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ÖNSÖZ

Ülkemizin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasının planli bir şekilde ger

çekleştirilmesi Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 166. Maddesinin amir hükmüdür. 

Anayasamızın bu hükmü gereğince Kalkınma Planları ile Yıllık Programların hazır

lanması, 223 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 'de belirtildiği üzere Devlet Planla

ma Teşkilatı'nın yerine getirmekle sorumlu olduğu asli görevleri arasındadır.

Türkiye'nin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasını uzun vadeli planlar çer

çevesinde sürdürmeye başladığı 1963 yılından bu yana Devlet Planlama Teşkilatı ta

rafından hazırlanan Birinci, İkinci, Üçüncü ve Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planları 

ülkemiz kaynaklarının döküm ve değerlendirilmesinin yapılarak verimli şekilde kulla

nılmasında, sanayinin ve tarımın yurt düzeyinde dengeli ve uyumlu biçimde yayılma

sında, insan kaynaklarımızın gelişmesinde, milli benliğimizin kuvvetlendirilmesinde 

ve sosyal bünyemize uygun yollarla gelişmenin sağlanmasında, Beşinci Beş Yıllık 

Kalkınma Planı ise, bunlara ilave olarak, piyasa ekonomisinin yerleşmesinde önemli 

ve etkili rol oynamıştır.

1990-1994 dönemini kapsayan Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı'nın, Türki

ye'nin Avrupa Topluluğuna tam üyelik için başvuruda bulunduğu, ekonominin yöneti

minde piyasa mekanizmasının daha fazla etkinlik kazandığı ve KİTleri özelleştirme 

çabalarının yoğunlaştığı bir döneme rastlaması bu Plan için yapılan Özel İhtisas Ko

misyonu çalışmalarını daha da önemii bir hale getirmiştir.

Altıncı Beş Yıllık Kaikınma Planı hazırlık çalışmaları çerçevesinde, daha ön

ceki Kalkınma Planlarının hazırlanmasında olduğu gibi 5/1722 sayılı Bakanlar Kurulu 

Kararıyla yürürlüğe konulan Tüzük gereğince "Öze! İhtisas Komisyonları” kurulmuş

tur.



Özel İhtisas Komisyonları, iktisadi ve Sosyal Sektörlerde, ihtisasları ile ilgili 

konularda bilgi toplamak, araştırma yapmak, tedbirler geliştirmek ve önerilerde bulun

mak yolu ile Devlet Planlama Teşkilatına, Kalkınma Planı çalışmalarında yardımcı ol

mak, plan hazırlıklarına daha geniş çevrenin katkısını sağlamak ve ülkenin bütün ola

naklarını değerlendirmek üzere kurulmuşlardır.
<

Özel İhtisas Komisyonu çalışmaları 1.12.1987 tarih ve 1987/31 sayılı Başba

kanlık genelgesi ile başlatılmıştır.

Özel ihtisas Komisyonları Başkanlık ve üyeliklerine; ilgili tüzük gereğince ko

nularının uzmanı olan, temsil ettikleri kuruluşların görüşünü yansıtabilecek yetkiye 

sahip ve gerektiğinde ilgili mercilerle koordinasyonu sağlayabilecek kişilerin seçilme

sine özen gösterilmiştir. Komisyon çalışmaları Devlet Planlama Teşkilatı'nın genel 

koordinasyonu çerçevesinde yürütülmüştür.

Özel İhtisas Komisyonları çalışmalarında tutarlılığın sağlanabilmesi amacıy

la Devlet Planlama Teşkilatınca bir "çalışma modeli" hazırlamış ve bütün komisyon

lardan imkanlar ölçüsünde bu modele uyulması istenmiştir. Komisyonlar sektörlerinin 

niteliklerine göre bu modele bağlı kalmışlar ancak gerekli durumlarda modelde bazı 

değişiklikler yapmışlardır.

Özel ihtisas Komisyonları raporlarında, komisyonlara katılan bütün uzmanla

rın görüşlerinin tam olarak ve açıklıkla belirtilmesi esas alınmıştır. E3u nedenle incele

nen ve tartışılan konulardaki her türlü görüş ve önerilere raporlarda yer verilmiştir.

ilgili oldukları konularda ve alanlarda, Türkiye için önemli birer bilgi kaynağı 

niteliğini taşıyan Özel İhtisas Komisyonları raporlarının hazırlanmasında görev almış 

ve emeği geçmiş tüm üyelere, Devlet Planlama Teşkilatı olarak, en içten teşekkürü 

bir borç biliriz.

Dr. Ali Tiğrel
Devlet Planlama Teşkilatı 

Müsteşarı



ÖNSÖZ

Başbakanlığın 1 Aralık 1987 gün ve 1987/31 sayılı Genelgesine dayanılarak 

DPT Müsteşarlığının yaptığı çağrı üzerine, 3 Mayıs 1988 günü DPT Müsteşarlığında 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı yetkilileriyle birlikte; Atatürk, Çukurova, Ondo- 

kuzmayıs, Akdeniz, Trakya ve Ege Üniversiteleri Ziraat Fakülteleriyle Ankara ve Sel

çuk Üniversiteleri Ziraat ve Veteriner Fakülteleri, İstanbul Üniversitesi Veteriner Fa

kültesi ve Atatürk Üniversitesi Kars Veteriner Fakültesinin ilgili öğretim üyeleri, Devlet 

istatistik Enstitüsü, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Tarım İşletmeleri Genel Mü

dürlüğü, Yem Sanayii Türk A, Ş., Et ve Balık Kurumu, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş 

Ankara Çiftliği, Lalahan Hayvan Sağlığı Nükleer Araştırma Enstitüsü, Ankara Ticaret 

Borsası, Ankara Sanayii Odası, Adana Sanayii Odası, İzmir Ticaret Odası, Türkiye 

Ziraat Odaları Birliği, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, Türkiye Kalkınma Vakfı, 

Köy-Tür Holding A.Ş., Ankara ve İstanbul Kürkçüler Derneği, Tipo Tavukçuluk A.Ş., 

İlkay Tavukçuluk A.Ş., Mudurnu Tavukçuluk A.Ş., temsilcilerinden oluşan Hayvancı

lık Özel ihtisas Komisyonu ilk toplantısını yapmıştır.

Bu toplantıda önce Komisyon Başkanı, İkinci Başkan ve Raportörler, sonra 

da oluşturulan 8 adet çalışma grubunun başkan, ikinci başkan ve raportörleri seçil

miştir. Çalışma gruplarında görev alan üyeler 26 Mayıs 1988 tarihinde A.Ü. Ziraat Fa

kültesinde bir araya gelerek Devlet Planlama Teşkilatının ekonominin tüm sektörleri 

için hazırladığı çalışma modeli ışığında, fakat hayvancılık sektörünün ve çalışma 

gruplarının konularının özelliklerine uygun değişiklikleri yaparak, hazırladıkları dispo- 

zisyonları incelemişler ve çalışmalarındaki ana ilkeleri gözden geçirmişlerdir. Bağım

sız çalışan çalışma grupları 27-28 Eylül 1989 tarihleri arasında yine A.Ü.Ziraat Fakül

tesi toplantı salonunda bir araya gelmişler ve hazırlanan raporları görüşmüşlerdir. Ta

mamlanarak Komisyon Başkanlığına gönderilen çalışma grubu raporları, incelenmiş 

ve gerek duyulan kısımlar Çalışma Grubu Başkanlarıyla görüşülerek düzeltildikten 

sonra bir araya getirilerek yazılmıştır.

Elde edilen üretimin baskıya hazır hale getirilecek şekilde yazdırılmasın 

TOK Bakanlığı Proje Uygulama Genel Müdürlüğü üstlenmiş, yazımla ilgili düzeltme

ler A.Ü.Zİraat Fakültesi Zootekni Bölümü elemanları tarafından yapılmıştır.



Özel İhtisas Komisyonu raporu hazırlanırken çalışma grupları hayvancılığın, 

bitkisel üretimde bulunsun bulunmasın, bir tarım işletmesi içerisinde yürütüldüğü gö

rüşünden hareket etmişlerdir. Bu görüşün gereği olarak Ziraat Fakültelerinin Zootek

ni, Tarla, Tarım Ekonomisi Bölümleri'nin, Veteriner Fakülteleri'nin Öğretim Üyeleri 

ve Mezunları ile ilgili Meslek Kuruluşları temsilcileri görev almışlardır.

Hayvansal üretimin ülke insanının beslenmesi ve ülke ekonomisi için önemi

nin bilincinde olan çalışma grupları, üretimden pazarlamaya kadar, her aşamada jlke 

gerçeklerine uygun öneriler getirme çabasında olmuşlardır. Ne varki başta hayvan 

sayıları olmak üzere sektörle ilgili verilerin ya hiç olmaması ya eksik oluşu, ya da çe

şitli kaynakların birbirleriyie tutarlı olmaması büyük sorunlara yol açmıştır. Gelecek 

plan dönemlerinde benzer zorluklarla karşılaşılmaması için başta hayvan sayıları ol

mak üzere, bölgeier bazında işletme büyüklükleri, verim değerleri, sürü kompozisyo

nu vb. konularda yeterli ve doğru bilgiler sağlayacak önlemler şimdiden alınmalıdır. 

Ayrıca bilgi toplama ve aktarma konusunda ilgili kuruluşlar arasında işbirliği kurulmalı 

ve geliştirilmelidir.

Hazırlanan bu raporun, ülke ekonomisine ve ülkemiz insanlarının beslenme

sine umulan katkıları sağlayabilmesi için, özelde hayvancılık, genelde ise hayvansal 

üretime dayalı sanayi ve tarımla ilgili her türlü çalışma ve tarımsal üretim planlama

sında, hayvansal üretimin kendisine organik bir bağ ile bağlı olan bitkisel üretimle 

birlikte ele alınması zorunluluğunun asla unutulmaması içten dileğimizdir.

Prof.Dr. Ayhan ELİÇİN
A.Ü. Ziraat Fakültesi 

Zootekni Bölüm Başkanı 
Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Ram 

Hayvancılık Özel ihtisas Komisyonu 
Başkanı
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ARI YETİŞTİRİCİLİĞİ

1.1. GİRİŞ

Dünya nüfusu son yıllarda hızla artmakta ve bu artan nüfusun dengeli bir şe

kilde beslenmesi büyük bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Tarımsal alanların sınırlı 

olması nedeniyle birim alandan daha fazla ve kaliteli ürün alabilmek için bilimsel ve 

teknolojik çalışmalar büyük bir hızla yürütülmektedir. Bu nedenle hızlı sanayileşme

nin yanı sıra tarımın,önemi de büyük ölçüde artmaktadır. İnsanlar doğanın olanakla

rından en iyi şekilde yararlanmaya ve kaynaklan en etkin bir şekilde kullanmaya ça

lışmaktadırlar. Arıcılık da son yıllarda hızla gelişen fazla bir yatırıma ve iş gücüne ge

reksinim göstermeyen bir tarımsal uğraştır.

Ülkemiz, zengin florası, uygun ekolojisi ve koloni varlığı bakımından büyük 

bir arıcılık potansiyeline sahip bulunmaktadır. Bir çok yem bitkisinin gen merkezi olan 

Anadolu’da dış pazarlarda ısrarla aranan kaliteli ba! üretimi yapılmaktadır. Balın kali

teli ve enerji değeri yüksek bir gıda maddesi olması, bir çok hastalıklara karşı kulla

nılması ve dış satım olanaklarının artması son yıllarda koloni ve arıcılık yapan aile 

sayısında artışlar olmasına neden olmuştur. Balın yanı sıra arılardan elde edilen bal

mumu, ana arı, oğul ve arı sütü gibi ürünler arıcıların gelir düzeylerinin artmasına ve 

arıcılığın gelişmesine yardımcı olmuştur.

Arıcılıktan yan gelir sağlayan ve geçimini temin eden insanlar genellikle or

manlık ve dağlık bölgelerde yaşayan başka gelir olanakları olmayan veya geliri sınırlı 

olan kişilerdir. Türkiye'de tarımda çalışan nüfus başına ekilebilir arazi miktarının gide

rek azaldığı; bazı tarımsal işletmelerde işgücü fazlalığının arttığı gerçeği gözönüne 

alınırsa topraksız, dar gelirli kişilere büyük bir yatırım gerektirmeden iş olanağı sağla

yan kolaylıkla yapılabilen ve kısa zamanda gelir elde edilebilen bir tarım uğraşısı ol

ması bakımından arıcılık sosyo-ekonomik bir önem taşımaktadır.

Arıların polinasyonu sağlıyarak bitkisel üretime, yani ülke ekonomisine olan 

katkıları bal ve bal mumundan elde edilen gelirlerden çok daha fazla olmaktadır. Bu 

nedenle tarımda ileri gitmiş ülkelerde bahçe sahipleri polinasyonun sağlanması ama

cıyla bitkilerin çiçeklenme dönemlerinde arı kolonileri kiralamaktadırlar. Ülkemizde



şon yıllarda özellikle tohum üretimi yapılan işletmelerde arı kolonilerinden yararlanıl

makta, polinasyonu sağlaması bakımından bal arılarının önemli katkıları olmaktadır.

1.2. MEVCUT DURUM VE YAKIN GEÇMİŞTEKİ GELİŞMELER

Ülke arıcılığında son 10 yılda büyük gelişmeler sağlanmıştır ve koloni sayısı 

2.026.744'den 2.586.971'e, bal üretimi 24.061 tondan 39.649 tona, balmumu üretimi 

ise 1762 tondan 2083 tona yükselmiştir. Ancak üreticilerin teknik bilgi yetersizliği, ana 

arı yetiştiriciliğinin ihtiyacı karşılayamaması, arı hastalık, parazit ve zararlılarının etki

leri nedeniyle koloni başına bal verimi istenilen düzeye çıkamamıştır. Gerekli önlem

lerin alınması ile koloni başına bal verimi 2-3 katma çıkartıiabilir ve üretilen balın yurt 

içinde tüketimi ve dış satımı ile milli ekonomiye büyük katkılar sağlanabilir. Yıllık bal 

ve balmumu üretimi 1986 yılı fiyatları ile gayri safi milli hasılaya (GSMH) 150 milyar 

TL. civarında bir katkı sağlamış bulunmaktadır. Koloni başına bal verimi artırılarak bu. 

gelir 3-4 kat artırılabilir. Arıların bitkisel üretime olan katkıları da gözönüne alındığın

da arıcılığın GSMH'ya olan katkısı 1.5 trilyon TL. civarında olduğu tahmin edilmekte

dir.

Ancak 1953 yıiında Ankara Arıcılık Enstitüsünün kapatılarak Tavukçuluk 

Araştırma Enstitüsünün bir seksiyonu haline sokulması, modern arıcılık çalışmaları

nın yavaşlamasına neden olmuştur. Buna rağmen Türkiye'nin çok büyük bir arıcılık 

potansiyeline sahip olması, halkımızın bal yeme alışkanlığı, arıcılığın büyük bir yatı

rım gerektirmeden yapılabilmesi ve kısa zamanda kazanç sağlanabilmesi nedeniyle 

arıcılık yıldan yıla gelişerek koloni sayısında ve bal üretiminde büyük artışlar sağlan

mıştır. 3u gelişmeye bağlı olarak Türkiye koloni sayısı bakımından Rusya, Çin ve 

ABD'den sonra 4. sırada, topiam bal üretimi bakımından da 7. sırada bulunmaktadır. 

Diğer ülkeler koloni sayısı ve bal üretim potansiyeli yönünden tam kapasiteye yaklaş

mış olmalarına rağmen Türkiye’de artış sürekli olarak devam etmektedir. Türkiye'nin 

1976-1986 yılları arasındaki koloni varlığı, modern kovan kullanma oranı, bal ve bal

mumu üretimi ile koloni başına bal verimi Tablo 1.1.'de gösterilmiştir.



Tablo 1.1. Türkiye'nin Arılı Kovan Varlığı, Bal Ve Balmumu Üretimi.

Kovan Sayısı Modern Bal Bal Balmumu
(1000 adet) kovan Ton (kg/kovan) (ton)

(%)

Yıllar Toplam Modern ilkel

. 1976 2.027 1.019 1.008 50.2 24.061 11.8 1.762

1977 2.146 1.157 989 53.9 21.623 10.0 1.825

1978 2.047 1.106 941 54.0 21.671 105 1.746

1979 2.146 1.228 918 57.2 26.059 12.0 2.028

1980 2.225 1.332 893 59.9 25.170 11.3 2.110

1981 2.348 1.500 848 63.9 30.041 12.7 2.174

1982 2.548 1.706 842 67.0 34.030 13.3 2.274

1983 2.595 1.774 822 68.3 33.078 12.7 2.645

1984 2.661 1.905 756 71.6 35.620 13.3 2.513

1985 2.585 1.940 645 75.0 35.840 13.9 2.196

1986 2.587 2.071 516 80.0 39.649 15.3 2.083

Kaynak D.i.E. Türkiye istatistik Yıllığı 1987.

Tablo 1.1.'de görüldüğü gibi Türkiye'de son 10 yıl içerisinde koloni sayısında 

560 bin, bal veriminde ise 15.588 ton artış olmuştur. Bu süre içerisinde modern ko

van artış hızının ortalama % 7.49, ilkel kovanların azalış hızının ise % 6.3 olduğu, 

modern kovan kullanma oranlarının % 50.2'den % 80'e çıktığı görülmektedir. Koloni 

başına ortalama bal verimi de 11.8 kg'dan. 15.3 kg'a çıkmıştır.

Coğrafi konum, iklim ve flora yönünden Türkiye'nin her bölgesi arıcılık yap

maya uygundur. Bölgelere göre koloni varlığı, bal ve balmumu üretimi Tablo 1.2.'de 

özetlenmiştir.



Tablo 1.2. Bölgelere Göre Koloni Varlığı, Bal Ve Balmumu Üretimi İle Koloni Başına 

Ortalama Bal Verimi

Bölgeler Koloni Sayısı 

(adet)

Bal Üretimi 

(kg)

Balmumu Üretimi 

(ton)

Ort.Bal. Ver. 

(kg/kovan)

1. Orta Kuzey 236.041 2.918.721 183.640 12.4

2. Ege 801.980 11.658.354 463.383 14.5

3. Marmara 168.246 3.037.872 149,211 18.1

4. Akdeniz 295.328 4.620.653 299.185 15.6

5. Kuzey Doğu 185.666 3.936.091 148.236 21.2

6. Güney Doğu 117.054 974.664 83.885 8.3

7. Karadeniz 441.226 7.661.845 501.349 17.4

8. Orta Doğu 175.599 2.567.027 111.036 14.6

9. Orta Güney 165.831 2.272.310 143.011 13.7

TOPLAM 2.586.971 39.648.537 2.082.906

Kaynak: Tarımsal Yapı ve Üretim, 1986.

Tablo 2'de görüldüğü gibi koloni sayısı bakımından en ileri durumda olan böl

geler Ege ve Karadeniz Bölgeleridir. Karadeniz Bölgesinin bal üretimi yönünden 1. 

sırada olmasına rağmen koloni başına bal verimi en yüksek olan bölge Kuzey-Doğu 

Bölgesidir. Güney-Doğu Anadolu Bölgesi ise koloni sayısı, toplam bal üretimi ve kolo

ni başına bal verimi yönünden bölgeler arasında son sırayı almaktadır.

1.2.1. Sektörde Kuruluşlar:

Sektörde Tarım Orman-ve Köyişleri Bakanlığına bağlı Bitlis Arıcılık Araştırma 

Enstitüsü, Ardahan, Fethiye, Bingöl, Denizli ve Kastamonu Üretme istasyonları, An-



kara Tavukçuluk Araştırma Ensitüsü, çalışmalarım sürdürmektedir. Ardahan ve Fethi

ye Arıcılık Üretme İstasyonları kovan imalatı, ana arı ve oğul üretimi yönünde, Denizli 

ve Kastamonu Üretme İstasyonları da kovan imalatı üzerine çalışmaktadır. Arıcılığın 

geliştirilmesinde ilk adımı atan Ankara Arıcılık Enstitüsü zaman içerisinde faaliyetleri

ni azaltmış ve bugün Ankara Tavukçuluk Araştırma Enstitüsünün bir seksiyonu hali

ne gelmiştir. Ayrıca Zirai Donatım Kurumu ve Or-Köy standart kovan imalatı ve dağı

tımı yapmaktadır. Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına bağlı il ve ilçe müdürlükle

rinde arıcılığın yaygınlaştırılması ve arıcıların bilgi düzeylerinin arttırılması amacıyla 

periyodik kurs ve seminerler düzenlenmektedir.

Türkiye Kalkınma Vakfı kurmuş olduğu Entegre Arıcılık Projesi ile arıcılığın 

gelişmesine katkıda bulunmaktadır. Bu kuruluşta ana arı üretlmi, temel petek üretimi, 

kovan üretimi ile bal analizi, paketleme ve pazarlaması, an sütü ve propolis üretimi 

üzerinde çalışmalar yapılmaktadır. Türkiye Kalkınma Vakfının Entegre Arıcılık. Tesis

lerinde ulusal ve uluslararası arıcılık kursları verilmekte ve bu kuruluşta arıcılara yö

nelik bir dergi çıkarılmaktadır.

Çeşitli üniversitelere bağlı Ziraat Fakültelerinde Arıcılık dersleri verilmekte ve 

çeşitli projeler yürütülmektedir. Bakanlığı bağlı araştırma ve üretme istasyonlarında 

araştırıcı teknik personelin yetersizliği; Ziraat Fakültelerinde ise bilgi düzeyinin yeterli 

fakat laboratuvarların yetersiz olması nedeniyle araştırma faaliyetleri istenilen düzeye 

ulaşmamıştır.

Halen bir çok Ziraat Fakültesinde arıcılık dersleri verecek öğretim üyesi bu

lunmamakta ve arıcılık dersleri diğer öğretim üyelerince verilmektedir. Öğretim üyesi 

ve araştırıcı personel açığını gidermek için gelişmiş üniversitelerden azami derecede 

yararlanılmalı ve arıcılık laboratuvarlarının geliştirilmesinde zaman yitirmeksizin gay

ret gösterilmelidir.

Türkiye'de arıcılar yeterince örgütlenmemiş ve bireysel olarak çalışmalarını 

sürdürmektedirler. Arıcıların kurmuş oldukları kooperatifler öncelikle bal paketleme 

ve pazarlaması konusunda faaliyet göstermektedirler. Bu kooperatifler faizle kredi al

dıkları için üreticilere yeterince ödeme yapamamakta ve bal alımında güçlük çekmek

tedirler.
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1.2.2. Mevcut Kapasite Kullanımı

1.2.2.1. Koloni Sayısı Ve Bal Üretimi

Türkiye zengin florası, uygun ekolojisi ve iş gücü olanakları bakımından daha 

fazla koloniyi barındırabilecek bir kapasiteye sahiptir. Koloni sayısı ve buna paralel 

olarak bal verimi yıldan yıla artmaktadır. Kırlarda, ovalarda ve yaylalarda kır çiçekleri 

değerlendirilmemekte ve nektar serveti kuruyup yok olmaktadır. Bu nedenle mevcut 

potansiyelden tam olarak yararlanamamaktadır.

1.2.2.2. Kamu Kuruluşları

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına bağlı Arıcılık Araştırma ve Üretme is

tasyonları araştırıcı teknik personel ve iaboratuvar yönünden yeterli değildir. Bu işlet

melerde araştırma yapacak düzeyde yüksek lisans ve doktora eğitimi yapmış teknik 

personel sayısı oldukça azdır.

Bitlis'te kurulan Arıcılık Araştırma Enstitüsü ise teknik personel ve laboratu- 

var yönünden yetersiz olduğu gibi iklim yönünden de arıcılık konusunda araştırma 

yapmaya uygun değildir. Diğer Arıcılık Üretme İstasyonları ve kovan imalathaneleri

nin çiftçi eğitim ve modern kovan yapımında yürüttüğü hizmetler yeterli olmamakta

dır. Üniversitelerde arıcılık konusunda dersler verilmekte lisans, yüksek lisans ve 

doktora düzeylerinde eğitim yapılmaktadır. Ancak kadro yetersizliği nedeniyle ekipler 

oluşturulmamakta, çalışmalar istenilen hızda yürütülmemektedir.

1.2.3. Üretim

1.2.3.1, Bal Üretimi

Arıcılık çalışmalarından elde edilen en önemli ürün baldır. Arıcıların çoğu bal 

üretimi amacı ile arıcılık yapmaktadırlar. Bal üretiminin yanı sıra son yıllarda ana arı, 

oğul, arı sütü ve polen üretimi de önem kazanmaya başlamıştır. Bal üretimi yapan iş

letmeler iki ayrı grupta incelenebilir:



a) Yan Gelir Amacıyla Arıcılık Yapılan Aile İşletmeleri:

Bir tarım işletmesi kenarında veya bahçe içerisinde sabit olarak yapılan arıcı

lık çalışmalarında ortalama koloni sayısı 10-20 civarındadır. Bu işletmelerin bir kıs

mında modern ve ilkel kovanlar yan yana bulunmaktadır ve bal üretim kapasiteleri 

fazla değildir. Ailedeki fazla iş gücünün değerlendirilmesi, ailenin bal ihtiyacının karşı

lanması ve yan gelir kaynağı amacıyla arıcılık yapılmaktadır.

b) Gezginci Arıcılık İşletmeleri:

Modern kovanlarda arıcılık yapan bu işletmelerde koloni sayıs 1C0-250 ara

sında değişmektedir. Daha çok kolonisi bulunan arıcılar da olmasına rağmen bunla

rın sayıları pek fazla değildir. Gezginci arıcılar kolonilerini ılıman iklimli bölgelerde 

(Ege ve Akdeniz Bölgelerinde) kışlatmakta, narenciye çiçeklerinden yararlandıktan 

sonra florayı takip ederek kolonilerini iç Anadolu veya Güney-Doğu Anadolu Bölgele

rine taşımaktadırlar. Buralardaki çiçeklerden yararlandıktan sonra yüksek yaylalara 

ve Doğu Anadolu Bölgesine gitmektedirler. Ağustos ve Eylül aylarında ise çamı balın

dan yararlanmak amacıyla kolonilerini Muğla ve Aydın yörelerine taşımaktadırlar. 

Gezginci arıcılık yapan işletmelerde koloni başına bal verimi 25 kg kadardır,

1.2.3.2. Ana Arı Üretim İşletmeleri:

Ana arı üretimi Türkiye Kalkınma Vakfı (T.K.V.), kamu kuruluşları ve bazı 

özel işletmeler tarafından yapılmaktadır. Üretimin büyük bir kısmını T.K.V. gerçekleş

tirmektedir. Ülkesel arıcılık projesi kapsamı içerisinde kamu kuruluşları ve bazı özel 

sektör işletmeleri ana arı yetiştiriciliğine başlamış bulunmaktadır. Türkiyede ticari an

lamda yılda ortalama 60.000 ana arı yetiştirilmektedir. Yaklaşık 2.5 milyon koloni bu

lunduğu ve her koloninin ana arısının 2 yılda bir değiştirilmesi gerçeği gözönünde tu

tulunca yılda 1-1.5 milyon ana arıya ihtiyaç olduğu görülmektedir. Sonuç olarak ana 

arı üretimi ihtiyacı karşılayamamaktadır.



Türkiye'de yıllara göre bal ve ana arı üretimi Tablo 1.3'de verilmiştir. Tablo 

1.3'de görüldüğü gibi ana arı üretiminde 1983 yılından itibaren büyük bir gelişme ol

muş ve bundan sonraki yıllarda da ana arı üretimindeki artış devam etmektedir. Yıl

lar arasında dalgalanmalar olmasına rağmen bal üretiminde de belirli bir artış görül

mektedir. Üretim artışı genelde koloni sayısının artmasından ve kolonilerin ilkel ko

vanlardan modem kovanlara aktarılmasından kaynaklanmaktadır.

Tablo 1.3 Son Yıllarda Bal Ve Ana Arı Üretim Miktarları.

Yıllar Bal Üretimi (ton) Ana Arı Üretimi (adet)

1980 25.170 1.000

1981 30.041 1.500

1982 34.030 2.000

1983 33.178 3.500

1984 35.620 12.000

1985 35.840 20.000

1986 36.649 40.000

1.2.3.3. Ticari İşletmecilikte Temel Girdiler ve Maliyetin Hesaplanması

100 kovanlık ticari bir arıcılık işletmesinde üretim maliyetini etkileyen faktörler 

ile bunların fiziki ve parasal değerleri Tablo 1.4’de ve ürün maliyeti Tablo 1.5’de veril

miştir.



Tablo 1. 4. 100 Kolonilik Bir Ticari İşletmenin Üretim Girdileri, Bunların Mutlak 
Ve Nisbi Değerleri.

Miktar Birim Fiyatı Mutlak Değeri Nisbi Değeri

(TL) (TL) ~ (%)

A. Tesis Giderleri

a) Kovan 100 adet 50.000 5.000.000 31.5

b) Temel petek 1.5 kg/kovan 12.000 1.800.000 11,4

c) Ana arı 100 Adet 6.500 650.000 4.1

d) Oğul 100 Adet 75.000 7.500.000 47(3

e) Ana arı ızgarası 100 Adet 3.000 300.0

00

1.9 f) Ekipman 1 Set I 608.7

50

3.8 Maske 3.000

Körük 5.000

Eldemiri 750

Ekstraktor 200.000

Çadır 400.000

TOPLAM
\

15.858.750

B- İşletme Giderleri

a) Şeker 5 kg/kovan 500 5O0.CO0 % 15

b) Temel petek 1 kg/kovan 12000 1.200.000 % 35

c) Ana arı 0.5 adet/yıl 6500 325.000 % 10

d) İlaç Kovan başına 1000 100.000 % 3

e) Taşıma 3 konaklama 1.200 000 % 36

TOPLAM 3.325.000

C- Amortisman 10 Yıl

a) Kovan 500.000 % 69

b) Ana arı ızgarası 30.000 % 4

c) Ekipman 200.800 % 27

TOPLAM 730.000



Tablo 1.5. 100 Kovanlı Arıcılık İşletmesinde Birim Ürün Maliyeti. *

1. işletme giderleri

2. Amortisman

3. Yatırım faizi (% 29)

Yıllık üretim giderleri toplamı

3.325.000 TL 

730.000 TL 

4.599.038 TL

8.654.838 TL

Ortalama bal verimi 

Ortalama balmumu verimi 

Ortalama oğul verimi 

Toplam üretim miktarı (bal karşılığı)= 3600 kg 

Ürünün (bal) maliyeti 2.404. TL/kg

25.0 kg/kovan

0.5 kg/kovan (1 kg balmumu = 2 kg bal) 

0.5 adet / koloni (1 oğul= 20 kg bal)

* 1988 Yılı ortalama cari fiyatlar kullanılmıştır.



1.2.4. DIŞ TİCARET DURUMU

1.2.4.1. İthalat

Arıcılık sektörünün bal ithalatı önemsenmeyecek kadar azdır. Ancak son yıl

larda balmumu üretiminin ihtiyacı karşılayamadığı ve ihtiyacı karşılamak amacıyla 

balmumu ithal edilmeye başlandığı görülmektedir. Son 3 yıl içerisinde artan oranlar

da balmumu ithal edilmiş ve arıcıların bu yöndeki sorunları azaltılmıştır. Balmumu sı

kıntısının en önemli nedenleri modern ve toplam kovan sayısının, buna bağlı oiarak 

ta balmumu (temel petek) kullanım oranının artması, halkımızın petekti bal tüketme 

alışkanlığı ve balmumunun diğer amaçlarla (deri sanayi, kozmetik sanayi, ilaç sanayi 

v.b.) kullanımının artmasıdır. Yapılan tahminlere göre 1986-1938 yılları arasında her 

yıl 150-200 ton civarında balmumu ithal edilmiştir.

FAO kaynaklarına göre Türkiye'nin 1980-1986 yılları arasındaki bal ithalatı ve 

parasal değeri Tablo 1,6'da belirtilmiştir.

Tablo 1. 6. Arıcılık Sektörünün Bal İthalatı Ve Parasal Değeri.

Yıllar ithalat (ton) Değeri $ (1000)

1982 0 0

1983 0 0

1984 25 54

1985 3 6

1986 14 36

Kaynak: FAO Trade Yearbook 1983-1986.



Bal ve balmumu ithalatlarının yanısıra bazı ortak projeler nedeniyle arılarda 
yapay tohumlama aletleri, temel petek işleme ve bal. paketleme üniteleri ithal edilmiş
tir. Bunların da parasal değerleri önemsenmeyecek kadar azdır.

1.2.4.2. İhracat

Türkiye koloni varlığı bakımından Dünya'da 4., bal üretimi bakımından 7. sı
rada bulunmaktadır. Çok kaliteli ve aranan ballar sınıfına giren Türk ballarının dünya 
pazarlarındaki payı oldukça düşüktür. Bal ihracatının yeterli olmamasının en büyük 
nedenleri, üretilen balların yeterli olmaması ve büyük kısmının yurtiçinde tüketilmesi, 
bal dışsatımındaki vergi iadesinin diğer hayvancılık ürünlerinin iade oranlarından az 

olması, AET standartlarına uygun bal paketleme ve ambalajlama tesislerinin bulun
mamasıdır. Arıcılığın daha da gelişerek bal üretiminin artması, balların kalite kontrolü 

ve AET standartlarında ambalajlanmaları sağlandığında ve ihracatı teşvik edici ön
lemler alındığında her yıl artmakta olan bal dışsatımı bugünkü miktarının 4-5 katına 
çıkartılabilir.

AET ülkelerinin ve öncelikle B. Almanya'nın en çok tükettiği bal çam balıdır. 
Dünyadaki çam balı üretim alanlarının çok sınırlı olması (Türkiye, Yunanistan ve Ce
zayir) nedeniyle Türkiye'nin çam balı üretimi ve dışsatım şansı çok fazladır. Üretilen 
balların dış pazarlarda yüksek fiyatla satılabilmesini sağlamak amacıyia ihtacatcıların 
da örgütlenerek çam balı ihracat fiyatını düşürmemeleri için gerekli önlemler alınma
lıdır.

Türkiye’nin 1982-1986 yılları arasındaki bal ihracatı Tablo 1.7.'de verilmiştir.

Tablo 1.7. Türkiye'nin Bal İhracatı.

Yıllar Miktar (ton) Değer $ (000)

1982 1279 2.770

1983 1861 3.528

1984 1735 3.529

1985 2176 4.050

1986 3482 6.065

Kaynak: FAO Trade Yearbook 1980-1986.



Yukarıda görüldüğü gibi bal ihracatı son yıllarda ortalama % 30, 1986 yılında 

ise :% 60 oranında bir artış göstermiştir. Türkiye'nin AET ülkelerine yaptığı bal ihrar 

çatı Tablo 1.8.'de gösterilmiştir.

Tablo 1.8. AET Ülkelerine Bal İhracatı (1986).

« Ülkeler Miktar (Kg) Tutarı ($)

B. Almanya 2.150.956 3.441.152

Fransa 261.528 383.917

Yunanistan 154.036 241.922

Belçika-Lüx. 40.010 57.794

Hollanda 16.425 59.050

İtalya 5.423 7.696

Danimarka 1.498 3.794

İngiltere 280 460

İrlanda 0 0

İspanya 0 0

Portekiz 0 0

TOPLAM 2.630.156 4.195.785

Türkiye'nin toplam

bal ihracatı 3.482.422 6.064.937

Türkiye'nin bal 

ihracat payı (%) 75.5 69.2

Kaynak: İGEME, 1986.



Tablo 1.8.'de görüldüğü gibi Türkiye'nin 1986 yılı bal ihracatının % 75'i AET 

üleklerine yapılmış ve bal gelirlerinin % 69'u bu ülkelerden sağlanmıştır.

Önemli bal tüketicisi olan AET ülkelerinin 1986 yılı bal ithalatı Tablo 1.9.'da 

verilmiştir.

Tablo 1.9.'da görüldüğü gibi sadece B. Almanya'nın 1986 yılı bal ithalatı Tür

kiye'de üretilen balların iki katından daha fazladır. Yine aynı şekilde Türkiye'nin AET 

ülkeleri bal dış ticaretinde % 1,66'lık bir payı bulunmaktadır.

Tablo1.9. AET Ülkelerinin 1986 Yılı Bal İthalatı.

Ülke Miktar (ton) Tutarı ($X 1000)

B. Almanya 87.322 89.164

İngiltere 21.377 17.683

Fransa 11.354 16.292

Hollanda 10.007 13.534

İtalya 10.741 13.801

İspanya 6.341 5.787

Be!çika-Lüx. 5.630 7.618

Danimarka 2.855 3.527

İrlanda 1.041 1.451

Yunanistan 844 1.248

Portekiz 606 647

TOPLAM 158.118 170.707

Türkiye'nin toplam

ihracatı 2.630 4.196

Türkiye'nin Payı(%) 1.67 2.46



1.2.5. Stok Durumu

Stok durumu kesin olarak bilinmemekle birlikte bazı arıcıların, kooperatiflerin 

ve pazarlama örgütlerinin ellerinde bir miktar bal bulunduğu, fakat bu miktarın önem

li olmadığı sanılmaktadır.

1.2.6. Yurtiçi Tüketim

Üretilen ana arı ve balmumunun tamamı, balın ise büyük bir kısmı yurtiçinde 

tüketilmektedir. Türkiye'de tüketilen bal miktarı ve iç tüketim oranları Tablo 1.10.'da 

gösterilmiştir.

Tablo 1.10. Bal İçtüketimi

1982

YILLAR

1983 1984 1905 1986

İçtüketim (ton) 33.691 31.318 33.885 33.S64 36.167

içtüketim oranı(%) 91 99 95 95 94

Kaynak: Tarımsal Yapı ve Üretim, İGEME

Tabloda görüldüğü gibi bal içtüketimi yıldan yıla büyük bir değişiklik göster

memesine rağmen üretim artışı ihraç edildiğinden ihracatın payı yükselmekte, tüketi

min payı ise azalmaktadır.

1.2.7. Fiyat

Bal fiyatları genel fiyatlara paralel olarak yıldan yıla değişiklik göstermektedir. 

Parakende bal fiyatları, 1984, 1985, 1986, 1987 ve 1988 yıllarında sırası ile, ortala-
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ma 1000 TL, 1500. TL, 2500 TL ve 4000 TL civarında seyretmiştir. İngiltere'de 1 kg 

balın perakende fiyatının 1986 yılında 0.84-1.99 Sterlin, B. Almanya'da ise 250 

gramlık kavanozlar içerisinde satılan balların perakende fiyatlarının 3.24.3 D.M. 

arasında değiştiği öğrenilmiştir. Bunlar içerisinde en pahalı bal 250 gramı 4.3 D.M.'a 

satılan çam balıdır. A.B.D. perakende bal fiyatları eyaletten eyalete değişmekle birlik

te 1984 yılında 2.59-2.92 $/kg. olduğu bildirilmektedir.

Balmumu fiyatları da üretimin yetersiz tüketimin fazla olması nedeniyle olduk

ça yüksek seyretmektedir. 1984 yılında 2000 TL, 1985 yılında 2500 TL, 1986 yılında

3000 TL. ve 1987 yılında 7000 TL. olan temel petek (balmumu) fiyatları 1988 yılında
|

12.000 TL/kg'a kadar yükselmiştir. Balmumu fiyatlarının yüksek olmasının en önemli 

nedenleri, üretimin az olması ve ithalatta ödenen % 40 oranındaki gümrük vergisidir. 

A.B.D.'de 1 kg balmumunun toplam fiyatı 2.00 $ civarında olduğu bildirilmektedir.

1.2.8. İstihdam

Türkiye arıcılık, için çok uygun bir ülkedir ve arıcılık ülkenin her bölgesinde 

yapılmaktadır. Fazla bir yatırım yapmaksızın, toprağa ve barınağa ihtiyaç duyulma

dan üretim yapılabilen, kısa zamanda kazanç sağlayan, yaşlı-genç, bay-bayan her

kes tarafından yapılabilen bir tarım kolu olması nedeniyle arıcılık kırsal kesimde ya

şayan topluma istihdam olanakları yaratmakta, gelir düzeylerinin artmasını sağla

maktadır. Arıcılığın teşvik edilerek cazip hale getirilmesiyle hem işsizlik oranını azal

tabilecek hem de bal üretimi ve dış satım olanakları artırılabileciktir. işletmelerin 

modernleşmesi ve büyüklüklerinin artırılması ile göçer arıcılığın özendirilmesiyle arı

cılığın istihdam potansiyeli büyük ölçüde harekete geçirilebilecektir.

1.2.9. Kredi

Arıcılık sektörü için Ziraat Bankası ile Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı 

Or-Köy Kredileri vermektedir. Ziraat Bankası kredileri için % 29 faiz uygulaması ya

pılmaktadır. Or-köy kredileri ise çok daha düşük faizli ve uzun vadeli kredilerdir.



Ayrıca yatırım giderlerini kendi öz kaynakları ile karşılayan ve bunu proje ile 

sunan arıcılara Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu'ndan yatırım giderlerinin % 25’i 

tutarında iade verilmektedir. Henüz yaygın olmayan bu uygulamanın yaygınlaşma?, 

iie arıcılığın gelişme ve modernleşme hızı artacaktır.

1.2.10. Mevcut Durumun Değerlendirilmesi

5. Beş Yıllık Kalkınma Planında arıcılık hizmetleri konusunda yapılması plan

lanan çalışmalar:

1.2.10.1. Teknik Tedbirler

İlkel kovanların yerine modern kovanların kullanılması yönünde 5. Beş Yıllık 

kalkınma planı döneminde büyük aşamalar sağlanmış, modem kovan kullanım oranı 

1986 yılında % 80'e ulaşmıştır.

Bu dönemde ana arı yetiştiriciliğine önem verilmiş vs ana arı üretimi yıldan 

yıla hızlı bir artış göstermiştir. Ana arı üretimi 1983 yılında 3000 civarında iken 

1984'de 10.000, 1985'de 20.000, 1986'da 30.000, 1987 de 40.000 ve 1983'ds 

70.000'e ulaşmıştır. Türkiye'de 2.5 milyon koloni olduğu ve bunların ana arılarının 

her 2 yılda bir değiştirilmesi gerçeği gözönünde tutulursa her yıl 1.000.000' darı daha 

fazla ana arıya ihtiyaç olduğu görülmektedir. Bu dönemde ana arı yetiştiriciliği için 

önemli bir başlangıç yapılmıştır. T.K.V. tarafından ve Tarım Orman ve Köyişleri Ba

kanlığınca hazırlanan ülkesel arıcılık projesi çerçevesinde arıa arı yetiştiriciliğine de

vam edilmektedir.

Arı hastalıkları ve özellikle Varroa ile mücadelede ilerlemeler sağlanmış, arı

cılar varroaya karşı nasıl mücadele edileceğini öğrenmişlerdir. Uygulanan teknik ted

birler sayesinde bal üretimi ve kovan başına bal veriminde artışlar sağlanmıştır.



1.2.10.2. Eğitim ve Araştırma ile İlgili Tedbirler

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına bağlı il ve ilçe müdürlüklerinde arıcılık 

kursları düzenlenmiş ve arıcıların bilgi düzeyleri yükseltilmeye çalışılmıştır. Ziraat Fa

kültesinde düzenlenen kurslarla arıcıları eğiten teknik personele ana arı yetiştiriciliği 

ve önemi konusunda kurslar düzenlenmiştir.

Ancak 5. Beş Yıllık Kalkınma Planı'nda öngörülen merkezi bir Arıcılık Araştır

ma Enstitüsü kurulamamıştır. Bitlis'te açılan Arıcılık Araştırma Enstitüsü teknik perso

nel ve laboratuvar yönünden yetersizdir. Arıcılık Araştırma Ensitüsü kurulacak bölge

nin seçimine özen gösterilmemiş, Enstitü senede ancak 4-5 ay açık havada arılar ile 

çalışabilecek bir bölgede kurulmuştur.

Bakanlığa bağlı kuruluşlarda teknik eleman yetersizliği nedeniyle arıcılık 

araştırmaları arıcılık sektöründeki gelişmenin gerisinde kalmıştır. Ballı bitkiler ve Tür

kiye'nin flora haritasının hazırlanması ana arı yetiştiriciliği ve yetiştirme yöntemleri ko

nusunda araştırma projelerine başlanmış fakat arı ıslahı projesine henüz başlanma

mıştır. Türkiye'deki mevcut arı populasyonlarının özellikleri ve gen kaynaklarının ko

runması konusundaki projelerde henüz sonuçlanmamıştır.

Bu dönemde arıcılıkla ilgili sürekli bir yayının çıkartılarak bu derginin binlerce 

arıcıya ulaşması sağlanmıştır. Türkiye'de 1987 yılında uluslararası bir arıcılık kursu 

düzenlenmiş ve komşu ülkeler ile Orta Doğu ülkelerinden gelen arıcı uzmanların TKV 

tesislerinde çeşitli konularda eğitimi gerçekleştirilmiştir.

Türkiye'de mevcut laboratuvarlann donatımı ile üniversitelerde de bu tür 

kursların düzenlenebileceği görülmüştür.

1.2.10.3. Ekonomik Tedbirler

Arıcılara, özellikle orman içi ve kenarı köylerdeki dar gelirli köylülere gelir dü

zeylerini arttırmak için arıcılık kredileri verilmiştir. Arıcıların ürettikleri balı satmakta



güçlük çekmeleri ve nakit sıkıntısı nedeniyle bir çok arıcı ürettiği balı ucuz fiyatla top

layıcılara satmak zorunda kalmışlardır. Arıcı kooperatifleri yeterli sayıda olmadığın

dan arıcılar ürettikleri balı paketlemekte ve pazarlamakta güçlük çekmektedirler.

1.2.10.4. İhracatı Artırıcı Tedbirler

Bal ve balmumu standardizasyonu uygulamaya konmasına rağmen AET 

standartlarına uygun bal işleme, paketleme ve ambalajlama üniteleri henüz kurulma

mıştır. Balda uygulanan vergi iadesi diğer tarım ürünlerine uygulanan vergi iadesin

den daha düşük tutulmuştur.

1.3. ALTINCI PLAN DÖNEMİNDE GELİŞMELER

1.3.1. Genel Politika

Bugünkü gelişmekte olan arıcılığımızın gelişme hızını yükseltmek, üretimi 

arttıracak dış satım olanaklarını araştırmak, arıcılığı cazip hale getirerek kapasite ve 

ürün artışını sağlamak, arıcılığın içinde bulunduğu bazı darpoğazları gidermek, gele

cekte daha da artacak olan sorunlarla ilgili tedbirleri almak, yeni konularda öncülük 

etmek ve bilimsel araştırmaların hızlanarak uygulamaya konulması Altıncı Beş Yıllık 

Kalkınma Planının genel politikasını oluşturmaktadır. Arıcılık sektörünün gelişmesi 

için yapılması gereken işlemler ve alınması gereken önlemler aşağıda maddeler ha

linde belirtilmiştir.

1. Mevcut arı populasyonumuzun ve yerli arı ırklarımızın özelliklerinin bilim

sel metodlarla belirlenmesi,

2. İtalyan, Kafkas ve Karniyol arı ırkları ile yerli arılar arasında performans ve 

verim araştırmaları yapılması, bu araştırmaların gezginci arıcılık şartları içinde yürü

tülmesi, böylece her bölgede hangi ırkın iyi verim verebileceğinin tesbiti,

3. Arı ıslahı çalışmalarına başlanması,



4. Sözü edilen araştırma sonuçlarına göre ana arı üretim va ticaretinin gelişti

rilmesi ve bu işin kontrolü,

5. Üniversitelerde arıcılık araştırma ve uygulama merkezlerinin kurulması ve 

kadroların oluşturulması,

6. Arı hastalık ve zararlıları, bilhassa son yıllarda ciddi bir tehlike arz eden 

Varroa paraziti ile mücadele konusunda etkin tedbirler alınması,

7. Varroa paraziti, Amerikan yavru çürüklüğü, Avrupa yavru çürüklüğü ve No- 

semagibi bulaşıcı hastalıkların ihbarı mecburi hastalıklar kapsamına alınması,

8. Arıcılık girdileri üreten ve satan firmaların mamüllerinde kalite ve stan- 

dartın sağlanması,

S. İller ve bölgeler itibarı ile ülkenin flora çeşidi, flora mevsimi ve kapas fesi

nin haritalandırılması, gezginci arıcılığın planlanması, ballı bitkiler tarımının geliştiril

mesi,

10. Zirai mücadele hizmetleri ile arıcılar arasında etkili işbirliğinin kurulması,

11. Bal verimini artırıcı araştırma sonuçlarının ve yeni teknolojinin süratle uy

gulamaya intikali,

12. Uluslararası arıcılık kurslarının düzenlenmesi ve düzenleyecek kuruluşla

rın teşvik edilmesi,

13. Arıcılık, konusunda master veya doktora yapmış ziraat mühendislerinin 

öncelikli olarak arıcılıkla ilgili kunıluşlarda istihdamının sağlanması,

14. Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı bünyesindeki ilgili teknik elemanların 

Ziraat Fakültelerinde arıcılık konusunda eğitimleri, doktora ve yüksek lisans yapma

larının sağlanması,



15. Ziraat Fakültelerinin Zootekni Bölümlerine arı hastalık, parazit ve zararlı

ları derslerinin konulması,

16. Hizmet içi eğitimine tabii tutulmuş teknik elemanlar tarafından illerde ve 

bölgelerde düzenlenecek belgeli arıcılık halk kurslarının hızlandırılman’,

17. Arıcılık konusunda hizmet veren teknik elemanların bilgi ve görgülerini 

arttırmak üzere arıcılıkta ileri olan ülkeiere gönderilmesi ve uluslararası arıcılık, kong

re, seminer, sempozyum ve sergilere katılımlarının sağlanması,

18. Arı üreticisi ve yetiştiricisi için yeterli ve düşük faizli kredi sağlanması,

19. Yerli tip kovanların süratle çerçeveli modern kovana çevrilmesi, bu konu

da kamu kuruluşlarınca yürütülen çalışmaların hızlandırılması,

20. Orman içi ve kenarı köylerinin arıcılık yönünden desteklenmesi, gelir dü

zeylerinin arttırılması ve işsizliğe kısmen çözüm sağlanarak istihdam yaratılması,

21. İçinde arı hastalıkları teşhis ve tedavi laboratuvan bulunan merkezi bîr 

Arıcılık Araştırma Enstitüsü kurulması,

22. Merkezi bir bal analiz ve kalite kontrol laboratuvarı kurulması,

23. Ana arı üretiminin teşvik edilmesi,

24. Kovanlık kereste satın alanlara tahsis ve fiyat indirimi uygulanması,

25. Bal'da KDV’nin diğer hayvansal ürünler miktarındaki düzeyde uygulanma

sı,

26. Balmumunun ithalatından gümrük vergisi uygulamasının kaldırılması,



27. İhracattaki vergi iadesi oranının arttırılması,

28. Arıcılık yayınlarına ve eğitim programlarına destek verilmesi,

29. Çam balı gibi tek üreticisi olduğumuz bal türlerinin tek elden satımım sağ

layacak bal dışsatım birliğinin kurulması,

30. Orman alanlarının ağaçlandırılmasında okalüptüs, akasya, ıhlamur, iğde 

gibi ballı bitkilere yer ve öncelik verilmesi,

31. Damızlıkçı kuruluşlara izole sahaları tahsis edilmesi,

32. Ormanlık alanlarda arıcılara konaklama serbestliği sağlanması ve bu ko

nudaki yasakların etkin bir denetim sistemi geliştirilerek kaldırılması,

33. Seyyar arıcılara, mahalli yöneticilerce konaklama imkanı sağlanması,

34. GAP için hazırlanacak bölgesel arıcılık geliştirme projesine özel destek 

verilmesi, GAP bölgesinde (Ceylanpınar Tarım İşletmesinde) bir Arıcılık Üretme İs

tasyonunun kurulması,

35. Arıcıların ballarının türlerine göre hasat yapmalarını sağlayacak eğitim

programlarının sağlanması,

36. T.C. Ziraat Bankası'nca açılan arıcılık kredilerine arılı kovanların teminat

olarak kabul edilmesi,

37. Hayvancılık konusunda yatırım yapanlara verilen % 2-5 oranındaki Kay

nak Kullanımı Destekleme Fonu’nun arıcılıkta da uygulanmasının yaygınlaştırılması,

38. Cam kavanozu üreten kamu kuruluşlarında Avrupa standartlarına uygun

kavanoz üretilmesinin sağlanması,



39. Yaygın çiftçi eğitimi için kullanılacak slayt, film ve video kasetleri gibi ma

teryallerin üretilmesi ve bunların arıcılık eğitim kuruluşları ile arıcı dernek ve organi

zasyonlarına verilmesi,

40. Arıcılığın tarım sigortası kapsamına bağlanması,

41. Arıcıların ülke düzeyinde haklarının korunabilmesi ve zaman zaman an

laşmazlık konusu olan sorunların çözümlenebilmesi için arıcılık yasasının çıkarılma

sı,

42. Arıcılık dernek ve birliklerinin desteklenmesi ve Türkiye Arıcılık Derneği

nin kurulması bu dönemde gerçekleştirilmelidir.

1.3.2. Talep l

Türkiye’de üretilen balın yaklaşık % 95'i yurtiçinde tüketilmektedir. Kişi başına 

bal tüketiminin artması, artan nüfusun dengeli olarak beslenmesi ve gelir düzeyinin 

artması nedeniyle yurtiçi bal talebinin de artarak devam edeceğini göstermektedir. Al

tıncı Beş Yıllık kalkınma planı dönemini kapsayan 1989-1993 yıliarı arasındaki yurtiçi 

talep projeksiyonu Tablo 1.11 .'de verilmiştir.

Dışsatımın beklenen düzeylere ulaşabilmesi için arıcılık sektörünün gene! 

teşvik tedbirleri kapsamında değerlendirilmesi, balın kaynak ve kalitesine göre sınıf

landırılması ve bu amaçla merkezi bir bal analizi ve kalite kontrol laboratuvarının ku

rulması, bal paketleme ve ambalajının AET standardına yükseltilmesi gerekmektedir.



Tablo 1.11. Yurtiçi Bal Tüketimi, İhracat Ve Toplam Talep Projeksiyonu

Yıiiar Yurtiçi Taiep 

(ton)

ihracat

(ton)

Toplam Talep 

(ton)

1986 43.132 5.440 48.572

1989 45.172 6.800 51.972

1990 47.110 8.500 55.810

1991 48.876 10.626 59.502

1992 50.385 13.283 63.668

1993 51.521 16.623 68.124

Kullanılan ölçütler: Toplam talep artış hızı % 7, ihracat artış hızı % 25.

1.3.3. üretim Hedefleri

Türkiye'de uzun yıiiardan beri toplam arılı kovan ve modern kovan sayılarının 

arttığı ve ilkel kovan sayılarının azaldığı görülmektedir. Son 10 yıllık rakamlar ince

lendiğinde modern kovanların artış hızının % 7, ilkel kovanların azalış hızının % 6 ol

duğu, bal üretiminin % 5,6, balmumu üretiminin ise % 2 oranında arttığı görülmekte

dir. Son 5 yıllık rakamlar incelendiğinde ise ilke! kovanların % 9 oranında balmumu 

üretiminin ise % 0.4 oranında azaldığı görülmüştür. Üretim hedefleri Tablo 1.12'de 

verilmiştir.



Tablo 1.12. Kovan Varlığı Ve Üretim Hedefleri.

Yıllar Kovan Sayısı (1000) Bal (ton) Balmumu

Toplam Modern ilkei

1988 2.789 2.371 418 45.394 2.168

.1989 2.913 2.537 376 48.572 2.211

1990 3.054 2.715 339 51.972 2.256

1991 3.210 2.905 305 55.610 2.301

1392 3.382 3.108 274 59.502 2.347

1993 3.573 • 3.326 247 62.668 2.394

1994 3.780 3.558 222 68.124 2.442

Üretim hedeflerinin hesaplanmasında modern kovan artış hızı ve bal üretim 

artış hızı % 7, balmumu üretimi artış hızı % 2 ve ilke! kovanların azalış hızı % 10 oia- 

rak alınmıştır.

1.3.4. İthalat Projeksiyonu

Sektörün bal ithalatı önemli olmayacak kadar azdır. Balmumu üretiminin 

azalması, koloni sayısının ve modern kovan kullanımının artması ve halkımızın pe- 

tekli bal tüketme eğilimi ve alışkanlığı nedeniyle Türkiye'de son yıllarda balmumu sı

kıntısını yaratmıştır. Bu nedenle her yıl artan oranlarda balmumu ithalatı kaşınılmaz 

olacaktır. Balmumu sıkıntısının yaşandığı yıllarda arıcılar temel petekleri ikiye böle

rek kullandıklarından balmumu (temel petek) kullanımı azalmaktadır. Bu nedenle bal

mumu ithalatı balmumu açığından daha az oranda yapılmaktadır.

Koloni başına 1 kg balmumu gerektiği ve balmumu ihtiyacının % 50'sinin it

hal edileceği dikkate alınarak yapılan hesaplamalar Tablo 1.13 de gösterilmiştir.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



Tabiol .13. Balmumu İthalat Projeksiyonu.

Yıllar Modern Kovan 

sayısı

B.M. ihtiyacı Üretim

(ton)

İthal Edilecek 

(ton)

1988 2.371 2.371 2168 203/2==102

1989 2.537 2.537 2211 326/2==230

1990 2.715 2.715 2256 459/2==230

1991 2.905 2.905 2301 604/2=302

1992 3.108 3.108 2347 761/2=381

1993 3.326 3.326 2394 932/2=466

1994 3.558 3.558 2442 1116/2=558

1.3.5. Mgvcut Teknolojik Durum ve Muhtemel Gelişmeler.

Türkiye'de arıcılık sektöründe son yıllarda büyük aşamalar kaydedilmiştir. Ba

zı üniversitelerde arıcılık konusunda yetişmiş elemanlar mevcuttur ve arıcılığın daha 

da geliştirilmesi için üniversitelerle Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığının işbirliği 

içerisinde olmaları gerekir. Türkiye'de artık her düzeyde ulusal ve uluslararası arıcılık 

kurs ve seminerlerini yürütecek eğitici kadro ve entegre arıcılık tesisleri mevcuttur. 

Uluslararası kurs ve programlar düzenleyebilecek kuruluşların desteklenmesi, labora- 

tuvar ve araştırma olanaklarının arttmlmasıyla uluslararası programları ve ortak iş

birliği olanakları gerçekleşebilir. Bu amaçla Çukurova, Ege ve İç Anadolu Bölgelerin

de birer arıcılık araştırma ve uygulama merkezinin kurulması veya bu bölgelerde Arı

cılık Araştırma Enstitülerinin bir an önce kurulması gereklidir.

Türkiye'de ana arı yetiştiriciliği hızla artmaktadır. Arı ıslahı programları bir an 

önce gerçcekleştlriimeli ve komşu ülkelere ana arı satış olanakları araştırılmalıdır.



Arı ıslahı çalışmalarını yürütmek amacıyla bu konuda yetişmiş elemanlara yetki ve 

sorumluluk verilmelidir.

GAP bölgesinde arıcılığın geliştirilmesi amacıyla Ceylanpınar Tarım İşletme

leri bünyesinde bir Arıcılık Üretme İstasyonu kurulmalı ve bu bölgenin arıcılık malze

meleri ve ana arı ihtiyacını bu işletmenin karşılamasını sağlayacak yatırımlar yapıl

malıdır.

1.4. PLANLANAN YATIRIMLAR

1. Tarım orrnan ve Köyişleri Bakanlığı tarafından desteklenen ülkese] arıcılık 

projesi uyarınca ana arı yetiştiriciliğine başlanmıştır. Halen Ege Tarımsal Araştırma 

Enstitüsü, Ankara Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü, Fethiye Arıcılık Üretme istasyonu 

ve Ardahan Arıcılık Üretme istasyonu ile bunlara bağlı nüve işletmelerde ana arı ye

tiştiriciliği yapılmaktadır. Ancak bütün bu işletmeler ve bunlara bağlı nüve işletmelerin 

koloni varlıkları ve üretim kapasiteleri çok düşüktür. Bu nedenle mevcut proje daha 

da geliştirilmeli, nüve işletme sayıları artırılmalı ve bu işletmelere projede belirtilen 

girdiler (damızlık ana arı, çiftleştirme kovanları, şeker, temel petek ve izole alanların 

temini) sağlanmalı ve ana arı yetiştiriciliği cazip hale getirilerek üretim artırılmalıdır. 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına bağlı kuruluşlarda ise üretimin yanısıra arı ıs

lahı, arı hastalıkları ve diğer konularda çalışmalar yapılarak üreticilere önderlik edil

melidir.

2. Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına bağlı kuruluşlardaki koloni sayıları 

ve bunların üretim kapasiteleri artırılmalıdır. Bu kuruluşlarda o bölgenin ekolojik ko

şullarına uygun yöresel ırklar ve üstün performanslı arı populasyonları koruma altına 

alınmalı, ıslah edilmeli, çoğaltılmalı ve bölge arıcılarının damızlık ihtiyaçları karşılan

malıdır.



1.5. SEKTÖRDE ALTINCI PLANDA BENİMSENECEK İLKE VE HEDEF 

LER, ALINMASI GEREKEN ÖNL EMLER

Türkiye koloni varlığı, eKolojik yapısı ve zengin florası ile büyük bir arıcılık po

tansiyeline sahip olmasına rağmen bu potansiyelden gereğince yararlanamamakta

dır. Bal üretimi yönünden dünyada 7. sırada bulunmamıza rağmen koloni başına bal 

verimi diğer ülkelere oranla oldukça düşüktür. Türkiye'nin toplam bal üretimi, koloni 

sayısını ve kolonilerin ortalama verimini artırarak gerçekleştirilebilir. Koloni sayısı her 

yıl belirli oranlarda artmaktadır. Koloni başına bal verimini artırmak ve arıcılığımızı ar

zu edilen bir düzeye getirmek için benimsenecek ilke ve hedefler ile alınması gere

ken önlemler şunlardır.

1. Türkiye'de arıcılık konusunda yapılan bilimsel çalışmalar arıcılık sektörün

deki gelişmenin gerisinde kalmıştır. Bu nedenle daha önceki planlarla da belirtildiği 

gibi Ankara, İzmir, Muğla veya Adana illerinden birinde merkezi bir Arıcılık Araştır

ma Enstitüsü kurulmalıdır. Bu illerdeki mevcut araştırma kuruluşlarından veya bina

larından yararlanılmalıdır.

Kurulacak olan bu Arıcılık Araştırma Enstitüsünde arı ıslahı, gen kaynakları

nın korunması, arı hastalıkları, yetiştirme teknikleri, ballı bitkiler, arı ürünleri, bal tek

nolojisi ve diğer konularda ülkesel araştırma projeleri yürütülmeli ve bunlar yayım teş

kilatları kanalıyla arıcılara ulaştırılmalıdır. Böylece arıcıların sorunları büyük ölçüde 

azalacak ve sorunları ile direkt olarak ilgilenen bir kamu kuruluşuna başvurabilecek

lerdir.

2. Çeşitli üniversitelere bağlı bazı Ziraat Fakültelerinde arıcılık konusunda ye

tişmiş öğretim üyesi bulunmamaktadır, öğretim üyesi açığını kapatmak, kurulacak 

olan merkezi Arıcılık Araştırma Enstitüsü ve mevcut Arıcılık Üretme istasyonlarına 

araştırıcı personel yetiştirmek amacıyla gelişmiş üniversitelerle sıkı işbirliği yapılma

lıdır.
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İPEKBÖCEĞ! YETİŞTİRİCİLİĞİ

2.1. GİRİŞ

Dut fidanı yetiştirilmesinden ham ipek elde edilinceye kadar olan safhalar 

(dut yetiştirilmesi, ipekböceği tohumu üretimi, inficar, ipekböceği bakımı ve besleme

si, koza üretimi, kozadan ipek çekilmesi ve bunlarla ilgili biyolojik, patolojik, teknolojik 

araştırmalar, hizmet içi eğitimi, kontrol ve yayın gibi konular ile ilgili bütün çalışmalar) 

ipekböcekçiliği olarak tanımlanır.

Türkiye’de ipekböcekçiliği yardımcı bir tarım koludur. Ancak bazı illerde ana 

tarım kolu durumundadır. Yaprak kesme ve taşınması hariç diğer çalışmalarda bü

tün aile fertlerinin emeklerinin değerlendirilmesi, kırsal alanda gizli işsizliğin önlenme

si, 35-40 gün gibi kısa sürede yüksek gelir sağlaması yönleri ile milli gelir dağılımında 

önemli rol oynamaktadır.

İpekböcekçiliği, dut tohumu, dut fidanı ve ipekböceği tohumu üretim çalışma

larının devamını ve gelişmesini temin etmektedir, ipek halı, flatür, büküm, boya, do

kuma, empirme ve apre gibi ipekli sanayiinin hammadde ihtiyacını karşılar.

ipek halı olarak mamul madde, yan ürünler olarak deşe ihracı ile yıllık döviz 

gelirimize büyük oranda katkıda bulunmaktadır.

2.2. MEVCUT DURUM VE YAKIN GEÇMİŞTEKİ GELİŞMELER

Dünya'da yaklaşık 60 civarında ülkede ipekböcekçiliği yapılmasına rağmen 

başta Uzakdoğu ülkeleri olmak üzere yaklaşık 20 ülkede ekonomik değeri vardır. 

İpek tüketimi ise dünya ülkelerinde, nüfus ve gelir artışlarına bağlı olarak, artan oran

da sürmektedir.

Yurdumuzda çeşitli şekillerde tesis edilmiş ve genellikle yaşlı dut ağaçları ile 

yılda bir defa ipekböceği bakım-beslemesi yapıla gelmiştir. Deneme çalışmalarının



başarılı olması sonucu 2. beslemeye (sonbahar beslenmesi) geçilerek 1986 yılında 

929, 1987 yılında 2430 kutu beslemeye alınmıştır.

Yaş koza üretimi son on yılda % 27 oranında artış göstermiştir, il sayısı 

(1977) 25 den (1987) 45'e yükselmiştir. Yaş koza fiyatları da birkaç yıl haricinde tat

min edici düzeyde olmuştur. 1987 yılında 45 ilde, 1904 köyde, 42728 aile 65482 kutu 

ipekböceğini bakım-beslemeye alarak 1.747.334 kg yaş koza üretmiştir.

Modern tekniklerin üretici tarafından kullanılmaması koza veriminde ve kali

tede düşüklük; beslemenin de genellikle yılda bir defa yapılması maliyetlerde yüksek

lik meydana getirmektedir. 1978 yılında kutu başına koza verimi 25.2 kg iken 1987 

yılında 26.7 kg olmuştur. Sonbahar beslemesinde verim düşüktür. Verim ve fiyatlar 

bakımından iller arasında meydana gelen farklılıklar teknik bilgi, pazar durumu ve ik

lim faktörlerinden kaynaklanmaktadır.

Dut fidanı üretiminde yabancı çeşitlere dönüş gerçekleşmiştir. Geçmişte yay

gın olarak yapılan kuru koza ihracı azaltılmış, bazı yıllar ise hiç yapılmamıştır. 1987 

yılında ise 60 ton kuru koza ithal edilmiştir. İpek halı üretim ve ihracı 1979'dan itiba

ren yaygınlaştırılarak, günümüzde de ihracattaki önemli yerini korumaya devam et

miştir.

2.2.1. Sektördeki Kuruluşlar

2.2.1.1. Özel Sektör Kuruluşları

Dut tohumujjreticileri, dut fidanı üreticilerinin ihtiyacını karşılamakta olup, ge

nellikle küçük aile işletmeleri şeklindedirl’er. Bursa, Bilecik, Ankara, Elazığ ve Muğla 

ili ve köylerinde bulunurlar, üretimde aile fertleri kullanılır. Üretim kapasite miktarları 

piyasa ve işletme özelliklerine göre değişir.



Dut fidanı üreticileri, dut fidanı ve diğer fidanların üretiminde de bulunan işlet

melerdir. Bunlar aile işletmeleri durumunda olup Bursa, Bilecik, Ankara ve Muğ

la'dadır. Üretim kapasite ve miktarları piyasa ve işletme özelliklerine göre değişir.

İpekböceği tohumu üreticileri, polihibrid ipekböceği tohumu üretimi yapan ku

ruluşlardır. Bunlar Bursa Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği, Görükle Bucağı Poli

hibrid ipekböceği Tohumu Üretim ve Pazarlama Kooperatifi ile Bursa İpekböcekçiliği 

Araştırma Enstitüsü Döner Sermaye işletmesi olmak üzere üç tanedir.

Flatür (kozadan ipek çekme) sanayii Bursa, Bilecik, Hatay, Diyarbakır, Antal

ya ve İzmir’de kuruludur. Bursa ve Bilecik'in Söğüt ilçesinde modern tesisler kurul

muştur. Boya, büküm, dokuma, empirme, apre gibi ipekli sanayiinin ikinci kısmı ço

ğunlukla Bursada'dır. İpek halı sanayii Kocaeli, Kayseri, Bilecik, Bursa, Balıkesir 

illerinde çalışmalarını el tezgahı şeklinde sürdürmektedir.

Pazarlama ile ilgili en büyük kuruluş Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği ve 

buna bağlı Bursa, Bilecik, Edirne, Mihalgazi, Sakarya ve Alanya Koza Tarım Satış 

Kooferatifleridir. Bağlı kooperatif üyelerinin koza ürününün alınması ve flatür tesisleri

nin işletilmesi başlıca iştigal konularındandır. Kaynak yaratıcı kuruluşlardan "ipek 

Vakfı" Bursa'da, istişari mahiyette olan "İpekböcekçiliği ve ipekçilik Milli Komitesi” 

Ankara'da çalışmalarını sürdürmektedir.



2.2.1.2 Karnu Sektöründeki Kuruluşlar

İpekböcekçiliği ile ilgili tek kamu kuruluşu ipekböcekciliği Araştırma Enstitüsü

dür. Devlet adına konu ile ilgili çalışmalarını sürdürmektedir. Dut fidanı ve ipekböceği 

tohumu üretimi de Enstitü çalışmaları içindedir. Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı

na bağlı kuruluşlarda da dut fidanı üretimi yapılmaktadır. 1987 yılında Tokat, Bilecik, 

Eğridir, Düzce, Elazığ, Erzincan, Çanakkale ve Giresun'daki aynı Bakanlığa bağlı çe

şitli kuruluşlar dut fidanı üretimini gerçekleştirmiştir.

Damızlık

Uygun ve kullanımı çok yaygın yabancı çeşitlerden sürdürülmekte olan dut fi

danı üretimi için kamu kuruluşlarında yapılan anaçlık tesisi çalışmaları sonuçlandırıl

mıştır.

Mevcut damızlıklarla 3 kuruluşta ipekböceği tohumu üretilmektedir. Saf ırklar 

arasında en iyi ailelerin seçimi ve tohumlarının üretimi ile üretici kuruluşlara dağıtımı 

hedef alınmıştır. Konunun özelliği dikkate alınarak ve imkanlar dahilinde damızlık 

ipekböceği tohumu getirtilmesine çalışılmaktadır.

Dağıtım

Son yıllarda aşısız fidan üretimi ve dağıtımı yanında aşılı fidan üretimi ve da

ğıtımı yapılmasına başlanmıştır.
1 -

ipekböceği tohumu dağıtımı yıllık 80.000 kutu (20.000 canlı yumurta ihtiva 

eden kutularda) kapasiteye ulaşmıştır.

Pazarlama ve Değerlendirme Kuruluşları

En büyük pazarlama kuruluşu Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliğine bağlı 

Bursa, Bilecik, Edirne, Mihalgazi, Adapazarı ve Alanya kooperatifleri olup, başlıca gö-

- s



revleri üreticiden yaş kozaların alınmasıdır. Bursa borsası bu görevi tam ve düzenli 

olarak yerine getirirken, yurt çapında koza ve ürünlerinin satışında büyük rol oyna

maktadır.

Ham ipek çekimi ve satışlarında belirli prensiplerin olmayışı, büküm ve doku

mada önemli sorunlar yaratmaktadır. T.S.E. tarafından yayınlanan Ham ipak Stan- 

dartının işlerlik kazanması bu bakımdan daha da önem kazanmaktadır. İpek Kozası 

ile İpekböcekçiliği Terimler ve Standart Tasarılarının hazırlıkları T.S.E.'ce yürütülmek

tedir.

ipek halıcılıkta kullanılan ipekler, genellikle tepme mancınıklardan sağlanan 

düşük kaliteli ipeklerdir. Bu durum halılarda parlaklık ve mukavemeti azaltmaktadır. 

Halılarda kalite kontrolü olmadığı da gerçektir. Bu nedenlerle T.S.E. tarafından İpek 

Halı Standartının hazırlanarak yürürlüğe konması ile denetim imkanının sağlanması 

gereklidir.

Araştırma ve Üretim Hizmetleri

Araştırma hizmetleri ipekböcekciliği Araştırma Ensitüsü tarafından yürütül

mektedir. Aynı kuruluş gelecek yıllarda uzmanlık eğitimi de vermeye başlayacaktır.

Son yıllarda konunun önem kazanması çeşitli üniversitelere bağlı fakülteler

de araştırma çalışmalarının başlamasına neden olmuştur.

Dut tohumu üretimi özel kuruluşlar (kişiler), dut fidanı üretimi İpekböcekciliği 

Araştırma Ensitüsü, diğer kamu kuruluşları ve özel sektörce, ipekböceği tohumu üre

timi Enstitü, Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği ve Görükle Kooperatifince yapıl

maktadır.



Tablo 2.2. Yıllar İtibariyle İpekböceği Tohum Ve Yaş Koza Üretim Miktarları.

Yıllar Polihibrid 

Tohum (kutu)

Yaş Koza Üretimi

(kg)

1982 79.260 1.987.275

1983 86.090 1.991.489

1984 76.890 2.147.137

1985 84.740 1.811.407

1986 60.822 1.919.904

1987 55.975 1.747.334

1988 88.000 2.008,319

Kaynak : D.İ.E Türkiye istatistik Yıllıkları.

ipekböcekciliğinde asıl amaç, ayrı ham madde olan ipektir. Üretilen kozala

rın ipek olarak değeri 1982 yılında 300 ton; 1983 yılında 310 ton; 1984 yılında 330 

ton; 1985 yılında 280 ton; 1986 yılında 300 ton; 1987 yılında 200 ton; 1988 yılır,da 

ise 300 tondur.

2.2.3.2. Köy İşletmeciliği

Dut tohumu ve dut fidanı üretiminde bulunan kuruluşlar aile işletmeleri oldu

ğu için yıllık üretim miktarlarının tesbiti imkansızdır. Ancak yıllar üzerinden dut tohu

mu ve fidanı sıkıntısının olmadığı, talep miktarlarının karşılandığı söylenebilir.

Yaş koza üretim miktarında hava şartları ve etken olan don etkisi ile yaş koza 

miktarlarında bazı yıllar azalma görülmesine karşılık üreticiye tatmin edici fiyatlar ve

rilerek üretimde artışlar sağlanabilmiştir (Tablo 2.2.).
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İpekböcekciliği sektöründe fiili üretim girdilerinin 1988 yılı fiyatları ile mutlak 

ve nisbi değerleri şöyledir:

Mutlak (TL) Nisbi (%)

Dut tohumu üretimi (1 kg)

a) Dut meyvesi (40 kg) 6.000 50

b) İşçilik (toplama, ezme, ayırma, kurutma) 5.000 42

c) Malzeme 1.000 8

TOPLAM 12.000 TL'dir.

Dut çörüğü üretimi (1 dönümde) ■ .

a) Arasi kirası 50.000 4
[

b) Gübreleme 200.000 16

c) Toprak hazırlama 100.000 8

d) Tohum bedeli (3 kg/dek.) 36.000 3

e) Tohum ekimi 50.000 4

f) Bakım işlemleri (sulama, çapalama vs.) 400.000 32

g) Çöğür sökümü, tasnif, hendekleme 300.000 24

TOPLAM 1.136.000 TL’dır.

h) % 10 Beklenmeyen masraflar 113.600 TL.

TOPLAM 1.249.600 TL.

Dönümden üretilen standart dut çöğürü 20.000 adet olarak hesaplandığında 

1 adet dut çöğürünün maliyeti 1.249600/20.000=62.48 TL'dır.



Yaprak dut fidanı üretimi (1 dönümde)
a) Arazi kirası 50.000 2
b) Gübreleme 200.000 10
c) Toprak hazırlama 100.000 4
d) Dut çöğürü bedeli (6000ad/dek) 374.880 4
e) Çöğürlerin şaşırtılması ve bak. 500.000 23
f) Aşılama 250.000 12
g) İkinci yıl arazi kirası 50.000 2
h) İkinci yıl bakım işleri (çapalama, sul.vb.) 200.000 10
i) Söküm, tasnif, hendekleme 200.000 10

TOPLAM 1.924.880 TL

j) % 10 Beklenmeyen masraflar (% 10) 192.880 9

TOPLAM 2.117.368 TL.

Çeşitli nedenlerle zayiata uğrayanlar dışında kalan fidan miktarı 4.000 olarak 
hesaplandığından bir fidanın maliyeti 2.117.368: 4.000=530 TL dır.

Polihibrid ipekböceği tohumu üretimi

Mutlak (TL) Nisbi (%)
A) Damızlık koza bedeli (1190 kg) 
b) işçilik (Koza kesme krizalit ayırma 

kelebek işçiliği, mikroskop muaye
neleri, tohum sayısı, tohum yıkama, 
tartı ve kutulama, sosyal ve

11.750.000 TL 44

haklar) 6.000.000 22
c) Personel giderleri 4.600.000 15
d) Su ve elektrik giderleri 500.000 2
e) Akaryakıt ve yağ giderleri 1.000.000 4
f) Makina ve teçhizat onarım giderleri 500.000 2
g) Malzeme alımları 2.000.000 8
h) Amortisman 300.000 1
i) Diğer giderler 550.000 2

TOPLAM 26.600.000 TL

ipekböcekciliği Araştırma Enstitüsünce 1988 yılı üretimi döneminde 4000 ku
tu tohum üretilmiş olup bir kutu maliyeti 6.650 TL dır. Üretilen tohumlar 1989 yılında 
satışa sunulacaktır.



Yaş koza üretimi (1 kutudan)

a) Böcekhane kirası 5.000 TL. 4

b) Böcekhane bakım masrafı 2.000 TL. 1

c) Tohum bedeli 7.000 TL. 6

d) Malzeme masrafı (kağıt, kereste, askı) 8.000 TL. 6

e) Isıtma masrafı 3.500 TL. 3

f) Yaprak bedeli 21.000 TL. 16

g) İşçilik (kerevet yapma, yaprak taşıma

ve kesme, bakım, askıdan sökme ve

ayırma, pazara taşıma ve pazarlama) 65.000 TL. 50

h) Amortisman 2.000 TL. 0.3

j) Diğer masraflar 1.000 TL. 0.7

TOPLAM 115.000 TL.

k) Masraflar toplamı faizi ve

genel idare masrafları 16.000 TL. 12

TOPLAM 131.000 TL.

I) Tali geiir 12.500 TL

TOPLAM 118.500 TL.

Bir kutudan 28 kg. yaş koza alındığı hesaplandığından 1 kg'ın maliyeti 

118.500: 28 = 4232 TL dır.

Ham ipek üretimi (1 kg)

a) Yaş koza bedeli (6.5 kg) 39.748 TL. 77

b) İşçilik (1/3 yevmiye) 1.500 TL. 3

c) İşletme masrafları (% 10) 3.975 TL. 8

d) Amortisman (% 10) 3.975 TL. 8

e) Diğer masraflar (% 5) 2.000 TL. 4

TOPLAM 51.198 TL.



Modern flatüre göre yapılan bu maliyet yanında eski tip mancınıklardaki mali

yetlerin daha düşük olacağı söylenebilir.

2.2.4. Dış Ticaret Durumu

2.2 4.1. İthalat

Yıllık üretim planlarının aksaması ve ikinci beslenmeye geçilmesi nedeniyle 

yapılan ipekböceği tohumu ve ham ipek ithali Tablo 2.3'de verilmiştir.

Tablo 2.3. Ham İpek ve İpekböceği Tohumu ithali.

Yıllar Polihibrid Kutu 1 

(20.000 yumurtalık)

Ham İpek

Ton

Ş

Değeri

1982 ; 22 683.000

1983 - ■ 1 32.000

1984 ■■ - . 55 1.741.000

1985 - 7.9 240.049

1986 6.014 10.7 335.162

1987 18.600 12.0 238.470

1988 19.500 - -

Kaynak: 1) ipekböcekciliği Araştırma Enstitüsü Çalışmaları.

2) Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı.

Not: ihracat karşılığı yapılan tonsuz ve gümrüksüz ipek ipliği ithalatının son 

yılda 100-150 ton civarında olduğu sektördeki yetkililerce belirtilmektedir.

Ülkemizde yaş koza fiyatlarının ve buna bağlı olarak ham ipek fiyatlarının 

dünya fiyatlarına göre yüksek olması yanında ihtiyacı karşılayamaması ham ipek it

halatını gündeme getirmektedir.



ı

1987 yılında ham ipek ihtiyacının karşılanması için 60 ton kuru kcıza ithal 

edilmiştir. Bunun yanında ucuz ve yasal olmayan yollardan fazla miktarlarda ipekli 

kumaş girişlerinin de gerçekleştiği ileri sürülmektedir.

AET ülkelerince üretilen koza kendi ihtiyaçlarını karşılamaktan çok uzaktır. 

Bu nedenle Türkiye'nin AET'den ne koza ne de ham ipek ithal etmesi mümkün değil

dir, Ancak son yıllarda B. Almanya ve İtalya'dan Çin malı ham ipek ithal edilmiştir.

Yurdumuzda ipekböcekciiiğinin çok eski tarihlere dayanan bir tarım kolu olu

şu ve geliştirilmesi çalışmaları yanında üreticiyi mağdur etmeyecek tedbirlerin alın

ması ile yasal olmayan yollardan ipek ve mamullerinin girişinin önlenmesi acilen ge

reklidir.

2.2.4.2. İhracat

Yurdumuzda üretilen kozanın 1979 yılına kadar % 40-50’si kuru koza olarak 

ihraç edilmekteydi. Bu yıldan itibaren kuru koza ihracının durduğu, üretilen ham ipe

ğin büyük oranlarda ipek hah sanayinde kullanıldığı görülmektedir. Bu sanayide üreti 

min tamanına yakını ihraç edilmektedir. Deşe ihracı ise değişen ve yüksek olmayan 

değerlerle devam etmektedir. (Tablo 2.4.).

l ab!o 2.4. ipek Hah ihracatı.

Yıllar ipek Halı ihraç 

(m2)

ihraç Değeri 

($)

1982 95.454 155.323.530

1983 68.444 94,227.460

1984 53.360 99.260.000

1985 32.308 28.356.192

1986 46.862 26.730.178

1987 45.548 37.971.481

1988 (İİk 9 ay) 26.797 22.741.331

Kaynak: Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı.



Tablo 2.5. AET Ülkelerine Yapılan İpek Halı İhracatı.

Yıllar Miktar (m 2) Değer ($)

1985 17.027 14.582.031

1986 32.327 14.474.919

1987 (ilk 9 ay) 20.103 16.760.937

Kaynak: Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı.

Son yıllarda turizmin önemli gelişmeler göstermesi ile istatistiklerde yer alma

dığı halde turistlere yurt içinde direkt yapılan ipek halı satışlarıyla tablodaki rakamları 

aşan döviz geliri sağlanmaktadır (Tablo 2.6.).

Tablo 2.6. Diğer İpekböceği Ürünlerinin İhracatı.

Yıllar Kuru Kesik Kuru Deşe Polihibrid Krizalit Ham Toplam

Koza Koza (kg) (kg) ipekböceği (kg) İpek Gelir

(kg) Toh.(kutu) (kg) ($)

1982 30.000 15.791 24.463 - - - 113.592.25

1983 - 4.595 86.160 - - - 244.472

1984 - - 41.800 - 19.000 - 114.746

1985 - 3.794 18.594 4.000 22.012 - 97.577.16

1986 3.619 4.000 450 24.025 ■- 75.623.13

1987 - 2.375 70.116 500 20.011 - 169.550.90

1988 *
- 14.630 1.500 12.000 30.935 1.509.963.18

* 24.8.1988'e kadar yapılan ihracat.

Kaynak: Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği.



Yurdumuzda üretilen kozanın % 75.80'i tamamen ihracata dönük ipek halı 

üretiminde kullanılmaktadır.

Yurt içinde kullanıma arz edilen ipekli kumaş miktarı D.İ.E.'ye göre 1982'tie 

833.695,1983'de 960.664 metredir.

/

2.2.5. Stok Durumu

Sektörün özelliği nedeniyle ipek halıcılıkta ve ipekli tekstil sanayiinde piyasa 

hareketleri vs stokiu çalışma durumu sonucu stoklar oluşmaktadır.

Sanayici yıllık ihtiyacını genel olarak kampanya zamanı almaktadır. İpek halı 

üretim ve ihracının değer kazanması yanında bu sanayi ithalat ve ipeği daha ucuza 

temin etmekte en büyük kaynak kuruluş olan Koza Kooperatifleri Birliğinin .koza ve 

flatür tesislerinde stoklar meydana gelmesine sebep olmuştur. Ancak stoklar sektör

de önemli sorun yaratmamıştır. ,

Tablo 2.7. Kozabirliğin Stok Durumu.

Dönem * Kuru Koza (kg) Ham ipek (kg)

1981/1982 129.623 10.523

1982/1983 33.373 6.600

1983/1984 32.449 4.526

1984/1985 96.364 3.523

1985/1986 70.443 1.527

1986/1987 - 1.696

1987/1988 56.046 28.811

* Dönemler, Mart ayı sonu itibariyledir.

Kaynak: Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği.



2.2.8. Yurtiçi tüketim

İpek tüketimi toplumun ekonomi gücüyle doğru orantılıdır. Son yıllarda ipek 

halı üretim ve ihracı, toplam ham ipek üretiminin % 75-80'ini kullanılır hale getirmiştir. 

Bu sanayi tüketimi tamamen ihraca dönüktür. Geri kalan % 20-25 ham ipek, tekstilde 

ve tamamı yurt içinde kullanılmaktadır. 1982 yılında üretilen 300 ton ham ipeğin % 

25'i olan 75 ton ham ipek yurt içinde kullanılmıştır. 1m2 tekstilin 100 gr. ipekten mey

dana geldiği hesaplanırsa toplam 750.000 m2 tekstil üretildiği hesaplanabilir. Fert ba

şına tüketim miktarı 0.0150 m2'dir. 1982 -1988 yılları arasındaki ipek tüketimi aşağı

da verilmliştir (Tablo 2.8).

Tablo 2.8. Ham İpek Üretimi.

Yıllar Nüfus (bin) Fert Başına İpekii 

Tekstil Tüketimi (m2)

1982 46.668 0.0160

1983 47.864 0.0162

1984 49.070 0.0168

1985 50.664 0.0138

1986 51.546 0.0146

1987 52.845 0.0114

1988 54.176 0.0111

Kaynak: ipekböcekciliği Araştırma Enstitüsü Çalışmaları.

iç tüketimde kullanılan toplam üretimin % 20-25'ine ulaşan ham ipek yanında 

yasal olmayan yollardan giren tekstil ürünleri miktarı da büyük boyutlara ulaşmakta
dır.



2,2.7. Fiyatlar

İpekböceği kozası üretiminin % 80-85'i, yaş koza pazarlamasının yapıldığı ve 

düzenli işleyen Bursa Borsasında değerlendirilmektedir. Borsa dışında üretici ürünü

nü pazarlarken sorunlarla karşılaşmış, doğal olarak üretimden vazgeçme eğilimi 

göstermiştir. İpekböcekciiiğinin istenilen seviyede geliştirilmemesi sebeplerinden biri 

de budur.

Üretimin büyük bir kısmını gerçekleştiren ye bu konuda örgütlenen Marmara 

Bölgesi üreticileri ürünlerini diğer bölgelere kıyasla daha yüksek fiyattan değerlendir

mektedirler. Bursa Borsasında serbest piyasa koşullarına göre oluşturulan ve çok sa

yıda satıcı ve alıcının mevcut olduğu yaş koza borsasında Türkiye yaş keza üretimi

nin % 5Q'ye yakın bir kısmı işlem görmekte ve burada oluşan fiyatlar Türkiye 

ortalama fiyatlarını büyük ölçüde etkilemektedir.

Koza üreticileri sattıkları ürünlerin bedelini peşin olarak alırlar. Üretilen koza

lar el değiştirmeden direkt olarak tüketici tarafından alındığından üretici eline geçen 

fiyatlarda önemli bir kesinti olmaz. Bursa Borsası kesintisi % 2 olup Kozabirlik alımın- 

da bu kesinti % 3.2 olur.

ipekli mamul madde talebine göre oluşan yaş koza fiyatlarında Kozabirlik 

üreticinin korunması bakımından önemli bir görev yapmaktadır. Kozabirlik ticari kredi

lerle alım yapmakta ancak bunların faiz yükü ham ipek maliyetini arttırmaktadır. Yaş 

Koza üretiminin arttırılması için makul ve istikrarlı bir fiyat politikası uygulanmasına ih

tiyaç duyulmaktadır.

Kozada toptan ve perakende fiyat uygulaması yoktur. Üreticiler ürünlerinin ta

mamını tüketiciye sattıkları için tek fiyat üzerinden işlem yapılmakta, ancak fiyatlar

kozanın kalitesine göre değişmektedir.

Üretim miktarı ve alıcılar tarafından yapılan talep ve ihtiyaç durumlarına göre 

koza fiyatlarında mevsimlik fiyat değişiklikleri görülmektedir. Kalitesiz kozanın bir haf

talık zaman farkında iyi kozaya göre çok fazla fiyatla satıldığı da görülmektedir 

(Tablo 2.9.},



Tablo 2.9. 1982-1988 Yılları Arasındaki Yaş Koza Fiyatları.

Yıllar Ortalama Yaş Koza 

Satış Fiyatı (TL/kg)

1982 966

1983 1404

1984 1708

1985 1490

1986 2440

1987 5280

1988 5790

İpekböceği tohumu satışlarında düzeni sağlamak ve üreticiyi korumak gaye

siyle tohum üretici kuruluşlar müşterek hareket etmeye başlamışlardır. Üretici kuru

luşlarca bütün bölgeler içinde tek fiyat tesbit edilmektedir. 1983 ilkbahar döneminde 

bir kutu ipekböceği tohumunun fiyatı 6.500 TL' dır. itlıal edilenlerin fiyatı ise 18.000 

TL.dır.

Türkiye'nin kuru koza ihraç ettiği yıllarda, koza fiyatlarının Dünya ve bilhassa 

Japonya ipek borsalarındaki ham ipek fiyatlarına göre ayarlanması zorunluydu.

1981 yılına kadar ham ipek ithalinin yasak oluşu, yaş kozanın destekleme 

kapsamında yer alması ve destekleme fiyatlarının yüksek ölçülerde belirlenmesi ne

deniyle ipekböcekciliği üretimi dışa kapalı bir politika izler duruma gelmiştir. Örneğin 

aynı yıl içi piyasada ham ipeğin kilosu 8-12.000 TL. olmasına karşılık ithal izninden 

sonra 3-4.000 TL.'ye inmiştir.

Kozabirlik tarafından 1987 yılında flatür fabrikasının ihtiyacını karşılamak 

üzere Çin Halk Cumhuriyetinden ithali yapılan kuru kozanın 1 kg. CİF maliyeti 9.20 

Amerikan Doları olmuştur. Bu kozanın FOB fiyatı 8.55 Do'ardır. Fon ve gümrük ver

gileri dışında ipek hah.olarak ihraç karşılığı ithal edilen ham ipeğin kilosunun CİF ma

liyeti kalitesine göre 25-33 Dolar arasında değişmektedir.
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Tablo 2.10. Türkiye'de 1987-1988 İstatistiklerine Göre Çeşitü İilerde Yaş; Ko

za Fiyatlarının Durumu.

iller Ortalama Yaş koza Ortalama Yaş Koza

Satış Fiyatı (TL/kg) Satış Fiyatı (TLVkg)

1987 1980

1. Adana 4600 4500

2. Adıyaman 2600 3500

3. Amasya 5000 5200

4. Ankara 5500 5500

5. Antalya 4900 5100

6. Artvin 4500 5100

7. Aydın 5300 4900

8. Balıkesir 4800 5800

9. Bilecik 5900 5900

10. Bitlis 5600 -

11. Bolu 5100 6500

12. Burdur 5300 -

13. Bursa 5300 6150

14. Çanakkale 5400 5800

15. Denizli 4800 5500

16. Diyarbakır 5400 5800

17. Edirne 4000 5500

18. Elazığ 5100 6200

19. Erzurum - 5100

20. Eskişehir 5500 5600

21. Giresun 5000 5700

22. Hakkari 4700 -

23 Hatay 3000 5000

24. İsparta 3200 .4600

25. İçel 5400 5200

26. İstanbul 5000 5500

27. İzmir 5000 4500



28. Kastamonu 4500 -

29. Kayseri 4500 -

30. Kırklareli 4500 5400

31. Kocaeli 5500 5500

32. Konya - 5900

33. Kütahya 4500 6000

34. Malatya 4000 5200

35. Manisa - 5100

36. Muğla 4000 5100

37. Nevşehir - -

33. Niğde 4500 5500

39. Ordu 4000 5600

40. Sakarya 5100 5400

41. Siirt 6000 5400

42. Sivas - -

43. Tekirdağ 5400 5500

44. Tokat ’. - 5600

45. Trabzon - 5400

46. Tunceli 5000 6000

47. Zonguldak - 5500

Halen koza üretimi yapan AET ülkelerinden İtalya ve Yunanistan'da ipekbö- 

cekciliği AET’nin ortak piyasa düzenine giren tarım kolu olduğundan desteklenmekte

dir. 1983 yılında kutu başına 100 ECU, 1984 yılında ise kutu başına İtalya’da 106 

ECU ve Yunanistan'da 84 ECU prim verilmiştir. AET garanti fonundan 1932 yılındaki 

destekleme gideri 0.7 mio ECU olmuştur.

Koza ve ham ipek fiyatları üretici sayısının çok, işçilik ücretlerinin düşük oldu

ğu Çin Halk Cumhuriyetinde diğer ülkelere göre düşüktür. Buna karşılık Japonya'da 

fiyatlar en yüksek düzeydedir. 1987 yılında yaş kozanın kilosu Çin’de 2.35, Japon

ya’da 8.80 ve Güney Kore'de 3.40 Dolar olmuştur.



Ülkemizde verimliliğin düşük olması, üretimde modern tekniklerin kjllanılma- 

ması sonucu maliyetler yükselmekte, dolayısıyla filatlar da artmaktadır. Yılda birden 

tazla besleme yapılmaması da maliyeti arttıran diğer bir faktördür.

Bir kutu ipekböceğinin beslenmesi için Japonya'da 508 kg. dut yaprağı, ülke

mizde ise 550-600 kg. dut yaprağı harcanmaktadır. Bazı yörelerde bu rakam 700- 

SöO kg'a ulaşmaktadır. Bir kutu tohum için harcanan işçilik Japonya'da 14, Türkiye'de 

21 yevmiyedir. Yetiştirme noksanlığı nedeniyle ülkemizde % 20'ye yaklaşan üretim 

kaybı Japonya ve diğer ileri ülkelerde % 5 civarındadır. Ayrıca ülkemizde kutu başına 

yaş koza verimi ortalaması 27 kg iken bu rakam Japonya'da 35 kg. dır.

