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ÖNSÖZ 

Günümüzde ulusların en önemli sorunlarından birisi de nüfus artışına 
paralel olarak gıda üretiminin aynı düzeyde artırılamamasıdır. COVID-

19 pandemi süreci özellikle tarımsal ve hayvansal ürünler üretiminde; 
kendi kendine yeterlilik ve sürdürülebilirliğin sağlanmasının ne denli 
önemli olduğunu ve asla ihmal edilmemesi gerekliliğini açıkça ortaya 
koymuştur.  

Nüfusun hızlı bir şekilde artış gösterdiği ve ekonomik kalkınma 
çabalarının yoğun olarak sürdürüldüğü Türkiye’de hayvancılık 
sektörünün, yeterli ve dengeli bir beslenme, kalkınma için gerekli 
dövizin elde edilmesi, istihdamın geliştirilmesi ve çeşitli sanayi 
kollarına hammadde sağlama gibi önemli iktisadi fonksiyonları 
bulunmaktadır. Gelişmiş ülkelerin tarımsal bünyesinde hububat ve 
hayvan ekonomisi hemen hemen esas çatıyı meydana getirmektedir.  

Dünya gelecek planlarını gıda üretimi, pazarlama üzerinde 
gerçekleştirmeye çalışırken Türkiye’nin güçlü olduğu alanda etkinlik 
gösterememesi, ithalatçı konuma gelmesi ülkemiz açısından 
düşündürücüdür.  

Ülke ekonomisi içerisindeki ağırlığı göreceli olarak azalmasına 
rağmen, Türkiye’de önemini koruyan tarım ve hayvancılık sektörlerine 
yönelik politikalar çok geniş bir kesimi ilgilendirmesi nedeniyle 
hükümetleri yakından ilgilendirmektedir. 
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Destekleme politikalarında amaç; tarım ve hayvancılığın üretim 

yapısının iyileştirilmesi, sektörde faaliyette bulunan işletmelerin 
rasyonelleştirilmesi, üreticinin korunması ve özellikle belli bölgelerin 
kalkındırılması için yapılan özel hizmetler ve teşvikler olarak 
özetlenebilir. Kırsal kalkınmanın başarılmasında üretim planlaması, 
destekleme ve teşvik politikalarının uygulanmasında önemli bir araçtır.  

Türkiye’de hayvancılık sektöründe günümüze değin uygulanan 
politikalarda belirsizlik ve istikrarsızlık gözlemlenmektedir. 
Sanayileşme uğruna kırsal kesim ihmal edilmiş, tarım ve hayvancılık 
sektörleri arasında yatırımdan, destekleme politikalarına, kredi ve 
finansman olanaklarından yapısal iyileşme uygulamalarına kadar 
birçok konuda sektörler arası dengeler gözetilmemiş, özellikle 
hayvancılık sektörü aleyhine bozulmuştur.  

1950’li yıllar ve sonrası dönemde, tarımda makinalaşmayı yanlış 
anlayan politikalar sonucu çayır ve mera alanları sürülerek tarım 
arazisine dönüştürülmüş, diğer taraftan da inşaat ve turizm 
yapılanmalarının bu alanları da hedeflemesi ile günümüze değin 
mevcut mera alanlarının üçte ikisi maalesef kaybedilmiştir. Bu durum 
hayvancılıkta üretimin ve kârlılığın artırılmasında en önemli girdi olan 
kaba yemin temininde yetersizlikler yaşanmasına yol açmıştır. Mera 
tahribatı ve yanlış tarım politikaları, ülkemizde özellikle ihracat 
potansiyeli olan ve ekstansif olarak yapılan küçükbaş hayvan 
yetiştiriciliğinde ve besicilikte hayvan sayısında azalmaya ve üretim 
maliyetlerinde artışa yol açmıştır.  

Türkiye’de hayvancılıkta 1980 yılına kadar uygulanan tarım politikaları 

hayvancılıkta ulusal sanayinin kurulması ve pazarın oluşturulması 
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yönünde olmuştur. Bu dönem zarfında hayvansal ürün piyasalarında 

destekleme ve müdahale kuruluşu olarak görev yapan SEK (Süt 
Endüstrisi Kurumu), EBK (Et ve Balık Kurumu kısmen) ve YEM-SAN 

gibi kuruluşlar olmuştur.  

24 Ocak 1980 ekonomik kararları gereği, üretimin değil pazarlama ve 
mali piyasaların teşviki ve dış ticaretin liberalleştirilmesine gidilmiş ve 
başta et olmak üzere hayvansal ürünler destekleme kapsamından 
çıkarılarak serbest piyasa ekonomisinin acımasız koşullarına terk 
edilmiştir. Bu dönem sonrası, hayvancılığa dayalı sanayi kuruluşları 
rehabilite edilmeden özelleştirilme yoluna gidilmiştir. Pazarlamada alt 
yapı yetersizliği olan hayvancılık sektörü de yapılan özelleştirmelerden 
son derece olumsuz yönde etkilenmiştir. Diğer taraftan bu dönem ve 
sonrası Tarım Bakanlığı’nda yapılan reorganizasyon, destekleme ürün 
kapsamını daraltma, girdi de subvansiyon oranlarının düşürülmesi, özel 
sektöre açılma, destekleme alımı yapılan kurumların azaltılması, 
özelleştirme ve benzeri uygulanan yanlış tarım politikaları olarak 
özetlenebilir. Bu dönem sonrası ve günümüzde hayvancılık sektöründe 
yaşanan dar boğazın ve yaşanan ekonomik kısır döngünün ve ithalatçı 
konuma gelinmesinin gerçek nedenini bu yanlış tarım politikaları 
oluşturmuştur. Bu durum hayvansal ürünlerde gıda güvenliğini ve 
sürdürülebilirliği tehdit etmektedir.  

Oysa gelişmiş ekonomilerde özellikle temel mal, stratejik ürün 
kapsamında ele alınan et ve süt piyasaları en fazla müdahale edilen, 
desteklenen ve korunan piyasalardır. Gelişen bu piyasalar halen piyasa 
istikrarlılığının temini açısından sürekli izlenmektedir. Hayvan üreticisi 

ve besicisi, belirli bir fiyat ve pazar garantisi altında korunmaktadır.  
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Türkiye’de hayvancılık sektöründe yer alan katmanlar incelendiğinde 

ekonomik yönden üretici kesimi oldukça dağınık yapıda, küçük ölçekli, 
örgütlenme düzeyi yetersiz bir yapı göstermekte, girdi işleme ve satışta 
ise daha yoğunlaşmış örgütlü bir yapıya sahip olduğu görülmektedir. 
Bu durum üretilen toplam katma değerin paydaşlar arasında 
bölüşümünde adaletsizlik yaratmaktadır. 

Destekleme politikalarının başarısında güçlü üretici kuruluşlarına 
ihtiyaç vardır. Bu nedenle desteklemeler kapsamında üretim kesiminde 

ihtisaslaşma ve üretici örgütlenmeleri mutlaka teşvik edilmelidir.  

Kırsal kalkınmaya ivme kazandırılması beklenen yeni hayvancılık 
politikalarının başarılmasında ilk koşul, şimdiye kadar yapılanların 
aksine, tarım ve hayvancılığa yönelik kararlarda politik değil, 
ekonomik ve sosyal düşünceye öncelik vermek olmalıdır.  

Bu kitap, kamuoyunda yeterince ele alınmayan, tartışılmayan 
hayvancılığın “ekonomik” yönünü ortaya koyan bir anlayışla 
hazırlanmıştır.  

Bu kapsamda; üretimi artırma, kalite, verimlilik, rekabet, kârlılık, 
yönetim, pazarlama, proje hazırlama, hayvancılığa dayalı sanayi, 
hayvan sağlığı ekonomisi, hayvancılıkta biyoteknoloji gibi konularda 
yararlı ve önemli bilgiler içermektedir. Kitabın hayvancılık ekonomisi 
alanında, meslektaşlarıma, sevgili öğrencilere ve sektör paydaşlarına 
yararlı olması en içten dileğimdir. 

                Prof. Dr. Engin SAKARYA  
                Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi 

Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği 
                 Anabilim Dalı 
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GİRİŞ 

Türkiye’de süt ve süt ürünleri üretimi hayvancılık sektörünün en 

dinamik üretim kollarından biri olarak ön plana çıkmaktadır. 2019 

yılında bütün türlerden toplamda 22.960.379 ton süt elde edilmiştir. 

Üretilen sütün %90,51’ini sığır, %6,63’ünü koyun, %2,51’ini keçi ve 

%0,35’ini manda sütü oluşturmuştur (TÜİK, 2020). 

Türkiye’de 2013-2019 yılları arasında üretilen çiğ süt (inek sütü) 

miktarında yaklaşık %25 oranında artış sağlanmasına rağmen, çiğ sütün 

sanayiye aktarılmasında aynı artış oranına ulaşılamamıştır. Üretilen çiğ 

sütün sanayiye aktarılma oranları gelişmiş ülkeler başta olmak üzere 

çoğu Avrupa ülkesinde üretim miktarlarının tamamına yakın değeridir. 

2019 yılında üretilen çiğ sütün sanayiye arzı Türkiye’de %45,74 

oranında gerçekleşmiştir (TÜİK, 2020). Bu oran ABD’de ortalama 

%99,5, Almanya’da %95,5, Polonya’da %81,75 düzeyindedir (USK, 

2018). Türkiye’de çiğ sütün bu kadar düşük oranlarda sanayiye 

aktarılması, sektörün gelişimi ve sütün katma değeri yüksek ürünlere 

dönüşümü noktasında önemli bir engeldir. 

Yukarıda bahsi geçen çiğ sütün sanayiye arzının üretim değerleri ile 

aynı oranda artmaması ve özellikle geçmişten günümüze arz oranının 

düşük seviyelerde seyretmesi çiğ sütün işlenmesi ve kullanımının 

dağınık bir yapı sergilemesine neden olmaktadır. Buna ilişkin olarak 

Türkiye Ziraat Odaları Birliğinin hazırlamış olduğu rapora göre üretilen 

inek sütünün %52,2’lik bölümü sanayide işlem görmektedir. Geri kalan 

kısmı ise oransal büyüklüklerine göre sıralandığında hanede süt ürünü 

üretmek amacıyla %21,5; sanayi dışı direk satımlar %10,5; hanede içme 
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sütü %8,2 ve hayvan besleme amacıyla %5,0; ücretsiz olarak verilen 

%2,2 ve diğerleri %0,4 şeklinde dağılım göstermektedir (TZOB, 2011). 

Süt ve süt ürünleri arzında mevsimsellik ele alındığında birincil 

üretimin çıktısı olan çiğ sütte genel itibariyle işletme ölçekleri, hayvan 

sayısı, suni tohumlama, sürü yönetimi, hayvan besleme, hayvan başına 

verimlilik ile ulaşım ve pazarlama kanaları gibi pek çok hususun çiğ 

sütün mevsimsel arzı üzerine etkilerinin olabileceği öngörülmektedir.  

