşõ ve biyolojik maddelerin üretimi, denetimi ve kullanõmõna özen göstermek, hayvan 
sağlõğõ enformasyon sistemine işlerlik kazandõrmak, özel veteriner hekimlerden yararlanma 
düzeyini yükseltmek, kõsaca hayvan hastalõklarõyla mücadeleyi devlet politikasõ haline 
getirmek ve her imkandan yararlanarak bu çerçevede sürdürmek gerekmektedir. 
 
Hayvancõlõkta besleme için yapõlan harcamalar üretim sürecindeki masraflar içerisinde en 
büyük payõ oluşturmaktadõr. Dolayõsõyla verimliliği yükseltmede, besleme sürecindeki 
olumlu müdahalelerin önemli bir yeri vardõr. Türkiye�de kaba yem üretimine katkõ 
sağlayan kaynaklar çayõr ve meralar ile yem bitkileri ekilişleridir. Uzun yõllardan bu yana 
çayõr ve meralarõn düşük nitelikli olduğu vurgulanmõş, ama müdahale için çayõr ve mera 
yasasõnõn yürürlüğe girmesi beklenmiştir. Ne var ki yasa 1998 yõlõnda yürürlüğe girmesine 
rağmen bu alanda ciddi bir gelişme sağlanamamõştõr. Kõsa vadede bu yönlü bir beklenti 
içinde olmak da mümkün değildir. Türkiye�de süt sõğõrõ yetiştiriciliğinin yaygõnlaştõğõ 
bölgeler başta olmak üzere nitelikli kaba yem üretiminde bir artõştan söz edilebilir ise de, 
bunu yeterli görmek mümkün değildir. 
 
 
�Çayõr Mera ve Yem Bitkileri Kültürünü Geliştirme� çalõşma grubu yem bitkileri ekim 
alanõna ilişkin projeksiyonlarõ geçmiş yõllardaki eğilime dayandõrmaya çalõşmõştõr. Burada 
dikkati çeken husus yonca, hasõl mõsõr ve hayvan pancarõ alanlarõ artarken fiğ ve burçak 
gibi yem bitkilerinin ekim alanlarõnõn azalmasõ beklentisidir. Bu beklenti, yetiştiricinin 
nitelikli kaba yemin önemini kavramaya başladõğõ biçiminde de değerlendirilebilir. 
 

Türkiye�de nitelikli kaba yem üretimi ile çayõr ve meralardan yararlanma düzeyini 
artõrabilmek için; yem bitkileri üretim seferberliğinin başlatõlmasõ, nadas sisteminde ve 
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ekim nöbetlerinde yem bitkilerine yer verilmesi, çiftçilere yem bitkileri tarõmõ konusunda 
eğitim verilmesi, yem piyasasõnõn oluşturulmasõ, mera yasasõnõn gereklerinin yerine 
getirilmesi bir zorunluluk olarak algõlanmalõdõr. Aksinde Türkiye yetersiz yem üretimi ile 
yetersiz ve pahalõ hayvansal üretim kõsõr döngüsünde zaman kaybetmeye devam edecektir. 
 

Hayvansal üretim pek çok faktörün etkisi altõnda şekillenir. Bu faktörlerden önemli bir 
bölümü hem birbirleriyle hem de üretimin gerçekleştirildiği alanlardaki doğal imkanlarla 
sõkõ ilişki içerisindedir. Ayrõca ülkenin sosyo-ekonomik koşullarõ ile dünyadaki gelişmeler 
de üretimi büyük ölçüde etkilemektedir. Bu kadar çok değişkenin tam olarak kontrol 
edilebilmesi mümkün değildir. Fakat bunlarõn bir kõsmõnda meydana gelecek değişiklikler 
kestirilebilir. Bu değişim de dikkate alõnarak hedefe ulaşmayõ sağlayacak daha isabetle araç 
ve politikalar seçilebilir. Hayvansal üretimde, ilk altõ plan döneminde hedeflerin gerisinde 
kalõnmasõnõn nedenleri bu çerçeve dikkate alõnarak irdelenmelidir. 

Türkiye�de nüfusu beş binden az olan yerleşim alanlarõnda yaşayan aile sayõsõna karşõlõk 
kullanõlan �tarõm işletmesi� ifadesi, tarõmsal üretimde bulunmadan, kõrsal alanda yaşayan 
aileleri de içine almaktadõr. İşletme sayõsõna yönelik değerlendirmelerde bu husus dikkate 
alõnmalõ ve Türkiye artõk gerçek tarõmsal işletme tanõmõna yönelmelidir. Bu yönlü bir 
değerlendirme, Türkiye�deki üretim ünitelerinden, gelecekte ortaya çõkan değişikliklere 
ayak uydurup büyüme imkanõ bularak işletme hüviyeti kazanacaklarõn daha iyi 
tanõnmasõna yardõmcõ olacaktõr. 
 

Türkiye�de yukarõda tanõmlanan nitelikteki işletme sayõsõ artarken hayvan varlõğõ 
azalmaktadõr. 1990-1998 yõllarõnõ içeren bir değerlendirme 1998 hayvan varlõğõ 100 kabul 
edildiğinde sõğõr sayõsõnõn 97�ye, manda sayõsõnõn 44�e, koyun sayõsõnõn 73�e, Kõl keçisi 
sayõsõnõn 78�e, Ankara keçisi sayõsõnõn da 42�ye indiğini göstermektedir. Bu süreçte sõğõr 
dõşõnda kalanlarda ciddi bir verim artõşõ da sağlanabilmiş değildir. Dolayõsõyla sayõsal 
azalma, aynõ oranda olmasa da, hayvansal ürünler üretimine yansõmõştõr. Nitekim kõrmõzõ 
et, yapağõ tiftik ve kõl veriminde ciddi düşmeler meydana gelmiştir. Buna karşõlõk tavuk eti 
ve yumurta üretiminde önemli sayõlabilecek artõşlar gerçekleşmiştir. 

Türkiye�nin hayvan ve hayvansal ürünler ihracatõnda bir daralma olurken, ithalatta hem 
çeşit artmakta, hem de ödenen bedel yükselmektedir. Özellikle damõzlõk ve/veya kasaplõk 
hayvan ithalatõnõn yoğunlaştõğõ dönemlerde hayvansal ürünler bakõmõndan Türkiye�nin dõş 
ticaret açõğõ artmõştõr. 

Türkiye�de işletmelerin küçük, üreticilerin yeterince örgütlü olmamalarõ, hayvansal ürün 
ve hammadde fiyatõnõn üretici aleyhine oluşmasõna önemli katkõ yapmaktadõr. Örneğin 
1990 yõlõ değeri 100 kabul edildiğinde, 1997 yõlõnda süt fiyatõ 4 897, süt yemi fiyatõ ise 5 
472 olmuştur. 

Tarõm sektörünün toplam istihdamda ve gayri safi milli hasõlada payõ azalmõş, fakat 
tarõmda istihdam edilen nüfus, az da olsa artmõştõr. Bu bir ölçüde tarõmda çalõşanlarõn gelir 
kaybõna uğradõklarõ, yani fakirleştikleri anlamõna gelir. Böyle bir ortamda üreticilerin 
üretim biçimlerini değiştirmeye yönelik sermaye birikimi sağlamalarõ pek mümkün 
değildir. Buna bir de kredi kaynaklarõnõn kõsõtlõlõğõ ve kredi maliyetinin yüksekliği 
eklenince sektörde beklenilen ve gerekli görülen yapõsal değişim sağlanamamõştõr. 

Hayvancõlõk ekonomisi çalõşma grubu Avrupa Birliği ile ilişkiler konusunu oldukça ayrõn-
tõlõ incelemeye çalõşmõştõr. AB ülkelerinde hayvancõlõk işletmelerinin sayõsõ azalõrken 
işletme başõna düşen hayvan sayõsõ artmaktadõr. Bu yönlü bir değişimin Türkiye�de de 
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gerçekleşmesi ekonominin diğer sektörlerindeki gelişmelerle yakõndan ilgilidir. Çünkü söz 
konusu ülkelerde tarõmda çalõşan nüfusun oranõ düşük ve işletmelerin altyapõ ve imkanlarõ 
oldukça farklõdõr. 

Türkiye�de hayvansal üretimi artõrmak, yapõsal değişim ve dönüşümü hõzlandõrmak için; 
hayvansal üretimde desteklemelerin sürdürülmesi, iç tüketimin artõrõlmasõ, üretim-sanayi 
entegrasyonunun teşvik edilmesi, pazarlama sisteminin etkinleştirilmesi, kayõtlõ 
ekonominin tüm gereklerinin yerine getirilmesi, üretici örgütlenmesinin gerçekçi boyuta 
oturtulmasõ, destek ve sübvansiyonlarõn örgütlenmeyi teşvik edecek biçimde yapõlmasõ, 
tarõm sigortasõna işlerlik kazandõrõlmasõ, destekleme ve geliştirme politikalarõnõn AB 
ülkelerindeki uygulamalar göz önünde bulundurularak düzenlenmesi yönünde çaba 
harcanmalõdõr. 
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1. BÖLÜM 
 

ARI YETİŞTİRİCİLİĞİ 
 

1. GİRİŞ 

Türkiye�de bir yandan sanayileşme ve kentleşme süreci yaşanõrken, diğer yandan hala 
yüksek sayõlabilecek hõzlõ nüfus artõşõ sürmekte, tarõm arazileri ve tarõm işletmelerinde 
küçülme devam etmektedir. Kõrsal kesimde yaşayan nüfus gelir dağõlõmõndan yeterince pay 
alamamakta, üretim geleneksel tarõm teknikleri ile sürdürülmekte, işletmeler ekonomik 
ölçeğe ulaştõrõlamamakta, ürün çeşitliliği sağlanamamaktadõr. Bu olumsuzluklar hem 
işletmelerin gelirlerini artõrma hem de toplumun sağlõklõ ve dengeli beslenmesi önünde 
önemli bir engel oluşturmaktadõr. 

Arõcõlõk; bitkisel kaynaklarõ, arõyõ ve emeği birlikte kullanarak, insanõn varoluşundan bu 
yana beslenme, sağlõk koruma ve sağaltma amacõyla kullanmaktan vazgeçemediği bal, 
polen, arõ sütü, propolis, arõ zehiri gibi ürünler ile günümüzde arõcõlõğõn önemli gelir 
unsurlarõndan olan ana arõ, oğul, paket arõ gibi canlõ materyal üretme faaliyetidir. Arõlarõn 
tozlaşmadaki etkin rolü de düşünülürse arõcõlõğõn tarõm sektörü içerisinde asla 
küçümsenmemesi gereği ortaya çõkmaktadõr. 

Arõcõlõk kimi temel özellikleri ile değerlendirildiğinde şu sonuçlara varmak mümkündür: 

- Bal arõlarõ, niteliği ne olursa olsun her türlü arazide yetişen çoğu bitkiden nektar ve 
polen toplayarak bunlarõ en değerli ve yararlõ ürünlere dönüştürür. Bu faaliyet 
yapõlmadõğõnda ise bu ürün girdileri kaybolup gidecektir. 

- Arõ yetiştiriciliğinde sermaye başta olmak üzere gerekli tüm ekipman ve canlõ 
materyal ülke içerisinde sağlanabilmektedir. Dõşa bağõmlõlõk Türkiye�nin birçok tarõm ürünü 
üretiminde ciddi sorunlara kaynaklõk yapmaktadõr. 

- Arõcõlõk, arazi varlõğõna bağlõ bir iş kolu değildir. Bu özelliği ile herkes için bir 
istihdam, gelir ve sağlõklõ beslenme aracõ olma özelliğindedir. 

- Arõcõlõk faaliyeti sonunda bal, balmumu, propolis gibi bozulmadan saklanabilen ve 
her piyasada değeri fiyatla satõlabilen ürünler üretilir. 

- Bal arõsõ, bitkisel üretimin gerçekleşmesinde ve sürekliliğinde en önemli girdidir ve 
üründen ürüne, bölgeden bölgeye taşõnabilen tek tozlaştõrma vektörüdür. Entansif üretim 
alanlarõnda kaçõnõlmaz olarak uygulanan tarõmsal savaşõmõn doğal tozlaştõrõcõlarõn 
azalmasõna yol açmasõ bitkisel üretimin güvenceye alõnmasõnda arõcõlõğõ zorunlu 
kõlmaktadõr. 
Günümüzde gerek gelişmiş gerek gelişmekte olan ülkelerde arõcõlõk, değişik amaçlarla da 
olsa, önem verilen bir hayvancõlõk dalõdõr. Arõcõlõk Avrupa�da genellikle geleneksel bir 
uğraşõ; İspanya, Polonya, Macaristan, Yunanistan, Türkiye gibi ülkelerde kõrsal geliri artõrõcõ 
bir araç; Uzak Doğu, Orta ve Güney Amerika ülkelerinde önemli bir dõş gelir kaynağõ ve 
Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Japonya gibi ülkelerde ise ağõrlõklõ olarak bitkisel 
üretimde tozlaştõrmada kullanõlmak amacõyla yapõlmaktadõr. Özellikle A.B.D.�de arõ 
tozlaştõrmasõna gereksinim duyan ürünlerin değerinin 24 milyar dolar ve ticari olarak 
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tozlaştõrmanõn gerçekleştirildiği ürünlerin toplam değerinin 10 milyar dolar olduğu 
belirtilmektedir. 
 
Türkiye coğrafyasõnõn geneli dikkate alõndõğõnda, rakõm hem batõdan doğuya hem de kuzey-
güney doğrultusunda iç kesimlere doğru artmaktadõr. Anadolu�nun bu kendine özgü 
topografyasõ, bitkilerin farklõ bölgelerde yõlõn değişik dönemlerinde çiçeklenmesine yol 
açarak ülkemizi arõcõlõk için uygun bir ekolojiye sahip kõlmaktadõr. Bu topografya ve dünya 
coğrafyasõndaki konumunun bir sonucu olarak dünyada mevcut ballõ bitki türlerinin ¾�üne 
sahip olan ülkemizde doğal arõ meralarõnõn dõşõnda tarõmsal alanlarõn yonca, korunga, üçgül 
gibi yem bitkilerinden; soya fasulyesi, ayçiçeği gibi yağlõ tohumlu bitkilerden; elma, 
narenciye, badem gibi meyve ağaçlarõndan oluşmasõ Türkiye�nin arõcõlõktaki şansõnõ 
arttõrmaktadõr. Ayrõca çam, köknar gibi salgõ balõ kaynağõ ağaçlar ile akasya, õhlamur, 
akçaağaç, kestane gibi orman ağaçlarõ da önemli nektar kaynaklarõmõzdõr. Tüm bu gerçekler 
ortada iken, diğer sorunlar bir yana, Türkiye�nin hala gezginci arõcõlõğõn üretim faaliyetlerini 
engelleyici (konaklama, güvenlik, kira, haraç vb.) sorunlarõ çözümleyememiş olmasõ önemli 
bir eksiklik olarak görülmelidir. 
 
2. MEVCUT DURUM VE YAKIN GEÇMİŞTEKİ GELİŞMELER 
2.1. Dünyada Bal Arõsõ Varlõğõ ve Bal Üretimi 
Gõda ve Tarõm Örgütü (FAO)�nün 1997 yõlõ ülkelerin arõcõlõk zenginlikleri sõralandõğõnda 
Çin 6.4 milyon koloni varlõğõ ile ilk sõrada yer almakta, bunu Etiyopya (5.2 milyon) Türkiye 
(4.0 milyon) Arjantin (2.8 milyon) ve Amerika Birleşik Devletleri (2.6 milyon) izlemektedir. 
Sõralamadaki ilk 10 ülke dünya koloni varlõğõnõn % 60�õna sahiptir. Türkiye�nin toplamdaki 
payõ yaklaşõk % 7.6�dõr (Tablo 1). Tablo 1 incelendiğinde dünya bal üretiminin 1 126 015 
ton olduğu, arõ varlõğõ bakõmõndan ilk sõradaki Çin'in 211 791 ton üretimle yine ilk sõrayõ 
aldõğõ görülmektedir. Çin'i 87 270 ton ile A.B.D ve 70 000 ton ile Arjantin izlemektedir. 
Sõralamadaki ilk 10 ülkenin bal üretimleri toplamõ dünya toplam üretiminin % 62.30'unu 
oluşturmaktadõr.  Türkiye�nin dünya bal üretimindeki payõ ise % 5.7�dir. 
 
Tablo 1. Dünyada En Fazla Koloniye Sahip Ülkeler ve Başlõca Bal Üreticisi Ülkeler 

Sõra Ülke Koloni 
Sayõsõ kg/koloni koloni/km2 Sõra Ülke Bal Üretimi 

(ton) 
1 Çin   6 390 000 33.14 0.67 1 Çin   211 791 
2 Etiyopya   5 200 000   6.00 4.72 2 A.B.D.     87 270 
3 Türkiye   3 964 768 15.97 5.09 3 Arjantin     70 000 
4 Arjantin   2 766 890 25.29 0.65 4 Türkiye     63 319 
5 A.B.D.   2 579 000 33.83 0.26 5 Ukrayna     55 305 
6 Tanzanya   2 450 000 10.00 2.59 6 Meksika     53 681 
7 Kenya   2 450 000 10.00 4.22 7 Hindistan     51 000 
8 Meksika   2 000 000 26.84 1.02 8 Rusya Federas.     48 000 
9 Almanya   2 000 000   6.10 5.60 9 Etiyopya     31 200 

10 İspanya   1 700 000 16.47 3.37 10 Kanada     30 021 
11 Polonya   1 500 000   6.04 4.80 11 Fransa     28 000 
12 Orta Afrika Cum.   1 340 000   7.83 2.15 12 İspanya     28 000 
13 Yunanistan   1 200 000 11.40 9.09 13 Avustralya     25 925 
14 İran   1 180 000   7.00 0.72 14 Kenya     24 500 
15 Fransa   1 115 000 25.11 2.02 15 Tanzanya     24 500 

Dünya 52 408 690 21.48 - Dünya 1 126 015 
Kaynak: FAO, 1997 
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Koloni başõna verimin yüksek olduğu ülkelerde, sayõlan koşullarõn iyi oluşundan başka 
birim alana düşen koloni sayõlarõnõn da az olduğu görülmektedir. Örneğin kilometrekareye 
Çin�de 0.67, A.B.D.'de 0.26, Arjantin'de 0.65, Meksika'da 1.02, Kanada'da 0.05 ve 
Avustralya'da 0.04 koloni düşmektedir. Oysa bu değer, gerek koloni varlõğõ, gerek bal 
üretimi bakõmõndan ilk 15 arasõnda yer almakla birlikte koloni başõna verimin düşük olduğu 
ülkelerden Etiyopya�da 4.72, Kenya'da 4.22, Türkiye'de 5.09, Almanya'da 5.60, Polonya�da 
4.80 ve Yunanistan'da 9.09�dur. Avrupa ülkelerinden İspanya ve Fransa arasõndaki koloni 
başõna verim farkõ, hem arõcõlõk tekniklerinin uygulanmasõ hem de arõ yoğunluğu 
bakõmõndan Fransa�nõn üstünlüğünden kaynaklanmaktadõr. 
 
2.2. Türkiye�de Bal Arõsõ Varlõğõ ve Üretim 
 
2.2.1. Bal üretimi 
 
Türkiye arõcõlõğõnõ tanõtmak ve değerlendirmek amaçlõ istatistikler Tablo 2�de verilmiştir.  
 
Tablo 2. Türkiye Arõcõlõğõnõn 1960-1998 Yõllarõ Arasõ Gelişimi 
 

Koloni Sayõsõ 
Yõllar 

İlkel Modern Toplam 
Bal Üretimi 

(ton) koloni/km2 kg/koloni 

1960 1 302 000    195 400 1 497 400 9 690 1.92 6.51 
1965 1 320 969    299 456 1 620 456 10 320 2.08 6.37 
1970 1 253 568    567 394 1 820 962 14 889 2.34 8.18 
1975 1 054 656    918 628 1 973 284 21 250 2.53 10.77 
1980    893 260 1 332 217 2 225 477 25 170 2.85 11.13 
1985    645 142 1 940 161 2 585 303 35 840 3.32 13.86 
1990    293 948 2 989 510 3 284 000 51 286 4.21 15.61 
1991    266 859 3 161 583 3 428 442 54 655 4.40 15.94 
1992    250 656 3 289 672 3 540 328 60 318 4.54 17.03 
1993    234 692 3 450 755 3 685447 59 207 4.73 16.07 
1994    219 236 3 567 352 3 786 588 54 908 4.86 14.50 
1995    214 594 3 701 444 3 916 038 68 620 5.02 17.52 
1996    217 140 3 747 578 3 964 718 62 950 5.09 15.88 
1997    204 103 3 798 200 4 002 303 63 319 5.13 15.82 
1998    193 962 4 005 369 4 199 351 67 490 5.38 16.10 

Kaynak: DİE, 1998 
 
Yoğun üretimde birim başõna verim temel ölçüt olduğuna göre, arõcõlõkta da bir koloninin 
bal verimi değerlendirmede en önemli kõstastõr. Türkiye, yaklaşõk 16.0 kg/koloni bal verimi 
ile dünya sõralamasõnda gerilere düşmektedir. Durum irdelendiğinde, diğer nedenler bir 
yana, km2�ye düşen koloni sayõsõnõn yüksek olduğu ve sürekli arttõğõ görülmektedir. Koloni 
başõna verimde önemli sõçrayõş 1980-1990 yõllarõ arasõnda, hem ilkel kovan sayõsõnõn 
yaklaşõk % 30 azalmasõ hem de çerçeveli (modern) kovan sayõsõnõn yaklaşõk 2 katõna 
çõkmasõ sonucu gerçekleşmiştir. 1990 yõlõndan bugüne verimde önemli bir değişim 
gözlenmezken arõ yoğunluğu sürekli bir artõş içerisindedir. Bunda özellikle yerel yönetimler 
ve diğer kaynaklarõn arõcõ türetme çabalarõ çok etkili olmuştur. Yerleşim alanlarõ artarken 
orman ve çayõr-mera alanlarõnõn azalmasõ, pestisit kullanõmõnõn ve çevre kirliliğinin artmasõ 
gibi olumsuz etkiler de Türkiye arõcõlõğõnda potansiyel düzeyin yakalanmasõnõ önlemektedir. 
 
Türkiye�de tarõmsal bölgelerin arõcõlõk durumu Tablo 3�te verilmiştir. Ege Bölgesi Türkiye 
arõ varlõğõnõn % 26.50�sini barõndõrmaktadõr. Ege Bölgesi�nden sonra en yüksek arõ varlõğõna 
ve bal üretimine sahip olan Karadeniz Bölgesi ise arõ yoğunluğunun en fazla (11.06) olduğu 
bölgedir. Karadeniz Bölgesi yoğun görülmekle birlikte, bölge arõcõlarõnõn başta Ege ve 
Güneydoğu olmak üzere diğer bölgelerde üretim yaptõklarõ bilinmektedir. Güneydoğu, arõ 
yoğunluğu, bal üretimi ve koloni başõna verimi en düşük bölge olma özelliğini taşõmaktadõr. 
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İstatistiklerde bal üretimi düşük görülmekle birlikte bölge zengin nektar kaynaklarõna 
sahiptir. Göçer arõcõlar tarafõndan üretilen ve Türkiye pazarõnda yüksek fiyatla satõlan bu 
bölge balõ Güneydoğu Anadolu Bölgesinin önemli bir arõcõlõk bölgesi olduğunun 
göstergesidir. İller değerlendirildiğinde arõ varlõğõ ve üretim miktarõna göre Muğla, Ordu ve 
Adana ilk üç sõrayõ almaktadõrlar. Avrupalõ tüketicilerin tercihi olan çam balõnõn kaynağõnõn 
Muğla sõnõrlarõ içerisinde bulunmasõ bu ili aynõ zamanda gezginci arõcõlõğõn da merkezi 
yapmaktadõr. 
 
Tablo 3. Türkiye Tarõm Bölgelerinin Arõcõlõk Durumu  

Koloni Sayõsõ Üretim 
Bölgeler 

İlkel Modern Toplam 
Koloni 
Payõ(%) Bal (ton) Üretim 

Payõ 

Koloni/ 
km2 kg/koloni 

Orta kuzey    16 587 241 845     258 431   6.46 3 104 4.9 2.15 12.01 
Ege    22 445 1 037 983 1 060 428 26.50 18 244.1 28.81 10.33 17.20 
Marmara    41 578 196 784     238 362   5.96 4 056 6.41 5.27 17.02 
Akdeniz    21 388 514 892     536 280 13.39 8 217.1 12.98 6.19 15.32 
Kuzeydoğu    10 852 268 243     279 095   6.97 4 208.4 6.65 3.58 15.08 
Güneydoğu    31 063 186 986     218 049   5.45 2 290.6 3.62 1.84 10.50 
Karadeniz    19 350 809 163     828 513 20.70 14 116.4 22.29 11.06 17.04 
Ortadoğu    19 949 334 594     354 543   8.86 5 504.2 8.69 4.19 15.52 
Orta güney    20 891 207 710     228 601   5.71 3 578.5 5.65 2.19 15.65 
Türkiye 204 103 3 798 200 4 002 303 - 63 319.3 - 4.91 15.82 
Kaynak: DİE, 1997 
 
2.2.2. Ana arõ ve oğul üretimi 
Ana arõ üretimi, Türkiye Kalkõnma Vakfõ (TKV), Ordu Arõcõlõk Araştõrma Enstitüsü, 
Arõcõlõk Üretme İstasyonlarõ, Ege Tarõmsal Araştõrma Enstitüsü ve bazõ özel işletmeler 
tarafõndan yapõlmaktadõr. Üretimin büyük bir kõsmõnõ TKV ile sözleşmeli özel işletmeler 
gerçekleştirmektedir. 
 
Türkiye�de 20 yõldan beri ana arõ yetiştiriciliği yapõlmasõna karşõn yõllõk üretim  
60.000-70.000 adedi geçmemektedir. Yaklaşõk 4 milyon koloninin bulunduğu ülkemizde 
kolonilerin ana arõlarõnõn 2 yõlda bir değiştirilmesi gerçeği göz önünde tutulunca yõlda  
2 milyon ana arõya ihtiyaç olduğu ortaya çõkmaktadõr. Ana arõ değiştirme olanağõ bulamayan 
arõcõlar yaşlõ ve verimsiz ana arõlarla üretim yapmak zorunda kalmakta ve bu da bal verimini 
olumsuz yönde etkilemektedir. 
 
Türkiye�de oğul üretimi, yukarõda belirtilen kişi ve kuruluşlar tarafõndan yan gelir kaynağõ 
olarak yapõlmaktadõr. Arõcõlarõn büyük çoğunluğu koloni sayõlarõnõn her yõl yaklaşõk % 10-
25�i oranõnda oğul üretimi yaparak ya koloni sayõsõnõ artõrmakta veya bunlarõ satarak ek gelir 
elde etmektedirler. Son yõllarda oğul üretimi konusunda 10-20 bin koloni üretip satan özel 
işletmeler oluşmuştur. 
 
2.2.3. Diğer arõ ürünleri üretimi 
Arõcõlõk çalõşmalarõ sonucunda bal, ana arõ ve oğul üretiminin yanõ sõra balmumu, arõ sütü, 
polen, arõ zehiri ve propolis gibi birçok ürün elde edilmektedir. Ancak arõ sütü, arõ zehiri, 
propolis üretimi yok denecek kadar azdõr. Bu ürünlerin üretimi arõcõlarõn gelir düzeylerinin 
artmasõna olanak sağlayacak ve ülke ekonomisine katkõda bulunacaktõr. 
2.3. Dõş Ticaret  
Tarõm ve Gõda Örgütünün verilerine göre 1997 yõlõnda dünyada 264 528 ton bal ortalama 
1.71 ABD dolar/kg fiyatla 453 060 000 dolar karşõlõğõ dõş ticarete konu olmuştur. Arõ 
ürünleri dõşalõmcõsõ ülkeler iki grupta toplanabilir; a. Avrupa Birliği ülkeleri her yõl önemli 
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miktarlarda bal dõşalõmõ yapmaktadõrlar. Almanya (% 50), İngiltere (% 13), Fransa (% 7) ve 
İtalya (% 7)�nõn en büyük pay sahibi olduklarõ AB�nin 1997 yõlõnda bal dõşalõmõ toplamõ 
265.7 milyon ECU karşõlõğõ 171.1 tondur. b. Diğer önemli bal dõşalõmcõsõ ülkeler Arap 
ülkeleridir. Bunlarõn dõşalõm miktarõ bilinmemekle birlikte bu ülkelerin dõşalõmõnda büyük 
dõşsatõmcõlar söz sahibidirler ve Türkiye�nin payõ en çok % 10 olarak tahmin edilmektedir. 
Türkiye�nin Arap ülkelerine bal dõşsatõmõ 1.1 bin ton karşõlõğõnda 1.82 milyon dolardõr. 
 
2.3.1. Dõşsatõm 
 
Fiyat rekabetinin yoğun yaşandõğõ AB pazarõnda, büyük dõşsatõmcõ ülkelerden Çin % 28, 
Arjantin % 11 ve Meksika % 10 pay almaktadõrlar. Birliğin bal dõşalõmõnda Türkiye�nin payõ 
% 2.6 gibi çok düşük düzeydedir. AB İstatistik Bürosu ile İhracatõ Geliştirme Merkezi 
(İGEME), AB�nin Türkiye�den dõşalõmõnõ ve Türkiye�nin AB�ye dõşsatõmõnõ farklõ 
bildirseler de, Türkiye 1998 yõlõnda AB�ye 5.6 bin ton bal satmõş ve 11.2 milyon dolar döviz 
kazanmõştõr. Türkiye�nin 1999 yõlõnõn ilk 7 aylõk bal dõşsatõmõ, büyük bölümü AB�ye olmak 
üzere, 4 milyon dolar değerinde 2 100 tondur. Türkiye bal dõşsatõm fiyatõnõn 1998 yõlõnda 
dünya ortalamasõnõn üzerinde 1.89 dolar/kg ve 1999�un ilk diliminde 2.0 dolar olarak 
gerçekleşmesi sevindiricidir. Ancak Mõsõr�õn AB�ye bal dõşsatõmõ 1995 yõlõnda  
1.0 ton iken 1997 yõlõnda 61.0 tona çõkmõş olmasõ arõcõlõğõmõz açõsõndan önemli ve 
düşündürücüdür. Son yõllardaki dõşsatõm miktar ve değerleri Tablo 4�te gösterilmiştir. 
 
Tablo 4. Türkiye�nin Son Yõllardaki Bal Dõşsatõmõ 
 

Yõllar Miktar (kg) Değer ($) 
1990 1 070 497 2 598 766 
1991 2 063 369 4 974 589 
1992 3 307 095 7 156 905 
1993 3 012 343 5 293 809 
1994 2 734 010 4 912 085 
1995 2 924 212 6 758 911 
1996 4 729 252 8 436 269 
1997 8 456 954           14 026 092 
1998 5 611 302           11 174 070 

Kaynak: İGEME Raporlarõ 
 
Ülkemizde büyük bir çam balõ üretim potansiyeli mevcuttur. Avrupa Birliği ülkelerinin 
özellikle Almanya�nõn en çok talep ettiği bal çam balõdõr. Ancak ülkemizde arõcõlõk 
sektörünün henüz gelişmemesi, koloni başõna bal veriminin düşük, bal maliyetinin yüksek 
olmasõ, Avrupa Birliği standartlarõna uygun bal paketleme ve ambalajlamanõn yapõlmamasõ, 
dõşsatõmcõlarõn örgütlenmemesi ve çam balõ fiyatlarõnõ aşõrõ oranda düşürmeleri 
dõşsatõmõmõzõ olumsuz yönde etkilemektedir. Arõcõlõğõ geliştirerek bal üretiminin artõrõlmasõ, 
maliyetin düşmesine ve balõn dõş pazarlarda kolay alõcõ bulmasõna imkan sağlayacaktõr. 
 
2.3.2. Dõşalõm 
 
Türkiye; balmumu, arõ sütü ve polen dõşalõmcõsõdõr. İGEME verilerine göre Türkiye�nin 
1998 ve 1999 (Ocak-Temmuz) yõllarõnda yaptõğõ dõşalõmlar, 700 000 dolar karşõlõğõ ham, 
rafine ve mum halde toplam 285 ton balmumu, 111 800 dolar karşõlõğõ 6.5 ton arõ sütü ve 
1.14 milyon dolar karşõlõğõ 635 ton baldõr. Arõ sütünün yaklaşõk 1.5 tonu re-eksport yapõlarak 
21 000 dolar gelir elde edilmiştir. 
 
Türkiye�nin bal dõşalõmõna ihtiyacõ olmamasõna rağmen serbest piyasa şartlarõ gereği ve sõnõr 
ticaretiyle dõşarõdan özellikle İran�dan ucuz ve kalitesiz bal ve diğer arõ ürünleri ithal 
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edilmektedir. Bu dõşalõm arõcõlarõmõzõ olumsuz yönde etkilemektedir. Bal ve arõ ürünleri 
dõşalõmõnõn yasaklanmasõ veya kontrol altõna alõnmasõ gerekmektedir. Son yõllardaki dõşalõm 
miktar ve değerleri Tablo 5�te gösterilmiştir. 
 
Tablo 5. Türkiye�nin Son Yõllardaki Bal Dõşalõmõ 
 

Yõllar Miktar (kg) Değer ($) 
1992 317 432 293 252 
1993 603 407 394 767 
1994 485 307 314 479 
1995 463 716 310 449 
1996 328 662 448 606 
1997 376 396 457 024 
1998 462 376 862 295 

Kaynak İGEME Raporlarõ 
 
Yine aynõ şekilde Bulgaristan, Romanya, Gürcistan gibi ülkelerden sõnõr ticareti ile 
Türkiye�ye ana arõ girişi olmaktadõr. Karantina önlemleri alõnmadan kontrolsuz bir şekilde 
ülkeye giren bu arõlarla birlikte henüz Türkiye�de bulunmayan birçok bal arõsõ hastalõk ve 
parazitlerinin de ülkemize girme olasõlõğõ artmakta, ülke arõcõlõğõ için büyük tehlikeler 
oluşturmaktadõr.  
 
2.4. Stok Durumu 
Stok durumu kesin olarak bilinmemekle birlikte bazõ arõcõlarõn, kooperatiflerin ve pazarlama 
örgütlerinin ellerinde bir miktar bal olduğu, fakat bu miktarõn önemli olmadõğõ tahmin 
edilmektedir. 
 
2.5. Yurtiçi Tüketim 
 
Üretilen ana arõ ve balmumunun tamamõ, balõn ise büyük bir kõsmõ ülke içerisinde 
tüketilmektedir. Türkiye�de 1992-1998 yõllarõ arasõnda bal tüketim değerleri Tablo 6�da 
sunulmuştur. 
 
Tablo 6. Yõllara Göre Bal İç Tüketim Miktarlarõ 
 

Yõllar 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
İç tüketim (ton) 57 328 56 798 52 659 66 160 58 550 55 238 64 851 
İç Tüketim = (Üretim+İthalat) � İhracat 
 
Tabloda görüldüğü gibi Türkiye�de bal tüketimi üretimdeki artõşa paralel olarak artmaktadõr. 
Ülkemizde bal tüketme alõşkanlõğõ oldukça yaygõndõr. Kişi başõna tüketim 0.9 kg�dõr. Bu 
nedenle arõcõlõğõn geliştirilmesi ve bal üretiminin artõrõlmasõna yönelik çalõşmalara hõz 
verilmelidir. 
 
2.6. Fiyat 
 
Bal fiyatlarõ her yõl artmasõna karşõn arõcõlarõn örgütlenememesi ve bireysel olarak pazarõ 
etkileyememeleri nedeniyle artõşlar genellikle yõllõk enflasyon oranõnõn çok altõnda 
kalmaktadõr. 
 
2.7. İstihdam 
 
Arõcõlõk toprağa bağõmlõ olmadan yaşlõ-genç, erkek-kadõn herkes tarafõndan yapõlabilen, kõsa 
zamanda gelir getiren bir tarõmsal üretim koludur. Arõcõlõk özellikle topraksõz ve az topraklõ 
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orman içi ve kenarõnda yaşayan köylülere gelir sağlamasõ, istihdam imkanlarõ yaratmasõ, 
köylerden kentlere göçü azaltmasõ bakõmõndan sosyo-ekonomik bir öneme sahiptir. 
 
Kimi bilgilere göre Türkiye�de 200 bin tarõm işletmesinde arõlõ kovan bulunmaktadõr. 
Bunlardan 50 bininde arõcõlõk işletme gelirini artõrmak amacõyla, 10-15 bininde ana gelir 
kaynağõ olarak ve kalanõnda da yaşatõldõklarõ sürece aile tüketimini karşõlamak üzere 
yapõlmaktadõr. Koloni varlõğõnõn % 70-80�inin ikinci grubun elinde ülkenin her yeri 
gezdirilerek üretimin, belki, % 80�ini ürettiği tahmin edilmektedir. Ana arõ ve koloni üretimi 
ile birlikte ürün işleme ambalajlama ve satõş etkinlikleri de dikkate alõndõğõnda arõcõlõğõn 
Türkiye�de sağladõğõ istihdam göz ardõ edilemeyecek kadar önemlidir. 
2.8. Sektördeki Kuruluşlar 
 
Ülkemizde tüm tarõmsal etkinliklerin teknik sorumluluk ve yükümlülüğünü yürüten kamu 
kuruluşlarõ arasõnda yer alan Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõ�nõn faaliyet alanlarõ içerisine 
arõcõlõk çalõşmalarõ da girmektedir. Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõ�na bağlõ Ardahan, Bitlis, 
Bingöl, Bayburt, Fethiye ve Sivas Arõcõlõk Üretme İstasyonlarõ ile Ordu Arõcõlõk Araştõrma 
Enstitüsü bulunmaktadõr. İzmir Menemen Tarõmsal Araştõrma Enstitüsü ile İçel Erdemli 
Alata Bahçe Kültürleri Araştõrma Enstitüsü Müdürlüklerinde arõcõlõk üniteleri vardõr. 
Ardahan ve Fethiye Arõcõlõk üretme istasyonlarõnda kovan imalatõ yanõnda ana arõ ve oğul 
üretimi de yapõlmaktadõr. Bingöl Arõcõlõk Üretme istasyonunda ana arõ ve oğul üretimi, Bitlis 
Arõcõlõk Üretme İstasyonunda kovan ve oğul üretimi, Ordu Arõcõlõk Araştõrma Enstitüsü�nde 
ana arõ, oğul, arõ sütü ve polen üretimi yapõlmaktadõr. Bayburt ve Sivas Arõcõlõk Üretme 
İstasyonlarõ henüz yeni kurulmuşlardõr ve üretimleri yoktur. Ordu Arõcõlõk Araştõrma 
Enstitüsü ile Ege Tarõmsal Araştõrma Enstitüsü, Alata Bahçe Kültürleri Araştõrma Enstitüsü 
Müdürlüklerinde araştõrma projeleri yürütülmektedir. Ancak Tarõm ve Köyişleri 
Bakanlõğõ�na bağlõ bu arõcõlõk birimlerinin çalõşmalarõ ve üretimleri gereksinmeyi 
karşõlayacak düzeyin gerisindedir. Arõcõlõk üretme istasyonlarõnõn teknik kadro, araç-gereç 
donanõmõ, teknik bilgi ve alt yapõ eksikliklerinin yõllardõr giderilememiş olmasõ bunlarõn 
ülke arõcõlõğõna etkili ve yeterli hizmet vermelerini engellemektedir. 
 
Kamu kuruluşlarõndan Zirai Donatõm Kurumu ve Or-Köy Genel Müdürlüğü kovan yapõmõ, 
kereste temini konularõnda, orman ve kõrsal kesimin kalkõndõrõlmasõ çerçevesinde arõcõlõk 
çalõşmalarõnõ sürdürmektedir. 
 
Arõcõlõkta özel kuruluş olarak büyük yatõrõmlarõ olan Türkiye Kalkõnma Vakfõ arõcõlõğõn 
sorunlarõ ve çözüm yollarõ konusuna büyük katkõlar yapmõştõr. Entegre Arõcõlõk Projesi 
çerçevesinde arõcõlarõn örgütlenmesi, eğitimi, ana arõ, oğul, kovan yapõmõ, bal ve diğer arõ 
ürünlerinin üretim, değerlendirme ve pazarlama, araştõrma, eğitim kurslarõ ve seminerleri 
yanõnda yayõn organõ olarak çõkarttõğõ dergi ile arõcõlõk faaliyetini sürdürmektedir. 
 
Resmi kuruluşlarõn dõşõnda bu sektörde faaliyet gösteren ciddi özel sektör kuruluşlarõ 
oluşmaya başlamõştõr. Civan Arõcõlõk, Akalanlar , Yükseller, Binbir Çiçek gibi şirketlerin 
yanõnda kooperatif ve dernekler gibi sivil toplum örgütleri de faaliyet göstermektedirler. 
Ülke düzeyinde arõ yetiştiricilerinin bal ürününü pazarlayan ve her türlü girdi yardõmõnda 
bulunan 2 adet bal satõş kooperatifi, 5 adet kalkõnma kooperatifi, 4 adet arõcõlar derneği ve 
çeşitli illerde bulunan 35 adet temel petek imalathanesi bulunmaktadõr. Ancak bu 
kuruluşlarõn içinde bulunduklarõ ekonomik sorunlar ile örgütlenme ve desteklenme 
politikalarõnda yaşanan olumsuzluklarõn giderilmemiş olmasõ arõcõlõk alanõnda beklenen 
etkili bir faaliyeti engellemektedir. 
 
2.9. Sektörde Eğitim ve Araştõrma Etkinlikleri 
Türkiye�de arõcõlõk öğretimi hayvansal üretim bölümüne öğrenci alan ziraat fakültelerinde 
yapõlmaktadõr. Ancak birçok üniversitede arõcõlõk derslerini verecek öğretim üyesi 
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bulunamadõğõ için dersler uygulamaya yeterli ağõrlõk verilemeden diğer öğretim üyeleri 
tarafõndan yapõlmaktadõr. Arõcõlõk derslerinin kredi saatlerinin çok az olmasõ, (2 veya 3 kredi 
saatlik) öğrencilerin bu konuda yetişmelerine yeterli olamamaktadõr. Bazõ üniversitelerde 
arõcõlõk konusunda yüksek lisans ve doktora öğrenimi yapõlmasõna karşõn lisansüstü 
programlarõna devam eden öğrenci sayõsõnõn çok az olmasõ ve arõcõlõk konusunda yetişen bu 
elamanlarõn diğer konularda çalõştõrõlmalarõ veya bu elamanlardan yeterince 
yararlanõlamamasõ arõcõlõktaki gelişmeleri de sõnõrlamaktadõr. 
 
Ülkemizde arõcõlõk programõ olan Alaşehir�Manisa, Hadim-Konya, Taşkent-Konya, Ula-
Muğla, Çine-Aydõn, İspir-Erzurum, Zara-Sivas, Kars, Bingöl, Kemaliye-Erzincan, Mut-İçel, 
Ulukõşla-Nevşehir meslek yüksek okullarõ açõlmõştõr. Altyapõsõ ve yeterli kaynağõ olmayan 
MYO'nda yetişmiş öğretim elemanlarõ bulunmamaktadõr. Arõcõlõk programõndan mezun olan 
öğrencilerin kamuda istihdamõ için yeterli tekniker kadrosu bulunmamakta, mezun olan 
öğrencileri arõcõlõk yapmaya özendirici tedbirler de alõnmamaktadõr. Bu durum öğrencilerde 
önemli düzeyde motivasyon eksikliğine neden olmakta, öğrenme ve uygulama arzusunu 
kõsõtlamaktadõr. Arõcõlõk eğitiminin yetersiz olmasõ buradan mezun olan gençlerin arõcõlõk 
yapacak bilgi ve beceri düzeyine ulaşmamasõ , arõcõlõk eğitimi verecek kuruluşlarõn önce 
altyapõlarõnõ tamamlamalarõ ve öğretim üyesi kadrolarõnõ oluşturmalarõ gerekmektedir. 
 
Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõ�na bağlõ il ve ilçe müdürlüklerinde, üretme istasyonlarõnda, 
Ege Tarõmsal Araştõrma Enstitüsü�nde ve TKV� de kõsa süreli arõcõlõk kurslarõ verilmektedir. 
Ancak teorik olarak verilen bu kurslar arõcõlarõn veya arõcõlõğa başlayacak kişilerin 
yetişmeleri için yeterli olamamaktadõr. 
 
2.10. Sektöre Sağlanan Destekler 
Arõcõlõğa başlayacak olanlara ve/veya orman içi köylere Ziraat Bankasõ ile Or-Köy kredileri 
verilmektedir. Arõcõlõk kredileri de diğer hayvancõlõk kredileri ile aynõ koşullarda 
verilmektedir. Or-Köy kredileri ise çok düşük faizli ve uzun vadeli kredilerdir.  
 
Son yõllarda il ve ilçelerde Sosyal Yardõmlaşma ve Dayanõşma Vakfõ Başkanlõklarõ 
tarafõndan yürütülen koloni dağõtõm çalõşmalarõ projesiz ve isabetsiz yapõldõğõ için başarõlõ 
olamamõştõr. 
 
2.11. Mevcut Durumun Genel Değerlendirilmesi 
Yedinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ döneminde arõcõlõk konusunda önemli bir teknik gelişme 
sağlanamamõştõr. Koloni sayõsõ, toplam bal üretimi ve koloni başõna bal veriminde artõşlar 
olmasõna karşõn bu artõşlar beklenen düzeyde olmamõştõr. Ana arõ yetiştirici-liğindeki 
gelişmeler de ana arõ ihtiyacõnõ karşõlayacak düzeyin çok altõnda kalmõştõr. 
 
Başta amerikan yavru çürüklüğü hastalõğõ olmak üzere bulaşõcõ hastalõklarõn yayõlmasõnõ 
önlemek üzere teknik ve yasal tedbirler alõnmõş, ancak ilgili yönetmeliğin izlenmesinde 
yetersiz kalõnmõştõr. 
 
Daha önceki dönemlerde hazõrlanan kalkõnma planlarõnda önerilen arõcõlõk araştõrma 
enstitülerinin kurulmasõ önerilmiştir. Bunlardan yalnõz Ordu'da bir arõcõlõk araştõrma 
enstitüsü kurulmuş olup bunun da henüz altyapõsõ tamamlanmamõştõr. Yine bu dönemde 
Bayburt Arõcõlõk Üretme İstasyonu ile Sivas Arõcõlõk Üretme ve Ürün Değerlendirme 
İstasyonu kurulmuştur. Değişik meslek yüksek okullarõnda arõcõlõk programlarõ açõlmõştõr. 
 
Bu plan döneminde dõşsatõmõ artõrõcõ önlemler alõnmadõğõ için bal dõşsatõmõnda önemli bir 
gelişme olmamõştõr. 
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1988-1997 yõllarõnõ kapsayan 10 yõl içerisinde koloni sayõsõnda yõllõk % 5.5, bal üretiminde 
% 5.2 ve balmumu üretiminde % 5.5 oranõnda artõşlar olmuştur. 1988 yõlõnda 2 983 713 adet 
olan koloni sayõsõ 1997 yõlõnda 4 002 303 olmuştur. Koloni sayõsõnda ve buna bağlõ olarak 
bal üretiminde artõşlar olmasõna karşõn özellikle son yõllarda koloni başõna bal veriminin 
artmadõğõ görülmüştür. 1990 yõlõnda koloni başõna bal verimi 15.6 kg iken 1997 yõlõnda 15.8 
kg olmuştur. 
 
Türkiye�de koloni sayõsõ ve bal üretiminin yõldan yõla artmasõna ve ilkel kovan sayõsõnõn 
azalmasõna karşõn arõcõlõk sektöründe büyük bir ilerleme ve kalkõnma olmamõştõr. Amerikan 
yavru çürüklüğü ve kireç hastalõğõ gibi yavru hastalõklarõ yaygõnlaşmaya başlamõştõr. Ana arõ 
yetiştiriciliği yeterince gelişmemiş, ana arõ üretimi ihtiyacõn çok gerisinde kalmõştõr. 
Hastalõklar, yaşlõ ve verimsiz ana arõlarõn uzun süre kolonilerde tutulmasõ, kolonilerin bal 
verimini önemli ölçüde etkilemiş, ortalama bal veriminde bir artõş sağlanamamõştõr.  
 
3. BOMBUS ARISI YETİŞTİRİCİLİĞİ 
 
Örtü altõ yetiştiriciliğinde bütün dünyada polinasyon amacõyla kullanõlan bombus arõsõ 
ülkemizde de kullanõlmaya başlanmõştõr. Türkiye örtüaltõ yetiştiriciliğinin en yoğun yapõldõğõ 
ülkeler arasõndadõr. Seralarõn % 50�sinde domates, % 15�inde biber, % 19�unda patlõcan 
yetiştirilmektedir. Bu yapõ bombus üretimi yapan yabancõ firmalarõn Türkiye�ye ilgisini 
artõrmõştõr. Birkaç yõl lokal olarak uygulanan demonstrasyon çalõşmalarõndan sonra 1997-
1998 (Eylül-Mayõs) üretim döneminde Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõ�ndan ithal izni alan 4 
yabancõ firma Türk firmalarla ortaklõk kurarak ve ileride Türkiye�de üretim sözü vererek 
belirtilen dönemde 3 500 adet B. terrestris kolonisini yurtdõşõndan getirmiş ve Antalya ili 
sahil kesiminde bulunan seracõlara satmõşlardõr. Bu bölgede yapõlan yoğun tanõtõm 
çalõşmalarõ ile 4 firma beklenenin üzerinde bir satõş düzeyine ulaşmõşlardõr. 1998-1999 
üretim döneminde yaklaşõk 5 000, 1999-2000 yõlõ içinde de 10 000 koloninin kullanõlacağõ 
beklenmektedir. Yaklaşõk 50-80 işçi arõ içermesi gereken bir koloni yaklaşõk 100 $ fiyatla 
satõlmõş ve şimdiden 1 milyon $�lõk bir pazar oluşmuştur. 
 

Satõşa sunulan B. terrestris kolonilerinin yaklaşõk % 95�i domates, geri kalanõ biber ve 
patlõcan seralarõnda kullanõlmõştõr. Bazõ bölgelerde firmalarõn verdiği servis hizmetlerinin 
yetersizliği, koloni ömrünün kõsa olmasõ, arõlarõn zaman zaman sera dõşõna çõkmasõ arõ 
dõşõnda bitki gelişimini ve yeterli canlõ polen oluşumunu olumsuz yönde etkileyen etmenler 
gibi farklõ sorunlar saptanmasõna karşõn arõ kullanõmõnõn genel olarak üreticiler tarafõndan 
benimsendiği gözlenmiştir. Türkiye sera varlõğõ düşünüldüğünde önümüzdeki yõllarda 
kullanõlan koloni sayõsõnõn katlanarak artmasõ beklenmektedir. 
 
Bombus arõsõ pazarlayan firmalardan bazõlarõ koloni yerine ana arõ ithal edip Türkiye�de 
koloni oluşturmaktadõrlar. Firmalar yurtdõşõna bağlõ kalmadan yõl boyu yerli üretimi henüz 
başaramamõşlardõr. Bombus arõsõ yetiştirme tekniklerinin geliştirilmesi yerel populasyon-
larõmõzõn niteliklerinin belirlenmesi ve korunmasõna yönelik çalõşmalar desteklenmelidir. 
Bombus arõsõnõn ülkemizde kitlesel üretimleri sağlanarak hem daha ucuza seracõlõk 
sektörüne bombus arõsõ sunulacak hem de yurtdõşõna bombus arõsõ satõlarak önemli gelir 
sağlanabilecektir. 
 

4. SEKİZİNCİ PLAN DÖNEMİNDE HEDEFLENEN GELİŞMELER 
 
4.1. Genel Politika Önerileri 
 

Arõcõlõğõn gelişme hõzõnõ yükseltmek, bal, balmumu, ana arõ, oğul, arõ sütü, arõ zehiri, 
propolis gibi arõ ürünleri üretimini ve dõşsatõm olanaklarõnõ artõrmak, arõcõlõğõn içinde 
bulunduğu bazõ darboğazlarõ gidermek, gelecekte daha da artacak olan sorunlarla ilgili 
önlemleri almak, bilimsel olarak arõcõlõğõn kurumsallaşmasõnõ ve örgütlenmesini sağlamak, 
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arõcõlõk eğitimini geliştirmek ve yaygõnlaştõrmak Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõnõn 
genel hedefleri olmalõdõr. 
 
Türkiye�de mevcut arõ õrklarõ ve ekotiplerinin morfolojik özelliklerinin saptanmasõ, bunlarõn 
yabancõ arõ õrklarõ ile karşõlaştõrõlmasõ, õslah çalõşmalarõnõn başlamasõ ve ana arõ üretiminin 
yaygõnlaştõrõlarak ihtiyacõ karşõlayacak düzeye ulaştõrõlmasõna yönelik ülkesel arõcõlõk projesi 
Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõ�nca  hazõrlanmalõ ve yürütülmelidir. Proje; eğitim, araştõrma, 
üretim ve yayõm çalõşmalarõnõ kapsamalõdõr. Bölgelere göre seçilen bal arõsõ genotiplerinin 
performanslarõ Ankara Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi Ziraat 
Fakülteleri, Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõna bağlõ Ordu Arõcõlõk Araştõrma Enstitüsü, Ege 
Tarõmsal Araştõrma Enstitüsü, Alata Bahçe Kültürleri Araştõrma Enstitüsü ve Türkiye 
Kalkõnma Vakfõ�nca yürütülecek çalõşmalarla saptanarak bölgelere ve gezginci arõcõlõğa en 
uygun olanlar belirlenmelidir. Yabancõ genotiplerden de yararlanma yoluna gidilmelidir. 
Kontrollü yetiştiricilik altyapõsõ oluşturulduktan sonra saf ve melez ana arõ yetiştiriciliğinde 
sözleşmeli yetiştiriciler ile çalõşõlmasõ uygundur. 
 
4.2. Sektör Projeksiyonlarõ 
 
4.2.1. Bal arõsõ ve bal üretim hedefleri 
 
1988-1997 yõllarõnõ kapsayan on yõl içerisinde koloni sayõsõnda yõllõk % 5.5, bal üretiminde 
% 5.2 ve balmumu üretiminde % 5.5 oranõnda artõşlar olmuştur. Bu artõş oranlarõ ilkel 
kovanlardaki düşüşler de dikkate alõnarak önümüzdeki, bal ve balmumu üretim hedefleri 
Tablo 7�deki gibi olacaktõr. 
 
Tablo 7. Bal Üretim Hedefleri ve Koloni Başõna Verim 

Yõllar Bal Üretimi (ton) Koloni Başõna Verim (kg) 
1999 70 076 16 
2000 74 281 17 
2001 78 737 18 
2002 83 462 19 
2003 88 469 20 
2004 93 777 22 
2005 99 404 23 

 
Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõnõn hedeflerinde belirtilen önlemler alõnarak 2005 
yõlõnda, koloni başõna verimin yaklaşõk 23 kg'a, bal üretiminin de 99 400 tona, çõkarõlacağõ 
varsayõlmõştõr. Koloni sayõsõnda ise bir artõş öngörülmemiştir. 
 
4.2.2. Ana arõ üretim hedefi 
 
Ülkemizin yõllõk ana arõ üretimi 60 000-70 000 adet civarõnda olup ihtiyacõn ancak % 5 ini 
karşõlamaktadõr. Bu plan döneminde ana arõ üretimi mutlaka artõrõlmalõ ve ihtiyacõ 
karşõlayacak düzeye ulaştõrõlmalõdõr. Uygulanacak 5 yõllõk bir proje ile ana arõ üretimi 2005 
yõlõnda 1 500 000 adete çõkartõlabilecek ve ülkenin tüm ana arõ ihtiyacõ karşõlanabilecektir. 
Ana arõ üretim hedefleri Tablo 8�de verilmiştir.  
 
Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõ, Ordu Arõcõlõk Araştõrma Enstitüsü, Ege Tarõmsal Araştõrma 
Enstitüsü, Üretme İstasyonlarõ, Anakara, Çukurova, Atatürk Üniversiteleri ile TKV� nõn 
ortaklaşa hazõrlayacağõ bu projenin yürütülmesiyle ana arõ üretimi, buna paralel olarak da arõ 
ürünleri üretimi büyük oranda artõrõlabilecektir. 
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Tablo 8. Ana Arõ Üretim Hedefi 
Yõllar Kurulacak İşletme 

Sayõsõ 
Toplam İşletme 
Sayõsõ 

Ana Arõ Üretimi 
(adet) 

1999 -   -     70 000 
2000   31   31   124 000 
2001   25   56   224 000 
2002   45 101   404 000 
2003   75 176    704 000 
2004 115 291 1 164 000 
2005   84 375 1 500 000 

 
4.2.3. Diğer arõ ürünleri üretim hedefleri 
Arõcõlõk çalõşmalarõndan bal, balmumu ve ana arõ üretiminin yanõ sõra arõ sütü, polen, 
propolis ve arõ zehiri gibi ürünler elde edilmektedir. Japonya, ABD, Almanya ve Fransa gibi 
gelir düzeyi yüksek ülkelerde oldukça fazla miktarlarda arõ sütü, polen ve propolis 
tüketilmektedir. Arõcõlõğõmõzõn gelişmesi ile bu ürünlerin üretimi arõcõlara ve ülke 
ekonomisine büyük katkõlar sağlayacaktõr. Diğer arõ ürünleri üretim hedefleri Tablo 9�da 
verilmiştir. 
 
Tablo 9. Balmumu, Arõ Sütü, Polen ve Propolis Üretim Hedefleri 

Yõllar Balmumu (ton) Arõ Sütü (kg) Polen (kg) Propolis (kg) 
1999 4 177     350    680   28 
2000 4 407     490 1 156   39 
2001 4 649     686 1 965   55 
2002 4 905     960 3 341   77 
2003 5 175 1 344 5 680 108 
2004 5 460 1 882 9 656 151 
2005 5 760 2 635 16 415 211 

 
4.2.4. Dõş ticaret hedefleri 
 
Yurtiçi talep ve dõşsatõm 
 
Türkiye�de üretilen balõn yaklaşõk % 93�ü yurtiçinde tüketilmektedir. Halkõmõzõn bal yeme 
alõşkanlõğõ, balõn bir gõda maddesi ve sağaltõm amaçlõ kullanõlmasõ, tüketicilerin gelir 
düzeyinin artmasõ bal tüketimini artõrmaktadõr. Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõnõ da 
içine alan 2005 yõlõna kadar yurtiçi bal tüketimi, dõşsatõm ve toplam talep projeksiyonu 
Tablo 10�da verilmiştir.  
 
Tablo 10. Yurtiçi Bal Tüketimi, Dõşsatõm ve Toplam Talep Projeksiyonu 
Yõllar Yurtiçi Talep (ton) Dõşsatõm (ton) Toplam Talep (ton) 
1999 66 797   7 182 73.979 
2000 68 467   8 618 77.085 
2001 70 179 10 342 80.521 
2002 71 933 12 410 84.344 
2003 73 731 14 893 88.624 
2004 75 575 17 871 93.446 
2005 77 464 21 445 98.909 
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Talep 1992-1998 yõllarõ yurtiçi bal tüketimi ve bal dõşsatõmõ baz alõnarak yõllõk yurtiçi talep 
artõş hõzõnõ % 2.5, dõşsatõm artõş hõzõ % 20 hesaplanmõştõr. Geçmiş yõllarda yurtiçi bal talebi 
üretime bağlõ olarak inişli-çõkõşlõ olup, dõşsatõmda da büyük bir artõş sağlanamamõştõr. 
Arõcõlõğõn geliştirilmesi ve yaygõnlaştõrõlmasõ ile 2005 yõlõnda bal tüketimimiz 78 000 ton, 
dõşsatõmõmõz ise 21 445 ton olacağõ öngörülmektedir. 
 
Dõşalõm 
 
Çin, İran ve Orta Asya ülkelerinden çok ucuz fiyatlarla dõşalõmõ yapõlan ve sõnõr ticareti ile 
giren ballar arõcõlarõmõzõ olumsuz yönde etkilemektedir. Türkiye�nin bal üretimi iç tüketim 
için yeterli miktardadõr. İthal edilen ucuz ve düşük kaliteli ballar arõcõlarõn ürettikleri balõ 
satamamasõna ve arõcõlõktan vazgeçmelerine yol açmaktadõr. Bal dõşalõmõnda kota 
uygulanmalõ, gümrük vergisi ve fonlarla dõşalõma sõnõrlamalar getirilmelidir. 
 
Balmumu üretimimiz petekli bal tüketme tutkusu ve koloni sayõsõndaki artõşa bağlõ olarak 
ihtiyacõ karşõlayamamaktadõr. Koloni başõna 1 kg balmumu gerektiği ve gelecek yõllarda 
petekli bal tüketiminin düşeceği ne koloni sayõsõnõn artmayacağõ varsayõlarak 2005 yõlõnda 
balmumu dõşalõmõna gerek kalmayacağõ öngörülmüştür. 
 
5. ÖNGÖRÜLEN ÖNLEMLER 
 
-Mevcut enstitü ve üretme istasyonlarõnõn birlikte çalõşmalarõnõ sağlayacak düzenlemeler 
yapõlmalõ, arõcõlarõn sivil örgütlenmeleri teşvik edilmeli ve desteklenmelidir. 
 
-Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõ eşgüdümünde oluşturulmuş bulunan Arõcõlõk Danõşma 
Kurulu�nun düzenli çalõştõrõlmasõ, çok yararlõ olacaktõr. Bu kurulda alõnacak kararlarõn il ve 
ilçelerde arõcõlarla birlikte uygulamaya sokulmasõ büyük güvence ve rahatlõk sağlayacaktõr.  
 
-Bakanlõğõn her kademesinde arõcõlõkla ilgili bürokrasinin oluşturulmasõ, bunlar arasõnda 
bağlantõ ve işbirliğinin düzenlenmesi ve aynõ biçimde araştõrma, üretme ve yayõm kuru-
luşlarõ arasõnda da organik bağõn kurulmasõ gereklidir. Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõ�nõn 
teknik eleman eksikliği içerisinde olduğu söylenemez. Yeni bir yapõlanma ile halen kadro-
larda çalõşmakta olanlarõn arõcõlõk zinciri içerisinde görevlendirilmeleri ve yüksek lisans ve 
doktora programlarõna katõlmalarõna olanak tanõnmasõ ile hem yayõm hem de araştõrõcõ 
kadrolarõnõn oluşturulmasõ gerçekçi ve akõlcõ bir çözüm olarak değerlendirilmelidir. 
 
-İkinci aşamada, il ve ilçelerde özellikle gezginci arcõlarõn kayõtlarõnõn tutulmasõ ve yerel 
birlikler, şirketler ya da dernekler kurmalarõ özendirilmeli ve desteklenmelidir. O zaman, 
başka türlü başarõlmasõ çok zor olan fakat sürekli talep edilen flora haritalarõnõn çõkarõlmasõ, 
yörelerde bitki potansiyeline uygun arõ yoğunluğunun denetlenmesi, kolonilerde hastalõk ve 
zararlõlarõn denetim altõna alõnmasõ, genotip kontrolleri ve standart, ucuz, sağlõklõ ve 
nitelikli girdi sağlanmasõ mümkün olabilecektir. 
 
-Damõzlõk ana arõ yetiştiriciliği ve üretim sürecinde zamanõnda kullanõlabilmesi teknik 
arõcõlõk açõsõndan önemlidir. Damõzlõk yetiştiriciliğinin ilgili bakanlõk kuruluşlarõ ile sözleş-
meli yapõlacak arõcõ kuruluşlarõn denetimine alõnmasõ ve Türkiye'nin kara ve kõyõ ekoloji-
lerine uyumlu hatlarõn geliştirilmesi zorunludur. Ülke arõcõlõğõnõn gereksinimi olan nitelik-
li, uyumlu ve verimli kullanma ana arõlarõnõn yeterli sayõda üretilmesi ise ikinci kademe 
sözleşmeli işletmelere yaptõrõlmalõdõr. Bu kademe için eğitimi, bilgisi ve işletme koşullarõ 
elverişli arõcõlar ile öncelikle ziraat mühendisleri ve meslek okullarõnõn arõcõlõk programla-
rõnõ bitirmiş teknik elemanlar tercih edilmeli, desteklenmeli ve teşvik edilmelidir. 
 
-Hastalõk ve zararlõlarla savaşõmda Bakanlõğõn arõcõlara yol göstermesi gereklidir ve 
gelişigüzel ilaç kullanõlmasõ önlenmelidir. Tanõ yapacak, ilaç denemeleri yürütecek ve etkili 
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ilaçlarõn kullanõlma zaman ve şekillerini arõcõlara aktaracak bölgesel laboratuvarlar 
görevlendirilmelidir. Yürürlükteki yönetmelik, varroa ve amerikan yavru çürüklüğünün ih-
bar edilmesini, bu ve diğer arõ hastalõklarõ ve zararlõlarõ bulunan kovanlarõn tedavilerinden 
sonra taşõnmalarõnõ emretmektedir. İhbarõn nereye yapõlacağõ, ihbarõ alanõn ne yapacağõ, ne 
ile tedavi edileceği gibi altyapõsõ olmayan kurallar arõcõlõğõ engellemekten başka bir işe 
yaramamaktadõr. Böyle bir uygulamadan önce, mevsim başõnda kolonilerin sağlõk denetim-
lerinin yapõlmasõ ve arõ nakil belgesinin o aşamada verilmesi uygundur. Sonuç olarak 
hastalõk denetimi, ilaç kullanõmõ ve genel olarak arõcõlõğõ düzenleyen yürürlükteki arõcõlõk 
yönetmeliği günümüz koşullarõna göre yeniden düzenlenmelidir. 
 
-Türk arõ ürünleri son yõllarda dõş engellerle karşõ karşõyadõr ve gerekçe olarak da ballarda 
ilaç kalõntõsõ bulunduğu ve ballarõ hileli olduğu ileri sürülmektedir. Arõ ürünlerinde, özel-
likle dõş pazarlara yönelik olarak, kalite belgesi verecek yeteri kadar laboratuvar kurulmalõ 
ya da mevcutlardan bazõlarõ donatõlarak bu amaçla görevlendirilmelidir. Arõ ürünleri dõşsa-
tõmcõlarõnõn ya arõcõlar ya da örgütleri ile sözleşmeli çalõşmalarõ da pazarlama sorununa çö-
züm olacaktõr. Bu konuda öncelikle yapõlmasõ gereken TS 3036 bal standardõnõn özellik-le 
Avrupa Birliği�nin yakõn bir gelecekte yürürlüğe sokmak üzere çalõştõğõ Bal Tüzüğüne ko-
şut olarak değiştirilmesi ve balõn çiçek, çam, paçal ve endüstri (yapay) balõ olarak sõnõflan-
dõrõlmasõ kaçõnõlmazdõr. Yürürlükteki tüm arõ ürünleri standartlarõ da zorunlu kõlõnmalõdõr. 
 
-Bakanlõk bünyesinde arõcõlõkla ilgili bir enstitü, iki üretme istasyonu ve bir enstitü şubesi 
görev yapmaktadõr. Yeni kurulan Ordu Arõcõlõk Araştõrma Enstitüsü bir kazançtõr. Fakat 
bölge seçimindeki isabetsizlik nedeniyle bu enstitünün kendinden beklenen yararõ tam 
olarak sağlamasõ beklenilmemelidir. Çünkü, Ordu, gezginci arõcõlõk yapan bir ilimizdir. Bu 
Araştõrma Enstitüsünün ülkeye katkõsõnõ artõrmak için altyapõsõ ve çalõşma alanlarõnõn Ordu 
İlinin bu özelliği göz önüne alõnarak oluşturulmasõ gerekir. Bu enstitüye ek olarak biri Orta 
Anadolu�da, diğeri de güneybatõ illerinden birinde olmak üzere ya iki enstitü daha 
kurulmalõ ya da mevcut araştõrma enstitülerinden uygun olan ikisinde güçlü arõcõlõk şubeleri 
tesis edilmelidir. 
 
-Önerilen örgütlenme modelinde görev yapacak teknik ve sağlõk elemanlarõnõn yetiştiril-
mesi yüksek öğrenim kurumlarõnõn görevidir. Üniversitelerde arõcõlõk öğretim kadrosu 
henüz oluşmaktadõr ve arõ yetiştiriciliğinde ders saati artmaktadõr. Ayrõca temel araştõrma-
lar da yapõlabilmektedir. Arõcõlõk meslek okullarõ ya da arõcõlõk programlarõnõn sayõsõ da her 
geçen gün çoğalmaktadõr. Bu okullardan mezun olanlar böyle bir düzenleme içerisinde 
çalõşmaya adaydõrlar. Ayrõca, çeşitli kaynaklarla bunlarõn arõcõlõğõn çeşitli konularõnda 
işletme kurmaya cesaretlendirilmeleri, arõcõlõkta eğitimsizlikten kaynaklanan birçok sorunu 
çözebilecektir.  
 
-Ziraat ve veteriner fakültelerinde arõ yetiştiriciliği ve arõ sağlõğõ konularõ bilim dalõ olarak 
ayrõlmalõ ve bu dalda öncelikle T.K.B. teknik elemanlarõnõn yüksek lisans ve doktora 
yapmalarõ için gerekli düzenlemeler gerçekleştirilmelidir. Mevcut zootekni programlarõnda 
2-3 saat/hafta olarak okutulan arõcõlõk konusunda ders sayõsõ ve saati arttõrõlarak konu 
çeşitlendirilmesi ve fakülte mezunlarõnõn konuda daha bilgili olmalarõ sağlanmalõdõr. 
Meslek yüksek okullarõnõn arõcõlõk programlarõnda görev alacak öğretim elemanlarõ ise 
arõcõlõğa ilgi duyan, hevesli ve lisansüstü çalõşmalarõnõ tamamlamõş ziraat yüksek mühendisi 
ve veteriner hekimler arasõndan seçilmelidirler. 
 
-Hem üretici hem de arõ ürünleri tüketicilerinin eğitilmeleri önemlidir. Daha çok bir sağlõk 
ürünü olarak tüketilen bal , arõ sütü, polen gibi ürünlerin yararlarõ, nitelikleri, özellikleri 
gibi konularda tüketicileri bilinçlendirmeye yönelik gerek medyada gerek ilköğretim 
okullarõ ve liselerde eğitim programlarõ düzenlenmelidir. 
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-Arõcõlar için uzun süreli meslek edindirici eğitim programlarõ düzenlenmeli ve 
yürütülmelidir. 
 
Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõ'nda arõcõlõkla ilgili meslek içi eğitim başlatõlmalõ ve sürekli 
kõlõnmalõdõr. 
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2. BÖLÜM 
 

İPEKBÖCEĞİ YETİŞTİRİCİLİĞİ 
 
1. GİRİŞ 

İpekböceğinin tek besin kaynağõ olan dut yaprağõnõ sağlayan dut fidanõ yetiştirilmesinden 
ham ipek elde edilinceye kadar olan safhalar (dut yetiştirilmesi, ipekböceği tohumu 
üretimi, inficar, ipekböceği bakõmõ ve beslemesi, koza üretimi, kozadan ipek çekilmesi , 
gen kaynaklarõnõn muhafazasõ ve bunlarla ilgili biyolojik, patolojik ve teknolojik 
araştõrmalar) ipekböcekçiliği olarak tanõmlanmaktadõr. 

Türkiye'de ipekböcekçiliği yardõmcõ bir tarõm koludur. Yaprak kesme ve taşõma dõşõndaki 
faaliyetlerde tüm aile fertlerinin emeklerinin değerlendirilmesi, kõrsal alanlardan kentlere 
göçün ve kõrsal alanda gizli işsizliğin önlenmesi, 35-40 gün gibi kõsa sürede yüksek gelir 
sağlamasõ yönleri ile milli gelir artõşõnda önemli rol oynamaktadõr. 

Türkiye�de üretilen ham ipeğin tamamõna yakõn bölümünü kullanan ipek halõ 
dokumacõlõğõ, birçok genç kõzõmõza iş olanağõ yaratmaktadõr. İpek halõ üretimimizin 
tamamõ ihraç edilerek ya da turistik yörelerde satõlarak 35 milyon dolara yakõn döviz 
girdisi sağlanmaktadõr. Bununla birlikte filatür, büküm, boya ve ipekli dokuma sanayisinin 
ham madde ihtiyacõ da ipekböcekçiliğinden sağlanmaktadõr. Koza üretiminin yurt içinde 
ipek halõ ya da ipekli dokuma haline dönüştürülmesiyle yaklaşõk 14 misli katma değer 
artõşõ sağlanmaktadõr. 

2. İPEKBÖCEKÇİLİĞİNİN DÜNYA VE TÜRKİYE�DEKİ DURUMU 
Yurdumuzda kapama veya diğer ürünlerle karõşõk bahçe, sõnõr ağacõ veya yol kenarlarõna 
tesis edilmiş dut bahçeleri ile yõlda bir defa ipekböceği bakõm-beslemesi yapõlmaktadõr. 
Deneme çalõşmalarõnõn başarõlõ olmasõ sonucu 1980 yõlõndan sonra 2. beslemeye (sonbahar 
beslemesi) geçilerek üretimin artõrõlmasõna çalõşõlmõş ancak beklenen gelişme 
gerçekleşmemiştir. 

Dünya yaş koza üretiminde % 70�ler düzeyinde bir paya sahip olan ve dünya ham ipek ve 
ipekli mamul madde ticaretinde önemli rol oynayan Çin'in 1989 yõlõndan itibaren damping 
uygulamasõ sonucu koza fiyatlarõnõn düşmesi, Körfez Savaşõnõn yarattõğõ olumsuz 
ekonomik gelişmeler ile aynõ yõl turizmimizin gerilemesi ve ipek halõ ihracatõmõzdaki 
tõkanõklõk sonucu 1991 yõlõndan itibaren yaş koza üretimimiz azalma trendine girmiştir. Bu 
arada Uzakdoğu�da ortaya çõkõp bütün dünya ülkelerini etkisi altõna alan Asya Krizinin 
sonuçlarõ da bu azalmayõ hõzlandõrmõştõr. Böylece yaş koza üretimimiz son beş yõlda % 71 
oranõnda azalmõş, yaş koza üreten il sayõsõ 27�den (1994) 12�ye (1999) düşmüştür. 

Üreticilerin polihibrit ipekböceği tohumu ve modern üretim tekniklerini benimsemeleri 
sonucu kutu başõna yaş koza verimi 26 kg�dan 28 kg�a yükselmiş, hatta bu değer bazõ 
illerde 30 kg�õn üstüne çõkmõştõr. 

Dut fidanõ üretiminde yaprak verim ve kalitesi yüksek olan Japon orijinli Ichinose dut 
çeşidinin yaygõnlaştõrõlmasõna ağõrlõk verilmiştir. Geçmişte yapõlan kuru koza ihracatõ 1980 
yõlõndan sonra durdurulmuş ve üretilen kozanõn tamamõ yurt içinde işlenmeye başlanmõş, 
hatta bazõ yõllar kuru koza ithalatõ yapõlmõştõr. İpek halõ üretim ve ihracatõ 1980 yõlõndan 
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itibaren büyük gelişme göstermiş, ancak 1990 yõlõndan sonra yukarõda da açõklandõğõ üzere 
dünyada ortaya çõkan olumsuz ekonomik gelişmeler nedeniyle girdiği darboğazdan 
kurtulamamõştõr. 

Yedinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõnda öngörülen üretim hedeflerini yakalamak, dünya 
piyasalarõnda meydana gelen olumsuz gelişmelerin ülkemize de yansõmasõ sonucu gerek 
fiyatlarõn gerekse ipek halõ ihracatõnõn gerilemesi nedeniyle mümkün olmamõştõr. 

Hedeflerin gerisinde kalõnmasõnda, öncelikle dünya konjonktüründe meydana gelen 
olumsuz gelişmeler, alõnmasõ öngörülen önlemlerin çoğunun alõnmamõş olmasõ, alõnanlarõn 
ise eksik veya yanlõş uygulanmasõnõn payõ vardõr. Bütün bunlara rağmen Yedinci Beş 
Yõllõk Kalkõnma Planõnda öngörülen hedeflere üretim teknolojisi ve dut fidanõ üretimi 
bakõmõndan yaklaşõlmõştõr. 
 
2.1. Sektördeki Kuruluşlar 
 
Dut fidanõ üreticileri ve diğer fidanlarõn üretiminde bulunan işletmeler: Bunlar aile 
işletmeleri durumunda olup genellikle Bursa ve Bilecik illerinde lokalize olmuşlardõr. 
Üretim kapasiteleri piyasa ve işletme özelliklerine göre değişir. 

İpekböceği tohumu üreticileri polihibrit ipekböceği tohumu üretimi yapan kuruluşlardõr. 
Bunlar Bursa Koza Tarõm Satõş Kooperatifleri Birliği ile Bursa İpekböcekçiliği Araştõrma 
Enstitüsü Döner Sermaye İşletmesi olmak üzere iki kuruluştur. Bu kuruluşlarõn üretim 
teknikleri ve kullandõklarõ damõzlõk hatlar aynõ olup üretim miktarlarõ yurtiçi talebe göre 
ayarlanmaktadõr. 

Mancõnõkla ipek çeken işletmeler: küçük aile işletmeleri şeklinde olup, genellikle Bursa, 
Bilecik, Hatay, Diyarbakõr, Ödemiş, Antalya ve İzmir'de bulunmaktadõr. 

Bursa Koza Tarõm Satõş Kooperatifleri Birliği�ne ait olan Türkiye�nin en büyük kapasiteli 
modern filatür tesisi, yeterince işleyecek yaş koza üretimi olmamasõndan, koza ve ipek 
üretim maliyetlerinin çok yüksek olmasõndan dolayõ atõl durumda kalmõş ve makineleri 
Türkmenistan�a satõlmõştõr. İpekli sanayinin ihtiyaç duyduğu ipek elyafõ son yõllarda ham 
ipek veya ipekli kumaş şeklinde yurtdõşõndan ithal edilmekte olup, boya, büküm, dokuma, 
emprime, apre gibi ipekli sanayi çoğunlukla Bursa' dadõr. İpek halõ dokumacõlõğõ ise 
Bilecik, Bursa, İzmir,  Hatay, Kayseri ve Kocaeli illerinde el tezgahõ şeklinde devam 
etmektedir. 

Üreticilerin örgütlendiği en büyük kuruluş Bursa' da bulunan Koza Tarõm Satõş 
Kooperatifleri Birliği olup Bursa, Bilecik, Mihalgazi, Sakarya ve Alanya Koza 
Kooperatiflerini bünyesinde barõndõrmaktadõr. Kozabirlik ipekböceği tohumu üretimi, koza 
alõmõ gibi faaliyetleri sürdürmektedir. Yaş koza destekleme alõmlarõ da Kozabirlik 
tarafõndan yapõlmaktadõr. İpekçilik Milli Komitesi Ankara'da ipekböcekçiliğinin 
geliştirilmesi için çalõşmalarõnõ sürdürmektedir. 

İpekböcekçiliği ile ilgili tek kamu kuruluşu İpekböcekçiliği Araştõrma Enstitüsüdür. 
Başlõca görevleri; konu ile ilgili araştõrmalar yapmak, ipekböcekçiliğinin geliştirilmesi için 
çaba sarf etmek, tohum üretici kuruluşlarõn yasal denetimini yapmak, ipekböceği ile dut 
gen kaynaklarõnõ muhafaza etmek, talep doğrultusunda ipekböceği tohumu ve dut fidanõ 
üretmek ve eğitim ve yayõm hizmetleri vermektir. Son yõllarda çeşitli üniversitelere bağlõ 
fakültelerde araştõrma çalõşmalarõ başlatõlmõştõr. 

Yaş koza pazarlamasõ illerde Kozabirlik ve tüccarlar kanalõyla yapõlmaktadõr. Toplam yaş 
koza üretiminin büyük bölümünün işlem gördüğü Bursa yaş koza borsasõ tarihsel özelliği 
ile bu konuda en gelişmiş pazar niteliğindedir. Kozabirlik�in alõmlarõnõn önemli bir kõsmõ 
da burada gerçekleşmektedir. 
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2.2. Mevcut Kapasite ve Kullanõmõ 
Yurdumuzda çeşitli şekillerde tesis edilmiş bahçelerde tahminen 1.5 milyon civarõnda dut 
ağacõ vardõr. Bu dut potansiyeli ile yaklaşõk 35 000 kutu ipekböceği tohumu beslenmesi 
mümkündür. 

Halen beslemeye alõnan ipekböceği tohumunun tamamõ yurt içinden karşõlanmaktadõr. 
İpekböceği tohumu üretim kapasitesi 40 000 kutuya ulaşabilmektedir. Gerektiğinde 
ipekböceği tohumu ve dut fidanõ üretim kapasitesi talebi karşõlayacak şekilde kõsa sürede 
arttõrõlabilir. Filatür ve ipek halõ dokumacõlõğõnda kapasitenin daha da arttõrõlmasõ 
mümkündür. Mevcut kapasite Tablo 1�de gösterilmiştir. 

Tablo 1. İpekböcekçiliğinde Kurulu Kapasite Durumu 
Kapasite Kullanõmõ (%) Üretim Çeşidi Kullanõlabilir Kapasite 1994 1999 

İpekböceği tohumu  40 000 kutu 75 19 
Yaş koza 1 120 ton 63 12 

Kaynak: İpekböcekçiliği Araştõrma Enstitüsü Çalõşmalarõ 
 
2.3. Üretim ve Yurtiçi Tüketim Durumu 
 
İpekböcekçiliği konusunda başlõca üretimler dut fidanõ, ipekböceği tohumu, koza, ham 
ipek, ipekli tekstil ve ipek halõdõr. Üretimde bulunan işletmelerin üretim şekilleri ve 
kullandõklarõ teknoloji benzer olup kapasiteleri ve üretim miktarlarõ değişiklik 
göstermektedir. Kutu başõna yaş koza verimi Japonya ve Güney Kore gibi ülkelerden 
düşük olmasõna karşõn birçok ülkeden yüksektir. 
 
İpekböceği tohumu üreten iki kuruluşun ortak hareketleri sonucunda yurt içinde gerekli 
olan tohum ihtiyacõ karşõlanabilmektedir(Tablo 2). 
 
Yaş koza üretiminin düşmesinde istikrarlõ olmayan fiyat politikasõnõn etkisi görülmektedir. 
1980-1990 yõllarõ arasõnda yaş koza fiyatlarõnõn makul düzeyde oluşmasõ ile üretimde belli 
bir istikrar sağlanmõştõr. Ancak son yõllarda fiyatlarõn azalmasõ ve özellikle Marmara 
bölgesinde alternatif tarõm ürünlerinin getirisinin kozadan yüksek olmasõ üretimin 
düşmesine yol açmõştõr (Tablo 2). 
 
Yaş koza üretimi 12 ilde yapõlmasõna karşõlõk Bursa, Bilecik, Sakarya, Eskişehir, Antalya, 
Balõkesir ve İzmir illeri üretimin yaklaşõk % 85�ini gerçekleştirmektedir. Sanayinin 
geliştiği, tarõmsal üretim yelpazesinin geniş ve zirai mücadelenin yoğun olduğu Bursa 
ilinin yaş koza üretimi son yõllarda büyük ölçüde azalmõştõr. Yaş koza fiyatlarõ üretimi 
düşük illerde alõm merkezlerinin olmamasõ nedeniyle ortalama fiyatõn altõnda 
gerçekleşmektedir. 
 
Üretilen kozanõn bir kõsmõ yurt içinde çekilerek ham ipek üretilmektedir. İpek çekimi ev 
tipi mancõnõklarda yapõlmaktadõr. Mancõnõklarda çekilen ham ipek daha düşük maliyetli 
olmakla birlikte kalitesi  düşüktür. 
 
Son yõllarda üretilen koza miktarõna bağlõ olarak ham ipek üretimi 20-30 ton arasõnda 
değişmiştir. İhracata bağlõ olarak ev tipi tezgahlarda yõlda 40-50 000 m2 ipek halõ 
üretilmektedir. 
 
İpek tüketimi toplumun ekonomik gücüyle ve giyim kültürü ile doğrudan ilişkilidir. 
Üretilen ipek halõnõn tamamõ ihraç edilmekte ancak yaklaşõk yõlda 50 ton ham ipek 
kullanõlan ipekli tekstil ürünleri yurt içinde tüketilmektedir. İpekli kumaşõn 1 m2�sinin 
100 g. ipekten meydana geldiği kabul edilirse, yaklaşõk 500 000 m² tekstil üretildiği 
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hesaplanabilir. Yurtiçi üretimin yanõnda yasal olmayan yollardan giren tekstil ürünleri 
miktarõ da büyük boyutlara ulaşmaktadõr. 

İpek halõ üretim ve ihracõnõn değer kazanmasõ halõcõlarõ ham ipeği ihracat karşõlõğõ ithalat 
yoluyla daha ucuza temin etme çabasõna itmiştir. Bu durum bazõ yõllar en büyük kaynak 
kuruluş olan Koza Kooperatifleri Birliği�nin koza depolama tesislerinde stok meydana 
gelmesine sebep olmuştur. Ancak  oluşan stok sektörde önemli sorun yaratmamõştõr. 
 
Tablo 2. İpekböceği Tohumu, Yaş Koza ve Ham İpek Üretimi 
 

Yõllar Polihibrit Tohum (kutu) Yaş Koza Üretimi (kg.) Ham İpek Üretimi (ton) 
1993 44 867  715 849 130 
1994 30 015  455 594 80 
1995 13 833  272 170 50 
1996 15 437 214 590 40 
1997 6 050 160 675 27 
1998 5 140 127 492 21 
1999 7 601 133 208 22 

Kaynak: DİE 
 

2.4. Üretim Maliyetleri 
İpekböcekçiliği sektöründe fiili üretim girdilerinin ve yaş kozanõn 1999 yõlõ rayiç 
fiyatlarõna göre üretim maliyetleri aşağõdadõr. 

 
Tablo 3.a. 1999 Yõlõ Bir Kg Dut Tohumu ve Bir Dekarda Çöğür Üretim Maliyeti (l kg) 
 
Girdiler Değer (TL) 

Dut tohumu üretim maliyeti (kg.) 
Dut meyvesi (40 kg.)     6 000 000 
İşçilik (toplama, ezme, ayõrma, kurutma)     6 000 000 
Malzeme     1 000 000 
Toplam   13 000 000 

Dut çöğürü üretim maliyeti (1 dekar) 
Arazi kirasõ    24 000 000 
Gübreleme    15 000 000 
Toprak hazõrlama   15 000 000 
Tohum bedeli (3 kg./da )    39 000 000 
Tohum ekimi    12 000 000 
Bakõm işlemleri (sulama, çapalama vs )    15 000 000 
Söküm, tasnif, hendekleme    16 000 000 
                            Ara Toplam 136 000 000 
Beklenmeyen masraflar, %10   13 600 000 
Toplam 149 600 000 

 

Dekardan üretilen standart dut çöğürü 15 000 adet olarak kabul edildiğinde 1 adet dut 
çöğürünün maliyeti 149 600 000/15 000 = 9973 TL olarak hesaplanmaktadõr  
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Tablo 3.b. 1999 Yõlõ Aşõlõ Dut Fidanõ Üretim Maliyeti (1 dekar) 
 
Girdiler  Değer (TL) 
Arazi kirasõ      24 000 000 
Gübreleme     15 000 000 
Toprak hazõrlama     15 000 000 
Dut çöğürü bedeli (6000 ad/da)     60 000 000 
Çöğürlerin şaşõrtõlmasõ ve bakõm   100 000 000 
Aşõlama      50 000 000 
İkinci yõl arazi kirasõ      24 000 000 
İkinci yõl bakõm işleri      50 000 000 
Söküm, tasnif, hendekleme      40 000 000 
Toplam   378 000 000 

Beklenmeyen masraflar,(%10)   37 800 000 
Genel Toplam 415 800 000 

 
Çeşitli nedenlerle zayiata uğrayanlar dõşõnda kalan fidan miktarõ 3 500 olarak 
hesaplandõğõndan bir fidanõn maliyeti 415 800 000/3 500 = 115 800 TL olarak 
hesaplanabilir. 