Birim üretim için harcanan işçilik ve temel girdi miktarları arttığından üretim 

maliyetleri de artmakta dolayısıyla fiyatların da yüksek bir seyir takip etmeleri durumu 

ortaya çıkmaktadır. Yüksek maliyet uluslararası rekabetin aleyhimize olmasına yol 

açmıştır.

2.2.8. İstihdam

İpekböcekciliği halen yardımcı bir tarım kolu olma özelliğini sürdürmektedir. 

Dut tohumu, dut fidanı ve koza üreticileri bu çalışmalarını diğer tarımsal çalışmaları 

ile birlikte sürdürürler. Genellikle ailedeki işgücü, hatta çocuk, yaşlı işgücü dahi kulla

nılır. Mevsimlik olan bu çalışmalarda dışarıdan işgücü temini çok azdır.

Tohum üretimi yapan 3 kuruluş da geçici işçi istihdamı ile çalışmalarını sür

dürmektedir. Çalışmalar konunun tekniği gereği tüm yılı kapsamadığı ve üretim mik

tarları değişiklik gösterdiğinden iş gücü istihdamları düzenli değildir.

Belirtilen bu 3 kuruluşta devamlı olarak 15 adet teknisyen, 30 adet kalifiye iş

çi çalışmakta, en fazla işçi çalıştırılan 15 Haziran-15 Temmuz tarihleri arasında top

lam geçici işçi sayısı 600-700 arasında olmaktadır.



Tablo 2.11. Yurdumuzda İpekböcekciliği Yapılan İl, Köy Ve Aiie Sayısı.

Yıllar il Adedi Köy Adedi Aile Adedi

1982 29 1792 45060

1983 42 2022 48984

1984 42 2252 46341

1985 41 2181 46642

1986 39 1974 44259

1987 45 1904 42728

Kaynak: D. İ. E.

ipekböcekciliğinde sanayiye kadar olan çalışmalar bütün yıl sürmez. Bu yüz

den kırsal alanda gizli işsizliğin önlenmesi ve emeğini diğer tarımsal alanlarda değer

lendirme imkanı olmayanlara iş yaratması bakımından önemlidir.

Sektörde devamlı istihdam sanayidedir, ipek halı sanayiinde istihdam edilen

lerin sayısı 200.000 kişiye ulaşmaktadır. Flatür, büküm, boya, dokuma, empirme ve 

apre gibi ipekli sanayi kuruluşları yıl boyunca sadece ipek işlememekte, aynı kuruluş

larda ipek yanında diğer tabii ve sentetik elyaflar da işlenmektedir. Bu nedenle, ipekli 

sanayide çalışanların sayılarını rakamla ifade etmek mümkün değildir.

Bütün çalışmaları ipekböcekciliği ile ilgili olan ve devamlılık arzeden kuruluş

larda istihdam edilenlerin sayı ve nitelikleri Tablo 2.12'de verilmiştir.



Tablo 2,12. ipekböcekciliği İle İlgili Kuruluşlarda Mevcut İşgücü Durumu .

İş Gücü (Nitelik) Kişi (aded)

Ziraaı mühendisleri 10

Yönetici 15

Teknisyen 15

İdari yardımcılar 50

Kalifiye işçi 30

Düz işçi 600-700

Kaynak: İpekböcekciliği Araştırma Enstitüsü.

Sektörde devamlı çalışanların iş saatleri, ücret durumları çalıştıkları kuruluş

larla ilgili mevcut yasalarca düzenlenmektedir.

Üretim safhasında geçici olarak çalışanların durumları ise tarım işçileri ve 

S.S.K. ile ilgili yasalara göre düzenlenmekte ve devamlı işçilere ise ilgili yasalara gö

re uygulama yapılmaktadır.

2 2.9. Sarmaya Stcku

İpekböcekciliği sektöründe, dutluk tesisi ve böcekhane inşaatı ile bunların ve 

kurulu tesisierin donatma ve çevirme kredisi ithiyaçlarının projeli krediler esasları da

hilinde karşılanması mümkündür. T.C. Ziraat Bankasının 9.9.1981 tarih ve 4934 no'lu 

genelgesi bu konulara açıklık getirmek üzere yayınlanmıştır. Ancak ipekböcekciliği- 

nin yardımcı bir tarım kolu olarak sürdürülmesi, böceklerin yılda bir defa beslenmesi, 

genellikle böcekhaneler yerine meskenlerde bakılması ve aile başına 1.5-2 kutu ipek- 

böceği tohumu ile yetinilmesi, kredi talep ve kullanımında çekimserlik yaratmaktadır.

Dut tohumu ve fidan üretiminde küçük aile işletmelerinin kredi kullanımı yok

tur.



Sanayiide kredi kullanımı ilgili finans kaynakları ile çalışma çerçeveleri dahi

linde sürdürülmektedir. En büyük üretici kuruluşu olan Kozabirliğin kredi sorunlarının 

çözümlenmesi gereklidir.

2.2.10. Meycuî Durumun Değerlendirilmesi

Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planında örgörülen üretim hedeflerine yaklaşıl

masına karşılık tam olarak gerçekleşmemiştir.

İpekböceği tohumunun arızi durumlar hariç yurt içinden karşılandığı koza 

ürününün % 80-85'inin Marmara bölgesinde pazarlanmasına devam edildiği, beslen

me yapılan il sayınının arttığı, inficar evleri uygulamasına geçildiği, ipekböcekciliği 

Araştırma Enstitüsü reorganizaşyon çalışmalarının sonuçlandığı görülmüştür.

Hedeflerin gerisinde kalınmasında, alınması öngörülen tedbirlerin bir çoğu

nun alınmamış olması, alınanların ise eksik veya yanlış uygulanmasının payı vardır. 

Bütün bunlara rağmen Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Plan’ında öngörülen hedeflere 

üretim yönünden büyük ölçüde yaklaşılmıştır.

İpekböceği tohumu, arızi durumlar dışında, yurt ihtiyacını karşılar duruma 

gelmiştir. Yaş koza üretimi 2150 tona ulaşmıştır. Toplam fidan üretim ve dağıtımında 

öngörülen hedeflere yaklaşılmıştır. Türkiye kuru koza ve dolayısıyla hammadde ihra

cı yerine ipek halı ihracına geçmiş ve ihracat devamlılık kazanmıştır. Yurda giren dö

viz miktarı artmıştır. Genellikle üreticiyi memnun eden fiyatlar devam etmiştir.

2.2.11. Dünyadaki Durum

Koza üretimi dünyada başta uzakdoğu ülkeleri olmak üzere 58 ülkede yapıl

maktadır. Ancak yıllık üretimi 1000 tonun üzerinde olan ülke sayısı 12 'dir. üretim 

miktarlarına göre sırasıyla Çin, Hindistan, Japonya, Sovyetler Birliği ve Güney Kore 

ilk sıraları paylaşmaktadırlar. 1S33 yılında 467.100 ton olan dünya toplam yaş koza



üretiminin % 52.5’i Çin, % 13.3'ü Hindistan, % 13.1 'i Japonya ve % 10.6'sı Sovyetler 

Birliği tarafından sağlanmış ve 4 ülkenin toplam üretimdeki payı % 89.5 olmuştur. 

Üretimin büyük bölümünün bu 4 ülke tarafından gerçekleştirilmesi, bu ülkelerin dünya 

ipek ve ipek mamulleri ticaretinde çok önemli bir rol oynamasına yol açmaktadır. Ül

kelerin tamamına yakını ürettikleri kozalardan ipek elde ettikleri için ticaret genellikle 

ham ipek veya ipekli mamul madde şeklinde olmaktadır. Türkiye dünya toplam yaş 

koza üretiminde % 0.4 lük bir paya sahip olup 11. sırada yer almaktadır.

Tablo 2.13. Dünya Yaş Koza Üretimi (ton).

Ülkeler 1977 1982 1983 1983(%)

Çin Halk Cumhuriyeti 166.000 242.000 245.000 52.5

Hindistan 43.000 62.000 62.000 13.3

Japonya 79.300 63.300 61.600 13.1

Sovyetler Birliği 41.000 49.300 49.300 10.6

Güney Kore 31.900 12.900 12.600 207

Brezilya 9.200 9.020 9.200 2.0

Kuzey Kore 6.800 6.500 6.500 1.4

Tayland 9.300 8.200 8.200 1.8

İran 3.500 3.500 3.500 0.8

Bulgaristan 2.200 2.100 2.100 0.4

Türkiye 1.400 2.000 2.000 0.4

Tayvan 570 1.250 1.000 0.2

Vietnam 1.000 1.000 1.000 0.2

Romanya 850 850 850 0.2

Pakistan 650 380 380 0.1

Afganistan 400 400 400 0.1

Diğerleri 2.210 2.170 1.400 0.3

TOPLAM 399.280 466.870 467.100 100.0

Kaynak: Internationa! Silk Association-Monthly Newsletter.



Tablo 2.14. Dünya Ham İpek Üretimi (balya= 60 kg).

Ülkeler 1977 1982 1983 1983 (%)

Çin Halk Cumhuriyeti 269.000 393.000 398.000 • 47.2

Japonya 268.000 216.000 207.600 24.6

Hindistan 51.500 75.000 75.000 8.9

Sovyetler Birliği 56.900 61.000 61.000 7.2

Güney Kore 93.000 40.300 32.400 3,8

Brezilya 17.700 22.300 22.700 2.7

Tayland 12.300 13.700. 13.800 1.6

Kuzey Kore 10.800 11.500 10,000 1.2

İran 7.200 7.200 7.200 0,9

Türkiye 2.100 5.000 5.100 0.6

Tayvan 400 550 550 0.1

Romanya 2.100 2.100 2.100 0.2

Vietnam 1.200 1.200 1.200 0.1

Diğerleri 3.500 2.800 4.290 0.5

TOPLAM (balya) 

(ton)

827.100

49.626

854.730

51.284

842.530

50552

100.0

Kaynak: International Silk Associatlon-1984,

2.3. ALTINCI PLAN DÖNEMİNDE GELİŞMELER 

2.3.1. Genel Politika

ipekböcekciliğinde üretim birimleri dut fidanı, ipekböceği tohumu ve ipekbö- 

ceği kozası olarak incelenebilir.

Dut fidanı üretimi: İpekbccekciliğinin örîem kazanmasına bağlı olarak dut fi-



danına talep de artmıştır. İpekböceği koza üretiminde öngörülen hedefe ulaşabilmek 

için yılda ortalama 750.000 adet dut fidanına ihtiyaç vardır. Dut fidanı üretiminin 

500.000 adedi kamu kuruluşlarınca karşılanmalıdır. Özel sektör dut fidanı üretimini 

bir önceki yılın koza fiyatlarına göre düzenlediğinden artan fidan talebi de bu sektör 

tarafından giderilmelidir. Kamu müesseselerince tohumdan dut fidanı üretim ve dağı

tımına, mahzuriarına rağmen, devam edilmeli ve anaç bahçe tesisinden sonra dikil

dikleri yerde aşılanmasına çalışılmalıdır. Tavsiye edilen yaprak dut çeşitlerinin üreti

mine dönülmelidir.

İpekböceği Tohum Üretimi: 1962 yılından bu yana getirilen saf ırkları kullana

rak yüksek kaliteli, hastalıklara dayanıklı, F1 hibrid ipekböceği tohumu üretimi sürdü

rülmektedir. Bu üretimin miktar ve kalitesini artırmak saf ırk ipekböceği tohumlarının 

ilmi kontrol altında yeterli miktarda üretilmesi ve ipekböceği tohum üretiminde ileri 

olan ülkelerden saf ırk ipekböceği tohumlarının temini yanında saf ırklar arasında en 

iyi ailelerin seçimi ve tohumlarının üretimiyle mümkün olacaktır. Tohum üretici kuru

luşların üretim kapasiteleri 95.000 kutudur ve bu Plan döneminde ortaya çıkacak ihti

yacı karşılayabilir.

İpek Kozası Üretimi : Koza ürünü, üreticinin gelirini artırma , ipek halı ve 

ipekli tekstil sanayiine hammadde temin etme ve ipek halı ihracı ile döviz sağlama 

konularında etkendir.

Üretimi arttırmada, dut fidanı üretimi, değer fiyatına koza satışının yapılması 

ve toplam yayılış alanının genişletilmesi yanında yaygın pazarlama ağının kurulması 

önem kazanmaktadır.

2.3,2. Talep Projeksiyonu

2.3.2.1. Yurt içi talep projeksiyonu

Toplam talebin yurt içinden karşılanması ana hedeflerdendir (Tablo 2.15.).



Tablo 2.15. 1988-1994 Yılları İpekböceği Tohumu ve Ham ipek Talep Projeksiyonu.

Yıllar Talep (kutu) Ham İpek (ton)

1988 74.000 300

1989 80.000 345

1990 85.000 365

1991 85.000 380

1992 85.000 380

1993 90.000 415

1994 90.000 415

Yılda ikinci besleme uygulamasının devamı ile meydana geiecek ek talep; 

1988 yılında 2000 kutu, 1989 yılında 2000 kutu, 1990 yılında 3000 kutu, 1991 yılında 

3000 kutu olarak tahmin edilmektedir (Tablo 2.15.).

2.3.2.2. İhracat Projeksiyonu

Yurt içinde üretilen kozanın % 75-80'i ham ipek haline getirildikten sonra ipek 

halı sanayiinde kullanılmakta ve ipek halı oiarak ihraç edilmektedir. 1987 yılı ham 

ipek üretiminin % 20'si olan 220 ton ipek halı ihracatında kullanılmıştır. İhraç değeri 

resmi kayıtlara göre 1987 yılı ilk 9 ayı için 27.094.310 Dolardır. Gerçek rakamın daha 

yüksek oiduğu söylenebilir.

Mevcut durumun devamlılığı ile ipek halı üretiminde önde gelen Hereke'de 

yıllık 20-25 bin m2, Kayseri'de 20-25 bin m2 ipek halı üretimi ve ihracı gerçekleşebilir.
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Tablo 2.16.1988-1994 Yılları İpek Halı ihracat Projeksiyonu.

Yıllar İpek Halı

1988 40.000-50.000

1989 40.000-50.000

1990 40.000-50.000

1991 40.000-50.000

1992 40.000-50.000

1993 40.000-50.000

1994 40.000-50.000

Toplam üretim iç tüketim ve ihraç ürünlerinin elde edilmesinde kullanıldığın

dan kuru koza, ham ipek ve ipek ipliği ihracı mümkün görülmemektedir.

1987 yılı ilk 9 ayı itibariyle Türkiye'nin ipek halı ihraç ettiği ülkeler ve bunlar

dan sağlanan döviz miktarı Tablo 2.17'de verilmiştir.

Tablo 2.17. 1987 Yılının İlk Dokuz Ayında İpek Halı İhracatı.

Ülkeler İpek Halı İhraç Değeri ($)

AET ülkeleri 16.760.937

Körfez ülkeleri ve diğerleri 10.333.373

TOPLAM 27.094.310

Kaynak: Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı.



Yukarıda görüldüğü gibi AET ülkeleri yanında Körfez ülkeleri ve diğer petrol 

üreten ülkeler de ipek halı talebinde bulunmaktadırlar.

İpek halı ihracının sürdürülmesi için yaş koza ve ham ipek maliyetinin düşü

rülmesi, standardizasyona gidilmesi ve ham ipek standardının yürürlüğe konulmasın

da yarar vardır.

2.3.3. Üretim Hedefleri

Tablo 2.18. Sektördeki Üretim Hedefleri.

Yıllar İpekböceği

Toh.(kutu)

Yaş Koza 

Üretimi (kg)

Dut Fidanı üretimi (adet) 

Kamu Sektörü Özel Sektör

1988 74.000 1.990.000 500.000 ' 250.000

1989 80.000 2.240.000 500.000 250.000

1990 85.000 2.380.000 500.000 250.000

1991 85.000 2.465.000 500.000 250.000

1992 85.000 2.465.000 500.000 250.000

1993 90.000 2.700.000 500.000 250.000

1994 90.000 2.700.000 500.000 250.000

Not:

1. Sonbahar döneminde talep edilecek ipekböceği tohum miktarı, aynı yıl 

üretilerek sun'i inficara alınacak tohumlarla karşılanacaktır.

2. 1988 yılında kutu başına verim 27 kg. yaş kozadır.

3. 1989-1990 yıllarında kutu başına verim 28 kg yaş kozadır.

4. 1991 -1992 yıllarında kutu başına verim 29 kg. yaş kozadır.

5. 1993-1994 yıllarında kutu başına verim 30 kg. yaş kozadır.

6. Kutu başına verimin arttırılmasında eğitim-yayım, bakım-besleme tekni

ği, inficarvb. şartların iyileştirilmesi etken olacaktır.



TabSo 2.19. Üretim Hedeflerinin 1988 Yılı Fiyatlar; ile Üretim Değerleri (1000 TL.).

Yıllar İpekböceği Yaş Koza Dut Fidanı

Tohumu Ürünü(TL) Kamu Sektörü Özel Sektör

1988 492.100 8.455.536 265.000 132.500

1989 532.000 9.479.680 265.000 132.500

1990 565.250 10.072.160 265.000 132.500

1991 565.250 10.431.880 265.000 132.500

1992 565.250 10.431.880 265.000 132.500

1993 598.500 11.426.400 265.000 132.500

1994 598.500 11.426.400 265.000 132.500

2.3.4. İthalat Projeksiyonu

2.3.4.1. Ürün İthalatı

Poiihibrid ipekböceği tohumu üretimi için 1964 yılından beri kullanılan, bazı 

yıllar az miktarda getirilen damızlık tohumlar yerine daha, yüksek verimli ve kaliteli ko

za verebilen damızlıkların alınması gereklidir. Ancak bu damızlıkların ithali, buna sa

hip ülkelerce yasaklandığından, zordur. Her türlü yol kullanılarak getirilmesinde mut

lak zaruret vardır.

ipek halı ihracında kullanılan ham ipeğin yeterli olmadığı durumlarda, ipekbö- 

cekeifiğinin gelişmesini engellemeyecek ve koza üreticisini mağdur etmeyecek tedbir

dir alınarak yurt içi üretiminin kesin tesbiti yapıldıktan sonra ithali gerçekleştirilmelidir 

ipek halı sanayicisinin ihtiyacına dönük ve stoklu çalışma gereği olarak 1987 yılında 

îesbit edilen ham ipek arz ve talep denge cetvelindeki ham ipek ithali 120 tondur.



Tablo 2.20. Ham İpek Üretimi, Tüketimi Ve ithalatı (ten)

Yıllar Ham İpek Ham İpek Tüketimi Ham ipek İthalatı

Üretimi Tekstilde ipek Halıda

1988 300 60 280-350 40-110

1989 345 69 280-350 - 58

1990 365 73 280-350 - 58

1991 380 76 280-350 - 46

1992 380 76 280-350 46

1993 415 83 280-350 - 18

1994 415 83 280-350 - 18

Not:: Sektörde, belirtilenler dışında ithalata gerek yoktur..

1988 yılı itibariyle modem flatür tesislerinde ham ipek maliyeti 51.198 TL/kg' 

dır. Eski tip mancınıklarda maliyet fiyatı daha düşüktür.

Fon ve gümrük vergileri dışında ipek halı olarak ihraç karşılığı ithal ediien 

ham ipeğin kilosunun CİF maliyeti kalitesine göre 1987 yılı içinde 25-30 Dolar ara

sında değişmiştir.

Türkiye'nin AET ülkelerinden koza veya ham ipek ithal etmesi mümkün değii- 

dir. Ancak son yıllarda Almanya ve İtalya'dan Çin malı ham ipek ithal edilmiştir.

2.3.5. Mevcut Teknolojik Durum ve Muhtemei Gelişmeler

Son yıllarda ipek halıcılığına da bağlı olarak koza ürününün fiyatının yüksek 

olmasıyla üreticiye iyi bir gelir sağlanmaktadır.

Genel bir ifade ile Beşinci Beş Yıllık Plan döneminde yaş koza verimi 25 kg/ 

kutu iken, bu ortalama 1988 de 27 kg/kutu olmuştur.



Öncelikle eğitim, yayım-yayın, bakım-besleme tekniklerinin geliştirilmesi, yük

sek verimli dut çeşitlerinin yaygınlaştırılması ile bu planlı dönem sonunda yaş koza 

verimi kademeli olarak 30 kg/kutu olacaktır.

Bu plan döneminde üretilen kozanın büyük bir kısmı ipek halı sanayiinde kul

lanılarak ihraç edilecektir. Ancak T.S.E. tarafından çıkarılmış bulunan Ham İpek 

Standardının yürürlüğe konulmasında yarar vardır.

Modern fiatür tesislerinde standartlara uygun çekilecek ham ipeklerle mamul 

tekstil ürünlerinin ihracının gerçekleşme imkanı vardır.

Üretim kollarında genel olarak maliyetlerin düşürülmesi ve dünya fiyatları se

viyesinde üretimlere geçilmesi gereklidir.

Tablo 2.21. Üretim Girdileri (toplam koza üretimi için) (1000 TL).

Yıllar Kesim İçi Kesim Dışı Toplam

1988 529.100 8.455.536 8.984.636

1989 572.000 9.479.680 10.051.680

1990 607.750 10.072.160 10.679.910

1991 607.750 10.431.880 11.039.630

1992 607.750 10.431.880 11.039.630

1993 643.500 11.426.400 12.069.900

1994 643.500 11.426.400 12.069.900

TOPLAM 4.211.350 71.723.936 75.935.286

Kaynak: İpekböcekciliği Araştırma Enstitüsü Çalışmaları.



2.3.6. Diğer Sektörlerle İlişki

Yurdumuzda üretilen kozanın yaklaşık yarısını işleyecek kapasitede modern 

flatür tesisleri vardır. Geri kalan koza mancınıklarda çekilerek ham ipek elde edilmek

tedir.

Modern flatür tesislerinde çekilen ipeklerin denyesinin düzgün ve muntazam 

olmasının yanında, mukavemet ve elastikiyetinin yüksekliği kalitesini arttırmaktadır. 

Ancak denye düzgünlüğünün iyi olmaması ihraç imkanlarını sıfıra kadar indirmekte

dir. Geniş bir perspertifle tüm kuruluşların koza kalitesinin arttırılması ve flatür tesisle

rinin ideali olan Standard koza üretim ve işlemesinin teminine gayret göstermesi ge

reklidir.

Dünyanın tanımış olduğu standart A tipindeki ipeğin tekstil sanayine girmesi 

ve genelde çekilen ipeğin kaliteli ve düzgün ipek olması ile sorunların çözümü kolay

laşacaktır.

Böylece daha kaliteli ham ipek elde edilmesiyle ipek halı üretim ve ihracı ar

tarken, tekstil sektöründe de dışa açılma ve ihraç imkanları sağlanacaktır.

2.4. PLANLANAN YATIRIMLAR

2.4.1. Birinci Yatırım Programı

a) Dut Fidanı: Tohumdan dut fidanı üretimi kamu v€.' özel sektörde devam 

edecek, uygun aşılı fidan üretim ve dağıtımı sürecektir. Kamu ve özel 

sektörde yeterli kapasite mevcuttur.

b) ipekböceği tohumu: Plan döneminde mevcut kuruluşlar işgücünü arttır

makla talebi karşılayabilirler.

c) ipekböceği kozası: Üretilen kozanın tamamı yurt içinde işlenebilecek, 

büyük oranda ise mamul olarak ipek halı ihracı sağlanabilecektir 

(Tablo 2.22.).



Tablo 2.22. Koza Üretimi, Tüketimi, Tohum Talebi Ve Dut Fidanı Üretimi Projeksiyo

nu.

Yıllar Nüfus Yaş Koza 

Ür.(kg)

Nüfus Başına 

Yaş Koza Ür. 

(kg)

Tohum

Talebi

(kutu)

Toplam Dut 

Fidanı Üretimi 

(adet)

1988 54.176.000 1.998.000 0.037 74.000 750.000

1989 55.541.000 2.240.000 0.040 80.000 750.000

1990 56.941.000 2.380.000 0.041 85.000 750.000

1991 58.376.000 2.465.000 0.042 ' 85.000 750.000

1992 59.847.000 2.465.000 0.041 85.000 750.000

1993 61.354.000 2.700.000 0.044 90.000 ‘ 750.000

1994 62.900.000 2.700.000 0.043 90.000 750.000

2.4. 2. İkinci Yatırım Programı

ipekböcekciliği Araştırma Enstitüsü ve üretimde bulunan kamu kuruluşlarında 

anaç dut bahçesi tesisleri tamamlanmıştır, istenen çeşitlerden yaprak dut fidanı dağı

tımına başlanmıştır. Koza, aşı kalemi talepleri karşılanmaktadır. Bu çalışmaların ge

liştirilmesi için yatırım söz konusu değildir.

İpekböceği tohumu üretimi için yeni yatırımlara gerek olmayıp mevcut kuru

luşlar yalnızca işçi sayısını arttırmakla talabi karşılayabileceklerdir.

Böcekhaneler için yapılacak yatırımlar tesbit edilememiştir. T.C. Ziraat Ban

kasının ipekböcekdiiğine ait kredi genelgesine uygun olarak yetiştiricilerin kredi tale

binde bulunmadığı bildirilmektedir.



2.5. SAĞLANACAK KATKILAR

2.5.1, Katma Değer (topiam koza üretiminde) (1000 TL.)

Tabio 2.23. Sağlanacak Toplam Katma Değer Projeksiyonu (1000 TL.).

Yıllar Brüt Hasıla Kesim Dışı Girdiler Katma Değer

1988 11.039.320 8.455.536 2.583.784

1989 . 12.397.600 9.479.680 2.917.920

1990 13.172.450 10.072.160 3.100.290

1991 13.664.600 10.431.880 3.232.720

1992 13.664.600 10.431.880 3.232.720

1993 14.989.500 11.426.400 3.563.100

1994 14.989.500 11.426.400 3.563.100

1. 1988 yılı koza ortalama fiyatı 5790 TL7kg alınmıştır.

2. Kesim içi girdiler hesap edilirken talep edilen ipekböceği tohumunun 

% 10'u oranında zaiyat dikkate alınmıştır.

3. Kutu başına tohumun fiyatı 6.500 TL'dır.

4. Kesim dışı girdiler için yaş koza maliyeti 4232 TL/kg' dır.

5. Yaş koza verimi 1988 yılı için 27, 1989 ve 1990 yılı için 28, 1991 ve

1992 yılı için 29, 1993 ve 1994 yılı için 30 kg. dır.

2.5.2. Dış Ticaret Etkisi

Sektörde yüksek verimli ve kaliteli koza verebilen damızlık tohumların yurda 

getirilişi söz konusudur.

Mevcut ipek halı tezgahı kapasitesi dikkate alıharak ipek halı ihracat projeksi

yonunun gerçekleşmesi için yurt içi ham ipek üretiminin ihtiyacı karşılayamaması du

rumu ortaya çıkmaktadır 1 m2 ipek halı dokumasında kullanılacak pişmemiş ham



ipek miktarının kesin tespiti yanında, sektörün stoklu çalışması gereği yurt içinden 

sağlanamayan ham ipeğin ithaline ihtiyaç vardır. Tekstil sektörünün arzuladığı Stan

dard A kalite ipek de buna dahildir. Sektörde konu edilen kaçak kumaş vb. unsurların 

olumsuz rolü bulunmaktadır.

İthalat topıamı: İthalat projeksiyonunda konu edildiği gibi ihracat projeksiyo

nunun gerçekleşmesi için, stoklu çalışmada dikkate alınarak ipek halı ve tekstil sektö

rüne ham ipek ithali gerekecektir. Bu miktar aynı projeksiyonda yıllık azami 110 tona 

ulaşmaktadır.

2.5.3. İstihdam

Yaratılacak iş hacmi, dut fidanı ve tohum üretimi konularını kapsamaktadır. 

Koza üretiminde bulunan ailelerin sayıları 40-50 bin arasında değişmektedir.

İpekböceği tohum üretiminde 1994 yılına kadar teknik eleman, kalifiye işçi ve 

düz işçi sayılarında Tablo 2.12'de verilen sayılara göre büyük bir artış beklenmemek

tedir. Koza üretiminde bulunacak aile sayısı da artacaktır.

2,6. SEKTÖRÜN MEVCUT DURUMUNUN AET VE DİĞER ÖNEMLİ ÜLKE

LERLE KARŞILAŞTIRILMASI

AET ülkelerinde koza üretimi yok denecek kadar azdır. İtalya ve Yunanis

tan'da halen yapılmasına karşılık gün geçtikçe üretim azalmaktadır.



Tablo 2.24. AET Ülkelerinde Yaş Koza Üretimi (ton).

Ülkeler 1962 1971 1974 1983 1986

Fransa 55 _ - - -

Yunanistan 663 640 460 60 60

İtalya 5240 764 450 130 110

TOPLAM ' 5903 1304 910 190 170

Kaynak: İnternational Silk Associatinon-Monthly Nevvsletter.

. _

İtalya ürettiği kozanın bir kısmını ihraç etmektedir. İtaiya, Fransa ve İngiltere 

ipekli tekstil sanayi konusunda oldukça gelişmişlerdir. Bu ülkeler önemli miktarda 

ham ipek ithal edip işledikten sonra bir kısmını ihraç etmektedirler.

1982 yılı verilerine göre dört AET ülkesinin ham ipek tüketimi -1800 ton olup 

Dünya tüketiminin % 9.2’ sini teşkil etmektedir.

AET ülkelerinin koza ve ipek üretimleri kendi ihtiyaçlarını karşılamaktan çok 

uzaktır. İpekli tekstil sanayilerinin gelişmiş olması nedeniyle ham ipek ihtiyaçiannı it

halat'yoluyla karşılamaktadırlar. Ham ipek ithalatlarının % 95'ırıi Çin'den yapmakta

dırlar (Tablo 2.25.).
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Tablo 2.25. AET Ülkeleri İthalatı (ton)

Ülkeler 1985 1936

Fransa 756 442

Almanya 133 112

İngiltere 128 127

İtalya 4527 4630

TOPLAM 5504 5311

Kaynak: International Silk Association. Monthly Newsletter.

Koza üretiminin düşük olması nedeniyle önemli pazarlama kurumlan yoktur. 

İtalya'nın ihraç ettiği az miktardaki kuru kozanın fiyatı FOB olarak 8-9 Dolar kadardır. 

Ham ipek ve ipekli mamul madde pazarlama ağı çok gelişmiştir.

Halen koza üretimi yapan İtalya ve Yunanistan’da ipekböcekciliği AET'nin or

tak piyasa düzenine giren tarım kolu olduğundan desteklenmektedir. 1983 yılında ku

tu başına 100 ECU, 1984 yılında ise kutu başına İtalya’da 106 ECU ve Yunanis

tan'da 84 ECU prim verilmiştir. AET garanti fonundan 1982 yılındaki destekleme 

gideri 0.7 Mil. ECU olmuştur.

AET ülkelerinde son 15-20 yıl içinde büyük gerileme gösteren koza üretimi 

yerini, ipekli tekstil sanayiine bırakmıştır. AET ortak tarım politikası çerçevelinde des

teklenmesine rağmen koza üretimi gün geçtikçe azalmaktadır. Ülkemizde koza üreti

mi herhangi bir şekilde subvanse edilmemektedir. Koza ve buna bağlı olarak ipek ha

lı üretimi emek yoğun bir işkolu olması nedeniyle ülkemizde istihdamı arttırıcı bir 

özelliğe sahiptir.

AET ortak tarım politikasına göre ipekböceği ortak piyasa düzenine bağlanan 

ürünler içine alınmıştır. Ortak tarım politikasının finanse etmek için 1962 yılında Avru-



pa Tarımsal Yönlendirme ve Garanti Fonu oluşturulmuştur. Bu fonun garanti bölümü 

Ortak Fiyat ve Pazarlar Politikasını finanse etmektir. AET ülkelerinde 1 kutu ipekbö- 

ceği tohumu için garanti fonundan yaklaşık 100 ECU destek sağlanmaktadır.

Kozanın AET ekonomileri içindeki payı küçüktür. Koza üretimi ve ipek halı 

dokumacılığının Türkiye ekonomisi içindeki yeri önemlidir. Koza üretimi, flatür, bü

küm, boya, ipek halı üretimi ve ipekli kumaş üretimi ile istihdam alanı yaratılmakta 

bunun yanında ipek halı ihracatı ile 50 milyon doların üzerinde döviz girdisi sağlan

maktadır. 1988 yılında yapılan koza üretimi karşılığında üreticilerin eline 10 milyar li

ra geçmiştir. Koza üretimi ülkemizin tarımdan sağladığı gayri safi gelir içinde % 0 7’lik 

bir paya sahiptir.

Ülkemizde ortalama 40.000 çiftçi ailesi koza üretmektedir. İpek halı dokuma

cılığında ise 200.000 kişi istihdam edilmektedir. Koza üretiminde İtalya'da 70.000, 

Yunanistan'da 20.000 işgünü istihdam yapılmaktadır.

Dünya yaş koza ve ham ipek üretiminin yarısını üreten Çin Halk Cumhuriye

tinde işçilik ücretlerinin düşük olması ve iklimin uygun olması gibi nedenlerle maliyet

ler düşüktür. Ayrıca üretimin % 36'sını ham ipek, % 32’sini ipekli mamul madde şek

linde olmak üzere toplam % 68'ini ihraç etmesi dolayısıyla Dünya ticaretini elinde 

bulundurmaktadır. Dünya ticaretindeki satış payı % 47'dir. Kuru koza ihracatı da ya

pan Hindistan ürettiği yaş kozanın % 26'sını ham ipek ve ipekli mamul olarak ihraç 

etmektedir. Japonya gelir seviyesi, tüketim alışkanlığı ve gelenekleri nedeniyle üretti

ğinden daha fazlasını tüketmekte ve Dünya tüketiminde birinci sırayı almaktadır. 

Dünya toplam ithalatındaki payı % 22, toplam tüketimdeki payı ise % 37.2 dir.

*

Koza ve ipek üretimi mahdut sayıdaki ülkede yapılmasına karşılık çok sayıda 

ülkede tüketilmektedir. Tüketim bakımından ilk sırayı Japonya (% 37.2), Çin (%14.5), 

AET ülkeleri (%10), A.B.D. (% 10.6), Sovyetler Birliği (% 10.5) ve; Hindistan (%6.7) 

almaktadır.

Koza ve ham ipek fiyatları, üretimin en yüksek olduğu ve işçilik ücretlerinin



düşük olduğu Çin Halk Cumhuriyetinde diğer ülkelere göre düşüktür. Buna karşılık 

Japonya’da fiyatlar en yüksek düzeydedir. 1387 yılında yaş kozanın kilosu Çin'de 

2.35, Japonya’da 8.80 ve G. Kore'de 3.40 Dolardır.

Koza üretiminin özellikle fiyat konusunda desteklenmesi ile arttırılması müm

kündür. AET ülkelerinde mevcut olan ipek halı ve ipekli kumaş talebinin büyük bölü

mü Türkiye tarafından karşılanabilir.

2.7. DEĞERLENDİRME VE ALINMASI ÖNGÖRÜLEN TEDBİRLER

Dut fidanı, üretim değerlendirme ve toplam talebin karşılanmasında genellik

le sorun yoktur. İpek halı sanayiindeki artan ham ipek talebinin karşılanması doğru

dan doğruya koza üretimi ile ilgilidir. Bunun için ipekböcekciliğimizi, sanayiinin gelişti

ği yörelerden monokültür (orman içi ve kenarı köyleri dahil) sahalara kaydırmak, GAP 

içinde ipekböcekciliğinin koza üretimi ile gelir sağlayıcı, dut ağaçlandırması ile eroz

yon önleyici fonksiyonları nedeniyle yer alması sağlanmalı, ihtiyaç olan dut fidanları

nı dağıtmak, mesken darlığını gidermek için gerekli kredi uygulamalarında işlerliği 

sağlamak, yayın vasıtalarıyla üreticinin teknik bilgisini arttırmak, diğer teknik tedbirle

rin de alınmasıyla kutu başına verimi yükseltmek, yeni üretim bölgeleri dahil istikrarlı 

bir fiyat politikası takip etmek, yılda iki besleme uygulaması imkanlarını genişletmek, 

yaş koza üretim artışı ve dolayısıyla ipek halı sanayiinin hammadde ihtiyacını yurt 

içinden karşılamak başlıca ilke hedefleri olmalıdır.

2.7.2. Alınması Öngörülen Tedbirler

1. Sektörde konu ile ilgili tüm kuruluşların yakın işbirliğine gerek vardır.

2. Sermaye ve kredi temininde işlerlik, düşük faiz ve zamanlama önemi ka

zanmaktadır.

3. Dut fidanı ve ipekböceği tohumları standartlara uygundur. Koza ürünü 

satışlarında ala, çifte, çipez ayrılmasına azami dikkatin yanlında ipek ko-



zası Standard tasarısı yürürlüğe konması ve satış uygulamasına geçil

mesi, ham ipek standardının işlerlik kazanması ve ipek halı standardının 

çıkarılması gereklidir.

4. Yeni üretim bölgelerine giriş ve teşvik için pazarlama ağının genişletil

mesi yanında, koza ürününün piyasaya erken arz edildiği bölgelerde ko

za fiyatlarının Türkiye ortalamasından düşük olması önlenmelidir. Bu ko

nuda depolama, taşıma ve koza boğma sorunları halledilmelidir. Kredi 

sorunları çözümlenmelidir.

5. Sektörün her konusunda prodüktivitenin arttırılmasının yanında maliyet

lerinde düşürülmesi zorunluluğu vardır.

6. İpekböcekciliğinin, olabilir bölgelerde, ana tarım kolu haline getirilmesine 

çalışılmalıdır.

7. GAP içinde ipekböcekciliği yer almalıdır.

8. Modern tekniklerin geniş çapta uygulanmasına geçilmelidir.

9. İhratacı teşvik için kaliteli ve dünya fiyatlarına uygun koza üretimi yanın

da halı ihracında kalite ve ucuzluğun sağlanması ile rekabet devam etti

rilmelidir.

10. Ham ipek ithalinin ipekböcekciliğimize zarar vermemesi için gerekli ted

birler alınmalı, gerçek kapasite ve stoklu çalışma gereği tesbit edilecek 

miktarlarda ham ipek ithal edilmelidir.

11. İthal edilen ve yerli üretim ham ipek fiyatlarının dengeli tutulmasına çalı

şılmalıdır.

12. Kaçak giren yarı mamul ve mamul ürünler için tedbir alınmalıdır.

13. Sektörün plan hedeflerine ulşması için; üretimin karşılanması, istikrarlı



fiyat uygulanması, üretim alanlarının genişletilmesi, çevre şartlarının (in- 

ficardan toplu beslemeye kadar) düzeltilmesi tedbirlerinin alınması, ihra

catın istikrarlı ve davamlılığının sağlanması gereklidir.

14. Nitelikli damızlık temini ve üretimi konusuna önem verilmelidir.

15. İpekböcekciliği konusunda söz sahibi olan Japonya, Çin Halk Cumhuri

yeti, Hindistan gibi ülkelerle ilişkiler arttırılmalı teknik işbirliği ve bu konu

da yapılan çalışmaların izlenebilmesi için gerekli girişimlerde bulunulma

lıdır.



3.1.1. Dünya'da Tavşan Eti Üretimi

Tavşan hemen hemen dünyanın her yerinde yetiştirilmektedir. Dünya'da tav

şan üretiminde SSCB birinci sırada yer almakta ve Fransa, İtalya ve İspanya bunu iz

lemektedir. Dünya tavşan üretiminin % 85'i Avrupa'da yapılmaktadır. Avrupa dışında

ki başlıca tavşan üreticisi ülkeler Orta Amerika, Afrikanın bazı bölgeleri ile Kore ve 

Çin'dir.

Dünya tavşan üretimi ile ilgili tam bir bilgi edinmek mümkün olmamaktadır. 

Çünkü birçok ülkede tavşan, ulusal istatistikler içerisinde yer almamakta veya aile tü

ketimi için kesilen tavşan miktarı bilinmemektedir.

FAO kayıtlarına göre dünya'da yaklaşık 1 milyon ton tavşan eti üretilmekte

dir. Bu da teorik olarak kişi başına 200 gram tavşan eti tüketimine eşdeğerdir. Ancak 

dünyanın birçok yerinde hiç tavşan eti tüketilmezken Fransa'da kırsal kesimde kişi 

başına tüketilen tavşan eti miktarı yaklaşık 10 kg. dır.

Sovyetler Birliğinin tamamen iç tüketimine yönelik olan tavşan eti üretimi 

220.000 ton dolayındadır. Üretim teknolojisi en yüksek düzeyde olan Fransa'da 

1965-1972 yılları arasında yıllık üretim 270.000 ton dolayında seyrederken, bu miktar 

son yıllarda 180.000 tona düşmüştür, ispanya'da halen 120.000 ton olan tavşan eti 

üretiminin önemli bir kısmı son yıllarda sayısı artan ticari işletmelerden sağlanmakta

dır.

İtalya, önemli bir tavşan eti üreticisi olmakla beraber talebi karşılayamadığı 

için dışalım yapmaktadır.

Diğer Batı Avrupa ülkelerinde tavşan eti üretim ve tüketimi düşük düzeylerde

dir. Bununla beraber üreticinin desteklendiği Batı Almanya'da tüketimde belirgin bir 

artış görülmektedir.

Doğu Avrupa ülkeleri arasında en büyük üretici Macaristan'dır. Bu ülkede kü-



çük aile işletmeciliği teşvik edilmekte ve aynı zamanda dışsatıma yönelik 10.000- 

15.000 dişi damızlık kapasiteli büyük üretim komkleksleri kurulmaktadır.

Asya ülkeleri içerisinde üretim ve tüketim miktarları kesin olarak bilinmemek

le birlikte en fazla üretim Çin’de yapılmaktadır. Üretimin çoğunluğu, başta Avrupa ül

keleri olmak üzere, ihraç edilmektedir. Dünya’da Ankara tavşanı yünü üretimi yakla

şık yılda 2750 ton olarak tahmin edilmektedir. Sürekli artış gösteren tavşan yünü 

üretiminde Avrupa'nın payı yılda 350-400 ton kadardır.

Üretim en çok Çekoslavakya (80-120 ton), Fransa (100 ton) ve Batı Alman

ya'da yoğunlaşmıştır. İngiltere, ispanya, İsviçre, Polonya ve Belçike'da az miktarlarda 

üretim yapılmaktadır.

Tavşan yünü üretiminde 1500-2000 ton/yıl Çin Halk Cumhuriyeti birinci sıra

dadır. Japonya'da 50-80 ton yün üretilmektedir. Arjantin, Kore ve Hindistan'da tavşan 

yünü üreten başlıca ülkeler arasındadır. Ham veya bükülmüş olarak Ankara tavşanı 

yününün çok hareketli bir pazarı vardır. Tekstilde en çok tavşan yünü kullanılan ülke

ler Japonya, A.B.D. ve Federal Almanya'dır.

3.1.2. Dış Ticaret

Batı Avrupa ülkelerinin hemen hepsi düzenli olarak binlerce ton tavşan eti it

hal etmekte ve ithalat sürekli olarak yükselmektedir.

En fazla ithalat yapan ülkeler İtalya (16.000 ton) ve Fransa (14.000 ton) dır. 

Bu ülkeleri 5000-8000 ton ile İngiltere, Almanya ve Benelüks ülkeleri izlemektedir.

AET'in 1972 de 24.000 ton olan ithalatı 1980 yılında % 117 lik bir artış göste

rerek 52.000 tona yükselmiştir. Aynı dönemde Çin, AET ülkelerine olan tavşan eti dış 

satımını % 228 arttırmış ve özellikle Macaristan ve Polonya olmak üzere Doğu Avru-



pa ülkeleri ise dışsatımlarını iki katına çıkarmışlardır. 1980 yılında Çin AET ülkeleri 

dışalımının % 48'ini, Doğu Avrupa ülkeleri ise % 35’ini (Macaristan % 24) karşılamak

tadır. Kaba bir tahminle AET ülkelerinin toplam tavşan eti tüketiminin 420.000 tonu 

(yaklaşık % 12 si) dışalımla karşılanmaktadır. AET ülkeleri tarafından yapılan tavşan 

eti dış alım miktarları Tablo 1 de gösterilmiştir.

3.1.3. Türkiye'de Tavşancılığın Durumu

Türkiye'de ilk düzenli tavşancılık çalışmaları 1963 yılında ABD'den ithal edi

len Beyaz Yeni Zellanda ırkı tavşanların Ankara Tavukçuluk Araştırma Enstitüsünde 

üretime alınmasıyla başlamıştır. Bu kurumda üretilen tavşanlar Tarım Orman ve Kö- 

yişleri Bakanlığına bağlı çeşitli kuruluşlara gönderilerek bu kuruluşlarda da damızlık 

sürüler oluşturulmuştur. 1970 yılına kadar söz konusu kuruluşlar bulundukları bölge

lerde demostratif çalışmalar yürütmüşlerdir.

1970'li yılların başında T C. Ziraat Bankası tarafından tavşan yetiştiricilerine 

kredi verilmesi ve çeşitli basın-yaym organları ile yapılan tanıtımlar sonucu özellikle 

Marmara ve Batı Anadolu Bölgesinde tavşan yetiştiriciliği yaygınlaşmıştır. Bu dönem

de Ankara Tavukçuluk Araştırma Enstitüsünce tavşancılık koşununda çeşitli kurs ve 

seminerler düzenlenmiştir. Ancak, yeterli bir organizasyonun sağlanmayışı, teknik bil

gi noksanlığı, çeşitli girdilerin teminindeki güçlükler ve en önemlisi pazarlama sorun

ları nedeniyle tavşan yetiştiriciliğinde bu tarihlerden sonra önemli bir gelişme kayde

dilmemiştir. Ayrıca yetiştiricinin örgütlenmemiş olması dış pazarlara açılmayı da 

engellemiştir.

Türkiye'de Devlet İstatistik Enstitüsünün tavşanla ilgili çalışması bulunmadı

ğından kamu kuruluşları dışında üretilen tavşan miktarım belirlemek mümkün olma

maktadır. Ancak miktarı kesin olarak bilinmemekle birlikte, Türkiye’nin çeşitli bölgele

rinde birçok aile işletmesi bulunduğu tahmin edilmektedir



Tablo 1. AET Ülkeleri Tarafından Yapılan Tavşan Eti ithalat Miktarı Ve İthalatın Ya
pıldığı Ülkeler.

YILLAR

İthalatçı Ülkeler 1972 1974 1976 1978 1980

Fransa 5915 4827 7775 9587 13809
Çin'den 4811 4142 8112 8579 11711
Polonya’dan 171 231 218 273 641
Macaristan'dan 6 22 47 - 208

Belçika-Lüksemburg 3092 3069 4568 4454 5038
Fransa'dan 1155 876 777 771 651
Hollanda'dan 1309 1575 2178 2273 2602
Polonya'dan 166 155 354 150 237
Çin'den 409 335 931 751 914

Hollanda 983 1407 1758 3132 4132
Dem.Almanya'dan 325 289 11 - -
Belçika-Lüksem.'dan 169 34 247 6 27
Polonya'dan 172 171 381 225 248
Çin'den 190 610 853 2618 3599

Federal Almanya 4567 5121 4487 4437 5221
Polonya'dan 3080 3130 3299 3310 3032
Macaristan,dan 481 381 85 325 52
Çin’den 284 985 - - -
SSCB'den . 141 169 280 128 77
Fransa'dan 2 3 295 418 218

İtalya 9395 12242 13148 16858 15974
Polonya'dan 1699 2122 517 1035 765
Fransa'dan 2527 908 - - -
Macaristan'dan 986 3644 7057 9785 12285
Dem. Almanya'dan 225 29 113 - -
Çin’den 3561 4828 4983 5571 2400

İngiltere - 8035 8189 7953 7231
Çin'den - 7829 8155 7883 6245



Bu konuda Et-Balık Kurumunun tavşan kesimhaneleri kurma ve tavşan etini 

satışa arzetme şeklinde düzenlenebilecek işlevi ile, dağınık durumdaki küçük işlet

melerin ürünlerini pazarlayabilmeieri yetiştiriciye güven sağlayacaktır.

Sonuç olarak Türkiye'de tavşancılığın geliştirilmesi ile, daha kaliteli beslen

menin yanısıra, çiftçi ailesine bir yan gelir sağlayacak, atı! işgücünü değerlendirecek, 

mevcut ihracat imkanları ile ülkeye döviz sağlayacak bir çalışma alanı meydana geti

rilebilecektir.

3.2. KÜRK HAYVANCILIĞI

Tarımın önemli üretim kollarından birisi de kürk hayvancılığıdır. Bu konu çok 

eskiden beri insanların ilgisini çekmiş, geliştirilerek birçok ülkede önemli bir iş kolu 

haline getirilmiştir. Kanada, 1840 yıllarından da önce konuyu ele alarak günümüzde 

kürk hayvanı yetiştiriciliğinde söz sahibi ülkeler arasındaki önemli yerini almıştır.

Kürk hayvancılığı denilince akla, Kanada, Rusya, Hollanda, Finlandiya, 

A.B.D. leri gelmektedir. Bu ülkelerde kürk hayvancılığı, devletin tarım politikası içeri

sinde yer almaktadır. Ülkemizde ise bu konuda devletçe henüz bir girişimde bulunul

mamıştır. Bunun yanında kürk hayvanı yetiştiriciliği alanında şimdiye kadar önemli bir 

çalışma yapan kişi ve kuruluş da olmamıştır. Çünkü, bu konuda çalışan birçok ülke 

yetiştiricileri en zor şartlarda bu işi yürüterek geliştirmişlerdir. Biz ise, tabiatta doğal 

halde yaşamakta olan kürk hayvanlarımızı dahi etkin önlemler alarak istenilen şekil

de koruyamamaktayız.

Ülkemizde deri işleme san’atı ve kürkçülük eski dönemlerdeki kadar ileri ol

mamakla beraber, yine de iyi bir düzeydedir denilebilir. Şimdiye kadar bu alanda çalı

şanlar kendi sorunlarını kendileri çözmüşlerdir. Ancak, son yıllarda deri ve mamülleri 

önemli ihraç ürünlerimiz arasına girince, bu iş kolu daha fazla ilgi görmeye başlamış

tır.
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Dericilik ve kürkçülüğün birçok problemlerinin olduğu bilinmektedir Bu iş ko

lunun ve san'atın ilerleyebilmesi ve ülkemiz ekonomisine olan katkısının daha fazla 

olabilmesi için yetkili kuruluşların bu sektörün mevcut sorunlarına eğilmesi gerekir. 

Çünkü bu haliyle devam edecek olursa, bu alanda çalışmakta olan ülkeler, elimizdeki 

pazarlara kendi malları ile hakim olabilirler. Konunun bir an önce ele alınıp, mevcut 

sorunlarının çözümlenerek bu iş kolunun belli bir düzeye yükseltilmesine yardımcı 

olunmalıdr.

Bu alanda zaten var olan potansiyeli iyi değerlendirerek, aktif hale getirmekle 

önemli bir iş kolu aktivite kazanacaktır. Bir iş kolunda en önemli konulardan biri pa

zarlamadır. Üretilen malın en iyi şartlarda ve değerinde satılması o iş kolunun yaşa

ması bakımından çok önemlidir. Sektörün yaşaması ve gelişmesi üretilen malın satı

şına bağlıdır. Kısaca ifade etmek gerekirse, kürk hayvanı yetiştiriciliğinde pazarlama 

konusunda şimdiye kadar önemli bir sorunla karşılaşılmamıştır. Yani üretilen mal de

ğerinden satılmaktadır. Hatta, burada kısaca açıklamak gerekir ki, vizon kürk imalin

de ayak ve boyun gibi kısımlardan elde edilen artık parçacıklar, bazı tüccarlar tarafın

dan satın alınarak özel atölyelerde itina ile birbirne eklenerek metre ile satılan kumaş 

şekline dönüştürülmektedir. Buna kürkçüler "BODİ" dernektedirler. Türkiye'de dahil 

birçok ülkede kürk imalatçıları bunları metre hesabı ile alarak bunlardan bildiğimiz, 

normal olarak piyasada satılan, fazla pahalı olmayan vizon kürk imal etmektedirler. 

Vizon densinir, en ufak parçaları dahi değerlendirilmektedir. Halen üretim, tüketimi 

karşılayamamaktadır. Kısaca ifade etmek gerekirse, günümüzde bu alanda pazarla

ma önemli bir sorun teşkil etmemektedir.

Kürk hayvanlarını genelde iki ana grup altında toplayabiliriz. Bu hayvanların 

pek çoğu ülkemizin bazı yörelerinde yabanıl halde yaşamaktadırlar. Bu hayvanlan 

aşağıdaki şeklide birgruplama yaparak, kısaca tanıtalım:

a) Ülkemizde, yabani halde yaşayan ve kürkünden yararlanılan birçok hay

van vardıt. Bu hayvanlar önem sırasına göre;

1. Tilki 2. Sansar 3. Kurt 4. Vaşak 5. Su maymunu sayılabilir.



b) İnsan eli altında yetiştiriciliği yapılan ve kürkünden yaralanılan kürk hay

vanları vardır ki bunlar da;

' 1. Tavşan 2, Vizon 3. Karagül Koyunu 4. Tilki

5. Şinşilla diye sıralanabilirier.

c) Kürkünden yararlanılan hayvanlardan çok azının özel işletmelerde yetiştiri

ciliği yapılmaktadır. Pazara intikal eden ve kürk imaline kullanılan postların pek çoğu, 

yabani halde yaşamakta olan hayvanların avlanmaları ile elde ecilen postlardır. Bu 

hayvanlar sırasıyla;

1) Tilki

Tilki yetiştiriciliği, birçok ülkede uzun yıllardan beri yapılmaktadır. Bugün kürk 

hayvanı yetiştiriciliğinde önemli bir yeri olan Kanada'da tilki yetiştiriciliğine 1840 yılın

dan da önceleri başlandığı bildirilmektedir. Finlandiya, Rusya, A.B.D. gibi ülkelerde 

ise geniş ölçüde yetiştiriciliği yapılmaktadır. Ülkemizde ise, konu henüz ele alınma

mıştır. Pazara intikal eden tilki postları, genellikle Doğu Anadolu Bölgesinde yabani 

halde yaşamakta olan hayvanlardan elde edilmektedir. Bu postların iyi kaliteli olanları 

yurt dışında satılmakta, diğerleri ise ülke içerisinde kürk imal edilerek pazarlanmakta- 

dır. Bu konu üzerinde de önemle durulması gerekir Konunun şüphesiz birçok sorun

ları vardır. En başta pazara intikal ederi deriler, kalite bakımından çok farklılık arz et

mektedirler. Bunun da birçok nedenleri vardır, bunlar arasında;

- Bölgeler arası farklılık

Bu konuda yapılacak herhangi bir şey yoktur. Doğal olarak, Doğu Anadolu 

Bölgesinde yetişen tilkilerin postları, diğer bölgelerden elde edilenlerden üstün kalite

lidirler. Bu deriler, renk ve kalite olarak Avrupa pazarlarında tutulmaktadır.



- Tilki postlarının bir kısmı zamansız avlanmalar sebebiyle vasıfsızdırlar. 

Mevsim dışı avlanmaların önlenmesi gerekir. Çünkü bu tür derilerde kıllar hem çok 

seyrek ve hem de imalat esnasında ve daha sonraları kısa zamanda dökülmektedir

ler.

- Mevsim dışı avlanılan hayvanların derileri renk ve yapı olarak da kürk yapı

mı için istenilen kalitede değildirler.

- Kürkünden yararlanılan hayvanların avlanma şekilleri de kürk kalitesini etki- 

lemektedr.

-Avlanılan hayvanın derisinin yüzülmesi ve muhafazası da, imal edilecek kür

kün kalitesini etkileyen önemli faktörler arasında sayılabilir.

Yılda elde edilen tilki postu sayısı kesin olarak bilinmemektedir. Yalnız 1984 

yılı Doğu Anadolu Bölgesinde pazara intikal eden tilki postu sayısının 30.000 adet ci

varında olduğu bildirilmektedir. Bu işin ticareti ile uğraşan kişilerin ifadelerine göre sa

yı yıldan yıla azalmaktadır. Hatta bu konuda çok endişeli olduklarını dahi söylemişler

dir. Ülkemizin doğal zenginliklerinin korunabilmesi için gerekli önlemler daha etkin bir 

şekilde alınmalıdır. Yine bu konuda öze! işletmelerin kurulabilmesi için bazı teşvik 

edici tedbirlerin alınması gerekir kanısındayız. Kanada'nın 1840 yıllarında yaptığını, 

biz henüz yapmakta tereddüt etmekteyiz. Kanaatimizce bu konuda en önce, doğal 

zenginliklerimizin kaynağı olan bu canlıların korunabilmesi için etkin önlemlerin alın

ması gerekir.

2) Sansar

Sansar da yine kürkünden yararlanılan önemli bir kürk hayvanıdır. Ülkemizde 

Doğu, Kuzey Doğu Anadolu bölgeleri başta olmak üzere birçok bölgede yabani halde 

yaşamaktadır. Bu hayvan, Vizonla aynı tür içerisinde yer almaktadır. Postundan ol

dukça iyi kalitede kürkler yapılmaktadır. Bazı ülkelerde özel işletmelerde yetiştiriciliği 

yapılmaktadır. Daha yukarıda tilki için söylemiş olduğumuz sorunlar sansarlar için de



geçerlidir. Bu hayvanın avlanması da yine rastgele olmamalı, mutlaka kurallar konu

larak daha etkin bir koruma altına alınmalıdır. Sansarlar üzerinde araştırma enstitü

lerinde çalışmalar yapılmalı ve alınacak sonuçlara göre yetiştiriciliği yaygınlaştırılma- 

lıdır.

3) Kurt postundan da kürk yapılmakla beraber, daha çok dekorasyon eşyası 

olarak kullanılmaktadır.

4) Vaşak ve su maymunu ise, kürkünden yararlanılan önemli kürk hayvanları

mız arasında yer almaktadırlar. Bu hayvanların daha etkin bir şekilde koruma altına 

alınarak çoğaltılmasına yardımcı olunması, doğal zenginliklerimiz bakımından çok 

önem arz etmektedir.

b) insan eli altında, özel işletmelerde yetiştiriciliği yapılan kürk hayvanları ara

sında, tavşan, vizon, karagül koyunu, tilki ve şinşilla sayılabilir.

Bu hayvanlardan tavşan, eti, kürkü ve tüyü için yetiştirilmektedir Ülkemizde 

en yaygın olarak eti için yetiştirilmektedir.

Kürkü ve tüyü için tavşan yetiştiriciliği henüz geniş ve bilinçli şekilde yapıl

mamaktadır. Tavşan yetiştiriciliğinde kürkünden ziyade eti üzerinde durulmasında 

fevkalade yarar vardır. Tavşan kürkü, ucuz olması bakımından ayrıca üzerinde dur

maya değer.

Kürk hayvanları içerisinde Tilki yetiştiriciliğinin de önemli bir yeri olduğu bilin

mektedir. Bu konuda çalışma yapan ülkelerin başında Kanada, Finlandiya ve Rusya 

sayılabilir. Ülkemiz koşulları, özellikle Doğu Anadolu Bölgesi başta olmak üzere tilki 

yetiştiriciliğine çok elverişlidir. Önemle üzerinde durulması gerekir ve bu konuda ça

lışmak isteyenler her bakımdan desteklenmelidir.

İnsan eli altında yetiştiriciliği yapılmakta olan kürk hayvanları arasında Şinşil

la yetiştiriciliğinin de önemli bir yeri vardır. Kürkü çok değerli olan bu hayvanın yetişti-



riciliği kolay ve ekonomik olmakla beraber, kürkünün işlenmesi özel bir ihtisas iste

mektedir. Kanaatimizce bu gibi konuların tanıtılması ve hayvanların Tarım Bakanlığı

na bağlı Araştırma Enstitülerinde denemeye alınarak üzerlerinde adaptasyon çalış

malarının yapılmasında fayda görmekteyiz.

Günümüzde, birçok ülkenin önemle üzerinde durduğu konulardan birisi de Vi

zon yetiştiriciliğidir. Bunun pek çok nedenleri vardır. Kürk hayvanı denildiği zaman en 

önce akla gelen isimlerder birisi vizondur. Çünkü, vizon kürkün normal dayanma sü

resi 25 yıi kadardır. Bu sebeple vizon kürkün halihazırda satışı konusunda herhangi 

bir problemle karşılaşılmamıştır. Dünya kürk pazarlarında işlem gören kürklerin % 

70'ini vizon kürkler teşkil etmektedir. Buradan da anlaşılıyor ki bu kürke talep fazladır.

Vizon dışında, kürkünden yararlanılan bir diğer hayvan da Karagül koyunu- 

dur. Bu koyunun ana vatanı Orta Asya olup, yeni doğmuş veya 3-4 günden daha 

yaşlı olmayan kuzuların postundan Astragan kürkler yapılmaktadır. Ülkemizde bu ko

yun yok denecek kadar azdır ve safiık dereceleri bilinmemektedir. Ülkemizde Karagül 

koyunu yetiştiriciliği yapılmalıdır. Bu koyunun yetiştiriciliği için Doğu, Güneydoğu ve 

Orta Anadolu bölgeleri çok elverişlidir. Bu konunun yetkili kuruluşlarca ele alınarak 

önemle üzerinde durulmasında fevkalade yarar görmekteyiz. Ülkemiz kürk hayvancı

lığı içerisinde, önemle üzerinde durulması gereken bir konu da Karagül koyunu yetiş

tiriciliğidir.

Vizon yetiştiriciliğinin geliştirilmesi birçok bakımdan önem arz etmektedir. Da

ha yukarıda da bir nebze değinildiği gibi kalite bakımından rakipsizdir. Üretimde satış 

problemi yoktur. En son istatistiki rakamlara (1985) göre, dünya kürk piyasalarına sü

rülen vizon derisi 32.000.000 adet olup, pazarın ihtiyacı 50.000.000 civarındadır. Ara

da küçümsenmeyecek miktarda bir açık vardır. Dünyanın belli başlı vizon derisi üret

mekte olan ülkeleri ise, üretimde doyma noktasında bulunmaktadırlar. Daha fazia 

üretim, ülkeleri için ekonomik olmamaktadır. Vizon yetiştiriciliğinde en önemli konu

lardan birisi yiyecek sorunudur. Çünkü, vizon etobur bir hayvandır. Rasyonunun % 

80'ini hayvansa! menşeli besin maddeleri teşkil etmektedir. Rasyonda et oranı düştü

ğü taktirde kürk kalitesi bozulmaktadır.Bu hayvanın yetiştiriciliğini yapmakta olan ülke-



lerin büyük bir kısmında, bir derinin maliyet fiyatının % 50'sini yiyecek masrafı oluş

turmaktadır. Bundan sonra ilk sırayı işçilik, yani el emeği almaktadır. Sayılan bu se

bepler vizon yetiştiriciliğinin ülkemizde gelişebileceği ümidini vermektedir. Çünkü, vi

zonun rasyonunu teşkil eden hayvansa! menşeli yiyeceklerin çoğunu insanlar 

tarafından yenilmeyen artık maddeler oluşturmaktadır. Atılmakta olan hayvansal ori

jinli maddeleri vizonlara yedirmekle dünyanın en değerli kürkü elde edilmektedir.

Ülkemizde bu konuda çalışanlar olmuştur. Yalnız, bazı nedenler yüzünden 

devam edemeyip, bu iş kolunu bırakmak zorunda kalmışlardır. Burada yeri gelmiş

ken beiirtmek gerekirki, bu aianda çalışmak isteyen kişilerin konuyu bilmeleri ve bazı 

temel kavramları daha önceden almış olmaları, yetiştiriciliğin geleceği bakımından 

şarttır. Ayrıca bu işe yeni başlayanların tarım teşkilatı ile sıkı bir işbirliği yapmaları ve 

teknik bakımdan ortaya çıkmış bazı eksiklikleri gidermeleri gerekir. Hatta, beili bir sü

re hükümetin bu kuruluşları kredi, pazarlama ve teknik konularda desteklemesi, yetiş

tiriciliğin geleceği bakımından çok önemli ve isabetli oiur.

Halihazırda kürk hayvanı, özellikle vizon yetiştiriciliği alanında çalışan, sapta- 

nabilen iki özel işletme vardır. Bunlardan birisi T.K.V.'nin Hollanda'iılarla müştereken 

kurmuş olduğu 1000 anaçlık bir işletme, diğeri ise, Ankara yakınında bir şahıs tara

fından kurulmuş, tahminen 3000 anaçlık bir işletmedir. Bu iki işletmenin ülkemiz kürk 

ihtiyacına katkısı elbetteki vardır, fakat ihtiyacın bu iki kuruluş tarafından karşılanma

sı bugün için kesinlikle mümkün değildir. Bu sebeple, yeni işletmelerin kurdurulması 

isabetli olur. Çünkü, bu alanda çalışan işletme sayısı fazla olursa, bunların ürettikleri 

derilerin, gerek ülke içerisinde ve gerekse beynelmilel kürk piyasasında pazarianma- 

sı kolaylaşacak, kürkler değerinde satılabilecektir. Ayrıca ortaya çıkabilecek birçok 

problemin çözümü, kurulacak birlik sayesinde kolaylaşacaktır.

Ülkemizde dericiliğin, yeni deri ve malûllerinin işlenmesi çok eski tarihlere ka

dar inmektedir. OsmanlIlar döneminde en güzel ve üstün kaliteli deri ve kürklerin işle

nerek, özellikle Avrupa ülkelerine satılmış olduğu tarihi kaynaklardan öğrenilmekte

dir. O zamanlar derinin işlenip, boyanması san'at nı Türkler çok iyi bilmekte idiler. 

Dericilik san'atının en ileri olduğu yerlerden birisinin Erzurum olduğu, Rusya ve İran 

gibi ülkelerden ham deri ve kürk imalinde kullanılmak üzere post satın alınarak bura-



da işienip, Avrupa ülkeleri başta olmak üzere önemli ihracat yapıldığı da bilinmekte

dir.

Deri ve kürk işleme san'atı bize yabancı olmayıp, birbirini takip eden harpler 

ve gelişen teknoloji, bu iş kolunun bizde bugün istenilen düzeyde olmamasına neden 

gösterilebilir. Yine de günümüzde bu san'at, bizde oldukça iyi durumdadır denilebilir. 

Fakat, bu iş kolunun pek çok sorunları vardır. Sorunların en başında kaliteli dsri gel

mektedir. Bu konu üzerinde titizlikle durulması gerekir. Ülkemizde pazara intikal eden 

her türlü deri ve postun büyük bir kısmı kalitesizdir. Kalitesiz olan derilerin çoğu ima

lat dışı kalmakta, yani atılarak ziyan olmaktadır. Bu konuda halkın eğitilmesi gerekir. 

Her yıl milyonlarca liralık deri hiçbir işleme tabi tutulmadan atılmaktadır.

Kürk imalatı için kullanılan Vizon derilerinin hemen tamamı dışarıdan satın 

alınmaktadır. Her yıl ithal edilen deri miktarı kesin olarak bilinmemektedir. Bunun için 

ödenen döviz miktarı milyonları bulmaktadır. Kürklerin pekçoğu dış ülkelerden imala

ta hazır olarak ülkemize getirilmektedir. Hatta, yeri gelmişken söylemeden geçeme

yeceğiz ki, Londra kürk piyasasının en iyi müşterileri arasında Türklerin de yer aldığı 

bilinmektedir.

Yukarıdan beri kürkünden ve kalitesinden söz ettiğimiz vizon, ülkemizin pek 

çok yöresinde yetiştirilebilir. Eğer şimdinen bu konuda hiçbir çaba göstermeyecek 

olursak, uzun yıllar dış ülkelerin pazarı olmaktan kurtulamayız. Bu da şüphesizki ül

kemiz ekonomisi için büyük bir kayıptır. Konuyu geliştirme görevi hepimize düşmek

tedir.

Kanaatimizce, bu konuda çalışmak isteyenler teşvik edilmeli ve ekonomik ba

kımdan desteklenmelidirler. Bu işe hevesli kişiler, ön bir eğitime tabi tutularak kendi

lerine yardımcı olunmalıdır. Bu alanda çalışan işletme sayısının fazla olmasından 

korkulmamalıdy. Çünkü, işletme sayısı arttıkça, bir birlik altında toplanarak birçok so

runların (damızlık temini, üretim, yem, hastalık, pazarlama) haili kolaylaşabilir. Ayrıca 

en önemlisi, dünya kürk piyasasına da ancak böyle bir birlik kurularak rahatlıkla giri

lebilir. Kürkçülük alanında söz sahibi ülkeler, bizim için çok iyi örnek teşkil etmektedir-



ler. Onları örrıek almamız faydalı olacaktır.

Vizon, yetiştiriciliği iyi bilindiği taktirde fazla problemi olmayan bir hayvandır. 

Bu konuda en önemli sorunlar arasında, önem sırasına göre damızlık, temini, hastalık 

sorunu ve yiyecek temini sayılabilir. Vizon yetiştiriciliği yapmak isteyen kişi veya kuru

luşların damızlık alımında çok titiz ve dikkatli olmaları gerekir. Hastalık sorunu üze

rinde önemle durulmalıdır. Vizonların periyodik olarak aşılarının ihmal edilmeden za

manında yapılması, ileride önlenmesi çok zor olan problemlerin ortaya çıkmasına 

mani olmaktadır. İşletmede hijiyenik şartlara riayet etmek ise, vizorı yetiştiriciliğinin 

en başta gelen kuralıdır. Bu sebeple, vizon işletmesini kuran kişi ve kuruluşların, bir 

veterin hekimle anlaşarak zaman zaman hayvanlarını sağlık kontrolünden geçirmesi 

ve herhangi bir problemle karşılaşmaması için önlem alması çok isabetli olur.

Daha yukarıda da açıklamağa çalıştığımız gibi vizon yetiştiriciliğinde yiyecek 

ve hastalık konulan üzerinde titizlikle durulduğu taktirde işletmenin geleceğinden en

dişe edilmemelidir. Bir işletme kurulurken her konunun gerçekçi bir şekilde ele alın

ması gerekir. Vizon yetiştiriciliği yapmakta olan üklelerde, en fazla karşılaşılan sorun

ların başında hayvanların beslenmeleri ve işçi sorunu gelmektedir. Bildirildiğine göre 

bu ülkelerin ekserisinde derinin maliyet fiyatının % 50'sini yiyeceğe yapılan masraflar 

oluşturmaktadır. Bu sorun ülkemizde uzun bir süre kolaylıkla ve daha ucuza halledi

lebilir. işçi ücretleri ise, dış ülkelerdeki ile mukayese edilemeyecek düzeydedir.

Hiç şüphe yok kirişletmenin geleceği, yapılan işten sağlanacak kazanca bağ

lıdır. Ucuz olan malın alıcısı çok olup, çabuk satılmaktadır. Bir malın ucuz olması ise, 

maliyeti ile yakından ilgilidir. Ayrıca, her hayvana düşen yavru sayısı da maliyet fiyatı

nı etkileyen faktörler arasında sayılabilir. Genellikle bir anaç 4-12 arasında yavru ya

pabilmektedir. Yavru sayısı arttıkça işletmenin kazancı da şüphesizki artacaktır. İşlet

menin bu alandaki kazancı, damızlık satışından olabileceği gibi derilerin pazarlanma 

şekline göre de önemli ölçüde değişme gösterebilmektedir.

Özet olarak ifade etmek gerekirse, vizon yetiştiriciliği ülkemiz için gelecek va

deden kârlı bir iş koludur. Yalnız, bu alanda çalışma yapılırken, önceden getireceği



sorunlar da dikkate alınırsa zamanında gereken önlemler alınarak sektörün geleceği 

garanti altına alınmış olur. Kurulacak bir vizon işletmesinin her bakımdan mükemmel 

olabilmesi için özet olarak şu konular üzerinde önemle durulmalıdır.

Vizonlar için çok önemli olan beslenme sorunu detaylı bir şekilde ele alınma

lı, yetiştiriciliği tehdid eden hastalıklar konusunda uzmanlaşacak veteriner hekimler 

yetiştirilmeli, kürk hayvancılığı konusunda çalışan laboratuvarlar kurulmalı, elde edi

lecek olan derilerin en iyi bir şekilde dabaklanabilmeleri için şimdiden gerekli önlem

ler alınmalıdır. Çünkü, elde edilen deriler ne kadar üstün kaliteli olursa olsunlar, iyi 

dabaklanmadıkları taktirde derinin, dolayısıyla imal edilecek kürkün değeri çok düş

müş olacaktır.
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Tablo 4.6 . Yıllara Göre Çeşitli Gerıotiplerde Karkas Ağırlıkları (kg/baş).

SIĞIR MANDA

YILLAR Kültür ırkı Melezler Yerli ırk Genel

1983 225.78 185.80 105.49 127.75 142.22

1984 234.81 193.23 109.71 136.01 147.91

1985 244.20 200.96 114.10 141.94 153.82

1986 254.00 209.00 117.00 149.41 160.00

Tablo 4.7. Yıllara Göre Çeşitli Genotiplerden Sağlanan Et Miktarı (ton).

SIĞIR MANDA

YILLAR Kültür ırkı Melezler Yerli ırk Toplam

1983 33.265 120.120 238.778 396.252 23.717

1984 41.952 138.367 237.456 421.707 24.080

1985 46.048 147.591 235.790 429.879 24,568

1986 55.103 157.633 238.831 451.536 25.464

Gerçekten de Et-Balık Kurumu mezbahalarında kesilen sığırlardan sağlanan 

ortalama karkas ağırlıkları bu değer civarında bulunmaktadır.

Tablo 4.5 ve 4.6'daki değerlerden yararlanarak hesaplanan et üretimi Tablo 

4.7'de verilmiştir. Tabloda görüldüğü üzere sığırlardan sağlanan et üretiminde düzen

li bir artıştan söz etmek mümkün değildir. Çünkü sığır sayısında yıllık dalgalanmalar 

söz konusu olmaktadır. Fakat bu dalgalanmaların gerçek nedenleri ve miktarı hak

kında fikir yürütmeye imkan verecek doneler mevcut değildir. Bu tip değerlendirme

lerin çok sağlıklı olarak yapılabilmesi için, toplam sığır varlığı da dahil, populasyona



genotip grubu için aynı kasaplık güç değerini kullanmanın önemirbir hata getirmeye

ceği düşünülmüştür; Ayrıca bu özellik bakımından genotip grupları arasındaki gerçek 

farkı ortaya koyacak veriler de yoktur.

Tablo 4.5. 1978-1986 Yılları Arasında Sığır ve Mandada Kasaplık Üretim 

Potansiyeli (Baş).

SIĞIR MANDA

YILLAR Kültür ırk; Melezler Yerli ırk Toplam

1978 53 100 425 026 2 802 894 3 287 020 255 060

1979 75 327 484051 2 865 317 3 424 740 288 800

1980 89 753 551 540 2 855 387 3 498 680 226 820

1981 101 759 594 850 2819211 3 515 820 220 440

1982 120 333 606 756 2 459 391 3186 480 177 760

1983 144 146 645 011 2 312 624 3101 780 166 760

1984 174 799 714 408 2 211 357 3 100 564 162 800

1S85 184 740 732 906 2 110 890 3 028 536 159 720

1986 212 772 750 718 2 058 509 3 022 000 159 175

Tablo 4.5'de verilen sayılardan yararlanarak et üretimini bulmak için ortalama 

karkas ağırlığının bilinmesi gerekir. Tablo 4.6'da 1983-1986 yılları arasında çeşitli ge- 

notipierde ortalama karkas ağırlığı verilmiştir. Tablodan görülebileceği gibi ortalama 

karkas ağırlığının bu periyotda yıllık % 4 arttığı varsayılmıştır. Her ne kadar FAO 

kaynakları ve Tarım istatistiklerinde daha farklı ve küçük değerler verilmiş ise de bu 

şekilde hesaplanan karkas ağırlıkları ülkemiz için oldukça uygun görülmektedir.



ıoo

Mandaların ıslahına ait çalışmalar yok denecek kadar azdır ve henüz etkin 

ıslah çalışmalarına da girilememiştir. Tablo 4.4'de görüldüğü üzere yıldan yıla man

daların sayısında hızlı bir düşme görülmektedir. Entansifleşme sürecine ayak uydur

mayan ve sığırla rekabet gücü sınırlı olan manda için bu durum verimleri yükseltilme- 

diği sürece, kaçınılmazdır.

Tablo 4.4. 1973-1986 Yıllarında Manda Varlığı (000 Baş).

Yıllar Manda Sayısı Yıllar Manda Sayısı

1973 1.023 1980 1.031

1974 1.022 1981 1.002

1975 1.051 1982 808

1976 1.056 1983 758

1977 1.012 1984 734

1978 1.023 1985 727

1979 1.040 1986 723

4.1.2. Hayvansal Üretim

4.1.2.1 Et Üretimi

Sığır ve mandalarımızdan kasaplık olarak değerlendirilenlerin sayısı Tablo 

4.5'de verilmiştir.

Tablonun incelenmesinden anlaşılacağı üzere, yıllar itibariyle kültür ırkı ve 

melez sığırlardan kasaplık olarak değerlendirilenlerin sayları yıldan yıla artarken, ke

silen yerli sığır sayısı azalmaktadır.

Bu durum populasyondaki yerli ırk oranının her yıl azalmasının doğal sonu

cudur. Tablodaki rakamlar çeşitli genotiplerin miktarlarının kasaplık güçle çarpılması 

sonucunda bulunmuştur. Bütün genotiplerde kasaplık güç % 22 kabul edilmiştir. Her



Tablo 4.3.1986 Yılında Tarımsal Bölgelerin Sığır Varlığında Çeşitli Genotiplerin Payı (%).

ESMER SİYAH ALACA JERSEY Y E R L İ  I R K L A R

BÖLGELER................................  ..........................................

Saf Melez Saf Melez Saf Melez Y. Kara Boz Irk D. A. K. G.A.K. Karışık

1 4.996 18.4116 4.610 8.946 0.110 0.353 50.881 3.472 0.566 0.223 8.459

2 6.956 15.915 9.003 17.828 0.001 0.007 27.353 10.215 0.071 0.156 12.500

3 5.402 13.875 10.443 39.469 0.221 1.067 7.483 8.979 0.573 12.487

4 0.330 1.679 7.969 22.181 0.113 0.207 18.968 0.310 1.308 35.265 11.670

5 1.816 12.026 0.208 0.633 0.350 0.580 23.235 0.608 48.626 0.411 11.506

6 0.782 5.098 0.248 1.315 - - 39.372 0.645 23.295 8.869 22.896

7 0.716 5.266 0.318 11.090 3.509 25.268 52.058 0.16 0.351 0,002 10.779

8 2.862 14.175 1.987 4.507 0.157 0.547 47.886 0.639 13.931 1.766 11.543

9 5.405 17.103 3.231 6.196 0.001 0.002 59.370 1.363 1.553 0.775 5.492



Tablo 4.1. Çeşitli Genotiplerin Sığır Varlığı içindeki Payları (%).

G E N O T İ P L E R

Yıllar Kültür Irkları

(I)

Melezler
(II)

Kültür ırk.+Melez. 
(Uil)

Yerli ırklar
III

1973 0.62 8.79 9.42 90.58
1974 0.70 9.76 10,46 89.54
1975 0.80 10.21 11.09 38.01
1976 * 1 1 0 11.23. 12.35 87.65
1977 1.41 12.13 13.56 88.44
1978 1.80 12.93 14.73 35.27
1979 2.24 14.37 16.61 83,39
1980 2.37 15.74 18.31 81.68
1981 2.83 16.91 19.81 80.19
1982 3.77 19.03 22.81 77.19
1983 4.64 20.78 25.43 74.57

1984 5.64 23.04 28.68 71.32
1985 6.10 24.20 30.30 69.70
1986 7.01 24.85 31.86 68.14

Tablo 4.2. 1986 Yılı İtibariyle Tarımsal Bölgelerdeki Sığır Populasyonunda Çeşitli Ge 
notip Gruplarının Payı (%).

Bölgeler Yerli Irklar (%) Kültür Irkları (%) Melezler (%)

1 63.60 8.72 27.68
2 50.29 15.96 33.75
3 29.52 16.07 54.41
4 67.52 8.41 24.07
5 84.39 2.37 13.24
6 92.66 1.03 6.41
7 63.57 4.54 31.89
8 76.15 5.01 18.84

9 68.06 8.64 23.30
GENEL 68.14 7.01 24.85



BÜYÜKBAŞ HAYVAN YETİŞTİRME VE İSLAH!

4.1. GENEL DURUM

4.1.1. Hayvan Variığımız, Sayışa' Artış ve Gelişmeler

Ülkemiz sığır varlığı bakımından dünyanın önde gelen ülkelerinden olmasına 

rağmen, birim başına verim oldukça düşüktür. Sığır ve mandalarımızdan elde edilen 

verimlerin düşük olmasının pek çok ve birbiriyle ilişkili sebepleri vardır. Hayvanlarımı

zın büyük bir böiümünü düşük verimli yerli ırkların oluşturması, yem üretiminin yeter

sizliği ve yem fiyatları ile ürün fiyatları arasındaki dengesizlik, hastalıkla mücadelenin 

yetersizliği, pazarlama zincirinin uzunluğu, örgütlenmenin eksikliği bunlardan hemen 

akla gelenleridir.

Ülkemizde sığır ıslahı çalışmaları başlangıçta yerli ırkların verimlerini seleksi- 

yonla yüceltme amacı gütmüştür. Genotipik iyileştirmenin yanında çevresel düzenle

meler de yapılmıştır. Ne varki yerli ırklarımızın verimlerinin yükseltilebildiği noktalar 

da yeterli olmamıştır. Bu durum hem yerli ırklarımızın ıslahında kullanmak hem de 

saf yetiştirmek amacıyla yüksek verimli kültür ırklarının ithalini gündeme getirmiştir.

Anadolu'ya Cumhuriyet'ten önce getirilen ırklarla 1925 yılında Macaris

tan’dan getirilen Bonihad ve Fleckviehler kendi aralarında üretilmediği ve ithallerinin 

arkası kesildiği için kaybolup gitmişlerdir. Ancak, 1925 yılında Avusturya'dan getirilen 

Montafon (Esmer) sığırlar etkin bir şekilde kullanılmaya çalışılmıştır. Bunlar bir ysm- 

dan Karacabey Tarım işletmesinde saf olarak yetiştirilirken bir yandan da kurum ve 

halk elinde bulunan yerli ırkların ıslahında rol almışlardır. Daha sonraki yıllarda Ang- 

ier, Jersey, Siyah Alaca, Fleckvleh (Simmental), Aberden-Angus ve Hereford ırkları 

da ithal edilmiştir ve bunlardan bazılarının ithali sürmektedir.

Siyah-Alaca sığır ırkının ülkemize kayda değer ölçüde girişi 1958 yılında 

Dünya Küiseier Birliğinin hibesi ile gerçekleşmiş ve başta Atatürk Orman Çiftliği ve 

Karacabey Ta-ım İşletmesi olmak üzere bazı devlet kuruluşlarında yetiştirilmeye beş-



nın oimaması ve önerilerin tedbirlerin tam olarak alınmayışı gibi sebeplerle hedeflere 

ulaşılamamış ve daima plan hedeflerinin gerisinde kalınmıştır. Özellikle "I.Beş Yıllık 

Kalkınma Planı Döneminde" hayvancılığın gelişmesini sağlamak üzere öngörülen 

tedbirlerin çoğu gerçekleştirilememiştir (Tablo 4.11).

Tablo 4.11. Planlı Dönemlerde Öngörülen Ve Gerçekleşen Hayvansal Üretim 

Artışları.

DÖNEMLER Öngörülen Artışlar (%) Gerçekleşen Artışlar (%)

I. BYKP (1963-1967) 5.6 2.6

II. BYKP (1968-1972) 4.8 4.0

III. BYKP (1973-1977) 4.9 4.7

IV. BYKP (1978-1983) 5.5 4.0

V. BYKP (1984-1989) 4.7 4.1x

BYKP : Beş Yıllık Kalkınma Planı 

x : Son iki yıllık tahmin

Bütün bunlara rağmen geçmiş plan dönemlerinde hayvancılıkta verimliliği ar

tırmak amacıyla sürdürülen ithaller ve melezleme çalışmaları sonunda 1972 yılında 

% 9 olan Kültür ırkı ve melezlerinin populasyondaki payı IV. plan sonunda % 25.43'e 

çıkarılmıştır. Bu arada bu genotiplerde.n beklenen verimin alınabilmesi için gerekli 

olan kaliteli yem üretiminin artırılmasına da ağırlık verilmiştir. Bunun sonucu olarak 

soya ve mısır üretimi artmıştır. Besiciliğin yaygınlaşmasına paralel olarak, toplam 

yem tüketimi içinde fabrika yemlerinin payı 1960 yıllarında % 13 dolayında iken, bu 

oran IV. plan dönemi sonunda % 24.2'ye çıkmıştır.

Genellikle, geleneksel usullerin ve aile işletmeciliğinin hakim olduğu hayvan

cılık alanında arzulanan yapısal değişiklikler sağlanamamıştır. Her ne kadar son üç 

plan döneminde besicilik ve süt sığırcılığına çeşitli teşvikler uygulanmışsa da, özellik

le süt sığırcılığında söze değer ilerlemeler sağlanamamıştır. Bu durum besi materyali 

üretiminde de dar boğazlar yaratmış ve et üretimimiz de beklenen düzeye yükseltile-



memiştir. Bunda yem-ürün fiyatları arasındaki dengesizlik ve zaman zaman başvuru

lan ithalatın (et, canlı hayvan ve süt ürünleri) da payı vardır.

Türkiye'nin sığır ihracatında (gerek et, gerekse canlı hayvan olarak) bir dü

zenlilik görülmemektedir. Gerçekten de 1974-1987 yılları arasındak 14 ytllık periyot 

incelendiğinde kimi yıllar hiç ihracat yapılmadığı görülmektedir. Fakat Tablo 4.12’de 

de görüldüğü gibi 1982 yılında en yüksek değerine ulaşan et ve cani; hayvan ihracatı 

takibeden yıllarda gerilemeye başlamıştır. Buna karşılık daha önceki yıliarda sözko- 

nusu olmayan aynı ürünlerin ithalatında 1984’ten sonra önemli bir artış görülmekte

dir. Örneğin 1987 yılında 3.559.716 $ lık et ihracatına karşılık 28.864.984 $ lık ithalat 

gerçekleşmiştir.

Tablo 4.12. Türkiye'nin Sığır (canlı ve et olarak) ihracatı.

Canlı Hayvan Et Toplam

   ~____________________________Değer ($)___

Yıl

Miktar(baş) Değer ($) Miktar(kg) Değer ($)

1974 50750 14.223.313 365.494 625.230 14.848.543

1975 13828 2.719.046 32.482 61.707 2.780.753

1978 9254 1.789.781 4.000 4.200 1.798.981

1977 895 173.288 - 173.288

1978 - - - - -

1979 8405 3.366.908 - - 3.366.908

1980 - - - -

1981 41569 19.746.528 1.707.326 4.473.580 24.220.108

1982 103.937 61.712.539 12.311.026 29.408.045 91.120.584

1983 61.283 32.170.735 12.861.138 29.124.288 61.295.023

1984 40.715 18.352.517 12.689.865 23.639.734 41.992.251

1985 6194 2.597.319 4.178.576 7.598.599 10.195 918

1986 7217 3.175.422 ' 705.625 1.692.379 4.867.801

1987 555 176.258 1.426.068 3.559.716 3.735.974



Bu gelişim ülke sığırcılığının geliştirilmesi gayretlerini baltalayıcı nitelikte gö

rülmeli ve ülkedeki üretim yapısına (tüm unsurlarıyla) rekabet gücü kazandıracak 

tedbirler alınmalıdır. Bu gelişmenin devam etmesi halinde sektörün kendi iç dinamiği 

zarar görecek ve gelişme hızı çok düşecektir. Nitekim tarım kesimi içinde hayvancılık 

sektörüne ayrılan yatırım payının da tatminkar olmaması bu tehlikenin varlığını net

leştirmektedir. Gerçekten de 1., 2., 3., ve 4. pian dönemlerinde tarım kesimi yatırım

larının ancak sırasıyla % 9.94, 11.11, 8.75 ve 15.50'si hayvancılığa ayrılmıştır.

Plan dönemlerinde salgın ve paraziter hastalıklarla mücadelede arzulanan 

gelişmeler sağlanamamıştır.

Yerli sığırların ıslahına yönelik olarak yürütülen tabii ve yapay tohumlama ça

lışmalarından elde edilen sonuçlar ilk bakışta tatminkar gibi görünmektedir. Ne varki 

her iki yolla da tohumlanan hayvan sayıları hemen hiçbir dönemde toplam sığır varlı

ğının % 5'ini geçmemiştir (Tablo 4.14). Ayrıca sağlanan gebelik oranları tatminkar ol

maktan uzak ve buzağı maliyetleri de oldukça yüksek olmuştur (Tablo 4.13).

Elde edilen ürünlerin pazarlanmasına yönelik girişimler ve sağlanan sonucun 

yeterli olmadığı bilinmektedir. Her ne kadar kamu işletmeleri üretimi artırıcı politikalar 

uygulamaya çalışmışlarsa da kapasitelerinin yetersizliği, örgütlenme bozukluğu ve 

kapasite kullanım oranlarının düşük olması gibi nedenlerle pek etkili olamamışlardır. 

Yetiştiricilerin kontrolündeki örgütlerde kurulamamıştır.

4.3. ALTİNC! PLAN DÖNEMİNDE ÖNGÖRÜLEN GELİŞMELER

4.3.1. Genel Politika

Yerli ırkların verimlerini artırmak için öncelikle yüksek verimli kültür ırkları ile 

melezleme çalışmalarına önem verilecek ve bölgelere uygun melez tipler elde edile

cektir. Melezleme çalışmaları yanında yerli ırkları gen kaynağı olarak saklamak ve 

verimlerini artırmak üzere çalışmalar sürdürülmelidir.



Yetiştiricilerin ihtiyaç duyduğu, yüksek verimli damızlıkların karşılanmasında 

öncelikle kamu ve özel kuruluşlardan yararlanma yoluna gidilmeli ve bunları destek

leyici tedbirler alınmalıdır. Ancak bu yeterli olmazsa gerçek ihtiyaç dikkatlice belirlen

dikten sonra, öncelik spermaya verilmek koşuluyla ithal yoluna gidilmelidir.

Melezleme çalışmalarında yapay tohumlama metoduna önem verilerek bü

tün yurt sathına yayılmasına özen gösterilmelidir. Yapay tohumlamanın yapılmadığı 

ve gidilmesi zor olan yerlerde tabii tohumlama yönteminin uygulanması için gerekli 

önlemler alınmalıdır.

Yetiştiricilerin örgütlenmesini sağlamak için gerekii teşvik ve düzenlemeler 

yapılmalıdır.

4.3.2. Islah ve Gelişme Hedefleri

4.3.2.1. Islah Hizmetleri

Islah faaliyetlerinin başarısı, hazırlanan programların uygunluğu ve bunların 

titizlikle yürütülmesine bağlıdır. Uygun programların hazırlanabilmesi için her şeyden 

önce mevcut durumun bilinmesi ve gelişme yönü ve hızının doğru olarak tahmin 

edilmesi gerekir. Olaya bu açıdan bakıldığında ülkemizde, hiç olmazsa iller bazında 

hayvancılık envanterinin çıkarılması gerekir. Bu çalışmayla hayvansal üretimi etkile

yen tüm faktörler hakkında detaylı bilgi toplanmalıdır Bu işlem gerçekleştirildiğinde 

bölgedeki işletmelerin durumları, ihtiyaçları ve potansiyelleri doğru olarak ortaya ko

nulabilecektir.

İşletmeleri sahip oldukları şartlar bakımından bir alana yerleştirmek istediği

mizde hemen her ülkede bir üçgen oluşmaktadır. Bu üçgenin tepesinde şartları en iyi 

işletmeler yer almaktadır. Ortada daha kötü, en altta da sayıları en fazla fakat şartları 

en kötü işletmeler bulunmaktadır. Daha önce belirtildiği gibi her ülkede var olan bu 

üçgenin ülkeden ülkeye değişen tek özelliği en alt seviyenin, buna bağlı olararta, ül

ke ortalamalarının farklı oluşudur.
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Tablo 4. 13. Planlı Dönemlerde Tohumlanan Sığır Sayıları Ve Doğum Oranları.

DÖNEM

TOHUMLANAN İNEK (BAŞ)

Yapay Tohumlama Doğum Doğal

Aşım

(Baş) Oranı (%) (Baş)

Doğum

Oranı

(%)

1. Plan dönemi 632.997 66.4 142.786 56.0

II. Plan dönemi 829.119 66.4 477.816 63.2

III. Plan dönemi 791.55 68.0 609.046 64.7

IV. Plan dönemi 1.500.711 68.5 833.908 65.5

1978 Ara yılı 199.673 192.181 -

TOPLAM 3.954.115 2.255.737

Tablo 4.14. 1972-1987 Yılları Arasında Yapay ve Tabii Tohumlanan İnek Sayıları Ve 

Toplam Sürü içindeki Payları.

Yıllar Yapay Tohumlama Doğal Aşım

Miktar(baş) % Miktar (baş) %

1972 135.702 1.0 -

1977 186.503 1.0 -

1982 363.125 2.6 241.405 1.7

1937 597.122 4.3 238.501 1,7



Islahda başarının temel şartlarından biri işletmeleri bu şekilde gruplayabil- 

mek ve bunlara uygun genotipleri tesbit ve temin etmektir. Aksinde, hem yeterli ge- 

notipik ilerleme sağlanamayacak hem de işletmelerin kaynakları dolayısıyla ülkenin 

üretim potansiyeli kötü kullanılmış olacaktır.

Yukarıda söylenenler bir grafikte gösterildiğinde durum daha kolay kavrana

bilir (Grafik 4.1).

ÇEVRE GENOTİP
İŞLETMELER

Grafik 4.1. Ülkedeki Veya Bir bölgedeki İşletmelerin Sahip Oldukları Çevre Şart

ları Ve ihtiyaç Duydukları Genotipler Bakımından Sınıflandırılması.



Grafikte görüldüğü gibi iyi olarak nitelenen işletmelerin sayısı son derece az

dır. Bu işletmeler sahip oldukları şartlarda karlı bir üretim yapmalarına imkan verecek 

genotiplerle çalışmalıdırlar. Aksinde, bu işletmelerin kapasiteleri tam olarak kullanıla

mayacaktır. Benzer şekilde kötü olarak nitelenen işletmelere iyi genotipler verildiği 

zaman da o genotipten umulan fayda sağlanamayacaktır. Bu klasik bilgi üikernize 

özelleştirildiğinde biraz daha karmaşık bir yapı ortaya çıkmaktadır. Çünkü bu tip işlet

melere önerilen iyi genotipin ne olduğu da belirtilmelidir. Yani bu işletmelerin ihtiyacı 

olan ırklar ve/veya genotipler tespit edilmelidir. Çok farklı ekolojik koşullara sahip 

Türkiye'de bu problem tam olarak halledilmiş değildir. Kısaca iyi diye nitelenen işlet

melerde hangi bölgelerde hangi ırkların bulundurulacağı açıklığa kavuşturulmalıdır. 

Yalnız bu problemin çözümünde daha önce de belirtildiği gibi tek yol gösterici bilim

sel çalışmalar olmalıdır.