Süt sanayinde ise durum genel itibariyle en önemli hammadde olan çiğ 

sütün bol olduğu aylar başta olmak üzere, tüketici talepleri ve depolama 

imkânları gibi faktörler doğrultusunda süt sanayi işletmelerinin 

kapasite kullanım oranları ve ürettiği nihai ürün çeşitliliği ile paralel 

olarak değişim göstermektedir. Süt ürünleri üretiminde mevsimsellik 

ele alındığında, çiğ sütün aksine bu alanda kontrolün sanayicinin elinde 

olduğu görülmektedir.  

Bu çalışma ile Türkiye’de 2010/1-2020/9 ayları arasında sanayiye 

aktarılan çiğ süt, inek peyniri, ayran, yoğurt, içme sütü, süt tozu ve 

tereyağı üretiminin mevsimsel seyri ve aylara göre arz miktarlarının 

incelenmesi amaçlanmıştır. 

İNEK SÜTÜ ARZINDA MEVSİMSELLİK 

Türkiye’de son 10 yıllık dönemde inek sütü üretimi büyük oranda artış 

göstermiştir. İnek sütü, üretilen ve sanayiye aktarılan çiğ sütün büyük 

bir kısmını oluşturmaktadır. İncelenen dönem için sanayiye aktarılan 

çiğ sütün (inek sütü) aylara göre seyri Şekil 1’de sunulmuştur. 
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Şekil 1. Türkiye’de Sanayiye Aktarılan Çiğ Süt (2010/1-2020/9) 

Kaynak; TÜİK, 2020 

Türkiye’de 2010/1-2020/9 ayları arası sanayiye aktarılan çiğ süt miktarı 

genel itibariyle yıllara göre yukarı yönlü bir seyir izlemektedir. Bu 

artışın temelinde gerek süt sığırcılığı işletmelerinin ölçeklerinin 

büyüme eğiliminde olması gerekse de sağılan hayvan sayılarındaki ve 

hayvan verimliliğindeki artışların katkıları söz konusudur. Sanayinin bu 

dönemde süt sığırcılığı işletmelerinden aldığı çiğ süt miktarı, sütte 

yaşanan üretim artışı ile de paralel olarak mayıs aylarında en yüksek, 

kasım aylarında ise en düşük seviyeleri görmektedir. 2013-2019 yılları 

arası üretim artışı %25 olan çiğ sütün, sanayiye aktarılan miktarı %20 

oranında artış göstermiştir. Buradan görüldüğü üzere üretimde yaşanan 

artış sanayiye aynı oranda aktarılmamıştır. Bu durumun temelinde 

Türkiye’de süt pazarında oligopson-oligopol bir piyasa düzeninin 

bulunması yatmaktadır (Akın, 2016).  
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Süt sanayinde 13 firma, pazar payının %40’ına yakınını elinde 

bulundururken, 1725 küçük ölçekli işletmenin (mandıra) süt işleme 

oranının %39,43 olduğu belirtilmiştir (Güneş, 2013). Yine aynı dönem 

için süt sanayinde faaliyet gösteren işletmelerin %15,12’si hiç süt 

alımında bulunmamıştır (Akın, 2016). Böyle bir yapının varlığı süt 

sektöründe üretilen çiğ sütün nihai ürün olarak katma değer 

kazanamaması, küçük ölçekli işletmelerin etkinliklerinin az olması, 

bölgesel ürünlerin yetersiz tanıtım ve üretimi ile birlikte ilerleyen 

süreçte süt sektöründe küçük ve orta ölçekli firmaların darboğaza 

girmesine sebep olacaktır. İncelenen 10 yıllık dönemde ocak ve şubat 

ayları kendi içerisinde değerlendirildiğinde her iki ayda yaklaşık %60 

oranında sanayiye aktarılan sütün artış sağladığı görülmektedir. Yine 

aynı dönemde en düşük artış ise mayıs ve temmuz aylarının kendi 

içerisinde %35 oranında gerçekleşmiştir.  

Türkiye’de süt sığırcılığında artan yatırım oranları ve işletme 

ölçeklerinin büyümesine bağlı olarak kış aylarında sanayiye aktarılan 

çiğ süt miktarının yıllar içerisinde artış gösterdiği söylenebilir. 

Türkiye’de 2010/1-2020/9 ayları arası artış trendi büyük oranda 2016 

Kasım ayı sonrası bozulmuştur. Yaşanan olumsuzluğun temelinde, 

kırmızı et fiyatlarında yaşanan artış, süt fiyatlarının düşük seyretmesi 

ve en önemli maliyet kalemi olan yem fiyatlarının aşırı yükselmesinin 

olduğu düşünülmektedir. 

Türkiye’de ilgili dönemde çiğ süt/yem parite değişimleri 

incelendiğinde görülmektedir ki, USK’nin tavsiye fiyatı, çiğ sütün 
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sözleşmeli usulde alım satımına ilişkin yönetmelik kapsamında 

belirlenen pariteyi genel itibariyle yakalayamamaktadır. 

Çiğ süt arzında etkili olan unsurlar incelenen dönem itibariyle 

değerlendirildiğinde yıl içinde yaşanan dalgalanmanın temelinde, 

işletmelerin önemli bölümünün sürü yönetimi ve gebelik 

senkronizasyonu ile üretimlerini yıl içine yayma stratejilerinin 

olmamasıdır. Ayrıca yem tedariki ve hayvan beslemede mevsimsel 

olanaklar dâhilinde üretimlerine devam etmelerininde dalgalanmada 

etkili olduğu düşünülmektedir. 

Süt ve süt ürünleri sektöründe geleceğe dönük oluşturulacak 

yatırımların ve akılcı politikaların geliştirilmesinde güvenilir ve sağlıklı 

bir veri tabanına gereksinim vardır. Bu verilerin modellenmesinde ise 

zaman serileri analiz yöntemlerine ihtiyaç duyulmaktadır.  

Bu çalışmada dikkat çekilmesi gereken diğer bir husus ise Türkiye’de 

çiğ süt arzında mevsimselliğin ele alınırken zaman serisi analizlerinden 

trend ve mevsimselliğe bağlı modellerin kullanılmasıdır. Bu noktada 

mevcut veri setimize 2010/1-2020/9 ayları arası çiğ süt arzı paneline 

trend ve mevsimselliğe bağlı olan zaman serisi analizi (Winters' 

Additive) uygulayarak karar verme kriteri bakımından geleceğe yönelik 

kestirimler yapılabilir. 

Çiğ sütün ilgili dönem için gerçekleştirilen zaman serisi analizine 

(Winters' Additive) göre MAPE değeri 1,709 olarak bulunurken R2 

değeri 0,518 belirlenmiştir. Model, istatistiki olarak da anlamlı 

bulunmuştur (0,046).  
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Şekil 2. Türkiye’de Sanayiye Aktarılan İnek Sütü Winters' Additive Model Grafiği 

 

Gerçekleştirilen bu ve buna benzer zaman serisi analiz yöntemleri, arz 

miktarlarının modellenerek ileriye dönük kestirimlerin yapılabilmesine 

ve geliştirilecek politikalar için önemli referansların oluşturulmasına 

imkân sağlayacaktır. 

SÜT ÜRÜNLERİ ARZINDA MEVSİMSELLİK 

Türkiye’de süt ürünleri arzında sanayinin ürettiği başlıca ürünler inek 

peyniri, yoğurt, ayran, içme sütü, tereyağı ve süttozu olarak 

sıralanabilir. 

Peynir süt sanayinin çiğ süt eşdeğeri yüksek ürünlerinden biridir. Bu 

nedenle çiğ sütün katma değerinin artırılmasına katkısı büyüktür. 

Türkiye’de inek peyniri üretim miktarları ile sanayiye aktarılan çiğ süt 

miktarı arasında yoğun ilişki olduğu belirtilebilir. Bu bağlamda 

Türkiye’de sanayinin ürettiği inek peynirinin 2010/1-2020/9 ayları 

arası değişim miktarları Şekil 3’te verilmiştir. 



 13 

Şekil 3. Türkiye’de Sanayinin Ürettiği İnek Peyniri (2010/1-2020/9) 

Kaynak: TÜİK, 2020 

Türkiye’de inek peyniri üretimi, incelenen dönemde %61 oranında artış 

gösterirken, çiğ sütte bu oran %41 düzeyinde gerçekleşmiştir. Peynir 

üretiminin bu denli artışında, sanayinin bu ürünü saklama ve 

depolamasının kolaylığı başta olmak üzere son dönemde yaşanan 

teknik ve tüketici talepleri doğrultusunda gerçekleşen değişimler ile 

birlikte ürün çeşitliliğinde yaşanan artışların rol aldığı söylenebilir. 

Sanayiye giren çiğ süt miktarından daha yüksek oranda artış gösteren 

inek peyniri yıllık ortalama 595.329 ton miktarında üretilmiştir.  

İnek peynirinin aylara göre üretim miktarları incelendiğinde genel 

itibariyle mayıs ve haziran aylarını kapsayan dönemde üretim en 

yüksek seviyelere ulaşmaktadır. Peynirin bu aylarda üretiminin 

artmasının başlıca nedenleri çiğ süt arzının belirtilen dönemde yüksek 

olması ve peynir üretiminde en önemli masraf unsuru olan çiğ sütün bu 

dönemde fiyatının düşmesine bağlı olarak peynir üretiminin daha cazip 
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hale gelmesidir. Hâlihazırda Türkiye’de süt sanayi işletmelerinin büyük 

çoğunluğunu oluşturan mandıraların çalışma dönemleri mayıs ve 

haziran aylarındaki bu artışlara bağlı olmaktadır. 

İnek peyniri üretimi miktarları 2016, 2017 ve 2019 yıllarında düzensiz 

bir seyir izlemiştir. 2020 yılı itibariyle maliyetlerin hızlı artışı ve 

pandemi süreci, üretimin eski seyrini izlemesine engel olmuştur. Çiğ 

sütte olduğu gibi inek peynirinde de ayların kendi içerisindeki artış 

oranları ocak, şubat ve mart ayları içerisinde en yüksek oranı almıştır. 

Anadolu coğrafyasının yüz yıllardır olgunlaştırdığı kültürel 

miraslarımızdan olan birçok peynir çeşidi günümüzde hak ettiği değere 

kavuşamamıştır. Bu ürünlerin üretim standartlarının oluşturulması ve 

coğrafi tescillerinin yapılarak dünya piyasalarına arzı, ülke 

hayvancılığına ve ekonomisine önemli katkılar sunacaktır. 

Şekil 4. Türkiye’de Sanayinin Ürettiği Yoğurt (2010/1-2020/9) 

Kaynak: TÜİK, 2020 
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Yoğurt üretimi Türkiye’de 2010 yılı ve sonrası 10 yıllık zaman 

diliminde %32’lik oran artışı ile 2019 yılında en yüksek üretim 

miktarına ulaşmıştır. Üretimin yıllar içinde seyri incelendiğinde genel 

itibariyle ağustos ve temmuz aylarının üretimin en yüksek olduğu aylar, 

kasım ve özellikle şubat ayının ise üretim miktarının en düşük seyrettiği 

aylar olduğu görülmektedir. Yoğurt üretiminde yaşanan mevsimsel 

değişimin temelinde tüketici tercihleri başta olmak üzere turizm 

sezonunda yaşanan talep artışının etkisinin olduğu düşünülmektedir.  