Tablo 3.c. Polihibrit İpekböceği Tohumu Üretimi Maliyeti (4 000 kutu) 
 

Girdiler Değer (TL) 
Damõzlõk koza bedeli(1000 kg.)   3 000 000 000 
İşçilik(koza kesme, krizalit ayõrma, kelebek işçiliği, mikroskop muayenesi, 
tohum sayõmõ, tohum yõkama, tartõ ve kutulama)  4 000 000 000 

Personel giderleri   2 000 000 000 
Su ve elektrik giderleri     300 000 000 
Akaryakõt ve yağ giderleri      150 000 000 
Makine ve teçhizat onarõm giderleri       90 000 000 
Malzeme alõmlarõ      300 000 000 
Amortisman        10 000 000 
Diğer giderler      150 000 000 
Toplam 10 000 000 000 

 
1999 yõlõ rayiç fiyatlarõna göre 1 kutu ipekböceği tohumu maliyeti 
10 000 000 000 /4 000=2 500 000  TL� dõr . 
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Tablo 3.d. 1999 Yõlõ Yaş Koza Üretim Maliyeti ( 1 kutu) 

Girdiler Değer (TL) 
Böcekhane kirasõ   4 200 000 
Böcekhane bakõm masrafõ    2 000 000 
Tohum bedeli    2 250 000 
Malzeme masrafõ (kağõt, kerevet, askõ)   3 200 000 
Isõtma masrafõ   1 500 000 
Yaprak bedeli  11 500 000 
İşçilik (kerevet yapma, yaprak taşõma ve kesme, bakõm, 
askõdan sökme ve ayõrma, pazara taşõma ve pazarlama) 37 000 000 

Amortisman   1 500 000 
Diğer masraflar    2 000 000 
                       Toplam  65 150 000 
Masraflar toplamõ faizi ve genel idare masraflarõ    1 300 000 
                       Üretim Girdileri Toplamõ 71 850 000 
Tali gelir   3 810 000 
                        Net Üretim Girdisi 68 400 000 

 
Bir kutudan 30 kg. yaş koza alõndõğõ kabul edildiğinde 1 kg�õn maliyeti  
68 040 000/30=2 268 000 TL olarak tahmin edilebilir. 
 
Tablo 3.e. Ham İpek Üretim Maliyeti (kg.) 
Girdiler  Değer (TL) 
Yaş koza bedeli (6 kg.) 13 608 000 
İşçilik (1/4 yevmiye)   1 000 000 
İşletme masraflarõ (%10)      500 000 
Amortisman (%10)      500 000 
Diğer masraflar (%5)     500 000 
Toplam 16 308 000 

 
Modern filatüre göre yapõlan bu maliyet, eski tip mancõnõkla elde edilen üretim 
maliyetinden daha yüksektir. Fakat dokuma sanayisinde modern filatür ve mancõnõk ile 
üretilen ham ipeğin birlikte kullanõlmasõnda bazõ sorunlar ortaya çõktõğõ ve modern filatürle 
daha kaliteli ipek elde edildiği unutulmamalõdõr. 

 

Bir kutu ipekböceğinin beslenmesi için ülkemizde 550, 600 kg. dut yaprağõ 
harcanmaktadõr.  Bir kutu tohum için harcanan işçilik Japonya�da 14, Türkiye� de 20 erkek 
iş gücü birimidir. Türkiye�de kutu başõna ortalama yaş koza verimi 28 kg�dõr. Birim üretim 
için harcanan işçilik ve girdi miktarlarõ arttõğõnda üretim maliyetleri de artmakta 
dolayõsõyla fiyatlarõn da yüksek bir seyir takip etmesi söz konusu olmaktadõr. Yüksek 
maliyet uluslararasõ rekabet gücümüzü düşürmekte, aleyhimize olmasõna yol açmaktadõr. 
 
2.5. Dõş Ticaret  
Önceki yõllarda yurt içi tohum üretiminin talebi karşõlayamadõğõ durumlarda ithalat, tohum 
arzõnõn fazla olduğu yõllarda da tohum ihracatõ yapõlmõştõr. Ham ipeğin en fazla 
değerlendirildiği ipek halõ sektöründe ihtiyaç olan ham ipeğin büyük bir bölümü ithalatla 
karşõlanmaktõr. 
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Tablo 4. Ham İpek İthalatõ 
Yõllar Miktar (kg.) Tutarõ ($) 
1997 187 898 3 482 777 
1998 136 747 2 191 819 
1999 85 899 * 1 164 348 

Kaynak :D.İ.E. ( * İlk sekiz ay) 
 
Ülkemizde yaş koza fiyatõnõn ve buna bağlõ olarak ham ipek fiyatõnõn Çin, Hindistan gibi 
ülkelere göre yüksek olmasõ yanõnda ihtiyacõ karşõlayamamasõ ham ipek ithalatõnõ gündeme 
getirmektedir. Gümrük vergisinden muaf bulunan ham ipek ithalatõnõn son yõllarda  
150-200 ton civarõnda gerçekleştiği bilinmektedir. Bunun yanõnda yasal olmayan yollardan 
fazla miktarda ucuz ham ipek ve ipekli kumaş girişinin de gerçekleştiği tahmin 
edilmektedir. 
 
Yurdumuzda üretilen kozanõn 1979 yõlõna kadar % 40-50�si kuru koza olarak ihraç 
edilmekteydi. Bu yõldan itibaren kuru koza ihracõnõn durduğu, üretilen ham ipeğin büyük 
oranda ipek halõ sanayinde kullanõldõğõ ve halõ üretiminin tamamõnõn ihraç edildiği 
görülmektedir. İhraç ürünleri arasõnda çekim artõğõ krizalit, deşe vb. gibi maddeler de 
vardõr. 

Tablo 5. İpek Halõ ve İpekböceği Tohumu İhracatõ 
İpek Halõ İhracatõ Yõllar İpekböceği 

Tohumu (kutu) (m²) (kg.) 
İhraç Değeri 

($) 
1997 -- 20 138 55 113 33 046 138 
1998 600 * * * 
1999 570 * * * 

Kaynak : D.İ.E. (*1998 ve 1999 rakamlarõ henüz yayõnlanmamõştõr.) 

2.6. Fiyatlar 
 
Yaş koza üretiminin yarõdan fazlasõ yüzyõllardõr aynõ işlevi yürüten ve tarihi özelliği olan 
Bursa Borsasõnda pazarlanmaktadõr. Üretici ürününü borsa dõşõnda pazarlarken tekelci 
piyasanõn oluşmasõ durumunda ürünün değer fiyattan satõlamamasõ söz konusu olmaktadõr. 
Üretimin büyük bir kõsmõnõ gerçekleştiren ve bu konuda örgütlenen Marmara Bölgesi 
üreticileri ürünlerini diğer bölgelere kõyasla daha yüksek fiyattan pazarlayabilmektedirler. 
Bursa Borsasõnda serbest piyasa koşullarõnda ve çok sayõda satõcõ ve alõcõnõn mevcut 
olduğu yaş koza borsasõnda oluşan fiyatlar Türkiye ortalama fiyatõnõ büyük ölçüde 
etkilemektedir. 
 
Koza üreticileri sattõklarõ ürünlerin bedelini genellikle peşin olarak alõrlar. Kozalar tek 
elden kullanõcõya satõldõğõ için pazarda aracõlar yoktur. Arz miktarõ, kasa fiyatõ, alõcõlarõn 
talep ve ihtiyaçlarõ ve koza kalitesine göre oluşmaktadõr. 
 
1980 yõlõndan sonra yaş kozanõn destekleme kapsamõ dõşõna çõkarõlmasõ ile fiyatlar serbest 
piyasa koşullarõnda dünya fiyatlarõyla uyumlu şekilde oluşmaya başlamõştõr. Ancak 1989 
yõlõndan sonra rejim ve iklim avantajlarõ nedeniyle Çin'in ham ipek fiyatlarõnõ önemli 
ölçüde düşürmesi dünya piyasalarõnõ ve dolayõsõyla ülkemizdeki fiyatlarõ olumsuz yönde 
etkilemiş, daha sonra Körfez Savaşõ nedeniyle ipek halõ ihracatõmõzõn azalmasõ, 
turizmimizin olumsuz etkilenmesi nedeniyle turistik bölgelerdeki ipek halõ satõşlarõnõn 
düşmesi gibi faktörler yaş koza ve ham ipek fiyatlarõnõn düşmesine bu da koza üretiminin 
azalmasõna yol açmõştõr. 
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Tablo 6. 1994-1999 Yõllarõ Arasõndaki Yaş Koza Fiyatõ 
Yõllar (TL/kg.) ($/kg.) 
1994     61 130 1.95 
1995   203 000 4.00 
1996   400 000 5.00 
1997   761 000 4.60 
1998 1 250 000 5.20 
1999 1 900 000 4.60 

Kaynak: İpekböcekçiliği Araştõrma Enstitüsü 
 

Dünya yaş koza üretiminin % 70�ten fazlasõnõ üreten Çin�de 1 kg. yaş kozanõn 1 $ 
civarõnda olduğu bilinmektedir. Yaş koza fiyatlarõnda ülkelere göre büyük farklõlõklar 
görülmektedir. 1997 yõlõ verilerine göre ülkemizde 4.60 $ olan yaş koza fiyatõ Japonya�da 
12.88 $, Hindistan�da 3.11 $ düzeyindedir. 

 

Halen az miktarda koza üretimi yapan AB ülkelerinden İtalya ve Yunanistan'da 
ipekböcekçiliği, AB�nin ortak piyasa düzenine giren tarõm kolu olduğundan 
desteklenmektedir. Garanti fonundan 1999 yõlõnda kutu başõna 130 ECU destekleme 
yapõlmõştõr. 

Tablo 7. Dünya Ülkelerindeki Yaş Koza ve Ham İpek Üretimleri ve Fiyatlarõ (1997 yõlõ) 
Ülkeler Yaş Koza Üretimi (ton) Ham İpek Üretimi (ton) Yaş Koza Fiyatõ ($/kg) 
Brezilya   14 811.0   2 120.0   2.40 
Bulgaristan        156.0        21.0   1.70 
Çin 500 000.0 60 300.0   1.00 
Kolombiya          42.5        21.2   2.50 
Fildişi Sahili           8.1       -   1.25 
Mõsõr         21.2         2.7   3.40 
Fransa           1.0         0.3   13.00 
Yunanistan         32.0       -   2.00 
Hindistan 115 655.0 14 126.0   3.11 
Endonezya        463.8        66.6   1.20 
İran     5 000.0      800.0   4.50 
İtalya          22.0       -   9.00 
Japonya     2 517.0   1 902.0 12.88 
Nepal          13.0          1.2   2.00 
Özbekistan   20 412.0      125.0   1.50 
Filipinler           5.1     -   2.30 
Romanya           5.0         0.1   1.50 
Tayland   14 047.0  1 280.0   2.56 
Türkiye        160.6       27.0   4.60 
Vietnam   13 000.0  1 400.0   2.00 
Toplam 686 376.8 - - 

Kaynak: Sericologia, 1998 
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2.7. Rekabet Edilebilirlik 
 
Milli geliri Çin (620 $), Hindistan (340 $), Vietnam (240 $) gibi düşük seviyelerde olan ve 
yõlda üç-dört kez böcek besleyebilen ülkelerle üretim maliyeti yönünden ülkemizin rekabet 
etme gücü düşüktür. 
 
Dünya yaş koza toplam üretiminin yaklaşõk % 70� ine sahip olan Çin, ham ipek ve yaş 
koza fiyatlarõnõ istediği gibi değiştirerek dünya yaş koza ve ham ipek piyasasõnda tek 
hakim rolünü sürdürmektedir. Bununla birlikte Japonya (39 000 $) ve Güney Kore  
(9 700 $) gibi milli gelir ve sanayileşme düzeyi yüksek olan ülkelerde ise yaş koza üretimi 
önemli ölçüde düşmüştür. 
 
AB üyelerinden Fransa ve özellikle İtalya, yaş koza üretimleri çok düşük olduğu halde ham 
ipek ithal edip, markalõ tekstil ürünlerine dönüştürerek ülkelerine büyük ekonomik kazanç 
sağlamaktadõrlar. 
 

2.8. İstihdam ve Sermaye  
 
İpekböcekçiliği halen yardõmcõ bir tarõm kolu olma özelliğini sürdürmektedir. Genellikle 
kadõn, çocuk, yaşlõ ve özürlü gibi emeğini diğer tarõmsal faaliyetlerde istihdam edilemeyen 
aile fertlerinin işgücünü değerlendirir. Mevsimlik olan bu çalõşmalarda dõşarõdan işgücü 
temini hemen hemen yoktur. 
Tablo 8. İpekböcekçiliği Yapan İl, Köy ve Aile Sayõsõ 

Yõllar İl Sayõsõ Köy Sayõsõ Aile Sayõsõ 

1994 27 647 12 189 

1995 23 532  7 493 

1996 24 398  5 756 

1997 17 325  3 863 

1998 13 255  3 115 

1999 12 260  3 019 

Kaynak: D.İ.E. 
 
Tohum üretimi yapan iki kuruluş da geçici işçi istihdamõ ile çalõşmalarõnõ sürdürmektedir. 
Çalõşmalar konunun tekniği gereği tüm yõlõ kapsamadõğõ ve üretim miktarlarõ değişiklik 
gösterdiğinden işgücü istihdamlarõ düzenli değildir. 
 
Sektörde devamlõ istihdam sanayidedir. Emek yoğun bir iş kolu olan ipek halõ 
dokumacõlõğõnda istihdam edilenlerin sayõsõ 30 000�den fazladõr. l m2 ipek halõ dokumasõ 
için yaklaşõk 6 aylõk emeğe ihtiyaç duyulmaktadõr. İpek çekimi, büküm, boya, dokuma, 
emprime ve apre gibi ipekli sanayi kuruluşlarõ yõl boyunca ipek yanõnda diğer doğal ve 
sentetik elyaflarõ da işlemektedirler. Bu nedenle, ipekli sanayisinde çalõşanlarõn sayõlarõnõ 
rakamla ifade etmek mümkün değildir. 
 
Bütün çalõşmalarõ ipekböcekçiliği ile ilgili olan ve devamlõlõk arz eden kuruluşlarda 
istihdam edilenlerin sayõ ve nitelikleri Tablo 9�da verilmiştir.  
 
Sektörde devamlõ çalõşanlarõn çalõşma koşullarõ, iş saatleri ve ücret durumlarõ çalõştõklarõ 
kuruluşlarla ilgili mevcut yasalarca düzenlenmektedir. 
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Tablo 9: İpekböcekçiliği İle İlgili Kuruluşlarõn Personel Mevcudu. 
Personel (nitelik) Kişi (adet) 
Yönetici   3 
Ziraat Yük. Müh.-Ziraat Müh.   7 
Tekniker-Teknisyen 14 
İdari yardõmcõlar 20 
Kalifiye işçi 15 
Vasõfsõz işçi 20 

Kaynak : İpekböcekçiliği Araştõrma Enstitüsü çalõşmalarõ 
 
İpekböceği yetiştiriciliği sektöründe, dutluk tesisi ve böcekhane yapõmõ ile bunlarõn ve 
kurulu tesislerin donatma ve çevirme kredisi ihtiyaçlarõnõn projeli krediler esaslarõ 
dahilinde karşõlanmasõ mümkündür. T.C. Ziraat Bankasõnõn 9.9.1981 tarih ve 4984 
numaralõ genelgesi bu konulara açõklõk getirmek üzere yayõnlanmõştõr. Ancak 
ipekböcekçiliğinin yardõmcõ bir tarõm kolu olarak sürdürülmesi, böceklerin yõlda bir defa 
beslenmesi, genellikle böcekhaneler yerine meskenlerde bakõlmasõ ve aile başõna 1.5-2 
kutu ipekböceği tohumu ile yetinilmesi, kredi talep ve kullanõmõnda çekimserlik 
yaratmaktadõr. 

2.9. Dünya Üretim Durumu 
Başta Uzakdoğu ülkeleri olmak üzere dünyada 21 ülkede koza üretimi yapõlmaktadõr. 
Ancak yõllõk üretimi 1 000 tonun üzerinde olan ülke sayõsõ 8 civarõndadõr. Üretim miktarõna 
göre, sõrasõyla Çin, Hindistan, Özbekistan, Brezilya, Tayland ve Vietnam ilk sõralarõ 
paylaşmaktadõrlar. 
 
1997 yõlõ verilerine göre Çin 500 000 ton, Hindistan 115 655 ton, Özbekistan 20 412 ton, 
Brezilya 14 811 ton ve Tayland 14 047 ton yaş koza üretimi ile toplam üretimin % 90�dan 
fazlasõnõ gerçekleştirmişlerdir. Yoğun yaş koza üretimi nedeniyle Çin dünya ham ipek ve 
ipekli mamul ticaretinde de etkili rol oynamaktadõr. 
 
Tablo 10. Dünyada Yaş Koza ve Ham İpek Üretimi (ton) 

1996 1997 Ülkeler Yaş Koza Ham İpek Yaş Koza Ham İpek 
Çin 430 000 68 500 500 000 60 300 
Hindistan 116 362 12 884 115 655 14 126 
Brezilya   15 368   2 279   14 811   2 120 
Özbekistan   21 700   1 349   20 412      125 
Güney Kore        524      480     -     - 
Tayland     2 381   1 596   14 047   1 280 
Vietnam   12 920   1 600   13 000   1 400 
İran     5 000      700     5 000      800 
Bulgaristan          65       11        156        21 
Türkiye        214       40        160        27 
Fransa           1     0.2           1       0.3 
Yunanistan         33     -         32     - 
Kolombiya         65     17        42        21 
Romanya         10       1          5       0.1 

Kaynak: Sericologia 
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Koza üreten ülkelerin hemen hemen tümünde üretilen kozadan ipek çekildiği için koza 
üretimleriyle ham ipek üretimleri arasõnda paralellik vardõr. Bu durum dünya ticaretinin 
ham ipek ve ipekli mamul madde üzerinde yoğunlaşmasõna yol açmaktadõr. 
 
3. SEKİZİNCİ PLAN DÖNEMİNDE GELİŞMELER 
 
3.1. Üretim Hedefleri 
 
İpekböcekçiliğinde üretim birimleri dut fidanõ, ipekböceği tohumu ve ipekböceği kozasõ 
olarak incelenebilir. 
 
3.1.1. Dut fidanõ üretimi  
 
Son yõllarda yaş koza fiyatlarõnõn düşmesi ve üretimin azalmasõ nedeniyle dut fidanõ talebi 
de azalmõştõr. Özel işletmelerde dut fidanõ üretiminin payõ en düşük düzeye inmiştir. Dut 
fidanõ talebinin özellikle tavsiye edilen çeşitlerden aşõlõ olarak kamu kuruluşlarõnca 
karşõlanmasõ yoluna gidilmelidir. 

3.1.2. İpekböceği tohumu üretimi  
 
1962 yõlõnda başlayan yüksek kaliteli, besleme süresi kõsa ve hastalõklara dayanõklõ 
polihibrit tohum üretimi yurtiçi talebi karşõlayacak düzeyde sürdürülmekte olup bazõ yõllar 
arz fazlasõ tohum ihraç edilmektedir. Halen gen kaynağõ olarak muhafaza edilen 73 saf 
hattõn en iyi hibrit kombinasyonlarõnõn tespiti çalõşmalarõnõn sürdürülmesi ve dünya 
standartlarõnda olan tohum üretim teknolojimizin daha kontrollü olarak devam ettirilmesi 
gerekmektedir. Tohum üretici kuruluşlarõn, kullanõmõ geçici olarak bõrakõlanlar dahil, 
toplam 60 000 kutu olan kapasitesi bu plan dönemindeki ihtiyacõ karşõlayacak düzeydedir. 
 
3.1.3. Koza üretimi  
 
1980-1990 yõllarõ arasõnda koza fiyatlarõnõn tatminkar düzeyde seyretmesi ile koza 
üretiminde bir ölçüde istikrar sağlanmõş olup ortalama üretim 2 000 ton civarõnda 
gerçekleşmiştir. Ancak son yõllarda meydana gelen olumsuz gelişmeler üretimi 
geriletmiştir. Tarihsel gelişim içerisinde de zaman zaman krizli dönemler olmuş fakat 
bunlar atlatõlmõştõr. Önümüzdeki plan döneminde yaş koza fiyatlarõnõn istikrar kazanmasõ 
ve ipek halõ ihracatõnõn artõrõlmasõ için gerekli önlemlerin alõnmasõ ile koza üretimini 
artõrmak mümkündür. 
 
Tablo 11. Sektördeki Üretim Hedefleri 

Yõllar İpekböceği 
Tohumu. (kutu) Yaş Koza (ton) Ham İpek 

(ton) 
Dut Fidanõ (adet) 

Kamu 
2001  8 000 224 37 5 000 
2002  9 000 252 42 5 000 
2003 10 000 280 46 5 000 
2004 11 000 308 51 5 000 
2005 12 000 336 56 5 000 

Not: 1999 yõlõnda kutu başõna verim 28 kg yaş kozadõr. Tohum üretiminde ihracat olasõlõklarõ da dikkate alõnmõştõr. 
 
Tablo 12. Üretim Hedeflerinin 1999 Yõlõ Fiyatlarõ İle Üretim Değerleri (milyon TL) 
Yõllar İpekböceği tohumu Yaş Koza  Dut Fidanõ 
2001 18 400 425 600 1 500 
2002 20 700 478 800 1 500 
2003 23 000 532 000 1 500 
2004 25 300 585 200 1 500 
2005 27 600 638 400 1 500 
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3.2. Dõş Ticaret Hedefleri 
 
Yurt içinde üretilen koza ham ipek haline getirildikten sonra tamamõna yakõn bölümü ipek 
halõ dokumacõlõğõnda kullanõlmakta ve ipek halõ olarak ihraç edilmektedir. Yurt içi ham 
ipek üretimi ipek halõ sektörünün ihtiyacõnõ karşõlamaktan uzaktõr. Bu nedenle son yõllarda 
yõlda yaklaşõk 200 ton ham ipek ithal edilmektedir. 
 
Yõllõk 40-45 000 m² olan ipek halõ kapasitesinin hammadde ihtiyacõnõn ithalat yoluyla da 
olsa karşõlanõp turistik yörelerde pazarlanmasõ veya ihraç edilmesi gerekmektedir. 
İstihdama ve döviz girdisine önemli ölçüde katkõda bulunan bu sektörün desteklenmesi 
gerekmektedir. 

Tablo 13. İpek Halõ İhracat Projeksiyonu 

Yõllar İpek Halõ (m²) 
2001 50-60 000 
2002 50-60 000 
2003 50-60 000 
2004 50-60 000 
2005 50-60 000 

 
Üretilen koza mamul madde haline gelinceye kadar yaklaşõk 14 misli katma değer artõşõ 
sağlamaktadõr. Bununla birlikte dahili koza üretimi, ipek halõ ve ipekli tekstil ihtiyacõnõ 
karşõlayamamaktadõr. Önümüzdeki plan döneminde kuru koza ve ham ipek ihracatõ 
mümkün görülmemektedir. 
 
İpek halõ üretiminde kullanõlan ham ipeğin ithalatõ yurtiçi ham ipek üretiminin yeterli 
olmadõğõ durumlarda, ipekböcekçiliğinin gelişmesini engellemeyecek ve koza üreticisini 
mağdur etmeyecek tedbirler alõnarak gerçek ihtiyaç tespiti yapõldõktan sonra 
gerçekleştirilmelidir. 
 
Tablo 14. Ham İpek Üretim, Tüketim ve İthalat Projeksiyonu (ton) 

Yõllar Ham İpek Üretimi Ham İpek Tüketimi Ham İpek İthalatõ 
2001 37 200 163 
2002 42 200 158 
2003 46 200 154 
2004 51 200 149 
2005 56 200 144 

 
Tablo 15. Koza Üretimi, Tohum Talebi ve Dut Fidanõ Üretimi Projeksiyonu 

Yõllar Tohum Talebi (kutu) Toplam Dut Fidanõ Üretimi (adet) 
2001 8 000 5 000 
2002 9 000 5 000 
2003 10 000 5 000 
2004 11 000 5 000 
2005 12 000 5 000 

Kaynak :İpekböcekçiliği Araştõrma Enstitüsü 
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İpekböcekçiliği Araştõrma Enstitüsü ve üretimde bulunan kamu kuruluşlarõnda anaçlõk dut 
bahçesi tesisleri tamamlanmõştõr. Yüksek verimli çeşitlerden yaprak dut fidanõ dağõtõmõna 
başlanmõş ve aşõ kalemi talepleri karşõlanmaktadõr. Bu çalõşmalarõn geliştirilmesi için 
yatõrõm söz konusu değildir. İpekböceği tohumu üretimi için de yeni yatõrõmlara gerek 
yoktur. İhtiyaç durumunda mevcut kuruluşlar işçi sayõsõnõ arttõrmakla talebi 
karşõlayabileceklerdir. 
 
Yaş ipekböceği kozasõ üreticisinin desteklenmesine ve destekleme primi ödemeleri için 
gerekli finansmanõn destekleme ve fiyat istikrar fonundan karşõlanmasõna ilişkin Bakanlar 
Kurulu Kararõ 23734 sayõ ve 23.06.1999 tarihli Resmi Gazetede yayõmlanarak yürürlüğe 
girmiştir. Bu karara göre 1999 yõlõ ürünü yaş ipekböceği kozasõnõn Koza Tarõm Satõş 
Kooperatifleri Birliği�ne satõşõnda üreticiye verilecek destekleme prim tutarõ Tablo 16�da 
verilmiştir. 

Tablo 16. Üreticiye Verilecek Destekleme Prim Tutarõ 

Yaş Koza Sõnõfõ Prim Tutarõ (TL/kg.) 
Damõzlõk ve I. sõnõf yaş koza 1 400 000 
II. sõnõf yaş koza 1 300 000 
III. sõnõf yaş koza 1 200 000 
Çipez koza    300 000 

 
T.C. Ziraat Bankasõnõn ipekböcekçiliğine ait kredi genelgesine uygun olarak yetiştiricilerin 
yeterli sayõda kredi talebinde bulunmadõğõ bildirilmektedir. 
 
3.3. Sağlanacak Katkõlar 
 
Tablo 17: Sağlanacak Toplam Katma Değer Projeksiyonu (milyon TL) 

Yõllar Üretilen Yaş Kozanõn 
Parasal Değeri 

İpek Halõ Olarak 
İhracat Değeri 

Sağladõğõ 
Katma Değer 

2001 425 600 5 958 400 5 532 800 
2002 478 800 6 697 600 6 218 800 
2003 532 000 7 448 000 6 916 000 
2004 585 200 8 192 800 7 607 600 
2005 638 400 8 937 600 8 299 200 

1. 1999 yõlõ yaş koza ortalama fiyatõ 1.900.000 TL/kg alõnmõştõr. 
2. 1 m² ipek halõ için 6 kg. ipek kullanõldõğõ kabul edilmiştir. 
3. 1 kg ham ipek için 6 kg. yaş koza kullanõlmõştõr. 
 
Mevcut ipek halõ tezgahõ kapasitesi dikkate alõnarak, ipek halõ ihracat projeksiyonunun 
gerçekleşmesi için, yurt içi ham ipek üretiminin ihtiyacõ karşõlayamamasõ durumu ortaya 
çõkmaktadõr. 1 m² ipek halõ dokumasõnda kullanõlacak ham ipek miktarõnõn kesin tespiti 
yanõnda, sektörün stoklu çalõşmasõ gereği yurt içinden sağlanamayan ham ipeğin ithaline 
ihtiyaç vardõr. Tekstil sektörünün arzuladõğõ standart A kalite ipek de buna dahildir. Ancak 
ham ipeğin gümrük vergisinden muaf tutulmasõ, iç piyasadaki fiyat istikrarõnõn 
bozulmasõna ve haksõz rekabete yol açmõş ve üreticilerin rekabet gücü büyük ölçüde 
kõrõlmõştõr. 
 
Dut fidanõ ve ipekböceği tohumu üretimi ile ipekböceği yetiştiriciliğinde mevsimlik olarak 
4 000 aileye istihdam olanağõ yaratõlmõştõr. Bu sektördeki en geniş istihdam hacmi ipek 
halõ dokumacõlõğõnda olup yaklaşõk 30 000 kişilik kapasite yaratõlmõştõr. Sekizinci plan 
döneminde ihracattaki gelişmeye bağlõ olarak istihdamõ artõrmak mümkün olabilecektir. 



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                                                                                 Hayvancõlõk Özel İhtisas Komisyonu Raporu 

   http://ekutup.dpt.gov.tr/hayvanci/oik587.pdf    
 

28

4. SEKTÖRÜN AB VE DİĞER  ÜLKELERLE KARŞILAŞTIRILMASI 
 
AB ülkelerinde 1960�lõ yõllarda yaklaşõk 5 900 ton olan yaş koza üretimi şimdi yok 
denecek kadar azdõr. Halen İtalya ve Yunanistan�da sembolik miktarda ipekböceği tohumu 
ve koza üretimi yapõlmaktadõr. 

Tablo 18. Bazõ AB Ülkelerinde Yaş Koza Üretimi (ton) 

Ülkeler 1994 1996 1997 
Fransa   1   1   1 
Yunanistan 31 33 32 
İtalya 11  22 

Kaynak: Sericologia 
 
İtalya, Fransa ve İngiltere� de ipekli tekstil sanayi oldukça gelişmiştir. Bu ülkeler önemli 
miktarda ham ipek ithal edip işledikten sonra büyük bir kõsmõnõ ihraç etmektedirler.  
Özellikle yõllõk ham ipek ithalatõ 2 500 tonu bulan İtalya dünyanõn en büyük ipekli tekstil 
ihracatçõsõ durumundadõr. 
 

Tablo 19. 1998 Yõlõ İtalya�nõn Ham İpek İthalatõ ve İşlenmiş İpekli Ürün İhracatõ 

Cinsi İthalat (kg) İhracat (kg) 
Ham İpek 2 477 278      55 494 
Artõk İpek 1 662 378      20 496 
Bükülmüş ve Eğrilmiş İpek 1 223 615 1 098 800 
İpekli Ürünler    520 833 2 045 652 
Toplam 5 884 104 3 230 442 

Kaynak: I.S.A. 
 
AB ülkelerinin koza ve ipek üretimleri kendi ihtiyaçlarõnõ karşõlamaktan çok uzaktõr. İpekli 
tekstil sanayilerinin gelişmiş olmasõ nedeniyle ham ipek ihtiyaçlarõnõ ithalat yoluyla 
karşõlamaktadõrlar. Ham ipek ithalatlarõnõn yaklaşõk % 90�õnõ Çin'den, kalanõnõ Brezilya ve 
diğer ülkelerden yapmaktadõrlar. AB ülkelerinin ipek halõ ihtiyacõnõn bir  bölümü 
ülkemizden karşõlanmaktadõr. 
 
Tablo 20. 1996 Yõlõ Bazõ AB Ülkelerinin Ham İpek İthalatõ ve İhracatõ ( ton ) 

Ülkeler İthalat İhracat 
Fransa   422    3 
İngiltere     81   56 
İtalya 2 975 118 

                                            Kaynak:I.S.A. 
 
Halen koza üretimi yapan İtalya ve Yunanistan�da ipekböcekçiliği AB� nin ortak piyasa 
düzenine giren tarõm kolu olduğundan desteklenmektedir. 1999 yõlõnda kutu başõna 
130 ECU prim verilmiştir. AB ülkelerinde son 15-20 yõl içinde büyük gerileme gösteren 
koza üretimi yerini ipekli tekstil sanayisine bõrakmõştõr. AB ortak tarõm politikasõ 
çerçevesinde desteklenmesine rağmen koza üretimi gün geçtikçe azalmaktadõr. Türkiye�de 
ise koza üretimi herhangi bir şekilde sübvanse edilmemektedir. Oysa koza ve buna bağlõ 
olarak ipek halõ üretimi emek yoğun bir işkolu olmasõ nedeniyle ülkemizde istihdamõ 
arttõrõcõ bir özelliğe sahiptir. 
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AB ortak tarõm politikasõna göre koza, ortak piyasa düzenine bağlanan ürünler içine 
alõnmõştõr. Ortak tarõm politikasõnõ finanse etmek için 1962 yõlõnda Avrupa Tarõmsal 
Yönlendirme ve Garanti Fonu oluşturulmuştur. Bu fonun garanti bölümü Ortak Fiyat ve 
pazarlar politikasõnõ finanse etmektedir. 

Kozanõn AB ekonomileri içindeki payõ küçüktür. Koza üretimi ve ipek halõ 
dokumacõlõğõnõn Türkiye ekonomisi içindeki yeri önemlidir. Koza üretimi, filatür, büküm, 
boya, ipek halõ ve ipekli kumaş üretimi ile istihdam alanõ yaratõlmakta, bunun yanõnda ipek 
halõ ihracatõ ile 35 milyon dolara yakõn döviz girdisi sağlanmaktadõr. 1999 yõlõnda yapõlan 
koza üretimi karşõlõğõnda üreticilerin eline 253 milyar TL geçmiştir. 
 
Dünya yaş koza ve ham ipek üretiminin yarõdan fazlasõnõ üreten Çin'de işçilik ücretinin 
ucuz ve iklimin uygun olmasõ gibi nedenlerle maliyet düşüktür. Ayrõca üretimin tamamõna 
yakõn bölümünü gerek ham ipek gerekse ipekli mamul madde olarak ihraç ederek dünya 
ticaretini elinde tutmaktadõr. Kuru koza ihracatõ da yapan Hindistan ise üretiminin diğer 
bölümünü ham ipek ve ipekli mamul olarak ihraç etmektedir. Japonya gelir seviyesi, 
tüketim alõşkanlõğõ ve gelenekleri nedeniyle ürettiğinden daha fazlasõnõ tüketmektedir ve 
dünya ipek tüketiminde % 25�lik bir paya sahiptir. Diğer yandan Japon ipekli sanayi, koza 
üretimi ve ipekböceği besleyen aile sayõsõndaki azalmaya bağlõ olarak gerilemektedir. 
Koza ve ipek üretimi sõnõrlõ sayõda ülkede yapõlmasõna karşõlõk çok sayõda ülkede 
tüketilmektedir. Tüketim bakõmõndan ilk sõralarõ Hindistan, Japonya, Çin, A.B.D. ve AB 
ülkeleri almaktadõrlar. 
 
5. TÜRKİYE İPEKBÖCEKÇİLİĞİNİN SORUNLARI 
 
1983 yõlõnda dünya toplam yaş koza üretimi 467 000 ton ve Çin'in üretimi 245 000 ton 
iken, Çin üretim patlamasõ yaparak 1994 yõlõnda 840 000 tona, dünya üretimi ise 1 050 000 
tona yükselmiştir. Üretimin hõzla artmasõna karşõlõk talebin aynõ oranda artmamasõ sonucu 
Çin arz fazlalõğõ ile karşõ karşõya kalmõş ve 1989�dan itibaren özellikle ham ipek 
fiyatlarõnda damping uygulamaya başlamõştõr. Kilosu 55-60 $ olan ham ipek fiyatlarõnõ 20-
25 $�a kadar indirmiş ve halen bu uygulamaya devam etmektedir. Kõsaca, dünya 
piyasalarõnda bir anlamda Çin�in tekelci konumu yüzünden fiyatlar önemli ölçüde 
gerilemiştir.  
 
1990 yõlõnda meydana gelen Körfez Savaşõndan sonra Arap ülkelerine olan ipek halõ 
ihracatõmõz bu ülkelerdeki ekonomik kriz nedeniyle durma noktasõna gelmiştir. Ayrõca 
savaşõn Ortadoğu ve Avrupa'da yarattõğõ tedirginlik ve gerginlik bu dönemde ülkemize 
gelen turist sayõsõnõn azalmasõna yol açmõş ve turistik bölgelerimizdeki ipek halõ 
satõşlarõnõn önemli ölçüde düşmesine neden olmuştur. 
 
Sovyetler Birliği�nin dağõlmasõnõn ardõndan koza üretiminin yoğun olduğu Türk 
Cumhuriyetleri�nin bağõmsõzlõklarõnõ kazanmalarõ olumlu bir gelişme olmuş, ancak 
bunlarõn ağõr bir ekonomik kriz içinde olmalarõ ülkemize bir anda çok ucuz fiyatlarla yasa 
dõşõ ya da yasal yollarla kuru koza, ham ipek ve ipekli kumaş gelmesine yol açmõştõr. İç 
piyasayõ etkileyen bu durum halen devam etmektedir. Diğer yandan, Uzakdoğu ülkelerinde 
ortaya çõkan ve Asya krizi olarak adlandõrõlan ekonomik kriz ülkemizi de olumsuz yönde 
etkilemiştir. 
 
Güneydoğu Anadolu Bölgemizde son yõllarda yoğunlaşan terör olaylarõ bu bölgemizde yaş 
koza üretiminin azalmasõnda önemli etken olmuştur. Trakya Bölgesinde süne mücadelesi 
sonucu meydana gelen ipekböceği ölümleri ise bölge üreticilerinde tedirginlik yaratmõş ve 
üretim azalmõştõr. Bitkisel üretimin yoğun olduğu bölgelerimizde zirai mücadele ilaçlarõnõn 
aşõrõ ve bilinçsiz olarak kullanõlmasõ zaman zaman ipekböceklerine zarar vermiş ve 
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üreticiyi olumsuz etkilemiştir. Sanayinin gelişmesi ve çok hõzlõ kentleşmenin yarattõğõ 
çevre kirliliği ve göç üretimin artmasõnõ engellemiştir. Genç neslin ipekböcekçiliğine olan 
ilgisinin az olmasõ da  koza üretimini olumsuz etkilemiştir. 

Yukarõda kõsaca açõklanan; gerek yurtdõşõnda meydana gelen ekonomik ve siyasal 
gelişmeler, gerekse yurtiçi gelişmelerden kaynaklanan nedenler ve bu olumsuz koşullarõn 
sonucu olarak iç piyasada yaş koza ve ham ipek fiyatlarõnõn önemli ölçüde gerilemesi ve 
istikrarõn bozulmasõ koza üretimimizin azalmasõnda en etkili faktörler olmuştur. 
 
6. DEĞERLENDİRME VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER 
 
- Dut fidanõ üretimi ve pazarlanmasõnda önemli sorunlar yoktur. İpek halõ sanayisinde artan 
ham ipek talebinin karşõlanmasõ doğrudan doğruya koza üretimi ile ilgilidir. Bunun için 
ipekböcekçiliğimizi, sanayinin geliştiği yörelerden monokültür (orman içi ve kenarõ köyleri 
dahil) sahalara ve milli geliri düşük olan bölgelere kaydõrmak, ipekböcekçiliğine, koza 
üretimi ile gelir sağlayõcõ, dut ağaçlandõrmasõ ile erozyon önleyici fonksiyonlarõ nedeniyle 
GAP içinde yer vermek, ihtiyaç olan dut fidanlarõnõ dağõtmak, mesken darlõğõnõ gidermek 
için gerekli kredi uygulamalarõnda işlerlik sağlamak, yayõn vasõtalarõyla üreticinin teknik 
bilgisini arttõrmak, diğer teknik tedbirlerin de alõnmasõyla kutu başõna verimi yükseltmek, 
yeni üretim bölgeleri dahil istikrarlõ bir fiyat politikasõ takip etmek , yaş koza üretim artõşõ 
ve dolayõsõyla ipek halõ sanayisinin hammadde ihtiyacõnõ yurt içinden karşõlamak başlõca 
hedefler olmalõdõr. Bu hedeflere ulaşmak için gereken önlemler şöyle sõralanabilir. 
- Koza üretiminin artõrõlmasõ için yaş koza fiyatlarõnõn tatminkar olmasõ gerekmektedir. 
Ancak son yõllarda örneklerini yaşadõğõmõz uluslararasõ piyasalarda yaşanan olumsuz 
gelişmeler çok kõsa sürede ülkemize de yansõyarak diğer sektörlerde olduğu gibi  iç 
piyasada olumsuz etkiler yaratabilmektedir. Özellikle ipekböcekçiliği gibi yardõmcõ tarõm 
kollarõnda, üreticiye bütçeden sağlanacak az miktardaki bir destek bile bu sektörün 
yaşamasõnõ sağlayacaktõr. 
- Sektörde konu ile ilgili gerek yurt içi gerekse uluslararasõ kuruluşlarõn işbirliğinin 
geliştirilmesinde yarar vardõr. 

- Kredi temininin kolaylaştõrõlmasõ ve bazõ hallerde düşük faiz uygulanmasõ gerekmektedir. 

- Yaş koza pazarlamasõnda kalite sõnõflamasõna işlerlik kazandõrõlmasõ ile koza, ham ipek 
ve ipek halõda ISO 9000 standardõnõn hayata geçirilmesine çalõşõlmalõ ve ihtisas gümrükleri 
kurulmalõdõr. 

- Yeni üretim bölgelerine giriş ve teşvik için pazarlama ağõnõn genişletilmesi yanõnda, bu 
konuda depolama, taşõma ve koza boğma sorunlarõ halledilmelidir. 

- Sektörün her konusunda verimliliğin arttõrõlmasõnõn yanõnda maliyetlerin de düşürülmesi 
zorunluluğu vardõr. 

- İpekböcekçiliği GAP içinde yer almalõdõr. Gelir düzeyi düşük olan bu bölge için 
önümüzdeki yõllarda ipekböcekçiliğinin yöre halkõna katkõ sağlayacağõ düşünülmektedir. 

- Modern yetiştiricilik tekniklerinin geniş çapta uygulanmasõ için eğitim ve yayõm 
faaliyetlerine önem verilmelidir. 
- İpek halõ ihracõnda kalite ve rekabetin sağlanmasõ için teşvik tedbirleri alõnmalõdõr. 

- Ham ipek ithalinin ipekböcekçiliğimize zarar vermemesi için gerekli tedbirler alõnmalõ, 
gerçek kapasite ve stoklu çalõşma gereği tespit edilecek miktarlarda ham ipek ithal 
edilmelidir. 

- Kaçak giren yarõ mamul ve mamul ürünler için tedbir alõnmalõdõr. 
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- İpekböcekçiliği konusunda söz sahibi olan Çin, Hindistan ve Japonya gibi ülkelerle 
ilişkiler arttõrõlmalõ ve bu konuda yapõlan çalõşmalarõn izlenebilmesi için gerekli 
girişimlerde bulunulmalõdõr. 

- Ziraat Fakültelerinde konu ile ilgili eğitim programlarõnõn genişletilmesinde ve 
uygulamaya ağõrlõk verilmesinde yarar vardõr. 

- İpek halõ yanõnda turistik yörelerde pazarlama olanağõ olan ipekli moda ve tekstil ürünleri 
ve el işi hediyelik süs eşyalarõnõn üretimi teşvik edilerek mamul ürün çeşidi arttõrõlmalõdõr. 

- Ülkemizde 1500 yõldõr yaşatõlan, tarihi ipek yolunu simgeleyen ipekböcekçiliği ve 
ipekçiliğimiz ülkemiz için milli, turistik, kültürel ve ekonomik bir değere sahiptir. Bu 
özelliklerinin her biri ipekböcekçiliğimizi geliştirmek için yeterli bir sebeptir. 
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3. BÖLÜM 
 

KÜRK HAYVANCILIĞI 
 
1. GİRİŞ 
Kürk hayvanõ üretimi, kürk elde etmek amacõyla yapõlan bir hayvancõlõk dalõdõr. Doğal 
dengeyi bozuyor gibi görünen bu hayvancõlõk dalõ, doğal dengenin, özellikle doğal hayvan 
populasyonunun korunmasõnda önemli bir fonksiyon üstlenmektedir. Kürk giyme veya 
kullanma isteklerinin önlenememesi nedeniyle artan talebe cevap verebilmek için, 
avlanarak elde edilen postlardan kürk yapõlmaktadõr. Kürk yapõmõnda, kurşun deliği olan 
postlar kalitesiz olduğundan, avlanma yönteminde tuzak veya ilaç kullanõmõ 
önerilmektedir. Bilindiği gibi doğada bu yöntemle, kürk hayvanõ dõşõndaki hayvanlar da 
aynõ derecede yakalanma şansõna sahiptirler. Bu olay da, hem doğadaki hayvanlarõn doğal 
dengesi bozulmakta, hem de doğada bulunan yemlerle dengesiz beslenen hayvanlardan 
elde edilen postlardan yapõlan kalitesiz kürkler piyasaya sürülmektedir. 
 
Et elde etmek amacõyla yapõlan hayvancõlõk gibi, kürk elde etmek amacõyla, hayvanõ 
dengeli besleyerek, uygun barõnaklarda, kontrollü ve talebe göre sõnõrlõ düzeyde yapõlan 
kürk hayvancõlõğõ; kürk hayvanõnõ ve doğal dengeyi korumak, çevre kirliliğini önlemek, 
kaliteli ürün pazarlamayõ teşvik etmek bakõmõndan geliştirilmesi gereken bir hayvancõlõk 
dalõdõr. Bu görüşle; ülke ekonomisi, iklim ve doğal koşullar ile arz-talep durumu dikkate 
alõnarak, kürk hayvanõ üretiminde; şinşilla, tavşan, mink, tilki ve Karagül koyunu üretimi 
esas alõnmõştõr. 
 
2. YAKIN GEÇMİŞTEKİ GELİŞMELER VE MEVCUT DURUM 
 
2.1. Üretim 
 
2.1.1. Üretim alanõ 
 
Şinşilla 

Dünyada en kaliteli kürk elde edilen posta sahip olan, Güney Amerika menşeli şinşillanõn 
Türkiye�de üretimi 8-10 yõl gibi oldukça yenidir. Almanya ve Fransa�dan, Batõ ve Orta 
Anadolu�ya getirilen ve oradan da ülkemizin değişik yörelerine yayõlan bu hayvanõn 
üretimi, daha ziyade sözleşmeli yetiştiricilik şeklinde yapõlmaktadõr. Günümüzde, Or-
Köy�ün uygulama projeleri de dahil olmak üzere orman köylerinde, toprağa bağlõ olmadan, 
şinşilla yetiştiriciliği yapan 500 kadar işletme vardõr. 
 
Şinşilla, gebelik süresi 111-128 gün olan, yõlda iki kez doğum yapan ve her bir doğumda 
ortalama 3-4 yavru veren kemirgen bir hayvandõr. 
 
Şinşilla yetiştiriciliği, Türkiye�nin her bölgesinde, aile işletmeleri ve bunlarõn bağlõ 
olduklarõ distribütör şirketler ve kişiler tarafõndan yapõlmaktadõr. 4 dişi ve 1 erkek 
şinşilladan oluşan bir aile, 45x170 cm (7 650 cm2) alan ile 45 cm yüksekliği olan özel 
bölmeli kafeslerde yetiştirilmektedir. Şinşillanõn ilk damõzlõkta kullanõlma yaşõ 8-9 ay olup, 
damõzlõkta kalma süresi 10-15 yõldõr. 
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Tavşan 

Daha çok deney hayvanõ olarak ve eti için yetiştirilen tavşan; genel olarak çabuk büyüyen, 
hõzlõ üreyen ve insanlar tarafõndan tüketilmeyen bitkisel artõklarõ, kaliteli beyaz ete 
dönüştüren bir hayvandõr. Ayrõca bakõmõnõn kolay olmasõ, küçük alanlarda yoğun olarak 
üretilmesi, her yaştan işgücünün değerlendirilebildiği bir hayvancõlõk kolu olmasõ, 
üretiminin entansif koşullarda yapõlabilmesinin yanõnda, aile işletmeciliğine de çok uygun 
olmasõ gibi nedenlerle son yõllarda tüm dünyada ve ülkemizde tavşan üretim çalõşmalarõ 
yoğunluk kazanmõştõr. 
 
Genellikle her õrk tavşanõn etinden ve postundan yararlanõldõğõ halde, kürk yapõmõ için en 
kaliteli post Rex ve Saten tavşanlarõndan elde edilmektedir. Post amaçlõ yetiştirilen 
tavşanlar en az 6-8 aylõk yaşta kesilmekte, yününden yararlanõlan Ankara (Angora) 
tavşanõndan yõlda 1 kg yün elde edilmektedir. Dünya piyasalarõnda çok aranan Angora 
yünü; ince, yumuşak, hafif, õsõ tutma kapasitesi koyun yününün iki katõ olan bir yündür.  
 
Kapalõ, iyi yalõtõlmõş, yeterli büyüklükte, hava akõmõ olmayan, aydõnlõk, iyi 
havalandõrõlabilen kümeslerde tavşan yetiştiriciliği, Türkiye�de, bütün kürk hayvanlarõnda 
olduğu gibi, çok sõcak bölgelerin dõşõnda tüm bölgelerde yapõlabilir. Günümüzde, özellikle 
Beyaz Yeni Zelanda tavşanõ, et ve deney amaçlõ yetiştirilmektedir. 
 
Ankara tavşanõnõn yünü, Türkiye�ye, dünya tavşan yünü üretimindeki payõ % 90 olan 
Çin�den getirilmektedir. Almanya ve Fransa�da, özellikle damõzlõk tavşan üretimi 
yapõlmaktadõr. Ankara tavşanõnõn yõllõk yün verimi, yapõlan õslah çalõşmalarõ sonucunda 
ortalama 1 kg�a yükselmiştir. Yün verimi dişilerde 800 - 1750 g, erkeklerde 600 - 1450 g 
arasõnda değişmektedir.  
 
Mink 

Mink, kesimhane ve kuluçkahane artõklarõnõ değerlendirebilen bir hayvan olup; et, yumurta, 
balõk, sakatat vb.�nin mikserden geçirildikten sonra hazõrlanan yem karmalarõyla beslenir. 
Yem karmalarõna giren taze yem hammaddelerinin çeşidi ve biçimi ile hammaddelere ve 
yem karmalarõna uygulanan depolama vb. işlemler yönünden diğer hayvanlardan farklõlõk 
gösterir. 
 
Mink, genel olarak soğuk iklim hayvanõ olup, vücut uzunluğu 50 cm, kuyruk uzunluğu 
15 cm�dir. Dişi mink ortalama 1.5 kg, erkek mink 2.5 kg ağõrlõğõndadõr. Yõlda bir doğum 
yapar ve bir doğumda ortalama 5-6 yavru verir. Şubatõn son haftasõ ile Mart ayõnõn ilk 
haftasõ içerisinde kõzgõnlõk gösterir. Dört beş dişi için bir erkek yeterlidir. Gebelik süresi 
36-72 gün arasõnda değişir.   Postu  9-10 aylõk  yaşta  alõnõr.   Damõzlõkta  tutulma  süresi  
4-5 yõldõr. 
 
Mink eti, rendering sistemde et-kemik unu haline getirilip diğer hayvanlarõn yemlerine 
karõştõrõlmakta, deri işleme esnasõnda çõkan mink yağlarõ, rafine edilerek kozmetik 
sanayinde hammadde olarak kullanõlmaktadõr. 

Mink postu üretiminde Danimarka dünyada birinci sõrada yer alõr. Bunda; kürk işleme 
tekniğinin gelişmiş olmasõ, pazarlama olanaklarõnõn çok iyi olmasõ, nakliyenin yok denecek 
kadar az olmasõ, yem ve yem hammaddelerinin kolay temin edilmesi ve depolama 
olanaklarõnõn iyi olmasõ, Avrupa�nõn bir çok yerinde kurulan kürk borsalarõ ve fuarlarõna 
katõlmalarõ, bu işle uğraşanlarõn zaman zaman bir araya gelip sorunlarõnõ birlikte 
tartõşmalarõ, önemli rol oynamaktadõr. 

 



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                                                                                 Hayvancõlõk Özel İhtisas Komisyonu Raporu 

   http://ekutup.dpt.gov.tr/hayvanci/oik587.pdf    34

Tilki 

Tilki, her türlü kesimhane ve kuluçkahane artõklarõnõ ve minkin tüketemediği kurumuş artõk 
yemleri bile iyi değerlendirmesi nedeniyle, mink yetiştiren işletmelere yakõn yerlerde 
yetiştirilmesi daha ekonomik olan bir hayvandõr. 
 
Tilki, her iklim kuşağõnda yaşayabilir. Genel olarak yavru verimi yüksek, yavrunun sütten 
kesim ağõrlõğõ fazladõr. Hõzlõ ve devamlõ büyüyen bir hayvan olup, genellikle boyu 75-100 
cm, kuyruk uzunluğu 30-40 cm�dir. Çok çeşitli renk varyeteleri vardõr. 
 
Tilki yõlda bir doğum yapar. Mavi tilkinin üreme dönemi, ocak ayõnõn ortalarõndan nisan 
ayõnõn başõna kadarki dönem olup, gümüşi tilkininki ise, Şubatõn 2. haftasõdõr. Tilkinin cinsel 
olgunluk yaşõ 10 ay, gebelik süresi 52 gündür. Doğum, Nisan-Mayõs aylarõna rastlar. Bir 
doğumda gümüşi tilki ortalama 4-5, mavi tilki 7-10 yavru verir. Eylül ayõna kadar, yavrular 
anayla birlikte kalõrlar. 8 haftalõk yavru, eğer 1.8 kg ise sütten kesilip ayrõ kafese alõnõr. Kõz-
gõnlõk dönemi Ocak-Nisan arasõdõr ve bu dönemde bir erkek bir dişi, aynõ kafese konur. Hay-
van 7 aylõk olunca, gelişmiş tilki ağõrlõğõna ulaşõr ve 9-10 aylõk çağda (Kasõm-Aralõk aylarõ) 
postu alõnõr. Tilki 9-10 yõl döl verir. Haziranõn ilk günlerinden Ağustosa kadar tüy döker. 
 
Ülkemizde tilki yetiştiriciliği çok az düzeyde olup, pazara intikal eden tilki postlarõ, 
genellikle Doğu Anadolu bölgesinde yabani halde yaşayan av hayvanlarõndan elde 
edilmektedir. Bu postlarõn kaliteli olanlarõ yurt dõşõna satõlmakta, diğerleri ise ülke içerisinde 
kürk imal edilerek pazarlanmaktadõr. Ülkemizde av hayvanõ olan tilkiden elde edilen postun 
sayõsõ kesin olarak bilinmemekle beraber, doğadaki tilki sayõsõnõn yõldan yõla azaldõğõ, hatta 
neslinin tükenmekte olduğu bir gerçektir. 
 

Mink ve tilki yetiştiriciliği, hava akõmõ olmayan, açõk arazide sundurma tipli barõnaklarda, 
özellikle serin bölgelerde yapõlmalõdõr. 
 

Karagül koyunu  

Türkiye�de Karagül koyunu yetiştiriciliğine, ilk defa 1929 yõlõnda Atatürk�e hediye edilen 10 
baştan oluşan sürünün Atatürk Orman Çiftliğine verilmesi ile başlanmõştõr. Daha sonra, 
Karagül õrkõ koçlarla yerli õrklarõmõz arasõnda çevirme melezlemesi yapõlmõş; 1950 yõlõna 
kadar, tüm Karagül ve melezleri Eskişehir-Çifteler harasõna taşõnarak burada büyük bir 
Karagül sürüsü oluşturulmuş ve bu harada birinci sõnõf kuzu postu (astragan) elde edilmiştir. 
Ancak pedigrisi farklõ damõzlõk hayvan bulunamadõğõndan, yani kan tazeleme 
yapõlamadõğõndan, akrabalõk derecesi artmõş ve % 70�e çõkan birinci sõnõf kuzu postu üretimi 
yavaş yavaş gerileyerek, bu koyun õrkõ, ülkemizde giderek yok olmaya başlamõştõr. 
 

Karagül; yağlõ kuyruklu, kaba karõşõk yapağõlõ, etinden, postundan ve yününden yararlanõlan 
kombine verimli bir koyun õrkõ olup, kuzularõnõn postundan kaliteli astragan elde 
edilmektedir. Karasal  iklime ve step karakterindeki koşullara adaptasyon özelliği çok iyi 
olan, -300C�lik soğuğa ve +500C�lik sõcağa dayanabilen, ancak rutubetli soğuğa dayanõklõ 
olmayan bu koyun õrkõnõn, ülkemiz koşullarõnda rutubeti fazla olan yörelerin dõşõnda 
yetiştirilmesine engel olacak hiç bir olumsuzluk bulunmamaktadõr.  
 

Karagül koyunu, vücut yapõsõ itibariyle Akkaraman ve Morkaramandan pek farklõ değildir. 
Fazla isteği olmayan, ülke koşullarõnda rahatlõkla yetiştirilebilen, verimleri diğer koyun 
õrklarõna yakõn olan bir hayvandõr. Uygun koşullar altõnda, işletme gelirinin % 50�sine 
yakõnõnõ kuzu postu geliri oluşturmaktadõr. Bu özelliği, Karagül koyunlarõnõ diğer 
koyunlardan ayõran önemli bir avantajdõr. Karagül koçlarõnõn canlõ ağõrlõğõ 47-72 kg, 
koyunlarõ 30-45 kg arasõnda değişmekte, bir aylõk kuzular ortalama 12 kg gelmektedir. Eti 
lezzetli olup, kalitesi oldukça yüksektir. Et randõmanõ % 50�dir. Postu için kesilen kuzular et 
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hayvanõ gibi değerlendirilebilir. Kuzularõ erken kesilen koyunlar 3-4 ay sağõlõr ve 35-40 kg 
süt verirler. Sütünün yağ oranõ  % 6-8 arasõnda olup, süt verimi 2. derecededir. 
 
Karagül koyunlarõnda, yavrularõn küçük olmasõ nedeniyle, ikizlik makbul değildir. Kuzular 
doğduklarõnda vücutlarõ bukleli ve dalgalõ lifle kaplõdõr. Bukleler 5. günden itibaren açõlmaya 
başlar. Erken ve ölü doğan kuzularõn postundan da yararlanõlõr, hatta çoğunlukla tercih edilir. 
Hafif ipeğimsi parlak bukleli veya buklesiz, kaliteli lifleri olan, astragan diye bilinen kürkü, 
bütün dünya ülkelerinde tercih edilmektedir. 
 
Karagül koyununun yetiştiriciliği, Yozgat-Tokat yöresinde ve Kazova�da halkõn elinde çok 
az miktarda yapõlmaktadõr. Yeni doğmuş kuzularõn öldürülmesinin, halk tarafõndan kabul 
edilememesi nedeniyle, Karagül koyunu yetiştiriciliğinin, ülkemizde giderek yok olduğu 
varsayõlmaktadõr. Ancak Karagül koyunu yetiştiriciliğinin sürdürülmesinde yarar vardõr. 
 
2.1.2. Üretim tesisleri  
 
Şinşilla yetiştiriciliği için havalandõrõlabilen, güneş õşõğõnõ doğrudan almayan, doğal aydõnlõk 
(güneş görebilen), rutubeti fazla olmayan bir oda yeterlidir. Bu görüşle, Türkiye�de üreticiler, 
genellikle evin küçük bir odasõnõ, bodrum veya garaj gibi evin dõşõndaki mekanlarõ, 
havalandõrma ilavesi yaparak, bu amaçla kullanmaktadõrlar. Ancak bu alanlarda hava 
akõmõnõn olmamasõna ve fare gibi kemirgenlerin girmemesine dikkat edilmelidir. Mink ve 
tilki yetiştiriciliği, sundurma altõna yerleştirilmiş kafeslerde; tavşan yetiştiriciliği, kapalõ 
mekanlarda kafes içinde veya serbest olarak yapõlmaktadõr. 

2.1.3. Üretim teknolojisi 
Şinşilla  

Ülkemizde, özellikle besleme ve sağlõkla ilgili uygulamalar yapõlmaktadõr. Üreticiler, 
maliyetin artmamasõ amacõyla, hayvanlarõn dövize endeksli rutin gereksinimi olan uygun 
yem, kum, taş, ot gibi maddeleri kullanmaktan kaçõnmaktadõrlar. Bunlarõn niteliksizlerini 
kullanarak verim ve kaliteyi düşürmektedirler. Ayrõca, yeni aileler oluşturmak için dişi ve 
erkek hayvanlarõn pedigri kartlarõna dikkat etmemekte, rasgele hayvanlarõ, hatta kardeş 
hayvanlarõ bile çiftleştirmektedirler. Bu gibi uygulamalarõn mutlaka önlenmesi gereklidir. 

Tavşan 

Damõzlõk üniteler ile üretim üniteleri birbirinden ayrõlmakla beraber, pazar sõkõntõsõ 
nedeniyle, tavşancõlõk Türkiye�de gerektiği gibi gelişmemiştir. Tavukçuluk Araştõrma 
Enstitüsü�nde et ve yün üretim amaçlõ tavşan yetiştiriciliği yapõlmakta, üniversitelerde ve 
araştõrma merkezlerinde laboratuvar hayvanõ olarak  kullanõlmaktadõr. Sekiz aylõk yaştaki 
tavşanlardan alõnan postlardan  kürk elde edilebildiği halde, kaliteli kürk, aynõ yaştaki Rex ve 
Saten tavşanlarõndan elde edilen postlardan yapõlmaktadõr. 

Mink-tilki 

Kesif yeme ilave olarak kullanõlan taze et, balõk, kuluçkahane ve kesimhane artõklarõnõn 
karõşõmlarõndan hazõrlanan yem karmalarõ ile beslenmektedirler. Üretim sonunda 9-10 aylõk 
yaşa gelen mink ve tilkilerden post alõnmakta, postlar işlendikten yani tabaklandõktan ve 
aprelendikten sonra kürk yapõmõnda kullanõlmaktadõr. 

2.1.4. Verim ve üretim miktarõ 
Şinşilla 

Ülkemizde, ortalama hayvan başõna 2-3 yavru verimine ulaşõlmaktadõr. Ancak bakõm ve 
besleme, sağlõk, post çõkartma ve tabaklama-apreleme uygulamalarõndaki hatalardan dolayõ, 
postlar niteliksiz, dünya standartlarõna ve kürk borsalarõna uygun değildir. 
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Karagül koyunu 

Tokat Kazova�da halkõn elinde sembolik miktarda karagül koyunu bulunmaktadõr. 
 
Tavşan 
Günümüzde, ülkemizde  et ve deney hayvanõ olarak tavşan yetiştirilmektedir. Son yõllarda 
yün amaçlõ olarak Ankara tavşanõ üretimine yönelik çalõşmalar ağõrlõk kazanmõştõr. Ankara 
Tavukçuluk Araştõrma Enstitüsü ve Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi, TÜBİTAK 
desteğiyle ortak çalõşmalar yapmaktadõrlar.  
 
2.2. Dõş Ticaret Durumu 
 
Mink, tavşan, tilki, astragan ve susamuruna ait 1996-1999 yõllarõ arasõndaki ithalat ve ihracat 
değerleri Tablo 1�de verilmiştir. 
 
Şinşilla 
Şinşilla postlarõnõn ham post olarak satõlabilirliği, belli kaliteye ulaşõlmasõ koşuluyla 
yüksektir. Özel firmalar tarafõndan, damõzlõk ve yavru şinşilla ithal edilmekte, ham post 
ihracatõ yapõlmaktadõr. Ancak doğru sayõsal değerlendirme yapabilecek verilere 
ulaşõlamamõştõr. 
 
Mink-tilki 
Post ve kürk ithalatõ yapõlmaktadõr. Rakamsal değerlendirme yapõlamamõştõr. 
 
2.3. Stok Durumu 
 
Özellikle şinşilla yetiştiriciliğinde, sadece özel firmalarla, bu firmalarõn denetimindeki  
üreticilerin elinde bulunan hayvanlar bilinmektedir. Bu durumda bir stoktan bahsetmek 
mümkün değildir. Mink, tilki ve tavşan yetiştiriciliğinde stok yoktur. 
 
2.4. Yurtiçi Tüketim 
 
Şinşilla , astragan, mink, tilki ve tavşan kürklerinin yurtiçi tüketimine ait resmi kayõtlar 
bulunmamaktadõr. Tavşan ayrõca, laboratuvar ve et hayvanõ olarak da değerlendirilmektedir. 
 
2.5. Fiyatlar 
 
Şinşilla ile ilgili fiyatlarõn oluşmasõnda, yani hayvan ve malzeme ithalatõ ile post ve kürk 
ihracatõnda yurtdõşõ firmalarõn ve borsalarõn etkisi vardõr. Post satõşlarõnda açõk artõrma 
sistemi uygulanmaktadõr. Hayvan alõm fiyatlarõ, alõnan hayvanlarõn kalitesine, cinsiyetine ve 
satõcõ firmaya bağlõ olarak değişmekte, malzemelerin fiyatlarõ ise üretici ülkenin belirlediği 
fiyata, nakliye, vergi vs. eklenerek  döviz endeksli olarak oluşmaktadõr. Mink ve tilki 
kürkünün fiyatõ arz-talep doğrultusunda yurtdõşõ piyasalarda belirlenmektedir. Tavşanda  
fiyat, üreticiler tarafõndan yem ve bakõm masrafõ dikkate alõnarak, değişen miktarlarda 
belirlenmektedir. 
 
2.6. İstihdam 
 
Şinşilla yetiştiriciliği genellikle bir yan gelir kaynağõ olup, konuyla ilgilenen ailelerde özel 
bir istihdam yaratmamaktadõr. Ancak özellikle orman köylüleri gibi toprağa bağlõ 
yetiştiricilik yapõlamayan köylerde gelire katkõ sağlayabilecek niteliktedir. Orman 
Bakanlõğõnca istihdam yaratmak amacõyla 1997-1998 yõllarõnda 8�er aile olmak üzere toplam 
16 aileye kredi verilmiştir. Mink, tilki, tavşan ve Karagül koyunu  yetiştiriciliğinde istihdam 
alanõ bulunmamaktadõr. 
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2.7. Sektörde Eğitim 
 
Konu ile ilgili eğitim veren özel bir program yoktur. Ancak distribütör şirketler özel 
yetiştiricilerine gerekli bilgiyi vermektedirler. Ayrõca ziraat ve veteriner fakültelerinde lisans 
ve lisansüstü öğretimde kürk hayvanlarõyla ilgili çeşitli dersler açõlmakta, bilgiler 
verilmektedir.  
 
Tablo 1. Mink, Tavşan, Tilki, Astragan ve Su Samuru Derisinin 1996-1999 Yõllarõ 
Arasõndaki İthalat ve İhracat Değerleri 

İthalat İhracat 
Yõllar Türler Miktar (adet) Değer Türler Miktar (adet) Değer ($) 
1996 
1997 
1998 

Mink (ham) 
Mink (ham) 
Mink (ham) 

    481 
4 854 
1 426 

  26 060 
  76 765 

   24 525 

Mink (ham) 
Mink (ham) 
Mink (ham) 

  2 425 
  - 

- 

    34 840 
     - 

- 
1996 
1997 
1998 
1999 

Mink (tab. ap.)* 

Mink (tab. ap.) 
Mink (tab. ap.) 
Mink (tab. ap.) 

2 761 
15 016 
  2 697 
    737 

165 741 
277 556 
  57 910 
  45 683 

Mink (tab. ap.) 
Mink (tab. ap.) 
Mink (tab. ap.) 
Mink (tab. ap.) 

   3 060 
     800 
13 789 

      123 

      6 120 
       3600 

     62 050 
       6 123 

1996 
1997 
1998 
1999 

Yab. tavşan (ham) 
Yab. tavşan (ham) 
Yab. tavşan (ham) 
Yab. tavşan (ham) 

3 014 
2 374 
   316 
   151 

  15 105 
  57 074 
    8 088 

     3 651 

Yab. tavşan (ham) 
Yab. tavşan (ham) 
Yab. tavşan (ham) 
Yab. tavşan (ham) 

       - 
        18 

        - 
- 

        - 
       1897 

       - 
         - 

1996 
1997 
1998 
1999 

Tavşan (tab. ap.) 
Tavşan (tab.ap.) 
Tavşan (tab.ap.) 
Tavşan (tab.ap.) 

1 929 
5 702 
8 243 
   970 

   75 396 
213 058 
281 108 
  13 243 

Tavşan (tab. ap.) 
Tavşan (tab. ap.) 
Tavşan (tab. ap.) 
Tavşan (tab. ap.) 

     62 
        - 

      200 
      720 

    7 864 
        - 

    15 096 
    56 977 

1996 
1997 
1998 
1999 

Tilki (ham) 
Tilki (ham) 
Tilki (ham) 
Tilki (ham) 

40 377 
52 889 
39 180 
21 788 

2 170 948 
2 525 128 
2 054 035 

857 569 

Tilki (ham) 
Tilki (ham) 
Tilki (ham) 
Tilki (ham) 

          - 
          - 
      332 

- 

   - 
       - 

  102 770 
- 

1996 
1997 
1998 
1999 

Tilki (tab. ap.) 
Tilki (tab. ap.) 
Tilki (tab. ap.) 
Tilki (tab.ap.) 

144 312 
294 085 
180 918 

   88 451 

8 325 502 
11 735 338 

7 813 934 
2 480 060 

Tilki (tab. ap.) 
Tilki (tab. ap.) 
Tilki (tab. ap.) 
Tilki (tab. ap.) 

          - 
       62 

   2 052 
   1 196 

        - 
      4 650 
  116 790 

     47 782 
1996 
1997 
1998 
1999 

Astragan 
Astragan 
Astragan (tab.ap.) 
Astragan (tab. ap.) 

      307 
         3 
         2 

   - 

       9 181 
          176 
           48 

          - 

Astragan 
Astragan 
Astragan (tab. ap.) 
Astragan(tab. ap.) 

      936 
      650 
          - 
   1 050 

 

1996 
1997 
1998 
1999 

Susamuru (tab.) 
Susamuru (tab.) 
Susamuru (tab.) 
Susamuru (tab.) 

       33 
     115 
  1 907 
     569 

          905 
       5 867 
     17 853 

      11 108 

Susamuru (tab.) 
Susamuru (tab.) 
Susamuru (tab.) 
Susamuru (tab.) 

  

*Tabaklanmõş, aprelenmiş 
 
 
2.8. Sektördeki Kuruluşlar ve Sektöre Sağlanan Destekler 
 
Kürk hayvanõ yetiştiriciliğinde, bazõ kamu kuruluşlarõ (Or-Köy, Sosyal Yardõmlaşma Fonu, 
Ziraat Bankasõ) kredi vermekte, özel kuruluşlar daha çok şinşilla üretiminde distribütörlük 
yapmaktadõrlar. Birlik veya dernekler henüz oluşmamõştõr. 
 
2.9. Pazarlama Faaliyetleri ve Altyapõsõ 
 
Şinşilla postlarõnõn pazarlanmasõnda, diğer bütün kürk hayvanlarõna ait postlarõn 
pazarlanmasõnda olduğu gibi; post işleme tekniği gelişmediği için sorunlar vardõr. Borsaya 
sunulan postlarõn, kalite düşüklüğü nedeniyle satõş şansõ azalmaktadõr. Ancak tekniğine 
uygun bir biçimde kaliteli post üretildiği takdirde, dünya piyasalarõnda yüksek fiyatla 
satõlabilmektedir. Mink, tilki, Karagül koyunu ve kuzusu ile tavşan postlarõ için dünya pazarõ 
açõktõr, ancak kaliteli üretim yapõldõğõ takdirde bu ürünlerin satõşõ mümkündür.  
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2.10. Sektörde Araştõrma Faaliyetleri ve Altyapõsõ 
 
Çeşitli üniversitelerin ziraat ve veteriner fakültelerinde, tavşan, şinşilla, mink ve Karagül 
koyunu ile yapõlmõş olan ve devam eden bilimsel  çalõşmalar vardõr. Ankara Tavşanõ 
üretimini geliştirmeye yönelik olarak, Ankara Tavukçuluk Araştõrma Enstitüsü ile Erciyes 
Üniversitesi Veteriner Fakültesi tarafõndan TÜBİTAK destekli çalõşmalar yapõlmaktadõr. 
 
2.11. Diğer Sektörler ile İlişki  
 
Kürk hayvanlarõnõn Türkiye�de sağlõk, turizm ya da çevre gibi konularla pek etkileşimi 
yoktur ve özellikle şinşillanõn yerli hayvan olmamasõ nedeniyle neslinin tükenme riski de söz 
konusu değildir. Kapalõ alanda kokusuz ve gürültüsüz yetiştirilebildiği için çevreye bir 
olumsuzluk yansõtmamaktadõr. Kürk hayvanlarõndan çeşitli turistik eşyalar yapõlarak, tavşan 
eti lokantalarda değerlendirilerek, turizmi olumlu yönde etkileyebilmektedir. Yem sektörü ile 
doğrudan ilişkileri vardõr.  
 
Damõzlõk sağlanmasõ nedeniyle uluslararasõ şirketlerle; yem hammaddelerinin ve karma 
yemin sağlanmasõ yönünden yem sektörü ile; kafes ve diğer üretim araç-gereçler yönünden 
çeşitli endüstri dallarõ ile; hastalõk ve üretim hijyeni yönünden ilaç sektörü ve sağlõk 
kuruluşlarõ ile; post işleme ve tabaklama yönünden dericilik ve kürk değerlendirme endüstrisi 
sektörü ile; ürün pazarlanmasõ yönünden, ihracatçõ  kuruluşlarla; bu sahada çalõşacak bakõcõ 
ve teknik elemanlarõn yetiştirilmesi yönünden eğitim kuruluşlarõ ile ve üretimin 
geliştirilmesine yönelik araştõrmalar açõsõndan üniversitelerle ilişki içindedir.  
 
3. MEVCUT DURUM VE YAKIN GEÇMİŞTEKİ GELİŞMELER 
 
Minkin şu anda mevcut damõzlõk kapasitesi ve sektörde yõllõk üretimi üreticiler tarafõndan 
gizli tutulduğundan, rakamsal bir değerlendirme yapõlamamaktadõr. Ancak yakõn geçmişte 
yapõlan bazõ girişimler, yetiştirme tekniğine uygun yapõlmadõğõndan ve Köy-Tür örneğinde 
olduğu gibi sözleşmeli çalõşma sistemine uygun olmadõğõndan, mink üretimi gelişememiş ve 
sistem kapatõlmõştõr. 
 
Ülkemizde, 671 bin ton tavuk eti üretiminden elde edilecek 245 bin ton artõğõ yedirmek 
suretiyle 2 600 000 adet post üretmek mümkündür. Bunlarõn yanõnda balõk ve balõk artõklarõ 
ile büyükbaş kesimhane artõklarõ da değerlendirildiğinde, bu rakam % 15-20 dolayõnda 
artõrõlabilir. 
 
Avrupa ve Amerika�da tilkinin ticari olarak yetiştirilmesi minkten daha önce başlamõştõr. 
Özellikle gümüşi ve mavi tilki oldukça önem kazanmõştõr. Ülkemizde tilki postundan yapõlan 
kürk,  avcõlõk ve mink çiftliklerinin yanõnda yapõlan yetiştiricilik ürünleri olup, üreticiden 
rakamsal değerlendirme yapõlabilecek bilgi alõnamamõştõr. 
 
Türkiye�de şinşilla yetiştiriciliği küçük çapta başlatõlmõş olmasõna rağmen asõl gelişimi 1992 
yõlõnõn ikinci yarõsõna rastlamaktadõr. Günümüzde bazõ Alman ve Fransõz firmalarõnõn 
Türkiye�de kurduğu ana bayilikler yoluyla, özellikle İzmir, İzmit, Çankõrõ, Denizli, 
Kastamonu, Ankara ve Antalya dolaylarõnda 500�e yakõn işletmede özel üretim 
yapõlmaktadõr. Şinşilla üretimini sağlayan özel sektöre ait bayiler, her biri 4 dişi 1 erkekten 
oluşan damõzlõk aileler ithal ederek, küçük işletmelere dağõtmaktadõrlar. Kamu sektöründe 
mink, tilki ve şinşilla üretimi yapan ve araştõrma çalõşmalarõnõ sürdüren üniversitelerin 
dõşõnda hiç bir kuruluş yoktur. Tavşan üretiminde  tek kuruluş, 300 dişi anaç kapasiteye sahip  
Ankara Tavukçuluk Araştõrma Enstitüsü�dür. Bunun dõşõnda Balõkesir- Bigadiç Üretme 
İstasyonu ve Üniversiteler ile Araştõrma Enstitülerinde tavşan yetiştirilmektedir. Türkiye�de 
tavşancõlõk konusunda üretim ve tüketime ilişkin istatistiksel değerlendirme yapõlmadõğõ için 
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özel kuruluşlara ait üretim miktarõ bilinmemektedir. Entansif üretim yapan bir kaç özel 
işletmenin dõşõnda Türkiye�de tavşancõlõk, küçük aile işletmeleri şeklinde yapõlmaktadõr.  
 
4. SEKİZİNCİ PLAN DÖNEMİNDE GELİŞMELER 
 
4.1. Genel Politika 
 
Sekizinci plan döneminde genel politika, en azõndan iç talebi karşõlayacak bir üretimin 
hedeflenmesidir. Bu suretle 1-1.5 milyon dolarlõk dövizin yurtdõşõna gitmesi önlenmiş 
olacaktõr. Daha sonra, maliyetin ucuz olacağõ görüşü ile ihracat hedeflenmelidir. 
 
4.2. Kamu Kesimi ve Özel Kesim 
 
Kürk hayvancõlõğõnda bölgesel merkez konumunda kamu kuruluşlarõ olmalõ; bunlar damõzlõk 
yetiştiriciliği, sağlõk merkezleri, yem depolama ile, kesimhane ve tulum çõkarma üniteleri ve 
kürk işleme (tabaklama ve apreleme) merkezlerini içermelidir. Kamu kesiminden elde 
edilecek yavrularõ yetiştirebilecek olanaklara sahip, özel işletmeler kurulmalõdõr. 
 
4.3. Talebi Etkileyen Faktörler 
 
Dõşa bağõmlõlõk nedeniyle fiyatlarõn yüksek oluşu, yerli üretimin azlõğõ nedeni ile ürünün az 
bulunuşu ve ürünün özelliklerinin yeterince bilinmemesi, talebi etkilemektedir. Bunu 
önlemek için dõşa bağõmlõlõk azaltõlmalõ veya kaldõrõlmalõ, yerli üretim artõrõlmalõ, post işleme 
tekniği geliştirilmeli ve teknik elemanõn yetiştirilmesi için eğitim kurslarõ sağlanmalõdõr. 
 
4.4. Üretim Hedefleri 
 
Yurdumuzun ekolojik koşullarõ ile yem ve yem hammaddelerinin temini olanaklarõ bu 
üretime uygundur.  
 
4.5. İthalat Projeksiyonu 
 
Yurdumuzda üretilen gerekli hammaddeler daha ekonomik olduğundan ucuz post üretimi 
mümkündür. Asõl hedef, yerli üretimin desteklenmesi, kamu ve özel kesimin geliştirilmesi 
olmalõdõr. 
 
4.6. Mevcut Teknoloji ve Muhtemel Gelişmeler 
 
Kürk hayvanlarõnõn yetiştirilmesinde gerekli kafesler ile yem hazõrlama, karõştõrõcõ ve dağõtõcõ 
makineleri üretebilecek teknoloji mevcuttur. Bu teknolojiye sahip kuruluşlara model 
verilmek suretiyle, gerekli araç ve gereçler hazõrlanabilir. Ancak bu sistemlerin aktive 
edilebilmeleri için organizasyon ve kredi gerekmektedir. Ayrõca, yem fabrikalarõna, her kürk 
hayvanõ için üretim yapabilecek program verilmeli, bunlarõn yan sanayileri kurulmalõdõr. 
 
4.7. Diğer Sektörlerle İlişkiler 
 
4.7.1. Yem sanayi 
 
Kürk hayvanlarõ, kokuya çok duyarlõ olmalarõ nedeniyle hazõrlanan karmalarõn ayrõ bir parti 
halinde üretiminin yapõlmasõ gerekli olduğundan, yem sanayi ile doğrudan bir ilişkisi yoktur. 
Ülkemizde, üreticiler yemini kendileri yapmakta, yem hammaddelerini kendileri 
sağlamaktadõrlar. Ancak üretimin başarõlõ olmasõ ve geniş çapta yapõlabilmesi için, diğer 
ülkelerde olduğu gibi, yem fabrikalarõnda yemin yapõlmasõ ve dağõtõmõn sağlanmasõ gerekir. 
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4.7.2. Kürk ve deri işleme sanayi 
 
Ülkemizde kürk işleme tekniği dõşõnda, deri sektörü son derece gelişmiştir. İç talebin 
olmamasõ ve dõşa bağõmlõ kalõnmasõ nedeniyle bu konuda bir gelişme gayreti sarf 
edilmemiştir. Özellikle kürk hayvanlarõnõn postunun uygun kalitede işlenmemesi, bu 
hayvancõlõğõn gelişmesini yavaşlatmaktadõr. 

4.7.3. Pazarlama ve değerlendirme 
 
Ülkemizde post işleme tekniği gelişmediğinden ve kaliteli ve dayanõklõ kürk yapõmõ 
olmadõğõndan, talep ithal kürk üzerine olmakta, dolayõsõyla iç üretim ve iç ticaret 
gerilemektedir. 
 
4.7.4. Kürk hayvanlarõnõn yan ürünleri sanayi 
 
Kürk hayvanlarõnõn etini ve yağõnõ değerlendiren yan kuruluşlar vardõr. Özellikle iç yağõ 
kozmetik sanayinde, karkasõ et-kemik unu fabrikalarõnda, bazõ kürk hayvanlarõnõn eti ve 
sütü insan beslenmesinde kullanõlmaktadõr. 
 
4.7.5. İlaç ve aşõ sanayi 
 
Dünyada aşõ üreten birkaç, ilaç üreten pek çok firma olmasõna karşõn ülkemizde, bu alanda 
bir çalõşma söz konusu değildir. Veteriner hekimlik açõsõndan üzerinde durulmasõ gereken 
üretim dallarõndan biridir. 
 
Tablo 2. 1996-1999 Yõllarõ Arasõnda AB, OECD ve Diğer Ülkelerde Kürk 
Hayvancõlõğõ Sektöründe İhracat Değerleri 

AB (15�ler) OECD Diğer Tür Yõllar 
adet değer ($) adet değer ($) adet değer ($) 

Toplam 
(adet) 

Astragan  
(baş, kuyruk, pençe yok) 

1996 
1997 
1998 
1999 

936 
- 
- 
- 

25 375 
- 
- 
- 

936 
- 
- 
- 

25 375 
- 
- 
- 

- 
650 

- 
1050 

- 
93 300 

- 
121 320 

936 
650 

- 
1 050 

Tilki 
(Tabaklanmõş, 

aprelenmiş bütün) 

1996 
1997 
1998 
1999 

- 
62 

1 787 
1 183 

- 
4 650 

96 977 
47 497 

- 
62 

1 787 
1 183 

- 
4650 

96 977 
47 497 

- 
- 

265 
13 

- 
- 

19 813 
285 

- 
62 

2 052 
1 196 

Tilki (ham) 

1996 
1997 
1998 
1999 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

- 
- 

301 
- 

- 
- 

93 160 
- 

- 
- 

31 
- 

- 
- 

9.610 
- 

- 
- 

332 
- 

Tavşan 
(tabaklanmõş, 

aprelenmiş bütün) 

1996 
1997 
1998 
1999 

62 
- 

200 
720 

7 864 
- 

15 096 
56 977 

62 
- 

200 
720 

7 864 
- 

15 096 
56 977 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

62 
- 

200 
720 

Tavşan (ham) 

1996 
1997 
1998 
1999 

 
18 

- 
- 

- 
1 897 

- 
- 

- 
18 

- 
- 

 
-1 897 

- 
 

- 
- 
- 
 

- 
- 
- 
 

- 
18 

- 
- 

Mink (ham)* 1996 2 425 34 840 2425 34 840   2425 

Mink 
(tabaklanmõş ve 

aprelenmiş bütün) 

1996 
1997 
1998 
1999 

3 060 
800 

13 789 
123 

6 120 
3 600 

62 050 
6 123 

3 060 
800 

13 789 
123 

6 120 
3 600 

62 050 
6 123 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

  3 060 
     800 
13 789 

      123 

*1996 yõlõndan sonra ihracatõ yoktur. 
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5. SEKTÖRÜN DÜNYA TİCARETİNDEKİ GELİŞMELER KARŞISINDAKİ 
DURUMU 
 
Sektörün 1996-1999 yõllarõ arasõndaki AET, OECD ve diğer ülkelerdeki mevcut durumu 
Tablo 2 ve Tablo 3�te özetlenmiştir. 
 
Tablo 3. 1996-1999 Yõllarõ Arasõnda AB, OECD ve Diğer Ülkelerde Kürk 
Hayvancõlõğõ Sektörünün İthalat Durumlarõnõn Karşõlaştõrõlmasõ 

AB (15�ler) OECD Diğer 
Tür Yıllar adet değer ($) adet değer ($) adet değer ($) 

Toplam 
(adet) 

Astragan (bütün) 

1996 
1997 
1998 
1999 

307 
3 
2 
- 

9 181 
176 

48 
- 

307 
3 
2 
- 

9 181 
176 

48 
- 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

307 
3 
2 
- 

Tilki (ham) 

1996 
1997 
1998 
1999 

39 528 
46 900 
30 625 
21 788 

2 135 295 
2 365 852 
1 556 238 

857 569 

39 528  
49 155 
37 645 
21 788 

2 135 295 
2 451 289 
1 964 855 

857 569 

849  
4734 
1715 

- 

35 653 
73 839 
89 180 

- 

40 377 
52 889 
39 180 
21 788 

Tilki 
(tabaklanmõş, 
aprelenmiş 
bütün) 

1996 
1997 
1998 
1999 

137 816 
274 678 
147 081 
1 114 

7 948 016 
10 851 571 
6 247 138 
2 449 929 

138 705 
279 265 
175 004 
87 601 

7 999 033 
11 095 831 
7 565 595 
2 449 .929 

5607 
375 459 
5 914 
850 

326 469 
639 507 
248 339 
30 131 

144 312 
294 085 
180 918 
88 451 

Tavşan (ham) 

1996 
1997 
1998 
1999 

14 
- 
294 
151 

211 
- 
7 722 
3 651 

14 
2 374 
316 
151 

211 
57 074 
8 088 
3 651 

300 
- 
- 
- 

14 894 
- 
- 
- 

3 014 
2 374 
316 
151 

Tavşan 
(tabaklanmõş, 
aprelenmiş 
bütün)) 

1996 
1997 
1998 
1999 

1 929 
5 676 
8 211 
946 

75 396 
211 847 
279 158 
12 342 

1 929 
5 702 
2 243 
946 

75 396 
213 058 
281 108 
12 342 

- 
- 
- 
24 

- 
- 
- 
901 

1 929 
5 702 
2 243 
970 

Mink (ham) 

1996 
1997 
1998 
1999 

477 
4 854 
472 
- 

25 953 
76 765 
7 498 
- 

481 
4 854 
472 
- 

26 060 
76 765 
7 498 
- 

- 
- 
954 
- 

- 
- 
17 027 
- 

481 
4 854 
1 426 
- 

Mink  
(tabaklanmõş, 
aprelenmiş 
bütün) 

1996 
1997 
1998 
1999 

2 761 
14 976 
2 697 
737 

165 741 
276 219 
57 910 
45 683 

2 761 
14 976 
2 697 
737 

165 741 
276 219 
57 910 
45 683 

- 
40 
- 
- 

- 
1 337 
- 
- 

2 761 
15 016 
2 697 
737 

Susamuru 

1996 
1997 
1998 
1999 

33 
15 
762 
33 

905 
291 
10 354 
1 604 

33 
15 
762 
33 

905 
291 
10 354 
1 604 

- 
100 
1145 
536 

- 
5 576 
7 499 
9 504 

33 
115 
1 907 
569 

Canlõ diğer 
(damõzlõk 
olmayan) 

1996 
1997 
1998 
1999 

- 
- 
6 919 
21 977 

- 
- 
117 835 
182 648 

- 
- 
10 971 
36 535 

- 
- 
209 368 
301 811 

- 
- 
12 035 
4 376 

- 
- 
239 331 
74 678 

- 
- 
23 006 
40 911 

 
DEĞERLENDİRME VE ALINMASI ÖNGÖRÜLEN TEDBİRLER 
 
- Daha önce verilen bilgilerden de anlaşõlacağõ gibi, kürk hayvancõlõğõ; talep (Tablo 3) ve 
uygun koşullar bulunmasõna karşõn, müteşebbis ve sermaye yeterli düzeyde olmadõğõndan 
gelişmemiştir. 
 
- Halen diğer hayvancõlõk alanlarõnda verilmekte olan kontrollü zirai kredilerin miktarõnõn 
artõrõlmasõ ve öz kaynak kredi paylarõnõn 70:30 yerine 50:50 şeklinde düzenlenmesi 
uygun olacaktõr. 
 