Orta diye nitelenen grupta da işletmeler arasında farklılıklar vardır. Bu grup- 

daki işletmelerin ihtiyacı olan genotipler genellikle melez genotiplerdir. Fakat, bu tip 

işletmelerin ihtiyaç duydukları materyalin hangi seviyede melezler olduğu konusunda 

da bilgilerimiz oldukça sınıriıdıh O halde melezlemenin hangi yörelerde, hangi ırklar

la ve ne seviyede yürütüleceğinin îesbit ediimesi gerekmektedir.

Kötü oiarak nitelenen işletmeler yerli hayvanla çalışan işletmelerdir. Bunlar 

için ırk tercihi söz konusu değildir. Yani bu tip işletmelerde hangi yerli ırklar bulunsun 

diye düşünülmez. Ama işletmelerin bugün sahip oldukları genotipleri aynen koruma

larını istemek de mümkün değildir. O halde işletmelerin kendi iç dinamiklerini hareke

te geçirici tedbirler alarak her grubun kendi verim seviyesini artırmasını veya daha iyi 

genotiplere sahip olmasını sağlamak gerekmektedir. Bu amaçla yürütülecek ıslah ça

lışmalarını hedeflenen genotipi esas alarak üç başlık altında incelemek mümkündür.

4.3 2.1.1. Yerli irkiarın Geliştirilmesi

Bu ırklara yönelik çalışmaların ilk aşamasını yerli hayvanlarımızın resmi ve / 

veya özel işletmelerde yetiştirilmesinin sağlanması oluşturmalıdır. Böylece uzun yıl

lardır içinde bulundukları çevreye uyum sonucu oluşmuş genotipler korunabilecek ve 

gerektiğinde bunların sahip oldukları olumlu özelliklerden yararlanılabilecektir. Ayrıca



son yıllarda hızlanan melezleme çalışmalarıyla mevcutları iyice azalmaya yüz tutan 

saf yerli ırklar güvence altına alınabilecektir.

Bu amaçla yerli ırklarımızın yaygın olarak bulundukları bölgelerde mevcut 

devlet işletmelerinin en az üç tanesi bu ırkları yetiştirmekle yükümlü kılınmalıdırlar. 

Buralarda doğal yetiştirme biçimlerinden pek uzaklaşmadan bu ırkların seleksiyonla 

verimleri yükseltilmeye çalışılmalıdır. Böylece bir yandan bu genotipler korunurken 

diğer yarıdan da koşulları yerli hayvan üretmeye uygun olan işletmelerindamızlık ihti

yaçları karşılanabilecektir. Bu şekilde bir sistemin kurulup çalıştırılabilmesi için Tarım 

Orman ve Köyişleri Bakanlığının ilgili resmi kuruluşları görevlendirmesi yerinde ola

caktır.

Yerli ırklarımızın geliştirilerek korunmasında ikinci alternatif doğal yetiştirme 

bölgelerinde uygun yetiştiricilerin tesbit edilerek bu görevin onlarca yaptırılmasıdır. 

Bu noktada karşılaşılacak problem yetiştiricinin bu ırklardan yeterli karı sağlayama- 

masıdır. Bu olumsuzluğu ortadan kaldırmak, kısaca yetiştiricinin bu hayvanlarla çalış

malarını çekici hale getirmek için, doğrudan yetiştiriciye devlet desteği sağlanabilir.

4.3.2.1.2. Kültür Irklarının Saf Yetiştirilmesi

Daha önce değinildiği üzere ülkemizde kısa sürede bir envanter çıkarılarak 

şartları kültür ırkı yetiştirmeye uygun yöreler ve bu yörelerdeki işletmeler belirlenmeli

dir. Bu belirlemeyi takiben sözü edilen yörelere uygun kültür ırklarının neler olduğu 

da tespit edilerek çiftçiye duyurulmalı ve gerektiğinde çeşitli destekler sadece bu ge- 

notiplere verilmelidir. Fakat yörelere uygun ırkların belirlenmesinde mutlaka araştır

ma sonuçları esas alınmalıdır.

Hayvan yetiştiriciliğinde yetiştirme derneklerinin önemli bir yeri olduğu bilin

mektedir. Bu dernekler özellikle kültür ırkı yetiştiriciliğinde daha da büyük önem ka

zanmaktadır. Çünkü bu tip hayvan yetiştiren işletmelerin ürünlerini değer fiyatla pa- 

zarlayabilmeleri, kısa sürede damızlıkçı nitelik kazanmaları ve gerekli teknik bilgi ve 

hizmete kolayca ulaşabilmeleri ancak bu yolla mümkündür. O halde kültür ırklarının



yetiştirilmesinde başarı sağlayabilmek için temel şartlardan biri olan yetiştirme der

neklerinin kurulup geliştirilmesi yönünde yeterli çaba sarfedilmelidir.

4.3.2.1.3. Meiezleme Çalışmalarının Yoğunlaştırılması

Hayvan yetiştiriciliğinde çevre ile genotipin uyum içinde olması esastır. Bu 

nedenle ülkemizin gelişen koşullarına uygun genotiplerin en ucuz yolia sağlanması 

temel politika olarak kabul edilmelidir. Ayrıca bütün özellikleri dikkate alındığında her 

bölge için en uygun ırkın veya genotipin var olduğunu söylemek mümkün değildir. 

Bunun yanında üreticilerimizin büyük bir bölümünün teknik ve ekonomik koşullarının 

yerli ırk ve /'veya kültür ırklarından herhangi birini edinmeye ve yetiştirmeye uygun 

değildir. Bu yüzden bir yandan işletme koşulları iyileştirilirken diğer yandan da bu iş

letmelere uygun genotiplerin sağlanması yoluna gidilmelidir. Olaya bu şekilde yakla

şıldığında bilinçli meiezleme programlarının ülkemiz sığırcılığı için önemi kolayca 

kavranabilir.

Ülkemizde çok farklı yetiştirme koşullarına sahip yöreler vardır. Bu yörelerin 

ihtiyaç duydukları melez materyal ve bunlardaki kültür ırkı genotipinin payı da doğal 

oiarak farklı olmalıdır. Ayrıca kimi yörelerimizde o yöreye uygun yeni ırk ve tipler ge- 

liştirilebilmelidir. Meiezleme programlarının hazırlanmasında bu esaslar göz önünde

tutulmalıdır.

4.3.3. TOHUMLAMA

4.3.3.I. Yapay Tohumlama

Meiezleme programlarında kullanılacak ırk ve melezlemenin derecesi belir

lendikten sonra melezlemenin hangi araç kullanılarak yapılacağına karar verilmelidir. 

Şüphesiz en yaygın, en emin ve en sağlıklı araç yapay tohumlamadır. Ne varki ülke

mizin büyük bölümünde yapay tohumlamanın talep ettiği alt yapı henüz oluşturulma

mıştır, Kısa sürede de her bölgede bu alt yapının oluşturulması beklenmemelidir. 

Çünkü ülkemizin büyük bir bölümünde halen ekstansif yetiştiricilik hakimdir. Yerleşim



alanlarının çok yaygın ve işletmelerin küçük olması ile üretimin ekstansif niteliği hem 

yapay tohumlamanın maliyetini yükseltmekte hem de başarıyı azaltmaktadır. Hatta 

ülkemizde entansif kabul edilen işletmeler bile tam anlamıyla yapay tohumlamadan 

yararlanamamaktadırlar.

Yukarıda sayıları zorluklara rağmen yapay tohumlamanın önemi iyice kav

ranmak ve etkisini artırmak için gerekli tedbirler alınmalıdır.

Ülkemizde yapay tohumlamanın iki temel problemi vardır.

1) Sperma temini,

2) Uygulamanın yaygın olmayışı

Bunlardan birinci problem ulusal ıslah programları çerçevesinde kolayca çö

zümlenebilir. Ne varki bugün kullanılan spermaların gerçekten uygun olan hayvanlar

dan alındıklarını söylemek oldukça zordur.

O halde ilk iş uygun nitelikte ve yeterli miktarda sperma sağlayacak bir yapı

nın oluşturulmasıdır. Bunun için başta kamu işletmeleri olmak üzere gelişmiş özel iş

letmeleri de içine alan bir ıslah programına ve organizasyonuna ihtiyaç vardır. Ancak 

bu yolla nitelikli boğalar (sperma alınacak) belirlenebilir. Şimdiye kadar olduğu gibi 

yapay tohumlama boğalarının mutlaka saf kültür ırkı olmalarında ısrar etmemek ge

rekir. Çünkü, daha uzun bir süre muhtelif düzeylerde melez boğalara ihtiyaç duyula-' 

cak bölgelerimiz olacaktır.

İkinci problemin çözümü de yapısal değişiklikler gerektirmektedir. Bugüne 

dek izlenen yolun yeterli olmadığı anlaşılmış olmalıdır. Çünkü kimi ülkelerde ineklerin 

hemen tamamı yapay tohumlama ile gebe bırakılırken ülkemizde bu oranın çok dü

şük kaldığı bilinmektedir. O halde 6. Plan döneminde bu konuya gereken önem veril

meli ve Plan döneminin sonunda ineklerin hiç olmazsa % 25'ini bu yolla gebe bırakı

labilecek düzeye gelirımelidir (Tablo 4.15).



Tablo 4.15. Altıncı Beşyıllık Kalkınma Pianında Hedeflenen Yapay 

Tohumlama Ekibi Ve Tohumlanacak İnek Sayısı.

YILLAR Ekip sayısı Bir Ekibin 

toh.inek sayısı

Tohumlanan 

inek sayısı

1990 600 1.350 810.000

1991 630 1.410 888.300

1992 660 1.480 976.800

1993 700 1.560 1.036.000

1994 750 1.650 1.237.500

Bu gelişmenin sağlanabilmesi için alınması gerekli tedbirler aşağıda verilmiş

tir.

4.3.4. Yapay Tohumlama Konusunda Alınması Gerekli Tedbirler

Günümüzde yapay tohumlama ekiplerinde Veteriner Hekimler ve Veteriner 

Sağlık Teknisyenleri görev almaktadırlar. İşin niteliği ve ülkenin bu elemanlara olan 

ihtiyacı gözönüne alınarak Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı tarafından yapay to

humlama teknisyeni yetiştiren okullar açılmalıdır. (x) Bu okullara lise ve dengi okulları

bitirmiş kişiler alınmalı ve bir yıllık temel eğitime tabı tutulmalıdırlar. Bu eğitimi ta
mamlayan elemanlar yapay tohumlama ekiplerinde görevlendirilmelidirler.

Ekiplerin ucuz ve hızlı çalışabilmesi için inek varlığı ve ulaşım imkanları gö

zönüne alınarak tespit edilecek her bir bölge bir ekibin sorumluluğuna verilmelidir. Bu 

ekipler bugün bazı illerde uygulanan köy grupları içerisinde de mütala edilebilirler. Bu 

yapının olmadığı yörelerde merkez köyler tespit edilerek basit ulaşım araçlarıyla do

natılmış yapay tohumlama teknisyenlerinin buralarda ikamet etmeleri sağlanmalıdır. 

Köylerle merkez arasmda haberleşmenin sağlanması sistemin işleyişini güçlendire-

x) Yapay tohumlama teknisyenlerini yetiştirmek amacıyla açılacak okullar için Tarım işletmeleri 

Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan kapatılmış Ziraat Meslek Liselerinin binaları uygun ola- 

biiir.



çektir. İl düzeyinde örgütlenecek ve illerdeki bir sorumlu tarafından izlenecek bu yapı 

önce devlet tarafından yürütülmeli, yetiştirici örgütlerinin kurulmasını takiben de bu 

örgütlerin hizmetine verilmelidir.

Yapay tohumlamada kullanılacak spermanın yurt içinden sağlanması hedef

lenmeli ve bunun için gerekli organizasyon kurulmalıdır. Bu organizasyonda daha ön

cede belirtildiği gibi, kamu işletmeleri yanında mutlaka özel işletmelere de yer veril

melidir. Ayrıca yapay tohumlamada kullanılacak boğaların seçiminin performans 

testi ve döl kontroluna dayandırılması benimsenmelidir.

Yapay tohumlama çalışmaları haftanın her gününde yapılmalıdır.

Yapay tohumlama çalışmalarında kullanılan Konteiner, Pistole, Pistole kılıfı, 

Payet, Naylon eldiven gibi ekipman ve malzemelerin memleketimizde üretilmesi sağ

lanmalıdır.

Yapay tohumlama çalışmalarında ilgili araştırma ve eğitim kuruluşlarının iş

birliği sağlanmalı, radyo, TV ve basılı yayınlarla yetiştiricilerin eğitimi yoluna gidilme

li, yapay tohumlamanın tanıtımı yapılmalıdır. Özellikle yetiştiricilerin eğitimi üzerinde 

durulmalı, hijyen kuralları ile konunun ekonomik değeri anlatılmalıdır.

Yapay tohumlama uygulanan bölgelerde yetiştiricilerle sıkı işbirliğine gidile

rek, kayıt sisteminin geliştirilmesi sağlanmalıdır. Özellikle yetiştirme ve döl verimi ile 

ilgili kayıtlar, kızgınlığın görülmesi, tohumlandıktan sonra geçen süre, gebelik teşhisi 

ve doğumla ilgili kayıtlar tutulmalıdır.

4.3.3.2. Tabii Tohumlama

Yapay tohumlama hizmetlerinin götürülemediği yerleşim birimlerinin ihtiyacı

nı karşılamanın en sağlıklı yolu o yerleşim birimlerine boğa vermektir. Böyleoe sığır 

varlığı çok küçük olan işletmeler boğa beslemek durumunda kalmayacaklar ve nite

likli boğalar kullanma imkanına sahip olabileceklerdir. Ayrıca yetiştiricilerin gördükleri



Damızlık talebinin ülke içerisinden karşılanabilmesi için ülkede damızlık iş

letmelerin sayısının artmasını sağlayacak tedbirlere ihtiyaç vardır. Bu tedbirlerin en 

başta geleni, üreticiye ürettiği damızlığı değer fiyata satabilme garantisinin verilmesi

dir. Oysa yurdumuzda uygulanagelen ve hızı son yıllarda iyice artan dışalım bir ölçü

de yerli damızlıkçıyla haksız rekabet şeklinde yürütülmektedir. Çünkü dışardan gelen 

hayvanları satın alanlar kredi, sübvansiyon, vb. yollardan teşvik edilmektedirler. Bu 

da ihtiyaç sahiplerini (veya ihtiyacı olduğunu sananları) bu hayvanlara yöneltmekte, 

yurt içinde üretilen damızlıklar satıiamamaktadır. O halde benzer teşviklerin, daha da 

genişletilerek yurt içinden damızlık alanlara sağlanması yoluna gidilmelidir.

Damızlık işletmelerin artırılması için izlenmesi gereken yollardan biri de daha 

önce değinildiği gibi yetiştirme derneklerinin kurulmasıdır. Üyesi olan çiftçilere çeşitli 

hizmetler götürecek olan bu kuruluşlar aynı zamanda damızlık üretim ve dağıtımında 

da etkin rol almalıdırlar. Buna ek olarak saf olması da uygun özelliklere sahip hay

vanların damızlık olarak nitelenmesi sağlanmalıdır.

VI. Beş Yıllık Kalkınma planı sonunda mevcut işletmelerden uygun olanlara 

damızlıkçı nitelik kazandırılacak ve dönem sonundan itibaren de sadece, gerek du

yulduğunda, sperma dışalımı yoluna gidilecektir. Bu plan döneminde daha önce söy

lenen tedbirlerin alınmasıyla sığır populasyonunda beklenen değişim Tablo 4.17'de 

gösterilmiştir.

Tablo 4.17. Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı Döneminde Sığır Sürü 

Kompozisyonu Projeksiyonu (%).

Yıllar Kültür ırkları Melezler Yerli Irklar

1990 10.22 33.60 56.18

1991 11.22 36.25 52.53

1992 12.33 39.11 48.56

1993 13.54 42.18 44.28

1994 14.87 45.51 39.62



4.3.5. Hayvan Varlığı ve Hayvansal Ürünler Projeksiyonu

4.3.5.1. Hayvan Varlığı Projeksiyonu

1994 yılına kaçar sığır ve mandaların tahmin edilen sayısal varlıkları genotip 
gruplarına göre Tablo 4.18'de verilmiştir.

Sığır varlığında yıllık % 1.6 artış öngörülürken manda varlığında herhangi bir

artış öngörülmemiştir. Yapılacak ithaller yapay tohumlama çalışmaları iie kültür ırkla
rında % 10, melezlerde ise % 8 lik bir artış olacağı varsayılmıştır.

4.3.5.2. Üretim Projeksiyonu 

4.3.5.2.1. Et Üretimi

Sığır ve mandalardan kasaplık olarak değerlendirilecek hayvan miktarları

Tablo 4.19'da verilmiştir. Tabiodaki değerler o yıllarda olması beklenen sığır ve man
da varlığının % 22'si alınarak hesaplanmıştır.

Tablo 4.18. Yıllar itibariyle Sığır Ve Manda Varlığı Projeksiyonu 
(Baş).

SIĞIR MANDA

YILLAR Kültür ırkı Melezler Yerli ırk Sığır Top.
1987 1.075.663 3.734.824 9.141.040 13.951.527 729.954
1988 1.200.439 4.093.367 8.880.945 14.174.751 737.254
1989 1.339.690 4.486.330 8.575.527 14.401.547 737.254
1990 1.495.095 4.917.017 8.219.859 14.631.971 737.254
1991 1.668.254 5.389.050 7.808.776 14.866.082 737.254
1992 1.862.075 5.906.398 7.335.466 15.103.939 737.254
1993 2.078.075 6.473.412 6.794.115 15.345.602 737.254
1994 2.319.131 7.094.859 6.177.141 15.591.131 737.254

Bu değerlerden yararlanılarak et üretimi de hesaplanmış ve sonuçlar Tablo 4.20 de 

gösterilmiştir. Tablo 4.20'nin hazırlanmasında ülkemizin sığırlardan sağlanan et üreti

minin yıllık ortalaması % 4.75 artacağı varsayılmıştır. Bu artışın 1.6'sının sayısal ar

tıştan geri kalan kısmının da kültür ırkı ve melezlerinin daha hızlı çoğalması ve çevre

koşullarından meydana gelecek olumlu değişmelerden ileri geleceği kabul edilm ştir. 
Manda sayısı ve mandalardan sağlanacak ortalama karkas ağırlıklarında bir artış 
beklenmemektedir.
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Tablo 4.19. Yıllara Ve Genotiplere Göre Kasaplık Hayvan Miktarı Projeksiyonu 
(Baş).

SIĞIR MANDA

YİLLAR Kültür ırkı Melezler Yerli ırk Sığır Top.

1987 236.646 821.661 2.011.029 3.069.336 160.590
1988 264.096 900.540 1.953.808 3.118.444 162.196
1989 294.731 986.992 1.886.615 3.168.338 162.196
1990 328.920 1.081.743 1.808.369 3.219.032 162.196
1991 367.074 1.185.590 1.717.930 3.270.594 162.196
1992 409.655 1.299.406 1.613.802 3.322,863 162.196
1993 457.176 1.424.150 1.494.705 3.376.031 162.196
1994 510.208 1.560.868 1.358.971 3.430.047 162.196

Tablo 4.20. Sığır ve Mandaların Et Üretim Projeksiyonu (Baş).

SIĞIR MANDA

YILLAR Ort. Karkas 
Ağırlığı

Et
Üretimi

Ort. Karkas 
Ağırlığı

Et
üretimi Toplam

1S87 154.14 473.107 160 25.694 499.058
1888 157.87 492.309 160 25.951 518.260
1989 163.64 518.467 160 25.951 544.418
1990 168.42 542.149 160 25.951 568.100
1991 173.81 568.462 160 25,951 594.413
! 992 180.20 598.780 160 25.951 624.731
1993 185.28 625.511 160 25.951 651.462
1994 190.83 654.556 160 25.951 680.507

4.3 5.2.2. Süt Üretimi

Sağıiablîir sığır ve manda sayıları Tablo 4.21 de gösterilmiştir. Bu değerler et 

üretiminde olduğu gibi Tablo 4.18'deki değerler kullanılarak hesaplanmıştır. Süt üreti

minin y-liık ortalama % 6.32 artırılacağı kabul edilmiştir. Bu artış yine et üretiminde 

olduğu gibi sayısal artış ve ortalama verimdeki artışla karşılanmıştır. Sonuçta yıllık 

hayvan sayısının % 1.6 artacağı geri kalan artışında verim artışıyla sağlanacağı var

sayılmıştır. Mandaların ortalama karkas ağırlıklarında bir artış öngörülmemesine rağ
men ortalama süt veriminde yaklaşık 20 kg artacağı kabul edilmiştir. Her iki türden 
sağlanan süt üretimleri ile ortalama süt verimleri Tablo 4.22’de gösterilmiştir.



Tablo 4.21. Sağılabilir Manda Ve Sığır Sayılan Projeksiyonu (baş)

SIĞIR MANDA

YILLAR Kültür ırkı Melezler Yerli ırk Sığır Top.

1987 344.212 1.195.114 2.925.132 4.464.488 215.336

1988 384.140 1.309.878 2.841.902 4.535.920 217.490

1989 428.701 1.435.626 2.744.168 4.603.495 217.490

1990 478.430 1.573.445 2.630.355 4.682.230 217.490

1991 533.842 1.724.496 2.493.808 4,757.146 217.490

1992 595.864 1.890.047 2.347.349 4.833.260 217.490

1993 664.984 2.071.492 2.174.116 4.910.592 217.490

1994 742.122 2.270.355 1.976.685 4.989.161 217.490

Tablo 4.22. Sığır Ve Mandalardan Süt Üretim Projeksiyonu

SIĞIR MANDA TOPLAM

YILLAR

Süt Üretimi 

(ton

Ort. Verim 

(Kg)

Süt Verimi 

(ton)

Ort. Verim 

(Kg)

Üretim

(ton)

1987 5.361.851 1201 191.884 910 5.557.807

1988 5.672.168 1250 195.956 915 5.871.171

1989 6.041737 1311 199.003 915 6.240.740

1990 6.433.963 1374 200.091 920 6.634.054

1991 6.847,791 1439 200.091 920 7.047.882

1992 7.284.305 1507 200.091 920 7.484.396

1993 7.744.717 1577 200.091 920 7.944.808

1994 3.234.087 1650 200.091 920 8.434.178



4,4. ÜRETİCİ SORUNLARI VE ÖRGÜTLENME

4.4.1. Üretici Sorunları

Kültür ırkları ve melezlerini kullanan üreticilerin en büyük eksikliği bakım ve 

beslenme konusundadır. Nitekim, rasyonlarda ucuz olur düşüncesiyle kalitesiz kaba 

yemlere gereğinden fazla yer verilmektedir ve bunun sebep olduğu azalışın işletme

ciye daha büyük kayıp verdirdiği gözden kaçmaktadır. Yine hayvanların enerji, prote

in, mineral ve vitamin ihtiyaçları hiç dikkate alınmamaktadır. Bu durum sözü edilen 

besin maddeleri bakımından rasyonların eksik veya dengesiz olmasına, dolayısıyla 

düşük verime ve yem maliyetinin artmasına yol açmaktadır. Ayrıca barınakların ye

tersizliği ve bakımla ilgili hususlarda teknik bilgi eksikliği de karlılığı ve üretimi olum

suz etkilemektedir. .

Gerek süt sığırcılığı ve gerekse besicilik ile uğraşanların elde ettikleri ürünler 

pazarlama organizasyonunun yetersizliği nedeniyle düşük fiyat bulmakta ve üreticile

rin umdukları geliri elde edememelerine sebep olan bu durum üreticinin şevkini kır

maktadır.

Ülkemizde yürütülen birçaiışma sahadaki gözlemler besicilerin uygun geno- 

tip ve besi başı yaşı, optimum besi süresi, en ekonomik ve yeterli rasyon ile bunu 

oluşturacak yem maddeleri hakkında isabetli kararlar verecek bilgiye sahip olmadık

larını göstermektedir. Bazan besiye alınan hayvanların yanlış seçildiği, bazan besi 

süresinin hiçbir yarar sağlamadığı halde gereksiz yere uzatıldığı, uygulanan rasyo- 

nun istenilen verim düzeyini sağlamadığı sıkça gözlenen uygulamalardır. Bu neden

lerle Araştırma Enstitüleri ve Üniversitelerin bilgi birikimlerinin yayım teşkilatı kanalı 

ile çiftçiye aktarılması, mevcut kaynakların en etkin biçimde değerlendirilmesi bakı

mından büyük önem taşımaktadır.

Besicilerin çeşitli hususlarda, yeterli bilgiye sahip olmamaları yanında zaman 

zaman besi verimi düşük hayvanların besiye alınması zorunluluğu ve hızla artan yem 

fiyatları besicilerin maliyetlerini yükseltmektedir. Fakat Et ve Balık Kurumu destekle-



me alım fiyatları tespit edilirken gerçek maliyet dikkate alınmadığından hem özel, 

hem de kooperatif işletmeleri zor duruma düşmektedirler. Gerçekten Et ve Elalık Ku- 

rumu'nun yaklaşık 30 yıllık geçmişi değerlendirildiğinde kurumun karlılık umudunu 

alım fiyatlarındaki düşüklüğe bağlamış olduğu kolayca anlaşılmaktadır. Oysa çoğun

lukla üretimi artırma fonksiyonu göz ardı etmeden piyasa fiyatlarını düzenleme göre

vini fiyatları aşağı çekme uğraşısına dönüştüren kurum zamarı zaman kasaplık hay

van temininde büyük güçlüklerle karşılaşmaktadır. Bu güçlüğü sadece fiyaıt politika

sıyla açıklamak yeterli olmaz. Çünkü ülkede besi materyali sıkıntısı vardır. Bu doğal 

olarak kesime sevkedilen nitelikli hayvan sayısını azaltmaktadır.

Son yıllarda besiciliğin ilerlemesi ve besiciler tarafından kültür ırkı ve melez

lerinin öneminin az da olsa anlaşılması bu hayvanları aranır hale getirmiştir. Bunun 

sonucu olarak besiciler, bu niteliklere sahip besi hayvanlarını gerçek değerinden da

ha pahalıya satın alma durumunda kalmışlar ve kalmaktadırlar. Bu da besi hayvanla

rını mahalli pazarlardan, çiftçi ahırlarından, bazı hallerde de genellikle başka illerden 

toplayan besicileri olumsuz yönde etkilemektedir.

Türkiye genelinde ekstansif bir yapı gösteren hayvancılık işletmeleri çağdaş 

gelişme ve ihtisaslaşmanın gereği olarak giderek entansif bir yapı kazanmak zorun

dadırlar. Özellikle besi ve süt sığırcılığı işletmeleri entansif karakterli olmaları nede

niyle önemli ölçüde sabit ve döner sermayeye gereksinim duyarlar. Fakat ekstansif 

yapıdan entansif yapıya geçmek için işletmenin kaynak yaratması veya işletmeye 

kaynak sağlanması gerekir. Aksi durumda işletmeciler isteselerde üretimin bugünkü 

karakterini değiştirmede başarılı olamazlar. Ülkemizdeki işletmelerin büyük çoğunlu

ğunun mevcut yapıyı değiştirecek sermayeye sahip olmadığı da bilinmektedir. Bu ne

denlerle sektör ve onu oluşturan tarım işletmelerinin uzun, orta ve kısa vadeli her çe

şit krediye gereksinmeleri vardır. Alt yapı ile ilgili sorunların çözümünde uzun vadeli 

kredilerle orta ve kısa vadeli krediler ise, besi ve süt sığırcılığı işletmelerinin devamlı

lığını sağlamada hayati bir önem taşımaktadır.

Bilindiği gibi ülkemizde Tarım işletmelerinin kredi ve finansman gereksinimle

rinin büyük bir bölümü T.C. Ziraat Bankasınca sağlanmaktadır Banka mevzuatı kar

şılık gösteren veya teminat verebilen üreticiye uygun görülen miktarda kredi sağlan-



masına izin vermektedir. Her ne kadar yapılan son düzenleme ile kredi temininde ba

zı kolaylıklar sağlanmaya çalışılmışsa da kooperatifleşmeyen, karşılık veya teminat 

gösteremeyen üreticilerin mevcut kredilerden yeterince yararlandıkları söylenemez. 

Dolayısıyla kredi kullanma imkanı olmayan bu kesimin finansman ihtiyacının gerek 

önemli bir bölümü tefeci veya aracı kurum ve kuruluşlarca sağlanmaktadır.

Sektörün finansmanında kaynak sağlayan diğer kuruluşlardan AID; Dünya 

Bankası zikredilebilir. I., II., III. ve IV Beş Yıllık Kalkınma Planlarımızda kırsal alanda 

sosyal ve ekonomik kalkınmayı sağlamayı amaçlayan sabit sermaye yatırımları tarım 

sektöründe yeterli düzeyde olmamış, örneğin III. BYKP döneminde % 11.6 olmuştur. 

Tarım sektöründen hayvansal üretime yeterli pay ayrılmamıştır. II. BYKP döneminde 

Ziraat Bankası ve AID tarafından kullandırılan toplam tarımsal krediler içinde hayvan

cılık kredilerinin payı % 10-12 olmuştur. Bu oran yetiştirme ve değerlendirme kredile

rinde % 7.1-9.1 arasında kalmıştır.

4.4.2. Örgütlenme

Hayvansal üretimde plan hedeflerinin gerisinde kalınmasında çiftçilerin örgüt

lenmemiş olmalarının önemli bir payı vardır.

Türkiye’de yer yer hayvancılıkla ilgili bazı dernek, birlik ve kooperatifler kurul

muştur. Ancak bu kuruluşların bağımsız ve biri birinden kopuk olmaları, üreticilerden 

daha doğrusu üyelerden yeterli desteği alamamaları ve kötü yönetmeleri gibi neden

lerle varlıklarını gösterecek aksiyona giremedikleri bilinmektedir. Hayvancılık sektörü

nün düzenli bir şekilde örgütlenmesi ile üyelerin üretim ve pazarlama sürecinde orta

ya çıkan birçok problemine kalıcı ve üreticiler lehine çözümler getirilebilecektir. 

Ülkemizde güçsüz ve yetersiz olan üretici örgütlerinin etkin hale getirilmesini sağla

yacak modellerin seçiminde titiz davranılması gerekir. Bu titizlik üreticinin örgütlenme 

aşamasında devletin yo! göstericiliğine olan ihtiyacından ileri gelmektedir. Gerçekten 

de ülkemiz koşullarında üreticinin örgütlenmesi söz konusu olduğunda devletin rolü

nün sadece denetim olacağı bir seviyeye henüz ulaşılamamıştır. Bu nedenle devlet 

bir yandan üretici örgütlenmesini sağlayacak ve teşvik edecek yasal düzenlemeleri 

yaparken, diğer yandan da zamanla tamamen üreticilerin (üyelerin) denetimine bira-



kılacak örgütler kurmalı ve geliştirmelidir.

Üreticilerin örgütlenmesi üç biçimde olabilir.

A) Özel Sektör - Devlet karma örgütleri

B) Kooperatifler

C) Dernekler

Bu örgütler birbirlerinden ayrı yapıda olmalarına karşılık fonksiyonları birbirini 

tamamlayıcı niteliktedir. Bu nedenle her üç örgütü birbirinin alternatifi olarak değil bir

birini tamamlayıcı olarak kabul etmek daha yerinde olur.

A) Özel Sektör - Devlet Karma Örgütleri
*

Devletin özel sektörle beraber kuracağı karma örgütlerin başlıca iki amacı 

vardır. Birisi devletin teşvik fonksiyonunu aktif biçimde yürürlüğe koyması ve henüz 

eğitim düzeyi yetersiz olan üreticiye yol gösterici olmasıdır. Diğeri de, devletin kontrol 

ve işlemlerde sorumluluğu paylaşmak suretiyle kayıt ve kararların güven derecesini 

yükseltmekdir. Üretici kesimin yeterince güçlenmesi ve bilinçlendirilmesinden sonra 

birinci amaç ortadan kalkmış olacaktır. Böylece devlet aradan yavaş yavaş çekilebi

lecek, kuruluşları üreticiye devredebilecek ve yalnız kontrol fonksiyonunu sürdüre

cektir. Bu karma örgütler yetiştirici işleyici ve tüketiciye dönük hizmet birimleri olmak 

üzere gerçekleştirilebilir. Bu kesimlerden üretici ele alındığında batıdaki örnekleri ile 

sığırlarda verim kontrol ve yapay tohumlama dernekleri karşımıza çıkar. Bu ülkelerde 

verim kontrol dernekleri, süt verim kontrollerini ele almış bulunmaktadır. Bu dernekler 

yalnız pedigrili hayvanların değil pedigrisiz hayvan ve sürülerin de verim kontratlarını 

yürütmektedirler. Amerika Birleşik Devietleri'nde Süt Sığırı Islah Derneği (DHIA), İn

giltere'deki Süt Pazarlama Konseyi (MMB) ve yine İngiltere'deki Et ve Hayvandık 

Komisyonu (MLC) bu alanın en etkin ve yaygın örnekleridir. Ülkemizde de pedigrili 

yetiştiriciliği başlatacak ve başlangıçta bu çalışmanın masrafının tamanını üstlenecek



veya üretici katkısını sağlayacağı yarardan temin edecek bir örgüte gereksinim var

dır.

B) Kooperatifler

Gelişmiş ülkelerde hayvancılık sektörünün genel tarım içindeki payı % fiO'nin 

üzerindedir. Hayvancılığın bu kadar gelişmesinde devletten çok üreticinin rolü olmuş

tur. Üretici bu fonksiyonunu örgütlenme yoluyla güçlenerek gerçekleştirebilmiştir. Ge

lişmekte olan ülkelerde bu modeli benimsemek durumundadırlar. Sektörler arası 

dengenin ahenkli biçimde sürdürülebilmesi için üretici kendi konusuna sahip çıkmalı 

ve haklarını korumalıdır. Sektörler arasındaki dengeden söz edilirken önce sarıayii- 

tarım dengesi, sonra da tarım içerisinde bitkisel ve hayvansal üretim dengesi esas 

alınmıştır. Üreticinin sorunlarına sahip çıkabilecek şekilde güçlenmesinde kooperatif

leşme en uygun ve etkin örgütlenme biçimi olmaktadır.

Birinci ve ikinci beş yıllık plan dönemlerinde özellikle küçük ve orta büyüklük

teki işletmeler için kooperatifleşme önerilmiş ve hedefler saptanmıştır. Burada amaç 

küçük ve orta büyüklükteki tarım işletmelerinin üretim potansiyelini engelleyen ser

maye, alet, malzeme ve kredi darboğazlarının geçilmesi olmuştur. Ancak bu iki plan 

döneminde kurulan kooperatifler genellikle yurt dışına işçi göndermek için araç ola

rak kullanılmıştır.

Üçüncü plan da kooperatifleşmenin önemi kabul edilmiş ve desteklenmesi 

gereği benimsenmiştir. Bu dönemde Köy İşleri Bakanlığının adı Köy İşleri Kooperatif

ler Bakanlığına dönüşmüş ancak bu girişim tabana yeterince yansıyamamıştır. Buna 

rağmen dördüncü beş yıllık planda kooperatifleşme çabalarının hızlanması ve güç

lenmesi için daha ilkokul sıralarında öğretim programlarına konulmalı ve kooperatif 

yöneticilerinin yetişme ve eğitimlerini esas alan lise düzeyinde eğitim kuruluşlarına 

gidilmelidir.

Hayvancılık sektöründe kooperatifleşme, üretim alt sektörüne göre yapılabi

leceği gibi, üretim amacına göre de yönlendirilebilir. Başlangıçta çok amaçlı koopera-



tifleşmeye gidilmesi başarı yönünden önem taşımaktadır. Kooperatifleşme hareketi 

için başlangıçta yeterli güç ancak bu yolla yani üye sayısının fazlalığı ile sağla nabilir.

Türkiye'de hayvansal üretim alanındaki kooperatiflerin tam sayısını vermek 

mümkün değildir. Bu kooperatifler çeşitli bakanlıkların yapı ve amaçlarına göre kurul

muş ve yürütülmektedirler.

Genellikle hayvancılık kooperatifleri üretim alt sektörüne göre şekillenmişler

dir. Bunlar kasaplık hayvan yetiştirme, üretme ve pazarlama; süt ve mamülleri üretim 

ve pazarlama kooperatifleri olarak iki ana üretim dalında toplanmaktadır. Hayvancı

lıkla uğraşanlar sattıkları ürünlerin fiyatları ile tüketicinin ödediği fiyatlar arasındaki 

büyük farkı görmekte ve emeklerinden başkalarının yararlandığını anlamaktadırlar. 

Kooperatifleşme ile diğer faydalar yanında gelir düzeylerinin artacağına da inanmak

tadırlar. Buna rağmen kooperatifleşme hareketinin Türkiye'de beklenen düzeye ulaş

mamış olmasında bilgisiz yöneticiler elinde başarısız kalmış kötü örneklerin büyük 

rolü olmuştur.

Üretim alt sektörü esasına göre kurulmuş olan kooperatiflerden sayıca en 

fazla olanı kasaplık hayvan yetiştirme, üretme ve pazarlama kooperatifleridir. Bunla

rın sayısı 73 kadardır. Süt ve mamülleri için 65'dir. Besi ve süt kooperatiflerinin sayısı 

oldukça fazladır. Ancak yukarıda da değinildiği gibi bunların büyük çoğunluğu yalnız 

ismen vardır.

Kooperatifleşmede başarı, kooperatif sayısının artmasına değil nitelik ve iş

birliğine bağlıdır. Üyelerin inanç ve güveni, yöneticilerin bilgi ve ilgisi, devletin de teş

vik ve desteği gereklidir. Bu temel şartların yerine getirilmesine eğitim ile başlanmalı

dır. Kooperatifleşmede devletin uygulayacağı kredi ve finansman politikasının önemi 

ortadadır. Yalnız üyelerin katkıları zorunlu yatırımların gerçekleşmesine yetmemekte

dir. Burada devletin katkısı gerekli olmaktadır. Tarım sektöründe özel kesim koopera

tifleşme ile örgütlenme yoluna giderken, kamu kesimi hayvancılık hizmetlerindeki da

ğınıklığın giderilmesi şarttır.



C) Dernekler

Hayvancılıkta yetiştirici ve üreticilerin dernek kuruluşları şeklinde biraraya 

gelmeleri de üretimin arttırılması için yararlı bir yoldur. Böylece kişi ya da işletmelerin 

tek tek yapamayacakları pek çok işler kolayca başarılabilir. Etkinliği ve fonksiyonu 

kooperatifler kadar olmamakla beraber bazı hizmetierin düzenlenmesi ve yürütülmesi 

için kooperatiflerle beraber çalışma alanına girmelerinde yararlar vardır. Dernekler, 

birlik ve federasyon şeklinde üst örgütlenmeye gitmek suretiyle etkinlik ve yaygınlık

larını sağlayabilirler.

Hayvancılıkta dernekleşme daha çok yetiştirme dernekleri şeklindedir. Esas 

olarak bir ırkın geliştirilmesi ve saflığının korunması için pedigrili kayıtlarını tutmak 

üzere kurulurlar. Türkiye'de henüz gerçek anlamda yetiştirici derneği yoktur. Bunla

rın yapacağı işler kooperatifler tarafından da yürütülebilir. Aslında Türkiye'de pedigrili 

yetiştiricilik yapan özel işletmelerin sayısı da çok azdır. Pedigrili yetiştirme Arap ve 

İngiliz atları için titizlikle uygulanmaktadır. Ancak, sığırcılıkta yetiştiricilerin pedigri sis

temine gösterdikleri özen atçılıktaki kadar değildir. Bunda hem peöigriden sağlana

cak yararların tam olarak bilinmesi hem de işletmelerin çok dağınık ve küçük ölçekli 

olması etkendir.

Yetiştirme Dernekleri bir yandan ırk içinde verimin arttırılması için yararlı ola

bilecekleri gibi, diğer yandan dernekler arası yarışmada ülkede hayvansal üretimin 

artırılması için önemli bir faktör olabilir. Bu nedenle bölgeler veya il bazında pedigrili 

yetiştirmeye uygun işletmelerin saptanarak yetiştirme dernekleri biçiminde örgütlen

mesi sağlanmalıdır.

4.5 ALTINCI PLAN DÖNEMİNDE BENİMSENECEK TEDBİR VE ÖNERİ

LER

Hayvan varlığımız sayısal olarak büyük olmakla beraber verimliliği istenilen 

seviyeye ulaşamamış ve bütün plan dönemlerinde planların gerisinde kalmıştır. Bu

nun başlıca nedenleri:



- Sığırların büyük bir kısmının, mandaların % 100'ünün ıslah edilmemiş yerli 

ırklardan oluşması,

- Ülkenin toplumsal ve coğrafik yapısı ile işletme büyüklüklerinin ıslah çalış

malarını güçleştirmesi,

- Islah çalışmalarında ısrarlı ve etkin olunmaması,

- Islah çalışmalarında yapay tohumlama, örgütlenme, pazarlama, kayıt tut

ma, ürün değerlendirme gibi doğrudan etkileyen hususlarda gerekli gelişmelerin sağ

lanmamış olması,

- Çayır ve mer'a alanlarının devamlı küçülmesi, yem bitkisi üretiminin gelişti- 

rilmemesi, mevcut yemlerin dengesiz kullanılması,

- Ürün-Yem fiyatı dengesinin kurulmamış olması, pazarlama imkanlarının sı

nırlılığı ve destekleme yerine, gizli veya açık narhlar konulması,

- Hayvancılıkla ilgili kuruluşlar arasında koordinasyon eksikliği,

- Hayvancılık sektörüne yapılan yatırımların yetersiz ve düzensiz olması,

- Ülke çapında salgın ve paraziter hastalıklarının yaygınlığı sayılabilir.

4.5.1. Islah ve Gelişme Hedefleri

4.5.1.1. Yerli Populasyonun Geliştirilmesi

Bugüne kadar ihmal edilen yerli ırklarımızı korumak ve geliştirmek amacıyla, 

yerli ırkların hakim oldukları bölgelerde en az üç işletmede büyük sürüler (örneğin .
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500 baş) halinde yetiştirilmeleri sağlanmalıdır. Böylece mevcut çevreye uyum kazan

mış olan genotipler korunabilecek ve ihtiyaç halinde bu özelliklerinden yararlanmak 

mümkün olacaktır.

4.5.1.2. Kültür Irklarının Saf Yetiştirilmesi

Bölgelerin çeşitli özellikleri dikkate alınarak hangi yörelerde hangi ırkın yetiş- 

tirilebileceği tespit edilerek, bunların yayılmasını sağlayacak programlar hazırlanmalı- 

dır.

4.5.1.3. Melezleme Çalışmalarının Yoğunlaştırılması

Bölgelerin gün geçtikçe yüksek verimli ve uyum yeteneği yüksek sığırlara 

karşı artan taleplerini karşılamak üzere yöre ve işletmelerine uygun melez tipler ge

liştirilmeli ve hızla yaygınlaştırılmalıdır.

Bunları sağlamak ve Avrupa Topluluğuna girildiğinde hoş olmayan süprizler- 

le karşılaşmamak için aşağıda belirtilen tedbirler alınması gerekmektedir.

a) Kayıt Sisteminin Kurulması

Hayvancılığımızın Avrupa Topluluğu hayvancılığı karşısında mevcudiyetini 

koruyabilmesi ve ülkenin damızlık pazarı haline gelmemesi için mutlaka kayıt sistemi 

kurulmalıdır. Bu sistem ilk yıllarda devlet kanalıyla yürütülmeli ve daha sonra kurula

cak yetiştirici birliklerine devredilmelidir. Tutulan bu kayıtlar merkezi soykütüğüne iş- 

lenmelidir. Sistemin başarısı için damızlık üretimi teşvik edilmeli ve işletmelerin yetiş

tirdikleri damızlık satışları organize edilmelidir.

Soykütüğü çalışmalarının düzenli yürütülebilmesi için sistem mutlaka bilgisa

yar destekli olmalıdır.



b) Süt Kontrolünün Yapılması

Pedigrisi tutulan hayvanların ayda bir (sabah ve akşam) veya bir ayda sa

bah, bir ay akşam süt kontrolleri yapılmalıdır. Usulüne uygun olarak alınan süt numu

nelerinde kuru madde, yağ ve gerektiğinde ilçe müdürlüklerinde küçük çaplı laboratu- 

varlar kurulmalıdır.

c) Yapay Tohumlamanın Yaygınlaştırılması

Ülkemizde yapay tohumlamanın iki temel problemi vardır. Bunlardan biri uy

gulamanın yaygınlaştırmaması, diğeri de sperma alınan boğaların seçimindeki isa

betsizliktir. Bu problemlerden ilkinin çözümü için alınan tedbirler yeterli olmamıştır. 

Gerçekten de özel sektöre yapay tohumlama yapabilme imkanının sağlanması umu

lan yararı sağlamamıştır. Bu durum işletmelerin dağınıklığı ve küçüklüğü yanında 

üreticilerin sadece yapay tohumlama hizmeti veren bir kuruluşa pek itibar etmemeleri 

ve bu hizmetin önemini kavrayamamış olmaları gibi sebeplere bağlanabilir. Bunların 

yanında daha önceki yıllarda bu hizmetlerin ücretsiz veriliyor olması ve başarının dü

şüklüğü de üreticilerin yeni uygulamaya rağbetlerini önleyen faktörler olarak sayılabi

lir. Bütün bu olumsuzluklar şüphesiz yapay tohumlamanın önemini azaltmazlar.

Yapay tohumlamayı yaygınlaştırmak için;

a) Yeterli ulaşım ve haberleşme ağına sahip, kayıt tutma, rasyon hazırlama, 

ürün değerlendirme ve teknik bilgi sunma yeteneğinde olan firmalar desteklenmeli ve 

bu firmalar kendi başarısızlıkları nedeniyle meydana gelecek çiftçi kayıplarını karşıla

makla yükümlü olmalıdırlar.

b) Devlet yapay tohumlama hizmetlerini bu firmalara rakip olmayacak şekilde 

ve bunların hizmet vermediği bölgelerde sürdürmelidir.

c) Hem yapay tohumlama firmaları hem de devletin eleman ihtiyacını karşıla

mak için Tarım-Orman ve Köyişleri Bakanlığı tarafından yalnız yapay tohumlama tek-



nisyeni yetiştiren okullar açılmalıdır. Bu okullara lise tahsili yapmış, kişiler alınmalı ve 

bir yıllık eğitim verilmelidir, ihtiyaç duyulan nitelikli spermanın temini için döl kontro- 

lundan geçmiş boğalara ihtiyaç vardır. Bu boğaların temini sağlayacak sistemin ku

rulması her şeyden önce verim kontrollarının yapılması ve düzenli kayıtların tutuluyor 

olmasına bağlıdır. Bu nedenle bir an önce verim kontrolları ve kayıt sistemi kurulma

lıdır. Ayrıca yapay tohumlama boğalarının seçimi ve kullanımında belirli bölgeler 

esas alınmalıdır.

4.5.2. VI. Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde mutlaka yetiştirme dernekleri 

ve birlikleri kurulmalıdır. Bunların kurulmasını sağlayacak kanunlar çıkarılarak hay

van yetiştiricilerinin bölge ve ülke düzeyinde yasal örgütlenmeleri sağlanmalıdır.

4.5 . 3. Hayvansal üretimin büyük bölümünün gerçekleştirildiği yaygın ve da

ğınık konumdaki küçük işletmelerin rasyonelleştirilmesi için kooperatifleşme dikkate 

alınmalı ve üretim alî sektörü itibariyle (et, süt) ihtisas kooperatifçiliği ve kooperatifler 

birliği örgütlenmeleri teşvik edilmelidir.

4.5. 4. Hayvancılığın düzenli gelişebilmesi ve yetiştiricilerin mağdur olmama

sı amacıyla hayvansal ürünlere teşvik edici bir taban fiyat uygulamasına geçilmelidir. 

Mutlaka süt ve et'e taban fiyatı uygulaması getirilmelidir.

4.5. 5. Hayvansal üretimin yapıldığı işletmelerde karlı ve verimli çalışmayı 

sağlayacak devlet destekleme alım politikaları uygulanmalı, hayvansal ürün, yem fi

yatı ilişkisi hayvansal üretimi destekleyecek nitelikte olmalı, maliyetleri dikkate alan 

gerçekçi bir fiyat politikası uygulanmalıdır.

4.5. 6. Besi işletmeleri optima! işletme büyüklüklerine kavuşturulmalıdır. GAP 

içerisinde ve Çukurova bölgesinde açık besi sistemleri yaygınlaştırılarak optlmai bü

yüklükte sığır besisi tesislerinin kurulması teşvik edilmeli, gerek iç tüketim eğilimi, ge

rekse dış satım imkanları dikkate alınarak, sektörün kasaplık hayvan üretim ve besi



KÜÇÜKBAŞ HAYVAN (KOYUN, KEÇİ) YETİŞTİRİCİLİĞİ

5.1. MEVCUT DURUM

Türkiye'de her çiftçi ailesi yaşadığı çevrenin koşullarına ve kendi durumlarına 

uyan hayvan türlerinden bir veya bir kaçını seçip yetiştirmekledir. Böylece hem aile

nin ihtiyacı karşılanmakta hem de aile bütçesine katkı sağlanmaktadır. Türkiye'nin 

gerek doğal ve ekonomik koşullan, gerek tarımsal yapısı ve gelenekleri küçükbaş 

hayvan yetiştiriciliğinin yaygın hale gelmesine uygun bir ortam oluşturmaktadır. Ülke

mizin büyük bir bölümünde yağışın yetersiz, zayıf mer’aların yaygın ve tarımsal üreti

min ekstansif oluşu koyun ve keçi yetiştiriciliğini teşvik etmektedir.

Türkiye'de yetiştirilen koyun ve keçilerin % 96'sını tanımlanan yetersiz koşul

lara iyi uyum gösteren küçük cüsseli ve düşük verimli yerli ırklar, % 4’ünü ise Merinos 

başta olmak üzere kültür ırkları ve bunların yerli ırklarla melezleri oluşturmaktadır.

Koşulların yönlendirilmesinin yanı sıra, ülke nüfusundaki büyük artış ve ya

şam standardının giderek yükselmesi sonucu hayvansal ürün talebi hızla artmakta

dır. Her ne kadar birim başına verimlerin yükseltilmesinde bazı gelişmeler olmuşsa 

da, artan talep daha çok hayvan sayısının artırılması ile karşılanmaktadır.

1986 yılı itibariyle kabul edilen koyun varlığımız 46.764.705 baştır. Bu sayıyı 

esas olarak Akkaraman, Morkaraman, Dağlıç, Kıvırcık, Karayaka, ivesi, Sakız ve Me

rinos ırklarından koyunlar oluşturmaktadır. Bu ırkların yanısıra Hemşin, Tuj, Herik ve 

İmroz gibi yetiştirme bölgeleri ve sayıları sınırlı ırklar ile, mevcut ırkların melezleri de 

bulunmaktadır. Bu ırklardan genellikle Akkaramanlar Orta Anadolu'ca Morkaramanlar 

Doğu ve Kuzeydoğu Anadolu’da, Kıvırcıklar Marmara ve Trakya, Dağlıçlar Ege-Orta

Anadolu geçit bölgelerinde, ivesiler Güney Doğu Anadolu'da, Karayakalar Karadeniz 
Bölgesi'nde yaygındır.

Türkiye Tiftik Keçisi varlığı 1986 yılı itibarıyla 2.618.824 başrır. Bu sayının ta

mamını dünyada Angora Goat olarak tanınan saf Ankara keçileri oluşturmaktadır. 

Ülkemizde Tiftik Keçisi sayısı çeşitli nedenlerle hızla azalmaktadır. Buna karşılık dün

yanın diğer bazı ülkelerinde yetiştiriciliği geliştirilmekte veya gelişmesi için önemli



destekler sağlanmaktadır.

Tiftik Keçisi yetiştiriciliği genellikle Orta Anadolu'da yapılmaktadır.'

Türkiye Kıl Keçisi mevcudu 1986 yılı için 12.969.412 baştır. Kıl keçiler, siyah 

renkli kıl veren, küçük cüsseli, zayıf ve kuru yapılı, sütçü olmamakla birlikte en önem 

li verimi süt olan hayvanlardır. Kıl keçi yetiştiriciliği daha çok Akdeniz, Güney Doğu, - 

Orta Doğu ve Orta-Kuzey Anadolu'da yaygındır.

Tablo 5. 1. 1986 Yılı İtibariyle Türkiye Koyun, Tiftik Ve Kıl Keçisi Mevcudu İle 

Et, Süt, Yapağı, Tiftik Ve Kıl Üretimleri

Hayvan Sayısı

Et verimi Süt verimi Yapağı-Tiftik 
Kıl verimi

Hayvan Türü Toplam Hayvan Toplam Hayvan TopiamHayvan

(ton) başına (ton) başına (ton) başına

(kg) (kg) (kg)

Koyun 46.764.705 437.249 22.0 1.166.045 37 74.824 1.6 *

Tif.Keç. 2.618.824 14.246 16.0 31.292 21 4.713 1.8

KılKeç. 12.969.412 32.213 18.0 559.604 70 8.430 0.65

1986 yılı itibariyle koyun, kıl keçisi ve tiftik keçilerinden elde edilen ürünlerin 

hesaplanmasında kabul edilen doğurabilir dişi ve kasaplık güç oranları 5.2. no.lu tab

loda verilmiştir.



Tablo 5. 2. Doğurabilir Dişi Ve Kasaplık Güç Oranlan (%)

Koyun Kıl Keçisi Tiftik Keçisi

Doğurabilir dişi oranı 

Kasaplık güç oranı

67.39

42.50

61.64

39.50

56.90

34.00

5.2. HEDEFLER

Ülkemizde, gerek nüfusun hızla artışı, gerek şehirleşme ve yaşam standar

dındaki artışlar nedeniyle hayvansal ürünlere olan talep giderek büyümektedir. Buna 

karşın, mer'a ve otlakların, mevcut hayvan sayısı için dahi yetersiz oluşu ile yem bit

kisi üretimindeki artış hızının yavaş oluşu, üretim artışının hayvan sayısının çoğaltıl

masından çok hayvan başına verimin artırılması ile gerçekleştirilmesini gerektirmek

tedir. Hayvan yetiştiricilerinin bilgi düzeylerindeki artışlar, uygun koşullarda, daha 

çok hayvanın besiye alınması ve son yıllarda uygulanmaya başlanan melezleme ça

lışmalarının etkisi ile ortalama karkas ağırlığında yaklaşık % 1, yapağı ağırlığında ise 

% 2 dolayında yıllık artış sözkonusu olabileceği söylenebilir. Ancak mevcut koşullar

da küçükbaş hayvan sayısının artması da kaçınılmazdır. Fakat bu artışın önceki yıl

larda meydana gelen artışlar düzeyinde olmayacağı % 1 düzeyinde gerçekleşeceği 

sanılmaktadır. Çünkü, bitkisel tarımda yeni uygulamalar nadasın mümkün olduğunca 

azaltılması doğrultusundadır. Böylece koyunlar sözkorıusu alanlardan yararlanama

yacaklardır. Mer'a ve otlaklarımız ise zaten normalin çok üzerindeki kapasitelerle ot

latılmaktadır.

Koyunlardan sağlanan süt miktarında önemli bir artış beklenmemektedir. 

Çünkü, artan iş gücü maliyetleri nedeniyle pek çok yöremizde sütün sağılması eko

nomikliğini yitirmiştir. Ayrıca sütü satmak yerine kuzulara bırakmanın pek çok durum

da daha karlı olabileceği görülmüştür.

Kıl keçilerinden elde edilen ortalama karkas, süt ve kıl verimlerinde de önemli 

artışlar olacağı sanılmarnaktadır. Kıl keçi mevcudunda ise koyunda olduğu gibi yıllık



% 0.75 dolayında bir artış olacağı var sayılabilir. Sayıdaki artışa bağlı olarak toplam 

karkas, süt ve kıl veriminde de bu oranda artış gündeme gelecektir.

Tiftik Keçisinde ise durum biraz daha farklıdır. Bilindiği gibi Tiftik Keçisinin 

Anavatanı Anadolu'dur. Uzun yıllar ülke sınırları dışına çıkarılmayan Tiftik Keçisi bu

gün Dünya’nın çeşitli ülkelerinde ve özellikle Güney Afrika ve Amerika Birleşik Dev

letlerinde geniş çapta yetiştirilmektedir. Sözü edilen ülkelerde birim hayvandan elde 

edilen tiftik verimi Türkiye ortalamasının çok üstünde olup ayrıca kaiitesi de daha 

yüksektir.

Tiftik Keçisi Anadolu'nun gen kaynaklarından birisi oluşu nedeniyle ülkemiz 

açısından büyük öneme sahiptir. Bu nedenle etkin önlemler alınarak Tiftik Keçisi sa

yısındaki azalma önlenmeli hatta gerekli önlemler alınarak mevcudunun artması sağ

lanmalıdır.

VI. Beş Yıllık Plan döneminde, ilerideki bölümlerde tartışılacak önlemlerin 

alınması halinde Tiftik Keçisi mevcudunda yıllık % 1.5 lık bir artış olması beklenmek

tedir. Alınacak önlemler ile üreticinin tiftik gelirinin artırlmasına bağlı olarak bakım ve 

beslenmenin iyileştirilmesi, sürekli bilgi akımının sağlanması ve ıslah çalışmalarının 

etkisi ile hayvan başına tiftik veriminde yıllık % 2 dolayında bir artış meydana gele

cektir.

Öngörülen bu hedeflerle VI. Beş Yıllık Plan döneminde elde edilmesi bekle

nen hayvan sayıları ve verimler, koyun, tiftik keçisi ve kıl keçisi için sırasıyla 5.3, 5.4 

ve 5.5 numaralı tablolarda verilmiştir.



4. töer'a yönetiminde kamu denetimi sağlayacak modeller geliştirilmelidir. 

Mer’aların otlama kapasiteleri ve ıslah yöntemleri belirlenmeli öngörülen enlemlerin 

uygulanması sıkı biçimde denetienmelidir.

5. Bugün ülke hayvancılığının en büyük problemi, yine hayvancılığımızın ısla

hı için geliştirilecek modellere temel olacak verilerin mevcut olmayışıdır. Altıncı Beş 

Yıllık Kalkınma Planı için hazırlanan bu raporun oluşturulmasında başvurular ve farklı 

kuruluşlarca yayınlanan temel istatistiklerin dahi birbirinden büyük farklılık göstermesi 

nedeniyle büyük güçlüklerle karşılaşılmış, hatta bazı istatistiklerin bulunmayışı za

man zaman varsayımlardan hareket etmeyi zorunlu kılmıştır.

Bilim çevrelerince çeşitli neden ve zamanlarda günceme getirilen "Türkiye 

Hayvancılığı Envanteri" çalışmalarının biran önce başlatılıp sonuçlandırılması gerek

lidir. Ancak bundan sonra sorunlar gerçek biçimi iie gözler önüne serilecek, daha 

sonra da bu sorunların çözümü için etkin önlemler alma olanağı doğacaktır.

Adı geçen envanter çalışmasında tüm çiftlik hayvanlarının tür, ırk ve mahalli 

tiplerinin, sayılarının, yayılma alanlarının, tanımlayıcı özelliklerinin yetiştirme, bakım 

ve besleme, pazarlama, ürünlerini değerlendirme yöntemlerinin belirlenmesine önce

lik verilmeli, hayvan hareketlerini de içeren hayvancılık haritaları oluşturulmalıdır.

6. Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde erken kesimi önleyecek tedbirler alına

rak ürün kaybı, çok geç kesimi önleyecek önlemler alınarak da kaynak kaybı ve belli 

ölçüde de mer’aların aşırı otlatılması önlenmelidir.

7. Canlı hayvan ihracatını önleyecek, karkas ihracatını özendirecek tedbirler 

alınarak, gerek etin daha iyi koşullarda pazarianması, gerekse yan ürünlerin ülke içe

risinde değerlendirilmesi sağlanmalıdır. Bunun için gerekli hayvan temini, kesimhane, 

soğuk hava deposu ve soğuk taşıma organizasyonları desteklenmelidir.

8. Kasaplık canlı hayvan, et ve diğer hayvansal ürünler ithalatının hayvancılı

ğımıza olan olumsuz etkileri gözönünde bulundurulup bu konuda, titiz davranılmalıdır.



Kısa vadede hayvansal ürün fiyatlarının istenen düzeyde tutulmasını sağlamak ama

cı ile kolaylaştırılan ithalat uzun vadede ülke hayvancılığına ve yetiştiricisine büyük 

darbe indirecektir.

9. Hayvanların verimlerinin yükseltilerek sayılarının azaltılması hiç olmazsa 

artış hızının çok düşürülmesi veya sabit tutulması için gerekli önlemler alınmalıdır.

10. Öncelikle koyun ve Tiftik Keçisi daha sonra da Kıl Keçisi için "Test ve Ve

ri Organizasyonu" oluşturulmalıdır. Bu organizasyon bölgesel olarak ve çekirdek sü

rüler oluşturularak yapılmalıdır.

Kamu işletmeleri, çekirdek elit sürüyü ve önemli ölçüde test sürüsünü barın

dırmazdır. Kamu işletmeleri çevresindeki özel işletmeler "Damızlıkçı işletmeler" ola

rak organize ediimeli, bunlar kısmen test sürüsü, önemli ölçüde de çoğaltma sürüsü 

olarak çalışmalıdır.

11. Koyun ve keçi yetiştiriciliğinde verim kontroluna dayalı ıslah çalışmaların

da devletin öncülüğü gerekmektedir. Bunun yanı sıra yetiştiricilerin "Yetiştirme Der

nekleri" veya "Yetiştirme Birlikleri" şeklinde organize olmaları da teşvik edilmelidir.

12. Kamu işletmelerinin "Damızlık İşletmeleri” haline gelmesini sağiayacak 

önlemler alınmalıdır.

13. Küçükbaş hayvan ıslah programlarının da uygulanabilmesi için yasal dü

zenlemeler gerekmektedir. Bunun için Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı bünyesin

de "Hayvan Islahı Genel Müdürlüğü" kurulmalı ve bu müdürlüğün ıslah planlaması 

ve organizasyonu için gerekli önlemleri alma görev ve yetkisi olmalıdır. Bu organizas

yon bünyesinde Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı Tarım işletmeleri damız- 

lıkçıiıkta temel birim durumuna getirilmelidir.

Hayvan İslahı Genel Müdürlüğü'nün görevleri arasında damızlık hayvan ve 

sperma dış alimim denetleme, yapay tohumlama organizasyonunu yapma, verim



kontrol lan, veri değerlendirme, sürü defteri oluşturma ve yaymı gibi etkinlikler bulun

malıdır. Müdürlüğün bu konularladaki araştırmaları yaptırıcı ve destekleyici bir kimli

ğe bürünmesi sağlanmalıdır.

Bu organizasyonda üniversitelerin ve araştırma kurum elemanlarının danış

man ve araştırıcı olarak istihdamı sağlanmalıdır.

14. Yetiştiricilerin kooperatifleşmesi desteklenmeli böylece bir yandan gelirle

rin hemen tamamının doğrudan üreticiye akması sağlanırken diğer yandan da ürün

lerin tüketiciye daha düşük fiyatlarla ulaşması sağlanmalıdır.

5.3. KOYUN

1. Yerli kcıyunlarımızın ıslah stratejisinde iki ana amaç esas olmalıdır. Bunlar: 

(i) yerli ırkların ve soyların saf yetiştirme ile korunması ve geliştirilmesi, (ii) iç ve dış 

kaynaklı genotipler yardımıyla, yetiştirme bölgelerinin doğal, ekonomik ve sosyal 

şartlarına uyum gösteren sentetik tip ve ırkların oluşturulması.

2. Yerli ırklarımızın verim seviyeleri ve gelişme yönleri ile verim özellikleri yö

nünden sahip oldukları genetik varyasyonun belirlenmesi yönünde yapılacak araştır

ma ve geliştirme çalışmalarına hız verilmelidir.

3. Yerli ırkların yabancı gen kaynakları ile ıslahında, ıslah ve kombinasyon 

meiezlemesine ağırlık verilmelidir.

4. Yerli ırkların ıslahında kullanılacak yabancı gen kaynakları için bir sınırla

ma konmamalıdır. Bunların, çeşitli yönleri ile yerli koyunların ıslahında kullanılma im

kanları araştırılmalıdır. Bu ırklar değişik yörelerdeki kamu kuruluşlarında, saf yetiştir

me, yerli ırklarla genel kombinasyon kabiliyetleri, genotip x çevre interaksiyonu gibi 

performansları bakımından test edilmelidir. Böylece her yörede kullanılacak kültür ır

kı belirlenmiş olacaktır. Önceki yıllarda ithal edilen ırklarla uygulanan melezleme ça

lışmalarını yukarıda belirtilen ilkeler doğrultusunda yeniden projelendirerek beürlene-
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cek hedeflere en kısa zamanda ulaşmaya çalışılmalıdır.

5. Özellikle Batı Anadolu ve Trakya'da otlak alanlarının daralarak bu alanlar

da endüstri bitkileri tarımının devreye girmesi ile koyun yoğurdu ve peynirine olan ta

lebin artmasını dikkate alarak, buralarda sütlü ve doğurgan koyun tiplerinin yetiştiril

mesi teşvik edilmelidir. Bu amaçla Araştırma Kurumlarımızca geliştirilen yeni tiplerin 

ve ırkların yaygınlaştırılması sağlanmalıdır.

6. Akkaraman ve Morkaraman gibi yağlı kuyruklu koyunların, özellikle süt yö

nünden ıslahında ivesi ırkının kullanılmasıyla yeni tiplerin oluşturulması yoluna gidil

melidir. Ayrıca bu ırkların ıslahında elde mevcut yabancı genotiplerin ne denli etkili 

olabileceği test edilmelidir.

7. Akkaraman koyun sürüleri için Kangal tipi Akkaraman koçlarının kullanıl-' 

ması yaygınlaştırılmalıdır. Orta Anadolu'da Akkaramana göre yüksek verimli olan 

Malya koyun tipinin yaygınlaştırılması için gerekli tedbirler alınmalıdır.
- V

8. Son yıllarda büyük gelişme gösteren tekstil endüstrisinin ihtiyacı olan ince 

üniform yapağıyı ülke içinde üretmek için gerekli önlemler alınmalıdır.

9. Tekstil endüstrisinin kros-bred yapağıyı işleyebilecek nitelik kazanması 

teşvik edilmelidir.

10. Yerli ırklarımızın kaba karışık yapağı veriminin artırılmasına çalışılmalı, 

bu yapağının halı yapağısı niteliği bozulmadan kemp kıl oranının azaltılmasına çalı

şılmalıdır.

11. Halıcılık teşvik edilmeli. Özgün desenlerimizle kaliteli halı üretimini des

tekleyecek, eğitim, üretim ve pazarlama organizasyonları oluşturulmalıdır.

12. Entansif kuzu besisi teşvik edilmeli böylece erken kuzu kesimi önlenerek 

ürün kaybı, geç kesim önlenerek de mer'a yem, ilaç, ağıl, iş gücü v.b. kaynak kayıp-



ları önlenmelidir. Sözkonusu hedefe ulaşmada kredinin çok önemli bir işlevi vardır. 

Çünkü yetiştiriciyi kuzuları erken sütten keserek satışa zorlayan en önemli etken yılın 

bu döneminde nakit sıkıntısında olmasıdır. Bu nedenle gerçekçi bir faiz politikası iz

lenmeli ürün karşılığı yem veya kıedi verilmesinin yol ve yöntemleri araştırılmalıdır. 

Kredilendirmede besi kooperatiflerine öncelik ve avantaj sağlanarak kooperatifleşme 

teşvik edilmeli, bu kooperatiflere teknik bilgi akımı sağlanmalıdır.

Entansif besiye alınıp 35-40 kg canlı ağırlığa ulaştırılmış olan kuzuların Et ve 

Balık Kurumunca kuzu fiyatından satın alınması sağlanmalıdır.

13. Bilindiği gibi ülkemiz koyunculuğunun hernen tamamı rner'aya dayalı ola

rak yürütülmektedir. Daha önce değinilen nedenlerle mer'a vejetasyonunun sorı dere

ce yetersiz hale gelmesi nedeniyle hemen tüm bölgelerimizde ek yemieme zorunlu 

hale gelmiş bulunmakta yani ekstansif yetiştiricilikten en azından yarı entansif siste

me geçmek gerekmektedir. Bu noktadan hareketle öncelikle tüm bölge ve yöreleri

mizde kritik besleme dönemlerinin belirlenip yetiştiriciye aktarılması zorunludur. Bu 

dönemlerde ek yemleme sağlanarak verim düşüklükleri önleneceği gibi, gebelik ve 

kuzulama oranı ile kuzu sayısı artacak, gebelik kayıpları ve kuzu zayiatları büyük öl

çüde azaltılabilecektir.

14. Karagül Koyunu yetiştiriciliğine ciddi biçimde eğilinmelidir. Elde edilecek 

postların dünya standartlarına uygun biçimde işlenmesini sağlayacak teknolojinin 

transferi sağlanmalı, üretim teşvik edilip desteklenmelidir.

5.3.3. TİFTİK KEÇİSİ

1. Tiftik keçi sayısının giderek azalması karşısında, tiftik keçi kesiminin önlen

mesi ve yetiştiriciliğinin cazip hale getirilmesi gerekmektedir.

2. Tiftiğin verim ve kalitesini artırmak için, kamu işletmelerinde, damızlık tiftik 

keçisi yetiştirilmesi yoluna gidilmeli ve buralarda verim ve kalitenin geliştirilmesi ve 

cüssenin büyütülmesi için gerekli araştırmalar yapılmalıdır. Bu işletmelerin civarından



başlanarak, özel yetiştiriciler, birer çoğaltıcı ve damızlıkçı haline getirilmeli ve kendi 

aralarında yetiştirme birlikleri ve dernekleri kurmalarına öncülük edilmeli, yardımcı 

olunmalıdır.

3. Orman Kanunu'nda değişiklik yapılarak, kıl keçilerine konulan cezai hü

kümlerin, tiftik keçileri için belirli bir oranda kaldırılması sağlanmalıdır.

4. Tiftik alımlarında iyi işleyen taban fiyatı politikası getirilmeli, kaliteli tiftik ve

ren yüksek verimli keçilerin yetiştirilmesi teşvik edilmelidir.

5. Tiftik keçisi yetiştiriciliğindeki bilgi noksanlığının giderilmesi için gerekli ted

birler alınmalıdır.

6. Tiftiğin işlenmiş halde ihracaatının artırılması, tiftik işleyiciiiğinin el sanatı 

halinde geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için gerekli tedbirler alınmalıdır.

7. İhracaat için 1940 yılında çıkartılan "Tiftik ihracatının Murakabesine dair 

Nizamname" ve T.S.E. tarafından 1983 yılında hazırlanan ve zorlayıcı almayan stan

dartların yerine, ülke şartları dikkate alınarak, kolay uygulanabilir, bilimsel ve tarafsız, 

ölçümlere dayalı, A.B.D. , Güney Afrika Cumhuriyetinde halen yürürlükte bulunan ve 

hayvanın yapısına dayalı standartların da dikkate alınacağı yeni bir Türk Tiftik Stan

dardı hazırlanmalıdır.

8. Tiftiğin miktar ve kalitesinin artırılması yönünde gerekli, çevre ve genotipin 

iyileştirilmesine ilişkin araştırmaların yanısıra, tiftikte renk ve parlaklık derecelerinin 

belirlenmesi, tiftik içerisindeki kemp kılların mekanik ve başka yollarla ayrılması, iplik 

çekim sistemlerinin belirlenmesi, tiftiğin değişik kullanım alanlarının belirlenmesi ve 

rasyonel kullanımının tesbiti konularında da gerekli araştırmalar yapılmalıdır.

9. Tiftik Yapağı A. O. Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı bünyesine alınarak 

aktif hale getirilmeli; Kuruluşa, Dünya Tiftik piyasası ve tiftik kalite sınıflarını gözönün- 

de bulundurarak, zamanında taban fiat açıklayarak tiftik alımı, sınıflama, işleme, de-



ISO
polama ve dış satımını üstlenen bir kişilik kazandırılmalıdır.

5.3.4. KIL KEÇİSİ

1. Türkiye'de yetiştirilen kıl keçi ırkları ıslah edilmelidir. Yerli keçi ırklarından 

gen rezervi sağlayacak olanlar dışında kalanlar sütçü keçi populasyonlanna dönüştü

rülmelidir. Bu amaçla ithal edilecek sütçü ırklara bir sınırlama konulmamalı, bunlar ül

kenin çeşitli yörelerindeki kamu işletmelerinde adaptasyon, saf yetiştirme, genel kom

binasyon yeteneği, genotip x çevre interaksiyonu ve otlama davranışları yönlerinden 

test edilmelidir. Bölge şartlarına en iyi uyum gösteren kombinasyonlar veya ırklar kıl 

keçisi ıslahında kullanılmalıdır.

2. Kıl keçilerinin sütçü keçilere dönüştürülmesinde ve orman, keçi ilişkilerine 

getirilecek düzenlemeler, ormanın yanında orman içindeki yetiştiriciyi de koüarnalıdır. 

Bu konudaki düzenleyici yasalar, zorlayıcı değil, özendirici olmalıdır. Yetiştirdiği keçi

den sağladığı gelirle yaşamını sürdüren orman içi ve kenarı yetiştiricisinin sosyo

ekonomik koşullarının iyileştirilmesine yönelik etkin hizmetler verilmedikçe kıl keçi ye

tiştiriciliğinin önlenmesi mümkün olamaz.

3. Süt keçisi yetiştiricileri yetiştirici dernek veya birlikleri biçiminde organize 

edilmeli, sözkonusu örgüte katılan yetiştiriciierin süt ve damızlıklarına prim verilmeli

dir.

4. Keçi eti üretim ve dış satımı teşvik edilip desteklenmelidir.

5. Keçi sütünden yapılan özel peynirlerin üretim tekniklerini uygulayan peynir 

imalathaneleri desteklenmeli, elde edilen ürünlerin dış satımı sağlanmalı ve destek

lenmelidir.

6. Siirt battaniyesi üretim teknikleri geliştirilmeli, battaniye üreticileri destekle

nip ürünlerin dış pazarda tanıtılıp pazarlanmasına destek olunmalıdır.



KANATLI HAYVAN 
(TAVUK ve HİNDİ) 
YETİŞTİRİCİLİĞİ



KANATLI HAYVAN (TAVUK ve HİNDİ) YETİŞTİRİCİLİĞİ

6.1. TAVUK YETİŞTİRİCİLİĞİ

Dünya rıicel ve nitel açlık sorunlarıyla, gün geçtikçe daha belirgin şekilde yüz 
yüze gelmektedir. Tüm ülkelerde bu sorunların çözümü için önemli çalışmalar yapıl
maktadır.

Türkiye'de nicel bir açlık söz konusu değildir. Başka bir deyişle yurdumuzda 
üretilen ürünler insanlarımızın karnını doyurmaya yetmekte, hatta bundan artan 
önemli miktarlarda yiyecek maddesi dışarıya satılmaktadır Bu açıdan değerlendirildi
ğinde Türkiye gıda maddeleri üretimi bakımından kendisine yeterli bir ülke sayılabilir. 
Ancak, Dünyanın gelişmekte olan bir çok yöresinde olduğu gibi, Türkiye'de de insan 
beslemede nitel yetersizlikler vardır, insanlarımız dengeli bir beslenme için gereken 
miktarlarda hayvansal protein almamaktadırlar. Başka bir deyişle hayvansa! protein 
açığımız vardır. Bunun çeşitli nedenleri bulunmakla birlikte, en başta geleni yeterli 
miktarda ucuz ve kaliteli hayvansal ürün elde edilmemesidir.

Hayvansal protein açığının kapatılmasında tüm Dünyada olduğu gibi, Türki
ye'de de çeşitli seçenekler üzerinde durulmaktadır. Bu amaçla, sığır ve koyun gibi 

büyük ve küçük baş hayvanların yanısıra, kısa sürede bol ve kaliteli ürün verebilecek 
alternatifler aranmıştır. Bu özellikleri taşıyan hayvan türlerine, tavuk, domuz, tavşan 
ve balıklar örnek verilebilir. Bunlar içerisinde en önde geleni şüphesiz tavuklardır. Zi
ra dinsel inançlar nedeniyle domuzların Türkiye için şu anda ve yakın bir gelecekte 
herhangi bir değeri bulunmamaktadır. Tavşana karşı da buna benzer isteksizlik var
dır. Su ürünlerine gelince, kıyı kesimleri dışında kalan diğer bölgelerimizde yaygın bir 
tüketim ve talep söz konusu değildir. Ayrıca tavuk ürünlerine karşı Türkiye'nin hiç bir 
yerinde en ufak bir isteksizlik yoktur. Toplumumuzun gelir düzeyinin artışına paralel 

olarak tavuk eti ve yumurta talebinin de arttığı bilinmektedir.

Gerçekten de tavukçuluk ürünleri bol ve ucuz olarak üretilebilen, üstün besle
me değerine sahip, ülkemizin hiç bir yerinde hiçbir inanış nedeniyle reddedilmeyen, 
aksine severek yenilen gıda maddelerini oluşturmaktadırlar. Örneğin 2.5 kg canlı 
ağırlıktaki bir anaç tavuğun yılda 200 yumurta verebileceği bunlardan 150 civciv çı
kartabileceği, herbirinin 8 hafta gibi kısa bir sürede 1.5-2 kg'a ulaşabileceği; kısacası 
1-1.5 yıl içerisinde kendi ağırlığının 100 misli kadar ürün verebileceği düşünülürse ta-



vuğun üretim gücü daha iyi anlaşılır. Benzer şekilde, yine 1.5 kg canlı ağırlıktaki Leg- 

horn tipi bir yumurtacı tavuk yine aynı süre içerisinde ortalama 200 yumurta üretil

mektedir ki, bu, kendi ağırlığının yaklaşık 9 katına eşittir.

Besleme değeri bakımından ele alınacak olursa; yumurta, protein, vitamin ve 

mineral maddeierce zengin, lezzetli, sindirimi kolay, tek başına olduğu kadar diğer yi

yeceklerle de yenilebilen kaliteli bir gıda maddesidir. Aynı şekilde, tavuk ve hindi etle

rinin protein kapsamları sığır etinden daha yüksek, buna karşın yağ ve enerji kap

samları düşük olduğundan, özellikle belli bir yaşın üzerindeki insanlar için sağlığa 

daha uygundurlar.

Tavukçuluğun yiyecek maddesi olmaktan öte insanlara birçok yararları daha 

vardır. Çeşitli tavukçuluk yan ürünleri, aşıların hazırlanmasında, gübre, yem, matbaa

cılık, dericilik, fotoğrafçılık, ciltçilik, şarapçılık, tekstil ve konfeksiyon sanayisinin çeşit

li dallarında, sabun, boya ve şampuan yapımında kullanılmaktadır. Ayrıca çok iyi la- 

boratuvar hayvanları olup, bunlarla elde edilen sonuçiar insanlara kolaylıkla 

uygulanabilmektedir.

Bütün bunlara ek oiarak, geniş arazi gerektirmemesi, kurak ve verims z top

rakların değerlendirilmesine olanak sağlanması gibi üstünlüklere de sahiptir. Özellikle 

son yıllarda çayır ve mer'alarm bozularak tarla arasizine çevrilmesi, büyük ve küçük

baş hayvan yetiştiriciliğini sınırlayıcı önemli bir faktör oiarak ortaya çıkmıştır. Tavuk

çuluk yukardaki özellikleri ile, bu açıdan doğan eksikliği kapatabilecek en önemli se

çenek görünümündedir.

6.1.1. Tarihçe

Türkiye'de gelişmiş, modem bir tavukçuluk sektörünün kurulmasına ilişkin ilk 

çalışmalar 1930 yılında başlamıştır. Ankara’da sadece tavukçukukla ilgili konularda 

araştırma yapmak üzere Merkez Tavukçuluk Enstitüsü bu tarihte kurulmuştur. Ancak, 

tüm çabalara karşın bu enstitü, teknik bilgi, yetişmiş eleman ve ekipman yetersizliği 

gibi nedenlerle kısa sürede beklenen yararı sağlayamamış ve tavukçuluk uzun yıllar 

verimsiz bir üretim dalı oiarak kalmıştır.

Konu, yaklaşık yirmi yıl sonra daha ciddi şekilde tekrar ele alınarak, 1952 yı

lında Tarım Bakanlığı bünyesinde bir Merkez Tavukçuluk Komitesi ile Ziraat İşleri Genel



Müdürlüğü'ne bağlı Küçük Evcil Hayvanlar Şubesi kurulmuştur.

Bu tarihe kadar Türkiye'de bulunan tavukların hemen hemen tamamı "yerli 

tavuklar" olarak adlandırılan, düşük verimli yerli ırklarla, çeşitli ırkların birbirine karış

ması sonucu, kendi ırk özelliklerini yitirmiş melez tavuklardan oluşmaktaydı. 1352 yı

lından itibaren Tarım Bakanlığı tarafından Amerika Birleşik Devletlerinden Leghorn, 

New Hampsire ve Beyaz F’lymouth damızlıklar getirilerek üretilmiş ve bakanlığa bağlı 

kuruluşlara dağıtılmıştır. Buralarda üretilen damızlık civcivler de Türkiye Milli Tavuk

çuluk Komiseti ile onun illerdeki alt birimleri tarafından 1953-1969 yılları arasını kap

sayan dönemde, planlı bir şekilde halka aktarılmıştır. Yine, bu çalışmalar çerçevesin

de, 1965 yılına kadar, devletin hemen hemen tüm tarımsal kuruluşlarında tavukçuluk 

birimlerinin açılışı gerçekleştirilmiştir. Bu tarihlerden sonra damızlık üretimi işine özel 

sektör de girmiş ve kısa sürede gelişerek üretimlerini kamu kuruluşlarının çok üstüne 

çıkarmışlardır. Ancak, özel kuruluşlar kendi öz damızlıklarını yetiştirme yoluna hiç bir 

zaman gitmemiş, uluslararası ticari hibrit anaçları ile çalışmayı yeğlemişlerdir.

I

Yerli hibrit yetiştiriciliği ile ilgili ilk çalışmalarda bu sıralarda başlamıştır. 1865 

yılında Ankara Tavukçuluk Araştırma ve Planlama Genel Merkezi'nde bu konuda bir 

plan hazırlanmış ve 1968'de Ankara Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü Merkez olmak 

üzere yedi bölgede ilk Türk tipi hibrit anaç materlayinin elde edilmesine yönelik çalış

malar başlatılmıştır. Bu çalışmalar daha sonra 1979 yılında Ziraat İşleri Genel Müdür-' 

lüğü bünyesinde "Ülkesel Tavukçuluk Araştırma Projesi" kapsamında yürütülmeye 

başlanmıştır. Yerli hibrit anaçlarının geliştirilmesine daha fazla etkinlik kazandırmak 

amacıyla ayrıca 1982 yılında "Tavukçuluk Araştırma Geliştirme Projesi" uygulamaya 

alınmıştır.

Üretimle ilgili gelişmelere paralel olarak 1955-56 yıllarında, biri Ankara'da Et 

Balık Kurumu, diğeri İstanbul’da özel sektör tarafından iki tavuk mezbahası kurulmuş 

ve böylece pazarlamanın en önde gelen unsurları olan kesim, işleme, paketleme ve 

muhafaza konularında ilk önemli adımlar atılmıştır. Buna daha sonra, yurdun çeşitli 

yörelerinde, gerek Et-balık Kurumu, gerekse özel kuruluşlara ait kesim ve işleme te

sislerinin açılması izlemiştir. Bugün Türkiye'de değişik kapasitelerde bir çok modern 

kesimhane vardır.

«s
Türkiye'de Tavukçuluğun hızla gelişmesinde Karma Yem Endüstrisi'nin de 

büyük payı vardır, ilk yem fabrikaları 1956 yılında kurulan Yem Sanayii Türk Anonim



Şirketi tarafından kurulmuştur. Bugün Türkiye'nin her tarafına dağılmış kamu veya 

özel sektör kuruluşu çok sayısa yem fabrikası vardır. Bunlar ülke ihtiyacını karşılaya

cak toplam kapasiteye sahip olmalarına rağmen, çoğu çeşitli nedenlerle kapasiteleri

nin çok altında çalıştıklarından, zaman zaman yem sıkıntısı söz konusu olmaktadır.

Modern tavukçuluğun gereksinim duyduğu donanım ve aygıtlar uzun yıllar it

hal edilmiştir. Tavukçuluğun yaygınlaşmasına paralel olarak bunlar, örıce yemlik ve 

suluklardan başlayarak yurtiçinde yapılmaya başlamıştır. Bugün ülkemizde yemlik ve 

suluklardan kuluçka ve ana makinaları ile otomatik yemliklere ve kesimhane araç ve 

gereçlerine kadar bir çok makina ve donanım üretilmekte, hatta bunların bir kısmı dı

şarıya satılmaktadır. Aynı şekilde, karma yem endüstrisinde kullanılan vitamin ve mi

neral karmaları ile koruyucu ve tedavi edici ilaçların çoğu da yurt içindeki fabrikalar

dan sağlanmaktadır. Son yıllarda dış satıma getirilen serbestlik, bu alanlardaki bütün 

sıkıntıları ortadan kaldırıcı etki yapmıştır.

6.1.2. Sektörün Tanımı ve Sınırlandırılması

Tavukçuluk, tavuk ve tavuk ürünlerinin üretimi ile ilgili prensip ve uygulamala

rı araştırıp pratiğe aktarılmasını sağlayan bir bilim dalı olup, ıslah, kuluçka, barındır

ma, yemleme, hastalıklar ve hastalıklardan korunma, tavukçuluk ürünlerinin değer

lendirilmesi, korunması, pazarlanınası, çiftlik yönetimi, artıkların değerlendirilmesi 

gibi çeşitli konuları içerir.

Tavukçuluk, hayvancılığın ana kollarından biri olarak tarımsal faaliyetler içeri

sinde yer alır. Bununla beraber, her düzeyde teknik eleman yetiştirilmesi konusunda 

eğitim sektörüyle; yem bakımından karma yem endüstrisi ile; aşı, ilaç, mineral, vita
min ve yem katkı maddeleri sağlama yönünden ilaç sanayii ile; pazarlama faaliyetle

rinde ticaret sektörü ile; kuluçka ve ana makinaları, yemlik, suluk, ayak ve kanat nu

marası, yumurta viyolleri ve kutuları, kafes, soğuk depolama ekipmanları, kesim, 

işleme ve paketleme tesisleri, taşıma ve haberleşme araçları yönünden de endüstri

nin çeşitli dalları ile yakından ilişkilidir.



6.2. MEVCUT DURUM VE YAKIN GEÇMİŞTEKİ GELİŞMELER

6.2.1. Sektördeki Kuruluşlar

6.2.1.1. Kamu Kuruluşları

6.2.1.1.1. Üretim

Kamu sektöründe hizmet veren üretim birimleri ve kapasitelerine ait bilgiler 
Tablo 6.1'de verilmiştir.

Tablo 6.1. Kamu Tavukçuluk Kuruluşlarına Ait Kapasiteler Ve Üretim

Anaç Kümes Üretilen Satılan Kuluçka Ticari

Kuruluş Adı işletme Kapasitesi Yemeklik Kuluçkalık Makinası Civciv

Adedi (adet) Yumurta
(adet)

Yumurta
(adet)

Kapasite Üretimi

Proje ve Uygulama 44 122.275 16.027.478 1.368.312 1.293.478
XX

812.296
Gn. Md.lüğü 1.113.940

Tarım
işletmeleri 27 313.135 24.516.522 224.277 530.000

XX

636.950
Gn. Md.lüğü

Şeker Fabrikaları
Gn. Md.lüğü 13 35 000 7400 000 — — —

Ziraat ve Veteriner YY
Fakülteleri 5 17 600 3775750 242777 599C0 23000

Toplam 89 488010 5719750 1835366 1.883.378
XX

1.472.286
XXX

1.113.940

x Ön gelişim kapasitesi ; xx Yumurtacı ; xxx Etçi
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Tablo 8.2. Anaç Ve Büyük Anaç İşletme Sayısı ve Kapasiteleri (1986-1987).

Anaç Büyük Anaç (Etçi)

İşletme Sayısı

Kümes Kapasitesi

Kuluçka Makinası Kapasitesi

28

2.697.500

14.358.200

66.000

420.000

3

6.2.1.1. 2. Pazarlama Değerlendirme

Pazarlama ve değerlendirme ile ilgili başlıca kuruluş Et ve Balık Kurumu'dur. 

Kesim, soğuk depolama ve pazarlama hizmeti vermektedir.

6.2.1.1.3. Eğitim ve Araştırma

Üst düzeyde eleman yetiştiren kurumlar fakülteler olup, bugün Türkiye'de 14 

adei Ziraat, 7 adet Veteriner Fakültesi eğitim vermektedir. Ayrıca 3 adet Ziraat Tek

nisyeni, 2 adet Veteriner sağlık teknisyeni ve 1 adei laborant meslek okulu eğitim

yapmaktadır.

Fakülteler, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı'na bağlı Proje ve Uygulama 

ile Koruma ve Kontrol Genel Müdürlükleri bünyesinde yer alan kuruluşlar araştırma 

ve ıslah çalışmalarını yürütmektedirler. TÜBİTAK tarafından oluşturulan Batı Anadolu 

Küçük Evciller Zootekni Araştırma Enstitüsü'nün ise yakın geçmişte işlevine son veril

miştir.

6.2.1.1. 4. Diğer İşletmeler

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı'na bağlı Pendik, Etlik ve Samsun Hay-: 

van Hastalıkları Araştırma Enstitüleri ile Manisa Tavuk Hastalıkları Aşı Üretim Ensti- 

tüsü'nde aşı ve antijen üretimi yapılmaktadır.



6.2.1. 2. Özel İşletmeler

6.2.1. 2.1. Damızlıkçı-Kuluçkacı

Anaç ve büyük anaç işletmelerine ait bilgiler Tablo 6.2'de verilmiştir.

6.2.1.2. 2. Üretim İşletmeleri

Yumurtacı ve etlik piliç üretim işletmelerine ait bilgiler tablo 6.3'de verilmiştir.

Tablo 6.3. Üretim İşletmelerine Ait Bilgiler (1986).

Kapasite

(Hayvan/Kümes)

Yumurtacı 

Adet %

X
Etlik Piliç 

Adet %

2.500 2114 64.8

2.500-5.000 554 17.0 3432 86.9

5.000-10.000 289 8.9 380 9.6

10.000-25.000 204 6.2 101 2.6

25.000-50.000 74 2.2 26 0.6

50.000 29 0.9 11 0.3

TOPLAM 3264 100.0 3950 100.0

x) Bir yetiştirme dönemi kapasitesi

6.2.1. 2.3. Diğer İşletmeler

Makina ve ekipman sanayii ile ilgili kapasite ve üretim miktarına ait sağlıklı 

bilgiler elde edilememiştir. Aşı ve ilaç sanayii ile ilgili bilgileri ise Hayvan Sağlığı ve 

Hastalıklar çalışma grubu hazırlayacaktır.



6.2.2. Mevcut Kapasite ve Kullanımlı

6.2.2.1. Kamu Sektörü

6.2.2.1.1. Üretim

Kamu sektöründe mevcut kapasiteye oranla üretim yeterli değildir (Tablo©. 1 ). 

Üretim planlaması ve kurumlar arası eşgüdüm konularındaki eksiklikler bu durumun 

temel nedenleridir.

6.2.2.1. 2. Pazarlama ve Değerlendirme

Bu alanda hizmet veren başlıca kuruluş olan Et ve Balık Kurumu’nun işlevi 

hakkında bilgiler 5. Bölümde ayrıntılı olarak yer almaktadır.
*

6.2.2. 2. Özel Sektör

6.2.2.2.1. Üretim

Özel sektöre ait üretim kuruluşlarında, taiep azlığı, pazar tıkanıklığı gibi du

rumlar dışında varolan kapasite, bütünüyle kullanılmaktadır.

6.2.3. Üretim

Türkiye'de civciv, et, yumurta ve yan ürünler üretim miktarları yıllara göre dü

zenlenerek aşağıda bildirilmiştir.

6.2.3.1. Civciv Üretimi

Civciv üretimi; etçi anaç, yumurtacı anaç, etçi civciv ve yumurtacı ticari civciv 

olmak üzere dört ana grup halinde sürdürülmektedir. Bu ana gruplardan etçi olanların 

1987 yılı üretimleri 7ab?o 6.4'de, yumurtacı olanların üretimleri ise Tablo 6.5'de veril

miştir.



Tablo 6.4. Türkiye'de Etçi Damızlık Ve Ticari Civciv Üretimi (1000 Adet).

Yıl

Büyük

Anaç

Etçi

Anaç

Etçi

Civciv

İthal Yumurta- Kamu 

dan Üretim Kuruluşu

Toplam

Civciv

1987 10.3X 229 127333 3880 1204 132417

x) Ana hattının dişileri

Tablo 6.5.Türkiye’de Yumurtacı Damızlık Ve Ticari Civciv Üretimi (1000 Adet).

Yumurtacı Yumurtacı Kamu Köy Toplam

Yıl Ticari civciv Kuruluşu Tavuğu

1987 301 18941 1379 36000 55320



Ülkemizde mevcut tavuk ve horoz sayıları ise yıllar itibariyle Tablo 6.6'dek! gibidir.

Tablo 6.6. Yıllara Göre Tavuk , Horoz Varlığı Ve Yemeklik Yumurta Üretimi.

(1000 Adet)

Yıllar

Tavuk ve Horoz Varlığı Yemeklik Yumurta 

Üretimi

1967 30.387 1.536.189

1968 32.020 1.760.010

1969 32.313 1.828.268

1970 32.306 1.914.044

1971 34.612 2.131.361

1972 36.361 2.461.750

1973 38.329 2.557.852

1974 38.660 2.559.207

1975 39.327 2.596.692

1976 45.912 3.0S3.307

1977 48.427 3.989.644

1978 52.121 4.178.686

1979 53.709 4.314.193

1980 58.584 4.134.719

1981 56.753 4.580.922

1982 59.646 4.993.394 ;

1983 60.435 5.031,775

1984 60.472 5.659.334

. 1935 61.046 5.837.662

1386 58.039 5.448.681

1987 57,708 6.804.170 *

*) Verilen üretim miktarına köy tavukçuluğu üretimi dahildir. 

Kaynak: DİE Tarım İstatistikleri Özeti.
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6.2.3. 2.1. Kuluçkalık Yumurta Üretimi

1987 yılı kuluçkalık yumurta üretimi Tablo 6.7'deki gibidir. 

Tablo 6.7. 1987 Yılı Kuluçkalık Yumurta Liretimi (1000 Adet).

ETLİK YUMURTACI

Anaç Sayısı Ortalama 

Verim Ad.

Kuluçkalık Anaç Sayısı Ortalama 

Yum. Üretimi Verim Ad.

Kuluçkalık 

Yum. Ür.

2289 150 343000 301 200 60 129

6.2.3. 2. 2. Yemeklik Yumurta Üretimi

Yıllara göre yemeklik yumurta üretimi Tablo 6.6’daki gibidir.

1987 yılında üretilen 6.884.170 bin adet yumurtanın 4.318.560 bin adedi özel 

sektör tarafından üretilmektedir. Özel sektörün elindeki 18.941 bin adet civcivin (bu

nun % 90 ı yani 17.994 bini üretimde kullanılmaktadır) 4 milyon adedi beyaz yumur

tacı hibrid olup bunlardan elde edilen beyaz yumurta adedi de 864 milyondur.