Yoğurt üretimi 2020 yılında yaşanan pandemi sürecinden olumsuz 

etkilenerek en düşük üretim değerini mayıs ayı içerisinde yaşamıştır. 

Yine aynı süreçte üretim yıllarının genelinin tersine ağustos ayında 

üretim miktarı aşağı yönlü bir hareketlilik göstermiştir. Yaşanan bu 

üretim düşüşü 2020 yılı turizm sezonunun kötü geçmesi ile 

ilişkilendirilebilir. Yoğurt üretimi Türkiye’de yıllık ortalama 1.095.402 

ton düzeyinde gerçekleşmektedir. Üretim miktarlarını ayların kendi 

içerisindeki değişim oranlarına göre değerlendirdiğimizde genel 

itibariyle dengeli bir dağılımın olduğu görülmektedir. 

Şekil 5. Türkiye’de Sanayinin Ürettiği Ayran (2010/1-2020/9) 

Kaynak: TÜİK, 2020 
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Şekil 5 incelendiğinde Türkiye’de son 10 yılda yıllık ortalama 598.217 

ton ayran üretiminin gerçekleştiği görülmektedir. Son yıllarda 

gerçekleşen üretim miktarları ile 10 yıllık ortalamanın üzerine 

çıkılmıştır. 2010/1-2020/9 ayları arası yıllık üretim miktarında %75 

oranında değişim gerçekleşmiştir. 

Ayran diğer süt ve süt ürünleri ile karşılaştırıldığında üretim miktarını 

en çok artıran ürünlerin başında gelmektedir. Yaşanan bu artışın 

temelinde ambalajlama teknolojisinin gelişimine bağlı olarak ürün 

çeşitliliği ve ulaşılabilirliğinin artması önemli bir etkendir. Ayran 

üretiminin son yıllar itibariyle senede 2 dönem olmak üzere üretim 

miktarında pik seviyelere ulaştığı görülmektedir. Bu dönemler 

genellikle mayıs-nisan ve ağustos-temmuz ayları şeklinde olmuştur. 

Üretimin düşük olduğu dönemler ise ocak ve şubat aylarıdır. Ayran 

üretiminin seyri 2019 Ocak itibariyle bozulmuş ve pandemi ile beraber 

2020 Nisan ayında çok hızlı bir düşüş gerçekleşmiştir. Ayran 

tüketiminin genel itibariyle en yoğun sarf edildiği hazır gıda, restoran 

ve catering firmalarının pandemi sürecinde aylarca düşük kapasitede 

çalışması ve/veya kapalı kalması sebebiyle ayran üretiminde yaşanan 

azalış diğer süt ürünlerine göre Şekil 5’te de görüldüğü gibi çok daha 

sert olmuştur. 
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Şekil 6. Türkiye’de Sanayinin Ürettiği İçme Sütü (2010/1-2020/9)

Kaynak: TÜİK, 2020 

Türkiye’de içme sütünün üretiminin artığı aylar, diğer süt ve süt 

ürünlerinin tersine ocak ve mart aylarını kapsayan dönemlerdir. 

Üretimin en düşük seyrettiği aylar ise ağustos ve temmuz aylarıdır. 

İçme sütünün 2013-2019 yılları arası üretim artışı çiğ süt üretimi ile 

yaklaşık aynı oranda gerçekleşerek %28 olmuştur. İçme sütü bu 

dönemde ortalama yıllık 1.351.352 ton üretilmiştir.  

Türkiye’de pastörize ve UHT süt talebi, fiyatlarının göreceli olarak 

sokak sütünden yüksek olması ve tüketicilerin damak tadına hitap 

etmemesi nedeniyle diğer ürünlerde olduğu gibi bir artış trendi 

yakalayamamıştır. Ancak içme sütünde devletin dönem dönem 

uyguladığı okul sütü projesi gibi projeler ile birlikte gerek tüketici 

alışkanlıklarının artırılması gerekse de çiğ sütte yaşanan dönemsel 

artışların sanayide mas edilmesi amacıyla kullanılmaktadır. 
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Şekil 7. Türkiye’de Sanayinin Ürettiği Süt Tozu (2010/1-2020/9) 

Kaynak; TÜİK, 2020 

Süt tozu üretimine ait şekil incelendiğinde seyrin yoğun inişli çıkışlı 

olduğu görülmektedir. Bu değişiklik üretim değerlerinden daha net 

ortaya konmaktadır. 2010 yılı indeks alındığında 2011 yılında %28 

azalan üretim değeri 2014 yılında %92 artış göstermiş 2020 Eylül ayına 

kadar olan dönemde ise %29 oranında artan bir değişim yaşamıştır. Süt 

tozunun diğer süt ürünlerinden farklı olarak süt piyasasının 

düzenlenmesinde kullanılan bir ürün olması dönemsel iniş ve çıkışların 

daha keskin olmasına neden olmaktadır. Türkiye’de süt piyasasının 

düzenlenmesi amacıyla 2010 yılı sonrası dönemsel olarak Dahilde 

İşleme Rejimi (DİR) kapsamında süt tozu için devlet teşviki 

başlamıştır. Buna bağlı olarak yıllar içerisinde gözlenen yüksek alımlar 

gerçekleşmiştir. Süt tozunun mevsimsel arzı çiğ sütün üretim 

fazlalığına göre şekillenen bir ürün olma özelliği taşıdığı söylenebilir. 
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Şekil 8. Türkiye’de Sanayinin Ürettiği Tereyağı (2010/1-2020/9) 

Kaynak; TÜİK, 2020 

Tereyağı üretiminde son 10 yıllık süreçte, çiğ süt üretimine ve süt 

ürünlerinin büyük bir bölümüne göre daha yüksek oranda (%117) artış 

görülmüştür. Bu artışın en önemli nedenleri arasında tüketicinin 

tereyağına bakış açısında meydana gelen değişimin olduğu 

düşünülmektedir. Geçmiş yıllarda tereyağı sağlığa zararlı bir yağ olarak 

görülürken son yıllarda yaşanan bilimsel gelişmeler ile tereyağın son 

derece sağlıklı bir yağ olduğu gösterilmiş ve bu da yağın talebini 

artırmıştır. İkinci bir neden ise yağsız süt ürünlerinin talebinin 

artmasına bağlı olarak daha çok süt yağının tereyağı üretimine 

ayrılmasıdır. Tereyağı üretimi 2014 yılı ve sonrası dönemde çiğ süt 

arzının yüksek seyrettiği mayıs ve nisan aylarında en yüksek üretim 

değerlerine ulaşmaktadır.  
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SONUÇ 

Türkiye’de çiğ süt üretiminde mevsimsellik birincil üretimin 

gerçekleştiği süt sığırcılık işletmeleri için önemli bir konudur. Bu 

bağlamda üretimin arttığı ve fiyatların düşüş gösterdiği mayıs ve 

haziran aylarında üreticilerin karlılığı üzerine olumsuz olarak 

yansımakta ve çiğ süt fiyat istikrarını etkilemektedir. Yaşanan bu 

durum sanayici açısından süt eşdeğeri yüksek ürünlerin üretiminde 

hammaddenin ucuza temin edilmesi ile bir avantaja dönüşmektedir. 

Genel anlamda sanayinin üretim planlamasının çiğ süt arzının seyrine 

göre değiştiği, arzın yüksek olduğu dönemlerde süt eşdeğeri yüksek 

ürünlerin üretilmesi şeklinde gerçekleştiği görülmektedir. Bu durumun 

sanayi açısından istisnası ise mevsime bağlı tüketici tercihleri 

doğrultusunda üretimi artan yoğurt ve ayran gibi ürünlerdir. 

Birincil üretimin çıktısı olan çiğ sütün arzında mevsimselliğe bağlı 

yaşanan sorunların giderilmesi, işletme ölçeklerinin optimize edilerek 

bölge yapısı ve şartlarına uygun işletmeler haline getirilmeleri ile 

mümkündür. 

Türkiye’de çiğ süt üretiminin son dönemde giderek entansif üretim 

yapan süt sığırcılığı işletmelerine kayması, genel itibariyle bir 

avantajdır. Ancak bu işletmelerin sürü yönetimi ve gebelik 

senkronizasyonu konullarında yetersiz kalmaları, çiğ süt arzlarını yıl 

geneline dengeli bir şekilde yaymalarına engel olmaktadır. 

Son dönemde yaşanan Covid-19 pandemi süreci ile birlikte süt ve süt 

ürünleri sektörünün üretim miktarlarında önemli düşüşler yaşanmıştır. 

Çiğ süt arzı üretim yapısı itibariyle bu pandemiden en az etkilenen 
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üründür. Süt ürünlerinde ise durum, ürünün tüketici tercihleri ve günlük 

hayatta kullanım şekli ve yoğunluğuna göre değişimler göstermektedir. 

Pandemi nedeniyle istihdamda yaşanan azalma, tüketicilere gelir kaybı 

olarak yansımış, bu da süt ve süt ürünleri tüketiminin azalmasına sebep 

olmuştur. Bu durum sanayicilerin azalan talep nedeniyle bazı ürünleri 

daha az işlemesine yol açmıştır. 

Süt ve süt ürünleri sektörü genel itibariyle incelendiğinde birçok sorunu 

barındırdığı görülmektedir. Sektörün hammadde ihtiyacının tamamına 

yakınını karşılayan süt sığırcılığı başta olmak üzere, süt tedariki, sütte 

yaşanan kayıt dışılık, sütte fiyat istikrarının sağlanamaması, haksız 

rekabet, ürün kalite ve içeriğinde yaşanan noksanlıklar, üretim ve 

pazarlamada yaşanan sıkıntılar sektörün karşılaştığı bazı 

olumsuzluklardır. 

Süt sektöründe en önemli sorunların başında birincil üretimin 

hammadde ihtiyacı olan yem gelmektedir. Süt sığırcılığında yem ve 

yemin ucuza tedariki Türkiye gibi bir ülke için büyük önem 

taşımaktadır. Türkiye’nin coğrafi yapısı, bitki örtüsü, iklim özellikleri 

ve mera yapısının bu denli yoğun süt sığırcılığı ve besicilik 

faaliyetlerine uygun olmaması, yem maliyetlerine ve neticesinde süt ile 

et maliyetlerine olumsuz yansımaktadır. Kesif yem fiyatının Türkiye’de 

son dönemde özellikle ithalata dayalı olması ve döviz kurlarında 

yaşanan büyük oranda ki artışlar ile çiftçinin alımını zorlaştırmıştır. 

Devletin yem fiyatlarında yaşanan yüksek artışların önüne geçme 

amaçlı KDV indiriminin bile kısa süre içerisinde yem sanayicileri 

tarafından üreticilerin aleyhine çevrildiği görülmüştür. Yemde yaşanan 
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diğer bir sorun ise süt toplayan sanayicilerin, sütlerini alma karşılığında 

çiftçilere piyasadan daha yüksek fiyatlara kendi süt yemlerini almaya 

zorlamalarıdır. Bu bağlamda değerlendirildiğinde süt sektörü için yem 

sorunu mutlak çözülmesi gereken bir sorundur. Sorunun çözümünde 

geçmişte devlet tarafından özelleştirilen yem fabrikalarının yeniden 

hayata geçirilmesi önem arz etmektedir. Çiftçilerin devlete ait yem 

fabrikaları eliyle desteklenmesi şarttır. Özel ihtisas kooperatiflerinin 

kurulması ve ilgili kanunun günümüz şartlarına göre işler bir yapıya 

getirilmesi gerekmektedir. Kurulacak özel ihtisas kooperatiflerinden 

birinin de yem kooperatifleri olarak planlanması uygun olacaktır. 