- Kredi verilmeden önce bu tür faaliyetlerin öncelikle nerelerde yapõlmasõ gerektiği tespit 
edilmeli; bu bölgelerde tüketilecek hayvansal yem kaynaklarõnõn (kesimhane ve balõk 
artõklarõ gibi) kolaylõkla bulunabileceği yerlerde, işletmeler, yem yapõmõ için tesisler ve 
işleme üniteleri kurulmalõdõr. Bunlara, bu konuda eğitim almõş uzman kişilerin denetimi 
altõnda teşvik kredileri ve zirai krediler verilmelidir. 
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- Kürk hayvancõlõğõ için en büyük sorunu oluşturan kürk işleme sanayi geliştirilmeli, 
üretim ve değerlendirme konularõnda deneyimli bir teknik denetleme kurulu 
oluşturulmalõ; üretimde alt yapõnõn (bina, kafes, araç-gereç vb.)kurulmasõndan damõzlõk 
ithaline ve elde edilen ürünün son işlemlerinden (post çõkarma, kürk işleme vb.) 
pazarlanmasõna kadar tüm üretim halkalarõ bu kurulca denetlenmeli; bunun yanõnda, 
yurtiçinde işleme teknikleri geliştirilinceye kadar gümrük vergisi düşürülmeli veya başka 
kontrol edici bir düzenleme getirilmelidir. 
 
- Ülkemizde bu alanda kullanõlacak aşõ ve ilaç üretimi olmadõğõndan bunlarõn ithalinde 
kolaylõklar sağlanmalõdõr. 
-Bakõm ve besleme, sağlõk, ürünlerin işlenmesi ve pazarlanmasõ ile sermaye gibi 
konularõn daha kolay çözümü için entegre üretim özendirilmelidir. 
 
- Gazete, TV yayõn organlarõ ve TEMA vakfõ gibi kuruluşlardan yararlanõlarak kürk 
hayvanlarõnõ tanõtan programlar yapõlmalõ, bu hayvanlarõn bakõm ve beslenmesi 
konularõnda halk  aydõnlatõlmalõdõr. 
 
- İlgili kuruluşlar yurtdõşõndaki yayõnlara üye olmalõ, çiftçiye haber ve eğitimi amaçlayan 
dergi ve broşür dağõtõlmalõdõr. 
 
- Kürk hayvanlarõnõn bakõm ve beslenmesi ile post işleme tekniği konularõnda 
elemanlarõn uygulamalõ eğitimi için yurtdõşõ eğitim burslarõ verilmeli; eğitim ve araştõrma 
ünitelerinde belirli dönemlerde eğitim programlarõ yapõlmalõdõr. 
 
- Özellikle tavşan eti tüketim alõşkanlõğõ kazandõrõlmalõ, postundan çeşitli aksesuar ve 
oyuncak yapõlabileceğine dair tanõtõm programlarõ düzenlenmelidir  
 
- Kürk hayvanlarõnõn hastalõklarõnõ teşhis ve kontrol laboratuvarlarõ kurulmalõ ve bu 
konuda çalõşacak  uzman veteriner hekim sayõsõ artõrõlmalõdõr. 
 
- Özellikle Karagül koyununda birinci derecede post üzerinde durularak astragan 
tanõtõlmalõ, bunun yanõ sõra Karagül koyununun et, süt ve yapağõ veriminden de 
yararlanõlabileceği anlatõlarak yetiştirici özendirilmelidir. 
 
- Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõ bünyesinde, verimliliği artõrmak ve çeşitli konularda 
yetiştiricinin sorunlarõna çözüm getirmek amacõyla, araştõrma faaliyetinde bulunan 
bölgesel araştõrma merkezlerinde kürk hayvancõlõğõ birimleri kurulmalõdõr. 
 
- Kürk hayvanõ yetiştiricileri eğitim üniteleri ve araştõrma istasyonlarõ işbirliği 
yapmalõdõrlar. 
 
- Araştõrma, üretim ve yayõm faaliyetleri bir ülkesel kürk hayvancõlõğõnõ geliştirme projesi 
kapsamõnda ele alõnmalõdõr.  
 
- Üniversite, bakanlõk, yetiştirici ve pazarlayõcõ temsilcilerinden oluşan danõşma kurulu 
daha etkin kõlõnmalõ ve kurulun yõlda en az bir kez toplanmasõ sağlanmalõdõr. 
 
- Kürk hayvanõ yetiştiricilerin örgütlenmesi teşvik edilmelidir. 
 
- Damõzlõk hayvan ve materyal ithalinde bürokratik işlemler, yetiştiricilikte sorunlara yol 
açmayacak biçimde, azaltõlmalõdõr. 
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4. BÖLÜM 
 

BÜYÜKBAŞ HAYVAN (SIĞIR-MANDA) YETİŞTİRİCİLİĞİ VE ISLAHI 
 
1. GİRİŞ 
 
Toplumun gõda güvencesini sağlamak, gelişme düzeyi ne olursa olsun, her ülkenin temel 
politikalarõ arasõnda yer almaktadõr. İnsan beslenmesinde önemli bir yere sahip olmasõ 
nedeniyle toplumun süt ve et talebini karşõlamak gõda güvencesi politikasõnõn ayrõlmaz bir 
parçasõnõ oluşturmaktadõr. Bağõmsõz olma ve mevcut kaynaklarõ değerlendirme gibi 
gerekçelerle ihtiyacõn yurtiçinden karşõlanmasõna çalõşõlarak; yetersiz kalõnmasõ halinde 
ithalata başvurulmaktadõr. Dünya genelinde olduğu gibi, Türkiye�de de süt üretimi temel 
olarak sõğõrdan elde edilmektedir. Nitekim 1997 yõlõ verilerine göre inek sütünün toplam 
dünya süt üretimindeki payõ % 89.7, Türkiye süt üretimindeki payõ da % 88.6 dolayõndadõr. 
Sõğõrõn et üretimindeki payõ dünyada % 25, Türkiye�de ise % 30-35 dolaylarõndadõr. 
 
Süt ve et üretimindeki rolünün yanõ sõra sõğõrõn geviş getirme özelliği nedeniyle insan 
tarafõndan doğrudan tüketilemeyen bitkiler ve bitkisel ürünleri tüketebilmesi ve bunlardan 
son derece değerli besin maddeleri üretmesi yetiştiriciliğini vazgeçilmez kõlmaktadõr. Sõğõr 
yetiştiriciliği yoğun işgücü gerektirmektedir. Bunun bir diğer anlamõ, bu sektörde önemli 
sayõda insanõn iş bulmasõdõr. Bu bakõmdan işsizliğin yoğunlaştõğõ ülkelerde sõğõr 
yetiştiriciliği önemli bir istihdam sektörü olarak algõlanabilir. Yõlõn her döneminde süt 
verebilen sõğõr, süt işleyen sanayi için yaşamsal önem taşõmaktadõr. Karma yem, tarõm 
makineleri vb. üreten sanayi için de sõğõr yetiştiriciliği önemli bir pazar alanõ 
oluşturmaktadõr.  

 
Yukarõda kõsaca sõralanan nedenlerle Türkiye�de sõğõr yetiştiriciliğini geliştirmek için çeşitli 
çalõşmalar yapõlmõştõr. Bu amaçla, planlõ dönemlerin başõndan itibaren bir yandan sõğõr 
varlõğõnõn genetik seviyesinin yükseltilmesi, diğer yandan çevre koşullarõnõ iyileştirici 
çalõşmalar planlanmõş ve uygulamaya aktarõlmõştõr. Yedinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ 
döneminde de benzer çalõşmalar gerçekleştirilmiştir. Ancak, daha önceki dönemlerde 
olduğu gibi bu dönemde de öngörülen hedeflere tam olarak ulaşõlamamõştõr.  

 
2000 yõlõndan itibaren başlayan Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ döneminde ve ileri 
dönemlerde başarõya ulaşmak için sõğõr yetiştiriciliğinin kendi içinde bir bütün olarak, diğer 
bir anlatõmla, ayrõ bir sektör olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte, sõğõr 
yetiştiriciliğinin tarõm ve gõda sektörlerinin alt sektörü olduğu; bu sektörlerdeki her türlü 
gelişmenin sõğõr yetiştiriciliğine yansõyacağõ gözden kaçõrõlmamalõdõr. Ayrõca, sõğõr 
yetiştiriciliğinin ekonomik amaçlarla yapõldõğõ ve ekonomik olmamasõ halinde 
yetiştiricilerin sõğõr yetiştirmeyeceği veya işletmelerini geliştirmeyeceği gerçeği de 
unutulmamalõdõr. Başka bir değişle, ekonomik olduğu sürece sõğõr yetiştiriciliğinin 
yapõlmasõ ve geliştirilmesi şansõ vardõr. Bu nedenle, uygulanacak politika ve alõnacak 
önlemlerde yetiştiricilerin memnuniyetinin ve yetiştiriciliğin işletme ekonomisine 
katkõsõnõn esas alõnmasõna önem verilmelidir. Aksi halde, mevcut potansiyelden 
yararlanmak mümkün olmayacak ve tam üyeliğe doğru gidilen AB ülkelerinin sõğõr 
ürünleri bakõmõndan açõk pazarõ haline dönüşülebilecektir. 
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Bu çalõşmanõn yapõlmasõnda karşõlaşõlan en önemli sorun, geçmişi ve mevcut durumu 
değerlendirmede kullanõlacak verilerin yetersiz olmasõdõr. Önceki planlarda da sürekli 
olarak vurgulanmasõna karşõn, Türkiye�de sõğõr varlõğõnda ve sõğõrdan elde edilen üretimde 
değişimi ve mevcut durumu ortaya koyacak  nesnel veri toplama sistemi halen 
kurulamamõştõr.  
 
Bu sorun, yalnõzca geçmişi değerlendirmeyi değil, geleceğe yönelik gerçekçi plan yapmayõ 
da önemli ölçüde güçleştirmiştir. 
 
Sayõsal varlõğõ hõzla azalma eğilimine giren ve sõğõra kõyasla ekonomik ağõrlõğõ oldukça 
düşük olan manda yetiştiriciliği, sõğõr yetiştiriciliğinden ayrõ olarak ele alõnmõş ve küçük bir 
bölümde mevcut durum ve geleceğe yönelik önlemler özetlenmeye çalõşõlmõştõr. 

2. YAKIN GEÇMİŞTEKİ GELİŞMELER VE MEVCUT DURUM 
 
2.1. Sõğõr Varlõğõ 
 
DİE 1998 yõlõ itibarõyla Türkiye�de yetiştirilen sõğõr sayõsõnõ 11 031 bin baş olarak 
bildirmiştir. Bu rakam, 1991 yõlõnda bildirilenden 942 bin, 1995 yõlõnda bildirilen 758 bin 
baş daha düşüktür. Buradan anlaşõlacağõ üzere, Türkiye�de sõğõr varlõğõ 8 yõllõk bir süreç 
içerisinde % 8 dolayõnda azalmõştõr. 
 
Tablo 1. Türkiye�de Sõğõr Varlõğõnda Gelişmeler 

Yõllar Sõğõr (bin baş) İndeks 
1991 11 973 100.0 
1995 11 789   98.5 
1998 11 031   92.1 

 
2.2. Genetik Islah Çalõşmalarõ 
 
Sõğõr varlõğõnõn genetik seviyesinin yükseltilmesi amacõyla õslah çalõşmalarõ geçen dönem 
içinde de sürdürülmüştür. Ancak, bu çalõşmalarõn başarõlõ olmasõ için öngörülen iller 
bazõnda hayvancõlõk envanterinin çõkarõlmasõ ve buradan elde edilecek bilgiler 
doğrultusunda õslah çalõşmalarõnõn yönlendirilmesi gerçekleşmemiştir. Veri toplama 
sisteminin yeterli boyutlarda kurulamamõş olmasõ nedeniyle de, yapõlan õslah çalõşmalarõnõn 
sonuçlarõnõ ve başarõsõnõ değerlendirmek için ancak tahminlere başvurulabilmektedir. 
 
Önceki plan döneminde õslah çalõşmalarõ sonucunda kültür õrkõ sõğõrlarõn her yõl % 9, 
melezlerin ise % 6 düzeyinde artacağõ; 1998 yõlõ sonunda kültür õrkõ ve melezlerin payõnõn 
sõrasõyla % 21.8 ve % 45.4�e ulaşacağõ öngörülmüştür. 1998 yõlõ DİE verilerine göre ise 
gerçekleşme sõrasõyla % 15.7 ve % 42.6 dolayõnda olmuştur. Buradan da anlaşõlacağõ üzere, 
gerçekleşme melezlerde beklenene oldukça yakõn olmuş; ancak, kültür õrklarõnda 
beklenenin oldukça gerisinde kalmõştõr.  
 
Tablo 2. Türkiye Sõğõr Populasyonunda Çeşitli Genotiplerin Sayõsõ ve Sõğõr  
Varlõğõndaki Payõ 

Kültür õrkõ Melez Yerli Yõllar (bin baş) (%) (bin baş) (%) (bin baş) (%) 
1991 1 254 10.5 4 033 33.7 6 686 55.8 
1995 1 702 14.4 4 776 40.4  5 182 45.2 
1998 1 733 15.7  4 695 42.6 4 603 41.7 
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1987-1996 yõllarõnda yaklaşõk 335.1 milyon Amerikan Dolarõ harcanarak damõzlõk 
yetiştirme amacõyla 291 387 baş gebe düve ithal edilmiştir. Buna rağmen, 1991-1998 yõllarõ 
arasõnda kültür õrklarõnda yalnõzca 479 bin başlõk bir artõşõn olmasõnõ iki şekilde açõklamak 
olasõdõr: a) Kültür õrklarõnda artõş, beklenenden daha düşük gerçekleşmiştir. b) Kültür 
õrklarõndan bir kõsmõ melez õrklar dahilinde değerlendirilmiştir. Verilerin tahminlere dayalõ 
olmasõ, ikinci açõklamanõn daha gerçekçi olduğunu ve Türkiye�de saf kültür õrkõ sõğõr 
varlõğõnõn bildirilen rakamlardan daha fazla olmasõ gerektiğini düşündürmektedir.  
 
Tablo 3. Türkiye�ye 1987-1996 Yõllarõ Arasõnda  
İthal Edilen Gebe Düve Sayõsõ ve Bedelleri 

Yõllar Düve 
(baş) 

Değer 
(milyon $) 

1987-1989   49 115   42.9 
1990-1994 117 209 106.8 
1995-1996 124 983 185.4 
Toplam 291 387 335.1 

 

Populasyonun genetik seviyesini yükseltmek amacõyla yararlanõlan araçlarõn başõnda yapay 
tohumlama gelmektedir. Önceki plan döneminde de yapay tohumlama üzerinde önemle 
durulmuş ve 1995 yõlõna kõyasla 1999 yõlõnda tohumlanan dişi sõğõr sayõsõnõn % 70 
arttõrõlmasõ ve 2.1 milyon başa ulaştõrõlmasõ öngörülmüştür. Bununla birlikte, Tarõm ve 
Köyişleri Bakanlõğõ verilerine göre bu hedefe ulaşõlamamõş, hatta çok gerisinde kalõnmõştõr.  

 
Tablo 4. Türkiye�de 1991-1997 Yõllarõ Arasõnda Yapay Tohumlanan Sõğõr Sayõsõ ve 
Özel Sektörün Payõ 

Yõllar Tohumlanan Dişi Sayõsõ İndeks Özel Sektörün Payõ (%) 
1991 809 716 100.0   3.1 
1992 863 504 106.6   3.8 
1993 915 336 113.0   4.3 
1994 862 858 106.6   4.9 
1995 898 037 110.9   7.8 
1996 662 398   81.8 20.4 
1997 723 218   89.3 15.7 

 

Yakõn bir geçmişe kadar tamamõna yakõnõ Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõ ekiplerince 
bedelsiz yapõlan yapay tohumlama çalõşmalarõ, 1995 yõlõnda yapõlan bir yasal değişiklik 
sonucunda bedelli hale dönüştürülmüş ve böylece özel sektör kuruluşlarõ için de çekici hale 
getirilmiştir.  Bu tarihten itibaren, yapay tohumlama yapmak, sperma ithal etmek veya 
üretmek amacõyla çeşitli özel girişimler başlamõş ve örgütler kurulmuştur. Ancak, yukarõda 
belirtilen önlemlerin alõnmasõ ile tohumlanan inek ve düve sayõsõnda artõş sağlanamamõştõr. 
Bunda, kamu tarafõndan yapõlan tohumlama hizmetlerinin gerilemesinin payõ vardõr. Büyük 
bir olasõlõkla bunun nedeni, önceden bedelsiz verilen bu hizmetin bedelli hale getirilmiş 
olmasõdõr. Özel sektör tarafõndan tohumlanan inek ve düve sayõsõnda 1996 yõlõna kadar 
sürekli bir artõş görülmüşse de, 1997 yõlõnda sayõnõn biraz gerilediği anlaşõlmõştõr. Sperma 
üretim ve ithalatõ rakamlarõ ile karşõlaştõrõldõğõnda, özel sektörce yapõlan tohumlamalarõn 
daha fazla olmasõ gerektiği ileri sürülebilir. Nitekim, 1995 yõlõnda ithal edilen sperma 
miktarõ 180 bin doz dolayõndayken bu rakam 1996�da 330 bin, 1997�de 400 bin ve 1998�de 
500 bin dozu aşmõştõr. Buna 4 özel yapay tohumlama laboratuarõnda üretilen sperma ile 
kamuya ait laboratuvarlardan sperma alõmlarõ eklendiğinde, özel sektör tarafõndan yõlda 
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400-500 bin ineğin tohumlandõğõnõn ileri sürülmesi yanlõş olmayacaktõr. 
 
1997 yõlõ verileri kullanõlarak bölgeler bakõmõndan yapõlan değerlendirme, göreceli olarak 
daha iyi alt yapõ ve yetiştiricilik koşullarõna sahip olan  Ege ve Marmara bölgelerinde 
yapay tohumlamanõn daha yaygõn olduğunu ortaya koymaktadõr. Özel sektör 
tohumlamalarõ da altyapõsõ daha iyi olan bu bölgelerde yoğunlaşmõştõr.  
 
Tablo 5. Türkiye�de 1997 Yõlõnda Tohumlanan Sõğõr Sayõsõ, Bölgelerin Payõ ve  
Bölge İçinde Özel Tohumlama Oranlarõ 
 

Bölgeler Tohumlanan 
Dişi Sayõsõ 

Bölgelerin 
Payõ (%) 

Bölge İçinde Özel 
Tohumlama (%) 

Ege 199 596    28.5 14.7 
Marmara 154 068    22.0 29.6 
Orta-Kuzey 104 204    14.9   4.8 
Karadeniz 68 435      9.8   6.5 
Orta-Güney 61 978      8.8 14.6 
Akdeniz 51 445      7.3 22.7 
Orta-Doğu 45 544      6.5   7.3 
Güney-Doğu 9 670      1.4   0.0 
Kuzey-Doğu 6 573      0.9   0.0 
Genel* 711 513  100.0 15.7 

*TİGEM işletmelerindeki tohumlamalar dahil edilmemiştir. 
 
Yapõlan incelemede, tohumlamanõn en yaygõn olduğu bölgelerin aynõ zamanda kültür õrkõ 
sõğõr varlõğõ bakõmõndan da daha zengin olduklarõ anlaşõlmaktadõr. Bu bölgelerin başta alt 
yapõ, yetiştiricilik koşullarõ, pazarlama olanaklarõ bakõmõndan göreceli olarak daha iyi 
olmalarõ, diğer bir anlatõmla bu bölgelerde entansif sõğõr yetiştiriciliğinin yaygõn olmasõ 
daha yüksek genotipik değere sahip damõzlõklara talebi artmõş yapay tohumlamanõn 
yaygõnlaşmasõna imkan tanõmõştõr. 

 
Tablo 6. Kültür Irkõ, Melez ve Yerli Irk Sõğõr Varlõğõnda Farklõ  
Bölgelerin Payõ (%) 
 
Bölgeler Kültür Irkõ Melez Yerli Irk 
Ege   24.0   12.7     6.1 
Marmara   19.1     6.1     1.8 
Orta-Güney   17.2     8.2     6.1 
Karadeniz   12.4   22.5   17.0 
Orta-Kuzey   10.2   20.1   12.5 
Orta-Doğu     5.4     5.5   12.5 
Akdeniz     5.2   11.3     6.2 
Kuzey-Doğu     3.2     9.6   21.6 
Güney-Doğu     3.3     4.0   16.2 
Genel 100.0 100.0 100.0 

 

Türkiye�de yapay tohumlamanõn önemli bir kõsmõ denenmemiş, diğer bir anlatõmla döl 
kontrolünden geçmemiş  boğalardan elde edilen spermalarla yapõlmaktadõr. 1995 yõlõndan 
sonra özel sektör tarafõndan ithal edilen spermalarõn önemli bir kõsmõ denenmiş boğalarõn 
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spermalarõ olmakla birlikte, bu spermalarõn elde edilmek istenen genotip için ne kadar 
uygun olduğu ve Türkiye koşullarõndaki performanslarõ tartõşmalõdõr.  
 
Türkiye�de döl kontrolü yapmaya olanak tanõyacak uluslararasõ standartlara uygun yeterli 
kapsamda soy kütüğü ve verim kontrolleri sistemi henüz kurulamamõştõr. Yaklaşõk 6 500 
baş kültür õrkõ ineğin kayõtlõ olduğu TİGEM işletmelerinin dõşõnda ANAFİ ve GTZ 
adlarõyla tanõnan ve yurtdõşõ desteklerle uygulamaya konulan iki proje kapsamõnda böylesi 
bir veri sistemi kurulmasõna çalõşõlmõş ve önemli başarõlar sağlanmõştõr. Söz konusu proje 
çalõşmalarõ, 1995 yõlõnda kurulmasõna yasal olanak sağlanan Damõzlõk Sõğõr Yetiştiricileri 
Birlikleri�ne devredilmiştir. Bu proje kapsamõnda halen yaklaşõk 30 bin baş ineğin verim 
kontrolleri ve soy kütüğü kayõtlarõnõn yanõ sõra tohumlama kayõtlarõ tutulmaktadõr. Tarõm ve 
Köyişleri Bakanlõğõ desteği ile bu birlikler, 1999�da Holstein (Siyah Alaca) õrkõnõn õslahõ 
amacõyla bir ulusal õslah programõnõ kõsmen uygulamaya koymuşlardõr. Bu programõn 
başarõlõ olmasõ halinde, döl kontrolünden geçmiş boğalardan sperma sağõmõna 2006 yõlõnda 
başlanmasõ planlanmõştõr. 
 
Yukarõdaki açõklamalardan anlaşõlacağõ üzere, Türkiye�de halen denenmiş boğalardan 
sperma üretimi yapõlmamaktadõr. Başarõlõ olmasõ halinde, ilk üretim ancak 6-7 yõl sonra 
gerçekleştirilecektir. Bu nedenle, ithal edilen az sayõdaki sperma dõşõnda, Türkiye'de 
yapõlan tohumlamalarda, denenmemiş ve damõzlõk değeri bilinmeyen boğalardan elde 
edilen spermalar kullanõlmaktadõr. Yasal bir zorunluluğun bulunmamasõ ve yetiştiricilerin 
henüz bu konuda yeterli bilince sahip olmamalarõ nedeniyle özel sektör kuruluşlarõ da 
boğalarõnõ test etmekten kaçõnmaktadõr. Spermalarõ ithal edilen boğalarõn damõzlõk değerine 
ilişkin herhangi bir sõnõrlama bulunmadõğõndan ve yeterli veri tabanõ oluşturulmadõğõndan, 
ithal spermalarõn da populasyonun genetik seviyesini ne şekilde etkilediği bilinmemektedir. 
Damõzlõk Sõğõr Yetiştiricileri Merkez Birliği veri tabanõndaki verilerden yararlanõlarak 
yapõlan bir çalõşmada, populasyonda kayda değer bir genetik ilerlemenin sağlanamadõğõ ve 
bunun ithal spermalar için de geçerli olduğu ortaya çõkmõştõr. 
 
Buraya kadar özetlenen sorunlar nedeniyle, önceki plan döneminde öngörülen % 40�lõk 
tohumlama oranõna Türkiye geneli bir yana, gelişmiş bölgelerde bile ulaşõlamamõştõr. Bir 
populasyonda sõğõrlarõn % 50�sinin boğa altõ dişilerden oluşabileceği kabul edildiğinde, 
Türkiye�de 5 200 bin baş dolayõnda tohumlanabilir düve ve inek bulunduğu sonucuna 
varõlõr. 1997 yõlõnda tohumlanan dişilerin sayõsõnõn 728 bin baş olduğu ve 1998 yõlõnda 
büyük bir artõş beklenmediği dikkate alõndõğõnda, yapay tohumlama oranõ % 13.7 olarak 
hesaplanmaktadõr. Buradan çõkarõlacak bir diğer sonuç, yapõlan tohumlamanõn kültür õrkõ 
sõğõrlara bile yeterli düzeyde olmadõğõdõr.  
 
Tablo 7. Genotiplere Göre Toplam Sõğõr ve Tohumlanabilir Dişi Sõğõr Sayõsõ  

Genotipler Toplam Sõğõr (bin baş) Tohumlanabilir Sõğõr (bin baş) 
Kültür õrkõ   2 582.1 1 291.0 
Melez   3 123.9 1 562.0 
Yerli   4 661.2 2 330.6 
Toplam 10 367.2 5 183.6 

 
Sõğõr populasyonunun genetik seviyesinin yükseltilmesi amacõyla �Köy Sõğõrcõlõğõnõ 
Geliştirme Projesi� ile doğal aşõmdan yararlanõlmaya da çalõşõlmõştõr. Alt yapõ 
yetersizlikleri veya coğrafi nedenlerle etkin bir şekilde yapay tohumlama uygulanamayan 
bölgelere Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõ tarafõndan boğa tahsis edilerek yapõlan bu 
çalõşmalarda 1991 yõlõnda 1 952 baş boğa ile 149 761 ineğin, buna karşõn 1995 ve 1998 
yõllarõnda sõrasõyla 1 800 baş boğa ile 118 115 baş inek ve 1 400 baş boğa ile 91 690 baş 
ineğin tohumlandõğõ bildirilmektedir. Boğaya verilen ineklerin sayõsõndaki azalma, ilgili 
bakanlõğõn yürütmekte olduğu proje çalõşmalarõnõ yavaşlatmasõ ve sona erdirme eğiliminde 
olmasõndan kaynaklanmaktadõr. 
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2.3. Yetiştiricilik Koşullarõ 
 
Planlanan kadar olmasa da, Türkiye�de yaratõlan yüksek genetik potansiyele sahip sõğõr 
populasyonlarõnõn bu potansiyellerini ortaya çõkarabilmeleri için uygun yetiştirme 
koşullarõnõn sağlanmasõ gereklidir. Geçen plan döneminde üzerinde durulmasõna karşõn, bu 
konuda beklenildiği ölçüde ilerlemelerin gerçekleştiği söylenemez.  

 
Yetiştirme koşullarõnõn iyileştirilmesi ve modern yetiştiricilik teknolojilerinden etkin 
yararlanmanõn ön koşulu, ekonomik boyutlarda işletmelerin mevcut olmasõdõr. Diğer bir 
anlatõmla, bir işletmenin sõğõr yetiştiriciliğini geliştirebilmesi için geçimini tamamen veya 
önemli oranda bu sektörden sağlamasõ gerekir. Bugünkü koşullarda bu rakamõn 10 baş 
kültür õrkõ ineğinden az olmasõ gerçekçi değildir. Oysa, Türkiye�de ortalama işletme 
büyüklüğü halen 4-5 baş sõğõr veya 1-2 baş inek dolayõndadõr. Damõzlõk sõğõr yetiştirmek 
amacõyla Damõzlõk Sõğõr Yetiştiricileri Birliği kuran ve önder işletme konumunda bulunan 
yetiştiricilerin dahi ortalama inek varlõğõ 8 baş kadardõr. Bu tür küçük işletmelerde sürü 
yönetimi, barõndõrma, besleme ve sağlõk koşullarõnõn hõzla iyileştirilmesini beklemek 
gerçekçi değildir. 

 
Sõğõr yetiştirilen işletmelerin büyük bir kõsmõnda barõnaklar olumsuz koşullara sahiptir. 
Bağlõ ve kapalõ ahõrlarõn geleneksel olduğu Türkiye�de ahõrlar genellikle karanlõk ve 
havasõzdõr. Altlõk kullanõmõ yaygõn değildir. Bununla birlikte, Kaynak Kullanõmõ 
Destekleme Fonu�ndan ayrõlan kaynaklarla yaptõrõlan ve çoğunluğu sõğõr besiciliğine 
yönelik olan ahõrlarda önemli iyileşmeler sağlanmõştõr. Ahõrlarõn kötü koşullara sahip 
olmasõ, bir yandan çeşitli sağlõk sorunlarõnõn ortaya çõkmasõna diğer yandan çalõşanlarõn 
memnuniyetinin ve motivasyonlarõnõn azalmasõna neden olmaktadõr. 

 
İşletmelerin küçük olmasõnõn yanõ sõra işletme sahiplerinin eğitim düzeylerinin düşük 
olmasõ üreticilerin güç birliği yapmak üzere örgütlenmelerinin önünde önemli bir engel 
olarak durmaktadõr. 1995 yõlõnda kurulmaya başlanan Damõzlõk Sõğõr Yetiştiricileri 
Birlikleri tüm çabalara karşõn üye sayõlarõnõ ancak 3 000 dolayõna ulaştõrabilmişlerdir. Bu 
üyelerin önemli bir kõsmõnõn üyelik gereklerini yerine getirmedikleri ve bu nedenle 
birliklerin çoğunun halen güç durumda olduğu bilinmektedir. Süt pazarlama ve/veya girdi 
sağlamaya yönelik kooperatiflerin sayõsõ ise azdõr ve etkinlikleri sõnõrlõdõr.  
 
Sõğõrlarõn önemli bir üstünlüğü olan kaba yemi, daha da doğrusu doğal kaynaklarõ 
değerlendirme yeteneğinden de gereğince yararlanõlamamaktadõr. Halen Türkiye�de kaliteli 
kaba yem üretimi ihtiyacõ karşõlamaktan çok uzaktõr. Mera õslahõna imkan sağlayan yasanõn 
yürürlüğe girmesi önemli bir adõm olarak kabul edilse bile, bu kapsamda yapõlacak 
çalõşmalarõn olumlu etkisi ancak daha sonraki yõllarda görülebilecektir. Karma yem arzõnda 
bir sorun görülmemekle birlikte, kalite konusunda halen sorunlarõn bulunduğu ileri 
sürülmektedir. 

 
Son yõllarda gerçekleşen girdi ve ürün fiyatlarõ incelendiğinde, fiyatlarõn önemli 
dalgalanma gösterdikleri ve aralarõnda yetiştiriciliği çekici kõlacak bir dengenin 
bulunmadõğõ anlaşõlmõştõr. Nitekim önemli girdi unsurlarõndan birisi olan üretici süt 
fiyatlarõ ile karma yem fiyatlarõ arasõndaki oran bazõ yõllarda 0.95 bazõ yõllarda ise 1.5 
dolayõnda gerçekleşmiştir. Aynõ şekilde, sterilize sütün tüketici fiyatlarõ ile üretici süt 
fiyatlarõ arasõndaki oranda da önemli dalgalanmalar gerçekleşmiştir. 
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Tablo 8. 1995-1998 Yõllarõ Arasõnda Karma Yem İle Üretici ve Tüketici (Sterilize) Süt 
Fiyatlarõ ($/kg) ve Bunlar Arasõndaki Oranlar 

Yõllar 
Karma 
Yem 
Fiyatõ 

Üretici 
Süt 

Fiyatõ 

Üretici Süt 
Fiyatõ/ Karma 

Yem Fiyatõ 

Tüketici 
(Sterilize) 
Süt Fiyatõ 

Tüketici 
(Sterilize) Süt 
Fiyatõ/ Üretici 

Süt Fiyatõ 
1995 0.18 0.27 1.50 0.60 2.22 
1996 0.21 0.20 0.95 0.82 4.10 
1997 0.19 0.18 0.95 0.87 4.83 
1998 0.16 0.24 1.50 0.92 3.83 

 

İşlenmiş (sterilize) süt fiyatlarõnõn yüksek olmasõnda, süt sanayi tesislerinin belirli 
bölgelerde toplanmõş olmasõnõn ve uzak mesafelerden süt toplanmasõnõn önemli payõ vardõr. 
Kolay bozulabilen sütün uygun olmayan yollarla ve uzak mesafelerden toplanmasõ süt 
kayõplarõna ve sütün kalitesinin düşmesine yol açabilmektedir. Sürekli gündemde 
tutulmasõna karşõn, salgõn ve paraziter hastalõklar ile meme ve ayak hastalõklarõ halen 
oldukça yaygõndõr. 

 
2.4. Süt Üretimi 
 
Önceki plan döneminde inek sütü üretiminin 1995 yõlõnda 7 660.8 bin ton olduğu ve 
izleyen yõllarda yõlda ortalama % 6 artacağõ varsayõlmõştõr. Mevcut verilere göre ise, 1995 
yõlõnda inek sütü üretiminin 9 276 bin ton olduğu ve 1996�da hafif bir artõştan sonra 
gerilediği ortaya çõkmaktadõr. İnek sütünün toplam süt üretimindeki payõnda sürekli artõş 
görülmüştür. Toplam süt üretiminde inek sütünün payõ 1991-1998 yõllarõ arasõnda % 4.5 
artarak % 88.6 düzeyine erişmiştir. 

 
Tablo 9. Türkiye�de 1995-1998 Yõllarõ Arasõ Dönem İçin Öngörülen  
ve Gerçekleşen İnek Sütü Üretimi, ve Toplam Süt Üretiminde  
İnek Sütünün Payõ 

Yõllar Öngörülen 
(bin ton) 

Gerçekleşen 
(bin ton) 

İnek sütü 
(%) 

1995 7 660.8 9 276 87.5 
1996 8 121.6 9 470 88.0 
1997 8 609.3 8 918 88.5 
1998 9 127.7 8 834 88.6 

 
Tablo 10. Irklara Göre Toplam Sõğõr ve Sağmal İnek Sayõsõ İle Ortalama Süt 
Verimleri 
 

Genotipler 
Toplam 

sõğõrsayõsõ(bin 
baş) 

Toplam inek 
sayõsõ (bin baş) 

Süt verimi 
katsayõsõ 

Süt verimi 
(kg/yõl) 

Kültür õrkõ   1 733   693.2 5 4 080 
Melez   4 695 1 878.0 3 2 448 
Yerli   4 603 1 841.2 1    816 
Toplam 11 031 4 412.4  2 002 

 
Kültür õrkõ, melez ve yerli õrklarda inek oranlarõnõn % 40 olarak kabul edilmesi halinde inek 
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sayõsõ toplam 4 412.4 bin baş olarak tahmin edilebilir. Yerli õrklara kõyasla kültür õrklarõnõn 
5, melez genotiplerin 3 kat daha fazla süt verebilecekleri kabul edildiğinde ve 1998 yõlõ 
toplam süt üretiminin 8 834 bin ton olduğu gözetildiğinde, kültür õrkõ, melez ve yerli õrk 
ineklerin sõrasõyla 4 080 kg, 2 448 kg ve 816 kg ortalama süt verimlerine sahip olduklarõ 
hesaplanõr. 
 
Ortalama süt verimleri için yapõlan tahminler ile özellikle kültür õrkõ ve melezler için 
kullanõlan değerler arasõnda önemli farklõlõklar bulunmaktadõr. Bununla birlikte, burada 
yapõlan tahminlerin gerçeğe daha yakõn olduğu ileri sürülebilir. Çünkü, mevcut olan tek 
merkezi veri tabanõ olan Damõzlõk Sõğõr Yetiştiricileri Birliği verilerine göre Birliğe kayõtlõ 
Siyah-Alaca sürülerinde ilk 3 laktasyonda 305 gün süt verimi 5 542 kg dolayõndadõr. Yakõn 
bir geçmişte ülke genelinde yapõlan bir anket çalõşmasõnda ise kültür õrkõ, melez ve 
yerlilerde ortalama süt verimi sõrasõyla 3 953 kg, 2 677 kg ve 1 213 kg olarak bildirilmiştir. 
Yerli õrklarda süt verimi ortalamasõnõn yüksek olmasõ, yerli õrklarõn önemli bir kõsmõnõn saf 
olmamasõ ve eski dönemlere kõyasla daha iyi şartlarda yetiştirilmeleri ile açõklanabilir. 
Ancak, yine de bu rakamlarõn ne ölçüde ülke genelini temsil ettiği kuşkuludur. Her şeye 
karşõn, Türkiye�de inek başõna ortalama süt veriminin yükseldiği ve yukarõda yapõlan 
tahminlerin gerçeğe daha yakõn olduğu ileri sürülebilir. 
 
Süt üretiminde halen mevcut sorunlardan birisi, üretimin belirli mevsimlerde yoğunlaşmõş 
olmasõdõr. Ekstansif yetiştiriciliğin baskõn olmasõ nedeniyle buzağõlamalarõn erken bahar 
aylarõnda yoğunlaşmasõ ve bahar aylarõ ile yazõn ilk dönemlerinde ineklerin daha iyi 
beslenmesi süt verimlerinin ve dolayõsõyla süt üretimlerinin söz konusu dönemde daha fazla 
olmasõna yol açmaktadõr. Bu sorun, yõlõn her döneminde belirli bir kapasite ile çalõşmayõ 
hedefleyen süt sanayisi açõsõndan oldukça önemli bir sorundur. 

 
Süt sanayisi açõsõndan bir diğer sorun, işletmelerin çok küçük ve dağõnõk olmasõdõr. Bunun 
süt toplama maliyetinin artmasõnda ve dolayõsõyla işlenmiş süt fiyatlarõnõn yükselmesinde 
etkisi olduğu düşünülebilir. Süt sanayinin bir yõlda işlediği süt miktarõ 2 milyon ton 
dolayõndadõr. Bu, üretildiği varsayõlan toplam sütün yaklaşõk % 15�ine eşdeğerdir. Sağlõk 
denetimlerinin yapõldõğõ sanayi tesislerinin üretimdeki paylarõnõn bu kadar düşük olmasõ, 
gõda sağlõğõ ve süt tüketimi bakõmõndan oldukça önemli bir sorundur. Son yõllarda, üretilen 
sütün yanõ sõra bir miktar süt ürünü ithalatõ yapõldõğõ bildirilmektedir. Daha çok süttozu ve 
özel süt mamullerinden oluşan ithalatõn tutarõ önemsenmeyecek düzeylerdedir. 
 
2.5. Et Üretimi 
 
Türkiye�de etçi sõğõr õrklarõ bulunmamakta; et üretimi, mecburi kesimlerin yanõ sõra süt 
sõğõrõ yetiştiriciliğinde ihtiyaç fazlasõ erkek ve dişilerin kesilmesiyle sağlanmaktadõr. Ayõca, 
sõğõr besisi konusunda uzmanlaşmõş işletme sayõsõ da oldukça sõnõrlõdõr. Besiye alõnacak 
sõğõrlarõn fiyatlarõnõn oldukça yüksek ve temininin güç olmasõ ile besinin göreceli olarak 
pahalõ olan karma yeme dayalõ yapõlmasõ besiciliğin önemli sorunlarõndandõr.  
 
Tablo 11. Türkiye�de 1996-1998 Yõllarõ Arasõnda Toplam Kõrmõzõ Et ve Sõğõr  
Eti Üretimi ile Toplam Kõrmõzõ Et Üretiminde Sõğõr Etinin Payõ 

Yõllar Kõrmõzõ Et 
(bin ton) 

Sõğõr Eti 
(bin ton) 

Sõğõr Eti 
(%) 

1996 944.66 564.23 59.7 
1997 966.39 587.50 60.8 
1998 947.71 582.74 61.5 
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Türkiye�de sõğõr eti üretimi verilerine göre sõğõr eti üretiminin, kaçak kesimler dahil olmak 
üzere 580 bin ton dolayõnda olduğu kabul edilmektedir. Sõğõr etinin toplam kõrmõzõ et 
üretimindeki payõ ise % 60-65 civarõndadõr. 
 
Sõğõrda kasaplõk güç % 30 olarak kabul edildiğinde, 1998 yõlõnda değişik yaşlardan 3 309.3 
bin baş sõğõrõn kasaplõk olarak değerlendirildiği ve bunlardan ortalama 176 kg karkas 
ağõrlõğõ elde edildiği hesaplanabilir. 1995-1999 yõllarõ arasõnda resmi kesimlere dayalõ 
olarak yapõlan hesaplamalarda ise bu dönemde kesilen toplam 8 903.6 bin baş sõğõrdan 
1 558.8 ton et elde edildiği ve ortalama karkas ağõrlõğõnõn 175 kg olduğu bildirilmiştir. 
Aynõ yõllarda ortalama karkas ağõrlõğõnda yõldan yõla artõş yerine daha çok dalgalanmanõn 
gerçekleştiği anlaşõlmõştõr.  
 
Türkiye�de et üretiminin yeterliliği konusunda önemli görüş ayrõlõklarõ bulunmaktadõr. 
Sõğõr besiciliği konusunda yeterli organizasyonun bulunmamasõ, kasaplõk hayvanlarõn 
genellikle mevsime bağlõ sunulmasõ gibi nedenlerle et işleyen sanayinin arzu ettiği 
zamanda, kalitede ve miktarda et bulmada zorluk çektiği bir gerçektir. Bu sorunlarõ 
giderecek kalõcõ çözüme yanaşmayan et sanayisi ihtiyacõnõ, genellikle sübvanse 
edildiğinden daha ucuz olan yabancõ pazarlardan karşõlamayõ tercih etmektedir. Sanayicinin 
yurtiçi baskõsõnõn yanõ sõra et ihracatçõsõ ülkelerin dõş baskõsõ sonucunda, gerekli olmamakla 
birlikte, 1989-1996 yõllarõ arasõnda önemli miktarda et ithalatõ gerçekleştirilmiştir. Söz 
konusu yõllarda canlõ hayvan, taze veya soğutulmuş sõğõr eti ile dondurulmuş sõğõr eti 
ithalatõna toplam 804.8 milyon Amerikan Dolarõ, bir başka ifadeyle yõlda ortalama 100.6 
milyon Amerikan Dolarõ harcanmõştõr. Et sanayisinin sorunlarõnõ geçici olarak çözen 
kasaplõk hayvan veya çeşitli niteliklerde et ithalatõnõn yapõlmasõ, sõğõr besiciliğinin 
geliştirilmesinin önünde büyük bir engel oluşturmuştur. İthalat yapõlan dönemlerde 
yetiştiriciler veya besiciler hayvanlarõnõ pazarlamada önemli güçlüklerle karşõlaşmõşlar ve 
genellikle değerlerinin altõnda bedellerle pazarlamõşlardõr. 
 
3. SEKİZİNCİ PLAN DÖNEMİNDE ÖNGÖRÜLEN GELİŞMELER 
 
3.1. Genel Politika Önerileri 
 
Türkiye Cumhuriyeti�nin kuruluşundan bugüne kadar kabul edilen ve uygulanmaya 
çalõşõlan �Yurtiçi talebin yurtiçi kaynaklardan karşõlanmasõ� politikasõ Sekizinci Beş Yõllõk 
Kalkõnma Planõ döneminde ve ileri dönemlerde sürdürülmelidir. O halde ilk yapõlmasõ 
gereken işlem, sõğõr sütü ve etine yurtiçi talebin mümkün olabildiğince gerçekçi bir şekilde 
tahmin edilmesidir. Ancak, yeterli kapsam ve nitelikte veri tabanõ bulunmamasõ bu işlemin 
doğru bir şekilde yapõlmasõnõn önünde büyük bir engeldir. Bu nedenle, gelişmiş ülkelerdeki 
örneklerine benzer bir veri toplama ve değerlendirme sisteminin hõzla yaygõnlaştõrõlmasõ 
şarttõr. 

AB ülkelerine kõyasla Türkiye�de kişi başõna üretilen süt ve et miktarlarõ çok düşüktür. 
Beklenildiği üzere, tüketici alõm gücünün yükselmesi, nüfus artõşõnõn sürmesi, sõğõr etinin 
tercih nedeni olmasõ, süt sanayisinin gelişmesi halinde üretimin yetersiz kalacağõ ve açõğõn 
artacağõ ileri sürülebilir. Bununla birlikte, varsayõmlara dayalõ bu öngörünün ne ölçüde 
gerçekleşeceği belirsiz olduğundan net bir planlama yapmak oldukça güçleşmektedir. 
 
Geçen plan döneminde Türkiye�de kişi başõna yõlda üretilen süt miktarõ 150 kg, et miktarõ 
ise 24 kg dolayõndadõr. Aynõ değerler AB ülkeleri için 325 kg süt ve  88 kg et olarak 
bildirilmektedir. Buradan da anlaşõlacağõ üzere, AB ülkelerine kõyasla Türkiye�de süt ve et 
üretimi oldukça düşüktür. Bununla birlikte, tüketici alõm gücünün yetersiz olmasõ nedeniyle 
Türkiye�de daha fazla ürüne talebin bulunmadõğõ ithalat ve ihracat değerlerinden 
anlaşõlmaktadõr. O halde, tüketici alõm gücü ve taleplerinde ne yönde ve ne kadar artõş 
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olacağõ kestirilmeden, üretimin arttõrõlmasõ gerektiğini ileri sürmek pek gerçekçi 
olmayacaktõr. 

 
Üretim artõşõnõn önündeki önemli engellerden birisi de süt ve et işleyen modern tesislerin 
işledikleri hammaddenin payõnõn düşük olmasõdõr. Türkiye�de üretilen sütün ancak % 15-
20�sinin çeşitli ölçeklerdeki süt tesislerinde işlendiği; buna karşõn, AB ülkelerinde bu 
oranõn % 93 olduğu, Türkiye�de kesimlerin en azõndan yarõsõnõn halen kaçak kesimler 
olduğu, AB ülkelerinde ise tamamõnõn denetimli modern tesislerde gerçekleştirildiği 
bilinmektedir. Denetimsiz koşullarda işlenen veya işlenmeden tüketiciye iletilen süt ve et 
ürünlerinin insan sağlõğõ için büyük bir tehdit olduğu da bir gerçektir. O halde, Türkiye�de 
modern süt ve et işleyen sanayi tesisleri yaygõnlaştõrõlmadan, işleme oranlarõ arttõrõlmadan 
ve denetimsiz işleme ve pazarlamanõn önü alõnmadan üretimi arttõrmaya çalõşmak 
beklenilen yararõ sağlayamayacaktõr denilebilir. 

 
Sõğõrõn, insan tarafõndan doğrudan tüketilemeyen bitki ve bitkisel ürünleri tüketme ve 
değerli besin kaynaklarõna çevirme yeteneğinden yararlanmak için yem bitkileri üretiminin 
arttõrõlmasõ gereklidir. Türkiye�de meralarõn büyük bir kõsmõnõn niteliksiz ve zayõf olmasõ 
meraya dayalõ sõğõr yetiştiriciliğini engellemektedir. Tarõm arazilerinde birinci veya ikinci 
ürün yem bitkileri ekimi ise son derece sõnõrlõdõr. Bu nedenle, pahalõ olan ve sõğõr için 
uygun olmayan ticari karma yeme dayalõ yetiştiricilik oldukça yaygõndõr. Bu durumu, 
"Türkiye�de doğal kaynaklardan yeterince yararlanõlmamakta ve sõğõrlar yetersiz veya 
dengesiz beslenmektedir" biçiminde değerlendirmek mümkündür. Kõsaca, kaliteli kaba 
yem üretimi arttõrõlmadan süt ve et üretiminin arttõrõlmasõnõ öngörmek ekonomik ve 
mantõklõ görünmemektedir. 
 
Bir diğer önemli sorun, büyüklüğü ekonomik ölçeklerin oldukça altõnda olan işletmelerin 
yaygõn olmasõdõr. Ortalama 50 da tarõm arazisi ve 4 baş sõğõra (1-2 baş inek) sahip 
işletmelerde üretimin arttõrõlmasõ olanaksõzdõr. Mevcut veraset kanunu gereğince 
işletmelerde sürekli küçülmekte ve sayõlarõ artmaktadõr. Bu gelişme, AB ülkelerindekine 
aykõrõdõr. İşletme boyutlarõ sürekli artan ve işletme sayõlarõ azalan AB ülkelerinde ortalama 
işletme büyüklüğü 19.6 baş inek seviyesine ulaşmõştõr. Bugün AB ülkelerinde 40 baştan az 
ineğe sahip işletmeler, rekabet güçlerinin azalmasõ nedeniyle hõzla kapanmaktadõr. 
Türkiye�de bu yönlü bir gelişme olduğunda işsizliğin artmamasõ için, bu sektörden ayrõlan 
kişilerin diğer sektörlerde istihdam edilmeleri gerekir ve ne var ki, Türkiye�de diğer 
sektörlerin istihdam kapasitesinin düşük olmasõ, böylesi bir gelişmenin önüne set 
çekmektedir. Ancak, sõğõr yetiştiriciliğini işletme kapasitesini arttõrmadan geliştirme 
olanağõnõn olmadõğõ da bir gerçektir. Sõğõr yetiştiriciliğinin gelişmemesi ise, süt ve et 
sanayisinin gelişmesini önleyerek; tüketicilerin talep ettiği miktar ve kalitede süt, et ve 
süt/et ürünlerinin uygun fiyatlarla  ve yeterli miktarda arzõnõ olanaksõz kõlacaktõr. 
 
Geçen plan dönemlerinde istemsiz bir şekilde de olsa, bölgeler arasõnda belirgin farklõlõklar 
ortaya çõkmõştõr. Bunda bölgelerin altyapõsõ, doğal özellikleri, yetiştiricilerin eğilimleri ve 
güçleri, pazarlama olanaklarõ vb. faktörler etkili olmuştur. Marmara ve Ege bölgelerinde 
süt verimi yüksek kültür õrkõ sõğõr yetiştiriciliği hõzla yaygõnlaşmõş, buna karşõn Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yerli õrklar hakimiyetini korumuştur. Gelecek 
dönemlerde bu faktörler ve gelişmeler mutlaka gözetilmeli; başta Marmara ve Ege 
bölgelerinde süt üretimini geliştirme yönünde politikalar uygulanõrken, başta Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu olmak üzere ekstansif koşullara sahip bölgelerde et üretimine öncelik 
verilmelidir. Ekonomik işletme ölçeklerinin belirlenmesinde de bölgeler arasõ ve içi 
farklõlõklarõn dikkate alõnmasõ gerekir.  
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İşletmelerin büyümesi ve modernleşmesi için fiyat istikrarõnõn sağlanmasõ gerekir. Bunun 
için en azõndan kesif yem/üretici süt fiyatlarõnõn 2/1,  sterilize süt/üretici süt fiyatlarõnõn 2/1 
ve karkas fiyatõ/üretici süt fiyatlarõnõn 15/1 düzeyi dolayõnda gerçekleşmesi sağlanmalõdõr. 
Bu amaçla, ön hazõrlõk çalõşmalarõ başlatõlmõş olan süt sanayicileri, karma yem üreticileri, 
yetiştirici örgütleri ve ilgili kamu kuruluşlarõnõn katõlõmõyla ulusal süt konseyi ve fonu bir 
an önce kurulmalõ ve etkinleştirilmelidir. Benzer bir örgütlenme et üretimi için de 
gerçekleştirilmelidir. Bu örgütlerin görevi, sütte eşik fiyatlarõn belirlenmesi, kriz 
dönemlerinde müdahale alõmlarõnõn yapõlmasõ, üretime yön verilmesi, sektörün temsil 
edilmesi şeklinde özetlenebilir. 
 
Yukarõda sõralanan önlemlerin alõnmasõyla süt veya et üretimi yönünde uzmanlaşmõş 
ekonomik ölçekli işletmelerin gelişmesi için temel oluşturulmuş olacaktõr. Buna ilgi duyan 
ve gelir bekleyen yetiştiriciler işletmelerini geliştirmek için çaba harcamaya 
başlayacaklardõr. Bu koşullarda yetiştirici örgütlerinin kurulmasõ ve güçlenmesi mümkün 
olacaktõr. Gelişmiş ülkelerde örnekleri görülen yetiştirici örgütlerinin aktif katõlõmõyla da 
sõğõr yetiştiriciliği büyük bir ivme kazanabilecektir. Böylece, kamu kuruluşlarõ da asli 
görevleri olan yönlendirme, denetleme ve destekleme çalõşmalarõna gereken ağõrlõğõ verme 
şansõna sahip olabilecektir. 
 
Entansif işletmelerin artmasõna koşut olarak eğitimli ve deneyimli işgücüne ihtiyaç da 
artacaktõr. Böylece iş bulma konusunda oldukça güçlük çeken ziraat mühendisleri ve 
veteriner hekimler için yeni istihdam alanlarõ da yaratõlmõş olacaktõr. Ayrõca, yetiştiricilerin 
artan bilgi ve teknoloji gereksinimini karşõlamaya yönelik danõşma ve hizmet örgütleri için 
de yaşam şansõ sağlanmõş olacaktõr. 
 
Süt sõğõrõ yetiştiriciliğinin geliştiği bölgelerde yeterli kapasitede süt işleyen tesislerin 
kurulmasõ sağlanmalõdõr. Türkiye�nin belirli bölgelerinde süt fabrikalarõnõn yoğunlaşmõş 
olmasõ ve 500-600 km mesafelerden süt transfer etmeye çalõşmasõ işlenmiş süt 
maliyetlerinin artmasõna neden olmaktadõr. Ayrõca, uygun araçlarla toplanõp transfer 
edilmeyen sütlerde bozulma ve kayõplar da yükselmektedir. 
 
Bugüne kadar yapõlan genetik õslah çalõşmalarõyla populasyonun genetik seviyesi belirli bir 
düzeye yükseltilmiş olmasõna karşõn, yetiştirme koşullarõnda buna paralel iyileştirme 
sağlanamamõştõr. Bunun bir sonucu olarak da, elde edilen genetik potansiyelden gereğince 
yararlanmak mümkün olamamakta ve önemli ekonomik kayõplar ortaya çõkmaktadõr. Bu 
nedenle, õslah çalõşmalarõnda yetiştirme koşullarõnõn düzeyi dikkate alõnmalõ ve buna uygun 
genetik materyalin elde edilmesi amaç olarak benimsenmelidir. Genetik seviyenin 
yükseltilmesi amaçlõ õslah çalõşmalarõnda ekonomik açõdan önemli her õrk için ayrõ 
programlar gerçekleştirilmelidir. Bunun için önce õslah çalõşmalarõndan beklenen genotip 
tanõmlanmalõ ve daha sonra bunu elde etme ve yaygõnlaştõrmaya yönelik çalõşmalar 
programlanmalõdõr. Elde edilmek istenen genotip, mevcut ve gelecekte gerçekleşmesi 
beklenen teknik ve ekonomik koşullar gözetilerek belirlenmelidir. 
 
Verim kontrolleri, soy kütüğü, yapay tohumlama ve damõzlõk pazarlama faaliyetlerini 
kapsayan õslah programlarõ, bu amaçla kurulan Damõzlõk Sõğõr Yetiştirici Birlikleri 
tarafõndan yürütülmelidir. Bunun için, işlevlerini gereğince yapabilmelerine olanak 
tanõyacak şekilde kurumlaşmalarõ için bu örgütlere her türlü destek sağlanmalõdõr. Verim 
kontrolleri ve soy kütüğü çalõşmalarõ, yalnõzca õslah çalõşmalarõ için değil, işletme 
ekonomisi ve ulusal istatistiklerin elde edilmesi için de en iyi bilgi kaynaklarõdõr. 
Kesintisiz, kapsamlõ ve güvenilir veriler elde etmek için bu çalõşmalarõn uluslararasõ 
standartlarda yürütülmeleri ve kapsamlarõnõn genişletilmesi gerekir. Bazõ AB ülkelerinde 
bu sistemde yer alan ineklerin toplam inek varlõğõndaki payõ % 80�leri aşmõştõr. Bu sistemin 
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sürmesi için bazõ AB ülkeleri halen maliyetin yarõsõndan fazlasõnõ kamu bütçesinden 
karşõlamaktadõr. 
 
Yapay tohumlama, genetik õslah çalõşmalarõnõn en önemli aracõdõr ve yakõn gelecekte de 
önemini korumasõ beklenmektedir. Genetik seviyenin yükseltilmesinde bu aracõn etkili 
olabilmesi kullanõlan spermalarõn denenmiş boğalardan elde edilmesi ve yetiştiricilere 
kesintisiz kaliteli hizmet sunulmasõ ile mümkündür. Denenmiş boğalardan sperma üretimi 
için õslah programlarõ şarttõr. Yurtdõşõnda denenmiş boğalardan sperma ithal edilerek 
kullanõlmasõ sorunun kalõcõ çözümünü sağlayacak bir yol değildir. Kalõcõ çözüm, yurtiçinde 
ekonomik açõdan önemli olan her õrk için uygulanacak õslah programlarõ kapsamõnda uygun 
damõzlõk boğalarõn seçilmesi ve bunlardan elde edilecek spermalarõn tohumlamada 
kullanõlmasõdõr. Sperma ithalatõ, uygulanacak õslah programlarõ zorunlu kõldõğõ hallerde ve 
yalnõzca bu programlarõn ihtiyacõnõ karşõlayacak ölçüde öngörülmelidir. Dolayõsõyla, 
sperma ithalatõ, õslah programlarõnõ yürütecek yetiştirici birliklerinin öngörmesi halinde 
bizzat kendileri veya onay verecekleri kişi veya kuruluşlarca yapõlabilmelidir.  
 
Ulaşõm ve iletişim olanaklarõ zayõf bölgelerde doğal aşõma öncelik verilmesi yararlõ 
görünmektedir. Bununla birlikte, bu tür bölgelerde kõzgõnlõğõn toplulaştõrõlmasõ yoluyla 
yapay tohumlama çalõşmalarõ, yetiştiricilerin talep etmesi ve masraflara katõlmasõ halinde 
öngörülebilir. Yapay tohumlama dõşõnda, geliştirilmekte veya kõsmen uygulanmakta olan 
bazõ biyoteknolojilerden de ileride yararlanmak mümkün olabilir. Bu konuda gelişmelerin 
izlenmesi ve araştõrmalarõn yapõlmasõnda yarar vardõr. Ekonomik açõdan yetiştiriciliği 
önemini yitirmiş veya yitirmekte olan õrklarõn gen kaynağõ olarak korunmasõ yönünde 
çalõşmalar da etkinleştirilerek sürdürülmelidir. 
 
Kamu destekleri, üreticiyi motive edecek ve optimal işletme büyüklüğüne ulaşmayõ 
sağlayacak şekilde planlanmalõdõr. Kõsa vadeli uygulamalardan mümkün olabildiğince 
kaçõnõlmalõ ve istikrarlõ politikalara öncelik verilmelidir. Başta Tarõm ve Köyişleri 
Bakanlõğõ olmak üzere, kamu örgütlerinin yetkileri destekleme, denetleme, yönlendirme ve 
eşgüdüm ile sõnõrlandõrõlmalõdõr. Aşõrõ müdahaleleri önlenmelidir. 
 
Salgõn ve paraziter hastalõklarla mücadele daha etkin hale getirilmeli, meme ve ayak 
hastalõklarõnõ önlemeye yönelik çalõşmalar etkinleştirilerek sürdürülmelidir. Bu konuda 
yetiştirici birliklere sorumluluk yüklenmeli ve birliklerin mücadeleye etkin katõlõmõ 
sağlanmalõdõr. Ayrõca, her bölgede ihtiyaç duyulan süt ve et sanayi tesisleri kurularak ve 
bölgeler arasõndaki fiyat farklarõ kabul edilebilir seviyelere indirilerek gereksiz hayvan 
hareketleri önlenmelidir. 
 
3.2. Talep Projeksiyonu 
 
Önceki bölümlerde sõk sõk belirtildiği üzere mevcut verilerin yetersiz olmasõnõn yanõ sõra 
hõzlõ kalkõnma ve değişme süreci yaşayan Türkiye�de uzun süreçli projeksiyonlar yapmak 
oldukça güçtür. Bu güçlüğe karşõn, süt ve et üretimi ile ilgili projeksiyon yapõlõrken önce 
her iki ürüne ilişkin talepteki değişme tahmin edilmeye çalõşõlmõştõr. Elde edilen tahmini 
değerler, asgari hedefler olarak değerlendirilmiş ve mevcut sõğõr varlõğõndaki olasõ 
değişmeler dikkate alõnarak  bu hedeflerin ne ölçüde gerçekleştirilebileceği belirlenmeye 
çalõşõlmõştõr (Tablo 12).  
 
Süt ve et taleplerini tahmin etmede nüfus ve büyüme hõzlarõ ile talep esneklikleri dikkate 
alõnmõştõr. Hesaplamalarda yõllõk nüfus artõşõnõn 2000-2005, 2006-2010 ve 2011-2025 
döneminde sõrasõyla % 1.5, % 1.3 ve % 1; büyüme hõzõnõn ise tüm dönemlerde % 4 olarak 
gerçekleşeceği kabul edilmiştir. Sütte ve ette talep esnekliklerinin tüm dönemlerde 0.65 ve 
0.80 olarak sabit kalacağõ varsayõlmõştõr. Bu katsayõlarõn kullanõlmasõyla sõğõr sütü 
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üretiminin talebi karşõlamasõ için her yõl % 3 dolayõnda artarak 2005 yõlõnda 10.9 milyon 
ton ve 2025 yõlõnda ise 18.6 milyon tona ulaşmasõ gerektiği ortaya çõkmõştõr. Aynõ yõllarda 
kişi başõna düşen süt üretimi sõrasõyla 152.7 kg ve 218.4 kg�dõr. Bugün AB ülkelerinde kişi 
başõna üretilen süt miktarõnõn 325 kg olduğu dikkate alõndõğõnda tahmin edilen rakamlarõn 
bir hayli düşük olduğu anlaşõlmaktadõr. Sõğõr etine olan talebin de yõlda % 3.5 dolayõnda 
artarak 2005 yõlõnda 742.8 bin tona ve 2025 yõlõnda ise 1 364.5 bin tona ulaşmasõ 
beklenmektedir. Süt ve et üretiminin önemli bir kõsmõnõn modern sanayi tesislerinde 
hijyenik koşullara uygun olarak işlenmesi için bu sanayi tesislerinin kapasitesinin ve 
etkinliklerinin arttõrõlmasõ şarttõr. 
 
Tablo 12. Türkiye�de 2000-2025 Yõllarõ Arasõnda İnek Sütü ve Sõğõr Eti Talep Tahminleri 

Yõllar Nüfus 
(milyon) 

Kişi Başõna Süt 
(kg/yõl) 

İnek Sütü 
(bin ton) 

Kişi Başõna Et 
(kg/yõl) 

Sõğõr Eti 
(bin ton) 

1998 63.7 138.7 8 835.2  9.1 582.7 
1999 64.6 140.9 9 113.4  9.3 603.2 
2000 65.6 143.2 9 400.4  9.5 624.5 
2001 66.6 145.5 9 696.5  9.7 646.6 
2002 67.6 147.9    10 001.9  9.9 669.4 
2003 68.6 150.3    10 316.8 10.1 693.0 
2004 69.6 152.7    10 641.8 10.3 717.5 
2005 70.6 155.2 10 977.0 10.5 742.8 
2010 74.2 166.6    12 383.4 11.4 851.7 
2015 78.0 183.5    14 334.5 12.9 1 007.8 
2020 82.0 202.1    16 593.1 14.5 1 192.6 
2025 85.4 218.4    18 653.5 15.9 1 364.5 

 
3.3. Sõğõr Varlõğõ ve Üretim Projeksiyonu  
 
Genel politikalar kõsmõnda belirtilen önlemlerin alõnmasõ halinde başta Marmara ve Ege 
bölgeleri olmak üzere tarõmsal üretimin yoğun yapõldõğõ bölgeler ve civarlarõ ile büyük 
yerleşim birimleri civarlarõnda göreceli olarak entansif süt sõğõrõ yetiştiriciliği hõzla artacak; 
kültür õrkõ sõğõrlar daha da yaygõnlaşacaktõr. GAP bölgesinde yem bitkileri yetiştiriciliğinin 
yapõlmasõ halinde entansif süt sõğõrõ yetiştiriciliği gelişme şansõ elde edebilecek ve burasõ 
kõsa sürede kültür õrkõ süt sõğõrõ yetiştirilen  bölge haline dönüşebilecektir. Buna karşõn, 
Doğu Anadolu Bölgesi başta olmak üzere İç Anadolu Bölgesi�nin doğusunda bitkisel 
üretimin ekstansif niteliğinin ağõr bastõğõ ve nüfus yoğunluğunun düşük olduğu yörelerde 
besiye uygun sõğõr genotiplerinin mera ağõrlõklõ yetiştiriciliğinin yaygõnlaşmasõ 
beklenmelidir. 
 
Sõğõr yetiştiriciliğinin çekici olmasõ, işletmelerin büyütülmesi için motivasyon kaynağõ 
olacaktõr. İşletmelerin büyümesi ise, sürü yönetimi, barõndõrma, besleme ve sağlõk 
hizmetlerinin iyileştirilmesine yol açacaktõr. Bunun sonucunda, süt veriminde hõzlõ bir artõş 
beklenmelidir. Çünkü, mevcut olumsuz yetiştirme koşullarõnda kültür õrkõ sõğõrlar ile ileri 
düzeydeki melezleri, süt ve et verimi bakõmõndan genetik potansiyellerini yeterince açõğa 
çõkaramamaktadõrlar. Göreceli olarak daha büyük ve iyi şartlara sahip Ege ve Marmara 
bölgelerindeki Damõzlõk Sõğõr Yetiştiricileri Birlikleri üyesi işletmelerdeki süt veriminin 
5.5 tonun üzerinde olmasõ, bu tezin doğruluğunu kanõtlamaktadõr.  
 
Şart koşulan politikalarõn ancak belirli bir süreç içinde uygulamaya konulabileceği kabul 
edilmelidir. Ayrõca, yetiştiricilerin edindikleri alõşkanlõk ve gelenekleri hõzla terk etmeleri 
de beklenmemelidir. Dolayõsõyla beklenen iyileşmeler uzun zaman  alabilecektir. 
 
Yapõlan hesaplamalarda kültür õrkõ sõğõr varlõğõnõn her yõl % 2 dolayõnda artacağõ kabul 
edilmiştir. Melezleme çalõşmalarõ sonucunda yerli õrklarõn her yõl % 3�ünün meleze 
döneceği, dolaysõyla yerli õrklarõn azalacağõ varsayõlmõştõr. Yerli õrklarda görülen azalma 
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melezlerde artõş olarak kendini gösterecektir. Yerli õrklardan melezleme sonucu katõlanlarõn 
dõşõnda, melez sõğõr varlõğõnõn her yõl % 1 dolayõnda artacağõ kabul edilmiştir. Melez 
dişilerin bir kõsmõnõn kültür õrkõ boğalarla çiftleştirilmeleri sonucunda kültür õrk olarak 
kabul edilebilecek seviyeye ulaşacağõ varsayõlmõş ancak hesaplamalarda dikkate 
alõnmamõştõr. 
 
Yukarõda belirtilen varsayõmlara dayanarak yapõlan hesaplamalarda 1998 yõlõnda 1 733 bin 
baş olan kültür õrkõ sõğõr sayõsõnõn 2005 yõlõnda % 14.86 artõşla 1 990.6 bin başa ve 2025 
yõlõnda toplam % 64.1 artõşla 2 843.2 bin başa ulaşacağõ ortaya çõkmõştõr. Melez sõğõr 
sayõsõnõn  1998 yõlõna kõyasla % 88.2 artarak 8 836.2 bin başa ulaşacağõ; yerli õrklarõn ise % 
53.3 azalacağõ tahmin edilmiştir. Toplam sõğõr varlõğõnda artõş olacağõ ve 2005 yõlõnda 11 
688.4 bin başa; 2025 yõlõnda ise 13 828.8 bin başa ulaşacağõ ortaya çõkmõştõr. Populasyonda 
inek oranõnõn % 40 olmasõ halinde, farklõ õslah seviyelerindeki genotipler ve toplam sõğõr 
varlõğõnda inek sayõsõ hesaplanmõş ve sonuçlar Tablo 13�te gösterilmiştir.  
 
Talep edilmesi beklenen sütün toplam inek sayõsõna bölünmesi sonucunda inek başõna 
olmasõ gereken süt verimi tahmin edilmiştir. Tablo14�te görülen değerlerden anlaşõlacağõ 
üzere, inek başõna yõllõk ortalama süt veriminin 2005 yõlõnda 2 355.9 kg ve 2025 yõlõnda ise 
3 372.2 kg olmasõ gerektiği ortaya çõkmõştõr. Populasyonda kültür õrkõ ve melez sõğõrlarõn, 
beklenen düzeyde sayõsal ve oransal olarak artmalarõ ve yetiştirme koşullarõnõn 
iyileştirilmesi halinde bu verim seviyesine kolayca erişilebileceği kabul edilmiştir. 

 
Tablo 13. Sõğõr Varlõğõ Projeksiyonu  

Yõllar Kültür Irkõ Melez Yerli Toplam 
1998 1 733.0 4 695.0 4 603.0 11 031.0 
1999 1 767.7 4.880.0 4 464.9 11 112.6 
2000 1 803.0 5.062.8 4 330.9 11 196.8 
2001 1 839.1 5 243.3 4 201.0 11 283.5 
2002 1 875.9 5 421.8 4 075.0 11 372.7 
2003 1 913.4 5 598.3 3 952.8 11 464.4 
2004 1 951.6 5 772.8 3 834.2 11 558.7 
2005 1 990.6 5 978.6 3 719.2 11 688.4 
2010 2 154.8 6 620.2 3 292.5 12 067.5 
2015 2 379.0 7 432.7 2 827.4 12 639.2 
2020 2 626.6 8 219.6 2 427.9 13 274.3 
2025 2 843.2 8 836.2 2 149.4 13 828.8 

 
Populasyonda kasaplõk gücün % 30 olduğu varsayõmõyla her yõl kesilebilecek sõğõr sayõsõ 
tahmin edilmiştir. Kültür õrkõ ve melez sõğõrlarõn payõnõn artmasõ, yetiştirme koşullarõnõn 
iyileştirilmesi ve sõğõr besiciliği yapan işletmelerin gelişmesi halinde, 1998 yõlõnda 176 kg 
olarak bildirilen ortalama karkas veriminin 2005 yõlõnda 196 kg�a ve 2025 yõlõnda 250 kg�a 
ulaşacağõ kabul edilmiştir. Kasaplõk sõğõrlar ile karkas verimi çarpõlarak her yõl 
üretilebilecek et miktarõ hesaplanmõş ve bundan talep edilen et miktarõ çõkarõlarak üretimin 
tüketimi karşõlayõp karşõlayamayacağõ belirlenmeye çalõşõlmõştõr.  
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Tablo 14. Üretilmesi Gereken Süte ve İnek Sayõsõna Göre Beklenen Ortalama Süt 
Verimi 

Yõllar Kültür 
(bin baş) 

Melez 
(bin baş) 

Yerli 
(bin baş) 

Top. 
İnek 

(bin baş) 

Ortalama Süt 
Verimi (kg) 

1998    693.2 1 878.0 1 841.2 4 412.4 2 002.1 
1999    707.1 1 952.0 1 786.0 4 445.0 2 050.2 
2000    721.2 2 025.1 1 732.4 4 478.7 2 098.9 
2001    735.6 2 097.3 1 680.4 4 513.4 2 148.4 
2002    750.3 2 168.7 1 630.0 4 549.1 2 198.7 
2003    765.4 2 239.3 1 581.1 4 585.8 2 249.8 
2004    780.7 2 309.1 1 533.7 4 623.5 2 301.7 
2005    796.3 2 341.4 1 486.3 4 624.0 2 355.9 
2010    861.9 2 648.1 1 317.0 4 827.0 2 565.4 
2015    951.6 2 973.1 1 131.0 5 055.7 2 835.3 
2020 1 050.7 3 287.8    971.2 5 309.7 3 125.1 
2025 1 137.3 3 534.5    859.8 5 531.5 3 372.2 

 
Yapõlan hesaplamalar sonucunda, tüm iyileştirmelere rağmen, talep edileceği varsayõlan et 
miktarõnõn yurtiçi yetiştirme ile karşõlanamayacağõ anlaşõlmõştõr. Bu nedenle, et 
gereksiniminin mümkün olabildiğince diğer kaynaklardan karşõlanmasõna çalõşõlmalõ; 
zorunlu kalõnmasõ halinde ise, sõnõrlõ ölçüde ithalata başvurulmalõdõr. 

 
Tablo 15. Beklenen Et Üretimi İçin Gerçekleşmesi Gereken Ortalama Karkas Verimi 

Yõllar Et Talebi 
(bin ton) 

Kasaplõk Sõğõr 
(bin baş) 

Karkas 
(kg) 

Et Açõğõ 
(bin ton) 

1998    582.7 3 309.3 176         - 
1999    603.2 3 333.8 178     -9.6 
2000    624.5 3 359.0 181   -16.3 
2001    646.6 3 385.0 184   -23.5 
2002    669.4 3 411.8 187   -31.2 
2003    693.0 3 439.3 190   -39.3 
2004    717.5 3 467.6 193   -48.0 
2005    742.9 3494.4 196   -69.2 
2010    851.7 3 620.3 208   -98.4 
2015 1 007.8 3 791.8 223 -162.0 
2020 1 192.6 3 982.3 238 -244.5 
2025 1 364.5 4 148.7 250 -327.1 

 
 
4. MANDA YETİŞTİRİCİLİĞİ 
 
Önceki plan dönemlerinde olduğu gibi son dönemde de yetiştirilen manda sayõsõnda 
gerileme olmuştur. Nitekim 1991 yõlõnda 366 bin baş olarak bildirilen manda sayõsõ 1998 
yõlõnda % 52 dolayõnda azalarak 176 bin başa düşmüştür. Buna paralel olarak mandanõn süt 
ve et üretimindeki payõ da azalmõştõr. Mandadan elde edilen sütün inek sütüne oranõ 1990 
yõlõnda % 2.2�den 1998 yõlõnda % 1�e düşmüştür. Ekstansif koşullarda ve yalnõzca bazõ 
bölgelerde yetiştiriciliği sürdürülen manda sayõsõnda gelecekte de bu düşüşün süreceği 
tahmin edilmektedir.  



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                                                                                 Hayvancõlõk Özel İhtisas Komisyonu Raporu 

   http://ekutup.dpt.gov.tr/hayvanci/oik587.pdf    58 

5. DEĞERLENDİRME VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER 
 
Önceki bölümlerde yapõlan açõklamalardan anlaşõlacağõ üzere, bugünkü yapõsõyla Türkiye 
sõğõr yetiştiriciliğinin gelecekte beklenen tüketici taleplerini karşõlamasõ mümkün değildir. 
Aday ülke konumunda bulunan Türkiye, AB�ne üye olmasõ halinde, bu ülkelerin süt ve et 
bakõmõndan açõk pazarõ haline dönüşecektir. Bunu önlemek amacõyla, Türkiye sõğõr 
yetiştiriciliğinin radikal bir değişime uğramasõ zorunludur. Bu amaçla yapõlmasõ gerekenler 
kõsaca şu şekilde özetlenebilir: 
 
- Sõğõr populasyonunu oluşturan õrklarõn genetik õslahõ, gelişmiş batõlõ ülkelerde görülen 
õslah programlarõna benzer programlar kapsamõnda ele alõnmalõdõr . 
 
- Islah programlarõ kapsamõnda soy kütüğü ve verim kontrolleri çalõşmalarõ 
yaygõnlaştõrõlmalõdõr. Bugün yaklaşõk % 1 düzeyinde olan kayõtlõ sõğõr oranõnõ, gelişmiş 
batõlõ ülkelerdeki düzeye - örneğin Almanya�da % 78 - çõkaracak önlemler alõnmalõdõr. 
Populasyonun ancak önemli bir kõsmõnõn bu kayõt sisteminin içine alõnmasõ ile õslah 
programlarõnõn başarõlõ olmasõ, işletmelerin ekonomik açõdan planlanmasõ ve ülkesel 
programlarõn hazõrlanmasõ, denetlenmesi ve başarõlõ olmasõ mümkün olabilecektir. 
 
- Genetik õslah programlarõnõn en önemli araçlarõndan olan yapay tohumlama 
çalõşmalarõnda denenmiş boğalarõn spermalarõndan yararlanma esas alõnmalõdõr. Spermalarõ 
kullanõlacak boğalarõn yurtiçinde uygulanan õslah programlarõnda yetiştirilmiş olmasõna 
özel önem verilmeli; sperma ithalatõ, õslah programlarõnõn ihtiyacõna göre ve zorunlu 
kalõnmasõ durumunda yapõlmalõ; ithalat yetkisi ve sorumluluğu õslah programlarõnõ 
yürütecek olan yetiştirici örgütlerine ait olmalõdõr.  
 
- Altyapõ yetersizliği nedeniyle yapay tohumlama çalõşmalarõnõn etkin yapõlamadõğõ 
bölgelerde doğal aşõm programlarõ sürdürülmelidir.  
 
- Bugüne kadar yapõlan genetik õslah çalõşmalarõ ile oluşturulan kültür õrkõ ve melez sõğõr 
populasyonu yurtiçi damõzlõk gereksinimini karşõlayacak düzeye erişmiştir. Islah 
programlarõnõn uygulanmasõ ve bu kapsamda etkin bir damõzlõk pazarlama 
organizasyonunun sağlanmasõ halinde gebe düve ithalatõnõn yapõlmasõ için hiçbir gerekçe 
kalmayacaktõr. 
 
- Genetik õslah programlarõnõn başarõlõ olabilmesi için ekonomik ölçekte işletmelerin 
geliştirilmesi ve yaygõnlaştõrõlmasõ şarttõr. Bugün ortalama 1-2 baş inek olan sürülerle õslah 
çalõşmalarõnõ yürütmek ve buradan üretim ve verim artõşõ beklemek gerçekçi değildir. Bu 
nedenle, bölgesel koşullara uygun ekonomik ölçekli işletme  sayõsõnõn arttõrõlmasõnõ 
sağlamaya yönelik politikalar uygulanmalõdõr.  
 
- Ekonomik ölçekli işletmelerin geliştirilmesi, yetiştiriciliğin ve besiciliğin ekonomik 
açõdan cazip olmasõna bağlõdõr. Karlõlõk sağlanmadõğõ sürece işletmelerin büyümesi ve sõğõr 
yetiştiriciliğinin geliştirilmesi mümkün değildir. 
 
- Yetiştiriciliğin çekici olmasõ, öncelikle temel girdi ve ürün (çõktõ) fiyatlarõ arasõnda 
yetiştiricilik lehine bir dengenin olmasõ ve fiyatlarõn istikrarlõ olmasõna bağlõdõr.  
 
- Temel girdi ve ürün fiyatlarõnda denge ve istikrarõn sağlanmasõ için girdi üreticileri, 
yetiştirici örgütleri ve ürün işleyen/pazarlayan kesimler arasõnda işbirliği ve uyum 
sağlayacak bir üst örgütün kurulmasõ ve işletilmesi gereklidir. İlgili kamu örgütleri de bu 
örgüt içinde temsil edilmelidir.  
 
- Ekonomik ölçekli işletmelerin gelişmesi sonucunda küçük ölçekli işletmelerin hõzla 
yetiştiricilikten vazgeçebileceği dikkate alõnmalõ ve bu şekilde ortaya çõkabilecek işsizlerin 
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başka alanlarda (başta tarõmsal sanayi olmak üzere, sanayi ve hizmetler sektörü vb.) 
istihdam edilmeleri için önlem alõnmalõdõr.  
 
- Ziraat mühendisleri ve veteriner hekimler ile teknisyenlerin istihdam olanaklarõ ekonomik 
ölçekli işletmelerin yaygõnlaşmasõyla artacaktõr. 
 
- Miktar ve kalite bakõmõndan kaba yem üretimini yeterli seviyeye getirecek programlara 
ağõrlõk, ticari karma yem üretiminde standardizasyon çalõşmalarõna önem verilmelidir. 
 
- Salgõn ve paraziter hastalõklar ile ayak ve meme sorunlarõna yönelik mücadele 
programlarõ etkinleştirilmelidir. 
 
- Entansif yetiştiricilik olanaklarõ daha fazla olan kõyõ kesimleri ile büyük kentler etrafõnda 
süt sõğõrcõlõğõ, ekstansif koşullara sahip bölgelerde ise et üretimi ağõrlõklõ yetiştiricilik 
desteklenmelidir. 
 
- Uygulanacak tüm programlarda yetiştirici katõlõmõ aranmalõdõr. Bunun için, gerek õslah, 
gerek üretim ve pazarlama programlarõnda yetiştiricilerin etkin bir şekilde örgütlendirilmesi 
çalõşmalarõ yoğunlaştõrõlmalõdõr. 
 
- Sõğõr besiciliğinin geliştirilmesi üzerinde önemle durulmalõdõr. Besiye alõnacak materyal 
sorununu çözmek için, çoğunluğu süt üretimi amacõyla yetiştiricilik yapan işletmelerden 
erkek buzağõlarõn erken yaşlarda besicilik işletmelerine alõnmasõna çalõşõlmalõdõr. Böylece 
uygun koşullarda ve süre boyunca besiye alõndõktan sonra kesilecek sõğõrlarda ortalama 
karkas ağõrlõğõ ve dolayõsõyla et üretimi yükseltilebilecektir. 
 
- Yapõlan projeksiyonlardan anlaşõlacağõ üzere, sõğõr eti üretimindeki mevcut açõğõn, 
uygulanmasõ öngörülen genetik ve çevresel õslah programlarõna rağmen ileride daha da 
büyümesi beklenilmektedir. Bu nedenle, diğer kõrmõzõ et kaynağõ olan küçükbaş hayvan 
yetiştiriciliğinin et üretimine katkõsõnõ arttõracak programlarõn uygulanmasõ ve tüketicilerin 
beyaz ete yönlendirilmesi yönünde çalõşmalarõn yapõlmasõ gereklidir. 
 
- Gerek yetiştiriciliği geliştirmek, gerek sağlõklõ ve ucuz tüketim ürünlerini tüketicilere 
sunmak için süt ve et işleyen modern tesislerin kapasitesi ve kapasite kullanõmõ 
arttõrõlmalõdõr. Bunun için her bölgede ihtiyaç duyulan tesislerin kurulmasõ sağlanmalõdõr. 
 
- Kaybolma tehlikesi altõnda bulunan õrklarõn genetik kaynak olarak korunmasõ yönündeki 
çalõşmalar etkinleştirilmelidir. 
 
- Başta õslah çalõşmalarõ olmak üzere, tüm alanlarda ihtiyaç duyulan yasal değişiklikler 
hõzla yapõlmalõ ve uygulanmalõdõr. 
 
- Sayõlarõ ve ekonomik önemi hõzla azalan manda yetiştiriciliğinin, en azõndan bazõ 
bölgelerde korunmasõna ve ihtiyacõ karşõlayacak düzeyde geliştirilmesine çalõşõlmalõdõr. 
 
- Sõğõr yetiştiriciliğinin geliştirilmesine yönelik politikalardan sorumlu ve yetkili olan 
Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõ�nõn daha etkin hizmet sunabilmesi için ciddi bir yeniden 
yapõlanmaya ve anlayõş değişikliğine ihtiyacõ vardõr. Söz konusu bakanlõğõn uzun vadeli 
õslah ve destekleme programlarõnõ uygulamaya koymasõ, istikrarõ sağlamak açõsõndan son 
derece önemlidir. 
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5. BÖLÜM 
 
 

KÜÇÜKBAŞ HAYVAN (KOYUN-KEÇİ) YETİŞTİRİCİLİĞİ VE ISLAHI 
 
1. GİRİŞ 
Dengeli beslenmenin temel koşullarõndan birisi hayvansal proteinlerin yeterli düzeyde 
tüketilmesidir. İnsanlarõn dengeli beslenebilmesi için günlük protein ihtiyacõnõn en az  
% 35- 40�õnõn hayvansal ürünlerden karşõlanmasõ gerekir. Bunun sağlanmasõnda kõrmõzõ et 
ve süt önemli ve öncelikli bir yer almaktadõr.  

Dünya süt üretimi ağõrlõklõ olarak sõğõr, koyun ve keçi; kõrmõzõ et üretimi ise domuz, sõğõr, 
koyun ve keçi türlerinden sağlanmaktadõr. Ülkelerin; doğal, ekonomik, sosyal ve tarõmsal 
yapõsõ ile gelenekleri, süt ve et üretiminde bu türlere verilen öncelik ve ağõrlõğõ 
belirlemektedir. 

Türkiye�nin doğal ve ekonomik koşullarõ ile tarõmsal yapõsõ ve gelenekleri koyun ve keçi 
yetiştiriciliğinin yaygõn olarak yapõlmasõna ve tarõm içerisinde önemli bir yer tutmasõna 
uygun bir ortam oluşturmaktadõr. Bunun sonucu olarak Türkiye�nin kõrmõzõ et üretiminin 
yaklaşõk % 35�i, süt üretiminin ise % 12�si koyun ve keçiden sağlanmaktadõr. 

Hayvan varlõğõ dikkate alõndõğõnda, Türkiye, önemli ölçüde hayvancõlõk yapan bir ülke 
konumunda bulunmaktadõr. Ancak gerek süt ve kõrmõzõ et üretim değerleri, gerek toplam 
üretimde küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinden sağlanan üretimin payõ, hayvan başõna 
verimin oldukça yetersiz olduğunu göstermektedir. Bu durum Türkiye hayvan varlõğõnõn, 
özellikle de küçükbaş hayvan populasyonunun genetik yapõsõ ve bunlara sağlanan çevre 
koşullarõnõn yetersizliğinden kaynaklanmakta, sonuç olarak da ülke nüfusunun uygun 
düzeyde beslenmesine yeterli üretim sağlanamamaktadõr.  

2. DÜNYADA VE TÜRKİYE�DE MEVCUT DURUM 
Dünya koyun ve keçi varlõğõnõn ülkelere ve aynõ ülkenin çeşitli bölgelerine göre dağõlõmõ 
farklõlõk göstermektedir. Dünya koyun ve keçi varlõğõ; bunun çeşitli ülkelere dağõlõmõ ve 
ülkelerin dünya koyun ve keçi varlõğõndaki paylarõ Tablo 1�de verilmiştir.  

Türkiye� de koyun yetiştiriciliği genel olarak küçük cüsseli, düşük döl ve süt verimli kaba 
karõşõk yapağõlõ yerli koyun õrklarõ ile yapõlmaktadõr. Nitekim mevcut koyun varlõğõnõn  
% 97�sinden fazlasõnõ (Tablo 2) söz konusu özelliklere sahip Akkaraman, Morkaraman, 
Dağlõç, Kõvõrcõk, İvesi, Karayaka ve benzeri yerli õrklar oluşturmaktadõr.  