6.2.3. 3. Et Üretimi

1987 yılı itibariyle piliç ve tavuk eti üretimleri Tablo 6.8 de verilmiştir.

Tablo 6.8. 1987 Yılı Piliç Ve Tavuk Eti Üretimi (ton).

Etçi Anaç Etçi Piliç Yumurtacı Anaç Horoz ve Erkek Piliç Toplam

6192 192005 79706 26156 304059



6.2.3, 4. Yan Ürünler Üretimi

Türkiye'de özellikle etlik piliçlerden üretilen taşlık, karaciğer, boyun, yürek gi

bi organlar tavuk sakadatı olarak ayrıca satılmakta, tüy, kan, baş, ayak, bağırsak vb. 

gibi organlar ise kısmen işlenmekle birlikte, çoğunlukla atılmaktadır. Ülkemizde 1987 

yılında etlik piliçlerden üretilen yukarıda sayılan organların üretimleri Tablo 6.9 daki, 

gibidir.

Tavuk gübresi üretimine gelince; bir yumurta tavuğundan bir üretim dönemin

de (52 hafta) 45-50 kg arasında gübre (kuru) elde edilebilmektedir. Buna karşılık bir 

etlik piliçten bir üretim döneminde (8 hafta) 4.3 kg gübre üretilebilmektedir. Buna gö

re tavuk ve piliçlerden elde edilen gübre üretimi Tablo 6.10'da gösterilmiştir.

Tablo 6.9. 1987 Yılında Etlik Piliç Yan Ürünleri Üretimi.

Organın Adı Vücuttaki % si Etçi Piliçlerden Üretilen Miktar (ton)

Yürek 0,45 1311

Karaciğer 1.90 5535

Taşlık 2.80 8157

Boyun 3.95 11507

TOPLAM 9.10 26510

Kan 3.40 9905

Tüy 8.00 23305

Baş 2.80 8157

Ayaklar 3.50 10196

Bağırsak 7.30 21266

Öd 0.80 2331

TOPLAM 25.80 75160

GENEL TOPLAM 34.90 101670



Tablo 6.10. Tavuk Gübresi Üretimi

Tavuk+Horoz Gübre LJr. Etçi Piliç Var. Gübre Ür. Toplam 

Yıl Varlığı (1000 ad.) (ton) (1000 ad.) (ton) Gübre

 _______________________________________________________________   Ür.(ton)

1972 35.000 1.850.000 - - 1.850.000

1985 61.000 3.050.000 100.000 430.000 3.480.000

1987 57.708 2.885.000 132 417 569.393 3.454.393

6.2.4. Dış Ticaret Durumu

6.2.4. 1. İthalat , '

Türkiye'nin son 3 yıldaki tavuk ve tavuk ürünlerine ilişkin ithalatı Tablo 6.11 

de gösterilmiştir.

Tablo 6.11. Türkiye'nin Yıllara Göre Tavuk Ve Tavuk Ürünleri İthalatı

1985 1936 1987

Ürün Adı Miktar Değeri Miktar Değeri Miktar Değeri

(adet) ($) (adet) ($) (adet) ($)
■s

Civciv

(Büyük Anaç) 37.955 442.500 39.635 220.947 48.154 208.311

Civciv (Anaç) 817.676 1.543.141 1.435.071 3.612.897 2.289.000 5.670.595



6.2.4. 2. İhracat

Türkiye'nin son üç yıldaki tavuk ve tavuk ürünleri ihracatına ilişkin veriler elde 

edilememiştir.

6.2.5. Stok Durumu

Türkiye'de kanatlı faaliyetleri ve buna dayalı olarak oluşan stoklara ilişkin ye

terli bir çalışma bulunmamaktadır. Ülkemizde kanatlı ürünleri fiyatları mevsimlere, 

bölgelere göre önemli derecede dalgalanmalar göstermektedir. Tavuk ürünlerine kar- 

şı talep kış aylarında artış göstermekte yazın ise arz ve talep dengesinin bozulması 

nedeniyle tavuk ürünleri fiyatları gerilemektedir. Talebin değişiklik ve dalgalanma ar- 

zetmesi arzın ve üretimin kontrolünü zorlaştırmaktadır. Bu nedenledir ki kanatlı ürün

lerinde arz ve talep dengesizliklerinden kaynaklanan fiyat dalgalanmalarını önlemede 

ve bunun sonucunda da üretime istikrar, devamlılık getirilmesinde ürünlerin zaman 

zaman depolanıp stoklanması ve talebin yükseldiği dönemlerde piyasaya arzedilmesi 

gerekmektedir. Yukarıda sözü edilen hususlarda etkin bir faaliyetin olmaması ve da

ğıtım kanallarının yetersizliği üretici ve tüketicilerin mağduriyetlerine sebep olmakta

dır.

Stoklama beraberinde yatırım, sermaye, pazarlama sorunlarım da birlikte ge

tirmektedir Kanatlı ürünleri halkın tüketim alışkanlıklarına bağlı olarak aynen süt ma

mullerinde oiduğu gibi günlük ve taze olarak işlem görmektedir. Tüketiciler alışkanlık

ları dışında kendisine sunulan yeni ürünleri yadırgamaktadır. Eğitim, kültür ve gelir 

düzeyinin düşük olması tüketicinin satınalma davranışlarını olumsuz etkilemektedir. 

Tavukçuluk sektörü günden güne endüstriyel yapıya dönüşürken tüketicinin alışkan

lıkları dışında kendisine sunulan yan ürünlere karşı gösterdiği ilgisizlik mevcut geliş

melere ve yapıya çelişki arzetmektedir. Bu nedenledir ki kümes sayısı ve ürün mik

tarlarında göze çarpan artış ile kesim, üretim ve depo gibi endüstriyel tesislerin 

sayılarında olan artış oranları aynı düzeyde olmamakta ve paralellik arzetmemekte- 

dir.



1980 yılında Türkiye Sınayi Kalkınma Bankası tarafından yapılan bir araştır

ma sonucuna göre kurulu, kurulmakta olan ve faaliyetlini durdurmuş tesislerin sayı ve 

kapasiteleri Tablo 6.12 de verilmiştir.

Tablo 6.12. Türkiye'de Stok Kapasitesi

Toplam Hacim Kapasite 

Sayı (bin m^) (bin ton)

Halen Faal Olan Depolar 806 1.920 553.3

Faaliyeti Durdurulmuş Olanlar 54 120 47.0

Kabul ve Montaj Aşamasında 68 118 35.8

İnşaat Halinde Olanlar 27 186 57.3

TOPLAM 955 2.344 693.4

Tablo 6.13. Faal Olan Soğuk Depoların Hukuki Bünyelerine Göre Dağılışı.

Kuruluşlar Sayı % Kapasita (ton) %

Belediyeler 215 26.6 87.701 15.3

Et ve Balık Kurumu 43 5.3 55.324 10.0

T. Süt Endüstrisi Kurumu 40 5.0 11.855 2.1

Kooperatifler 29 3.6 26.640 4.8

Diğer Kamu Kuruluşları 36 4.5 9.909 1.8

Özel Sektör 443 55.0 364.863 66.0

TOPLAM 806 100.0 553.292 100.0

Sözkonusu 806 soğutma tesislerinin % 82.5'inin (661 adedi) soğuk muhafaza 

ünitesine sahip ve -1 C ile +15 C de çalışmaktadır. Bu toplam depolama kapasitesi

nin % 67 sini (363.000 ton) oluşturmaktadır. Ülkemizde donmuş ürün muhafazasına 

yönelik soğuk depo kapasitesi ise 70.000 ton civarında olup, bunun yaklaşık % 43 ü
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Tablo 6.16. Tavuk Eti İçin Üretici, Toptan Ve Tüketici Fiyatlar! (TüAdet).

1985 1986 1987 1988

Üretici Fiyatları 390.0 498.7 840.0 1200.0

Toptan Satış Fiyatları 540.0 727.1 1190.0 1357.0

Tüketici Fiyatları 650.0 859.2 1345.0 1616.0

Tablo 6.17. Yıllara Göre Yem Fiyatları (TL.).

1985 1986 1987 1988

Yem

Etlik Civciv 107.8 135.8 204.9 322.9

Etlik Piliç 106.4 133.8 171.4 315.8

Yumurtacı Civciv 91.4 124.4 188.2 280.0

Yumurtacı Piliç 82.4 104.6 169.3 252.0

Yumurtacı Tavuk 82.7 109.6 180.0 255.0

Tablo 6.18. Yıllara Göre 1 Yumurta Ve 1 kg. Tavuk Etinin Satın Aldığı Yem Miktarı.

1985 1986 1987 1988

1 Yumurta 0.23 0.21 0.24 021

1 kg Tavuk Eti 3.64 3.72 4.12 3.73



6.2.8. İstihdam

Sektörün kamu ve özel kesiminde Ziraat Yüksek Mühendisi, Veteriner Hekim, 

gibi teknik elemanların yanısıra, usta, teknisyen ve işçi istihdam edilmektedir. Çalı

şanların sayısı hakkında kesin bilgiler elde edilememiştir. Ancak kamu sektöründen 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 30 yönetici, 35 Ziraat Yüksek Mühen

disi ve Veteriner Hekim, 200 usta ve 250 kadar da işçi istihdam edildiği saptanmıştır.

6.2.9. Mevcut Durumun Değerlendirilmesi

Beşinci Beş Yıllık F^lan döneminde tavukçuluğumuzun değerlendirilmesi ge

lişmeler ve sorunlar olmak üzere iki bölümde incelenebilir.

6.2.9.1 Gelişmeler

Çeşitli sorunlarına rağmen dönem içinde tavukçuluğumuzda önemli gelişme

ler kaydedilmiştir. Bunlar şöylece özetlenebilir:

Tablo 8 incelendiğinde, 1983 de 5.031.775 bin adet olan yemeklik yumurta 

üretimi 1987 yılında 6.837307 bin adede yükselerek % 35 oranında artış gösretmiştir. 

Aynı yıllar arasında tavuk eti üretiminde de % 21 oranında artış sağlanarak 1983: de 

250 bin ton civarında olan üretim miktarı 1987 de 304 bin tona yükselmiştir. Buna pa

ralel olarak fert başına yumurta ve tavuk eti tüketiminde de artışlar olmuştur-.

Son yıllarda tavuk ürünleri ihracatında genelde önemli sayılabilecek artışlar 

kaydedildiği görülmektedir. Ancak, bu artışlar tavukçuluğumuzun gelişmesine oranla 

istenen düzeyde değildir. Ülkemizin dışsatım konusunda daha aktif olması ve tavuk 

ürünlerinin dış pazarda payını artıracak önlemleri alması gereklidir.

İthalat tavukçuluğumuzun gelişmesine dolayısıyla katkıda bulunmaktadır. Bu 

konuda, başlıca ithal ürünü üstün nitelikli anaç ve civcivlerdir. Tablo 6.12 ithalatımızla 

ilgili gelişmeyi göstermektedir.



Parasai değer itibariyle karşılaştırdığında toplam ihracatımız yanında ithala

tımızın oldukça düşük kaldığı görülmektedir.

Her ne kadar yem kalitesiyle ilgili bir kısım sorunlar mevcut ise de, bu konuda 

geçmiş yıliara göre daha kaliteli yem yapıldığı da bir gerçektir. Kg. yumurta veya can

lı ağırlık artışı için tüketilen yem miktarlarının geçmişe oranla daha az olması da bu 

gerçeği ifade etmektedir.

Daha çok bütün olarak satılan tavuğun; parçalanmış olmak dışında pişmeye 

hazır ürünler halinde ve daha cazip ve sağlıklı bir paketleme ile pazara arzediimesi 

pazarlama konusunda önemli bir gelişme olmuştur.

6.2.9.2. Sorunlar

Kısa sürede süratli bir gelişme gösteren tavukçuluğumuzun sağlıklı, düzenli, 

istikrarlı şekilde gelişmesini engelleyen başlıca sorunlar aşağıda belirtilmiştir.

a- Organizasyon

Tavukçulukla ilgili hizmetlerin yürütüldüğü kamu ve özel sektör kuruluşları 

arasında düzenli bir işbirliği olmadığı gibi, her iki kesimin bünyesinde yer alan birim

ler arasındaki koordinasyon da yeterli değildir.

b - Pian-Program

Tavukçuluğumuzun geleceğe dönük güvenli gelişmesi, sektörü ilgilendiren
D

her konuda gerçekçi plan ve programların yapılması ve bunların uygulanması ile ilgi

lidir. Bu konuya gereği şekilde önem verilmemesi ülke tavukçuluğunu son derece 

olumsuz yönde etkilemektedir.



c - Tavuk Ürünleri Tüketimi

Gelişmiş ülkelerde ülkemizin 2-3 kaîı tavuk ürünleri tüketilmektedir. Ülkemiz

de ise talep projeksiyonlarının dahi altında bir tüketim söz konusudur. Ucuz ve sağ

lıklı beslenme için, hali hazır tavuk ürünleri tüketiminînîn artırılması tavukçuluğumu

zun en önemli sorunlarından biridir.

d - Denetim

Ülkemizde isteyen dilediği yerde, dilediği gibi, hiç bir kontrole tabi tutulmadan 

tavukçuluk yatırımı yapabilmektedir. Faaliyette bulunan işletmeler de hiç bir organ ta- 

- rafından kontrol edilmemektedir.

e - Damızlık

Dış ülkelerden ithal edilen damızlık materyaller verim ve hastalıklar yönün

den teste tabi tutulmamaktadır. Devletçe yapılmakta olan araştırma ve ıslah çalışma

larında yeterli imkan, kapasite ve modern teknolojinin uygulandığı söylenemez.

f- Yem

Miktar itibariyle olmamakla beraber kalite bakımından sorunlar vardır. Yemde 

kaliteyi yükselten balık unu, et unu, soya, mısır gibi hammaddeler hala yeterli miktar

da üretilmemektedir. Devletin kontrolünde olan yem denetimi etkin değildir.

g - Tavuk Hastalıkları İle Mücadele

Tavuk hastalıkları ve sağlığı ile ilgili mevzuat eksiklikleri giderilememiştir. Ta

vuk hastalıklarında kullanılan ilaç, dezenfektan vb. maddelerin kontrolü yeterince ya

pılmamaktadır. Köy tavukçuluğu hastalıklar bakımından kontrol altına alınamama- 

makîadır.



h - Eğitim ve Yayın

Her kesim ve kademede Tavukçulukla uğraşanlara bilgi veren bur kuruluş 

yoktur. Bir kaç kitap dışında Türkçe yayın ve periyodikler yoktur. Öğretici, eğitici nite

likte filmler, kurslar, seminerler yeterli olmaktan uzaktır.

ı - Pazarlama

Tavuk işletmeleri genelde küçük, dağınıktır. Pazarlamalarını çoğu zaman 

kendileri yaptıklarından ürünlerini değeri fiyatla satamamaktadırlar. Aracılar çoğu za

man pazarlamada önemli ve olumsuz rol oynamaktadırlar.

j - ihracat

İhracatın güven içinde, sürekli artırılması tavukçuluğumuzun geliştirilmesi ba

kımından çok önemli olmakla beraber, bu konuda zaman zaman meydana gelen 

olumsuz durumlar üretici ve tüketici açısından üzücü sonuçlara yol açmaktadır.

k - Kredilendirme

Kredi limitlerinin günün koşullarına göre ayarlanmasındaki gecikmeler, gayri 

menkul ipoteği aranması, bürokratik işlem zorlukları kredilendirmede bir kısım sorun

lardır.

I Yatırımların Azalması

Yatınmı gerekli kılan girdi fiyatlarının yükselmesi yeni yatırımları engelleyici

niteliktedir.

m - Veri Yetersizliği

Sektörün boyutunu ortaya koyarak bundan sonraki gelişmesini sağlam temel-



lere oturtacak yeterli ve güvenilir istatistiki bilgiler yeterli değildir.

6.2.10. Dünyadaki Durum

Dünya yumurta tavukçuluğu ve ülkemizle karşılaştırılmasına ait tablo ve bilgi

ler aşağıda verilmiştir.

Tablo 6.19. Kıtalarda Yumurta Üretimi (1000 ton).

KITALAR 1979-81 1983 1984 1985

Afrika 933 1183 1291 1363

Kuzey Amerika 5419 5438 5481 5553

Güney Amerika 1500 1820 1821 1874

Asya 7591 8899 9460 10085

Avrupa 11073 11695 11668 11748

Avusturalya 262 265 254 241

TOPLAM 26863 29108 29975 30864



Tablo 8.20. AET Ülkelerinde Nüfus Ve Tavuk Varlığı.

Ülke

İnsan Nüfusu (1985) 

(milyon)

Yumurtlayan Tavuk Miktarı 

(1985) (milyon)

Belçika / Lüksemburg 10 10

Danimarka 5 4

İrlanda 3.5 3

Fransa 55 68

Yunanistan 10 18

İtalya 57 53

Hollanda 14 33

İngiltere 56 40

B.Almanya 61 51

Portekiz 10 ' 5

ispanya 38 43

TOPLAM 320 328

Tablolar incelendiğinde söz konusu ülkelerin tavuk sayılarına oranla yumurta 

verimlerinin ülkemizden oldukça yüksek olduğu görülmektedir. Bizdeki düşük verimin 

başlıca nedeni toplam tavuk varlığımızda köy tavuğunun büyük orana sahip olması

dır.

AET ülkelerinde 1985 yılı toplam yumurta üretimi 4.153 milyon ton olarak 

gerçekleştiği, bunun 4.086 milyon tonunun topluluk içinde kullanıldığı ve dolayısıyla 

topluluğun % 101.6 kendine yeterli olduğu görülmektedir. Tablonun incelenmesinden 

topluluğun hem ihracatçı, hem ithalatçı olduğu görülmektedir.

AET ülkelerinde yumurta ithalat ve ihracatı yıllar itibariyle Tablo 6.22'de izlen

mektedir.



Tablo 6.21. AET Ülkelerinde Yumurta Üretimi ve Ticareti (1986).

Belçika/Lüks Danimarka Fransa İtalya Hollanda İngiltere Almanya Portekiz ispanya Yunanistan
♦

Kullanılan Civciv (mil.) 8.4 3.9 59.6 29.7 28.8 35.0 38.3 4.5 34.3 4.1

Tavuk Varlığı (milyon) 9.2 4.01 68.52 53.82 33.6 38.1 49.7 4.91 42.62 18.0

Toplam Yumurta ür.(ton) 2815 1345 14.975 10.770 10450 13375 2765 1450 12050 2465

Yumurta ithalatı (ton) 615 69 309 825 140 343 4635 0 6 0

Yumurta ihracatı (ton) 478 32 335 5 6202 233 626 3 139 1

Yum.,Mamul.ithalatı(ton) 6793 2243 20728 8365 6774 4610 28440 - - 511

Yum.Mam. İhracatı (ton) 3261 1371 3019 4379 3633Ö 1052 5125 - - -

Fert Başına Tük. (ad) 236 244 256 198 193 225 272 142 302 227

1) 1985 yılı, 2) 1984 yılı.



Tablo 6.22. AET Ülkelerinde Yıllara Göre Yumurta İthalat Ve ihracatı Arasındaki Farklar (ton).

1976 1981 1984 1985 1986

Belçika/Lüksemburg -1414 -554 -237 +8 +137

Danimarka -84 -1 +9 +55 +37

İrlanda +17 +206 +161 +167 + 120

Fransa +147 -575 -294 -40 -26

Yunanistan -26 -1 +5 -1 -1

İtalya +113 +141 +786 +442 +820

Hollanda -1986 -5018 -6034 -5959 -6062

İngiltere -80 -78 +175 +225 + 110

B. Almanya +3307 +4502 +3899 +4042 +4009

Portekiz 0 0 -16 -2 -3

İspanya -244 -324 -124 -5 -133

AET OT A
-C/H -1378 -1530 -1061 -992



tabio 6.23. AEÎ Ülkelerinde Kanatlı Eti, Etlik Piliç Üretimi Ve Ticareti (1986,1000 ton).

Belçika/Lüks Danimarka Fransa İrlanda İtalya Hollanda İngiltereı Almanya Portekiz İspanya Yunanistan

Toplam Kanatlı Eti üretimi 136 116 1306 62 1009 440 926 37 162 811 157

İthalat 31.4 4.8 25.0 8.8 28.8 30.8 88.3 216.7 - 15.4 2.7

İhracat 37.1 54.9 344.5 2.9 9.6 213.8 37.3 19.8 4.6 0.5

Fert Başına Tüketim (kg) 14.8 11.5 17.9 19.3 18.0 13.3 17.1 10.1 15.7 21.6 15.8

Etlik Piliç Üretimi 118 97 776 558 35.7 695.8 221 138 746 129

Fert Başına Tüketim (kg) 12.9 9.0 9.4 12.3 9.9 10.6 528.3 6.3 13.5 19.4 13.6

Kullanılan Civciv (mii./Ad.) 87.7 83.1 639.9 32.3 378.9 311.1 12.8 226.5 - 70.8

Üretici Fiyatı 39.6 5.58 6.02 - 1563 1.90 26.0 1.88 - - -
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Bununla beraber AET ülkelerinin ihracatı 1984 den itibaren önemli oranda 

düşme göstermektedir. Bu azalmada rekabetin yanı sıra ithalatçı ülkelerin kendine 

yeterli olma konusunda üretim artışı sağlamalarının etken olduğu söylenebilir. Tüketi

ci tercihlerinde ise kahverengi kabuklu yumurta kullanımı 1970 de % 29 iken 1986 da 

%71 oranında yükselmiştir.

AET ülkelerinde kanatlı eti ve etlik piliç üretimi ile ticaretine ait b lgiler Tablo 

6.23'de verilmiştir. Tablonun incelenmesinden AET ülkelerinde tavuk eti tüketiminin 

ülkemizden 2-3 kat daha fazla olduğu görülmektedir.

Tablo 6.24. AET Ülkelerinde Kanatlı Eti Dış Ticareti İthalat İhracat Farkı (1000 ton).

Ülke 1976 1981 1984 1985 1986

Belçika/

Lüksemburg -13.4 +2.8 +0.2 -4.9 -5.7

Danimarka -50.4 -56.8 -53.5 -54.8 -50.1

İrlanda -2.8 -0.5 +3.5 +4.9 +5.9

Fransa 76.6 -316.6 -303.0 281.2 -319.5

Yunanistan 0 -1.0 -3.1 +2.9 +2.2

İtalya +11.5 +6.4 +12.5 +20.2 +18.4

Hollanda -204.7 -237.1 -188.7 -181.1 -183.0

İngiltere -7.1 +6.1 +25.3 +30.3 +51.0

B. Almanya +226.0 +171.5 +186.7 +194.8 +197.1

Portekiz 0 0 0 0 0

İspanya -4.0 2.0 17.0 22.0 10.0

AET TOPLAM -116.5 -425.2 -313.9 -268.9 -272.9



ISO
6,3. ALTINCI PLAN DÖNEMİNDE GELİŞMELER

6.3.1. Genel Politika

Tavukçuluk, gerek ülkemizdeki hayvansal protein açığmın hızla kapatılması, 

halkımızın daha yeterli ve nitelikli beslenmesi bakımından gerekse, dış satım yoluyla 

ülkemize ekonomik çıkar sağlama olanağı bakımından geliştirilmesi en başta düşü

nülecek hayvansal üretim alanlarından biridir. Bu nedenle, önceki plan dönemlerinde 

olduğu gibi, altıncı beş yıllık plan döneminde de, tavukçuluğumuzun geliştirilmesi, bu 

konuda ileri ülkelerle her bakımdan boy ölçüşebilecek bir teknik-ekonomik yapıya 

kavuşturulmasını sağlayacak biçimde desteklenmesi ve teşvik edilmesi temel ve ge

nel politika sayılmalıdır.

Başlıca tavuk ürünleri olan tavuk eti ve yumurta yüksek enerji ve proteinli yo

ğun yemlere dayalı üretimde VERİMLİLİK yönünden diğer hayvansal ürünlerden üs

tündür. Ucuza malolan ve bol miktarda üretilebilen bu ürünlerin yurt-içi tüketiminin 

yükseltilmesi ve bunun için gerekli tüm önlemlerin alınması geçmiş plan döneminde 

yeterince gerçekleştirilmemiştir. Bu eksiklik giderilmeli ve tavuk ürünleri tüketiminin 

yükseltilmesi altıncı beş yıllık plan döneminde bir devlet politikası olanak benimsen

melidir.

Örgütlenme ve eşgüdüm ülke tavukçuluğunun gelişmesini aksatan güncel ve 

temel sorunlardan biridir. Beşinci beş yıllık plan döneminde bu konuda ülke ölçüsün

de yeterince etkin olabilecek bir ilerleme sağlanmamıştır. Yeni plan döneminde bu 

sorunun üstesinden gelmek ve ülkemiz tavukçuluğunu örneği gelişmiş ülkelerdekine 

benzer bir ulusal örgütlenme düzeyine kavuşturmak bir planlı gelişme politikası kabul 

edilmelidir.

Beşinci Beş Yıllık Plan döneminde entegrasyon (bütünleşme) üretimi artışı 

politikasının koşulu sayılmıştır. Yeni plan döneminde de bu ilkelerden temelde vazge

çilmemelidir. Ancak etegrasyon anlayışı kırsal alana yayılmış her biri küçük kapasiteli 

üretimleri de kapsayacak biçimde genişletilmelidir. Böylece hem üretim hızla yükselti-



lebilir, hem de topraksız tarım sayılan tavukçuluk sayesinde kırsal alandaki dar gelirli 

ve topraksız nüfus bir gelir ve geçim kaynağına kavuşur, işsizlik azalır ve özetle, kır

sal kalkınmaya önemli katkılar sağlanabilir.

Tavukçuluk emek-yoğun üretimden en ileri düzeyde mekanizasyon ve oto

masyona kadar uyum gösterebilir. Özellikle büyük ölçekli üretimlerde mekanizasyon 

ve otomasyon verimliliğinin başlıca koşuludur. Tavukçuluğu bu bakımdan destekle

yen yan sanayinin gelişmesi ve ülkemizin araç-aereç ve donanım bakımından dışa 

bağımlılığının azaltılması, hatta ülkemizin bu türden ürünler ihracatçısı durumuna 

gelmesi aitıncı beş yıllık plan döneminde önemle ele alınmalıdır.

Ülke tavukçuluğunun teknik ve ekonomik bakımdan her türlü haksız dış reka

betten korunması ve bu amaçla durumunun sistemli biçimde izlenip gerekli önlemle

rin alınması da, yeni plan döneminde önemli bir gelişme politikası sayılmalıdır.

Ülke tavukçuluğunun teknik-ekonomik yönden gelişmesi ve arzulanan düzey

lere erişmeside kamu ve özel sektöre ayrı ayrı önemli görevler düşmektedir. Sözko- 

nusu bu iki sektörün birbirini tamamlayan bir bütünlük içinde çalışması, geçmiş plan 

döneminde olduğu gibi yeni plan döneminde de korunmalı, yararlı ve gerekli görüien 

durumlarda ve konularda kamu-özel kesim işbirliği kurumsal bir yapıya kavuşturulma

lıdır.

6.3.1.1. Kamu Kesimi

Doğrudan üretim yapmak yerine özel kesimi üretimi özendirip yöneltecek 

"TEKNİK ve EKONOMİK ORTAM OLUŞTURMA ve GELİŞTİRME" kamu kesiminin 

tavukçuluğumuzun gelişmesine yönelik Araştırma, teknik eleman yetiştirme, yasal 

önlemlerin alınması, koruma ve kontrol gibi başlıca konularda genel hizmet stratejisi 

benimsenmelidir. Altıncı Beş Yıllık Plan döneminde bu kapsamda:

Uygulamada karşılaşılan dar boğazların giderilmesine ve ülke tavukçuluğu

nun gelişmesine doğrudan katkılar sağlayacak "ÖZGÜN BİLGİLERİN ÜRET'LMESİ



ve TEKNİKLERİN! GELİŞTİRİLMESİ" amacına yönelik araştırmalara önem verilmeli, 

bu bakımdan ülkesel sorunların yakından izlenmesine ve başta özgün pedigrili da

mızlık yetiştirme olmak üzere sorunlara çözüm getirici uygulamalı araştırmalara ön

celik verilmelidir.

Etkin bir eğitim-yayım hizmeti tavukçuluğun gelişmesinde en önemli etmen

lerden biridir. Özellikle, her düzeyde yetişmiş ve deneyimli insan gücü, üretimde ve

rimlilik ve karlılığın vazgeçilmez öğesidir. Bu nedenle, bakıcı, teknisyen ve diğer tek

nik eleman yetiştirilmesini amaçlayan uygulamalı eğitim hizmetleri, gerektiğinde özel 

kesim ile de işbirliği yapılarak, etkin bir biçimde ele alınmalıdır. Hatta Altıncı Plan dö

neminde ülkemizin, özel kesim ile de sıkı bir işbirliği sonucu, tavukçuluk alanında 

uluslararası nitelikte uygulamalı eğitim veren bir enstitüye kavuşturulmasına da çalı

şılmalıdır.

Kamu kesiminin ülke tavukçuluğunun gelişmesinde önemli işlevlerinden biri 

de denetlemedir. Her türlü aşı, ilaç, yem, hayvan materyali, ürün dış alımı ve yurt içi 

üretiminde ve tavukçuluk girişimlerinin kuruluş ve çalışması sırasında gerekli teknik 

denetimin etkili biçimde yapılması ve yasal önlemlerin alınması üzerinde önemle du

rulmalıdır. Beşinci Beş Yıllık Plan döneminde bu konuda bazı gelişmeler kaydedilmiş 

ise de hala gerek yasaya gerekse uygulamaya bağlı birçok eksik bulunmaktadır. Ye

ni plan döneminde kamu kesiminin bu bakımdan daha başarılı kılınmasına özen gös

terilmelidir.

Destekleme hizmetleri tavukçuluğun gelişmesini sağlayan itici güçlerin en 

önemlilerinden biridir. Geçmiş plan döneminde tavukçulukta gerçekleştirilen gelişme

de izlenen etkin bir kamu destekleme politikasının payı büyüktür. Altıncı Beş Yıllık 

plan döneminde de benzeri politika korunmalı ve bu arada pazarlama, ürün işleme 

ve değerlendirmeye yönelik girişimler de düşük maliyetli kredi desteği kapsamına 

alınmalıdır. Ayrıca, ülke tavukçuluğunun dış pazarlara açılması, dış pazarda tutun

ması ve genişlemesini sağlayıcı, tavukçuluğumuzu dış pazarlardaki haksız rekabet

ten koruyucu bir destekleme düzeni oluşturulması ve örgütlenmesi de altıncı plan dö

neminde kamu kesiminde önemle ele alınmalıdır.



Ülke tavukçuluğundaki her türlü örgütlenme ve eşgüdüm sorununun çözüm

lenmesinde kamu sektörünün önderlik etmesi ilke olarak benimsenmelidir. Altıncı beş 

yıllık plan döneminde ülke tavukçuluğunun teknik ekonomik durumunu izleyici sorun

ların saptayıcı gerekli önlemleri belirleyici bir ULUSAL TAVUKÇULUK GELİŞTİRME 

KURULU veya benzeri bir örgütün kamu-özel kesim işbirliği sonucu oluşturulması ön

celikle ele alınmalıdır.

6.3.1. 2. Özel Kesim

Beşinci beş yıllık plan döneminde izlenen politikalar sonucu özel kesim ülke 

tavukçuluğunda ucuz maliyetli, kaliteli ve bol üretimin gerçekleştirilmesi, ürünlerin 

yurt içinde ve yurt dışında etkin biçimde pazarlanması misyonunu üstlenmiştir. Yeni 

plan döneminde de benzeri politika izlenmeli ve bunun doğal sonucu olarak:

Özel kesim herşeyden önce örgütlenmeye üst düzeyde önem vermeli ve bi

reysel girişimlerden doğal olarak beklenen ekonomik çıkarın örgütlenme sayesinde 

daha da iyileştirileceğine inanmalı, örgütlenmenin savunucusu ve katılımcısı olmalı

dır. Özellikle, geçmişte ülke tavukçuluğunu dış pazarlarda güç duruma düşüren bi

reyci ticari eylemlerden kaçınmalı, örgütlenmiş düzen içinde hem kendi ekonomik çı

karını hem de ülkeninklni koruma yolunu benimsemelidir.

Entegre üretimi ve endüstriyel tavukçuluğu verimlilik ve kararlılığın önemli bir 

koşulu sayarak girişimini bu boyutlarda başlatıp geliştirilmelidir. Ayrıca bireysel girişi

mini, ülke tavukçuluğunun teknik bakımdan gelişip ilerlemesine, bilgi, damızlık mater

yali araç-gereç-donanım bakımından dışa bağımlılığının azalmasına, dış pazarlara 

açılmasına yarayacak biçimde kurmayı ve geliştirmeyi hedef almalıdır.

Ülke tavukçuluğunun gelişmesi ve uluslararası ortamda ve özellikle AET için

de îeknik-ekonomik rekabet gücünün oluşup yükselmesinde eğitim ve özgün araştır

manın önemini benimsemeli, kamu kesiminin bu türden girişimlerinin sürekli izleyicisi 

vs her bakımdan destekçisi olmalıdır.



6.3.2. Talep Projeksiyonu

6.3.2.1. Talebi Etkileyen Faktörler

Tavuk ürünleri iç talebini etkileyen faktörlerin belli başlıcaları aşağıdaki şekil

de özetlenebilir.

- Nüfusun büyüklüğü ve büyüme hızı,

- Milli gelir artışı ve talep elastikiyeti

- Tavuk eti ikame maddelerinin fiyatlarındaki göreli değişmeler,

- Gelir dağılımındaki değişmeler

- Şehirleşme düzeyi ve şehirleşme oranı.

Tavuk ürünlerinin önümüzdeki plan dönemindeki talep tahminleri yapılırken 

yukarıda sayılan faktörlerden ilk ikisi dikkate alınabilmiştir. 3. ve 4. faktörler hakkında 

güvenilir veriler elde edilememiştir. Üzerinde önemle durulacak bir diğer faktör ise, 

şehirleşme düzeyi olmaktadır. Talep elastikiyetindeki değişmeleri etkileyen en önemli 

unsurun, halkın genel tüketim alışkanlıkları paterni olduğu ve bu paternin reklam ve 

eğitim çalışmaları ile uzun dönemde yavaş yavaş değiştirilebileceği bildirilmektedir.

Bilindiği üzere ülkemizde tavuk ürünleri iç tüketim düzeyleri çok düşük olup, 

bu düzeylerin yükseltilebilmesi için reklam ve eğitim çalışmalarının başlatılması plan

lanmaktadır. Altıncı Beş Yıllık Plan dönemininm 1990 yılında başlayacağı ve bu ara

da reklam ve eğitim çalışmalarının da başlatılmış olacağı düşünülür ise, 1990 yılın

dan itibaren talep elastikiyetinin de yavaş yavaş değişmeye başlayacağı 

beklenmelidir. Zira ülkemizde kişi başına yumurta tüketimi 110 adet ve tavuk eti tüke

timi 6 kg dır. Bu AET ortalamasının 205 adet yumurta ve 21 kg tavuk eti olduğu dik

kate alındığında tavuk ürünleri iç tüketim düzeyimizin yükseltilebilmesi için büyük bir



potansiyelin var olduğu açıkça görülebilmektedir.

Bu nedenle ileriki yıllar için tavuk ürünleri iç tüketimi hesaplanırken yıllara gö

re değişen talep elastikiyet değerlerinden yararlanılması uygun olacaktır. Tarım Or

man ve Köyişleri Bakanlığı Koruma Kontrol Gn. Md. tarafından 1987 yılında yapılan 

Gıda Tüketimi ve Beslenme araştırmasına göre yumurta için talep elastikiyeti ortala

ma 1.02 olarak verilmiştir. Tavuk eti için bulunan değerier bu miktardan küçük olmak

la birlikte, aynı olarak kabul edilebileceği bildirilmektedir. DPT hayvansal ürünler için 

yıllık program üretim tahminlerinde talep elastikiyetini 1.20 olarak kabul etmektedir. 

1990 yılında bu değere ulaşılabileceği düşünülecek olur ise, 1990 yılı için talep elas

tikiyeti 1.20 olarak kabul edilip, her yıl meydana gelecek gelişmeler dikkate alındığın

da yumurta ve tavuk eti için kullanılabilecek talep elastikiyetleri 1990-2000 yılları için 

aşağıda şekilde olacağı tahmin edilebilir.

Diğer taraftan halkın tüketim alışkanlıkları paternini etkileyebilecek bir başka 

önemli unsur ise, şehirleşme oranındaki artış olmaktadır. 1990 yılından 2.000 yılına 

kadarki kentsel nüfus oranındaki artışlarda dikkate alındığında yukarıda belirtilen ta

lep elastikiyet değerlerine ulaşılabileceği kolayca tahmin edilebilmektedir.

Dördüncü Beş Yıllık Plan çalışmalarında 1977,1982 yılları için talep elastiki

yetleri tavuk eti için sırasıyla 2.15 ve 1.90 yumurta için 1.20 ve 1.20 olarak bildirilmiş 

ve Beşinci Beş Yıllık Plan dönemiyle ilgili olarak yapılan talep projeksiyon hesapla

malarında da 1S82 yılı için verilen değerlerin aynen alındığı belirtilmiştir.



Tablo 6.25. Yıllara Göre Yumurta , Tavuk Eti Talep Elastikiyeti Ve Kentsel 

Nüfus Oranları.

Yıllar

Talep Elastikiyeti 

Yumurta Tavuk eti

Kentsel Nüfus Oranı

%

1990 1.200 1.200 56.93

1991 1.225 1.300 57.80

1992 1.250 1.350 58.68

1993 1.275 1.400 59.58

1994 1.300 1.450 60.48

1995 1.325 1.500 61.41

1996 1.350 1.550 62.34

1997 1.375 1.600 63.16

1998 1.400 1.650 64.26

1999 1.425 1.700 65.24

2000 1.450 1.750 66.24

Ülkemizde yumurta tüketim düzeyi çok düşüktür. Yapılacak eğitim ve reklam 

çalışmalarıyla yumurtanın talep elastikiyetinin yıllık artışlarla 1990 yılında 1.20'den 

2000 yılında 1.450'ye yükseltilebileceği tahmin edilmektedir. Tavuk eti için verilen 

1.90'lık talep elastikiyeti değeri ise normalden yüksek olup, yıllık plan hedefleri ile 

gerçekleşen üretim miktarları arasındaki farklılıktan da bu durum görülebilmekledir. 

Ancak DPT'nın yıllık program çalışmalarında kullanılmış olduğu 1,20’lik değer ise dü

şük bir değer olarak kabul edilmelidir. Bu nedenle yumurtaya göre daha hızlı gerçek

leşecek yıllık artışlar ile tavuk eti talebinin 1990 yılı için kabul edilen 1.20 lik seviye

sinden 2000 yılında 1.750 ye yükselebileceği tahmin edilmektedir.

Kısaca yıllık iç talep artış hızı şu şekilde hesaplanmaktadır.

Yıllık İç Talep Artış Oranı: Yıllık Nüfus Artış Oranı (%)-ı-

Miİli Gelir Artış Hızı (%)x Talep Elastikiyeti



Yıüık nüfus artış oranı % 2.5, milli gelir artış hızı (net) % 2.5 olarak alındığın

da yıllara göre belirlenen iç talep artış oranları aşağıdaki şekilde hesaplanmıştır.

Tablo 6.28. Yıllara Göre Hesaplanan Yıllık İç Talep Artış Oranları.

Yıllar v

İç Talep Artış Oranları (%) 

Yumurta Tavuk Eti

1990 5.500

I

5.500

1991 5.563 5.750

1992 5.625 5.875

1993 5.888 6,000

1994 5.750 6.125

1995 5.813 6.250

1996 5.875 6.375

1997 5.938 6.500

1998 6,00 6.625

1999 6.063 6.750

2000 6.125 6.875

2.2, İç Talep Projeksiyonları

Tablo 6.26 da hesaplanan yıllık iç talep artış oranlarına göre tahmin edilen iç 

talep projeksiyonları Tablo 6.27 de verilmiştir.



Tablo 6.27. Tavuk Ürünleri Yurtiçi Talep Projeksiyonu.

Yıllar Toplam (ton)

Yumurta 

Kişi Başına (kg) Toplam(ton)

Tavuk E d 

Kişi Başına (kg)

1988 _ 6.871 - 6.804

1989 392.1 7.065 388.3 6.996

199C 413.7 7.271 409.7 7.200

1991 436.7 7.491 433.3 7.432

1992 461.2 7.725 458.8 7.685

1993 487.8 7.971 486.3 7.946

1994 515.5 8.209 516.1 8.218

1995 545.5 8.484 548.4 8.529

1996 577.5 8.763 583.4 8.853

1997 611.8 9.064 621 3 S.204

1998 648.5 9.371 662.5 9.574

1999 687.8 9.701 707.2 9.975

2000 730.0 ' 10.041 755.8 10.396

Tablo 6.27'de verilen yurtiçi talep projeksiyonu değerlerinden görüldüğü üze

re, ferk başına yıllık yumurta tüketimi Altıncı Beş Yıllık Planın ilk uygulama yılı olan 

1990 yılı için 7.430 kg olarak tahmin edildiği halde, plan döneminin son yılı olan 1934 

yılında ise 8.830 kg olacağı tahmin edilmektedir. Aynı değerler tavuk eti için 7.360 kg 

ve 8.780 kg olarak tahmin edilmektedir. Verilen bu değerler AET ortalamalarından 

önemli ölçüde düşüktür. Hatta 2000 yılı için verilen 11.640 kg lık yumurta ve 12.0 kg 

lık tavuk eti yurtiçi fert başına talep miktarlarının bile AET ortalamalarından düşük ka

lacağı görülmektedir.

6.3.2.3. Dış Talep Projeksiyonları

Dünyada tavuk ürünleri üretim, ihracat ve ithalatının gene! durumu Tablo 

6.28 ve 6.29’da özetlenmiştir.
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Tablo 6.28, Dünya Tavük Eti Üretimi, İthalat Ve İhracat Miktarları.

YILLAR

1983 1984 1985 1986 1987(Ön tah) 1988 (tah)

Dünya Tavuk Eti Ür.

(Bin ton) 24.406 25.189 26.248 27.300 28.996 30.140

Tavuk Eti İthalatı

(Bin ton) 1.492 1.318 1.368 1.453 1.500 1.466

Tavuk Eti İhracatı

(Bin ton) 1.713 1.654 1.657 1.786 1.947 1,926

İTHALAT (%) 0.11 5.23 5.21 5.32 5.17 4.86

İHRACAT(%) 7.02 6.53 6.31 6.54 6.71 6.36

Tabio 6.29. Dünya Yumurta Üretimi, İthalat Ve İhracat Miktarları.

1983

YILLAR 

1984 1985 1986 1987 1988

DünyaYumurta Üretimi

(Milyon Adet)

Dünya Yum. İthalatı

366.772 372.321 378.141 384.404 388.759 391.957

(Milyon Adet)

Dün. Yum. İhracatı

15.846 16.941 16.483 16.884 18.247 18.774

(Milyon Adet) 16.704 16.434 15.956 15.346 15.452 15.914

İTHALAT(%) 4.32 4.55 4.36 4.39 4.69 4.79

İHRACAT (%) 4.56 4.41 4.22 3.99 3.97 4.06

Tablo 6.28 değerlerinden görüldüğü üzere Dünyada tavuk eti ithalat ve ihra

catının yıllık üretim içerisindeki payı, son yıllarda % 5-6 dolayında gerçekleşmektedir.



Ülkemizin tavuk eti ithalatı yoktur ve başta Ortadoğu ülkeleri olmak üzere çeşitli ülke

lere ülkemizden yapılan tavuk eti ihracatları, 1983 yılında 2.435, 1984'de 5.936, 

1985'de 4.983, 1986'da 4.222 ton şeklinde gerçekleşmiştir. Ülkemiz tavuk eti ihraca

tının toplam üretimindeki yeri ise % 2 civarında kalmaktadır.

Ülkemizin yumurta ithalatı, 1983 yılında 1.515, 1984'de 909, 1985'de 1.261 

ton olmuş ve 1986 yılında ithalat yapılmamıştır. İthal edilen yumurtaların büyük bir 

kısmı tekrar ihraç edilmiştir. Ülkemizin yumurta ihracatı ise, 1983 yılında 22.172, 

1984'de 49.610, 1985'de 38.172 ve 1986'da 15.723 ton olarak gerçekleşmiştir. Yu

murta ihracatımızın toplam üretimimiz içerisindeki payı, yıllara göre % 5 ile 15 arasın

da değişmektedir.

Bilindiği üzere, dünya tavuk eti ve yumurta ithalatında orta doğu ülkeleri 

önemli bir yer tutmaktadır. Ülkemizin ihracat yaptığı en büyük pazar da ortadoğu pa

zarı olmaktadır. Gerek tavuk eti ve gerekse yumurta ihracatımızın yıllara göre göster

miş olduğu gelişmeler dikkate alınacak olur ise, gelecek yıllar için talep projeksiyonla

rını garantili bir esasa bağlamak olanaksız görülmektedir. Bu durumda en uygun yol, 

yıllık üretimin belirli bir kısmının ihraç edilebileceğini varsayarak yıllık dış talep mik

tarlarını tahmin etmektir.

Yumurta ihracatımızın toplam üretimimiz içerisindeki payının yıllara göre % 

5-15 arasında değişebildiği ve son yıllarda da yumurta ihracatımız da belirgin bir dur

gunluk görüldüğü dikkate alınacak olur ise, Altıncı Beş Yıllık Plan döneminde yıllık or

talama ihracatımızın üretimin % 10’u kadar olmasını hedeflemek mümkündür.

Tavuk eti ihracatımızın ise, yıllık üretimimizin % 2 kadarı olduğu yukarıda 

açıklanmıştır. Ülkemiz piliç eti üretim endüstrisinin yeterince entegre olamayışı, yeter 

kalitede ve bol miktarda standart tavuk eti üretiminin sağlanmaması bakımından en 

büyük engel oluşturmaktadır. Ülkemiz piliç eti üretim entüstrisi 1980 li yılların sonla

rında hızlı bir entegrasyon sürecine girmiştir. Daha birçok büyük entegrasyonun önü

müzdeki plan döneminde devreye girmesi beklenmektedir. Dolayısıyla Altıncı Beş 

Yıllık Plan döneminde piliç eti üretim endüstrimizde entegrasyon seviyesinin yüksel-



meşine bağlı olarak kaliteli standart üretimimizin bir hayli artacağı düşünülmelidir. Pi

liç eti üretim endsütrimizin entegrasyon seviyesinin artması neticesinde sağlanacak 

olan kaliteli standart mal üretimine paralel olarak dış pazar imkanlarının da gelişeceği 

muhakkaktır. Bu duruma göre çeşitli yıllarda tahmin edilen tavuk ve yumurta dış talep 

miktarları Tablo 6.30 ve 6.31'de verildiği şekilde hesaplanabilir.

Tablo 6.30. Tavuk Eti Dış Talep Projeksiyonu

Yıllar

İhracatın Yıllık Üretim 

içindeki Payı (%)

Tavuk Eti Dış Talebi 

(Bin ton)

1988 2 7.4

1989 2 7.8

1990 2.5 10.2

1991 3 13.0

1992 3.5 16.1

1993 4 19.3

1994 5 25.8

1995 5 27.4

1996 5 29.2

1997 5 31.1

1998 5 33.1

1999 5 35.4

2000 5 37.8

Tavuk eti ve yumurta dış talep projeksiyonlarında, ülkemizin AET tüm üyeliği 

Altıncı Beş Yıllık Plan döneminden sonra kesinleşeceği göz önüne alınarak AET ül

kelerine fazla bir ihracat yapılabileceği düşünülmemiştir. Zaten AET ülkelerinin mev

cut duruma göre yumurtada yaklaşık % 2 ve tavuk etinde yaklaşık % 6 civarında üre

tim fazlalığı bulunmaktadır.



Tablo 6.31. Yumurta Dış Talep Projeksiyonu

Yıllar

İhracatın Yıllık Üretim 

İçindeki Payı (%)

Yumurta Dış Talebi 

(Bin ton)

1988 10 37.2

1989 10 39 2

1990 10 41.4

1991 10 43.7

1992 10 46.1

1993 10 48.8

1994 10 51.6

1995 10 54.6

1996 10 57.8

1997 10 61.2 *

1998 10 64.9

1999 10 68.8

2000 10 73.0

6.3.2. 4. Tavuk Ürünleri Toplam Talep Projeksiyonları

Tablo 6.27, Tablo 6.30 ve 6.31'de verilen talep projeksiyonlarına ait değerler 

birleştirildiğinde, tavuk ürünleri toplam talep miktarı yıllar itibariyle tablo 6.32 de veril

diği şekilde özetlenebilir.



Tablo 6.32. Tavuk Ürünleri Toplam Talep Projeksiyonları

YUMURTA TAVUK ETİ

Yıllar İç Talep Dış Talep

Toplam

Talep İç Talep Dış Talep

Toplam

Talep

1988 371.7 37.2 408.9 368.1 7.4 375.5

1989 392.1 39.2 431.3 388.3 7.8 396.1

1990 413.7 41.4 455.1 409.7 10.2 419.9

1991 436.7 43.7 480.4 433.3 13.0 446.3

1992 461.2 46.1 507.3 458.8 16.1 474.9

1993 487.8 48.8 536.6 486.3 19.3 505.6

1994 515.5 51.6 567.1 516.1 25.8 541.9

1995 545.5 54.6 600.1 548.4 27.4 575.8

1996 577.5 57.8 635.3 583.4 29.2 612.6

1997 311.8 61.2 673 621.3 31.1 652.4

1998 648.5 64.9 713.4 662.5 33.1 695.6

199S 687.8 68.8 756.6 707.2 35.4 742.6

2000 730.0 73 803.0 755.8 37.8 793.6

6.3.3. Üretim Hedefleri

Ülkemizin genel tavukçuluk politikası, tavuk ürünleri üretimimizin iç tüketim 

taleplerinin tamamını karşılayacak ve bir miktarda ihracatı mümkün kılacak şekilde 

düzenlenmesi şeklinde belirlenmiştir. Dolayısıyla Tablo 6.32 de verilen tavuk ürünleri 

toplam talebinin yurt içi kaynaklarla karşılanması hedeflenmektedir.

Tavukçuluğumuzun genel durumuyla ilgili açıklamalarda da belirtildiği üzere, 

ülkemizde tavuk ürünleri üretiminin her yıl belirli ölçülerde artırılabilmesi İçin bütün 

koşullar uygundur. 1988 yılı koşullarında işletmelerin çalışma kapasitelerinin tama

mından yararlanamadığı bilinmektedir. Geçmiş yıllarda da kapasite kullanım oranla

rında düşüklükler görülmüştür. Bu nedenle ilerikl yıllarda hedeflenen üretim miktarla-



rının gerçekleştirilebilmesi için bir taraftan mevcut tavukçuiuk işletmelerinin kapasite 

kullanımlarının yükseltilmeleri sağlanmalı ve diğer taraftan da yeni işletmelerin kurul

ması teşvik edilmelidir.

Tavuk ürünleri toplam talebinin yurt içi kaynaklarla üretilmesinin hedeflenme

si nedeniyle, 1990 yılında 419.9 bin ton olarak gerçekleşmesi beklenen tavuk eti üre

timinin Altıncı Beş Yıllık Plan döneminin son yılı olan 1994 yılında 541.9 bin tona yük

selmesi hedeflenmektedir. Yumurta üretim hedefleri ise, 1990 yılı için 455.100 ton ve 

1994 yılı için 567.1 ton olarak belirlenmiştir.

Bu üretim hedeflerinin gerçekleştirilebilmesi için, herşeyden önce oldukça dü

şük düzeyde olan tavuk ürünleri iç tüketim alışkanlığının yükseltilebilmesi ve dolayı

sıyla iç talebin yıllar itibariyle arttırılması gerekmektedir. Dış pazarlardaki ihraç gücü

müzün devam ettirilebilmesi de ayrıca bir zorunluluktur.

Tavuk ürünleri ihracatımızın başlamış olduğu 1980'li yıllarda ihracatımızın 

artmasına paralel olarak üretimin de kolayca artırılabiidiği geçmiş yıllardaki uygula

malardan bilinmektedir. İhracat özellikle yumurta fiyatlarının üretimi teşvik edici sevi

yelerde olmasını sağlamaktadır. Fiyatların işletmelerin yeterli kar elde etmelerini sağ

ladığı dönemlerde ise, hem mevcut işletmeler üretimlerini yükseltmekte ve bu amaçla 

ilave yatırımlara girmekte ve hem de yeni işletmelerin kurulması belirli bir hız kazan

maktadır. Dolayısıyla önümüzdeki yıllar için hedeflenen üretimlerin gerçekleştirilebil

mesi, ihracatın devam ettirilebilmesine paralel olarak iç piyasada sağlanan uygun ar

tış fiyatlarına bağımlı olacaktır.

6.3.4, İthalat Projeksiyonu

Ülkemiz tavukçuluğunda ithalat bakımından en başta gelen kalemlerden biri, 

damızlık civciv teminidir. Damızlık civciv ithalatında etlik büyük anaç ve anaçlar yer 

almaktadır.

Ülkemizde halihazırda faaliyete geçmiş 3 adet etlik Büyük Anaç işletmesi



mevcuttur. Bunlardan İzmirde kurulmuş olan işletme 1979 yılından itibaren faaliyete 

geçmiş ve yaklaşık 20 bin kapasiteli olup, 1987 yılından itibaren faaliyetini durdur

muştur. Ankara'da faaliyete geçen diğer bir işletme ise yaklaşık 30 bin kapasite ile fa

aliyete devam etmektedir. İstanbul'da 1988 yılında faaliyete geçen başka bir işletme 

ise, yaklaşık 20 bin kapasite ile faaliyetine devam edecektir. Altıncı Beş Yıllık Plan 

döneminde bu işletmelerin kapasite artırımına gitmeleri muhtemeldir. Ayrca geniş 

çaplı anaç ithalatı yapan diğer işletmelerin büyük anaç ithalatına gitmeleri ce muhte

mel bir durum olmaktadır.

Yumurtacı yönde herhangi bir büyük anaç işletmesi mevcut olmayıp, yumur

tacı anaçlar büyük çoğunlukla yurt dışından ithal olunmaktadır.

Ülkemizde tavuk ürünleri toplam talep projeksiyonları ve dolayısıyla üretim 

hedefleri tablo 32’de verilmiştir. Bu hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için etlik civciv ve 

yumurtacı civciv üretimimizin arttırılması gerekmektedir. Dolayısıyla yumurtacı ve et

lik anaç ebeveyni ithalatımızda her yıl bir miktar artış beklenmektedir.

Yumurta üretimimizin ileri yıllarda artırılabilmesi büyük ölçüde ticari işletme

lerde yetiştirilen tavuk miktarının toplam tavuk miktarı içerisindeki payının artmasına 

bağlı olacaktır. 8u nedenle önümüzdeki yıllarda köy tavuklarının miktarı azalmasa bi

le fazla bir artış göstermeyecek ve buna karşılık yumurta üretimi yapan işletmelerin 

toplam kapasiteleri yıldan yıla artacaktır. Dolayısıyla önümüzdeki yıllarda yumurtacı 

anaç ithalatımızda bir artış beklenmelidir.

Etlik anaç ithalatımız 1987 yılı itibariyle 2.289.000 adet olarak gerçekleşmiş

tir. Ancak bu miktarın yaklaşık 900.000 kadarı ihraç amacı ile etçi kuluçkalık yumurta 

üreten firmalar tarafından ithal edilmiştir. Ülkemizden yılda yaklaşık 70-80 milyon 

adet etlik kuluçkalık yumurta ihraç edilmekte olup, ihracatın önümüzdeki yıllarda da 

aynen devam etmesi halinde bu işletmeler aynı miktarlardaki etlik anaç civcivine ta

lep göstereceklerdir.

Diğer taraftan Ankara ve İstanbul'da kurulan etlik büyük anaç işletmeleri



1988 yılı itibariyle tam kapasiteye ulaşacaklar ve 1989'dan itibaren tam kapasiteyle 

etlik anaç civcivi üreteceklerdir. Dolayısıyla 1989 yılından itibaren etlik anaç civciv it

halatında belirgin bir düşme görülebilecektir.

1987 yılında 48154 adet etlik büyük anaç, 2.289.000 adet etlik anaç ve 

300.465 adet yumurtacı anaç ithalatı yapılmış olup, bu miktarların Altıncı Beş Yıllık 

Plan dönemine ait tahminleri tablo 6.33'de verilmiştir.

Tavukçuluk genel politikamızın gereği olarak ülkemizin tavuk ürünleri ithalatı 

düşünülmemelidir. AET tam üyeliğimizin kesinleşmesi halinde bir miktar topluluk içi ti

caret düşünülebilir ise de bu miktarların çok büyük boyutlara ulaşması beklenmemeli

dir.

Ülkemizde tavukçuluk ekipmanları genel olarak yerli üretimle sağlanmakta

dır. Ancak kuluçkahane ve kesimhane ekipmanlarında yerli üretimin kalitesi çoğu du

rumlarda büyük çaplı projeler için yeterli olmamaktadır. Bu nedenle önümüzdeki yıl

larda da kuluçka makinaları ve komple kesimhane ekipmanları gibi araç gereçlerin 

ithal edilmesi beklenmektedir.



Tablo 6.33. Türkiye'nin Altıncı Beş Yıllık Plan Dönemindeki Damızlık Civciv 

İthalat Projeksiyonları.

Yıllar

Yumurtacı Anaç 

(adet)

Etçi Büyük Anaç 

(adet)

X
Etçi Anaç 

(adet)

1988 320.000 40.000 2.000.000

1989 350.000 50.000 1 300.000

1390 380.000 60.000 1.230.000

1991 415.000 60.000 1.410.000

1992 450.000 60.000 1.600.000

1993 490.000 70.000 1.580.000

1994 530.000 70.000 1.820.000

1995 570.000 80.000 1.820.000

1996 610.000 80.000 1.980.000

1997 650.000 90.000 2.000.000

199S 690.000 90.000 2.300.000

1999 730.000 100^000 2.380.000

2000 770.000 100.000 2.710.000

x) Etçi anaç ithali direk olarak etçi büyük anaç ithali ile ilgilidir. Kurulmuş ve 

kurulacak olan büyük anaç işletmelerin oluşturacakları kapasiteye göre büyük anaç 

ithalat rakamları değişebilir.' Etçi anaç ithal rakamlarından da görüldüğü üzere büyük 

anaç ithalatını artırmak için yeterli kapasitenin var olacağı anlaşılmaktadır.



6.3.5. Mevcut Teknolojik Durum ve Muhtemel Gelişmeler

6.3.5.1. Mevcut Teknolojik Durum

6.3.5.1.1. Türkiye'de

Gerek et, gerek yumurta sektöründe bugüne kadar yanlış bir politika ve yön- 

lendirme ile üst yapı birimlerinden sadece üretim işletmeleri kurulmuştur. 8u işletme

lerin çoğunda da proje hataları yapılmıştır (Yer seçimi, yerleşim planı, kapasite tayini 

vs. gibi konularda). Üretim teknolojisi olarak makro problemler aşılmış ise de işletme

ler arasında geniş bir varyasyon olup, bu durum verimliliği ve karlılığı etkileyecek bo

yutlardadır. Belli durumlarda uygulanması gereken teknolojilerin tesbit ve tatbikatı 

üzerinde durulmalıdır. Özel sektör yatırımlarını teşvik ve finanse eden kamu kuruluş

larının hızla gelişen teknolojiyi takip edemediği, yapılan yönlendirme kontrol ve finans 

desteklerinden anlaşılmaktadır.

Alt yapı ile ilgili ve kamu kurumlarınca üstlenilmesi gereken bazı yatırım ve 

hizmetler halen yetersiz durumdadır. Bu eksiklerin kısa sürede giderilmesi gerekir.

- Her kademede görev alacak eleman eğitimi,

- Tavuk hastalıkları kontrol ve teşhis laboratuvarları,

- Üretim işletmelerince kullanılan yemlerin kimyasal, mikro-biyolojik ve kCıf 

mantarları bakımından analiz ve kontrollarını yapacak laboratuarlar,

- Yumurta ve tavuk etinin üretimden tüketime kadar insan sağlığına uygunlu

ğunun denetimi,

- Sektörde birçok noktada boşlukta kalan konular için yasal düzenlemeler ya

pılması.
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6.3 5.1.2. Diğer Ülkelerde

Çeşitli dünya ülkelerinde teknolojik benzerlikler yanında büyük farklar da var

dır. Bu yüzden diğer ülkeleri aynı kalıp içinde tanımlamak mümkün değiidir. Ancak 

bütün ülkelerde tavukçuluk sektöründe emek yoğun teknolojilerden bir uzaklaşma ol

duğu söylenebilir. Batılı ülkeler teknolojilerini satmak için teknoloji yoğun projeleri ve 

yatırımları desteklemektedir.

Gelişmiş ülkelerin çoğunda küçük ve orta kapasiteli işletmeler sayısa azalır

ken büyük kapasiteli işletmeler hızla çoğalmaktadır. Büyük işletmelerde ise rnekani- 

zasyon ve otomasyon hızla artmakta ve daha rasyonel üretim mümkün olmaktadır. 

Bu arada büyük işletmelerin son üretim halkasını kontratlı aile işletmelerine devretme 

tercihleri de göze çarpmaktadır. Yine gelişmiş ülkelerde üretimden sonraki aşamada 

et ve yumurtayı işlenmiş gıda maddeleri haline getiren endüstriye ağırlık vermektedir. 

Son beş yılın gelişmelerine bakıldığında endüstriye giden et ve yumurta oranının hız

la arttığı göze çarpmaktadır.

6.3.5.2. Muhtemel Gelişmeler

8 3.5. 2.1. Türkiye'de

Tavukçuluk sektöründe ve kullanılan teknolojilerde çeşitli ülkelerin, bazı fark

larla, aynı ana yolları izlediği kesindir. Bu sebeple Türkiye'nin kendisinden önce bu 
sektörde gelişmiş giyebildiğimiz ülkeleri zaman farkı iie takip etmesi kaçınılmazdır. 

Halen yeni teknolojiler geliştiren bir ülke durumunda olmadığımıza göre gelişmiş ül

keleri çok yakından izlemesi, onların kullandığı teknolojileri alıp bünyesine "adapte" 

etmesi gerekir. Önemli olan hangi şartlarda ve hangi kapasitede nasıl bir teknoloji 

kullanılması gerektiğine karar vermektir.

Türkiye'nin önümüzdeki yıiiarda üretimle ilgili teknolojik eksikliklerini giderdik

ten sonra tüketime kadar oian aşamada saklama, taşıma, değerlendirme, paketleme 
gibi konularda yeni teknolojileri kullanması zorunludur. İç tüketimi arttırmak, ürün çe-



şitiendirmek, sağlıklı ürün elde etmek ve dış pazar rekabeti yapmak için buna gerek 

vardır.

6.3.5. 2. 2. Diğer Ülkelerde

Toplu üretim yapmak, birimler arasındaki kopukluğu ve dengesizliği ortadan 

kaldırmak ayrıca üretim maliyetlerini düşürmek için gelişmiş ülkeler büyük işletmelere 

ve entegrasyona yönelmektedir. Bu sürecin hızlanması önümüzdeki yıllarda beklen

mektedir.

Önümüzdeki yıllarda klasik genetik ve ıslah çalışmaları yerine biyokimyasal 

çalışmaların ikame edileceği ve bu dalda gen transferi, tür meleziemelerl gibi devrim 

savılacak uygulamaların başlanacağı beklenmektedir.

6.3.6. Diğer Sektörlerle İlişki

6.3.6.1. Yem Sanayii

1986 yılı itibariyle ülkemizde işletmede bulunan yem fabrikası 204 adet olup, 

tek vardiyada üretim kapasitesi 3.781.000 ton'dur. 1987 yılı için bu değerler, 221 fab

rika ve 4.157.000 ton üretim kapasitesi olarak bildirilmektedir.

1986 yılı toplam yem üretimimiz 2.860.062 ton olarak bildirilmekte olup, bu 

miktarın 1.238.480 ton kadarı kanatlı yemidir. 1987 yılı toplam yem üretimimiz ise 

3.576.302 ton olup, kanatlı yem miktarı 1.196.438 ton olarak bildirilmektedir.

Ülkemizin 1987 yılı toplam yem ve yem katkı maddeleri ithalatı 2.167 ton 

iken, yem ihracatımız 69.672 ton olmuştur. 1987 yılında ihraç edilen yemin çok bü

yük bir kısmının kanatlı yemi olduğu bildirilmektedir.

Genel olarak ülkemiz tavukçuluğunun yem sanayii sektörü ile ilişkilerinde, ta

vuk üretimi için gerekli yemlerin üretiminin miktar olarak karşılanması bakımından



geçmiş yıllarda bir problem görülmemiş ve gelecek yıllar içinde bir sıkıntı olacağı dü

şünülmemektedir. Ancak kaliteli kanatlı yemi üretiminin sağlanabilmesi açısından 

özeiiikle soya fasulyesi küspesi, balık unu, et-kemik unu gibi önemli protein kaynakla

rı İle mısır gibi enerjice zengin yem hammaddelerinin yeter miktarda ve arzu edilen 

dönemlerde temininde sıkıntı çekilmektedir. Bu bakımdan ülkemiz tavukçuluğunda 

verimliliğin sağlanması ve maliyetlerin düşürülebilmesi bakımından gerekli olan kali

teli yem üretiminin sağlanabilmesi için üikemiz de soya fasulyesi, balık unu, et-kemik 

unu ve mısır üretiminin arttırılmasına ihtiyaç vardır. Önümüzdeki plan döneminde 

yem değerlendirme sayısının broiler üretiminde 2.0'ye, yumurta üretiminde 2.4-2.5’e 

kadar indirilebilmesi için bu hususların önemle ele alınması gerekmektedir,

Ülkemiz yem sanayii sektörünün önümüzdeki beş yıllık plan döneminde ta

vuk yemi üretimi için gerekli kapasiteye sahip olduğu yukarıda verilen rakamlardan 

anlaşılmaktadır. Ancak, önümüzdeki yıllarda tavuk üretiminin entegre üretim sistem

leri ile yürütülmesi esas olduğundan, özellikle tavukçuluğun yoğun olduğu bölgeler

deki tavuk yemi ağırlıklı üretim yapan fabrikaların tavukçulukta entegrasyon için ge

rekli hazırlıklara biran önce başlamaları çok yerinde bir tutum olacaktır.

6.3.6. 2. Pazarlama-Değerîendirme

Tavukçuluk sektörünün halihazırdaki problemlerinin önemli bir bölümü pazar

lama ve değerlendirme ile ilgilidir. Bu nedenie tavukçuluk sektörünün pazarlama ve 

değerlendirme sektörü ile ilişkilerinin önümüzdeki plan döneminde iyileştirilmesine 

kesin oiarak ihtiyaç duyulmaktadır.

Ülkemizde tavuk eti pazarlaması yönünden acilen gerekli olan hususlar aşa

ğıdaki gibi sıralanabilir:

1. Yetersayıda ve uygun kaliteyle kesim yapabilen kesimhanelerin kurulması

ve işletilmesi teşvik edilmelidir.

2. Mevcut kesimhanelerin kesim kalitelerini yeterli düzeye çıkarmaları zorun-



lu kılınmalı ve gerekli iyileştirmeleri verilen makul bir süre içerisinde sağlayamayan 

İşletmeler faaliyetten menediîmelidirler.

3. Çoğu durumlarda kesimhanelerin yeter kapasiteli soğuk depo ve şok te

sisleri mevcut değildir. Tavuk etlerinin soğuk depolardan merkezi satış depolarına so 

ğutma tesisatı bulunan araçlar ile taşınması kalitenin korunması açısından zaruridir. 

Ayrıca, şehir içi dağıtımının da aynı şekilde soğutmalı araçlarla yapılması gerekmek

tedir. Çoğunlukla ülkemizde mevcut kesimhanelerde yeterli kaliteyle kesilmemiş 1a- 

vuk etleri uygun olmayan koşullarda nakledilip dağıtımı yapılması sonucu, müşteriye 

oldukça olumsuz kaliteyle arzedilebilmektedir. Son zamanlarda devreye girer, ve ge

rek kesim ve gerekse nakil ve dağıtım bakımından arzu edilen yöntemlere uyan fir

malar ise piyasaya arzetmiş oldukları tavuk etleri ile emek faaliyetler yürütmektedir

ler.

4. Tavuk eti pazarlaması ile ilgili kuruluşların önümüzdeki dönemde ürünlerini 

daha fazla oranda parçalanmış ve işlenmiş şekilde satmaya ağırlık vermeleri gereke

cektir. Parçalanmış standart tavuk porsiyonları üretimi, fried chicken restaurantlarının 

devreye girmesini hızlandıracaktır. Ayrıca entegre üretim yapan kuruluşların, fried 

chicken işletmecilerine ham madde temini bakımından özel yardımlarda bulunması, 

tavuk eti tüketiminin artırılabilmesi açısından gereklidir. Yine aynı şekilde tavuk etin

den, salam, sosis, sucuk, hot dog vs. gibi işlenmiş ürünler üretimi için gerekli her tür

lü teşvik sağlanmalıdır.

5. "Chilled pock" gibi derin dondurulmadan cüzi dondurma ile paketleme yay- 

gınlaştırılmalıdır.

6. Tavuk ürünlerinin yurt içinde satış ve dağıtımında bir standart yöntem ge

liştirilmeli ve yöntemin uygulanabilirliği için süpermarket ve kasaplarda eksik olan 

ekipmanların teminine kolaylık sağlanmalıdır.

Yumurta yönünden pazarlama ve değerlendirme sektörü ile İlgili önemli hu

suslar ise şunlardır:



1. Ülkemizde yumurta pazarlamasında da 12'lîk viyollerle satış yaygınlaştırıl

malı ve en kısa zamanda yumurta standartlarının uygulanması zorunlu kılınmalıdır.

2. İşletmelerin sağlam yumurtalarla birlikte kırık, çatlak ve kirli yumurtaları pi

yasaya sürmeleri önlenmelidir.

3. Yumurta taşıyan toptancıların rastgeie koşullarda yumurta taşımaları ve 

perakendecilerin yumurtaları market önünde güneş altında bırakarak satmaları kont

rol altına alınmalıdır.

4. Özellikle tüketimin düşük olduğu yaz aylarında görülen ve fiyatların aşırı 

düşmesine neden olan üretim fazlalıkları, yumurta tozu, sıvı yumurta, kutulanmış ve

ya paketlenmiş yumurta mamülleri şeklinde işleyen tesislerin biran önce kurulması 

teşvik edilmelidir.

6.3.6.3. Tavukçuluk Yan Sanayii

Ülkemizde tavukçuluk alanında kullanılan ekipmanların önemli bir kısmı yerli 

kaynaklarla üretilmektedir. Sadece kuluçkahane ekipmanları ile kesimhane ekipman

larına önemli ölçüde ithalat söz konusudur. Kuluçka makinaları ve kesimhane ekip

manları yurdumuzda da üretilmekle beraber, kalite, büyük çaplı işletmeler için yeterli 

görülmediğinden, bu gibi ekipmanlarda yerli üretim kalitesinin yükseltilmesi gerek

mektedir.

Diğer tafartan kesimhane'erimizin büyük bir kısmında kesimhane artıklarının 

değerlendirilebilmesi için rendering tesisleri mevcut değildir ve yerli renderirıg ekip

manlarınca kalite son derece yetersizdir. Bu nedenle bu alanda kaliteli ekipman üreti

mine son derece fazla ihtiyaç duyulmaktadır.

Önümüzdeki yıllarda büyük çapiı yumurta üretim işletmeleri için otomatik yu

murta toplamanın sağlandığı kafes ekipmanlarına da ihtiyaç duluyacak olup, bu gibi 

kafes ekipmanlarının Türkiye'de de üretimi teşvik edilmelidir.



/

6.3.6.4. İlaç ve Aşı Sanayii

Tavuk üretimimiz için ihtiyaç duyulan aşı ve ilaçlar büyük ölçüde yerii üretim

le karşılanmakla birlikte son yıllarda ithal aşıların kullanılması oldukça yaygınlaşmış

tır.

Genel olarak ilaç ve aşı sanayii yönünden eksikliği hissedilen husus, kullanıl

makta olan ilaç ve aşıların etkinliğinin kontrolüdür.

Ülkemize ithal edilen aşıların memleketimizde üretimini sağlayabilmek açısın

dan, özel sektörün aşı üretimine girmesi teşvik edilmelidir.

6.3.6.5. İnşaat Sanayii

Ülkemizde tavukçulukla ilgili yatırımlarda anahtar teslimi inşaat yapan ciddi 

kuruluşlar henüz mevcut değildir. Haibuki gelişmiş ülkelerin birçoğunda özellikle kü

mes yapımı, ihtisaslaşmış özel inşaat şirketleri tarafından gerçekleştirilmektedir. 13u 

gibi özel inşaat şirketleri bölgelere uygun standart kümes yapımı sağlamaktadırlar, 

özellikle büyük çaplı projelerin gerçekleştirilebilmesi bakımından bu şekilde anahtar 

teslimi kümes ve tavukçuluk tesisi yapımını sağlayacak olan inşaat şirketlerinin önü

müzdeki plan döneminde teşvik edilmesi gerekmektedir.

6.4. SEKTÖRÜN MEVCUT DURUMUN AET VE DİĞER ÜLKELERLE 

KARŞILAŞTIRILMASI

' ‘ Türkiye'de kapasite ve üretim k onularında sağlam kaynaklara dayalı istasîik- 

ler yoktur. Burada bazı yayınlar ve sektörle doğrudan temas sonucu alınan veriler 

kullanılacaktır. Köy ve bahçe tavukçuluğuna ait hiç bir veri yoktur.

Yumurta Sektörü: Poultry Intemational'ın Ağustos 1987 sayısındaki verilere 

göre 1986 yılında 20 Milyon adet yumurtlayan tavuk vardır. Yemeklik yumurta üretimi 

5 Miiyar, yemeklik yumurta ihracatı 700 milyon adettir. Aynı kaynağa göre 1980 de



yumurtlayan tavuk sayısı 14 milyon, yumurta üretimi ise 3.1 milyar adettir. Buna göre 

1980-85 yıllan arasındaki 5 yılda yumurta tavuğu sayısında % 42.8 (yıllık ortalama % 

8.57) artış olmuştur.

Türkiye'de kahverengi-yumurta tavuğu miktarı, toplamın % 75'i kadardır. Ta

rım Orman ve Köyişieri Bakanlığından izin alınarak ithal edilen hibrit anaçlardan gide

rek bir kapasite tahmini yapmak mümkündür. Ancak Tarım Orman ve Köyişieri Ba

kanlığından ithal izni alındıktan sonra gerçekleşmeyen ithalatlar dikkate alındığında 

bu kaynağın yanıltıcı olma ihtimali ortaya çıkmaktadır.

Hibrit anaç ithal eden damızlıkçı işletmelerle doğrudan yapılan temaslar so

nucu şu özet bilgi verilebilir:

1985 yılında damızlıkçı işletmeler tarafından üretilerek satılan yumurtalık dişi 

civciv sayısı 25 milyon adettir. Bu miktardaki yumurtalık civcivden kademeii olarak 

verime girmesi sonucu üretilen yemeklik yumurta talebin çok üzerine çıktığından er

tesi yıl (1986) ciddi bir kriz meydana gelmiştir. Bu nedenle 1986 da üretilen civciv 

miktarı 18.5 milyona inmiştir (% 26 azalma) 1986 yılında yapılan 18.5 milyon yumurta 

civcivi üretimi için, 1985 de ithal edilen 165.000 anaç ile önceki yıldan kaian 140.000 

anaç (İL verim yılı) kullanılmıştır. 1987 yılında üretilen yumurtalık dişi civciv sayısı 19 

milyon adettir. Bu üretim için 1986 da 173.000 anaç ithal edilmiş, 140.000 anaç ise i), 

verim yılında kullanılmıştır. 1988 yılındaki dişi yumurtalık civciv sayısının 23 milyon 

adete ulaşacağı tahmin edilmektedir. (Bir önceki yıla göre % 25 artış). Bu üretim için 

1987 de 230.000 adet anaç ithal edilmiş, 100.000 adet civarında anacın ise il. verim 

yılında kullanılması öngörülmüştür. Bu üretimin % 75-80 bölümünün kahverengi ta

vuk olacağı sanılmaktadır. 1988 yılında yaşanan kriz sonucu yumurtalık civciv üreti

minin 1989 da % 20 civarında azalacağı beklenmektedir. Aynca beyaz yumurtacı 

üretimin 1S89 da % 35-40 lara varacağı, muhtemel ithal programlarından hesaplan

maktadır.

Görüldüğü gibi yumurta üretiminin kaynağını teşkil eden anaç ithalatı kısa va

desi göstergelere, yaşanan dönemin kriz ve taleplerine gere planlanmakta, yıldan yıla



% 25 lik artış veya azalmalar göstermektedir. Hiçbir konuda olmadığı gibi burada da 

istikrar bulunmamaktadır.

Damızlıkçı işletme büyüklükleri 5.00 ile 80.000 arasında değişirken; ticari iş

letmelerde yer tavukçuluktan kafes tavukçuluğuna geçiş sebebiyle işletme büyüklük

leri artmaktadır. Finansman ve pazarlama imkanları farklılığına göre işletme büyüklü

ğü bakımından geniş bir varyasyon (5.000-1 milyon) göze çarpmaktadır.

Et Tavukçuluğu: Poultry International'ın Ağustos 1987 verilerine göre Türki

ye'de üretilen tavuk eti 1978-81 yılında 245 bin ton, 1985 de 271 bin ton'dur. "Poultry 

Meat” olarak tanımlanan bu üretimin sadece etlik piliç eti olmaması gerekir. Çünkü 

karkas etlik piliç ağırlığı 1.4 kg varsayılırsa bu miktar etin üretimi için yaklaşık 190 

milyon etlik piliç üretimi ve kesimi gerekir ki bunu doğrulayan ne yem ne de damıziık 

kapasitesi bulunmaz. Ancak etlik piliç dışında kalan damızlık ve yumurta tavukları bir

likte düşünülürse bu tavuk eti üretimi doğru kabul edilebilir.

Yem sanayiciler Birliği XIV. yıllık genel kurul faaliyet raporunda (25 Mayıs 

1988) 1987 yılında üretilen etlik piliç yem miktarı 460.000 ton olarak belirtilmektedir. 

Yabancı sermayeli bir ilaç ve premiks üreticisi firmanın tesbitlerine göre ise bu miktar 

480.000 ton'dur. Aradaki farkın, Yem Sanayiciler Birliği üyesi olmayan ve kendi yemi

ni yapan küçük işletmelerden ileri geldiği düşünülebilir. Genellikle ülkemizde etlik pi

liç kesim ağırlığı 1.8-2.2 kg arasında (ortalama 2 kg ve yemi ete çevirme oranı 2.3 

kabul edilebilirse bir pilicin 2x2.3=4.6 kg yem yediği hesap edilebilir. 480.000 ton etlik 

piliç yemi kullanıldığına göre 1987 yılı etlik piliç üretimi: 480.000: 4.8 kg 104 milyon 

adet olarak tesbit edilebilir. Bu miktarda etlik civciv üretimi için ise % 80 kuluçka ran

dımanı ile 104 milyon: 0.80=130 milyon kuluçkalık yumurta kullanılmış olması icabe- 

der. Aynı yıl ihracat bağlantısı yapılan 150 milyon kuluçkalık yumurta vardır. Buna 

göre 1987 de üretilen toplam kuluçkalık yumurtalık sayısı: 130 milyon+150 mil- 

yon=280 milyon adettir. Bir anaçtan ortalama 125 kuluçkalık yumurta alındığı kabul 

edilirse 2.2 milyon anacın varolduğu hesaben bulunabilir. Bazı yabancı damızlıkçıla- 

rın Türkiye'de yaptığı temaslar sonucu bulunduğu anaç varlığı da 2 milyon adedin 

üzerindedir.



1988 yılında kuluçkalık yumurta ihracatının zorlaşması ve buna paralel azal

ması, iç tüketim azalması, yem sübvansiyonunun değiştirilmesi finans zorluğu gibi 

nedenlerle anaç varlığının ve bağlı olarak etlik civciv üretiminin % 40-50 dolayında 

düşmesi beklenmektedir.

Türkiye'de anaç işletmesi ve kuluçka kapasitesi bakımından büyük varyas

yon vardır (5.000 adetten 600.000 adete değişen anaç kapasitesi). Ülkemizde halen 

üretim yapan 600.000 anaç / yıl kapasitesi bir adet ve faaliyete yeni başlayan 

500.000 anaç / yıl kapasiteli bir adet olmak üzere iki büyük anaç işletmesi mevcuttur.

Etlik piliç işletmelerinin kapasiteleri ise 1.000 adetle birkaç yüzbin arasında 

değişmektedir.

AET ülkelerinde tavukçuluk sektörünün üretim düzeyleri ile ticaret durumları 

hakkında bilgiler 10. bölümde verilmiştir. İlgili bölümde verilen tablolardan da incele

nebileceği gibi azalan ihracat ve düşen fiyatlar sonucu topluluk üyeleri yumurta üreti

mini azaltmaktadır. Üretim arzını kısarak fiyat istikrarı sağlamak üzere topluluk ülke

lerinde bazı tedbirler düşünülmektedir. Bu arada yumurta verimine başlanmış 

sürülerde ayıklama yoluyla azalma gündeme gelirken, bugüne kadar zorla tüy değişi

mi uygulanan sürülerde bu program yeniden gözden geçirilmekte veya bundan vaz- 

geçilmektedir. Üretilip kümeslere alman yumurta civcivi sayısı 1987 ve 1985 yılının 

altına inmiştir.

İspanya ve Portekiz yukarıda izah edilen AET tablosundan farklı bir durum 

göstermektedir. Her iki ülkede yumurta pazarının arttığı rapor edilmektedir. İspanya 

üretiminin 1987 yılında 12.8 milyar adede ulaşacağı tahmin ediliyor. Bu büyüme se

bebinin tüketim artışı yanında İspanya ve Portekiz'in AET içinde ihracat konusunda 

iyimser ve ümitli olduklarından kaynaklandığı sanılıyor. Halen Ispanya'nın Cezayir'e 

büyük miktarda yumurta satma imkanı vardır.

Orta Doğu, Yakın Doğu ve Kuzey Afrika ülkeleri dışında kalan bazı üçüncü ül-



kelerin projeksiyonlarında yeni üretim artışları vardır. Herne kadar ABD de yumurta 

üretim artışı varsa da gelecek için yapıyacak planlamada iç tüketim azalması ve ihra

cattaki düşmenin gözönünde tutulması gerekecektir. Japonya'da yüksek sayılabile

cek iç tüketim artışı sonunda gözle görülür bir üretim büyümesi izleniyor. Rusya'da 

ise artış temposu küçük yüzdeler halinde olsa bile üretimdeki büyüme trendi devam 

etmektedir.

1987 de dünya toplam üretiminin 536.5 milyar olması beklenmektedir. Bu 

miktar 1985'e göre % 0.4 artış olduğunu göstermektedir.

AET ülkeleri arasında fert başına yıllık yumurta tüketimi bakımından Portekiz 

istisnai dışında çok büyük farklar yoktur. Ayrıca ülkelerin son 10 yıllık tüketimleri izle

nirse artış oranları sıçramalar göstermeyip küçük değerler şeklindedir. Hatta bazı kü

çük oranlarda azalmalar bile vardır. Bu durum bir bakıma AET ülkelerinde yumurta 

tüketimi bakımından bir doyuma yaklaşıldığı izlenimi vermektedir. Bu tesbit, AET ül

kelerinin gerek üretim planlaması gerekse yumurta dış ticareti (ithal veya ihraç) bakı

mından üzerinde durulması gereken bir kriterdir.

AET ülkeleri genel olarak yumurta ihracatçısı durumundadır. 1976 yılında 

274 miyon olan yumurta ihracatı 1984 yılında 5.5 kat artarak 1.5 milyara ulaşmıştır. 

Fakat 1984 yılından itibaren yumurta ihracatı giderek azalmış ve 1986 da neredeyse 

1984 rakamının yarısına inmiştir (1986 da topluluğa katılan ispanya ve Portekiz'in ih

racatı düşülürse kalan miktar 856 mityon adettir). Bu azalmada dış pazar rekabeti ile 

ithalatçı ülkelerin kendi kendine yeterli olma konusundaki ulaştığı seviye etkili olmuş

tur.

AET bünyesinde yumurta pazarı 1987 de fiyatların düşüklüğü sebebiyle zor 

bir dönem yaşamaktadır. İspanya'da fiyatiar % 13, İtalya'da % 30, Hollanda'da geçen 

yıl sonundan bu yana % 50 düşmüştür. Belçika'da taleplerin % 16 azaldığı rapor edil

mektedir.

/

International Egg Commıssion (IEC; bültenine göre AET ülkelerinde tüketici
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tercihleri istikametinde kahverengi kabuklu yumurta kullanımı oranı yükselmektedir. 

Kahverengi yumurtanın beyaz yumurtadan üstün olduğu ülkeler Fransa, İngiltere, 

İtalya, İrlanda ve Portekiz'dir. Avusturya, B. Almanya, İsviçre ve İspanya'da ise beyaz 

yumurta önde gelmektedir. Hollanda'da tüketici kahverengi yumurtayı tercih etmekte

dir. Hollanda'da üretilen yumurtanın ise % 65'i beyazdır. Bu ülkede üretilen yumurta

nın 2/3 ü ihraç edildiğine göre Hollanda ürettiği kahverengi yumurtayı kendisi tüketi

yor, beyazları ihraç ediyor demektir.

Avrupa Ekonomik Topluluğu bakanlar konseyi yıllar süren uzun tartışmalar

dan sonra yumurta tavukları kafes boyutları üzerinde mutabakata varmışlardır

1. Tavuk başına en az 450 cm2 / tavuk alanı sağlanmalıdır.

2. Tavuk başına 10 cm. yemlik uzunluğu bulunmalıdır

3. Her kafeste, kafes boyunca devam eden kanal suluk veya 2 nipel suluk ya 

da bir adet çanak suluk bulunmalıdır.

4. Kafes alanının % 65 sahasında kafes yüksekliği 40 cm. olmalı ve kafesin 

hiç bir yerinde kafes yüksekliği 35 cm. in altına düşmemelidir.

5. Kafes tabanındaki meyil % 14'ü geçmeyecektir.

1 Ocak 19S8 tarihinden itibaren yapılacak bütün yeni kafesler bu şartlara gö

re imal edilecek, 1995 senesinden itibaren ise bu şartlara sahip olmayan kafesler kul

lanılmayacaktır. Kafes imalatı bakımından (A) tipi kafeslerin bugünkü gübreyi kanala 

yönlendiren kısmı ile birlikte yeni şartlara uydurulması problem olacaktır. Bazı AET 

ülkelerinin kafes tavukçuluğu konusunda kendi özel şartları olabilecektir. Danimar

ka'da beher tavuk için sağlanan kafes alanı 1 Ocak 1988 den itibaren 600 cm2 ola

caktır.



6.5. DEĞERLENDİRME VE ALINMASI ÖNGÖRÜLEN TEDBİRLER

1. Tavukçuluk, ülkenin hayvansal protein açığının kapatılmasında, hayvancı

lık sektörünün geliştirilmesinde temel olarak düşünülecek yetiştirme koludur. Sektö

rün ayrıca endüstriyi geliştirme ve istihdamı artırma yönünde etkileri çok önemli bo

yutlardadır.

2. Türkiye'de tavuk ve tavuk ürünleri üretimini artırmada entegre büyük işlet

me modelleri benimsenmeli ancak bu model örgütlenmiş küçük üretimleri de kapsayı

cı şekilde oluşturmalıdır.

3. Kamu sektörü bu yetiştirme kolunda yatırımın kontrol, eğitim, her düzeyde 

eleman yetiştirme, araştırma yapma, yasal düzenlemeler ve hastalıklarla savaş gibi 

görevleri yerine getirmeye yönlendirilmelidir.

4. Sektörde bugüne kadar görülen ve periyodik krizlere neden olan sağlıksız 

büyüme dikkate alınarak Altıncı Beş Yıllık dönemde kümülatif yüksek oranlı bir büyü

me yerine dengeli büyüme esas alınmalıdır. Bu konuda yatırımların üretim birimleri 

yerine, sektörde eksik ve zayıf olan değerlendirme, saklama ürün çeşitlendirme ve 

pazarlama halkalarına yöneltmek gerekmektedir.

5. Yatırımları, üretimi, ithalatı ve ihracâtı yönlendiren ve teşvik eden yasal dü

zenlemelerin sık sık değiştirilmesi yerine uzun vadeli ve kalıcı olmasına önem veril

melidir. Bu gibi yasal düzenlemeler yapılırken bizzat sektörde faaliyet yapan kuruluş

lardan da görüş alınması yararlı olacaktır.

6. Sektörde varolan problemler ve yaşanan krizler analiz edildiğinde, kamu 

birimleri ayrıca kamu ve özel sektör kuruluşları arasında diyalog ve koordinasyon ek

sikliğinin önemli bir etken olduğu gözlenmektedir. Bu kopukluğu giderecek yapısal 

düzenleme ve organizasyon modelinin tesisi kaçınılmazdır. Bu amaç için oluşturula

cak "Tavukçuluk Danışma Kurulu”na büyük ihtiyaç vardır.



mesi ve bi' kurulun önerilerinin bu konulardaki yaptırımlarda dikkate alınması gerekli

dir.

11. Ülkemizde tavuk varlığımızla kıyaslanmayacak kadar az sayıda teşhis ve 

kontrol laboratuarı mevcuttur. Çok az sayıdaki bu laboratuarlardaki uzman veteriner 

hekim sayısı da çok yetersizdir. Bir laboratuara ve bir veteriner hekime düşen tavuk 

sayısı milyonlarla ifade edilmektedir. Yetiştiricilerin ve ülkenin hastalıklar nedeniyle 

verdiği kayıplar milyonlarca liraya ulaşmaktadır. İlgili kuruluşlar bu açığı gidermediği 

takdirde bütçesine üreticilerin de katıldığı yeni bir organizasyon kurulabilir. Bazı ya

bancı ülkelerde başarıyla çalışan bu model benimsenirse ülkemizde uzman hekim 

ve laboratuar sayısı hızla artırılabilir. Esasen bu yapılmadıkça herhangi bir tavuk has

talığının eradikasyona başlanamaz. Bu konuda da oluşturulması önerilen "Tavukçu

luk Danışma Kurulunun" koordinasyonuna başvurululabilinir.

12. Tavukçulukla ilgili yatırımlarda imar ve ruhsat verilirken aranan birçok fak

tör yanından bir hijyenik koruma bandının bulunması yasal olarak istenmeli ve bu ko

ruma bandı içinde başka bir tavukçuluk yapstmmının yapılamşına izin verilmemeli

dir.

13. Üretim artışına paraiel olarak iç tgketimi artırıcı önlemler alınmalıdır, VaY- 

.olan kurulu kapasitenin etkin bir biçimde kullanılması için önlemler alınmalıdır. Yeni 

ku/utacak işletmelerin teşvik edilmesi konusunda "Tavukçuluk Danışma Kurulu”na

yetki verilmektim.
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14. Sektörde kamu kesiminin önemli görevlerinden biri de, damızlık konusun

da dışa bağımlılığın uzun dönemde devam etmemesi için, yeterli sayıda tavuk gene

tik vt ıslatıcısı yetiştirilmesi ve tavuk ıslahı konusunda geniş çaplı araştırma enstitü

leri kurularak araştırmaların aralıksız bir şekilde sürdürülmesi gerekmektedir.

15. Sektörde bilgi toplama, özetleme ve sağlıklı istatistikler bulma konuların

da önemli eksiklikler vardır. Bu eksiklikler giderilmeli, düzenli ve sağlıklı bilgiler top

lanmaya özen gösterilmezdir.



6.8. HİMD! YETİŞTİRİCİLİĞİ

6.6.1. Tarihçe

Bugün hindi varlığı itibariyle Dünya'nın'başta gelen ülkeleri arasında yeralan 

ülkemizde hindi yetiştiriciliği, 1954 yılına kadar düşük verimli yerli hindilerle ve küçük 

aile işletmeleri şeklinde yapılmıştır. 1954 yılında, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı 

tarafından ilk defa yurt dışından, Geniş göğüslü Bronz, Beyaz Hollanda ve Küçük Be

yaz 8eltswili kültür ırkı hindiler getirilmiş ve bakanlığın çeşitli kuruluşlarına dağıtılmış

tır. Daha sonra, 1962 yılında, adı geçen ırklar ikinci kez ithal edilmiş Manisa-Beydere 

Tarım Meslek Okulunda çoğaltılarak ülke içinde dağılımı sağlanmıştır. Ancak bu ma

teryaller demostrasyon ve tanıtma niteliğinden öteye gidememiştir.

Devlet Planlama Teşkilatının da talebiyle, 1970 yılında, Tarım Orman ve Kö

yişleri Bakanlığı tarafından hindicilik, planlı çalışmaya alınmış ve "Türkiye Hindiciliğini 

Geliştirme Programı” hazırlanmıştır. Bu program çerçevesinde, birkaç eğitim semine

ri düzenlenmiş ve halka kültür ırkı hindi palazı dağıtımı sürdürülmüştür. Fakat aradan 

uzun bir süre geçmesine rağmen, programda öngörülen çalışmalar beklenilen düzey

de gerçekleşmemiştir.

Nihayet 1987 yılında sözü edilen Bakanlığın Proje ve Uygulama Genel Mü

dürlüğü tarafından Fransa'dan Betiboul ve İtalya’dan Nicholas Pavo hindileri ebeveyn 

(parent) düzeyinde getirilmiş ve üretimleri yapılmıştır. 1988 yılında ise, yine Fransız 

Betiboul Hindisi ithali planlanmıştır. Bu hindi palazlarının halka dağıtımı, bakanlığın 

Tarım İl Müdürlükleri vasıtasıyla sürmektedir.

6.6.2. Sektörün Tanımı ve Sınırlandırılması

Hindicilik, birinci derecede hindi eti üretimi amacıyla yapılan ikinci derecede 

gübresinden ve tüyünden yararlanılan ve tarımsal faaliyetler içinde yeralan bir kanatlı 

hayvancılık koludur. Hindi eti (*) Meleagris Gallopova türüne giren, usulüne göre ke

sildikten sonra temizlenmiş ve insan gıdası olarak tüketimine engel bir hali olmadığı 

yetkililerce belirlenmiş oian taze veya tekniğine uygun olarak dondurulmuş bulunan, 

yenilebilir iç organlarını içeren veya içermeyen her yaştaki parçalanmamış bütün 
* Hindi Eti Standartı VDK : 636.592.



gövdeleridir. Son yıllarda tavukçulukta olduğu gibi, hindi yetiştiriciliğinde de geniş 

çapta hibrit hindiler kullanılmaktadır.