Türkiye’de ucuza yem tedarik edilmediği sürece üreticinin para 

kazanması ve tüketicinin ucuza bu gıdalara erişmesi olanaksızdır. 

Süt sığırcılığında yaşanan en büyük sorunlardan bir diğeri ise çiğ süt 

fiyatlarındaki fiyat istikrarsızlığıdır. Türkiye’de süt fiyatlarının 

oluşumu üreticinin beklentisi dışında gerçekleşmektedir. Ulusal Süt 

Konseyinin açıklamış olduğu fiyat genel itibariyle sürdürülebilir bir 

üretim için yetersiz kalmaktadır. Sütte fiyat istikrarının sağlanması 

özellikle bu alanda zor şartlarda üretim yapan çiftçinin üretimde 

kalması için çok önemlidir. Devletin çiğ süt fiyatlarını belirlemede 

üretici, sanayici ve üniversiteler ile birlikte oluşturacağı bağımsız bir 

kurulun üretim yapısına göre belirlenen bölge ve illerde farklı fiyat 

tavsiyelerini bilimsel sonuçlar üzerinden açıklaması daha doğru bir 

yaklaşım olacaktır. Maliyetlerin hesaplamasında kullanılacak veriler 

örneklem dahilinde farklı ölçeklerde ki işletmelerden elde edilmelidir.  
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Sütte fiyat istikrarının sağlanamaması ülke hayvancılığına farklı 

şekillerde olumsuz yansımaktadır. Süt sığırlarında yıllar itibariyle elde 

edilen genetik birikim ve verimlilikler fiyat istikrarsızlığı ile birlikte bir 

anda heba olmakta, en verimli hayvanların kesime gittiği 

görülmektedir. 

Türkiye’de süt ve süt ürünleri arzının sürekliliği büyükbaş 

hayvancılıkta sürdürülebilir üretim değerlerinin korunabilmesi ile 

doğrudan ilişkilidir. Bu bağlamda besicilik faaliyetleri ile süt 

sığırcılığının birbirleri ile doğrudan ilişkili olduğu unutulmamalıdır. 

Türkiye’de 2008 yılında çiğ süt fiyatlarının aşırı düşmesi sonucu 

yaklaşık 1 milyon baş süt ineğinin kesilmesine bağlı olarak damızlık 

hayvan varlığında önemli bir azalış olmuştur. Neticesinde damızlık 

hayvan sayısındaki bu düşüş bir yıl sonra 2009 yılında kırmızı et 

fiyatlarına olumsuz olarak yansımıştır. 

Bu nedenle gerek süt gerekse de et sektörünün kendi alanlarında 

sürdürülebilir bir üretim yapısına kavuşturulması gerekmektedir. Bu 

yapının oluşturulmasında devletin iki sektörün birbiri ile ilişkili 

olduğunu göz ardı etmeden destek kapsamına alması gerekmektedir.  

Son yıllarda gıda ve özellikle süt sektöründe artan tüketici beklentileri 

doğrultusunda sanayi işletmelerinde yüksek nitelikli ve farklılaştırılmış 

ürünler elde edilerek bu ürünleri insan sağlığı için risk oluşturmadan, 

kaliteli ve sağlıklı şekilde çiftlikten sofraya kadar muhafaza eden ve 

hijyen kuralları ve standartlarından ödün vermeyen bir yapıda üretim 

faaliyetinde bulunan modern süt sanayi işletmelerinin kurulması 

gerekmektedir.  
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Türkiye’de süt sanayi işletmelerinin üretilen çiğ sütün sanayiye 

aktarılmasında yaşanan sıkıntılar ile birlikte tüketici tercihleri, ürün 

fiyatlarındaki istikrarsızlıklar, ürünlerin kalite ve içeriğinin tüketiciler 

tarafından anlaşılabilirliğinin düşük olması gibi nedenlere bağlı olarak 

üretimde ve pazarlamada çeşitli zorluklar yaşamaktadır. 

Diğer bir husus ise Türkiye’de gerek çiğ süt alımlarında gerekse de ürün 

içerikleri açısından kalite fiyat ilişkisinin tam anlamıyla oluşmamış 

olmasıdır. Bu durum kaliteli üretim yapan süt sanayi işletmelerinin 

üretim maliyetlerinin, diğer işletmelere göre yüksek seyretmesine 

neden olmaktadır. Ancak kalite fiyat ilişkisi sonucu ortaya çıkan bu 

maliyet artışları sınırlı sayıda tüketici tarafından kabul görmektedir.  

Çiğ sütte kalite kriterleri doğrultusunda alımın Türkiye geneline 

yayılması, gerek üretimini titiz bir şekilde gerçekleştiren çiftçi gerekse 

kaliteli ürün üretme amacındaki sanayiciye olumlu yansıyacaktır. 

Ancak Türkiye’de kalite fiyat ilişkisinin olmaması öncelikle bu 

sistemin Türkiye şartlarında uygulanabilir bir yapıya kavuşturulması ile 

mümkündür. Bu alanda olumlu bir gelişme olarak son yıllarda soğuk 

zincirin sağlanmasına dönük toplu sağım sistemleri ve soğuk zincire 

sahip çiftlik sayılarında artış sağlanmıştır. Bununla beraber birincil 

üreticilerin kaliteli sütü nasıl üretebileceklerini öğrenmeleri amacıyla 

eğitim çalışmalarının yapılması, kaliteli süte yönelik kaliteli yemin 

sağlanması ve hayvan sağılığına yönelik koruma kontrol çalışmalarının 

devlet, sanayi ve çiftçi birlikteliği ile sağlanması gerekmektedir. 

Türkiye’de süt ürünlerinde en çok görülen diğer bir olumsuzluk ise 

taklit ve tağşiştir. Bu durumun önlenmesinde gerek bakanlığa gerekse 
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tüketicilere önemli görevler düşmektedir. Günümüzde kalite ve içerik 

itibariyle noksan ürünler düşük gelirli tüketicilerin en çok tercih ettiği 

ürünler konumundadır. Kaliteli ürün arzı her ne kadar tüketicinin alım 

gücü ile alakalı olsa da tüketiciye bu tercihi yapma noktasında yardımcı 

olacak kalite fiyat ilişkisini yansıtacak, ambalajın üzerine görünür 

şekilde ürün içeriğini gösteren ifadelerin (kaç kilo sütten yapıldığı, 

süttozu kullanıldı mı, kaşarda haşlama şekli vb.) eklenmesi 

gerekmektedir. Açıklayıcı bu etiketler ile tüketicinin kalite fiyat 

ilişkisine göre mallı ederine alması sağlanmalıdır. 

Süt sektöründe yaşanan bir diğer sorun ise çok sayıda küçük ölçekli 

mandıranın markalaşmada yetersiz olmaları, ürünlerine coğrafi işaret 

alarak bulundukları bölgenin peynirini veya diğer süt ürünlerinin 

tanınırlığını artıramamalarıdır. Bu işletmeler süt arzının yüksek olduğu 

dönemde piyasadan çiğ süt toplayan işletmelerdir. Türkiye süt 

sektörünün yerli ve milli ölçekte sürdürülebilir olması küçük ve orta 

ölçekteki mandıra ve işletmelerin varlığı ile mümkündür. Ancak 

toplumun genelinde iptidai ortamlarda hijyenik olmayan üretim yapan 

işletme algısı ve birçoğu için yerinde bir tespit olan bu hususların varlığı 

bu ölçekteki işletmeleri Türkiye’de sorunlu üretim yerleri algısı ile 

muhatap kılmaktadır. 

Süt sanayi işletmelerinin önemli bir masraf unsuru da çiğ süt tedariki 

ve nakliyesidir. Çiğ sütün toplanması ve işletmeye ulaştırılması 

noktasında fabrikanın günlük fiili kapasitesine göre uzak mesafelerden 

ihtiyacının karşılanmasına gidilmektedir. Bu ihtiyaç gerek fabrikanın 

çevresinde faaliyet gösteren süt sanayi işletmelerinin fazlalığı gerekse 
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kaliteli ürün için kaliteli hammadde arayışı ile ortaya çıkabilmektedir. 

Toplanan bu sütlerin çok dağınık bir alandan toplanması ve çok fazla 

sütün birbiriyle karışması sonucunda, toplanan çiğ süt kalite ve 

hijyenden yoksun olmaktadır. Ayrıca büyük ölçekli işletmelerin çok 

uzak mesafelerden tedarik yapması işletmeye önemli mali külfetler 

getirmektedir. 

Türkiye’de süt sanayinde karşılaşılan diğer bir olumsuz nokta ise 

işletmelerin kapasite kullanım oranlarının düşük seyretmesi bazı 

işletmelerde atıl kapasitenin çok fazla olmasıdır. Kapasite kullanım 

oranlarının düşük seyretmesi sonucunda üretilen ürünlerde maliyet 

artışları görülmektedir. Bu sorunun aşılmasında yeni kurulacak 

işletmelerin ve yeniden modernizasyon yapılan işletmelerde kurulu 

kapasite ve yatırım maliyetlerinin rasyonel olarak belirlenmesi atıl 

kapasiteyi önlemeye dönük üretim planlamasının iyi bir şekilde 

yapılması istenilmeyen maliyet artışlarının önüne geçilmesinde önem 

arz etmektedir. Ayrıca yeni kurulacak işletmelerin kuruluş yeri 

seçiminde hammadde tedarikine yakın ve bölgenin gerek tedarik 

gerekse işleme kapasiteleri dikkate alınarak yatırımların doğru yerde ve 

doğru ölçekte gerçekleştirilmesi sağlanmalıdır. 

Türkiye’de süt ve süt ürünlerinde aracı marjlarının dağılımı devlet 

tarafından yakından takip edilmelidir. Zira temel gıda ihtiyacı olarak en 

çok talep edilen ürünlerden olan süt ve süt ürünleri halkın beslenmesi 

için önem teşkil etmektedir. Sanayi işletmelerinin en önemli 

sıkıntılarından biri perakendeci marjlarının yüksek olması, satılan 

ürünlerin tahsilatlarının uzun sürmesi, büyük marketlerde raf bedeli vb. 
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ücretlerin verilmesi başta küçük ve orta ölçekli sanayiciyi zora 

sokmaktadır. Bu noktada devletin düzenleme yapmasının gerek üretici 

gerekse tüketici açısından yararlı olacağı düşünülmektedir. 