Gelişmiş ülkelerde tarõmsal üretim içerisinde hayvansal üretimin payõ % 60-70 iken 
Türkiye�de bu oranõn artmadõğõ, yõllardõr % 30'lar düzeyinde seyrettiği hatta giderek 
azaldõğõ bilinmektedir. Hayvansal üretimin tarõmsal üretim içerisindeki payõnõn 
gerilemesinin en önemli nedeni, bitkisel üretimde sağlanan artõşõn hayvansal üretimde 
gerçekleştirilememesi olmakla birlikte, küçükbaş hayvan varlõğõndaki azalmanõn da  
(Tablo 3) gerilemeye etkisinin azõmsanamayacak düzeyde olduğu söylenebilir. 
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Tablo 1. Dünya Koyun-Keçi Varlõğõ ve Çeşitli Ülkelerin Payõ  

Koyun Keçi 
Ülkeler Sayõ  

(bin baş) 
Dünya Varlõğõndaki 

Pay (%) 
Sayõ 

(bin baş) 
Dünya Varlõğõndaki 

Pay (%) 
Dünya 1 070 625 100.00 708 885 100.00 
Afganistan      14 300     1.33     2 200     0.31 
Cezayir      17 700     1.65     3 200     0.45 
Bangladeş        1 158     0.10   33 500     4.72 
Brezilya      18 300     1.70   12 600     1.77 
Bulgaristan        2 774     0.25          1 048     0.14 
Çin    127 163   11.87 141 998   20.03 
Fransa      10 240     0.95     1 199     0.16 
Almanya        2 298    0.21        110     0.01 
Yunanistan        8 756     0.81     5 700     0.80 
Hindistan      57 600     5.38 122 530   17.28 
İran      53 000     4.95   27 000     3.80 
Irak        6 000     0.56     1 300     0.18 
İtalya      10 770     1.00     1 365     0.19 
Pakistan      32 383     3.02   48 575     6.85 
Türkiye      30 238     2.82     8.376     1.18 

Kaynak: FAO (1999) 

Tablo 2. 1990-1998 Yõllarõ Arasõnda Irklara Göre Türkiye Koyun Varlõğõ (bin baş) 

Yõllar Toplam Koyun Sayõsõ Kültür Irk Melezi Yerli Irklar 
1990 40 553 842 39 711 
1991 40 433 842 39 591 
1992 39 416 840 38 576 
1993 37 541 832 36 709 
1994 35 646 823 34 823 
1995 33 791 806 32 985 
1996 33 072 838 32 234 
1997 30 238 862 29 376 
1998 29 435 875 28 560 

Kaynak: DİE 

Tablo 3. 1990-1998 Yõllarõ Arasõnda Türkiye Koyun ve Keçi Varlõğõ (bin baş) 

Yõllar Koyun Kõl Keçisi Ankara Keçisi 
1990 40 553 9 698 1 279 
1991 40 433 9 579 1 185 
1992 39 416 9 444 1 140 
1993 37 541 9 192    941 
1994 35 646 8 767    797 
1995 33 791 8 397    714 
1996 33 072 8 242    709 
1997 30 238 7 761    615 
1998 29 435 7 523    534 

Kaynak: DİE 



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                                                                                 Hayvancõlõk Özel İhtisas Komisyonu Raporu 

   http://ekutup.dpt.gov.tr/hayvanci/oik587.pdf    62

Tablo 3�den görüleceği gibi son 10 yõllõk dönemde Türkiye hayvan varlõğõnda, sõğõr dõşõnda 
önemli ölçüde azalma olduğu dikkat çekmektedir.  Bu dönemde koyun varlõğõndaki azalma 
oranõ % 27.4, kõl keçisinde % 22.4, Ankara keçisinde ise % 58.2 olmuştur. 

Türkiye�de tarõm işletmeleri, hõzlõ nüfus artõşõ ve artan nüfusun tarõm dõşõ sektörde istihdam 
edilmesi zorunluluğuna karşõlõk bu sektörlerde işgücü talebinin nüfus artõşõna uygun 
düzeyde artõrõlamamasõ, tarõmõn gelişim hõzõnõn nüfus artõşõnõ karşõlamada yetersiz kalmasõ, 
miras yolu ile arazilerin bölünmesi gibi nedenlerle giderek küçülmüştür. Tarõmõ pek 
gelişmemiş, bakõm ve besleme koşullarõ yeterli olmayan ülkelerde yaygõn olarak küçük aile 
tipi işletmecilik yapõlmaktadõr. Türkiye�de de hayvancõlõk, özellikle küçükbaş hayvan 
yetiştiriciliği küçük aile tipi işletme tarzõnda yürütülmektedir. 

Tablo 4. Türkiye Tarõm İşletmelerinin Arazi Büyüklerine Göre Dağõlõmõ ve Küçükbaş 
Hayvan Varlõğõ 

İşletme Büyüklüğü 
(dekar) İşletme Sayõsõ Küçükbaş Hayvan 

Sayõsõ 

İşletme Başõna 
Küçükbaş Hayvan 

Sayõsõ 
Arazisi olmayan      101 610   2 254 821   22.2 
5 den az      251 686   1 425 192     5.7 
5-9      381 287   1 728 784     4.5 
10-19      752 156   4 607 482     6.1 
20-49   1 274 609 12 224 649     9.6 
50-99      713 149 11 298 427   15.8 
100-199      383 323   8 037 755   21.0 
200-499      173 774   5 835 880   33.6 
500-999        24 201   1 444 934   59.7 
1000-2499        10 266   1 043 675 101.7 
2500-4999         1 930      177 869   92.2 
5000 +            441      131 790 298.2 
Toplam  4 068 432 50 211 258 12.34 

Kaynak: Genel Tarõm Sayõmõ, 1991, DİE 

Tablo 4'te görüldüğü gibi Türkiye�de küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapõlan işletme sayõsõ 
4 milyondan fazla, işletme başõna düşen küçükbaş hayvan sayõsõ ise 12�dir. Türkiye 
küçükbaş hayvan varlõğõnõn % 75�ine yakõnõ 20-500 dekar araziye sahip işletmelerde yer 
almakta olup, bunlarõn ortalama hayvan varlõğõ 15 baş dolayõndadõr. Bu grupta yer alan 
işletmelerde barõndõrõlan hayvan varlõğõnõn % 63�ü ise 20-99 dekar araziye sahip olanlarda 
bulunmaktadõr. Belirtilen bu hususlar dikkate alõndõğõnda Türkiye küçükbaş hayvan 
yetiştiriciliğinde; küçük, aile tipi işletmelerin egemen olduğu söylenebilir. 

Küçükbaş hayvancõlõğõn belirtilen yapõsõ, bu sektörde ekstansif ve geleneksel yöntemlerle 
üretim tarzõnõn devamõnda büyük etkiye sahiptir. Ekstansif üretim ağõrlõklõ bu yapõlanmada 
yetiştirici genellikle hayvanlarõnda verim artõşõ sağlama gereksinimi duymamakta, böyle 
bir talebi olduğunda gerekli kaynaklara ulaşma olanağõ bulamamakta, bu kaynaklara 
ulaşma olanağõ bulanlar ise verim artõşõnõn gerektirdiği çevre koşullarõnõ oluşturacak bilgi 
ve kaynak yoksunluğu nedeniyle başarõlõ olamamaktadõr. Neticede küçükbaş hayvan 
populasyonunun õslahõna yönelik girişimler ya tümüyle başarõsõz olmakta ya da 
yaygõnlaşma olanağõ bulamamaktadõr. 

Son yõllarda küçükbaş hayvan populasyonunda meydana gelen hõzlõ azalma, mevcut 
populasyon için mera olanaklarõnõn belli ölçüde de olsa iyileşmesi sonucunu doğurmuştur. 
Bu durum sektörde ticari hayvancõlõk girişimlerinin yaygõnlaşacağõ beklentisini de 
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doğurmaktadõr. Bu beklentinin gerçekleşmesi, õslah çalõşmalarõnõn daha başarõlõ ve yaygõn 
şekilde sahaya aktarõlmasõnõ kolaylaştõracaktõr. Son zamanlarda yetiştiricinin daha yüksek 
verimli damõzlõklar sağlama gayreti içerisinde olduğu, bunun sonucu olarak da temin 
edilebilen gerek yerli, gerek yabancõ genotipler kullanõlarak bilinçsiz bir melezleme 
faaliyetinin hõzlandõğõ görülmektedir. Verim artõşõ sağlama amacõna yönelik bu faaliyet 
yerli gen kaynaklarõnõn bazõlarõnda yok olma tehlikesini de beraberinde getirmektedir. 

 

Tablo 5. Sağõlan Küçükbaş Hayvan Sayõlarõ ve Süt Üretimi 

Sağõlan Hayvan Sayõsõ (baş) Süt Üretimi (ton) 
Yõllar Koyun Kõl Keçi Ankara 

Keçisi Koyun Kõl Keçi Ankara 
Keçisi 

1990 23 698 830 5 357 670 655 330 1 145 015 322 725 13 810 
1991 23 222 330 5 275 480 602 120 1 127 430 322 120 12 665 
1992 22 399 330 5 082 520 519 720 1 089 230 308 415 11 005 
1993 21 531 850 4 991 460 472 420 1 047 325 304 120   9 855 
1994 20 507 510 4 769 110 393 410    991 760 288 550   8 160 
1995 19 262 500 4 544 500 363 090    934 495 269 670   7 535 
1996 18 890 080 4 379 230 346 650    921 660 258 155   7 290 
1997 17 168 690 4 111 260 295 930    826 348 243 044   6 258 

Kaynak: DİE, Tarõm İstatistikleri Özeti, 1998 

 

Ülkelerin hayvan varlõklarõnõn fazla olmasõ ekonomiye aynõ ölçüde katkõ sağlayacağõ 
anlamõna gelmez. Önemli olan mevcut hayvanlardan elde edilen ürünlerin miktarõ ve 
niteliğidir. Ağõrlõklõ olarak düşük verimli yerli õrklarla, ekstansif tarzda yürütülen küçükbaş 
hayvan yetiştiriciliğinin Türkiye ekonomisine katkõsõ bu nedenle sayõsal varlõğõna uygun 
düzeyde olmamaktadõr. Ayrõca yõllar itibariyle küçükbaş hayvan varlõğõmõzdaki düşüşe 
paralel olarak bu hayvanlardan elde edilen et, süt, yapağõ ve tiftik miktarlarõnda da bir 
azalma olduğu görülmektedir (5 - 8 numaralõ tablolar). Oysa sözü edilen ürünlere ihtiyaç, 
nüfus artõşõna paralel olarak bir artõş göstermektedir. 

 
Tablo 6. Türlere Göre Kesilen Hayvan Sayõsõ ve Et Üretimi 

Kesilen Hayvan Sayõsõ (bin baş) Et Üretimi (ton) 

Yõllar 
Koyun Kuzu Kõl keçisi 

ve Oğlağõ 

Ankara 
Keçisi ve 

Oğlağõ 
Koyun Kuzu 

Kõl 
Keçisi ve 

Oğlağõ 

Ankara 
Keçisi ve 

Oğlağõ 
1990 5 148 4 287 1 335 132 95195 48375 20430 2 100 
1991 4 198 3 729 1 111   87 80980 47625 18155 1 415 
1992 4 108 3 370    977   70 79470 43470 16180 1 080 
1993 3 569 3 300    904   55 70000 42800 15245    890 
1994 4 020 3 630    873   31 78665 47785 14390    495 
1995 3 220 2 274    814   28 68360 33755 13635    490 
1996 2 606 2 930    706   28 56640 41485 11795    485 
1997 2 978 3 510    897   25 65361 50743 15142    450 

Kaynak: DİE, Türkiye İstatistik Yõllõğõ, 1998 
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Tablo 7. Kõrkõlan Hayvan Sayõsõ, Yapağõ, Kõl ve Tiftik Üretimi 

Kõrkõlan Hayvan Sayõsõ (bin baş) Üretim (ton) 
Yõllar Koyun Kõl Keçi Ankara 

Keçisi Yapağõ Kõl Tiftik 

1990 40 553 7 205 988 60 559 4 070 1 495 
1991 40 432 7 117 899 60 490 3 960 1 370 
1992 39 411 6 891 783 59 050 3 840 1 190 
1993 37 534 6 787 721 56 200 3 730 1 120 
1994 35 646 6 440 601 53 450 3 565    910 
1995 33 791 6 173 531 50 775 3 400    800 
1996 33 072 6 014 524 49 847 3 310    795 
1997 30 238 5 637 450 45 632 3 071    690 

Kaynak: DİE, Türkiye İstatistik Yõllõğõ, 1998 

 

Tablo 8. Deri Üretimi (adet) 

Yõllar Koyun Kuzu Kõl Keçi Kõl Keçi 
Oğlağõ 

Ankara 
Keçisi 

Ankara 
Keçisi 
Oğlağõ 

1990 5 595 360 4 715 790 1 036 450 400 120 13 5660 6 860 
1991 4 562 800 4 101 580   912 120 284 570   8 9090 4 080 
1992 4 463 340 3 707 130   816 950 238 370   6 6450 8 180 
1993 3 881 220 3 629 930   770 290 206 370   5 5000 4 120 
1994 4 363 780 3 993 360   713 120 226 310   2 8610 5 390 
1995 3 495 340 2 501 160   638 730 237 250   2 6500 4 010 
1996 2 831 790 3 223 540   554 309 209 411   2 7250 2 860 
1997 3 228 440 3 861 390   711 580 258 860   2 5420 2 080 

Kaynak: DİE, Türkiye İstatistik Yõllõğõ, 1998 

Türkiye�nin dõş ticaret verileri değerlendirildiğinde; 1997 yõlõnda, toplam dõşsatõm 
içerisinde tarõm ürünlerinin payõnõn % 20.85, toplam dõşalõmdaki payõnõn % 10.14 olduğu 
anlaşõlmaktadõr. Tarõm ürünleri dõşsatõmõndan elde edilen toplam gelir içerisinde küçükbaş 
hayvancõlõğõn payõ % 2.62; toplam dõşsatõm gelirleri içerisindeki payõ ise % 0.55�tir. Bu 
değerler küçükbaş hayvancõlõktan sağlanan dõşsatõm gelirinin azõmsanamayacak düzeyde 
olduğunu göstermektedir. Ancak dõşsatõmõn büyük ölçüde canlõ hayvan olarak yapõlmasõ, 
buna karşõlõk ham ve hazõrlanmõş deri, yün ve yapağõ dõşalõmõnõn oldukça yüksek düzeyde 
olmasõ ülke açõsõndan önemli bir kayõp ve üzerinde önemle durulmasõ gereken bir konu 
olarak görülmektedir. 

Türkiye�deki keçi populasyonunun % 93.4�ünü Kõl keçisi % 6.6�sõnõ Ankara keçisi 
oluşturmaktadõr. Kõl keçisi içerisinde, sayõlarõ az da olsa Kilis, Malta gibi sütçü õrklar da 
bulunmaktadõr. Süt verimi yüksek olan bu õrklarõn geliştirilmesi veya bu õrklardan daha iyi 
yararlanõlmasõna yönelik çalõşmalar yeterli düzeyde değildir.  

Kõl keçisi yetiştiriciliği yapõlan diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye�de de kõl keçisinden 
elde edilen verimler yetersizdir. Türkiye yerli keçi populasyonunun önemli bir grubunu 
Ankara keçisi oluşturmaktadõr. Anavatanõ Anadolu olan bu keçi õrkõnõn yetiştiriciliğine 
gereken önemin verilmemesi öncellikle bu hayvanlardan elde edilen tiftiğin verim ve 
kalitesini olumsuz yönde etkilemiş, Ankara keçisi varlõğõnda çok hõzlõ azalma meydana 
gelmesine sebep olmuştur. Nitekim 1990 yõlõnda 1 279 000 baş olan Ankara keçisi 1998 
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yõlõnda neredeyse yok olma tehlikesi ile karşõ karşõya kalarak 534 000 başa gerilemiştir. 
Diğer bir ifade ile 1998 yõlõndaki Ankara keçisi varlõğõmõz 1990 yõlõna göre % 58.2�lik bir 
azalma göstermiştir.  

Tiftik piyasasõndaki istikrarsõzlõk ve tiftik fiyatlarõnõn istenilen düzeyin altõnda seyretmesi 
yetiştiricinin bu üretim dalõndan uzaklaşmasõna neden olmaktadõr. Uygulanan tiftik ithalatõ 
politikasõ, Ankara Keçisi yetiştiriciliği ve zaten yetersiz olan tiftik üretimini olumsuz 
yönde etkileyen diğer bir faktördür. 

Kõl keçi varlõğõnõn azalmasõ hayvancõlõğõn etkilendiği olumsuz koşullarõn tümünün etkisi 
altõndadõr. Bunlara ek olarak, keçi yetiştiriciliğinin daha çok orman içi ve kenarõ alanlarda 
yapõlmasõ ve keçinin ormanõn tek zararlõsõ olarak görülerek ilgili yasa ve yönetmeliklerin 
bu temele dayandõrõlmasõ ve bu bağlamda hemen hemen başka geçim kaynağõ bulunmayan 
keçi üreticilerinin devletle karşõ karşõya bõrakõlmasõ da sayõsal azalmanõn nedenleri 
arasõnda görülmelidir.  

Küçükbaş hayvan varlõğõmõzõn azalmasõ ve bu hayvanlardan elde edilen verimlerin yetersiz 
kalmasõnõn yanõ sõra Türkiye genelinde mera koşullarõnõn yetersiz, yem bitkileri üretiminin 
de arzu edilenin çok altõnda olmasõ hayvancõlõğõn bugünkü konuma gelmesinde rol 
oynayan önemli faktörlerdir. 

Koyun ve keçilerin bakõm ve beslenmesi büyükbaş hayvanlara nazaran daha kolaydõr. Bu 
nedenle dünyada birçok ülkede geniş bir şekilde küçükbaş yetiştiriciliği yapõlmaktadõr. 
Koyun ve keçinin mera ve otlak alanlarõnõ en iyi şekilde değerlendirebilen hayvanlar 
olmasõ ve bu nedenle ekstansif hayvansal üretime çok iyi uyum sağlamalarõ bunda en 
önemli etkendir. Buradan anlaşõlacağõ üzere küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde meranõn 
önemi büyüktür. Oysa Türkiye mera varlõğõ hõzlõ bir şekilde azalmõş, buna paralel olarak 
mera üzerindeki otlatma baskõsõ artarak, azalan mera varlõğõnõn verimsiz hale gelmesine 
neden olmuştur. 

Genç Türkiye Cumhuriyeti�nin yaklaşõk 75 yõllõk yaşamõ süresince başlangõçtaki  
41-42 milyon hektar olan mera varlõğõnõn % 50�sini kaybettiği, iyimser kaynaklarca ileri 
sürülmektedir. Bazõ kaynaklar ise mera varlõğõnõn bugün 12.8 milyon hektara gerilediğini 
ifade etmektedirler. 

Mera varlõğõ ve buna bağlõ olarak kaba yem üretiminde gözlemlenen azalmaya karşõlõk, 
yem bitkileri üretiminin bitkisel üretim içerisinde gereken önemi görmediği ve ancak  
% 2.5-2.8�lik bir paya ulaşabildiği görülmektedir. Kõsacasõ belirtilen nedenlerle ortaya 
çõkan kaba yem açõğõ �Türkiye Hayvancõlõğõnõn� ve dolayõsõyla küçükbaş hayvan 
yetiştiriciliğinin önemli bir sorunu olarak karşõmõza çõkmaktadõr. 

3. SORUNLAR 
-Türkiye�de koyun ve keçi varlõğõ her geçen yõl azalmasõna rağmen sayõsal yönden hala 
güçlü durumdadõr. Ancak bu hayvanlardan elde edilen verimler oldukça yetersizdir.  

-Küçükbaş hayvanlardan sağlanan verimlerin artõrõlmasõna yönelik girişimler yetersizdir. 
Gerçekleştirilen çalõşmalarda ulaşõlan ümit verici sonuçlarõn yaygõnlaştõrõlmasõ çeşitli 
nedenlerle mümkün olmamõştõr. 

-Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde son yõllarda meydana gelen değişim yetiştiricileri daha 
verimli hayvanlarla çalõşmaya teşvik eder hatta zorlar niteliktedir. Bu nedenle sektörde 
bilinçsiz fakat oldukça yoğun bir melezleme olgusu yaşanmaya başlanmõştõr. Bu durum 
çok önemli ve özel niteliklere sahip yerli genotiplerin bir bölümünün tamamen yok olmasõ 
tehlikesini doğurmaktadõr. 
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-Ankara keçisi yetiştiriciliğinden sağlanan gelirlerin ancak masraflarõ karşõlayabilecek 
düzeyde hatta zaman zaman bunun gerisinde kalmasõ sektörden kaçõşa neden olmakta ve 
Ankara keçisi varlõğõ çok hõzlõ bir şekilde azalmaktadõr. Tiftik kalitesinin gerilemesi ve 
elde edilen tiftiğin talep doğrultusunda standart gruplara ayrõlmamasõ tekstil sanayisinin 
ithalata yönelmesine neden olmaktadõr.  

-Türkiye�de koyun yetiştiriciliği büyük ölçüde meraya dayalõ olarak yürütülmektedir. Mera 
alanlarõnõn giderek daralmasõ ve verimsizleşmesi sektörün önemli sorunlarla karşõ karşõya 
kalmasõna neden olmaktadõr. 

-Keçi yetiştiriciliğinde de koyunculukta olduğu gibi yem sorunu yaşanmaktadõr. Bu durum 
özellikle ovalõk veya sahil şeridine yakõn bölgelerde yetiştiricilik yapan işletmelerde daha 
etkilidir. 

-Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde koruyucu hekimlik hizmetlerinin yetersizliğine bağlõ 
olarak bakteriyel ve paraziter hastalõklar populasyonu tehdit eder düzeye ulaşmaktadõr. 

-Koyun ve keçi yetiştiriciliği daha çok küçük aile işletmelerinin egemenliğindedir. Bu yapõ 
işletmelerin ucuz girdi sağlamasõnõ sõnõrlamakta veya olanaksõz kõlmakta, pazarlama 
olanaklarõnõ güçleştirmektedir.  

-Koyun ve keçi yetiştiriciliğindeki örgütlenme yoksunluğu, yetiştiricilerin; elde edilen 
ürünlerin satõşõ ile girdilerin temininde pazarlõk güçlerinin yetersiz kalmasõna neden 
olmaktadõr. Bu bağlamda yetiştirici elde ettiği ürünü düşük fiyatla satmakta, girdileri ise 
yüksek fiyatlarda temin etmek zorunda kalmaktadõr.  

-Türkiye�de koyun ve keçi yetiştiriciliğine devlet desteği yetersizdir. Bu durum gerek 
verim gerek pazarlama yönünden arzulanan hedeflere ulaşõlmasõnõ engellemektedir. 

-Koyun ve keçilerde dengesiz ve yetersiz beslenme verimi olumsuz yönde etkilediği gibi 
bazõ beslenme hastalõklarõnõn ortaya çõkmasõna da zemin hazõrlamaktadõr.  

-Erken kuzu kesimi sorunu tam olarak çözümlenememiştir. 

-Özellikle Doğu Anadolu Bölgesinde geç kesimden dolayõ çok büyük kaynak kayõplarõ 
ortaya çõkmaktadõr. 

-Türkiye�de mevcut hayvan ve hayvansal ürünler pazarlama sistemi, yetiştirici dõşõndaki 
kademelerin daha yüksek gelir sağladõğõ bir yapõlanmaya sahiptir. Bu yapõlanma, üretici ve 
tüketici fiyatlarõ arasõndaki dengesizliğin en önemli nedenidir. Pazarlama çarpõklõğõ ve 
fiyat dengesizliği, küçükbaş hayvancõlõk sektöründe en üst düzeydedir. 

-Tekstil sanayinin ihtiyacõ olan kaliteli yapağõ yurtiçinden sağlanamamaktadõr. Şimdilik 
ithalat yolu ile karşõlanmakta olan bu ihtiyacõn ülke içinden karşõlanmasõna çaba 
harcanmalõ, mevcut yapağõyõ da değerlendirmenin yollarõ üzerinde durulmalõdõr.  

-Günümüzde koyun ve keçi yetiştiriciliğinin en önemli sõkõntõlarõndan birisi de nitelikli 
çoban bulunamamasõdõr. Genç nüfusun bu iş koluna talebinin azlõğõ ve kentlere göçün hõzla 
artmasõ birçok yetiştiricinin işi bõrakma noktasõna gelmesine neden olmaktadõr. 

-Nitelikli damõzlõk üretimi yetersizdir. 

-Ticari küçükbaş hayvan yetiştiriciliğini destekleyecek koşullarõn sağlanmasõ için yeterince 
gayret sarf edilmemektedir. Uygulanan politikalar sadece sõğõr yetiştiriciliğine yönelik 
önlemler içermekte, küçükbaş sektörü neredeyse göz ardõ edilmektedir.  

-Hayvan sağlõğõnõ koruma hizmetlerindeki yetersizlikten kaynaklanan sorunlar; hayvan ve 
hayvansal ürün dõşsatõmõnõ olumsuz etkilemektedir. 
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-Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde, üretim ve pazarlamayõ önemli ölçüde etkileyen bir 
diğer sorun kaçak hayvan kesimidir. Toplum sağlõğõna olumsuz etkileri yanõnda kaçak et 
ve ürünleri ticareti vergi kayõplarõna neden olmaktadõr. 

-Bakanlõk, üniversiteler ve yetiştiriciler arasõndaki ilişkilerin yetersizliği, yapõlan 
çalõşmalarda elde edilmiş olan ve sektöre önemli katkõlar sağlayabilecek sonuçlarõn sahaya 
aktarõlmasõnõ neredeyse olanaksõz hale getirmektedir.  

4. HEDEFLER 
Türkiye�nin, mevcut hayvan varlõğõ dikkate alõndõğõnda, önemli ölçüde hayvancõlõk 
yapõlmakta olan bir ülke görümünü sergilediği, ancak istatistikler ele alõndõğõnda, hayvan 
varlõğõnõn son 15-20 yõllõk süreç içerisinde hõzlõ bir şekilde azaldõğõ, hayvan başõna 
verimlerde ciddi artõş sağlanamadõğõ, artan nüfusa paralel olarak hayvansal ürünler açõğõnõn 
artarak devam ettiği söylenebilir 

Tablo 3 den yapõlacak bir hesaplama ile 1998 yõlõnda 1990�a göre koyun, Kõl keçi ve 
Ankara keçisinde sayõsal azalmanõn sõrasõyla % 27.4, % 22.4 ve % 58.2 olduğu görülür. 
Buradan anlaşõlacağõ gibi küçükbaş hayvancõlõk sektöründen genel bir kaçõş vardõr. Sõğõr 
mevcudundaki azalma son birkaç yõldõr hõzõnõ kaybetmiş olmakla birlikte, bugünkü varlõğõ 
ve verim düzeyi ile nüfus artõşõ dikkate alõndõğõnda hayvansal ürünlere olan talebin tek 
başõna sõğõrcõlõk sektöründen karşõlanmasõ mümkün görülmemektedir. 

Türkiye�de bugüne kadar yapõlan planlama çalõşmalarõnda ortaya konulan hedeflere ne 
yazõk ki ulaşõlamamõştõr. Yedinci Beş Yõllõk Plan�da 1998 yõlõ için koyun sayõsõ 43 349 684 
baş, Ankara keçisi sayõsõ 1 315 166 baş, Kõl keçi sayõsõ 10 093 355 baş olarak 
hedeflenmiştir. Oysa 1998 D.İ.E. verilerine göre koyun sayõsõ 29 435 000 baş, Ankara 
keçisi sayõsõ 534 000 baş, kõl keçi sayõsõ ise 7 523 000 baştõr. 

Sekizinci Beş Yõllõk Plan döneminde hedef, hayvan sayõlarõnõ artõrmak yerine 
populasyondaki azalmanõn hõzõnõ düşürmek ve verimlerde artõş sağlamak olmalõdõr. Buna 
göre beklenen hayvan sayõlarõ ve üretim değerleri  Tablo 9, 10 ve 11�de verilmiştir. 

 

Tablo 9. Sekizinci Beş Yõllõk Plan Döneminde Yõllara Göre Beklenen Koyun Sayõsõ ve 
Üretim Değerleri* 

Et Üretimi Süt Üretimi Yapağõ Üretimi 
Yõllar Hayvan 

Sayõsõ karkas 
ağ. (kg) 

toplam 
(ton) 

ort. verim 
(kg) 

toplam 
(ton) 

ort. verim 
(kg) 

toplam 
(ton) 

2000 27 467 447 21.75 253 669 48.0 751 509.3 1.600 43.948 
2001 26 780 760 21.95 249 831 48.48 649 165.6 1.620 43.492 
2002 26 245 145 22.17 247 289 48.96 642 481.1 1.648 43.252 
2003 25 851 468 22.39 245 996 49.45 639 177.5 1.672 43.224 
2004 25 592 953 22.61 245 929 49.94 639 056.0 1.700 43.508 
2005 25 464 988 22.84 247 189 50.44 642 227.0 1.730 44.054 

*-Kasaplõk güç % 42.50 alõnmõştõr. 
  -Karkas ağõrlõğõnõn her yõl % 1 artacağõ öngörülmüştür. 
  -Sağõlanlarõn oranõ % 50 kabul edilmiştir 
  -Süt veriminde yõllõk % 1 artõş öngörülmüştür. 
  -Yapağõ veriminde yõllõk % 1.5 artõş öngörülmüştür. 
  -Ortalama yapağõ verimi 1.6 kg  kabul edilmiştir. 
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Tablo 10. Sekizinci. Beş Yõllõk Plan Döneminde Yõllara Göre Ankara Keçisi Sayõlarõ ve 
Üretim Değerleri*. 

Et Üretimi Süt Üretimi Tiftik Üretimi 
Yõllar Hayvan 

Sayõsõ* karkas ağ. 
(kg) 

toplam 
(ton) 

ort. verim 
(kg) 

toplam 
(ton) 

ort. verim 
(kg) 

toplam 
(ton) 

2000 442 205 16.24 2 442 21 3 714.5 1.8 796 
2001 406 828 16.24 2 246 21 3 417.4 1.8 732 
2002 378 350 16.24 2 089 21 3 178.1 1.8 681 
2003 355 649 16.24 1 964 21 2 987.5 1.8 640 
2004 337 866 16.24 1 865 21 2 838.1 1.8 608 
2005 324 351 16.24 1 791 21 2 724.5 1.8 584 

*-Hayvan sayõsõnõn her yõl % 1 azalacağõ kabul edilmiştir. 
  -Sağõlanlarõn oranõ % 40 kabul edilmiştir. 
  -Kasaplõk güç % 34 (DİE) 
  -Karkas ağõrlõğõ % 16.24 kg (DİE) (artõş öngörülmemiştir) 
  -Süt verimi 21 kg/baş (DİE) (artõş öngörülmemiştir) 
  -Tiftik verimi 1.8 kg/baş (DİE) (artõş öngörülmemiştir) 
  -Doğurabilir dişi oranõ % 56.90 (DİE) (artõş öngörülmemiştir) 
 

Tablo 11. Sekizinci Beş Yõllõk Plan Döneminde Yõllara Göre Beklenen Kõl Keçi Sayõsõ ve 
Üretim Değerleri* 

Et Üretimi Süt Üretimi Kõl Üretimi 
Yõllar Hayvan 

Sayõsõ karkas 
ağ. (kg) 

toplam 
(ton) 

ort. verim 
(kg) 

toplam 
(ton) 

ort. verim 
(kg) 

toplam 
(ton) 

2000 7 078 390 16.34 45 686 61 207 255 0.4 2 831 
2001 6 901 430 16.34 44 544 61 202 074 0.4 2 760 
2002 6 763 401 16.34 43 653 61 198 032 0.4 2 705 
2003 6 661 950 16.34 42 998 61 195 062 0.4 2 665 
2004 6 595 330 16.34 42 568 61 193 111 0.4 2 638 
2005 6 562 353 16.34 42 355 61 192 145 0.4 2 625 

*-Kasaplõk güç % 39.50 alõnmõştõr. 
  -Sağõlanlarõn oranõ % 48 öngörülmüştür. 
  -Karkas ağõrlõğõ 16.34 kg ( artõş öngörülmemiştir) 
  -Süt üretimi 61 kg/baş alõnmõştõr (DİE) 
  -Kõl verimi 0.4 kg kabul edilmiştir (DİE) 
  -Doğurabilir dişi oranõ % 61.64 (DİE) 
 

Avrupa Topluluğuna aday olunan şu günlerde ortak tarõm politikalarõnõn (OTP) mutlaka 
göz önüne alõnmasõ gerekmektedir. 1988 yõlõnda yapõlan OTP reformu ile bütçe 
harcamalarõnõn kõsõlmasõ amacõyla üretim hacminin daraltõlmasõ uygulamasõ koyun eti 
rejimi için de geçerli olduğundan, topluluk için bir �eşik sürü� miktarõ belirlenmiştir. 
İngiltere için 18.1 milyon, geri kalan topluluk üyesi ülkeler için 45.3 milyonluk bir koyun 
sayõsõ garanti eşiği kabul edilmiştir. Bu eşik sürü genişliğinin her yüzde bir oranõnda 
aşõlmasõ halinde, temel fiyattan da % 1 indirim yapõlmasõ öngörülmüştür. 1992 OTP 
reformu ile de sürü genişliğindeki değişmeler göz önüne alõnmaksõzõn bu indirim sabit bir 
oran şeklinde, % 7 olarak kabul edilmiştir. 

Avrupa Topluluğu ülkeleri içinde kuzu eti üretiminin ön plana çõktõğõ ülkeler sõrasõyla 
İngiltere, İspanya ve Fransa�dõr. Bunlarõ İrlanda Cumhuriyeti ve Yunanistan takip 
etmektedir. Türkiye�nin sahip olduğu koyun õrklarõnõn büyük bir kõsmõ yağlõ kuyruklu 
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olmasõ ve bunun tercih edilmesi nedeniyle ihracat büyük oranda Arap ülkelerine 
gerçekleşmektedir. Bunun yanõnda uygulanabilecek melezleme programlarõyla yağsõz 
kuyruklu melez etçi tipleri geliştirilip yaygõnlaştõrõlarak Avrupa Topluluğunda da söz 
sahibi olmak hedeflenmelidir. Bu yolla yüksek katma değerli mal ve hizmetlerin üretiminin 
geliştirilmesi yanõ sõra, geleneksel sektörde de verimlilik artõşõ sağlanabilecektir. 

Tablo 4�ten de görülebileceği gibi Türkiye küçükbaş sektöründe genellikle küçük aile 
işletmeleri şeklinde yetiştiricilik yapõlmaktadõr. Bu durum nedeniyle üretim planlamalarõ 
ve organizasyonlarõ yapõlamamakta, üretimde dengesiz dağõlõmlar ortaya çõkmaktadõr. 
Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ�nda ele alõnmasõ gereken en önemli hedeflerden birisi, 
küçük işletmelerin kooperatif, üretici birliği ve benzeri bağõmsõz örgütler çerçevesinde 
organize olmasõnõ sağlamak olmalõ, ticari sürü oluşumunu sağlayacak tedbirler alõnmalõdõr. 
Aksi halde Türkiye sanayi toplumu oluşumunu tamamlayamadan tarõmdaki istihdamõnõ 
büyük ölçüde kaybetme tehlikesi ile karşõ karşõya kalacaktõr. 

Beslenme, giyim, istihdam ve iç ve dõş ticaretteki paylarõ nedeniyle koyun ve keçi 
yetiştiriciliğinin Türkiye tarõmõnda önemli ve vazgeçilemeyecek bir yeri vardõr. Diğer 
yandan talep esnekliğinin sert olmasõndan dolayõ bu üretim dallarõ, serbest piyasa 
düzeninin dalgalanmalarõna bõrakõlamayacak durumdadõr. Bu nedenlerle koyun ve keçi 
yetiştiriciliğinin kõsa, orta ve uzun dönemler dikkate alõnarak desteklenmesi zorunluluktur. 

Koyun ve keçi õslahõnõn kamu denetiminde örgütlenmesi ve böylelikle verimliliğin 
artõrõlmasõ yanõ sõra orta ve uzun dönemde üreticilerin kooperatifleşmesi, küçük ve dağõnõk 
işletmelerin büyümesi ve birleştirilmesi gerekmektedir. Kõsa dönemde ise et, süt, yapağõ ve 
tiftik gibi ürünlerin fiyat oluşumunda üretici lehine gerekli desteklemelere gereksinme 
vardõr. 

5. ÖNERİLER 
Önceki plan dönemlerinde konulan hedeflere ulaşõlamamõş olmasõnõn yanõ sõra küçükbaş 
hayvan yetiştiriciliğinde gerilemenin ve sektörden kaçõşõn sonucu olarak Sekizinci Beş 
Yõllõk Kalkõnma Planõ döneminde önerilecek tedbirler, geçmiş dönemlerdeki önerilerin 
büyük bir kõsmõnõ kapsamaktadõr. 

5.1. Genel Öneriler 
-Mevcut doğal çayõr ve meralarõn õslahõna çalõşõlmalõdõr. 

-Ağõr otlatma vb nedenlerle õslahõ mümkün olmayacak şekilde bozulmuş mera alanlarõnda 
mümkünse yapay meralar oluşturulmalõdõr. 

-Bitkisel üretimde yem bitkilerinin ekim nöbetine sokulmasõnõ sağlayõcõ önlemler 
alõnmalõdõr.  

-Türkiye koyun, Ankara keçisi, ve Kõl keçisi õslah ve üretim stratejileri öncelikle makro 
düzeyde oluşturulmalõ ve hedeflere ulaşmak için çalõşmalar hõzla başlatõlmalõdõr. 

-Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde bazõ yörelerde erken kuzu kesimini önleyecek tedbirler 
alõnarak ürün kaybõ, bazõ yörelerde ise geç kesimi önleyecek tedbirler alõnarak kaynak 
kaybõ ve belli ölçüde de meralarõn aşõrõ otlatõlmasõ önlenmelidir. 

-Canlõ hayvan ve hayvansal ürün ithalatõndan sağlanacak kesintilerle oluşturulacak bir fon, 
hayvancõlõğõ geliştirme yönünde yapõlacak araştõrma ve yatõrõm projelerinin 
gerçekleştirilmesi ile üreticilerin örgütlenmesinde kullanõlmalõdõr. 

-Devletin öncülüğünde �Test ve Veri Organizasyonu� oluşturulmalõdõr. Kamu işletmeleri 
bölgesel olarak oluşturulacak çekirdek sürüleri ve test sürülerini barõndõrmalõdõr. Kamu 
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işletmeleri çevresindeki özel işletmeler �Damõzlõkçõ İşletmeler� olarak organize edilmeli, 
bunlar kõsmen test sürüsü, önemli ölçüde de çoğaltma sürüsü olarak çalõşmalõdõr. 

-Araştõrma Enstitüleri personel, ekipman ve mali kaynak bakõmõndan yeterli seviyeye 
ulaştõrõlmalõdõr. 

-Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõ bünyesinde görevi tamamen hayvan õslahõ çalõşmalarõ 
izlemek, yönlendirmek, koordine etmek olan bir birim kurulmalõdõr. Islah çalõşmalarõ 
öncelikle araştõrma kurumlarõ ve üniversitelerin işbirliği yapmalarõnõ gerektirir. Projeyi 
uygulayacak araştõrma kurumu, üretilecek materyalin adapte edileceği koşullarõ çok iyi 
analiz etmeli, gerekli çalõşmalara ondan sonra başlamalõdõr. Ayrõca, melezleme 
öngörülüyorsa, projenin amacõ, elde edilecek melez materyalin ulaşacağõ kan seviyesi ve 
kullanõlacak yerli õrklar çok iyi araştõrõlmalõdõr. 

-Yetiştiricilerin �Yetiştirme Dernekleri� veya �Yetiştirme Birlikleri� şeklinde organize 
olarak sorunlarõnõ dile getirebilir ve bunlara çözüm arayabilir nitelik kazanmalarõ teşvik 
edilmelidir. Böylece gelirlerin hemen tamamõnõn doğrudan üreticiye akmasõ sağlanõrken, 
diğer yandan da ürünlerin tüketiciye daha düşük fiyatla ulaşmasõ sağlanmalõdõr. Söz 
konusu desteklemeler, örneğin koyun ve keçi eti için AB�de uygulandõğõ gibi ve �Ortak 
Piyasa Düzeni (OPD)� işleyişine uygun olarak yapõlabilir. Koyun ve keçi sütünde de fiyat 
oluşumunda benzer sistem önerilebilir.  

-Koyun ve keçi etinde dõşsatõm olanaklarõ diğer hayvan ürünlerine göre daha fazladõr. Bu 
nedenle bu üretim dalõna verilecek desteklemelere öncelik verilmeli ve seviyesi 
artõrõlmalõdõr. 

-Hayvancõlõkla ilgili raporlarda yapağõ ve tiftik gibi ürünlere geniş yer verilmemektedir. Bu 
ürünlerin fiyat oluşumu, özellikle dünya merinos yapağõsõ fiyatlarõnõn ucuz olmasõ 
nedeniyle dõşalõm fiyatlarõnõn denetimindedir. Türkiye�de önce yapağõ, daha sonra da tiftik 
destekleme alõmlarõndan çõkartõlmõştõr. Bununla birlikte anõlan ürünler için de, ileride 
çõkmasõ olasõ dõşalõm çõkmazlarõ dikkate alõnarak yerli üretimin desteklenmesi mutlaka 
sağlanmalõdõr. Özellikle tiftikte desteklemenin yapõlmasõ, Ankara keçisi yetiştiriciliğinin 
sürdürülmesi açõsõndan zorunludur. 

-Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde, üretimi ve pazarlamayõ önemli ölçüde ilgilendiren bir 
konu da, kaçak hayvan kesimidir. Toplum sağlõğõ yanõnda kaçak et ve ürünleri ticareti, 
vergi kayõplarõna neden olmaktadõr. Hayvan hareketlerinde kaçak sevklerin en alt düzeye 
indirilebilmesi için, ekonomik ve sosyal önlemlerin yanõ sõra yasal önlemler de alõnmalõdõr. 

-Koyun ve keçilerde sağlõk koruma ve hastalõklarla savaşõmda temel stratejiler, AB ülkeleri 
ve diğer ülkelerle uyumlu ve uluslararasõ standartlara uygun olacak bir şekilde 
düzenlenmelidir. 

5.2. Koyun Yetiştiriciliği 
-Türkiye yerli koyunlarõnõn õslahõnda iki ana amaç esas olmalõdõr. Bunlar (i) yerli õrklarõn 
ve soylarõn saf yetiştirme ile korunmasõ ve geliştirilmesi (ii) iç ve dõş kaynaklõ genotipler 
yardõmõyla, yetiştirme bölgelerinin doğal, ekonomik ve sosyal şartlarõna uygun tip ve 
õrklarõn oluşturulmasõdõr. 

-Islah çalõşmalarõnda öncelikle araştõrma kurumlarõ ve üniversitelerin işbirliği içinde 
çalõşmalarõ gerekmektedir. 

-Yerli õrklarõn verim seviyeleri ve gelişme yönleri ile verim özellikleri yönünden sahip 
olduklarõ genetik varyasyonun belirlenmesi yönünde yapõlacak araştõrma ve geliştirme 
çalõşmalarõna hõz verilmelidir. 
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-Yerli õrklarõn yabancõ gen kaynaklarõ ile õslahõnda, õslah ve kombinasyon melezlemesine 
ağõrlõk verilmeli, et üretimini artõrma bakõmõndan kullanma melezlemesi çalõşmalarõ 
artõrõlmalõdõr. 

-Türkiye�de yetiştirilmekte olan koyun õrk ve tiplerinin sayõlarõ ile birlikte, verim ve 
yetiştirme özelliklerine ilişkin envanter çalõşmalarõnõn yapõlmasõ gereklidir. 

-Koyun yapay tohumlamasõnda yetiştiricilerin eğitimini de içeren programlarõn 
oluşturulmasõ ve yapay tohumlamanõn yaygõnlaştõrõlmasõ için gerekli teşvik ve 
desteklemeler sağlanmalõdõr. 

-Yağlõ kuyruklu koyun õrklarõnõn, özellikle süt verimi yönünde õslahõnda İvesi õrkõnõn 
kullanõlmasõyla yeni tiplerin oluşturulmasõ yoluna gidilmelidir. Ayrõca bu õrklarõn õslahõnda 
elde mevcut yabancõ genotiplerin ne denli etkili olabileceği test edilmelidir. Kangal 
Akkaramanõ gözden kaçõrõlmamalõdõr. 

-Etin öne çõktõğõ işletmeler için et-yapağõ tiplerinin oluşturulmasõ gereklidir.  

-Son yõllarda büyük gelişme gösteren tekstil endüstrisinin talep ettiği nitelik ve miktardaki 
yapağõyõ ülke içinde üretmek için gerekli önlemler alõnmalõdõr. 

-Bir yandan yerli õrklarõmõzõn kaba, karõşõk yapağõ veriminin artõrõlmasõna çalõşõlõrken, 
diğer yandan da bu yapağõnõn halõ yapağõsõ niteliği bozulmadan kemp kõl oranõnõn 
azaltõlmasõ hedeflenmelidir. Üretilecek halõ yapağõsõnõn en iyi şekilde değerlendirilmesini 
sağlayacak halõcõlõk örgütleri teşvik edilmelidir. 

-Deri pazarõ sanayideki dalgalanmalara bağlõ olarak değişken bir durum göstermektedir. 
Bu nedenle kriz yaşandõğõ dönemlerde bu ürünün devletin desteği ile yarõ-mamul şeklinde 
yurtdõşõna satõlma olanaklarõ araştõrõlmalõdõr. 

-Entansif kuzu besisi teşvik edilmeli böylece erken kuzu kesimi önlenerek ürün kaybõ, geç 
kesim önlenerek de mera, yem, ilaç, ağõl, işgücü vb. kaynak kayõplarõ önlenmelidir. Söz 
konusu hedefe ulaşmada kredinin önemli bir işlevi vardõr. Çünkü yetiştiriciyi kuzularõ 
erken sütten keserek satõşa zorlayan en önemli etken, yõlõn bu döneminde nakit sõkõntõsõnõn 
olmasõdõr. Bu nedenle gerçekçi bir faiz politikasõ izlenmeli, ürün karşõlõğõ yem veya kredi 
verilmesinin yol ve yöntemleri araştõrõlmalõdõr. Kredilendirmede örgütlenme teşvik 
edilmeli ve örgütlere teknik bilgi akõmõ sağlanmalõdõr. 

-Ülkemiz koyunculuğunun hemen tamamõ meraya dayalõ olarak yürütülmektedir. Daha 
önce değinilen nedenlerle mera vejetasyonunun son derece yetersiz hale gelmesi sonucu 
hemen tüm bölgelerimizde ek yemleme zorunlu hale geldiğinde ekstansif yetiştiricilikten 
en azõndan yarõ entansif sisteme geçmek gerekmektedir. Bu noktadan hareketle tüm bölge 
ve yörelerimizde kritik besleme dönemlerinin belirlenip yetiştiriciye aktarõlmasõ 
zorunludur. Bu dönemlerde ek yemleme ile verim düşüklükleri önleneceği gibi, gebelik ve 
kuzulama oranõ ile kuzu sayõsõ artacak, gebelik kayõplarõ ve kuzu kayõplarõ büyük ölçüde 
azaltõlabilecektir. 

-Koyun yetiştiriciliğinin temeli olan çobanlõk mesleğini özendirecek ve yaşam şartlarõnõ 
iyileştirecek önlemler alõnmalõdõr. Özellikle çobanlõk kurslarõ düzenleyecek, söz konusu 
kurslarõ bitirenlere sertifika verecek sistemler geliştirilmelidir. 

-Koyun õslahõnda yasal düzenlemelerin gerçekleştirilmesi gereklidir. 904 sayõlõ �Islah 
Hayvanat Kanunu�nuna sõğõrda olduğu gibi koyun yetiştiricilerinin de birlikler halinde 
örgütlendirilmesini sağlayacak bir maddenin konmasõ ve bu yasaya dayanarak �Damõzlõk 
Koyun Yetiştiricileri Birliği Hizmetleri Hakkõnda Yönetmelik�in çõkarõlmasõ 
gerekmektedir. Türkiye kamu õslah kurumlarõ arasõnda eşgüdümü sağlayacak, Tarõm ve 
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Köyişleri Bakanlõğõ bünyesinde oluşturulacak birim içerisinde �Koyun Islahõ� alt birimi 
oluşturulmalõdõr. Bu birim; öncelikle, kurulacak yetiştirme birlikleri, kamu kurumlarõ ve 
üniversiteler arasõnda birlikteliğin geliştirilmesinde görev almalõdõr. 

-Sağlõk konusunda yetiştiriciler yeterince bilgilendirilmeli, özellikle yõlõn önemli bir 
kõsmõnõ merada geçiren koyunlar parazitler konusunda iyi incelenmeli ve gerekli koruyucu 
önlemler alõnmalõdõr. 

5.3. Ankara Keçisi 
-Ankara keçisi sayõsõnõn giderek azalmasõ karşõsõnda, Ankara keçisi kesiminin önlenmesi 
ve yetiştiriciliğinin cazip hale getirilmesi gerekmektedir. Ayrõca, başta Tarõm ve Köyişleri 
Bakanlõğõ, Ankara Valiliği ve Ankara Büyükşehir Belediyesi olmak üzere, tüm resmi ve 
gönüllü kuruluşlar Ankara keçisinin korunmasõ ve geliştirilmesine yönelik bağõmsõz 
ve/veya ortak projeler geliştirmelidirler. Bunun yanõnda TAGEM tarafõndan yürütülen ve 
Ankara keçisini koruma alt projesinin de yer aldõğõ �Hayvan Gen Kaynaklarõnõn 
Muhafazasõ� isimli proje bu yönde desteklenmelidir. 

-Tiftiğin verim ve kalitesini artõrmak için, kamu işletmelerinde, damõzlõk Ankara keçisi 
yetiştirilmesi ve cüssenin büyütülmesi için gerekli araştõrmalar yapõlmalõdõr. Koşullarõ 
uygun özel yetiştiriciler belirlenerek birer çoğaltõcõ ve damõzlõkçõ haline getirilmeli ve 
kendi aralarõnda yetiştirme birlikleri ve dernekleri kurmalarõna öncülük edilmeli, yardõmcõ 
olunmalõdõr. 

-Bu õrkõn en önemli ürünü olan tiftik desteklenmelidir. Tiftik destekleme fiyatlarõnõn 
belirlenmesinde uluslararasõ pazar fiyatlarõ, tiftiğin maliyeti ve gerçekçi bir kar marjõ göz 
önünde bulundurulmalõ, tiftik alõmlarõnda ödemeler en kõsa zamanda ve hatta peşin olarak 
yapõlmalõdõr. 

-Ankara keçisi-orman ilişkisi, kõl keçi-orman ilişkisinden ayrõ değerlendirilmeli ve gerekli 
yasal düzenlemeler yapõlmalõdõr. Ormanlar üzerindeki otlatma baskõsõnõ azaltmak için mera 
õslah çalõşmalarõna hõz verilmelidir. 

-Ankara keçisi yetiştiriciliğindeki bilgi noksanlõğõnõn giderilmesi için gerekli tedbirler 
alõnmalõdõr. 

-Tiftiğin işlenmiş halde ihracatõnõn artõrõlmasõ, tiftik işleyiciliğinin el sanatõ halinde 
geliştirilmesi ve yaygõnlaştõrõlmasõ için gerekli tedbirler alõnmalõdõr. 

-Ankara keçisi damõzlõk dõşsatõmõ serbest bõrakõlmalõdõr. 

-İhracat için 1940 yõlõnda çõkartõlan �Tiftik İhracatõnõn Murakabesine Dair Nizamname� ve 
T.S.E. tarafõndan 1983 yõlõnda hazõrlanan ve zorlayõcõ olmayan standartlarõn yerine, ülke 
şartlarõ dikkate alõnarak, kolay uygulanabilir, bilimsel ve tarafsõz, ölçümlere dayalõ A.B.D. 
ve Güney Afrika Cumhuriyetinde halen yürürlükte bulunan standartlarõn da dikkate 
alõnacağõ yeni bir �Türk Tiftik Standardõ� hazõrlanmalõdõr. 

-Tiftiğin miktar ve kalitesinin artõrõlmasõ yönünde gerekli, çevre ve genotipin 
iyileştirilmesine ilişkin araştõrmalarõn yanõ sõra, tiftikte renk ve parlaklõk derecelerinin 
belirlenmesi, tiftik içerisindeki kemp kõllarõn mekanik ve başka yollarla ayrõlmasõ, iplik 
çekim sistemlerinin belirlenmesi, tiftiğin değişik kullanõm alanlarõnõn belirlenmesi ve 
rasyonel kullanõmõnõn tespiti konularõnda gerekli araştõrmalar yapõlmalõdõr. Tiftik üretimi 
dõşõndaki verimler üzerinde de durulmalõ, et, süt, post, kaşgora üretimi sürü gelirini 
artõrmada bir alternatif olarak değerlendirilmelidir. 

-Tiftik Birlik ve Tiftik Yapağõ A.Ş. tümüyle Ankara keçisi yetiştiricilerin denetimine 
bõrakõlmalõdõr. Bu yapõ içerisinde Tiftik Birlik õslah organizasyonunu yürütmeli, avans 
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verebilmeli, kaliteyi ön plana çõkaracak çalõşmalar yapabilmeli, tiftiğin işlenmesini 
üstlenmeli ve pazarlanmasõndaki sorunlarõ çözebilmelidir. 

-Tiftikten imal edilen Siirt battaniyesi üretim teknikleri geliştirilmeli, battaniye üreticileri 
desteklenip ürünlerin dõş pazarda tanõtõlõp pazarlanmasõna destek olunmalõdõr. 

5.4. Kõl Keçisi 
Türkiye�de yetiştirilen Kõl keçisi tipleri belirlenmeli ve õslah edilmelidir. Yerli keçi 
õrklarõndan gen rezervi sağlayacak olanlar dõşõnda kalanlar sütçü keçi populasyonlarõna 
dönüştürülmelidir. Bu amaçla ithal edilecek sütçü õrklar ülkenin çeşitli yörelerindeki kamu 
işletmelerinde adaptasyon, saf yetiştirme, genel kombinasyon yeteneği, genotip x çevre 
interaksiyonu ve otlama davranõşlarõ yönlerinden test edilmelidir. Bölge şartlarõna en iyi 
uyum gösteren kombinasyonlar veya õrklar kõl keçisi õslahõnda kullanõlmalõdõr. 

-Özellikle Akdeniz Bölgesindeki kõl keçilerinin õslahõ için geliştirilecek melezleme 
programlarõnda sütçü keçi õrklarõnõn daha çok sahil şeridi ile dağlõk bölgeler arasõnda kalan 
kesimlerde kullanõlmalarõna çalõşõlmalõdõr. Öngörülen melezleme programõ ile birlikte kõl 
keçi yetiştiricilerinin yem temini ile süt ve süt ürünlerini pazarlama gibi sorunlarõnõ 
çözecek organizasyonlarõn da geliştirilmesi gerekmektedir. 

-Kõl keçilerinin sütçü keçilere dönüştürülmesinde ve orman-keçi ilişkilerine getirilecek 
düzenlemeler, ormanõn yanõnda orman içindeki yetiştiriciyi de kollamalõdõr. Bu konudaki 
düzenleyici yasalar, zorlayõcõ değil, özendirici olmalõdõr. Bu nedenle, orman keçi 
ilişkilerine yönelik çözümler genellikle tek gelir kaynaklarõ keçi olan yetiştiricileri de 
kapsamalõ ve bu yetiştiricilerin ekonomik koşullarõnõ iyileştirebilecek alternatif üretim 
kollarõ üzerinde de durmalõdõr. 

-Keçi etinin sevilerek tüketildiği yörelerde etçi tiplerin elde edilmesi göz önünde 
bulundurulmalõdõr. Bu amaçla yurtdõşõndan uygun keçi õrklarõ (Boer gibi) getirilerek 
melezleme çalõşmalarõ yapõlmalõdõr. 

-Keçi etinin, hak etmediği halde, ikinci sõnõf et olarak algõlanmasõnõ ortadan kaldõracak 
önlemler alõnmalõdõr. Bu amaçla satõşõndaki kõsõtlamalar kaldõrõlmalõ ve diğer türlerin 
etleriyle karõşõk olarak bazõ et ürünlerinde kullanõmõ özendirilmelidir.  

-Oğlak eti üretim ve dõşsatõmõ teşvik edilip desteklenmelidir. 

-Süt keçisi yetiştiricileri dernek veya birlikler biçiminde organize edilmeli; söz konusu 
örgüte katõlan yetiştiricilerin süt ve damõzlõklarõna pirim verilmelidir. 

-Keçi sütünden yapõlan özel peynirlerin üretim tekniklerini uygulayan peynir 
imalathaneleri desteklenmeli, elde edilen ürünlerin dõşsatõmõ sağlanmalõ ve 
desteklenmelidir. Keçi sütünün besleyici ve tedavi edici özellikleri konusunda tüketicinin 
bilgilendirilmesi gereklidir. 
-Kõl keçisinden elde edilen kõl değerlendirilmeli, el sanatlarõ üretimi teşvik edilmelidir. 
Doğal felaketlerde barõnma yeri olarak değerlendirilebilecek soğuğa ve yağõşa karşõ 
dayanõklõ kõl çadõrõ üretilmelidir. 

-Kõl keçilerinin Ankara keçileriyle melezlerinden sağlanan yeni bir keçi lifi olan kaşgora 
üretimine başlanmalõdõr. 

-Kõl keçilerinden keşmir yünü (alt kõl) üretimiyle ilgili daha güvenilir bilgiler sağlanmalõ, 
tekstil sanayinin yerli keşmir yünü tüketimi teşvik edilmelidir. Bir yandan keşmir yünü 
üretimi artõrõlmaya çalõşõlõrken diğer yandan da iç ve dõş ticaretin düzenlenmesi için 
önlemler alõnmalõ, keşmir yünü üretiminde deneyimli Asya Türk devletleriyle işbirliği 
imkanlarõ sağlanmalõdõr. 



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                                                                                 Hayvancõlõk Özel İhtisas Komisyonu Raporu 

   http://ekutup.dpt.gov.tr/hayvanci/oik587.pdf    74

-Yeni keçi tiplerinin oluşturulmasõna yönelik çalõşmalarda, kamu tarõm işletmeleri devreye 
sokulmalõdõr. Yayõm çalõşmalarõ yaygõnlaştõrõlmalõdõr. �Damõzlõkçõ Keçi Yetiştiricileri 
Birliği� ile ilgili yönetmelikler çõkartõlmalõdõr. 
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6. BÖLÜM 
 
 

KANATLI KÜMES HAYVANLARI YETİŞTİRİCİLİĞİ 
 
1. TAVUK YETİŞTİRİCİLİĞİ 
1.1. GİRİŞ 
Türkiye'de modern tavukçuluğun temelleri Cumhuriyet'in kuruluşundan sonra atõlmõş ve 
özellikle 1960'lõ yõllardan sonra hõzlõ bir gelişme göstermiştir. Bugün ülkemizde tavuk 
yetiştiriciliğinin başarõlõ bir şekilde yapõldõğõ söylenebilir. Özellikle piliç eti üretiminde 
büyük entegrasyonlarõn kurulmasõ ve sözleşmeli üretim modelinin gelişmesi ile birlikte 
1990'lõ yõllar boyunca yõllõk % 10�lara varan bir üretim artõşõ yaşanmõştõr. Sözleşmeli 
üretim modelinde küçük üretim işletmelerinin tüm gereksinimleri (civciv, yem, altlõk, 
veteriner hekimliği hizmetleri vb.) entegrasyonlar tarafõndan karşõlanmakta ve üretilen 
piliçlerin kesim ve pazarlama faaliyetleri de aynõ entegrasyon tarafõndan 
gerçekleştirilmektedir. Yumurta üretim ve pazarlama süreci ise piliç etinden bazõ 
farklõlõklar göstermektedir. Yumurta üretimine yönelik olarak kurulmuş damõzlõk 
işletmeler piyasaya yarka ve yumurtacõ civciv vermektedir. Yumurta üretimi yapan 
işletmeler çeşitli bölgesel örgütlenme modelleri (kooperatif, anonim şirket vb) aracõlõğõyla 
pazarlama faaliyetlerini yürütmektedirler. 

1.2. YAKIN GEÇMİŞTEKİ GELİŞMELER VE MEVCUT DURUM 
1.2.1. Üretim 
1.2.1.1. Üretim alanõ 
Türkiye'de tavukçuluk Marmara, Ege ve İç Anadolu Bölgelerinde yoğunlaşmõştõr. 
Özellikle Ankara, Balõkesir, Bolu, Bursa, Elazõğ, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kayseri, 
Kocaeli, Manisa, Sakarya, Yozgat ve Çukurova'da piliç eti, Afyon, Balõkesir, Bursa, 
Çorum, İzmir, Konya ve Manisa'da yumurta üretimi yoğun olarak sürdürülmektedir. 

1.2.1.2. Üretim tesisleri ve üretim teknolojisi 
Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõ�nõn 1997 yõlõ kayõtlarõna göre Türkiye'de 9 987 adet ticari 
işletme vardõr (işletme kapasiteleri Tablo 1'de verilmiştir). Bu işletmelerden etçi 
işletmelerin % 70'inin, yumurtacõ işletmelerin % 80'inin modern tesisler olduğu tahmin 
edilmektedir. Ayrõca 3 tanesi büyük ebeveyn (grand parent) ile üretim yapan 45 adet etçi 
damõzlõk ve 2 tanesi saf hatlarla çalõşma yapan 12 adet yumurtacõ damõzlõk işletmesi kendi 
kuluçkahaneleri ile birlikte faaliyet göstermektedir. Etlik piliç üretim işletmelerine paralel 
olarak gelişen modern kesimhane ve yem tesisleri de sektörün daha sağlõklõ çalõşmasõna 
katkõda bulunmaktadõr. Etlik piliç üreten işletmelerin tamama yakõnõ sözleşmeli üretim 
sistemi ile çalõşmaktadõr. 

1.2.1.3. Verim ve üretim miktarlarõ 
Örnek olarak incelenen 150 işletme esas alõnarak 1 kg etlik piliç üretiminde yemden 
yararlanma değeri 1.96 ve 1 kg yumurta için yemden yararlanma değeri 2.53 olarak 
belirlenmiştir. Son 5 yõlda üretilen piliç + tavuk eti, yemeklik yumurta ve civciv miktarlarõ 
2, 3 ve 4 numaralõ tablolarda verilmiştir. 
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Tablo 1. İşletmelerin Kapasitelerine Göre Dağõlõmõ* 

Kapasite Etçi (%) Yumurtacõ (%) 
2 500 ve altõ 20.9 29.4 
2 501 - 5.000 51.7 22.0 
5 001 - 10.000 18.6 19.6 
10 001 - 25.000   6.9 17.5 
25 001 - 50.000   1.3   7.7 
50 000 ve üzeri   0.6   3.8 

*Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõ Kayõtlarõ 

Tablo 2. Piliç ve Tavuk Eti Üretimi 

Yõllar Damõzlõk Civcivden 
Üretilen (ton)* 

Kuluçkalõk Yumurtadan 
Üretilen (ton)** 

Kontrol Dõşõ 
Kesim (ton)** 

Toplam  
(ton) 

1995 282 064 10 898 103 477 396 439 
1996 420 482 21 946 131 070 573 498 
1997 471 415       750 123 130 595 295 
1998 486 682    1 849 123 561 612 092 
1999*** 559 566    2 710    99 225 661 501 

*DİE (kesimhane kayõtlarõ esas alõnmõştõr) 
**Besd-Bir kayõtlarõ 
***Besd-Bir projeksiyonlarõ 
 

Tablo 3. Yemeklik Yumurta Üretimi 

Yõllar Milyon Adet* Ton+* Milyon Adet** Ton+** 
1995 10 268 575 008 10 268 575 008 
1996   9 787 548 072   9 782 547 792 
1997 12 089 676 984   7 136 399 616 
1998 13 887 777 672   9 056 507 136 
1999     6 695 374 920 

*DİE (anket yoluyla belirlenmiştir) 
**Besd-Bir (damõzlõk girişleri esas alõnarak yapõlan hesaplarla belirlenmiştir) 
+ Bir yumurtanõn ağõrlõğõ 56 gram olarak alõnmõştõr. 
 
Tablo 4. Yurtdõşõndan Getirilen Ebeveyn (Parent Stock) ve Bunlardan Üretilen Etçi ve 

Yumurtacõ Civciv Sayõlarõ 

Etçi Yumurtacõ Yõllar Gelen (adet) Üretilen (adet) Gelen (adet) Üretilen (adet) 
1995 2 872 892 264 650 942 367 454 18 446 190 
1996 3 913 430 333 492 166 515 635 25 884 877 
1997 3 865 557 399 597 858 679 150 36 057 906 
1998 4 534 058 407 622 650 470 068 28 066 786 
1999* 5 490 825 481 938 410 451 460 17 04 9565 

Besd-Bir 
*Projeksiyon (Besd-Bir) 
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1.2.2. Yurtiçi Tüketim 
Kişi başõna piliç eti tüketiminde özellikle son on yõlda önemli bir artõş gerçekleşmiştir. 
Yumurta tüketiminde ise düşüş gözlenmektedir. Son 5 yõlda kişi başõna yõllõk yumurta ve 
piliç eti tüketimi tablo 5'de verilmiştir. 

Tablo 5. Kişi Başõna Yumurta ve Piliç Eti Tüketim Miktarlarõ* 

Yumurta Yõllar adet kg 
Piliç Eti 

(kg) 
1995 166 9.27   6.88 
1996 155 8.68   8.78 
1997 106 5.94   9.77 
1998 133 7.45   9.67 
1999 100 5.60 10.26 

*Besd-Bir 

1.2.3. Dõş Ticaret  
Günümüzde Türkiye�nin dõş satõmõnda tavukçuluk sektörünün payõ son derece sõnõrlõdõr. 
Kanatlõ eti ve sakatatõndan sağlanan dõş satõm gelirinin yarõdan fazlasõ / tavuk ayağõndan 
sağlanmaktadõr. Dünya ticaretine konu olan piliç etinin 1/3�lük kõsmõ Ortadoğu Ülkeleri ve 
Rusya Devletler Topluluğu tarafõndan satõn alõnmaktadõr. Bu ülkelerin Türkiye'nin 
komşularõ olmasõ önemli bir dõş satõm potansiyeli yaratmõş olmakla birlikte bu konu 
bugüne kadar yeterince değerlendirilememiştir. Son 5 yõl içinde gerçekleştirilen dõş ticaret 
miktarlarõ tablolar halinde verilmiştir. 

Tablo 6. Kanatlõ Eti ve Sakatatõ Dõşsatõmõ* 

Kanatlõ Eti Tavuk Ayağõ Toplam  
Yõllar ton $/ton ton $/ton ton $/ton 
1995 4 913.0 1 040.65     4 913.0 1 040.65 
1996 4 950.1  4 569.9    9 520.0   929.55 
1997 4 711.3   949.00 6 300.7 505.00 11 012.0   948.55 
1998 5 460.8   894.00 7 000.3 403.00 12 461.1   894.41 
1999** 1 562.1 1 693.00 5 250.6 386.00   6 812.7   685.46 

*DİE 
** İlk 9 aylõk değerler 
 

Tablo 7. Kanatlõ Eti Dõşalõmõ* 

Yõllar Dõşalõm miktarõ 
(ton) 

Fiyat 
($/ton) 

1995   38 2 645.52 
1996   65 2 464.55 
1997 291 1 769.58 
1998   31 2 419.11 
1999**     9 1 394.00 

*DİE 
**İlk 9 aylõk değerler 
 

 



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                                                                                 Hayvancõlõk Özel İhtisas Komisyonu Raporu 

   http://ekutup.dpt.gov.tr/hayvanci/oik587.pdf    78

Tablo 8. Kuluçkalõk-Yemeklik Yumurta Dõşsatõmõ ve Kuluçkalõk Yumurta Dõşalõmõ 

Kuluçkalõk-Yemeklik Yumurta 
Dõşsatõmõ Kuluçkalõk Yumurta Dõşalõmõ 

Yõllar Miktar  
(bin adet) 

Fiyat  
($/bin adet) 

Miktar 
(bin adet) 

Fiyat  
($/bin adet) 

1995 143 173 58.75 38 315 0.168 
1996 202 450 97.17 26 047 0.218 
1997 475 753 64.69   3 983 0.298 
1998 614 655 55.26   5 363 0.250 
1999 293 883 45.97   7 264 0.172 

 

1.2.4. Stok Durumu 
Türkiye'de entegre tavukçuluk işletmelerinin pazarlamaya yönelik soğuk hava depolarõ 
bulunmakla birlikte, gerek piliç etinin ve gerekse yumurtanõn taze olarak tüketimi tercih 
edildiğinden ve üreticilerin ekonomik güçleri ürünlerini uzun süre stoklamaya elverişli 
olmadõğõndan kayda değer bir stok söz konusu değildir. Oysa zaman zaman büyük 
miktarlarda ortaya çõkan dõşsatõm taleplerinin karşõlanabilmesi  söz konusu olduğunda 
istenilen miktarda ürünü kõsa sürede toplanabilmesi ve bu iş için gerekli organizasyon 
eksiklikleri sorun yaratabilmektedir. Ayrõca piyasada fiyatlarõn düştüğü zamanlarda ürünün 
piyasaya arzõ yerine, uygun koşullarda stoklanmasõ ve talebin arttõğõ zamanlarda piyasaya 
arz edilmesi üreticiyi kõsmen de olsa rahatlatabilecektir. Ancak sermaye akõşõ yönünden, 
ürünün kõsa zamanda paraya dönüştürülmesine gerek duyulduğundan, stok yapõlarak 
paranõn bağlanmasõ genellikle üreticiyi güç durumda bõrakmaktadõr. Diğer bazõ tarõmsal 
ürünlerde olduğu gibi, tavuk ürünleri için de oluşturulacak ihracatçõ birlikleri ve benzeri 
kuruluşlar bu tür sorunlarõn çözümlenmesinde katkõda bulunacaktõr. 

1.2.5. Fiyatlar 
Son beş yõl içinde gerçekleşen et, yumurta, civciv ve yem fiyatlarõ Tablo 9�da sunulmuştur. 

Tablo 9. Piliç Eti, Yumurta, Yem ve Civciv Fiyatlarõ 

Yem (TL) Civciv (TL) Yõllar Piliç Eti 
(TL) 

Yumurta 
(TL) Etçi Yumurtacõ Etçi  Yumurtacõ  

1995 120 000   5 600   20 000   18 500   28 000   45 000 
1996 184 000   7 500   34 000   26 000   37 000   80 000 
1997 334 000 12 200   70 000   49 000   77 000 100 000 
1998 638 000 16 000 103 000   66 000 125 000 100 000 
1999 904 000 28 500 141 000 101 000 140 000 200 000 

Besd-Bir 

1.2.6. İstihdam 
Tavukçuluk sektöründe kayõtlarõn yetersizliği nedeniyle istihdam hakkõnda net bir bilgiye 
ulaşõlamamõştõr. Sektörde istihdam, damõzlõkçõ işletmeler ile piliç eti ve yumurta üretim 
işletmelerinin yanõ sõra, yem ve yem katkõ maddeleri sanayisi, ekipman sanayisi, 
kesimhane, kuluçkahane, aşõ-ilaç sanayisi gibi sektörün diğer halkalarõnda da söz 
konusudur. 
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1.2.7. Sektörde Eğitim, Araştõrma Faaliyetleri Altyapõsõ, Sektörel Yayõnlar, Sergiler 
ve Fuarlar 

Sektörde çalõşan teknik elemanlarõn eğitimleri üniversitelerin ziraat ve veteriner fakülteleri 
ile tavukçuluk meslek yüksek okullarõnda yapõlmaktadõr. 1998 yõlõ itibariyle YÖK'e bağlõ 
24 ziraat fakültesi, 20 veteriner fakültesi ve bir adet tavukçuluk meslek yüksek okulu 
bulunmaktadõr. Bunlarõn dõşõnda Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõ'na bağlõ olarak eğitim 
hizmeti veren 15 adet ziraat teknik okulu, 5 adet veteriner sağlõk teknik okulu, 2 adet 
laborant meslek lisesi bulunmaktadõr. Sektörde özellikle ara eleman (bakõcõ) eğitimi 
konusunda ciddi bir yetersizlik vardõr. 

Tavukçuluk sektörüne yönelik araştõrmalar üniversitelerin ziraat ve veteriner fakülteleri ile 
Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõ'nca yapõlmaktadõr. Ayrõca 1999 yõlõnda birkaç firmanõn bir 
araya gelerek kurduklarõ AR-GE A.Ş. adlõ bir şirket özel sektörün de araştõrmalara 
yönelmeye başladõğõnõn bir göstergesi olarak ümit verici bir gelişmedir.  

Sektöre yönelik olarak üniversitelerdeki öğretim üyelerinin kitaplarõ ve yaptõklarõ 
araştõrmalarõn yayõnlandõğõ bilimsel dergiler (TÜBİTAK-Doğa, ziraat ve veteriner 
fakültelerinin periyodik bilimsel yayõnlarõ, Tavukçuluk Araştõrma Enstitüsü Dergisi) ile 
daha çok uygulamaya yönelik periyodik yayõnlar (Çiftlik, Animalia, Tavukçunun Sesi, 
Besd-Bir Bülteni, Veteriner Tavukçuluk Derneği Bülteni, çeşitli firma bültenleri vb.) 
yayõnlanmaktadõr. Bu yayõnlara ek olarak iki yõlda bir Bilimsel Tavukçuluk Derneği 
tarafõndan YUTAV bünyesinde düzenlenen Uluslararasõ Tavukçuluk Kongresi ile çeşitli 
tavukçuluk dernekleri, üniversiteler, Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõ ve sektörle ilgili sivil 
toplum kuruluşlarõnõn düzenledikleri bilimsel toplantõlara ilişkin yayõnlar yapõlmaktadõr. 

1.2.8. Serbest Bölgelerde Sektörel Faaliyetler 
Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü 1994�ten sonra 4059 sayõlõ yasa ile Başbakanlõk Dõş 
Ticaret Müsteşarlõğõ bünyesinde kalarak görevlerini yürütmektedir. Ancak henüz 
tavukçuluk sektöründe serbest bölge faaliyeti yoktur. 

1.2.9. Sektördeki Kuruluşlar 
Sektördeki kamu kuruluşlarõ: Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõ�nõn Tarõmsal Araştõrmalar 
Genel Müdürlüğü'ne  bağlõ iki adet araştõrma enstitüsü, Tarõmsal Üretimi Geliştirme Genel 
Müdürlüğü'ne bağlõ iki adet yumurta üretme istasyonu ve Koruma Kontrol Genel 
Müdürlüğü'ne bağlõ aşõ üretimi, hastalõk teşhisi ve tedavisi araştõrmalarõ yapan dört adet 
enstitü bulunmaktadõr. 

Piliç eti ve yumurta üretimi yapan entegre damõzlõk işletmelerinin tamamõ özel sektör 
kuruluşu olup; sektörde şimdilik 45 adet etçi ve 12 adet yumurtacõ damõzlõk işletme 
bulunmaktadõr. Piliç eti ve yumurta üretimi yapan toplam 9 987 adet özel işletme mevcut 
olup bunlarõn 6 785'i piliç eti ve 3 202'si yumurta üretimi yapmaktadõr. 

Sivil toplum örgütleri kuruluş sõrasõ ile şunlardõr;  Bilimsel Tavukçuluk Derneği (Turkish 
Branch of World's Poultry Association), Yumurta Üreticileri Derneği, Batõ Anadolu 
Broiler Üreticileri Derneği, Beyaz Et Sanayicileri ve Damõzlõkçõlar Birliği (Besd-Bir), Yem 
Sanayicileri Birliği, Veteriner Tavukçuluk Derneği (Turkish Branch of World Veterinary 
Poultry Association) ve Ar-Ge A.Ş.�dir. Ayrõca Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõnõn üst düzey 
yöneticileri, sivil toplum örgütü başkanlarõ ve özel sektör temsilcilerinin katõlõmõ ile 
gerçekleştirilen Tavukçuluk Danõşma Kurulu devlet - sivil toplum ilişkisine iyi bir örnek 
teşkil etmektedir. 
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1.2.10. Sektöre Sağlanan Destekler 
Sektörde yatõrõmlarõ yönlendirme ve kurulan işletmelerin sektörel kalkõnmaya katõlõmõnõ 
sağlamak için devlet �Yatõrõm Teşvik Belgesi� yoluyla yatõrõmcõlara destek sağlamaktadõr. 
Bu teşvikler; yatõrõm indirimi, gümrük muafiyeti, toplu konut istisnasõ, yerli makine ve 
teçhizatta KDV istisnasõ, vergi, resim ve harç istisnasõ, enerji desteği, arsa tahsisi, fondan 
kredi tahsisi ve ithalatta KDV ertelemesi şeklindedir. Ayrõca 1997� den beri �dõşsatõm 
iadesi� uygulanmaktadõr. 

1.2.11. Pazarlama Faaliyetleri ve Pazarlama Kanallarõ 
Piliç etinde sözleşmeli üretim sistemi nedeniyle pazarlama hizmetlerinin tamamõna yakõnõ 
büyük entegre firmalara aittir. Her entegrasyon ürettiği piliç etini kendi pazarlama ağõ 
(taşõma-depo-ara toptancõ-perakendeci-bayi-market) aracõlõğõyla piyasaya sunmaktadõr. 
Piyasaya sunulan piliç etinin büyük bir bölümünü paketlenmiş bütün piliç oluşturmakla 
birlikte özellikle son yõllarda parçalanmõş (but, kanat, göğüs, sakatat), işlenmiş, pişirilmiş 
ve paketlenmiş piliç eti ürünlerinde ve bunlara olan talepte artõş gözlenmektedir. 
Pazarlamada özellikle standardizasyon ve fiyat oluşumunda sorunlar yaşanmaktadõr. 

Yumurtacõ işletmeler genellikle yöresel olarak kurulan şirket ve kooperatifler (Çorum 
Yumurta Üretim ve Pazarlama A.Ş., Konya Yumurta Pazarlama A.Ş., Afyon Başmakçõ 
T.K. Koop.) yoluyla pazarlama olanaklarõnõ geliştirmeye çalõşmaktadõrlar. 

1998 yõlõnda üretime sunulan piliç eti ve yumurtanõn ancak küçük bir bölümü (piliç etinin 
yaklaşõk % 12'si, yumurtanõn yaklaşõk % 20'si) borsada işlem görmüştür. Borsada işlem 
gören ürün azlõğõ sektörün borsaya yakõn olmadõğõnõ göstermektedir.  

1.2.12. Sektörle İlgili Önemli Projeler ve Etkileri 
Ankara Tavukçuluk Araştõrma Enstitüsü�nde 1995 yõlõnda başlatõlan bir ülkesel proje 
çerçevesinde, Kanada'dan getirilen yumurtacõ saf hatlarla beyaz ve kahverengi yumurtacõ 
ebeveyn hatlarõ geliştirme çalõşmalarõ, Aydõn Erbeyli İncir Araştõrma Enstitüsünde ise 
1968 yõlõndan beri sürdürülen bir ülkesel projeye bağlõ olarak etçi ebeveyn elde etme 
çalõşmalarõ yapõlmõş ve ERBRO adõ altõnda ticari broiler hibritleri elde edilmiştir. 
Üniversitelerde ise gerek üretim, barõndõrma, ürün kalitesi ve besleme tekniklerinin 
geliştirilmesine gerek hastalõklara genetik dirençlilik sağlamaya yönelik araştõrmalar 
yapõlmaktadõr. Ayrõca Dünya Bankasõ destekli yerli gen kaynaklarõnõn korunmasõna 
yönelik bir çalõşma da Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõ ve üniversite işbirliği halinde 
yürütülmektedir. Ancak gerek kurumlar arasõndaki koordinasyon eksikliği ve gerekse 
araştõrmalara ayrõlan kaynağõn yetersizliği nedeniyle bu konuda yapõlan araştõrmalar arzu 
edilen düzeye ulaşamamõştõr. 

1.2.13. Diğer Sektörlerle İlişki 
1.2.13.1. Çevre 
Tavukçuluk sektörünün gelişimiyle birlikte bazõ çevre sorunlarõ oluşmuştur. Bunlarõn 
başõnda gübre sorunu gelmektedir. Tavuk dõşkõsõnõn önemli bir bölümü bitkisel üretimde 
gübre olarak kullanõlmaktadõr. Ancak olgunlaşmasõ uzun süreyi gerektirdiğinden bazen 
bitkilere zararlõ olabilmektedir. Uzun süreli kullanõm halinde ise yer altõ sularõnõn 
kirlenmesine yol açmaktadõr. Ayrõca kokusu da hoşa gitmemektedir. Kanatlõ gübresinin 
biyogaz üretiminde kullanõlmasõ ekonomik olmamaktadõr. Kanatlõ gübresinin işlendikten 
sonra büyükbaş hayvan yemlerinde kullanõlmasõ ise pek kabul görmemiştir.  

Özellikle kafes sistemi ile yapõlan yumurta üretiminde biriken tonlarca gübrenin çevreye 
zarar vermeden ortadan kaldõrõlmasõ için yoğun çalõşmalar yapõlmakta ve çeşitli kurutma 
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yöntemleri geliştirilmektedir. Benzer bir çevre kirliliği de kesimhanelerle ortaya 
çõkmaktadõr. Ancak arõtma tesislerinin devreye girmesi ile bu sorun önemli ölçüde çözüme 
kavuşmuştur. 

1.2.13.2. Yem sektörü 
Tavukçuluk sektörünün en sõkõ ilişkide olduğu sektör yem sektörüdür. Çünkü ürün 
maliyetlerinin % 65-70 kadarõnõ yem gideri oluşturmaktadõr. Türkiye'de, 1998 yõlõ 
itibariyle  464 yem fabrikasõnda  toplam 5 275 550 ton karma yem üretilmiştir. Bu 
yemlerin % 42 si kanatlõ yemidir. Son 5 yõlda kan unu kullanõmõ azalmõş, özellikle lizin ve 
methionin olmak üzere aminoasitler, soya küspesi, tam yağlõ soya, premiksler, 
antioksidanlar, renk vericiler yaygõn olarak  kullanõlmaya başlanmõştõr. Bu maddelerin 
önemli bir bölümünün yurtdõşõndan getirilmesi yem maliyetini arttõrmakta, bu da üretim 
maliyetini önemli ölçüde etkilemektedir.  

1.2.13.3. Aşõ ve ilaç sanayisi 
Sektörde kullanõlan aşõ ve ilaçlarõn hemen hemen tamamõ yurtdõşõndan getirilmektedir. 
Yerli aşõ ve ilaç üretimi ise hem kalite hem de miktar olarak yetersizdir. Bu durum üretim 
maliyetinin yükselmesine yol açmaktadõr. 

1.2.13.4. Ekipman sanayisi 
Tavukçuluk hayvancõlõk sektöründe otomasyona en uyumlu üretim dalõdõr. Tavukçuluğun 
bu gereksinimlerini karşõlayan pek çok ekipman firmasõ vardõr ve bunlarõn çoğunda, dünya 
standartlarõna uygun üretim yapõlmaktadõr. Bununla birlikte zaman zaman kalite 
yetersizlikleri ile karşõlaşõlmaktadõr. 

1.2.14. Mevcut Durumun Değerlendirilmesi  
Ülkemizde, piliç eti ve yemeklik yumurta üretimi; damõzlõkçõ kuluçkacõ işletmeler tarafõn-
dan yurtdõşõndan satõn alõnan ebeveyn (parent stock) hatlarõna ait günlük civcivlerin (veya 
kuluçkalõk yumurtalarõn), büyütülüp çiftleştirildikten sonra kuluçkahanelerde elde edilen 
civcivlerin bayiler kanalõyla üretici ticari firmalara satõşõ ile gerçekleştirilmektedir. Büyük 
ebeveyn (grand parent stock) işletmelerinde ise dõşalõm, büyük ebeveyn ana ve baba hatlarõ 
şeklinde yapõlmakta ve onlardan ebeveyn elde edilmektedir. Kõsaca damõzlõk materyal 
konusunda dõşa bağõmlõ bir üretim söz konusudur. Benzer şekilde, yüksek teknoloji 
kullanõlarak üretilen çeşitli ürünler (aşõ, antibiyotik, biyolojik ve kimyasal etkin maddeler, 
yem katkõ maddeleri, büyütme faktörleri, vb.) ve kümes, kuluçkahane, yem fabrikasõ ve 
kesimhane ekipmanlarõ da önemli ölçüde yurtdõşõndan satõn alõnmaktadõr. Yurtdõşõna 
bağõmlõlõk bununla kalmamakta, başta mõsõr ve soya olmak üzere çeşitli yem hammaddeleri 
de yurt dõşõndan alõnmaktadõr. Söz konusu bağõmlõlõk ilişkilerine yetişmiş teknik eleman 
eksikliğinden kaynaklanan ekonomik kayõplar da eklendiğinde, üretim maliyetleri önemli 
ölçüde artmakta ve bu durum uluslararasõ rekabet şansõnõn kaybedilmesine yol açmaktadõr.  

Piliç eti ve yumurta üretiminde bir diğer darboğaz da salgõn hastalõklar konusudur. Salgõn 
hastalõklara bağlõ olarak şekillenen üretim kayõplarõnõn en aza indirilmesi için ulusal 
ölçekte koruyucu hekimlik uygulamalarõnõn geliştirilmesine gereksinim duyulmaktadõr. 
Tüm bu olumsuzluklara karşõn 90'lõ yõllarõn başõndan günümüze piliç eti üretiminde yõllõk 
% 10'lara varan üretim artõş gerçekleştirilmiştir. Üretim artõşõ sayesinde kişi başõna 
tüketilen piliç eti miktarõ da hõzlõ bir artõş göstermiş olmakla birlikte gelişmiş toplumlarla 
karşõlaştõrõldõğõnda, bu değerlerin oldukça düşük seviyede bulunduğu görülmektedir. 

Yumurta üretiminde arz-talep dengesizlikleri nedeni ile yumurta fiyatlarõndaki 
istikrarsõzlõk, üreticileri çoğu kez maliyetin altõnda ürün satmak zorunda bõrakmakta ve bu 
durum yumurta üretiminde en önemli darboğazõ oluşturmaktadõr. 
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1.2.15. Dünyadaki Durum  
Dünyada yaşayan insanlarõn önemli bir bölümü, hayvansal protein açõğõ ile karşõ 
karşõyadõr. Diğer hayvancõlõk kollarõna göre gerek biyolojik verimliliğinin yüksek olmasõ 
ve gerekse diğer avantajlarõ nedeniyle kanatlõ hayvan yetiştiriciliği, söz konusu açõğõn 
giderilmesinde, önemli bir seçenek oluşturmaktadõr.   

Tüm alanlarda olduğu gibi, kanatlõ hayvan üretiminde de dünyadaki ülkeler; teknoloji 
üreten ve üretilmiş teknolojiyi satõn alan ülkeler olarak sõnõflandõrõlabilir. Ülkemiz, ne 
yazõk ki, teknoloji satõn alan ülkeler sõnõfõnda bulunmaktadõr. Tavukçuluk alanõnda dünya 
ticareti, gerek yüksek teknoloji kullanõmõ ve gerekse hükümetlerinin gizli - açõk korumalarõ 
(sübvansiyon) sayesinde, gelişmiş bir kaç ülke (ABD, Hollanda, vb.)�nin kontrolü altõnda 
bulunmaktadõr. Söz konusu ülkeler günümüzde daha yüksek getirisi olan teknoloji 
transferine (bilgi satma) yönelmişlerdir. 

Sanayi toplumundan bilgi toplumuna doğru yönelmenin etkisiyle tavukçuluk alanõnda da 
bir takõm değişimler gözlenmektedir. Sanayi toplumunda tavukçuluğun temel gelişme yönü 
birim hayvan başõna verimliliği artõrmaya yönelik olarak (canlõ ağõrlõk artõşõ ve yem 
değerlendirme katsayõsõnõn geliştirmesi) belirlenmiş ve bu yönde yoğun araştõrmalar 
yapõlmõş, ancak günümüzde, gelişen çevre bilincinin de etkisiyle, farklõ yönlere doğru 
(hastalõklara genetik direnç, gen transferi ve diğer biyoteknoloji uygulamalarõ, hayvan 
refahõ vs.) değişim göstermektedir.  

1.3. SEKİZİNCİ PLAN DÖNEMİNDE GELİŞMELER 
1.3.1. Genel Politika Önerileri 
Diğer hayvancõlõk kollarõna göre tavukçuluk tüm dünyada hõzlõ ve sürekli bir büyüme 
göstermektedir. Bu büyümede sektöre yapõlan yatõrõmlar kadar sektörün mukayeseli 
avantajlarõ da rol oynamaktadõr. Tavukçuluğun bu avantajlarõndan yararlanõlarak 
geliştirilmesi; yeni istihdam olanaklarõnõn yaratõlmasõ yoluyla ekonomik, köyden kente 
göçün azaltõlmasõ yoluyla da sosyal yararlar sağlar. 

Dünya hububat fiyatlarõndan hammadde satõn alõp dõşsatõm yapan ülkelerin dõşsatõm 
sübvansiyonu uygulamasõ Türkiye�nin ihracat şansõnõ azaltmaktadõr. 1989 yõlõndan itibaren 
yem sübvansiyonlarõna son verilmiş, bu da yem maliyetini artõrmõştõr. Ayrõca son yõllarda 
yem maddelerinin önemli bir kõsmõnõn yurt dõşõndan getirilmesi, kur artõşlarõ nedeniyle 
yem fiyatlarõnõn sürekli artmasõna neden olmaktadõr. Bu sorunun çözümü mõsõr ve soya 
üretiminin artõrõlmasõnõn yanõ sõra, uluslararasõ piyasaya sunulan hammadde fiyatlarõ ile iç 
pazara sunulan hammadde fiyatlarõ arasõndaki farkõn devlet tarafõndan üreticiye 
sübvansiyon olarak verilmesi ile mümkün görülmektedir. 