Ülkemizde halen küçük köylü işletmeleri biçiminde görülen (son yıllarda 

1000-2500 kapasiteli işletmeler dikkati çekmektedir) ve kötü yetiştirme koşullarında 

büyütülen et üretimi amacına yönelik hindi yetiştiriciliğinin gelecek yıllarda, hızlı bir 

şekilde gelişeceği beklenmektedir. Bu sektörde hibrit tiplerin kullanılacağı, modern 

yetiştirme teknikleri ile entegre işletmelerin devreye gireceği sanılmaktadır. Bu ne

denle, önümüzdeki dönemde kaliteli damızlıklar için "Damızlık İşletmeleri", palaz üre

timi ve satışını üstlenen "Kuluçka İşletmeleri", üretim yapan "Besi İşletmeleri" ve en

tegrasyona giden "Entegre Hindi işletmeleri" gibi işletmelerin devreye girmesi 

beklenir.

6.6.3. Mevcut Durum Ve Yakın Geçmişteki Gelişmeler

Ülkemiz, hindi varlığı bakımından Dünya ülkeleri içinde üst sıralarda yer al

maktadır. Son 10 yıl içinde hindi sayısında büyük artışlar olmuştur (Tablo 6.34).

Tablo 6.34, Ülkemizde Yıllara Göre Hindi Varlığı (Tarımsal Yapı Ve Üretim 

1975-1984'den derlenmiştir)

Yıllar Hindi varlığı (Adet)

1975 2.409.492

1976 2.491.966

1977 2.536.995

1978 2.589.791

1979 2.705.409

1980 2.865.539

1981 2.906.458

1982 3.071.901

1983 3.162.168

1984 3.287.819



Tablo 6.35. Ülkemizde Hindi Varlığının Muhtelif Y arda Tarımsal Bölgelerde Dağılımı (Tarımsal Yapı Ve Üretim, 1975-1984’den 

Derlenmiştir)

B (D L G E L E R \

Orta Kuzey Güney

YILLAR Kuzey Ege Marmara Akdeniz Doğu Doğu Karadeniz Ortadoğu Ortagüney

1975 550.140 261.287 253.058 121.799 _ ■ 443.396 . 133.415 -

1976 671.817 288.118 262.531 100.760 - 315.415 - 173.810 -

1977 643.221 201.819 275.259 105.815 - 347.208 - 120.892 -

1978 641.859 280.200 253.031 123.417 - > 431.842 - 130.790 -

1979 726.406 266.275 302.119 133.816 243.325 333.790 222.595 152.835 321.253

1980 775.632 275.613 293.783 177.642 267.647 352.821 227.275 164.850 330.266

1981 708.571 289.324 318.543 263.157 269.104 421.380 229.837 157.110 361.598

1982 771.659 275.480 379.134 166.764 279.185 479.033 244.412 158.954 317.280

1983 694.644 311.347 403.885 169.420 273.886 566.968 263.213 185.975 319.830

1984 781.863 325.876 422.490 179.553 250.125 520.992 320.484 175.633 310.803



6.6.4. Sektördeki Kuruluşlar

6.6.4.1. Kamu Kuruluşları

6.6.4.1.1. Üretim

Ülkemizde hindicilik çalışmaları Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı'na bağlı 

aşağıdaki kuruluşlarda yürütülmektedir.

• a) Ankara-Keskin Hindicilik Üretme istasyonu,

b) Balıkesir-Bigadiç Hindicilik Üretme istasyonu,

c) Bingöl Arıcılık Üretme İstasyonu,

d) Çorum Hayvancılık Üretme İstasyonu

e) Kastamonu Hayvancılık Üretme İstasyonu

f) Kayseri-Yahyalı Hayvancılık Üretme İstasyonu,

g) Kocaeli-Kandıra Hindicilik Üretme İstasyonu,

h) Konya-Beyşehir Döner Sermaye işletmesi,

ı) Manisa - Beydere Damızlık Üretme İstasyonu,

j) Van-Ziraat Meslek Lisesi ve Tarımsa! Mekanizasyon Eğitim Merkezi,

k) Kırşehir-Malya Tanm İşletmesi.



içinde bulunduğumuz kalkınma planı döneminde yetiştiricilerin hindi palazı 

taleplerinin karşılanması, geçmiş dönemlerde olduğu üzere Tarım Orman ve Köyişle- 

ri Bakanlığınca üstlenilmiştir. Hizmetin kalkınma planlarında öngrörülen hedefler doğ

rultusunda yürütülmesi amacı ile yıllık yatırım bütçelerinin imkanları çerçevesinde ge

rekli yatırımlar realize edilmiş olmasına rağmen hindi palazı taleplerinin tamaıniyle 

karşılanması mümkün olmamıştır.

Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde Ankara-Keskin, Balıkesir- 

Bigadiç, Kocaeli-Kandıra müesseselerinde ilave sabit yatırımlar ve makina-ekipman 

alımları ile kapasite artırımına gidilmiş, ayrıca İç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu illeri

ne "Hindiciliği Geliştirme Projesi" çalışmalarıyla ilgili hizmetlerin götürülmesi için Bin

göl Arıcılık Üretme, Konya-Beyşehir Döner Sermaye işletmesi ile Van-Ziraat Meslek 

Lisesi ve Tarımsal Mekanizasyon Eğitim Merkezi bünyelerinde hindi yetiştiriciliği ve 

kuluçkacılığı seksiyonları kurularak faaliyete geçirilmiştir. Ayrıca hindicilik konusunda 

ileri gitmiş batılı ülkelerde geliştirilen yeni hatlara ait damızlık yumurta ithali ile Balıke- 

sir-Bigadiç, Manisa-Beydere ile Van'daki kuruluşlarda bulunan hindi ırkiarı değiştirile

rek 1988 yılı kuluçka döneminde bu hibritlere ait hindi palazı dağıtımı sağlanmıştır.

6.6.4,2. Özel Sektör

Ülkemizde özel sektörün hindicilik konusunda gerçek anlamda henüz el ata

madığını söyleyebiliriz. Hindicilik işletmelerinin hemen hemen tamam ekstantif nitelik

te küçük aile işletmeleri şeklindedir. Hindi yetiştirenler, ihtiyaç duydukları palazları ya 

doğal kuluçka yoluyla kendileri elde ederler veya ilgili kamu kuruluşlarından satınalır- 

lar. Genellikle, yaz ve sonbahar mevsimlerinde palazları büyüterek yılbaşı öncesi bü

yük şehirlerde satışa sunarlar.

Ülkemizin hemen hemen her bölgesinde hindi yetiştiriciliği yapılmaktadır. Ta

rımsal Yapı ve Üretimin 1984 yılı verilerine göre, hindi varlığı bakımından Orta Kuzey 

Bölgesi başta gelmekte, bu bölgeyi Güneydoğu ve Marmara Bölgeleri izlemektedir 

Hindinin en az yetiştiriciliği yapılan bölge ise Ortadoğu bölgesidir. Son 10 yıl içinde 

tarımsal bölgelere göre hindi varlığının dağılımı Tablo 6.35 de verilmiştir.



6.S.4.2.I. Öze! Damızlıkçı-Kuluçkacf İşletmeler

Özel sektöre ait damızlık hindi yetiştiriciliği ve kuluçkacılığı yapan işletme 

yoktur. Geçmiş yıllarda Balıkesir ve Çankırı illerinde bu amaca yönelik küçük kapasi

teli işletmeler kurulmuş olmasına rağmen yetiştiricilikten sağlanan gelirin çok düşük 

olması ile Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına bağlı müesseselerindeki kapasite 

artırımları sonucunda bu illerdeki hindi palazı taleplerinin karşılanması bu işletmelerin 

faaliyetlerine son vermelerine neden olmuştur.

6.6.4. 2. 2. Üretim İşletmeleri

Ülkemizdeki 3 milyon civarında hindi mevcudunun % 75 kadarı, yetiştiricilerin 

doğal kuluçka yolu ile kendi ihtiyaçları için hindi palazı üretimi şeklinde olmaktadır. 

Küçük aile işletmesi olarak nitelendirilen bu işletmelerdeki kadrolar 25-50 başlık hin

dilerden teşekkül etmektedir.

6.6.4.2.3. Pazarlama, Değerlendirme

Hindicilik, kalkınmış ülkelerde gelişme imkanları geniş ölçüde kullanmış ve 

ürün pazarlama potansiyeli sınırlarının sonuna yaklaşmıştır. Buna karşılık ülkemiz gi

bi kalkınmakta olan ülkelerde, diğer hayvancılık dallarında olduğu gibi hindicilik konu

sunda da büyük bir gelişme imkanı mevcuttur. Ancak ülkemizde hindi etlerinin pazar

lanma ve değerlendirilmesi konusu ile ilgilenen kamu ve özel sektöre ait kuruluşların 

mevcut olmayışı sebebiyle genellikle yetiştiriciler kendi ürünlerini kendileri değerlen

dirmektedirler.



6.6.5. Mevcut Kapasite ve Kullanım

6.6.5.1. Kamu Sektörü

6.6.5.1.1. Üretim

Ülkemizdeki 3 milyon civarındaki hindi varlığının % 25 kadarı Tarım Orman 

ve Köyişleri Bakanlığına bağlı kuruluşlarca sağlanmaktadır. Bu kuruluşlardaki mevcut 

kapasite durumu (1988) Tablo 6.36 'da verilmiştir.

Tablo 6.36. Kamu Kuruluşlarında Mevcut Kapasite

Damızlık Anaç Üretilen Yumurta Satılan

Dişi (ad) Erk.(ad) (ad) pa-az

Kuruluşlar Kuluçka. Yemeklik Adet

Ankara-Keskin Hindicilik Ür. 2460 450 124.170 _ _

Balıkesir-Bigadiç Hindicilik Ür. 5400 1150 300.800 80.376 175,131

Bingöl Ancılık Üretme 2390 350 103.028 13.134 42.564

Çorum Hayvancılık Üretme 1765 400 107.438 16.367 79.152

Kastamonu Hayvancılık Üreime 1815 390 56.500 15.017 35.700

Kayseri Yahyalı Hayvancılık Ür. 2500 500 61.400 5.600 31.534

Kocaeii-Kandıra Hindicilik Ür. 6369 1202 394.781 49.946 272.150

Konya-Beyşehir Döner Ser. İş. 620 130 17.848 6.068 8.627

Manisa-Beydede Pamuk Ür. 1450 200 73.492 44.143 43.097

Van Ziraat Meslek Lisesi 870 200 32.556 7.144 10.266

Kırşehir-Malya Tarım İş. 1000 200 42.300 9.700 32.500

TOPLAM 811.071
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6.6.5.2.2. Pazarlama ve Değerlendirme

Üretilen hindi palazlarının yetiştiricilere satışı Tarım Orman ve Köyişleri Ba

kanlığı İl Müdürlükleri aracılığı ile yapılmaktadır. İhtiyaç fazlası hindi materyali damız- 

lıkçı-kuluçkacı işletme müdürlüklerince, illerin pazar durumları dikkate alınarak, caniı 

veya kesilmiş temizlenmiş gövde şeklinde satış suretiyle değerlendirilmektedir.

6.6.5.2. öze! Sektör

6.65.2.1 Üretim

Ülkemizde hindi mevcudu 1987 yılı itibariyle 2.946.000 adettir.

5.6.5.2.2. Pazarlama ve Değerlendirme

Bu konuda bugüne kadar herhangi bir çalışma yapılmamıştır.

Ülkemizde henüz hindi etinin pazarlanması ve değerlendirilmesiyle görevli 

kamu veya öze! sektörde herhangi bir kuruluş görülmemektedir. Devletin desteğinde 

bu konuya Et ve Balık Kurumunun girmesi mümkündür.

Üretici, hindilerini genellikle canlı olarak ve kendi imkanlarıyla pazarlamakta

dır. Hindi eti tüketimi daha ziyade yılbaşılarında yoğunlaştığı için, pazarlama ve de

ğerlendirme daha ziyade bu dönemde yoğunlaşmaktadır. Bununla beraber, çok az 

da olsa büyük tüketim merkezlerinde bazı süpermarketler, hastaneler, okullar ve or

du birliklerinde kesilmiş hindi satışlarına da rastlamanmaktadır. Ancak henüz parça

lanmış satış alışkanlığı görülmemektedir.

6.6.6. Eğitim, Öğretim va Araştırma

Hindicilik konusunda sürekli ve etkin bir eğitim programı henüz uygulanma

mıştır. Öğretim ve araştırma görevini kamu kuruluşları üstlenmiştir. Kimi üniversitele-



rin ilgili Fakültelerinde bu konuda "Kanatlı Hayvanlar Yetiştiriciliği" içinde hîndiciiik ko

nusu da işlenmekte ve yenide olsa bazı araştırmalara başlanmaktadır. Ancak, bu ça

lışmalar çok sınırlı düzeyde kalmaktadır.

6.6.7. Dış Ticaret Durumu

6.6.7.1. İthalat

Hindiciliğin geliştirilmesi amacıyla ilk defa 1954 yılında saf kültür ırkı olarak 

Geniş Göğüslü Bronz, Beyaz Hollanda ve Beyaz Beltsvvill hindileri ithal edilmiştir. Gö

rülen lüzum üzerine 1962 yılında aynı ırklar içinde ikinci defa ithal edilmiştir. Daha 

sonra Fransa'dan Betina, 1987 yılında ise Betiboul ve Nichoias Pavo hibritleri yurda 

getirilmiştir. Nihayet 1988 yılında, ebeveyn düzeyinde Fransa'dan bir miktar daha Be- 

liboui hibrit hindi ithali planlanmıştır. Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı tarafından 

1987 ve 1988 yıllarında 36.000 er olarak ithal edilen kuluçkalık yumurtalar, anaç kad

ronun oluşturulması amacı ile değerlendirilmiştir. Adı geçen Bakanlığın dışında, her

hangi bir ithalat yapılmamıştır.

6.6.7.2. İhracat

Günümüze kadar, hindi yumurtası, palazı ve etinin tümünün yurt içinde tüke

tildiği, başka bir deyişle, ihracat yapılmadığı söylenebilir. Ancak, 1981 yılında 50 ton 

kadar hindi eti ihracatı gerçekleştirilmiştir.

6.6.8. Yurt İçi Tüketim

Hindi eti tüketimi ülkemizde daha ziyade yılbaşlarında yoğunlaşmaktadır. Ül

kemizde muhtelif yıllarda kişi başına tüketilen hindi eti miktarları Tablo 6.37. 'de veril

miştir.



Tablo 6.37. Türkiye'de Yıllara Göre Kişi Başına Düşen Hindi Eti Miktarı

YILLAR Hindi Eti Tüketimi (Kg / yıl)

1975 0.205

1976 0.206

1977 0.209

1978 0.208

1979 0.208

1980 0.213

1981 0.222

1982 -

1983 0.230

1984 0.235

1985 0.232

1986 0.220

1987 0.198

6.6.9. Fiat Durumu

Hindi eti fiyatlarının yi! içinde fazla bir dalgalanma göstermediği, ancak yıl so

nunda fiyatların önemli miktarda arttığı görülmektedir. Hindi etine îaiebin en yüksek 

noktaya ulaştığı yılbaşlarında fiyatın diğer aylara oranlar çok yükseldiği söylenebilir.

6.6.10. Mevcut Durumun Değerlendirilmesi

Genelde; ülkemizde hindi varlığına oranla üretimin düşük, hindi eti tüketimi

nin az, yetiştirme tekniklerinin yetersiz olduğu sonucu çıkmıştır. Ülkemiz için önemli 

bir hayvansal protein kaynağı olabilecek hindi eti üretimini gerçekleştirmek ve bu üre

tim kolundan beklenen sosyo-ekonomik yararları sağlamak amacıyla, modern teknik-



ler, yüksek verimli hibrit tipler ve yetişmiş elemanlarla çalışmak gerekmektedir. 

6.6.10.1. Dünyadaki Durum

Bazı ülkelerde ve Türkiye'de muhtelif yıllarda üretilen hindi eti miktarları Tab

lo 6.38 de ithalat ve ihracat durumları da Tablo 6.39 da verilmiştir.

Tablo 6.38. Bazı Ülkelerde Ve Türkiye'de Yıllara Göre Hindi Eti Üretimi (Bin

ton).

Ülkenin Adı 1974-78

Ortalaması

1979 1980 1981 1982 1983

A.B.D 899 1.063 1.100 1.168 1.144 1.168

Belçika/Lüksemburg 6 7 7 5 4 4

Danimarka 4 5 4 3 3 3

Fransa 125 176 203 217 232 240

Almanya 24 39 42 41 43 45

İrlanda 5 8 11 11 13 13

İtalya 178 205 225 227 235 240

Hollanda 15 16 17 12 14 12

İngiltere 99 112 112 117 125 129

Yunanistan 2 3 3 3 3 3

İsrail 38 37 39 43 45 46

Türkiye 5 6 6 6 7 7



Tablo 6.39. Bazı ülkelerde ve Türkiye'de Yıllara Göre Hindi Etinin ilhalat Ve İhracatı 

(Bin ton).

Ülkenin Adı 1974-■79 Ort. 1980 1981 1982 1983

thr. thr. thr. thr. thr. thr. thr. thr. thr.

A. B. D. 24 . 34 _ 29 _ 24 . 27

Belçika/Lüksem. 1 1 2 5 1 5 1 7 1 7

Danimarka 2 - 3 - 2 - 22 - 2 -

Fransa 10 1 19 1 23 1 20 2 17 2

Almanya - 43 - 55 - 52 - 53 - 54

İtalya - 3 1 1 3 1 4 1 5 1

Hollanda 12 2 12 3 13 7 13 9 14 9
İngiltere 4 1 2 5 4 1 3 1 4 1

İsrail 8 - 13 - 2 - 5 - 5 -

Türkiye * - - - - - - - - -

(Poultry International Who’s Who 1983-1984’ten derlenmiştir.)

6.6.11. Altıncı Plan Döneminde Gelişmeler 

6.6.11.1. Genel Politika

Hindicilik ülkemizde üzerinde önemle durulması gereken üretim dallarından 

biri olarak görülmektedir. Bir taraftan hindinin eksansif, yarı entansif ve entansif yetiş

tiriciliğe uygun bir hayvan olması, diğer taraftan hindi etinin protein ve çeşitli vitamin- 

lerce zengin olması yanında Türkiye'nin hindi varlığı bakımından dünya ülkeleri ara

sında baş sıralarda yer alması gibi nedenlerle, bu kanatlı hayvan yetiştiriciliği kolunu 

geliştirmek ve üretimi arttırmak genel politika olmalıdır. Bu politikayı teşvik etmek, uy

gulamak ve izlemek görevi, bu aşamada devlete düşmektedir. Bu dönemde, bu ko

nudaki yatırımlar desteklenmeli, üretim ve modern teknoloji teşvik edilmeli, iç ve dış



pazarlama konularında yardımcı olunmalıdır. Özel sektöre ait damızlıkçı ve kuluçkacı 

işletmelerin kurulmamış olması sebebiyle geçmişte uygulanan plan dönemlerinde ol

duğu gibi bu politikanın uygulanmasında ana görev Tarım Orman ve Köyişleri Bakan

lığına düşmektedir. Uygulanması önerilen politika çerçevesinde;

- Bakanlığa bağlı damızlık hindi yetiştiriciliği ve kuluçkacılığı yapan müesse- 

selerin, hindi palazı üretim kapasiteleri talep durumları dikkate alınarak artırılmalıdır.

- Yetiştiricilerin hindi palazı taleplerini karşılamak görevini üstlenen Bakanlık 

İl Müdürlüklerine kesin yükümlülük verilmelidir.

- Hayvan yetiştiricilerinin materyallerinin alımı ve değerlendirilmesinde görev 

alan E. B. K. na hindi alımı, kesimi, muhafaza ve değerlendirilmesinde yükümlülük 

verilmelidir.

- Hindi palazı üretim ve dağıtımında görev üstlenen Tarım Orman ve Köyişle

ri Bakanlığının; Orman içi ve civarında yerleşik dar gelirli ailelerin gelir seviyelerini 

yükseltmek için diğer hayvan yetiştiriciliği dallarında olduğu gibi, hindi yetiştiricilerine 

ele Orköy fonundan düşük faizli kredi verilmesi sağlanmalıdır.

- Halkımıza hindi eti tüketim alışkanlığının kazandırılması için çeşitli basın ve 

yayın organları aracılığı ile Devletçe tanıtım programları yapılmalıdır.

Özel sektöre ait damızlıkçı ve kuluçkacı işletmelerin kurulabilmesi, Devletçe 

belirlenecek politikanın uygulanması ile mümkündür. Özellikle halkımıza hindi eti tü

ketim alışkanlığının kazandırılması ve E.B. K'nın bu konuda yükümlü kılınması, tavuk 

yetiştiriciliğinde olduğu gibi entansif şartlarda broiler hindi yetiştiriciliğinin de ülkemiz

de yerleşmesi ve yaygınlaşmasını sağlayacak en önemli etkenler olacaktır.

Hindi eti ile tavuk eti birbirlerinin yerine ikame edilebilen etler olarak görülme

melidir. Hindi eti, beyaz et ile kırmızı et arasında, insan beslenmesinde ayrı bir yeri 

olan kaliteli bir et olarak tüketimde etkili kullanılmaya çalışılmalıdır. Bu amaçla devlet



Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde, basın ve yayın yolu ile hindi eti tüketimi

ni teşvik etmelidir.

Bilindiği gibi, hindi eti tüketimi daha ziyade yıl sonu tüketimine göre planlan

maktadır. Hindi etini yılın diğer aylarında da yenebilecek bir duruma getirmek ama

cıyla üretimin ülke ve bölgeler düzeyinde planlanması için gerekli tedbirler alınmalı 

ve tüketim alışkanlığının yıl içinde dağıtılması politikası desteklenmelidir. Bu amaçla, 

parçalanmış hindi eti satışı yaygınlaştırılmaya çalışılmalıdır.

Bu dönemde hindiciliğin modern teknikler ve damızlıklarla yapılmasını yay

gınlaştırmak için hibıit ve bu konuda teknoloji ithali yapmak, bunu teşvik etmek ve 

desteklemek devletin politikası olmalıdır. Ayrıca yerli materyalden yararlanma ola

naklarının hızlı bir şekilde araştırılması çalışmalarına başlanmalıdır.

Hindicilik sorunlarının çözümlenmesi ve ekonomik üretim için örgütlenme ve 

entegrasyon desteklenmelidir. Örgütlenmelerde devletin önderliğinde kamu ve özel 

sektör işbirliği üzerinde durulmalı, entegrasyonda ise, ülkemiz koşullarında yaygın

laştırılması kolay bir model seçilmelidir.

6.6.11.2 Talep Projeksiyonu

Halkın tüketim alışkanlığı, nüfus artışı, gelir artışı, talep elastikiyeti gibi faktör

lerin etkisinde olan talep için daha önceki plan taslaklarında % 0.5 hindi eti talep 

elastikiyeti, : 4.6 harcanabilir gelir artışı ve % 2.58 nüfus artışına göre hesaplanan % 

4.88'lik yıllık artış gözönünde bulundurularak 1989-1993 yılları içirı saptanan hindi eti 

talebi ile palaz ihtiyacı Tablo 6.40'da verilmiştir.

Bu plan döneminde Tablo 6.40'da verilen değerler, iç tüketim için beklenen 

değerlerdir. Ayrıca bu dönemde hindi eti ihracatının da olması beklenmektedir. Özel

likle Ortadoğu ve Körfez ülkelerinde yapılması beklenen hindi eti ihracatı için bu talep 

projeksiyonuna % ... eklemek gerekir.



Tabio 6.40. Ülkemizde 1389-1993 Yılları İçin Hesaplanan Hindi Eti Talebi Ve 

Palaz İhtiyacı

Yıllar Hindi Eti Talebi 

(Ton)

Palaz İhtiyacı 

(Adet)

1989 14.680 4.660.318

1990 15.379 4.887.937

1991 16.148 5.126.349

1992 16.936 5.376.508

1993 17.762 5.638.730

(Beşinci Beş Yıllık Plan Dönemi Hindicilik Alt Komisyon Raporundan Alınmıştır).

6.6.11.3. Üretim Hedefleri

Temel ilke olarak, ülkemizin hindi etine olan talebinin tamamının yurt içinde 

yapılacak üretimle karşılanması benimsenmelidir. Ek olarak, üretimin bir miktarının 

ihracatı da mümkün kılacak şekilde hedeflenmesi hinaiciliğin genel politikası olarak 

görülmelidir. Bundan hareketle, Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı dönemi için Tablo 

6.40'de verilen hindi eti iç talebi ve bir miktar ihracat için üretimin her yıl % oranında 

arttırılması hedeflenmelidir.

6.6.11.4. İthalat Projeksiyonu

Ülkemiz için hindicilikte en önemli ithalat kalemlerinden birisi damızlık mater

yal ithalatıdır. Öngörülen hedeflerin gerçekleşmesi ve teknik-ekonomik koşulların ge

reği olarak hibrit materyal veya ebeveynlerinin ithali kaçınılmaz görünmektedir. İthal 

edilen damızlık materyalin ülkemiz koşullarına uygun olmasına özen gösterilmelidir. 

Diğer taraftan öze! bir kesim ve parçalama tekniği gereği kesimhane ekipmanlarının 

da ithal edilmesi beklenmektedir. Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı tarafından ithal 

edilhen damızlık hindi materyalinin, önümüzdeki yıllarda özel sektör tarafından da it

hal edilmesi beklenmektedir.



Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı tarafından 1987 yılında 36.000 adet, 

1988 yılında 36.000 adet kuluçkalık ebeveyn hindi yumurtası ithali gerçekleştirilmiştir. 

Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı dönemi için damızlık materyal ithalatı tahminleri 

Tablo 6.41'de verilmiştir.

Tablo 6.41. Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Plan Döneminde Türkiye'nin Damızlık Hindi 

Materyali İthalat Projeksiyonu

Yıllar Ebeveyn Yumurtası (Adet

1S89 46.000

1990 46.000

1991 46.000

1992 46.000

1993 50.000

1994 50.000

6.6.11.5. Mevcut Teknolojik Durum Ve Muhtemel Gelişmeler

Kamu kuruluşlarındaki hindicilik çalışmaları hariç, ülkemizde hindi yetiştiricili

ğinin ilkel bakım ve besleme koşullarında yürütüldüğü söylenebilir.

Kamu kuruluşlarında yapay tohumlama uygulanmasının zorunlu olması bek

lenmektedir. Diğer taraftan, hibrit damızlık materyal ithalatının yanında, mevcut geno- 

tiplerin ıslahına yönelik çalışmalar başlanmalıdır.

Ülke düzeyinde barındırma, bakım ve besleme tekniklerinin geliştirilmesi, en

tegre işletmeierin kurulması, modern kesimhane ekipmanlarının ithal edilmesi, mo

dern ambalajlama ile pazarlamaya geçiş muhtemel gelişmeler olacaktır.



6.6.11.6. Diğer Sektörlerle İlişki

Hindiciliğin, tavukçuluk ve diğer kanatlı üretimi ile yakın ilişkisi olmakla birlikte 

pazarlama bakımından birbirlerine rakip birer hayvancılık kolu olmayacaktır. Zira, hin

di eti ile diğer kanatlıların etlerine olan t alep farklı olacaktır. Buna karşılık, ekipman 

sanayii, ilaç sanayii, inşaat sanayii, yem sanayii gibi sektörlerin gelişmesini olumlu 

yönde etkileyecektir.

6.6.11.7. Eğitim, Öğretim ve Araştırma

Kamu hindicilik kuruluşlarında çalışan teknik elemanların bilgilerinin arttırıl

ması amacıyla, meslek İçi seminerlerin düzenlenmesi, bu sahada eğitim amacıyla ya

bancı ülkelere eleman gönderilmesi, üniversitelerimizin ilgili birimlerinde hindicilik eği

timine ağırlık verilmesi gerekmektedir. Yerli hibrit materyallerin performanslarının 

saptanması, performanslarının geliştirilmesi ve modern yetiştirme teknikleriyle ilgili 

araştırma ve yayın faaliyetlerine ağırlık verilmelidir.

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı tarafından hindiciliği geliştirmek için, 

önümüzdeki yıllarda aşağıdaki yatırımlar planlanmıştır.

a) Anaç hindi kümesleri yapımı,

b) Palaz büyütme kümesleri yapımı,

c) Kuluçkahane yapımı,

d) Kuluçka makinaları alımı,

e) Ana Makinaları alımı,

f) Otomatik suluk ve yemlik alımı,
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Mevcut hindi varlığı, halkın tüketim alışkanlığı ve istihdam bakımından tarım

sal bölgelerimizden Ortakuzey ve Güneydoğu (GAP Bölgesine) bölgelerine yapılacak 

yatırımlar öncelikli olarak teşvik edilmelidir.

6.6.12. Sağlanacak Katkılar

Hindi eti üretimininin artması ile, sağlıklı bir nesil için gerekli olan hayvansal 

protein tüketimi artacaktır. Üretici sayısında artış olacağından istihdam sorunumuza 

katkıda bulunabilecek ve gelecek için önemli miktarlarda ihracat potansiyeli ve ola

nakları olabilecektir.

6.6.13. Sektörün Mevcut Durumunun AET Ve Diğer Önemli Ülkelerle 

Karşılaştırılması

Türkiye hindi varlığı bakımından Dünya ülkeleri içinde ön sıralarda yer almak

la birlikte, üretim bakımından aynı düzeyde değildir. Üretim düşüklüğünün büyük ço

ğunlukla genotip ve yetiştirme tekniklerinin yetersizliğinden kaynaklandığı sanılmak

tadır.

Muhtelif yıllarda AET ülkelerinde pazarlanan hindi eti, günlük ticari palaz ve 

dişi ebeveyn miktarları ile Dünya hindi eti üretimi Tablo 6.42' de verilmiştir.



Tablo 6.42.. Dünya Hindi Eti üretimi AET Ülkelerinde Muhtelif Yıllarda Pazarla 

nan Hindi Eti, Günlük Ticari Pala;' ve Dişi Ebeveyn Palazı Miktarları

Yıllar Hindi Eti 

AET 

(bin ton)

Günlük Ticari palazı 

DÜNYA 

(bin ton)

Günlük Ebeveyn Palazı 

(Milyon ad.) (Bin adet)

1980 657 2407 121 1.922

1981 673 2446 124 2.009

1982 621 2539 132 2.141

1983 764 2593 130 2.070

1984 766 2626 132 2.167

1985 785 2716 140 2.233

1980'e göre 1985 19.5 108 15.7 14.1

teki % artış

(Poultry International Nisan 1987 den alınmıştır)

Avrupa Ekonomik Topluluğu ülkelerinde hindi eti üretimi ve tüketimi, son yıl

larda hızla artmış ve bu artış hızı Dünya ortalamasının bir hayli üstünde gerçekleş

miştir (Tablo 6.42.).

Bu ülkelerin dışında hindi varlığı bakımından Rusya, Kanada, A.B.D, Polon

ya, Yugoslavya, Brezilya, İsrail ve Türkiye büyük potansiyele sahiptir.

6.6.14. DEĞERLENDİRME VE ALINMASI ÖNGÖRÜLEN TEDBİRLER

Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde ülkemizde hindiciliğin geliştiril

mesi ve hindi eti üretimi ve tükeliminin arttırılması bir devlet politikası olmalıdır. Bu



durum kaliteli beslenme, sağlıklı bir nesil, istihdam ve ihracat bakımından gerekli gö

rülmektedir. Bu amaçla;

a. Temel ilke olarak, ülkemizin hindi etine olan talebinin tamamının ve planla

nan bir miktar ihracatın yurt içinde yapılacak üretimle karşılanması benimsenmelidir.

b. Hindiciliğin ülke düzeyinde geliştirilmesi için özel sektör teşvik edilmeli, bu 

konulardaki yatırımlar desteklenmelidir.

c. Modern teknoloji ve ülke koşullarına uygun, hibrit tiplerin ithallerine yardım

cı olunmalı ve bu arada genotipi geliştirme çalışmalarına araştırma koşullarında baş

lanmalıdır.

d. Üretim ve pazarlamada uygun bir entegrasyon modeli teşvik edilmeli, Orta

doğu ve Körfez ülkelerine ihracat olanakları dikkate alınarak Güneydoğu Anadolu 

(GAP) Bölgesinde hindicilik öncelikle desteklenmeli, özel sektör ile kamu sektörü, iş

birliği şeklindeki örgütlenmeler için devlet önderliği ilke olarak benimsenmelidir.

e. Hindi eti tüketiminin sadece yıl sonlarında değil, yıl içinde, diğer aylarda da 

tüketimini arttırmak için uygun üretim planlamasına gidilmeli, parçalara ayrılmış hindi 

eti tüketimi teşvik edilmelidir.

6.6.15. Diğer Kanatlı Hayvanlar

6.6.15.1. Ördek Yetiştiriciliğinin Amaçları

Özellikle sulak bölgelerde, tavuk yetiştiriciliğine ek olarak eksansif, yarı en- 

tansif ve entansif yetiştiriciliğe uygun bir hayvandır. Et, yumurta ve tüy ile gübre veri

mi amacıyla yetiştirilirler. Pahalı kümeslere ve ideal yetiştirme koşullarına ihtiyaç duy

mazlar. Son yıllarda et ve yumurta verimi yönünde geliştirilmiş hibrit tipler 

yetiştiricilikte kullanılmaktadır. Bunlar dışında ülkemizde son yıllarda girmiş bulunan, 

et ve yumurta yönü oldukça iyi olan pekin ördekleri yetiştiricilikte oldukça avantaj



sağlamaktadırlar.

6.6.15.2. Kaz Yetiştiriciliği Amaçları

Kazlar kötü yetiştirme koşullarına oldukça dayanabilen hayvanlardır. Özellik

le soğuk iklimlerde diğer kanatlı hayvanlar yetiştiriciliğinin oldukça masraflı- olduğu 

durumlarda kazlar kolayca üretilebilmektedir. Canlı ağırlıkları en yüksek kanatlı hay

vanlar grubundandır. Meralama özellikleri çok fazladır. Genelde et verimi yönünde 

yetiştiriciler. Yumurta verimleri çok yüksek değildir. Kazlar da fazla korunmuş kü

mesler istemezler. Sundurma tipi kapalı yerler uygundur. Ülkemiz için iç suları fazia 

olan, soğuk bölgelerimiz için uygun hayvanlardır.

6.6 15.3. Bıldırcın Yetiştirme Amaçları

Bıldırcınlar et, yumurta verimi yönünde yetiştirilen çok hızlı gelişen ve erken 

cinsi olğunluğa erişen hayvanlardır. Bu nedenle diğer kanatlı hayvanların ıslahında 

kullanılacak maddeleri oluşturmakta kullanılmaktadırlar. Özellikle cinsi olğunluğa er

ken ulaşmalaları, generasyonlar arası sürenin düşüklüğü bu yönde etkili olmaktadır. 

Bıldırcınlarda bu özellikler yanında yumurta verimi de çok yüksektir ve yılda 230-300 

yumurta alınabilmektedir. Ayrıca gelişme özellikleri de iyidir. Bunlar dışında laboratu- 

var hayvanı olarak da yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.



HAYVAN SAĞLIĞI 
VE

HASTALIKLARI



HAYVAN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

7.1 GİRİŞ

Nüfus artışı ve buna bağlı olarak besienme sorunu, günümüzde bütün Dün

yayı ve bu arada ülkemizi etkilemektedir. İnsanların beslenmesinde yer alan besin 

kaynaklarını iki temel unsur teşkil etmektedir. Bunlar da bitkise! ve hayvansal olmak 

üzere başlıca iki grupta toplanmaktadır. Bunlardan, özellikle, hayvansal besinlerde 

bulunan proteinler insan vücudu için çok önemli unsurlardan birisi olup, bitkisel pro

teinlerin daha iyi değerlendirilmesinde ve vücuda daha yararlı olmasında rol oyna

maktadır.

Tarım ve hayvancılığın önemli bir uğraşı olduğu ülkemiz oldukça büyük hay

van populasyonuna sahiptir. Ulusal ekonomimizin istenilen düzeyde gelişme kaydet

mesi hayvancılık sektörünün kalkınmasına sıkı sıkıya bağlıdır. Hayvancılığın ulusal 

ekonomiye yarar sağlayabilmesi için hayvansal üretimin yükselmesinde birçok fak

törlerin rol oynadığı bir gerçektir. Hayvan beslenme, yetiştiricilik, bakım, idare, kont

rol ve pazarlama gibi faktörlerin hayvansal üretimin gelişmesi üzerine etkin rolleri ol

masına karşın çeşitli enfeksiyöz ve paraziter hastalıkların kontrol altına alınmaması 

da hayvanlığın gelişmesi üzerinde olumsuz sonuçlar doğurmaktadır.

Günümüzde hayvan hastalıklarıyla savaş yöntemleri oldukça büyük ilerleme

ler kaydetmiş ve çeşitli hastalıkların teşhis, tedavi ve profilaksi (koruma) metodları 

üzerinde yapılan çok sayıda çalışmalardan büyük ölçüde yararlar sağlanmıştır.

Hayvancılıkta ilerlemiş ülkelerde hayvan hastalıklarının epidemiyolojisi üze

rinde titizlikle durulmakta ve gerek profilaksi yöntemleri ve gerekse hijyenik önlemler 

noksansız bir şekilde uygulanmakta, hayvan hareketleri ise kanun ve tüzüklerle tam 

olarak kontrol edilmektedir. Diğer taraftan mer'alar hayvanların yararlanacağı bir bi

çimde düzenlenmekte, uygun besleme yöntemleri uygulanmakta ve amaca göre ve-



rimlerinin artırılması üzerinde durulmaktadır. Bu alandaki tüm ilerlemelere karşın ikti- 

saden kalkınmış ülkelerde bile hayvan hastalıkları üzerindeki problemler halen öne

mini korumaktadır. A.B.D. ve birçok Avrupa ülkelerinde Tüberküloz, Şap, Koyun Çi

çeği ve Antraks gibi önemli salgınların neden olduğu zararlar oldukça düşük bir 

düzeye indirilmiştir. Fakat birçok bakteriyel, viral ve paraziter infeksiyonlar henüz 

kontrol altına alınamamıştır. Ayrıca ekzotik hastalıkların doğurduğu problemler de 

önem taşımaktadır. Zira bir hastalık kontrol altına alındığında bunun yerim diğer has

talıklar alacak ve hastalık etkenlerinin varyantları problem kaynağı olarak devam 

edecektir.

Gelişmiş ülkeler hayvancılık sektörünün kalkınması için gereken her önlemi 

almıştır. Komşu memleketlerle olan sınırların kontrol altında tutulması, yurt içi hayvan 

hareketleri, hayvancılıkla ilgilenen halkın kültür düzeyinin yükseltilmesi ve insan gü

cünün artırılması, hayvan sayısı, Veteriner Hekim sayısı, araştırma laboratuvarları, 

araştırma , hastalıklarla mücadeleye ayrılan ödenekler ve hayvansal ürünlerin değer

lendirilmesi gibi birçok hususlar çok iyi bir şekilde organize edilmiştir. Halbuki Türki

ye'de hayvancılığa hizmet götüren kamu kuruluşları az imkanla da olsa büyüme bo

yutlarının gerisinde kalmamak için verilen imkanlara göre çaba göstermektedirler. 

Ancak Devlete düşen görevlerin tam olarak etkinlikle yerine getirildiğini söylemek 

mümkün değildir.

Yurdumuzda İkinci Dünya Savaşı sonlarına kadar süren zaman içinde tarım 

kesimi gibi, hayvancılık da doğrudan doğruya ailenin gereksinmelerini karşılamaya 

yönelik geleneksel üretim modeli içinde gelişmiştir, ikinci Dünya Savaşı'ndan sonra 

makinalaşma, teknolojik yardım, kredi, mer'aların büyük bir bölümünün tarıma ayrıl

ması gibi nedenlerle bitkisel üretim ağırlık kazanmış ve hayvancılık sektörü yine ken

di kaderine bırakılmıştır. Buna karşın hayvancılığımız yok olmuş değildir. Halkımızın 

büyük bir bölümü yine hayvan yetiştiriciliği ile uğraşmaktadır. Diğer taraftan hayvan 

varlığımızda da azalma olmamıştır. Küçük çapta da olsa verimlerinde bir artış sağ

lanmıştır. Bunun yanında hayvan sağlığı hizmetleri de başarıyla yürütülmüştür.

Türkiye’mizde hayvancılık oldukça geniş bir alana yayılmış durumdadır. Kü

mes hayvanları ile birlikte yüz milyonun üstünde bulunan hayvan varlığımıza rağmen



^ulusal gelire katkı oranı % 10-15 civarındadır. Bu payın artır,iması ancak hayvanları

mızın verimini artırmakla mümkündür. Bu kadar çok sayıda olan hayvan populasyo- 

nunun yeterli ve uygun bir bakıma tabi tutulması ise bir tak m, zorluklar arzettiğinden 

verim düşmekte ve hastalıklara karşı da dispoze bir duruma gelmeleri kaçınılmaz ol

maktadır.

Hayvansa! gıda maddelerinin halk sağlığının korunmasındaki önemi çok bü

yüktür. Bu önem hayvansal gıdalarda bulunan, biyolojik bakımdan yüksek değerdeki 

proteinlerle ilgidir. Zira hayvansal proteinler organizmada hastalıklara karşı koruyucu 

maddelerin yapılmasına büyük çapta katılırlar. Çoğu ülkelerde oiduğu gibi Türkiye'de 

hayvancılık bir sanayi kolu olup, aynı zamanda ülke gelirini artırıcı va ihracat gelirini 

yükseltici kapasitede bulunmaktadır.Ülkelerde fert başına düşen miili gelir arttıkça 

fertler daha iyi beslenebilmek için bitkisel gıda maddelerini az, buna karşılık hayvan

sal gıda maddelerini de çok tüketme alışkanlığına girmektedirler.

Diğer taraftan hayvancılık kendi bünyesinde ayrı bir iş kolu meydana getir

mekle birlikte çeşitli sanayi kollarına hammadede sağlayan önemli bir kaynak duru

mundadır. Deri, et, süt ve mamülleri, kumaş ve haiı sanayii hayvansal üretime da

yanmaktadır. Aynı zamanda taşıma ve tarım gücüne de yardımcı olmaktadır. Küçük 

aile işletmelerinde hayvan iş gücünün değerlendirilmesi ekonomik olup yapımıza da

ha çok uygunluk göstermektedir. Ayrıca hayvancılık, zirai artikıarı ve kalıntıları da 

hayvansal proteine dönüştüren yegane kaynaktır.

Bugün ulaştığımız noktada hayvancılığımız yeni bir yapısal değişmenin içine 

girmiş ve etkili olabilecek bir atılımın eşiğinde bulunmaktadır. Sanayi, teknoloji, eko

nomi, sosyal ve kültürel gelişmeler olarak hayvancılıkla uğraşan halk kesimi de de

ğişmiş ve hemen her toplumdan kişiler hayvancılıkla uğraşı bulmuşlardır. Artık hay

van başlı başına bir ekonomik üretim aracı olmuş ve yetiştiriciler de bu konuda 

bilinçlenmişlerdir.

Hayvancılık sektörünün gelişmesinin hayvan hastalıklarıyla savaş üzerinde 

gereği şekilde durulmasına bağlı olacağı kuşkusuzdur. Bu da ancak Veteriner hiz-



metlerinin iyi bir şekilde disipline ve karşı bir ilgi duyulmakta ise de gelişen Türki

ye'de hayvancılık ve Veteriner Hekimliğe verilen önemin yetersiz olduğu da açıktır.

Çeşitli salgın ve paraziter hastalılar tüm gayretlere rağmen, ülke çapında or

tadan kaldırılamamıştır. Kitle halinde ölümlere neden olan bu hastalıkların vuıt eko

nomisine yaptığı zararların büyüklüğü korku vericidir. Ayrıca insan sağlığı yönünden 

zoonoz adını verdiğimiz hastalıkların yaratmış olduğu tehlike ise memleketimiz için 

ayrı bir önem taşımaktadır.Örneğin ; Bruselloz, Tüberküloz, Ruam, Antraks, Lepto- 

spiroz, Kuduz gibi hastalıklar direkt olarak insan sağlığını tehdit eden hastalıklar ara

sındadır. Diğer taraftan bu hastalıklar yanında Mastltis, Şap, Mavi Dil, Koyun Çiçeği, 

kümes hayvanlarının Nevvcastle, Marek ve Tifo infeksiyonları da büyük ekonomik 

zararlara neden olan hastalıklardandır.

Salgın hastalıkların yayılışında hayvan hareketlerinin büyük bir rol oynadığı 

bilinen bir gerçektir. Komşu ülkelerle olan sınırlarımızdan salgın hastalıklar giıip yur

dumuzu her an tehdit etmektedir. Hayvan hareketleri gereği gibi kontrol edilemedi

ğinden, yetersiz olan mer'alarımız istenilen biçimde faydalı duruma getirilemediğin

den ve mer’a hijyeni üzerinde titizlikle durulmadığından ve ulaşım olanaklarının 

gelişmesi yönünden hastalıklar ancak bir bölgeden diğerine kolaylıkla geçerek yurt 

çapında yayılıp büyük zararlara neden olduktan sonra kontrol altına alınabilmektedir. 

Ayrıca sınırlardaki kaçakçılık olayları dış ülkelerden bazı hastalıkların yurda girmesi

ne yol açmış ve açmaktadır.

Hayvan hastalıklarının kontrol aitına alınmasında uygulanan bilimsel yöntem

ler her ülke için bazı özellikler taşır. Hastalıkların epidemiyoloji, teşhis, tedavi ve pro- 

filaksisi ise ufak tefek farklılıklarla bütün ülkelerde hemen hemen aynı şekilde uygu

lanmaktadır.

Salgın hayvan hastalıklarıyla savaşta aşı, serum ve biyolojik maddeler 

önemli rol oynadıkları için bunların ihtiyacı karşılayacak ölçüde üretilmesi, üzerinde 

önemle durulması gereken bir konudur. Ayrıca yem ve ilaç sanayiinde de kontrolleri 

elden bırakmamak gereklidir. Özellikle, antibiyotiklerin gelişi güzel kullanılması ön-



lenmeli ve yemlere katılan antibiyotikler konusunda dikkatli olunmalıdır. Zira yemlere 

katılan antibiyotikler ve gelişigüzel antibiyotik kullanılması sonucu birçok bakteriler 

genetik veya genetik esasa bağlı olmaksızın direnç kazanabilmekte ve tedavi sıra

sında etkili olamamaktadır.

Hayvancılığımızın gelişim devresinde bulunduğu bu dönemlerde hayvanlar

dan istenilen verimlerin alınması ve devamlılığını sağlayarak ulusal ekonomimize da

ha çok katkıda bulunulması, ancak hayvan hastalıklarının kontrol altma alınmasıyla 

mümkündür. Bu nedenle Veteriner Hekimlik hizmetlerini her zaman için bugünün 

ve yarının gereksinmelerine göre planlayıp düzenlemek sorumluluğu olduğunu göz

den uzak tutmamak gereklidir.

7.1.1. Tarihçe

İnsanlar hayvanları ilk evcilleştirdiklerinden bu yana onların hastalıkları ile de 

ilgilenmişler ve hasta hayvanları tedavi etme çabalarına girişmişlerdir. Uzun yıllar 

hasta hayvanların tedavileri amprik usullerle yapılmış ve hatta hurafelerin etkisinde 

uygulanmıştır. Fakat hastalıkların, özellikleri, sığır vebasının hayvanlar arasında ağır 

kayıplara yol açmasından sonra hayvan hastalıklarına bir çare arama yoluna gidil

miştir. Başta Fransa olmak üzere Batı Avrupa ülkelerinin hemen hepsinde, 18. yüz

yılın ikinci yansında birkaç Veteriner Yüksek Okulu birden hizmete sokulmuştur. Yur

dumuzda ise ilk kez askeri Veteriner Hekim ihtiyacını karşılamak üzere 1842 yılında 

bir Veteriner Okulu açılmıştır. OsmanlIlar zamanında yine ilk defa sivil Veteriner Oku

lu açılmış ve mezunları hayvan hastalıkları mücadelesinde görev yapmışlardır. Bu

gün ise yurdumuzun muhtelif bölgelerinde kuruların ve faaliyet gösteren 7 Veteriner 

Fakültesi bulunmaktadır.

Cumhuriyet döneminde önce Ziraat daha sonra iktisat ve Ziraat Vekaletine 

bağlı olarak "Baytar Umum Müdürlüğü" adı altında teşkil edilen kurum 1937 yılında 

3203 sayılı Ziraat Vekaleti Vazife ve Teşkilat Kanunu ile Ziraat Vekaleti bünyesinde 

"Veteriner İşleri Umum Müdürlüğü" halini alarak hizmet vermiştir. Nihayet 1985 yılın

da çıkarılan 3181 sayılı yasa ile hayvan.sağlığı ile ilgili Veteriner Hekimlik hizmetleri

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



‘ Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nün uhdesine verilmiş olup bu dizayn içerisin

de çalışmalar yürütülmektedir.

Yurdumuz coğrafi konumu itibariyle Asya ve Avrupa arasında bir köprü duru

munda olduğundan geniş sınırlara sahip olup devamlı sürette ekzotik salgın hastalık

ların girişiyle karşı karşıya bulunmaktadır. Örneğin ; Şap, Sığır Vebası, At Vebası , 

Mavi Dü hastalıkları bu şekilde yurdumuza girmiş fakat alman sıkı önlemlerle hasta

lıkların önüne geçilerek diğer ülkelere sıçramasına mani olunmuştur.

Diğer taraftan Şap, Sığır Vebası, At Vebası ve Mavi Dil gibi büyük baş hay

vanlarda rastlanan hastalıklar ile kanatlı hayvanlarda görülen Newcastie, Çiçek, Ma- 

rek gibi infeksîyaniara karşı da etkili aşıların üretimine gidilmiş ve kısa zamanda tat

bikata çıkarılarak başarılı sonuçlar alınmıştır. Trakya Bölgesinde ve sınırlarımızda 

tesis edlien tampon bölgeler sayesinde, özellikle, ekzotik karakterdeki salgınların Av

rupa kıtasına sıçraması da önlenmiştir.

Yurdumuz gelişmiş ülkelerdeki imkanlara sahip olmadığı için Veteriner He

kimlik hizmetleri de yeterli bir şekilde amacına ulaşamamaktadır. Koruyucu hekimlik 

hizmetleri ile görevli devlet kuruluşları eleman, araç, gereç, sıhhi donanım ve mali 

olanaklar yönünden birtakım darboğazlarla karşılaşmaktadırlar. Bu şartlar altında 

Veteriner Hekimlerin sorumluluğu bir kat daha artmaktadır. Bu bakımdan Veteriner 

Hekimlik Hizmetlerini ve hayvancılığımızı planlı bir şekilde çağdaş yöntem ve imkan

lardan yararlandırarak organize edip hizmetin en iyi bir şekilde götürülmesi gerekli 

olmaktadır.



7.2. MEVCUT DURUM

7.2.1 : Hayvan Sayısı

Türkiye'de hayvan mevcutlan Cumhuriyetten bu yana sahip bulunduğumuz 

kayıtlara göre 1380 yıllarına kadar devamlı artış göstermiştir. Cumhuriyetin ilanından 

sonra 50 milyon baş gibi azımsanmıyacak kadar hayvan sayısında artış görülmüştür. 

Bu yıllarda kırsal kesimde hayvan en emniyetli gelir kaynağı olarak görülmüştür.

1925 yılında kanatlı hariç 25.708.000 baş hayvan varken 1935 yılında

34.585.000 baş, 1945 yılında, 53.082.000,1955 yılında 62.706.000 baş, 1965 yılında

76.110.000 başa çıkmıştır. Son 1970- 1980 yılları arasındaki onyılda artış % 14.4 

oranında bulunduğu görülmektedir. Şöyieki:

Hayvan varlığı (milyon baş olarak) Değişim

Türü 1970 1980 + -%

Sığır 13,1 16,0 +22,1

Manda 1,1 1,0 ,9,0

Koyun 36,5 46,0 + 26,0

Kıl Keçisi 15,0 14,6 -2,7

Tiftik Keçisi 4,4 3,7 -15,9

TekTırnaklı 3.2 2.3 -28,1

Toplam 73,1 83,6 +14,4



1S80 yılından 1987 yılları arasında ise artış ve azalmaların daha az sayılarda 

olduğu görülmektedir.

Türü 1980 1987 +-%

Sığır 16,0 15,2 -9.5

Manda 1.0 1.0 0

Koyun 46,0 44,0 -9,5

Kıl Keçisi 14,6 15,0 +2,7

Tiftik Keçisi 3,7 3,8 +1,2

Tektırnaklı 2,3 2,1 -9,1

Toplam 83,6 81,1 -9,6

Son yedi yılda hayvan mevcudunda 9,6 oranındaki azalma kültür ırkı hay

vanların çoğalması ve kırsal kesimde şehre göçün çoğalmasına bağlanabilir.

Ayrıca 1938 yılında 17,730.000 baş kanatlı, 1950 yılında 20,500.000, 1960 

yılında 28.775.000 ,1970 yılında 43.289.000,1981 yılında 47.805 .863 ve 1987 yılın

da 64,055.806 başa çıkmıştır.



Tablo 7.1. ı ürkiyenin 19,83 - 1987 Yılları Arasındaki Hayvan Sayıları

YIL SIĞIR MAMDA KOYUN K. KEÇİSİ K.KEÇİSİ
/

ÂT

1983 14,127.982 1.002.000 42.941.635 15.070.000 3.856.000 741.428

1984 14.409.831 1.002.000 43.405.405 15.070.000 3.856.000 726.600

1985 14.697.311 1.002.000 43.874.183 15.070.000 3.856.000 712.068

1986 14.990.522 1.002.000 43.348.024 15.070.000 3.856.000 697.826

1987 15.289.583 1.002.000 44.826.982 15 070.000 3.856.000 693.870

1988 15.595.000 1.002.000 45.311.113 15.070.000 3.856.000 670.192

KATIR EŞEK DEVE DOMUZ TAVUK

1983 299.000 1.220.700 8.000 14.000 58.031.400

1984 299.000 1.190.182 8.000 14.000 59.482.185

1985 299.000 1.160.427 8.000 14.000 60.963.239

1986 299.000 1.131.417 8.000 14.000 62.493.469

1987 299.000 1.103.131 7.000 14.000 64.055.856

1988 299.000 1.075.553 7.000 14.000 65.657.201

(Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Hayvancılık Özel ihtisas Komisyonu Raporunda 

yer alan sayılar)



Tablo 7.2. Plan Dönemlerine Ait Hayvan Mevcutları

Tür 1962 1967 1971 1977

At 1.238,500 1.183.000 962.000 845.070
Merkep 1.880.400 1.965.000 1.701.000 1.411.270
Katır 207.800 259.000 312.000 311.020
Sığır 12.636.330 14.165.000 13.045.000 14.577.939
Manda 1.159.900 1.248.000 1.039.000 1.027.706
Koyun 31.614.000 35.878.000 38.806.000 43.373.527
Kıl Keçisi 16.420.000 15.200.000 14.820.000 15.114.399
Tiftik Keçisi 5.655.000 5.459.000 3.643.000 3.578.769
Kanatlı 25.614.000 30.387.000 36.590.000 48.430.000

TOPLAM 96.425.930 105.744.000 110.918.000 128.669.700

Tablo 7.3.1977-1981 Yıllarına Ait Hayvan Mevcutları

Tür 1877 1978 1979 1980 1981

At 845.070 867.075 801.056 803.690 750.170
Merkep 1.411.270 1.412.213 1.323.134 1.354.290 1.235.266
Katır 311.020 313.638 308.168 308.245 284.425
Sığır 14.577.939 15.110.780 15.657.532 16.067.158 15.707.755
Manda 1.027.706 1.313.264 1.025.443 1.330.945 975.339
Koyun 43.373.527 43.826.120 45.796.302 47.543.101 49.119.437
Kıl Keçisi 15.114.399 14.897.521 14.730.650 15.321.520 14.653.682
Tiftik Keçisi 3.578.769 3.649.842 3.658.885 3.579.504 3.075.342
Kanatlı 48.430.00 52.485.000 54.156.000 49.663.000 47.805.863

TOPLAM 128.669.700 133.875.453 137.457.170 135.971.453 133.607.279



7.2.2 .'1983-1987 Yılları Arasında Hayvan Hastalıklarının Yayılışı

Hastalıklar ve iller üzerinden Hastalık mihrakları incelendiğinde salgın ve pa~ 

raziter hayvan hastalıklarının Türkiye genelinde yaygın bir şekilde seyrettiği görül

mektedir. Ülkemizde hayvan hastalıklarının kontrol altına alınmasında görevli Veteri

ner Hekim, Veteriner sağlık teknisyeni sayısının az oluşu, araç sayısının yetersiz 

oluşu, hayvan yetiştiricilerinin eğitilmemiş olması, yeterli ödeneğin temin edilememe

si salgın ve paraziter hayvan hastalıkları ile mücadeleyi zorlaştırmaktadır.

Türkiye coğrafi konumu, iklim şartları ile Doğusunda ve Güney Doğusunda 

bulunan komşu ülkelerinde yeterli ve etkin Veteriner teşkilatının bulunmaması nede

niyle zaman zaman ekzotik tip salgınlar yurdumuza girmiştir. At vebası ve sığır veba

sı hastalıkları bunlara örnek teşkil etmektedir. Veteriner teşkilatı yetersiz imkanlarına 

rağmen vukubulan salgınlarla var gücüyle mücadele edip , bunların üikede salgın 

halde seyretmesini.engellemektedir.

1983-1987 yılları arasında iller ve hastalıklar üzerinden mihrak sayılarını gös

teren listeler ektedir.



Tablo : 7.4. önemli Salgın Hastalıklarda Mihrak Sayısı

ŞAP ANTHRAX KOYUN ÇİÇEK KEÇİ ÇİÇEK

Bruceılosis 

Br. ABORTUŞ Br. MELİTENSİS KUDUZ

1983 881 221 1.186 142 33 130 1.842

1984 2.168 323 1.446 155 41 197 1.428

1985 1.589 349 1.559 87 31 161 1.225

1986 203 299 1.090 58 24 151 1.174

1987 1.336 318 1.030 29 26 172 1.011



Tablo -7.5. Tarımsal Bölgelere Göre 1983 Yılı Hastalık Mihrakları Listesi

ŞAP ANTHRAX KOYUN ÇİÇEK KEÇİ ÇİÇEK Br. ABORTUS Br. MELİTENSİS KUDUZ

1. BÖLGE 113 29 213 16 5 23 268

2. BÖLGE 75 . 24 20 11 1 31 496

3.BÖLGE 194 67 142 54 14 25 462

4.BÖLGE 90 13 126 4 8 1 40

5. BÖLGE 127 22 273 19 - 12 25

6. BÖLGE 109 13 32 - - - 129

7. BÖLGE 29 21 ' 3 - - - 178

8. BÖLGE 93 22 84 5 3 2 32

9. BÖLGE 51 10 293 33 2 36 152

TOPLAM : 881 221 1.186 142 33 130 1.842



Tablo ; 7.6. İllerin Tarımsal Bölgelere Göre Dağılımı

1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge

Ankara Aydın Bursa

Bilecik Balıkesir Edirne

Bolu Burdur İstanbul

Çankırı Çanakkale
Kırklareli

Kocaeli

Çorum Denizli
Sakarya

Eskişehir İsparta Tekirdağ

Kırşehir İzmir Adana

Kütahya Manisa Antalya

Uşak Muğla G. Antep

Yozgat
Hatay

İçel



Tablo : 7.6 İllerin Tarımsal Bölgelere Göre Dağılım (Devam)

6. Bölge 7. Bölge 8. Bölge

Giresun

Gümüşhane

Kastamonu

Ordu

Rize

Samsun Adıyaman

Sinop Amasya

Trabzon Ela2l9 ,

Malatya
Zonguldak

Sivas

Tokat

Tunceli
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Tablo - 7.7. Tarımsa! Bölgelere Göre 1984 Yılı Hastalık Mihrakları

ŞAP ANTHRAX KOYUN ÇİÇEK KEÇİ ÇİÇEK Br. ABGRTUS Br. MELİTENSİS KUDUZ

1. BÖLGE 435 45 339 12 2 34 184

2. BÖLGE 308 20 24 13 2 52 299

3. BÖLGE 354 101 107 86 28 53 413

4.BÖLGE 190 22 138 - - 11 29

5. BÖLGE 231 25 255 21 1 12 27

6. BÖLGE 232 11 54 3 - - 104

7. BÖLGE 127 49 11 - - 3 188

8. BÖLGE 155 27 144 3 4 5 57

9. BÖLGE 236 23 374 17 4 27 127

TOPLAM : 2.168 323 1.446 155 41 197 1.428



Tablo - 7.8. Tarımsal Bölgelere Göre 1985 Yılı Hastalık Mihrakları

ŞAP ANTHRAX KOYUN ÇİÇEK KEÇİ ÇİÇEK Br. ABORTUS Br. MELİTENSİS KUDUZ

1. BÖLGE 358 77 380 4 5 20 137

2. BÖLGE 215 23 132 6 4 70 286

3.BÖLGE 238 95 86 52 13 25 371

4.BÖLGE 101 36 116 1 2 6 21

5. BÖLGE 130 22 245 22 1 14 14

6. BÖLGE 45 16 20 1 - 62

7. BÖLGE 45 40 30 - - - 189

8. BÖLGE 208 26 178 - 5 - 49

9. BÖLGE 249 14 372 2 - 26 96

TADI a i i  
1 L/r UMIVI 1.583 349 -ı cnn 1 . 87 31 i d

1 VS 1 1.225



Tablo 7 9. Tarımsal Bölgelere Göro 1986 Yılı Hastalık Mihrakları

ŞAP ANTHRAX KOYUN ÇİÇEK KEÇİ ÇİÇEK Br. ABORTUS Br. MELİTENSİS KUDUZ

1, BÖLGE 47 51 311 5 5 29 181

2. BÖLGE 49 22 55 10 2 30 355

3.BÖLGE 18 78 69 26 5 35 267

4. BÖLGE 14 16 69 - 1 7 15

5. BÖLGE 21 16 155 7 - 18 19

6. BÖLGE 19 16 11 - 2 ■ - 69

7. BÖLGE 4 62 13 - 5 - 113

8. BÖLGE 13 16 140 4 1 6 60

9. BÖLGE 18 22 267 6 3 36 95

TOPLAM : 203 299 1.090 58 .' 24 151 1.174



Tablo - 7.10 Tarımsal Bölgelere Göre 1987 Yılı Hastalık Mihrakları Listesi

ŞAP ANTHRAX KOYUN ÇİÇEK KEÇİ ÇİÇEK Br. ABORTUS Br. MELİTENSİS KUDUZ

i. BÖLGE 233 55 300 5 3 29 162

2. BÖLGE 261 20 111 5 3 31 200

3. BÖLGE 217 68 88 8 13 31 250

4.BÖLGE 69 38 49 - 2 5 14

5. BÖLGE 87 14 71 4 1 38 30

6. BÖLGE 88 33 19 - - 1 81

7. BÖLGE e
ı UJ 50 U " 1 ı oo

6. BÖLGE 141 20 137 1 3 3 20

9. BÖLGE 137 20 249 6 -- 34 66

TOPLAM: 1.336 318 1-030 29 26 172 1.011



Tablo - 7.11 Tarımsal Bölgelere ve illere Göre 1987 Yılı Hastalık Mihrakları (Devam)

ŞAP ANTHRAX KOYUN ÇİÇEK KEÇİ ÇİÇEK Br. ABORTUS Br. MELİTENSİS KUDUZ

Aydın 50 - 3 - 1 2 17
Balıkesir 60 7 16 - - • 21 21
Burdur 11 1 6 - - - 3
Çanakkale 19 2 33 - 1 - 1

2'3ÛLGE Denizli 28 3 14 4 - 4 15
İsparta 12 1 6 - 1 - 6
İzmir 46 3 11 1 - 1 94
Manisa 23 2 21 - - 2 41
Muğla 12 1 1 - - 1 2

TOPLAM 261 20 111 5 3 31 200

Bursa 17 10 9 - - 9 26
Edirne - 7 - - 2 4 6
İstanbul - 5 4 - 9 1 35
Kırklareli 5 7 1 - - 5 8
Kocaleli 8 11 10 - 1 3 20

3. SOLCE Sakarya 27 10 14 - - - 48
Tekirdağ - 6 11 - - 2 -
Adana 22 - 8 - - - 28
Antalya 59 4 6 2 - 1 7
Gaziantep 31 - - 1 - 3 13
Hatay 11 - 1 - - - 4
İçel 13 6 7 - 1 3 8
K.Maraş 24 2 17 - - - 7

TOPLAM ?17 M . 88 ......... fi.. , ... ......12____ 31 210



Tablo - 7.11 Tarımsal Bölgelere Ve İllere Göre 1987 Yılı Hastalık Mihrakları

ŞAP ANTHRAX KOYUN ÇİÇEK KEÇİ ÇİÇEK Br. ABORTÜS Br. MELİTENSİS KUDUZ

Ankara 51 13 64 2 12 18

Bilecik 22 5 2 - - 5 6

Bolu 4 12 8 - - - 41

Çankırı 25 3 17 1 1 - -

1. BÖLGE Çorum 40 5 43 - 1 - 14

Eskişehir 36 3 24 - - 3 1

Kırşehir 8 1 25 - 1 - -

Kütahya 16 3 24 - - 1 46

Uşak 12 6 14 3 - 5 30

Yozgat 19 4 79 - - 3 16

TOPLAM 233 55 300 6 3 29 162



Tablo-?.11 Tarımsal Bölgelere Ve İllere Göre 1987 Yılı Hastalık Mihrakları (Devam)

ŞAP Aİ\İTHRAX KOYUN ÇİÇEK KEÇİ ÇİÇEK Br. ABORTUS Br. MELİTENSİS KUDUZ

Ağrı 9 6 - - - 1 -
Artvin - 2 - - - • - -

4. BÖLGE Erzincan 26 3 9 - 1 - 2
Erzurum 19 12 40 - - 5 8
Kars 15 15 - - 1 - 4

TOPLAM 69 38 49 - 2 6 14

Bingöl G - - 1 - - 1
Bitlis 4 1 - - - - -
Diyarbakır 23 5 21 1 1 34 2

5. BÖLGE Hakkari 3 3 - - - - -
Mardin 5 - 4 2 - - 5
Muş 2 - 8 - - - 1
Siirt 5 2 35 - 1 2
Ş.Urfa 5 - 1 - - 3 17
Van 34 3 2 - - - 2

TOPLAM
1

8/ 14 71 4 1 38 30

Giresun 6 1 - - - - 5
Gümüşhane 24 2 4 - - - 1

6. BÖLGE Kastamonu 40 6 15 - - 1 24
Ordu 16 13 - - - 50
Rizd 2 11 - - - - 1

TOPLAM 88 33 19 - - 1 81



Tablo-7.11 Tarımsal Bölgelere Ve İllere Göre 1987 Yılı Hastalık Mihrakları (Devam)

ŞAP ANTHRAX KOYUN ÇİÇEK KEÇİ ÇİÇEK Br. ABORTUS Br. MELİTENSİS KUDUZ

Samsun 24 31 4 - 1 - 126
Sinop 17 3 2 - ■ - 30

7. bölge Trabzon 19 4 - - - - 14

Zonguldak 43 12 - - * ■ 18

TOPLAM 103 50 6 - 1 - . 188

Adıyaman 4 3 11 - 1 1 -
Amasya 22 4 16 1 1 1 5
Elazığ 21 1 6 - - - 4

e. BÖLGE .. . , „ Malatya 98 3 13 - - - 1
Sivas 12 4 56 - - - 5
Tokat 27 5 35 - - - 4

Tunceli 17 - - - 1 1 1

TOPLAM 141 20 137 1 3 3 20

Afyon 25 6 25 - • 6 18
Kayseri 16 4 27 - - 2 16

s. BÖLGE Konya 65 7 143 6 - 23 16
Nevşehir 11 3 11 - - - 8
Niğde 20 - 37 - * 3 e

TOPLAM 137 20 249 6 - 34 66

GENEL TOPLAM 1.336 318 1.030 29 26 172 1.011



7.3 . HAYVAN HASTALIKLAR; İLE MÜCÂDELEDE YAKIN GELİŞMELER

Hayvanlardan hayvanlara ve hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıklarla 

mücadele için son yıllarda "Hayvan Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Projesi" ve 

bu projeye bağlı alt projeler geliştirilmiştir. Zoonoz denilen hastalıklarla mücadele ne

ticesinde insan sağlığının korunmasına da katkıda bulunulmaktadır,

Kuduz, Ruam, Brucellosis, Kist Hydatic veluberculosis zoonozların önde 

gelenlerindendir. Ruamda hastaların öldürülmesi Brucellosis ve Tubercuiosista has

taların kestirilmesi ve taktir edilen bedellerin ilgili kanunda belirtildiği şekilde devlet 

tarafından ödenmesi gerekmektedir. Bu konular yeterli ödeneğin sağlanamaması, 

personel, araç yönünden ihtiyaçların giderilmemesi, proje kapsamına alınan illerin 

sayısının sınırlı kalmasına neden olmaktadır. İnsan sağlığını tehdit eden zoonozların 

başında gelen Kuduz hastalığı mihrakları yönünden Avrupa ülkeleri arasında ilk sıra

da bulunmaktayız. Bu hastalıkla mücadele için ilgili diğer Bakanlıklarla yeteri! koordi

nede henüz sağlanamamıştır.

Türkiye Brucellosis Mücadele alt Projesi 1984 - 2008 yılları arasında, Türkiye 

Tüberculosis Mücadele Alî Projesi 1986-2000 yılları arasında, Türkiye Mastitis Müca

dele Alt Projesi 1986-1994 yılları arasında, Türkiye Şap Hastalığı ile Mücadele Alt 

Projesi 1985-1 §89 yılları arasında, Kanatlılarda Nevvcastle Hastalığı ile Mücadele Ve 

Teşhis Hizmetlerini Geliştirme Ait Projesi 1985-1988 yılları arasında, Doğu ve Gü

neydoğu Hudut İlleri Koyun Çiçeği Hastalığı İle Mücadele Alt Projesi 1986-1989 yılla

rı arasında uygulanacaktır. 1985 yılında başiayan Theiieriosis Hastalığı ile Mücadele 

Alı Projesi devam etmekte olup, gerekli işlemleri tamamlandığı takdirde 1989 yılında 

Ahır, Ağıl Ve Kümeslerdeki Sineklere Karşı Mücadele Alt Projesi başlayacaktır. Bu 

projelere aiî ayrıntılı bilgi ekte sunulmuştur.



Tablo -7.12. Hayvan Hastalıkları Araştırma Enstitülerinde Üretilen Aşılar (Doz)

AŞININ İSMİ 1983 1984 1985 1986 1987

Anlhrax 6.9.27.800 6.941.600 6.967200 7.375200 8.721200
Paratûbörioloz 175 325 315 210 55
Kıstak Virüsü Aborius 720 1325 900 1930
Sı̂ ı» Vebası 16.158.900 1.344.000 7.793.600 5.245.400 13.804.900
Mavidıl 4.487.800 917.000 1.040.000 218.000 -
Kuduz Semple 28.528 1*9.960 24.775 1644 15.665
Kuduz Kelev 262.824 205.700 263.746 359.721 424.693
Mevvcasıle Adda 23.600.000 17.700.000 21.250.000 34.500.000 25250.000
Nevn.Öupjn-Gûz.Da/rıla 24.500.000 28.700.000 31.752.000 32.860.400 34.100.000
NowCsisile Püskürtme 11.000.000 12.500.000 10 250.000 11.450.000 17.800.000
NeMtcaslI* içme Suyu 2.000.000 4.700.000 8.300.000 38.732.000 60.95Û.Û0Û
inaklı! Nowcaidle 385.000 320.750 92.950.000 - -

Maruk 4.782.850 2.501.8/5 3.933.750 3.215.500 2.360.000
Tavuk Dilleri Çiçek 2.155.000 800.000 2.360.000 570.000 3.410.000
Güvurcrn Çiçek 100.000 240.000
K. Vıbnö Foetus 100.000 50.000 180.000 193.000 195.600
Enlerotoksemi 13.906.597 11.748.262 12.342.446 12.506.793 12.625.893
Eni. Hep. Nekr ozan 3.307.475 2.243.750 2.831.300 2.624.100 1.745.100
Boiulısmus 50.640 43.440 22.400 44.600 91200
Ikler H.Üri. 228.000 139.500 79.680 76.560 89.850
Hem.Septisemi 4.600 1880 12180 8.000 5.120
Buzağı Septisemisi 5.000 7990 4.000 3.000 7.500
Sal. Abonus Ovis 9.600 18.880 33.600 - 20.760
BrucelU Abortus S. 19 130.900 274.500 402.500 467.000 752.000
ürucella Muin ense Hav I 1.170.000 9.900.000 5.284.500 11.124.400 1290.000
Keçi Cigor ağrısı 498.000 245.600 735.000 775.000 800.000
All.Agalaksi 1.760.000 223.950 1.705.000 1.855.000 2.080.000
Inaklıl Agalaksi 18.020 36.205 39.720 47.140 84.600
Ekiima - 60.000 60.000 20.000
All.Agalaksi 10.000.000 12.100.000 16.600.000 21.400.000 24.400.000
Al. Hid.Koyun Çiçek 5.958.900 7.769.500 6.748.000 5.499.100 4.696.600
Keçi Çiçek 2.2000 000 1.790.000 2.800.000 4.300.000 2.000.000
Theıiuriosis 43.270 55.932 66.033 72.540 75.635
Al Vebası 15.000 39.000 - -
Yanıkara 1.623.000 1.183.000 1.373.000 957.000 302.000
Şap (Monovaian) 11.561.650 14.091.360 11.368.430 13.726.620 16.150.000

TOPUM 148.979.881 140.627.879 156.717.452 210.626.328 234.870.246
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Tablo-7.13. Hayvan Hastalıkları Araştırma Enstitülerinde Üretilen Serum, Biyolojik Ve Kimyasal Madde (Doz)

1983 1984 1985 1986 1987

Biyolojik Madde 790.000 841.800 440.000 1.411.997 1.277.760

Serum 10.000 14.627 9.477 15.477

Kimyasal Madde 868.000 1.095.000 822.000 839.800 553.500



Tablo-7.14. İhraç Edilen Aşılar (Doz/Yıl)

Aşı voya Biyolojik

Maddenin Adı 1983 1984 1985 1986 1987

Koyun-Keçi Çiçek 43.000 26.000 998.000 555.000 30.000

Keçiciğer ağrısı 20.000 7.000 134.000 30.000

SığırVebası 3.000 5.000 10.000

Bruceiia Meiiiensis Rev i 150.000

Mallein 40.000 10.000

Toplam............ 63.000 36.000 1.137.000 599.000 190.000



Tablo 7.15. İthal Edilen Aşılar (Doz X 100)

AŞININ ADI 1985 1986 1987

Nevvcastle 49.130 67.795 62.651

New + inf. Broch 350 36.415 624

New, + EDS 15.650 1.490 200

New. İnf Coryza - 816 -

New. + İnf Çiçek 1.100 - -

New. + İnf. Brono+Gumboro - 415 589

New. + Inf.Brono + EDS - - 25

Gumboro 15.650 25.490 18.040

Inf.Bronchitis 1.575 7.052 5.556

EDS 3.390 1.735 2.480

İnf.Coryza 790 570 901

Tavuk Tifosu - 2.2200 200

Difteri-Çiçek - 1.178 1.014

CRD400 600 -

Avian Encephal 400 5 2.278

Gumboro + A. encephal - 3.750 -

EDS + İnf. Bronch - 200 -

Marek 19.953 9.570 7.652

Gençlik Hastalığı 76 715.5 2.308

Kuduz - 1.413 122

Equinelnfluenza - - 3.116

Sığır Coli - - 1

TOPLAM : 108.464 164.159.5 107.757



Tablo 7,16. İhraç Edlilen Aşılar

İhraç Eden 
Kurum

Yılı İhraç Edilen Ülke Aşının Adı Dozu

PENDİK 1980 Suriye Enterotoxaemi 1.250.000
PENDİK 1981 Suriye Entorotoxaemi 2.700.0C0
PENDİK 1981 Libya Kopun Çiçek 500.000
PENDİK 1981 Libya Keçi Çiçek 250.000
PENDİK 1981 Birleşik Arap Emr. Keçi Çiçek 20.000
PENDİK 1981 Birleşik Arap Emr. Koyun Çiçek 25.000
PENDİK 1982 Suriye Entorotoxaemi 2.300.000
PENDİK 1982 Birleşik Arap Emr. Keçi Çiçek 15.000
PENDİK 1982 Birleşik Arap Emr. Koyun Çiçek 20.000
PENDİK 1982 Birleşik Arap Emr. Keçi Ciğer Ağrısı 20.000
PENDİK 1982 Suriye Entorotoxaemi 750.000
PENDİK 1983 Birleşik Arap Emr. Koyun Çiçek 4000
PENDİK 1983 Birleşik Arap Emr. Keçi Ciğer Ağrısı 20.000
PENDİK 1983 Birleşik Arap Emr. Keçi Çiçek 39.000
PENDİK 1984 Birleşik Arap Emr. Koyun Çiçek 19.000
PENDİK 1984 Birleşik Arap Emr. Keçi Ciğer Ağrısı 7000
PENDİK 1984 Birleşik Arap Emr. Keçi Çiçek 7000
PENDİK 1985 Birleşik Arap Emr. Koyun Çiçek 28.000
PENDİK 1985 BirleşikArap Emr. Keçi Çiçek 70.000
PENDİK 1985 Birleşik Arap Emr. Keçi Çiğer Ağrısı 134.000
PENDİK 1985 Birleşik Arap Emr. Keçi Çiçek 900 000
PENDİK 1986 Birleşik Arap Emr. Koyun-Keçi Çiçek 555.000
PENDİK 1986 Birleşik Arap Emr. Keçi Ciğer Ağrısı 30.000
PENDİK 1987 Birleşik Arap Emr. Keçi Çiçek 30.000
PENDİK 1987 Ürdün Br. Mel.Revr I 15C.000
ETLİK 1981 Lübnan Anthrax 54.000
ETLİK 1981 Lübnan SığırVebası 10.000
ETLİK 1981 Suriye SığırVebası 10.000
ETLİK 1981 Birleşik Arap Emr. SığırVebası 170.000
ETLİK 1982 Suudi Arabistan SığırVebası 100.000
ETLİK 1984 Abudabi SığırVebası 3000
ETLİK 1985 Abudabi SığırVebası 5000
ETLİK 1986 Abudabi SığırVebası 10.000
ETLİK 1986 Irak ' Mallein 4000
ETLİK 1987 Irak Mallein 10.000



Koruma ve Kontrol Genel Müdülüğü de hayvan sağlığı hizmetlerini aşağıdaki şemada 
gösterilen birimleri ile yürütmektedir.

KORUMA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

GENEL MÜDÜR

GENEL MÜDÜR YRD. CILARI

Koruma Hizmet. 
Dai. Bşk. lığı

Mücadele 
Programları 
Dai. Bşk. lığı

Hayvan Sağlığını 
Koruma Şubesi 

Müdürlüğü

Hayvan Hast. 
Mücadele Şb. 

Md. lüğü

Bitki Koruma 
Şubesi Md.lüğü

Bitki Hast. 
Mücadele Şb. 

Md.lüğü

Gıda Kodeks 
İşleri Şb. 
Md. lüğü

Bitki Hast. 
Mücadele Şb. 

Md.lüğü

Gıda ve Yem 
Kont.Şube 

Md.lüğü

Salgın Hast. 
ve Aşılar 

Dai. Bşk lığı

Salgın Hast. 
Şb. Md. lüğü

Alet İşleri 
Şb. Md. lüğü

Atet işleri 
Şb. Md. lüği

Dai.BşkJığı

Yurtiçi Hayvan 
Hareketleri 
Şb.Md.lüğü

Karantina ve 
Kontrol Şb. 

Md. lüğü

Dış Ticaret 
işleri Şb 
Md. lüğü

Araştırma
Daire

Bşk.lığı

Tescil Ruhsat 
/e sertifikasyon 

Dai. Bşk.

Koordinasyon 
ve Değerlen. 
Dai.Bşk.lığı

Hayvan Hast. 
Araştırma 

Şb. Md. lüğü

İlaç ve Aşı 
Ruhsat Şb. 

Md. liiğü

Mücadele Hız. 
Değerlendirme 

Şb. Md. lüğü

Bitki Hast. 
Şb. Md. lüğü

Tohum ve 
Sertifikasyon 
Şb. Md. lüğü

Koruma Hız. 
Değerlendirme 

Şb. Md. lüğü

Yem ve Gıda 
Maddeleri 

Şb. Md. lüğü

Yem Tescil 
Şb. Md.lüğü

Araştırmaları 
Değerlendirme 

Şb. Md. lüğü



Üç adet Genel Müdür Yardımcısından biri Veteriner Hekim olup hayvan sağ

lığı hizmetleri bu Genel Müdür Yardımcısına bağlıdır.

Hayvan Sağlığını Koruma Şube Müdürlüğü ;

Bu şube aşı, serum, biyolojik ve kimyasal maddelerin üretim, îthaj ve ihracı , 

hastalıkların laboratuvar teşhisi, hayvan hastane ve klinikleri, mezbahalarda sağlık 

kontrolü ve açılma ruhsatlan ile görevlidir.

7.3.1.2 Hayvan Hastalıkları Müdürlüğü

Bu şube salgın hastalıklarıyla mücadele amacı ile program ve proje hazırla

mak, uygulamasını sağlamak, izlemek, ekzotik hastalıklar için bilgi toplama ve tedbir 

almak" hayvanların sağlık zabıtası hakkında kanun hükümlerini uygulama ille görevli

dir.

7.3.1.3 Salgın Hastalıklar Şubesi

Bu şubenin görevi hayvanları paraziter hastalıklardan korumak maksadıyla 

program ve projeler hazırlamak, yapılan mücadeleyi kontrol etmek, ilaç ve malzema 

ikmalini yapmaktır.

7.3.1.4 Hayvan Hareketleri Dairesi Başkanlığı

Bu daire ; hayvan ve hayvansal menşeli ürünlerin yurda giriş ve çıkışlarında 

kanun ve uluslararası anlaşmalar hükümleri doğrultusunda disipline etmek, bunların 

nakil ve ticaretinin kontroi ve denetimi için tedbir almak, hudud kapıları, liman, iskele, 

hayvan park ve pazarlan ile panayır ve sergilerdeki sağlık kontrolünü sağlamak ile 

görevlidir.



7.3.1.5 Hayvan Hastalıkları Araştırma Şube Müdürlüğü

Bu şube hayvan hastalıkları, aşı, biyolojik madde konularında araştırma pro

jeleri hazırlamak, hazırlatmak, yürütülmesini sağlamak, değerlendirmek, sonuçlarının 

yayınlanmasını ve uygulanmasını sağlamak, değerlendirmek, araştırma kuramların

daki teknik personelin eğitimi ile görevlidir.

7.3.1.6 İlaç ve Aşı Ruhsat Şubesi

Bu şube hayvan sağlığını korumada kullanılan ilaçlar ile bunların etkili ve yar

dımcı maddelerinin ithalat, ihracat, üretim şartlarını, norm ve özelliklerini tesbit ve 

ruhsatlandırma ile görevlidir.

7.3.1.7 Taşra Teşkilatı

Bakanlık ana hizmet birimleri’nin görevleri 67 ilde "Bakanlık İi Müdürlükleri 
« . . 

tarafından yürütülmektedir ve her ilde II Müdürlüğüne bağlı İlçe Müdürlükleri bulun

maktadır.

7.3.1.8 Hayvan Sağlığı Şubesi

Bu şube İldeki hayvanların sağlığının korunmasını ve tedavisini Hayvan 

Sağlığı Ve Zabıtası Hakkındaki Kanunda tesbit edilen esaslara göre yapmak, Zoo- 

noz hastalıklarının önlenmesi amacıyla İl çapında hazırlanan plan, program ve proje

leri uygulamak, hayvan hastalık ve zararlılarına karşı koruyucu hizmetleri yürütmek, 

kontrol etmek, hayvan sağlığı ile ilgili karantina tedbirlerini almak, hayvan hareketle

rini kontrol ile görevlidir.



7.3.1.9 İl Kontrol Laboratuvarları

il Müdürlüklerine bağlı olarak çalışan "il Kontrol Laboratuvarlan'nın bir kıs

mında hayvan hastalıklarının teşhisi için genel teşhis laboratuvarları bulunmaktadır.

Hastalık teşhisi yapan Enstitü ve laboratuvarlar sorumlu bulundukları Bölge

lerdeki İl veya İlçe Müdürlükleri ile İşbirliği halinde çalışmak suretiyle hastalıkların ia- 

boratuvar ve gerekli hallerde sahada teşhisini yüklenmişlerdir.

Ancak, yukarıda bahsedilen teşkilat şemasında Hayvan Sağlığı Hizmetlerinin 

yürütülmesinde ortaya çıkabilecek aksaklıkların göz önünde tutulması ve gerekli ön

lemlerin alınması düşünülmelidir.

7.3.2. Salgın Hastalıklar

3203 sayılı kanun 9.cu maddesi gereği ve 1234 Sayılı Kanuna tabi takibi, ih

barı ve mücadelesi zorunlu hastalıkların sayısı 37 adetti. 8.5.1986 tarihinde yürürlü

ğe giren 3285 Sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu ile Mücadele edilecek has

talık sayısı 16 ya indirilmiştir. Yine aynı kanun 4.cü maddesine göre ihbarı mecburi 

hastalıkların her yıl tespiti Bakanlığın yetkisine verilmiştir. Bu kanuna dayanılarak ha

zırlanan yönetmelik henüz onaydan çıkmamıştır. Çıktığında çalışmalara işlerlik geti

receği ümit edilmektedir.

Türkiye'de salgın hastalıkların mihrak sayıları ilk bakışta fazla olarak göze 

çarpmaktadır. Veteriner tababette bu salgınlara karşı başarılı bir şekilde aşı üretimi 

yapılmaktadır. Türkiye'de ciddi olarak yapılan mücadelelerde şimdiye kadar başarılı 

sonuçlar alınmıştır. At vebası, sığır vebası hastalıklarının eradikasyonu bu çalışmala

ra bir örnektir. Ayrıca geniş arazi varlığımız içinde dağılan hayvan populasyonlarında 

görülen ve ölümlere sebep olan, Antrax, Yanıkara, Botilusmus, Borbon, Enteretoxe- 

mi, Hepatit nekrozan gibi hastalıklar yapılan aşılamalar sayesinde kontrol altına 

alınmıştır. Yine 1977 yıiında aşısı yapılan Mavi dil hastalığı 1979 yılında eradike edil

miştir. Son yıllarda yine bir çok hastaiığa.karşı aşı üretimleri gerçekleştirilmiştir. Vira!



aşılarda meydana gelen gelişmeler yinede yeterli değildir. Çünkü arzu edilen hedef

lere ulaşılamamıştır. Bunun yanında Bakanlığa bağlı Enstitü ve Laboratuvarlarda teş

his, tarama ve muayeneleri yürütecek viroloji laboratuvarları ve epidemiyologlar ye

terli değildir.

Son yıllarda şap hastalığı ile mücadelede oldukça mesafe kat edilmiştir. 

1974 yılında proje edilen Şap Enstitüsü Ek Üretim tesisleri 1985 yılında işletmeye 

açılmış ve üretim denemelerine başlanmıştır. Yılda 90 milyon doz aşı üretimi yapa

cak olan laboratuvarda henüz arzu edilen aşı üretimi sağlanamamıştır. Aşı üretim 

durumuna göre 1987 yılında Marmara, Eğe, Doğu ve Güney Doğu illeri Tampon Böl

ge kapsamına alınmıştır. Gelecek yıllarda aşılama çalışmalarının daha başarılı olması 

için soğuk zincir projesi, hayvan hareketlerinin kontrol altına alınması ve haberleşme 

çalışmalarına büyük hız verilmiştir.

Yine yurtdışından gelmesi muhtemel görülen Sığır ve Koyun ve Keçi vebası

na karşı Güney illerimiz her yıl muntazam olarak aşılamaya tabi tutulmuştur.

1987 yıiında yurtdışından ithal edilen yüksek vasıflı damızlıklara ilk etapta 

Şap ve Taylariyoz aşılamaları yapılarak ciddi tedbirler sayesinde ülkemize adaptas

yonları sağlanmıştır. Fakat barınak ve beslenme konularında yinede büyük eksikler 

vardır.

7.3.2.1 Hayvan Hareketleri

Hayvan hareketleri salgın hastalıkların yayılmasında rol oynuyan faktörlerin 

başında gelmektedir. Daha önceki yıllarda bilhassa ekzotik tip hastalıkların sınır bo

yunda görüldükten kısa bir süre sonunda tüketim merkezlerinde görülmesi bunun 

bir örneğidir. Gerek 1986 yılında çıkarılan 3285 sayılı kanun gerekse çıkacak olan 

Hayvan Sağlık Zabıtası Yönetmenliğinde hayvan hareketleri için geniş tedbirlere yer 

verilmiştir. Malesef yönetmenlik henüz çıkarılmamıştır. Vakit geçirilmeden bu yönet-



melik çıkarılmalıdır.

Diğer taraftan kanunda yer almasına rağmen, Hayvan Sağlık Zabıtası Ko

misyon kararlarının eksiksiz uygulanması ve bunların takibi için il teşkilatı, İdari kade

me, Zabıta kuvvetleri arasındaki hizmet ve kontrol zinciri koordinasyonunda tatbikat

ta hiç bir gelişme olmamıştır. Bu koordinasyon sağlanmalıdır.

Komşu ülkelerde hudut bölgelerindeki hayvan ve hayvan örenlerinin ithal ve 

ihracatında transit geçişlerde Gümrük ve Teke! Bakanlığı, içişleri Bakanlığı ve Tarım 

Orman ve Köyişleri Bakanlığı aralarında koordinasyon ve hızlı haberleşme sağlan

malıdır.

7.3.3 Zoonoz Hastalıklar-Yetiştirme Hastalıkları

Hayvanlardan insanlara bulaşan, zoonoz denilen hastalıklarda yapılan mü

cadele hem hayvan sağlığına hem de insan sağlığına yöneliktir.Bu hastalıkları > ba

şında, Kuduz, Brusellozis, Tüberkülozis ve Ruam gelmektedir. Hastalıklarla mücade

lede yönetmenlik ve talimatnameler mevcutsa da bunlara göre gereğinin yapıldığını 

söylemek mümkün değildir. Çünkü bu hastalıklar tazminatlı hastalıklar olduğundan 

mücadelede para, personel, araç, gereç yönünden büyük eksikliğimiz mevcuttur. 

Bakanlığımız bütçe durumuna göre 1984-2008 yılları arasında 25 yıl süreli bir proje 

hazırlamıştır. Bu proje insan ve hayvan sağlığını korumak için (4-3) aylık dişi danalar 

ile (3-5) aylık kuzu ve oğlakları bu hastalığa karşı aşılamak ve bağışık bir nesil elde 

etmeyi amaçlamaktadır.

Yine 1986 -2000 yılları gerçekleştirilmek üzere mevcut tüberkülozla inekleri 

kesmek, hastaları tedavi etmek ve insan ve hayvan sağlığını korumak amacıyla birtü- 

berküloz alt projesi başlatılmıştır. Bütçe durumuna göre her yıl bu programa belirli il

ler alınmaktadır. Yine daha önceki yıllarda başlanıp bitirilen Ruam mücadelesi başa

rılı olmuştur. 1998 yılında yine Marmara bölgesinde bir Ruam tarama mücadelesi 

başlatılmıştır.
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Kuduz hastalığı, mihrakları yönünden Avrupa ülkelerinin başında gelmekte

yiz. Kuduz insan ve hayvan sağlığını tehdit eden mutlak öldürücü bir hastalıktır. 

Onun içindirki bu hastalığın mücadelesi bölgesel ve ülkesel olmaktadır. Bu mücade

lede kesinlikle başıboş kedi ve köpeklerden memleketin temizlenmesi lazımdır. Ku

duz aşılarının hazırlanmasında daha ciddi çalışmalar yapılmaktadır.

1983 ve 1987 yılları arasında kuduz mihrak sayıları sırasıyla 1942,1728, 

1225 ,1174 ve 1011 olmuştur.

Görüldüğü üzere mihrak sayısında büyük miktarda düşme olmasına rağmen 

bu hastalıkta daha etkili önlemler alınmalıdır.

Kültür ırkı hayvan ithal ederek hayvancılığımızın ıslahına çalışılmaktadır. Kül

tür ırkı süt hayvanlarının bol olduğu illerde mastitis mücadelesi projesi başlatılmış ve 

başarıyia yürütülmektedir. 1988 yılında geniş bir eğitim programı hazırlanmış ve uy

gulanmıştır. Ayrıca hastalıkla mücadeleyi bizde ve Avrupa ülkelerinde olmak üzere 

mukayeseli olarak tanıtan 40 adet video kaset bastırılıp teşkilatımıza dağıtılmıştır.

7.3.4 Tavuk Hastalıkları

Toplumsal yaşamımızdaki sosyal ve ekonomik gelişmelerinde etkisiyle bes

lenme alışkanlıklarımız giderek değişmekte, hayvansal protein kaynaklarından ya

rarlanma gereği ve isteği gün geçtikçe artmaktadır. Bu isteğe paralel olarak kanatlı 

üretim ve tüketimide hızlanmıştır. Özellikle son 6 yıl içinde tavuk ürünleri ihracat im

kanları da fazlalaşmıştır. Bu nedenlerle son yıllarda et ve yumurta üretimini artırmak 

amacıyla tavukçuluk sektöründe büyük bir gelişme görülmülştür. Memleket düzeyin

de kurulan modern entegre tesislerle tavukçuluk bir sanayii kolu haline gelmeye 

başlamıştır.

Islah, pazarlama, kümes, kredi gibi sorunlarınyanısıra meydana getirdiği



ekonomik kayıpların büyüklüğü nedeniyle hastalıklar tavukçuluğumuzun gelişmesini 

olumsuz yönde etkilemektedir.

1944 yılından beri memleketimizde varlığı bilinen Nevvcastle hastalığı; tavuk

çulukta ekonomik yönden büyük sorunlar yaratmaktadır.

Hastalığın memleket düzeyinde kontrol altına alınması amacıyla 3205 sayılı 

Hayvan Sağlığı Zabıtası Kanununa Nevvcastle hastalığı dahil edilmiştir. 1937 yılında 

hastalıkla mücadelede alınacak tedbirlerle uygulanacak aşılama programlarını belir

ten "Nevvcastle Hastalığından Korunma ve Savaş Yönetmeliği" çıkarılmıştır. 4 yıldır 

ülke çapında "Nevvcastle Hastalığı Mücadele Projesi" uygulanmış ve tüm tavuk po- 

pulasyonuna koruyucu aşılama tatbik edilmiştir.

Belirtilen tüm tedbirlerle son yıllarda hastalığın yaygınlığının kontrol altına 

alınmasında başarılı neticeler alınmıştır.

Hastalıktan korunmak amacıyla üretimi yapılan Nevvcastle Aşıları (HBrLa 

Sota) Burun göz, içme suyu, pulverize yöntemleriyle uygulanmaktadır. Özellikle yu

murta tavuklarında uzun süreli bağışıklık veren yağ adjuvanlı inaktif Nevvcastle aşı 

üretim çalışmalarına da başlanılmıştır.

Memleketimiz tavukçuluğunu etkileyen önemli bir hastalıkta Tavuk tifosudur. 