Günümüzde her alanda olduğu gibi süt sektöründe de bir küreselleşme 

süreci gerçekleşmiş ve dünya üzerinde süt sektörüne yön veren 

firmaların sayısı azalmaya başlamıştır. Bunun sonucu olarak örneğin A 

firması dünyanın her yerinden çiğ süt alıp istediği ülkede süt tozundan 

süt ürünleri üretebilmekte ve piyasanın oluşumunda söz sahibi konumu 

ile ülkelerin geleceklerini yönetebilmektedir. Bu bağlamda Türkiye’de 

son yıllarda uluslararası şirketlerin yoğun şekilde faaliyetine seyirci 

olmaktadır. Bu uluslararası şirketlerin piyasaya girmesi ve tekelleşen 

bir piyasa yapısı ile rekabet olanaklarını kısıtlamaları Türkiye gibi 

yapısal sorunlarını çözememiş ve sektörde yoğunlaşmanın tam 

anlamıyla sağlanmadığı ülkeler için telafisi olmayan sonuçlara yol 

açabilir. Bu noktada süt sanayicilerinin uluslararası işletmeler ile baş 

edebilmesi olanaksız görülmekle birlikte yerel ürünlerin üretiminin ve 

tanınırlığın artırılması bunlara coğrafi işaret alarak tescillenmesi küçük 

işletmelerin Avrupa’da üretim yapan yerel mandıralar gibi piyasada 

tutunmasına ve tercih edilebilirliklerinin artmasına olanak sağlayacak 

önlemlerin alınması önem arz etmektedir. 
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GİRİŞ 

 

Başta çocuklar ve gençler olmak üzere her yaştan insanın 

beslenmesinde, büyüme çağındakiler için zihinsel ve bedensel gelişim 

açısından hayvansal gıdaların önemi büyüktür (Cevger ve ark., 2005). 

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından insan sağlığı için her kg vücut 

ağırlığı için tüketilmesi gereken protein miktarının 1 gr olduğu ve 

bununda % 42’lik kısmının hayvansal kaynaklı olması gerekli olduğu 

bildirilmiştir (TİGEM, 2019). Bu noktada kırmızı et ve et mamülleri 

içerdiği protein miktarı ve çeşitliliği açısından diğer hayvansal 

gıdalardan bir adım öne çıkmaktadır. Diğer taraftan sadece kırmızı etin 

kendisi değil aynı zamanda kırmızı et yağı, yağda eriyen vitaminler ve 

esansiyel yağ asitleri bakımından da beslenmede önemlidir (Ovalı, 

2002). 

Kırmızı et mamülleri imalat sanayi, hayvansal hammaddeyi, uygulanan 

işleme tekniklerinden yararlanarak raf ömrü uzun ve tüketime hazır 

ürünlere dönüştüren, hayvancılığa dayalı sanayinin önemli bir koludur. 

Bu üretim alanı sayesinde kırmızı et mamüllerinin yılın her döneminde 

tüketimine imkan sağlamaktadır. Bu ürünlerin başında sucuk, sosis, 

salam, pastırma, kavurma ve jambon gelmektedir. Kırmızı et mamülleri 

imalat sanayinin faaliyetleri, hammaddenin tedarikinden başlayarak, 

tüketiciye ürünlerin kaliteli ve güvenli bir biçimde ulaştırılması 

konusunda tüm süreçleri kapsamaktadır.  
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KIRMIZI ET MAMÜLLERİ İMALAT SANAYİNDE YAPISAL 
DURUM 

Kırmızı et mamülleri imalat sanayi diğer gıda üretim sanayi kollarından 

farklı olarak hammaddesini besi işletmelerinden alan nihai ürünün 

tüketiciye ulaşmasına kadar ki tüm süreçlerin tamamının 

faaliyetlerinden doğrudan etkilenen hayvancılığa dayalı bir sanayi 

koludur. Bu bağlamda sektörün yapısal durumunun değerlendiril-

mesinde sürece katkı sağlayan tüm paydaşların irdelenmesi yerinde 

olacaktır. 

Kırmızı et mamüleri imalat sanayi için temel hammadde olan kırmızı et 

üretimi için hayvan varlığı büyük öneme sahiptir. 24 Ocak 1980 

tarihinde uygulanmaya başlayan ekonomik istikrar tedbirleri 

kapsamında, kasaplık hayvan ve et olmak üzere hayvansal ürünlerin 

destekleme kapsamasından çıkarılması, sektörün tümüyle piyasa 

ekonomisi koşullarına bırakılması kararı hayvancılığı geriye 

götürmüştür (Aral ve Cevger, 2000). Bu gerileme 2009 yılına kadar 

devam etmiştir. 

Üretimde meydana gelen gerileme fiyatlara olumsuz yansımıştır. 

Kırmızı etteki fiyat artışlarının önüne geçmek amacıyla 30 Nisan 

2010’dan itibaren kırmızı et ve canlı hayvan ithalatında gümrük 

vergilerini düşürmek için Bakanlar Kurulu Kararı alınmıştır (Aydın ve 

ark. 2011). Ayrıca ilk ithalat kararından sonra 31 Aralık 2010 tarihine 

kadar kırmızı et ve canlı hayvan ithalatına ilişkin Et ve Süt Kurumu ile 

ilgili 3 adet, 20.12.1995 tarihli ve 95/7606 sayılı “ithalat rejimi kararına 

ek karar” yayınlanmış olup bununla ilgili olarak 6 adet Bakanlar Kurulu 
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Kararı alınmıştır (Resmi Gazete, 2017a; Resmi Gazete, 2017b; Resmi 

Gazete, 2017c; Resmi Gazete, 2017d). Alınan bu kararların etkisiyle 

sektörde canlanma olmuş hem hayvan varlığında artış olmuş hem de 

belirli bir dönem fiyatlar düzene girmiştir. 

Türkiye’de 2109 yılı itibariyle sığır varlığı son 10 yıllık süreçte % 

56’lık artış ile 17.688.139 adet olmuştur. Diğer taraftan aynı yıl için 

koyun varlığı 37.276.050, keçi varlığı 11.205.429 adet ve manda varlığı 

184.192 adettir (TÜİK, 2020a). 2010 – 2019 yılları arasında koyun 

varlığında % 61’lik, keçi varlığında % 78’lik ve manda varlığında ise 

% 117’lik bir artış meydana gelmiştir. 

Türkiye’de hayvan türlerine ve yıllara göre kırmızı et üretim miktarları 

ve oransal dağılımı Tablo 1’de verilmiştir (TÜİK 2020b). 
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Tablo 1 incelendiğinde hem sığır eti üretiminde hem de toplam kırmızı 

et üretiminde yıllar itibariyle artış olduğu görülmektedir. Bununla 

birlikte toplam kırmızı et üretiminde sığırın payının 2010 yılında 

%79,23’den 2019 yılında %89,51’e yükselmesi toplam kırmızı et 

üretimindeki artışı da açıklar niteliktedir. Buna karşın koyun, keçi ve 

manda eti üretiminde ciddi azalışlar dikkat çekmektedir. Özellikle 

manda eti üretiminin durma noktasına gelmesi son yıllarda artan manda 

varlığı ile ters orantılıdır.  

Türkiye’de kırmızı et üretimi ve doğal olarak kırmızı et mamülleri 

imalat sanayine hammadde tedarik zinciri için ilk halka besi sığırı 

işletmeleridir. Besi sığırcılığı işletme sayıları, kapasitelere ve hayvan 

varlığına göre oransal dağılımı Tablo 2’te verilmiştir (Aral ve ark., 

2020; GTHB, 2018; HAYGEM, 2018; UKON, 2018). 

Tablo 2. Türkiye’deki Besi Sığırcılığı İşletme Sayıları, Kapasitelere ve Hayvan 
Varlığına Göre Oransal Dağılımı (2017 yılı) 

Ölçek 
Büyüklüğü 

(baş) 

İşletme 
Sayısı 
(Adet) 

Ölçeklere 
Göre 

Dağılımı  
(%) 

Ölçek 
Grubundaki 

Hayvan 

Varlığı 

Hayvan 

Varlığının 
Ölçeklere Göre 
Dağılımı (%) 

1 – 5 119.077 45,07 359.542 9,01 

6 – 9 50.077 18,95 380.802 9,54 

10 – 19 48.740 18,45 705.809 17,69 

20 – 49 32.942 12,47 1.011.701 25,35 

50 – 99 9.731 3,68 672.333 16,85 

100 – 199 2.683 1,02 378.362 9,48 

200 – 499 775 0,29 229.429 5,75 

500 ve üzeri 205 0,08 252.440 6,33 

Toplam 264.230 100 3.990.418 100 

*Kaynak: Aral ve ark., 2020; GTHB, 2018; HAYGEM, 2018; UKON, 2018 
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Tablo 2’te görüldüğü üzere, toplam besi sığırcılığı işletmeleri içinde 

%45,07’lik pay ile en fazla orana sahip ölçek 1-5 baş arası işletmelerdir. 

Her ne kadar oransal olarak en büyük paya sahip olsa da hayvan varlığı 

bakımından %9,01’lik paya sahiptir.  

Burada kırmızı et mamülleri imalat sanayi için yoğun hammadde 

tedariki sağlayan 50 baş ve üzeri işletmelerdir. 50 baş ve üzeri 

işletmeler toplam işletme sayısı bakımından %5,07’lik paya sahip 

olmasına karşın 1.532.564 baş ile en büyük sığır varlığına sahiptir. 

Türkiye’de kırmızı et mamülleri imalat sanayi her ne kadar 

hayvancılığa dayalı bir sanayi kolu olsa da, Uluslararası Standart 

Endüstriyel Sınıflandırması (ISIC) ve Avrupa Topluluğunda Sanayi 

Ürün Listesi’ne (PRODCOM) göre Gıda Sanayi içerisindeki İmalat 

Sanayi başlığı altında yer almaktadır. Uluslararası Standart Endüstriyel 

Sınıflandırması (ISIC) Rev. 4’e göre et sanayi, “et ve et ürünleri imalatı, 

işlenmesi ve muhafazası” başlığı altında değerlendirilmiştir (UNSD, 

2008; TÜİK, 2020d).  

Türkiye Sanayi Ürün Listesi 2017-2018 (PRODTR 2017-2018) ise et 

sanayinin yer aldığı “et ve et ürünleri imalatı, işlenmesi ve muhafazası” 

bölümünü 3 ana faaliyet alanına ayırmıştır. Bunlar sırasıyla “etin 

işlenmesi ve saklanması”, “kümes hayvanları etlerinin işlenmesi ve 

saklanması” ve “et ve kümes hayvanları etlerinden üretilen ürünlerin 

imalatı” şeklindedir. Kırmızı et mamülleri imalat işletmeleri ise “et ve 

kümes hayvanları etlerinden üretilen ürünlerin imalatı” faaliyet alanı 

altında yer almaktadır. Bu sınıflandırma sisteminde mamül madde 

üretiminde kırımızı et ve beyaz et ayrımı yapılmadığından bundan 
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sonraki bölümlerde yapılacak değerlendirmeler bu sınıflandırma esas 

alınarak yapılacaktır. 

Kırmızı et mamülleri imalat sanayi, hayvansal hammaddeyi, uygulanan 

işleme tekniklerinden yararlanarak raf ömrü uzun ve tüketime hazır 

ürünlere dönüştüren, hayvancılığa dayalı sanayinin önemli bir koludur. 