Türkiye tavukçuluğu damõzlõk konusunda dõşa bağõmlõlõğõnõ sürdürmektedir. Bu sorunun 
çözümü için damõzlõk elde etmeye yönelik çalõşmalara hõz verilmelidir. Bu konuda kamu 
ve özel sektörün işbirliği özendirilmelidir. Özellikle özel sektörün araştõrmalar için kaynak 
ayõrmasõ ve olanak tanõmasõ sağlanmalõdõr. 

Türkiye'de etlik piliç üretiminde daha çok aile işgücüne dayalõ küçük ve orta ölçekli 
işletmeler, yumurta üretiminde ise daha büyük ölçekli firmalar hakimdir. Etlik piliç 
üreticileri sözleşmeli sistemle çalõşarak girdi ve pazarlama konularõnda sorunlarõnõ önemli 
ölçüde çözmektedirler. Bu konuda T.C. Ziraat Bankasõ kredilendirme yolu ile sektöre 
finans sağlamaktadõr. 

Bir üretim dalõnõn gelişmesi uluslararasõ piyasadaki rekabet gücüne bağlõdõr. Bu konuda 
alõnacak önlemler yalnõz sektörü geliştirmekle kalmaz, iç piyasada istikrarõ da sağlar. Her 
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ne kadar Türkiye'de dõşsatõm teşviki varsa da bu teşvikler AB ülkelerine göre yetersizdir. 
AB ülkelerinde dünya kanatlõ eti ve yumurta fiyatlarõ ile iç piyasa fiyatlarõ arasõndaki fark 
dõşsatõm yapanlara ödenmektedir. Türkiye�de de bu tip bir uygulama gerekli ve yararlõdõr. 

Ekonomik yetersizlikler nedeniyle yaşanan beslenme sorununun çözümünde tavuk eti ve 
yumurta tüketiminin arttõrõlmasõ bir yoldur. Bunun için okullarda ders şeklinde, ya da 
görsel ve yazõlõ  iletişim araçlarõndan yararlanõlarak halkõn bilinçlendirilmesi bir devlet 
politikasõ olarak benimsenmelidir.  

1.3.2. Sektör Projeksiyonlarõ 
Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ çerçevesinde projeksiyonlar hazõrlanõrken iki amaç 
izlenmiştir. Bunlar; kişi başõna tüketim açõsõndan ulaşõlmõş olan düzeyin nüfus artõşõ 
karşõsõnda aşağõlara düşmeden korumak ve kişi başõna tüketimde mevcut düzeyi makul bir 
talep artõşõ hedefleyerek ileriye taşõmaktõr. 

1.3.2.1. Piliç eti projeksiyonu 
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de tavuk etine olan talep artmaktadõr. Bu artõşõn 
Sekizinci Beş Yõllõk Plan döneminde de sürmesi beklenmektedir. Kişi başõna piliç eti 
tüketiminde son beş yõlda ortalama % 0.85 kg/yõl�lõk bir artõş gerçekleşmiştir. Kişi başõna 
tüketimin her yõl 0.5 kg artacağõ varsayõlarak ve ülkemiz nüfus artõş hõzõnõn % 1.5 olduğu 
dikkate alõnarak 1999-2005 yõllarõ arasõ tavuk eti talep projeksiyonu yapõlmõş ve  
Tablo 10�da sunulmuştur. 

Tablo 10. Piliç Eti Talep Projeksiyonu 

Yõllar Tavuk Eti Talebi 
(bin ton) 

Yõllõk Artõş 
(%) 

1999 663 8.30 
2000 725 9.35 
2001 769 6.07 
2002 814 5.85 
2003 861 5.77 
2004 908 5.46 
2005 957 5.40 

Besd-Bir 

1.3.2.2. Yumurta üretim projeksiyonu 
Son beş yõlõn üretim ve kişi başõna tüketim rakamlarõ dikkate alõnarak bir hesaplama 
yapõldõğõnda kişi başõna ortalama yumurta tüketiminin yõllõk % 9.6 azalarak 1996 yõlõnda 
166 adet/yõl iken, 1999 yõlõnda 100 adet / yõl�a düştüğü görülmektedir. Aynõ  
dönem içerisinde yumurta üretim miktarõnda ortalama azalma hõzõ da % 8.2 olmuştur. 
Yumurta pazarlanmasõnda 1998-1999 yõllarõnõ kapsayan 20 aylõk dönemde, yumurta 
fiyatlarõndaki aşõrõ düşüklük sonucunda ortaya çõkan kriz, üretimde % 26.1'lik düşüş 
yaratmõştõr. Bunun etkilerinin damõzlõk mevcutlardaki azalma nedeniyle 2000 yõlõnda ve 
hatta 2001 yõlõnda da kendini göstermesi muhtemeldir. Tüm bu hususlar dikkate alõnarak 
hazõrlanan yumurta üretim projeksiyonunda kişi başõna tüketimde 2001-2005  
yõllarõ arasõnda 2 adet artõş olabileceği varsayõlarak ve ülkemiz nüfus artõş hõzõnõn 1997 
sayõmõna göre % 1.5 olduğu dikkate alõnarak talep projeksiyonu hazõrlanmõş ve  
Tablo 11�de sunulmuştur. 
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Tablo 11. Yumurta Talep Projeksiyonu 

Yõllar Yumurta Üretimi 
(bin ton) 

Yõllõk Artõş 
(%) 

1999 375 -26.1 
2000 364   -2.9 
2001 376    3.3 
2002 389    3.4 
2003 403    3.6 
2004 417    3.5 
2005 430    3.1 

Besd-Bir 

 

1.4. SEKTÖRÜN MEVCUT VE GELECEKTEKİ DURUMUNUN DİĞER 
ÜLKELERLE KARŞILAŞTIRILMASI VE BEKLENEN GELİŞMELER 

OECD ve FAO raporlarõnda, gelecek on yõlda tavuk eti ve yumurta üretim ve 
tüketimlerinde önemli artõşlarõn olacağõ bildirilmektedir. Örneğin FAO tavuk eti 
üretiminde % 50 civarõnda bir artõş beklemektedir. Dünyada üretilen kanatlõ etinin % 8.8�i 
ve yumurtanõn % 0.8�i dünya ticaretine konu olmaktadõr. AB ülkelerinin dünya 
ticaretindeki payõ küçümsenmeyecek derecede yüksektir.  

 

Tablo 12. Kanatlõ Eti ve Yumurtada Dünya Üretim ve Ticareti, Dünya Ticaretinde 
Avrupa�nõn Payõ (1996) 

Dünya Ticaretinde (%) 
Ürünler 

Dünya 
Üretimi 
(bin ton) 

Dünya 
Ticareti 
(bin ton) 

Ticaretin 
Üretime 

Oranõ (%) 
(2/1) X 100 

AB 
İthalatõ 

AB 
Dõşsatõmõ 

Dünya Ticareti 
AB Payõ (5-4) 

Kanatlõ Eti 58 122 5 000 8.6 3.8 16.4 12.6 
Yumurta 47 338    356 0.8 3.4 30.3 26.9 

Kaynak: FAO World Production and Word Trade, Eurostat and Europen Commission 1997 

 

AB ülkelerinde diğer tarõmsal ürünlerde olduğu gibi tavukçuluk sektörü, dõşsatõmda büyük 
sübvansiyon uygulamalarõ, dõşalõmda gümrük vergileri ve değişen vergilerle korunmakta 
iken, aşõrõ bütçe harcamalarõnõn getirdiği yük, üretimde meydana gelen fazlalõklar ve DTÖ 
tarõm anlaşmasõnõn getirdiği yükümlülükler nedeniyle şekil değiştirmiştir. Ortak Tarõm 
Politikasõ (OTP) reformunun sonucu olarak, yem hammaddeleri içinde önemli bir yer tutan 
hububatlarõn fiyatõnõn dünya fiyatlarõ seviyesine çekilmesi için sektörün üretim aşamasõnda 
desteklenmesi yoluna gidilmiştir. Bu amaçla yem hammaddeleri üretimi teşvik edilmiş ve 
sübvansiyonlar tavukçuluk sektöründe kullanõlan girdiler üzerinde yoğunlaştõrõlmõş ve 
özellikle yem hammaddesi maliyetinin düşürülmesi sağlanmõştõr. 
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Tablo 13. Dünya Tavuk Eti ve Yumurta Üretiminde Önemli Ülkeler 

Ülkeler, Topluluklar Yumurta Üretimi  
(bin ton) 

Tavuk Eti Üretimi 
1998 (yüz ton) 

OECD 15 093 23 519 
AB   5 117   5 812 
Çin 17 814   7 740 
A.B.D.   4 724 12 724 
Japonya   2 580   1 225 
Rusya Federasyonu   1 700       600 
Hindistan   1 611      527 
Meksika   1 422    1 558 
Brezilya   1 415    4 600 
Fransa      954    1 240 
Almanya      847      461 
İtalya      751      863 
Endonezya      664      807 
İngiltere      645    1 196 
Türkiye      630      580 
İran      625      730 
Hollanda      591      644 
İspanya      590      888 
Ukrayna      491      180 
Tayland      470      960 
Kore      465      370 
Filipinler      440      505 

Kaynak: Poultry International Watt Poultry Statistical Yearbook, 1998 

 

DTÖ Tarõm anlaşmasõndan önce ülkemizde tavukçuluk sektörü ithalattan alõnan gerek 
advolerem (kõymeti üzerinden % olarak alõnan vergi) gerekse spesifik vergilerle 
korunmaktaydõ. Zaman zaman değişmekle birlikte yemeklik yumurta dõşalõmõnda alõnacak 
gümrük vergisi oranõ % 20 olarak uygulanõrken, spesifik vergi olarak toplu konut fonuna 
ödenecek tutar 1 000 yumurta için 30 ABD Dolarõ olarak belirlenmiştir. Damõzlõk yumurta 
söz konusu vergilerden muaf tutulmuş, tavuk etinde ise % 5 gümrük vergisi ve spesifik 
vergi olarak ton başõna 600 ABD Dolarõ uygulanmõştõr. Tarõm anlaşmasõyla birlikte  
ülkemizde tavukçuluk sektöründe  ithalattan alõnacak vergilerin en üst limiti tavuk eti için 
% 98, damõzlõk yumurtada % 14.56, diğer yumurtalarda % 83.3 olarak belirlenmiştir. 1996 
yõlõndan itibaren anlaşmanõn ülkemizde uygulamaya geçmesiyle birlikte yemeklik ve 
damõzlõk olmayan kuluçkalõk yumurtada % 45, tavuk etinde % 65 gümrük vergisi 
uygulanmõş, damõzlõk yumurta ise muaf tutulmuştur. 1997, 1998 ve 1999 yõllarõ için bu 
oranlar yemeklik yumurtada % 70, kuluçkalõk damõzlõk olmayan yumurtada % 14, tavuk 
etinde % 65 olarak uygulanmõş, damõzlõk yumurta vergilerden muaf tutulmuş toplu konut 
fonu gibi spesifik vergi uygulamalarõ  kaldõrõlmõştõr. 

AB ülkeleri de tarõm anlaşmasõnõn getirdiği  yükümlülükler çerçevesinde taahhütlere 
girmiş, örneğin 1999 yõlõ için 185 gramõ geçmeyen grand parent ve parent stock dişi 
civcivlerden yõlõn ilk 6 ayõnda 1 000 adet için 57 Euro, ikinci 6 ayõnda 52 Euro, yine tavuk 
etinde parçalanma durumuna veya yumurtada işlenme biçimine göre farklõ gümrük vergi 
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oranlarõ uygulamaktadõr. Ancak OTP çerçevesinde tavukçuluk sektörüne doğrudan yaptõğõ 
yardõmlar yoluyla da desteklemeye devam etmektedir. AB'de tavuk ürünleri maliyeti, 
özellikle yem fiyatlarõnõn yüksek olmasõ nedeniyle oldukça yüksektir. AB piliç eti üretimi, 
aynõ oranda sübvansiyonlarõn uygulanmasõ koşuluyla, ülkemiz tavukçuluk sektörü 
açõsõndan bir risk taşõmamaktadõr. Ancak tavukçuluk sektörüne rekabet gücü kazandõrmak 
ve Türkiye tavukçuluğunun çökmesini önlemek için ciddi önlemler alõnmalõdõr. AB 
ülkeleri ile entegrasyona hazõrlanmak için öncelikle tarõm politikasõ çerçevesinde AB 
ülkelerininkine benzer bir (OTP) politika sistemi kurulmalõ ve uyum çalõşmalarõna 
başlanõlmalõdõr. Türkiye�ye AB karşõsõnda rekabet gücü kazandõrmak için yapõlacak devlet 
destekleri öncelikle üretim aşamasõnda ve maliyetlerin düşürülmesine yönelik olmalõdõr. 
Sektörde önemli bir girdi olan yem maliyetleri dünya fiyatlarõna yaklaştõrõlmalõdõr. Bunun 
sağlanabilmesi için de yem bitkileri üretiminin özendirilmesi gerekmektedir. Buna ilave 
olarak üreticiler eğitilmeli ve işletmelerin  AB standartlarõnda modernizasyonu  
sağlanmalõ, pazarlama hizmetleri iyileştirilmelidir. AB ülkelerinde tavuk eti ve yumurta ile 
ilgili, üretim, kişi başõna tüketim, dõşalõm ve dõşsatõm miktarlarõ tablo 14'de sunulmuştur.  

 

Tablo 14. AB Ülkelerinde Tavuk Eti ve Yumurta İle İlgili Üretim, Tüketim ve Dõş Ticaret 
Miktarlarõ 

Dõş Ticaret** Üretim* 
(1998) 

Kişi Başõna 
Tüketim 
(1997)* 

Dõşalõm 
(1997) 

Dõşsatõm 
(1997) Ülkeler 

Yumurta 
(ton) 

Tavuk Eti 
(ton) 

Yum. 
(adet) 

Et 
(kg) 

Yum. 
(ton) 

Et 
(ton) 

Yum. 
(ton) 

Et 
(ton) 

Fransa  954 100 1 240 000 250 23.9 232 1 173 21 805 401 653 
Almanya 846 000   430 000 226 14.5 5 940 107 294 32 240 25 189 
İtalya 751 000   863 000 217 18.7 152 12 945 10 759 17 174 
İngiltere  648 700 1 187 000 185 26.3 1 197 27 230 1 173 242 693 
Hollanda  624 000   664 000 176 21.8 8 192 59 693 77 166 92 067 
İspanya  590 000   888 000 248 27.5 36 23 667 8 056 8 466 
Belçika�Lüx 228 000   326 000 229 21.9 184 3 533 18 910 67 217 
Yunanistan 115 000   155 000 211 27.5 44 1 302 1 215 5 987 
İsveç 107 000     80 000 208 9.3 1 432 642 5 298 2 517 
Portekiz 103 000   182 000 164 26.0 35 7 245 3 616 
Avusturya 95 130     85 100 236 16.5 1 943 17 114 1 591 1 955 
Danimarka 83 700   174 300 244 18.0 2 940 56 2 648 65 831 
Finlandiya  63 000    58 000 167 10.7 20 1 3 093 1 976 
İrlanda  30 800    78 000 127 31.9 0 29 87 3 119 
AB  5 239 430 6 460 400 205 21.03 22 395 264 686 184 286 939 460 

*ZMP Nach USDA und Natinalen Angahen 
**Hazine ve Dõş Ticaret Müsteşarlõğõ 
 

1.5. DEĞERLENDİRME VE ALINMASI ÖNGÖRÜLEN TEDBİRLER 
-Sektöre dönük sağlõklõ politikalarõn üretilebilmesi için, öncelikli olarak, güvenilir ve 
sürekliliği olan istatistik verilerinin toplanmasõ hedeflenmelidir. Bu amaçla; üniversiteler, 
ilgili bakanlõklar ve DİE bir araya gelerek Dünya Bankasõ vb kuruluşlarca desteklenecek 
bir proje hayata geçirilmelidir. 

-Devlet, üretim alanõndan çekilerek -nüve niteliğindeki üretim işletmeleri hariç tutulabilir- 
etkin denetim sistemlerini oluşturmaya yönelmelidir. 

-Ürün maliyetini düşürücü sübvansiyonlar sağlanarak dõşsatõm özendirilmelidir. 
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-Yumurtanõn fiyatlandõrõlmasõnda yumurta ağõrlõğõnõn esas alõnmasõnõ sağlayacak 
oluşumlar teşvik edilmelidir. 

-Yurtdõşõndan damõzlõk girişleri üretim planlarõ ile uyumlu hale getirilmelidir.  

-Araştõrmalara daha fazla kaynağõn aktarõlabilmesi için, üniversiteler, Tarõm ve Köyişleri 
Bakanlõğõ ve özel sektör arasõnda  işbirliğine gidilmeli ve özel sektörün araştõrmalar için 
bir fon oluşturmasõnõ teşvik edecek yasal düzenlemeler gerçekleştirilmelidir.  

-Araştõrma hizmetleri tek bir merkezde toplanmalõ, kaynaklarõn plansõz dağõtõmõ 
engellenmelidir. 

-Tavukçuluk Danõşma Kurulu�na işlerlik kazandõrõlmalõdõr. 

-Yeni veteriner ve ziraat fakültelerinin kurulmasõ engellenmeli ve sektörün gereksinim 
duyduğu ara eleman eksiğinin giderilmesi için ortaöğretim düzeyinde eğitim veren 
tavukçuluk ustasõ okulu açõlmalõdõr. 

-Sektöre hizmet veren yerli ve yabancõ yayõnlarõn sayõsõ arttõrõlmalõ, daha geniş okuyucu 
kitlesine ulaşmalarõ sağlanmalõdõr. 

-Tavukçuluk konusu ile ilgili resmi ve özel kuruluşlarõn internet ortamõna girmeleri 
özendirilmelidir. 

-Sektörde üretici örgütlenmesi teşvik edilmelidir 

-Türkiye'de, entegrasyonlarõn teşviki, yem maliyetlerinin düşürülmesi için prim sisteminin 
uygulanmalõ, yetiştirme, işleme, muhafaza, iç ve dõş pazarlama aşamalarõnda AB normlarõ 
esas alõnmalõdõr. 

-Tavuk eti ve özellikle yumurta tüketimini özendirici programlar hazõrlanarak yazõlõ ve 
görsel basõnda yer almasõ sağlanmalõdõr. Bu programlar için devlet desteği sağlanmalõdõr. 

 
2. HİNDİ YETİŞTİRİCİLİĞİ 
 
2.1. GİRİŞ 
Türkiye'de kanatlõ kümes hayvanõ denilince öncelikle tavuk akla gelmektedir. Ancak 
yõlbaşõ mönülerinde yõllardõr hindinin önemli bir yeri bulunmaktadõr. Özellikle hem aile 
tipi üretime, hem de büyük çaplõ ticari üretime elverişli olmasõ ve ette çeşitlilik arayõşlarõ 
son yõllarda hindi besiciliğinin önem kazanmasõna yol açmõştõr. Hindi günümüz 
Türkiye'sinin ikinci sõrada üretilen ve tüketilen kanatlõ kümes hayvanõdõr. 

 

2.2. YAKIN GEÇMİŞTEKİ GELİŞMELER VE MEVCUT DURUM 
2.2.1. Üretim 
2.2.1.1. Üretim alanõ, üretim tesisleri ve üretim teknolojisi  
Balõkesir, Kocaeli, Kastamonu, Bandõrma, Kõrõkkale, Çorum, Kayseri, Bingöl illerinde 
Devlete ait Hindicilik Üretme İstasyonlarõ ile Bolu ve İzmir'de özel sektöre ait üretim 
işletmelerinin yanõ sõra Türkiye�nin özellikle Kandõra-Kocaeli başta olmak üzere tüm 
bölgelerinde aile tipi küçük işletmeler şeklinde yaygõn olarak hindicilik yapõlmaktadõr. 

 Devlete ait üretme istasyonlarõ ile özel sektöre ait işletmelerde  damõzlõk kümesler, 
kuluçkahaneler ve üretim kümesleri bulunmaktadõr. Bu işletmeler entansif sistemle üretim 
yapmaktadõrlar. Özel sektör işletmeleri ve sözleşmeli üretim sistemi ile çalõşan üreticiler de 
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bulunmaktadõr. Ancak aile işletmelerinde yarõ entansif sistemde üretim yapõlmakta, üretim 
tesisleri de bu sistemlere uygun nitelikteki kümes ve meradan oluşmaktadõr. 

 
2.2.1.2. Verim ve üretim miktarlarõ 
Hindi öncelikle eti için üretilmektedir. Kesim ağõrlõğõ ortalamasõ 7.5-15 kg arasõnda 
değişmektedir. Kamuya ait üretim merkezleri civciv üreterek üreticiye satmaktadõr. 
Türkiye'deki hindi varlõğõ ve hindi eti üretim miktarlarõ Tablo 1�de görülmektedir. 

 

Tablo 1. 1994 - 1998 Yõllarõ Arasõnda Türkiye'de Hindi Varlõğõ ve  

Hindi Eti Üretimi 

Yõllar Hindi varlõğõ (adet) Et üretimi (ton) 
1994 3 441 995  
1995 3 291 000  
1996 3 063 540 940 
1997 3 327 500 376 
1998 3 805 345 680 

Kaynak: DİE 

Hindi eti üretimi ile ilgili olarak resmi kayõtlara geçen değerler çok düşük düzeylerdedir. 
Çünkü özellikle küçük aile işletmeleri üretim ve pazarlama işlemlerini çoğu kez kendileri 
yapmakta, ülkede sağlõklõ veri toplama veya üretim kontrol sisteminin bulunmayõşõ da 
bunlarõn üretimlerinin istatistiklere yansõmasõnõ önlemektedir. 

2.2.2. Dõş Ticaret Durumu 
Türkiye�deki küçük aile işletmelerinin bir kõsmõ  kendi hayvanlarõnõ yerli genotiplerden 
kendileri üretmekte, bir kõsmõ da kamuya ait üretme istasyonlarõndan sağlamaktadõrlar. Bu 
amaçla zaman zaman bu devlet kuruluşlarõ yurtdõşõndan damõzlõk hayvan (yumurta, civciv) 
ithal etmektedir. Özel sektör olarak tanõmlanabilecek olan 2 kuruluş ise damõzlõk 
hayvanlarõnõ yurtdõşõndan getirmektedir.  

Tüketim daha çok iç piyasada gerçekleşmektedir. Bununla birlikte bir miktar dõşsatõm da 
yapõlmaktadõr. Tablo 2�de 1997 ve 1998 yõllarõnda gerçekleştirilen dõşsatõm değerleri 
gösterilmiştir. 

Tablo 2. Hindi Eti ve Ürünleri Dõşsatõm Miktarlarõ 

1997 1998 
Ürünler Miktar 

(kg) 
Değer 
($/ton) 

Miktar 
(kg) 

Değer 
($/ton) 

Bütün hindi (yürek ve karaciğer dahil) 421 3.361 - - 
Yarõm/çeyrek hindi (kemikli-taze) 700 374 - - 
Et, parça ve sakatat - - 4 000 558 
Bütün hindi (dondurulmuş) 679 2.396 - - 
Göğüs eti, göğüs parçalarõ - - 82 4.902 
Hindi ciğeri (dondurulmuş) - - 10 000 1.000 

Kaynak: Dõş Ticaret Müsteşarlõğõ 
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2.2.3. Stok Durumu 
Halk tarafõndan gerçekleştirilen küçük üretimlerde stok söz konusu değildir. Ancak özel 
sektörün 2 büyük işletmesinde piyasa durumuna bağlõ olarak, zaman zaman stoklama söz 
konusu olabilmektedir. 

2.2.4. Yurtiçi Tüketim 
Yurtiçi tüketim özellikle yõlbaşõnda yoğunlaşmaktadõr. Her ne kadar son yõllarda kurulmuş 
olan 2 adet özel sektör işletmesi hindi eti ve ürünlerini (fileto, biftek, şiş, stroganof, şnitzel, 
kroket, madalyon, pane, salam, sosis, sucuk, pastõrma) yõl boyu tüketime sunmakta ise de 
resmi kayõtlar Türkiye�de hindi eti ve ürünleri tüketiminin kişi başõna 400 gram civarõnda 
olduğunu göstermektedir. 

2.2.5. Fiyatlar 
1999 yõlõ itibariyle yõlbaşõnda bütün haldeki hindiler 1 600 000.-TL/kg fiyatla satõlmõştõr. 
Yõl boyu üretimde ise parça ve ürün hindi fiyatlarõ 1 500 000 � 2 400 000 TL/ kg arasõnda 
değişmiştir. 

2.2.6. İstihdam 
Konu ile ilgili sağlõklõ veriler elde edilememekle birlikte, halk tipi üretimde bu iş kolunun 
aile fertleri için istihdam yarattõğõ bilinmektedir. Entansif çalõşan özel sektör kuruluşlarõ ise 
sözleşmeli üretimleriyle bir miktar istihdam yaratmaktadõrlar. Ancak elimizde, istihdamla 
ilgili sayõsal veriler bulunmamaktadõr.  

2.2.7. Sektörde Eğitim, Araştõrma Faaliyetleri, Yayõnlar, Sergi ve Fuarlar 
Bu konuda sürekli bir eğitim programõ yoktur. Üniversitelerde lisans ve lisansüstü düzeyde 
dersler verilmektedir. Ayrõca üreticiler sorunlarõ olduğu zaman Tarõm ve Köyişleri 
Bakanlõğõ kuruluşlarõ ya da üniversitelerin ilgili bölümlerinden yararlanmaktadõrlar.  

Araştõrmalar başlõca üniversitelerin ilgili fakülte ve bölümlerinde ve bunun yanõ sõra yine 
üniversitelerin öncülüğünde üretme istasyonlarõnda yürütülmektedir. Bu çalõşmalar genelde 
döl verimi, kuluçka, üretim ve bakõm-besleme konularõndaki sorunlarõ çözmeye yönelik 
olup, zaman zaman çeşitli ülkelerden satõn alõnan ağõr õrklarla üretme istasyonlarõndaki 
hindilerin verimini artõrma amaçlõ melezleme çalõşmalarõ da yapõlmaktadõr. 

Sektörel faaliyetlerle ilgili olarak özel sektörce bültenler hazõrlanmaktadõr. Ayrõca 
Üniversitelerde konu ile ilgili olarak yapõlan çalõşma sonuçlarõ da çeşitli bilimsel dergilerde 
yayõnlanmaktadõr. Yõlda bir kez İstanbul'da gerçekleştirilen YUTAV Tavukçuluk 
Fuarõ�nda hindicilik sektörü de yer almaktadõr. 

2.2.8. Sektördeki Kuruluşlar 
Sektörde kamuya ait 8, özel sektöre ait 2 kuruluş faaliyet göstermektedir. Bunun yanõ sõra 
birçok aile küçük işletmeler halinde bu üretim kolunda çalõşmaktadõr.  

2.2.9. Pazarlama Faaliyetleri 
Özel sektör kuruluşlarõ reklamlarla yõlboyu pazarlama faaliyetlerini sürdürmektedirler. 
Ürünün pazarlanmasõ, genellikle, bütün hindiden çok, parçalanmõş veya işlenmiş ürünler 
şeklinde marketlere dağõtõm yoluyla olmaktadõr. Yõlbaşlarõnda ise marketler kanalõyla veya 
doğrudan doğruya  üreticiden tüketiciye satõşlar yapõlmaktadõr.  
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2.2.10. Diğer Sektörlerle İlişkiler 
Hindi yetiştiriciliğinin et kalitesi ve alternatif bir protein kaynağõ olarak gõda sektörüyle, 
sağlõk korumada kullanõlan ilaç, aşõ vb. maddeler nedeniyle sağlõk sektörüyle özellikle 
entansif besicilik nedeniyle de yem ve yem katkõ maddeleri sektörü ile doğrudan ilişkisi 
vardõr. Son zamanlarda büyük marketlerde yer alan çeşitli hindi ürünleri, ülkemize gelen 
yabancõ turistlerin beslenme alõşkanlõklarõna yanõt veren nitelikte olduğu için turizme olan 
katkõsõnõn giderek artacağõ tahmin edilmektedir. Entansif üretim yapan işletme sayõsõ henüz 
fazla olmadõğõndan çevre kirliliği yönünden olumsuz etkileri bugün için sõnõrlõdõr. Üretim 
ve tüketimde artma eğilimleri görüldüğünden, ekipman sanayisine de olumlu etkilerde 
bulunacağõ tahmin edilmektedir. 

2.2.11. Mevcut Durumun Değerlendirilmesi 
Hindicilik genelde üreticilerin yarõ entansif şekilde yürüttüğü bir iş koludur. Ancak son 
yõllarda buna entansif üretim sistemi ile çalõşan özel kuruluşlar da katõlmõştõr. Et lezzeti 
yönünden damak tadõ alõşkanlõğõnõn henüz kazanõlmamõş olmasõ, fiyatõnõn tavuk eti 
fiyatõndan daha yüksek olmasõ gibi nedenlerle yõl boyu  tüketimi sõnõrlõ kalmaktadõr. Ancak 
marketlerdeki değişik işlenmiş ürünlere olan talep gittikçe artmakta ve yõlbaşõ 
mönülerindeki yerini halen koruduğu görülmektedir.  

Hastalõklara karşõ koruyucu hekimlik alanõnda ve üretici halkõn eğitimi konularõndaki 
yetersizlikler yanõnda, yem sektöründe, barõnak ve mera, kesim ve tüy yolma konularõnda 
hõzlõ gelişmenin getirdiği bazõ sorunlar bulunmaktadõr.  

2.2.12. Dünyada Durum 
Dünyanõn birçok ülkesinde hindi üretimi önemli bir ekonomik değere sahiptir. Dünya hindi 
üretiminde önde gelen ülkeler ve üretim paylarõ tablo 3'de sunulmuştur.  

Tablo 3. Dünya Hindi Üretiminde Önde Gelen  

Ülkeler ve Dünya Üretiminde Paylarõ 

 

Ülkeler (%) 
ABD 35.0 
Fransa 17.5 
İtalya 11.2 
İngiltere   5.0 
Brezilya   3.5 
Almanya   3.0 
Portekiz   2.8 
Kanada   2.0 
İsrail   1.7 
Türkiye   1.6 
Diğer 16.7 
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2.3. SEKİZİNCİ PLAN DÖNEMİNDEKİ GELİŞMELER 
1998 yõlõ sonu itibariyle kişi başõna hindi eti tüketimi ortalama 400 gramdõr. Bir önceki 
plan döneminde kişi başõna düşen üretimin 200 g dolayõnda olduğu dikkate alõndõğõnda son 
yõllarda hindi eti tüketiminin % 100 artõş gösterdiği görülebilmektedir. 

Konu ile ilgili sorunlar ve özellikle satõş fiyatlarõnõ olumsuz etkileyen maliyet ile ilgili 
problemler çözüldüğü takdirde bu miktarõn daha da artmasõ beklenebilir. Önümüzdeki 5 yõl 
için izlenmesi gereken genel politika; konu ile ilgili ekonomik desteğin artõrõlmasõ ve 
eğitici faaliyetlerle hem üreticinin, hem de tüketicinin teşvik edilmesine yönelik olmalõdõr. 
Araştõrmalara destek verilerek verimlilik artõrõlõrken, et kalitesinin bozulmasõnõ önleyecek 
gelişmelerin sağlanmasõna çalõşõlmalõdõr. 

Dõş ticaret açõsõndan AB ile ticari ilişkilerde gelişmeler beklenebilir. Yüksek verimli õrk ve 
soylardan bir miktar dõşalõm yapõlmasõ, mevcut ticari işletmelerin üretime devam etmeleri 
yönünden zorunlu bulunmaktadõr. Ancak üretimde yerli hayvanlarõn verim ve et kalite 
özelliklerinin çeşitli õslah yollarõyla geliştirilip kullanõlmasõ yönündeki çalõşmalara hõz 
verilmelidir. 

Bir önceki dönemde her yõl üretimin % 15 kadar arttõğõ görülmüştür. Bu durumda  
2000-2004 yõllarõ arasõnda hindi üretiminin ve tüketim düzeyinin aşağõdaki gibi olmasõ 
beklenebilir. 

Tablo 4. Talep Projeksiyonu 

Yõllar Hindi sayõsõ (adet)* Et üretimi (ton)** Kişi başõna tüketim (g) 
1999   4 370 000 21 000 400 
2000   5 025 000 25 200 460 
2001   5 750 000 30 200 530 
2002   8 602 000 36 200 600 
2003   9 900 000 41 600 690 
2004 11 400 000 47 800 800 
2005 13 110 000 55 000 920 

*Alt komisyon tahmini   ** Põnar Et A.Ş. tahmini 
 
Sektörel gelişim kuluçka makineleri ve teçhizatõ, barõnak sistemleri ve bunlara bağlõ yem 
(yaşa, verime ve üretim sistemine bağlõ olarak), aşõ-ilaç-dezenfektan, kesimhane ve 
teçhizatõ ile ilgili alanlarda ilişkilerin artabileceği beklenmektedir. En azõndan yakõn bir 
gelecekte, çevre ile ilgili bir sorun yaşanacağõ tahmin edilmemektedir. 

2.4. ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER 
Sekizinci Plan döneminde hindicilik sektörünün geliştirilmesi ve ülke ekonomisine 
katkõsõnõn artõrõlmasõ için alõnmasõ gereken önlemler aşağõda sõralanmõştõr. 

-Özel sektörce kurulan entegrasyon modeli yaygõnlaştõrõlmalõdõr. 

-Et kalitesi ve lezzeti yönünde geliştirici çalõşmalar yapõlmalõdõr. 

-Et lezzeti, maliyet ve doğal kaynaklardan yararlanõp organik üretim sağlama açõsõndan 
ekstansif üretimin sürdürülmesi sağlanmalõdõr. 

-Teşvikler artõrõlmalõ, entansif üretim yapmak isteyenler desteklenmelidir. 

-Üretici ve üretici adaylarõ eğitim çalõşmalarõ ve seminerlerle eğitilmelidir. 
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-Hastalõklara karşõ aşõlama ve ilaç sektörü geliştirilmeli, hindi sağlõğõ konusunda 
uzmanlaşmõş veteriner hekimler yetiştirilmelidir. 

-Pazar koşullarõ dikkate alõnarak doğru genotiplerin seçimi konusunda üreticiler 
bilgilendirilmelidir. 

-Uygun barõnak, yem ve mera sistemleri kurulmalõ, üreticiye bu sistemlerin gerekliliği ve 
yararlarõ gösterilmelidir. 

-Modern kesimhaneler yapõlarak kesimin kolaylaştõrõlmasõ, hijyenik ve ekonomik hale 
getirilmesi sağlanmalõdõr. 

-Depolama koşullarõ geliştirilerek tüketimin tüm yõla yayõlmasõ sağlanmalõdõr. 

-Hindi üretiminde kullanõlmak üzere kaliteli ve dengeli yem üretimi sağlanarak üreticinin 
istediği zaman bunlarõ satõn alabilme olanaklarõ geliştirilmelidir. 

-Yeni pazarlama sistemleri geliştirilmeli, çalõşan kadõnlarõn işini kolaylaştõran pişirilmiş 
hazõr yemekler halinde satõşlar gerçekleştirilmelidir. 

-Çeşitli iletişim araçlarõ kullanõlarak hindi eti tüketimi teşvik edilmelidir. 

-Dõşsatõm özendirilmelidir. 

 
3. BILDIRCIN YETİŞTİRİCİLİĞİ 
3.1. GİRİŞ 
Kanatlõ kümes hayvanlarõnda bir diğer seçenek bõldõrcõndõr. Bõldõrcõn gerek av hayvanõ 
olarak, gerekse et ve yumurta verimi yönünden alternatif bir protein kaynağõdõr. Türkiye'de 
entansif bõldõrcõn yetiştiriciliği 1970�lerden beri yapõlmakta ise de özellikle pazarlama 
sorunu nedeniyle bugüne kadar, üretimde istenilen gelişme görülememiştir.  

3.2. YAKIN GEÇMİŞTEKİ GELİŞMELER VE MEVCUT DURUM 
3.2.1. Üretim 
İstanbul, Ankara, Eskişehir, Mersin, Konya gibi iller başta olmak üzere tavukçuluk yapõlan 
birçok yerde bõldõrcõn da üretilmektedir. Ayrõca Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõna bağlõ 
Lalahan ve Konya araştõrma enstitülerinde Bingöl üretim istasyonlarõnda ve çeşitli 
üniversitelerin ilgili fakültelerinde bõldõrcõn yetiştiriciliği yapõlmaktadõr. Bõldõrcõn üretimi 
Türkiye'de entansif şekilde yapõlan bir hayvancõlõk kolu olup, işletmelerin genellikle kendi 
kuluçkahane ve kesimhaneleri bulunmaktadõr. 

Bõldõrcõn ülkenin birçok yerinde yetiştirilmesine rağmen pazar darlõğõ ve kontrollü bir 
üretim olmayõşõ nedeniyle sağlõklõ sayõlardan söz edilememektedir. Günümüzde bir 
bõldõrcõn yõlda, tanesi 11-15 g ağõrlõğõnda 300 kadar yumurta yumurtlayabilmektedir.  
35-42 günlük yaşta 250 g canlõ ağõrlõğa ulaşabilmekte, 180-200 g kadar karkas 
verebilmektedir. Çõkõş gücü % 80-90 civarõndadõr. 

3.2.2. Dõş Ticaret Durumu 
Bõldõrcõn yetiştiricileri genelde damõzlõklarõnõ da, ürünlerini de iç pazarda 
dolaştõrmaktadõrlar. Özellikle üniversitelerde bõldõrcõn verimliliğini artõrmaya yönelik 
çalõşmalar yürütülmektedir. Bununla birlikte zaman zaman bazõ yetiştiriciler yurtdõşõndan 
damõzlõk bõldõrcõn yumurtasõ getirmektedirler. Dõşsatõm ise yoktur. 
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3.2.3. Stok Durumu 
Üretim ünitelerinin küçük olmasõ nedeniyle küçük derin dondurucular üretilen etlerin 
dondurulmuş olarak saklanmasõna yetmektedir. Bununla beraber genelde tüketiciler 
donmuş değil taze ürün tercih etmekteler, bu nedenle üreticiler stoklama yerine talebe göre 
kesim yapmak şeklinde bir üretim sistemini tercih etmektedirler. Stok miktarõ hakkõnda 
herhangi bir kayõta rastlanmamõştõr. 

3.2.4. Yurtiçi Tüketim 
Üretimin tamamõ yurtiçinde tüketilmektedir. Ancak özellikle vücut iriliği yönünden diğer 
kanatlõ kümes hayvanlarõndan küçük olmasõ ve satõş fiyatõnõn eşit ağõrlõk için bõldõrcõn 
yönünde yüksek iç tüketimde bu hayvandan yeterince yararlanõlmasõnõ önlemektedir. 
Genellikle lüks lokantalarõn yemeği ya da içkili yerlerde meze olma özelliğini taşõmaktadõr. 
Bununla beraber orta gelir düzeyindeki insanlarõn da her zaman olmasa bile tüketmekten 
zevk aldõğõ bir ürün durumundadõr.  

Son yõllarda özellikle yumurtasõnõn  tavuk yumurtasõndan çok daha yüksek bir fiyatla alõcõ 
bulduğu görülmektedir. Ancak bu durum bõldõrcõn yumurtasõ yeme isteğinden çok, halkõn 
sağlõk koruma için farklõ yollar arayõşõnõn bir sonucudur.  

3.2.5. Fiyatlar 
1999 yõlõ itibariyle bir adet bõldõrcõn yumurtasõ 40 000�60 000 TL, 1 adet bõldõrcõn karkasõ 
(çiğ) 300 000-500 000 TL ve pişirilmiş bõldõrcõn ise satõldõğõ yere göre 1 500 000 TL ve 
üstündeki fiyatlarla tüketilmiştir. 

3.2.6. Sektörde Eğitim, Araştõrmalar, Yayõnlar, Sergi ve Fuarlar 
Özel ve düzenli bir eğitim söz konusu değildir. Genel olarak tavukçuluk deneyimi olan 
kişilerce yapõlmaktadõr. Ancak gerek duyduklarõnda üreticiler Tarõm ve Köyişleri 
Bakanlõğõ ya da üniversitelerden yardõm alabilmektedir. Ayrõca konu ile ilgili çokça 
araştõrma yapõlmakta ve sonuçlarõ yayõnlanmaktadõr. Bu konuda kitap sayõsõ da giderek 
artmaktadõr.  

Araştõrmalar gerek üniversitelerde, gerekse Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõ�na bağlõ 
araştõrma kuruluşlarõnda yürütülmektedir. Çalõşmalarõn bir bölümü üretime bağlõ sorunlarõ 
çözmeyi hedeflerken, bir grup çalõşmada da hayvanlarda vücut ve yumurta iriliğini artõrma 
yönünden õslah amaçlanmõştõr. Bunun yanõ sõra farklõ pazarlama tekniklerine yönelik 
(konserve bõldõrcõn gibi) incelemeler de yürütülmektedir.  

3.2.7. Pazarlama Faaliyetleri 
Üreticiler direkt olarak lokantalara ve marketlere dağõtõm yapmaktadõrlar. Bazõ 
üreticilerden toptan olarak alõp satõşõnõ yapan aracõ kuruluşlar da bulunmaktadõr. Ancak 
bõldõrcõn kesilmiş, temizlenmiş ve bütün olarak satõlmaktadõr. İşlenmiş ürünler henüz 
piyasada bulunmamaktadõr. Paketleme sisteminin gelişmiş olmasõ özellikle yumurta 
satõşlarõnda bir kolaylõk sağlamõştõr. 

3.2.8. Diğer Sektörlerle İlişkiler 
Özellikle kesim işlemi üretici tarafõndan yapõldõğõ için, kesim konusunda çevreyle 
problemler yaşanmõştõr. Ancak arõtma tesisi yaptõrõlmasõ halinde konu çözüme 
kavuşmaktadõr. Yerleşim alanlarõnõn dõşõnda üretim yapõlmasõ sağlanarak da çevreye 
olumsuz etkilerin yansõmasõ önlenmektedir. Bõldõrcõn yetiştiriciliği, kullanõlan 
dezenfektanlar nedeniyle ilaç sanayisi ile, beslenme konusunda yem sektörü ile ve turistik 
lokantalarda tüketilmesi nedeniyle de turizm sektörü ile ilgilidir. 
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3.2.9. Mevcut Durumun Değerlendirilmesi 
Üretimle ilgili sorunlar genelde kolay çözülebilmektedir. Fakat pazarlama sorunu henüz 
aşõlamamõştõr. Ayrõca damõzlõk olarak geliştirilmiş, iri genotip sağlamada üreticilerin 
sõkõntõlarõ bulunmaktadõr. Yem konusu da halen sorun durumundadõr. Çünkü üreticiler 
entegrasyona ya da birlikte hareket edebilecekleri bir yapõya kavuşturulamamõştõr. Ayrõca 
kuluçka makinesi, barõnak ve ekipmanda kalite yetersizliği vardõr. Kesimhanelerle ilgili bir 
düzenleme de yapõlmamõştõr. 

3.2.10. Dünyadaki Durum 
Dünyanõn birçok ülkesinde özellikle bõldõrcõn eti sevilerek tüketilmektedir. Bu ülkeler 
arasõnda ABD, Fransa ve Arap Ülkeleri ile Çin önde gelmektedir. Genelde geliştirilmiş iri 
genotipler ve yumurtalarõ tercih edilmektedir. Konu ile ilgili herhangi bir istatistik değer 
sağlanamamõştõr. 

 
3.3. SEKİZİNCİ PLAN DÖNEMİNDE GELİŞMELER 
Geçmiş yõllara göre kõsmen bir ilerleme sağlanmõşsa da bõldõrcõn tüketimi istikrarlõ bir 
gelişmeyi sağlayacak  düzeyde değildir. Bazõ sağlõk sorunlarõna iyi geldiği kabul edildiği 
için yumurta tüketimi artmakta ise de bu isteklerin sürekliliğinin olmamasõ üreticiyi 
sõkõntõya düşürmektedir. Et tüketiminde ise tavuk fiyatlarõ esas alõndõğõ için tüketici 
bõldõrcõnõ tercih etmemektedir. Pazar ancak fiyat düşüşleri ile açõlabilecektir. Bu durumda 
fiyatlarõ düşürebilecek en akõlcõ yollarõn başõnda entegrasyon gelmektedir. Bu nedenle 
kurulacak işletmelerden, özellikle kredilendirme, ruhsat verme gibi durumlarda 
entegrasyona bağlanma zorunluluğu getirilebilir. Böylece maliyetin düşmesi ve bõldõrcõn 
etinin halkõn tüketim ürünleri arasõna girmesi sağlanabilir.  

Sektörün çevre kirliliğine neden olabilecek etkileri dikkate alõnarak, yerleşim alanlarõ ile 
ilgili mevzuata uyulmayan işletmelerin kurulmasõ önlenmelidir. İşletmelerde planlanmõş 
bir altyapõ sağlanmasõ zorunlu hale getirilmeli, zaman zaman yurtdõşõndan yeni 
teknolojilerin aktarõmõnda bürokratik kolaylõklar sağlanmalõdõr. 

3.4. ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER 
Türkiye�de bõldõrcõn yetiştiriciliğinin istikrarlõ hale gelmesi ve çeşitli dünya ülkelerine 
benzer düzeylere ulaşmasõ için alõnabilecek önlemler aşağõda sõralanmõştõr. 

-Her şeyden önce birkaç yerde bõldõrcõn damõzlõğõ sağlayabilecek kuruluşlar olmalõdõr. 

-Mevcut araştõrma enstitülerinden uygun bulunan iki veya üçünde bõldõrcõn konusunda 
araştõrmalar yapacak güçlü birimler oluşturulmalõdõr. 

-Üreticiler örgütlenmeli, en azõndan aynõ bölgede bulunan yetiştiriciler entegrasyona 
gitmelidirler. 

-Özellikle yem konusunda normlar belirlenmeli ve üreticilere istedikleri zaman kaliteli ve 
dengeli hazõrlanmõş bõldõrcõn yemleri (besi veya yumurtacõ) sağlanmalõdõr. 

-Tüketimi teşvik edici faaliyetler artõrõlmalõdõr. 

-Konu ile ilgili istatistik değerler bulunmamaktadõr. Bu konuda Tarõm ve Köyişleri 
Bakanlõğõ üniversiteler işbirliğine girmeli, DİE gibi bir kuruluşun da katkõsõyla sağlõklõ bir 
veri toplama çalõşmasõnõn yapõlmasõ sağlanmalõdõr. 
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-Bõldõrcõn üretimi ile ilgili ekipmana bir standart getirilmeli, kalite ve teknolojide 
yeniliklere uyum sağlanmalõdõr. 

-Kesimhaneler için özel bir yönetmelik hazõrlanmalõ, kesimhaneler ruhsata tabi hale 
getirilmeli, böylece üründe kontrol ve çeşitlilik geliştirilmelidir. 

-Konserve ya da pişirilmiş-dondurulmuş ürün şeklinde hazõr yiyecek tipleri üretilmelidir. 

-Bõldõrcõn sadece gõda üretim sektöründe yer almamalõ, aynõ zamanda avlaklara salõnacak 
bir av hayvanõ olarak da değerlendirilmesi teşvik edilmelidir. 

 
 
 
4. ÖRDEK VE KAZ YETİŞTİRİCİLİĞİ 
4.1. GİRİŞ 
Kanatlõ kümes hayvanõ çeşitliliği içinde kaz ve ördek yetiştirme de bir başka üretim 
koludur. Genellikle et, tüy, yağ, yumurta ve gübre gibi verimleri için yetiştirilmektedir. 
Özellikle son yõllarda bazõ Avrupa ülkelerinin taleplerindeki artõşa paralel olarak 
Türkiye�de de dikkat çekmeye başlamõştõr. Ördek ve kazõn özellikle soğuk iklimlerde 
kolaylõkla yetiştirilebilmesi Türkiye için bir avantajdõr. 

4.2. MEVCUT DURUM VE GELİŞMELER 
4.2.1. Üretim 
Kaz özellikle Kars, Erzurum gibi soğuk bölgeler başta olmak üzere Türkiye�nin hemen her 
bölgesinde yetiştirilir. Ördek ise halk elinde Türkiye�nin her bölgesinde rahatça üretilen bir 
hayvandõr. Antalya ve Ankara�da Pekin, Kastamonu�da Muskovi ördeğini ticari amaçla 
üretme çalõşmalarõ yapõlmaktadõr. 

Gerek kaz, gerekse ördek halk elinde ve ciddi bir ticari amaç gözetmeden, yalnõzca ailenin 
kendi gereksinimlerini karşõlamak amacõyla üretildiği için özel bir barõnak ve teknoloji 
kullanõlmamaktadõr. Ancak bu işi ticari olarak yapmayõ planlayan girişimciler vardõr ve 
bunlar üniversitelerdeki konunun uzmanõ öğretim üyelerinin önerileri doğrultusunda üretim 
yapmayõ düşünmektedirler.  

 

Tablo 1. 1994-1998 Yõllarõ Arasõnda Türkiye Ördek ve Kaz Varlõğõ 

Yõllar Ördek 
(1000 adet) 

Kaz 
(1000 adet) 

1994 1 187  1 720  
1995 1 200  1 745  
1996 1 094  1 642  
1997 1 829  1 795  
1998 1 339  1 771  

Kaynak: DİE,1998 

Ördek ve kazõn başlõca verimi ettir. Ancak Türkiye�de ördek etinde hissedilen koku et 
talebini düşürmektedir. Son yõllarda tüy ve karaciğere yurtdõşõ talep olduğunun duyulmasõ 
ördek yetiştiriciliğini tüy üretimine doğru kaydõrmaktadõr. Bunun yanõ sõra ördek halk 
tarafõndan biraz da alõşkanlõk olarak dere ve göllerde süs amaçlõ üretilmeye devam 
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etmektedir. Özellikle Pekin ördeğine bu amaçlõ talepler dikkat çekicidir. Kaz eti ise soğuk 
bölgelerin halkõ tarafõndan kõş mevsiminin başlõca protein ve enerji kaynaklarõndan biri 
olarak tüketilmektedir. Ayrõca kazõn yağõ da halkõn severek tükettiği bir üründür. Aşağõda 
Türkiye�nin yõllar üzerinden ördek ve kaz varlõğõ verilmiştir: 

Ördek yõlda 250-300 yumurta üretir. Genotipe göre 1 hayvan 2.5-6 kg karkas vermektedir. 
Kaz ise yõlda 30-80 yumurta üretir. Ortalama olarak 1 hayvan 5-8 kg karkas, 1-1.5 kg yağ 
ve 700-800 g civarõnda karaciğer üretebilmektedir. 

Kaz ve ördeklerin ürün tip ve miktarlarõ ile ilgili sağlõklõ bir istatistik bulunamadõğõ için 
gerek üretilen miktar, gerekse tüketim hakkõnda bir şey söylenememektedir. Ancak son 
yõllarda avlaklara ördek ve kaz konulmasõna yönelik yaklaşõmlar da görülmektedir. 

 
4.2.2. Dõş Ticaret 
Bu konuda kayda değer bir bilgi yoktur. Üretim kõsõtlõ olduğu için henüz dõş ticaretin söz 
konusu olmadõğõ tahmin edilmekte, ancak yakõn bir gelecekte bu konuda açõk bir pazardan 
yararlanma olanağõ var gibi görünmektedir. 

4.2.3. İç Tüketim 
Yurtiçinde üretilen ördek ve kazlarõn eti ve yağõ tamamen iç tüketime sunulmakta, çoğu 
kez aileler ürettiklerini  kendileri tüketmektedirler. Tüylerinin ise sağlõklõ şekilde 
değerlendirildiğini söylemek bugün için zordur. Yumurtalarõ ise kuluçkalõk olarak 
kullanõlmaktadõr. 

4.2.4. Sektörde Eğitim, Araştõrma ve Yayõnlar 
Konu ile ilgili sürekli bir eğitim söz konusu değildir. İlgilenenler üniversitelerimizden 
yararlanmaktadõrlar. Ayrõca Üniversitelerin ilgili fakültelerince lisans ve lisansüstü 
düzeyde dersler verilmektedir. Üniversitelerde yağlõ karaciğer üretimi, besi performansõ, 
kuluçkasõ ve yumurtasõ ile ilgili  bilimsel araştõrmalar da yapõlmaktadõr. Bu çalõşma 
sonuçlarõ çeşitli bilimsel dergilerde yayõnlanmaktadõr. 

4.2.5. Sektördeki Kuruluşlar 
Tek kamu kuruluşu olan Kars Kazcõlõk Üretme İstasyonu da kapatõlmõştõr. Üretim sadece 
halk elinde ve ticari amaçlardan çok uzak olarak yürütülmektedir. Üniversiteler araştõrma 
materyallerini halk elinden sağlamaktadõr. 

4.3. SEKİZİNCİ PLAN DÖNEMİNDE GELİŞMELER 
Kaz ve ördek yetiştiriciliği dünya ülkelerinde oldukça ciddi bir biçimde yapõlmaktadõr. 
Rusya gibi komşu ülkelerde tavuktan sonra en çok tüketilen kanatlõ hayvan olduğu 
bilinmektedir. Türkiye ise bu hayvanlarõn kolaylõkla üreyebildiği ve yaşayabildiği bir 
ülkedir. Bu durumda bu hayvancõlõk türlerinin ticari amaçlõ sektörler olmasõnõ sağlayacak 
bir genel politika izlenmesi oldukça doğru bir yaklaşõm olacaktõr. 

4.4. ÖNERİLER 
-Bu hayvancõlõk kollarõnõn ticari önemi öncelikle devlet tarafõndan iyice anlaşõlmalõ ve 
üreticiye özendirici teşvik ve destekler sağlanmalõdõr. 

-Yetiştiriciler bilgilendirilmeli, bilinçli girişimler desteklenmeli amaca uygun genotiplerin 
kullanõmõ sağlanmalõdõr. 
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-Uygun barõnaklarõn ve üretim sistemlerin kullanõlmasõ sağlanmalõdõr. 

-Kaliteli ve türe özel yemlerin yapõlmasõ ve üreticinin istediği zaman istediği miktarda bu 
yemlerden bulabilmesi olanağõ sağlanmalõdõr. 

-Üretim yönüne uygun işleme (kesimhane, tüy çõkarma, ambalajlama gibi) sistemleri 
kurulmalõdõr. 

-Damõzlõk hayvan temini için bir üretim istasyonu kurulmalõdõr. 

-Bu sektöre hizmet verecek teknik personel eğitimi sağlanmalõdõr. 

-Gelişmiş ülkelerin teknolojileri getirilmelidir. 

-Halkõn bu hayvanlarõ ve ürünlerini tanõmalarõnõ ve gerek üretim, gerekse tüketimini tercih 
etmelerini sağlamak amacõyla kitle iletişim araçlarõndan yararlanõlarak halk eğitilmelidir. 

-Hastalõklarõ ile mücadele için eğitim ve inceleme kuruluşlarõ geliştirilmelidir. 

-Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõ ile üniversiteler arasõ işbirliği çerçevesinde konu ile ilgili 
araştõrmalar desteklenmelidir. 

 
5. DEVEKUŞU YETİŞTİRİCİLİĞİ 
5.1. GİRİŞ 
Hayvansal üretimde yer alan bir başka tür de devekuşudur. Genel değerlendirmelerde çok 
karlõ gibi görünen bu üretim kolu özellikle devlet tarafõndan yapõlan reklam ve teşviklerle, 
Türkiye�de son birkaç yõlda yaygõnlõk kazanmõştõr. 

5.2. MEVCUT DURUM VE GELİŞMELER 
5.2.1. Üretim 
Antalya, Kõrşehir, Konya, Bursa, Van, Kayseri, Ankara, Balõkesir, Gaziantep ve Şanlõurfa 
gibi illerde devekuşu yetiştiriciliği başlanmõştõr. 

Bu hayvanlar ilk 3 aylõk dönemi kümeslerde, daha sonraki yaşamlarõnõ ise genellikle 
merada geçirmekte olup, olumsuz hava koşullarõnda bile basit sõğõnaklar yeterli olmaktadõr. 
Türkiye�de bu işe başlayanlar bu konuda yetersiz bilgi edinerek eldeki olanaklarõ ile bu işi 
yürütmektedirler. Bununla beraber sistemini düzenli kurup yürütmekte istekli olan 
üreticiler de vardõr. 

Normal olarak devekuşu yumurtalarõ kuluçka amacõyla kullanõlõr. Başlõca verimleri etleri 
ve derileridir. Her ne kadar Türkiye�de henüz bir anlamõ yoksa da tüylerinden 
yararlanõlmasõ da mümkündür. Bir devekuşu, koşullar çok uygun olursa, yõlda 40 kadar 
besi hayvanõ üretebilmektedir. Hayvanlarõn kesim ağõrlõğõ 12-16 aylõk yaşta 90-110 kg 
arasõnda olup bu ağõrlõktaki bir hayvandan 60-65 kg karkas elde edilir.  Kesilen bir 
hayvanõn toplam deri büyüklüğü de 1.5 m2 kadardõr. 

5.2.2. Dõş Ticaret Durumu 
Özellikle fiyatlardaki büyük farklõlõklar nedeniyle yurtdõşõndan damõzlõk yumurta, civciv, 
ergin hayvan ya da doğrudan üretime sokulan hayvanlar getirilmektedir. Şu anda devekuşu 
ürünlerinde bir dõşsatõm yapõlmamaktadõr. Aşağõda son 2 yõldaki dõşalõm değerleri 
gösterilmiştir. 
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Tablo 1. Devekuşu ve ürünlerine ilişkin dõşalõm değerleri 

Yõllar Yumurta Civciv Damõzlõk Üretim amaçlõ 
1998 - -     14 - 
1999 680 100 1145 128 

 
5.2.3. Yurtiçi Tüketim 
Şu anda iç pazarda sadece üretici adaylarõ damõzlõk alõp yüksek fiyatla yavru satmayõ 
amaçlayarak yurtiçi ve yurtdõşõndan yoğun bir hayvan alõmõ yapmaktadõrlar. Henüz 
ürünlerin tüketileceği aşamaya gelinmemiştir. Ancak iç tüketimin açõk olacağõ görüşü de 
zayõftõr. 

5.2.4. Fiyatlar 
Türkiye�ye damõzlõk olarak kullanõlmak üzere getirilen 1.5-3 aylõk civcivlerin tanesi 300- 
1 200 ABD Dolarõ ve ergin (2.5-3 yaşlõ) hayvanlarõn tanesi de 8 000 ABD Dolarõ civarõnda 
alõcõ bulmaktadõr. Kuluçkada içinden civciv çõkmayan yumurtalarõn içleri yumurtayõ 
parçalamadan çõkartõlarak boyanmakta ve süs eşyasõ olarak 1-2 Dolardan 100 Dolara kadar 
alõcõ bulabilmektedir. Buna karşõlõk üretimde kullanõlan yemin özel olarak yapõlmasõ 
halinde mera koşullarõna bağlõ olarak hayvanlar günde 3-5 kg yem tüketmekte, yemin 
fiyatõ 150.000 TL/kg civarõnda olmaktadõr. Henüz et ve deri pazarõ yoktur. Bu nedenle 
oluşmuş bir fiyattan söz etmek yanlõş olur. 

5.2.5. Eğitim, Araştõrma, Yayõn, Sergi ve Fuarlar 
Sektörde devamlõ bir eğitim söz konusu değildir. Diğer türlerde olduğu gibi üreticiler gerek 
duyduklarõnda üniversitelerin ilgili fakültelerinden yararlanmaktadõr. Üniversitelerde lisans 
ve lisansüstü düzeyde dersler verilmektedir.  

Üniversitelerde özellikle kuluçka ve döllülük, ayak problemleri ve ödemli civcivler 
hakkõnda bilimsel çalõşmalar yapõlmaktadõr.  

Zaman zaman kitapçõk ve broşürler yayõnlanmaktadõr. Konu ile ilgili bir sempozyum 
düzenlenmiştir. Sempozyumun kitapçõğõ da basõlmõştõr. YUTAV'da sektör yer almõştõr. 

5.2.6. Sektördeki Kuruluşlar 
Konu ile ilgili bazõ üniversitelerde ve sayõlarõ giderek artan özel girişimcilere ait çiftlikler 
bulunmaktadõr. 

5.2.7. Sektöre Sağlanan Destekler 
Ülkeye getirilecek damõzlõk devekuşlarõ için gümrük vergisi uygulanmamaktadõr. Koşullarõ 
uygun olduğu taktirde Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõ ve Ziraat Bankasõ kanalõyla üreticilere 
teşvik kredisi verilebilmektedir. 

5.2.8. Pazarlama Faaliyetleri 
Pazarlama başlõca 1.5-3 aylõk yaş arasõ civcivlerin damõzlõk amaçla satõlmasõ yönündedir. 
Bazen ölen hayvanlarõn derilerinin işlenerek satõlmasõ gibi girişimler varsa da bunlar henüz 
deneme aşamasõndadõr ve pek başarõlõ olunduğunu söylemek mümkün değildir. 
Üreticilerce kuluçkada civciv çõkmayan yumurta kabuklarõnõn turistik amaçla satõşõ 
sağlanmaktadõr. 
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5.2.9. Sektörde Uluslararasõ İlişkiler 
Uluslararasõ kuruluşlar Türkiye�de bir açõk pazar olduğunun bilincinde olarak Türkiye�ye 
hayvan ya da yumurta satõşõ yönünde faaliyetlerde bulunmaktadõr. Bazõlarõ Türkiye'de 
bayilik yapmaktadõr. 

5.2.10. Diğer Sektörlerle İlişkiler 
Yumurta kabuklarõ süs eşyasõ olarak değerlendirilmekte, devekuşu üzerinde turlar 
düzenlenmektedir. Bu özellikleri ile turizm sektörü ile ilişkilidir. Derisi nedeniyle tekstil 
sektörü ile ilişkisi olacağõ beklenmektedir. Oldukça geniş alanlarda yayõlarak üretilen bir 
hayvan türü olduğu için yerleşim yerleri ve çevre ile doğrudan zarar verici bir ilişkisi 
yoktur. Ancak hayvanlarõn dengeli beslenmesi gerektiği için de yem sektörü ile ilgilidir. 

5.2.11. Genel Durumun Değerlendirilmesi 
Devekuşu yetiştiriciliği Türkiye�de üzerinde fazla bir inceleme yapõlmadan başlatõlmõş 
üretim dalõdõr. Her ne kadar ilk başlayanlar reklam mahiyetindeki yayõnlar ve Tarõm ve 
Köyişleri Bakanlõğõnõn teşvik edici açõklamalarõ ile hõzlõ bir gelişim göstermişse de bunun 
kendisine bir iş kolu arayan girişimcileri yanlõş yönlendirdiği görülmektedir. Çünkü 
yapõlan incelemeler bu hayvanlarõn maliyetinin ilk açõklamalar kadar düşük olmadõğõnõ, 
ürünlerinin ise iç pazarda yer alma şansõnõn çok sõnõrlõ olduğunu göstermektedir. Yeni 
girişimcilere hayvan ya da yumurta satan yabancõ firmalar ise hiçbir şekilde pazarlamada 
güvence vermemektedirler. Ayrõca Türkiye�de bu hayvanlarõn kesimi için kurulmuş bir 
teknolojik kesimhane olmamasõ, kuluçka makinelerinin kalitesizliği, üreticilerin konu 
hakkõndaki bilgi eksikliği gibi yetersizlikler de bu hayvanlara yatõrõm yapanlar yönünden 
hoş olmayan görüntüler getirmektedir. 

 
5.3. SEKİZİNCİ PLAN DÖNEMİNDE GELİŞMELER 
Bu konuya ayrõntõlõ bir ön inceleme yapõlmadan girilmiş olmasõndan kaynaklanan hatalõ ve 
korkutucu gelişmenin önlenmesi gereklidir. Yeni yatõrõmcõlara bu hayvancõlõk dalõndaki 
olumsuzluklar açõkça anlatõlmalõdõr. Başlanmõş olan üretimlerin de sõnõrlõ ve programlõ hale 
getirilmesini sağlayacak bir politika belirlenmelidir. Bu sektörün, en azõndan başlayanlarõn 
yaşayabilmesi ve gelişmesi için ortadaki sorunlarõ çözmeğe ve eksiklikleri gidermeğe 
yönelik yollar izlenmelidir. 

Konu ile ilgili gerekli aydõnlatõcõ bilgiler halka aktarõlmadõğõ taktirde bu dönemde 
devekuşu varlõğõ açõsõndan Türkiye�de büyük bir patlama olabilir.  Her ne kadar sayõsal bir 
tahmin yapõlamazsa da bu sayõnõn milyonu aşabileceğini beklemek hata olmaz. Ancak aynõ 
patlamanõn tüketime yansõyabileceği düşünülmemektedir. 

5.4. ÖNERİLER 
-Devekuşu pazar olanaklarõ aşõrõ derecede kõsõtlõdõr. Bu nedenle özellikle yapõlan teşvik 
edici konuşmalara aldanarak kontrolsüz şekilde hayvan getirilmesine ya da üretilmesine 
sõnõrlar konmasõ gereklidir. Bu hayvancõlõk kolu ile ilgili yeni teşviklerden kaçõnõlmalõ, bu 
konu ile uğraşmak isteyenlerin çok ciddi şekilde kontrolü ve gerekli alanlarda yaptõrõmlar 
getirilerek üretimin sõnõrlandõrõlmasõ gerekir. 
-Elde bulunan ve bu işi başarõ ile yürütmekte olan birkaç üreticinin sağlõklõ bir kesimhane 
yapmalarõ gerekmektedir. 

-Kuluçkahane konusundaki sõkõntõlarõ aşmak için gerekirse teknoloji alõnmasõ sağlanmalõdõr. 

-Üreticilerin eğitilmesi ve üretici adaylarõnõn bilgilendirilmesi gereklidir. 
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-Özellikle yurtdõşõndan getirilen hayvan sayõsõ kõsõtlanmalõdõr. 

-Üretim çiftliklerinin hepsinin damõzlõk işletme gibi bir statü taşõmasõ önlenmelidir. 

-Bu hayvanlarõn derilerinin işlenmesi için bir deri işleme ünitesi yapõlmalõdõr. 

-Gerek kesimhane, gerek deri işleme, gerekse üretimin diğer bölümleri ile ilgili sağlõklõ bir 
eğitim yapõlmalõdõr. 

-Yurtdõşõndan kontrolsüz şekilde getirilen hayvanlarla Türkiye�ye bazõ yeni hastalõklarõn 
sokulmasõ riski de artmaktadõr. Bu nedenle bu konuya yönelik olarak hastalõk teşhis 
laboratuvarlarõ geliştirilmeli, ilaç ve aşõ sektörü de  bu konuya yönelik olarak uyarõlarak 
hazõrlõklõ olunmalõdõr. 

-Pazar olanaklarõndaki kõsõtlõlõk çözülmediği sürece hayvansal üretim alanõnda çeşitlilik 
yönünden sõnõrlõ sayõda (yalnõzca birkaç tane) çiftlik olmalõ ve kesinlikle üretim kontrol 
altõna alõnmalõdõr. 

 
 

6. AV KUŞLARI 

6.1. GİRİŞ 
Av hayvanlarõ genelde doğada serbest halde yaşarlar. Ancak insanlar çeşitli av 
hayvanlarõndaki lezzet ve verimlilik nedeniyle onlarõ kontrollü koşullarda yetiştirme 
çabalarõ içindedir. Şu sõralarda özellikle insanlarca üretilmeye çalõşõlan av hayvanlarõnõn 
başõnda keklik ve sülün gelmektedir. 

Sülün ve keklik Fransa, İspanya, Macaristan ve Çek Cumhuriyeti, gibi ülkelerde yoğun 
olarak üretilmekte, üretilen bu hayvanlar avlaklara bõrakõlarak avlandõrõlmaktadõr. Bu tip 
yetiştiricilik yapõlan ülkelerde av turizmi sayesinde bu hayvanlardan milyonlarca dolar 
gelir sağlanmaktadõr. Henüz başlangõç aşamasõnda olmakla beraber böyle avlaklar 
Türkiye�de de bulunmaktadõr. 

6.2. MEVCUT DURUM VE GELİŞMELER 
6.2.1. Üretim 
Çatalca ve Nazillide kurulan özel avlaklar Türkiye�nin ilk örnekleridir. Sülün Karadeniz ve 
Marmara bölgelerinde, Orman Bakanlõğõ�na bağlõ üretme istasyonlarõnda üretilmektedir. 
Keklik ise İç Anadolu, Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu�da üretilmektedir. Üretim 
için çok özel tesislere gerek yoktur. Tavukçuluk için yapõlmõş kümesler bu hayvanlar için 
de kullanõlabilir. Çiftleştirme kafesleri, kuluçka makinesi, ana makineleri ve büyütme 
kümesleri başlõca teknolojik gereksinimlerdir.  

Sülün yõlda ortalama 40-70 yumurta yumurtlar. Bu yumurtalardan civciv çõkõş gücü % 70 
in üzerindedir. Genotip ve bakõm-besleme koşullarõna bağlõ olarak 14-18 haftalõk besi 
süresi sonunda 1 kg canlõ ağõrlõğa ulaşõrlar. Etinin lezzeti ve karkas randõmanõnõn yüksek 
olmasõ nedeniyle et amaçlõ yetiştiriciliği yapõlabilirse de avlaklara bõrakõldõklarõ zaman da 
oldukça iyi para kazandõran bir hayvan türüdür. Avlaklarda sülün başõna fiyat 15 dolar 
olarak bildirilmiştir. 

Keklik ise yõlda 40-70 yumurta vermekte olup, civcivlerin kuluçkadan çõkõş gücü % 90 
civarõndadõr. Uygun koşullarda  6-12 haftalõk besi süresi sonunda avlaklara aktarõlan keklik 
başõna avcõlar 40-50 Alman Markõ ödemektedirler. 
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6.2.2. Dõş Ticaret Durumu 
Henüz bu hayvanlarla ilgili olarak Türkiye'de yeterli düzeyde üretim yapõlmamaktadõr. Bu 
nedenle ihracattan söz etmek için henüz çok erkendir.  

Özel avlaklar hayvanlarõnõ yurt dõşõndan getirmektedirler.  

6.2.3. Yurtiçi Tüketim 
Günümüze kadar sadece avlanarak tüketilmektedirler. Ancak S.Ü. Veteriner Fakültesi�nde 
üretilen keklik ve sülünler halk tarafõndan beğeni ile tüketilmektedir. Bu durum üretimin 
yeterli düzeye ulaşmasõ halinde iç tüketimin gelişebileceğini düşündürmektedir. 

6.2.4. Sektörde Eğitim, Araştõrma, Yayõnlar, Sergi ve Fuarlar 
Düzenli bir eğitim yoktur. Üniversitelerin ilgili fakültelerinden bilgi alõnabilir. 
Üniversitelerde kuluçkasõ ve bakõm-beslemesi ile ilgili çalõşmalar yapõlmaktadõr. Yayõn 
olarak Av günü adlõ bir dergi bulunmaktadõr. Ayrõca üniversitelerde yapõlan çalõşma 
sonuçlarõ bilimsel dergilerde yayõnlanmaktadõr. Herhangi bir sergi ya da fuar faaliyeti 
yoktur. 

 
6.2.5. Sektördeki Kuruluşlar 
Sektörde birkaç özel sektöre ait avlak bulunmaktadõr. Ayrõca kamu sektörleri olarak Orman 
Bakanlõğõna bağlõ üretme istasyonlarõ ile fakülteler sayõlabilir. 

6.2.6. Genel Durumun Değerlendirilmesi 
Türkiye�de avcõlõk genelde kontrol edilmeye çalõşõlsa da kontrolsüz yapõlmakta ve bu da 
çevreye zarar vermektedir. Ancak son yõllarda aktif hale geçen bazõ özel avlaklarla  
avlanmanõn bir ölçüde kontrolünün de sağlanmasõ için bir adõm atõlmõş olmaktadõr. Ayrõca 
halk keklik, sülün gibi kuşlarõn etini  av hayvanõ olarak severek tüketmektedir. Bu 
durumda çeşitli ülkelerdeki gibi Türkiye�de de besi amaçlõ çiftlikler kurulmasõ da söz 
konusu olabilir.  

6.2.7. Dünyadaki Durum 
Dünyanõn birçok ülkesinde avlaklarda bu hayvanlardan yararlanõlmakta ve böylece 
ülkelere büyük ekonomik katkõ gelmektedir. Bazõ ülkelerde ise zaten besisi yapõlmakta ve 
eti çok sevilerek tüketilmektedir. 

6.3. SEKİZİNCİ PLAN DÖNEMİ GELİŞMELERİ 
Turizmi ana gelir kaynaklarõndan biri olarak gören Türkiye için özel avlaklarõn teşviki 
turizm sektörüne büyük katkõlar sağlayabileceğinden, buna yönelik bir politika 
izlenmelidir.  Kullanõlmayan hazine arazilerinin avlak yapõmõ için girişimcilere tahsis 
edilmesi uygun bir yol olabilir. Kullanõlmayan araziler avlak yapõlõp faal hale geçtiği 
zaman devlet, avlanacak hayvanlardan vergi alabilir. Böylece avcõlõk profesyonelleşir ve 
bilinçsiz avlanmanõn önüne geçilebilir. Orman köylüleri teşvik edilerek istihdam 
yaratõlabilir. Ayrõca ormanlarõn girişimcilere kiralanmasõ sağlanabilir. Böylece hem ülkeye 
gelir sağlayacak yatõrõmlar yapõlõr, hem de ormanlarõn korunmasõ mümkün olabilir. 

6.4. ÖNERİLER 
-Özel avlaklar kurulmasõ yönünde teşvikler yapõlmalõdõr. 

-Girişimciler bu konularda yönlendirilmelidir. 

-Konu ile ilgili olarak düzenli eğitim olanaklarõ sağlanmalõdõr. 
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-Orman içi ve kenarõndaki köylerde av hayvanõ yetiştiriciliği teşvik ve kredilerle 
desteklenmelidir. 

-Bazõ orman bölgeleri girişimcilere av hayvanõ yetiştirmeleri amacõyla kiralanmalõdõr. 

-Daha sonra yapõlacak reklam ve tanõtõm faaliyetleri ile üretim desteklenerek sektörden 
ülkenin en fazla yararlanmasõ sağlanmalõdõr. 

-Bazõ üreticilerin bu hayvanlarõn besisini yapmasõ da teşvik edilmelidir.  

 
7. GÜVERCİN 
Her ne kadar Türkiye�de eti tüketilmeyen bir ürün olsa da güvercin eti dünyanõn birçok 
ülkesinde severek tüketilmekte ve ülkelere ciddi bir gelir kaynağõ oluşturmaktadõr. 
Türkiye�de ise sportif, posta ve gösteri amaçlõ üretimler oldukça yaygõndõr. Bu konuda 
halkõn bilgilendirilmesi, gerekli durumlarda eğitilmesi, hatta birkaç üretici için iş kolu 
haline getirilmesi özendirilmelidir. Üretici adaylarõna istedikleri durumlarda kaynak olan 
hayvan materyalinin sağlanmasõ için Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõ�nõn herhangi bir 
kuruluşunun da sõnõrlõ sayõda olmak üzere bir kaynak sürü oluşturmasõ uygun olacaktõr. 
Sõnõrlõ sayõda da olsa etini tüketen insanlarõmõzõn bulunduğu da dikkate alõnmalõdõr. Ayrõca, 
özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde karpuz yetiştiriciliğinde güvercin gübresi sõk 
olarak kullanõlmaktadõr. 

 
8. KUĞU ve TAVUS KUŞU 
Özellikle son yõllarda evlerinin bahçesinde dekoratif amaçlõ kuğu veya tavus kuşu 
bulundurmak isteyen kişiler nedeniyle gündeme alõnmõştõr. Hobi hayvanlarõ olarak 
tanõmlanabilecek bu hayvanlarla ilgili olarak, her ne kadar ticari amaçlõ bir üretim kolu 
değilse de Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõ�nõn bir kuruluşunca bu hayvanlarõn sõnõrlõ sayõda 
üretiminin yapõlmasõ ve meraklõlar tarafõndan arandõğõ zaman bulunmasõnõn doğru olacağõ 
düşünülmektedir. 
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7. BÖLÜM 
 

HAYVAN SAĞLIĞI, HASTALIKLARI-VE ZARARLILARI 
 
1. GİRİŞ 
Yüzeysel olarak bakõldõğõnda tarõmõn bir alt kesimi olarak görülen hayvancõlõk, dünyanõn 
ve ülkemizin geçerli koşullarõ altõnda, hammaddesi yem, tesisi hayvan ve mamulleri et, süt, 
yumurta yapağõ vb. değerli maddeler olan gerçek bir endüstri durumundadõr. Türkiye�de 
nüfusun hõzla artmasõna karşõn, hayvansal üretimdeki artõşõn yetersiz oluşu insan 
beslenmesinde çok büyük önemi olan hayvansal protein açõğõnõn devam etmesine neden 
olmaktadõr.  

Birim hayvan başõna verim, genotip, beslenme, bakõm koşullarõ ve enfeksiyöz etkenler gibi 
unsurlardan etkilenir. Bilindiği üzere şap, sõğõr vebasõ, mavidil, koyun çiçeği, bruselloz, vb. 
hastalõklara bağlõ olarak önemli ekonomik kayõplar oluşmaktadõr.  

Verimli bir hayvancõlõk için büyük öneme sahip olan hayvan hastalõklarõ ve zararlarõ ile 
mücadelenin maliyeti de oldukça yüksektir. Sağlõk hizmetlerinde personel ve araç 
yetersizliğinin hizmet talebinin karşõlanmasõna ve devletin konuya desteğinin eksik 
kalmasõna yol açacağõ dikkate alõnarak, veteriner hekimlik hizmetlerinin bugünün ve 
geleceğin gereksinimlerine göre planlanmasõ ve buna uygun düzenlemelerin yapõlmasõnõn 
zorunluluğu gözden uzak tutulmamalõdõr.  

 
2. MEVCUT DURUM 
2.1. Hayvan Sayõsõ  
DİE 1997 yõlõ verilerine göre ülkemizde sõğõr, koyun , keçi, manda, at, katõr, eşek, deve ve 
domuz ve kanatlõ hayvan sayõsõ ise Tablo 1�de verilmiştir. 

Tablo 1. Türkiye�de Hayvan Varlõğõ (DİE 1998) 
Tür Sayõ 
Sõğõr 11 081 000 
Manda      176 000 
Koyun 29 435 000 
Keçi   8 057 000 
Tek Tõrnaklõ (at, katõr, eşek)   1 066 000 
Deve          1 400 
Domuz          5 000 
Tavuk          236 997 000 
Ördek   1 339 000 
Kaz   1 771 000 
Hindi   3 805 000 

 
2.2. Hastalõklar 
3285 sayõlõ �Hayvan Sağlõğõ ve Zabõtasõ� kanununun 4. maddesine dayanõlarak aşağõda 
bildirilen ihbarõ mecburi hastalõklar tespit edilmekte ve bu hastalõklarla ilgili kontrol ve 
mücadele çalõşmalarõ sürdürülmektedir. İhbarõ mecburi hastalõklar; sõğõr vebasõ, şap, sõğõr 
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tüberkülozu, sõğõr brusellozu, sõğõrlarõn süngerimsi beyin hastalõğõ (BSE), infectious bovine 
rhinotracheitis (IBR), antraks, kuduz, koyun-keçi çiçeği, koyun ve keçi brusellozu, koyun 
ve keçi vebasõ ( PPR), mavidil, at vebasõ, ruam ( mankafa), durin ( at frengisi), atlarõn 
enfeksiyöz anemisi, veziküler stomatitis ( bulaşõcõ stomatitis), equine encephalomyelitis, 
tavuk vebasõ, newcastle (yalancõ tavuk vebasõ), pullorum, tavuk tifosu, gumboro, arõlarda 
amerikan yavru çürüklüğü, varroa, balõklarda enfeksiyöz hematopoietik nekrozi�dir. 

2.2.1. Hastalõklarõn yayõlõşõ 
Hastalõk mihraklarõ yõllar itibariyle incelendiğinde Türkiye genelinde salgõn hastalõklar ve 
paraziter hayvan hastalõklarõnõn yaygõn bir şekilde seyrettiği görülmektedir. Ülkemizde 
hayvan hastalõklarõnõn kontrol altõna alõnmasõndaki güçlüklerde rol oynayan önemli 
faktörler; 

-Kayõt sisteminin yetersizliği, 
-Hayvan park ve pazar kurumlarõ ile sevk kontrol merkezlerindeki sõkõntõlar, 
-Karantina hizmetlerindeki aksaklõklar, 
-Araç ve ekipman eksikliği, 
-Yetiştirici ve Sağlõk personelinin eğitimi,  
-Veteriner hekim ve yardõmcõ personel sayõsõ, 
-Bazõ mevzuatõn günün koşullarõna göre yenilenmemesi, 
-Türkiye�nin jeopolitik durumu ve sõnõr komşularõndan kontrolsüz hayvan girişidir. 

Türkiye�nin güneydoğu ve doğusunda bulunan komşu ülkelerden çeşitli nedenlere bağlõ 
olarak ekzotik tip hastalõklar yurdumuza girmiştir. 1996 ve 1999 yõllarõnda  tespit edilen iki 
değişik A tipi şap virüsü ve 1999 yõlõnda tespit edilen ASIA-1 tipi şap virüsünün İran 
üzerinden Türkiye�ye girişi  bunlara örnek olarak verilebilir. 1993-1999 yõllarõnda bazõ 
hastalõk mihraklarõ Tablo 2�de gösterilmiştir. 

Tablo 2. 1993-1999 Yõllarõ Arasõnda Hastalõk Mihrak Sayõlarõ (TKB Kayõtlarõ) 
Hastalõk Adõ 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Şap 761 552 406 696 151 603 592 

Sõğõr brusellozu 8 19 18 19 33 38 46 

Koyun-keçi brucellozu 196 182 229 207 219 214 164 

Sõğõr vebasõ - 484 225 105 81 - - 

Koyun-keçi vebasõ * - - - - - 32 71 

Antraks 164 224 170 143 123 123 106 

Koyun-keçi çiçeği 292 478 232 118 172 90 43 

Mavidil - - - - - 43 126 

Kuduz 286 288 299 274 297 295 396 

Sõğõr tüberkülozu 24 3 8 16 36 37 32 

Ruam (mankafa) 42 24 16 15 8 4 5 

Infectious bovine rhinotracheitis (IBR)*  - - - - - 1 50 

S. gallinarum 73 61 81 61 70 55 48 

Newcastle 38 17 6 46 43 11 6 

Gumboro* - - - - - 18 32 

*1998 yõlõnda ihbarõ mecburi hastalõklar listesine alõnmõştõr. 
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2.2.2. 1993-1999 yõllarõ arasõnda hayvan hastalõklarõ ile mücadele çalõşmalarõ 
�Hayvan Hastalõk ve Zararlõlarõ ile Mücadele Projesi� ve bu projeye bağlõ alt projeler 
çerçevesinde hem hayvandan hayvana bulaşan hem de zoonoz hastalõklar ile mücadele 
çalõşmalarõ sürdürülmüştür. 

Şap hastalõğõ 
Şap hastalõğõ ile mücadeleye programlõ olarak devam edilmesine rağmen, bu hastalõk ülke 
hayvancõlõğõ için en önemli tehdit olmayõ sürdürmektedir. Bu mücadele programõ 
kapsamõnda Trakya bölgesi ile Ege ve Marmara bölgesindeki 12 ilimizde (tampon bölge) 
koyun ve keçiler yõlda bir defa, sõğõrlar ise ilkbahar ve sonbaharda olmak üzere bivalan 
(A+O) şap aşõsõ ile iki defa aşõlanmõştõr. Bu bölgenin dõşõnda kalan yörelerde de, yine 
bivalan aşõ ile stratejik aşõlama ve mihrak aşõlamasõ uygulanmõştõr. 

Yürütülen mücadele programõna rağmen 1993-1999 yõllarõ arasõnda A tipi şap virüsü ve 
daha yaygõn olmak üzere O tipi şap virüslerinden kaynaklanan hastalõklar devam etmiştir. 
1996 ve 1999 yõllarõnda iki değişik A tipi şap virüsü ve  1999 yõlõnda ASIA-1 şap 
virüsünün İran üzerinden Türkiye�ye girişi ile durum daha bir komplike hale gelmiştir. 
3285 sayõlõ �Hayvan Sağlõğõ ve Zabõtasõ Kanunu�nun 41. maddesinde belirtilmesine 
rağmen, kaynak yetersizliği nedeniyle tazminatlõ kesim uygulamasõna geçilememiştir. 
Dolayõsõyla ülkemiz için ekzotik olan bu şap virüslerinin yayõlmasõ önlenememiştir.  

 1999 yõlõnda şap hastalõğõnõn mevcut durumu ve karşõlaşõlan sorunlarõ tespit etmek 
ve çözüm önerilerini belirlemek üzere Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafõndan bir 
komisyon oluşturulmuş ve kapsamlõ bir rapor hazõrlanmõştõr. Bu komisyonun önerileri 
doğrultusunda tampon bölge ve Marmara bölgesindeki 7 ili kapsayacak şekilde 
daraltõlmõştõr. Bu bölgedeki bütün sõğõr ve koyunlar bivalan (A+O) şap aşõsõ ile yõlda iki 
kez aşõlanacaktõr. Diğer bölgelerde ise sadece sõğõrlar yõlda iki kez O tipi aşõyla 
aşõlanacaklardõr. Diğer şap virüs tiplerine karşõ ise çevre aşõlamasõ uygulanacaktõr. 
Hastalõğõn daha etkin kontrolü için Türkiye 5 bölgeye ayrõlmõş ve her bölgenin 
özelliklerine göre farklõ kontrol stratejileri uygulanmasõ planlanmõştõr.  

Şap aşõsõ üretimi ülke ihtiyacõnõ karşõlayacak düzeyde değildir. Türkiye şap hastalõğõndan 
ari ülkelerle ticaretini geliştirmek ve ihracat potansiyelini artõrmak için şap hastalõğõ ile 
mücadeleye daha fazla önem vermek zorundadõr. Türkiye�nin Avrupa Birliği�ne aday 
ülkeler arasõna alõnmasõ, şap hastalõğõnõn kontrolü ve nihai olarak eradikasyonu 
çalõşmalarõnõn hõzlandõrõlmasõnõ zorunlu kõlmaktadõr. 

Bruselloz 

Bruselloz ile mücadele genel hijyenik tedbirlerin yanõ sõra aşõlama, test-kesim ve bu iki 
yöntemin birlikte uygulanmasõ gibi üç temel yönteme dayanmaktadõr. Ülkemizde hastalõkla 
mücadele aşõlama ile yapõlmaktadõr. Koyun ve sõğõrlarõn aşõlama çalõşmalarõna 1960'lõ 
yõllarda devlet çiftliklerinde başlanmõş ve daha sonra halk elindeki hayvanlarõn 
aşõlanmasõna  geçilmiştir. 1984 yõlõnda uygulamaya konulan ve 26 yõl sürecek olan 
�Türkiye Bruselloz Mücadele Projesi�nde Türkiye 5 bölgeye ayrõlmõş, 4-8 aylõk dişi dana 
ve 3-8 aylõk kuzu ve oğlaklarõn hepsinin aşõlanmasõ bölgelere göre aşamalõ olarak 
başlatõlmõştõr. 1991 yõlõndan itibaren hastalõk mihraklarõnda ergin hayvanlarõn azaltõlmõş 
dozla aşõlanma uygulamasõ başlatõlmõştõr.  

Ülkemizde 1984 yõlõndan beri sürdürülmekte olan aşõlama programõna rağmen, 1998 
yõlõnda yapõlan sero-survey sonuçlarõna göre bazõ illerde enfeksiyon oranõ hala oldukça 
yüksektir. Bazõ illerde enfeksiyon oranõnõn yok denecek kadar az olmasõ sevindiricidir.  
On beş yõldõr uygulanan bir mücadele programõna rağmen hastalõğõn yeterince kontrol 
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altõna alõnamamõş olmasõnda yeterli mali kaynağõn sağlanamamasõ, çeşitli nedenlerle aşõ 
uygulamalarõnõn aksamasõ, yetiştiricilik yapõsõ ve eğitim eksikliği başlõca nedenler 
arasõndadõr. 