Damızlık işletmelerden olabilecek bulaşmaları önlemek amacıyla her yıl damızlık kü

meslerin tifo bakımından serolojik taramaları yapılmaktadır. Ancak hastalığın yayıl

masında bulaşık yem ve yem hammaddeleri ile tavuk pazarlarının yeterince kontrol 

altına alınmaması büyük rol oynamaktadır. Bu amaçla gerekli önlemlerin alınması 

hastalıkla mücadelede önem taşımaktadır.

Son yıllarda ithal edilen civciv, yumurta ve canlı virüs aşılarıyla bulaşıp yayı

lan Marek, Gumboro, İnfeksiyöz Bronşitis, Egg-drop Syndrome hastalıklarının varlığı 

saptanmış ve memleketimiz tavukçuluğunu önemli bir şekilde etkilemektedir.



Marek hastalığından korunma amacı ile önceki yıllarda üretimi yapılan cell- 

free Marek aşısı üretimi durdurularak daha iyi bağışıklık verdiği bilinen cell- 

associated Marek aşı üretimine Manisa Enstitüsü'nde başlanılmıştır. Marek hastalığı

nın kontrol altına alınabilmesi için alınacak tedbirleri kapsayan bir mücadele yönet

meliğinin çıkarılması gerekmektedir.

Kanatlı aşıları üretimlerinin bir merkezde toplanması yeni aşıların üretilmesi 

ve aşı üretiminde kullanılacak S.P.F nitelikli yumurtanın elde edilmesi amacıyla, 

S.P.F ünitesiyle beraber Manisa Tav. Has. Araş.ve Aşı Ür. Enstitüsü faaliyete geç

miş bulunmaktadır. Bu enstitüde , Gumboro ve Inf. Bronşitis aşıları da üretilmektedir.

Tüm dünyada olduğu gibi memleketimizde de kullanım kolaylığı ve sağladığı 

diğer avantajlar nedeniyle kombine aşı üretimine başlanması gerekmektedir.

Artan kanatlı hayvan populasyonunu sağlıklı yetiştirmek, verim düzeylerini 

optimai seviyede tutabilmek amacıyla yetiştiricilere yönelik eğitim seminerleri düzen

lenmelidir.

7.3.5 Paraziter Hastalıklar

Yurdumuzun iklim şartları parazitlerin gelişmesi için uygun bir ortam sağla

maktadır. Yapılan araştırmalar ülkemiz hayvanlarında paraziter hastalıkların çok yay

gın olduğunu ortaya koymuştur.

Hayvancılığımıza en fazla zarar veren paraziter hastalıkların başında Stı ong- 

ylosis, Distomatosis, Taeniasis, Dicrocoeliosis, Echinococosis, Cysticercosis, Acari- 

osis, Kene enfestasyonları, Hypodermosis, piroplasmosis, Theileriosis, Coccicliosis 

ve Toxoplasmosis gelmektedir.

Bunlardan Toxopiasmosis, Cysticercosis, Echinococcosis gibi bazıları zoo- 

noz özelliğine sahip olup daha fazla önem taşımaktadır. Bilhassa küçükbaş hayvan

larda bölgelere göre değişik nisbetlerde görülen Trichostrogylidae ve Metastrongyli-



dae familyalarına ait parazit türleri (mide-bağırsak ve akciğer kılkurtiarı) kışı uzun sü

ren ve yeterli yem stokları yapılmayan yıllarda hayvanlar arasında çok fazla verim 

kayıplarına ve ölümlerine sebep olmaktadırlar. Bu hastalıklar daha ziyade sonbahar

da görülmektedir.

Özellikle Fasciola Hepatica ve Fasciola Gigantica'aan ileri gelen Distoma- 

tosis daha ziyade bataklık ve su birikintilerinin bulunduğu bölgelerde otlıyan çift tır

naklı hayvanların karaciğer ve safra yollarında, Dicrocoelium Dendriticum’dan ileri 

gelen Distomatosis ise kireçli kurak meralarda otlıyan geviş getiren hayvanların ka

raciğer ve safra yollarında görülerek karaciğerin tahrip olmasına, dolayısı ile hayvan

ların hastalanarak ölümlerine ve ekonomik kayıplara sebep olmaktadırlar. Fasciolia- 

sisin önlenmesi için muhakkak surette meralardaki bataklıkların kurutulması 

hayvanların temiz sularla sulanmaları ve hastalığın yayılmalarına sebep olan sümük

lülerle mücadele edilmesi gerekmektedir. Hastalık daha ziyade Kış aylarında şiddetli 

seyrettiğinde bu mevsimden önce hastalığın görüldüğü bölgelerdeki hayvanların ko

ruyucu olarak ilaçlanmaları bir ön tedbir olarak düşünülmelidir.

Zoonoz bir hastalık olan Echinococosis'in yayılışında bilindiği üzeri köpekle

rin ince bağırsaklarında bulunan Echinococcus Granulosus adlı bir tenya ro! oyna

maktadır. Köpek sahipleri tarafından.farkedilmeyen veya önemsenmiyen bu parazi

tin yumurtaları insanlar veya geviş getirenler tarafından ağız yolu ile alındıklarında 

akciğer, karaciğer ve diğer organlarda ekinokok keseleri meydana gelmekte ve ge

viş getiren hayvanlardaki bu kistli organların köpekler tarafından yenilmesi ilede kö

peklerde bahsedilen tenya meydana gelerek hastalığın biyolojik gelişimi tamamlan

maktadır.

Mezbahalarda veya mezbaha dışı kesilen hayvanların akciğer, karaciğer gibi 

organlarında daha çok, diğer organlarında ise daha az Hidatik Kistlere rastlanmakta- 

dır. Gerek E.B.K. kombinalarının ve gerekse mezbahaların yurt sathına yayılması so

nucu Veteriner Hekim kontrolünün muntazam yapılması ile hastalıklı organların im

hası ve hastalık etkeni tenyayı taşıyan sahipli köpeklerin yılda en az iki defa 

ilaçlanarak tedavi edilmeleri, sahipsiz köpeklerin ise öldürülmeleri, hayvan sahipleri-



nin bu konularda aydınlatılarak bilinçlendirilmeleri ile bu hastalığın yayılmasının ön

lenmesi mümkün görülmektedir.

1983-87 yılları arasında yurdumuzda kesilen hayvanlarda görülen Hyöatik 

Kist oranı aşağıda görüldüğü gibi oldukça yaygındır.

Yılı

Kesilen Sığır, Manda 

Koyun Ve Keçi Sayısı

Ekinokok Kisti 

Tesbit Edilen

Nispeti

(%)

1983 8990578 684733 7,6

1984 7960222 400612 5,0

1985 7661283 387677 5,0

1986 7735824 355952 4,6

1987 6857747 324948 4,7

Ayrıca hastahane kayıtlarına göre ülkemiz insanlarındada kist hydatiklere sık 

olarak rastlan maktadır.

Bilindiği üzere insanların ince bağırsaklarında görülen ve halkın abdest bo

zan dediği Taenia Saginata, Cysticercus Bovis’li sığır etlerini az pişmiş ve çiğ olarak 

yiyen insanlarda rastlanmaktadır. Zoonoz bir hastalık olan Cysticercus bovis'ten ileri 

gelen Taeniasis daha çok sağlık şartlarına uyulmayan ve muntazam tuvaletleri bu-



lunmıyan bögelerdeki insanlarda yaygın olarak görülmektedir. Sadece bu parazitten 

dolayı 1983-1987 yılları arasında değişik mezbahalarda kesilen 92 ton sığır eti imha 

edilmiş, 3111 ton sığır eti ise şarta tabi olarak düşük değerde tüketilmiştir.

Ülkemizde görülen en önemli protozoer hastalıklardan Coccidîossis ve 

Cryptosporidiosis özellikle genç hayvanların sindirim sistemine yerleşir ve çoğu kez 

ölümle sonuçlanan kayıplara neden olur. Bir diğer önemli grupta kan protozoonları- 

dır. Bunlarda Babesiosis etkenleri bütün evcil hayvanlarda yaygın olarak görülür ve 

çeşitli kene türleri ile bir hayvandan diğerine nakledilirler. Coccidiosis, Cryptosporidi

osis ve Babesiosis'in ilaçla tedavisi mümkündür, fakat kullanılan ilaçların etken mad

deleri genellikle yurt dışından ithal edildiği için oldukça fazla döviz kaybına sebeb ol

maktadır. Bir kan protozoonu olan Theileria Annuiata tarafından sığırlarda 

oluşturulan Tropica! Theileriosis ise yukarıdaki hastalıklar gibi olmayıp tedavisinde 

bugüne kadara spesifik bir ilaç ortaya konmamıştır. Bu da hastalığın önemini bir kat 

daha artırmaktadır. Tropikal Theileriosis'in naklinde Hyalomma soyuna bağlı keneler 

rol oynamaktadır. Bu hastalık yurdumuz sığırlarında da çok yaygın olup özellikle kül

tür ırkı sığırlarda yüksek mortalite oranlarına sahiptir. Tropikal theileriosis ile mücade

lede ümit verici bazı bulgulara rağmen hasta olanların ilaçla tedavisi ve bütün bulgu

lara rağmen hasta olanların ilaçla tedavisi ve bugün kullanılmakta ole.n aşı ile 

sığırların bu hastalıktan korunmaları sorunu tamamen ortadan kaldıracak düzeyde 

değildir. Şöyleki Tropikal Theileriosis için 1981 yılında Pendik Hayvan Heıstalıkları 

Merkez Araştırma Enstitüsünde aşı üretilmeye başlanmış ve mevcut imkanlar dahi

linde bu üretimin 1988 yıl sonu itibarı ile ancak 150.000 doza çıkarılması hedeflen

miştir. Ülkemizde yaklaşık 12 milyon baş sığır mevcudu olduğu kabul edilirse, bu aşı 

üretiminin yetersizliği açıkça görülür. Ayrıca aşının özelliği itibarı ile depolanma, sa

haya nakil ve sahada uygulama zorlukları da vardır. Bunlara birde bugüne kadar ya

pılan araştırmalarda bildirildiği gibi hastalık etkeni T.Annulata'nın suçlarının varlığı ve 

bu suçların da ayrı ayrı antijenik özelliklerinin bulunması gibi dezavantajlar da ekle

nirse, halen üretilmekte olan bu aşının verilecek imkanlarla gerek miktar olarak artı

rılması ve gerekse suş özellikleri bakımından ülke çapında araştırmalar yaparak ek

siklerinin tamamlanması cihetine gidilmelidir.

Görüldüğü gibi birçok hastalık etkeninin naklinde rol oynayan kenelerin, ek-



toparazit olarak önemli bir yeri vardır. Ülkemiz iklimi, yüzey şekli ve vejetasyonu ba

kımından keneler ve diğer artropodların yerleşip çoğalmasına uygun olduğu tespit 

edilmiştir. Keneler hastalık nakletmeleri dışında salgıları ile konakçılarında zehirlen

meler, allerji ve felçler meydana getirdikleri gibi konakçısını derisinde yaralar açarak 

myasls externa meydana getiren sineklerin invazyonunada zemin hazırlarlar. Böyle- 

ce konakçılarının gelişmelerini önledikleri gibi verimlerini azaltırlar. Protozoonlardan 

başka çeşitli virüs, rikeîsia ve spiroketaları da taşırlar.

Kenelerden başka uyuz hastalığı etkenleri, bitler, pireler, myasis sinekleri ve 

diğer sinek türleri gerek kendileri ektoparazit olarak ve gerekse taşıdıkları hastalık et

kenleri bakımından önemleri oldukça büyüktür. Bunlardan bir myass etkeni oian 

Hypoderma sinekleri ise sığırlarda derinin en değerli sırt bölgesinde delikler açmak 

suretiyle dericilik sanayiinde büyük kayıplar meydana getirmekte kalmayıp etin kali

tesini düşürmesi ve hayvanların gelişmesini önlemeleri bakımından da ektoparazit 

olarak rolleri unutulmamalıdır.

Sonuç olarak hem ektoparazitler tarafından nakledilen hastalık etkenlerinin 

kontrol aitına alınabilmesi hem de bu gibi ektoparazitlerle mücadele edebilmek için 

onların her bölgede biyo-ekclojik özelliklerinin bilinmesi amaçlanmalıdır.Bugün 

1983-1385 yılları arasında Tarım Orman bakanlığı ve A.Ü.Vet. Fak.Parazitoloji Ana

dilim Dalının müşterek yürüterek sonuçlandırdığı "Türkiye'de Sığırlarda Hypodermo- 

sis" konulu araştırmanın dışında ektoparazitler üzerine kapsamlı bir çalışma yapılma

mıştır. Bu araştırma ile Hypoderma türlerinin bölgesel yayılışı, mevsimsel aktivitesi 

ve mücadele zamanları detaylı olarak verilmiştir fakat projenin ikinci bölümü olan 

ilaçia mücadele aşaması uygulamaya konmamıştır. Eğer araştırma sonuçlarına göre 

mücadele yapılabilseydi, takip eden birkaç yıl içinde Hypodermosis olguları çok aza

lacak ve doyasıyla ekonomiye büyük bir girdi sağlayacaktır. Keza kenelerde yukar- 

daki gibi bir proje ile desteklenip biyo-ekolojik özellikleri bütün bölgelerde incelense 

hem keneierle ve hemde naklettikleri hastalıkla mücadele daha etkili olurdu. İlaçia 

mücadele maddi külfeti getirebilir, bu durumda en azından yetiştiricinin bu tür para

zitlerle nasıl ve ne zaman savaşabileceği bölgesel olarak düzenlenecek yetiştirici 

eğitimleri vasıtasıyla anlatılarak, halk bilinçlendirilebilir. Böylece hem ektoparazit en- 

festasyonları ve hemde endoparazit invazyonları ile etkin bir mücadele yapılmış



olur.

7.3.6. Beslenme Ve Hastalıkları

7.3.6.1 Önemi

Bugünkü durumu ile ülkemiz hayvanlığının % 90'ı ekstansif yani kırsal kesim 

mer'a hayvancılığına dayanmaktadır. Kırsal kesimde hayvancılıkta verimi etkileyen 

faktörlerin başında mikrobiyal, paraziter ve beslenme hastalıkları gelmektedir. Hay

vancılık kuruluşları tarafından bugüne kadar enfeksiyöz hastalıklara karşı yeteri dere

cede önlemler alındığı ve büyük başarılar kaydediiebildiği halde beslenme hastalıkla

rı ve ekonomik önemi üzerinde hemen hemen hiç durulmadığı görülmektedir.

Son yıllarda mineral maddelerin hayvan sağlığında ve üretiminde kazandığı 

önem mineral madde eksikliklerinden veya fazlalıklarından kaynaklanan beslenme 

hastalıklarının veya beslenme bozukluklarının ayrı bir inceleme ve araştırma dalı ola

rak ele alınmasına sebep olmuştur. Pek çok gelişmiş ülkede yoğun çalışmalarla yeni 

essansiyel iz elementlerin hayati önemleri belirlenebilmiş ve neden oldukları hasta

lıkların tedavisine gidilebilmiştir.

Çiftlik hayvanlarında mineral madde noksanlıklarında veya fazlalıklarında 

oluşan bozukluklar hayvan sağlığını ve dolayısıyla et, sü t ,  yapağı ve döl verimini et

kileyen faktörlerden birini oluşturmaktadır. Enfeksiyöz (salgın) hastalıklara bağlı ol

mayan yavru atımı, devamlı ishal, kansızlık, salgın hastalıklara duyarlılık, iştahın 

kaybolması, yemden yararlanamama, büyümede gecikme, iskelet bozuklukları, felç, 

yavru veriminde düşme, deride bozulmalar, kıl dökülmesi ve yapağı atımı gibi mine

ral madde noksanlıklarında ortaya çıkan klinik semptomlar verim, düşüklüğüne ve 

üretimin azalmasına sebep olarak büyük ekonomik kayıplar oluşturmaktadır. Ancak 

mineral maddeler ile ilgili çalışmalar şiddetli noksanlık durumlarında söz konusu ol

makta uzun süren margina! seviyedeki noksanlık durumlarından daha fazla ekono

mik kayıplara yol açan durumlar olduğu gözden kaçmaktadır. Çünkü margina! sevi

yedeki noksanlıkların teşhisi için klinik, patolojik ve biyokimyasal parametrelerin



incelenmesi gerekmektedir.

Hayvan beslenmesinde son literatür bilgilere göre 15 kadar element essan- 

siye! olarak kabul edilmektedir. Bunlar ; Ca, P,Mg,K,Na,S,l,Fe,Cu, Co,Mr.,Se, 

Zn,Mc,F dur. I, P,Cu,Zn,Co,Se en fazla eksikliği görülen elementlerdir. Mineral mad 

de noksanlığında ortaya çıkan bulgular pek az sayıda mineral için spesifik özellik ta

şır. Koyunlarda ileri derecede bakır eksikliği dolayısıyla yavruladıkları kuzularda orta

ya çıkan ve önemli ekonomik kayıplara neden olan Enzootik Ataxie (çarpık 

hastalığı) böyle sayılı kolay teşhis konulabilen noksanlık hastalıklarından biridir. Bu 

konu ile ilgili olarak 1981-83 yıllarında Orta Karadeniz Bölgesinde rasyona belli oran

da bakır tuzu eklenmesiyle 13.032 hayvanda hastalık görülme sıklığı % 0.07 ye düş

tüğü, bakır tuzu eklenmeyen sürelerde ise bu oranın % 30 civarında seyrettiği göz

lenmiştir. Yine koyunlarda Enzootik Ataxie’nin bakır sülfatla profilaksisi üzerinde 

yapılan çalışmalarla Samsun ve çevre köylerinde uygulamaya alınan koyunların ku

zularında hastalığın hiç gelişmediği tesbit edilmiştir.

Yurdumuzun her bölgesinde rastlanan selenyum eksikliği halinde yeni do

ğan kuzularda Beyaz Kas hastalığı klinik ve patolojik bulgularla kolayca teşhis edil

mektedir.

Mangan eksikliğinde kuzularda iskelet bozuklukları, büyümede yavaşlama, 

vücut yağında artma, kaslarda zayıflama, boğalarda spermatogenesiste durma, 

embriyonel absorbsiyon, kızgınlıkta gecikme ve düzensizlik gibi emareler görüldüğü 

tesbit edilmiştir.

Kobalt kesikliğinde hayvanlarda iştah kaybolmakta, kansızlık ve ileri derece

de zayıflama fertilitede bozukluk ve süt veriminde düşüş görülmektedir.

Demir eksikliğinde halsizlik, büyümenin durması, hipokromik anemi gözlen

mektedir.

Çinko eksikliğinde ise hayvanlarda enzim aktivitelerinde düşme, büyümenin



yavaşlaması veya durması, parakeratosis, düşük süt verimi, bağışıklığın zayıflaması, 

yaraların iyileşmesinde gecikme, lökositlerin yüzdesinde artma, kemiklerde öetor- 

masyon, tırnaklar çevresinde şişme ve yarılmalar, gözlerde çapaklarıma, yün çekme, 

salya akıntısı, kayıtsızlık, yapağı atımı veya kıl dökümü şeklinde özetlenebüen araz 

görülmektedir.

Görüldüğü gibi çiftlik hayvanlarının beslenmesinde essansiyel elementlerin 

yetmezliği ve toksisitesi hayvancılık ekonomisinde yüksek oranda verim düşüklüğü

ne yol açacak bozukluklar meydana getirmektedir. Yeterli karbonhidrat ve proteini 

içeren rasyonla beslenen hayvanlarda dahi söz konusu bu essansiyel elementlerden 

bir veya birkaçının rasyonda eksikliği yukarda bahsedilen bozuklukların oluşması 

için yeterli olmaktadır.

Koyun yetiştiriciliğinde önde gelen konulardan biri yapağı kalitesini iyileştir

me yapağı veriminin artırılmasıdır. Türkiye'deki koyun populasyonun et, süt ve yapa

ğı veriminin arttırılmasıdır. Türkiye'deki koyun populasyonunun et, süt ve yapağı yö

nünden ıslahı için yapılan çalışmalardan biri olan merinoslaştırma faaliyeti sonucu, 

Orta Anadolu'nun dominant koyun ırkı olan Akkaraman Merinos melezleri elde edil

miştir. Orta Anadolu'nun genel ve özel şartlarına adapte olabilecek niteliklere haiz 

bu merinos tiplerinden Malya melez merinos tipi (% 35 merinos, % 65 Akkaraman), 

Malya, Tarım İşletmelerinde bu merinoslaştırma sonucu geliştirilmiş koyun tiplerin- 

dendir. Malya tipinin bölgenin tabii, ekonomik ve yetiştirme koşullarına kolay adapte 

olabilen ve çevre köylüsünün tercih ettiği bir tip olduğu görülmektedir. Ancak gerek 

Tarım İşletmelerinde yapılan araştırma ve incelemeler ve gerekse çevre köylerden 

yapılan başvurular, özellikle Orta Anadolu Bölgesinde Tarım İşletmelerinin de dahil 

olduğu yoğun bir erken yapağı atımı problemiyle karşı karşıya olduğumuz açığa çı

karmaktadır.

Yapağı verimine mevsim ve çevre şartlarının etkisi yanında beslenmenin 

mutlak etkisi olduğu bilinen gerçeklerdendir. Rasyonda yer alan elementlerin miktarı 

ve kimyasal yapısı, diğer besin maddeleri ile olan etkileşimleri, protein oranının dü

şüklüğü, fazla lignin alınımı, mineral madde absorblanmasını etkilemektedir.
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Hayvan beslenmesinde bitkinin ve bitki mineral konsantrasyonunun önemli 

yeri vardır. Bitkilerde mineral konsantrasyonunu ise pek çok faktör etkilemektedir. 

Toprak, bitkinin türü, bitkilerin olgunlaşma dönemleri, otlaklar üzerinde yapılan çeşit

li işlemler, iklim bu faktörlerdendir. Dolayısıyla hayvan besininde önemli olmaktadır. 

IToprak yönünden bakılırsa genç ve alkali jeolojik yapıdaki toprakların mineral bakı

mından asitli, kumlu topraklardan daha zengin olduğu bilinmektedir. Drenajin iyi ol

madığı durumlarda genellikle topraklarda mangan ve kobalt oranının yükseldiği, do

layısıyla bitki mineral aliminin arttığı tesbit edilmiştir. Toprak pH'sı arttıkça bitkinin 

demir, mangan, çinko, bakır ve kobalt alımı düşerken molibden ve selenyum alımı 

yükselmektedir. Bitki olgunlaştıkça veya yaşlandıkça fosfor, potasyum, magnezyum, 

sodyu, klor, bakır, kobalt, demir, selenyum, çinko ve molibden miktarı düşmektedir. 

Yüksek oranda azotlu ve potaslı gübrelerin kullanılması bitkisel verim artışını sağla

ması yanında, topraktan diğer iz elementlerin geniş çapta absorbsiyonu ile toprağın 

mineral bakımından zayıflamasını ve böylece diğer bir başka elementin vücuda alı

namaması ndan kaynaklanan hastalığın ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Gübrele

me ile bitkinin fazla potasyum alması bitki sodyum konsatrasyonunurı azalmasına 

yol açarken, diğer taraftan fazla kireçlenme molibden ve selenyumun bitkiye fazla 

geçişine ve hayvanlarda toksisiteye ve böylece de kobalt ve manganın bitkiye alın

masını engeleyerek bu mineral maddelerin eksikliğine sebep olmaktadır.

Toprak ve bitki arasındaki bu etkileşim dolayısıyla bitkilerde mineral madde 

konsantrasyonlarında görülen farklılık, hayvan beslenmesinde yer alan bitkilerden 

dolayı da hayvanlarda mineral madde konsantrasyonlarındaki dengesizliğin meyda

na gelmesinde önemli rol oynamaktadır.

Deneysel olarak veya tabii şartlarda oluşan çinko eksikliğinde alkali fosfataz 

enzim aktivitesinde düşmenin yanında koyunlarda ve diğer bazı çiftlik hayvanlarında 

büyümede durma, deride dermatitis, parakeratotik lezyonlar, ayak derisinde çatlak

lar, kıl ve yapağı dökümü gözlenmektedir. Yapılan çalışmalarla bu kon u bir ön araş

tırma şeklinde incelenmiştir. Tarım İşletmelerinin optimum beslenme şartlarında dahi 

gözlenen erken yapağı atımının, yukarıda açıklanan bilgiler ışığı altında çinko ele

mentinin eksikliğine yüklemek yerine konunun temelden çözümlenmesine yönelik 

derinlemesine araştırılmasında fayda görülmektedir.



Diğer taraftan çiftlik hayvanlarında enerji, protein ve vitamin yetersizliğine 

bağlı olarak et, süt ve döl veriminde görülen düşüşler büyük ekonomik kayıplara ne
den olmaktadırlar.

Enerji eksikliği özellikle genç hayvanlarda büyüme ve puberta başlangıcında 
gecikmeye sabep olurken gelişkin hayvanlarda süt veriminde ve canlı ağırlık artışın
da azalmaya neden olmaktadır.

Protein eksikliğinde ise süt veriminde düşme, güç doğumlar, enfeksiyöz has
talıklara karşı duyarlılık ve sindirim bozuklukları gibi semptomlar ortaya çıkmaktadır.

Ayrıca vitamin (özellikle vitamin A ve B -karoten) eksikliğine bağlı verim ka

yıpları (özellikle döl verimi) ülke sathında yaygın olarak görülmektedir.

7.3.6.2 Konunun Ekonomik Yönü

Başbakanlık Devlet istatistik Enstitüsü 1984 tarım istatistik raporlarına göre 
yurdumuzda 40 milyon koyun varlığı bildirilmektedir. Orta Anadolu Bölgesinde bu sa
yı yaklaşık 10 milyon baş olarak verilmektedir. Orta Anadolu Devlet Tarım İşletmele

rinde yapılan çalışmalar, bölgedeki koyunlarda büyük ekonomik kayıplara sebep 
olan ve yıllardan beri devam eden bir erken yapağı atımı olayının bölgede görevli 

veterinerlerin ve aynı zamanda çevre köylerindeki sürü sahlplerininde ortak şikayeti 

olarak belirmektedir.

T.A.E.K., Lalahan Hayvan Sağlığı Nükleer Araştırma Enstitüsünde yapılan 
araştırma sonuçlarına ve Devlet İstatistik Enstitüsü verilerine göre yalnız Orta Ana
dolu Bölgesinde % 30 lara varan erken yapağı atımı dolayısıyla senede kaba bir he
sapla dahi olsa 40 milyar TL. zararın meydana geldiği görülmektedir.

Yine 1984 yılı D.İ.E. tarım istatistikleri raporlarına göre Orta Anadolu Bölge
sinde 5 milyon koyun sağılmaktadır. Amaçlanan saplement uygulaması sonucunda 
daha önce yapılan çalışmalara dayanarak en az % 5-7 süt verimi artışı olacağı he

sap edildiğinde bu rakam yılda hayvan başına 2,200 kg süt verimine ve yine yılda 

hayvan başına 660 TL. net kazanca eşdeğer olduğu görülür. Bugünkü süt alım fiyatı 

üzerinde kaba bir hesap yılda 3 milyar 300 milyon TL. Iık bir kazanç olacağını ortaya



çıkarmaktadır. Yapağı atımını önlemek amacıyla hazırlanan mineral saplament bileşi
mine iz elementlerden sadece selenyum ilavesiyle dahi Orta Anadolu Bölgesinde 
hayvan yetiştiricilerinin en büyük problemlerinden biri olan yavru atımının büyük öl
çüde önleneceği düşünülecek olursa konunun pek çok yönlü fayda sağlayacağı açık
ça görülmektedir.

Orta Anadoiu Bölgesinde D.İ.E. rakamlarına göre 1.735.000 baş koyun kesi
me alınmaktadır. Saplament uygulamasında yine önceki araştırmalarımız sonucunda 
en az % 7'iik net et ağırlık artışı olduğu belirlenmekte ve bu noktadan hareketle bu
nun yılda yaklaşık 1 milyon 735 bin kg et ağırlığı, dolayısıyla yine yaklaşık 1 milyon 
735 bin kg et ağırlığı, dolayısıyla yine yaklaşık 6 milyar 900 milyon TL. kazanç sağla
yacağı hesap edilmektedir. % 10 kuzu ölümünün önlenmesiyle ise net et ağırlık ka
zancı dolayısıyla yılda 5 milyar TL. daha kazanç sağlanacaktır.

Diğer ülkelerde elde edilen çalışma sonuçlarının hayvan varlığımız üzerinden 
değerlendirilmesiyle de konunun yurdumuz ekonomisine sağlıyacağı katkılar gözle
nebilmektedir. Tablo 7.17. de dünya da 16 bölgede mineral saplementi uygulaması 
ile sağlanan yavru verimindeki artışlar görülmektedir.

Tablo 7.17 Bazı Ülkelerde Yemlere Esansiyel Elementlerin Katılması 
Sonucu Sığırlarda Yavru Veriminde (Yavrulama) Sağlanan Artış Yüzdeleri.

Ülke Kontrol (1) Kontrol + Mineral Katkı

Bolivya 67,5 80,8 (2)
Bolivya 73,8 86,4 (3)
Brezilya 55 77 (4)
Brezilya 49 72 (2)
Brezilya 25,6 47,3 . (2)
Kolombiya 50 84 (4)
Panama 62,2 68,8 (5)
Panama 42 80 (2)
Peru 25 75 (6)
Filipinler 57 79 (4)
Filipinler 76 82 (4)
G.Afrika 51 80 (2)
Tayland 49 67 (2)
Uruguay 48 64 (2)
Uruguay 86,9 98,4 (2)
Uruguay 27 70 (3)

(1) Sadece sodyum klorür 2) Kemik unu (Ca.P) 3) Kemik fosfat 4) Mineral karışı

mı 5) Dikalsiyum fosfat + Triple süper fosfat 6) Dikalsiyum fosfat+ Bakır sülfat



Tablo-1. deki 16 raporun ortalaması yemde esansiyel element katkısı olarak 

sadece tuz alan hayvanlarda yavru verimi % 52,9 iken bu oran yemlere esansiyel 

elementlerin katılmasıyla % 76,6 ya çıkmaktadır. 1984 sayımlarına göre Türkiye'de 

sığır sayısı 12410.000 ve sağılan inek sayısı 4.788.000 dir. Toplam inek ve yavru sa

yısı hakkında elimezde bilgi olmadığından., yemlere yeterli miktarda esansiyel ele- 

menter katmak suretiyle sadece sağılan inek sayısı üzerinden elde edilecek % 52,9 

dan % 75,6 ya % 22,7 lik bir yavrulama verimi artışı ile 1086876 adet ysıvru artacak

tır. Tablo-2 de yemlere esansiyel element katmak suretiyle hayvansa! verim para

metrelerindeki artışlar görülmektedir.

Tablo 7.18 4 Yıllık Mineral Saplement (katkı) Çalışması Sonucu Kolom

biya'da Sağlanan Hayvansal Verim Artışı.

Sadece Tuz 

Saplementi ile

Çokiu Mineral 

Saplementi ile

Verimlilik Alanı Sağlanan Verim % Sağlanan Verim %

Yavru atma 9,3 0,75

Yavru ölümü, doğumdan 

sütten kesilene kadar 22,6 10,5

Sütten kesilene kadar, 

yaşıyan buzağı sayısı % 38,4 60,4

Buzağılardaağırlık 

(Canlı ağırlık Kg./9 ay) 117,0 141,0

Büyümekte olan sığırlarda 

canlı ağırlık artışı 

(Kg./572 gün) 86,0 141,0

Ortalama günlük canlı 

ağırlık artışı, gram/gün 150,0 247,0

İnek başına yılda canlı 

ağırlık verimi, Kg./Yılxİnek 44,8 88,7



Tablo-7.18. de sütten kesilene kadar yaşıyan buzağı sayısı ile ağırlık çarpımı 

bir inek ile bir yılda elde edilen canlı dana ağırlığının normalde 44,8 Kg. iken yemlere 

esansiyel element ilavesiyle 88,7 Kg. a ulaştığı ve verim artışının % 98 olduğu görül

mektedir. Bu artış Türkiye'de yılda toplam inek adedi başına dana canlı ağırlığı ola

rak 210193 tonluk ağırlık artışı sağlar. 1984 de kesilen 1.447.000 adet sığırdan elde 

edilen 118.150 ton ve 1.387.000 adet danadan elde edilen 46.985 ton etin toplamı 

olan 165.135 tonluk sığır etinin 1.27 katı (% 127) kadar canlı ağırlık verimi, yemle'e 

esansiyel element katılmasıyla kazanılmış olacaktır. 1984 birim fiatlarıyla canlı ağırlık 

üzerinden (432 TL./kg) kazanılacak olan gelir 90 milyar TL. sına tekabül etmektedir.

Sonuç olarak çiftlik hayvanlarında protein ve vitamin minarel madde eksikliği 

veya dengesizliğine ya da enerji yetersizliğine bağlı olarak husule gelen yavru atma, 

yavru ölümü, yavru veriminde düşme, kansızlık, büyümede gecikme, iskelet bozuk

lukları, felç, deride bozulma, kıl ve yapağı dökülmesi gibi klinik semptmlarla kendini 

gösteren beslenme hastalıklarının ülkemiz hayvancılığında özellikle et, süt, yapağı ve 

döl veriminde meydana getirdiği ekonomik kayıplar büyük boyutlara ulaşmaktadır.

Bu nedenle konunun geniş ve kapsamlı araştırmaiarla açıklığa kavuşturul

masında ve bölgesel uygulamalara geçilmesinde yarar bulunmaktadır.

7.3.6.3. Gıda Kontrol Hizmetleri

Her türiü hayvansal ürün ile hayvanlardan insanlara bulaşabilecek hastalık

ların önlenmesi ve dolayısıyla halkın sağlıklı ve hijyenikli şartlarda hazırlanmış hay

vansal besinleri yemesi üzerine titizlikle durulması gereken bir husustur. Aynı durum 

hayvan sağlığı ile ilgili olarak hayvan yemleri için de söz konusudur.

Gıda ve yemlerin gereği gibi kontrolü sonucu insarı ve hayvan sağlığının ko

runması yanında hastalık etkenlerinin tesbiti ile hastalığın orijinini bulmak suretiyle 

hayvan sağlığının kontrolü da sağlanabilir.

Gıdaların ve yemlerin bakteriyolojik ve hijyenik yönden laboratuvar muaye-



neleri, Bakanlık İl Müdürlükleri, belediyeler, resmi ve özel kuruluş veya şahıslar tara

fından intikal ettirildiğinde, Araştırma Enstitüleri ve İl Kontrol Laboratuvarları tarafın

dan yapılmaktadır. Ancak hastalıklar yönünden en önemlisi et kontrolüdür.

Tüketilen etin büyük kısmını üreten mezbaha ve kesim yerlerinin düzenli, 

sağlıklı ve disiplinli şekilde kontrolü gereklidir. Ayrıca Veteriner Hekim kontrolü altın

da üretilen etin bir o kadarı da sağlıklı olmayan yerlerde ve kaçak olarak yapılmakta

dır ki bunun mutlaka önlenmesi gereklidir.

Mezbahalara Veteriner Hekim atanması mahalli Belediyelere aittir. Bu du

rum parasal veya diğer sebeplerle atamaların geçikmesi veya yapılmaması gibi ak

saklıklara, dolayısıyla hizmetin gereği gibi yapılmamasına neden olmaktadır.

Mevcut kesim yerlerine ait her türlü bilgi ile son beş yıllık kesilen hayvan mik

tar ve ağırlıkları aşağıya çıkarılmıştır.

7.3.S.4. Enstitü Ve Laboratuvariar

Hayvanların salgın ve diğer hastalıklarının mikrobiyolojik, parazitolojik, bioşi- 

mik ve toksikolojik teşhisleri ile bu hastalıklardan korunma amacıyla aşı, serum ve bi

yolojik madde üretimi yurdun değişik bölgelerine dağılmış 9 enstitü ve 8 il kontrol la- 

boratuvarlarındayapılmaktadır.

Bazı hastalıklar için özel laboratuvarlarında, fakat çoğunlukla genel teşhis la- 

boratuvarlarında uygulanan teşhis metodlarında bilhassa yürütülen projelerle büyük- 

gelişmeler sağlanmıştır. Ancak bazı viral hastalıkların laboratuvar teşhisleri yapıla

mamaktadır. Bunun nedenlerini; alet ve malzeme noksanlığı, konuda yetişmiş 

uzman sayışınım azlığı, mevcut uzmanların yabanci dil yetersizlikleri, dış ülkelerle 

eleman mübadelesi, uluslararası toplantı ve seminerler bakımından ilişkilerimizin az

lığına bağlayabiliriz. Enstitülerimizde üretilen aşı serum ve biyolojik maddelerin, yapı

lan araştırma, saha çalışmalarıyla, uygulanan projelerle kalite, kantitesinin yükseltil

mesine çalışılmaktadır.



Tablo 7.19. 1987 Yılı itibariyle Mevcut Belediye Mezbahaları Özel Ve Resmi Kombinalar Günlük Kesim Kapasitesi (Baş)

Tipi Sayısı B.Baş K.Baş Tek Tırnaklı Kanatlı

Kesimhane 245 1041 3940 __ • ___

I. Tip 205 2519 8508 - -

II. Tip 160 4395 15338 - . -

III. Tip (1) 169 20786 103338 - -

TekTırnaklı

Mezbahası 6 - - 395 -

Tavuk

Mezbahası 104 - — 605860

TOPLAM 889 28741 131124 395 605860

1) Mevcut 169 adet III. Tip kombinanın 27 adedi Et Balık Kurumu Kombinasıdır.



Tablo 7.20 Belediye Mezbahaları Özel Ve Resmi Kombinalarda Kesilen Hayvan Miktarları

HAYVANIN CİNSİ 1983 1984 1985 1986 1987

KOYUN BAŞ 4.725.247 4.507.617 4.498.529 4.139.427 3.52-9.141
KİLO 98.478.176 91.307.368 89.664.778 84.0559.032 67.533.872

K. KEÇİSİ BAŞ 955.700 652.700 603.773 679.503 756.676
KİLO ,16.704.600 11.889.498 10.765.086 12.294.583 14,060.057

T.KEÇİSİ BAŞ 238.300 80.891 55.301 92.390 110.302
KİLO 4.163.101 1.286.657 859.674 1.935.327 1.694.896

KUZU BAŞ 4.251.248 4.394.316 4.734.362 4.518.763 3.736.478
KİLO 48.464.228 51.480.107 59.176.798 53.974.232 44.111.339

OĞLAK BAŞ 425.125 269.611 256.032 4.518.763 3.736.478
KİLO 4.886.272 2.492.699 2.313.213 2.846.878 2.146.540

SIĞIR BAŞ 2.864.606 2.585.472 2.358.060 2.674.121 2.374.798
KİLO 349.793.749 310.549.972 284.079.610 323.047.608 332.838.539

MANDA BAŞ 121.81 129.417 145.020 150.383 82.830
KİLO 18.985.111 18.951.032 20.418.184 20.585.500 12.520.538

DEVE BAŞ 417 423 299 326 378
KİLO 102.473 104.874 75.847 77.140 88.578

DOMUZ BAŞ 8.164 7.804 7.4M27 5.831 1.680
KİLO 842.310 677.720 742.700 583.100 169.000

GENEL BAŞ 13.590.188 12.632.376 12.658.803 ' 12.570.487 10.831.559

TOPLAM KİLO 542.420.070 488.829.927 468.094.890 499.403.400 475.163.353



7.3.6.S. Üretim Ve Teşhis Yapan Enstitü Ve Laboratuvarlar

A- Üretim Yapan Enstitüler:

1. Hayvan Hastalıkları Merkez Araş. Enst.Müd. Pendik/İSTANBUL

2. Hayvan Hastalıkları Araştırma Enst.Müd. Etlik/ANKARA

3. Hayvan Hastalıkları Araştırma Ens. Müd. Atakum/SAMSUN

4. Hayvan Hastalıkları Araştırma Ens. Müd. ELAZIĞ

5. Hayvan Hastalıkları Araştırma Enst. Müd. KONYA

6. Hayvan Hastalıkları Araştırma. Enst.Müd. Kurttepe/ADANA

7. Hayvan Hastalıkları Araşt. Enst.Müd. ERZURUM

8. Tavuk Hastalıkları Araşt. ve Aşı Ür. Enst. MANİSA

9. Şap Enstitüsü P.K.714 Ulus/ANKARA



B- Teşhis Yapan İl Kontrol Laboratuvar ları:

1. İl Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü AFYON

2. İl Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü AMASYA

3. İl Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü ANTALYA

4. İl Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü BURSA

5. İl Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü DENİZLİ

6. il Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü DİYARBAKIR

7. İl Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü ESKİŞEHİR

8. il Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü KAYSERİ

9. il Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü TRABZON

C- Aşı Kontrol ve Teşhis Yapan Enstitüler

1. Hayvan Aşıları Kontrol Merkezi Bornova/İZMİR
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7.3.6.6 Veteriner Hekim, Yardımcı Sağlık Personeli, Hayvan Sayısı Dengesi 

Ve Benzer Ülkelerle Karşılaştırılması

1986 yılı rakamlarına göre ülkemizde 2733 Veteriner Hekim bulunmaktadır. 

Ancak bunların bir kısmı Öğretim Kurumlan, idari hizmetler ve diğer kuruluşlarda ça

lışmakta olup Hayvan Hastalıkları ile mücadele hizmetlerinde 1760 Veteriner Hekim 

görevlidir.

1986 yılı FAO-VVHO-OIE Hayvan Sağlığı Yıllığı rakamlarına göre Türkiye'de 

kanatlı hariç 69.712.000 baş ( Sığır, Koyun, Keçi, Domuz) kanatlılarla birlikte toplam 

130 milyon civarında hayvan bulunmaktadır. Buna göre kanatlı hariç 39.609, kanatlı 

dahil 73.864 hayvana bir Veteriner Hekim isabet etmektedir.

Türkiye genelinde tüm Veteriner Hekimler dikkate alınırsa kanatlı hariç 

25.500, kanatlı dahil 47.844 hayvana bir Veteriner Hekim’in isabet ettiği görülür. Hal

buki dünyanın çeşitli bölgelerinden Türkiye'ye benzerlik gösterdiği düşünülen 10 ülke 

ile mukayese edildiğinde kanatlı hariç Fransa'da 5.800, İtalya’da 2.300, İspanya'da 

3500, Yunanistan'da 5000, Yugoslavya'da 4.000, Romanya'da 10.000, Macaris

tan'da 3000, Arjantin’de 15.600, Brezilya'da 8.800, Mısır'da 600 hayvana bir Veteri

ner Hekim isabet ettiği görülmektedir.

Yardımcı sağlık personeli (laborant dahil) durumuda buna paralel bir tablo 

göstermektedir.

Belirtilen rakamlar da göstermektedir ki ; diğer birçok ülkeye göre Türkiye'cie 

büyük çapta Veteriner Hekim ve yardımcı sağlık personeli açığı ve ihtiyacı bulunmak

tadır.



Tablo : 7.2.1. Veteriner Hekim, Yardımcı Sağlık Personeli Ve Hayvan Sayılarının Benzer Ülkelerle Karşılaştırılması

( Hayvan Sayısı (1000 Adet)

ÜLKELER
Nüfusu
Milyon

Veteriner
Hekim
Sayısı

Hayvan
Sağlık

Personeli Toplam Sığır Koyun Keçi Domuz Tavuk

Toplam
Tavuk
Hariç

Veteriner Hekim 
Başına Düşen 
Hayvan Sayısı 
{Tavuk Hariç)

1. TÜRKİYE 50 2.733 2211 4944 16200 40400 13100 12 61046 69.712 25.507.5

2. FRANSA 55 7.835 2537 10372 22896 10790 969 10956 188000 45.611 5.821.4

3. İTALYA 57 12.650 - 12650 8910 9718 1189 9169 111000 28.986 2.291.3

4. İSPANYA 39 10,300 - 10300 5084 17735 2828 10367 53000 36.014 3.496.5

5. YUNANİSTAN 10 10.300 - 10300 5084 17735 2828 10367 31000 11.957 4.998.7

6. YUGOSLAVYA 23 5,232 - 5232 5041 7697 125 7821 77973 20.684 3.953.3

7. ROMANYA 23 4,010 12650 16660 6867 18609 828 14313 124770 40.623 10.130.4

8. MACARİSTAN 11 4,730 1208 6938 53000 29243 3100 4000 45000 12,511 2.998.0

9. ARJANTİN 31 5,730 1208 6938 53000 29243 3100 4000 45000 89,343 15,592.1

10. BREZİLYA 138 21,683 7620 29303 12898 18473 9800 3300 500000 190,191 8.771.4

11. MISIR 48 13,600 9669 23269 2750 2550 2700 56 51000 8,056 592.3



Tablo 7.22. Veteriner Hekim, Ve Yardımcı Personel Durumu

Yıl

Hükümet

Veteriner

Hekimi

Laboratuvar 

Üniversite Ve 

Öğretim Kurumlan

Serbest

Veteriner

Hekimler

Diğer

Veteriner

Hekimler

Veteriner Sağlık 

Teknisyeni Ve 

Toplam Laborantlar

1983 1174 276 125 — 1575 1914

1985 1563 492 263 215 2623 2088

1986 1760 460 268 215 2733 221



7.4. Altıncı Plan Döneminde Gelişmeler

7.4.1 Genel Hedefler

1. Türkiye büyük bir hayvan popuiasyonuna sahip ülkedir. Bu nedenle has

talıkların çıkması, geniş koruyucu mücadele önlemleri ve uygulamalarının yapılması 

tabiidir. Ancak, her ne kadar 3285 sayılı kanun TBMM'den çıkmasına rağmen bu ko

nunun gereği şekilde işlev görebilmesi için Hayvan Sağlık Zabıtası Kanunu'nun yö

netmelikleri biran önce hazırlanmalı ve yürürlüğe konulmalıdır.

2. Yasa değişikliğine bağlı olmak üzere salgın hastalıkların yayılmasında 

önemli rolü bulunan hayvan hareketlerinin disipline edilmesi, tahaffuzhanelerin yeni

den etkin şekilde düzenlenmesi, hayvan ve hayvansal ürünlerin ithal, ihraç ve transit 

geçişlerinde Tarım Orman ve Köyişleri , Maliye ve Gümrük ve iç işleri Bakanlıkları 

arasında gerekli olan düzenli bir koordinasyon sağlanmalıdır. Yurtiçi hayvan hareket

lerinin kontrolü için gerekli esaslar ve sorumluluklar belirlenerek idari kademe, veteri

ner teşkilatı (Koruma ve Kontrol Gn. Müdürlüğü) zabıta (belediye, jandarma, polis, 

trafik) arasında hizmet zinciri kurulmalıdır.

3. Komşu ülkelerdeki salgın hastalıkların takibi ve yeterli bilgi alınabilmesi ve 

hayvancılık çalışmalarını sürekli olarak izlemek amacıyla elçilikler nezdinde Veteriner 

Müşavirliklerin kurulması sağlanmalıdır.

4. Hayvan mevcutlarının bilimsel istatistik esaslarına uygun olmak üzere ve 

Devlet İstatistik Enstitüsü öncülüğünde yeniden tespit edilmesi gerekmektedir.

5. İthal edilen damızlıklar ile çeşitli ihastalıkların Yurdumuza girdiği bir ger

çektir. Bu nedenle hudut kapılarımızda ve tahaffuzhanelerde yeterli önlemlerin sağ

lanması yanında havaalanları ve limanların yakınlarında hayvan park veya istasyon

ları kurulmalıdır.

6. Hayvanların ırkları ne kadar İslah edilirse edilsin ve hayvanın sağlık kont-



rolu ne kadar yapılırsa yapılsın hayvanlardaki hastalıkların azalması ve asgariye indi

rilmesi başta, hayvanların yeterli beslenmesi ve ilmi düzeyde hijyen kurallarına uyul

masına bağlıdır.Bu bakımdan mera ıslah ve yem nebatları ekimi çalışmaları plan he

deflerine uyguniuk sağlamaktan öte, ihtiyacı karşılayacak düzeye çıkarılmalıdır,

7. Hayvan sağlığına dönük hizmetler diğer birçok yatırım hizmetlerine ben

zemez. Yapılacak mücadele biyolojik mücadeledir. Biyolojik mücadelelerde zaman 

durdurulamaz ve neticede eksik yapılacak bir mücadeleden yeterli netice alınamaz 

Bazı hastalıklarda mücadele projesindeki ilmi esaslar eksik uygulamalar yapılırsa 

mücadeleden fayda görülmesi söz konusu değildir. Bu nedenle mücadeie için veri

len bütçe imkanları günün koşullarına göre tespit edilmeli ve verilmelidir.

8. 3285 sayılı kanunda ihbar, takip ve mücadelesi ile yükümlü bulunan has

talıklarla ilgili eradikasyona yönelik projelere öncelik tanınmalı, paraziter hastalıklar 

yönünden mücadeleden pilot köy çalışmaları olarak değil, iklim koşulları ve paraziter 

invazyonları bölge özelliklerine göre geniş bölgeli veya Türkiye çapında olmak üzere 

eradikasyona yönelik projeler uygulanmalıdır.

9. Ülkemiz için zaman zaman tehlikeli boyutlarda seyreden şap hastalığının 

mücadelesi, Doğu ve Güneydoğu illerimizin batıda olduğu gibi tampon bölge haline 

sokulması buradaki tüm çift tırnaklı hayvanlar eksiksiz ve projeye dayalı olarak şs.p 

aşısı tipleri ile aşılanmalıdır.

10. Kuduz hastalığı, ülkemizde büyük boyutlarda seyretmektedir. Bu hasta

lıkla mücadele için Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, İç İşleri, Tarım Orman ve 

Köyişleri Bakanlığı İştiraki ile geniş ve etkili proje hazırianmalıdır.

11. Brucellosis ve Tüberkülosis hastalıkları hayvan ve insan ağlığı yönünden 

önem taşımaktadır. Bu nedenle Altıncı Beş Yıllrk Plan döneminde, bu hastalıklar en 

önde ele alınması gereken enfeksiyonlar olmalıdır.

12. Veteriner Sağlık ve Araştırma Enstütülerine ayrılan ödenekler artırılarak,



bu kurumlar günün koşullarına göre alet ve ekipmanla donatılmalı, mevcut aşı serum 

ve diğer biyolojik madde üretimi artırılarak ülke ihtiyacına cevap verecek düzeyi geti

rilmeli ve ihtiyaç duyulan yeni aşıların üretimine derhal geçilmelidir.

Yukarıda sayılan maddelerin üretiminin yapılabilmesi vs hazırlanan bu biyo

lojik maddelerin gerekli kontrolleri için yeterli uzman kadrolarının tahsis edilmesi yo

luna gidilmelidir.

13. Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğüne bağlı enstitü ve iaboratuvarlar 

sadece biyolojik madde üreten kuruluşlar olarak görülmemeli, bunların Türkiye ko

şullarına göre araştırma yapan araştırıcı insan gücü yetiştiren birer kuruluş haline 

gelmeleri yolunda tedbirlerin alınması üzerinde durulmalıdır. Ayrıca, araştırmacılara 

yurt içi ve dışında yabancı di! öğrenmeleri için imkanlar sağlanmalıdır.

14. Koruma ve Kontrol Gene! Müdürlüğü aşı ve biyolojik madde erin kulla

nım alanlarına ulaştırılmasında gerekli olan soğuk zincirinden henüz mahrumdur. Bu 

nedenle bütçeye her yıl frigofirik vasıtalar alınması için yeterli ödenekler konulmalı

dır.

15. Hayvan sağlığı alanında araştırma yapan kuruluşlar ve TÜBİTAK'ça des

teklenen veya yürütülen araştırmalardan alınan sonuçların pratiğe aktarılması için 

teşkilatlar arasında sıkı işbirliği kurulmalıdır.

16. Salgın ve paraziter hayvan hastalıkları ile etkin mücadele için teşkilatın 

eleman, ödenek ve vasıta bakımından takviyesi yapılmalıdır.

17. Tavuk hastalıklarına karşı kullanılan aşıların mümkün olduğu nispette bir 

enstitüde hazırlanması sağlanmalı ve bu konu için kurulan Manisa Tavuk Hastalıkları 

Enstitüsü'ne istenen imkânlar sağlanmalıdır.

18. Hayvan sağlığında kullanılan aşı ve ilaçların uygulamaya verilmeden ön

ceki gerekli tüm kontrollarının günün teknolojisine uygun olarak yapılabilmesi için



kurulması düşünülen aşı ve ilaç kontrol enstitüsü en kısa zamanda faaliyete geçiril

melidir.

19. Kürk hayvanları hastalıklarının teşhisinin yapılabileceği laboratuvarlar 

geliştirilmeli ve bu konuda uzman yetiştirilmelidir.

20. Öğretim kurumlarının, Enstitü ve Laboratuvarların ihtiyacını karşılamak 

amacı ile bilimsel seviyede yetiştiricilik yapan bir laboratuvar hayvanları üretim ünite 

si kurulmalıdır.

21. İthal edilecek etlerde ve canlı hayvanlarda gerekli hormon analizlerinin 

yapılabilmesi için ithal kapılarına yakın enstitü ve laboratuvarlar eleman ve ekipman 

yönünden takviye edilerek bu analizleri yapabilecek düzeye getirilmelidir.

22. İthal sırasında mutlak surette ihracatçı ülke resmi Veteriner Hakimleri

nin etlerde hormon bulunmadığına dair raporu aranmalıdır.

23. Besi hayvanlarında hormon kullanımının insan sağlığı yönünden olum

suz etkileri bilimsel çevrelerin de katkısıyla en kısa sürede açıklığı kavuşturulmalıdır.

24. Hormon kullanımı serbest bırakıldığı taktirde ilgili yönetmeliklerinin çıka

rılarak uygulama tam kontrol altında yapılmalıdır. Bu maksatla laboratuvarlar takviye 

edilmeli ve halk eğitimi yapılmalıdır.

25. Paraziter hastalıklar mücadelesine bugünkü uygulama dışında yeni bir 

çehre verilerek paraziter invazyonları üzerinde yapılacak araştırmalara paralel olarak 

mücadele sahalarının genişletilmesi için hazırlanacak projeler, eleman, ödenek, vası

ta, ilaç ve malzeme bakımından desteklenmelidir.

26. Paraziter hastalıklarla ve özellikle kan paraziterleri ile etkin bir şekilde 

savaşılması için ilaçlamaya katılan Veteriner Hekim ve yardımcılarına ücret ödenmeli 

ve ilaçlanan hayvan sayısına göre teşvik edici prim verilmelidir.



27. Hayvan besleme ve yetiştirmesinde barınak oiarak kullanılan ahir, ağıl, 

kümes, kuluçkahane hijyenine gerekli çabanın gösterilmesi lazımdır.

28. Gıda kontrolü mevzuatının günün şartlarına ve gerçeklere göre bir bi

çim verilmesi, mezbahaların yeni bir sistem dahilinde disipline edilmesi yoluna gidil

melidir.

29. Türkiye'de hayvan sayısına göre Veteriner Hekim açığı bulunmaktadır. 

Halen mevcut hizmet ve projelere göre 3000 Veteriner Hekim ve 3000 Veteriner 

Sağlık Teknisyenine ve 1000 Laborant'a ihtiyaç bulunmaktadır.

30. Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı, Koruma ve Kontr-o! Genel Müdür

lüğüne bağlı kuruluşlardaki personel için etkin bir istihdam statüsü getirilmelidir.

31. Yardımcı iş gücünü karşılayacak elemanların yetiştirilmesi için bir plan 

dahilinde ihtiyaçlar gösterilmeli ve mevcut okulların tam kapasite ite çalıştırılması, ge

rekli yeni okulların açılması için teşebbüse geçilmeli ve öğretimde pratik yöne ağırlık 

veren bir program uygulanmalıdır.

32. Hizmet içi ve yetiştiriciler için her yıl düzenlenmekte olan eğitim prog

ramları etkin bir şekilde yaygınlaştırılmalıdır: Halk eğitiminde radyo, ve televizyondan 

yardımsağlanmalıdır.



a) Aşı, Serum ve Biyolojik Madde Üretim Hedefleri (1988-1993)

Üretilen

AŞILAR 1988

Talep Projeksiyon 

1989 1990 1991 1992 1993

1. Antrax 8.000.000 8.200.000 8.500.00 8.700.000 9.000.000 9.500.000

2. Paratüberküloz 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

3. Kısrak Virüsü Ab 2.500 2.500 3.000 3.000 3.500 4.000

4. Sığır Vebası 13.000.000 13.500.000 14.000.000 14.500.000 15.000.000 15.500.000

5. Mavi Dil - - - - - . -

6. Kuduz Semple 20.000 25.000 20.000 35.000 40.000 45.000

7. Kuduz Kelov 400.000 450.000 500.000 550.000 600.000 650.000

8. Nevvcastle Adele 20.000.000 20.000.000 22.000.000 24.000.000 25.000.000 10.000.000

9. Nev Bur. Göz.Dam 35.000.000 35.000.000 37.000.000 40.000.000 42.000.000 45.000.000

10. Nevcastle Pıis. 20.000.000 22..000.000 24.000.000 25.000.000 26.000.000 30.000.00

11. Nevcastleiçmesuyu 50.000.000 55.000.000 57.000.000 65.000.000 62.000.000 65.000.000

12. Inaktif Nevcastle - - 300.000 400.000 500.000 10.000.000

13. Marek 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 6.000.000

14. Tavuk Dift. Çiçek 4.000.000 4.200.000 4.500.000 4.700.000 5.000.000 6.000.000

15. Güvercin Çiçek 300.000 400.000 500.000 550.000 600.00 600.000

16. Vibrin Foetus 200.000 200.000 250.000 280.000 300.000 350.000

17. Enterotoxemi 14.000.000 14.500.00 15.000.000 15.500.000 16.000.000 16.500.000

18. Enf. Hep.-Nekrozan 14.000.000 14.500.000 15.000.000 15.500.000 16.000.000 16.500.000

19. Batulismus 100.000 100.000 120.000 150.000 200.000 250.000

20. Ikter Hep. Üri 100.00 100.000 120.000 150.000 200.000 250.000

21. Hem.Septisemi 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

22. Buzağı Septisemisi 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

23. Sal.Abortus Ovis 20.000 20.000 20,000 20.000 20.000 20.000

24. Brucella Ab. S. 19 400.000 450.000 500.000 550.000 600.000 650.000

25. Brucella Mel. Rev.l 10.000.000 10.500.000 11.000.000 11.500.000 12.000.000 13.000.000

26. Keçi Ciğer Ağrısı 800.000 825.000 850.000 8175.000 900.000 950.000

27. Ati. Agalaksi 2.000.000 2.200.000 2.500.000 2.700.000 300.000 3.000.000

28. İnaktif Agalaksi 100.000 120.000 150.000 170.000 ' 200.000 250.000

29. Ektima 60.000 70.000 80.000 90.000 100.000 150.00

30. Att. Koyun Çiçek 28.000.000 . 29.000.000 30.000.000 31.000.000 32.000.000 33.000.000

31. Koyun Çiçek 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 -

32. Keçi Çiçek 3.000.000 3.500.000 4.000.000 4.500.000 5.000.000 5.500.000

33. Theileriosis 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 450.000

34. Yanıkara 1.000.000 1.100.000 1.200.000 1.300.000 1.400.000 1.500.000

35. Sap(monovalan) 25.000.000 30.000.000 35.000.000 40.000.000 45.000.000 50.000.000

36. Inf. Bron. 5.000.000 6.000.000 6.500.000 7.000.000 7.500.000 8.000.000

37. Gumboro 5.000.000 6.000.000 6.500.000 7.000.000 7.500.000 8.000.000

TOPLAM 255.173.000 273.983.500 293.194.000 313.344.000 327.834.50042 344.640.000

Serum, biyolojik ve kimyasal madde üretim kapasitesi ihtiyacın cok üzerindedir. Üretim talebe aöredüzenlenmektedir.



7.4.2. Öngörülen Yasa Ve Tüzük Değişiklikleri

1- Hastalık çıkışı, mücadele tedbirleri ve uygulamalara; Salgın ve Paraziter 

hastalıklarla mücadele, hudutlarda ve yurt içindeki hayvan hareketleri ile mezbaha 

hizmetlerini düzenleyen 3285 sayılı kanun 8.5.1986 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, 

bu konunun ışığında günün koşullarına uygun ve uygulamada etkin olabilecek bir yö

netmeliğin bir an önce yürürlüğe konulması gerekmektedir.

2- Zoonoz hastalıklar içersinde önemli bir yeri olan Kuduz sorununun ülke 

çapında çözümlenmesi için SSYB, İçişleri Bakanlığı, Tarım Orman ve Köyişleri Ba

kanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı gibi ilgili Bakanlıklar arasında hastalıkla mücade

leye yönelik koordinasyonu sağlamak amacı ile bir protokol hazırlanıp yürüdüğe so

kulmalıdır.

3- Meralar ve yaylalar hakkındaki yasa boşluklarını düzenleyecek bir kanun 

çıkarılması faydalı görülmektedir.

4- Hayvan sağlığı hizmetlerinin yürütülmesinde uzman teknik elemanın ge

rekli olduğu şüphesizdir. Uzman kişilerin yasaların tanıyacağı haklardan yararlandırıl' 

ması ve teşvik edici yasal düzenlemelerin yapılmasında yarar görülmektedir.
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7- 4.3. Yürütülmekte Olan Hayvan Hastalıkları İle İlgili Mücadele Projeleri

ALT PROJENİN ADI
1. Türkiye Bruceilosis Mücadele 

Projesi (1984-2008)

2.Türkiye Tübercilosis Mücadele 
Projesi (1986-2000)

3.Türkiye Mastitis Mücadele

4.Türkiye Şap Hastalığı 
ile Mücadele Projesi

(1985-1989)

5. Kanatlılarda Newcast!e Has
talığı ile Mücadele ve Teşhis 
Hizmetlerini Geliştirme Projesi 
(1985-1988)

UYGULANDIĞI İLLER VE MÜESSESELER
Adana, Afyon, Amasya, Ankara, Antalya İstanbul /Pendik Hayvan Hastalıkları Merkez 
Aydın, Balıkesir, bilecik, Bolu, Bursa, Ça- Araştırma Enstitüsü, Ankara/Etlik, Samsun, 
nakkale, Burdur, Çankırı, Çorum, Denizli, Konya, Erzurum, Adana Hayvan Hastalıkları 
Edirne, Eskişehir, Hatay, İsparta, İçel, İs- Araştırma Enstütüsü, Bursa, Denizli, Afyon, An- 
tanbul, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kas- talya, Eskişehir il Kontrol Laboratuvarı 
tamonu,-Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Kü
tahya, Manisa, Muğla, Nevşehir, Niğde,
Sakarya, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Uşak,
Yozgat, Zonguldak, Ağrı, Erzurum, Kars,
Konya, Tokat

İzmir, Kayseri, Kırklareli, Konya, Sakar
ya, Balıkesir, bilecik, Bolu, Bursa, Ça
nakkale, Edirne, Sinop, İstanbul, Kasta
monu, kocaeli, Tekirdağ, Zonguldak.

(

Afyan, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, 
Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, 
Edirne, Elazığ, Erzincan, erzurum, İspar
ta, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kırklareli, 
Kocaeli, Kütahya, Manisa, Muğla, Sakar
ya, Sinop, Tekirdağ, Uşak, Zonguldak

67 İl

Ankara/Etlik Hayvan Hastalıkları Araştırma Ens
titüsü

Ankara/Etlik, Erzurum, Elazığı , Samsun Hay
van Hastalıkları Araştırma Enstitüsü, İstanbul/ 
Pendik Hayvan Hastalıkları Merkez Araştırma 
Enstitüsü, İzmir/Bornova Hayvan Aşıları Kontrol 
Merkezi, Afyon, Balıkesir. Bursa, Antalya, De
nizli, Eskişehir il Kontrol Laboratuvarı

Ankara Şap Kontrol ve Araştırma Enstitüsü

67 I! Manisa Tavuk Hastalıkları Araştırma ve Aşı Üre
timi Enstitüsü



7.5. Altına Beş Yılfık Planda Benimsenecek İlke Ye Hedefler

Türkiye önemli miktarda hayvan varlığına sahiptir. Örneğin Avrupa Toplulu

ğu ülkeleri içerisinde sığır varlığı yönünden de beşinci sırayı almaktladır. (Tablo -1)

Gerek Türkiye gerekse tabloda gösterisen Avrupa Topluluğu ülkelerinde hay

van varlığı çeşitli hayvan hastalıklarının odaya çıkmasında kaçınılmaz bir sonuç do

ğurmaktadır. Bu nedenle hastalıkların meydana getireceği özellikle ekonomik kaybı 

önlemek için aşağıdaki plan ve hedeflerin uygulanmasında yarar bulunmaktadır.

1- Salgın ve Paraziter hastaların mücadelesine ilişkin ; epidemik vakalarda 

Türkiye genelinde, sporadik vakalarda ise vak'a mahallinde ve 50vresir.de etkin mü

cadele uygulanacaktır.

Bununla ilgili olarak laboratuvar teşhis hizmetleri, gerek laboratuvar seviye

sinde, gerekse laboratuvar-saha Veterinerleri ilişkisi yönünden geliştirilecek, koruyu

cu aşılama ve ilaçlamalarla; uygun görülen hastalıklarda eradikasyona, diğerlerinde 

mücadeleye ilişkin uygulamalı projeler hazırlanacak ve sistematik, aşılama yöntemle

ri geliştirilecektir. Bu hedefe ulaşmak.için teşkilatın personei, araç, gereç donatımı 

ve ödenek temini ile yeterli ve kaliteli aşı üretimi için gerekli tedbirler alınacaktır.

Hayvan hastalıklarının yayılmasında büyük önemi bulunan hayvan hareketle

ri etkili bir şekilde kontrol edilecektir.

2- Ülkemiz için zaman zaman tehlikeli boyutlarla seyreden ve büyük eko

nomik kayıplara neden olan Şap hastalığı ile mücadele için Doğu, Güneydoğu ve 

Trakya'da kurulmuş bulunan tampon bölgelerde tüm çift tırnaklıların sap aş sının bü

tün tipleriyle aşılanması yanında mücadele Türkiye genelinde projeye bağlanarak yü

rütülecektir. Bu nedenle şap aşısı üretimi yıllık 80-90 milyon doza yükseltilecektir.

3- insanlardan hayvanlara bulaşan zoonozlardan olan Bruceiiosis, Tuber- 

culosis, Mastitis gibi yürütülmekte olan ülkesel çaptaki mücadele projelerine ağırlık



verilecektir. Ayrıca insan ve hayvan sağlığı için önemli olan leptospirosis, kanatlı mi- 

koplasmosis’i, hydaditosis gibi hastalıklarla ilgili olarak araştırmaların artırılması, pro

jelendirilmesi ve mücadeleye yönelik yöntemlerin geliştirilmesi sağlanacaktır.

4- Ülkemizde tavuk yetiştiriciliğini tehdit eden Nevvcastle, Marekjnfeksiyo.z 

Bronchitis, Gumboro gibi hastalıklara karşı aşı üretimine dahada ağırlık verilecek ve 

yurdumuza dış ülkelerden buiaştığı tahmin edilen diğer tavuk hastalıklarının teşhisi 

ve tedavisine çalışacaktır.

5- Paraziter hastalıklar mücadelesine bugünkü uygulamalar dışında yeni 

bir çehre verilecektir. Paraziter invazyonlarına ait yapılan araştırmalara paralel ola

rak mücadele sahası genişletilecek ve Türkiye sathında yayılacaktır.Özeliikle kültür 

ırkı sığırlarında görülen Thellleriosis ve kan parazitleri ile etkin bir mücadele yapıla

cak ve Theilleriosis aşısı üretimi artırılacaktır.

6- Hastalıklarla mücadelenin alt yapısını teşkil eden Enstitü ve Laboratu- 

varlar, mücadelenin ihtiyaç gördüğü her türlü aşı ve biyolojik maddeyi üretmekle yü

kümlüdür. Bu bakımdan modern araçlarla donatılması gerektiği gibi, kalifiye araştırıcı 

uzmana ihtiyaç bulunmaktadır. Hastalıkla mücadelede yeterli miktarda ve istenilen 

seviyede aşı, serum ve biyolojik madde üretimi gereklidir. Aşıların üretiminin sağlan

ması yanında özellikle Şap, Nevvcastle, Brucella, Kuduz ve Theilleriosis aşılarının, 

üretimi artırılacaktır. Aşı üretimi yanında araştırma yapan ve araştırıcı insan gücü ye

tiştiren birer kuruluş haline gelmeleri için bu kurumlardaki donatım ve personeli geliş

tirici tedbirler alınacaktır. Özellikle uygulamalı araştırmalara daha fazla yer verilecek

tir.

7- GAP projesinin uygulandığı bölgedeki salgın ve paraziter hastalıklarla 

daha iyi mücadele edebilmek için Şanlıurfa'da mevcut İl Kontrol Laboratuvarında bir- 

teşhis ünitesi kurulacaktır.

8- Avrupa Topluluğuna başvurumuz dikkate alınarak Hayvan Hastalıkları 

ile mücadele hizmetlerinin AT standartlarına uygun hale getirilmesi için gerekli çalış-



malar yapılacaktır.

Tablo 7.23. 1984 Kayıtlarına Göre AET Ve Türkiye'deki Hayvan Varlıkları

ÜLKELER Sığır Koyun Keçi Kanatlı

Belçika 3.171.000 120.000 6.000 28.000.000

Fransa 23.870.000 12.260.000 1.200.000 185.000.000

Almanya 16.041.500 1.609.000 - 78.708.200

Yunanistan 756.815 10.028.611 5.122.121 35.566.736

İtalya 9.112.700 11.097.900 1.089.400 500.000.000

Lüksemburg 226.000 3.600 - 100.00C

Hollanda 5.247.651 814.432 12.160 91.136.655

Portekiz 1.165.151 2.057.907 715.875 25.000.000

İspanya 4.941.837 17.052,675 2.533.144 53.869.000

İngiltere 11.633.154 33.185.548 - 102.000.000

Türkiye 17.200.000 48,707.000 16.732.000 60.435 000

758.000x

x : Manda

Animal Health Yearbook-1984 kayıtları



ÇAYIR MER'A 
ve

YEM BİTKİLERİ



ÇAYIR MERA VE YEM BİTKİLERİ KÜLTÜRÜNÜ GELİŞTİRME

8.1. TÜRKİYE YEMBİTKİLERİ TARIM VE ÇAYIR-MER’A KÜLTÜRÜNÜN 

HAYVAN YETİŞTİRMEDEKİ ROLÜ

Türkiye yembitkileri üretimi ve ıslahı bakımından doğal imkanları çok üstün 

olan bir ülkedir.

Türkiye'de birbirinden çok farklı iklim ve toprak koşullarının bulunması nedeni 

ile, çeşitli yembitkilerinin yetiştirilmesi imkanı vardır. Bu suretle, hem en üstün verim 

düzeyinde yembitkisi üretimi yapılabilir, hem de en kaliteli bir şekilde bu yembitkileri

nin tohumu elde edilebilir.

Türkiye aynı zamanda birçok yembitkilerinin gen merkezini teşkil etmektedir. 

Bu gün dünyada yetiştirilen pek çok yembitkisinin orijini Türkiye'dedir. Bu bitkiler Tür

kiye'den dünyanın pek çok yerine yayılmıştır. N.l. Vavilov ve J.R. Harlan (1988) bu 

konuda çok değerli bilgiler vermektedir. Yapılan inceleme'erde, araştırmalar ve ilgili 

bölgelerdeki gözlemler bir çok önemli yembitkisinin gen merkezinin Türkiye'de oldu

ğunu göstermektedir.

Doğu Anadolu bölgesinde korunga (Onobrychis) materyalindeki habitus, iri

lik, meyve formu, yaprak iriliği ve tüylülüğü vs.deki çok büyük varyasyon bunun bir 

kanıtı olabilir. Aynı şekilde, adi fiğ (Vicia sativa L.) nin Anadolu'dan toplanılan örnek

lerinde görülen varyasyon gözden uzak tutulamaz. Tohum rengi ve şekli başta ol

mak üzere, habitus, yaprak ve meyva formu ve daha bir çok morfolojik özellikler, ay

nı zamanda kışa, düşük sıcaklık derecelerine dayanmadaki varyasyon çok önemli 

boyutlardadır.

Çayırüçgülü (Trifolium pratense L.) üzerinde yapılan araştırmalar, Doğu Ana- 

doluda bitkinin morfolojik özellikleri ve habitus bakımından büyük bir varyasyon gös-



terdiğini ortaya koymuştur. Ayrıca, bu bölgeden elde edilen diploid ve özellikle doğal 

teîraploid Çayır gülü materyali dikkat çekicidir. Doğal tetraploid çayırüçgüiü dünyanın 

bir çok ülkesinde sadece, sun'i yollardan eide edilmekte ve tarımda kullanılmaktadır. 

Doğu Anadolu'dan elde edilen ve üzerinde ıslah araştırmaları yapılan iri yapraklılık, 

boi et verimi vs. gibi tarımda kullanılan bir çok özellikler bakımından üstün doğal tet

raploid çayırüçgüiü Türkiye'de olduğu gibi diğer bir çok ülkelerce de tarımda özel bir 

yer alacaktır. Bu ve daha bunlar gibi pekçok yem bitkisi örneği, Türkiye'nin bu bitki

lerin üretimi yönünden olsun, ıslahı bakımından olsun çok özel bir kapasiteye sahip 

olduğunu açıkça göstermektedir. Ülkemizin bu doğal imkanlardan faydalanarak yem- 

bitkileri et üretimi, tohum üretimi ve ıslahı bakımından çok ileri adımlar atması ve ül

kenin ekonomisine önemli katkılarda bulunması beklenmelidir.

Yeterli yağışı olan bölgelerimiz de özellikle, sahil bölgelerinde, örneğin ku

zeyde Karadeniz ve Marmara Denizi sahillerinde Ege Bölgesinde ve Akdeniz sahil 

bölgelerinde bol miktarda yembitkisi üretimi yapılabilecek alanlar vardır. Ancak, bu 

bölgelerde iklimin yembitkisi üretimine çok elverişli olması yanında diğer bir çok kül

tür bitkisi de yetiştirilebilir. İşte, bu durum ve diğer bir kısım ekonomik koşullar Türki

ye’de yukarıda belirtilen alaniarda hayvancılığın yeterince gelişmesine fırsat verme

miştir. Bu konuda alınacak ekonomik tedbirler ile hayvan yetiştiriciliği teşvik 

edilmelidir. Böylece, yembitkileri tarımı da gelişecektir. Türk ekonomisi bundan çok 

yönlü faydalar görecektir. Ülkenin her çeşit hayvansal ürüne büyük ihtiyacı vardır. Et, 

süt ve süt ürünleri ile yapağı, deri vs. Türkiye'de yüksek oranda ihtiyaç duyulan mad

delerdir. Bunun yanında, Türkiye ekonomik ilişkiler kurduğu ülkelere de bu ürünleri 

satma imkanı bulabilir. Böyiece , ülkemiz başta sahil bögeleri olmak üzere, iç Ana

dolu ve Doğu ile Güneydoğu bölgelerinde de mümkün olduğu oranda hayvan yetişti

riciliği ile bu iş için gerekli olan yembitkisi üretimini dikkatli bir şekilde planlamalıdır. 

Yembitkisi üretimi sayesinde ihtiyaç duyulan hayvan yemi temin edilecektir. Fakat, 

belki bundan da daha önemli oian Türkiye tarımında bir çok gelişmeler ortaya çıka

caktır. En önemli konulardan birisi , yembitkileri için baklagiller familyasından olan 

yembitkilerinin köklerinden çok önemli miktarlarda (nitrojen) (N) biriktirme yetene

ğinde olmalarıdır.



Adi fiğ (Vicia sativa L) bir dönümde 11 kg N tesbit etme yeteğine sahiptir. 

Bu bitkinin tarımda kullanılması ile tarım topraklan kendiliğinden doğal bir şekilde 

gübrelenmiş olur. Baklagil yembitkilerinin köklerinde yaşayan "Rhizobium" cinsi 

bakterileri, havanın serbest azotunu alarak ve yaşadığı bitkinin de öz suyundan fay

dalanarak hayatlarını devam ettirirler. Daha sonra baklagil bitkisi de bakterinin kök

lerde tesbit ettiği «azotlu bileşiklerden yararlanıp, gelişir. Böylece, meydana gelen bu 

ortak yaşam (simbioz) tarımda her gün büyük önem kazanmağa başlamıştır. Dünya

da bu "Rhizobium” soylarının en etkili olanları üzerinde pek ço< araştırmalar yapıl

maktadır. Türkiye'de bulunan örneğin, çayırüçgülünün (Trifolium pratense L.) kökle

rinde azot tesbit eden "Rhizobium" ların dünyadaki diğer birçok bakterilerden daha 

etkili olduğu bulunmuştur. Bu ve bunun gibi bir çok doğal değerler araştırılıp bulun

malı ve bunlardan tarımda yararlanılmalıdır.

Türkiye'de bulunan birçok yembitkisi materyali ülkede geniş yüzeyler kapla

yan tuzlu koşullarda iyi_ sonuçlar vermektedir. Bugüne kadar yapılan çeşitli araştır

malar ve ıslah çalışmaları sonucunda elde edilen adi otlak ayrığı (Agropyron crista- 

tum (L.) Geartn), yüksek çayır yumağı (Festuca arundinacea Schreb), gibi 

buğdaygiller ve gazal boynuzu (Lotus corniculatus L.), çilek üçgülü (Trifolium Fragi- 

ferum L.), korunga (Onobrychis arenaria Kit. D.C.) gibi baklagiller tuza dayanma ve 

kurak koşullarda yetişme bakımından önemli imkanlar sağlayacak bitkilerdir.

Ekim nöbetinde kullanılacak tek yıllık yembitkilerinden Macarfiği, kocafiğ, 

tüylüfiğ, yem bezelyesi yanında Karaelçi ve Sarıeiçi gibi adifiğ türleri ve daha başka 

ıslah edilmiş fiğ materyali ülkenin tarımının gelişmesinde önemli rol alabilecek bitki

lerdir. Çünkü, ekim nöbeti, özellikle polikültür tarımın yapıldığı pamuk ve şeker pan

carı yetiştirme alanlarında, toprak yapısının gelişmesi ve verimliliğinin devamlılığı, 

erozyonun kontrolü gibi önemli konularda en etkili tarım yöntemi olarak gözönünde 

tutulmak zorundadır.

Ekim nöbeti, tarla tarımına ayrılan topraklardan optimal derecede faydalan

ma imkanını da verdiği için ülke tarımında çok önemli bir yere sahiptir. Burada ekim 

nöbeti sayesinde tarla topraklarının çeşitli hastalık ve zararlılardan kurtulduğu veya



bunların etkilerinin minimuma indirildiğini de belirlemek gerekir. Ülke tarımında bu 

gün uygulanmakta olan ekim nöbeti yöntemlerinin çok daha fazla geliştirilmesine 

önem verilmelidir. Özellikle, ekim nöbeti içinde baklagil yembitkilerine daha fazia yer 

verilmesi yollan aranmalıdır.

Çayır ve Mer'a alanları ülkede oldukça geniş yüzeyler kaplamaktadır. 21.7 

milyon hektar olan çayır ve mer'aların hayvan yetiştiriciliği bakımından çok önernii bir 

yeri vardır. Ancak, bu yüzeylerin kullanımı konusunda yapılacak çok şeyler vardır. 

Başta, bu alanların zamanında otlatılması söylenebilir. Doğal meralarımızda otlatma

nın zamanı çok iyli belirlenmelidir. Böylece, buralardan yeterli verim alınabilir. Otlatı

lacak hayvan sayısı hiç kontrol edilmemektedir. Köy orta malı olan mer'alarda her 

üretici istediği kadar hayvan bulundurabilir. Mer'a yüzeyi ne olursa olsun herkes iste

diği kadar hayvanla mer'ayı otlatabilir. Bu otlatmanın süresinde de hiçbir sınır yok

tur. Gece, gündüz, yaz, kış devamlı olarak mer'a otlatılabilir. Tabii böyle düzensiz bir 

otlatmanın sonucunda da mer'alarımız her gün daha fazla tahrip edilmektedir. Çok 

geniş alanlar ve büyük bir yem kapasitesine sahip olan mer’alarımız düzenli bakım, 

yetiştirme ve kullanma koşulları altında ülke hayvancılığına büyük katkıda bulunabile

cek duruma getirilebilir.

8.2. MEVCUT DURUM VE PLANLI DÖNEMDEKİ GELİŞMELER

Burada yem bitkileri ve çayır-mer'a konuları ayrı ayrı ele alınarak incelene

cektir. Bu bölümde, yem bitkileri üzerinde çeşitli yönleriyle durulacaktır.

8.2.1 Yem Bitkileri

Evcil hayvanlarımızın kaba yem ihtiyaçları çayır-mer'alardan başka yem bitki

leri üretimi ile karşılanır. Başta yonca, korunga ve fiğ daha sonra sudan otu ve hay

van pancarı ekilişlerinde bir artış görülüyorsa da, bu artış yeterli olmayıp evcil hay

vanlarımızın kaba yem ihtiyacını karşılamaktan çok uzak bulunmaktadır.

Tarımda ileri ülkelerde yem bitkilerine toplam ekili alanın % 25-30'u arasında



yer verilirken, yurdumuzda bu oranın % 2.21 (mahlut dahil edildiğinde % 2.46) dolay

larında bulunması bu kültüre önem vermediğimizi açık bir şekilde göstermektedir.

1977-1981 yılları arasında yonca ekiliş alanı 100.000 ha'dan % 43.0 artarak 

143.000 ha'a, korunga ekiliş alanı 45.000 ha'dan % 66,7 artarak 75.000 ha'a ve fiğ 

ekiliş alanı 119.000 ha'dan % 2.5 artarak 122.000 ha'a ulaşmış bulunmaktadır.

1981-1986 yıları arasında da yonca ekiliş alanı 143.000 tıa'dan % 28.6 arta

rak 183.890 ha'a, korunga ekiliş alanı 75.000 ha'dan % 33.4 artarak 103.784 ha'a ve 

fiğ ekiliş alanı 122.000 ha'dan % 76.2 artarak 215.000 ha'a ulaşmış bulunmaktadır.

Yukarıda belirtilen her iki periyodda da yem bitkilerinde belirgin artışlar göze 

çarpmaktadır.

8.2.1.1. Üretim ve Verimler

Tarla tarımı içerisinde yem bitkileri ekilişlerinin kuruot üretimi ise, tablo 8.1 

‘de gösterilmiştir.

Tablo 8.1. Yıllara Göre Önemli Yem Bitkilerinin Ekiliş Alanı (ha) Ve Kuruot 

Üretimi (ton).

YONCA KORUNGA FİĞ

Yıllar
Ekiliş
(ha)

Kuruot
(ton)

Ekiliş
(ha)

Kuruot
(ton)

Ekiliş
(ha)

Tohum
(ton)

Kuruot
(torı)

1977 100.000 538.000 45.000 165.000 119.000 100.000 137.000
1978 110.000 575.000 55.000 165.000 113.500 30.000 135.000
1979 129.000 651.000 59.000 175.000 113.500 85.000 45.000
1980 131.000 625.000 71.000 180.000 114.000 84.000 80.000
1981 143.000 665.000 75.000 169.000 122.000 100.000 115.000
1982 140.000 614.860 76.408 171.114 160.000 130.000 113.000
1983 143.000 534.423 78.585 284.046 185.700 142.000 214.836
1984 166.306 609.130 83.462 238.294 197.924 142.000 228.687
1985 169.023 755.833 84.813 216.168 212.000 169.000 169 412
1986 183.890 850.000 103.784 260.000 215.000 170.000 180.000
"KAYNAK : D.I.E. Tarım İstatistikleri özeti
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Bu önemli yem bitkilerinden başka ekiliş alanı bakımından fazla yer tutma

yan yem bitkilerinden sudan otu, hayvan pancarı, burçak, mahlut ve diğerleri için 

1981 yılında 159.000 ha olan ekiliş alanı 1986 yılında 87136 ha'a düşmektedir.

Verim yönünden yem bitkilerinin durumu şu şekilde açıklanabilir.

Yoncanın sulu şartlarda hektara kuru ot verimi 9-10 ton, tohum verimi de 

350-400 kg arasında değişmektedir.

Korunganın kuru şartlarda hektara kuru ot verimi bölgelere göre değişmekle 

beraber, ortalama 3-4 ton, tohum verimi de 600-700 kg arasındadır.

Fiğin hektara kuru ot verimi ise, toprak verimliliği ve ekolojik şartlara bağlı 

olarak 2-4 ton, tohum verimi de 800-850 kg arasında değişmektedir,

Yurdumuzda yem bitkileri tohumluk üretimi genellikle populasyon halindeki 

tohumlarla yapılmaktadır. Ziraat Fakülteleri ve Araştırma kuruluşlarınca tescil edilmiş 

ve yüksek verimli yem bitkileri tohumluklarının üretim zincirinin kurulması sonucu 

yem bitkileri üretiminde önemli artışlar sağlanabilecektir.

8.2.1.2 . Yurtiçi Tüketim

Çayır ve mer'a alanlarından olduğu gibi tarla tarımı içerisindeki yem bitkileri 

alanlarından da elde edilen besin değeri yüksek kaba yemin tamamı hayvanlarımızın 

kaba yem ihtiyacını karşılamak üzere yurtiçinde tüketilmektedir. Fakat, yine de evcil 

hayvanlarımız için yeterli olmamaktadır.

8.2.1.3. İhracat

Yem bitkilerinden fiğin dane üretiminin önemli bir kısmı yemlik olarak ihraç 

edilmektedir. Yıllara göre ihraç edilen yemlik danefiğ miktarları Tablo 8.2'de görül

mektedir.



Tablo 8.2 Yıllara Göre İhraç Edilen Yemlik Dane Fiğ

Yıllar İhraç edilen dane fiğ (ton) Tutarı (000)$

1977 34.945
1978 22.693 -

1979 31.093 12.115
1980 21.828 8.030
1981 39.536 12.094
1982 42.395 10.090
1983 65.925 10.963
1985 44.527 10.900
1986 34.783 8.662

KAYNAK : D.İ.E. Ithalat-İhracat

Üretilen fiğin arttırılması suretiyle dane fiğ ihracatında da artış sağlanacağı 

mümkün görülmektedir.

Diğer yem bitkilerinden bazılarında İhracat yapılmışsa da süreklilik arzetme- 

mektedir. Örneğin, 1983 yılında 63525 kg yonca tohumu ihraç edilerek 115.409 $, 

1984 yılında da 65000 kg yonca tohumu ihraç edilerek 106.502 $ elde edilmiştir.

Bunlardan oaşka 1983 yılından itibaren kaba yem (hayvan yemi ve kökler, 

İsveç şalgamı, kuru ot, kaba yonca, korunga, yem lahanası, acı bakla, fiğ ve benzeri 

hayvan yemi ve diğerleri) ihracatı yapılmaya başlanmış ve 14845 ton ihraç edilerek 

2.956.507 $, 1984 yılında 92.874 tondan 16.762.645 $ ; 1985 yılından itibaren ise, 

bakliyat samanı olarak 54.727 ton ihraç edilerek 19.943.055 $, 1986 yılında da 

20.636 ton dan 3.968.000 $ elde edilmiştir.

Ayrıca, bazı yıllar mürdümük (Lathyrus sp.) ve diğerleri ismi altında ihracat 

da yapılmıştır. Örneğin, 1985 yılında 131 ton cılbant (mürdümük) ihraç edilerek 

27.899 $ ve 1986 yılında da diğerleri adı altında 8.901 ton yem bitkisi ihraç edilerek 

1.835.000 $ elde edilmiştir.



8.2.1.4. İthalat

İstatiki kayıtlara göre, önemli miktarlarda yem bitkisi ithali yapılmamıştır. An

cak bazı yıllar önemsiz miktarlarda ithalat görülmektedir. Örneğin, 1984 yılında 222 

ton ve 1986 yılında da 278 ton yonca tohumu ithal edilerek toplam 1.194.719 $ 

(493.719 $ + 701.000 $) ödenmiştir. Bunların dışında 1985 yılında 6 ton ve 1986 yı- 

mında da 4 ton üçgül tohumu ithal edilerek toplam 35.146 + (26.146 $ + 9.000 $) 

ödenmiştir.

8.2.1.5. Durum Değerlendirmesi

Ülkemizdeki yem bitkileri ile ilgili gerek üretim ve gerek verimler istenilen dü

zeyin altında seyretmiştir. Yurtiçi tüketim de, üretim yeterli olmadığı için daima evcil 

hayvanlarımızın yem ihtiyacı karşılanamamıştır.

ihracat yönünden ise, durum genelde yalnız fiğ tohumuna inhisar etmekte

dir. Bu yem bitkisinde de üretim arttırılarak ihracat rakamları.daha yüksek seviyelere 

kolaylıkla çıkartılabilir. Ayrıca, aynı amaçla diğer yem bitkileri ihracatı da talep:ere 

bağlı olarak arttırılabilir ve böylece kaliteli tohum üretimi nedeni ile rakipsiz döviz 

sağlanabilir.

İthalat bakımından önemli bir durum yoktur. Ancak, yurtiçinden ihtiyaç karşı

lanabildiği sürece dış ülkelerden gereksiz yem bitkileri ithalatı yapılmamalıdır.

8.2.2. Çayır-Mer’a

8.2.2.1. Mevcut Durum s

Step ve çöl alanlarında da kısmen hayvan otlatıldığı kabul edilirse 130 mil

yon km2 lik yeryüzünün 74 milyon km^ sini çayır ve mer'alar oluşturur. Yakın ve Or

tadoğu ülkeleriyle (Pakistan, İran, Irak, Ürdün, Lübnan, Suriye, Kıbrıs) Türkiye mera

larında çeşitli yönlerden benzerlik bulunur. Bu ülkelerde mer'a amenajmanı ve



geliştirilmesi gayesine yönelik ufak çapta demonstratif mahiyette çalışmalar yapıl

mış, ancak bu işler uzun yıllardan beri yürütüldüğü halde dikkati çeker bir gelişme ol

mamıştır. Başarısızlığın nedeni, mera sorunlarının içtenlikle ciddiğilinin takdir edilme

mesi ve bu sorunları çözmede inançlı insanların, hele üst makamlarda, bulunmaması 

ve etkinliklerinin olmamasıdır.

Bölge meralarının bitki örtüsü çok vahim bir şekilde bozuşmaktadır. Nitekim 

hayvan beslenmesinde gerekli kaba yemin Irak ve Sudan'da % 90, İran ve Lüb

nan'da % 87, Pakistan'da % 75, Suriye'de % 50, Türkiye'de % 44'ü doğal çayır ve 

mer'alardan karşılanır. Yurdumuzda üretilen 64.392.000 ton kaba yemin % 35.25'i 

mer'a ve anızlardan, % 8.48'i çayırlardan, % 45.85'i ise hiçbir besleme değeri olma

yan sap ve saman olarak sağlanır. Ayrıca, üretilen 7.057.000 ton yoğun (konsantre) 

yemin % 78.34'ü tahıl ve baklagil daneleri, % 22.66 sı kepek, melâs ve küspeler teş

kil etmektedir. Vurgulamaya çalıştığımız gibi hayvanların yem gereksinimlerinin bü

yük oranda mer'aya dayalı olmasına rağmen bölge meralarında amenajnıan kuralla

rına uyulmadan yararlanma bahsekonu olduğundan bitki örtüsü bozulmuş ve verim 

düşmüştür.

Bu ülkelerde artan çiftlik hayvanı durumuna göre mer'a alanlarında verim ar

tışı ve genişleme sağlanamamıştır. Sudan'ın Kardefen ilinde yapılan sayımda hayvan 

sayısının 1957 den 1966 ya kadar dört misli artış gösterdiği anlaşılmıştır. Bu demek

tir ki mer'alarda otlatma dört kat şiddetli yapılmaktadır. Bitki örtüsünün son derece 

zayıfladığı bu ülkede rüzgar ve su erozyonu nedeniyle yaşam koşulları dünyadan sık. 

sık yardım talep edecek kadar kötüleşmiştir. Türkiye'de de mer'alarda alan azalması 

ve verim düşüklüğüne rağmen hayvan sayısında artma bahsekonudur.

Bu bölgelerde yakacak olarak kullanılmak üzere kesilen veya köklenen de

ğerli ağaç ve çalılar veya çalımsı bitkilerin miktarı korkunç derecede çoktur. Örneğin, 

Ürdün'de her yıl yakacak olarak köklenen çalı miktarı 102 milyon adel dolayındadır. 

(FA0.1972). Aynı durum yurdumuzda da bahsekonudur. Bilhassa, tandır tutuşturma

da mer'alarda bulunan çalımsı bitkiler her yıl aile ihtiyacı kadar olmak üzere sökül

mekte ve bu durum engellenememektedir. Çünkü, aynı şeyi köy muhtar ve koruyu-



cusu da yapmaktadır. Diğer taraftan,ot kıtlığında bilhassa Doğu Anadolu'da hayvan 

yetiştiricileri karaltındaki geven gibi yarışalı habitüslü bitkileri kökleyerek hayvanları

na yedirmektedirler.

Bölge ülkelerinde mer'aların kullanılması ve mükellefiyetler yasayla düzenle

memiş olup mülkiyet devlete aittir. Hayvan yetiştiricileri bu bedava yem kaynağından 

azami şekilde yararlanma yarışı içinde hayvanlarını otlatmaktadır, bu durum ise aşırı 

otlatma sonucu bitki örtüsünün son derece zayıflamasına ve kalitesinin düşmesine 

neden olmaktadır. Sonuçta su ve/veya rüzgar erozyonu kendisini göstermekte, Su

dan'da olduğu gibi felâket meydana getirmekte, insanlar aç ve açıkta kalmaktadır. 

Türkiye'de ise, erozyon konusunda kitaplarda örnek olarak gösterileri bir ülke duru

mundadır. Nitekim, yurdumuzda 11 nehrin bir yıl içinde yaklaşık 200 milyon ton top

rağı durgun göi ve denizlere taşıdığı tahmin edilmektedir. Bu toprak kitlesi içerisinde

ki fosfor 10 milyon ton buğday mahsulünün yetiştirilmesi için yeterlidir. Bilhassa, 

step karakterli İç ve Güney Doğu Anadolu bölge megalarında yukarıdaki etkilemeler

den başkaca iklim koşullarının da uygunsuzluğu nedeniyle mer'a bitki örtüsü daha 

da çok bozulmakta, bir çok yerde mer'a alanlarında çıplak topraklar kendini göster

mektedir.