Bu şekilde kırmızı et mamüllerinin yılın her döneminde tüketimine 

imkan sağlamaktadır. Bu ürünlerin başında sucuk, sosis, salam, 

pastırma, kavurma ve jambon gelmektedir. Kırmızı et mamülleri imalat 

işletmelerinin faaliyetleri, hammaddenin tedarikinden başlayarak, 

tüketiciye ürünlerin kaliteli ve güvenli bir biçimde ulaştırılması 

konusunda tüm süreçleri kapsamaktadır. 

Kırmızı et mamülleri imalat sanayinde faaliyette bulunan işletmeler 

çoğunlukla 1980 ve sonrasında kurulmuştur. Bunun nedenlerinden 

arasında 1980 ve sonraki yıllarda benimsenen serbest piyasa ekonomisi, 

yatırım ve teşviklerin artması ve özelleştirmeler sayılabilir (Polat, 

2018).  

Kırmızı et mamülleri imalat işletmeleri için işletmelere ait açık ve 

kapalı alan miktarı önemlidir. Polat (2018) yaptığı çalışmada farklı 

ölçeklerdeki işletmelerde, işletmelerin %46,6’sının 1.000 m2 altında 

üretim alanına (kapalı alan) sahip olduğu görülmüştür. İşletmelerin 

kapalı alanları, yatırımın büyüklüğü ile birlikte ürün çeşitliliği ve işleme 

hattı ihtiyacı, pişirme, olgunlaştırma, kurutma fırınları vb. makine ve 

soğuk hava ünitelerinin miktarına bağlı olarak azalış veya artış 

gösterebilmektedir (Polat, 2018). 
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Aynı çalışmada işletmelerin kurulduğu toplam alan dağılımının 

%53,4’ü 5.000 m2 ve altı olduğu görülmektedir. İşletmelerin kuruluşu 

sırasında toplam alanının belirlenmesinde arazi fiyatları, organize 

sanayi bölgesinde olup olmayışı, işletmelerin kapalı alan ihtiyacı ve 

üretim miktar ve desenini ilerleyen yıllarda artırıp artırmayacağı 

öngörüsü gibi faktörler belirleyici olabilmektedir (Polat, 2018). 

Türk Gıda ve İçecek Sanayi 2016 yılı Envanteri verilerine göre 

Türkiye’de Gıda sanayi, et imalatı ve muhafazası, kümes hayvanları 

etlerinin imalatı ve muhafazası, et ve kümes hayvanı et ürünlerinin 

imalatı işletmeleri sayıları ve bir önceki yıla göre yüzde değişim 

oranları Tablo 3’te verilmiştir. 
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Tablo 3’de görüldüğü üzere et ve et ürünleri imalatı, işlenmesi ve 

muhafazası faaliyetinde bulunan işletme sayısı 2009 yılına göre 2014 

yılında %17.14 lük bir artış ile 535 işletmeye ulaşmıştır. Buna karşın et 

mamülleri imalat işletmeleri sayısında yıllar itibariyle süreğen bir azalış 

olduğu görülmektedir. Et mamülleri imalat sanayinde faaliyet gösteren 

işletme sayılarında ki azalmayı Türkiye İstatistik Kurumu ürün bazlı 

işletme sayısı verilerine bakıldığında da anlaşılmaktadır.  

Tablo 4’te belirtildiği üzere özellikle sucuk ile sosis üreten işletme 

sayısı ve sucuk ile sosis üretim miktarında yıllar itibariye dalgalı bir 

seyir görülmektedir. Buna karşın salam ve pastırma üreten işletme ve 

üretim miktarı artış göstermiştir. 

Türkiye’de et ürünleri imalatı işletmelerinin üretilen bazı ürünlere göre 

sayıları ve üretim miktarları (ton) Tablo 4’te verilmiştir (TÜİK, 2020c). 
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Kapasite kullanım oranı ile ilgili sektörün sorunu olduğu bilinmektedir. 

Buna karşın üretilen ürünlerin beyaz et ve kırmızı et mamülü olacak 

şekilde her bir ürün için ayrı ayrı bir veri ya da bir istatistiki gösterge 

yoktur. Bununla birlikte Türkiye İstatistik Kurumu (Üretim verileri ile) 

ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sanayi Veri Tabanı (kapasite 

kullanım raporlarında beyan edilen veriler ile) üzerinden bir 

değerlendirme yapmak mümkündür.  

2019 yılı itibariyle kapasite kullanım oranları sucuk için %28,17, sosis 

için %28,92 ve salam için ise %38,75 olarak gerçekleşmiştir (TÜİK, 

2020c; TOBB, 2020a; TOBB, 2020b; TOBB, 2020c). Polat (2018) 

çalışmasında 2014-2015 yıllarını kapsayan dilimde kapasite kullanım 

oranları sucuk için %43,98, salam için %32,97, pastırma için %59,03 

ve kavurma için %39,24 olarak tespit etmiştir (Polat, 2018). Sekizinci 

Beş Yıllık Kalkınma Planı, Gıda Sanayii Özel İhtisas Komisyonu 

Raporu, Et ve Et Ürünleri Sanayii Alt Komisyon Raporu verilerine göre 

kapasite kullanım oranları sırasıyla pastırmada %14,6, sucukta %49,3, 

salamda %37,1, sosiste %49,3 ve kavurma ette %32,3 olarak 

belirlenmiştir (SBB, 2020; Yıldırım ve Tayyar, 2006). 

Kırmızı et sanayinin bir kolu olan kırmızı et mamülleri imalat sanayi, 

sadece üretim yaparak değil aynı zamanda istihdam olanağı sağlayarak 

da ülke ekonomisine katkıda bulunmaktadır. Türkiye’de gıda sanayi, et 

ve et ürünleri imalatı, işlenmesi ve muhafazası işletmeleri istihdam 

sayıları ile bir önceki yıla göre yüzde değişim oranları Tablo 5’de 

verilmiştir (TGDF, 2016). 
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Tablo 5’te görüldüğü gibi gıda sanayindeki istihdam verilerinde, yıllık 

değişim oranlarında sürekli bir artışın olduğu görülmektedir. Bununla 

birlikte et mamülleri imalatındaki istihdam verileri dalgalı bir seyir 

izlemektedir. Diğer taraftan 2009 yılı baz alındığında 2014 yılı 

itibariyle imalat işletmelerindeki istihdam sayısında %13,7’lik bir artış 

gözlenmektedir. Ayrıca 2014 yılı itibariyle et sanayi istihdamı, gıda 

sanayindeki toplam istihdamın %10,13’lük kısmını oluşturmaktadır. 

Türkiye’de gıda sanayi içerisinde değerlendirilen kırmızı et sanayi ve 

mamül madde imalat işletmeleri, yaptıkları üretim ve sağladıkları 

katma değer ile ön plana çıkmaktadır. Türkiye’de gıda sanayi, et ve et 

ürünleri imalatı, işlenmesi ve muhafazası işletmelerinde üretim ve 

katma değer rakamları ve yüzde değişim oranları Tablo 6’da 

sunulmuştur (TGDF, 2016). Tablo 6’da görüldüğü üzere, 2009 yılı baz 

alındığında yıllar itibariyle hem üretimde hem de katma değer 

sağlamada et ve et ürünleri imalatı işletmeleri, oransal olarak gıda 

sanayine göre daha hızlı büyümek gösterdiği ve daha fazla katma değer 

yarattığı anlaşılmaktadır. 2014 yılı itibariyle, et ve et ürünleri imalatı 

işletmeleri, gıda sanayinin 144.246 milyar TL’lik üretimine %13,48’lik 

katkı sağlarken, aynı dönem için gıda sanayinin 21.610 milyar TL’lik 

katma değer oluşturmasına %10,96’lık katkıda bulunmuştur.  
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Türkiye’de gıda sanayi ile et ve et ürünleri işletmelerinin ihracat ve 

ithalat değerleri ve ihracatın ithalatı karşılama oranları (%) Tablo 7’de 

sunulmuştur (TGDF, 2016). 

Tablo 7’de görüldüğü üzere, 2009 yılı baz alındığında yıllar itibariyle 

hem üretimde hem de katma değer sağlamada et ve et ürünleri imalatı 

işletmeleri, oransal olarak gıda sanayine göre daha hızlı büyüdüğü ve 

daha fazla katma değer yarattığı anlaşılmaktadır.  

2014 yılı itibariyle, et ve et ürünleri imalatı işletmeleri, gıda sanayinin 

144.246 milyar TL’lik üretimine %13,48’lik katkı sağlarken, aynı 

dönem için gıda sanayinin 21.610 milyar TL’lik katma değer 

oluşturmasına %10,96’lık katkıda bulunmuştur. 
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KIRMIZI ET MAMÜLLERİ İMALAT SANAYİNDE SORUNLAR 

Hayvancılığa dayalı tüm sanayi kollarında olduğu gibi kırmızı et imalat 

sanayinde de hammadde tedarikinden ürün pazarlamasına kadar birçok 

safhada sorun vardır.  

Kırmızı et mamülleri imalat sanayinin sorunlarının başında kaliteli ve 

yeterli hammadde temin edememe gelmektedir (Demirkol, 2007; 

Anonim, 2011; Yıldırım ve Tayyar, 2006; Çakal ve Sert, 2013). Bunun 

sebepleri arasında besi işletmelerinin girdi maliyetlerinin artması, pazar 

bulma sorunu, dönemsel alınan ithalat kararları ile birlikte kasaplık 

hayvan arzında dalgalanmalar sayılabilir.  

Yeterli ve kaliteli hammadde yetersizliği sadece kendi başına ir olmakla 

birlikte sanayide kapasite kullanım oranı düşüklüğüne sebep olmaktadır 

(Anonim, 2011; Çakal ve Sert, 2013). Bu durum doğal olarak 

maliyetlerin artmasına da sebep olmaktadır.  

Kırmızı et mamülleri imalat sanayinin karşılaştığı diğer sorunlar ise 

kayıt dışı kesimler ve merdiven altı üretimlerdir (Demirkol, 2007; 

Anonim, 2011; Tosun ve Demirbaş, 2012). T.C. Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığının 2019 yılı Gıda ve İçecek sektör raporunda kırmızı etin 

sanayide kullanılma oranı %6-7 olarak ifade edilmiştir (STB, 2019). Bu 

durum maalesef kayıt dışı faaliyetler sonucu yapılan üretimlerin 

varlığını doğrulamaktadır.  

Kayıt dışı kesimler ve merdiven altı üretimler sadece ekonomik 

kayıplara değil aynı zamanda gıda güvenliği ve insan sağılığını tehdit 
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etmesi açısında da sektörün sorunları arasında yer almaktadır (Anonim, 

2011; Tosun ve Demirbaş, 2012). 

Kırmızı et mamülleri imalat sanayinin diğer sorunlarını başta kırmızı et 

fiyatları olmak üzere girdi maliyetlerinin yüksekliği, işletmeler için 

sermaye yetersizliği, destekleme politikalarının işletme yapılarına 

uyumsuzluğu, kasaplık hayvan ve kırmızı et pazarlamasında yer alan 

aracı sayısının fazlalığı şeklinde sıralanabilir (Anonim, 2011; Çakal ve 

Sert, 2013).  