İnsan sağlõğõnõ doğrudan ilgilendiren bu hastalõk için bölgesel eradikasyon 
hedeflenmektedir. Sero-survey sonuçlarõna göre, 2000 yõlõnda, prevalansõ % 1�in üzerinde 
olan yerlerde yoğun genç aşõlamasõ,  mihrak çõkan yerlerde ise ergin aşõlamasõ yapõlacaktõr.  

Sõğõr vebasõ 

1991 yõlõnda görülen sõğõr vebasõ salgõnõnda körfez savaşõ sonrasõ kontrolsüz ve kaçak 
hayvan girişlerinin önemli bir etken olduğu bilinmektedir. Hayvan Sağlõğõ ve Zabõtasõ 
Kanunu ve uluslararasõ kriterler temel alõnarak yapõlan yoğun mücadele ve eradikasyon 
çalõşmalarõ kapsamõnda hayvan hareketlerinin kontrolü, karantina tedbirleri, hasta 
hayvanlarõn imhasõ, dezenfeksiyon, yoğun aşõlamalar ve seromonitoring sonucunda 
hastalõk kontrol altõna alõnmõştõr. Aşõlama programlarõnda sõğõr populasyonunun tamamõnõn 
her yõl aşõlanmasõ hedeflenmiş olup, aşõlama sonrasõ oluşan bağõşõklõk düzeyini belirlemek 
üzere ülke genelinde her yõl sero-survey çalõşmasõ yapõlmõştõr. En son yapõlan sero-survey 
sonuçlarõna göre sürü koruma oranõ % 69.6�dõr. 

Hastalõk 1997 yõlõndan sonra ülkemizde görülmemiştir. Ülkemizde hastalõğõn eradikasyonu 
için gerekli çalõşmalar halen sürdürülmektedir. Bu çerçevede hayvan sağlõğõnõ, hayvan ve 
hayvansal ürün ticaretini etkileyen en önemli hastalõklardan biri olan sõğõr vebasõ hastalõğõ 
için Edirne, Kõrklareli ve Tekirdağ illeri ile İstanbul ve Çanakkale illerinin Avrupa 
yakasõnõ içine alan Trakya bölgesindeki geçici arilik başvurusunu müteakiben, ülke 
genelini kapsayan ve eradikasyon programõnõn ilk basamağõ olan sõğõr vebasõ hastalõğõ 
yönünden ülkesel geçici arilik başvurusu yapõlmõş, ülke genelinde sõğõr vebasõ aşõlamasõ 
durdurulmuş ve bu durum Uluslararasõ Salgõn Hastalõklar Ofisi (OIE)�ne ve komşu 
ülkelere bildirilmiştir. Bu statünün devam ettirilebilmesi amacõyla ilgili tüm birimlerce 
gerekli hassasiyetin gösterilmesi için koordinasyon çalõşmasõ başlatõlmõştõr. 

Öncelikle sõğõr vebasõ geçici ariliğinin korunmasõ ve daha ileri amaç olarak hastalõğõn 
eradikasyonu ile sõğõr vebasõndan ariliğin deklarasyonuna yönelik olarak riskli illerde ve 
özellikle hayvan hareketlerinin yoğun olduğu dönemlerde ülke genelinde periyodik aktif 
klinik surveylansõ yapõlarak, sõğõr vebasõ benzeri hastalõlarda ayõrõcõ teşhis için marazi 
maddelerin sõğõr vebasõ yönüyle de incelenmek üzere Etlik Merkez Veteriner Kontrol ve 
Araştõrma Enstitüsü�ne gönderilmesi programa alõnmõştõr. Ayrõca muhtemel bir virüs 
sirkulasyonu ve enfeksiyonun varlõğõnõn araştõrõlmasõ amacõyla 1 yaş grubu sõğõrlarda  
sero-survey çalõşmasõnõn yapõlmasõ ve herhangi bir sõğõr vebasõ salgõnõ ihtimaline karşõ 
yeterli miktarda aşõnõn Etlik Merkez Veteriner Kontrol ve Araştõrma Enstitüsü stoklarõnda 
bulundurulmasõ da programa alõnmõştõr. 

Koyun-keçi vebasõ (PPR) 
Koyun-keçi vebasõ 1998 yõlõ başõnda ihbarõ mecburi hastalõklar kapsamõna alõnmõştõr. Bu 
tarihten önce ihbarõ mecburi hastalõklar arasõnda yer almadõğõndan bu hastalõkla ilgili 
düzenli bilgi toplanamamõştõr. Hastalõk ilk defa serolojik olarak Mardin-Kõzõltepe'de tespit 
edilmiştir. Önceleri bu hastalõğa karşõ mücadelede sõğõr vebasõ aşõsõ kullanõlmasõna karşõn, 
sõğõr vebasõ arilik deklerasyonuna ilişkin olarak OIE'nin kuralõ gereği hastalõkla 
mücadelede homolog PPR aşõsõ kullanõmõ zorunlu tutulmuştur. Bu kapsamda 1999 yõlõnda 
200 000 doz homolog PPR aşõsõ Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõ�nca ithal edilmiştir. Bu 
hastalõkla mücadelede her ne şekilde olursa olsun sõğõr vebasõ aşõsõ kullanõlmayacağõndan, 
ülke ihtiyacõ için gerekli homolog attenüe aşõ üretimi çalõşmalarõ başlatõlmõş olup, bu süre 
zarfõnda ihtiyaç duyulan homolog PPR aşõsõ ithalatõna devam edilmesi de planlanmõştõr. 
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Bununla beraber hastalõğõn yaygõnlõğõ ve koyun-keçi populasyonumuzun büyüklüğünü göz 
önüne alõndõğõnda ülke ihtiyacõnõ karşõlamak üzere ithalata devam edilmesinin ekonomik 
olmayacağõ da açõktõr. Bu nedenle homolog PPR aşõsõ üretiminin kõsa sürede 
gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 

Mavidil 
Uzun süredir ülkemizde görülmeyen bu hastalõk 1998 yõlõnda Antalya ilinde tespit 
edilmiştir. Daha sonra Ege ve Marmara bölgesinde yaygõnlõk göstermiştir. 1999 yõlõnda 
hastalõk bu bölgeler dõşõnda Trakya bölgesinde de tespit edilmiştir. Hastalõkla etkin 
mücadele yöntemlerinden biri olan aşõlamalarda kullanõlan attenüe canlõ aşõnõn serospesifik 
olmasõ nedeniyle aşõ üretiminin ülkemizde bulunan serotiplere uygun olarak yapõlmasõ 
gerekmektedir. Bu nedenle öncelikle ülkemizde bulunan serotipler araştõrõlmalõ ve mevcut 
serotiplere uygun aşõ üretimine en kõsa sürede başlanmalõdõr. Ülkemizde serotip 4�e karşõ 
aşõ üretilmesine karşõn 1999 yõlõnda Trakya bölgesinde görülen salgõn sonucu serotip 9�un 
da varlõğõ tespit edilmiştir. Bu tipe karşõ acilen aşõ üretilmesi gerekmektedir.  

Hastalõkla mücadelenin temel prensiplerinden birisi de vektör kontrolüdür. Etkin bir vektör 
kontrolü için hastalõk görülen ve risk altõndaki yerlerde vektör tür, aktivasyon dönemleri ve 
yoğunluklarõna yönelik çalõşmalarõn yapõlmasõ öngörülmektedir. 

Sõğõr tüberkülozu 
İnsan sağlõğõnõ doğrudan ilgilendiren ve tazminatlõ hastalõklardan olan sõğõr tüberkülozunda 
kaynak yetersizliği nedeniyle ülkesel veya bölgesel düzeyde eradikasyona geçilememiştir. 
1986 yõlõnda başlatõlan �Türkiye Tüberküloz Mücadele Projesi� daha sonraki yõllarda 
tazminat ödemelerine esas bütçenin yetersizliği nedeniyle sõnõrlõ ölçüde uygulanabilmiştir. 

2000 yõlõnda Avrupa Birliği�ne verilen taahhütler doğrultusunda belirlenen bölgelerde test 
uygulamasõ yapõlacaktõr. Mezbahalarda et muayenesi sonucunda pozitif çõkan hayvanlarõn 
orijin işletmeleri takip edilerek test uygulanacaktõr. Hastalõktan ari işletme oluşumunu 
desteklemek amacõyla gönüllü yetiştirici talepleri durumunda da test uygulanacaktõr. 

Antraks 
 
Hastalõk çõkõşlarõnda yõllar itibariyle düşüş kaydedilmesine rağmen hastalõğõn halk sağlõğõnõ 
direkt olarak ilgilendirmesi nedeniyle mücadele projesinin etkin bir şekilde uygulanmasõna 
devam edilmesi gerekmektedir. Son beş yõlda görülen mihraklardaki duyarlõ hayvanlar ile 
yõl içerisinde çõkacak mihraklarda sirayete maruz hayvanlar aşõlanmalõdõr. 

Ruam 
Ruam hastalõğõ da insan sağlõğõnõ yakõndan ilgilendiren zoonoz bir hastalõktõr. 1975-1985 
yõllarõ arasõnda ülke genelinde uygulanan projeden sonra ruam taramalarõna devam 
edilmiştir. Hastalõk yaygõn olmasa da ülkemizde görülmektedir. Avrupa Birliği ülkeleri ile 
olan at ithalatõ ve ihracatõmõzdaki kõsõtlamalar ruam yönünden ülkesel düzeyde proje 
uygulanmasõnõ gerektirmektedir. Bu çerçevede iki yõl sürecek olan �Ülkesel Ruam 
Eradikasyon Projesi� hazõrlanmõş olup, 2000 yõlõnda uygulamaya sokulacaktõr.  

Kuduz 
 
Kuduz, tedavisi mümkün olmayan ve ölümle sonuçlanan önemli zoonotik hastalõklardan 
biridir. Uygulanan kontrol programlarõyla ülke genelindeki mihraklarda önemli ölçüde 
azalma olmasõna rağmen, özellikle büyük şehirlerde başõboş köpeklerin yoğunluğu 
nedeniyle hastalõkta artõş gözlenmiştir.  

1991-1996 yõllarõnda �Köpeklerin Kuduza Karşõ Ağõz Yoluyla Aşõlanmasõ� isimli dõş 
kaynaklõ araştõrma projesi pilot olarak uygulanmõştõr. Ulusal kuduz mücadelesini 
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desteklemek amacõyla ağõz yoluyla aşõlamanõn sahada kullanõlabilirliğinin 
değerlendirilmesi amacõyla yeni bir proje hazõrlanarak 1999 yõlõnda Avrupa Birliği�ne 
gönderilmiştir. Kaynak temin edilirse uygulamaya sokulacaktõr. 
Kuduz hastalõğõna karşõ mücadelede kullanõlan aşõlar (Semple ve Kelev) Etlik Merkez 
Veteriner Kontrol ve Araştõrma Enstitüsü tarafõndan üretilmektedir. Ayrõca bu enstitüde 
doku kültüründe kuduz aşõsõ üretilmesine yönelik çalõşmalar sürdürülmektedir. 

Türkiye Zoonoz Milli Komitesi kurulmuş ve birinci olağan toplantõsõnõ 26 Ekim 1999 
tarihinde yapmõştõr. Her yõl yaklaşõk 100000 insan şüpheli õsõrõk nedeniyle kuduz aşõsõ 
olmaktadõr. İnsanlarda kullanõlan bu aşõlarõn tamamõ ithal edilmekte ve önemli ölçüde 
döviz ödenmektedir. Hayvanlardaki kuduz hastalõğõ kontrol ve eradike edilerek söz konusu 
kaynak israfõ önlenmelidir. 

Koyun-keçi çiçek hastalõğõ 
Hayvan sağlõğõnõ, hayvan ve hayvansal ürün ticaretini etkileyen önemli hastalõklardan biri 
olmasõ nedeniyle mücadele çalõşmalarõ yoğun olarak sürdürülmüş ve yõllar itibarõyla 
mihrak sayõlarõnda önemli azalma görülmüştür. Mücadele amacõyla Pendik Veteriner 
Kontrol ve Araştõrma Enstitüsü tarafõndan üretilen aşõlar kullanõlarak, daha önce tespit 
edilen mihraklardaki duyarlõ hayvanlar ile yõl içerisinde çõkan mihraklardaki sirayete 
maruz hayvanlarõnõn  aşõlanmasõ çalõşmalarõ sürdürülmektedir. 

Sõğõrlarõn süngerimsi beyin hastalõğõ (BSE) 
BSE ülkemizde bugüne kadar saptanmamõş olmakla birlikte, �Uluslararasõ Salgõn 
Hastalõklar Ofisi Hayvan Sağlõğõ Kodu� hükümleri gereği ülkelerin hastalõğõn olmadõğõnõn 
bilimsel anlamda ispatõ için izleme planõ uygulamasõ gerekmektedir. Bu çerçevede izleme 
planõ uygulanmasõ programlanmõş olup, bu kapsamda referans enstitü olarak belirlenen 
Pendik Veteriner Kontrol ve Araştõrma Enstitüsü�nde ülkedeki sinirsel bulgular gösteren 
hayvanlara ait marazi maddelerin tümü  incelenmeye alõnmaktadõr. Bu konuda yeni 
gelişme ve teknolojilerin uygulanabilmesi için imkan sağlanmalõdõr. 

Hayvan hastalõk ve zararlõlarõ ile mücadele programõ kapsamõnda hastalõklar ile mücadele 
amacõyla 1999 yõlõnda yapõlan aşõlama ve tarama faaliyetleri Tablo 3�te sunulmuştur. 

Tablo 3. 1999 Yõlõnda Hayvan Hastalõklarõ İle Mücadele Sonuçlarõ 

Hastalõk Adõ Aşõlama ya da tarama uygulanan hayvan sayõsõ 
Şap             BB:7 892 964, KB:3 554 401 
Sõğõr brusellozu             237 110 
Koyun-keçi brusellozu             2 353 096 
Koyun ve keçi vebasõ              160 360 
Antraks             BB:562 965, KB:354 392 
Koyun-keçi çiçeği             3 539 990 
Mavidil             731 899 
Kuduz             Kedi-köpek :161 484 
Sõğõr tüberkülozu             2 431 
Ruam (mankafa)             2 246 
Newcastle             4 540 120 

BB: büyükbaş, KB: küçükbaş 
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2.2.3. Zoonoz hastalõklar 
Kuduz, bruselloz, tüberküloz, ruam, hidatitosis gibi hastalõklar, hayvanlardan insanlara 
bulaşmakta ve dolayõsõyla hayvan sağlõğõnõn yanõ sõra insan sağlõğõ yönünden de büyük 
önem arz etmektedirler. Türkiye�de zoonoz hastalõklardan olan kuduz, tüberküloz, 
bruselloz ve ruam hastalõklarõnõn kontrol ve eradikasyonu amacõyla �Hayvan Hastalõk ve 
Zararlõlarõ ile Mücadele Projesi� ve buna bağlõ alt projeler ile başlatõlan mücadele 
programlarõna devam edilmektedir. Bu hastalõklardan kuduz haricindekiler tazminatlõ 
hastalõklardõr. Tazminatlõ hastalõklar para, personel ve araç gibi unsurlar gerektirmektedir. 
Yedinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ�nda da belirtildiği gibi bu unsurlarla ilgili sõkõntõlar 
günümüzde de mevcudiyetini korumaktadõr. Tazminat ödemelerindeki sõkõntõ bu 
hastalõklarla etkili mücadelenin yapõlmasõnõ önlemektedir.  

Kuduz, ölümle son bulan bir hastalõk olmasõ nedeniyle zoonoz hastalõklar içinde ayrõ bir 
öneme sahiptir. Uygulanan kontrol programlarõ nedeniyle ülke genelinde son yõllarda  
mihraklarda azalma olmasõna rağmen, bazõ büyük şehirlerde hastalõk tespit oranõnõn 
artmasõ, hastalõğõn kontrol ve eradikasyonu için belirlenen stratejilerin çok ciddi olarak 
değerlendirilmesi ve uygulanmasõ gereğini ortaya koymaktadõr. 

Bir diğer önemli zoonoz hastalõk olan hidatitosis için ülkemizde planlanmõş bir mücadele 
programõ bulunmamaktadõr. Özellikle kaçak ve kontrolsüz kesimin yaygõnlõğõ ve 
hayvanlarõn hastalõklõ kõsõmlarõnõn usulüne uygun olarak imha edilmeyip köpeklere 
yedirilmesi hidatitosis probleminin Türkiye�de varlõğõnõ sürdürmesinde önemli etkenlerdir. 

2.2.4. Kanatlõ hayvan hastalõklarõ 
Türkiye�de tavukçuluk bir sektör olarak kümes hayvanlarõ yetiştiriciliğinde başta 
gitmektedir. Değişen beslenme alõşkanlõklarõ ile son yõllarda tavuk eti yanõnda hindi eti de 
hayvansal kaynaklõ protein kaynaklarõna katõlmõştõr. Tavukçuluk sektörüne ait entegre tesis 
sayõsõ artmaya devam etmektedir.  

Hastalõklar bu sektörün önemli ekonomik kayõplar vermesine neden olmaktadõr. 
Hastalõklardan ileri gelen kayõplarõn yanõnda bu hastalõklardan korunmak için kullanõlan aşõ 
ve ilaçlar, hastalõk sõrasõnda kullanõlan antibiyotik ve vitaminler yem masrafõndan sonra en 
önemli ekonomik girdiyi oluşturmaktadõr. Bu nedenle sağlõklõ bir tavukçuluk sektörü 
Türkiye�de önemli ekonomik kazançlar sağlayacaktõr. Halihazõrda 3285 sayõlõ �Hayvan 
Sağlõk Zabõtasõ� Kanununda newcastle hastalõğõ, tavuk vebasõ (avian influenza) ve 
salmonella hastalõklarõ ile mücadele kurallarõ belirlenmiştir. Ayrõca, 1998 yõlõnda 
güncelleştirilen �Kuluçkahane ve Damõzlõk İşletmelerinin Sağlõk Kontrol Yönetmeliği�ne 
Salmonella enteritidis de dahil edilerek halk sağlõğõ ile ilgili adõm atõlmõştõr. Ancak, gerek 
newcastle hastalõğõ gerekse salmonella enfeksiyonlarõ tavukçuluğun başlõca sorunlarõ 
olmaya devam etmektedir. Salmonella enfeksiyonlarõndan tavuk tifosu, damõzlõklarõn 
kontrolü ile ilgili kurallar belirlendiği halde önlenememiştir. 

Kaçak canlõ aşõ kullanõmõ, enfekte yem, civciv, yumurta ithalatõ  Türkiye�ye değişik 
hastalõklarõn girişine neden olmaktadõr. Marek, gumboro, enfeksiyöz bronşitis, reovirüs, 
CAA ve EDS�76 gibi hastalõklar Türkiye�de görülmeye devam etmektedir. 

Türkiye�de kullanõlan tavuk aşõlarõnõn çoğu ithal edilmektedir. Bununla birlikte, Manisa 
Tavuk Hastalõklarõ Araştõrma ve Aşõ Üretim Enstitüsü newcastle ve marek ağõrlõklõ olmak 
üzere bazõ kanatlõ aşõlarõnõ üretmektedir. Ayrõca burada bazõ antijen ve antiserumlar da elde 
edilmektedir. Ancak, yerli üretim ithalatõn çok gerisindedir.  
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2.2.5. Yetiştirme hastalõklarõ  
Bu hastalõklar grubu içerisinde mastitis, ayak hastalõklarõ ve infertilite problemleri gibi 
üretimin entansitesiyle yakõndan ilgili olan, her modern hayvancõlõk işletmesinde 
karşõlaşõlan, ancak problemin düzeyi işletmecinin yöneticilik kabiliyetine göre önemli 
farklõlõklar gösteren hastalõklar bulunmaktadõr. Bu hastalõklardan meydana gelen ekonomik 
kayõplar da ciddi boyutlarda seyretmektedir. Örneğin ülkemizde yapõlan bilimsel 
çalõşmalar sadece subklinik mastitisten meydana gelen süt üretim kaybõnõn inek başõna 
günde 1.5 litre civarõnda olduğunu, bunun hastalõğõn şiddetine göre 7 litreye kadar 
çõkabildiğini ortaya koymuştur. Klinik vakalar için harcanan kaynaklarõ da göz önünde 
bulundurduğumuzda hastalõğõn neden olduğu kayõplar bu rakamõn çok daha ötesine 
gidebilmektedir. Yine TİGEM işletmelerinde yapõlan bir araştõrmada infertilite problemi 
nedeniyle meydana gelen finansal kayõplar 1998 rakamlarõyla her laktasyon için ortalama 
127 milyon TL olarak hesaplanmõştõr (1973-87 yõllarõ arasõnda mevcut 2 299 hayvanõn  
7 748 laktasyonu boyunca toplam kayõp yaklaşõk 1 trilyon TL�dõr.  

Ülkemizin henüz salgõn hastalõk problemlerini çözememiş olmasõ nedeniyle bu tür 
hastalõklarõn kontrolüne yönelik ciddi çalõşmalar yapõlamamaktadõr. Genellikle işletme 
düzeyinde kontrolünün yapõldõğõ bu tür hastalõklarda devletin yönlendirmeleri ve eğitim 
programlarõ ve veteriner hekimler tarafõndan düzenli danõşmanlõk hizmetlerinin verilmesi 
yetiştirme hastalõklarõnõn kontrolünde önemli derecede rol oynamaktadõr. Örneğin Avrupa 
Birliği�nde 1980�li yõllarõn ortalarõndan itibaren uygulamakta olan süt tankõ somatik hücre 
(subklinik mastitisin indikatörü olarak kullanõlmakta) ve bakteri sayõsõna göre ceza ve prim 
sistemi, özellikle subklinik mastitis konusunda bilinçli olmayan üreticilerin büyük bir 
kõsmõ için eğitici programlarõn yürütülmesi çoğu işletmelerde veteriner hekim kontrolünde 
hastalõğõn düzenli bir şekilde takip edilmesi gibi yaptõrõmlar neticesinde işletmelerde 
subklinik mastitisin seviyesi önemli oranda düşürülmüştür. Ülkemizde de benzer 
politikalarõn izlenmesi gerek bu tür hastalõklarõn kontrolü gerekse AB�ye entegrasyon 
süreci için zorunlu görülmektedir. 

2.2.6. Paraziter hastalõklar 
Hayvansal üretimin gelişmesinde etkili olan birçok faktörün yanõ sõra, çeşitli paraziter 
hastalõklarõn kontrol altõna alõnmamasõ da hayvansal üretimi olumsuz yönde etkilemektedir. 
Türkiye�nin elverişli coğrafi konum ve iklim şartlarõna sahip olmasõ da parazitlerin gelişip 
çoğalmalarõnda etkili olmaktadõr. Yapõlan araştõrmalar ülkemiz hayvanlarõnda paraziter 
hastalõklarõn yaygõn olduğunu ve bazõlarõnõn da % 100�e varan yayõlõşa sahip olduğunu 
göstermektedir. 

Türkiye�de ekonomik yönden önem taşõyan ve hayvanlarõmõza zarar veren helmint 
hastalõklarõnõn başõnda hydatidosis (kist hidatik hastalõğõ), distomatosis (kelebek hastalõğõ), 
cysticercosis (tenya hastalõğõ), trichostrongylosis (mide-bağõrsak kõl kurdu hastalõğõ) ve 
metastrongylosis (akciğer kõl kurdu hastalõğõ) gelmektedir. Bu hastalõklar viral ve 
bakteriyel hastalõklar gibi sürü halinde ölüme neden olmadõklarõndan fazla dikkati 
çekmemekte, ancak çoğu kez herhangi bir klinik belirti göstermeden uzun süre sinsi 
seyrederek hayvanlarda büyümede geriliğe, et, süt, yapağõ gibi hayvansal ürünlerde nicelik 
ve nitelik yönünden azalmaya neden olmaktadõr. Ayrõca bunlardan echinococcosis ve 
cysticercosis hastalõklarõ zoonotik öneme sahip olduğundan daha da önem taşõmaktadõr.  

Gevişgetiren hayvanlarõn karaciğer ve safra kanallarõna yerleşen distomatosis 
etkenlerinden bazõlarõ kitle halinde ölümlere neden olabilmekte, kronik olaylarda ise bu 
parazitlerle hafif enfekte koyunlarda bile kilo kaybõ % 30, yapağõ kaybõ % 20-40 olmakta, 
hayvanlarõn yem tüketimlerinde % 15 azalma görülmektedir. En önemli helmint 
enfeksiyonlarõndan biri olan hydatidosis, hem direkt hayvan sağlõğõnõ etkileyerek hem de 
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kistli organlarõn kullanõlmamasõ ile  önemli ölçüde hayvansal ürün kaybõna yol açmaktadõr. 
Kistler arakonak hayvanlarda herhangi bir hastalõk belirtisine yol açmamakla beraber 
verim kaybõna neden olmakta, sağlõklõ koyunlarla karşõlaştõrõldõğõnda kist hidatikli 
koyunlarõn et veriminde % 10.4, yağ veriminde % 19, süt veriminde % 56-62, yün 
veriminde % 9.5�luk kayõplar bildirilmektedir. Türkiye�de Et ve Balõk Kurumu (E.B.K.) 
kombinalarõnda 1994-1997 yõllarõ arasõnda kesilen 1 197 525 büyükbaş ve küçükbaş 
hayvandan 123 166�sõnda (% 10.3) distomatosis ve hidatidosisden dolayõ karaciğer imhasõ 
yapõlmõştõr. Sadece hayvanlarda değil aynõ zamanda insanlarda da önemli olan hidatidosis 
insan sağlõğõnõ tehdit eden önemli bir hastalõk olup Türkiye�de 1991 yõlõnda Sağlõk 
Bakanlõğõ�na bağlõ hastanelerde yatmõş 2 826 kişiden 184�ü bu hastalõktan dolayõ 
hayatlarõnõ kaybetmişlerdir. Ülkemizde görülen bir diğer önemli hastalõk cysticercosis olup 
genellikle sõğõrlarda herhangi bir semptom oluşturmadan gelişmekte, ancak insan sağlõğõ 
açõsõndan büyük önem arz etmektedir. İnsanlara bulaşmasõnõ önlemek için 1994-1997 
yõllarõ arasõnda E.B.K. kombinalarõnda kesilen 541 807 büyükbaş hayvandan 1 513 ünün 
(% 0.28) etleri şarta tabi tüketime sunulmuş (dondurularak veya pişirilerek), 1�i de imha 
edilmiştir. Helmint enfeksiyonlarõndan dolayõ oluşan ekonomik kayõplarõ ifade eden bu 
rakamlar hafif enfeksiyonlar nedeniyle temizlenip tüketime sunulan organ kayõplarõnõ 
kapsamamaktadõr. Ayrõca E.B.K. kombinalarõnda kesilen hayvan sayõsõndan çok daha 
fazlasõ belediye mezbahalarõnda kesilmekte, buna kurban, adak veya gereksinime bağlõ 
kontrolsüz kesimler eklendiğinde ekonomik kayõplarõn elimizdeki mevcut resmi rakamlarõn 
çok üzerinde olduğunu ortaya çõkarmaktadõr. Buna hasta hayvanlarõn sağaltõmõ için 
harcanan laboratuvar, ilaç ve veteriner hekim masraflarõnõn eklenmesiyle  de ekonomik 
kayõplar daha da büyük boyutlara ulaşmaktadõr.  

Türkiye�de görülen önemli protozoon hastalõklardan başlõcalarõ theileriosis, coccidiosis, 
babesiosis ve cryptosporidiosis�dir. Coccidiosis ve cryptosporidiosis özellikle kuzu, dana, 
civciv gibi genç hayvanlarda ishal ile seyrederek büyümede gerilik, verim düşüklüğü ve 
çoğu kez de ölümlere neden olmaktadõr. Kan protozoonlarõndan babesiosis ve theileriosis 
ise hayvancõlõğõmõza büyük zararlar vermekte, özellikle yaşlõ hayvanlarda akut  seyrederek 
ölümlere neden olmakta, diğer yandan yabancõ õrklarla melezleme çalõşmalarõnõ da 
olumsuz etkilemektedir. Bunlara ilaveten coccidiosis, cryptosporidiosis ve babesiosisin 
tedavisinde kullanõlan ilaçlarõn etken maddeleri genellikle yurtdõşõndan ithal edildiğinden 
kayõplar daha da artmaktadõr. Theiloriosisin tedavisinde ise spesifik bir ilaç olmadõğõndan 
sõğõrlarda, özellikle kültür õrklarõnda yüksek mortalite gözlenmektedir. Hayvanlar 
arasõndaki ölüm oranõnõn õrklara ve parazit suşunun virulansõna göre % 10-100 arasõnda 
değiştiği ve et, süt ve yapağõ verimlerinde % 10-40 azalma olduğu bildirilmiştir.  
Ülkemizde arthropod (ekto-parazit) enfestasyonlarõna da yaygõn olarak rastlanmaktadõr. Bu 
etkenlerden keneler, hem theileriosis gibi bazõ hastalõk etkenlerini (protozoon, virüs, 
riketsia) nakletmekte hem de salgõlarõ ile hayvanlarda zehirlenmelere ve felçlere neden 
olmaktadõr. Ayrõca deride açtõklarõ yaralar miyasise ve buna bağlõ deri ve yapağõ kaybõna 
da neden olmaktadõr. Kenelerden başka uyuz etkenleri, bitler, pireler ve diğer miyasis 
sinek etkenleri de gerek taşõdõklarõ hastalõk etkenleri gerekse yaptõklarõ irritasyonlarla 
hayvancõlõk sektörümüze önemli zararlar vermektedir. Bunlardan hypoderma larvalarõ 
özellikle sõğõrlarda derinin en değerli yeri olan sõrt bölgesinde açtõklarõ deliklerle dericilik 
sanayinde önemli kayõplara yol açmakla kalmayõp, etin kalitesini  ve hayvanlarõn 
gelişimini de olumsuz etkilemektedir.  

Son yõllarda ülke ekonomisinde ve halkõn beslenmesinde önemli bir sektör haline gelen 
arõcõlõk ve balõkçõlõk alanlarõnda da paraziter hastalõklar önemli zararlara yol açmaktadõr. 
Arõlarda varroasis, balõklarda ise ligulosis, dactylogyrosis, dönme hastalõğõ (Myxosoma 
cerebralis), gibi hastalõklar önemli derecede ekonomik kayõplara neden olabilmektedir.  



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                                                                                 Hayvancõlõk Özel İhtisas Komisyonu Raporu 

   http://ekutup.dpt.gov.tr/hayvanci/oik587.pdf    112 

2.2.7. Arõ hastalõklarõ  
Varroa, kireç hastalõğõ, nosema, yavru çürüklüğü hastalõklarõ ve diğer arõ hastalõklarõ ile 
mücadele çalõşmalarõ önemli ekonomik kayõplara yol açmaktadõr. Ülkemizde mevcut  
8 veteriner kontrol ve araştõrma enstitüsü bünyesinde sağlõklõ arõ yetiştiriciliğini sağlamak 
amacõyla arõ hastalõklarõ laboratuvarõ oluşturulmuştur. 

2.2.8. Balõk hastalõklarõ  
Myxosoma cerebralis, enfeksiyöz hematopoietik nekrozis (IHN), tüberküloz, frunculose, 
ligulose, dactylogyrus, gyrodactylus, argulus, ergasilus gibi hastalõklar balõk yetiştiriciliği 
açõsõndan büyük önem arz etmektedir. Ülkemizde Bornova Veteriner Kontrol ve Araştõrma 
Enstitüsü, Pendik Veteriner Kontrol ve Araştõrma Enstitüsü ve Etlik Merkez Veteriner 
Kontrol ve Araştõrma Enstitüsü�nde balõk hastalõklarõ teşhis laboratuvarlarõ bulunmaktadõr. 
Bu laboratuvarlar ile yetiştirici işbirliğinin etkin düzeyde sürdürülmesi, balõk 
yetiştiriciliğinin daha ekonomik olarak yapõlabilmesinde önemli katkõ sağlayacaktõr. 

2.2.9. Beslenme ve metabolizma hastalõklarõ 
Hayvan hastalõklarõ içinde tanõsõ nispeten güç konulan fakat çok önemli ekonomik 
kayõplara yol açan hastalõk grubu beslenme yetersizliklerine ve metabolik bozukluklara 
bağlõ hastalõklardõr. Vitamin ve mineral madde eksiklikleri veya fazlalõklarõna bağlõ 
bozukluklar ve metabolik hastalõklar hayvanlarõn türüne, yaşõna, çevre şartlarõna ve 
fizyolojik durumuna göre değişmekte ve klinik bulgularõn şiddeti de buna bağlõ olarak 
farklõlõk göstermektedir. Bu nedenle söz konusu hastalõklara bağlõ ekonomik kayõplar 
sadece klinik bulgu gösteren hayvanlardaki kayõplar değil, subklinik seyir de dikkate 
alõnarak hesaplanmalõdõr.  

Türkiye�de beslenme ve metabolizma hastalõklarõna yönelik araştõrmalar ve özellikle halk 
elindeki çok büyük hayvan populasyonuna ilişkin veriler sõnõrlõ sayõdadõr. Ancak özellikle 
halk elindeki hayvancõlõğõn bilimsel anlayõştan uzak olarak sürdürülmesinin, bu 
hastalõklara bağlõ ekonomik  kayõplarõn çok yüksek düzeyde olmasõna yol açtõğõ 
bilinmektedir. 

2.3. Sektördeki kuruluşlar 
Ülkemizde hayvanlarõn salgõn ya da diğer hastalõklarõn teşhisi (mikrobiyolojik, 
parazitolojik, biyokimyasal, toksikolojik) ile hastalõklardan korunma ve mücadele amacõyla 
aşõ, serum biyolojik ve kimyasal madde üretimi önemli ölçüde kamuya ait enstitü ve bazõ il 
kontrol laboratuvarlarõnda yapõlmaktadõr. Ayrõca son yõllarda uygulanan özelleştirme 
politikalarõnõn bir sonucu olarak özel sektör tarafõndan da aşõ üretim ve teşhis çalõşmalarõ 
başlatõlmõştõr. 

2.3.1. Kamuya ait enstitü ve laboratuvarlar 
Hastalõklarõn bakteriyolojik, virolojik, patolojik, toksikolojik, serolojik ve parazitolojik 
teşhislerinin yanõ sõra hormon analizleri, gõda kontrolleri, kimyasal ve biyolojik muayeneleri 
ile bu hastalõklardan korunma ve mücadele amacõyla kullanõlacak aşõ, serum vb. üretimi ile 
bu konulara ilgili saha ve laboratuvar hizmetleri ve eğitim hizmetleri 10 enstitü ve 11 il 
kontrol laboratuvarõnda yapõlmaktadõr. Aşõ üretiminin gerçekleştirildiği Pendik, Etlik, 
Samsun, Elazõğ, Konya ve Adana Veteriner Kontrol ve Araştõrma Enstitülerinde 31 çeşit; 
Manisa Tavuk Hastalõklarõ Araştõrma ve Aşõ Üretim Enstitüsü�nde kanatlõ hastalõklarõna 
karşõ 15 çeşit ve Şap Enstitüsü�nde de şap aşõsõ olmak üzere Türkiye�de toplam 47 değişik 
aşõnõn üretimi yapõlmaktadõr. 
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Aşõlar,  ilgili enstitüler tarafõndan mücadele ve koruyucu aşõlamalar için ihtiyaç nispetinde 
üretilmektedir. Ayrõca bu aşõlarõn zaman zaman ihracatõ da yapõlmaktadõr. 1993-1999 
yõllarõ arasõnda üretilen aşõlar ile enstitülerin teşhis hizmetleri Tablo 4 ve Tablo 5�te 
gösterilmiştir. 

Tablo 4. 1993-1999 Yõllarõ Arasõnda Kamuya Ait Enstitülerde Üretilen Aşõlar (doz) 
Yõllar 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Etlik Veteriner Kontrol Araştõrma Enstitüsü 
Antraks 3 600 000 2 577 000 1 760 000 4 760 000 2 400 000 1 852 000 1 817 000 

Paratüberküloz - - - 2 000 - -  
Kõsrak virüsi abortus - 3 450 - - 7 000 -  
Sõğõr vebasõ 12 379 000 17 367 000 17 500 300 25 365 700 16 155 000 10 510 000  
Mavidil 2 711 000 - 650 000 - - 651 000  
Kuduz semple 7 368 5 495 4 425 4 130 4 540 2 415 3 585 
Kuduz kelev 215 264 205 578 161 249 185 835 166 350 123 678 181 250 
Koyun vibrio foetus - - 55 100 - 70 000 -  

Manisa Veteriner Kontrol Araştõrma Enstitüsü 
Newcastle adale - 20 880 000 - - - -  
Newcastle burungöz damla 53 406 000 - 25 860 000 - - -  
Newcastle içme suyu HBI - 33 886 500 - 22 100 000 20 500 000 24 700 000 11 525 

000 
Newcastle lasota  26 882 000 - 24 650 000 23 700 000 28 500 000 17 700 000 7 500 000 

İnaktif  newcastle 1 319 500 - 144 500 64 500 396 000 -  
Marek bivalant 8 796 000 - - - 1 000 000 -  
Marek monovalant-SBI       1 375 000 

Marek monovalant-HVT - - 3 770 000 750 000 466 000 1 260 000 1 830 000 

Marek liyofilize - - 300 000 1 000 000 430 000 -  
IB-H120 - - 8 600 000 - 13 000 000 -  
Gumboro 22 376 000 6 123 000 66 300 000 45 300 000 34 800 000 -  
Avian encephalomyelit - 2 000 000 -  - - 5 

Pendik Veteriner Kontrol Araştõrma Enstitüsü 
Enterotoksemi 4 315 003 3 866 458 1 462 270 2 627 526 2 721 244 2 883 936 2 762 100 

Enfeksiyoz hep nekrozan 500 400 401 600 437 200 178 600 200 000 210 000 195 000 

Botulismus 10 000 136 000 14 680 13 250 19 000 8 000 26 000 
İkter hemoglobinuri 21 800 27 440 30 880 32 440 41 120 35 000 46 640 
Hemorajik septisemi - 880 -  - -  
Buzağõ septisemisi 7 822 4 734 2 907 5 361 4 417 17 224 14 406 
Salmonella abortus ovis 16 280 5 000 15 000 9 000 5 680 6 240 4 400 
Brusella abortus genç (S19) 420 700 470 500 360 000 416 375 140 000 280 000 205 000 
Brusella melitensis ,REV1 4 230 300 3 800 000 3 000 000 2 850 000 4 000 000 1 580 000 2 100 000 

Brusella ergin (S-19) - - - 42 800 60 000 125 000 107 000 
Ergin (REV-1) - - - 1 832 900 2 225 000 1 600 000 3 000 000 
Keçi ciğer ağrõsõ 900 000 900 000 2 500 000 750 000 465 000 1 000 000 650 000 
Attenue agalaksi 2 500 000 1 900 000 1 500 000 2 400 000 2 000 000 2 600 000 1 650 000 

İnaktif agalaksi - 3 910 - - - - - 

Ektima 50 000 60 000 60 000 80 000 50 000 93 000 20 000 

Attenue koyun çiçek 11 800 000 8 311 000 3 482 600 4 600 000 5 200 000 4 500 000 4 600 000 

Koyun çiçek - - 5 082 600 - - - - 
Keçi çiçek 88 635 74 190 43 140 83 205 76 835 - - 
E. coli aşõsõ      1 260 2 383 
Theilleria 47 325 74 190 47 095 83 205 79 775 78 965 1 590 

Samsun Veteriner Kontrol Araştõrma Enstitüsü 
Yanõkara 435 500 560 000 1 151 000 538 400 556 000 417 000 777 000 

Şap Enstitüsü 
Şap monovalan 31 535 900 8 146 680 15 600 000 9 715 420 10 180 760 19 900 000 17 400 000 

Elazõğ Veteriner Kontrol Araştõrma Enstitüsü 
Enterotoksemi  610 500 1 737 954 330 000 819 918 897 468 693 000 348 150 
Enf. hep. Nekrozan 1 275 820   193 650 116 000  131 250 

Konya ve Adana Veteriner Kontrol Araştõrma Enstitüsü 
Enterotoksemi 6 605 250 7 063 250 4 298 850 1 438 140 1 806 288 1 432 200 3 453 820 
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Tablo 5. Veteriner Kontrol ve Araştõrma Enstitüsü Müdürlükleri Muayene ve Teşhis 
Faaliyetleri 

Teşhis Yöntemleri 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
Bakteriyolojik teşhis 37 091 36 183 11 051 26 079 11 487 22 534    25 082 
Virolojik teşhis 3 899 39 933 4 218 8 137 3 253 2 038      2 651 
Patolojik teşhis 17 246 10 720 18 952 7 302 15 298 7 208    73 393 
Parazitolojik teşhis 29 120 40 304 6 530 4 020 1 856 3 265      3 637 
Toksikolojik teşhis 1 462 1 364 1 852 9 180 11 555 10 794    13 086 
Kimyasal-biokimyasal teşhis 16 667 10 444 12 329 6 381 1 941 3 780      2 016 
Tavuk serolojik teşhis 127 293 51 486 54 963 54 333 41 675 79 418    82 772 
Süt serolojik teşhis 3 777 2 618 1 450 4 880 4 304 682         762 
Diğerleri  39 060 24 609 36 734 3 177 50 905 39 017    32 773 

 
2.3.2. Özel sektöre bağlõ kuruluşlar 
Yedinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ döneminde gerek hastalõklarõn teşhisi gerekse aşõ 
üretimi yapan özel sektör kuruluşlarõ hayvan hastalõk ve zararlõlarõ ile mücadelede yer 
almaya başlamõşlardõr. 1994-1999 yõllarõ arasõnda özel sektör tarafõndan üretilen aşõlar 
Tablo 6�da gösterilmiştir. 

Tablo 6. 1994-1999 Yõllarõ Arasõnda Özel Sektör Aşõ Üretimleri 
Aşõlar 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
Koyun çiçek aşõsõ (Poxvac) 1 950 000 4 800 000 4 800 000 5 100 000 2 300 000 2 000 000 
Enterotoksemi (Entovac-P) - 2 346 000 3 991 000 4 106 000 1 799 952 1 003 200 
Enf. hepb nek. (Nekrovac-P) - 375 000 185 000 380 000  250 000    190 000 
Şap (bivalan) 0+A - - - 980 000  700 000 1 000 000 
Theileria aşõsõ (Taylogen) - - - - -    141 095 
Yanõkara (Criptovac) - - 276 000 276 000  300 000    470 000 
Novygen (kombine) - - 380 000 -  660 000    400 000 

 

Bununla beraber kamuya ait enstitüler ve özel sektör tarafõndan üretilmekte olan aşõlar, 
özellikle kanatlõ hayvan hastalõklarõ ile mücadelede yetersiz kalmakta ve bu nedenle aşõ 
talebi önemli ölçüde ithalat ile karşõlanmaktadõr (Tablo 7). 

2.4. Sağlõk Personeli  
Türkiye�de veteriner hekimliği eğitimi veren halen 14 veteriner fakültesi bulunmaktadõr. 
Bundan başka bazõ veteriner fakültelerinde sürdürülmekte olan  lisansüstü programlar ile 
hayvan sağlõğõyla ilgili farklõ branşlarda uzmanlaşmõş elemanlar yetiştirilmektedir.  

Türkiye�de 1998 yõlõ verilerine göre (1998 yõlõ mezunlarõ dahil) 14 875 veteriner hekim 
bulunmaktadõr. Ancak Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõ kadrolarõnda bulunan veteriner hekim 
sayõsõ bu rakamõn çok aşağõsõndadõr. Her ne kadar 29.08.1995 tarih ve 22389 sayõlõ resmi 
gazetede yayõnlanan �Serbest Veteriner Hekimlik Yönetmeliği� ve 24.8.1995 tarih ve 
22384 sayõlõ resmi gazetede yayõnlanan �Serbest Veteriner Hekimlerin Salgõn Hastalõklar 
Mücadelesinde İstihdamõ� hakkõndaki yönetmelikler ile kamuda görev yapan veteriner 
hekimlerin yanõ sõra serbest veteriner hekimlerin de hayvan sağlõğõ hizmetlerine katõlõmõ 
sağlanmõş ise de, özellikle Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu ile Orta Anadolu�da 
serbest veteriner hekimin de yeterli sayõda bulunmadõğõ dikkate alõnarak, kamuya ait 
kadrolarõn artõrõlmasõnda ve serbest veteriner hekimlerin özellikle Doğu Anadolu ve 
Güneydoğu Anadolu bölgelerimizdeki hayvan sağlõğõ konusunda görev yapabilmeleri için 
teşvik edilmelerinde yarar görülmektedir. 
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Tablo 7. 1993-1999 Yõllarõnda İthal Edilen Bazõ Aşõlarõn Miktarlarõ (bin doz) 
Aşõ çeşidi 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
Newcastle 276 612 179 485 322 445 590 497 642 403 512 238        593 595 
 New Inf. Bronch 67 958 24 380 56 665 56 813 77 882 104 616        121 329 
New EDS 2 230 2 140 3 185 1 264 696 809               200 
New Gumboro 20 260 1 620 1 770 7 014 16 929 12 730          15 498 
New Inf Bronch -Cory 0 0 0 370 0 0                   0 
New-I.Bron+Gumboro 1 737 980 1 345 2 215 3 407 2 140            3 028 
New- Inf.Bronch+EDS 4 376 5 764 35 860 11 624 20 689 9 854          15 022 
Gumboro 266 104 185 437 340 440 424 066 397 356 531 348       515 6370
Inf.Bronch 34 460 9 500 49 383 47 513 108 955 149 468        230 374 
EDS 448 280 550 1 032 600 200                   0 
Inf Coryza 2 036 1 840 8 280 7 659 13 182 7 896          13 220 
Tavuk tifosu 411 220 1 600 2 368 4 556 10 920          21 685 
Tavuk difteri çiçek 11 097 7 570 14 662 12 610 13 930 24 690           29 356
Crd 1 0 0 0 0 0             1 052
Avian encephalomyelit 2400 320 6 905 75 1 075 450          12 674 
Gumboro +aenceph 0 0 40 615 0 0 1000                   0 
Eds+inf bronch 0 0 240 3 875 2 408 2 200                   0 
AE+pox  900 1 925 700 1 560 2 080 4 549            2 110 
Marek 67 634 37 687 48 751 72 901 101 049 50 876          85 710 
Gençlik hast. 0 7 73 6 7 0                   0 
Kuduz 96 82 94 128 412 317               114 
Sõğõr koli 3 0 9 502 2 6                   1 
Parvo (kanatlõ) 28 26 13 31 2 0                   0 
Dist+hep+lep+kud 8 12 0 0 0 0                   0 
Dist+advir+lep+par 72 61 160 0 0 5                 20 
Anaerob+enf 1 182 0 109 160 1 108 318            1 087 
Parainf-3 258 0 0 0 0 0                   0 
Dist+hep+par+kud 25 16 0 10 0 0                   0 
Rhtra+panl+kuduz 252 0 0 0 0 0                   0 
Reoavirüs 287 50 660 650 370 200 250                   0 
Septiserum 5 423 8 55 18 0 59            2 000 
Viral arthritis 10 0 0 100 0 0                   0 
Dis+ade+pi+ parvo 14 3 0 0 0 0                   0 
Aviquard 440 200 0 0 0 0                   0 
Kolera 401 250 286 0 0 182               318 
Pullorum ant. 1 0 0 2 1 151 102                 13 
Rhinotracheitis 1 347 414 4 206 2 900 120 1 040               400 
Parainf2 kenn 13 14 0 0 0 0                   0 
Hindi rhinotr 500 300 0 0 2 148 720            5 641 
Sõğõr lepto 6 20 0 0 0 710                 30 
Pastorella 1 6 0 23 8 10                 20 
Mastitis 0 81 0 24 37 240               132 
Kedi karma 0 5 17 379 6 23                 29 
Şap aşõsõ 0 852 199 661 200 200                   2 
Tenosynvit 0 0 896 0 0 100                   0 
Biyolojik md 0 0 2 0 0 1 000            5 720 
Avian encep+dift 0 0 0 3 448 0 0                   0 
Hemophilus pgallin bacterin 0 0 0 400 1 296 0                   0 
E toks.g. gang  tetan, enf. nect 0 0 0 125 0 425            3 134 
Mycopl galliseptic. 0 0 0 202 120 255               448 
V. fetus+leptospiroz 0 0 0 12 30 0                   0 
Tavuk kolerasõ 0 0 0 1 299 540 544               115 
İcterohemoglobinuri 0 0 0 100 0 0                   0 
Bordatella 0 0 0 6 4 21                 15 
Bronşit-newcastle-SHS-gumboro 0 0 0 384 0 8 500                   0 
Dist, hep, parvo, par, lepto 0 0 0 0 18 106                 58 
İnf bronş+ newcastle+shs 0 0 0 0 210 0                   0 
Newcastle+ bronşit+Salmonella 0 0 0 0 1 005 400               200 
Coccidiosis (kanatlõ) 0 0 0 0 3 020 3 672            8 091 
Bronţit-newcastle-shs- gumboro  0 0 0 0 80 0               100 
Parvo (köp) 0 0 0 0 22 14                 13 
SHS (kanatlõ) 0 0 0 0 100 200               200 
Dist, hep,lep, parvo 0 0 0 0 38 3                 60 
Dist,hep,parvo 0 0 0 0 7 25                 15 
Sind sist (bakteri flr) 0 0 0 0 17 1 000                   0 
Ibr-pi-hemoly+multo  0 0 0 5 15 17                 52 
Dist hep parv lep kud 0 0 0 0 17 6                 13 
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2.5. Kesimhane ve Kombinalar 
Ülkemizde güvenli hayvan eti ve ürünlerinin üretilmesini sağlamak amacõyla kasaplõk 
büyükbaş, küçükbaş ve kanatlõ hayvan etlerinin gerekli teknik ve hijyenik şartlarda 
üretilmesini, işlenmesini, mamul madde haline getirilmesini, ambalajlanmasõnõ, 
paketlenmesini, soğutulmasõnõ, muhafazasõnõ ve nakledilmesini, işletmenin atõk ve 
artõklarõnõn çevre ve toplum sağlõğõna zarar vermesini önlemeye yönelik en son ve 
kapsamlõ yönetmelikler hazõrlanmõştõr. Kanatlõ hayvan etleri için 23 Haziran 1996 tarih ve 
22675 sayõlõ resmi gazetede (Kanatlõ Hayvan Eti ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin 
Kuruluş, Açõlõş, Çalõşma ve Denetleme Usul ve Esaslarõna Dair Yönetmelik), kõrmõzõ et ve 
et ürünleri için ise 19 Ağustos 1996 tarih ve 22732 sayõlõ resmi gazetede yayõnlanarak 
(Kõrmõzõ Et ve Et Ürünleri Üretim  Tesislerinin Kuruluş, Açõlõş, Çalõşma ve Denetleme 
Usul ve Esaslarõna Dair Yönetmelik) yürürlüğe girmiştir. 

Oldukça kapsamlõ bir şekilde hazõrlanan bu yönetmelikler Yedinci Beş Yõllõk Kalkõnma 
Planõ�ndaki ilgili özel ihtisas Komisyon Raporu�nda belirtilen öneriler doğrultusunda tesis 
kurma, çalõşma izni verilmesi ve denetleme yetkilerini Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõ�na 
bõrakarak bu konudaki çok başlõlõğõ ortadan kaldõrmayõ amaçlamaktadõr. Bu yönetmelikler 
kapsamõnda kombina, mezbaha ve tesislerin Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõ�nca 
görevlendirilecek uzmanlarca yõlda en az 4 defa habersiz olarak denetlenmesi 
öngörülmektedir. Ayrõca, kesimhanelerde kesim öncesi ve sonrasõ muayeneleri yapmak 
üzere resmi veteriner hekimlerin görevlendirilmesi ve hayvan hastalõklarõnõn kontrolü ve 
izlenmesiyle ilgili epidemiyolojik çalõşmalarda en önemli kaynak olan kesimhanelerde 
kayõt ve istatistiklerin sağlõklõ ve düzenli olarak tutulmasõ hükümleri de getirilmiştir. 
Kayõtlarõn tutulmasõnda gösterilecek titizlik Türkiye�de başta tüberküloz olmak üzere 
birçok zoonoz hastalõğõn varlõğõnõn takibi ve epidemiyolojik çalõşmalarõn başarõya 
ulaşmasõnõ sağlayacaktõr. 

2.6. Hastalõk Kontrol Kararlarõnõn Değerlendirilmesi  
Hastalõk kontrolü ile ilgili yapõlan çalõşmalar ulusumuzun kõt kaynaklarõndan ayrõlan 
finansmanla gerçekleştirilmektedir ve vergi ödeyenin cebinden çõkan her kuruşun en etkin 
şekilde kullanõlmasõnõn sağlanmasõ gerekmektedir. Bu açõdan, hayvan hastalõklarõnõn 
kontrolünde önceliğin  ve kontrolü yapõlacak her hastalõk problemi için ayrõlacak kaynağõn 
düzeyinin belirlenmesiyle ilgili kararlarõn optimizasyonu ancak ekonomik kriterlere göre 
yapõlacak değerlendirmelerle mümkün olabilmektedir. Herhangi bir hastalõğõn ekonomik 
etkilerinin belirlenebilmesi ve mevcut hastalõk kontrol metotlarõnõn sonuçlarõnõn ekonomik 
açõdan değerlendirilebilmesi için 7 grup veriye ihtiyaç duyulmaktadõr. Bunlar; hastalõğõn 
etiyolojisi hakkõndaki temel bilgiler, hastalõğõn epidemiyolojisi (insidans, prevalans ve 
yayõlma paterni), hastalõğõn üretim sürecine etkileri, hastalõğõn üretim süreci dõşõndaki 
etkileri, mevcut kontrol/eredikasyon stratejilerinin belirlenmesi, kontrol stratejilerinden 
beklenen yararlar ve kontrol stratejilerinin maliyetidir. 

Gelişmiş ülkelerde hayvan hastalõklarõndan meydana gelen ekonomik kayõplarõn 
belirlenmesi ve hastalõk kontrol programlarõnõn ekonomik yönden değerlendirilmesine 
yönelik çok sayõda araştõrma sürdürülmektedir. Özellikle 1980�li yõllarõn ikinci yarõsõndan 
itibaren gelişmiş ülkelerin üretim artõşõna yönelik tarõm politikalarõna son vermeleri, 
toplumun insan sağlõğõ ve hayvanlarõn refahõ konusunda daha duyarlõ hale gelmeleri ve 
bazõ hastalõklarõn uluslararasõ ticarete engel teşkil etmesi (şap, BSE) gibi gelişmeler hayvan 
hastalõklarõnõn ve hastalõk kontrolünün önemini daha artõrmõştõr. Bunun neticesinde 
veteriner hekim, epidemiyolojist, ekonomist, istatistikçi, matematikçi ve bilgisayar uzman-
larõnõn ortak çalõşmalarõnõ kapsayan disiplinler arasõ projelerle bilgisayar destekli karar 
destekleme sistemleri (Computerised Decision Support Systems) ve Entegre Yönetim 
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Enformasyon Sistemleri (Integrated Management Information Systems) geliştirerek 
hastalõklarõn etkileri ve alternatif kontrol kararlarõnõn hastalõk kayõplarõ üzerindeki 
ekonomik etkileri daha ciddi bir şekilde incelenmeye başlanmõştõr. Bu modeller yardõmõyla 
gerek hükümet gerekse işletme bazõnda verilecek olan alternatif hastalõk kontrol 
kararlarõnõn muhtemel teknik ve ekonomik etkileri henüz sahada uygulanmadan önce 
bilgisayar ortamõnda simüle edilerek en uygun strateji belirlenebilmektedir. Yeni Zelanda, 
Danimarka ve Hollanda gibi ihracatõ büyük ölçüde hayvancõlõğa dayalõ ülkelerde ise 
araştõrmalar sadece mevcut hastalõklar için yapõlmamakta, hali hazõrda eradike edilmiş olan 
şap hastalõğõ gibi uluslararasõ hayvan ve hayvansal ürün ticaretini engelleyen hastalõklarõn 
çeşitli alternatif kontrol stratejileri altõndaki patlak verme riskleri ve bunun getireceği 
ekonomik sonuçlar da değerlendirilmektedir. 

Bilgi üretimi, toplanmasõ ve dağõtõmõnda meydana gelen hõzlõ gelişmeler, birçok alanda 
olduğu gibi veteriner servislerinin de yeniden yapõlanmasõnõ Türkiye�de de gündeme 
getirmiştir. Bu çerçevede sürdürülebilir hayvansal üretimin önemli unsurlarõndan biri olan 
hayvan sağlõğõ ile ilgili bilgisayar destekli enformasyon sistemlerinin kurulmasõ, ülke 
geneline yaygõnlaştõrõlmasõ ve etkin bir şekilde kullanõlarak hastalõk kontrol politikalarõnõn 
belirlenmesi ve başta ülke ticaretini etkileyen hastalõklar için risk değerlendirilmesinin 
yapõlmasõ  zorunlu olmuştur. 

Türkiye�de de dünyadaki bilgi sistemleri ile bağlantõlõ �Hayvan Sağlõğõ Enformasyon 
Sistemi� kurulmuş, internet bağlantõsõ sağlanmõş ve �www.ahis.gov.tr� isimli �web sayfasõ� 
oluşturulmuştur. Bu hayvan sağlõğõ enformasyon sistemi ile sahadan güvenilir ve nitelikli 
verilerin toplanmasõ, bunun maksimum düzeyde kullanõlmasõ ve hastalõğõ kontrol altõna 
alacak tedbirlerin uygulanmasõnda izlenecek milli politikayõ belirleyen, kişilere ve saha 
elemanlarõna bunu kolayca kullanabilecekleri şekilde sağlayacak etkin veteriner 
teşkilatõnõn yapõlandõrõlmasõ amaçlanmaktadõr. Sistemin ülkesel düzeyde yaygõnlaştõrõlmasõ 
gereklidir. 

2.7. Sektördeki Yayõn Faaliyetleri  
Veteriner fakülteleri ile araştõrma enstitüleri tarafõndan yürütülmekte olan araştõrmalar, 
ülkemizdeki ya da yurtdõşõndaki bilimsel dergilerde ve yayõn organlarõnda 
yayõnlanmaktadõr. Bundan başka özel sektör tarafõndan hazõrlanmakta olan bazõ yayõn 
organlarõnda sahada çalõşan veteriner hekimlerce, yetiştiricilerin bilgilendirilme ve 
eğitimiyle ilgili faaliyetler yapõlmaktadõr. Bununla beraber çiftçiye yönelik eğitim ve 
yayõm faaliyetleri hayvan sağlõğõ yönüyle yetersiz düzeydedir. Bu konuda bakanlõk ile 
üniversitelerin işbirliği sağlanmalõdõr. 

2.8. Araştõrma Faaliyetleri  
Hayvan sağlõğõyla ilgili araştõrmalar üniversiteler ve araştõrma merkezlerinin olanaklarõ ile 
yurtiçi ve yurtdõşõnda bulunan bazõ kurum ve kuruluşlardan ( DPT, FAO, TÜBİTAK vb.) 
sağlanan kaynaklar ile sürdürülmektedir. 

3. SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA DÖNEMİNDE BEKLENEN 
GELİŞMELER VE ÖNERİLER 

VIII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ döneminin öncelikli hedefi,  halen yürütülmekte olan 
�Hayvan Hastalõklarõ ile Mücadele Programõ�nõn gerektiği şekilde sürdürülebilmesinin 
desteklenmesi suretiyle arzu edilen başarõya ulaşõlabilmesi ve günün değişen koşullarõ 
dikkate alõnarak, özellikle Avrupa Birliği ile entegrasyona yönelik yeni projelerin 
uygulamaya konulmasõ suretiyle daha sağlõklõ ve dolayõsõyla daha ekonomik hayvancõlõk 
yapõlabilmesi olmalõdõr. Bu hedefe ulaşabilmek için gerekli görülen mevzuat değişiklikleri 
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ile halen yürütülmekte olan projeler, planlanmõş olan projeler, uygulanmasõ zorunlu 
görülen projeler ve kurulmasõ öngörülen kuruluşlar  aşağõda sunulmuştur. 

3.1. Öngörülen Mevzuat Değişiklikleri 
Aşõ, serum, canlõ hayvan ve hayvansal ürün ithalatõ ile ilgili mevzuat yeniden 
düzenlenmelidir. 

Gerek ithal edilen gerekse Türkiye�de kamuya ait yada özel sektör tarafõndan üretilen 
aşõlarõn tüm kontrollerinin yapõlabileceği �Aşõ Kontrol Laboratuvarlarõnõn Çalõşmasõ�na 
ilişkin yönetmelik hazõrlanmalõdõr. 

3.2. Kurulmasõ Öngörülen Kuruluşlar 
Gerek ithal edilen gerekse Türkiye�de kamuya ait ya da özel sektör tarafõndan üretilen aşõlarõn tüm 
kontrollerinin yapõlabileceği  yeni gelişme ve teknolojilere haiz �Aşõ Kontrol Laboratuvarlarõ� 
kurulmalõdõr. 
 
GAP projesisin uygulandõğõ bölgede salgõn ve paraziter hastalõklar ile daha iyi mücadele 
edebilmek için bölgede ihtiyaca cevap verebilecek nitelikte �Veteriner Kontrol ve 
Araştõrma Enstitüsü� kurulmalõdõr. 

3. 3. Yürütülmekte Olan ya da Yürütülmesi Planlanan Çalõşmalar 
Yürütülmekte olan projeler 
�Hastalõk ve Zararlõlarõ ile Mücadele Projesi� kapsamõnda yürütülmekte olan projeler ile bu 
projelerin uygulanma maliyetleri  ve yaratacaklarõ katma değer aşağõda Tablo 8�de 
sunulmuştur. 

Tablo 8. 2000 Yõlõ Hayvan Hastalõk ve Zararlõlarõ İle Mücadele Projesi Alt Proje 
Bazõnda Uygulama Maliyetleri ve Yaratacağõ Katma Değer 

Alt Proje Program 
(bin baş) 

Toplam Uygulama 
Gideri (milyon TL) 

Yaratacağõ Katma Değer 
(milyon TL) 

Sõğõr vebasõ ve PPR      100     87 000 200 000 000 
Şap 36 000 5 630 000 620 000 000 
Bruselloz   4 000    602 000 İnsan sağlõğõ+13 000 000 
Tüberkülöz        60    515 000 İnsan sağlõğõ+13 000 000 
Ruam      400 1 390 000 İnsan sağlõğõ+20 000 000 
Koyun-keçi çiçeği   8 000    408 000 13 000 000 
Kuduz     400    340 400 İnsan sağlõğõ 
Antraks   1 500    222 000 İnsan sağlõğõ+6 000 000 
Theilleriosis ve diğer paraziter 
hastalõklar koruma ve kontrol     100    104 000 6 000 000 

Hayvan s ağlõğõ ve verimliliği bilgi sist.        40 000 4 000 000 
Newcastle   8 000   123 600 6 000 000 
Kanatlõlarda salmonellosis ve gumboro   5 000   106 000 3 000 000 
Tahaffuzhane ve gümrük veteriner 
müdürlüklerinin güçlendirilmesi    200 000 8 000 000 

Veteriner ilaçlarõnõn kalite kontrolü      80 000 İnsan sağlõğõ+6 000 000 
Genel Toplam 63 560 9 848 000 İnsan sağlõğõ+ 918 000 000 

 

Yürütülmesi planlanmõş projeler 
Ülkesel Ruam Eradikasyon Projesi: Bu proje 2000 yõlõnda uygulamaya sokulacaktõr.  
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Yürütülmesi zorunlu olan projeler 
a. Türkiye-İran ortak tampon bölgesinde hayvan hastalõklarõ mücadele projesi, 

b. Hidatitoz eradikasyonu projesi, 

c. Avrupa tampon bölgesinde hastalõk kontrolü ve eradikasyon projesi, 

d. Kuduz hastalõğõnõn kontrol ve eradikasyon projesi, 

e. Hayvanlarõn tanõmlanmasõ ve kayõt sistemi projesi, 

f. Türkiye tüberküloz mücadele projesidir. 

4. DEĞERLENDİRME VE ALINMASI ÖNGÖRÜLEN TEDBİRLER 

-Hayvansal üretim kendi içinde bir bütün olup, bu bütünü oluşturan bireylerin görevlerini 
etkin ve yeterli düzeyde yerine getirebilmesi için kişinin eğitiminin sağlanmasõ büyük 
önem taşõmaktadõr. Bu nedenle de halkõn eğitimi (seminerler, kitap, dergi, gazete, 
televizyon, radyo, afiş ve filmler ile yazõsal ve görsel olarak) ile veteriner hekim ve 
yardõmcõ personelin (veteriner sağlõk teknisyeni) meslek içi eğitim seminerleri 
düzenlenerek hizmet içi eğitim konusuna önem verilmelidir. 

-Hayvansal üretimle ilgili hizmetlerin aksamaksõzõn yürütülebilmesi, özellikle salgõn 
hastalõklarõn mücadelesinde görev yapan veteriner hekim ve veteriner sağlõk teknisyeni 
kadrolarõndaki noksanlõklarõn giderilmesi için kalõcõ çözümler sağlanmalõdõr. 

-Kuduz, ruam, tüberküloz, bruselloz, antraks, hidatitosis gibi hastalõklar, hayvan sağlõğõnõn 
yanõ sõra insan sağlõğõ yönünden de büyük önem arz etmektedir. Bu hastalõklardan 
hidatitosis dõşõndakiler ile ilgili olarak, ülkemizde �Hayvan Hastalõk ve Zararlõlarõ ile 
Mücadele Projesi�ne bağlõ alt projeler çerçevesinde mücadele projeleri yürütülmektedir. 
Ancak bu hastalõklar halen ülkemizde hem hayvan sağlõğõ hem de insan sağlõğõ yönünden 
önemli risk olma özelliklerini sürdürmektedirler. Bu nedenle söz konusu projelere sağlanan 
kaynak arttõrõlarak ve gerek görülen bazõ mevzuat değişiklikleri yapõlarak, ilgili projelerin 
ivedilikle ve öncelikli olarak ele alõnmasõ gerekmektedir. Ayrõca hidatitosis ile ilgili olarak 
da bir mücadele projesinin hazõrlanarak, işlerlik kazandõrõlmasõ gereklidir. Hidatitosisin 
kontrolünde, köpeklerin kontrolü (başõboş köpeklerin kontrol altõna alõnmasõ, sahipli 
olanlarõn kimlik tutularak denetlenmesi, düzenli aralõklarla tedavi edilmeleri, tedavi olan 
köpeklerin dõşkõlarõnõn tedavi sonrasõ toplanmasõ ve mutlaka yakõlmasõ), kistli organlarõn 
kontrolü  (mezbaha kesimlerinin veteriner hekim denetiminde yapõlmasõ, kaçak kesimlerin 
önlenmesi, kistli organlarõn çevreye atõlmamasõ ve mutlaka imha edilmesi, köpeklere kistli 
organlarõn yedirilmemesi) ve halkõn eğitimi  büyük önem taşõmaktadõr. 

-Vektörler ile nakledilen hastalõklara karşõ mücadelenin temel prensiplerinden birisi de 
vektör kontrolüdür. Etkin bir vektör kontrolü için hastalõk görülen ve risk altõndaki 
yerlerde vektör tür, aktivasyon dönemleri ve yoğunluklarõna yönelik çalõşmalarõn yapõlmasõ 
planlanmalõdõr. 

-Tüberküloz, bruselloz gibi hastalõklardan ari işletmelerde ürün fiyatlarõna destekleme 
uygulamasõnõn getirilmesi ve çiftçiye yapõlan ödemelerin zamanõnda ve aksatõlmadan 
yapõlabilmesini temin etmek için gelişmiş ülkelerdeki uygulamalar örnek alõnarak �Salgõn 
Hastalõklar Fonu�nun kurulmasõ projeye yeniden ivme kazandõracaktõr. 

-Yerli sõğõr õrklarõnõn melezleme yoluyla õslahõ amacõyla Türkiye�ye sistemli bir biçimde 
damõzlõk sõğõr ithalatõ uzun yõllardõr yapõla gelmektedir. İthal edilen hayvanlarõn bazõ 
hastalõklarõ ülkemize naklediyor olma olasõlõklarõ bulunmaktadõr. Nitekim Türkiye�de 
tespit edilen birçok hastalõğõn ülkeye girişinde hayvan ithalatlarõ ile ilişkilendirilmiştir. Bu 
nedenle gerek devlet gerekse özel sektör tarafõndan yapõlan damõzlõk canlõ hayvan 
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ithalatlarõnda güçlü ve etkili protokollerin hazõrlanmasõ gerekmektedir. Bu protokoller AB 
standartlarõ dikkate alõnarak ithalatõn yapõldõğõ ülkenin hastalõk durumu ve ülkemizdeki 
tablo çok iyi tahlil edilerek ve hayvanlarõn laboratuvar kontrollerinde uluslararasõ 
standartlarõn kullanõlmasõ zorunlu tutularak hazõrlanmalõdõr. 

-Sperma, özellikle spermayla nakledilen hastalõklarõn (IBR, BVD, bruselloz, vb.) 
bulaşmasõnda önemli rol oynamaktadõr. Bu nedenle gerek ithal edilen  gerekse Türkiye�de 
kurulu olan kamuya ve özel sektöre ait suni tohumlama merkezlerinde kullanõlan damõzlõk 
boğalardan sağlanan spermalarõn, sperma ile nakli mümkün etkenlerden ari olmasõ 
gereklidir. Bu noktada, sperma ithalatõ yapan firmalar ve Türkiye�de bulunan suni 
tohumlama merkezlerinin �suni tohumlama yönetmeliği�ne uygun olarak çalõşmalarõ için 
ciddi denetim yapõlmalõdõr.  

-Hayvancõlõk sektöründe yüksek verimli õrklar ve sağlõklõ sürüler elde etme amacõna 
yönelik olarak yapõlan çalõşmalar için embriyo transferi son yõllarda önemli bir yer almaya 
başlamõştõr. Yüksek verimli anne ve babaya ait embriyonun, ithalin yapõldõğõ ülkelerde 
anneye aktarõmõ sonucunda elde edilen yavru, o ülke koşullarõnda yetişen bir annede 
(özellikle çevre florasõ için bağõşõk olduğundan) geliştiği için doğum sonrasõ çevreye 
kolayca uyum sağlamakta ve daha sağlõklõ olarak gelişebilmektedir. Ancak, ithal edilen 
embriyonun çeşitli etkenleri taşõmasõ ve bu yoldan bazõ hastalõklarõ (BVD, mavidil vb.) 
nakli mümkündür. Bu nedenle son yõllarda ülkemizde de uygulanmasõ gündemde olan 
embriyo ithalatõ gerçekleştirilecek ise, uluslararasõ standartlar göz önünde bulundurularak 
hazõrlanan protokollerin uygulanmasõ gerekmektedir. 

-Hastalõklardan korunmada aşõlar vazgeçilmez önceliğe sahiptir. Ancak aşõlarõn olasõ 
kontaminasyonlarõ ya da usulüne uygun hazõrlanmamõş olmalarõ (yeterince attenüe 
edilmemeleri ya da inaktivasyonun yeterince yapõlmamasõ) sahada önemli sorunlara neden 
olabilmektedir. Bundan başka usulüne uygun hazõrlanmamõş ithal edilen aşõlar ile ülkede 
bulunmayan hastalõklarõn nakli de mümkün olabilmektedir. Halen Türkiye�de üretilen ya 
da ithal edilen aşõ ve biyolojik maddelerin kontrolünde yetkili olan Bornova Veteriner 
Kontrol ve Araştõrma Enstitüsü�nün hizmetlerinin bu maddelerin tümünün kontrolünde 
yeterli olduğunu söylemek mümkün değildir. Bu nedenle gerek ithal edilen gerekse 
Türkiye�de üretilen aşõlarõn, tüm kontrollerinin gerçekleştirilebildiği (inaktivasyon, 
atenüasyon, bağõşõklõk vb.), yeterli donanõma sahip ve uluslararasõ standartlarda �Aşõ 
Kontrol Laboratuvarõ�nõn kurulmasõnda yarar görülmektedir. 

-Türkiye�de birisi tavuk hastalõklarõ ile ilgili aşõlarõn üretiminde olmak üzere 7 merkezde 
aşõ üretimi yapõlmaktadõr. Bununla beraber bazõ hastalõklarõn mücadele programlarõnõn aşõ 
üretimindeki darboğazdan olumsuz etkilendiği (örneğin; bruselloz ile mücade alt projesi), 
Türkiye�de belirlenen mavidil serotipleri homolog PPR aşõsõ üretimi ile ilgili bazõ 
problemlerin bulunduğu, theileriosise karşõ koruyucu önlem olarak ülkemizde üretilen 
aşõnõn yeterli dozda üretilmiyor olmasõ ve özellikle kanatlõ hayvan hastalõklarõna karşõ 
gerekli ihtiyacõn önemli ölçüde ithalat ile karşõlandõğõ (Tablo 7) bilinmektedir. Bu nedenle 
aşõ üretimi ile ilgili gerekli düzenlemelerin  bir an önce karşõlanmasõna yönelik gerekli 
tedbirlerin alõnmasõ ve yeterli kaynağõn sağlanmasõ gerekmektedir. 

-Aşõ, canlõ damõzlõk hayvan, sperma ve embriyo ithalatõ yapacak kuruluşlarõn nitelikleri 
belirlenmelidir. 

-Türkiye�de gerek ithal edilen gerekse özel sektör tarafõndan hazõrlanan aşõ kullanõmõ 
konusunda bir başõbozukluk bulunmakta ve yetiştirici ya da üretici firmanõn istekleri 
doğrultusunda aşõ yapõlmaktadõr. Bu durum gereksiz aşõ kullanõmõ vb. nedenlerden ötürü 
önemli ekonomik kayõplara yol açmaktadõr. Bu konuda gerekli düzenleme ve eğitim 
çalõşmalarõ yapõlmalõdõr. 
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-Enfeksiyoz hastalõklarõn yanõ sõra yetiştiricinin yeterli ve dengeli rasyon düzenleme 
konusundaki bilgisinin yetersizliği, hayvan sağlõğõnõ ve verimini ciddi biçimde etkileyen 
beslenme ve metabolizma hastalõklarõnõn ortaya çõkmasõna neden olabilmektedir. Bu 
nedenle mera alanlarõmõzõn kalite ve kantite yönünden iyileştirilmesi çalõşmalarõnõn 
yapõlmasõna ve bitkisel üretim alanõnda yem bitkileri oranõnõn artõrõlmasõna yönelik 
düzenlemeler yapõlmalõdõr. 

-Kanatlõ hayvan eti ve et ürünleri üretim tesislerinin kuruluş, açõlõş, çalõşma ve denetleme 
usul ve esaslarõna dair yönetmelik ile kõrmõzõ et ve et ürünleri üretim tesislerinin kuruluş, 
açõlõş, çalõşma ve denetleme usul ve esaslarõna dair yönetmelik hükümlerinin uygulanmasõ 
için ilgili denetim mekanizmasõnõn özenle yürütülmesi gerekmektedir. 

-Verim kontrolü ve hastalõklar ile ilgili kayõt tutma ülkemizde sadece resmi kurumlar ve 
çok az sayõda sõğõr yetiştiricisi tarafõndan yapõlmaktadõr.  Oysa bu bilgilerin elde edilmesi 
hem hastalõklarõn yayõlõşõna engel olmak  hem de kullanõlan bazõ biyolojik maddelerin 
kontrolünden kaynaklanan olasõ sorunlarõn izlenebilmesi açõsõndan büyük değer 
taşõmaktadõr. Bu amaçla Tarõm ve  Köyişleri Bakanlõğõ Koruma ve Kontrol Genel 
Müdürlüğü tarafõndan kurulmuş olan �Hayvan Sağlõğõ Enformasyon Sistemi� henüz tam 
olarak etkinlik kazanmamõştõr. Sistemin etkin hale getirilerek ülke geneline 
yaygõnlaştõrõlmasõ gerekmektedir. Ayrõca, alternatif kontrol kararlarõnõn henüz 
uygulanmadan beklenen etkilerinin değerlendirilebilmesi için veteriner fakülteleri ile 
Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõ-Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü- arasõnda iletişimin 
sağlõklõ bir şekilde kurulmasõ sağlanarak konunun gerektirdiği ölçüde uzman ekip 
çalõşmasõna dayalõ projelerin geliştirilmesi sağlanmalõdõr. 

-Üniversiteler ve araştõrma kurumlarõ arasõnda hayvan hastalõklarõ ve zararlõlarõ konusunda 
işbirliği çalõşmalarõnõn yapõlmasõ desteklenmeli ve bu çalõşmalar için finans kaynaklarõ 
(devlet ya da özel sektör tarafõndan) sağlanmalõdõr. 

-Jeopolitik konumu nedeniyle Asya ve Avrupa arasõnda hastalõklarõn nakline karşõ bir 
tampon görevi yapan ve bu göreve AB�ne katõlõmõ ile daha büyük boyutlara çõkacak olan 
Türkiye�de mevcut ve olmasõ muhtemel hayvancõlõk ve hayvan sağlõğõ problemleri 
üzerinde aranacak çözümlerin, AB�de izlenen politikalar örneğinde ve ciddiyetinde olmasõ 
gerekmektedir. 

-Veteriner hizmetlerinin merkez ve taşrada bütçe ve personel istihdamõ dahil tek bir yapõ 
içerisinde emir-komuta zincirini tam olarak sağlayacak şekilde organizasyonu yapõlmalõdõr. 

-Kõsa, orta ve uzun vadeli hedefleri olan bir hayvan hastalõklarõ kontrol politikasõ ve 
programõ hazõrlanarak uygulamaya geçirilmelidir. 

-Serbest veteriner hekimlerin salgõn hastalõklar ile mücadele hizmetlerine katõlmasõ teşvik 
edilmeli ve uygulanmalõdõr. 

-Salgõn hastalõklar fonu kurulmalõ ve salgõn hastalõklarda tazminatlõ kesimlerde tazminatlar 
zamanõnda ödenmelidir. 

-Damõzlõk hayvan kaynağõ olan Trakya bölgesinden başlayarak belirli hastalõklar için 
bölgesel arilik programõ uygulanmalõdõr. 

-Türkiye için ekzotik olan şap virüs tiplerinin yayõldõğõ bölgelerde, hayvanlarõn tazminat 
ödenerek kesilmesi sağlanmalõdõr. 

-Ülke içerisi ve sõnõrlarda hayvan hareketlerinin kontrol altõna alõnmasõ sağlanmalõdõr. 
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-Hayvan hareketleri kontrolünde gümrük, polis ve diğer idari birimlerle bakanlõklar arasõ 
işbirliği sağlanmalõ, Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõ bünyesinde �Hayvan Sağlõk Zabõtasõ� 
kadrolarõ istihdam edilerek hayvan hareketlerinin 24 saat kontrolü sağlanmalõdõr. 

-Hayvan borsasõ ve hayvan pazarlarõnda genel bir standardizasyona gidilmelidir. Hayvan 
alõm satõmõ yapan kişilerin (celep) kayõt altõna alõnarak, bu kişilerin çalõşma kurallarõnõn 
belirlenmesi için gerekli yasal düzenlemeler yapõlmalõdõr. 

-Hayvan nakil araçlarõna bir standardizasyon getirilmeli ve hayvan nakilleri ile ilgili 
düzenlemeler yapõlmalõdõr. Sadece hayvan nakline mahsus araçlarla hayvan taşõnmasõ 
teşvik edilmeli, kombinalarda bu araçlardan bulundurulmasõ zorunlu tutulmalõdõr.  

-Hayvan Sağlõk Zabõtasõ Kanunu�nda değişiklik yapõlarak raporsuz hayvan taşõrken 
yakalanan taşõt sahiplerine caydõrõcõ  ceza verilmesi sağlanmalõdõr. 

-Her türde yetiştirici birliklerinin kurulmasõ sağlanmalõ, bu birliklerin devlet ve halk 
tarafõndan desteklenmesi ve hayvan hastalõklarõ ile mücadele faaliyetlerine aktif katõlõmõ 
temin edilmelidir. 

-Belirlenen hastalõklardan ari işletmelere süt ve et fiyatlarõnõn desteklemesi gibi özendirici 
destekleme uygulamalarõ getirilmelidir. 

-Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden yapõlan ve hayvan hastalõklarõnõn 
yayõlmasõnda en büyük etken olan canlõ hayvan hareketlerinin önlenmesi ve bölgede atõl 
durumda bulunan tesislerin verimli olarak çalõştõrõlarak bölge ekonomisinin canlanmasõna 
katkõda bulunmak üzere, bu bölgelerde hayvan kesiminin desteklenmesi için teşvik 
uygulamasõ yapõlmalõdõr. 
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8. BÖLÜM 
 
ÇAYIR-MERA VE YEM BİTKİLERİ KÜLTÜRÜNÜ GELİŞTİRME 
 

1. GİRİŞ 
Türkiye tarõmõnda önemli bir yeri olan hayvancõlõğõn gelişmesi, yem bitkileri ve çayõr ve 
mera kültürüne verilecek önemle çok yakõn ilişkilidir. Çünkü hayvancõlõk ile yem bitkileri 
ve çayõr-mera kültürü birbirinden ayrõ düşünülemeyecek organik bir bağ içerisindedir. 

Önemli bir iklim ve toprak çeşitliliğine sahip olan Türkiye ülkemiz bir çok yem bitkisi 
türünün yetiştirilmesine çok elverişlidir. Ayrõca Anadolu�nun önemli yem bitkilerinin bir 
bölümünün gen kaynağõ olmasõ veya bir bölümüne kaynaklõk eden bölgelere yakõnlõğõnõn 
Türkiye�de yem bitkileri tarõmõnõn gelişmesini kolaylaştõracağõ düşünülmektedir. Ancak, 
tarla tarõmõ içersinde yem bitkileri ekim alanõnõn çok düşüktür. Gerçekten de. tarõmõ ileri 
ülkelerde tarla tarõmõ içerisinde yem bitkileri ekim alanõ ortalama % 25 iken Türkiye�de bu 
oran % 3 civarõndadõr. Diğer yandan, erken ve aşõrõ otlatma nedeniyle tahrip edilmiş doğal 
meralarda ihtiyacõ karşõlamaktan uzaktõr. 1935 yõlõnda 44 300 000 ha olan çayõr ve 
meralarõn, otlatma amenajmanõ kurallarõna uygun kullanõlmamasõ ve tarlaya 
dönüştürülmesi gibi nedenlerle 12 300 000 ha�a indiği tahmin edilmektedir. Bu 
olumsuzluklara rağmen, 25 Şubat 1998 tarihinde 4342 sayõlõ Mera Kanunu�nun TBMM�de 
kabul edilmesi, çayõr ve meralarõmõzõn amenajmanõ ve õslahõnõn iyi bir şekilde ele alõnacağõ 
kontrollü bir şekilde kullanõlacağõ ve hayvancõlõğõmõza önemli katkõlarda bulunacağõ 
ümidini vermektedir. 

Şüphesiz gerek çayõr ve meralarõmõzõn gerek yem bitkileri ekim alanõmõzõn etkin bir 
düzeye çõkarõlmasõ, hayvansal ürünlerimizde kalite ve miktar artõşõna, dolayõsõyla ülkemiz 
insanõnõn beslenme seviyesinin dünya standartlarõna ulaşmasõna katkõ sağlayacaktõr. 

2. MEVCUT DURUM VE PLANLI DÖNEMDEKİ GELİŞMELER 
2.1. Yem Bitkileri 
2.1.1. Mevcut durum 
Ülkemizde çiftlik hayvanlarõnõn kaba yem ihtiyaçlarõ çayõr-meralar başta olmak üzere, yem 
bitkileri ile saman, şeker pancarõ posasõ vb. kaynaklardan sağlanmaktadõr. Yem bitkisi 
olarak da, özellikle yonca, korunga, fiğ, sudanotu, hayvan pancarõ ve mõsõr hasõlõ 
üretilmektedir. Yakõn geçmişe göz atõldõğõnda, yonca, korunga, mõsõr hasõlõ, hayvan pancarõ 
miktarlarõ artarken fiğ ve burçağõn azaldõğõ görülmektedir. Ancak bu artõş hayvanlarõmõzõn 
kaliteli kaba yem ihtiyacõnõ karşõlayamamaktadõr. Hayvancõlõkta ileri ülkelerde yem 
bitkileri tarõmõ toplam ekili alanõn % 25-30�unu teşkil ederken , bu oran ülkemizde ancak 
% 3.25 dolayõndadõr. Bu da yem bitkileri kültürünün yetersizliğinin açõk bir göstergesidir.  

1991-1998 yõllarõ arasõnda yonca ekim alanõ 172 625 hektardan, % 33.24 artarak, 230 000 
hektara, korunga ekim alanõ 85 022 hektardan % 9.38 artarak 93 000 hektara, fiğ ekim 
alanõ 257.000 hektardan, % 8.56 azalarak, 235 000 hektara, burçak 11 000 hektardan,  
% 45.5 azalarak, 6 000 hektara, hayvan pancarõ ekim alanõ 1 600 hektar iken, % 62.5 
artarak, 2 600 hektara ulaşmõş bulunmaktadõr. Yonca ve korungada 1987�1991 yõllarõ 
arasõnda öngörülen artõş yakalanõlamamõş olmasõna rağmen , özellikle yonca ekim alanõnda 
görülen % 33.24�lük artõş umut vericidir. Ancak, korunga ekim alanõndaki artõş (% 9.38) 
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oldukça düşüktür. Fiğ ekim alanõnda ise, 1991-1998 yõllarõ arasõnda artõş öngörülmesine 
rağmen önemli azalmalar olmuştur. 

2.1.2. Üretim ve verimler 
Yõllara göre önemli yem bitkilerinin ekim alanlarõ ile yeşil ve kuru ot üretimleri Tablo 1�de 
verilmiştir. Bu tablolarda yer almayan burçağõn 1991�de yeşil ot olarak üretimi 1 082 ton, 
kuru ot olarak üretiminde 1 691 ton iken, 1998 yõlõnda yeşil ot üretimi 1 000 ton, kuru ot 
üretimi ise 2 000 ton civarõnda olmuştur. Yani, burçakta bir önceki 5 yõllõk dönemdeki 
düşüş olmamõştõr. Fakat üretim oldukça azalmõştõr. Bununla birlikte , önemli bir yem 
bitkisi olan mõsõr hasõlõ üretimi 1991 yõlõnda 192 474 ton iken, % 253.29 artarak 1998 
yõlõnda 680 000 tona ulaşmõştõr. Yine, 1991 yõlõnda 78 000 ton olan hayvan pancarõ 
üretimi, % 53.85 artarak, 1998 yõlõnda 120 000 tona yükselmiştir.  

Önemli yem bitkilerinden yoncanõn hektara verim ortalamasõ 1991 yõlõ itibariyle 6.27 ton 
iken 1998 yõlõnda 6.74 tona, korunganõn 2.37 ton iken 3.77 tona ve fiğin 1.11 ton iken  
1.45 tona çõkmõştõr. Ülke genelinde, yem bitkilerinin verim ortalamalarõ oldukça düşüktür. 

Türkiye�de yem bitkileri ekilişleri genellikle populasyon halindeki tohumlarla 
yapõlmaktadõr. Ziraat fakülteleri ve araştõrma kuruluşlarõnca tescil edilmiş yüksek verimli 
yem bitkileri tohumlarõnõn üretim zincirine ek olarak dağõtõmõ ve yetiştirme tekniğine 
uygun ekilmesi halinde verim ve üretimde önemli artõşlar beklenilmelidir. 

2.1.3. Yurtiçi tüketim 
Yem bitkileri ekiliş alanlarõndan elde edilen kaba yemin tamamõ yurtiçinde 
tüketilmektedir. Fakat üretim mevcut çiftlik hayvanlarõmõzõn ihtiyaçlarõnõ karşõlamada 
yeterli değildir.  