Yurdumuzda çayır-mer'a çalışmalarına 1950 lerde başlanmıştır denebilir. Dış 

üikeierden ve yurt sathından temin edilen binlerce yem bitkisi cins ve türüne ait nu

muneler adaptasyon denemesine alınmıştır. Ayrıca, mer'a ıslahı bilimsel ve pratik ça

lışmaları da yapılmıştır. O halde aşağı yukarı hangi bölgede hangi çeşit ve türde 

nefa bitkisi yetiştirilebiieceği ve yapay mer'a tesisinde hangi türlerin kullanılabilece

ği saotanmış durumdadır. Ancak, çayır-mer’a konusunda sorumlu Bakanlık ve kuru

luşlara yeterli tahsisat ayrılmaması nedeniyle bu konuda ciddi yatırımlar yapılama

maktadır, Oysa, Türkiye 1970 lerden itibaren buğday yetmezliğine birim alandan 

verimi artırmak suretiyle çözüm bulmuştur. Hayvanların yeterince beslenmesine ise, 

çözüm bulamamıştır. Sağlıklı ve zeki insanlardan oluşan neslin idamesi bakımından 

beslenmede hayvansal proteinin önemi açıktır. Batının zengin ülkeleri bu sorunu 

çoktan çözümlerrıişlir. Binaenaleyh, yapılacak iş artık yatırımlarda çay ır-meriaların ıs

lahı iie yem bitkisi yetiştiriciliğine hiç değil ise buğday kadar önem vermek ve ona 

göre de bütçe tahsisinde cömert davranmaktır.



b) Türkiye'nin çayır-mer'a potansiyeli : Yurdumuzda çayır mer’a alanı 

21.745.695 ha (1) olup ülke alanının % 28 'ini kapsar. 26.866.831 BBHB'ne eşdeğer 

olan 76.806.784 büyük ve küçük baş hayvan mevcudunun (2) yıllık ham protein ve 

nişasta gereksiniminin sırasıyla % 68.7 si ve % 62.2 si çayır ve mer'alardan karşıla

nır. Yıllık kaba yem gereksinimi 49.3 milyon ton olup (3) bu miktarın 16.370.727 îonu 

çayır ve mer'alardan elde edilir ve bu oran oiarak % 33.2’dlr. Çayır-mer'alarımızın 

bölgelere göre kapladıkları alan ve kuru ot verimleri Tablo 8.3'te verilmiştir.

Tablo 8.3. Çayır-mer'aların Bölgelere Göre Alanları Ve Kuru Ot Verimleri

Bölgeler Mer'alar Çayırlar

Aları Verim Üretim Alan Verim Üretim

(ha) (kg/ha) (ton) (ha) (kg ha) (ton)

iç Anadolu 5.904.547 450 2.657.046 274.581 2.500 685.452

Güney Doğu An. 2.426.642 450 1.091.988 587 2.500 1.467

Ege 1.005.127 600 1.003.076 22.341 3.000 67.623

Marmara 475.234 600 205.104 8.407 3.000 25.221

Doğu Anadolu 8.624.397 900 7.761.957 303.809 3.000 911.427

Akdeniz 980.319 500 490.159 22.069 2.750 60.689

Karadeniz 1 .685.056 1.000 1.685.056 12.579 3.000 44,026

TOPLAM 21.101.322 14.574.422 644.373 1.796.305

(1) Toprak - Su İstatistik Bülteni

(2) DPT Hayvancılık Özel İhtisas Komisyonu tarafından benimsenen rakamlar

(1988)

(3) BBHB 250 kg. canlı ağırlıktır.



Yukarıdaki cetvelin tetkikinden anlaşılacağı gibi, en geniş mer'a alanı Doğu 

Anadolu Bölgesi'nde bulunmakta, müteakiben İç Anadolu Bölgesi gelmektedir. Çayır 

alanlarında du durum aynıdır. Ortalama ot verimi söz konusu olduğunda ise sıralama 

Karadeniz , Doğu Anadolu , Ege ve Marmara Bölgesi şeklinde olmaktadır. Meır'a ot 

üretiminde Doğu Anadolu bölgesi büyük farkla birinci sırayı işgal etmekte, İç Anado

lu Bölgesi'nde mer'a alanı bir önceki bölge mer'a alanının yarısından fazla olmakla 

beraber, verim bakımından çok gerisinde bulunmaktadır. Bunun nedeni bölgede de

kara ot veriminin çok düşük bulunmasıdır.

1970 lere kadar, başlıca gıdamız olan buğday yetiştiriciliğinde birim alandan 

artış sağlanamadığından, artış üretim alanlarının genişletilmesi suretiyle mümkün ol

muştur. Hızla artan nüfus bu suretle ciddi bir şekilde buğday ithal edilmeden doyurul

muştur. 1970 lerden sonra, üstün verimli buğday türlerinin yetiştirilmesiyle bilhassa, 

mera alanlarının bozularak türlerinin yetiştirilmesiyle bilhassa, mera alanlarının bo

zularak tarla alanı haiine getirilmesini de önlemiştir. Esasen bu zamana kadar da tar

la yapılabilecek özellikte mer'a alanı kaldığı da söylenemez. Tablo 8.4 bu durumu 

belirginleştirmektedir.

Tablo 8.4. Türkiyede Çayır-mer’a Alanlarının Yılara Göre Azalışı

Yıllar Çayır-Mer'a alanı 

(1000 ha)

Toplam Alana Oranı 

(%)

1938 41.068 52.7

1950 37.906 48.7

1955 31.009 39.8

1960 28.658 36.8

1965 28.232 36.2

1970 26.135 33.5

1975 21.745 27.9

(x) Anonymous (1975)



Tarla alanlarındaki artışlar dikkate alındığında, çayır ve mer'aların bozula

rak tarla arazisi yapıldığı görüşü inandırıcı hale gelir. Nitekim Tablo 8.5 de görüleceği 

üzere orman alanlarında giderek artış bahsekonudur. Binaenaleyh ası! zarar gören 

çayır ve bilhassa mer'a alanları olmuştur.

Tablo 8.5. Yıllara Göre Çayır-Mer'a , Orman Ve Tarla Alanları

YILLAR Çayır-Mer'alar 

(ha milyon) %

Orman 

(ha milyon) %

Tarla 

(ha milyon) %

1950 37.8 48.6 10.4 13.4 14.5 18.7

1960 28.6 36.9 10.6 13.6 23.3 29.9

1970 15.2 19.5 18.3 23.4 24.3 31.1

1974 14.6 18.7 20.2 25.9 24.6 31.5

DİE Tarım İstatistikleri Özeti

Mer'a alanları bozularak tarla yapılmak suretiyle daraltılırken hayvan mevcu

du Tablo 8. 6’da görüldüğü gibi devamlı artış göstermiştir.



Tablo 8.6, Mer'a Ve Hayvan İlişkileri.

YILLAR Çayır-mer’a alanı Hayvan sayısı 

(milyon ha) (BBHB)

1. BBHB ne düşen 

mer’a alanı (ha) (x)

1960 28.6 26.4 1.08

1965 28.0 26.4 1.06

1970 26.1 26.4 0.96

1975 21.7 27.0 0.80

1980 21.7 30.7 0.70

x 1BBHB 250 kg olarak kabul edilmiştir.

Bu durum mer'aların kapasitelerinden çok fazla hayvan otlatılmasına neden 

olduğundan mer'a bitki örtüsü bozulmuş, ot verimi kalite ve kantite bakımından düş

müştür. Bilhassa, İç ve Güney Doğu Anadolu bölgeleri step karakterli megalarından 

iklim koşullarının uygunsuzluğu nedeniyle aşırı otlatma sonucu mer’a bitkilerinde 

ölüm oranı yükselmiş, bir çok yerde mer'aların oldukça büyük kısımları çıplaklaştığın

dan erozyon kontrol edilemez hale gelmiştir.

Bedava yem kaynağı mer'alardan hayvan yetiştiricileri bir an önce yararlan

mak ve mümkün olduğunca çok yararlanmak gayesiyle hayvanlarını mer'aya erken 

salmakta, kar örtüsü mer'ayı kaplayıncaya kadarda otlatmaya devam etmektedirler 

ilkbahar, yaz ve sonbahar kritik periyotlarında otlatma yapılırken bitkiler zayıf durum

da bulunduklarından fazla miktarda yıpranmakta, otlatmadan sonraki gelişmelerinde 

yedek besin maddeleri rezervleri pek kalmadığından aksamalar olmakta, bir kısım 

bitkiler de yok olmaktadır. Bu yok olmanın kıraç mer'alarında kışı şiddetli geçen yöre



mer'alarmda daha çok olacağı bir gerçektir. Yurdumuzda gene! olarak 240-270 gün 

arasında bir otlatma periyodu vardır ki bu çok uzun bir süredir.

Bu sakıncaları ortadan kaldırmak için, yem bitkisi yetiştiriciliğine ağırlık veril

meli, mevsimlik, devamlı, anız ve nadas yapay meriaları kurulmalı, bilhassa ıcurak ve 

yarı kurak bölge mer’alarmda "münavebe ile dinlendirerek otlatma sistemi” uygulan

malı, ek kesif yem ile beslemeye de ağırlık verilmelidir.

Megalarla ilgili belli bir yasa yoktur. Sorunlar çeşitli yasa içeriğindeki (Arazi 

Kanunnamesi, Medeni Kanun, Köy Kanunu, Belediyeler Kanunu, Kadastro ve Tapu 

Tahriri Kanunu, Tapu Kanunu, Ağıllar Hakkında Kanun, Tapulama Kanunu, Çiftçiyi 

Topraklandırma Kanunu, İskân Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Orman Kanunu, Gayrı- 

menkule Tecavüzün Defi Hakkında Kanun) maddelere göre çözümlenmeye çalışılır. 

Ayrıca, bu yasalar çeşitli kuruluş ve mercilerce karara bağlanır ve uygulanır, fazlaca 

aksaklıklar meydana gelir, hak elde edebilme uzun sürede olduğundan gayri mem

nunları çoğaltır.

Meria amenajmanı konusunda hayvan yetiştiricileri yeterince bilgi ve pratiğe 

sahip değildirler. Teknik teşkilatta da bu hussusta hiç bir zaman iyi bir organizasyon 

yapılamamıştır. Kapasiteli eleman yerinde ve yeterince bulundurulamamaktadır.

Yurdumuz mer'alarımn ıslâhı ve bakımı devlet olanaklarıyla sağlanmakta, bu 

ise sorunu çözecek yeterlikte bulunmamaktadır. Hayvan yetiştiricilerinin bu işte hiç 

katkısı yoktur. Bilâkis, fazla yararlanma istekleri nedeniyle zararları dokunmaktadır. 

Ayrıca,yasaların boşluklarından yararlanılarak mer'alar sürü sahiplerine kiraya veril

mekte, bunlar da kısa sürede yararlanma gayesiyle adeta mer'a otlarını kazıtırcasına 

hayvanlarına yedirmektedirler.

Yurdumuz orman alanlarında bulunan mer’alar diğerlerine kıyasla daha iyi 

durumdadır. Bu mer'ar yaklaşık 1.5-3.5 milyon hektardır. Orman içi mera alanı 

287.900, alpin (ormanüstü) merası 720.900 ve orman kenarı mer’a alanı 557.400 ha 

civarındadır. Uzun yıllardan beri Orman Genel Müdürlüğünce planlı olarak 50.000 da

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



arazide mer'a ıslah çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Meriaya gidiş geliş yollan yapıl

mış, mer'daki su kaynakları düzenlenerek göletler inşa edilmiş, teraslamalar yapıla

rak erozyon önlenmiş sürüler için barınaklar yapılmış, yapay mer'alar tesis ed.lerek 

belli bir süre otlanmadan korunduktan sonra orman köylülerine mer’a amenajrnanı- 

na uygun şekilde kullanılmak üzere teslim edilmiş olmakla faydalı çalışmalar yaoıldı- 

ğı anlaşılmakla beraber bu çalışmaların da kapsamlı ve devamlı olmadığı bilinmekte

dir. Nitekim, bahsekonu Genel Müdürlükte çayır-meria kısmının eleman bakımından 

yetersiz olduğu, araştırma birimlerinde araştırma üretecek miktar ve kalitede eleman 

bulunmadığı, taşra kuruluşlarında da aynı durumun bahsekonu olduğu, konuya ve 

davaya ağırlık verilmediğini vurgulamaktadır.

8.2.2.2 Planlı Dönemdeki Gelişmeler

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı dönemi (1963-1967) ; 1962 yılında hayvan 

mevcudu 24.1 BBHB'dir. Mer'alarımızın otlatma kapasitesi ise, 15 milyon BBHB dir. 

Aradaki fark 9.1 milyon BBHB olup bu durum mer'alarımızın aşırı otlatılmasına bu 

oranda neden olmaktadır. Sorunun çözümü için ; Kesif yem üretiminin 3.6 milyon 

tondan plan dönemi sonunda 6.2 milyon tona çıkarılması, 500 bin ha alanda yapay 

mera kurulması, 120 bin ha alanda yem bitkisi yetiştirilmesi, hayvan sayısının azaltıl

ması, otlatmanın düzenlenmesi, veteriner hizmetlerinin yoğunlaştırılması, mer'alarla 

ilgili sorunları çözümleyecek yasa çıkarılması gibi hususlar benimsenmiştir. Sonucun 

nacı! olduğuna dair Bakanlıkta bir kayıt bulunamamıştır.

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı dönemi (1968-1972) ; 1967 de çayır- 

mer'aiardan elde edilen kuru ot 21.605.900 ton iken 1972 yılında 21.843.500 ton ola

rak hedeflenmektedir. Bu durum, çayır - meriaların ıslahı ile verimlerinin artırılması 

bakımından konuya hiç önem verilmediğini göstermektedir.

Üçüncü Beşyıllık Kalkınma Plânı dönemi (1973-1977) ; Bu dönemde mevcut 

28.369.399 BBHB hayvan varlığının yıllık kaba yem ihtiyacı 51.774.153 ton olarak 

gösterilmiş, bunun 16.395.320 tonunun çayır ve merialardan sağlandığı belirtilmiştir. 

Yaklaşık 35 milyon ton noksanlığı başta şaman olmak üzere, dane yemler, endüstri



artıkları, anız ve nadas alanlarından karşılanmasına çalışılmaktadır ; bunun için ot 

alanlarının ıslahına gidilmesi hedef alınmasına rağmen belirgin sonuç alıcı bir kuru

ma rastlanmamıştır.

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânı dönemi (1979-1983); 1977 yılında arazi 

kullanma hedefi çayırlarda 644.000 ha, 1983 de 852.000 ha, ise 24.370.000 hektar

dan 1983 de 25.887.000 hektara çıkarılması ve verim güçlerinin artırılması olarak be

lirlenmiştir. Kesif ve kaba yem üretiminde 29.540.000 tondan, denemin sonunda

34.325.000 ton olarak bir artış sağlanması hedeflenmektedir. Böylece, yem açığı da

2.601.000 tondan 1.607.000 tona düşürülmüş olacaktır. Ayrıca çayır-mer'alar n ko

runması, bakımı, iyileştirilmesi,herkesin mer'adan eşit bir şekilde yararlanılmasını 

sağlayacak yasal düzenlemeler getirilmesi de gaye edinilmiştir. Çeşitli sosyo

ekonomik ve politik nedenler veya istikrarsızlıklardan dolayı iyimser tablo kâğıt üze

rinde kalmıştır.

Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı dönemi (1985-1989); Çay ırMe falarda veri

min % 3.6 oranında artırılması hedeflenmekte, bunun için de çayır-mefaların ıslahına 

esas teşkil etmek üzere buralardan rasyonel (mer'a amenajmanına uygun olarak) 

bir şekilde yararlanma yoluna gidilmesi önerijmektedlir. Ancak, bu konuda gözle gö

rülür bir tatbikat yoktur, çayır ve mer'alardan yararlanma eskiden buyana olduğu gibi 

devam etmektedir.

Tarafımızdan yapılan tespitte şimdiye kadar Orman Genel Müdürlüğünce

50.000 hektar mer’a ıslahı çalışması yapıldığı, 1988 yılında ise 4.000 heklar mer'a 

alanının ıslahınagidildiği anlaşılmıştır.

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığınca ise, yıllara göre mer'a ıslahı dekar 

olarak aşağıdaki gibi yapılmıştır.



Tablo - 8.7 .1980 - 1987 Yıllarında Mera Islahı (da)

Yıllar Alan (da)

1980 4.000

1981 2.000

1982 8.000

1983 6.000

1984 14.000

1985 15.500

1986 15.500

1987 25.500

1988-1992 yıllarını kapsamına alan Çayır-Mer’a ve Yem Bitkileri Üretimini 

Geliştirme Projesinde 1988 yılı programı olarak aşağıdaki şekilde üretimin yapılması 

hedeflenmiştir. (■

Tablo 8.8. Çayır - Mera Ve Yem Bitkileri Üretimi Geliştirme Projesi Hedefle
ri (1988 Yılı)

Bitki Türü Ekim Alanı (da)

Yonca 92.500

Korunga 90.000

Fiğ 115.000

Sudanotu 25.000

Hayvan pancarı 30.000

TOPLAM 352.000

dekardan 3500 ton tohum üretimi tahmin edilmektedir. Ancak, mer'a ıslahında kulla

nılabilecek veya bu maksatla kullanılmak üzere değil de yem bitkisi kültürü gayesiy-



le üretim bahsekonudur.

Diğer taraftan 1988 yılında ; 35.000 dekarda mer'a ıslahı, 40.000 dekarda 

mer'a bakımı ve 300 adet sıvat inşaası programa alınmıştır.

Uygulamada mer'a bakımında; Dikenli ve muzır otlar mer’adan kırsal kesin 

insanlarının da yardımıyla yok edilmektedir.

Mer'a ıslahı, uygun zamanda teknik teşkilât ekibi tarafından mer'aya gübre 

serpiştirmek suretiyle yapılmaya çalışılır. 1965'lerden sonra çit çevirerek otlanmadan 

korumak şeklindeki uygulamalar pratikte başarılı sonuç vermediği gibi pahalıya da 

malolmuştur. Esasen kıraç şartlardaki mer'aların bu yolla ıslahının bilimse! olarak da 

ekonomik olmadığı ortaya çıkmıştır (Aiınoğlu, 1971).

Binaenaleyh, mer'aya yalnız, üstelik yeterince de olmamak üzere, gübre 

serpmek mer’a ıslahı demek değildir. Mer'adaki dikenli veya muzır sanılan otları kök- 

lemek de mer’a bakımı demek değildir. Bu işlerin mer'anın ekolojik alanı, bitki örtüsü 

ve bulunan bitki türleri, bitki sıklığı gibi hususlar da dikkate alınarak yapılması gere

kir. Teşkilatta ise, bu konuda yeterince bilgi ve pratiği olan eleman bulmak pek müm

kün değildir.

8.3. ALTINCI PLAN DÖNEMİNDEKİ HEDEFLER

8.3.1. Genel Politika

8.3.1.1. Mevcut ve İthal Edilen Hayvanların Beslenmesi

Ülkemizde, gerek ithal edilen inek sayısının artması, gerekse yapılan ıslah 

çalışmaları sonucu kültür ırkı ve melez sığır sayısının toplam sığır varlığı içindeki payı 

giderek yükselmektedir.



Kuşkusuz bu olumlu gelişme başta beslenme olmak üzere bir dizi sorunu da berabe

rinde getirmektedir. Yüksek süt ve et verimine sahip kültür ırkı sığırları ile bunların 

melezlerinden beklenen verimin alınabilmesi bu hayvanların dengeli beslenmeleri ile 

mümkündür. Bunun için de iyi kaliteli kaba yemlere ve konsantre yemlere ihtiyaç 

vardır. Çayır ve mer'aların yetersizliğinin yanısıra ülkemizde yem bitkilerinin de üreti

mine gereken örıern verilmemiştir. Şöyle ki, Türkiye'de toplam ekilebilir taria alanı 

içerisinde yem bitkileri ekim sahası ancak % 2.2 kadardır. Oysa çok değerli bitki ör

tüsüne sahip çayır ve meriaları bulunan AET ülkelerinde bu oran % 10.1'i bulmakta

dır. Ülkemizde çayır-mer'a ve yem bitkileri yetiştiriciliği ile ot üretim toplamı Ul mil

yon tondur. Bu miktar İspanya ve Portekiz dışında diğer 10 AET ülkesi toplam 

üretimi olan 356 milyon tonun % 5’i kadardır. AET ülkelerinden hayvansal üretimin, 

tarımsal üretim içindeki payı % 54.7 iken, ülkemizde bu oran başta bakım ve besle

me koşullarının yetersizliği olmak üzere çeşitli nedenlerle % 24.6 gibi oldukça düşük 

bir seviyede 18.0 milyon tonu üretilebildiğine göre, yıllık 31.3 milyon ton kaliteli kaba 

yem açığı ortaya çıkmaktadır. Bu itibarla mevcut hayvan varlığı için zaten yetersiz 

olan mer'aların korunması ve ıslahı ile yem bitkileri ekiminin yaygınlaştırılarak artırıl

ması gibi önlemlerin öncelikle alınması gerekmektedir. Elde edilen bilgilere göre son 

15 yılda yurdumuza 30.000 baş inek ithal yolu ile girmiştir. Tarım , Orman ve Köyiş- 

leri Bakanlığı'nca 1987 yılından başlayarak 100.000 baş daha yüksek verimli süt sı

ğırının ABD ve Avrupa ülkelerinden ithali planlanmış ve bu raporun hazırlandığı gün

lerde proje kısmen gerçekleşmiştir. Bunlar kendi öz vatanlarında uygulanan 

mükemmel bakım ve besleme ile yüksek miktarda süt vermektedirler. Aynı koşulleırın 

ülkemizde de sağlanamaması halinde beklenen verime ulaşılmayacağı açıktır. Yeter

li ve kaliteli kaba yem sağlamadıkça yurt dışından inek getirmenin sağlayacağı bir 

fayda yoktur.

8.3.1.2. Yem Bitkilerinin Faydaları

Bu konu giriş bölümünde ana hatlarıyla ele alınmış olmakla beraber, yem bit

kileri ekiminin yaygınlaştırılması ile sağlanacak faydalan şöylece özetleyebiliriz. Çayır 

ve mer'aların ıslahı ve yeni mer'a alanlarının tesisi gibi uzun vadeli önlemlerin yanısı- 

ra kısa vadede yapılması gereken hususun yem bitkileri üretimine ağırlık vermek, do

layısıyla yem bitkileri ekim alanlarını belirli bir plan içinde genişletmek zorunluluğu



bulunmaktadır.

Pamuk yetiştirilen Akdeniz Bölgemizde pamuktan sonra birçok işletmelerde 

yine pamuk ekimi yapılmaktadır. Böylece kış döneminde Çukurova gibi yem bitkileri

nin yetişmesine son derece elverişli iklimi olan bir bölgede topraktan ve güneşten 

hiç faydalanılamamaktadır. Halbuki orada yapılan araştırmalar göstermektedir ki pa

muğun haşatından sonra Sonbaharda ekilen adi fiğin çimlenmesi, gelişmesi ve kali

teli bir ot vermesi için dönüme sadece 10 kg fiğ tohumu ekmek yeterli olmaktadır. 

Ortalama Çukurova topraklarını temsil edemeycek kadar fakir bir toprakta yapılan öl

çümlerde, böyle sonbaharda ekilen fiğden dönüme ortalama 1650 kg yeşil ot alın

mıştır. Bu rakam araştırmanın yapıldığı parsellerin bazılarında 2000 kg yeşil ota ulaş

mıştır. Demekki Çukurova'nın verimli pamuk alanlarında dönümden 2000 kg'ın 

üstünde kaliteli yeşil fiğ otu Şubat ayında alınabilmektedir. Şubat ayında ise doğuda 

hayvanlarımız, değil en kaliteli fiğ otuyla beslenmek, saman bulamadığından açlıktan 

kırılmaktadır. İstatistiklerde verilen bilgilere göre Çukurova'da yerine göre değişmek

le birlikte en az 500.000 da, pamuk tarımına ayrılmaktadır. Bu 500.000 dönümün 

çok büyük bir kısmında yukarıda anlatılan fiğ otu yetiştirme işlemi gübreleme, sula

ma, ot alma gibi hiçbir bakıma ihtiyaç göstermeden elde edilebilmektedir. 500.000 

dönümün yarısı bu amaçla kullanılabilse, Çukurova'dan pamuk yetiştirilen alanlarda 

500.000 ton çiçekte fiğ otu elde edilebilir.

Çukurova'da bazı işletmelerde buğday-pamuk yetiştiriciliği yapmaktadır. Bu 

işletmelerde ise buğdayın 10 Mayıs-30 Mayıs arasında haşatı yapıldıktan sonra pa

muk ekimine kadar 10 ay gibi uzun bir peryot tarla toprağı boş bırakılmaktadır. Çuku

rova'da yapılan araştırmalar göstermiştir ki Haziran sonunda silajlık (hasıl) mısır üre

timi yapıldığında, melez mısırdan dönüme 3.000-3.500 kg yeşil mısır üretimi elde 

edilmiştir. Aynı sonbaharda yukarıda belirtildiği gibi 10 kg/da hesabıyla adi fiğ ekildi

ğinde yine 2000 kg/da yeşil fiğ otu elde edilmiştir. Görülüyor ki pamuk-buğday tarımı

nın halen uygulandığı Çukurova'daki işletmeler için bu ekim nöbeti uygulanırsa dö

nümden yılda 5000-5500 kg hatta daha fazla yeşil yem üretilebilecekt.r. En önemli 

husus ve pamuk, ekim alanı ve de buğday ekim alanı bu uygulamadan bir zarar gör

meyecektir. Yani bölgenin bu ana ürünlerinin ekim alanları sabit kalmak koşuluyla bu 

kadar yem üretme imkanımız vardır. Buna daha başka kültür bitkileri ilave edilerek
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çeşitlli ekim nöbetleri uygulanabilir. Ancak halkın alışkanlıkları dikkate alınarak yuka

rıda anlatılan 2 tipten yararlanmanın yolları gösterilmelidir.Burada şu önemli noktayı 

da belirtmeliyiz ki fiğ bir baklagil yem bitkisi olduğundan kökleri üzerinde bulunan rhi- 

zobium bakterileri sayesinde tarla toprağına hayvaniri serbest azotunun tespit ede

rek 1 dekara saf madde üzerinden 11 kg azot ilave eder. Bu azot sun'i gübre ile mu

kayese edilirse dönüme en az 50 kg amonyum sülfat verilmelidir. Ayırca fiğin 

toprakta bıraktığı kök artıkları da tarla toprakları için fevkalede verimi artırıcı önemli 

bir yarar sağlayacaktır.

Günümüzde Dünya milletleri doğal azot fiksasyonu üzerinde titizlikle dur

maktadırlar, çünkü yapılan bazı araştırmalarda yoncanın dönüme 19.7-30.0 kg saf 

azot tespit ettiği bildirilmektedir. Böyle havanın serbest azotunu doğal yoldan topra

ğa kazandırmak önce ekonomik bakımdan önemlidir. Fakat sun'i gübrelerin tüketi

minde karşılaştığımız pek çeşitli çevre kirlilikleri dikkate alınırsa diyebiliriz ki baklagil

lerin ekim nöbetinde kullanılması çevre kirliliğini önleme bakımından zorunlu bir 

uygulama haline gelmiştir. Burada bir başka noktayı da ilgililerin dikkatine sunmak 

istiyoruz. Güneş enerjisinden yararlanma yönünde yeşi! yaprak yüzeyi en önemli bir 

vasıta olarak görülmektedir. Çünkü fotosentez yapmak suretiyle güneş ışınlarından 

karbonhidratların elde edilmesi yaprak yüzeyi sayesinde en elverişli şekilde başarılır. 

Yukarıda bahsedilen ekim nöbetleri sayesinde Çukurova'da tarlanın yüzeyinde de

vamlı olarak yeni bitkiler yani devamlı olarak fotosentez yapan fabrika bulunmakta

dır. Bu da güneş enerjisinden ekim nöbetiyle en iyi bir şekilde faydalanmanın yolu

dur.

Nazilli Pamuk Araştırma İstasyonu'nda da yapılan denemede devamlı pa

muk tarımından 235.5 kg/da kütlü elde edilmesine karşılık, fiğin yeşil gübre olarak 

uygulanmasından sonra ekilen pamuktan 277.6 kg/da, 3 yıl yoncadan sonra 282.3 

kg/da küflü elde edilmiştir.

Kurak bölgelerimizde de baklagil yem bitkilerinin ekim nöbetine girmesiyle 

buğday veriminde bir azalma görülmeden nadaslarda yem yetiştirme yönünde bü

yük olanakların olduğu görülmektedir. Ankara koşullarında yapılan bir araştırmaca



arpa, çavdar ve yulafın yalnız ve 3 çeşitli kışlık fiğ ve yem bezelyesi ile karışımlarının 

nadaslardaki gelişme durumları ve bir sonraki yıl buğday verimine etkileri incelen

miştir. Deneme sonuçlarına göre, çeşitli karışımlardan 200-300 kg/da kuru ot üretil

miştir. Buğday veriminde ise herhangi bir azalma görülmemiştir. Yurdumuzda kurak 

bölgelerde tekrarlanacak denemeler ile konu daha iyi aydınlığa kavuşacaktır.

Nadaslarda yem yetiştirme yanında kıraç koşullar altında ve marjinal alanlar

da çok yıllık yem bitkileri ile ot üretimi yoluna gidelebilir. Yurdumuzun çeşitli yörele

rinde yapılan çalışmalar, buğdaygil ve baklagil yem bitkilerinden ilk ekim yılı hariç tu

tulursa, her yıl 200-250 kg/da kuru ot üretilebileceğini göstermiştir.

S.3.1.3. Yayım

Yukarıda önemi ve yararlarından sözedilen yem bitkileri ekim alanlarının ar

zu edilen düzeye ulaşamamasının bir nedeni de bu bitkilerin çiftçilerimiz tarafından 

yeterince tanınmamasıdır. Hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı bazı yörelerimizde, 

çiftçilerin hayvan beslemede kullanacağı samanı elde etmek amacıyla tahıl ektiği 

bilinmektedir. Çorum-Çankırı Kırsal Kalkınma Projesi ile , Macarfiğinln ekim nebetin 

de kullanılmasına yönelik yayım çalışmalarının ulaştırılması sonucu, bu iki iiimizae 

Macarfiği ekim alanlarında büyük bir arnş görülmüştür. Bu da yeterli bir yayını hizme

tinin verilmesiyle yem bitkileri ekiminin artacağını göstermektedir.

Bugün tarımsal yayım hizmetleri büyük ölçüde Tarım-Orman ve Köyişleri Ba

kanlığının ilgili birimlerince verilmektedir. Ancak yayım hizmeti veren teknik eleman

ların yem bitkileri konusundaki bilgileri genellikle yetersizdir. Eğitimsiz bir yayımcı kit

lesiyle yem bitkisi gibi önemli ve kapsıamlı bir konunun yeterince etkili bir yayımının 

yapılabileceği düşünülemez, il ve ilçe yayım kuruluşlarındaki konu uzmanı yayımcıla

rın yurt çapında düzenlenecek hizmet içi eğitimlerden geçirilip konu hakkında yeterli 

bilgiyi aldıktan sonra görevlerini yürütmeleri yerinde olacaktır. Yapılacak yayım çalış

malarında yem bitkilerinin tüm yararları çiftçilere anlatılmalı, bunun yanında hayvan 

besleme konuları hakkında da bilgiler verilmelidir.



8.3.1.4. Mer'a Kullanma ve İslah:

Bu konuyu belirginleştirmek bakımından çayır-mer'alaria ilgili sorunları ana 

hatlarıyla özetlemek gerekir.

-Mer'alardan faydalanmayı disipline eden yasa yoktur. (Ancak Bakanlıkça bu 

konuda çalışmalar yapılmaya başlandığı sanılmaktadır.)

- Makinalı tarımla mer'alar bozulmuş, ancak açılan alanlarda yetiştiriciliği ge

liştirilmemiştir. s

- Hayvan sayısı fazladır. Bu nedenle de hayvan başına veya BBHB’ne düşen 

mer’a alanı gittikçe yetersiz kal m ı şt ı r. (Asi ı nda bir yıllık periyotta hayvan sayısında de

ğişiklik olmaktadır. Kışa girişte canlı veya kırmızı et olarak ihracat bahsekonudur ve 

bu zamanda Türkiye’de hayvan sayısı azalır.)

- Otlatma mevsimi (süresi) uzundur.

- Meridan yararlananlarca hiç bir bakım yapılmamaktadır.

- Çiftçiler sosyo - ekonomik nedenlerle istenilen şekilde bir tarımsal işletme

ye sahip değildirler. Plânlanmış, münavebeli ekime elverişli yekpare arazileri yoktur. 

Yem bitkisi yetiştiriciliği köy şartlarında zordur. Kenarı korunmamış bir arazide tesis 

edeceği yoncalığa her zaman köy hayvanları tasallut edebilir, vs.

- Yem bitkisi yetiştiriciliği daha başkaca (fiat politikası, uygun ve emin pazar) 

nedenlerle geliştirilemediğinden hayvan beslemede ağırlık mer’aya binmektedir.

- Eğitici ve gösterici demonstratif çalışmalar yetersiz ve istikrarsız olduğun

dan mer’aların rasyonel kullanımı öğretilememektedir.

- Bu düzensizlik içinde hayvan yetiştiricileri mer'a bakım ve ıslahını Devletten



bekleyen bir anlayışla konuya tamamen kayıtsız kalmışlardır.

- Mer'adan yararlanma koşulları düzenlenmemiş olduğu gibi az da olsa ıslah 

edilmiş veya üzerinde ıslah çalışmaları yapılmış mer'aların kullanımına yeterli özen 

gösterilmediğinden böyle çalışmaların etkenliği de kısa sürede ortadan kalkmaktadır.

- Mer'ayı tahrip edenlere ciddi müeyyideler uygulanmadığı gibi bu konuda 

yasal dayanaklarda bulunmamaktadır.

- Merta ihtilafları ile ilgili davalar kısa sürede sonuçlanmadığından hasım ta

raflar bu arada mer'ayı aşırı otlatmaktadırlar.

-Göçerler ve gezici hayvancılık yapanlar meriayiı hem çok otlatmak, hem de 

üzerinde çok hayvan gezdirmek süretiyle tahrip etmektedirler. Mer'aların bu tip kulla

nımı hayvan hastalıklarıyla mücadeleyi de zorlaştırmakladır.

- Bu konuda projeli çalışmalarda ilgili ve yetkili kuruluşlar arasında koordi

nasyon bulunmamaktadır.

-Mer'alarımızın kullanılması ve ıslahına açıklık getirme bakımından Tablo 

8.9'da görüldüğü gibi dört bölge halinde mütalâ etmek işi kolaylaştırır.
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Tablo 8.9. Çayır Ve Mer'aların Bölgelere Göre Alan, Üretim Ve Verimleri

Meralar Çayırlar

Bölgeler Alan (ha) Verim

kg/ha

Üretim

ton

Alan Verim 

ha kg/ha

Üretim

ton

Sahil kısımlar 3.145.736 675 3.383.431 65.396 2938 197.559

İç Anadolu 5.904.547 450 2.657.046 274.581 2500 686.452

Doğu Anadolu 8.624.397 900 7.761.957 303.869 3000 911.427

GD Anadolu 2.426.642 450 1.091.988 687 2500 1.467

TOPLAM 21.101.322 14.574.422 644.373 1.796.305

Sahil kısımlar Akdeniz ikliminin etkisi altındadır. Doğu Karadeniz yağış bakı

mından istisna teşkil eder ve bazı yıllar toplam yağış 3000 mm yi bulur. Güneyde Ak

deniz kıyılarıyla Toros Dağları arasında uzun bir ova batıda Ege kıyılarına doğru al

çak ve denize dik dağlardan oluşan geniş bir teras teşekkül etmiştir. Yazlar kurak ve 

sıcaktır Kışlar kuzeyden gelen serin rüzgarların etkisi altındadır. Marmara, Ege ve 

Akdeniz Bölgelerinde yıllık yağış ortalaması genellikle 500-1000 mm arasında deği

şir. Batı Akdeniz yöresinde yer yer yağışın 2500 mm yi bulduğu oiur. Temmuz ve 

Ağustos aylarında nisbi nem çok düşüktür. Bu dönemde nisbi nem Akdeniz Bölge

sinde 50-75, Marmara Bölgesinde % 55-70 , Ege Bölgesinde % 38 -.67 dir. Karade

niz Bölgesi istisna teşkil eder. Sahil kuşağı meralarının hemen hemen yarısı kurak 

mera halindedir. Bunlar makililikler, phrygana meraları, tuzlu meralar ve step merala

rı denebilecek karakterde olabilirler. Diğer yarısı yeni vadi meraları, nemli ve bataklık 

meralar olarak görülür.



Kıyı kısımlardan uzaklaştıkça buna paralel olarak nisbi nem azalır ve İç Ana- 

dolunun tehdit edici iklim şartlarına uygun olarak yer yer step meralarına geçilir. Hat

ta Trakya içlerinde orman step karakterde meralarına rastlanır.

Birbirine benzer olarak niteliyebileceğimiz İç ve Güney Doğu Anadolu mera

ları step karakterindedir. İç Anadolu yüksek sıra dağlarla çevrili bir platonun oıta kıs

mından teşekkül eder. Yağışlar ilkbahar ve kışın düşer, gece ile gündüz sıcaklıkları 

çok farklıdır. Esasen bu bölgelerde yağış azdır. Yağışlar doğuya doğru fazlalaşır. Gü

ney Doğu Anadolu'da 300-500 mm, İç Anadoluda bihsassa Tuz Gölü civarında 300 

mm nin altına düştüğü olur. Aynı durum Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Suriye sını

rı yakınındaki yörelerde de bahsekonudur. Bu nedenle yağışın az olduğu yöreler yarı 

çöl hatta çöl olarak nitelendirilebilir. Bu bölgelerin doğa! meralarındaki bitki örtüsü 

step karakteristiğidir, kurağa dayanıklı bitki türlerinden veya topluluklarından oluşur.

Doğu Anadoluda yazlar oldukça yağışlıdır. Yıllık yağış ortalaması yörelere 

göre 500-1500 mm arasında değişibelir. Yüksek yaylalarda yazlar serindir. Nisbi ru

tubet Ağustosta % 43 ün altına düşer. Meralar dağ, vadi ve yayla merası olarak sınıf

lanabilir. Bölge meralarının % 32 si kapalı çayır mera bitki örtülüdür. Yarıya yakını az 

çok yarı step, geçiş bölgelerinde bitki örtüsü fundalık meralar şeklindedir, diğeryerleri 

tipik veya klasik ınera özelliğindedir.

Türkiye'de otlatma mera amenajmanı kurallarına uyularak yapılamamaktadır. 

Otlatmaya erken başlanmakta, kar örtüsü merayı kaplayıncaya kadar devam edil

mektedir. Üniform otlatma yapılmamakta, her bitki örtüsüne uygun cinste hayvanlar 

zaten otlatılma mümkün olmamakta, hemen tüm bölge meralarında kapasiteden çok 

fazla hayvan otlatma yapılmakta, meralara bakım ve ıslah ise yok denecek kadar az 

ve etkisiz olduğundan bilhassa 10 milyon hektar civarındaki kıraç meraların bitki ör

tüsünün çok fazla tahrip olmasına yol açmaktadır. Bu miktar kıraç meranın büyük 

kısmı İç ve Güney Doğu Anadolu bölgesinde bulunur. Ve buralarda iyi kaliteli bitki 

türlerinin % 80-90’ı yok olmuştur. Binanealeyh mera bakım ve ıslahına bu bölge me

ralarından başlanılması en uygun husustur. Yıllardan beri bilinen ve etkisiz çalışma-



ları halinde sürdürülen dağınık uygulamaları belli ve uygun bölge mer'alarını seçerek 

oralara yoğunlaştırmak daha akılcı veya rasyonel bir mer'a ıslah ve bakım uygulama

sı olacaktır, İç ve Güney Doğu Anadolu kıraç mer'alarının seçiminde ise teknik esas

lara uygun olarak yerinde uzmanlarca inceleme yapılarak karar verilmelidir. Bununla 

beraber Altıncı Beş Yıllık Plân döneminde tesis edilecek yapay mera alanı ile bakım 

ve ıslahı yapılacak mer'a alanlanve sıvat inşaası miktarlan Tablo 8.10' da belirtilmiştir.

Tablo 8.10. Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Plânında yıilara göre yapay mera te

sisi, mera bakım ve ıslahın ile sıvat tesisi (1000 da)

1989 1990 1991 1992 1993 Toplam

Yapay Mera Tesisi 25 50 100 200 300 675

Mera Bakım Ve Islahı 100 150 200 300 500 1250

Sıvat Tesisi (Adet) 400 500 600 700 800 3000

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığının 1988 yılı programında 35.000 dekar 

mera ıslahı, 40.000 da mera bakımı ve 300 adet sıvat inşaası, hususu baz olarak 

alınmak süreliyle yukarıdaki tablo tanzim edilmiştir. Ancak konunun önemine binaen 

yapay mer'a tesisi de programlaştırılmış olup tatbik edilebilir miktarlar saptanmıştır.

8.3.1.5. Tohumluk İhracatı

Yurdumuz yem bitkileri tohumluğu üretim açısından oldukça şanslı bir mevki

de bulunmaktadır. Gerek iklim ve gerek bazı yem bitkileri tohumculuğunda gerekli 

olan böcek popuiasyonu açısından maksimum tohum üretimine elverecek ölçüdedir. 

Bütün bu olumlu faktörlere rağmen yem bitkisi tohumun üretim ve ihracatı istikrarsız 

bir tabic çizmektedir. Zaman zaman bazı yem bitkisi tohumlukları ile yeşil alan tesi

sinde kullanılan bazı türlere ait tohumluklar ithal edilmekte, ancak bir miktar fiğ to

humluğu ihracatımız sözkonusu olmaktadır. Altıncı Plân dönemindeki fiğ tohumluğu



ihraç projeksiyonu tablo 8.11. verilmiştir.

Ancak uygun bir fiyat politikasının uygulanabilmesi durumunda bu miktarların 

üzerine çıkabilmek her zaman mümkündür.

Tablo 8.11. Yıllara Göre Fiğ Tohumluğu İhraç Projeksiyonu

YILLAR FİĞ TOHUMLUĞU (ton)

1989 40.000

1990 41.000

1991 42.000

1992 42.000

1993 44.000

1994 45.000

1995 46.000

1996 47.000

19997 48.000

1998 49.000

Ülkemiz şartlan fiğ yanında yonca ve korunga tohumculuğu için de oldukça 

uygundur. Pazar bulunabilmesi, alım ve fiyat garantisinin verilmesi durumunda bu 

bitkilerin de tohumlukları ülke ihtiyacının üzerinde üretilip ihracı yoluna gidilebilir.



8.3.1.6. Tohumluk İthalatı

Aslen büyük bir yem bitkisi tohumluğu ihraç potansiyeline sahip olan ülke

mizde hiçbir yem bitkisi tohumluğunun ithaline gerek yoktur.

8.3.2. Mevcut Türlerin Verim Potansiyeli, Ekim Ve Ür etim Hedefieri 

8.3.2.1. Yonca (Medicago Sativa)

Yurdumuzda, asit toprak ve taban suyu yüksek topraklar dışında hemen he

men her yörede yetişebilen besin değeri yüksek, çok yıllık kıymetli bir yem bitkisidir. 

Sulanabilen alanlarda tek başına yaygın bir şekilde yetiştirilebileceği gibi , ekim nö

betinde toprağı ıslah edici özelliklerinden dolayı daha yağın bir şekilde ekilmesi ge

rekmektedir.

Ülkemizde genellikle sahil kuşağı dışında Kayseri Yoncası yetiştirilmekte ve 

bu bitkiden sulu koşullarda 9000-10.000 kg/ha kuru ot alınabilmektedir. Tohum üreti

mi yapıldığı takdirde verim 350-400 kg/ha dır.

Yonca, yağışı 400 mm nin üstünde olan yörelerde sulanmadan yetiştirildiği 

taktirde en az bir biçim alınabilmekte ve 2500 kg/ha kuru ot elde edilebilmektedir.

Türkiye, iklim yönünden genellikle yaz aylarının yağışsız geçmesinden dolayı 

tohumculuk için son derece elverişlidir. Bu nedenle yoncada da tohum ve ot verimi 

fazla, hastalıklara dayanıklı çeşitlerin ıslahına önem vermek gerekmektedir.

Son yıllarda ülkemiz hayvan varlığını ıslah etmek amacıyla getirilmesi planla

nan ve çiftçilerimize dağıtılmaya başlanan 100 bin dolayında ineğin kaliteli kaba yem 

gereksinmesinin, verimleri çok düşmüş olan mer'alarımızdan sağlanabilmesi olanak

sızdır. Bu nedenle dağıtımda hayvan başına çiftçilere en az 3 da yoncalık tesisini ve

ya yonca ekimine elverişli alanı yoksa eşdeğer miktarda yem bitkisi yetiştirmesini zo

runlu kılmak, projenin olumlu sonuçlanmasına önemli ölçüde katkıda bulunacaktır.



8.3.2.2. Korunga (Onobrychis sativa)

Çokyıllık bir baklagil yem bitkisi olan korunga sulanan alanlarda verim yö

nünden yoncayla yarışamamakla beraber soğuğa ve kurağa daha dayanıklı olması 

ve hayvanlarda şişmeye neden olmaması değerini artırmaktadır.

Korunga da yonca gibi toprağı ıslah eder. Bu nedenle özellikle verimden 

düşmüş, aslında ekonomik olarak tahıl üretemi mümkün olmayan eğimli alanlarda 

ekim nöbetine girmesi gerekmektedir. Ayrıca bu alanlarda heryıl toprağm usulüne 

uygun şekilde işlenmemesi nedeniyle erozyon sorunu büyük boyutlara ulaşmıştır. Bu 

alanlarda korunga ekiminin yaygınlaştırılması hem kaliteli kaba yem üretimini artıra

cak hem de erozyon sorununun çözümlenmesine katkıda bulunacaktır.

Ülkemizde tarımı yapılan korunga, populasyon karakterindedir. Verimi yılda 

3000-4000 kg/ha, kuru ottur. Tohum üretimi yapıldığı taktirde hektardan 600-700 kg 

verim alınabilmektedir.

8.3.2.3. Fiğler (Vicia sp)

Tek yıllık baklagil yem bitkilerinden olan fiğin ot ve danesinin yem değeri çok 

yüksektir. Ayrıca tahıl nadas ekim nöbeti içerisinde gene! olarak yağışı 400 mm nin 

üzerinde olan yörelerde nadas alanların daraltılmasında kullanılabilecek en önemli 

bitkilerdendir. Ancak ülkemizde fiğ tarımının büyük oranı tohum üretimi için yapılmak

tadır. Oysa bu bitki, tek ya da tahıllarla karışım halinde ekilip çiçeklenme döneminde 

biçildiği taktirde yem değeri yüksek ot elde edilebilmektedir. Ayrıca erken hasat edil

mesinden dolayı topraktaki su ve besin maddesini fazla kullanmadığı için sonraki 

ürünün verimini olumsuz yönde etkilememektedir.

Yurdumuzda genellikle adi fiğ (Vicia sativa) türü yaygın olarak ekilmektedir. 

Bu tür kışları -8° den daha soğuk geçen yörelerde yazlık olarak ekilmektedir. Kışları 

soğuk geçen Orta Anadolu, Doğu Anadolu ve Geçit Bölgelerde kışa dayanıklı macar- 

fiği, tüylüfiğ ve kocafiğ gibi türlerin yaygınlaştırılması daha uygun görülmektedir. Ayrı-



ca fiğ tarımının tohumluk ihtiyacı dışında ot üretimi için yapılması özellikte nadas 

alanların daraltılması açısından çok olumlu sonuçlar ortaya koyacaktır.

Ülkemiz koşullarında yürütülen araştırma sonuçlan nadas yıllarında fiğ veya 

fiğin tahıllarla olan karışımları ekildiği taktirde buğday verimini azaltmadan 5000 kg/ 

ha a varan kaliteli kuru ot alınabileceği ortaya koymaktadır. 1985 - 1986 ve 1987 yılı 

ihracatına bakıldığı zaman baklagil,samanının, tonunun 101-200$ dan satıldığı gözö- 

nüne alınlırsa elde edilen otun değeri daha belirgin olarak ortaya çıkmaktadır.

Fiğin ortalama kuru ot verimi 2000-4000 kg/ha tohum verimi ise 800-850 kg/ 

ha dır. -

8.3.2.4. Diğer Türier

Hayvan Pancarı

Yurdumuzda Doğu Anadolu Bölgesi'nin yazları kısa ve serin geçen yöreleri 

ile Doğu Karadeniz Bölgesi'nin çok fazla yağışlı yerleri dışında hemen her yerde yeti

şebilir.

Hayvan pancarının , diğer yem bitkileri ile karşılaştırıldığında, birim sahadan 

en çok besin maddesi sağlayan bitkileden biri olduğu görülmektedir. Enerji düzeyi 

yüksek olduğu için proteince zengin yemlerle verildiği taktirde hayvan besleme yö

nünden olumlu sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Normal şartlarda hayvan pancarından 

60 ton/ha yumru alınabilmektedir.

Sudan otu
4

Sıcak ve kurak iklimlerin bitkisi olan sudan otu lezzetli ve besleyicidir. Yeşil 

veya kuru ot olarak ya da silo yemi olarak değerlendirilebilir. Sıcak yörelemizde ye

terli besin maddesi ve sulama sonunda 2-3 biçim alınabilmektedir. Yaz aylarında 

mer'anın kuruması ve yeşil yem teminindeki güçlük nedeniyle özellikle süt hayvancı-



lığında değerli bir yeşil yem kaynağı olması önemini artırmaktadır. Sudan otunda ye

şil ot verimi ortalama 40-50 ton/ha dır.

8.3.3. Ekim Hedefleri

Tarım istatistiklerinden edinilen bilgilere göre 1970-1986 yıllan arasında 

önemli yembitkilerinin ekim alanı yoncada 74.000 ha'dan 183.890 ha'a, korungada

27.000 ha'dan 103.784 ha'a ulaşarak bu türlerde yıllık ortalama % 5.S ve % 8.7 artış 

gerçekleşmiştir. Aynı yıllar arasında fiğ ekim alanı 104.000 ha’dan 215.000 ha'a var

mış ve yıllık ortalama % 4.7 artış hesaplanmıştır. Bunun yanında burçak ekim alanı

75.000 ha'dan 16.000 ha'a düşerek yıllık ortalama olarak % 10 azalmış, diğer yem- 

bitkileri (çemen, mürdümük vs.) ekim alanı 12.300 ha'dan 6136 ha’a geriliysek yıllık 

ortalama azalma oranı % 4.5 olarak saptanmıştır.

1970-1986 yılları arasında belirlenen bu oranlara göre yembitkileri ekim alan

larında artış ve azalış meydana geleceği varsayılırsa yonca, korunga, fiğ, burçak ve 

diğer yembitkileri ekim alanı 1998 yıllına kadar Tablo 8.12’daki durumunu alacaktır.



Tablo 8.12. Son 16 Yıl Verilere Göre Yembitkileri Ekim Alanlarında Gerçek

leşen Ortalama Yıllık Artış Ve Azalışlar Gözönüne Alınarak Hazırlanan Tahmini Ekim 

Alanı Projeksiyonu (Ha).

Yıllar Yonca Korunga Fiği Burçak Diğer yem bitkileri

1986 183890 103784 215000 16000 6136

1987 194740 112800 225100 14560 5830

1988 206230 122600 235700 13250 5540

1989 218400 133300 246800 12060 5260

1990 231300 144900 258400 10970 5000

1991 244900 157500 270500 9985 4750

1992 259400 171200 283200 9085 4510

1993 274700 186100 296500 8270 4285

1994 290900 202300 310500 7525 4070

1995 308100 219900 325100 6850 3870

1936 326200 239000 340300 6230 3870

1997 345500 259800 356300 5670 3490

1998 365900 28240 373100 5160 3315

Seşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Özel ihtisas Komisyonu Raporunda 1983 - 

1988 yılları arasında ekim alanları yönünden yonca ve korungada % 17, fiğde % 25 

lik bir artış öngörüldüğü halde aynı dönemdeki artışlar (1982-1986 yılları itibariyle)



yoncada % 7.0, korungada % 8.3 ve fiğde % 7.8 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 8.13'de yonca, korunga , fiğ, sudan otu, hayvan pancarı, burçak ve di

ğer yem bitkilerinin yıllara göre ekiliş hedefleri görülmektedir. Yonca, korunga, fiğ, 

sudan otu ve hayvan pancarında yıllık artış oranı 1989 yılından itibaren % 10 olarak 

hesaplanmıştır. 1986-1989 yılları ise 1970-1986 yılları arasındaki ortalama artışa gö

re değerlendirilmiştir. Burçak ve diğer yembitkileri için verilen ekim alanları 1970- 

1986 yılları arasındaki ortalama azalma gözönüne alınarak hesaplanmıştır.

Tablo 8.13 Yıllara Göre Yembitkileri Ekiliş Hedefleri (ha).

Yıllar Yonca Korunga Fiğ Sudan Hayvan Burçak 

otu pancarı

Diğer Toplam 

yem bit.

Toplam
İşlenen
Alana
Oranı

1986 183890 103784 215000 2000 2000 16000 6136 528810 2.21

1987 194740 112815 225105 2000 2000 14400 5830 556890 2.33

1989 226850 134890 259255 220 2200 11660 5261 642316 2.68

1990 249540 148380 285180 2420 2420 10500 4998 703438 2.94

1991 274490 163215 313700 2660 2660 9450 4511 845421 3.53

1992 301940 179540 345070 2930 2930 8500 4511 845421 3.53

1993 332135 197492 279575 3220 3220 7650 4285 927577 3.87

1994 365349 217240 417530 3545 3545 6890 4070 1013169 4.25

1995 401885 238965 459280 3900 300 6200 3867 1117997 4.25

1996 442070 262860 505210 4290 4290 5580 3675 1247975 5.21

1997 486280 289150 555730 4715 4715 5020 3490 1249100 5.64

1998 534900 318060 611300 5190 5190 4520 3315 1482475 6.19

(x) 1986 yılı toplam işlenen alan 23.939.000 ha alınmıştır.
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Bu ölçüler çerçevesinde 1989 yılı başlangıcında yembitkileri ekim alanının 

toplam işlenen alana oranı % 2.2 den 1993 sonunda % 3.9'a çıkarılarak 5 yıl içerisin

de % 44 lük artış öngörülmüştür. 1998 yılında yembitkileri ekim alanının toplam işle

nen alan içindeki payı ise % 6.2 olarak hedeflenmiştir.

8.4. ÜRETİM PROJEKSİYONU

8.4.1. Yem Bitkileri

8.4.1.1 Ot Üretimi

Tablo 8.13.'de belirtilen ekiliş hedefleri gözönüne alınarak yıllara göre kuru- 

ot üretim projeksiyonu tablo 8.14'de verilmiştir.

Tablo 8.14. Yıllara Göre Kuru Ot Üretimi Projeksiyonu (Ton)

Yıllar Yonca Korunga Fiğ Sudan otu Hayvan Burçak Diğer Toplam

pancarı
(yumru)

Yem Bitkileri

1989 2268500 404670 388883 26400 132000 11660 5261 3105374

1990 2495400 445140 427770 29040 145200 10500 4998 3412848

1991 2744900 489645 470550 31920 159600 9450 4748 3751253

1992 3019400 538620 517605 35160 175800 8500 5511 4123796

1993 3321350 592476 569363 38640 193200 7650 4285 4533764

1994 3653490 651720 626295 42540 212700 6890 4070 4985005

1995 4018850 716895 823920 46800 257400 5580 3675 6027830

1996 4420700 788580 757815 51480 257400 5580 3675 6027830

1997 4862800 867450 833595 56580 282900 5020 3490 6628935

1998 5349000 954180 916950 62280 311400 4520 3315 7290245



Hayvan pancarı yumru miktarı toplama alınmamıştır. Hektara kuruot miktar

ları yoncada 10 ton, korungada 3 ton, fiğde 1.5 ton, sudanoîunda 12 ton,hayvan 

pancarında 60 ton (yumru), burçak ve diğer yembitkilerinde 1 ton olarak hesaplan

mıştır.

Altıncı Beş Yıllık Planda hedeflenmiş olan ekim alanlarından elde edilecek 

kuruot üretimi gerçekleştirildiği taktirde 1989 yılında 3105 374 olan kuruot üretimi, 

1993 yılında % 46 oranında artarak 4 533 764 tona ulaşacaktır.

8.4.1.2. Tohum Üretimi

Kaliteli ve bol ürün alabilmek için üstün nitelikli yembitki'eri tohumluğu kulla

nımı gerekmektedir. Değişik amaçlarla kullanılmak üzere, verim ve diğer bazı önemli 

özellikleri belirlenen "tohumluk üretimi" ve "tohumluk temini" yönünden, henüz bütün 

bölgelerin üretim amaçlarına cevap verebilecek bir kapasite düzeyine ulaşılmadığın

dan, güçlükler bulunmaktadır.

Genel olarak ülkemizin ekolojik şartları tohum üretimi için son derece elveriş

lidir. Buna rağmen gerek özel sektör; gerek sözleşmeli çiftçiler ve devle? kuruluşları 

tarafından yüksek verimli, tescilli çeşitlerle tohum üretemi istenilen düzeyde gerçek- 

leştirelememiştir.

Yembitkileri ekiiiş hedeflerine göre ihtiyaç duyulacak tohumluk talepleri Tab

lo 8.15de gösterilmiştir. Tohumluk taleplerinin karşılaşması için üretim kuruluşlarınca 

sözleşmeli çiftçilerle tohumluk üretim çalışmalarına hız verilmesi gerekmektedir.

Diğer ülkelerde ıslah edilmiş adaptasyon ve verim denemeleri sonucu ülke

miz koşüllarında yüksek verimli olduğu belirlenen yembitkiierinden, gerektiğinde, bir 

miktar tohumluk ithali düşünülse bile bu tohumlukların bir "Tohumluk Üretim Projesi” 

kapsamında ele alınması gerekmektedir.



Tablo8.15 : Yıllara Göre Tohum Talep Projeksiyonu (Ton)

Yıllar Yonca Korunga Rğ Sudan otu Hayvan Pancarı

1989 2475 3434 28518 1-69 73

1990 2722 3777 31370 186 80

1991 2994 4155 34507 205 88

1992 3293 4571 37958 225 97

1993 3623 5028 41753 248 106

1994 3985 5530 45928 273 117

1995 4384 6084 50521 300 129

1996 4822 6692 55573 330 141

1997 5304 7361 61130 363 156

1998 5834 8097 67243 399 171

Tablo 8.15 'de belirtilen tohum talepleri bir sonraki ylılın ekiliş hedefleri gözö- 

nüne alınarak hesaplanmıştır. Yonca alanlarının 5 yılda, korunga alanlarının ise 4 yıl

da bir yenileneceği varsayımına göre yıllık ekim alanlarının artışı da gözönüne alına

rak tohum talep miktarları saptanmıştır. Hektara ekilecek tohum miktarları, yoncada 

40, korungada 80, fiğde 100, sudan otunda 70, hayvan pancarında ise 30 kg olarak 

hesaplanmıştır.

İstatistik verileri incelendiğinde fiğde tohum ihracatı yönünde belirgin bir po

tansiyel olduğu görülmektedir. Bu durum gözönüne alınarak bu bitkinin tane üretimi

ne , dış ülkelerden olan taleplerin de belirlenerek, özel önem verilmesi gerekmekte

dir.



8.4.2. Çayır ve Mer'alar

8.4.2.1. Ot Üretimi

Hayvan sayısı azaltılarak düşük verimli yerli ırklar yerine kısa sürede kültür 

ırkları ve melezleri ikame edilemediği sürece doğal mer'alarda ot üretiminde bir artış

tan bahsedilemez.

8.4.2.2. Tohum Üretimi
•  ' '  •  \  .

Teklif ettiğimiz programa göre yapay mer'a tesisi için ayrıca (yoncadan baş

ka) kıraç bölgelere son derece uygun bir tür olan otlak ayrığı (agropyron cristatum)

bitkisine ait tohum üretimi miktar ve alanları Tablo 8.15'de verilmektedir.
/

Tablo 8.15.Agropyron Cristatum Tohumluk Üretim Ve Alanı Projeksiyonu (x)

Yıllar Alan (da) Üretim (ton)

1989 625 25

1990 1.250 50

1991 2.500 100

1992 5.000 200

1993 7.500 300

(x) Dekardan 40 kg tohumluk üretileceği esasına göre yapılmıştır.



8.5. SONUÇ VE ÖNERİLER

1 - Tarla bitkileri içerisindeki yem bitkileri ekim alanı oranını tarımda iieri Av

rupa ülkeleri düzeyine getirmeliyiz. Gerek yem bitkisi ekim alanlarının artırılması ve 

gerek çayır ve mer'aların ıslahında kullanılmak üzere yeterli miktardaki yem bitkileri 

tohumluğunun sağlanması için yem bitkileri yetiştiriciliği teşvik edilmelidir. Bu amaç

la üreticiye kredi verilmeli, uygun taban fiatları ile alım garantisi sağlanmalıdır.

2- Nadasa bırakılan alanlarda özellikle yem bitkisi yetiştiriciliği yapılarak ka

ba yem açığının belirli bir oranda kapatılması yönüne gidilmelidir.

3- Doğu Anadolu'da bazı yörelerde ekonomik olmayan tahıl üretimi hala 

uygulanmaktadır. Halbuki bu alanlardan yem üretilmek suretiyle kaliteli ve bol mik

tarda daha ekonomik kaba yem elde edilebilir. Bu uygulamanın gerçekleşmesi hem 

bölge, hem de ülke ekonomisi bakımından önem taşımaktadır.

4- Ülkemizde çok az uygulanan ekim nöbeti işlerinin tarımımızda reform 

denecek kadar büyük gelişmeler ve değişmeler yapacağına şüphe yoktur. Bu ne

denle başta Çukurova olmak üzere pamuk ekilen alanlarda önemii ölçüde üstün kali

teli kaba yem üretme kapasitemiz vardır. Buralarda ekim nöbeti uygulaması yer al

malıdır.-

5- Genellikle köy orta malı olarak bulunan mer'alarımızın çeşitli yöntemler

le ıslah edilerek yeniden kullanıma açılması en doğru yoldur. Hayvan sahiplerinden 

mer'alarda otlattıkları hayvanların tür, yaş ve miktarına göre tespit edilecek bir ücret 

alınmalı ve toplanan paralar konu ile ilgili teknik personel raporuna göre mer'aların 

bakımı, korunması ve ıslahı çalışmalarında kullanılmalıdır. Bu yolla özellikle Doğu 

Anadolu Bölgesinde basit kültürel tedbirlerle çok bol miktarda ve kaliteli ot veren 

rner'alar elde edilebilir.

3- Orman altı ve orman içi mer'alarının otlatılmasında mer'a amenajmanmm 

genel kurallarını uygularken otlatma suretiyle orman ağaçlarına verilecek zararları



minimuma indirecek şekilde periyodik otlatma gibi düzenlemelere gidilmelidir.

7- Çayır ve mer'alarla ilgili problemlerin belirlenmesi ve çözüm yollarının 

aranması için uzun dönemde bir "Ulusal Mer’a İdaresi" kurulmalıdır. Benzer şeklide 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı bünyesinde de Mer’a ile ilgili çalışmaları yürete- 

cek bir şubenin kurulması gerekmektidir.

8- Doğrudan ve dolaylı bir şekilde mer’a ile ilgili maddeleri içeren kanunları 

Türkiye'nin sosyo-ekonomik Kapısına göre uygulama kolaylıklarına kavuşturmak ko

şuluyla, tek kanunda birleştirmek gereklidir.
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HAYVANCILIK EKONOMİSİ

9.1. GİRİŞ

Nüfusun hızlı bir şekilde artış gösterdiği ve ekonomik kaikınma çabalarının 

yoğun olarak sürdürüldüğü ülkemizde hayvancılık ; bir taraftan yeterli ve dengeli bir 

beslenmenin sağlanabilmesi, diğer taraftan kalkınma için gerekli dövizin elde edilme

si bakımından büyük önem taşımaktadır. Ayrıca, organik bir bütün olarak tarımsal fa

aliyette hayvancılığın ; istihdam hacminin genişletilmesinde, işgücünün dengeli kulla

nımında ve daha rantabl bir çalışmanın gerçekleşmesinde büyük rolü 

bulunmaktadır. Bu durumlar gözönünde tutularak özellikle planlı kalkınmanın başlan

gıcından itibaren hayvancılığın gelişmesi yönünde büyük çabalar gösterilmiş ve 

önemli ölçüde gelişmeler elde edilmiştir. Böylece , bir taraftan yüksek verimli ırklar 

ve bunların melezleri hayvan populasyonumuza girerken, diğer taraftan yapılan ıslah 

çalışmaları ve daha iyi bakım ve besleme sonucu, yerli hayvanlarımızın verim düzey

lerinde yükselme sağlanmıştır. Nitekim, bugün mevcut sığır populasyonumuzun 1/3 

'üne yaklaşan kısmını kültür ırkları ve bunların melezleri oluşturmakta, koyun varlığı

nın içinde az da olsa merinos ve melezleri yer almakta ve tavukçulukta yüksek ve

rimli genotipler büyük ölçüde üretime alınmaktadır. Tüm bu gelişmelere rağmen, ül

kemiz hayvancılığının istenilen düzeye ulaştığı söylenemez Zira, günümüz 

koşullarında mer'aya dayalı hayvancılık hakim bulunmakta ve hayvan başına elde 

edilen ortalama verim gelişmiş ülkelerin oldukça gerisinde kalmaktadır. Böylece, 60 

milyona yaklaşan hayvan varlığımız olmasına rağmen, hayvansal ürün talebi ile arzı 

arasında bir denge kurulamamıştır. Gerekli önlemlerin uygulanmaya konulmaması 

halinde giderek artan nüfus ile bu dengesiz durum daha da fazlaiaş;abilecektir. Bu 

nedenle, mevcut üretim kaynaklarının en etkin bir şekilde değerlendirilebileceği opti- 

mal üretim ve ysıtırım planlan çerçevesinde, hayvansal üretim faaliyetlerinin yürütül

mesi büyük önem taşımaktadır.



9.2. TÜRKİYE HAYVANCILIK EKONOMİSİ

9.2.1. Hayvan Varlığı, Hedefler ve Gelişmeler

Ülkemiz, hayvan varlığı bakımından dünya ülkeleri arasında ön sıralarda yer 

almaktadır. Nitekim , günümüzde 80 milyona yakın hayvan varlığı ile Türkiye, ilk 7 ül

ke arasında bulunmaktadır.

Son 25 Yıllık Planlı Dönem incelendiğinde sığır, koyun ve kümes hayvanları 

sayıları önemli ölçüde artmış, keçi sayısında ise düşme olmuştur(Tablo 9.1). Tabloda 

dikkati çeken diğer önemli bir husus, özellikle 1984 yılı sığır ve koyun sayılarındaki 

büyük düşmedir. Bunun nedeni ya son yapılan sayımda uygulanan yöntemin farklı 

olması veya önceki yıllarda verilen miktarların olduğundan daha fazla tespit edilmiş 

bulunması olabilir. Eğer söz konusu azalışı bu iki neden dışında aramak gerekirse, 

sığır mevcudundaki azalış yerli ırklar yerine kültür ırkı ve bunların melezlerinin getiril

mesi ve üreticilerin girdi fiyatlarını yüksek, buna karşılık hayvansal ürün fiyatlarınıdü- 

şük bulmaları sonucu bir kısım hayvanlarını elden çıkarmaları düşüncesiyle, bir dere

ceye kadar açıklamak mümkün olabilir. Fakat koyun sayısındaki büyük azalışı aynı 

nedenlere bağlamak doğru olmayacaktır. Zira, söz konusu yılda kesilen hayvan sayı

sı ve canlı hayvan ihracı bu düşüşü açıklayacak düzeyde görülmemektedir.

Beşinci Beş Yıllık Plan döneminden başlamak üzere hayvancılığı, ülkenin 

ekonomik ve ekolojik koşullarına uygun olarak geliştirme esas alınmış, bu arada yük

sek verimli ırkların poputasyonda giderek artan ölçüde yer alması öngürülmüş, ıslah, 

daha iyi bakım, besleme ve hastalıklarla mücadele ile verimlerin artırılması hedeflen

miş, özellikle tarla bitkileri yetiştiriciliğinde yem bitkileri üretiminin artırılması planlan

mıştır.



Tablo 9. 1, Türlerine Göre Hayvan Sayısı (1000 Adet)

Yıllar Sığır Manda Koyun Kılkeçisi Tif.keçisi Tavuk, H<

1960 12435 1140 34463 18637 5996 ' 97İ.64'

1965 13203 1216 33382 15305 5500 29255

1970 ,.1,2756 1117 '36471. 15040 4433 .. 32306

1975 13751 1051 41366 15216 3547 39327

1976 14102 1050 41504 ; 14973 3535 45912

1977 14540 1012. 42708 14752 3524 48427

1878 14941 1023 43942 14805 3642 52121

1979 15567 1040 46026 15109 3666 53709

1980 15894 1031 48630 15385 3658 58584

1981 15981 1002 49598 15070 3856 56753

1982 14484 808 49636 14655 3558 59648

1983 14099 758 48707 13615 3117 60435

19642 12410 7343 40391 11127 1973 60472

Kaynak : 1) DİE Tarım İstatistikleri Özeti 1978 ve 1985 '

2) 1984 Genel Hayvan Sayımı

3) Tahmin

Günümüze kadar geçen sürede; sığır populasyonu içersinde kültür ırkları ve 

bunların melezleri % 32 ye ulaşmış, koyunculukta merinos ve diğer kültür ırkları ile 

yürütülen melezlemeler sonucu, saf ve melezlerin payı çeşitli kaynaklara göre % 3-4
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civarına yükselmiş, özellikle tavukçuluk ve besicilikte giderek artan ihtisaslaşmış iş

letmeler ile belirgin teknolojik gelişmeler kaydedilmiştir. Ancak, tüm 5 yıllık plan dö

nemlerinde hayvansal üretimde öngörülen hedefler tam olarak gerçekleşmemiş, al

tında kalınmıştır. (Tablo 9.2). Diğer taraftan, mevcut hayvan sayısı artarken, mer'a 

alanları tarla arazisi lehine giderek daralmış ve 21 milyon hektara kadar inmiş, mera 

kalitesi aşırı ve bilinçsiz otlatma sonucu düşmüş ve tarla bitkileri yetiştiriciliğinde de 

yem bitkileri ekilişi ancak % 2.5-3 düzeylerinde kalmıştır. Böylece ülke hayvancılığı 

meraya dayalı niteliğini korumuş ve istenilen düzeyde verim artışı sağlanamamıştır. 

Nitekim konuyla ilgili komisyon çalışması sonuçlarından alınan verilerin değerlendiril

mesi ile elde edilen sonuçlara göre halen ortalama olarak s ü t ;  sığırlarda yakla-

Tablo 9.2. Planlı Dönemlerde Hayvansal Üretimde Hedef Ve Gerçekleşmeler

Plan Donemi Hedef (%) Gerçekleşme (%)

I BYKP 5.6 2.6

II BYKP 4.8 4.0

İli BYKP 5.0 4.7

IV BYKP 5.5 4.0

V BYKP 4.7 4.3 (1987 yılı)

Kaynak : İKV, Türkiye'de Kırmızı Et Üretiminin sorunları, İstanbull 986,s.112. 

ve DPT, BBYKP s.52.

şık 1230 kg, koyunlarda 40, kıl keçilerinde 53 kg ve tiftik keçilerde 21 kg, karkas 

ağırlığı sığırlarda 140 kg, koyunlarda 20 kg, kıl keçilerinde 19 kg, tiftik keçilerinde 16 

kg, yumurta verimi ise 80 adet düzeyindedir. Oysa ortak pazar ülkelerinde hayvan 

başına ortalama olarak sığırlarda 3400 İt süt, 225 kg karkas ve tavuklarda 200 adet



yumurta alınabilmektedir. (TOBB, İktisadi Rapor 1988 s.70).

1986 yılı gerçekleşen verilerine göre 1375000 ton et, 6700000 ton süt, 

355.000 ton yumurta, 106000 ton yapağı tiftik ve 35 840 ton bas üretilmiştir.

Su ürünleri üretiminde, mevcut kaynaklardan yeterince yararianılmamakla 

birlikte,'toplanı üretim 582 920 bin tona ulaşmıştır.(TOBB-1988 s.71).

Ülkemiz hayvancılığında ; yem bitkileri üretiminin yetersiz oluşu mer'a alanla

rımızın bakımsızlığı ve sanayii yeminin de pahalılığı önemli bir darboğazdır. Bu soru

nun çözümüne yönelik tedbirler yanında, yüksek verimli ırklar ve melezlerinin payının 

giderek artırılması, sun’i tohumlama çalışmalarının yaygınlaştırılması , hayvancılığı 

teşvik kredilerinin yeterli ve düşük faizle temini ve hayvansal ürün fiyatlarının tatmin

kar bir düzeye getirilmesi hayvancılığımızın gelişmesinde büyük önem taşımaktadır.

9.2.2. Türkiye'de Hayvansal Üretim Yapan İşletmelerin 

Sosyo-Ekonomik Yapıları

Genel Tarım Sayımının 1980 yılı sonuçlarına göre, ülkemizde 3650910 tarım 

işletmesi mevcut olup, bu işletmelerin % 86.02 gibi büyük b r kısmında bitkise! ve 

hayvansal üretim faaliyetleri birlikte yürütülmekte, % 11.46 sında hayvancılık faaliyeti 

hiç yapılmamakta % 2.52 sinde ise Sadece hayvancılık faaliyetlerine yer verilmekte

dir. ,

İşletmelerde mevcut büyük ve küçükbaş hayvanların dağılımı incelendiğinde 

(Tablo 9.3.) ; tüm işletmelerin % 22.80'inin hiç büyükbaş hayvana sahip olmadığı , 1- 

4 arasında büyükbaş hayvanı olan işletmelerin oranının % 46; 5-9 arasında büyük

baş hayvana sahip olanların oranının % 21.85; 10 ve daha fazla büyükbaş hayvanı 

olan işletmelerin ise % 9.29 oranında bulunduğu görülmektedir. Diğer taraftan işlet

melerin % 53.47 sinde küçükbaş hayvan hiç bulunmamakta, % 15.17 si 20-49 kü

çükbaş hayvanla ağırlık taşımakta, bunun % 9.35 ile 1-9 , % 8.80 ile 10-19 ve %



8.29 ile de 50-99 arasında küçükbaş hayvana sahip işletmeler izlemektedir.Tüm iş

letmelerin % 4.92 sinde ise 100 den daha fazla küçükbaş hayvan bulunmaktadır. Bu 

dağılıma göre, çiftçi ailesi başına düşen ortalama hayvan sayısı her yaşta büyükbaş 

olarak 4. küçükbaş olarak 11 olmaktadır.

Tablo 9.3. Büyükbaş Ve Küçükbaş Hayvanların İşletmelere Dağılımı

Hayvan

Sayısı

BÜYÜKBAŞ

İşletme

Sayısı

%

KÜÇÜKBAŞ 

Hayvan işletme 

Sayısı Sayısı

%

Hiç yok 832453 22.80 Hiç yok 1952291 53.47

1-4 1 681 714 46.00 1-9 340 951 9.35

5-9 797 846 21.85 10-19 321 378 8.80

10-19 28 T 076 7.70 20-49 553 962 15.17

20-49 54 634 1.50 50-99 302 502 8.29

50-99 2 976 0.08 100-249 167676 4.59

100 - + 211 0.01 250-499 11 878 0.32

500-+ 272 0.01

Toplam 3650910 100.00 Toplam 3650910 100.00

Kaynak : DİE, Genel Tarım Sayısı 1980, Yayın No : 1028 s.260-261 ve 280-281.

Ülkemizin değişik bölgelerindeki tarım işletmelerinde yapılan sosyo

ekonomik analiz sonuçlarına göre, mer’a hayvancılığı hakim bulunmakta, kümes 

hayvanları yetiştiriciliği özellikle kırsal kesimde daha çok aile ihtiyacına yönelik ola

rak yapılmaktadır. Söz konusu araştırmalardan ; işletmelerde mevcut hayvan varlığı

nın değer olarak % 74.67 sinin büyükbaş, % 24.28 inin küçükbaş ve % 1.05 inin de



kümes hayvanlarından oluştuğu görülmektedir. Küçükbaş hayvan sermayesi % 

41.71 ile Orta Anadolu Bölgesinde en yüksek bulunmakta diğer bölgelerde % 2.22- 

34.25 arasında değişmektedir.

Araştırma yapılan işletmelerde hayvan sermayesi ortalama olarak % 10.93 

tür. Bu oranın düşük olması işletme gelirini olumsuz yönde etkilemektedir.

Sadece hayvancılık yapan işletmeler daha çok büyük tüketim merkezlerine 

yakın yerlerde yoğunlaşmışlardır. Bu işletmeler tavukçuluk veya yüksek verimli ırklar 

ve bunların melezleri ile süt sığırcılığı, sığır besiciliği yapmaktadırlar. Daha entansif 

bir çalışma içinde bulunan bu işletmelerde optimal yem kullanım düzeyine ulaşılma

ması, ayrıca yem kalitesinin de düşüklüğü bir taraftan kaynak israfına, diğer taraftan 

üretimin istenilen düzeye çıkarılamamasına neden olmaktadır.

VI. Beş Yıllık Plan döneminde, bitkisel ve.hayvansal üretimin bir arada yürü

tüldüğü tarım işletmelerinde, mevcut üretim kaynaklarının daha etkin olarak kullanıl

masına yönelik teknik ve ekonomik önlemlerin uyumlu bir şekilde uygulamaya konul

ması zorunlu görülmektedir. Bunun gerçekleşmesi için ; öncelikle yem bitkileri ekil.ş 

oranının artırılması, köy ortak malı olan meria alanlarına bakım yükümlülüğünün geti

rilmesi ve aşırı otlatmanın önlenmesi, eskiden olduğu gibi yem sübvansiyonunun % 

25 oranı ile uygulanması yanında, hayvansal ürünlere, tatminkar bir fiyatla, pazar 

olanaklarının sağlanması, hastalıklarla mücadele ve yüksek verimli ırkların giderek 

yaygınlaştırılması gerekli görülmektedir.

9.3. HAYVAN VE HAYVANSAL ÜRÜNLER FİYATİ

Ülkemizde canlı hayvan ve hayvansal ürün fiyatlarının genellikle serbest pi

yasa şartlarında oluştuğu söylenmektedir. Ancak, çoğunluğu teşkil eden kırsal ke

simdeki üreticilerin , sayısı az ve güçlü alıcılar karşısında zayıf pazarlık gücünde ol

maları fiyatların daha çok oligopol şartlara göre oluşumuna neden olmaktadır. Diğer 

taraftan, Et-Balık ve Süt Endüstrisi Kuyumlarının alımları da fiyatları düzenleyici ve 

kontrol edici etkiden uzak bulunmakta, bu durumda üretimi ve kaliteyi olumsuz yön-



de etkilemektedir.

Hayvansal üretimde artış sağlama hedeflenen genel bir politika olmakla bir

likte, yıllardır belirlenen hedefin altında kalınmasında, hayvan ve hayvansal ürünlerle 

ilgili taban fiyatı uygulanmamasının önemli rolü bulunmaktadır. Gerçi , üretimde artış 

sağlanması bakımından ; damızlık, aşı, ilaç vb. girdilerin ithalinde gümrük alınmama

sı ve yem sübvansiyonu uygulaması olumlu sonuçlar vermiş, fakat girdi fiyatlarının 

giderek büyük ölçüde artışı bu olumlu etkiyi azaltmıştır. Diğer taraftan 24 Ocak 1980 

ekonomik istikrar tedbirleri çerçevesinde hayvansal üretimle ilgili desteklemelerin ol

dukça sınırlandırılmış bulunması da hedeflenen üretimin gerisinde kalınmasına 

önemli etki yapmıştır.

Bir taraftan hedeflenen üretim düzeyinin altında kalınması, diğer taraftan iç 

talebin giderek büyümesi ve canlı hayvan ihracatının bilhassa son yıllarda artışı hay

van ve hayvansal ürün fiyatlarında yükselmelere neden olmuştur. Fakat, yem süb

vansiyonundaki azalış ve hayvansal ürün maliyetlerinde önemli yeri olan yem fiyatla

rının, hayvan ve hayvansal ürün fiyatlarına göre daha büyük ölçüde artması üreticiyi, 

dolayısıyla üretimi olumsuz yönde etkilemiştir. Nitekim Tablo 9.4 ve 9.5 dende açık

ça görüleceği gibi , 1980-1987 döneminde ; etlik piliç yemi fiyatlarındaki artış, tavuk 

eti fiyatlarındaki artışa göre her yıl daha yüksek olmuş, yumurta yemi fiyatları 1986 

yılı hariç aynı seyri göstermiş, süt ve besi yemi fiyatlarındaki artış ise sığır eti fiyatları 

artışı karşısında 1985 ve 1986 yılları hariç daha yüksek olmuş, süt fiyatlar artışı kar

şısında da 1985 yılı hariç yine daha yüksek olarak gerçekleşmiştir. Hayvan ve hay

vansal ürünlere ait 1987 yılı fiyatları tespit edilememiştir. Ancak yem fiyatlarındaki ar

tışın 1987 yılı hayvansal ürün fiyatları artışından daha yüksek olduğu tahmin 

edilmektedir.



Tablo : 9.4 . Başlıca Hayvan Ve Hayvansal Ürünlerde Çiftçi Eline Geçen Fiyatlar

Yıllar
Sığır 

TL/adet Endeks

Koyun 

TL/adet Endeks

Sığır Eti 

TL/kg Endeks

Koyun Eti 

TL/kg Endeks

Tavuk Eti 

TL/kg Endeks

Süt (İnek) 

TL/kgEndeks

Yumurta 

TLTkg Endeks

980 29.188 100.0 5.254 100.0 339,3 100.0 311,1 100.0 266,0 100,0 26,2 100,0 4,8 100,0

981 40.902 140.1 5.973 113,7 546,6 161,1 359,2 115.5 254,7 95,8 35,9 137,0 8,5 177,1

982 37.146 127,3 7.183 136,7 504,7 148,7 426,7 137,2 296,0 111,3 43,4 165,6 10,9 227,1

983 47.641 163,2 10.152 193,2 622,1 183,3 601,6 193,4 372,7 140,1 54,8 209,2 12.4 258,3

984 66.412 227,5 15,326 291,7 813,4 239,7 912,1 293,2 509,3 191,5 80,8 308,4 18,5 385,4

985 146.101 500,6 18.347 349,2 1.789,3 527,4 1091,9 351,0 802,3 301,6 135,0 515,3 24,0 500,0

986 182.626 625,7 22,934 436,5 2,236,7 659,2 1.364,9 438,7 1.036,3 389,6 136,0 519,1 31,0 645,0

Kaynak T.O.K. Bakanlığı, Türkiye Fiyat Politika Analizleri (Nihai Rapor), Lamelta-Elta-A.Ü. Ziraat Fakültesi Ortak Girişim 
Ortaklığı, Ankara 1987 Ek- tablolardan yararlanılarak Endeks Hesapları yapılmıştır.



Tablo 9.5. Yem.Fiyatları (1985,1986 ve 1987 Yılı Fiyatlarından Destekleme Ödeme

leri Düşürülmüş)

Yıllar Yem Fiyatları

Etlik Piliç Yemi Yumurta Yemi Süt ve Besi Yemi

TL/kg Endeks TL/kg Endeks TL/kg Endeks

1980 19.8 100.0 13.2 100.0 11.7 100.0

1981 32.0 161.6 20.0 151.5 16.5 141.0

1982 36.5 184.3 23.7 179.5 19.0 162.4

1983 46.2 233.3 32.5 246.2 26.5 . 226.5

1984 70.0 353.5 51.0 386.4 50.0 427.4

1S85 84.8 428.3 64.0 484.8 51.2 437.6

1986 104.0 525.3 80.0 606.1 64.0 547.0

1987 172.5 871.2 131.3 994.7 108.8 929.9

Kaynak ; TZOB zirai ve İktisadi Rapor 1986 - 1987 , Ankara 1988

Ülkemiz hayvancılığının gelişmesinde, üreticilere pazar garantisi yanında, 

tatminkar bir fiyat elde edebilmelerinin sağlanması, bu arada girdi fiyatlarının da alım 

gücünü aşacak derecede yükselmesinin önlenmesi, Et-Balık ve Süt Endüstrisi Ku- 

rumlarının daha etkin rol oynayabilecek düzeyde alım yapmalarının temini de yararlı



görülmektedir.

9.4. HAYVAN VE HAYVANSAL ÜRÜNLERİN PAZARLAMASI

Her malda olduğu gibi, hayvansal ürünlerde de pazarlama süreci, ürünün 

üretiminden nihai tüketiciye ulaşıncaya kadar toplama, taşıma, işleme, ambalajlama, 

muhafaza, sınıflama ve fiyatlandırma vs. bir dizi işlevieri kapsamaktadır. Üretimin 

yönlendirilmesi açısından, ürünlerin pazar yapısı ve işleyişi büyük önem arzetmekte- 

dir. Özellikle et, süt, yumurta gibi hayvansal ürünlerin üretiminde, fiyatların ve pazar

lama sisteminin üretici üzerinde çok etkili olduğu ifade edilebilir.

Türkiye'de hayvansal ürünlerde üretimi teşvik edici, ürün kalitesini yükseltici 

ve pazarlama hizmetlerini iyileştirici yönde pazarlama politikasının uygulandığını söy

lemek çok güçtür. Halen hayvansal ürünlerin derecelendirilmeleri, depolanmaları, iş

lenmeleri ve taşınmaları gibi çeşitli pazarlama hizmetlerini teknik olarak düzenleyici 

kurallar konulmuş değildir. Hayvansal ürünler destekleme fiyat politikası kapsamı dı

şında tutulmaktadır. Son yıllarda yem sübvansiyonu, damızlık ithalatına sağlanan 

destek, hayvancılık yatırımlarının % 25 - 30'unun devlet tarafından karşılanması, ilaç 

masraflarının % 20'sinin iade edilmesi, 25-35 TL/kg.lık süt primleri gibi tedbirlerle 

üretimin teşvik edilmesi yönünde yeterli düzeyde olmasa da , bazı politikalar uygu

lanmakta ise de, pazarlama sistemini iyileştirici politikaiara ağırlık verilmemektedir. 

Üretici açısından belirli bir fiyat ve pazar garantisi olmaması, hayvancılık faaliyetleri

nin gelişmesini engelleyen önemli bir etkendir. Büyük yatırımları gerektiren hayvancı

lık sektöründe tatminkar ve istikrarlı bir gelir elde edilemediği için ülke hayvancılı

ğında arzulanan gelişme sağlanamamaktadır.

Hayvancılık yapan işletmelerin küçük boyutlu ve dağınık olmasının yanısıra, 

üreticilerin yeterince örgütlenememesi , hayvansal ürünleri pazarlama sürecinde 

aracı sayısını ve dolayısıyla pazarlama masraflarını arttırmakta, bunun sonucu tüketi

cinin ödediği fiyatlarla üreticinin eline geçen fiyatlar arasında önemli farklar (pazarla

ma marjları) oluşmaktadır. Bu itibarla, Türkiye'de hayvansal ürün pazarlamasının or

ganize olduğunu söylemek çok güçtür.



Türkiye’de hayvansal ürünler itibariyle talebin gelir elastikiyeti oldukça yük

sektir. Bu nedenle, toplumun büyük bir bölümünü kapsayan dar gelirli kesimin satın 

alma gücünde iyileşme sağlanmadığı ve talebi destekleyici politikalara ağırlık veril

mediği sürece, bu ürünlerin tüketiminde artış beklenmemelidir. Nitekim, kişi başına 

et ve süt tüketimi, tüketilmesi gereken miktarların çok altında olduğu gibi, gelişmiş ül

kelerle karşılaştırılamayacak kadar düşük düzeydedir. Örneğin, 1983 yılı itibariyle ki- 

şibaşına 21.8 kg. kırmızı et ve 123 . 4 kg süt tüketildiği belirlenmiş (V. Beş Yıllık Kal

kınma Planı) ve bu miktarlarda son beş yıl içerisinde önemli bir değişme olmamış, 

dolayısıyla V. Plan dönemi için hedeflenen rakamlara ulaşılamamıştır.

Üretim ile ilgili verilerin seyri incelendiğinde, genel olarak hayvansa! ürün 

üretimindeki artışın yavaş ve yeterli düzeyde olmadığı ifade edilebilir. Kırmızı ve be

yaz ette ihracatın ithalattan fazla olduğu düşüncesiyle, üretimin yurt içi talebi karşıla

dığı şeklinde yorumlanabilirse de, tüketim düzeyi düşük olduğu için Türkiye'nin bu 

ürünlerde kendine yeterli olduğu söylenemez. Süt ve mamüllerinde ise tüketim düze

yi düşük olduğu gibi ithalat, ihracatın üzerinde seyretmektedir. Bu itibarla süt ve ma- 

mülleri üretimi de yetersizdir.



Tablo 9.6. Türkiye'de Hayvansal Ürün Üretimindeki Gelişmeler

Yıllar Süt Üretimi 

(Ton)

Et üretimi 

(beyaz et dahil) 

(Ton)

Yumurta Üretimi 

(Ton)

1983 5.900.000 1.174.000 282.000

1984 6.100.000 1.235.000 300.000

1985 6.400.000 1.3000.000 340.000

1986 6.700.000 1.375.000 355.000

1987 (Tahmin) 7.000.000 1.460.000 370.000

1988 (Program) 7.332.000 1.555.000 386.000

Kaynak: DPT

Et üretiminin yetersizliğinin yanısıra ülkemizde döküm mevsimlerinde, yavru

ların büyük bir kısmının besiye alınmadan (süt kuzu ve danaların) kesime gönderil

mesi arz dalgalanmalarına yol açmaktadır. Tüketici tercihleri taze ete yönelik olduğu 

için etin dondurularak uzun süre muhafaza edilmesine ağırlık verilmediğinden et sto- 

ğu yapılmamaktadır. Bu nedenle et arzının yıl içerisinde dengeli dağılımı sağlanama

maktadır.

Tarım işletmelerinin büyük bir çoğunluğunda hayvan yetiştirilmekle birlikte, 

genelde aile ihtiyaçlarını karşılamak ve yan gelir elde etmek amacıyla hayvancılık 

yapıldığı için işletme bazında pazara arzedilen ürün miktarı düşüktür. Örneğin, süt 

üretiminin % 50’si piyasaya arzedilmektedir (Yurdakul ve ark.1988 Avrupa Topluluğu
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ve Türkiye'de Hayvansal Ürünler Üretim Tüketim ve Pazarlama Yapısı.).

Tavukçuluk sektöründe 1980 sonrasında hızlı bir gelişme görülmekle birlikte 

üretim ve pazarlamada planlama yapılmayışı ve özellikle iç ve dış pazarlamada dev

let desteğinin olmayışı zaman zaman bu sektörde arz fazlalığı, ihracat tıkanıklığı ne- 

deniyle de ciddi krizlerin ortaya çıkmasına yol açmıştır. Başta yem olmak üzere, tüm 

girdi fiyatları artarken yumurta ve tavuk -piliç fiyatlarının gerilemesi çok sık görülen 

olaylar arasındadır. Burada sorunun üretimden değil, pazarlamadan kaynaklandığı 

açıkça ortadadır (Tablo 9.4 ve 9.5).

ihracatta yalnız Irak pazarına dayanılarak yumurta üretimi teşvik edilmiş ve 

büyük işletmeler kurulmuştur. Ancak, dış pazar imkanlarının genişletilememesi ve bu 

arada Irak'ın diğer üretici ülkelere yönelmesi yumurta ihracatını sekteye uğratmış ve 

halen yumurta arzı talebin üzerinde seyrettiği için fiyatlar üreticiyi tatmin edecek dü

zeye ulaşamamıştır.

Hayvansa! ürünlerde pazarlamanın önemli fonksiyonları arasında yer alan 

standardizasyonun zorunlu olarak uygulanmayışı et ve süt mamülleri sanayinin ge

lişmesini engelleyen önemli bir sorundur. Zira bu sanayiler ilkel koşullarda üretim ve 

pazarlama yapan kişi ve firmaların rekabeti ile karşı karşıyadır. Diğer taraftan , ürün

lerin kalitelerine göre sınıflandırılması ve ambalajlanması gibi pazarlama hizmetleri 

gereğince yerine getirilmemektedir. Özellikle içme sütü, yoğurt , peynir ve tereyağı 

gibi süt ürünlerinin büyük bir kısmı açıkta ambalajsız ve etiketsiz satılmaktadır. Bu 

arada, ülkemizde et arzı yetersiz olduğu halde, standart hükümlerine uyulmadığı 

için , kasaplık yaşa ulaşmamış veya besiye alınmamış kuzu ve buzağıların erken ke

simi bir türlü önlenememiştir.

Türkiye'de süt ve süt ürünleri fiyatlarına Süt Endüstrisi, kırmızı et fiyatlarına 

Et-Balık Kurumu tarafından müdahale edilmeye çalışılmakla birlikte, toplam üretim 

içerisinde bu kürumlann payı çok düşük olduğu için piyasayı etkileme dereceleri sı

nırlı kalmaktadır. Örneğin, fiili olarak gerçekleştirilen kırmızı et üretimi içerisinde Et- 

Balık Kurumunun payı % 10 düzeyindedir. (H. Nihat Şerısoy 1988, Türkiye Et En-



düstrisi ve Et-Baıık Kurumu). Diğer taraftan, Süt Endüstrisi Kurumunun da toplam 

çiğ süt üretiminin % 2.4'ünü işleyebildiği belirlenmiştir.(Y.Şenyuva, 1988).

Ekonomik İstikrar Tedbirlerinin uygulamaya konulduğu 1980 yılından önce fi

yatları bir ölçüde de olsa etkileyen sözkonusu Kurumların, 198C den itibaren mali

yetlerin düşürülmesi ve kârlılığın arttırılması yönünde çalışmaya başladıkları ve üreti

mi teşvik edici politikalardan giderek uzaklaştığı ifade edilebilir.

Et üretimimizin % 95’den fazlası taze olarak tüketilmekte, kalan % 5'i et ma

mullerine (sucuk, sosis,salam, pastırma) işlenmektedir. Büyükbaş kesimlerinin % 20- 

25'i, küçükbaş kesimlerinin ise % 56'sı mezbaha ve kombina dışı kaçak kesimlerdir. 

Yönetmeliğe uygun kesimler, belediye mezbahalarında Et-Balık Kurumu Kombinala

rında ve özel sektöre ait modern tesislerde gerçekleştirilmekiedir. Halen Et-Balık Ku- 

rumunda kapasite kullanım oranı % 33, özel sektöre ait sanayi tesislerinde ise % 38' 

dir. Et üretiminin % 33'i sağlık koşullarına uymayan kaçak kesimlerden elde edilmek

tedir (C.Sarıcan,1986 Türkiye'de Kırmızı Et Sanayii).

Toplam süt üretiminin takriben % 8-10 kadar bir bölümü orta ve ileri teknolo

jilerle çalışan süt fabrikaları ve mandıralarda işlenmektedir. Bunların süt işleme kapa

sitesi 630.000 ton civarındadır. Bunun 320.000 tonu SEK'na aittir. SEK'nun kapasite 

kullanım oranı % 42 , özel süt fabrikalarının ise % 64'tür N.Demir 1S87, Türkiye'nin 

Tarım ve Tarıma Dayalı Sektörleri).

Diğer taraftan, 800.000 ton sütün sokak satıcıları tarafından işlenmeden sa

tıldığı ve 500.000 ton sütün de büyük bir bölümünün sağhksız koşul'arda çalışılan 

peynir üretim tesislerinde işlendiği tahmin edilmektedir (TÜSİAD,1986 Türkiye'de 

Süt ve Süt Ürünleri Sanayiinde Durum,).

Çiğ sütün pazarlanması ile ilgili olarak Mayıs 1987'den itibaren sütlerini belirli 

kapasitelerde süt işleyen imalathane ve fabrikalara teslim eden üreticilere, litre başı

na 25-35 TL. prim verilmesi, süt sanayinin geliştirilmesi açısından olumlu karşılanabi

lecek bir uygulamadır. Ancak, bu primlerin, süt satış fiyatını belirli bir oranı üzerin-



den tesbiî edilmesinin daha yararlı olacağı ifade edilebilir.