SONUÇ 

Tüm bu bilgiler ışığında kırmızı et işleme sanayi tüm sorunlarına 

rağmen gıda sanayinin önemli bir parçası olmakla birlikte hayvancılığa 

dayalı bir sanayi kolu olarak hayvancılığa büyük destek sağlamaktadır. 

Besi işletmelerinden başlayarak nihai ürünün pazarlanması dahil tüm 

süreçlerde üretici, aracı, hammadde ve yardımcı madde tedarikçisi vb. 

bir çok kesimin dahil olduğu kârlı bir yatırım alternatifidir. Bununla 

birlikte kırsal kalkınmaya, istihdama ve dış ticarete olan katkısı ile de 

ayrı bir öneme sahiptir. Diğer taraftan tüm süreçlerde gıda güvenliğine 

dikkat edilmesi ile birlikte insanlara sağlıklı ve kaliteli hayvansal 

protein kaynağı sunma özelliğine de sahiptir. 
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GİRİŞ 

Dünyada kişi başına yıllık et tüketiminin yaklaşık %41’ini kanatlı etleri 

oluşturmaktadır (TÜRKİYEM-BİR, 2019). Kanatlı hayvan eti ürünleri 

içerisinde tüketim düzeyi en yüksek olanı ise kuşkusuz piliç etidir. Piliç 

etinin tüketimde tercih edilmesinin başlıca nedenleri arasında; birçok 

ülke mutfağında sıklıkla kullanılması, sağlık açısından kırmızı ete 

kıyasla daha faydalı olduğu algısı ve nispeten daha uygun fiyatlı olması 

gösterilebilir.  

Günümüzde kanatlı eti sektörü, dünyanın birçok yerinde büyümeye ve 

sanayileşmeye devam etmektedir. Artan nüfus, daha fazla satın alma 

gücü ve kentleşme bu sektördeki büyümenin temel itici güçlerinden 

olmuştur (FAO, 2019). Düşük fiyatlı piliç eti ve artan kişi başına gelir 

ise her ikisindeki değişimlere de duyarlı olan kişi başına piliç eti 

tüketimini artırmaktadır (Taha, 2003).  

Geçmişten günümüze oldukça önemli bir yol kat eden etlik piliç 

sektörü; üretici firmaların politikası ve tüketici talebine göre 

değişmekle birlikte; günlük etlik civcivlerin ortalama 42 günlük bir süre 

boyunca hassas bakım ve besleme koşulları altında büyütülmesi ve 

takiben kesim ağırlığına ulaşan piliçlerin kesilmesi, parçalanması, 

istenen durumlarda ileri işleme tabi tutulması, paketlenmesi ve 

pazarlanması ile sonuçlandırılan bir hayvancılık üretim alanıdır. Söz 

konusu döngü, yıl boyunca yinelenerek tüketici ihtiyacına yönelik 

olarak piliç eti ve ürünlerinin üretimi sağlanmaktadır.  

Türkiye piliç eti sektörü gelmiş olduğu noktada, önemli bir kaliteli 

hayvansal protein kaynağı olan beyaz et talebini ulusal düzeyde 
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karşılayabilmesinin yanı sıra ihracat konusunda da önemli bir aktör 

konumundadır. Ayrıca, sektörde faaliyet gösteren entegrasyonlar dünya 

genelindeki gelişmeleri yakından takip etmekte ve yeni uygulamaları 

üretime kısa bir sürede yansıtmaktadır. Bu nedenle sektörün bilgi 

birikimi, teknolojik donanım, altyapı ve ürün çeşitliliği açısından 

önemli bir noktada olduğu söylenebilir. 

PİLİÇ ETİ SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİ 

Piliç eti sektörünün tarihsel gelişimi incelendiğinde özellikle 1960’lı 

yıllarla birlikte önemli yapısal değişimlerin meydana geldiği 

görülmektedir. 1990’lı yıllardan itibaren ise piliç eti sektörünün 

‘‘Hayvancılık Devrimi’’nin bir parçası olduğu belirtilmektedir. Bu hızlı 

gelişim, üretim ve tüketim artışı, gerek gelişmiş gerekse gelişmekte 

olan ülkelerde, diğer tüm et türlerine kıyasla çok daha yüksek bir 

düzeyde şekillenmiştir. Kanatlı sektörü, özellikle gelişmekte olan 

ülkelerde en hızlı büyüyen hayvancılık alt sektörüdür. Gelişmekte olan 

ülkelerde, üretim çoğunlukla görece küçük ölçekli işletmelerde 

yapılıyor olsa da, bu ülkelerde piliç eti sektörü önemli bir aşama 

kaydetmiş, hatta kimi otoriteler bu durumu bir ‘‘başarı öyküsü’’ olarak 

betimlemiştir. Bu ülkelerde kanatlı hayvan yetiştiriciliği, yoksul kırsal 

hane halkının ana geçim kaynaklarından biri olmaya devam etmektedir 

(Chang, 2007; Mcleod ve ark., 2009; Mottet ve ark., 2017).  

Gelişmekte olan ülkelerdeki kırsal hanelerin yaklaşık %80’inde kanatlı 

hayvan yetiştiriciliği yapılmaktadır. Piliç eti üretiminde sağlanan 

yüksek verimlilik, özellikle sınırlı tarımsal kaynakları bulunan ve 
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nüfusunun büyük çoğunluğunu düşük gelir grubundaki insanların 

oluşturduğu ülkeler için son derece önemlidir (FAO, 2019).  

Yem üretimi ve nakliyesi, kesim prosesi ve işleme teknolojisindeki 

gelişmeler sektördeki güvenliği ve verimliliği artırmış dolayısıyla 

kanatlı endüstrisinin ve bağlı yem endüstrisinin hızla büyümesine, 

işletmelerin kendilerini girdi kaynaklarına veya nihai pazarlara 

yakınlaştırmasına ve dikey olarak bütünleşmesine yol açmıştır. 

Bu gelişmelerin bir sonucu olarak büyük ölçekli işletmeler küçük 

ölçekli işletmelere kıyasla daha avantajlı bir konuma ulaşmıştır. Ölçek 

ekonomisinden yararlanabilen, gerek mevzuat gerekse tüketici talebi 

bakımından dönemin gerekliliklerini yakından takip eden ve teknoloji 

yoğun bir üretim yapan işletmeler sektörde varlıklarını günümüze kadar 

sürdürmüştür. Aynı zamanda sektörde meydana gelen yapısal 

değişimleri takiben, piliç eti üretim sürecinin yetiştirme aşamasında 

sözleşmeli yetiştiriciliğe doğru bir yönelim olmuş, böylelikle nispeten 

düşük bir sermaye ile çiftçilerin ileri bir teknolojiye erişim kazanmaları 

sağlanmıştır (FAO, 2019). 

DÜNYADA PİLİÇ ETİ SEKTÖRÜNÜN MEVCUT DURUMU 

Dünya broyler pazarının yapısı; tüketici tercihleri, hükümet politikaları 

ve kaynakların durumu (tarım-iklim koşulları, arazi, sermaye, emek, 

yem ve teknoloji gibi ana girdilerin mevcudiyeti ve maliyeti) olmak 

üzere temel olarak üç faktörden etkilenmektedir. Etlik piliçlerin 

çevresel faktörlere duyarlılıkları göz önüne alındığında bu koşulların 

üretim yapılan coğrafi bölgede uygun olması, hastalık kontrolünü 

kolaylaştırmakta ve buna ilişkin diğer maliyetleri düşürebilmektedir. 
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(Chang, 2007). Diğer taraftan, yem masrafı, yoğun kümes hayvanı 

üretim sistemlerinin toplam maliyetinin yaklaşık %70'ini oluşturduğu 

için, ucuz yem veya yem hammaddelerinin varlığı ve ulaşılabilirliği, bu 

endüstrinin gelişimi için en önemli faktörlerden biridir.  

Dünyanın en başarılı iki piliç eti üreticisi ülkesi olan ABD ve Brezilya 

aynı zamanda önemli tahıl üreticileridir. 

Yüksek bir verimlilik elde etmek için gerekli olan ileri teknolojiye sahip 

olma, endüstri performansını güçlü bir şekilde etkileyen diğer bir 

faktördür. Bununla birlikte sözleşmeli yetiştiricilik uygulamaları ve 

dikey entegrasyon; gelişmiş üretim, daha verimli pazarlama ve daha 

düşük maliyetle üretilebilen katma değerli ürün sayısının artmasını 

sağlamıştır. Beklendiği gibi, dünyanın en başarılı piliç eti üreticileri 

olan ihracatçı ülkelerdeki piliç eti endüstrisi, modern teknolojiler ve 

yüksek seviyede dikey entegrasyon ile karakterizedir (Chang, 2007). 

Örneğin ABD’de sektörün yaklaşık %99’unda sözleşmeli 

yetiştiriciliğin hakim olduğu ve bunun da entegrasyonlar aracılığıyla 

yürütüldüğü belirtilmektedir (Aust, 1997; Gillespie ve Flanders, 2010). 

Fransa, Almanya, İtalya, Birleşik Krallık ve İspanya’da kümes 

hayvanları yetiştiriciliği ve beyaz et üretimi ağırlıklı olarak 

entegrasyonlar tarafından ve sözleşmeli yetiştiricilik düzeninde 

yürütülmektedir. Hollanda, Belçika ve Polonya gibi ülkelerde ise 

entegrasyonların üretimdeki payı daha düşük seviyelerdedir. 

Almanya’da ise hem entegre hem de bağımsız modeller yaygın olarak 

görülmektedir (European Parliament, 2010). 
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Birçok gelişmiş ülkede piliç eti üretiminde önemli pay sahibi olan 

entegrasyonların sektördeki varlıklarının avantajlı tarafı; üretimin her 

aşamasına hakim bir yapılanma sayesinde optimum kapasite kullanımı, 

broyler yetiştiricisi açısından market ve fiyat garantisi, teknolojinin 

yetiştiriciliğe daha kısa sürede aktarılabilmesi, kalite ve miktar 

yönünden arzın talebe göre uyarlanabilmesinde kolaylık şeklinde ifade 

edilirken dezavantajlı tarafları arasında; etlik piliç yetiştiricilerinin 

ideal pazar koşullarında yüksek bir gelir elde etme fırsatından feragat 

etmek durumunda kalmaları, broyler yetiştiricilerinin girişimci olmaları 

konusundaki sınırlı imkân ve yetiştiricilerin birçok hususta karar verici 

pozisyonda olan entegrasyona tamamen bağımlı yapıları olarak 

sayılabilir (European Parliament, 2010). 

Hükümet politikalarının da sanayinin gelişimi ve ticaretin işleyişi 

üzerinde önemli bir etkisi vardır. Dünya Ticaret Örgütü'ne (WTO) ve 

diğer bölgesel ticaret anlaşmalarına rağmen; tarifeler, kotalar, ithalat 

vergileri ve sübvansiyonlar gibi çeşitli ticaret sınırlamaları ve devlet 

müdahaleleri mevcuttur. Bu müdahaleler bazı Batı ve Asya ülkelerinin 

kanatlı hayvan endüstrilerinin performansının belirlenmesinde büyük 

rol oynamaktadır. Bazı durumlarda, yerli sanayiler sadece devlet 

müdahaleleriyle korundukları için varlıklarını sürdürebilmektedir. 