 

Tablo 1. Yõllara Göre Önemli Yem Bitkilerinin Ekim Alanõ (Ha), Yeşil ve Kuru Ot Üretimi 
(ton) 

 Yonca Korunga Fiğ 
Üretim (ton) Üretim (ton) Üretim (ton) 

Yõllar Ekilen 
(ha) yeşil ot kuru ot 

Ekilen 
(ha) yeşil ot kuru ot 

Ekilen 
(ha) yeşil ot kuru ot 

1991 172 625 1 675 103 1 082 277 85 022 277 226 201 499 257 000 259 673 285 602 
1992 195 543 1 658 646 1 226 501 83 860 262 025 288 992 260 000 298 255 326 857 
1993 206 148 1 581 610 1 292 228 88 040 252 817 333 177 270 000 346 748 339 711 
1994 194 801 1 570 439 1 292 772 79 984 149 946 321 154 265 000 293 895 236 650 
1995 214 010 1 803 190 1 399 341 88 953 271 909 316 391 270 000 390 658 350 232 
1996 229 051 1 935 087 1 444 466 84 204 274 715 346 481 260 000 395 000 315 000 
1997 217 500 1 905 800 1 364 200 82 500 205 800 255 300 252 000 310 000 336 000 
1998 230 000 1 750 000 1 550 000 93 000 203 150 350 900 235 000 325 000 340 000 

Kaynak : DİE Tarõm İstatistikleri Özeti (1979-1998) 
 
2.1.4. Dõşsatõm 
1995-99 yõllarõ arasõndaki verilere göre dõşsatõmõ yapõlan yem bitkileri tohumluğunda en 
hareketli pazarõn hibrit mõsõrda olduğu anlaşõlmaktadõr. 1995 yõlõnda 3 038 ton dõşsatõm 
yapõlõrken, 1999 yõlõnda bu değer 3 395 tona ulaşmõştõr. 1999 yõlõnda yapõlan bu satõşla  
6 111 000 ABD Dolarõ gelir elde edilmiştir. Mõsõrdan sonra kayda değer dõşsatõm fiğ 
tohumluğunda görülmektedir. 1999 yõlõnda yaklaşõk 14 bin ton fiğ dõşsatõmõ yapõlmõştõr. 
Yoncada 1995 yõlõnda 2 ton, 1999 yõlõnda ise 68 ton dõşsatõm yapõlmõştõr. 
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2.1.5. Dõşalõm 
1995-1999 yõllarõ arasõnda yem bitkileri tohumluğu dõşalõmõ en fazla hibrit mõsõrda 
gerçekleşmiştir. 1995 yõlõnda 200 ton olan hibrit mõsõr dõşalõmõ, 1999 yõlõnda 3 102 tona 
yükselmiştir. Yonca, mõsõrdan sonra en fazla dõşalõmõ yapõlan yem bitkisidir. 1996 yõlõnda 
125 ton  olan dõşalõm miktarõ, 1999 yõlõnda 150 ton civarõnca olmuştur. Son yõllarda ucuz 
olmasõ nedeniyle İran�dan yonca tohumluğu getirilmektedir. Sorgum-sudanotu melezi 
tohumluğu dõşalõmõ giderek azalan bir seyir izlemektedir. 1995 yõlõnda 115 ton olan 
dõşalõm, 1999 yõlõnda 54 tona kadar düşmüştür. Az miktarda olmasõna rağmen 1997 
yõlõndan sonra fiğ tohumluğu dõşalõmõ da yapõlmaktadõr. 1999 yõlõ verilerine göre 60 ton 
civarõnda fiğ tohumluğu dõşalõmõ yapõlmõştõr. Ancak fiğ dõşalõmõ düzensiz bir seyir 
izlemiştir. Çoğu yõllar hemen hemen fiğ tohumluğu dõşalõmõ yapõlmamõştõr.  

2.2. Çayõr ve Meralarõn Mevcut Durumu 
Kaba yem kaynağõ olarak doğal bitki örtülerimizin % 5�i ota biçmek sureti ile yararlanõlan 
çayõrlar, geriye kalan % 95�i ise otlatõlmak sureti ile yararlanõlan mera ve yaylalardõr. Çayõr 
ve meralar her ülkede tüketilen yemin büyük bir kõsmõnõ ürettiği gibi, en ucuz yemi de yine 
bu kaynaklar vermektedir. Doğal otlatma alanlarõnõn önemi, sadece hayvanlara kaba yem 
sağlama bakõmõndan ele alõnamaz. Bu doğal kaynaklarõn ekonomik yararlarõ yanõnda su ve 
rüzgar erozyonunu önleyerek topraklarõmõzõ koruma; toprak verimliliğini artõrma, çeşitli av 
ve yaban hayvanlarõna yaşama ortamõ oluşturma, su toplama havzasõ olarak taban suyu ve 
akarsularõmõzõ zenginleştirme, temiz hava kaynağõ olma ve kirli havayõ temizleme gibi 
önemli fonksiyonlarõ da vardõr.  

Çayõr-mera ve yayla alanlarõ 1940�lõ yõllarda ülke topraklarõnõn yarõsõndan fazlasõnõ 
kaplamakta iken, 1950�li yõllardan sonra tarõmda ortaya çõkan mekanizasyonun da 
katkõsõyla, sürülerek tarla arazisi haline getirilmiştir. Doğal bitki örtüsü bozulan bu 
alanlarõn bir kõsmõnõn verimlilikleri daha sonraki yõllarda erozyon nedeniyle azalmõş ve 
verimsizlik nedeniyle terk edilen araziler çõplaklaşmõş, her türlü etkiye açõk hale gelmiştir. 

Sürülerek mera alanlarõnõn daraltõlmasõ bu alanlarõn taşõyabileceğinden fazla hayvanla 
otlatõlmasõna yol açmõştõr. Bu alanlarõn daraltõlmasõnõn yanõnda zaman içinde hayvan 
sayõsõnda meydana gelen artõşlar hayvan başõna düşen mera alanõnõn devamlõ bir şekilde 
azalmasõna yol açmõştõr. Son yõllarda başta koyun ve keçi olmak üzere hayvan sayõsõnõn 
azalmasõnõn, hayvan başõna mera alanõnda azalmayõ engellemiş olduğu görülmektedir. 

Hayvancõlõk Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde büyük oranda meraya bağlõdõr. 
Meralarõmõz uzun yõllardõr devam eden erken, ağõr ve düzensiz otlatmalar nedeniyle 
vejetasyonlarõnõ % 92�ye varan oranda kaybetmişlerdir. Meralarõn yõllõk kuru ot verimleri 
Karadeniz bölgesinde 100 kg/da, İç Anadolu bölgesinde 45 kg/da, Doğu Anadolu 
bölgesinde ise 90 kg/da düzeyindedir. Yapõlan çalõşmalar kuru ot üretiminde kullanõlan ve 
her yönü ile meralardan farklõlõk gösteren çayõrlarõn kuru ot verimlerinin 250-300 kg/da 
arasõnda değiştiğini göstermektedir. 

Otlatma alanlarõnõn tespiti, tahdidi ve tahsisini amaçlayan ayrõca bu alanlardan 
yararlanmayõ belli bir düzene bağlayan mera kanunu 1998 yõlõnda TBMM tarafõndan kabul 
edilerek yürürlüğe girmiştir. Uzun yõllardõr bu konuyla ilgili bir kanuni düzenlemenin 
bulunmamasõ ve konuya yeterince ilgi gösterilmemesi sonucu ortaya çõkan birtakõm altyapõ 
sorularõ nedeniyle kanun, henüz tam anlamõyla uygulamaya konulamamõştõr. Özellikle 
Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõ�na bağlõ il ve ilçe müdürlüklerinde yeterli sayõda konu 
uzmanõnõn bulunmamasõ uygulamadaki en büyük handikap olacaktõr. 
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2.3. Önemli Yem Bitkileri 
Yonca, dünyada ve ülkemizde en fazla yetiştirilen yem bitkisidir. Çok yõllõk olmasõ, 
besleme değerinin ve veriminin yüksek olmasõ, geniş bir adaptasyon yeteneğine sahip 
olmasõ gibi nedenlerle yetiştirilme potansiyeli çok fazladõr. Yeşil ve kuru otu hayvan 
beslemede kaliteli kaba yem olarak değerlendirilir. Ülkemizin hemen hemen tüm 
bölgelerinde yetiştirilme imkanõ vardõr.  

Korunga, çok yõllõk olmasõ, kurak koşullarda yetişebilmesi ve baklagiller familyasõndan bir 
bitki olmasõ nedeniyle ülkemizin özellikle iç ve geçit bölgelerinde yetiştirilme imkanõ fazla 
olan bir yem bitkisidir. Otunun besleme değerinin fazla olmasõ, hayvanlarda şişmeye neden 
olmamasõ, toprağõ õslah etmesi gibi çok önemli özellikleri vardõr. Marjinal alanlarõn  daha 
ekonomik değerlendirilmesinde önemli bir bitkidir. 

Fiğler, baklagiller familyasõndan tek yõllõk yem bitkileridir. Geniş bir adaptasyon 
yeteneğine sahip olduklarõndan çok değişik iklim ve toprak şartlarõnda tatmin edici ürün 
verirler. Otu, danesi ve samanõ hayvan beslemede kullanõlõr. Otu, yeşil ve kurutulmuş 
olarak hayvanlar tarafõndan sevilerek yenir. Besleme değeri ve lezzetliliği yüksektir. 
Tahõllarla karõşõm halinde yetiştirildiğinde besleme değerleri ve verimleri de yükselir. Kõyõ 
bölgelerimizde uygulanan ekim nöbetlerinde ve iç bölgelerimizde nadas alanlarõnda 
yetiştirilme imkanlarõ çok fazladõr. 

Mõsõr, silajlõk olarak değerlendirildiğinde kaba yem potansiyeli oldukça yüksek olan bir 
bitkidir. Melez ve kompozit çeşitlerle birim alandan sağladõğõ ürün miktarõ oldukça 
artmõştõr. Uygun koşullarda depolandõğõnda besleme değerinden fazla bir şey 
kaybetmemesi ve uzun süre depolanabilmesi nedeniyle kaba yem zincirinin 
tamamlanmasõnda önemi yüksektir. Ülkemizde de kullanõmõ gittikçe artmaktadõr. 

Silajlõk sorgum çeşitleri, uygun ekolojik koşullar altõnda ve uygun girdi kullanõmõ ile kaba 
yem üretiminde kullanõlabilecek önemli bitkilerdir. Biçim sayõsõ fazla, verimi ve besleyici  
değeri yüksek olan sorgumun üretimi gittikçe artmaktadõr. Silajlõk mõsõr gibi kaba yem 
zincirinin tamamlanmasõnda yer  alabilecek önemli bir bitkidir. 

Hayvan pancarõ, vejetasyon süresinin uzun olduğu yerlerde uygun girdi kullanõmõ ile 
yüksek verim elde edilebilen sağlayabilen bir yem bitkisidir. Hayvan beslemede kullanõlan 
kõsmõ kalõnlaşmõş olan kökleridir. İyi koşullarda dekara verimi 8-10 tona kadar 
çõkabilmektedir.  

3. SEKİZİNCİ PLAN DÖNEMİNDE GELİŞMELER 
3.1. Genel Politika Önerileri 
Hayvanlarõmõzõn ihtiyacõ olan kaba yem; doğal çayõr-meralar, tarla tarõmõ içinde yetiştirilen 
fiğ, yonca, burçak, hasõl, mõsõr gibi yem bitkileri ve bitkisel üretim artõklarõndan (saman, 
sap, kes, anõz vb.) karşõlanmaktadõr. 

Altõncõ ve Yedinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planlarõnda, yem bitkileri ekim alanõ ve üretim 
artõşõ bakõmõndan gerçekleşme öngörülenin çok altõnda kalmõştõr. Hatta son yõllarda fiğ ve 
korunga gibi yem bitkilerinin ekilişinde önemli bir düşüş meydana gelmiştir. Oysa, her 
plan döneminde, gelişmesini umduğumuz hayvancõlõk sektörünün kaliteli kaba yem 
ihtiyacõnõn karşõlanmasõnõn hayvansal ürünlerde önemli artõşlar meydana getireceği 
özellikle vurgulanmõştõr. Ancak, kaliteli kaba yeme olan talep yetersizliği yem bitkileri 
üretiminin gelişmesinin önündeki en büyük engel olma konumunu sürdürmektedir. 

Son yõllarda sõğõr varlõğõnda kültür õrkõ ve kültür õrkõ melezleri payõnõn artmasõna rağmen 
kaliteli kaba yem üretiminin az gelişmişliği hayvancõlõk sektöründe ticari nitelikli 
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işletmelerin sayõsõ ve artõş hõzõnõn düşük olmasõyla açõklanabilir. Gerçekte, ticari anlamda 
üretim yapan işletmeler kaliteli kaba yemin hayvan beslemedeki rolünü çok iyi kavramakta 
ve üretim faaliyetlerini de bu alana özel önem vermektedirler. Birkaç hayvanõ olan 
geçimlik çiftçiler üretimin önemli bir kõsmõyla kendi ihtiyaçlarõnõ karşõlamakta, 
yetiştirdikleri en karlõ bitkinin üretim artõklarõnõ da (saman, kes) kaba yem olarak 
değerlendirmektedirler. Bu işletmeler günlük rasyonlardaki enerji ve protein açõğõnõ arpa 
ve kesif yem ile karşõlamaya çalõşmaktadõrlar. Bu durum hayvanlarõn yetersiz beslenmesi 
yanõnda, fazla miktarda konsantre yem tüketilmesi nedeniyle üretim maliyetini 
artõrmaktadõr. 

Yem bitkilerinde üretimin artõrõlmasõnda karşõlaşõlan en büyük engel bu bitkilerin mevcut 
üretim sistemi ve ekonomik yapõ içinde tahõllar ve endüstri bitkileriyle rekabet güçlerinin 
olmamasõdõr. Bunun sonucunda, kaliteli kaba yeme olan talep düşük seviyelerde 
kalmaktadõr. 

3.1.1. Kaba yem üretimi ve ihtiyacõ karşõlama durumu 
Hayvan sayõlarõ ve kaliteli kaba yem ihtiyacõ DİE�nin 1998 yõlõ verileri esas alõnarak 
düzenlenerek Tablo 2�de verilmiştir. Bu tabloya göre toplam 21 458 208 ton kaliteli kaba 
yeme ihtiyaç bulunmaktadõr. DİE�nin 1998 yõlõ verileri esas alõndõğõnda yem bitkilerinden  
2 109 838 ton kaliteli kaba yem üretilmiştir. 1991 yõlõnda yapõlan tarõm sayõmõnda tespit 
edilen çayõr-mera alanõ (12.4 milyon hektar) dikkate alõndõğõnda, bu alanlardan 8 664 334 ton 
kuru ot üretileceği hesaplanmaktadõr. Sonuç olarak 1998 yõlõnda çayõr ve meralar ile yem 
bitkileri ekiminden elde edilen toplam kaliteli kaba yem 10 774 172 ton (kuru ot)�dur ve açõk, 
10 684 036 ton olarak tahmin edilmektedir. 

Kaliteli kaba yem açõğõnõn kapatõlmasõ ve gelecekteki ihtiyaç duyulacak olan miktarõn 
karşõlanabilmesi ancak kaliteli kaba yem kaynaklarõnõn geliştirilmesiyle mümkün olabilir. 

 

Tablo 2. 1998 Verilerine Göre Hayvan Sayõlarõ ve Kaliteli Kaba Yem İhtiyacõ (ton/yõl) 

Tür ve Genotip Hayvan Sayõsõ  
(bin baş) 

Günlük Kaba Yem 
İhtiyacõ 

(kg/hayvan) 

Kaliteli Kaba Yem 
İhtiyacõ 

(ton kuru ot/yõl) 
Süt Sõğõrõ 

Kültür õrkõ   1 126     8   3 289 234 
Melez   3 052     7   7 797 221 
Yerli   2 992     3   3 276 185 

Sõğõr Besisi 
Kültür õrkõ      607     1       221 391 
Melez   1 643     1       599 786 
Yerli   1 611     1       588 033 

Manda 
Manda      176     4       256 960 

Küçükbaş 
Koyun 29 435 0.25   2 685 944 
Keçi (Kõl ve Ankara)   8 057 0.15      441 121 

Genel Toplam 19 081 415 
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3.1.2. Kaba yem üretimini artõrma imkanlarõ 
Çayõr ve meralarõn geliştirilmesi 
Ülke meralarõnõn önemli bir kõsmõ (% 75) kurak ve yarõ kurak bölgelerde yer almaktadõr. 
Bu meralar üzerinde erken ve aşõrõ otlatma gibi yanlõş uygulamalar sonucunda vejetasyon 
bozulmuş ve verimlilik önemli ölçüde düşmüştür. Doğal meralar mevcut durumlarõ, 
bulunduklarõ ekolojik çevre ve topografyalarõ itibariyle küçükbaş hayvanlarõn 
beslenmesine daha uygundur. Bu açõdan bakõldõğõnda ülke meralarõnõn büyük bir kõsmõ 
ancak koyun yetiştiriciliğinde temel kaba yem üretim kaynağõdõr. Yapõlan araştõrmalar, 
uygun õslah ve amenajman yöntemleri kullanõlarak çayõr ve meralarõn üretim 
kapasitelerinin 4-5 yõlda en az 3 kat artõrõlabileceğini göstermiştir. Bu durumda, 
meralardaki mevcut kuru ot üretiminin 8.7 milyon tondan 4-5 yõlda 26.1 milyon tona 
çõkarõlmasõ mümkündür. 

Yem bitkileri üretiminin geliştirilmesi 
Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE, 1997) toplam 23.5 milyon hektar tarla arazisinin  
4.9 milyon hektarõnõn nadasa bõrakõldõğõnõ bildirmektedir. Araştõrma çalõşmalarõ ve çiftçi 
uygulamalarõ, nadasõn uygulandõğõ ve tarlanõn boş olduğu yõlda tek yõllõk bir baklagil yem 
bitkisinin ot üretmek amacõyla yalõn veya karõşõm halinde yetiştirilmesinin, tarlayõ erken 
terk ettiği için, kendisinden sonra gelen tahõlõn verimine olumsuz bir etkide bulunmadõğõnõ 
göstermiştir. Yem bitkileri nadas yerinde yetiştirildiğinde ortalama 250 kg/da kuru ot elde 
edilir. Toplam nadas alanõ olan 4.9 milyon ha�õn ¾�ün (3 675 000 ha) bu amaçla 
kullanõlmasõ halinde 9.2 milyon ton kuru ot elde edilebilir. 

Yağõşõn yeterli olduğu sahil bölgelerinde veya sulanabilen yerlerde kõşlõk ve yazlõk olmak 
üzere iki grup ürün yetiştirilmektedir. Kõşlõk ana ürünler; buğday, arpa, yulaf, çavdar, 
yazlõk ana ürünler; mõsõr, ayçiçeği, tütün, soya, şeker pancarõ, pamuk, patates gibi 
bitkilerdir. Bu durumda, yazlõk olarak kõşlõk ana ürünlerin hasadõndan sonra silajlõk mõsõr 
veya hasõl sorgum ikinci ürün olarak yetiştirilebilir. Buna karşõlõk yazlõk ürünlerden sonra 
tek yõllõk baklagil yem bitkileri Ekim-Kasõm aylarõnda kõşlõk olarak ekilebilir ve bunlarõn 
ot hasadõ Nisan veya Mayõs aylarõnda yapõlabilir. Yeterli yağõş alabilen veya sulanabilen 
alanlarõn genişliğinin 14 milyon hektar olduğu ve bu alanõn % 60�õnda ana ürün olarak 
kõşlõk tahõl ve % 40�õnda yazlõklar yetiştirildiğine göre, kõş döneminde yem bitkileri için 
ekilebilecek alan 5.6 milyon hektardõr. Bunun da sadece 2/3�ünde yem bitkileri karõşõmõ 
ekildiği varsayõlõrsa 3.7 milyon hektarlõk bir alan ortaya çõkmaktadõr. Yeterli yağõş 
rejiminde bu karõşõmlarõn kuru ot verimlerinin 600 kg/da olduğu kabul edilirse üretilecek 
kuru ot miktarõ 22.2 milyon tondur. Böylece, nadas içinde 9.2 milyon ton ve sahil veya 
sulanabilir alanlar içinde 22.2 milyon ton olmak üzere toplam 31.4 milyon ton kaliteli kaba 
yem üretmek mümkündür. Bu durumda, 10.4 milyon ton olan mevcut kaba yem üretimini, 
çayõr-meralarõn geliştirilmesi ve yem bitkileri üretim alanõnõn artõrõlmasõyla 44.5 milyon 
tona çõkartmak mümkün olabilir. Sonuç olarak, mevcut kaba yem üretimini asgari dört kat 
artõrmak için potansiyel alan mevcuttur. 

3.2. Sektörün Projeksiyonlarõ 
3.2.1. Talep 
Tablo 3�e göre, 1990 ile 1998 yõllarõnda koyun ve keçi sayõlarõnda sõrasõyla % 27.4 ve  
% 26.6� lõk bir azalma meydana gelmiştir. Aynõ dönemde kültür õrkõ ve kültür melezi õrkõ 
sõğõrlarda sõrasõyla % 71.1 ve % 27.9 artõş olurken yerli sõğõr populasyonunda % 31.2 
oranõnda azalma görülmektedir. Aynõ çizelgeye göre manda ve deve sayõsõnda sõrasõyla  
% 52.6 ve % 30�luk bir düşüş olmuştur. 
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Tablo 3. Hayvan Sayõlarõnõn 1998 Yõlõ ve 1999-2023 Yõllarõ Arasõndaki Muhtemel 
Değerleri (bin baş)* 

Küçükbaş Sõğõr Yõllar Koyun Keçi Kültür Melez Yerli Manda 

1998 29 435.0 8 057.0 1 733.0 4 695.0 4 603.0 176.0 
1999 28 451.2 7 788.8 1 767.7 4.880.0 4 464.9 152.9 
2000 27 467.4 7 520.6 1 803.0 5.062.8 4 330.9 126.4 
2001 26 780.8 7 308.2 1 839.1 5 243.3 4 201.0 125.0 
2002 26 245.1 7 141.8 1 875.9 5 421.8 4 075.0 125.0 
2003 25 851.5 7 017.6 1 913.4 5 598.3 3 952.8 125.0 
2004 25 593.0 6 933.2 1 951.6 5 772.8 3 834.2 125.0 
2005 25 465.0 6 886.7 1 990.6 5 961.0 3 719.2 125.0 
2009 24 959.5 6 732.1 2 154.8 6 620.2 3 292.5 125.0 
2014 24 341.7 6 572.8 2 379.0 7 432.7 2 827.4 125.0 
2019 23 739.2 6 417.6 2 626.6 8 219.6 2 427.9 125.0 
2023 23 268.0 6 296.2 2 843.2 8 836.2 2 149.4 125.0 

   *Büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştirme alt komisyon raporlarõndan alõnmõştõr. 

Hayvan sayõlarõnõn 1998 ile 2023 yõllarõ arasõndaki değişim izlendiğinde bu dönemde 
küçükbaş hayvan ve yerli sõğõr populasyonunda azalõş, kültür õrkõ ve kültür õrkõ melezi sõğõr 
populasyonunda önemli bir artõş meydana geleceği tahmin edilmektedir. 

Kaliteli kaba yemdeki talep değişim projeksiyonu 1999 ve 2023 yõllarõ arasõndaki hayvan 
sayõsõna göre Tablo 4�te verilmiştir. Bu tabloya göre, toplam kaliteli kaba yem ihtiyacõnda 
belirgin bir artõş olmamakla beraber, genotiplerin hayvan sayõlarõndaki artõş ve azalõşlarõna 
bağlõ olarak kaba yem ihtiyaçlarõnda değişme olacağõ beklenmelidir. Bu açõdan 
bakõldõğõnda, kültür ve melez hayvanlarõn 1998 yõlõndaki 11.9 milyon ton olarak 
hesaplanan toplam kaliteli kaba yem ihtiyacõnõn 2005 yõlõnda yaklaşõk % 23,5 artarak 14.7 
milyon tona ulaşõrken, aynõ dönemde yerli sõğõrlarõn ihtiyacõnõn  3.9 milyon tondan % 29.1 
azalarak 3.12 milyon tona gerileyeceği hesaplanmaktadõr. Aynõ tabloya göre, koyun ve 
keçi sayõlarõnda azalmaya paralel olarak 2005 yõlõ kaba yem ihtiyaçlarõnda 1998 yõlõna göre 
sõrasõyla % 13.5 ve 14.5�luk bir düşüş beklenmelidir. 

Tablo 4. Hayvan Sayõsõndaki Değişime Göre 1998 Yõlõ ve 1999-2023 Yõllarõ Arasõnda 
Muhtemel Kaliteli Kaba Yem Talebi (ton) 

Yõllar Sõğõr Koyun Keçi Manda Toplam 
1998 15 771 851 2 685 944 441 121 182 500 19 081 415 
1999 16 057 082 2 596 174 426 437 182 500 19 262 193 
2000 16 343 036 2 506 405 411 753 182 500 19 443 693 
2001 16 629 938 2 443 744 400 127 182 500 19 656 310 
2002 16 917 956 2 394 869 391 011 182 500 19 886 337 
2003 17 207 005 2 358 946 384 214 182 500 20 132 665 
2004 17 496 917 2 335 357 379 592 182 500 20 394 367 
2005 17 816 006 2 323 680 377 047 182 500 20 699 233 
2009 18 969 368 2 277 554 368 582 182 500 21 798 003 
2014 20 486 246 2 221 182 359 865 182 500 23 249 793 
2019 22 059 812 2 166 205 351 365 182 500 24 759 881 
2023 23 367 577 2 123 204 344 716 182 500 26 017 998 
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3.2.2. Çayõr ve mera üretim projeksiyonu 
Ülke meracõlõğõnõn en güçlü yanõ geniş mera alanlarõnõn bulunmasõdõr. 4342 sayõlõ mera 
yasasõ meralarõn geliştirilmesi ve verimli bir şekilde kullanõlmasõnõ yasal esaslara 
bağlamõştõr. Yasanõn uygulamaya geçirilmesi için öncelikle tahdit, tespit ve tahsis 
işlemlerinin tamamlanmasõ gerekmektedir. Gerek yasanõn tam olarak işlerlik kazanmasõ 
gerekse mera õslah ve amenajman çalõşmalarõnõn ülke genelinde uygulamaya konulmasõ 
bakõmõndan uzun bir zamana ihtiyaç bulunmaktadõr. Mevcut idari ve sosyo-ekonomik yapõ 
göz önüne alõndõğõnda bu sürenin asgari 20 yõl olmasõ beklenmelidir. Önümüzdeki beş 
yõllõk dönemde, eldeki en son verilere göre 12.4 milyon hektar olduğu bildirilen (DİE, 
1991) çayõr-mera alanlarõnõn ancak % 5�inde õslah ve amenajman çalõşmalarõnõn 
tamamlanabileceği varsayõlõrsa beş yõl sonunda 620 000 hektar büyüklüğündeki bir alanõn 
õslahõ gerçekleştirebilecektir. Islah edilebilecek alanõn şimdiki ortalama kuru ot veriminin 
700 kg/ha olduğu kabul edilirse dinlendirme ve gübreleme uygulamasõyla bu verim üç kat 
artõrõlarak bu alandan üretilecek ot miktarõ 434 000 tondan 1 302 000 tona yükseltilebilir. 
Böylece, 8 664 334 ton olan kuru ot üretimi % 10�luk bir artõşla 9 532 334 tona 
çõkartõlabilir. 

3.2.3. Yem bitkileri ekim ve üretim projeksiyonu 
Devlet İstatistik Enstitüsü�nün 1970 ve 1998 yõllarõ arasõndaki toplam 29 yõllõk verilerine 
göre ekim alanõ, yoncada 74 000 ha�dan 230 000 ha�a, korungada 27 000 ha�dan 93 000 
ha�a, fiğde 104 000 ha�dan 235 000 ha�a ve hayvan pancarõnda 1 100 ha�dan 2 600 ha�a 
yükselirken aynõ dönemde burçağõn ekiliş alanõ 75 000 ha�dan 6 000 ha�a gerilemiştir. Bu 
yõllar arasõnda ekim alanõnõn yõllõk artõş oranõ yoncada % 4.0, korungada % 4.3, fiğde  
% 2.85 ve hayvan pancarõnda % 3.0 olarak gerçekleşmiştir. Aynõ dönemde, burçak ekim 
alanõnda ise yõllõk % 8.3 oranõnda bir azalma meydana gelmiştir. Yem bitkilerinin tarla 
bitkileri ekilişi içindeki payõ 1970 yõlõnda % 1.80 iken bu oran 1998 yõlõnda ancak  
% 3.08�e yükselmiştir. 

1970 ve 1998 yõllarõ arasõndaki istatistik verileri incelendiğinde fiğlerin ekim alanõ 
özellikle 1980�li yõllarõn başlarõnda uygulamaya konulan �Nadas Alanlarõnõn Daraltõlmasõ 
Projesi� ile önemli bir artõş göstermiştir. Aynõ dönemde yoncanõn ekim alanõnda az, fakat 
sürekli bir artõşõn olduğu görülmektedir. Korunganõn ekim alanõ 1986 ve 1987 yõllarõnda en 
üst seviyelere çõkmõş olmasõna rağmen bunu takip eden yõllarda azalma meydana gelmiştir. 
Bu dönemde hayvan pancarõ ekim alanõnda sürekli bir artõş, burçağõn ekim alanõnda ise 
düşüş görülmektedir. 

Yedinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ�ndaki ekim alanõ projeksiyonu 1998 yõlõnda 
gerçekleşen ekim alanlarõyla mukayese edildiğinde, projeksiyon hedeflerine göre yoncada 
% 4.0, burçakta % 6.4, fiğde % 35.5 ve korungada % 16.9 oranõnda bir sapma olmuştur. 

Yem bitkilerinin 1987 ve 1998 yõllarõ arasõnda gerçekleşen ekim alanlarõna göre, 1999 ve 
2006 yõllarõ arasõnda gerçekleşmesi muhtemel ekimlere ait projeksiyon Tablo 5�te 
verilmiştir. Bu çizelgeye göre, 2006 yõlõna kadar yonca, hayvan pancarõ ve hasõl mõsõr 
ekimlerinde artõş korunga, fiğ ve burçak ekimlerinde bir azalma beklenmektedir. 1998 yõlõ 
gerçekleşen ekim miktarlarõ 2005 yõlõ projeksiyon verileri ile mukayese edildiğinde 
yoncanõn % 12.5�luk bir artõşla 258 806 ha�a, hayvan pancarõ % 85�lik bir artõşla 4 811 
ha�a, hasõl mõsõr % 130�luk bir artõşla 26 079 ha�a ulaşmasõ beklenmelidir. Aynõ dönemde 
korunganõn % 32.8, fiğin % 62.7 artarak ve burçağõn da % 82 azalarak sõrasõyla 62 469 ha, 
87 582 ha ve 1 072 ha ekim alanõna sahip olmasõ öngörülmektedir. Bu dönemde, yem 
bitkileri ekim alanõna bağlõ olarak, 1998 yõlõndaki toplam ekim alanõnõn % 23.7 oranõnda 
azalarak 2006 yõlõnda 440 819 ha�a düşmesi beklenmelidir. Aynõ dönemde yem bitkilerinin 
tarla bitkileri ekimi içindeki payõ % 3.08�den % 2.35�e gerileyecektir. 
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Tablo 5. Yem Bitkileri Ekim Alanõnõn (Ha) 1998 Yõlõ Değerleri ve 1987-1998 Yõllarõ 
Arasõndaki Değişimine Göre 1999-2006 Yõllarõ Arasõndaki Projeksiyonu 
(y=bx+a, x=yõl katsayõsõ) 
 

Yõllar Yonca Korunga 
(*) Fiğ Burçak Hayvan 

Pancarõ 

Hasõl 
Mõsõr 
(****) 

Yem Bitkileri 
Ekimi (**) 

Tarla Bitkileri 
Ekimi İçindeki 
Oranõ (%) (***) 

1998 230 000 93 000 235 000 6 000 2 600 11 333 583 933 3.11 
1999 229 146 83 729 227 640 5 954 2 919 13 817 563 205 3.00 
2000 233 383 81 562 213 263 5 257 3 146 15 755 552 366 2.95 
2001 237 620 79 106 196 696 4 559 3 389 17 676 539 046 2.88 
2002 241 857 76 359 177 939 3 862 3 650 19 534 523 201 2.79 
2003 246 094 73 321 156 992 3 165 3 928 21 285 504 785 2.69 
2004 250 332 69 994 133 855 2 467 4 222 22 883 483 753 2.58 
2005 254 569 66 377 110 719 1 770 4 517 24 481 462 433 2.47 
2006 258 806 62 469 87 582 1 072 4 811 26 079 440 819 2.35 

(*) 1970-1998 verilerine göre hesaplanmõştõr. 
(**) Ekim tahminlerinin toplamõ 
(***) 1998 yõlõ tarla bitkileri ekim alanõna oranlanarak hesaplanmõştõr. 
(****) Ekim alanõ toplam üretime (DİE) göre (verim 6 ton/da) hesaplanmõştõr. 
 

Tablo 5�te verilen ekim alanõ projeksiyonlarõna göre 1999-2006 yõllarõ arasõndaki kuru ot 
üretim projeksiyonu Tablo 6�da verilmiştir. Tablo 6�ya göre, önümüzdeki plan döneminde 
yem bitkilerinden elde edilecek kaliteli kaba yem miktarõnda önemli bir artõşõn olmayacağõ 
görülmektedir. 1998 yõlõnda gerçekleşen üretimle mukayese edildiğinde bu dönemde 
yonca, hayvan pancarõ ve hasõl mõsõr (veya silaj) üretiminde artõş, fiğ, korunga ve burçak 
üretiminde azalõş beklenmelidir.  

Tablo 6. Ekim Alanõna Göre 1999-2006 Yõllarõ Arasõnda Kuru Ot Üretim Projeksiyonu 
(ton) 

Yõllar Yonca Korunga Fiğ Burçak Hay. Pan. Has. Mõsõr Toplam 
1998 1 417 720 289 881 206 565 924 126 750   67 998 2 109 838 
1999 1 412 456 260 983 200 096 917 142 301   82 902 2 099 655 
2000 1 438 573 254 229 187 458 810 153 368   94 530 2 128 967 
2001 1 464 690 246 573 172 896 702 165 214 106 056 2 156 131 
2002 1 490 807 238 011 156 408 595 177 938 117 204 2 180 962 
2003 1 516 923 228 542 137 996 487 191 490 127 710 2 203 148 
2004 1 543 046 218 171 117 659 380 205 823 137 298 2 222 377 
2005 1 569 163 206 897   97 322 273 220 204 146 886 2 240 745 
2006 1 595 280 194 716   76 985 165 234 536 156 474 2 258 156 

 
3.2.4. Çayõr-mera ve yem bitkileri üretim hedefleri 
2005 yõlõnda, kaliteli kaba yem ihtiyacõ 20 699 233 ton ve yem bitkilerinden üretilen kaba 
yem miktarõ bu varsayõmlarla yapõlan projeksiyona göre 2 240 745 ton olacaktõr. Mera 
alanõ (12.4 milyon ha), verim (700 kg/da) ve üretimin aynõ kaldõğõnõ kabul edersek 
meralardan 8 664 334 ton kaba yem üretilecektir. Bu durumda 2005 yõlõnda toplam kaliteli 
kaba yem üretimi 10 905 079 ton olacak ve yaklaşõk 10 milyon ton kaba yem açõğõ 
meydana gelecektir. Buraya kadar yapõlan projeksiyonlar 1978-1998 yõllarõ arasõndaki 
gelişme trendi dikkate alõnarak yapõlmõştõr. 
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Bundan önce hazõrlanan her iki planda da ekim alanõ ve buna bağlõ olarak üretim 
hedeflerinin yõllõk % 10�luk bir artõşõ öngörülmüş olmasõna rağmen gerçekleşen miktarlar 
bunlarõn çok altõnda kalmõştõr. Başlangõç kõsmõnda izah edildiği gibi, yem bitkileri 
üretiminin gelişememesinin en önemli nedeni tahõllar ve endüstri bitkileriyle rekabet 
edememeleri ve sonuçta yem bitkilerinde talep eksikliği meydana gelmesidir. Yem bitkileri 
dolayõsõyla kaba yem üretimi diğer bitkilerde olduğu gibi belirli ölçülerde desteklemeye 
alõnõrsa üretim alanlarõnda ve buna bağlõ olarak kaba yem üretiminde önemli artõşlar 
beklenebilir.  

Sonuç olarak, gerekli tedbirler alõnarak yem bitkilerinin rekabet gücü artõrõldõğõ 
varsayõldõğõnda, ekim alanõ 1998 yõlõnda gerçekleşen miktara göre her yõl % 10 oranõnda 
artõrõlarak ekim ve üretim hedefleri hesaplanabilir. Bu durumda toplam kaliteli kaba yem 
üretimi 1998 yõlõna göre % 95 artarak 4 520 644 tona yükselecektir (Tablo 7).  

Tablo 7. 1998 Yõlõ Verilerine Göre Her Yõl Ekiliş Alanlarõnõn % 10 Artõrõlarak Tespit 
Edilen Üretim Hedefleri 

Yõllar Yonca Korunga Fiğ Hayvan 
Pancarõ. Has. Mõsõr Toplam 

1998 1 417 720 289 881 206 565 126 750   67 998 2 108 914 
1999 1 559 492 318 869 227 222 139 425   74 798 2 319 805 
2000 1 715 441 350 756 249 944 153 368   82 278 2 551 786 
2001 1 886 985 385 832 274 938 168 704   90 505 2 806 965 
2002 2 075 684 424 415 302 432 185 575   99 556 3 087 661 
2003 2 283 252 466 856 332 675 204 132 109 511 3 396 427 
2004 2 511 577 513 542 365 942 224 545 120 463 3 736 070 
2005 2 762 735 564 896 402 537 247 000 132 509 4 109 677 
2006 3 039 009 621 386 442 790 271 700 145 760 4 520 644 

 

2006 yõlõnda merada 9 532 334 ton ve yem bitkilerinde 4 109 677 ton olmak üzere toplam 
13 642 011 ton kaliteli kaba yem üretimi gerçekleştirilmiş olacaktõr. Bu durumda ihtiyacõ 
karşõlama oranõ 1998 yõlõnda % 56.5 iken 2005 yõlõnda bu oran % 65.9�a yükselecektir. 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 
-Bundan önceki iki beş yõllõk planda da yem bitkileri ekim alanõ ve buna bağlõ olarak 
üretim hedeflerinde yõllõk % 10�luk artõş öngörülmüş olmasõna rağmen, gerçekleşen 
miktarlar bunun çok altõnda kalmõştõr. Yem bitkileri üretiminde ihtiyaç duyulan kaba yem 
açõğõnõn giderilebilmesi ve mevcut çayõr ve meralarõmõzdan hayvan baskõsõnõn biraz olsun 
kaldõrabilmesi için bugünkü  % 3�lük ekim alanõnõn hõzla artõrõlmasõ gereklidir. Yem 
bitkileri, dolayõsõyla kaba yem üretimi diğer bitkilerde olduğu gibi belirli ölçülerde 
desteklenmeye alõnõrsa üretim alanlarõnda artõşlar beklenebilir. 

-Yem bitkileri ekim alanlarõnõn artõrõlabilmesi için her bölgeye adapte olmuş mevcut 
buğdaygil ve baklagil yem bitkilerinin belirlenmesi, õslah edilmesi ve tescil edilmiş çeşit 
sayõsõnõn artõrõlmasõ gereklidir. 

-Nadas sisteminde ve ekim nöbetlerinde ikinci ürün olarak yem bitkisine yer verilmesi yine 
bu bitkilerin ekim alanlarõnõn artmasõ ile sonuçlanacaktõr. 

-Yem bitkileri tohumluğu, yeşil ot, kuru ot silaj gibi ürünlerin pazarlanmasõ için gerekli 
organizasyonlar yapõlmalõ ve Toprak Mahsulleri Ofisi gibi �Yem Ofisi� ve bu konuda işlem 
gören �Yem Borsasõ� kurulmalõdõr. 
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-Her yöre çiftçisine ekolojik koşullara uygun yem bitkilerinin tarõmõ öğretilmeli, bu amaçla 
eldeki tarõmsal yayõm araçlarõndan en üst düzeyde yararlanõlmalõdõr. Ayrõca hayvan 
yetiştiriciler, yem hasadõ, kuru ot, silaj hazõrlama, depolama ve saklama ile yararlanma 
konularõnda eğitilmelidirler. 

-25 Şubat 1998 tarihinde TBMM�de kabul edilen 4342 sayõlõ mera yasasõ, meralarõn 
geliştirilmesi ve verimli bir şekilde kullanõlmasõnõ yasal esaslara bağlamõştõr. Yasanõn 
uygulamaya geçirilmesi için, öncelikle mevcut meralarda tahdid, tesbit ve tahsis 
işlemlerinin en kõsa zamanda tamamlanmasõ gerekmektedir. Daha sonra ise yine meralarõn 
õslahõ, bakõm ve idaresi bu yasaya göre sağlanmalõdõr.  

-Mera yasasõ uygulamaya başlandõktan sonra ortaya çõkan organizasyon eksikliği ve 
uygulama yetkisinin uygulayõcõlar tarafõndan sõnõrlõ bulunmasõ yasanõn sağlõklõ ve hõzlõ bir 
şekilde uygulanmasõna engel olmaktadõr. Bu aksaklõklarõn �Tarõm ve Köyişleri 
Bakanlõğõ�ndaki ilgili birimlerce bir an önce giderilmesi gereklidir. 

-Mevcut meralarõn õslah edilip, eski verim güçlerine kavuşturulabilmesi için mera õslah 
metotlarõndan biri olan �suni tohumlama� yapõlmasõ gereklidir. Bu durumda büyük 
miktarlarda buğdaygil ve baklagil tohumluğuna ihtiyaç duyulacaktõr. Bu ihtiyaç özellikle 
buğdaygil yem bitkileri tohumluğu için yurtdõşõndan ithal yolu ile karşõlanmalõ, daha sonra 
ülkemizde tüm yem bitkileri tohumluğunun üretimi sağlanmalõdõr. 

-4342 sayõlõ mera yasasõnõn en hõzlõ ve sağlõklõ bir şekilde uygulanmasõ için 
üniversitelerdeki ziraat fakültelerinin ilgili bölümleri tarafõndan tüm ziraat il 
müdürlüklerinde konu ile ilgili ziraat mühendislerine verilen kurslar artõrõlmalõ, ilçelerde 
çalõşan ziraat mühendisleri de bu kapsama alõnmalõdõr. Ayrõca bu konuda çalõşan Ziraat 
Mühendisi sayõsõ da artõrõlmalõdõr. 

-Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõ içinde, yem bitkileri, çayõr ve meralarla ilgili sorunlarõn 
belirlenmesi ve çözüm yollarõnõn aranmasõ için bugünkünden çok daha etkin bir birimin ve 
�Yem Bitkileri, Çayõr ve Mera Araştõrma Enstitüsü�nün en kõsa zamanda tekrar kurulmasõ 
sağlanmalõdõr. 
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9. BÖLÜM 
 
 

HAYVANCILIK EKONOMİSİ  
 
1. GİRİŞ 
Gelişmiş ülkeler 21. yüzyõla endüstri, yani sanayi ötesi, bilgi toplumu olarak girmeye 
hazõrlanõrken bir yandan da bitkisel ve hayvansal üretimi akõlcõ ekonomik politikalarla 
destekleyip, ulusal üretimde istikrarõ sağlamakta, aynõ zamanda önemli bir dõş satõmcõ ülke 
konumunda kalmaya ya da bu duruma ulaşmaya çalõşmaktadõrlar. 

Dünyada önümüzdeki yüzyõlda tarõmsal ve hayvansal besin maddeleri gelişmiş ülkelerin 
tekelinde daha stratejik bir konuma ulaşacak, aynõ zamanda az gelişmiş veya gelişmekte 
olan ülkelere karşõ politik ve ekonomik bir silah olarak kullanõlabilecektir. 

Türkiye; dünyada bu değişme ve gelişmelerin õşõğõ altõnda hem ulusal beslenmesini hem de 
ulusal kalkõnmasõnõ istikrar içinde güvence altõna alabilmek için ekonomik kaynaklarõnõ 
rasyonel bir biçimde değerlendirmek ve bunun gereği ekonomik politika tedbirlerini süratle 
almak zorundadõr. 

Kõrsal ekonomik kalkõnmayõ başarmak için alõnacak akõlcõ ekonomik politika tedbirleri ile 
hayvancõlõk sektöründe mevcut potansiyelin harekete geçirilmesi gerekmektedir. Zira tüm 
dünyada olduğu gibi Türkiye�de de kõrsal ekonomik kalkõnmanõn lokomotifi hayvancõlõk 
sektörü olacaktõr. Çünkü dünyanõn hiç bir gelişmiş ülkesinde; hayvancõlõk geliştirilmeden 
kõrsal ekonomik kalkõnmayõ başarmak mümkün olamamõştõr.  

Hayvancõlõk sektörü; Türkiye�de ulusal beslenme ve kalkõnma sorunlarõnõn çözümüne ek 
olarak, dõşsatõmõn artõrõlmasõ, sanayiye hammadde sağlanmasõ, bölgeler ve sektörler arasõ 
dengeli kalkõnma ile kalkõnmanõn istikrar içinde başarõlmasõ, kõrsal alanda gizli işsizliğin 
önlenmesi, sanayi ve hizmet sektörlerinde yeni istihdam imkanlarõnõn yaratõlmasõ ve 
kalkõnma finansmanõnõn öz kaynaklara dayandõrõlmasõ bakõmõndan önemli potansiyele 
sahiptir. 

Çağdaş büyüme ve gelişme bir bakõma ihtisaslaşma, yõğõn halinde üretim ve ölçeğin artan 
veriminden yararlanma demektir. Bilindiği gibi  ulusal ekonomi, kendisini oluşturan 
sektörlerin bir bütünüdür. Sektörler ise ekonominin temel yapõ taşõ olan benzer 
işletmelerden meydana gelmektedir. Bitkisel üretim ve hayvancõlõk  kõrsal ekonomik yapõyõ 
meydana getiren ve kõrsal ekonomik yapõnõn ayrõlmaz iki önemli sektörüdür. Kõrsal 
ekonomik yapõyõ oluşturan bu sektörleri meydana getiren iktisadi işletmelerin; gerek 
işletme yapõlarõ, gerek üretim süreçleri, gerekse kuruluş yeri itibariyle toprağa ve doğaya 
bağõmlõlõk (işletme mobilitesi) açõsõndan önemli farklõlõklarõ vardõr. Hayvancõlõk, bugün 
batõ ekonomilerinde �Endustrie Animale� ile ifadesini bulan sanayinin bizzat kendisi ve 
kõrsal kalkõnmanõn lokomotifi bir sektördür. 

Çağdaş uluslar düzeyine ulaşma ve Avrupa Birliği�ne 2000�li yõllarda girme uğraşõsõ veren 
ülkemiz, mevcut ekonomik kaynaklarõnõ en verimli ve akõlcõ kullanarak kalkõnmasõnõ 
demokratik planlarla gerçekleştirmeye çalõşmaktadõr. Bu amaçla hayvansal üretimde çeşitli 
plan dönemlerinde sektörle ilgili benzer çeşitli politika tedbirleri alõnmõş ve kalkõnma 
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hedefleri belirlenmiştir. Planlõ kalkõnma dönemlerinde hayvansal üretimde hedef ve 
gerçekleşmelere ilişkin veriler Tablo 1 ve Tablo 2�de gösterilmiştir. 

Tablo 1. Birinci-Altõncõ Plan Dönemlerinde Hayvansal Üretimde  
Hedef ve Gerçekleşmeler 

Plan Dönemi Üretim Artõş Hedefi 
(%) 

Üretim Artõşõnda 
Gerçekleşme (%) 

I. BYKP 5.6 2.6 
II. BYKP 4.8 4.0 
III. BYKP 5.0 4.7 
IV. BYKP 5.5 4.0 
V. BYKP 4.7 4.4 
VI. BYKP 4.9 3.5 

 

Tablo incelendiğinde I-VI. Beş Yõllõk Kalkõnma Planlarõ dönemlerinde hayvansal üretimde 
gerçekleşmelerin sürekli olarak öngörülen hedeflerin gerisinde kaldõğõ görülmektedir. 

Tablo 2. Yedinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ Döneminde Hayvansal Üretimde  
Hedef ve Gerçekleşmeler (%) 

Ürünler 1994-2000 Yõllarõ Arasõnda 
Üretim Artõşõ Hedefi  

1993-1999 Yõllarõ Arasõnda Üretim 
Artõşõnda Sağlanan Gerçekleşme  

Kõrmõzõ et  +3.3 -1.54 
Beyaz et +6.0 +5.96 
Yumurta +5.0 +3.77 

1993-1994 1995-2000 1993-1994 1995-1999 Süt 
+5.3 +3.0 +1.75 +1.85 

 

Yedinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ döneminde de beyaz et hariç diğer hayvansal 
ürünlerde gerçekleşmeler hedeflerin gerisinde kalmõştõr. Bu olumsuzlukta, yani plan 
hedeflerinin gerisinde kalõnmasõnda, sektörde öngörülen kalkõnma hõzlarõnõn 
gerektirdiği önlemlerin alõnamamõş, özellikle sektörler arasõ girdi-çõktõ ilişkisinin 
kurulamamõş olmasõnõn payõ olduğu düşünülmektedir. Hem tarõmõn diğer sektörlerle 
hem de tarõm içinde bitkisel üretim ve hayvancõlõğõn birbiriyle etkileşimine imkan 
verecek plan anlayõşõnõn kurulamamasõ bir eksiklik olarak görülmelidir. Aynõ 
zamanda hayvancõlõk sektöründe de, sağlõk, õslah, üretim, yetiştirme, besi, ürün 
değerlendirme gibi konularda teknik ve ekonomik entegrasyonun sağlanamamõş 
olduğu görüşünü haklõ çõkaracak gelişmeler olmuştur. Örneğin, bugün için sektörün 
en önemli darboğazlarõndan birisini kaliteli ve yeterli kaba ve kesif yem üretimindeki 
yetersizlik teşkil etmektedir. Her plan döneminde çayõr ve meralarõn iyileştirilmesi ve 
tahribatõn önlenmesi için kullanõmõ düzenleyici tedbirlerin alõnacağõ, yem bitkileri 
üretiminin artõrõlacağõ hükmüne rağmen hayvancõlõk sektörünün temel girdisi olan 
yem konusunda beklenen gelişme sağlanamamõştõr. Yedinci Beş Yõllõk Kalkõnma 
Planõ döneminde Mera Kanunu�nun çõkmasõ olumlu bir gelişme olarak görülmesine 
rağmen henüz yasa ile ilgili gerek mevzuat gerekse finansman konularõndaki 
sorunlarõn aşõlamadõğõ görülmektedir. Bu temel girdinin hayvancõlõk sektörünün 
kalkõnma hedeflerine uygun bir düzeyde artõrõlmasõ tedbirlerine şiddetle ihtiyaç 
bulunmaktadõr. 
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Sektörün çözüm bekleyen ikinci önemli sorunu verimliliktir. Bir çok gelişmiş ülke ile 
karşõlaştõrõldõğõnda hayvan varlõğõ bakõmõndan ülkemiz lehine sayõsal bir üstünlük olduğu 
görülür. Ancak hayvanlarõn önemli bir bölümünü düşük verimli yerli õrklar 
oluşturmaktadõr. Birim başõna verimi artõrmada hayvan õslahõnõn büyük bir önem taşõdõğõ 
ortadadõr. Ülkemizde bu konudaki çalõşmalar 1925�lerde başlamõş olmasõna rağmen 
günümüzde gelinen nokta yeterli değildir 

Hayvansal üretimde belirli bir artõşõnõn sağlanabilmesi ve sektörün rasyonel bir yapõ 
kazanabilmesinde devletçe sağlanan destek ve uygulanan istikrarlõ fiyat politikasõnõn 
büyük önemi vardõr. Üretimin hem nicelik hem de nitelik olarak artõrõlmasõnda fiyat önemli 
bir paya sahiptir.  

Hayvansal üretimde rasyonelleşmenin diğer önemli bir şartõ da sektörün kredi ve 
finansman sorunlarõnõn çözümlenmesidir. Sektörün önemli ölçüde yatõrõm finansmanõna 
ihtiyacõ vardõr. Bu amaçla sektörün yatõrõm finansman ihtiyacõnõn özel sektör ve diğer 
kooperatif örgütleri tarafõndan karşõlanmasõnõ sağlamak üzere devlet gerekli özendirici 
teşvik tedbirlerini almalõdõr.  

24 Ocak 1980 ekonomik istikrar tedbirleri ve onu izleyen dönemde Türkiye ekonomisi 
yeni bir yapõlanma içine girmiş, başka bir deyişle piyasa ekonomisinin tüm kurum ve 
kurallarõyla hakim olduğu yeni bir ekonomik değişim süreci başlatõlmõştõr. Alõnan 
ekonomik politika tedbirlerinin Türkiye ekonomisi üzerinde önemli yararlar sağladõğõ 
doğrudur. Zira, giderek globalleşen dünyada dõş dünyaya entegre olmadan, rekabeti 
yaşamadan, gümrük duvarlarõ arkasõnda tek başõna himayeci bir politika ile ulusal sanayiyi 
yaşatmak ve kalkõnmanõn finansmanõnda bu yapõ içinde dõşsatõmõ artõrmak pek olanaklõ 
değildi. Ancak bu kararlarõn ekonomiyi oluşturan tüm sektörler için başarõlõ sonuçlar 
verdiğini söylenemez. Nitekim, bazõ sektörler bu kararlardan olumsuz etkilenmişlerdir. 
Bunlarõ başõnda hayvancõlõk gelmektedir. Zira sektörlerin gelişmişlik düzeyini dikkate 
almadan, ekonomik kararlarõn gerektirdiği kurum ve yasal düzenlemeleri oluşturmadan 
uygulamaya konulan ekonomik politikalar, hayvancõlõk sektöründe telafisi gerçekten zor 
tahribatlara neden olmuştur. 

1950'den bu yana, planlõ kalkõnma dönemleri de dahil önemli ölçüde ihmale uğramõş olan 
sektör, 1980 kararlarõyla beraber ekonominin acõmasõz rekabet koşullarõna terk edilmiştir. 
Gerçekten, 1980 sonrasõ; Türkiye�de hayvancõlõğõn çöküşünün hõzlandõğõ dönem olmuştur. 
Bu dönem, kõrsal nüfusun azaltõlmasõ, sektörler arasõ ve bölgeler arasõ dengeli kalkõnmanõn 
sağlanmasõ ve sosyo-ekonomik refahõn yükseltilmesi için uygulanan politikalar açõsõndan 
da ciddi eleştiriler almakta ve başarõlõ bulunmamaktadõr. Örneğin 1923 yõlõnda Türkiye'de 
kõrsal nüfusun genel nüfusa oranõ % 80 iken, bu oran yaklaşõk 75 yõllõk dönemde % 45�lere 
düşmüştür. Nispi olarak bu azalma; kalkõnmanõn, sanayileşmenin, olumlu bir göstergesi 
gibi yorumlanabilirse de, özellikle tarõmda çalõşan nüfusun büyüklüğü dikkate alõndõğõnda, 
bu yoruma katõlmak pek mümkün değildir. Gerçekten de, yetmiş yõllõk dönemde kõrsal 
nüfus oransal olarak azalmõş ama mutlak değer olarak 10 milyondan 22 milyona 
yükselmiştir. İktisaden faal nüfus dikkate alõndõğõnda da kõrsal kesim nüfusunun payõnda 
önemli bir azalma olmamõştõr. Örneğin 1965 yõlõnda Türkiye'de iktisaden aktif nüfusun  
% 71.9'u kõrsal kesimde bulunurken bu oran 1990 yõlõnda ancak % 53.7'ye düşmüştür.1997 
yõlõ itibariyle kõrsal kesimin G.S.M.H.� dan aldõğõ pay ise sadece % 13.4� tür. 

Görülüyor ki 1980 sonrasõ uygulamalarõ, kõrsal ekonomik kalkõnmayõ öngörüldüğü şekilde 
başaramadõğõ gibi, kesimler arasõ sosyo-ekonomik refahõ dengeleyememiş aksine gelir 
dağõlõm eşitsizliğini daha da artõrmõş, kõrsal kesimi göreceli olarak fakirleştirmiştir. 

Bugün Türkiye'de hayvancõlõk sektörü, ne üretimde, ne teknoloji kullanõmõ ve verimlilikte, 
ne de işletme ölçeğinde Avrupa Birliği ile rekabet etme gücüne sahiptir. Kõrsal alanda 
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ekolojik ve sektörler arasõ ekonomik dengelerin önemli ölçüde bozulduğu ülkemizde kõrsal 
ekonomik yapõyõ ve dengeleri AB ülkeleri seviyesinde yeniden sağlamak için uzun vadeli 
ciddi ve istikrarlõ önlemler alma zorunluluğu vardõr. Bu amaçla yaklaşõk 10 yõllõk 
dönemde, topluluk ortak tarõm politikasõ hedeflerini ve ilkelerini esas alan ve kõrsal alanda 
köklü yapõsal değişmeleri sağlayan kurumlarõn yeniden ele alõnmasõ ve oluşturulmasõ 
gerekir. Devletin ekonomik faaliyet alanlarõnõ giderek daralttõğõ gerçeğini unutmadan, 
kõrsal ekonomik yapõnõn rasyonelleştirilmesinde, devletin düzenleyici ve yol göstericiliğini 
etkin kõlan kamu ve özel kesim örgütlenmeleri yeniden gözden geçirilmelidir. Hayvan 
üretici ve yetiştiricilerinin ekonomik örgütlenmelerinde, Avrupa Birliği�nde olduğu gibi 
üretim alt sektörlerini dikkate alan bir  anlayõşla örgütlenmeye gidilmelidir. Zira bugüne 
değin kõrsal kesimde sektörel yapõyõ dikkate almayan çok amaçlõ kõrsal kalkõnma 
kooperatifleri modeli hayvansal üretimde beklenen rasyonelleşmeyi  sağlayamamõştõr. 
Diğer taraftan hayvansal üretimin, hayvancõlõğa dayalõ sanayi ile etkin entegrasyonunun, 
üretimin rasyonelleştirilmesi ve kõrsal ekonomik kalkõnmanõn sağlanabilmesi için yaşamsal 
önem taşõdõğõ unutulmamalõdõr. 

2. YAKIN GEÇMİŞTEKİ GELİŞMELER VE MEVCUT DURUM 
2.1. Hayvancılık Sektöründe Üretim 

Türkiye�de hayvan ve hayvansal ürün üretimine ait verilerin incelenmesine geçmeden 
önce, ülkede mevcut hayvan varlõğõ ve sürü kompozisyonunda yõllar itibariyle meydana 
gelen değişiklikleri değerlendirmekte yarar görülmektedir. Türkiye�de en fazla üzerinde 
durulan sõğõrcõlõkta bile hala yerli õrk ve kültür õrkõ melezi hayvanlar önemli bir paya 
sahiptir. Ayrõca yõllar itibariyle kültür õrkõ ve kültür õrkõ melezlerinin sayõ ve oranlarõ artsa 
bile hayvan varlõğõnõn azaldõğõ görülmektedir. Türkiye�de büyükbaş hayvan varlõğõna ait 
bilgiler Tablo 3�de verilmiştir.  

Tablo 3. Türkiye�de Büyükbaş Hayvan Varlõğõ ve Sõğõr Varlõğõnda Değişik Genotiplerin  
Payõnda Meydana Gelen Değişmeler (bin baş) 

Sõğõr 
Kültür Irkõ Kültür Melezi Yerli Irk Yõllar 

mutlak % mutlak % mutlak % toplam endeks Manda Endeks Toplam 
Büyükbaş Endeks 

1990 1 013 8.90 3 670 32.26 6 694 58.84 11 377 100.00 371 100.00 11 748 100.00 
1991 1 254 10.47 4 033 33.68 6 686 55.84 11 973 105.24 366 98.65 12 339 105.03 
1992 1 337 11.19 4 132 34.57 6 482 54.24 11 951 105.05 352 94.88 12 303 104.72 
1993 1 442 12.11 4 342 36.46 6 126 51.44 11 910 104.68 316 85.18 12 226 104.07 
1994 1 512 12.70 4 543 38.17 5 846 49.12 11 901 104.61 305 82.21 12 206 103.90 
1995 1 702 14.44 4 776 40.51 5 311 45.05 11 789 103.62 255 68.73 12 044 102.52 
1996 1 795 15.10 4 909 41.30 5 182 43.60 11 886 104.47 235 63.34 12 121 103.18 
1997 1 715 15.33 4 690 41.93 4 780 42.74 11 185 98.31 194 52.29 11 379   96.86 
1998 1 733 15.71 4 695 42.56 4 603 41.73 11 031 96.96 176 47.44 11 207   95.39 

 

Tablo 3 incelendiğinde son 9 yõllõk dönemde sõğõr ve mandadan oluşan Türkiye büyükbaş 
hayvan varlõğõnõn % 4.61 oranõnda azaldõğõ görülmektedir. Azalõş sõğõrda % 3.04, mandada 
ise % 52.56 oranõndadõr. Sõğõr varlõğõ genotip gruplarõ itibariyle değerlendirildiğinde 1990 
yõlõnda 1 013 bin baş olan kültür õrkõ sõğõr sayõsõnõn % 71 oranõnda artõş göstererek 1998 
yõlõnda 1 733 bin başa ulaştõğõ; toplam sõğõr varlõğõ içerisindeki payõnõn da % 8.90�dan  
% 15.71�e çõktõğõ görülmektedir. Kültür õrkõ melezlerinde de benzer şekilde hem mutlak 
değer hem de oransal olarak artõş olmuş; kültür õrkõ melezi sõğõr sayõsõ % 28 artarken, 
toplam sõğõr varlõğõ içerisindeki payõ da % 32.26�dan % 42.56�ya çõkmõştõr. Kültür õrkõ ve 
kültür melezi sõğõr sayõsõndaki artõşlara koşut olarak yerli sõğõr sayõsõnda ise yõllar itibariyle 
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% 31 oranõnda bir azalma meydana gelmiş; toplam sõğõr sayõsõ içerisindeki oranõ ise  
% 58.84�den % 41.73�e düşmüştür. 

Küçükbaş hayvan varlõğõnda ve sürü kompozisyonunda yõllar itibariyle meydana gelen 
değişime ait veriler ise Tablo 4�de gösterilmiştir. 

 

Tablo 4. Türkiye�de Küçükbaş Hayvan Varlõğõ ve Sürü Kompozisyonunda Meydana Gelen 
Değişmeler (1000 baş) 

Koyun Keçi 
Merinos Yerli Toplam Kõl Keçisi Ankara Keçisi Yõllar 
sayõ % sayõ % sayõ Endeks sayõ endeks sayõ endeks 

Toplam 
Küçükbaş endeks 

1990 842 2.08 39 711 97.92 40 553 100.00 9 698 100.00 1 279 100.00 51 530 100.00 
1991 842 2.08 39 591 97.92 40 433 99.70 9 579 98.77 1 185 92.65 51 197 99.35 
1992 840 2.13 38 576 97.87 39 416 97.20 9 440 97.34 1 014 79.28 49 870 96.78 
1993 832 2.22 36 709 97.78 37 541 92.57 9 192 94.78    941 73.57 47 674 92.52 
1994 823 2.31 34 823 97.69 35 646 87.90 8 767 90.40    797 62.31 45 210 87.74 
1995 806 2.39 32 985 97.61 33 791 83.33 8 397 86.58    714 55.82 42 902 83.26 
1996 838 2.53 32 234 97.47 33 072 81.55 8 242 84.99    709 55.43 42 023 81.55 
1997 862 2.85 29 376 97.15 30 238 74.56 7 761 80.03    615 48.08 38 614 74.93 
1998 875 2.97 28 560 97.03 29 435 72.58 7 523 77.57    534 41.75 37 492 72.76 
 

Küçükbaş hayvan varlõğõna ait verilerin sunulduğu Tablo 4 incelendiğinde, yine büyükbaş 
hayvan sayõsõnda olduğu gibi toplam sayõnõn yõllar itibariyle azaldõğõ, buna karşõn sõğõr 
varlõğõndaki kadar olmamakla birlikte kültür õrkõ hayvan varlõğõnda oransal olarak bir artõş 
meydana geldiği görülmektedir. Nitekim koyun, kõl keçisi ve Ankara keçisinden oluşan 
toplam küçükbaş hayvan varlõğõ 1990 ile 1998 yõllarõ arasõ dönemde % 27.24 oranõnda 
azalarak 51 milyon baştan 37 milyon başa  düşmüştür. Bu azalõş aynõ dönemde koyunda  
% 28.42; kõl keçisinde % 22.43 ve Ankara keçisinde ise % 58.25 oranõnda olmuştur. 

Koyun varlõğõnda genotip gruplarõndaki değişme incelendiğinde; kültür õrkõ hayvan 
sayõsõnõn 1990-1998 yõllarõ arasõ dönemde % 3.9 oranõnda arttõğõ ve toplam koyun sayõsõ 
içerisindeki payõnõn % 2.08�den % 2.97�ye çõktõğõ görülmektedir. Yerli õrk koyun sayõsõ, 
aynõ dönemde, % 27.4 oranõnda azalmõş, toplam koyun sayõsõ içerisindeki payõ ise  
% 97.92�den % 97.03�e inmiştir. Görüldüğü üzere gerek toplam, gerekse yerli õrk koyun 
sayõsõnda meydana gelen yüksek oranlõ azalõşa karşõn kültür õrkõ koyun sayõsõnda kayda 
değer olumlu bir gelişme sağlanamamõştõr. 

Daha önceki plan dönemlerinde olduğu gibi Yedinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ döneminde 
de ülkenin bölgeler itibariyle değişen doğal, sosyal ve ekonomik koşullarõ çerçevesinde 
sürdürülen õslah çalõşmalarõ sonucunda özellikle sõğõr populasyonunda yüksek verimli 
kültür õrkõ hayvanlarõn oranõ artõrõlmõştõr. Ancak toplam hayvan sayõsõ ve küçükbaş hayvan 
varlõğõnda önemli azalma meydana gelmiştir. 

Sõğõr sayõsõnda meydana gelen azalõş, bir ölçüde, yüksek verimli genotiplerin payõndaki 
artõşa bağlanabilirse de, diğer türler için böyle bir iddiada bulunmak mümkün değildir. Bu 
durum dikkate alõndõğõnda yetiştiricilerin, başta yem ve finansman kaynaklarõ olmak üzere 
yüksek girdi maliyeti ve örgütsüz üretim ve pazarlama yapõsõ nedeniyle piyasada oluşan 
düşük ürün fiyatlarõ yüzünden üretimden uzaklaştõklarõ ve damõzlõk dahil hayvanlarõnõ 
mezbahaya sevk ettikleri söylenebilir. Diğer taraftan planlõ dönemde her yõl çayõr ve mera 
alanlarõnõn tarõm arazisi haline getirilmesi devam etmiştir. Bu uygulama otlatma 
olanaklarõnõn ve ucuz kaba yem kaynaklarõnõn azalmasõna neden olmuş, geriye kalan çayõr 
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ve meralarõn ise, aşõrõ otlatma ve bilinçsiz kullanõm nedeniyle, vasõflarõ bozulmuş ve 
verimleri azalmõştõr.  

Hayvan sayõsõnda görülen azalõşõn olumsuz etkilerinin sürü kompozisyonunda ve birim 
hayvan başõna verimlerde meydana gelen gelişmeler ile karşõlanõp karşõlanmadõğõnõ 
belirlemek için Türkiye�de yõllar itibariyle gerçekleşen hayvansal ürün üretimi ve hayvan 
başõna verimler incelenmiştir (Tablo 5). 

Türkiye�de toplam süt üretimi, 1993 yõlõnda 8 392 bin ton iken son yedi yõlda % 8 oranõnda 
bir artõş göstererek 1999 yõlõnda 9 062 bin tona ulaşmõştõr. Aynõ dönemde beyaz et ve 
yumurta üretiminde de sõrasõyla % 45.86 ve % 25.26 oranlarõnda artõş gerçekleşirken diğer 
tüm hayvansal ürünler azalmõştõr. Azalma kõrmõzõ ette % 11.67, yapağõda % 18.62; tiftikte 
% 33.33 ve kõlda % 18.03 olmuştur. 

Tablo 5. Türkiye�de Yõllara Göre Hayvansal Ürün Üretimi (bin ton) 
Yõllar Süt Kõrmõzõ Et Beyaz Et Yumurta Yapağõ Tiftik Kõl 
1993 8 392 1 002 460 483 72.5 2.1 6.1 
1994 8 539 1 000 478 498 73.0 2.1 6.2 
1995 8 400   968 496 515 70.0 1.9 5.7 
1996 8 500   940 520 541 66.0 2.0 6.0 
1997 8 650   915 550 559 63.0 2.0 5.0 
1998 8 850   900 611 580 61.0 1.5 5.2 
1999* 9 062   885 671 605 59.0 1.4 5.0 

 
1997 yõlõnda yapõlan genel nüfus sayõmõ sonucu Türkiye nüfusu, azalan bir hõzla da olsa, 
artmaya devem etmektedir. Çağdaş beslenme standartlarõna göre kişi başõna yõllõk ortalama 
et tüketiminin 36 kg, süt tüketiminin ise 180 lt olmasõ gerektiği göz önüne alõnõrsa son 
yõllarda kõrmõzõ et üretiminde meydana gelen azalõş ve beyaz et ile sütte sağlanan düşük 
oranlõ artõş kaygõ verici gelişmeler olarak değerlendirilmelidir. 

Çeşitli hayvansal ürünler için birim başa ortalama verimler Tablo 6�da verilmiştir.  
Tablo 6�da sunulan değerler incelendiğinde 1990 ile 1998 yõllarõ arasõnda sağõlan inek 
başõna süt veriminin % 19.09, sõğõr başõna ortalama karkas ağõrlõğõnõn % 22.48; dana 
karkas ağõrlõğõnõn % 64.07; koyun karkas ağõrlõğõnõn % 22.22 ve kuzu karkas ağõrlõğõnõn da 
% 36.36 oranõnda arttõğõ görülmektedir. Diğer taraftan tiftik ve kõl verimi azalmõş, sağõlan 
koyun başõna süt verimi ise dönem içerisinde küçük dalgalanmalar göstermekle birlikte 
değişmemiştir. 

Tablo 6. Türkiye�de Birim Hayvan Başõna Verimler (kg) 
Yõllõk Ortalama Süt Verimi Ortalama Karkas Ağõrlõğõ Yõllar 

Sõğõr Koyun Sõğõr Dana Koyun Kuzu 
Yapağõ Tiftik Kõl 

1990 1 351 48 129 103 18 11 1.49 1.17 0.42 
1991 1 408 49 145 140 19 13 1.50 1.16 0.41 
1992 1 436 49 150 141 19 13 1.50 1.17 0.41 
1993 1 476 49 147 137 20 13 1.50 1.19 0.41 
1994 1 501 48 143 139 20 13 1.50 1.14 0.41 
1995 1 576 49 162 160 21 15 1.50 1.12 0.40 
1996 1 586 49 166 167 22 14 1.51 1.12 0.40 
1997 1 593 48 158 161 22 14 1.51 1.12 0.40 
1998 1 609 48 158 169 22 15 1.51 1.14 0.40 
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Genel olarak sõğõrda birim başõna et ve süt veriminin arttõğõ gözlenmektedir. Ancak mevcut 
hayvan populasyonunun genotipik profilini iyileştirme çalõşmalarõnõn büyük ölçüde sõğõr 
üzerinde yoğunlaştõrõlmõş olmasõna rağmen ulaşõlan sonuç, hayvan varlõğõnõn azalõyor ve 
ülke nüfusunun da artõyor olmasõ göz önüne alõndõğõnda, tatmin edici olmaktan uzaktõr. 
Diğer taraftan aday ülke olduğumuz Avrupa Birliği�nde 1996 yõlõ itibariyle sõğõrda 
ortalama karkas ağõrlõğõ 281 kg/baş, yõllõk ortalama süt verimi ise 5 500 kg/baştõr. 

2.2. Türkiye�de Hayvancõlõk İşletmelerinin Sosyo-ekonomik Yapõsõ 

Devlet İstatistik Enstitüsü tarafõndan 1991 yõlõnda gerçekleştirilen Genel Tarõm Sayõmõ 
sonuçlarõna göre Türkiye�de kõrsal kesimde toplam 4 068 432 işletme bulunmaktadõr. Bu 
işletmelerin % 72.14�ü bitkisel ve hayvansal üretimin birlikte yürütüldüğü polikültür 
işletmelerken, % 24.43�ünde yalnõzca bitkisel üretim, % 3.43�ünde ise sadece hayvansal 
üretim yapõlmaktadõr. Hayvancõlõk sektöründe yer alan işletmelerin çok büyük bir kõsmõ 
küçük ölçekli, kapalõ ekonomi tipi geleneksel üretimde bulunan aile işletmeleridir.  

Sektörde, süt sõğõrcõlõğõ işletmelerinin % 84 gibi önemli bir bölümü 1-4 baş hayvana sahip 
sahiptir. Buna benzer şekilde faal durumda bulunan sõğõr besi işletmelerinin ise % 87�si 10 
başõn altõnda hayvana sahiptir. Koyunculuk işletmelerinde de genel durum  diğerlerinden 
farklõ değildir. Bunlarõn da % 72.2�si 50 başõn altõnda hayvana sahiptir. 

Ülkemizin değişik bölgelerinde yürütülen sosyo-ekonomik araştõrmalarda, bitkisel üretimle 
hayvansal üretimi birlikte yürüten işletmelerle, sadece hayvansal ürün üreten işletmelerden 
elde edilen veriler ayrõ ayrõ analiz edilmiş ve aşağõdaki sonuçlara ulaşõlmõştõr: 

Polikültür işletmelerin incelendiği  araştõrma sonucuna göre, işletmelerde mevcut hayvan 
varlõğõnõn  değer olarak % 70.87�si büyükbaş, % 28�i küçükbaş, % 1.13�ü de kümes 
hayvanlarõndan oluşmaktadõr. Kõrsal kesim işletmelerinin toplam aktif sermayeleri 
içerisinde hayvan sermayesinin payõ % 9.26 olarak hesaplanmõştõr. Bu oranõn bitkisel ve 
hayvansal üretimle tarõm teknolojisini bir arada yürüten işletmelerde % 25 olmasõ gerektiği 
dikkate alõndõğõnda incelenen işletmelerde hayvan sermayesinin düşük olduğu, bu durumun 
da işletme ekonomisini olumsuz yönde etkilediği söylenebilir. 

Söz konusu işletmelerde elde edilen toplam üretim değeri içerisinde hayvansal üretim 
değerinin payõ ortalama % 31.04 ile oldukça düşüktür. Diğer taraftan bu işletmelerde 
mevcut iş gücünün % 38.30�u atõl bulunmaktadõr. Bu işletmelerde hayvan sermayesi 
payõnõn artõrõlmasõ ile mevcut iş gücü daha etkin değerlendirilebilecek, hayvansal 
üretimden sağlanan gelir de artõrõlabilecektir. 

Sadece hayvancõlõkta ihtisaslaşmõş işletmelerin analizinden elde edilen sonuçlara göre, bu 
tip işletmelerde; hayvan varlõğõnõn % 84.56�sõnõn büyükbaş, % 14.25�inin küçükbaş ve  
% 1.19�unun kümes hayvanlarõ oluşturmaktadõr. İşletmelerin aktif sermayeleri içerisinde 
hayvan sermayesinin payõ % 31.15, elde edilen toplam üretim değerinde hayvancõlõğõn payõ 
ise % 87.5�tir. Bu işletmeler, daha çok kõyõ bölgeler ile büyük tüketim merkezleri civarõnda 
yoğunlaşmõş olup, yüksek verimli kültür õrklarõ ve bunlarõn melezleri ile süt sõğõrcõlõğõ, 
sõğõr besiciliği, broiler yetiştiriciliği ve yumurta tavukçuluğu yapan ünitelerdir. 

2.3. Dõş Ticaret  

Dünya Ticaret Örgütü Tarõm Anlaşmasõ yükümlülükleri doğrultusunda  Avrupa Birliği 
kendi üreticisine sağladõğõ iç destekler, ihracat sübvansiyonlarõ, ithalat korumalarõ gibi 
desteklerde indirimler yapmõştõr. Buna rağmen Türkiye�nin AB karşõsõnda hayvansal ürün 
ticaretindeki rekabet gücü halen yetersizdir. Bunda en büyük etken Türkiye�de iç destekler 
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ve hayvansal ürün ticaretinde serbest piyasa koşullarõnõn sağlõklõ ve yeterli bir şekilde 
işlememesi ve hayvancõlõk sektörünün yapõsal sorunlarõnõn devam etmesidir. 

BSE (deli dana hastalõğõ) nedeniyle canlõ hayvan ve hayvansal  ürünler ile bazõ yem ve 
yem katkõ maddeleri ithalatõna getirilen yasaklamalar devam etmektedir. 

Yakõn geçmişteki hayvan ve hayvansal ürünler dõş ticaretine ait veriler Tablo 7 ve  
Tablo 8�de özetlenmiştir. 

Tablo 7. Türkiye�nin Hayvan ve Hayvansal Ürünler İhracatõ 
1994 1995 1996 1997 1998 1999* Mallar M D M D M D M D M D M D 

Canlõ hayvan 
eşdeğeri yenilebilir et 47.6 6 902 23 3 335 13 1 885 12 1 740 7 1 015 8 1 160 

Yumurta 0.2 7 0.1 4 1 37 27 999 35 1 295 45 1 665 
Kirli tiftik 0.5 52 0.2 21  21 1 52 0.2 21 0.4 42 
Diğerleri  186  71  733  794  500  549 

Toplam  7 147  3 431  2 676  3 585  2 831  3 416 
M; miktar (bin ton)  D;değer (milyar TL-1994 yõlõ fiyatlarõyla),   *; tahmin 

Tablo 8. Türkiye�nin Hayvan ve Hayvansal Ürünler İthalatõ 
1994 1995 1996 1997 1998 1999* Mallar M D M D M D M D M D M D 

Damõzlõk sõğõr 
(baş) 7 664 232 74 056 2 243 50 927 1 542 51 2 0 0 2 000 61 

Dam. kümes 
hayvanõ  
(bin baş) 

2 300.3 154 2 532 169 3 563 238 3 700 247 2 691 180 2 800 187 

Kirli merinos 
yapağõsõ  
(bin ton) 

6.7 596 10.2 908 9 828 11 979 10 890 11 979 

Kirli diğer 
yapağõ 
 (bin ton) 

7.4 248 5.3 178 9 298 15 503 16 536 17 570 

Diğerleri  579  4860  2 482  1 400  1 008  1 099 

Toplam  1 809  8 358  5 388  3 131  2 614  2 896 
M; miktar,   D; değer (milyar TL-1994 yõlõ fiyatlarõyla),   *; tahmin 

Sektörde gerçekleşen ihracatta canlõ koyun ve keçi, yumurta ve kirli tiftik başlõca kalemler 
olarak görülmektedir. İhracata ait verileri gösteren Tablo 7�de canlõ koyun ve keçi 
ihracatõna ilişkin bilgiler canlõ hayvan eşdeğeri yenilebilir et olarak gösterilmiştir.  

Özellikle Körfez krizinin etkisiyle 1991 yõlõndan sonra canlõ hayvan ihracatõ azalma 
eğilimine girmiş ve 1993 yõlõnda 1 201 000 baş canlõ koyun, 2 231 baş canlõ keçi ihraç 
edilmiştir. 1994 yõlõnda ise dõşsatõm tekrar artma eğilimine girmiş ve 1 546 000 baş koyun, 
46 000 baş keçi ihraç edilmiştir. Canlõ koyun ihracatõ 1995, 1996, 1997 ve 1998 yõllarõnda 
sõrasõ ile 738, 363, 377 ve 226.3 bin baş olarak, canlõ keçi ihracatõ ise yine aynõ yõllarda 
sõrasõ ile 7 000, 595, 150 ve 4 243 baş olarak gerçekleşmiştir. 

Yumurta ve tiftik ihracat değerinde 1994 yõlõndan itibaren dalgalanmalar görülmekle 
birlikte genel bir artõş vardõr. Diğer yandan, tiftik ihracat miktarõ, üretimin azalmasõna bağlõ 
olarak, düşmüştür. 

Hayvan ve hayvansal ürün ithalatõndaki başlõca kalemleri damõzlõk sõğõr, damõzlõk kümes 
hayvanlarõ, merinos yapağõsõ ve halõ ipliği imalatõnda kullanõlan diğer yapağõlar 
oluşturmaktadõr. Damõzlõk sõğõr ithalatõna 1987 yõlõnda belirli bir program dahilinde 
başlanmõş ve 1997 yõlõ sonu itibariyle 300 000 başa yakõn damõzlõk sõğõr ithal edilmiştir. Bu 
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ithalatõn 132 698 başlõk kõsmõ 1994-1997 yõllarõ arasõnda gerçekleştirilmiş ve karşõlõğõnda 
1994 yõlõ fiyatlarõyla 4 019 milyar TL ödenmiştir. 

Kasaplõk olarak ithal edilen sõğõr sayõsõnda 1990-1996 yõllarõ arasõnda önemli artõşlar 
olmuştur. Ancak 1996 yõlõ ortalarõndan itibaren canlõ hayvan ithalatõnõn durdurulmasõ 
nedeniyle 1997 ve 1998 yõllarõnda kasaplõk ve damõzlõk sõğõr ithalatõ yapõlmamõştõr. Ancak 
ithalatõn durdurulmasõna rağmen sõnõr bölgelerinden önemli ölçüde büyükbaş ve küçükbaş 
hayvanõn kaçak olarak ülkemize sokulduğu bilinmektedir. Kümes hayvanlarõ 
yetiştiriciliğinde duyulan gereksinim nedeniyle damõzlõk kümes hayvanõ ithalatõ artarak 
sürmektedir. 

Türkiye�nin deri ithalatõ daha ziyade konfeksiyon girdisine yönelik ham deri ihtiyacõnõ 
karşõlamaya yöneliktir. 1980 yõlõ sonrasõ deri konfeksiyon sanayi ürünleri ihracatõndaki 
artõş nedeniyle, buna paralel olarak kaliteli ham deri talebi de artmõştõr. Talebi 
karşõlayamayan yurtiçi ham deri üretimi nedeniyle ithalata gidilmiştir. Son yõllarda 
hayvancõlõkta yaşanan olumsuz gelişmelere bağlõ olarak ham deri üretiminin düşmesi, ham 
deri ithalatõnõn gümrüksüz yapõlmasõ ve ithal edilen derilerin daha kaliteli olmasõ ithalatõ 
artõrmaktadõr. Türkiye toplam ithalatõnda deri sektörünün payõ 1996 yõlõ itibariyle % 2.5 
ham deri ithalatõnõn payõ ise yine toplam  ithalat içerisinde % 1.5 olarak gerçekleşmiştir. 
2.4. Hayvansal Ürün Talebi 

Hayvansal ürünlere olan yurtiçi talep, toplam nüfus, nüfusun yaş ve cinsiyet olarak 
nitelikleri, gelir seviyesi, ürün fiyatlarõ ve tüketim alõşkanlõklarõnõn etkisi altõnda oluşmakta 
ve değişiklik göstermektedir. Yõllar itibariyle hayvansal ürün talebinde meydana gelen 
değişmeler Tablo 9�da gösterilmiştir. 

Tablo 9. Türkiye�de Yõllara Göre Hayvansal Ürün Talep Miktarlarõ (bin ton) 

Mallar 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999* 
Et (kanatlõ eti dahil) 1 425.9 1 430.4 1 441 1 447 1 453 1 504 1 548 
Süt    8 392    8 539 8 400 8 500 8 650 8 850 9 062 
Yumurta    482.3   497.8 514.9     540     532     545    560 
Yapağõ    103.1     87.1   85.5       84       89       87      87 
Tiftik        1.9       1.6     1.7         2      1.6      1.3        1 
Kõl        6.1       6.2     5.7         6      5.3      5.2        5 

 

Tablo 9 incelendiğinde et, süt ve yumurta talebinin yõllar itibariyle sürekli arttõğõ buna 
karşõn yapağõ, tiftik ve kõl talebinde azalma meydana geldiği görülmektedir. Toplam et 
talebi 1993 yõlõnda 1 425.9 bin ton iken 1999 yõlõnda kadar % 8.56 oranõnda artõş 
göstererek 1 548 bin tona ulaşmõştõr. Mutlak değer olarak ise 122.1 bin tonluk bir artõş 
olmuştur. Aynõ dönemde toplam et üretimi ise % 6.43 oranõnda bir artõş göstererek 1 462 
bin tondan 1 556 bin tona ulaşmõştõr.  Üretimde mutlak değer olarak 94 bin tonluk bir artõş 
sağlanabilmiştir. Görüldüğü üzere et üretiminde artõş hõzõ talepte ortaya çõkan artõş hõzõna 
ulaşamamõştõr. 

Süt talep miktarõ 1993-1999 yõllarõ arasõ dönemde mutlak değer olarak 670 bin ton, oransal 
olarak ise % 7.98�lik bir artõş göstermiştir. Türkiye�de mevcut tüketim düzeyine göre; süt 
arzõ toplam süt talebini karşõlayabilecek seviyededir. 

Yumurta talep miktarõ aynõ yõllar arasõ dönemde mutlak değer olarak 77.7 bin ton, oransal 
olarak ise % 16.11 artõş göstermiştir. Bu dönemde mutlak değer olarak 122 bin ton artan 
yumurta üretiminde % 25.26 oranõnda bir artõş olmuştur. 
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Yapağõ, tiftik ve kõlda talep miktarõ sõrasõyla % 15.62, % 47.37 ve % 22 oranlarõnda azalõş 
meydana gelmiştir. 
2.5. Hayvan ve Hayvansal Ürün Fiyatlarõ  

Türkiye�de hayvansal üretimin büyük bir kõsmõ küçük ölçekli, ülke sathõnda dağõnõk 
polikültür işletmelerde yapõlmaktadõr. Bu işletmelerin önemli bir bölümünde üretim 
geleneksel yöntemlerle sürdürülmekte ve örgütlenme konusunda yetersizlik devam 
etmektedir. Bu irrasyonel yapõ, üreticilerin pazarlõk gücünü zayõflatmakta, ileri sürüldüğü 
gibi hayvan ve hayvansal ürün fiyatlarõ  serbest piyasa koşullarõnda teşekkül etmemektedir.  

Hayvancõlõk sektöründe fiyatlar, çok sayõda ve örgütsüz üreticiler ile özellikle fiyat 
konusunda fikir birliği içerisinde olan sõnõrlõ sayõdaki alõcõnõn bulunduğu oligopson bir 
piyasada teşekkül etmektedir. Ancak, canlõ hayvan fiyatlarõnõn oluşumunda terminal 
pazarlardaki ticaret borsalarõnõn canlõ hayvan şubeleri ve et kombinasõ bulunan illerde de 
Et ve Balõk Kurumu A.Ş. etkili olmaktadõr. Buna karşõlõk  sütte Türkiye Süt Endüstrisi 
Kurumu�nun özelleştirilmesinden sonra piyasada fiyat istikrarõnõn sağlanmasõnda etkin 
olabilecek bir kamu kurumu bulunmamaktadõr. Üretimin büyük bir kõsmõnõn ticari 
işletmelerde gerçekleştiği tavukçulukta tavuk eti ve yumurta fiyatlarõ ise genelde arz ve 
talebe göre serbest piyasada oluşmaktadõr. Başlõca hayvan ve hayvansal ürün fiyatlarõnda 
meydana gelen gelişmeler Tablo 10-13�te mutlak değer ve endeks olarak verilmiştir. 

Hayvansal üretimde, üretim alt sektörlerine göre değişmekle birlikte maliyetlerin yapõsõna 
ortalama % 50-70 oranõnda giren karma yemde yõllar itibariyle meydana gelen fiyat 
artõşlarõ ise Tablo 14�te verilmiştir. 