Türkiye'de ilk kez 1980’li yıllarda ; yurt içi fiyatların aşırı ölçüde artmasını ön

lemeye yönelik müdahalede bulunulmuş ve terbiyevi nitelikte et, peynir ve süt tozu 

gibi hayvansal ürün ithalatı yapılmaya başlanmıştır. Ancak, ithalat fiyat artışlarını be

lirli bir süre için frenleyebilmiş ve daha sonra fiyatlar eskisinden daha hızlı bir şekilde 

yükselmesini sürdürmüştür. Esas itibariyle, hayvansal üretim maliyetlerinde önemli 

payı olan yem fiyatları yükselirken, ürün fiyatlarına müdahale edilmesinin bir gereği 

yoktur, ithal edilen ürün miktarlarının toplam tüketimdeki payı düşük olmakla birlikte, 

üretici ve işleyici firmalar üzerinde caydırıcı etki yaratmakta ve üretim istenen düzey

de artırılamamaktadır. Halen söz konusu hayvansal ürünlerin ithalatının sürdürülme

sinin yanısıra, son yıllarda özel kuruluşlarca besiye alınmak üzere veya kesimlik can

lı sığır ve koyun ithalatı yapılmaya başlanmıştır. Bu itibarla, özellikle et ithalatının 

terbiyevi özeliğini yitirdiği ve arz açığının kapatılmasına yönelik olduğu ifade edilebi

lir. Bugün için sucuk, sosis ve salam gibi et ürünlerinin yapımında büyük oranda ithal 

et kullanılmaktadır.

Canlı hayvan ve hayvansal ürün ithalatını içeren Tablo 9.7'den görüldüğü gi

bi 1985-1987 döneminde, miktar olarak canlı sığır ithalatında 190 kat, koyun ithala

tında 25 kat artış olmuştur. Buna karşılık, et ithalatında uygulanan fonun yükseltilme

sine paralel olarak et ithalatında % 40 oranında gerileme kaydedilmiştir. Gerek 

fonların yükseltilmesi ve gerekse damak tadına uygun olmayışı nedeniyle peynir itha

latı da büyük oranda azalmıştır (% 90). Diğer taraftan tereyağı ithalatının % 50 ora

nında artmasına karşılık, süttozu ithalatında önemli bir değişiklik olmamıştır.

Türkiye'nin hayvansal ürün ihracatında canlı hayvan, et ve yumurta önemli 

kalemleri teşkil etmektedir. Süt ve mamülleri ihracatı yok denecek kadar düşük dü

zeylerde seyretmektedir. Tablo 9.8'den de görüleceği üzere, son üç yılda (1985-87) 

miktar olarak canlı koyun ihracatında % 49 luk bir artış gerçekleştirilirken, sığır ihra

catı % 91, yumurta ihracatı % 49 ve et ihracatı % 39 oranında gerilemiştir. Burada, 

hayvansal ürünler açısından büyük bir potansiyele sahip ve Türkiye'ye coğrafik ve 

kültürel yakınlığı olan Ortadoğu pazarının iyi değerlendirelemediğinin belirtilmesinde



yarar görülmektedir.

Diğer taraftan verilen teşviklerin yetersizliği ve çeşitli avantajlar nedeniyle ih

racatta et ve mamullerinden çok, canlı hayvan ağırlığını korumaktadır. Ülkemizde ih

racata yönelik üretimde bulunan deri konfeksiyon sanayii, ihtiyacı olan hamderinin 

büyük bir kısmını yurt dışından sağlarken, canlı hayvan ihracatının sürdürülmesi 

önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır.

9.4.1. Pazarlama Kanalları

Ülkemizde, kasaplık canlı hayvan (sığır-koyun) ihtiyacının büyük bir kısmı 

Doğu Anadolu Bölgesinden karşılanmaktadır. Bu bölgedeki işletmelerde doğan hay

vanlar, süt içme dönemini geçirdikten sonra, büyük tüketim merkezlerindeki besiciler 

adına çalışan celepler tarafından satın alınırlar. Grafik 9. 1'de görüldüğü gibi, besici

ler ve toptan kasaplar da doğrudan , üretim birimi olan işletmelerden hayvan satın 

alabilmektedirler. Bu arada Doğu Anadolu Bölgesinde mer'acı diye adlandırılan bir 

grubun da üreticiden aldığı hayvanları 3-5 ay otlattıktan sonra ceiebe, besiciye veya 

toptan kasaplara pazarladığı belirlenmiştir. Hayvan satışları, pazarlarda gerçekleşti

rildiği gibi, bizzat işletme avlusunda da yapılabilmektedir.



Tablo 9.7. Canlı Hayvan Ve Hayvansal Ürünler İthalatı
DEĞER : 1000 $

1983 1984 1985 1986 1987

Ürünler Miktar Değer Miktar Değer Miktar Değer Miktar Değer Miktar Değer

Et (Ton) _ 719 80 38.180 42.323 24.759 24.974 22.718 29.088
Süt (Ton) 363 380 2.814 2.0002 7.828 6.902 5.950 5.624 7.864 7.100
Peynir (Ton) 260 495 3.171 4.0057 12.075 12.021 1.187 2.333 1.278 1.897

TcrcyağfTon) 260 835 332 917 592 822 725 747 791 1.181

Yumurta (Ton) 1.612 1.468 1.220 1.199 2.220 3.346 3.036 7.937 830 1.2.57
Sığır (Baş) 1.752 1.682 2.216 1.745 715 371 13.104 6.497 136.962 78.958
Koyun (Baş) - - - 7 11.477 388 21.385 1.174 303.067 13.407

Kümes Hay. 493.660 1.821 1 .138.26 3.280 1.065.691 2.567 1 .588.318 4.2502.803.867 6.357

(Baş)
Merinos Yünü 12.366 55.827 14.459 62.404 ! 4 979 60.455 15.145 57.245 18.430 75.488
Ham Deri ve 
Postlar (Ton) 7.361 13.699 13.590 27.427 15.156 31.949 31.392 70.555 47.287 135.961

KAYNAK : Hazine ve Dış Ticaret Müşteşarhğı.
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Tablo 9.8. Canlı Hayvan Ve Hayvansal Ürünler İhracat!
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Ürünler 'Miktari'E^erö »l#Mar İDeger i Miktfar i l -..Değer: Miktar ; ; D e ğ e r . »  :_;s^Vktarf ^ D e ğ e r
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Sığır (Baş) ' :» = (>H283 32.171 40.715 18.353 6.194 2.597 7.217 3.175
w e *.  ■  «i 
K • 555 ,
‘2.644.010

•  - f  ,7  X

17 ; "'~
Koyun (Baş) 2.070.430 233.088 2,4,17.614 L88.322 1.772.296 150.628 2.583.224 206.130 227.370 °“
Keçi (Baş) 497,654 37.561 486.282 29 61.131 431.091 21.361 385.936 20.187 325.439;; 16.020 '
Sığır-Koyun

. f ‘
' -• ■ ' ’ -4.İ

Iitl(ton) 57.564 134.024 64.586 133.966 39.24 1 78.019 35.959 64.195 23.907 50.720 -
Yumurta

~ #.889

. ' V

Ton 29.980 .#.610 60.592 •- 60.592 45.651 24.406 38.340 21.596 39.370
Süt (Ton) 443 445 205 T 169 504 352 406 346 516 411.
Peynir (Ton) — -4.538-. —>2.826- >„-k//24 . 2.608 . 2.401 4.213 2.810 4.731 2.822 5,516
Tcreyağ 192 994 289 1.217 242 1.064 155 656 149 662
(ton) •/lîKfst
Tiftik 4.615' 22:6?%. -—-2-261 î-3r343 2.019 15.677 1.795 9.167 3.782 20.526
Kümes Hay ..63,950 18Ü8174.953 JM 4 28.878 593 219.950 401 11.415 28
(Baş)
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KAYNAK : Hazine Ve Dış Ticaret Müşteşarlığı



Grafik 9.1. Türkiye'de Kasaplık Canlı Hayvan ve Et Pazarlama Kanalları



Celep vasıtasıyla hayvan temin eden besiciler, ırklara göre değişmekle bera

ber ortalama 1-2 yaşlarındaki aldıkları sığırları, genelde 5-6 ay besledikten sonra, 

mezbaha çevrelerinde dükkanı olan toptancı kasaplara, et ve et mamulleri fabrikala

rına, Et-Balık Kurumu Kombinalarına ve mezbahada kendi adına kesim yaptıran pe

rakendeci kasaplara satmaktadırlar. Toptancı kasaplar aldıkları hayvanları Belediye 

mezbahalarında kestirerek karkas olarak perakende satış yapan kasaplara, büyük 

süpermarketlere pazarlamaktadırlar.

Et ve et mamülleri fabrikaları ise kendi tesislerinde kesim yaparak ürettikleri 

taze et, sucuk, sosis, salam ve pastırma gibi ürünlerini kendi bayileri aracılığı ile tü

keticiye ulaştırmanın yanında, perakende satış yapılan bütün dükkan ve mağazalara 

toptan mal satmaktadır.

Et-Balık Kurumu da kendi mağazaları kanalıyla perakende et satışı yapmak

tadır. Kurum ayrıca, yatılı okul, hastane, ordu vb. toplu tüketim yerlerine dağıtım ya

pabilmektedir.

Süt ve süt mamülleri pazarlama zincirinin de et ve mamüllerindeki gibi olduk

ça uzun olduğu ifade edilebilir. İçme sütü olarak tüketilen sütün büyük bir bölümü 

pastörizasyon veya sterilizasyon işleminden geçirilmeden çiğ olarak satışa arzedil- 

mektedir. Genelde köy toplayıcıları tarafından üreticiden alman sütler, toptancı ve so

kak sütçüleri kanalıyla tüketiciye ulaştırılmaktadır. Toptancılar ve sokak sütçüleri de 

doğrudan üreticiden süt alabilmektedirler. Bu arada üreticinin, bizzat kendisi de doğ

rudan doğruya tüketiciye çiğ süt satışı yapmaktadır.

Süt ve süt mamüllerine işlenecek sütler, köy toplayıcıları veya süt kooperatif

leri tarafından fabrikaların süt toplama merkezlerine getirilir ve buralardan frigorifik 

araçlarla fabrikalara ulaştırılır. Fabrikalarda üretilen pastörize ve sterilize süt, yo

ğurt , peynir, tereyağı gibi süt ürünleri ambalajlı ve etiketli olarak perakende satış ya

pan bakkal , süpermarket ve büyük mağazalara gönderilerek tüketiciye sunulur 

(Grafik9.2).



Grafik 9.2. Türkiye’de Süt Ve Süt Mamüileri Pazarlama Kanalları.



Üretilen çiğ sütün büyük bir kısmını işleyen mandıra ve imalathaneler de, köy 

toplayıcılarından ve direkt üreticiden süt temin etmektedirler. Bu işletmelerin ürettiği 

süt mamulleri toptancılar kanalıyla perakendecilere ulaştırıldığı gibi, doğrudan pera

kendecilere de satış yapılmaktadır.

Yumurta stoklayan kuruluşlar olmadığı için üreticiler ürettikleri yumurtaları 

günü gününe satmaya çalışmaktadırlar. Üreticilerin yumurtalarını hemen satma zo

runluluğu, yumurta iç pazarında büyük bir aracı kitlesinin doğmasına neden olmuş

tur. Toplayıcılar tarafından üreticiden toplanan yumurtalar bölge ya da bölge dışı bü

yük toptancılara dağıtılmaktadır. Büyük toptancılar da, küçük toptancılar kanalıyla 

yumurtaları semt pazarları, süpermarket ve bakkallara ulaştırmaktadırlar(Grafik 9.3).

Çiftlikte Satış Toplayıcı İhracatçı Firma İhracat

Büyük Bc 

Toptancısı

Bölge Dışı 

Büyük Toptancı

Küçük Toptancı

Yumurtalar

Bakkal, Süpermarket Semt Pazarları

Grafik 9. 3. Türkiye'de Yumurta Pazarlama Kanalları.
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1980 Yılında başlayan yumurta dış satımı, pazarlama sistemine ayrı bir görü

nüm ve hız kazandırmıştır. Bu konuda çalışan firmalar ya doğrudan yumurta üreticisi 

işletmelerdir, yahut da sözleşme yaptıkları işletmelerden veya büyük toptancılardan

rinde temizlenip, ayrılarak uluslararası standartlara uygun şekilde tasnif edilerek, 

ambalajlanmakta ve dış pazarlara sevk edilmektedir. İhracat artığı denilen gizli çat

lak, kirli ve küçük gramajlı yumurtalar, iç tüketiciye geri dönmektedir.

Ülke genelinde tavuk-piliç eti pazarlama kanalı (Grafik 9.4) de görüldüğü gibi 

üretici - toptancı - kesimhane-soğuk depo perakendeci zincirini izlemektedir. Üretici

nin doğrudan tüketiciye pazarladığı mal miktarı toplam üretimin % 10'u civarındadır.

Üreticiler ürünlerini genellikle canlı olarak toptancılara satmaktadırlar. Top

tancılardan kesimhaneye ulaştırılan tavuk-piliçler kesilmiş ve ambalajlanmış olarak 

ya aynı günde ya da soğuk hava depolarında bekletildikten sonra perakende satış 

yerlerine dağıtılmaktadır. Piliçler birim ağırlıklarına göre fiyatlandırılarak pazarlan- 

maktadır. Fiyatların teşekkül etmesinde kesimhane işletmelerinin etkin olduğu ifade 

edilebilir.

yumurta toplamaktadırlar. Farklı kaynaklardan toplanan yumurtalar paketleme evle-

Üretici

Toptancı

Kesimhane

Soğuk depo

Perakendeci

Tüketici

Grafik 9.4 . Türkiye'de Tavuk-Piliç Eti Pazarlama Kanalları



Canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin pazarlanması ile ilgili olarak buraya ka

dar yapılan açıklamalardan sonra denilebilir ki; hayvan varlığı bakımından büyük bir 

potansiyele sahip olduğumuz halde hayvancılık sektöründe, üretim, tüketim ve ihra

catta arzu edilen düzeye ulaşılamamasının en önemli nedenlerinden birisi düzenli bir 

pazarlama sisteminin tesis edilememesidir. Hayvancılığı geliştirmek üzere uygula

maya konulan ve önemli miktarlarda kaynak harcanan, birçok projede, genelde üreti

mi ve verimi artırmak amaçlanmış olmasına rağmen, üreticiyi, sanayiciyi ve tüketiciyi 

memnun edecek bir pazarlama sisteminin gerçekleştirilmesi ile ilgili önlem ere ağırlık 

verilmemiştir. Bu itibarla yıllardan beri süregelen pazarlama sorunları halen önemini 

korumaktadır.

Hayvansal ürünler için tüketicinin ödediği fiyatlardan, üreticinin eline geçen 

oranın düşüklüğü, pazarlamada etkinliğin sağlanamadığını gösteren önemli bir ölçüt

tür.

Altıncı Plan döneminde hayvancılığın geliştirilmesi ve ülke ekonomisine kat

kısının artırılması için hayvansal ürünlerin üretimi, işlenmesi, iç ve dış pazarlaması ile 

ilgili sorunların çözümlenmesi için gerekli önlemler alınmalıdır. Bu amaçla düşünülen 

çözüm önerileri aşağıda özetlenmeye çalışılmıştır.

9.4.2. Altıncı Plan Döneminde Hayvansal Ürünlerin Pazarlaması İle İlgili 

Olarak Alınması Öngürülen Tedbirler

1- Hayvansal ürünlerin pazarlama sisteminin iyileştirilebilmesi için öncelikle 

ülke hayvancılığının yıllardan beri süregelen yapısal sorunlarının çözümlenmesi ge

rekli görülmektedir. Bu düşünceden hareketle aitıncı plan döneminde ; hayvancılığın 

tatminkar bir gelir sağlayan faaliyet olması hedef alınmalıdır. Bu hedefe ulaşılabilme

si ve düzenli bir pazarlama sisteminin kurulabilmesi için faaliyet kolları itibariyle belirli 

(optimal) büyüklükte ihtisaslaşmış hayvancılık işletmelerinin artırılması teşvik edilme

lidir. Hayvancılığı geliştirme projelerinde olduğu gibi başarısız proje!er gözönünde 

bulundurularak, uygulamaya konulacak yeni projelerde üretimi artırmanın yanısıra, 

ürünlerin pazarlamasına yönelik tedbirler de birlikte düşünülmelidir. Örneğin böyle



bir proje kapsamında bulunan işletmelerin yetiştirdikleri damızlık hayvanların belirli 

bir kamu, özel veya kooperatif kuruluş tarafından pazarlaması gerçekleştirilebilir.

\

Kredilendirmede işletmelerin ulaşım durumu, işletmecinin bu konudaki tecrü

besi, yem bitkisi yetiştirilecek arazi ve alet ekipman durumu gibi kriterler değerlendi

rilmelidir.

2- Hayvancılığın mevcut ekonomik koşullarda kârlı bir faaliyet olabilmesi 

hiç kuşkusuz , üretim maliyetlerinin düşürülmesine ve toplumumuzda satın alma gü

cü düşük olduğu dikkate alınarak da ürün fiyatlarının subvanse edilmesine bağlı gö

rülmektedir. Üretim maliyetlerinin,bir başka ifade ile maîiyetin büyük kısmını oluştu

ran yem fiyatlarının belirli bir düzeyde kalabilmesi için, devlet adına hububat 

destekleme alımında bulunan Toprak Mahsûlleri Ofisi kanalıyla yem fabrikalarına 

makul fiyatlardan buğday, arpa, mısır, gibi hammadde temin edilmelidir. Kaldı ki ka

muya ait yem fabrikalarınca tesbit edilen yem fiyatları önemli bir kriterdir.

Bilindiği gibi hayvansal ürünler içerisinde sadece sütte, satış yapıian tesisle

rin kapasitesine göre değişmek üzere litre başına 25-35 TL'lık subvansiyan uygulan

maktadır. 3.5.1987'den bu yana mutlak değer itibariyle verilen bu sübvansiyonun 

giderek önemini kaybettiği ortadadır. O halde sübvansiyonun mutlak değer yerine, 

satış fiyatının belirli bir oranı üzerinden tesbit edilmesi gerekmektedir.

Süt örneğinden hareketle, mezbaha ve kombinalarda yapılan hayvan kesim

lerinde de karkas ağırlığı veya satış tutarı üzerinden sübvansiyon uygulanması, ge

rek kaçak kesimlerin önlenmesi ve gerekse et fiyatlarında istikrar sağlanması yönün

den yararlı olacaktır.

3-Altmcı Plan döneminde hayvansal ürünlerin pazarlanrnasında ülkemiz ko

şullarına uygun eikin bir pazarlama modeli belirlenmelidir. İhtisaslaşmış hayvancılık 

işletmelerinin yaygınlaşmasından sonra böyle bir modelin teşkilindeki ilk aşama, 

hayvancılık yapan üreticilerin kooperatif şeklinde örgütlenmeleri olmalıdır. Toplama 

masraflarının düşürülebilmesi ve üreticilerin eline geçen fiyatların yükseltilmesi açı-



sından kooperatifçiliğin yaygınlaşması için gerekli tedbirler alınmalıdır. Herşeyden 

önce üreticiler kooperatifçilik konusunda eğitilmelidir. Kooperatif kuruluşlardan satın 

alman canlı hayvan, süt, yumurta gibi ürünlere cazip primler verilmesi de kooperatif

leşmeye teşvik edebilecektir.

Üreticilerle, et ve süt mamülleri fabrikaları arasında sözleşmeli üretim siste

mine geçilerek, üreticilerin belirli bir fiyattan canlı hayvan ve süt satışının garanti altı

na alınması, fabrikaların da hammadde sorununun çözümlenmesi de başka bir alter

natif olarak düşünülebilir.

4- Hayvancılık faaliyetinin yapıldığı işletmeden başlamak üzere, pazarlama 

nın her aşamasında zorunlu standart uygulamasına geçilmesi esas alınmalıdır. Bu 

hedefi gerçekleştirmek üzere hijyenik koşullardan uzak ve kaçak hayvan kesimleri

nin önlenmesi, belirli bir süre tanınarak ilkel yöntemlerle çalışan mandıraların moder- 

nize olması ve bu arada sokak sütçülüğünün kaldırılmasına yönelik önlemler alınma

lıdır. Zira et ve süt mamulü üretiminde standardizasyonun gerçekleştirilebilmesi için 

et ve süt sanayiinin gelişmesi gerekmektedir. Modern fabrikalar arttıkça bu sanayile

rin gelişmesi ve standartların uygulanması mümkün olacaktır.

5- Özellikle süt ve süt mamüllerinde, belirli bir süre içerisinde zorunlu stan

dart uygulamasına geçilerek, ambalajsız ve etiketsiz içme sütü, yoğurt, peynir, tere

yağı satışı önlenmelidir.

6- Piyasaları düzenleyici görevleri bulunan Et-Eialık Kurumu ve Süt Endüst

risi. Kurumunca yapılacak alımlarda, üretim maliyetlerini dikkate alan, üretimi teşvik 

edici ve yönlendirici fiyat politikası uygulanmalıdır.

7- Toplumumuzda satınalma gücü düşük olmakla birlikte, gazoz, kola gibi 

meşrubat tüketimi yaygın olduğu halde, süt içme alışkanlığı yerleşme miştir. Süt hay

vancılığının ve süt sanayinin gelişmesi açısından, talep yaratmaya yönelik tedbirler 

arasında, süt içme alışkanlığının yaygınlaşması için gerekli önlemler alınmalıdır. Bu 

cümleden olarak , AT'nda olduğu gibi okullarda süt dağıtımı, televizyon ve radyoda



sütün faydaları konusunda programların hazırlanması düşünülebilir.

8- Ülkemizde hayvansal protein açığı olduğu ve kişi başına yumurta ve ta

vuk eti tüketiminin çok düşük olduğu (70-80 adet yumurta ve 4-5 kg tavuk eti) gözo- 

nünde tutularak, diğer hayvansal ürünlere göre daha ucuz olan tavuk eti ve yumurta 

tüketiminin özendirilmesi gerekli görülmektedir. Yatılı okul, hastane, ordu vs. kamu 

kuruluşlarının yernek listelerinde bu ürünlere sürekli yer verilmesi mümkündür.

9- Hayvansal ürün ithalatında, iç ve dış piyasayı dengede tutacak düzeyde 

fon kesilerek olumsuz etki yapan dış rekabet önlenmelidir.

10- Ülkemiz ekonomisine daha fazla katma değer sağlanması açısından, 

carili hayvan ihracatı yerine, et ihracatının arttırılmasına yönelik teşvik tedbirleri alın

malıdır.

11- Gerek canlı hayvan ve gerekse karkasda hayvanın ırkı, yaşı, cinsiyeti, 

besi durumuna ve benzeri faktörler dikkate alınarak kırmızı ete derecelendirme çalış

malarına ağırlık verilmeli ve kaliteye göre fiyatlandırma yapılmalıdır.

12- Coğrafik ve kültürel yakınlığı olan Ortadoğu pazarına hayvansal ürün 

ihracatının arttırılması için gerekli tedbirler alınmalıdır.

13- Et sanayinin geliştirilmesi ve arz dalgalanmalarının önlenebilmesi için 

kasaplık hayvanın yılın her ayında düzenli bir şekilde piyasaya sunulmasını temin et

mek üzere yetiştirici ve besiciler çeşitli şekillerde desteklenmeli, pazar ve fiyat ga

rantisi sağlanmalıdır.

14- Ette fiyat dalgalanmalarının asgariye indirilmesini sağlamak amacıyla 

El-Balık Kurumunca arzın bol olduğu dönemlerde alım ve stoklama az olduğu dö

nemlerde de satış yapılmalı ve Kurumun bu faaliyetlerinin finansmanı Devlet tarafın

dan karşılanmalıdır.



15- Sağlık koşullarından uzak olarak yapılan, büyük çapta yan ürün kaybı

na yol açan kombina ve mezbaha dışı kaçak kesimlerin önlenmesi için gerekli tedbir

ler alınmalıdır. Bu arada büyük bir çoğunluğu sağlık koşullan, kes'm ve işleme tek

nikleri bakımından ilke! durumda olan Belediye mezbahalarının mutlak surette 

modernize olması ciddi bir disiplin ve kontrol altına alınmas zorunlu görülmektedir,

16- Üretimin yoğun olduğu bölgelerde bölgesel hayvan pazarlarıyla birlikte, 

entegre tesislerinin de kurulması yararlı görülmektedir.

17- Çeşitli sanayi dallarında hammadde olarak kullanılan hayvansal ürünle

rin (deri, bağırsak, kemik vb.) kesim öncesi, kesim sırası ve sonrasında kalitesini ko

ruyucu önlemler alınmalıdır.

9.5. AT İLE İLİŞKİLER AÇISINDAN TÜRKİYE HAYVANCILIĞI

Avrupa Topluluğu'na (AT) tam üyelik başvurusu yapıldığı 14.4.1987 tarihin

den bu yana Türkiye’de AT ile ilişkiler ve sektörler itibariyle entegrasyon konuları 

üzerinde durulmaya başlanmıştır. Hayvancılık sektörü itibariyle ; işletmelerin yapıları, 

büyüklükleri, teknolojileri, verimlilik düzeyleri ve uygulanan politikalar bakımından 

Topluluk iie Türkiye arasında Topluluk lehine büyük farkların bulunması nedeniyle bu 

sektörün entegrasyonu bir hayli güç olacaktır. Zira, Topluluk iie rekabet gücümüzün 

en zayıf olduğu sektörlerden birisi hayvancılıktır.

Tarım sektörü içerisinde hayvancılığın özel bir yeri ve önemi olduğu AT'nda 

tarımsal üretim değerinin yaklaşık % 55'i hayvancılıktan sağlanırken, Türkiye'de bu 

oran % 30-38 düzeyinde seyretmektedir (The Agricultural Situatiorı in The Ccmmu- 

nity 1986 Report-A. Erkuş ve Arkadaşları, 1985 Türkiye'de Serbest Piyasa Ekonomi

si Uygulamasının Hayvancılık ve Hayvansal Ürünler, Üretim, Pazarlama ve Tüketim 

Düzeyi Üzerine Etkileri).



9.5.1. Avrupa Topluluğu Ve Türkiye Hayvancıhğînm Genel Görünümü

Hayvancılık faaliyetlerinin, bitkisel üretim faaliyetlerine göre destekleme poli

tikalarından daha çok yararlandığı Avrupa Topluluğunda ihtisaslaşmış hayvancılık iş

letmelerinin yaygın olduğu ve modern tekniklerin uygulandığı ifade edilebilir. Toplu

luk hayvancılığında domuz besiciliği, et ve süt sığırcılığı ve tavukçuluk, ağırlıklı alt 

sektörlerdir.

Domuz yetiştiriciliğinin, temel üretim dalları arasında yer almadığı Türkiye'de 

Topluluktan farklı olarak tiftik keçisi yetiştiriciliğinin ayrı bir önemi vardır.

Faaliyet kolları itibariyle Topluluk'taki hayvancılık işletmelerinin sayısal duru

mu ve büyüklüklerindeki değişmeler incelendiğinde, işletme sayısında giderek bir 

azalma kaydedilirken, büyüklük ölçütü olarak kabul edilen işletme başına hayvan sa

yısının arttığı, yani işletmelerin büyüdüğü ortaya çıkmaktadır. İşletmelerin büyüme

sinde 1970 sonrası uygulanan yapısal politikaların etkili olduğu ifade edilebilir (Tablo 

9.9).

Tablo 9.9 Hayvancılık İşletmelerindeki Yapısal Gelişmeler (AT 10)

Sığırcılık

işletmeleri

Süt Sığırcılığı 

İşletmeleri

Domuz İşletmeleri

Yıllar İşletme say. İşletme İşletme İşletme İşletme işletme

(10C0 ad.) başına say. başına sayısı başına

hay. say. (1000.ad) hay. say. (1000 ad.) hay.say (baş)

(baş) (baş)

1973 3.290 24 2.432 10.5 2.809 25

1979 2.56G 31 1.810 14,0 2.128 35

1985 2.150 36 1.379 17.8 1.396 58

Kaynak : The Agricultural Situation in The Community 1986 Report, s 295,298,301.



İşletmelerin büyümeleri ve sayıların azalmasına paralel olarak hayvan başı

na elde edilen verim de yükselmiş ve bunun sonucu hayvansal ürün üretimi büyük 

oranda artmıştır (Tablo 9.10).

Tablo 9.10 . Hayvan Başına Verim Bakımından Gelişmeler (AT 10)

KARKAS AĞIRLIKLARI

Yıllar Sığır Dana Domuz Koyun-Keçi inek Sütü

(Kg/Baş) (Kg/Baş) (Kg/Baş) (Kg/Baş) (Kg/Baş)

1973 280.2 97.9 80.7 22.1 3.172

1984 292.4 118.8 81.5 15.4 4.222

1985 294.4 122.9 81.5 15.3 4.291 

----v-----------------

Kaynak : The Agricultural Situation in The Community 1986 Report, S.4 37,

445, 450,465.

Topluluk koyun varlığının 1/2 'sine ve sığır varlığının 1/7' sine sahip olan ve 

genelde mer’aya dayalı ekstansif hayvancılığın yaygın olduğu Türkiye'de yıllardır iş

letme büyüklüklerinde kayda değer bir gelişme sağlanamamıştır. İhtisaslaşmış hay

vancılık işletmelerinin sayısı çok azdır. Hayvancılık işletmelerinin AT'na göre çok kü

çük ölçekli olduğu bir gerçektir. Örneğin, Toplulukta sığırcılık faaliyetinde bulunan 

işletmelerin ortalama 36 baş hayvana sahip olmasına karşılık, Türkiye'de entansif iş

letmelerde bu rakam 6'dır (T. Güneş 1987, Türk Tarımının Gelişimi ve Avrupa Toplu

luğu ile Entegrasyonu,, -V. Mirmahmutoğulları, AT'na Girişte Türkiye Hayvancılığı ve 

Uygulanan Politika).

Yerli ırk ineklerle kültür ırkı ve melezleri arasında süt verimi bakımından bü-



yük fark olmakla birlikte, iyimser bir tahminle Türkiye'de süt veriminin ortalama 1200 

kg civarında olduğu diğer taraftan, karkas ağırlıkları ile ilgili olarak, sığırlarda 177.2 

kg. 'a, koyunlarda 16.8 kg.'dan 20.4 kg.' a kadar rakamlar iieri sürülmektedir. Ancak, 

tesbit edilen en yüksek rakamlar dikkate alınsa dahi, verimlilik yönünden Topluluğun 

ne denli gerisinde kaldığımız açıkça ortadadır (R. Sönmez ve arkadaşları 1988, Hay

vancılık Politikası -M.Özhan ve C. Saruhan, 1988 Kırmızı Et Üretimi).

Topluluk ülkelerinde hayvan yetiştirme ve ıslah çalışmaları üreticilerin birle- 

şerek kurdukları Hayvan Yetiştirme Dernekleri ve bunların birleşmesiyle oluşan Fe

derasyonlar tarafından etkin bir şekilde yürütülmektedir. Devlete ait yetiştirme ve ıs

lah kurumlarında hayvancılığın temel konuları ve özel yetiştiricilerin gücü dışında 

kalan konular ele alınmakta ve araştırılmaktadır. Geniş damızlık .yetiştirme ve ıslah 

çalışmaları devletin de çeşitli şekilde desteklediği özel yetiştirici organizasyonlarının 

elinde bulunmaktadır. Türkiye'de ise çok sınırlı bir iki dernek dışında bu tip organi

zasyonlar hemen hemen hiç yoktur. Yetiştirme ve ıslah çalışmalarında ağırlık devlet 

kurumlarındandır. Ancak, damızlık üretme ve talepleri karşılama bakımından bu ku- 

rumların yeterli bir güce sahip olmadığı ifade edilebilir. Özel yetiştiricilerin de sınırlı 

da olsa damızlık hayvan sattığı bilinmektedir. Bu konularda Topluluk ile en önemli 

fark, Türkiye'de hayvanların kontrollü ve pedigrili olmamasıdır. Nitekim , yıllardır, 

sürdürülen ıslah çalışmaları ve yurt dışından damızlık getirtilmesine rağmen, ıslah ça

lışmalarında etkinlik sağlanamadığı için düşük verimli yerli ırklar çoğunluğu teşkil et

mektedirler. Örneğin, sığır varlığı içerisinde yerli ırk hayvanların oranı % 68, kültür ırkı 

ve bunların melezleri % 32 civarındadır.

Topluluk genelinde önemli sayılabilecek bir kaba yem sıkıntısı görülmemesi

ne karşın, Türkiye'de kaliteli kaba yem üretimi oldukça yetersizdir. Diğer taraftan sa

hip olduğumuz hayvan varlığına göre doğal çayır-mer'a alanları yeterli olmadığı gibi 

yıllardır aşırı otlatma nedeniyle nitelikleri bozulmuştur. Hayvansal üretimde entansif- 

leşmenin bir ölçütü olan karma yem üretimi ve kullanımı bakımından da Türkiye, 

Topluluğun çok gerisindedir.

Bu arada, Toplulukta istenilen zamanda istenilen kalite ve miktarda yem



hammaddesi borsalardan temin edilebildiği halde, Türkiye'de yem hammadesi temi

ni yem sanayiinin en önemli sorunlarından biridir.

Ortak piyasa düzenleri kapsamında uygulanan yüksek fiyat politikası, Toplu

luk üreticilerini teşvik etmiş ve hayvansal ürün üretimi sürekli artarak talebin oldukça 

üzerine çıkmıştır. Bunun sonucu tereyağı, süttozu ve sığır eti gibi ürünlerde büyük 

miktarlarda stoklar oluşmuştur. Nitekim, koyun-keçi etinin dışındaki hayvansal ürün

lerin tümünde kendine yeterlik oranı % 100'ün üzerindedir. Türkiye'de ise hayvan

sal ürün üretimindeki özellikle süt ve et üretimindeki artış çok yavaştır, kendine ye

terli olduğu söylenemez. Karşılaştırmalı olarak kişi başına hayvansal ürün tüketim 

rakamları incelendiğinde de bu gerçek açıkça görülmektedir. Topluluk’ta kişi başına 

yılda 102 kg. taze süt ürünleri, 13 kg. peynir, 5 kg tereyağı ve 84 kg et tüketilmesine 

karşılık, Türkiye de 128 kg süte eşdeğer süt ürünleri ve 25 kg. et (beyaz et dahil) 

düşmektedir (İKV, AT Ortak Tarım Politikası Problemler ve Reform Çalışmaları 1987, 

N. Demir 1987, Türkiye'nin Tarım ve Tarıma Dayalı Sektörleri).

Topluluk'ta koyun-keçi eti dışındaki hayvansal ürün üretimi genel olarak iç ta

lepten fazla olduğu için, ihracat önem kazanmıştır. Örneğin 1985 yılında 733.000 

ton sığır-dana eti, 390.000 ton domuz eti, 357.000 ton tereyağı, 325.000 ton tavuk 

eti ve 165.000 ton sütün ihracatı gerçekleştirilmiştir. Ne var ki, Topluluk büyük mik

tarlarda ihracat yapmasına rağmen stoklarını eritmede başarılı olamamaktadır (Com- 

mission of The European Communities The Agricultural Situation in The Comminity 

1986 Report).

1987 yılı itibariyle ; 555 baş canlı sığır, 2.644.010 baş koyun, 325.439 baş 

keçi, 23.907 ton et, 21 ton tavuk eti, 2822 .ton peynir, 516 ton süt, 149 ton tereyağı 

ve 21 . 596 ton yumurta ihraç eden Türkiye'nin bu rakamlar karşısında hayvansal 

ürün ihracatçısı bir ülke olduğu ifade edilemez. Bu arada AT’nun yüksek sübvansi

yonlarla desteklediği hayvansal ürün ihracatı karşısında, Türkiyenin bu ürünlerin itha

latında düşük fonlar uygulaması sonucu 1980 li yıllarda süttozu, peynir, tereyağı ve 

et ithalatında önemli artışlar görülmüştür, ithalatın toplam tüketimdeki payı düşük ol

makla birlikte , üretici üzerinde caydırıcı etkisi olmakta ve Türk hayvancılığı olumsuz
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yönde bir dış rekabete maruz kalmaktadır. Söz konusu dengesizlik ihracat teşvikle

rinde de görülmektedir. Örneğin, Topluluk'ta et ihracatına 800-1000 dolar/ton teşvik 

verilirken, Türkiye'de 170 dolarlık destek sağlanmaktadır.

Hayvansal ürünleri pazarlama sistemleri bakımından üye ülkeler arasında 

farklılıklar olmakla birlikte, Topluluk genelinde etkin bir pazarlama düzeni kurulduğu 

ifade edilebilir. Söz konusu ürünleri işleyen ve değerlendiren , modern tekniklerle ça

lışan sanayinin mevcut oluşu ve üreticilerin örgütlenmiş olması, pazarlamada etkinli

ği sağlayan önemli faktörlerdir. Özellikle çiğ sütün pazarianmasında, üreticilerin orta

ğı olduğu kooperatiflerin büyük bir yeri vardır. Örneğin ; Belçika'da süt üretiminin % 

65'i Danimarka'da % 88'i, Fransa’da % 52'si, İrlanda'da % 97'si, Lüksemburg ve Hol

landa'da %86’sı, kooperatifler kanalıyla pazarlanmaktadır. Et ve yumurta pazarlama

sında kooperatiflerin payı, Danimarka'nın dışındaki ülkeierde % 50'nin altındadır. An

cak, sözleşme yapılarak gerçekleştirilen et ve yumurta satışlarının oranı oldukça 

yüksektir. Bu sistemle et pazarlamasının Belçika, İrlanda, Hollanda, İngiltere ve Da

nimarka'da (tavuk eti) yaygın olduğu görülmektedir (Commission of The European 

Communities, a.g.e ).

Pazarlama bölümünde de belirtildiği gibi, Türkiye'de hayvansal ürün pazarla

masının yeterli düzeyde organize olduğu ifade edilemez. İşletmelerin küçük boyutlu 

ve örgütlenmemiş olmaları, pazarlama kanallarının uzamasına ve pazarlama marjla

rının artmasına yol açmaktadır.

Topluluk ile Türkiye arasında hayvancılık sektörü açısından en önemli fark, 

uygulanan hayvancılık politikalarında görülmektedir. Topluluk'ta üretici, belirli bir fiyat 

ve pazar garantisi altında korunurken, Türkiye'de serbest piyasa koşullarında teşek- 

kü: eden fiyatları kabullenmek zorundadır.

Türkiye'de hayvansal ürünier destekleme fiyat politikası kapsamı dışında tu

tulmaktadır. Süt ve süt ürünleri fiyatlarına Süt Endüstrisi Kurumu, et fiyatlarına Et- 

Balık Kurumu tarafından müdahale edilmeye çalışılmakla birlikte, toplam üretim içeri

sinde bu kurumlann payı çok düşük olduğu için piyasayı etkileme dereceleri sınırlı



kalmaktadır. Anılan Kurumların 1980'den itibaren maliyetlerin düşürülmesi ve karlılı

ğın arttırılması yönünde çalışmaya başladıkları ve üretimi teşvik edici politikalardan 

giderek uzaklaştıkları ifade edilebilir.

Yem ve ilaç sübvansiyonu, sütte 25-35 TL. Iık pirim uygulanması, hayvancı

lık yatırımlarının % 25-35’inin devlet tarafından karşılanması, ithai damızlık sığırlara 

150.000 TL.’lik katkı sağlanması hayvancılığı desteklemeye yönelik diğer politikalar

dır. Üretim, tüketim, verimlilik ve ihracat ile ilgili verilerin seyri dikkate alındığında, uy

gulanan politikaların hayvancılığı desteklemeye yeterli olmadığı açıkça görülmekte

dir.

Türkiye'de hayvansal ürün tüketimini artırmaya yönelik hiçbir çaba sarf edil

memesine karşılık, Topluluk’ta hayvansal ürün talebi özel yollarla desteklenmektedir. 

Örneğin sığır eti 1979 yılından itibaren müdahale fiyatının altındaki fiyaharla tüketici

ye satılmaktadır.

Koyunculuğun desteklenmesinde, üreticiye ödenen primin tüketiciye yansı

ması önlenmektedir. Tereyağında ise 1972 yılından beri müdahale ile yapılan alımlar 

kâr amacı gütmeyen kuruluşlara ve orduya düşük fiyatlarla satılmaktadır.

Topluluğun Ortak Tarım Politikası; ürünlerin serbestçe dolaştığı bir iç pazar, 

üye ülkeler arasında gümrük vergilerinin ve miktar kısıtlamalarının kaldırıldığı bir piya

sa birliği, ortak fiyatlar ve ortak himayeci bir politika esasına dayanmaktadır. Toplu

luk’ta hayvancılık, bitkisel üretimde olduğu gibi ağırlıklı olarak fiyat politikası yoluyla 

desteklenmeyeçalışılmaktadır.

Hayvancılığı destekleme politikası kapsamında; domuz eti, yumurta ve kü

mes hayvanları 1967 yılında, sığır eti süt ve süt ürünleri 1972’de, koyun-kuzu eti 

1980'de ortak piyasa düzenine dahil edilmiştir. Bilindiği üzere, ortak piyasa düzeni 

önceden tesbit edilmiş bir fiyat rejimi ile bu rejimin topluluk içinde ve üçüncü ü kele

re karşı desteklenmesini sağlayacak mekanizmalardan oluşmaktadır.



Ortak piyasa düzeninin bir gereği olan piyasa birliği ilkesi doğrultusunda 

hayvansal ürünler için destekleme fiyatları belirlenmekte, stoklama yardımları yapıl

makta ve gümrük vergileri veya prelevman yoluyla dişa karşı korunma tedbirleri alın

maktadır.

Komisyonun teklifi ve Tarım Bakanları Konseyi’nin kararlarıyla saptanan 

ürün fiyatları Mart, Nisan aylarında ilan edilmektedir. Burada hayvansal ürünler itiba

riyle geçerli olan fiyat kavramları hakkında kısa bir açıklama yapılması yararlı görül

mektedir.

Topluluk sıvı halde süt alarak müdahalede bulunmamakla birlikte, her kam- . 

panya döneminde çiğ süt için hedef fiyat tesbit etmektedir. Hedef fiyat, süt üreticisi

nin eline geçmesi arzu edilen fiyat niteliğindedir.

Tereyağı, süttozu, bazı peynir çeşitleri (Grana Padano, Parmigiano-Reggia 

peynirleri), sığır eti ve koyun eti için belirlenen müdahale fiyatı, taban fiyatı niteliğinde 

olup, müdahale kuruluşlarının almak zorunda kaldıkları fiyatlardır. Süt ürünlerinde 

devamlı ve zorunlu müdahale söz konusudur. Çiğ sütün hedef fiyatı daha önceden 

belirlenmiş katsayılar uygulanarak süt ürünlerinin müdahale fiyatlarından tesbit edilir. 

Sığır etinin müdahale fiyatı, yönelim fiyatının % 93'üne eşittir.

Sığır ve manda (canlı ağırlık olarak) için geçerli olan yönelim fiyatı, hedef fi

yatta olduğu gibi, ulaşılması istenilen fiyat düzeyidir.

Domuz eti ve koyun etine uygulanan temel fiyat da destek fiyat özelliğini ta

şımaktadır (müdahale mekanizmasının harekete geçeceği andaki fiyattır). Piyasa fi

yatı. îernel fiyatın altına düşerse, Komisyon müdahale önlemlerine başvurulması ge

rekip gerekmediğini inceler. Domuz eti piyasasına müdahale edilmesi gerekli 

görüldüğü takdirde, müdahaleci kuruluşlar tarafından, konseyce temel fiyatın % 78 - 

9C arasında belirlenen alış fiyatından et alımı yapılmaktadır.

Üçüncü ülke kaynaklı bir ürünün Topluluk pazarına girebileceği en düşük fi-



yat olarak tanımlanabilen eşit fiyat, hayvansal ürünlerden yalnız süt mamüllerine uy

gulanmaktadır. Sözkonusu mamüllerin ithal fiyatı, eşik fiyatın altında olduğu taktirde 

preievman (fark giderici vergi) alınmaktadır.

Domuz eti, yumurta ve kümes hayvanları piyasasını dışa karşı korumada uy

gulanan ve eşik fiyat özelliğini taşıyan set fiyatı, diğer fiyatlardan farklı clarak her üç 

ayda bir Komisycn tarafından saptanmaktadır. Preievman uygulaması domuz eti için 

de geçerlidir. Yumurta ve kümes hayvanlarının ithalatı sırasında özelliği olan prelev- 

man sözkonusudur. Tahsil edilecek preievman tutarı, yumurta ve kümes hayvanları

nın üretimi için gerekli olan tahıl miktarının topluluk fiyatı ile Dünya fiyatları arasındaki 

farka eşittir.

Ürünler itibariyle cari müdahale ve temel fiyatları incelendiğinde, 1972/73 ile 

1983/84 kampanya dönemleri arasında, tereyağında % 64, peynirde % 110-117 , 

süttozunda % 129 ve domuz etinde % 151 lik fiyat artışları olduğu görülmektedir. Ve

ri eksikliği nedeniyle sözkonusu dönemde, sığır ve koyun etindeki fiyat artışları belir

lenememiştir. Diğer taraftan, 1985/86 döneminden itibaren üretimin sınırlandırılması 

amacıyla hayvansal ürün fiyatlarının sabit tutulduğunu görmekteyiz (Commission of 

The Eurcpean Communities, a.g.e.).

Ortak fiyatların tesbiti, müdahale alımları ve stoklamanın yanısıra, Topluluk 

hayvansal ürünlerin özel kesim tarafından stoklânmasına da destek sağlamaktadır. 

Ayrıca hayvan beslenmesinde kullanılan süttozuna yardım ediimesi, taep yaratmaya 

yönelik tedbirler, süt ürünlerinin okullara dağıtılması, et üretimine yönelen sütçülük 

işletmelerine prim verilmesi, karşılıklı sorumluluk prelevrnanı, küçük süt üreticilerinin 

gelirlerinin korunması için alınan tedbirler, Topluluğun sütçülük sektörü ile ilgili uygu

ladığı diğer politikalardır.

Piyasanın korunmasına ilişkin tedbirler, genç sığırların doğumu, yaşlı sığırla

rın kesimi, süt dana kesiminin önlenmesi için prim verilmesi de sığır etine uygulanan 

özel politikaları oluşturmaktadır.
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Süt mamulleri ve et stoklarının ihracat yoiuyla eritilebilmesi amacıyla Toplu

luk, ihraç edilen ürünün topluluk içi fiyatıyla dünya piyasa fiyatı arasındaki farkı resti- 

tüsyon aldı altında ihracatçıya.ödemek suretiyle, bu ürünlerin ihracatını desteklemek

tedir.

Süt ve süt ürünleri arzının talebin üzerinde seyretmesi ve stokların FEO- 

GA'ya (Tarımsal Garanti ve Yönverme Fonu) giderek ağırlaşan bir yük getirmesi kar

şısında topluluk, piyasada arz-talep dengesini kurmak ve üretimi sınırlandırmak ama

cıyla, 1984 yılından itibaren sütte üretim kotaları saptamış ve uygulamaya 

koymuştur.

Bu yeni uygulamaya göre ; belirlenen üretim kotaları aşıldığı takdirde , üreti

ciden hedef fiyatın % 100'üne varan oranlarda ek vergi (supplementary levy) alın

maktadır. Getirilen yeni düzenleme gerçekten etkisini göstermiş ve 1984'de 109.2 

milyon ton olan süt üretimi 1985'de 107.3 milyon tona gerilemiş ve 1986'da 107\S 

milyon tonda kalacağı tahmin edilmektedir.

Kota uygulamasının dışında, süt üreticilerinden ayrıca hedef fiyatın % 2'si 

oranında ortak sorumluluk prelevmanı adı altında bir vergi alınmaktadır.

Topluluğun, üretimi daha iyi organize etmek, ürün satışlarının belirli merkez

lerden yapılmasını sağlamak ve üreticileri toptancılar ve sanayiciler karşısında güçlü 

kılmak amacıyla, üretici kooperatiflerine ve kooperatif birliklerine özel yardımlarda 

bulunması, hayvancılığın desteklenmesi açısından büyük önem arz etmektedir.

Topluiuk bütçesinin % 70'ini kapsayan FEOGA'nın Garanti Bölümü fonlarının 

yaklaşık % 50’sinirı hayvansal ürünlere harcanmış olması da, Topluluğun hayvancılık 

sektörüne ne ölçüde destek sağladığını açıkça ortaya koymaktadır,

Türkiye'de hayvancılık sektörünün yeterli ölçüde desteklenmediğini ifade 

eden ölçütlerden birisi ise T.C. Ziraat Bankasınca tarıma ayrılan krediler içerisinde 

hayvancılık kredilerinin çok düşük bir paya sahip olmasıdır. Yıllara göre değişmekle 

birlikte, bu oran % 10’un altında seyretmektedir.



9.5.2. Avrupa Topluiuğu'na Katılma Yönünde Hayvancılık Sektörü İle 

İlgili Alınması Gerekli Önlemler

Teknoloji, verimlilik, standardizasyon ve pazarlama sistemi yönünden son 

derece gelişmiş bir hayvancılığa sahip olan Avrupa Topluluğu karşısında hayvancılı

ğımızın rekabet edebilmesi ve Türkiye'nin, Topluluğun hayvansal ürün pazarı haline 

gelmemesi için başta, yapısal sorunlar olmak üzere hayvancılığın üretim ve pazarla

ma sorunlarının çözümlenmesi zorunludur. Bu itibarla, amaçları ve araçları açık se

çik belirli olacak bir 'Hayvancılık Polikitası' tesbit edilmeli ve istikrarlı bir şekilde uygu

lanmalıdır. Önceki bölümlerde ileri sürülen önerilere ek olarak söz konusu politikanın 

belirlenmesine esas teşkil edecek diğer önlemler aşağıda özetlenmeye çalışılmıştır.

1- Faaliyet kolları itibariyle optimal büyüklükte ihtisaslaşmış hayvancılık iş

letmelerinin kurulması teşvik edilerek AT ile yapısal farklılık ortadan kaldırılmalıdır. 

Kurulacak bu işletmelere kontrollü ve düşük faizli kredi verilmelidir.

2- Süt ve besi hayvancılığında verimliliğin arttırılması amacıyla sürdürülen 

yerli ırk hayvanların ıslah çalışmalarına hız verilmeli ve bu arada damızlık sığır ithali

nin daha pahalıya mal olduğu düşünülerek ; sun'i tohumlamada kullanılmak üzere, 

yurt içinde nitelikli sperma üretimine, eğer bu yeterli olmazsa dondurulmuş sperma 

ithalatına ağırlık verilmelidir. Sun'i tohumlamanın yurt sathında yaygınlaştırılması için 

de başta üreticilerin eğitimi olmak üzere gerekli tedbirler alınmalıdır.

3- Damızlık yetiştirme ve ıslah çalışmalarının belirli bir düzen içerisinde yürü

tülebilmesi, pedigri sisteminin uygulanabilmesi bakımından Topluluk'ta olduğu gibi 

Özei Yetiştirici Birliklerinin kurulması teşvik edilmeli ve desteklenmelidir.

4- Hayvancılık faaliyetlerinde verimlilik ve kârlılık, bir öiçüde işletmelerde 

kaba yem üretilmesine bağlı olduğuna göre, yonca, fiğ, silajlık mısır gibi kaba yem 

bitkilerinin işletmelerde yetiştirilmesini teşvik etmek üzere, üreticilere yeterli miktar

da kaliteli tohum, gübre, ilaç, alet-ekipman kredisi verilmelidir.



5- Et ve süt veriminde önemli paya sahip olan karma yemin üreticiye daha 

düşük fiyattan satılabilmesi, fabrikaların yem üretim maliyetlerinin düşürülmesine 

bağlıdır. Bunun için, TMO veya benzeri kuruluşlar kanalıyla yem fabrikalarına kapasi

teleri ölçüsünde buğday, arpa, mısır gibi hammaddenin düşük fiyatla ve düzenli bir 

şekilde temin edilmesi düşünülebilir. Diğer taraftan yem üretiminde zorunlu standart

uygulamasına geçilmesi gerekli görülmektedir.
♦

6- Teknik ve ekonomik yönden ileri bir hayvancılığın yaygınlaşması ve AT 

hayvancılığına uyum sağlanabilmesi açısından bu sektörde kooperatif ve üst örgütle

rin geliştirilmesi gerekmektedir. Bu düşünceden hareketle, kooperatifçilik ile ilgili 

mevzuat, sermaye, kredi (Kooperatifler Bankası kurulması dahil) üst örgütlenme, 

eğitim, araştırma ve denetleme gibi temel sorunların çözümlenmesi zorunludur. Her- 

şeyden önce üreticilerin örgütlenme konusunda bilinçlenmeleri büyük önem arzet- 

mektedir.

7- Hayvansal ürün tüketimini arttırabilmek için nihai üründe sübvansiyon 

uygulamasına gidilmelidir.

8- Hayvansal ürün ithalatında, rekabetin önlenebilmesi yönünden Türki

ye'nin de AT'nda oiduğu gibi korumacı politika izlemesi gerekmektedir.

9- Hayvansal ürünlerde belirli bir süre tanınarak zorunlu standart uygulan

malıdır. Hiç kuşkusuz, bu ürünlerde standardizasyonun sağlanması et ve süt sanayi

nin gelişmesi ile gerçekleştirilebilecektir.

10- Topluluğa tam üyelik sürecinde, standartlara uygun kalitede süt üreti

minin gerçekleştirilebilmesi için Gıda Mevzuatının süt ile ilgili maddelerinin AT mev

zuatına uyarlanması ve uygulanması gereklidir. Zira, mevcut kanun ve mevzuatlarda 

kaliteyi doğrudan etkileyen taşıma, muhafaza ve satış koşullarını belirleyen hükümler 

mevcut değildir.

11- Ahır, ağıl, kümes ve kuluçkahanelerin sağlık yönünden kontrollarınırı



yapılmasını sağlamak üzere bir yönetmelik hazırlanmalı ve uygulamaya konulmalıdır.

12- İthal edilen damızlık materyal (Yumurta, civciv, piliç, yarka, sığır, ko

yun, sperma) ve aşıların gerekli kontrolleri yapıldıktan sonra kullanımına izin verilme

lidir.

13- Türkiye Hayvancılığının mevcut sorunlarının çözümünün uzun bir süre

yi gerektirdiği dikkate alınarak, tam üyelik aşamasında hayvancılık sektörünün enteg

rasyonu için ayrı bir geçiş dönemi belirlenmelidir.

9.6. HAYVANCILIK SEKTÖRÜNDE ÖRGÜTLENME

9.6.1. Üreticilerin Örgütlenmesi

Bugün hayvancılık sektörünün gelişememesinin çeşitli nedenleri arasında 

üreticilerin etkin bir biçimde örgütlenmemesi önemli bir yer tutmaktadır.

Hayvan ve hayvansal ürün yetiştiricileri gerek üretirn girdilerinin sağlanma

sında ve gerekse ürünlerini satarken tüccarlar, işleyiciler ve tüketiciler karşısında 

dengeli bir pazarlık gücüne sahip değildirler. Üretim girdilerini genellikle bu girdileri 

üreten kişi ve kuruluşların belirlediği şartlarda alabilen yetiştirici ürettiği ürünleri yine 

tüccarın, işleyicinin veya tüketicinin belirlediği şartlarda satabilmektedir. Yetiştiriciler 

kendi aralarında birleştiklerinde veya örgütlendiklerinde, belli bir pazarlık gücüne sa

hip olmakta ve bu suretle, küçük ve dağınık görünümde bulunan hayvancılık işletme

lerinin rasyonel yapıya dönüştürülmesi mümkün olabilmektedir.

Hayvancılık sektörünün örgütlenmesinde dernekler, birlikler, kooperatifler ve 

bordlar gibi çeşitli modeller üzerinde durulabilir. Gelişmiş ülkelerde hayvancılık sek

törünün genel tarım içindeki payının bitkisel üretime göre büyük olmasında, yetiştiri

cilerin genel tarım içindeki payının , bitkisel üretime göre büyük olmasında, yetiştirici

lerin bu tip örgütlenmeler yoluyla güçlenmelerinin etkisi oldukça büyüktür.



Yetiştiricilerin ekonomik yönden örgütlenmesinde Dünya'da en fazla görülen 

veya yaygın olan örgütlenme modeli kooperatiftir. Bilindiği gibi kooperatifler mal ve 

hizmetleri maliyetine sağlamak amacıyla bir araya gelen kişilerin gönüllü olarak oluş

turdukları vs yönetiminde söz sahibi oldukları kuruluşlardır. Çiftçiler bir kooperatife 

ortak olduklarında, bir bakıma kendi tarım işletmelerinin ekonomik faaliyet alanını 

genişletmiş olurlar. Örneğin, bir pazarlama kooperatifine giren bir çiftçi, işletme orga

nizasyonuna pazarlama faaliyetini de eklemiş sayılır. Bu anlamda kooperatifleşme 

tarım işletmesi açısından bir dikey bütünleşme şekli olarak değerlendirilebilir. Nite

kim, ülkemizde de kooperatifler hayvancılık sektöründe olumlu bir gelişme sağlaya

cak ender kuruluşlardan biri olarak kabul edilmektedirler.

Ülkemizde hayvancılık sektöründe yetiştiricilerin kooperatif halinde örgütlen

meleri oldukça cılız bir gelişme göstermiştir. Hayvancılık sektörüyle ilgili koperatifler 

gerek maddi yönden ve gerekse yaptıkları hizmet yönünden güçlü bulunmamaktadır. 

Bu kooperatiflerin bir çoğu sadece ismen bulunmakta, aksiyonel varlıklarından söz 

edilememektedir. Bugüne kadar kooperatifleşmede beklenen başarının sağlanama

yışında eğitim, yönetim, kredi ve finansman gibi sorunların etkili olduğu bilinmektedir.

Kooperatifler küçük ve atı! ekonomik kaynakları pazar sürecine sokan, geniş 

kitlelerin ekonomik ve toplumsal kararlara katılımını sağlayan önemli kumrulardandır. 

Kooperatif örgütlenme hayvancılık işletmelerinin tek başına yapamadıkları pazarlık 

gücünü elde tutma imkanını sağlayacaktır. Bilindiği gibi hayvancılık işletmeleri çabuk 

bozulabilen bir nitelik taşıyan hayvansal ürünleri en kısa zamanda pazara intikal et

tirmek durumundadırlar. Bu suretle ürün aliminin pazar talebine göre düzenlenebil

mesi mümkün olmamakta ve yetiştirici ürününü değer fiyatına satamamaktadır. Bu 

sorunun çözümlenebilmesi, soğuk muhafaza tesislerinin kurulabilmesine bağlı bu

lunmaktadır. Öncelikle büyük sermaye ve yatırım gerektiren bu tip tesislerin kurulma- 

3:, yetiştiricinin tek başına başaramayacağı boyutlardadır. Kooperatifler bir çatı altın

da topladığı yetiştiricilerle, önemli yatırımlar yapabilecek ve bu suretle üyelerine 

belirli bir ekonomik güç kazandırabilecek kurumlardır.

Diğer yandan, tarıma dayalı sanayilerin (et sanayi, süt sanayi vb.) yetiştirici



kooperatiflerince kurulmasının topluma önemli yararlar sağlayacağı genellikle kabul 

edilen bir başka kooperatif etkinliğidir. Aynı şekilde birçok tarımsal girdinin üretimini 

de kooperatif girişimlerin üstlenmesi mümkün ve yararlı görülmekledir. Kooperatifle

rin oldukça önemli görülen bir diğer etkinliği, faaliyet alanlarının genişliği nedeniyle 

istihdam yaratmalarıdır.

Sıralanmaya çalışılan bu nedenlerden dolaylı, ülkemizde hayvancılık sektörü

nün gelişmesinde kooperatifleşmeye mutlaka ihtiyaç duyulduğu açıkça ortaya çık

maktadır. İşletmelerin teknik, ekonomik, ve yapısal farklılıklarını dikkate alan, iyi işle

yen , kaynak yaratan, sorunları çözecek bilimsellikte ve gerçekçilikte kooperatiflerin 

kurulmaları gerekli görülmektedir. Ancak, herşeyden önce kooperatifleşme hareketi

nin üreticiler tarafından gelmesi sağlanmalıdır. Bunun için de, kooperatiflerin yetiştiri

cilerin öz girişimleriyle kurulmasını sağlayacak olan eğitime önem verilmesi gerek

mektedir. Diğeryarıdan, kurulan kooperatiflerin, yetiştiricilerin kendi öz varlıkları 

olarak kalmasını sağlayacak olan uygulamalara titizlik gösterilmesi de, en az eğitim 

faktörü kadar önem taşımaktadır. Kooperatifçilik ilkelerine ters düşen uygulamalar, 

yetiştiricilerin kooperatiflere sahip çıkmasını engellediği gibi yeni kooperatiflerin ku

rulması konusunda yetiştiricilerin isteksiz davranmasına da neden olmaktadır. Yetiş

tiricilere başarılı örnek kooperatif çalışmalarının gösterilmesi gerekmektedir. Bu iti

barla, kooperatif eğitimine örgün ve yaygın eğitimin içinde ciddi bir şekilde yer ve 

önem verilmelidir.

Hayvan ve hayvansal ürün yetiştiricilerinin örgütlendirilmesinde yararlanıla

bilecek bir diğer örgütlenme modeli, boardiardır. Boardlar özellikle çabuk bozulabilen 

hayvansal ürünlerin pazarlanmasında etkin bir model olarak değerlendirilmektedirler. 

Nitekim çeşitli ülkeler tarımsal ürünlerin pazarlanmasında bizim bugün karşılaştığımız 

güçlükleri Pazarlama Boardları kurarak yenmişlerdir. Bu pazarlama boardiarıyia, üre

timin pazar isteklerine göre yönlendirilmesi, değerlendirilmesi, pazarlaşmasının dü

zenlenmesi , yeni dış pazarların yaratılması, üretim ve pazarlamanın kont'ol edilerek 

fiyat dalgalanmalarının önlenmesi ve yetiştirici gelirlerinin arttırılması amaçlanmakta

dır. Board adı venlen bu kuruluşlar içinde, üretici, pazarlamacı, imalatçı ve devlet 

temsilcilerinin bir araya gelmeleri öngörülmektedir. Bu suretle, sektörle ilgili tüm ta

rafların işbirliği yapmaları, ve oluşturdukları kuvvetli örgütle özellikle pazarlık güçlerini
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artırmaları beklenmektedir. Pazarlama boardlarının yerleşmesi, bunların kontrol edil

mesi, pazar isteklerine göre ürün sunulması ve tanıtımlarının bir elden yapılması ile 

pazarlamanın gelişmesi ve yeni pazarların açılması sağlanabilecektir. Bu nedenle, 

özellikle çabuk bozulabilen hayvansal ürünler pazarlaması ile ilgili pazarlama board- 

larının kurulması teşvik edilmelidir.

9.6.2. Kamu-Öze! Sektör İşbiriiği

Devlet, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı bünyesinde hayvancılık sektörü

ne getirdiği hizmetler yanında, önce Et ve Balık Kurumu daha sonra Süt Endüstrisi 

Kurumu, Yapağı ve Tiftik A.Ş. gibi kamu iktisadi teşebbüsleri oluşturmuştur. Bu kuru

luşlardan herbiri hayvansal üretimin üretim alt sektörleri itibariyle artırılması,.ürün ka

litesinin iyileştirilmesi, yönlendirilmesi ve değerlendirilmesi amacı ile doğrudan ya da 

dolaylı olarak görevlendirilmişlerdir.

İktisadi kalkınmamızda öncülük görevini yerine getirmeye çalışan bu kuru

luşların birtakım ciddi sorunlarla karşı karşıya bulundukları bilinmektedir. Bu görüşten 

hareketle, 1930 yılından sonra bazı bitkisel ürünlerde olduğu gibi hayvansal ürünle

rin tamamında taban fiyatı tespiti ve destekleme uygulaması terkedilmiştir. Özellikle 

hayvansal ürün pazarlamasını düzenlemesi beklenen bu kuruluşlar kârlılık prensibiy

le' çalışarak, ürün alım fiyatlarını düşük düzeyde tespit etmektedirler. Ardından yük

sek seviyede tespit edilen mamul madde fiyatlarıyla da, hem üreticinin hem de tüke

ticinin olumsuz yönde etkilenmesine neden olunmaktadır. Bu bakımdan, uygulanan 

bu fiyat politikalarının üreticiler ve tüketiciler üzerindeki etkilerinin izlenmesi, araştırıl

ması ve ardından yeni uygulamalara gidilmesi gerekli görülmektedir.

Söz konusu bu kurumların, bölgeler ve hayvancılık işletmeleri itibariyle üre

tim maliyetlerini dikkate alan ve işletmelerin kârlı ve verimli çalışmasına olanak sağ

layan bilimsel olarak belirlenmiş destekleme fiyatları uygulamasında zorunluluk var

dır. Bu suretle, hayvancılık sektöründe ortaya çıkan büyük ölçekli kuruluşlar yanında, 

devletinde etkili bir şekilde bu alanda kendini göstermesi sağlanabilecektir. Hayvan

cılık sektöründeki kamu kuruluşlarının etkin bir yapıya kavuşturulması gerçekleştirilir-



ken, üretici kooperatiflerle sağlanacak sıkı bir koordinasyon, üretim pazarlama ye tü

ketim de rasyonelleşmeyi temin edecektir.

9.7. KIRSAL KESİMDE HAYVAN ÜRETİCİSİNİN SOSYAL GÜVENLİĞİ

Ülkemizde diğer birçok sektörde olduğu gibi hayvancılık sektöründe çalışan

ların sosyal güvence sorunlarının sistemli bir şekilde ele alınmadığı görülmektedir. 

Türkiye'nin kalkınmasında önemli katkı payı oları bu sektör çalışanlarının sosyal gü

vencelerinin sağlanması yönünde yıllardır yeterli ve kalıcı bir çözüm arandığını söyle

mek mümkün değildir. Ancak son yıllarda Türk çiftçisinin ve dolayısıyla hayvan yetiş

tiricilerinin sosyal güvenlik kapsamına aiınması yönünde çalışmalar başlatılmıştır.

Türkiye'de tarım sektöründe üreticileri kapsamına alan sosyal güvenlik kuru

luşu BAĞ-KUR’dur. Üreticilerin sosyal güvenlik kapsamına alınmasının 5 yıllık bir 

geçmişi bulunmaktadır. Üreticilerin sosyal güvenliğiyle ilgili, 2926 sayılı Tarımda 

Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu 20.20.1983 tarih ve 

18197 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak 1.1.1984 tarihinden itibaren yürürlüğe 

girmiştir. Bu kanunun amacı; tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çatışanlara 

ve hak sahiplerine, malüllük, yaşlılık ve ölüm halinde sosyal güvenlik yardımları sağ

lamaktır. Kanunun tatbiki BAĞ-KUR Genel Müdürlüğüne verilmiştir

2926 sayılı kanunun geçici 4'üncü maddesine göre, bu kanunun uygulanma

sının, en geç on yıl içinde bütün bölgeleri, illeri ve ürün çeşitlerini kapsayacak şekilde 

tamamlanması öngörülmüştür. Nitekim Bakanlar Kurulu Kararlan uyarınca ilk defa 

29.5.1984 tarihinden itibaren Konya ve Kırşehir illerinde, 1.1.1985 tarihinden itibaren 

Ankara, Çankırı, Eskişehir, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Yozgat illerinde, 1.1.1986 tari

hinden itibaren Afyon, Aydın, Denizli, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla, Uşak illerinde, 

1.1.1987 tarihinden itibaren ise Amasya, Artvin, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, 

Ordu, Rize, Samsun, Sinop ve Trabzon illerindeki çiftçilerde sosyal güvenlik uygula

masına geçilmiştir. Son olarak 1.3.1988 tarihinden itibaren Balıkesir, Bilecik, Bursa, 

Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya ve Tekirdağ illerincje uygu

lamaya başlanmıştır.



Böylelikle toplam 38 ilde çiftçilere sosyal güvenlik uygulaması başlatılmış bu

lunmaktadır. Ancak geri kalan 29 ilde heniz uygulama başlatılmamıştır.

Diğer sektörlere göre hayvancılık sektöründe çalışanlarda sosyal güvenliğin 

yaygınlaştırılamamasının başlıca sebepleri sosyal güvenlik konusuna yeterince 

önem verilmemesi, örgütlenme yetersizliği, eğitim seviyesinde düşüklük, ücret ve 

gelir yetersizliğidir.

Nüfusun yarısının kırsal kesimde yaşadığı ve tarımla uğraştığı gözönüne 

alındığında bu kesimde çalışanların jnsan onuruna yaraşır ve yarınını güvence altına 

almış bir şekilde hayat sürmesini sağlamak için sosyal güvenlik konusuna daha faz a 

önem verilmeli ve büyük bir bölümü hayvancılıkla da iştigal eden kesimin bir an önce 

sosyal güvenceye kavuşturulması için çalışmalar hızlandırılmalıdır.

Ülkemizde hayvan yetiştiricisinin sosyal güvence yetersizliği yanında yetiştir

diği hayvanlar ve ürünler için uygulanan sigorta sistemi de gelişmemiş ve yaygınlık 

kazanmamıştır.

Halen ülkemizde uygulanan hayvancılıkla ilgili sigorta, hayvan hayat sigorta

sı ve besi sigortası olmak üzere iki çeşittir.

Hayvan hayat sigortası ile, hayvanların çeşitli hastalıklardan, her türlü kaza

lardan ve doğa! afetlerden dolayı meydana gelen ölüm, zorunlu öldürme ve kestiril

melerinden doğacak zararlar tazmin edilir. Ruam, at vebası, tüberküloz, bruselloz, 

keçiciğer ağrısı gibi hastalıklardan dolayı meydana gelecek zarariar sigorta dışıdır. 

Hayvan hayat sigortasına, 1-12 yaşındaki at, katır ve merkepler, 1-9 yaşındaki sığır-. 

lar, 1-14 yaşındaki mandalar, 1-4 yaşındaki yerli ve merinos koyunlar! ile tiftik keçile

ri, 6 aylıktan 3 yaşına kadar domuzlar ve 1-8 yaşındaki köpekler kabul edilmektedir. 

Hayvan besi sigortası ise, kasaplık amacıyla beslenen sığır, manda, koyun ve do

muzları kapsamaktadır.

Tavuk sigortası çalışmaları 1983 yılında başlatılmıştır. Oldukça yeni bir uyç u-



lamadır. Tavuk sigortasıyla, üretim işletmelerinde bulunan tavukların her türlü adi ve 

bulaşıcı hastalıklar ile kazalardan, vahşi hayvan parçalaması, yem zehirlenmeleri, 

soğuktan donma, fırtına, yer sarsıntısı, toprak kayması, su baskını, yangın, yıldırım ve 

infilak neticesinde meydana gelen ölümleri, zorunlu öldürme ve kestirmelerden dola

yı sigortalının uğradığı maddi zararları tazmin edilmektedir.

Tarım sigortacılığı alanındaki yetersiz gelişmenin en büyük nedeni, üreticinin 

ekonomik durumunun iyi olmamasıdır. Gerçekten içinde bulunduğu şartlarda olduk

ça yüksek olan sigorta primlerini ödemesi mümkün değildir.

Bu nedenle, tarımsal sigortacılık alanında beklenen gelişmenin sağlanabil

mesi için öncelikle üreticinin maddi durumunun iyileştirilmesi büyük zorunluluk taşı

maktadır. Sigorta primlerinin belli bir miktarının, devlet tarafından subvanse edilmesi 

gerekmektedir. Bunun yanında , sigorta şirketleri tarafından sigortacıya yeni birtakım 

teminatlar verilmesi, yani sigorta kapsamının genişletilmesi hususunda çalışmalar 

yapılmalı, sigortanın önemi ve amacı konusunda üreticiye yönelik çalışmalar yanında 

sigorta şirketlerinin eleman ihtiyacının karşılanabilmesi için eğitim kursları düzenlen

melidir.

9.8. SEKTÖRÜN YATIRIM PROGRAMI

Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde hayvansal ürünler üretim pro

jeksiyonu ile toplam ve kişi başına düşen hayvansal ürün talep tahminleri, geçmiş 

dönemlerin gelişme eğilimleri de dikkate alınmak suretiyle, hesaplanmıştır.

Buna göre 1986 yılında üretim gerçekleşmelerinden hareket edilmek suretiy

le 1986-1995 arasında kırmızı ette Altıncı Plan döneminde hayvan sayısı ve birim 

hayvan başına verim artışına bağlı olarak yıllık yüzde 3.3 dolayında bir gelişme hızı

nın sağlanabileceği tahmin edilmektedir.

Diğer taraftan tavuk etinde yüzde 6.3, sütte 5.3 ; yumurta üretiminde de yüz

de 5.63 lük bir üretim artışı öngörülmüştür (Tablo 9.11).



Dönem içinde (1987 - 1995) kırmızı ette üretimin yurt içi talebi karşılaması

nın giderek güçleşebileceği tahmin edilmekle birlikte bu dönemde tedbirlerin eksiksiz 

alınması ölçüsünde bir açığın sözkonusu olmayacağı söylenebilir.

1989-1995 döneminde toplam ve kişi başına düşen hayvansal ürünler talep 

tahminleri 9.12 ve 9.13 numaralı tablolarda verilmiştir.

Önümüzdeki dönemde nüfusun yılda yüzde 2.5 oranında artacağı ve kalkın

ma hızının yüzde 5 dolayında gerçekleşeceği beklenmektedir.

Ülkemizde her ne kadar kırmızı ette talebin gelir esnekliğinin 1 ve daha yu

karı olduğu hesaplanmakta ise de ; Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde 

yaptığımız hesaplamalarda olduğu gibi Altıncı Plan döneminde de bunun mümkün 

olamayacağı tahmin edilmektedir. Zira önümüzdeki dönemde tasarrufu artırma, iç ta

lebin .kısılması tedbirlerine ağırlıklı olarak devam edilmesi, döviz girdisinin temini 

amacıyla dış satımın artırılması için teşvik tedbirlerinin devam ettirilmesi zorunluluğu 

karşısında ; talebin gelir esnekliği kırmızı ette 0,82, tavuk etinde 1.20 ile 1.450, sütte 

1, yumurtada 1.20-1,325 olarak kabul edilmiş ve gerek kişi başına , gerekse toplam 

talep tabloları buna göre düzenlenmiştir.

1887 yılında kişi başına gerçekleştiği kabul edilen 19.7 kg kırmızı et, 6.6 kg 

beyaz et olmak üzere toplam 26.3 kg et ürünü talebinin 1988 de 26.9 , 1990 da 

28.1, 1995 de ise 31.63 kg'a ulaşacağı sanılmaktadır. Kırmızı ette kişi başına düşen 

et tüketiminin 1989-1995 döneminde sadece 2.6 kg; tavuk etinde ise 1.53 kg dola

yında artabileceği tahmin edilmektedir.

1987-1995 döneminde hayvansal ürünler üretim - talep farkına ait veriler. 

Tablo 9.14’de verilmiştir.

Tablonun incelenmesinden anlaşılacağı gibi 1988 yılında 21. 6 bin ton dola

yında olması beklenen tüketim fazlası kırmızı etin dönem içinde giderek azalacağı, 

dönem sonunda 117.3 ton bir açık meydana geleceği tahmin edilmektedir.



Buna karşılık tavuk etinde dönem sonuna doğru talep fazlası et miktarının 

27.4 bin tona, süt fazlasının 101.1 bin tona, yumurta fazlasının ise 54.6 bin tona ula

şabileceği hesaplanmıştır.

Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde komisyon raporlarında öngörül

düğü halde büyük ölçüde gerçekleştirilemeyen kuzu ve dana besisinin , bu dönemde 

aşamalı olarak gerçekleştirilmeside vazgeçilmez bir zorunluluk görülmektedir.

Dönem içinde kuzu ve dana besi uygulamaları sonucu elde edilmesi öngörü

len ilave et üretimine ait veriler 9.15 numaralı tabloda gösterilmiştir. 1989 yılından iti

baren erken kesime sevkedilen 2.5 milyon baş kuzu ve 317 bin baş dananın besiye 

alınması suretiyle kırmızı et üretimine ilave olarak dönem başı 1989 da 69200 ton, 

dönem sonu 1994 de 109 300 tona yakın et üretmek mümkün olabilecektir. Böylece 

erken kes me tabi tutulan kuzulardan dönem başına besiye alınan kuzu sayısı 2.5 

milyon dan heryıl 500 bin artırmak suretiyle dönem sonunda 5.5 milyon başa ulaş

mış olacaktır.

1989-1995 dönemi içinde kuzu ve dana besisi sonucu elde edilecek yıllık ila

ve et üretim artışının gereksinimi olan tahmini sabit yatırım tutarı ise aşağıda veril

miştir (1988 yılı fiyatlarıyla).

Sektörün dönem içinde toplam yatırım ihtiyacına ait veriler ise 9.16 nolu 
tabloda gösterilmiştir.

YIL

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

Sabit Yatırım İhtiyacı (Mil.TL)

175

200

225

250

275

300

325



Tabîo 9. 11. Hayvansal Ürünler Üretim Projeksiyonu

ÜRÜNLER, 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

Kırmızı Et (1) 1060 1084 1109 1135 1161 1200 1241 1283 1324 1368

Tavuk (2) 315 350. 375.5 396.1 419.9 446.3 474.9 505.6 541.9 575.8

Toplam Et 1375 1434 1484.5 1531:1 1580.9 1646.3 1715.9 1788.6 1865.9 1943.8

Süt (3) 6700 7015 7345 7734 8144 8575.6 9030 9508.7 10012.7 1054.4

Yumurta (4) 356.0 383 408.9 431.3 455.1 480.4 507.3 536.6 567.1 600.1

1) Kırmızı Et Üretiminde 1986-1990 arasında % 2,3,1990-1994 arasında % 3.3 gelişme hızı kabul edilmiştir.

2) Tavuk Etinde 1988-1995 arasında yıllık ortalama gelişme hızı ortalama % 6.3 olarak alınmıştır.

3) Süt üretiminde 1986-1988 arasında % 4,1988-1995 arasında % 5.3 lük gelişme hızı kabul edilmiştir.

4) Yumurta üretiminde 1986-1995 arasında ortalama % 5.63 geiişme hızı kabul edilmiştir.



Tablo 9.12. Hayvansal Ürünler Talep Tahminleri

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

Nüfus 52.8 54.1 55.5 56.9 58.3 59.7 61.2 62.8 64.3

Kırmızı Eî 1040 1087.4 1137.8 1189.2 1241.8 1295.5 1352.5 1419.3 1485

Tavuk 350.5 368.1 388.3 409.7 433.3 458.8 486.3 516.2 548.4

Toplam Et 1390 1455.5 1526.1 1598.9 1676.1 1754.3 1838.8 1935.4 2033.7

Süt 7033 7385 7764.5 8159.5 8570.1 8996.8 8455.4 9947.5 10442.3

Yumurta 370 371.7 392.1 413.7 436.7 461.2 487.8 515.5 545.5



Tablo 9.13. Kişi Başına Düşen Hayvansal ürünler Talep Tahminleri (Harcanabilir gelir ve nüfus artış hızı % 2.5)

1987

Gerçekleşen

Talebin Gelir 

Esnekliği 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

Kırmızı Et 19.7 0.82 20.1 20.5 20.9 21.3 21.7 22.1 22.6 23.1

Tavuk Et 6.6 1.20 (1) 6.80 7;00 7.20 7.43 7.69 7.95 8.22 8.53

Toplam Et 26.3 - 26.90 27.5 28.1 28.73 29.39 30.05 30.82 31.63

Süt 133.2 1 136.5 139.9 143.4 147.0 150.7 154.5 158.4 162.4

Yumurta 7.01 1.2(2) 6.871 7.065 7.271 7.491 7.725 7.971 8.209 8.484

1) 1987-1990 yılları arasında 1.200,1991 de 1.30 alınmış, daha sonraki yıllarda her yıl 0.050 artacağı varsayılmıştır.

2) 1987-1990 yılları arasında 1.2 alınmış, daha sonraki yıllarda her yıl 0,025 artacağı varsayılmıştır.



Tablo 9. 14 . Hayvansal Ürünler Üretim - Talep Farkı

ÜRÜNLER 1987 1988 1989

Kırmızı Eî +44 21.6 -2.8

Tavuk Eti 0 7.4 7.8

Toplam Et 44 29.0 5

Süt -16 -40 -30.5

Yumurta 13 37.2 39.2
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Tablo 9.15. 1989-1995 Dönemi Besi Uygulamaları Sonucu Elde Edilmesi Tahmin Edilen İlave Et Üretimi

KUZU DANA

YIL Baş(1) Artış (2) Üretim (3) Baş(1) Artış (2) Üretim (3) Toplam Üretim

1989 2500 15 37.5 317 100 31.7 69.2

1990 3000 15 45.0 322 100 32.2 77.2

1991 3500 15 52.0 327 100 32.7 84.7

1992 4000 15 60.0 332 100 33.2 93.2

1993 4500 15 67.5 338 100 33.8 101.3

1994 5000 15 75.0 343 100 34.3 109.3

1) Bin Baş

2) Kg. Artış

3) 1000 Ton Üretim

x) Kasaplık gücün yüzde 10'u erken kesime tabi tutuluyor kabui edilmiştir.



Tablo9.16 .SektörünAltıncı BeşYıllık Kalkınma Planı Döneminde Toplam Yatırım İhtiyacı (Milyon TL,1988 Fiatlarıyla)

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

Kırmızı Et 1.465 1.515 1.566 1.670 1.675 1.732 1.790 1.852

Tavuk Eti 159 218 224 230.7 237.6 244.4 251.7 259.3

Süt 225 227.3 229.6 231.9 234.2 236.3 230.7 241.5

Yumurta 14 14.4 14.8 15.3 15.8 16.3 16.8 17.3

TOPLAM 1,863 1.947.7 2.034.4 2.097.9 2.162.6 2.229.4 2.297.2 2.370.1



9,9. HAYVANCILIK SEKTÖRÜNDE KREDİ ve FİNANSMAN

Hayvancılık sektöründe Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde öngörü

len kalkınma hedeflerinin gerçekleştirilmesi ve üretim potansiyelinin harekete geçiril

mesi, kredi ve finansman sorunun çözümlenmesiyle gerçekleştirilebilecektir. Her ge

lişmekte olan ülkede olduğu gibi, devletin bu konuda da öncülük etmesi ve devletin, 

sektörün finansmandaki payının büyük olması gerekmektedir. Hayvancılık işletmele

rinin sosyo-ekonomik yapısının incelenmesi sırasında görüldüğü gibi, işletmelerin 

oto-finansmandaki yetersizlikler devletin bu konuda öncülüğünü daha da zorunlu ha

le getirmektedir. Hayvancılıkta, sektörü oluşturan alt sektörlere ait işletmelerin kredi 

ve finansmanına ilişkin sorunları ayrı ayrı incelemek daha sistematik bir yol gibi gö

zükmekle birlikte, veri sağlamada karşılaşılan güçlükler nedeniyle sektörün genelde 

kredi ve finansman sorunları gündeme getirilmiştir.

Türkiye genelinde ekstansif bir yapı gösteren hayvancılık işletmeleri çağdaş 

gelişme ve ihtisaslaşmanın gereği olarak giderek entansif bir yapı kazanmaktadır. 

Özellikle sığır ve koyun besi işletmeleri, süt sığırcılığı işletmeleri ve sanayi tipi üretim 

yapısını kazanmış broiler ve yumurtacı tavukçuluk işletmeleri entansif karakterli ol

maları nedeniyle önemli ölçüde sabit ve döner sermayeye gereksinim duymaktadır

lar. Bu açıklamalardan anlaşılacağı gibi, sektör ve onu oluşturan hayvancılık işletme

lerinde uzun, orta ve kısa vadeli her çeşit krediye gereksinim vardır. İşletmelerin alt 

yapı ile ilgili (ahır, ağıl, kümes gibi) işletme sorunlarının çözümünde uzun vadeli kre- 

ciye gereksin.m vardır. Orta ve kısa vadeli krediler ise hayvancılık işletmesinin döner 

sermeye cari ve diğer harcamalardan olan alet ve malzeme alımları için kullanılmak

tadır. Özellikle orta ve kısa vadeli krediler besi, süt sığırcılığı ve entansif tavukçuluk 

işletmelerinin devamlılıklarını sağlayabilmeleri açısından hayati bir önem taşımakta

dır.

Bilindiği gibi ülkemizde kırsal alandaki bitkisel üretim ve hayvancılık işletme

lerinin kredi ve finansman gereksinimlerinin büyük bir bölümü T.C. Ziraat Bankasın

ca sağlanmaktadır. Banka mevzuatı çerçevesi içinde karşılık gösteren veya teminat 

verebilen üreticiye bankaca uygun görülen miktarda kredi sağlanmaktadır. Yapılan



son düzenleme ile kredi temininde bazı kolaylıklar sağlamaya çalışılmışsa da koope- 

ratifleşemeyen, karşılık veya taminat gösteremeyen üreticilerin mevcut kredilerden 

yararlandıkları söylenemez. Dolayısıyla bu kesimin kredi ve finansman gereksinimi

nin önemli bir bölümü tefeci veya aracı kurum ve kuruluşlarca sağlanmaktadır. Sek

törün finansmanında kaynak sağlayan diğer kuruluşlardan AID ; Dünya Bankası söy

lenebilir. Geçirdiğimiz Beş Yıilık Kalkınma Planlarımızda kırsal alanda sosyal ve 

ekonomik kalkınmayı sağlamayı amaçlayan sabit sermaye yatırımları tarım sektörün

de yeterli düzeyde olmamıştır. Toplam gayri safi yurt içi hasılanın % 20 'ye yakınının 

bu sektörden sağlanması karşısında sabit sermaye yatırımlarının yetersiz kaldığı söy

lenebilir. Diğer taraftan geçen planlı dönemlerde kırsal alanda ekonomik yapıyı oluş

turan bitkisel üretim ve hayvancılık sektörleri arasında büyük finansman ölçüsüzlük

lerinin bulunduğu bir gerçektir. Planlı dönemlerde hayvancılık sektörüne ayrılan 

kredilerin, bu sektöre verilen önem fikri ile çelişen yetersizlikleri bulunmaktadır. Ör

neğin T.C. Ziraat Bankası ve AID tarafından kişilere verilen toplam tarımsai krediler 

içinde hayvancılık kredilerinin payı ikinci B.Y.K.P. döneminde % 10-12 olmuş, bu 

oran yetiştirme ve değerlendirme kredilerinde % 7.4-9.1 arasında kalmıştır. Üçüncü 

B.Y.K.P. döneminde bu oranlarda daha da azalma görülmektedir. Yine T.C. Ziraat 

Bankasınca hayvancılık sektörüne tahsis edilen kredi ve finansman miktarının tarım

sal krediler içerisindeki payı, örneğin 1975 yılında % 4 ; 1976 yılında % 3 ; 1977 yılın

da ise % 3.9 olmuştur, özellikle 1975-1980-1988 döneminde ekonomide yaşanan 

galapon enflasyon, sektörü oluşturan işletmelerde yatırım ve işletme maliyetlerini 

olumsuz yönde etkilerken aynı zamanda yatırımların mali portresini de önemli boyut

lara ulaştırmıştır. Görüldüğü gibi kredi ve finansman dağılımındaki bu ölümsüz geliş

me ile birlikte üretim maliyeti ve fiyat istikrarsızlığı gibi sorunların ağırlığı hayvancılıkta 

öngörülen gelişmenin gerçekleşmemesinde başlıca faktörleri oluşturmuştur.

Son üç yılı Dördüncü Beş yıllık Kalkınma Planı dönemine dahil 1977-81 dö

neminde dağıtılan tarımsal kredilerden hayvancılığa tahsis edilen kredi çeşitleri ve 

miktarları aşağıda verilmiştir(Tablo 9.17).



Tablo 9.17. T.C. Ziraat Bankasınca Dağıtılan Toplam Tarımsal Krediler için

de (T.K.İ.) Hayvancılık Sektörüne Tahsis Edilen Kredi Miktarları Ve Yüzdeleri 

(Milyon TL)

Yıl Süt Sığırcılığı Kredileri Besicilik Kredileri

\
Diğer Hay. Kredileri Hayvancılık Kredile*

Miktar TTKİ Miktar TTKİ Miktar TTKİ Miktar TTKİ

% Payı % Payı % Payı % Payı

1977 2417.0 1.7 1579.9 1.1 586.5 0.4 4.575.4 3.2

1978 3430.6 1.7 2622.3 1.3 848.2 0.4 6.90 i.1 3.4

1979 5621.3 1.9 4796.6
1

1.6 1.324.5 0.4 11.742.4 4.0

1980 11327.7 2.0 10825.2 1.9 2.589.0 0.4 24 741,9 4.3

1981 19288.8 2.6 13310.8 1.8 4.015.2 0.5 37.154.2 5.0

Tablodan anlaşılacağı üzere, tarım kredileri içerisinde hayvancılık kredileri 

payları.yıliara göre yüzde 3.2-5.0 arasında değişmiştir.

Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde de bu oranlarda önemli deği

şiklikler olmamıştır.

Aitıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde öngörülen kalkınma hedeflerinin 

gerçekleştirilebilmesi kredi ve finansman sorunlarında, sektöre verilen önem anlayışı 

ile bağdaşır çözümlere ulaşılmasını gerektirmektedir.



24 Ocak 1980'de uygulamaya konulan, ekonomik istikrar tedbirleri içerisin

de izlenen kredi ve faiz politikalarının, hayvancılık sektöründe kredili yatırım talepleri

ni olumsuz yönde etkilediği söylenebilir, işletme girdi maliyetlerindeki önemli artışlar 

karşısında (kredi faizi, yem, ilaç vb.) istikrarlı bir fiyat politikasının uygulanmayışı da, 

bu sektördeki işletmeleri çok düşük rantabilite ile, hatta zararına çalışmaya zorlamış

tır. Bu durum gerek ulusal beslenme, gerekse hayvan ve hayvansal ürünler dışsatımı 

açısından ulusal ekonomiyi olumsuz yönde etkilemektedir.

9.10. SONUÇ

Ülkemizde Hayvancılık, bir taraftan yeterli ve dengeli bir beslenmenin sağ

lanması, diğer taraftan kalkınma için gerekli dövizin elde edilmesi bakımından büyük 

önem taşımaktadır. Ayrıca hayvancılığın, organik bir bütün olan tarım işletmesinde 

üretim kaynaklarının optimal kullanımı ve böylece işletmenin daha rantabl çalışması 

bakımından da büyük rolü bulunmaktadır.

Ülkemizde bu denli bir öneme sahip olan hayvancılığın, halen arzu edilen se

viyeye ulaşamadığı bir gerçektir. Bunu sağlama bakımından :

1- Bitkisel üretimde yem bitkileri yetiştiriciliği oranının arttırılması

2- Mevcut mer'a alanlarımızın kalite ve kantite yönünden iyileştirilmesi,

3- Köy ortak malı olan bu mer'a alanlarında düzenli bir otlatmanın sağlan

ması yanında, mer'adan yararlanan üreticilere bu mer'alara bakım yükümlülüğünün 

getirilmesi,

4- Yüksek verimli kültür ırkı hayvanlar ile bunların melezlerinin sayısının gi- 

derekartırılması,

5- Sun'i tohumlama çalışmalarının yoğunlaştırılması,



6- Hastalıklarla mücadelenin gereken ölçüde sağlanması,

7- Sübvansiyon uygulamasının, mutlak değer yerine satış fiyatının belirli 

bir oranı alınarak gerçekleştirilmesi,

8- Hayvancılık kredilerinin yeterli ve düşük faizle temini,

9- Üreticilere pazar garantisi yanında, girdi maliyetleri gözönünde tutula

rak taban fiyatı uygulaması getirilmesi,

10- Üreticilerin kooperatifleşmesinin teşvik edilmesi ve kooperatiflerin ; iyi 

işleyen, kaynak yaratan ve sorunları çözebilecek seviyeye ulaştırılması, çabuk bozu

labilen hayvansal ürünlerin pazarlamasında boardların tesisi,

11- İyi bir pazarlama organizasyonunun kurulması ve pazarlamanın her 

aşamasında standart uygulamasının mümkün olduğu ölçüde gerçekleştirilmesi. Bu

nun için, hijyen koşullardan uzak kaçak hayvan kesiminin önlenmesi,

12- Et ve süt sanayinin geliştirilmesi yönünde teşvik uygulamalarının arttırıl

ması,

13- Taban fiyatı uygulaması mümkün görülmüyorsa, Et-balık Kurumu , Süt 

Endüstrisi Kurumu ve diğer hayvansal ürünlerle ilgili kurumların, yapacakları alım- 

larda, üretim maliyetlerini dikkate alan, üretimi teşvik edici ve yönlendirici bir fiyat 

politikası uygulamalarının sağlanması,

14- Canlı hayvan ihracatının, et ihracatı haline dönüştürülmesi gayretlerinin 

teşvik edilmesi ve sakadatların işlenerek değerlendirilmesinin sağlanması,

15- Hayvan beslemede optimal yem kullanım seviyesinin tesbiti ve uygu

lanmasının sağlanması,



16- Hayvansal üretim faaliyetlerinin yapısal durumunun, Avrupa Toplulu

ğundaki yapı dikkate alınarak iyileştirilmesi,

17- Yerli ırk hayvanların verimlilik yönünden ıslah edilmesi çalışmalarının 
yoğunlaştırılması,

18- Karma yemin üreticiye uygun fiyatla temininin sağlanması,

20- Gıda mevzuatında hayvansal ürünlerle ilgili olan maddelerin düzenlen
mesi,

21- ithal edilen damızlık ve aşıların kontrolleri ile ilgili yönetmelik hazırlan

ması, ,

22- Üreticilerin sosyal güvenliğinin temini,

23- Tarımsal faaliyetlerle ilgili sigortacılığın geliştirilmesi,

24- 1989-1995 döneminde hayvan sayısı ve birim başına verim artışı dikka

te alınarak yıllık ortalama gelişmenin ; kırmızı ette % 4, tavuk etinde % 8 , sütte % 

4.7 ve yumurtada % 4.4 olarak hedef alınması,

25- Nüfusun % 2.5 dolaylarında artacağı, tasarrufa önem verileceği, dış sa

tımda teşvike devam edileceği gibi hususlar gözönünde tutularak; gelir esnekliği ; 

kırmızı et için 0.82, tavuk etinde 0.90, sütte 0,61 ve yumurtada 0,.60 olarak alınmak 

suretiyle 1989-1995 dönemi için talep tahmini yapılmıştır. Bu miktarların esas alın

ması uygun görülmektedir.

26- Kuzu ve dana besiciliğinde hayvanların optimal ağırlık kazanılıncaya 

kadar beside bırakılması, kaynakların etkin kullanımı bakımından önem taşımaktadır. 

Kuzu ve dana besiciliğinde yıllık ilave et üretimi için 1989 - 1995 döneminde sabit 

yatırım ihtiyacı 1988 yılı sabit fiyatları ile 175-325 milyon, hayvansal üretim sektörü

nün aynı dönemde toplam yatırım ihtiyacı ise 1.863-2.370.1 milyon TL. olarak tahmin 

edilmiştir.
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