Tablo 10. Türkiye�de Üretici Eline Geçen Kasaplõk Hayvan Fiyatlarõ (TL/baş) 
Sõğõr Dana Yõllar 

Yerli Kültür õrkõ Melez Yerli Kültür õrkõ Melez Koyun Kuzu 

1990 742 235 1 831 261 1 238 170 375 412 919 325 623 378 140 723 140 723 
1991 1 294 405 3 373 068 2 246 863 810 656 1 990 119 1 405 559 254 998 147 384 
1192 2 721 334 6 524 041 4 370 472 1 725 900 4 010 358 2 828 097 509 273 313 296 
1993 4 953 907 10 805 053 7 216 188 3 424 005 6 611 712 4 804 481 906 069 551 683 
1994 8 538 580 21 921 414 14 431 517 9 859 531 11 791 189 9 216 722 1 863 390 1 157 660 
1995 22 360 458 58 023 201 37 791 531 14 570 777 35 377 821 24 846 646 4 630 688 2 932 691 
1996 38 824 575 91 488 445 62 064 976 25 542 901 55 516 340 40 775 414 9 608 882 5 018 681 
1997 55 651 292 128 624 986 87 897 916 36 531 343 79 770 649 58 020 950 12 649 568 7 428 495 

 

Tablo 11. Türkiye�de Sõğõr ve Koyunda Üretici Eline Geçen Kasaplõk Hayvan Fiyatlarõ Endeksi 
(1990=100) 

Sõğõr Dana Yõllar 
Yerli Kültür õrkõ  Melez Yerli Kültür õrkõ Melez Koyun Kuzu 

1990    100    100    100    100    100    100    100    100 
1991    174    184    181    216    216    225    181    105 
1192    367    356    353    460    436    454    362    223 
1993    667    590    583    912    719    771    644    392 
1994 1 150 1 197 1 166 2 626 1 283 1 479 1 324    823 
1995 3 013 3 168 3 052 3 881 3 848 3 986 3 291 2 084 
1996 5 231 4 996 5 013 6 804 6 039 6 541 6 828 3 566 
1997 7 498 7 024 7 099 9 731 8 677 9 308 8 989 5 279 
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Tablo 12. Türkiye�de Et, Süt ve Yumurtada Üretici Eline Geçen Fiyatlar 

Yõllar Sõğõr Eti 
(TL/kg) 

Koyun Eti 
(TL/kg) 

Kuzu Eti 
(TL/kg) 

Süt (inek) 
(TL/lt) 

Yumurta 
(TL/ad) 

1990        7 953     6 660     6 224   1 033      218 
1991      13 111   12 652   17 390   1 630      310 
1992      22 316   23 153   27 325   2 717      735 
1993      48 959   34 022   39 587   4 143      966 
1994      82 465   74 213   75 398   8 072   1 639 
1995    169 478 169 124 202 637 15 992   3 812 
1996    219 717 288 800 275 214 27 177   6 995 
1997    529 339 529 700 547 816 50 589 11 813 
1998 1 096 511 832 500 - - - 

 

Tablo 13. Türkiye�de Et, Süt ve Yumurtada Üretici Eline Geçen Fiyatlar Endeksi (1990=100) 

Yõllar Sõğõr eti 
(TL/kg) 

Koyun eti 
(TL/kg) 

Kuzu eti 
(TL/kg) 

Süt(inek) 
(TL/lt) 

Yumurta 
(TL/ad) 

1990      100      100    100    100   100 
1991      165      190    279    158   142 
1992      281      348    439    263   337 
1993      616      511    636    401   443 
1994   1 037   1 114 1 211    781   752 
1995   2 131   2 539 3 256 1 548 1 749 
1996   2 763   4 336 4 422 2 631 3 209 
1997   6 656   7 953 8 802 4 897 5 419 
1998 13 787 12 500 - - - 

 

Süt yemi ve inek sütü fiyatlarõndaki gelişmeler 1990 ve 1997 yõlarõ arasõndaki dönem 
itibariyle değerlendirildiğinde, süt yemi fiyat endekslerinin süt fiyat endeksinin üstünde 
seyrettiği görülmektedir. Yine aynõ dönemde yumurta fiyatlarõndaki artõş da yumurta yemi 
fiyatlarõndaki artõşõn gerisinde kalmõştõr. Bu durum üreticiyi ve dolayõsõyla üretimi olumsuz 
yönde etkilemiştir. Bu nedenle hayvancõlõğõn gelişmesi bakõmõndan, üreticilere pazar 
garantisi, girdi fiyatlarõnõn büyük ölçüde yükselmesinin önlenmesi ve üreticilerin ürünleri 
için tatmin edici düzeyde fiyat bulmalarõnõn sağlanmasõ için gerekli  piyasa düzenleme 
önlemleri devletçe alõnmalõdõr. 

 

Tablo 14. Türkiye�de Sanayi Yemi (Karma Yem) Fiyatlarõ (TL/kg) 
Süt Yemi Besi Yemi Etlik Piliç Yemi Yumurta Yemi Yõllar 

fiyat endeks fiyat endeks Fiyat endeks fiyat endeks 
1990     530    100   520   100      890      100      720      100 
1991     890    168   885   170   1 585      178   1 240      172 
1992   1 650    311   1 640   315   2 890      325   2 240      311 
1993   1 972    372   1 972   379   3 657      411   2 671      371 
1994   6 070 1 145   5 951 1 144 14 126   1 587   9 860   1 369 
1995 15 200 2 868 15 000 2 885 23 000   2 584 18 200   2 528 
1996 20 800 3 925 20 600 3 962 37 120   4 171 27 900   3 875 
1997 29 000 5 472 29 000 5 577 60 050   6 747 41 570   5 774 
1998 46 000 8 679 45 000 8 654 86 000   9 663 67 000   9 306 
1999 56 000 10 566 56 000 10 769 110 000 12 360 77 000 10 694 
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2.6. İstihdam 

Türkiye�de 1998 yõlõ itibariyle iktisaden aktif nüfus 22.2 milyondur. Mevcut işgücünün 
20.8 milyonluk kõsmõ istihdam edilirken 1.4 milyon kişi işsiz durumdadõr. Yõllar itibariyle 
iktisaden aktif nüfus, istihdam edilen nüfus ve bunun sektörlere dağõlõmõ Tablo 15�te, ve 
sektörlerin GSMH� daki paylarõ ise Tablo 16�da verilmiştir. 

Tablo 15. Yurtiçi Aktif Nüfus, İstihdam Edilen Nüfus ve Bunun Sektörlere Dağõlõmõ 
(bin kişi) 

1994 1995 1996 1997 1998  
Nüfus % Nüfus % Nüfus % Nüfus % Nüfus % 

Aktif nüfus 21 403  21 907  22 236  21 899  22 178  
İstihdam edilen nüfus 19 664 100.0 20 394 100.0 20 894 100.0 20 505 100.0 20 799 100.0 
Tarõm  8 806 44.8 9 538 46.8 9 379 44.9 8 584 41.9 8 684 41.8 
Sanayi 3 223 16.4 3 111 15.3 3 327 15.9 3 529 17.2 3 577 17.2 
Hizmetler 7 635 38.8 7 745 38.0 8 188 39.2 8 392 40.9 8 488 40.8 
İşsiz 1 739  1 513  1 342  1 394  1 429  

 

Tablo 16. Sektörlerin GSMH� deki Paylarõ 
Sektörler 1993 1994 1995 1996 1997 
Tarõm    14.5   15.3   14.4   14.0   12.7 
Sanayi   26.5   26.6   27.7   27.7   28.1 
Hizmetler   59.0   58.1   57.9   58.3   59.2 
Toplam 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

 

Aktif nüfusun büyük bir bölümü kõrsal alanda tarõm sektöründe istihdam edilmektedir. 
Dönem içinde yõllar itibariyle kõrsal kesimde istihdam edilen nüfus azalarak % 44.8�den  
% 41.8�e düşmüştür. Diğer taraftan bu kesimin GSMH� deki payõ da % 15�den % 12.7�ye 
düşmüştür.  

Bu tespitlerden kõrsal kesimin milli gelirden giderek daha az pay almaya başladõğõ, başka 
bir deyişle kişi başõna gelir dağõlõmõ eşitsizliklerinin daha da büyüdüğü anlaşõlmaktadõr. Bu 
durum aynõ zamanda kõrsal kesimin istikrarlõ kalkõnmasõnõ sağlamak ve bölgeler arasõ 
gelişme farklõlõklarõnõ  ortadan kaldõrmak ve en aza indirmek politikasõnõn pek başarõlõ 
olmadõğõnõ özellikle hayvancõlõğõn ihmal edildiğini ortaya koymaktadõr. 
2.7. Sektördeki Kuruluşlar 

Türkiye�de kõrmõzõ et ve et mamulleri sanayisinde faaliyette bulunan kuruluşlar Et ve Balõk 
Kurumu, belediye mezbahalarõ, özel sektöre ait kombinalar, et ürünleri imalat tesisleri, 
parçalama tesisleri ve soğuk hava depolarõ olarak özetlenebilir. 

Daha önceleri 29 adet kombinaya sahip olan Et ve Balõk Ürünleri AŞ 1995 yõlõnda yapõlan 
özelleştirme sonucunda 15�i kombina olmak üzere 17 işletmesi ile  halen faaliyetini 
sürdürmektedir. Özelleştirme sonrasõ geriye kalan bu işletmelerin toplam kurulu kapasitesi 
149 500 bin tondur. Depolama kapasiteleri ise 15 714 tondur. 

Sektörde faaliyette bulunan belediye mezbahalarõnõn toplam sayõsõ 820�dir. Bu 
mezbahalarõn toplam kurulu kesim kapasitesi; 18 395 büyükbaş (BB)/gün ve 57 772 
küçükbaş (KB) /gün�dür. Yine belediyelere ait olup faaliyetini sürdüren üç adet kombina 
bulunmaktadõr. Bu kombinalarõn toplam kurulu kesim kapasitesi ise 1 450 BB/gün ve  
18 500 KB/gün� dür. 
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Özel sektöre ait 33 adedi sadece büyükbaş ve geri kalanõ hem büyükbaş hem de küçükbaş 
kesimi yapan toplam 90 adet kombina bulunmaktadõr. Bu kombinalarõn toplam kurulu 
kesim kapasiteleri 10 100 BB/gün ve 51 985 KB/gün�dür. Sektörde faaliyet gösteren diğer 
özel kesim üretim tesisleri olarak 67 adet et ve mamulleri imalathanesi, 25 adet soğuk hava 
deposu ve 20 civarõnda parçalama ünitesi bulunmaktadõr. 

Süt ve süt mamulleri sanayisinde ise, ülke genelinde toplam 4 000 civarõnda işletme 
faaliyette bulunmaktadõr. Bu işletmeler sayõ itibariyle toplam gõda işletmeleri sayõsõnõn  
% 16�sõnõ oluşturmaktadõr. Mevcut  işletmelerin yaklaşõk % 10�u �modern işletme� olarak 
tanõmlanmaktadõr. Bu modern tesislerin ortalama kapasite kullanõm oranõ % 50 
civarõndadõr. Modern olarak tanõmlanamayan ve toplam işletme sayõsõnõn % 90 gibi büyük 
bir kõsmõnõ oluşturan işletmelerde ise ortalama kapasite kullanõm oranõ % 25 civarõndadõr. 

Tavukçulukta faaliyette bulunan işletme sayõsõ 1997 yõlõ itibariyle toplam 9 987�dir. Bu 
işletmelerin 3 202�si yumurtacõ geri kalan 6 785�i ise broiler işletmeleridir. Her iki grupta 
da işletmelerin çoğunluğu 5 000 başõn altõnda kapasiteye sahiptir. Sektörde yine 1997 yõlõ 
itibariyle 114 adet kanatlõ kesimhanesi bulunmaktadõr. Bu kesimhanelerin hemen hemen 
tamamõ özel sektöre aittir. Sadece ikisi Et ve Balõk Kurumuna ait işletmelerdir. Mevcut 
kanatlõ kesimhanelerinin toplam kurulu kapasitesi yaklaşõk 150 000 adet/saat�tir. 
2.8. Hayvancõlõk Sektöründe Günümüze Kadar Uygulanan Destekleme Politikalarõ 

Hayvancõlõğõ destekleme politikalarõnõn amacõ; üreticinin gelir ve yaşam düzeyini 
yükseltmek, sektörde modern ve rasyonel işletmelerin oluşmasõnõ teşvik etmek, kaliteli ve 
yeterli miktarda üretim yapmak, ürünlerin değerlendirilme ve pazarlanmasõnõ iyileştirmek, 
ilgili sanayinin kurulmasõna ve gelişmesine olanak sağlamaktõr. Bu politikalar aynõ 
zamanda tüketicinin yararõnõ da gözeterek, bütün bunlarla ilgili plan ve projelerin 
oluşturulmasõ, finanse edilmesi ve uygulanmasõ amacõyla alõnacak ve uygulanacak kararlar 
topluluğu olarak tanõmlanabilir. Böyle bir tanõm içerisinde hayvancõlõğõn desteklenmesi 
farklõ biçim ve kapsamlarda bütün dünya için geçerlidir. Ancak her ekonomide farklõ 
öncelikler olmasõ nedeniyle farklõ uygulamalar vardõr. 

Türkiye�de hayvancõlõk sektörünün bütçe ve bütçe dõşõ kaynaklarla yeterince 
desteklendiğini ve hayvansal üretimin gerektiği gibi teşvik edildiğini söylemek mümkün 
değildir. Bunda en büyük etken hayvan üreticisi ve yetiştiricisinin sorunlarõ  
kamuoyunun gündemine getirmede ekonomik bir güç oluşturamamasõ ve siyasi alanda 
ağõrlõlõğõnõ ortaya koyamamasõdõr.  

Yõllarca ürün bazõnda sayõlarõ 29�u bulan bir çok bitkisel ürün destek ve teşvik görmüş, 
buna karşõlõk hayvansal üretime aynõ titizlik gösterilmemiştir. Zaman zaman yapõlan 
hayvansal ürün ithalatõ, hayvancõlõk sektöründe faaliyette bulunan üreticiyi düşen ürün 
fiyatlarõ sonucu zora sokmuş ve üretimden uzaklaşmasõna neden olmuştur. Hayvancõlõkta 
bugüne değin yapõlan  ve istikrarlõ olmayan desteklemeler şu şekilde özetlenebilir. 

 
2.8.1. Girdi desteği 

Karma yem sübvansiyonu 

1.1.1985 tarihinden itibaren tescile tabi karma yem satõn alan hayvan yetiştiricilerine fatura 
karşõlõğõnda, fatura bedelinin % 20 si oranõnda sanayi yemi desteklemesi ödenmeye 
başlanmõştõr. Daha sonra ihtiyacõ olan karma yemi kendi tesislerinde üreten hayvancõlõk 
işletmeleri de sanayi yemi destekleme kapsamõna alõnmõştõr. 1.5.1985 tarihinden itibaren 
bu oran % 25 e çõkarõlmõş olup, 1988 tarihinden itibaren sanayi yemi desteklemesinin 
uygulama şekli değiştirilip bayi ve fabrika çõkõş fiyatõndan 40 TL/kg düşülerek 
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yetiştiricilere satõşõna başlanmõştõr. Destekleme ödemeleri yem fabrikalarõna yapõlmõştõr. 
1989 yõlõndan itibaren destekleme sadece yem fabrikalarõndan bayi ve yetiştiriciye satõşta 
fatura üzerinden 40 TL/kg düşülerek uygulanõlmaya başlanmõş, 15.8.1989 tarihinden 
itibaren de uygulamaya son verilmiştir. 

Kaynak kullanõmõnõ destekleme fonu 

Ülke hayvancõlõğõnõ ve sektörde modern işletmelerin kurulmasõnõ teşvik amacõyla 7.6.1986 
tarih ve 86/10716 sayõlõ Bakanlar Kurulu Kararõ ile özkaynağa dayalõ olarak 
gerçekleştirilen projeli hayvancõlõk yatõrõmlarõ için Kaynak kullanõmõnõ destekleme 
fonundan prim ödemesi yapõlmõştõr. Bu uygulama ile sabit yatõrõm üzerinden kalkõnmada 
öncelikli illerde sabit yatõrõmõn % 30�u, diğer illerde ise % 25�i oranõnda iade primi 
ödenmiştir. Söz konusu teşvik uygulamasõ 1995 yõlõnda sona ermiştir. 

Damõzlõk süt sõğõrõ teşviki  

Ülke sõğõrcõlõğõnõ geliştirmek, mevcut sõğõr populasyonundaki yüksek verimli kültür 
õrklarõnõn oranõnõ arttõrmak, birim hayvan başõna et ve süt verimini yükseltmek, girdi, 
üretim ve pazarlama maliyetlerini düşürmek suretiyle karlõlõğõ arttõrmak ve  süt sõğõrcõlõğõ 
işletmelerinin devamõnõ sağlamak amacõyla 1987 yõlõ Temmuz ayõnda damõzlõk süt sõğõrõ 
ithalatõna başlanmõştõr.  

İthal edilecek damõzlõk süt ineği başõna 150 000 TL ile başlamõş olan bu teşvik uygulamasõ 
1990 yõlõnda kalkõnmada öncelikli yörelerde 1 000 000 TL� ye, diğer illerde ise  
450 000 TL�ye çõkarõlmõştõr. 1994 yõlõ başõndan itibaren ise ithal edilecek başlangõçta 250 
bin baş ile sõnõrlõ süt sõğõrõna CIF fiyatõnõn % 25� i oranõnda destekleme yapõlmõştõr. Bunun 
yanõ sõra daha önce yurtdõşõndan ithal edilerek yurtiçinde yetiştirilen kültür õrkõ süt 
sõğõrlarõnõn dölleri, TİGEM tarafõndan yetiştirilen damõzlõk gebe düveler ve Türk-Anafi 
projesi kapsamõnda yetiştirilen ve saf õrk sertifikasõna sahip damõzlõk düvelere bakanlõkça 
belirlenen CIF bedelinin % 35�i oranõnda destek ödemesi yapõlmõştõr. 20 bin başla 
sõnõrlandõrõlmõş olan uygulama 1996 yõlõna kadar devam etmiştir. 

İlaç sübvansiyonu  

Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu ile Hayvan Sağlõğõ ve Zabõtasõ Kanunu�na 
dayanõlarak bitki ve hayvan hastalõk ve zararlõlarõ ile mücadeleyi yaygõnlaştõrmak ve 
bunlarõn yayõlmasõnõ önlemek amacõyla bu faaliyet dalõnda destekleme iki şekilde 
yapõlmaya başlanmõştõr: 1. salgõn hastalõk ve zararlõlar görüldüğünde devletçe yapõlan 
mücadeleler, 2. üretici tarafõndan yapõlan mücadelelerin desteklenmesi. Birincisinde 
üreticiye herhangi bir ücret tahakkuk ettirilmemekte, tüm girdiler devletçe 
karşõlanmaktadõr. 1985 yõlõna kadar bu hizmet bizzat devletin eleman ve araçlarõ ile 
gerçekleştirilmiş, ancak 1985 yõlõndan sonra ihale ile yaptõrõlmaya başlanmõştõr. 1987 
yõlõndan sonra üreticinin satõn aldõğõ ilaçlarõn bedelinin % 20�si faturadan düşülerek ilacõn 
subvansiyonlu fiyattan üreticiye intikali sağlanmaktadõr. Uygulamaya halen devam 
edilmektedir. 

Elektrik sübvansiyonu 

25 Aralõk 1997 tarihinden itibaren Elektrik Tarifeleri Yönetmeliği�nde yapõlan değişiklikle 
kültür balõkçõlõğõ ve kümes hayvanlarõ çiftliklerinde kullanõlan elektrik enerjisi indirimli 
tarifeden yararlanmaktadõr. 
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2.8.2. Ürün Desteği 

Süt teşvik primi 

3 Mayõs 1987 yõlõnda başlayan süt teşvik primi uygulamasõyla işletmelerden gelen çiğ süt 
üretimindeki artõş yanõnda süt işleyen işletmelerin teknolojik düzeylerinde de olumlu 
yönde gelişmeler kaydedilmiştir.  

Et teşvik primi 

Kõrmõzõ ve beyaz etin pazarlanmasõnõ daha etkin hale getirmek, günün teknolojisine ve 
sağlõk koşullarõna uygun hayvan besisi yaparak tüketiciye daha sağlõklõ et arzõnõ sağlamak, 
hayvancõlõğõ geliştirmek ve besicileri teşvik etmek amacõ ile 18.4.1990 tarihli Yüksek 
Planlama Kurulu Kararõ gereğince Et ve Balõk Kurumu Kombinalarõ, 2687 Sayõlõ Kanuna 
göre kurulmuş özel sektör kombinalarõ ve kanatlõ hayvan mezbahalarõnda kesilen 
hayvanlardan elde edilen et için teşvik primi uygulamasõna başlanmõştõr. 

İlk uygulamada kõrmõzõ et için 400 TL/kg, fason kesim için 100 TL/kg, beyaz et için ise 
160 TL/kg teşvik primi belirlenmiştir. Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõ�nõn teklifi üzerine 
kõrmõzõ et için ödenecek teşvik primi 4 000 TL/kg�a, fason kesimler için ödenecek teşvik 
primi 1000 TL/kg�a çõkarõlmõş, beyaz ette prim uygulamasõ tamamen kaldõrõlmõştõr. Et 
teşvik primi uygulamasõ ise 31.12.1994 tarihinde sona ermiştir. 
2.8.3. Fiyat yolu ile destekleme  

Üreticinin ürününü değerlendirebilmesi için kurulmuş olan EBK, SEK, Yapağõ Tiftik 
Genel Müdürlükleri ile Birlik konumunda olan Tiftik Birlik, Koza Birlik belli dönemlerde 
ürün alõmõ yapmõştõr. Diğer taraftan EBK ve özelleştirilinceye kadar SEK, üreticinin 
ürününü belirlenen fiyattan satõn alarak ürün pazarlanmasõnda fiyat yoluyla 
desteklenmesinde yardõmcõ olmuştur. Canlõ hayvan birkaç yõl devlet destekleme kapsamõna 
alõnmõş, alõcõ kuruluş olarak da EBK görevlendirilmiştir. 1984 yõlõndan itibaren canlõ 
hayvan destekleme kapsamõndan çõkarõlmõştõr. 

Tiftik 1970 yõlõnda devlet destekleme kapsamõna alõnmõş olup, birkaç yõl hariç bu 
uygulama 1993 yõlõna kadar devam etmiştir. 1993 yõlõndan sonra desteklemeden çõkarõlmõş, 
alõmlar birliğe sağlanan % 50 basit faizli kredi ile Tiftik Birlik tarafõndan yapõlmaya 
başlanmõştõr.  

Yaş ipek kozasõ 1980 yõlõnda destekleme alõm kapsamõna alõnmõş daha sonra kapsam dõşõ 
bõrakõlmõş, 1991 ve 1992 yõllarõnda tekrar destekleme kapsamõna alõnmõş bu yõldan sonra 
tiftikte olduğu gibi ürün Koza Birlik tarafõndan üreticiden alõnmaya başlanmõştõr. 

2.8.4. Diğer destekler 
Suni tohumlama 

Ülkemiz sõğõr mevcudu bakõmõndan büyük bir potansiyele sahip olmasõna rağmen, gerek 
et, gerekse süt üretimi yönünden beklenen  düzeye ulaşõlamamõştõr. Yerli sõğõr õrklarõnõn 
melezlemeyle yüksek verimli õrklara dönüştürülmesinde suni tohumlama büyük önem 
taşõmaktadõr. Suni tohumlama 1987 yõlõndan itibaren desteklemeye tabi tutulmuştur. 
25.9.1990 tarihinden itibaren Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõndan izin almõş özel ve tüzel 
kişilerce yapõlan suni tohumlama da bu kapsama alõnmõştõr.  

1990 yõlõndaki uygulama ile tohumlama sonucu gebe kalan inek başõna kalkõnmada birinci 
derecede öncelikli illerde 10.000 TL, ikinci derecede öncelikli illerde 8 000 TL, diğer 
illerde 6 000 TL ödenmiştir. Ödemeler, il ve ilçelerdeki resmi veteriner hekimler tarafõndan 
tasdik edilen gebelik raporlarõna göre T.C. Ziraat Bankasõ şubelerince yapõlmõştõr. Ayrõca, 
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bakanlõk bünyesinde çalõşan sağlõk elemanlarõ tarafõndan yapõlan suni tohumlamalarõn  
60 doğum oranõna ulaşmasõ durumunda inek başõna kalkõnmada öncelikli illerde  
200 000 TL, diğer illerde 100 000 TL prim ödemesi uygulanmaktadõr.  

Tavizli krediler 
T.C. Ziraat Bankasõ tarafõndan genelde tarõm sektörüne tavizli kredi verilmektedir. Bu 
krediler hayvancõlõk sektöründe bitkisel üretime göre daha düşüktür. Bu faiz oranlarõ ticari 
kredi faiz oranlarõ ile karşõlaştõrõldõğõnda bazõ yõllar iki-üç kat daha düşük  tutulmuştur. 
Ayrõca 1995 yõlõnda 95/7418 sayõlõ kararname çerçevesinde hayvancõlõğõn geliştirilmesi 
için % 20 faizli 18 trilyonluk destek sağlanmõştõr. 

Sõfõr faizli besicilik kredisi 

29.1.1993 tarihinde başlatõlan bu uygulama ile, yatõrõmõnõ tamamlamõş ancak işletme 
sermayesi yetersizliği sebebi ile besi materyali alamayan yetiştiricilere Et ve Balõk Kurumu 
Genel Müdürlüğü ve 1580 sayõlõ kanununa göre açõlma izni almõş özel kombinalar 
aracõlõğõyla ayni olarak aktarõlmak üzere �Faizsiz Sözleşmeli Besicilik İşletme Kredisi� adõ 
altõnda faizsiz kredi verilmiştir. 

Dõş ticaret mevzuatõ ile hayvancõlõğõn desteklenmesi 

Hayvancõlõğa verilen destek ve teşviklerin dõşõnda hayvancõlõğõn gelişmesinde önemli 
etmenlerden biri de dõş ticaret uygulamasõdõr. Çoğu ülkede olduğu gibi ülkemizde de yerli 
üretimin korunmasõ için ithalatta başta gümrük vergileri olmak üzere diğer bazõ tedbirler 
uygulanmaktadõr. Diğer yandan yine hayvancõlõğõn gelişmesinde ihracat desteği de önemli 
yer tutmaktadõr. Bunun için hayvansal ürünlerin ihracatõnda da belli dönemler ihracat 
iadesi verilmiştir. Tavuk eti ve yumurta ihracatõ halen teşvik görmektedir. 

Tarõmsal ürünlerin desteklenmesinde şimdiye kadar ürün üzerinde durulmuş ve genellikle 
fiyat ve girdi yolu ile desteklemeler  uygulamanõn temel unsurunu oluşturmuştur. Fiyat ve 
girdi yolu ile desteklemenin yeterli olmadõğõ, tarõmsal ürünlerin üretimi de söz konusu 
olabilir. Bu durumda ekonomik bir faaliyet bütünlüğü sağlamayabilmek açõsõndan ürün ile 
ilgili faaliyet ve fonksiyonun da desteklenmesi gereklidir. 
2.9. Hayvancõlõk Sektöründe Kredi ve Finansman 

Genelde ekstansif bir yapõ gösteren hayvancõlõk işletmeleri çağdaş gelişme ve 
ihtisaslaşmanõn gereği olarak giderek entansifleşmektedir. Bu gelişmenin neticesinde 
hayvancõlõk işletmeleri giderek daha fazla sermayeye gereksinim duymaktadõr. 
Yatõrõmlarõn tümüyle öz kaynaklardan finanse edilmesi mümkün olmadõğõndan hayvancõlõk 
sektöründe kõsa, orta ve uzun vadeli olmak üzere yatõrõm ve işletme sermayesine 
gereksinim bulunmaktadõr.  

Sektörün içinde bulunduğu darboğazdan kurtularak kalkõnma yolunda ilerleyebilmesi için 
ihtiyacõ olana kredi ve finansmanõn sağlanmasõ gereklidir. Çünkü sermayesi yeterli 
olmayan bir işletmeden üretimini artõrmasõ beklenemez. Buna rağmen bu güne değin 
hayvancõlõk sektörüne ülke ekonomisindeki önemine uygun kredi ve finansmanõn yeterli ve 
zamanõnda sağlandõğõ söylenemez.  

Türkiye�de hayvancõlõk sektörüne kredi veren tek kuruluş T.C. Ziraat Bankasõ ile yine bu 
bankanõn kaynaklarõndan yararlanan Tarõm Kredi ve Tarõm Satõş Kooperatifleridir. Banka 
mevzuatõ çerçevesi içinde karşõlõk gösteren veya teminat verebilen üreticiye bankaca uygun 
görülen miktarda kredi sağlanmaktadõr. Yapõlan son düzenleme ile kredi temininde bazõ 
kolaylõklar sağlanmaya çalõşõlmõşsa da kooperatifleşmeyen, karşõlõk ve teminat 
gösteremeyen üreticiler mevcut kredilerden yararlanamamakta, dolayõsõyla bu kesimin 
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kredi ve finansman  gereksiniminin önemli bir bölümü tefeci veya aracõ kurum veya 
kuruluşlarca sağlanmaktadõr.  

Geçen planlõ dönemlerde kõrsal alanda ekonomik yapõyõ oluşturan bitkisel üretim ve 
hayvancõlõk sektörleri arasõnda kredi ve finansman dağõlõmõnda büyük eşitsizliklerin 
bulunduğu bir gerçektir. Ziraat Bankasõnca hayvancõlõk kesimine açõlan krediler 1985-1996 
dönemi itibariyle Tablo 17� de verilmiştir. 

Tablo 17. T.C. Ziraat Bankasõnca Hayvancõlõk Kesimine Verilen Kredilerin  

Toplam Tarõmsal Krediler İçerisindeki Payõ 

Yõllar Toplam Krediler Hayvancõlõk Kredileri Toplam Tarõmsal Krediler İçinde 
Hayvancõlõk Kredilerinin Payõ (%) 

1985 1 023 873      133 703 13.80 
1990 17 324 395   1 737 925 10.10 
1996 683 927 000 77 780 000 11.37 

 

Tabloda görüldüğü üzere yõllara göre toplam tarõmsal krediler içerisinde hayvancõlõk 
kredilerinin payõ % 10.1 ile % 13.8 arasõnda değişmektedir. Hayvansal üretimin 
Türkiye�nin toplam kõrsal üretim değeri içerisindeki payõ % 35�ler seviyesinde olduğuna 
göre bu sektöre açõlan kredinin toplam tarõmsal krediler içerisindeki payõnõn ortalama % 10 
seviyesinde kalmasõ düşündürücüdür. 

Özellikle son 25 yõlda ekonomide yaşanan yüksek enflasyon, sektörü oluşturan 
işletmelerde yatõrõm ve işletme maliyetlerini olumsuz yönde etkilerken aynõ zamanda 
yatõrõmlarõn mali portresini de önemli boyutlara ulaştõrmõştõr. Kredi ve finansman 
dağõlõmõndaki bu olumsuz gelişme ile birlikte üretim maliyeti ve fiyat istikrarsõzlõğõ gibi 
sorunlarõn ağõrlõğõnõn hayvancõlõkta öngörülen gelişmenin gerçekleşmemesinde önemli rol 
oynadõğõ düşünülmektedir. Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ döneminde öngörülen 
kalkõnma hedeflerinin gerçekleştirilebilmesi için kredi ve finansman konularõnda sektöre 
verilen önemi yansõtan uygulamalara ihtiyaç olacaktõr. 

24 Ocak 1980�de uygulamaya konulan ekonomik istikrar tedbirleri içerisinde izlenen kredi 
ve faiz politikalarõ, hayvancõlõk sektöründe kredili yatõrõm taleplerini olumsuz yönde 
etkilemiştir. İşletme girdi maliyetlerindeki önemli artõşlar karşõsõnda (kredi faizi, yem, ilaç 
vb.) istikrarlõ bir fiyat politikasõnõn uygulanmayõşõ da bu sektördeki işletmeleri çok düşük 
rantabiliteyle, hatta zararõna çalõşmaya zorlamõştõr. Bu durum gerek ulusal beslenme 
gerekse hayvan ve hayvansal ürünler dõşsatõmõ açõsõndan ulusal ekonomiyi olumsuz yönde 
etkilemektedir. 
2.10. Hayvancõlõk Sektöründe Pazarlama ve Örgütlenme 

Hayvan ve hayvansal ürünlerin çağõn değişen ve gelişen koşullarõna uygun bir biçimde 
üretim ve kalitesinin artõrõlmasõ, Türkiye ekonomisi açõsõndan büyük bir önem 
taşõmaktadõr. Bunun başarõlabilmesi ise, büyük ölçüde, pazarlama organizasyon ve 
fonksiyonlarõnõn etkin bir biçimde yerine getirilmesine bağlõdõr.  

Hayvansal üretimin yapõldõğõ işletmelerde; örneğin yetiştirme ve besi faaliyetlerinde 
başarõya ulaşõlsa dahi, pazarlamada ortaya çõkan problemler çözülmedikçe, üretim ve 
kaliteyi yükseltmek çoğu zaman güç ve  bazen de imkansõzdõr. Hayvansal ürünlerin 
pazarlanmasõ, ürünlerin mamuller halini alõp, tüketim aşamasõna geçme anõna kadar devam 
eder. Bu bakõmdan pazarlama, hayvansal ürünlerin imalat safhalarõnõ da kapsamaktadõr.  
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Hayvancõlõkta başarõlõ bir pazarlama sistemi, hayvansal ürünlerin, ülkenin farklõ 
bölgelerdeki değişik kalite ve miktarda talebinin karşõlanmasõnõ hedef almalõdõr. Hayvansal 
ürünlerin çeşitlilik arz etmesi nedeniyle, pazarlama hizmetleri daha çok girift meseleleri 
kapsamaktadõr. 

Türkiye'de hayvancõlõk sektöründe pazarlama faaliyetlerinin oldukça eski ve köklü bir 
geçmişi vardõr. Beş yüz yõlõ aşan bu geleneksel yapõnõn, ülkenin sosyal ve ekonomik 
gelişmesine paralel olarak şekil değiştirdiği görülmektedir.  Otuz-kõrk yõl öncesine kadar 
nüfusun yoğun olduğu terminal pazarlara hayvan ve hayvansal ürün nakli büyük önem 
taşõrken  günümüzde hayvancõlõğa dayalõ sanayinin üretim bölgelerine kaymasõ sonucu 
üretici kesime dönük pazarlama zinciri nispeten kõsalmõştõr. Bununla birlikte bu gelişimin 
yeterli olduğunu söylemek güçtür. Türkiye'de halen hayvan ve hayvansal ürünler 
pazarlamasõnda aracõ sayõsõ çok, aynõ zamanda pazarlama prodüktivitesi düşüktür. Üretici 
ile tüketici arasõnda sayõlarõ bazen 5-6'yõ bulan genelde 3-4 arasõnda değişen pazarlama 
organlarõ bulunmaktadõr. Bu noktada mevcut pazarlama organ ve kanallarõnõ, değişik 
kriterler itibariyle kasaplõk hayvan ve et pazarlamasõ örneği çerçevesinde incelemekte yarar 
vardõr. Bunlar; 1. köy toplayõcõlarõ, 2. hayvan tüccarlarõ, 3. besiciler, 4. Komisyoncular, 5. 
toptancõ kasaplar, 6.perakendeci kasaplar, 7. ihracatçõlar, 8. et ve et ürünleri imalatçõlarõ 
olarak sõralanabilir. 

Kasaplõk hayvan ve et pazarlamasõ Türkiye'de çeşitli ölçekteki yerleşim yerleri itibariyle de 
farklõlõklar göstermektedir. Buna göre; 1. kõrsal alanda, 2. kasaba ve küçük şehirlerde ve 
büyük tüketim merkezlerinde pazarlamadan söz edilebilir. 

Kõrsal alanda kasaplõk hayvan ve et pazarlamasõnda üretici-köy kasabõ ve tüketiciden 
oluşan çok kõsa bir zincir bulunduğu görülür. Ancak buna rağmen tüketici için etin fiyatõ 
ucuz değildir. Çünkü tüketici sayõsõnõn azlõğõ ve alõm gücü yetersizliği perakendeci kasaba 
yoğun bir iş olanağõ sağlamamaktadõr. Bu nedenle pazarlama maliyeti yani perakendeci 
kasap marjõ yüksektir. Diğer taraftan bu kesimde  maliyet azaltõcõ bir faktör olan sakatat 
ekonomik şekilde değerlendirilememektedir. 

Küçük şehir ve kasabalarda görülen pazarlama zincirinde tüccar perakendeci kasabõn bazen 
besicilik gibi üçüncü bir görevi de yerine getirdiği görülmektedir. Bu yapõ içerisinde tüccar 
perakendeci kasap canlõ hayvanõ üreticiden temin edebildiği gibi mahalli pazardan da 
sağlayabilmektedir. En yakõn kesimhanede hayvanlarõ kestirdikten sonra kendi satõş 
yerinde halka arz etmektedir. Pazarlama verimliliği her ne kadar kõrsal kesimde görülen 
sistemden daha yüksekse de yeterli değildir. Bu nedenle pazarlama maliyeti yüksek 
olmaktadõr. 

Büyük tüketim merkezlerine yönelik olan pazarlama zincirinde yukarõda sõralanan sekiz 
pazarlama organõnõn hemen hemen hepsi yer almaktadõr. Burada üretici ile nihai tüketici 
arasõ  mesafe son derece uzundur. Dolayõsõyla pazarlama hizmetinin yerine getirilmesi 
başlõ başõna bir ihtisas konusu halini almõştõr. 

Süt pazarlamasõnda üretilen sütün sanayiye ulaşõp ulaşmadõğõna göre değişen ve canlõ 
hayvan ve et pazarlamasõna göre nispeten kõsa olan bir pazarlama zinciri bulunmaktadõr. 
Sütün sanayiye ulaşmadan çiğ olarak tüketiciye ulaştõrõldõğõ pazarlama yapõsõnda süt 
üreticisi-toplayõcõlarõ-sokak sütçüsü gibi pazarlama organlarõ bulunmaktadõr. Çoğu zaman 
üretici aynõ zamanda sokak sütçüsü görevini de yerine getirip sütü tüketiciye 
ulaştõrmaktadõr. Sütün işlenip çeşitli süt mamulleri olarak tüketiciye ulaştõrõldõğõ durumda 
ise üreticiden çõkan süt, toplayõcõ-sanayi-toptancõ ve perakendeciden oluşan bir pazarlama 
zinciri ile pazarlanmaktadõr. Sütün kooperatiflere ait tesislerde işlendiği durumda süt, köy 
toplayõcõlarõ yanõnda doğrudan kooperatif üyesi üreticiden de temin edilmektedir. 
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Yumurta ise diğer hayvansal ürünlere göre daha dayanõklõ olduğundan belirli koşullarda 
belirli sürelerde bekletilebilmektedir. Bu nedenle yumurta pazarlamasõnda çok sayõda 
aracõdan oluşan bir pazarlama zinciri bulunmaktadõr.  

Hayvan ve hayvansal ürünler pazarlama zincirinin uzun olmasõnõn en önemli nedeni kõrsal 
alandaki işletmelerde üretimin irrasyonelliğidir. Küçük ölçekli, dağõnõk, çok sayõda ve 
geleneksel üretim yöntemleriyle faaliyetlerde bulunan bu işletmelerden hayvan ya da 
hayvansal ürün toplayarak pazara sevk edecek olan köy toplayõcõsõ ya da celep gibi 
pazarlama organlarõnõn prodüktiviteleri oldukça düşüktür. Bu durum pazarlama maliyetini 
yükseltmektedir.  

Türkiye'de pazarlama hizmetlerinin gelişmesi, teknolojik gelişme düzeyi ile de çok 
yakõndan ilgilidir. Teknolojik gelişme, geniş anlamda endüstriyel gelişme; bu amaca 
yönelik ekonomik araçlarõn kanalize edilmesi, aynõ zamanda ürünlerin tüketiciye en iyi 
şartlarda ve onun talep ettiği şekil, kalite ve miktarda sunulmasõ demektir. Günümüzde 
teknolojik gelişme, pazarlamanõn bütün aşamalarõnõ etkisi altõnda bulundurmaktadõr. 
Örneğin; et  ve mamullerinin işlenmesi, soğutulmasõ veya donmuş halde muhafazaya 
alõnmasõ, stoklanmasõ, soğuk (frigorifik) araçlarla üretim bölgelerinden tüketim 
merkezlerine taşõnmasõ, etin kalite sõnõflarõna ayrõlmõş parçalar veya ürünler şeklinde 
perakendeci işletmelerle süper marketlerde teşhiri, teknolojiyi zorunlu kõlan hususlardõr.  

Hayvan ve hayvansal ürünlerin sürümünde; pazarlama aşamalarõnõn birbiri ile çok yakõn 
ilişkisi bulunmaktadõr. O nedenle, pazarlama sistemi içinde aşamalardan herhangi bir 
yerinde yapõlmasõ düşünülen değişikliğin tüm hayvansal ürünler pazarlama sisteminde 
etkisini gösterebileceği unutulmamalõdõr. Ülkemizde pazarlama sisteminde yapõlacak 
iyileştirme operasyonlarõnda ürünün özelliği yanõnda, sosyo-ekonomik koşullarõmõzõn diğer 
ülkelerle benzemezliğini de dikkate almak gerekmektedir.  

Kuşkusuz pazarlamanõn organizasyonu da, hayvansal üretimde verim ve kalitenin 
artõrõlmasõ bakõmõndan  büyük bir önem taşõmaktadõr. Pazarlama organizasyonu ülkeden 
ülkeye farklõlõklar gösterebilmektedir. Ancak hemen söylemek gerekir ki; iyi ve etkin bir 
pazarlama organizasyonu tüketici talep ve tercihlerini üretim kesimine eksiksiz 
ulaştõrabilmelidir.  

Pazarlama zincirinin uzunluğu ve karmaşõklõk derecesi, sistemin başarõsõnõ olumsuz 
etkilemektedir. Örneğin, üretim ve tüketim merkezlerinin birbirinden uzakta olmasõ aracõ 
sayõsõnda artõşlara sebep olmaktadõr. Buna karşõlõk, kesimler arasõ uzaklõk azaldõkça, aracõ 
sayõsõnda ve pazarlama maliyetlerinde düşüşler meydana gelmektedir. Bununla beraber bir 
ülkenin pazarlama sisteminin etkinliği hakkõnda karar verirken uygulanacak kriter; 
pazarlama hizmetinde görev alan kişi ve kuruluşlarõnõn sayõsõ değil, pazarlama 
hizmetlerinin prodüktivitesi olmalõdõr.  

Hayvansal üretimde sağlõklõ bir ekonomik gelişme, ancak pazarlama kanallarõnõn etkin bir 
şekilde işlemesi ile mümkündür. O nedenle pazarlamanõn rasyonelliği, tüketici isteklerinin 
miktar, çeşit ve kalite olarak üretim kesimine yansõtõlmasõ ve bunun sonucu olarak 
hayvansal üretimin verim ve kalitesinin yükseltilmesiyle ölçülebilmektedir. Kõsaca, 
hayvansal ürünlerde tüm pazarlama faaliyetleri tüketiciye yöneliktir. Gerçekten de, 
günümüz tüketicisi bir işletmenin veya bir sektörün üretim şekline istediği gibi yön 
verebilmektedir. Bir başka anlatõmla etkin bir pazarlama, tüketici isteklerini mümkün 
olduğu kadar dikkate alan bir sistemdir.  

Hayvansal üretimde verim ve kalitenin artõrõlmasõnda önemli faktörlerden birisi de bu 
ürünlerle ilgili olarak pazarõn ve fiyatõn oluşum biçimidir. Tüm iktisadi mal ve hizmetlerde  
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olduğu gibi hayvansal ürünlerde de üretici ve tüketiciyi ilgilendiren ortak nokta fiyattõr. 
Türkiye'de genelde bir çok iktisadi mal ve hizmet için fiyatlar serbest piyasa koşullarõnda 
oluşmaktadõr. Ancak kõrsal alanda hayvan ve hayvansal ürün fiyatlarõ çoğunlukla serbest 
piyasa koşullarõnõn oluşmadõğõ bir ortamda teşekkül etmektedir. Diğer bir deyişle fiyatlar, 
çok sayõda küçük ve örgütsüz bir üretici kesim ile az sayõda ve özellikle fiyat konusunda 
birlikte davranan alõcõ kesimin karşõ karşõya geldiği oligopson bir piyasada oluşmaktadõr.  

Hayvancõlõk sektöründe fiyat teşekkülünde görülen bu eksik rekabet ortamõ yanõnda 1950 
öncesi ve 1950-1960 yõllarõ arasõ dönemde  uygulanan narh ve buna dayalõ tavan fiyatlar 
verim ve kalitenin artõrõlmasõna imkan vermemiştir. Diğer taraftan 1963 yõlõndan bu yana, 
planlõ kalkõnma dönemlerinde bile verim ve kalitenin artõrõlmasõna imkan veren, özlenen 
seviyede istikrarlõ fiyat ve destekleme politikalarõ  da uygulanamamõştõr. Pazarlamadan 
beklenen  etkinliğin sağlanabilmesi aynõ zamanda üreticini örgütlenmesi ile yakõndan 
ilgilidir. Kõrsal alanda üretici örgütlenmesinin yetersizliği verim ve kaliteyi artõrmada 
önemli bir sorun olarak durmaktadõr. 

1997 yõlõ genel nüfus sayõmõna göre, insanlarõmõzõn yarõdan fazlasõ kentlerde yaşamaya 
başlamõştõr. Demografik yapõdaki bu önemli değişiklik aynõ zamanda iç pazarõ güçlendiren 
pazarlamaya etkinlik kazandõracak bir gelişme olarak kabul edilebilir. Ancak, kentlerde 
yaşayan tüketici sayõsõndan daha çok, alõm gücünün yüksekliği pazarõ ve pazarlamayõ daha 
etkin hale getirecektir. O nedenle son yõllarda giderek bozulan gelir dağõlõmõnõ daha 
sağlõklõ hale getirmek, önümüzdeki dönemde üretimde rasyonelleşmek anlamõna gelen 
verim ve kaliteyi artõrma çabalarõnõ da olumlu yönde etkileyebilecektir.  

Hayvansal üretimde verim ve kalitenin artõrõlmasõnda etkili diğer önemli bir faktör de ülke 
genelinde hayvancõlõk işletmelerinin sosyo-ekonomik yapõsõdõr. Üretim faktörlerinin 
bilinçli ve sistemli olarak bir araya getirilemediği iktisadi ünitelerde hayvansal üretimde 
maliyet-fiyat ilişkisini kurmak çoğu kez  mümkün değildir. Aynõ zamanda geleneksel, 
polikültür bir yapõ; başka bir deyişle irrasyonel bir yapõ taşõyan bu ünitelerde gerçek 
anlamda maliyetleri bilmek ve aşağõ çekmek de oldukça zordur.  Zira bu ünitelerde işletme 
ölçeğinin artan veriminden yararlanmak ve karlõ ve verimli çalõşmak mümkün değildir.  

Yine yukarõda da değinildiği gibi; hayvansal üretimde verim ve kalitenin  artõrõlabilmesi 
tüketici isteklerinin üretim kesimine eksiksiz ulaştõrõlmasõna bağlõdõr. Oysa sayõlarõ dört 
milyondan fazla ve büyük çoğunluğu küçük ölçekli, kapalõ ekonomi tipi üretim yapõsõna 
sahip, ancak tüketimden alõkoyduğu hayvansal ürününü pazara sunan bu işletmelere 
tüketici isteklerinin etkin biçimde miktar, kalite ve fiyat olarak ulaştõrõlmasõ söz konusu 
değildir.  
İşletme yapõlarõnda rasyonelleşme sağlanamadõğõ sürece veya işletme yapõlarõnda 
rasyonelleşmeye imkan verecek etkin bir pazarlama sistemi kurulamadõkça verim ve 
kalitenin yükseltilmesi önümüzdeki dönemde de zor görünmektedir. Türkiye�de 1952�den 
sonra et üretiminin, 1963�den sonra süt üretiminin rasyonelleştirilmesi ve kalitenin 
yükseltilmesi amacõna yönelik olarak  kurulan KİT�lerden EBK ve SEK faaliyette 
bulunduklarõ dönemde pazarlamada görev alan kurumlar olarak verim ve kalitenin 
artõrõlmasõ konusunda yeterli hizmet verememişlerdir. Bu kurumlar kendi işletme 
yapõlarõnda basiretli bir tüccar gibi davranmadõklarõ, karlõ ve verimli çalõşamadõklarõ gibi, 
Türkiye�de hayvancõlõk sektöründe uyguladõklarõ düşük fiyatlõ alõm politikalarõyla asõl 
kuruluş amaçlarõ olan verim ve kalitenin artõrõlmasõnõ da gerçekleştirememişlerdir. 
Anlaşõlacağõ gibi, Türkiye�de işletme yapõlarõnõn irrasyonelliği, pazarlama hizmetlerinin 
etkin bir şekilde yürütülmesine imkan vermediği için hayvansal ürünlerde verim ve kaliteyi 
artõrmak mümkün olmamaktadõr. Bu nedenle, pazarlama verimliliğinin işletme yapõlarõnda 
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rasyonelleşmeye imkan sağlayabilmesi için aynõ zamanda Türkiye�de kõrsal alanda işletme 
yapõlarõnda rasyonelleşmeyi, büyümeyi, yani bitkisel ve hayvansal üretimde ihtisaslaşmayõ 
hedef alan ekonomik politika tedbirlerini de eksiksiz uygulamaya koymak gereklidir.  

İşletmelerde örgütlenme ve üretimi rasyonelleştirmede alõnacak önlemler pazarlama organõ 
sayõsõnõ azaltacağõ gibi pazarlama prodüktivitelerinin de yükselmesine olanak tanõyacaktõr. 
Böylece bir kõsõm aracõ marjlarõnõn azalmasõyla tüketici fiyatlarõndan daha büyük bir 
kõsmõnõn üretici kesime gitmesi sağlanabilecektir. Nitekim halen hayvansal ürünlerde nihai 
tüketicinin ödediği fiyatõn ancak % 50' si üreticinin eline geçmektedir. Pazarlama ve fiyat 
oluşumundaki sorunlarõn çözümlenmesinde kõrsal kesimde işletmelerin sosyo-ekonomik 
yapõlarõnõn iyileştirilmesi yanõnda üretim kesiminin örgütlenmesi de önemli bir faktördür. 
Etkin bir üretici örgütlenmesi sektörde yapõsal bozukluklarõn giderilmesine katkõda 
bulunacağõ gibi üretim sürecinde kullanõlan kaynaklarõn daha verimli kullanõlmasõnõ ve 
kaynak kayõplarõnõn azaltõlmasõnõ da sağlayacaktõr. 

Hayvancõlõk sektöründe mevcut potansiyelin harekete geçirilmesi için akõlcõ ve çağdaş 
örgütlenmeye gereksinim vardõr. Hayvancõlõkta üretimin örgütlenmesinden amaç; kõrsal 
alanda üretimde bulunan işletmelerin ekonomik açõdan gelişmelerini sağlamak,  geçimini 
bu  alanda temin eden bu kesimin sosyal ve ekonomik refahõnõ artõrmaktõr. Örgütlenmenin 
diğer bir amacõ da Türkiye genelinde küçük ölçekli irrasyonel olan bu işletmeleri, optimum 
büyüklükte, yõğõn halinde ve piyasaya dönük üretim yapan gerçek işletmelere 
dönüştürmektir. 

Örgütlenmenin başarõsõ her şeyden önce seçilen örgütlenme modelinin ülkenin sosyal ve 
ekonomik yapõsõna uygun olmasõna, bununla birlikte bu güne değin yaşanan deneyimlerin 
iyi değerlendirilmesine bağlõdõr. Ekonomik örgütlenmede kooperatifler, kooperatif 
şirketler, şirketler ya da üretici birliklerinden herhangi biri tercih edilebilir. Önemli olan bu 
oluşumlarda üretim alt sektörleri itibariyle �ihtisaslaşmanõn� ön planda tutulmasõdõr.  

Türkiye'de bugüne kadar, yine aynõ ekonomik örgütlenme amaçlarõyla bir kooperatif 
modeli işletilmeye çalõşõlmõştõr. O da �çok amaçlõ kõrsal kalkõnma kooperatifleri� modelidir. 
Bu ekonomik örgütlenme modeli beklenen başarõyõ gösterememiştir. Başarõsõzlõğõnõn en 
büyük nedeni de yukarõda sözü edilen ve çağdaş gelişmenin sonucunda ortaya çõkan 
üretimde ihtisaslaşmanõn göz ardõ edilmiş olmasõdõr. Bu model kõrsal kesimde bitkisel ve 
hayvansal üretim işletmeleri arasõndaki işletme, ürün ve üretim farklõlõklarõnõ dikkate 
almamõş ve kõrsal alanda yaşayan, farklõ amaçlarõ, farklõ çõkarlarõ  hatta çõkar çatõşmasõ 
olan üretici kesimlerini  bir çatõ altõnda toplamaya çalõşmõştõr. 

Batõ ülkelerindeki uygulamalardan ve sonuçlarõndan anlaşõldõğõ üzere işletme ürün ve 
üretim farklõlõklarõnõ dikkate alan �ihtisaslaşmõş hayvancõlõk kooperatifleri� Türkiye'de 
ekonomik örgütlenmenin başarõlmasõnda diğer örgüt modellerine göre daha yüksek başarõ 
şansõna sahip görünmektedir. Yerel düzeydeki örneğin bir il çapõndaki bu ihtisas 
kooperatifleri, ekonomik coğrafyayõ oluşturan bölgeler itibariyle üst birliklerini 
oluşturmalõdõrlar. Bu üretici organizasyonunun da hayvancõlõğa dayalõ sanayi işletmeleriyle 
girdi-çõktõ ilişkisi içerisinde faaliyetlerini planlamasõ gerekmektedir. Bu sağlandõğõnda hem 
kooperatif işletmelerinin hem de sanayi işletmelerinin rasyonelleşmesi sağlanacaktõr. 
2.11.  Hayvancõlõk Sektöründe Sigorta Uygulamalarõ 

Hayvancõlõk sektöründe daha çok bulaşõcõ hayvan hastalõklarõ  kayõplara neden olmaktadõr. 
Türkiye, coğrafi açõdan bir geçit bölgesi özelliğine sahiptir. Bu özelliğinden dolayõ tarih 
boyunca birçok salgõn hayvan hastalõklarõna sahne olmuştur. Bugün de bu özelliği 
nedeniyle hayvancõlõkta büyük sõkõntõlar yaşanmaktadõr.  
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Komşu ülke sõnõrlarõnda kontrollerin yeterli olmamasõ sõnõr ötesi hayvan hareketlerinin 
artmasõna neden olmaktadõr. Ortaya çõkan salgõn hayvan hastalõklarõ ülke içerisinde de 
hayvan hareketlerinin kontrolündeki yetersizlikten yararlanarak hõzla ülke sathõna 
yayõlmakta ve büyük ekonomik kayõplara yol açmaktadõr. Türkiye�de hayvan türlerine 
bağlõ olarak değişmekle birlikte 137 bulaşõcõ hastalõğõn etkili olduğu bildirilmektedir. Bu 
kontrolsüzlük sigortacõlõk sektöründe büyük bir risk olarak kabul edilmekte dolayõsõyla 
sõnõrlõ sayõda sigorta şirketi hayvancõlõğa yönelik sigorta işlemlerine girmektedir. Bunun 
yanõ sõra mevcut riskten dolayõ sigorta primleri yükselmekte ve bu da yetiştiriciyi 
hayvanõnõ sigorta ettirmekten caydõrmaktadõr. 

Ülkemizde gerek bitki gerekse hayvan hastalõk ve zararlõlarõnõ kontrol etmek, olasõ 
zararlara karşõ önlem almak ve bunlarõn etkilerini ortadan kaldõrmak amacõyla yapõlacak 
çalõşmalarõ yürütmek üzere Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõ Koruma ve Kontrol Genel 
Müdürlüğü kurulmuştur. Bu kurum, hem hastalõklarla doğrudan mücadele programlarõ 
yapmakta ve yürütmekte hem de 1986 yõlõnda yürürlüğe giren 3285 sayõlõ hayvan sağlõk 
zabõtasõ kanunu çerçevesinde sõğõr bruselloz, sõğõr tüberkülozu, sõğõr vebasõ, at vebasõ, 
malleus ve ruam gibi hastalõklardan ölen veya öldürülen hayvanlar için tazminat 
ödemektedir. Bu kanun çerçevesinde 1993 yõlõnda 3 422 milyar TL tutarõnda tazminat 
ödenmiştir. 1997 yõlõnda yetiştiricilere ödenen tazminat miktarõ yedi kat artarak  
23 979 milyar TL�ye ulaşmõştõr. 

Gelişmekte olan diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye�de de hayvan varlõğõ tür bazõnda 
birörnekliğe sahip değildir. Verim seviyesi ve buna bağlõ olarak ekonomik değerleri 
birbirinden oldukça farklõ olan hayvanlarõn sigorta edilmelerinde birçok sorunlar 
yaşanmaktadõr. Gelir dağõlõmõndaki adaletsizlikten dolayõ hak ettiği kazancõ elde edemeyen 
hayvan yetiştiricisi için sigorta işlemi bir lüks olarak kalmaktadõr. Bunun için yetiştirici 
kredi ile alõnan hayvanlar dõşõndaki hayvanlarõnõ sigorta ettirmeye yanaşmamaktadõr.  

Sigortacõlõk sektöründe hizmet veren 58 şirketten sadece 11�i bitkisel üretim ve 
hayvancõlõk alanõnda faaliyet göstermektedir. Bu şirketler hayvan sigortasõnõ kendi içinde 4 
kõsõmda ele almaktadõrlar. Bunlar; hayvan hayat sigortasõ, hayvan besi sigortasõ, kümes 
hayvanlarõ sigortasõ ve su ürünleri sigortasõdõr. Böyle bir ayrõm yapõlmasõna karşõn 
uygulamada sadece hayvan hayat sigortasõnõn yapõldõğõ görülmektedir. Bu sebeple verim 
kaybõ, damõzlõk değer kaybõ, hastalõk, hõrsõzlõk gibi riskler sigorta kapsamõ dõşõnda 
kalmaktadõr. 

 

3. SEKİZİNCİ PLAN DÖNEMİNDE BEKLENEN GELİŞMELER  
Üretim projeksiyonlarõ ilgili alt komisyonlar tarafõndan yapõlmõştõr. 

4. SEKTÖRÜN ULUSLARARASI ANTLAŞMALAR ve DIŞ TİCARET 
POLİTİKALARI ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ  

 
4.1. Avrupa Birliği ile İlişkiler 
Türkiye ile Avrupa Birliği arasõndaki ticari ve ekonomik ilişkileri zamanla güçlendirmek 
ve gümrük birliğini kurmak amacõyla 1963 yõlõna Ankara Antlaşmasõ imzalanmõştõr. Bir 
çerçeve antlaşmasõ olan Ankara Antlaşmasõ�ndan sonra AB-Türkiye ilişkileri 1973 yõlõnda 
imzalanan Katma Protokol  ile netleşmiş ve  son olarak 10.12.1999 tarihinde yapõlan 
Helsinki Zirvesi�nde Türkiye Avrupa Birliği�ne tam üyeliğe aday ülke olarak açõklanmõştõr.  

Katma Protokolün imzalanmasõna kadar geçen  süre içerisinde AB, Türkiye kaynaklõ bazõ 
bitkisel ürünlerde, katma protokol sonrasõnda ise  canlõ hayvanlar, etler ve yenilen 
sakatatlarda zamanla sõfõrlanacak gümrük vergisi tavizleri vermiştir. Ocak 1987�de ise AB 
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Türkiye�nin ihraç ettiği tarõmsal ürünlerdeki gümrük vergilerini kaldõrmõştõr. Bununla 
birlikte özel vergiler ve bitki-hayvan sağlõğõ kurallarõ gibi ithalatõ güçleştirici uygulamalarõ 
sürdürmüştür. 

Türkiye, Avrupa Birliği�ne ilk taviz listesini 1989 yõlõnda hazõrlamõş, ancak bu liste, adõ 
geçen ürünlerin gerek Türkiye�nin tüketim alõşkanlõğõ olmadõğõ gerekse üretimlerinde 
Türkiye�nin üstün konumda olduğu gerekçesiyle, kabul edilmemiştir. Bunun üzerine 1997 
yõlõnda topluluğun hazõrladõğõ ve katma protokole esas olacak canlõ hayvan ve hayvansal 
ürünler ağõrlõklõ listenin kabul edilmesi ile Türkiye gerçek anlamda ilk tavizi vermiştir. 
Türkiye�nin verdiği  tavizler karşõsõnda elde ettikleri, ülkede var olan başta şap olmak 
üzere tüberküloz, bruselloz ve leukoz gibi epizootik karakterli hayvan hastalõklarõndan 
dolayõ gerçek anlamda bir önem taşõmamaktadõr. 

Türkiye tarõmõnõn Avrupa Birliği�ne uyum konusu, güncelliğini korumakta ve Türkiye�de 
kõrsal sektörlere yönelik ekonomik politikalar oluşturulurken bu konu önemle dikkate 
alõnmaktadõr. Avrupa Birliği�ne tam üyelik başvurusunun yapõldõğõ 1987 yõlõndan itibaren 
Türkiye�de sektörler itibariyle AB ile entegrasyon konularõ araştõrõlmaya başlanmõştõr. 
Hayvancõlõk sektörü açõsõndan AB ile Türkiye arasõnda, işletme yapõ ve büyüklükleri, 
verimlilik düzeyleri ve izlenen politikalar büyük farklõlõklar göstermekte ve bu durum 
sektörün entegrasyonunu güçleştirmektedir. 

Ülkemizde kõrsal nüfusun mutlak değer olarak büyümesine bir de mevcut miras hukuku 
nedeniyle işletmelerin bölünmesi eklenince, kõrsal alanda işletme sayõsõ artmõştõr. AB�inde, 
1975 yõlõndan bu yana işletme sayõsõnda azalma olmuştur. Buna karşõn ortalama işletme 
arazisi 141 da�dan 164 da�a çõkmõştõr. Türkiye�de ise 1991 genel tarõm sayõmõ sonuçlarõna 
göre işletme başõna düşen ortalama arazi büyüklüğü 59.11 da�dõr. Ayrõca kõrsal alanda 
üretimin bileşimi de Türkiye ile AB arasõnda büyük farklõlõklar göstermektedir. Türkiye�de 
toplam kõrsal üretim değerinin % 25.28�i hayvansal; % 74.72�si bitkisel üretimden 
sağlanõrken, Avrupa Birliğinde bu oranlar sõrasõyla % 50.15 ve % 49.85�tir. Diğer bir 
deyişle Türkiye�de bitkisel üretim, AB�nde hayvansal üretim ağõrlõktadõr. 

Avrupa Birliği�nde Türkiye�ye nazaran ihtisaslaşmõş hayvancõlõk işletmeleri yaygõndõr ve 
hayvansal üretim kollarõ, özellikle domuz besiciliği, et ve süt sõğõrcõlõğõ ile tavukçuluk 
bitkisel üretim faaliyetlerine göre destekleme politikalarõndan daha çok yararlanan alt 
sektörlerdir. AB�nde mevcut işletme sayõlarõ ve işletme başõna ortalama hayvan varlõğõna 
ait veriler Tablo 18�de gösterilmiştir. 

 

Tablo 18. Yõllar İtibariyle AB�nde Hayvancõlõk İşletmelerindeki Yapõsal Gelişmeler 
Sõğõr Besi İşletmeleri Süt Sõğõrcõlõğõ İşletmeleri Domuz İşletmeleri 

Yõllar işletme 
sayõsõ (bin) 

işletme başõna 
ort. hay. sayõsõ 

(baş) 

işletme 
sayõsõ 
(bin) 

işl. başõna ort. 
hay. sayõsõ (baş) 

işletme sayõsõ 
(bin)) 

işl. başõna ort. 
hay. sayõsõ (baş) 

1985 2 150 36.2 1 379 17.8 1 456 55.4 
1987 2 536 31.6 1 600 15.7 1 873 56.1 
1989 2 418 33.2 1 397 17.1 1 779 57.6 
1991 2 093 37.7 1 198 18.4 1 521 67.2 
1993 1 904 41.6 1 013 21.3 1 404 81.4 
1995 1 733 45.9    871 24.1 1 146 96.3 

 
Görüldüğü üzere kõrsal alanda üretim alt sektörleri itibariyle hayvancõlõk işletmelerinin 
sayõsõ yõllara göre azalmakta; işletme başõna düşen ortalama hayvan sayõsõ ise artmaktadõr. 
Türkiye�de, Avrupa Birliği�nin tersine ihtisaslaşmõş hayvancõlõk işletmelerinin sayõsõ 
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oldukça azdõr. Toplam işletme sayõsõ içerisinde sadece hayvancõlõkla uğraşan işletmelerin 
payõ % 3.43�tür ve üretim alt sektörleri itibariyle değişmekle birlikte bunlarõn büyük bir 
kõsmõ da küçük ölçeklidir. Hayvan başõna verimler açõsõndan da AB ile Türkiye arasõnda 
büyük farklõlõklar bulunmaktadõr. AB�nde hayvancõlõk faaliyetleri itibariyle hayvan başõna 
verimlerdeki gelişmeler Tablo 19�da gösterilmiştir. 

 

Tablo 19. Avrupa Birliği�nde Hayvan Başõna Verimler 

Karkas Ağõrlõğõ (kg/baş) Yõllar Sõğõr Dana  Domuz  Koyun�Keçi  
İnek Sütü 

(lt/yõl/inek) 
1987 295.8 126.4 80.6 14.1 4 251 
1989 303.8 130.2 81.9 14.1 4 510 
1990 306.1 132.0 83.4 14.4 - 
1993 311.5 135.6 84.2 13.9 5 113 
1994 310.3 137.8 84.0 14.0 5 166 
1995 312.1 137.7 84.7 14.1 5 289 
1996 314.0 140.5 85.5 14.2 5 387 

 

Türkiye�de, 1998 yõlõ itibariyle sõğõrda hayvan başõna süt verimi 1.609 lt/yõl; karkas ağõrlõğõ 
158 kg�dõr. Görüldüğü gibi AB�nde verim ortalamasõ Türkiye�den karkas ağõrlõğõnda 
yaklaşõk 2 kat, süt veriminde ise yaklaşõk 3.5 kat fazladõr. Bugün uygulanan ekonomik 
politikalarla aradaki farkõn kapatõlmasõ mümkün görünmemelidir. 

Nihai ürün satõş fiyatõ içerisinde maliyet unsurlarõnõn payõnõn, AB ülkelerindekine göre 
daha büyük olduğu göz önüne alõndõğõnda, birim başõna maliyet farkõnõn Türkiye aleyhine 
daha da büyüyeceği anlaşõlmaktadõr. Başka bir deyişle, verimlerdeki bu farklar devam 
ettiği sürece, aynõ girdi maliyet fiyatlarõyla dahi, Türkiye�nin maliyet rekabetine dayanmasõ 
zor görünmektedir. Türkiye�nin özellikle hayvansal ürünler açõsõndan zayõf olan rekabet 
gücünü artõrmak için ciddi ve özendirici ekonomik önlemler almasõ gerekmektedir. Aksi 
halde, olabilecek en kõsa sürede gerçekleşmesi için çaba sarf edilen tam üyelik 
gerçekleştiğinde, Yunanistan ve İspanya gibi ülkelerde Birliğe yeni üye olduklarõnda 
görüldüğü gibi, Türkiye�de de hayvansal ürünler ithalatõnda önemli artõşlar söz konusu 
olabilecektir. 

Avrupa Birliği ülkelerinde, yüksek verim ve fiyat politikalarõnõn da etkisiyle, hayvansal 
ürünlerin üretimi sürekli artmõş ve talebin üzerine çõkmõştõr. Bunun sonucu olarak da 
tereyağõ, süttozu ve sõğõr etinde büyük miktarlarda stoklar oluşmuştur. AB�nde koyun-keçi 
eti dõşõndaki bütün hayvansal ürünlerde kendine yeterlilik oranõ % 100�ün üzerindedir. 
Türkiye�de ise bir çok hayvansal üründe kendine yeterlilik kavramõndan söz 
edilememektedir. 

Bilindiği üzere herhangi bir üründe �kendine yeterlilik derecesi� bir ülkenin üretiminin 
tüketimine oranõnõ göstermektedir. Kõrsal sektörlerden elde edilen ürünler ile ilgili üretim 
ve dõş ticaret politikalarõnõn tespitinde bu oran önemli ve etkili ölçülerden birisi, hatta 
birincisi olarak kabul edilmektedir. Genelde bu oranõn düşük olduğu ürünlerde daha çok 
�liberal�, yüksek olduğu ürünlerde de �koruyucu� bir politika izlenmektedir. Nitekim 
AB�nde uygulanan ortak tarõm politikalarõnda bu görülmektedir. AB, uyguladõğõ bu 
politikalarla açõk verdiği ürünlerde üretiminin artõrõlmasõnõ, fazlalõk olan ürünlerde de 
üretiminin azaltõlmasõnõ sağlayarak arz-talep dengesinin oluşturulmasõnda önemli başarõlar 
elde etmiştir. 
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Avrupa Birliği�ne tam üye adayõ Türkiye ile Birlik arasõnda hayvancõlõk sektörüne 
sağlanan kamu destekleri açõsõndan da farklõlõklar bulunmaktadõr. Yetiştiricileri korumak 
ve desteklemek üzere Avrupa Birliği�nde pazar düzenlemelerinin çeşitli uygulamalarõ 
vardõr. Bu uygulamalarõn esasõnõ fiyat politikasõ oluşturmaktadõr. Bunlar; fiyat desteği 
sağlama, dõş pazarlara karşõ koruma ve parasal yardõm şeklinde yapõlan uygulamalardõr. Bu 
destek ve teşvik düzenlemelerinin finansmanõ için ise bilindiği  üzere �FEOGA� 
kurulmuştur. Bu politika çerçevesinde AB ülkelerinde yetiştiriciler belirli bir fiyat ve pazar 
garantisi ile korunmaktadõrlar. Örneğin, Birlik ortak piyasa düzeninin bir gereği olan 
piyasa birliği ilkesi doğrultusunda tarõm ürünleri için destekleme fiyatlarõ belirlemekte, 
stoklama yardõmlarõ yapmakta ve gümrük vergileri veya prelevman yoluyla dõşa karşõ 
koruma tedbirleri uygulamaktadõr. Birliğe, hiçbir yabancõ tarõmsal ürünün Birlik içinde 
teşekkül etmiş fiyatlardan aşağõ bir fiyatla girmesi mümkün değildir. Bunu sağlamak için 
gümrük vergisi, prelevman bu da yetmezse fark giderici vergi alõnmaktadõr. Türkiye�de ise 
hayvancõlõk sektöründe destekleme ve korumaya yönelik herhangi bir ekonomik 
politikadan söz etmek mümkün değildir. Ülke içinde dahi üretici ve yetiştiriciler serbest 
ancak tam rekabetten uzak piyasa koşullarõnda oluşan fiyatlarõn insafõna ve acõmasõzlõğõna 
bõrakõlmõştõr. Üstelik fiyat artõşlarõnõ önlemek düşüncesi ile zaman zaman üreticiyi terbiye 
etmeye yönelik et, canlõ hayvan ve süt ürünleri ithalatõna gidilmiştir. 

Avrupa Birliğinde hayvancõlõğõn geliştirilmesinde ve sorunlarõn çözümünde izlenen 
politikalar günümüz Türkiye�sinin sorunlarõnõn çözümüne büyük ölçüde katkõda 
bulunabilecektir. AB�nde uygulanan politikalar incelendiğinde hayvancõlõkta nelerin nasõl 
yapõlacağõ konusunda oldukça yararlõ ipuçlarõ elde edilebilecektir. 
4.2.  Dünya Ticaret Örgütü ile İlişkiler 

Türkiye damõzlõk hariç olmak üzere canlõ hayvan ve hayvansal ürünlerde Dünya Ticaret 
Örgütü�ne uygulayacağõnõ  bildirdiği yüksek gümrük vergisi oranlarõyla bu sektörde ciddi 
bir koruma sağlamõştõr. Fakat halen Türkiye�deki canlõ hayvan ve et fiyatlarõ dikkate 
alõndõğõnda, gümrük vergilerinin Dünya Ticaret Örgütü�ne bildirilen oranlarõn üst limitine 
çekilmesi durumunda dahi Türkiye�nin  sübvansiyonlu ithalatla  rekabet edebileceği 
şüphelidir. Dünya ve Türkiye�deki fiyat farklarõ belirli ölçüde desteklemelerden 
kaynaklansa da gelişmiş ülkelerle Türkiye arasõnda üretim maliyetleri ve verimlilik 
açõsõndan önemli farklõlõklar bulunmaktadõr. 
4.3.  Serbest Ticaret Antlaşmasõ 

Serbest ticaret antlaşmalarõ; AB�nin benzer antlaşma yaptõğõ ülkelerle Türkiye�nin de 
yapacağõnõ taahhüt ettiği ve ticaretin karşõlõklõ olarak geliştirilmesine imkan verecek 
şekilde gümrük vergileri ve diğer vergileri karşõlõklõ indirerek mallarõn daha rahat 
dolaşmasõnõ sağlayacak antlaşmalardõr. Türkiye halen İsrail, Macaristan, Romanya, 
Estonya, Letonya, Litvanya, Slovakya, Slovenya, Çek Cumhuriyeti ve Bulgaristan ile 
serbest ticaret antlaşmalarõ imzalamõş olup, Polonya ve Makedonya ile görüşmeler 
sürdürülmektedir. 
4.4.  Dõş Ticaret Politikalarõ 

Türkiye�nin 1994-1999 yõllarõ arasõ hayvan ve hayvansal ürünler ihracatõ % 52.2 oranõnda 
azalmõştõr. Bu düşüşte canlõ hayvan ihracatõna getirilen kõsõtlamalar ile koyunculukta 
ortaya çõkan  gerilemenin önemli payõ vardõr.  

İthalat ise aynõ dönemde % 60 oranõnda artõş göstermiştir. Bu artõşa 1998 ve 1999 yõllarõ 
hariç, dõş kaynaklõ hayvancõlõk projeleri kapsamõnda kurulan nüve damõzlõk süt sõğõrcõlõğõ 
işletmelerinin gereksinimi olan kültür õrkõ hayvanlarõn ithal edilmesi yanõnda, dericilik 
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sanayinin gelişimine paralel olarak giderek artan miktarlardaki ham deri ithalatõ etkili 
olmuştur.  

Hayvancõlõk sektörünün  içinde bulunduğu durum göz önünde bulundurularak dõş 
ilişkilerde dikkat edilmesi gereken hususlar şöyle özetlenebilir:  

Hayvan ve hayvansal ürünlerin ihracatõnda sağlõksõz olduklarõ gerekçesiyle ortaya 
çõkabilecek olan sorunlarõ aşmak üzere şap, bruselloz, tüberküloz ve leukoz gibi 
hastalõklarla etkin bir şekilde mücadele edilmelidir.  

Türkiye�de hayvancõlõk sektörünün uluslararasõ rekabet gücüne sahip olabilmesi için 
üretim maliyetlerinin düşürülmesi bir zorunluluktur. Bu amaçla optimum işletme 
büyülüğünün sağlanmasõ ve  yem bitkileri üretiminin artõrõlmasõ yönünde tedbirler 
alõnmalõdõr. 

Türkiye�nin hayvancõlõk sektöründe yapmõş olduğu antlaşmalar gereği verdiği tavizler 
dõşõnda yapõlacak anlaşmalarla yeni tavizler vermesi uygun değildir. Ama, mevcut  
mevzuat çerçevesinde yapõlacak ithalata karşõ ihtisas gümrükleri oluşturulmasõ, asgari 
kalite koşulu getirilmesi gibi önlemler alõnmalõdõr. 

5. DEĞERLENDİRME VE ALINMASI GEREKLİ ÖNLEMLER 
-Hayvancõlõk sektöründe, işletme ve üretime ilişkin sorunlar ve çözüm önerileri üretim alt 
sektörleri itibariyle ve işletme yapõlarõnõn farklõlõğõ göz önünde tutularak ele alõnmalõdõr. 

-Hayvansal üretimde desteklemeler, sektörde ve genel konjonktürde meydana gelecek 
değişmeler dikkate alõnarak yapõlmalõdõr.  

-Sektörde yatõrõm finansmanõ ile ilgili kararlar, mevcut kapasite kullanõmõ ve sektörde 
gelişme trendleri dikkate alõnarak düzenlenmelidir. 

-Hayvansal üretimin artõrõlmasõ amacõyla özellikle iç tüketim teşvik edilmelidir. 

-Hayvansal üretimde ihracata verilecek pirimler, uluslararasõ  anlaşmalarõmõza uygun 
olarak, azami seviyeye çõkarõlmalõdõr. 

-Sektörün gereksinim duyduğu kredilerin faiz oranlarõ ve vadeleri, üretim alt sektörleri ve 
üretim süreci dikkate alõnarak düzenlenmelidir. 

-Yemde K.D.V. oranõ % 1� e indirilmelidir. Bu suretle faturalõ üretim yapan üretici teşvik 
edilmelidir. 

-Hayvancõlõk sektöründe üretime, girdi aşamasõndan ürün aşamasõna kadar teşvik ve destek 
sağlanmalõdõr. 

-Büyükbaş hayvancõlõkta önemli ölçüde sabit ve canlõ sermaye yatõrõm finansman ihtiyacõ 
bulunmaktadõr. Özellikle tüm işletmelerde işletme sermayesi yetersizliği gündemdedir. 
Üretim artõşõ sağlamak için yeterli düzeyde işletme sermayesi temin edilmelidir.  

-Hayvancõlõkta katma değeri artõrmak için üretim-sanayi entegrasyonu teşvik edilmelidir. 
-Hayvansal üretimde pazarlamanõn gelenekselliği, pazarlamada aracõ sayõsõnõn fazlalõğõ, 
işletme ölçeğinin küçüklüğü ve üretici örgütlenmesinin yetersizliği nedeniyle üreticinin 
alõn teri ve emeği değerlendirilememektedir. Bunun sonucu olarak üretici ucuza satmakta 
tüketici ise pahalõya almaktadõr. Bir başka ifadeyle, aracõ marjlarõ yüksektir. Üreticinin alõn 
teri ve emeğini  değerlendirecek tüketiciye daha ucuz ve kaliteli ürün sunabilecek, etkin 
çalõşan yeni pazarlama sistemlerine destek sağlanmalõdõr. İhtisaslaşmõş ürün borsalarõ 
teşvik edilmelidir.  
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-Hayvansal üretimde kesimler arasõ(üretici-aracõ-tüketici) menfaatleri koruyacak fiyat 
oluşumunu gerçekleştirmek için, yeterli alt yapõya sahip hayvan ve hayvansal ürün 
borsalarõ oluşturulmalõdõr. 

-Salgõn hayvan hastalõklarõnõn önüne geçmek ve borsalarõn sağlõklõ işlemelerini sağlamak 
için belgesi olmayan veya eksik belgeli hayvanlarõn satõşõna izin verilmemelidir. Teknik ve 
hijyenik altyapõsõ oluşturulmuş, standartlara uygun hayvan park ve pazarlarõ kurulmalõdõr. 
Sağlõk raporu ve  menşe-i şahadetnamesi olmayan hayvan hareketlerine kesinlikle izin 
verilmemelidir. Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõ bünyesinde bulunan �Hayvan Sağlõğõ 
Danõşma Kurulu�na etkinlik kazandõrõlmalõdõr.  

-Kõrmõzõ et ve içme sütü perakende satõş fiyatlarõnda K.D.V. oranlarõnõn % 1�e indirilmesi 
tüketimi teşvik edecektir. 

-Borsalarda faaliyet gösteren  aracõ kişi, kurum ve kuruluşlarõn eksiksiz vergi mükellefi 
haline getirilmesi sağlanmalõ ve işlemlerin kayõt altõna alõnmasõna özen gösterilmelidir. 

-Hayvan ve hayvan ürünlerinin ithalatõnda iç ekonomik koşullar ve uluslararasõ 
anlaşmalardan kaynaklanan yükümlülüklerimiz dikkate alõnmalõ, ithalat belirli bir disiplin 
ve program içinde yapõlmalõdõr. 

-Hayvancõlõkta üretim maliyetlerini düşürme amacõna  yönelik olarak işletmelerde yem 
bitkileri ekimi desteklenmelidir. 

-Mevcut üretim yeterli iken damõzlõk hayvan ithalatõ yapõlmamalõ, ancak kaliteli ve proje 
bazõnda üretim yapan damõzlõkçõ işletmeler desteklenmelidir. 

-Hayvansal üretimde õslah ve pazarlamaya yönelik üretici örgütleri, ürün bazõnda ihtisas 
ve üst birlik örgütlenmeleri teşvik edilmelidir. Özellikle teşvikler örgütlenmeyi 
özendirecek şekilde kullanõlmalõdõr. 

-Üretim ve örgütlenmede üretici eğitimine gerekli özen gösterilmeli ve zaman içinde çiftçi 
eğitimi çiftçi örgütlerine devredilmelidir.  

-Belirli dönemlerde üretici, sanayici ve hizmet kesimi  temsilcilerini bir araya getiren 
hayvancõlõk şuralarõ düzenlenmelidir. 

-Yõllardõr yaşanan yüksek enflasyon bugüne kadar yapõlan desteklemeleri yetersiz 
kõlmõştõr. O nedenle üretimi karlõ ve verimli kõlacak biçimde üretim alt sektörleri 
itibariyle günün koşullarõna ve ihtiyaçlarõna  cevap verecek prim sistemi devreye 
sokulmalõdõr. Prim ödemeleri müstahsil makbuzu ve fatura karşõlõğõ olarak vergilendirme 
kapsamõna alõnmalõ ve teşvik ödemesi ait olduğu ayõ müteakiben yapõlmalõdõr. 

-Hayvancõlõkta uzun dönemi de içine alan ulusal bir destekleme politikasõ oluşturulmalõdõr. 

-Devlet desteklemeleri küçük ölçekli işletmeleri büyüten ve onlarõ optimal işletmelere 
yönelten örgütlenmeyi teşvik eden bir anlayõş içinde düzenlenmelidir. 
-Damõzlõk hayvan üretimi teşvik edilmeli, damõzlõkçõ işletmelerinde sağlõk ve genetik 
performans denetimleri Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõ�nca denetlenmelidir. 

-Hayvan üreticileri, kaba yem üretimi (örneğin silaj), hayvan besleme, hayvan õslahõ gibi 
konularda eğitilerek bilinçlendirilmelidir. 

-Geleneksel köy hayvancõlõğõ yanõnda ekonomik boyutu olan ölçeklerde hayvancõlõğa geçiş 
için teşvik ve destek sağlanmalõdõr. 

-Tarõmsal destekleme kaynaklarõnõn bütçeye konulmasõ sağlanmalõdõr.  
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-Kredi faiz oranlarõ, sektörün karlõ ve verimli çalõşmasõnõ sağlayacak seviyelere 
düşürülmelidir. 

-�Bölgesel Kalkõnma Projeleri� kapsamõnda, kõrsal kalkõnmada bölgeler ve sektörler arasõ 
dengeli kalkõnmayõ sağlamak için özel hayvancõlõk projeleri hazõrlamalõdõr. 

-Uygun üretim dallarõnda sözleşmeli üretime, gerekli yasal altyapõ da hazõrlanmak 
koşuluyla, geçilmelidir. 

-Damõzlõkçõ işletmelere özel destekler sağlanmalõdõr. 

-Gerekli eğitimi alarak üretici belgesine sahip olan ve yetiştirici birlikleri gibi örgütlü 
kesimde yer alan üreticilere, özel koşullu özendirici krediler sağlanmalõdõr.  

-Yumurta tavukçuluğu sektöründe yeterli derecede yatõrõm mevcuttur. Ancak, üreticilerin 
işletme kredisi ihtiyaçlarõ vardõr. Sektörün yeterli işletme kredileri ile desteklenmesi 
gereklidir.  

-Sektörde hayvansal üretimi çeşitlendirmek  amacõyla yapõlan yeni girişimlere . özendirici 
nitelikte yatõrõm finansmanõ sağlanmalõdõr. 

-Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü�nün kooperatif örgütü altõnda her çiftçiye 
ikişer baş esasõyla oluşturduğu yüz- iki yüz başlõk damõzlõk projelerinde inek sayõsõ çiftçi 
başõna en az  beş başa çõkarõlmalõdõr. 

-Tarõm sigortasõ yasasõ mutlaka çõkarõlmalõdõr. 

-Üreticilerin yõl içerisinde salgõn hastalõk ve diğer doğal afetlerden ileri gelen ürün 
kayõplarõnõn karşõlanmasõ ve sigorta primlerinin ödenmesinde devlet gerekli yardõmda 
bulunmalõdõr. 

-Tarõm sigortalarõ konusu ziraat ve veteriner fakültelerinin ders programlarõna 
konulmalõdõr. 

-Nüfusu sekiz milyonu bulan orman içi ve kenarõ köylerde ekonomik kalkõnmaya katkõda 
bulunmak için , süt sõğõrcõlõğõ ve koyunculuk, besicilik, ipekböcekçiliği, arõcõlõk, kürk 
hayvancõlõğõ gibi özel  hayvancõlõk  faaliyetleri  özendirilmelidir.  

-Hayvancõlõk sektörünün Avrupa Birliği ile rekabet edebilir düzeye gelebilmesi için sektöre 
AB�deki ölçülere uygun kadar kaynak aktarõlmasõ gereklidir. Sektörün  altyapõ yetersizliği 
de dikkate alõnõrsa tarõma ayrõlan kaynaklarõn artõrõlmalõ ve bunun en az yarõsõ hayvancõlõğa 
ayrõlmalõdõr. 

-Kaynaklarõn kullanõlmasõnda çok yõllõk, uzun vadeli ve belli bir  sistematik içerisinde 
hareket edilmeli, bu amaçla; sektörün hem yapõsal, hem de ekonomik konularõnõ 
kapsayacak şekilde entegre bir politika uygulanmalõdõr. 

-Politikalarõn oluşturulmasõnda AB�ndeki uygulamalar göz önünde bulundurulmalõdõr. 
Bu politikalar Dünya Ticaret Örgütü�ne karşõ savunulabilecek bazõ istisnalar elde etmeyi 
sağlayacak, aynõ zamanda AB�nin tarõm politikalarõna uyum yükümlülüğümüz de yerine 
getirmeye imkan verecek unsurlar içermelidir. Bu çerçevede AB�nin uyguladõğõ özel 
depolama yardõmõ, dişi hayvanlar için doğrudan ödeme, erken pazarlama primi gibi 
doğrudan yardõmlar örnek alõnmalõdõr. 

-Sektöre gerektiğinde doğrudan yardõmlar yapõlmalõdõr. Ancak, burada söz konusu 
müdahale, fiyatlarõn normal piyasa fiyatlarõnõn çok altõna düşmesi halinde, devletin, 
üreticinin zarar görmesini önleyici mahiyette piyasaya girerek müdahale alõmõ yapmasõ 
esasõna dayanmalõdõr. Bu alõmlar AB�deki gibi ihale yolu ile olmalõdõr. 



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                                                                                     Hayvancõlõk Özel İhtisas Komisyonu Raporu 

   http://ekutup.dpt.gov.tr/hayvanci/oik587.pdf    162 

-Süttozu ve tereyağõna destek verilmesi ürünün değerlendirilmesi açõsõndan yararlõ 
olacaktõr. Bu ürünlerin özel depolanmasõ için de yardõm verilmelidir. 

-Sektöre yapõlacak bütün destekler ağõrlõklõ olarak doğrudan yardõm veya kredi şeklinde 
olmalõdõr. Böylece daha etkin sonuçlar alõnabilecek, AB ve Dünya Ticaret Örgütü�ne karşõ 
yükümlüklerimiz yerine getirilmiş olacaktõr. 

-Yurtdõşõndan kaçak olarak sokulan canlõ hayvan ve et girişi engellenmelidir. 

-Suni tohumlama hizmetleri ile ilgili prim, günün koşullarõna uygun hale getirilmeli, ayrõca 
özel sektör ve serbest  veteriner hekimlerin suni tohumlama faaliyetleri desteklenmelidir. 

-Ankara keçisi varlõğõnõn hem muhafazasõ hem de miktar ve kalite olarak artõrõlmasõ 
amacõyla bu õrk �destekleme� kapsamõna alõnmalõ ve bu devlet politikasõ haline 
getirilmelidir. 

-Canlõ hayvan, et ve hayvansal ürün taşõyan araçlara standart getirilmeli ve taşõmanõn 
uygun koşullar içermeyen araçlarla yapõlmasõ önlenmelidir 
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