Hükümet politikalarındaki farklılıklar, ulusların kendi kendine yeterli, 

net ihracatçı veya net ithalatçı olarak ayırt edilmesinde önemli bir 

belirleyici olmuştur (Chang, 2007). 

Bulaşıcı ve salgın hastalıklar, dünya kanatlı sektöründeki üretim ve dış 

ticareti önemli ölçüde etkileyen bir diğer önemli faktördür. Sektör 
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özellikle 2004 ve 2005 yıllarında kuş gribi (HPAI) salgınıyla yoğun bir 

şekilde mücadele etmiş, bazı ülkelerin dış ticareti ve ulusal düzeydeki 

tüketici talepleri önemli ölçüde etkilenmiştir.  

Bu sebeple küresel kanatlı sektörü, kuş gribinin yıkıcı etkisiyle birlikte 

yapısal olarak ve üretim modeli itibariyle birtakım değişikliklere 

gitmiştir. Bu değişikliklerden bazıları; Asya ülkelerinden soğutulmuş 

ürünler yerine işlenmiş ürün ihracatının yapılmaya başlanması, üretim 

kaynaklarının Tayland’dan Güney Amerika’ya kaydırılması, köy 

tavukçuluğunun önemli ölçüde azaltılması, üretimin entegre tesislere 

kaydırılması ve biyogüvenlik uygulamalarının kapsamının artırılması 

olarak ifade edilebilir. 

Çizelge 1’de türler itibariyle dünya kanatlı hayvan varlığının 2007-

2017 yılları arasındaki mevcut durumu ve değişimi görülmektedir. 

Çizelgeye göre 2007 yılında dünya genelinde tavuk, ördek, kaz ve beç 

tavuğu ile hindi varlığı toplamı yaklaşık 20,1 milyar adet iken, 2017 

yılına gelindiğinde bu rakam %23,31’lik bir artışla yaklaşık 24,8 milyar 

adete yükselmiştir. 

2007 yılındaki hayvan sayıları 100 kabul edilerek kanatlı hayvan alt 

türü sayılarının yıllara göre değişimi endekslendiğinde, 2017 yılı 

itibariyle değişimler; tavukta %24,84 artış, ördekte %8,12 artış, kaz ve 

beç tavuğunda %21,09 artış ve hindide %0,62 azalış şeklinde 

gerçekleşmiştir. Yapılan bu hesaplamaya göre sayıca en çok artış 

gösteren kanatlı hayvan türü tavuk olmuş, bunu kaz ve beç tavuğu ile 

ördek takip etmiştir. Bu süre zarfında hindi sayısında ise kayda değer 

bir değişim olmamıştır. 
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2017 yılı itibariyle üretilen kanatlı eti miktarı, dünyada üretilen toplam 

et miktarının yaklaşık %36'sını ve üretilen tavuk eti tek başına, üretilen 

toplam et miktarının yaklaşık %33’ünü oluşturmuştur (FAOSTAT, 

2020). Beyaz et elde etmek amacıyla dünya genelinde üretilen kanatlı 

hayvanların başlıcaları; tavuk, hindi, ördek, kaz, beç tavuğu ve bıldırcın 

vb. olmakla birlikte bunlardan en yaygın olarak yetiştirilen tür tavuktur. 

2017 yılı içinde global düzeyde gerçekleştirilen 109 milyon tonluk 

tavuk eti üretimi, 121,9 milyon tonluk toplam kanatlı eti üretiminin 

yaklaşık %90’ını oluşturmuştur. Onu sırasıyla hindi eti (%4,88), ördek 

eti (%3,66), kaz ve beç tavuğu eti (%2,07) takip etmiştir. 
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Çizelge 2’de yıllara göre farklı kanatlı hayvan türlerinden elde edilen et 

miktarları ve Şekil 1’de 2017 yılında dünyada üretilen kanatlı etinin 

türlere göre dağılımı görülmektedir. 2016 yılında 106.925.018 ton ve 

2017 yılında 109.056.179 ton tavuk eti üretilmiştir. 2017 yılında toplam 

tavuk etinin %42’si Amerika kıtasında üretilmiştir. Onu sırasıyla Asya 

(%35), Avrupa (%17), Afrika (%5) ve Okyanusya (%1) kıtaları 

izlemiştir. 

Şekil 1. Dünyada Türlere Göre Kanatlı Eti Üretimi 2017 (%). 

* FAOSTAT, 2020 
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Çizelge 3, 2017 yılında en fazla tavuk eti üreten 10 ülke seçilerek ve 

onların geçmiş yıllardaki üretim miktarları kullanılarak 

oluşturulmuştur.  

Şekil 2 ise 2017 yılında en fazla tavuk eti üreten 10 ülkenin üretimlerini 

grafiksel olarak göstermektedir. Tavuk eti üretiminde son 20 yılda en 

önemli aktörlerden olan bu 10 ülke, toplam dünya tavuk eti üretiminin 

yaklaşık olarak %60’ını üretmektedir. ABD, Brezilya ve Çin ise toplam 

üretimin yaklaşık %42’sini oluşturmaktadır. 2017 yılı sonunda Türkiye, 

2.136.734 tonluk tavuk eti üretimiyle küresel üretimin yaklaşık %2’sini 

oluşturmuş ve dünya tavuk eti üretiminde 10. sırada yer almıştır. 

Çizelgede ayrıca, 2000 yılında 58.676.000 ton olan dünya tavuk eti 

üretiminin 2017 yılı sonu itibariyle yaklaşık %86’lık bir artış göstererek 

109.056.179 tona ulaştığı görülmektedir. 

Şekil 2. Dünya Tavuk Eti Üretiminin Ülkelere Göre Dağılımı 2017 (bin ton). 

 * FAOSTAT, 2020 

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000 109.056

19.141
13.60712.856

4.444 3.520 3.212 2.258 2.215 2.161 2.137



 67 

 



68 HAYVANCILIK SEKTÖRÜNE EKONOMİK BAKIŞ 

AB ülkeleri, dünyada önemli kanatlı eti üreticileri arasında yer almakta 

olup, 2017 yılında bu ülkeler toplamında üretilen kanatlı etinin yaklaşık 

%83’ünü tavuk eti (12,1 milyon ton) %17’sini ise başta hindi olmak 

üzere ördek ve diğer kanatlı etleri oluşturmaktadır. Sektörün 2010 

yılından bu yana kendi kendine yeterlilik oranı %103 ile %106 arasında 

değişmektedir (FAOSTAT, 2020). Özellikle son yıllarda AB-28 

ülkelerinde gerek kanatlı eti tüketimi gerekse üretimi artış 

eğilimindedir. Kanatlı eti, Avrupa Birliği’nde domuz etinden sonra en 

çok üretilen ve tüketilen et türüdür. (European Parliament, 2019). 

Yüksek kapasiteli entegre sistemlerin AB’deki yaygın tercihinin 

sebepleri arasında çevre, kalite, hijyen ve refaha yönelik mevzuatlarla 

getirilen üretim kısıtlamalarının maliyetleri artırması ve kârlılığı 

düşürmesi bulunmaktadır. Böylece meydana gelen rekabetçi piyasa 

yapısına, daha büyük sermayeye sahip ve profesyonel yapıdaki kanatlı 

şirketleri hakim olmuştur (EUROSTAT, 2015).  

AB ülkelerinde tavuk eti üretiminin yoğunluk ve miktarı ülkelere göre 

büyük farklılıklar göstermekle birlikte bu alanda başı çeken Polonya, 

2017 yılında tek başına toplam üretimin %17’lik (2,1 milyon ton) 

kısmını gerçekleştirmiş ve yıllar itibariyle üretim hacminde önemli bir 

ivme kazanmıştır. Polonya’nın tavuk eti üretimi ihracat odaklıdır ve 

ulusal düzeyde gerçekleştirilen üretimin yaklaşık %50’si ihracata 

yönlendirilmektedir. Önemli bir ihracatçı olan Polonya’nın bu rekabet 

gücünün arkasında diğer üye ülkelere kıyasla ortalama broyler 

fiyatlarının düşük olması yatmaktadır (USDA FAS, 2019). Tavuk eti 

üretiminde Birleşik Krallık 1,6 milyon ton ve İspanya 1,3 milyon tonluk 

üretimle Polonya’yı takip etmektedir.  



 69 

AB tavuk eti üretimine önemli katkıda bulunan diğer ülkeler ise 

sırasıyla Fransa (1,1 milyon ton), Hollanda (1 milyon ton), Almanya (1 

milyon ton) ve İtalya (1 milyon ton)‘dır. 2017 yılında AB’de üretilen 

tavuk etinin yaklaşık %76’sı bu 7 ülke tarafından karşılanmıştır 

(FAOSTAT, 2020). 

Şekil 3’te görüldüğü gibi, 2018 yılında en çok kanatlı eti tüketen ülke 

kişi başına 64,9 kg ile İsrail olmuş, onu 49,7 kg ile ABD ve 48,7 kg ile 

Malezya izlemiştir. Aynı yıl içerisinde OECD ülkelerinde kanatlı eti 

tüketimi 30,6 kg, AB-28 ülkelerinde 23,6 kg ve Dünya ülkelerinde 

ortalama 14,2 kg olmuştur. 

Şekil 3. Seçilmiş Ülke ve Ülke Gruplarında Kişi Başına Kanatlı Eti Tüketimi, 2018. 

 
* OECD DATA, 2019 
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yılda ise kişi başına düşen kanatlı eti tüketiminin artışını sürdürmesi 

beklenmektedir (OECD-FAO, 2018).  

Dünya genelinde üretilen tavuk etinin ihracata konu olan miktarı Şekil 

4’te görüldüğü gibi 2017 yılı sonu itibari ile yaklaşık 13,9 milyon tona 

ulaşmış olup bu ihracatın parasal karşılığı yaklaşık 21,4 milyar dolardır. 

Aynı yıl içerisinde tavuk eti ihracatında en büyük payı olan 5 ülke 

sırasıyla; Brezilya (3,9 milyon ton), ABD (3,2 milyon ton), Hollanda 

(1,2 milyon ton), Polonya (725 bin ton) ve Belçika (543 bin ton) 

olmuştur. 2017 yılındaki toplam ihracatın yaklaşık %67’si bu 5 ülke 

tarafından gerçekleştirilmiştir. Türkiye ise gerçekleştirdiği yaklaşık 405 

bin tonluk ihracatla dünya ihracat sıralamasında 7. sırada yer almıştır.  

Şekil 4. Başlıca İhracatçı Ülkelerin 2017 Yılı Tavuk Eti İhracat Miktarı (ton). 

* FAOSTAT, 2020 
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Brezilya’nın global tavuk eti pazarında lider olmasının ve tavuk eti 

maliyetini düşürebilmesinin en önemli sebepleri arasında sahip olduğu 

ucuz işgücü imkanları ve doğal kaynaklar bulunmaktadır (Tandoğan, 

2014). 

Dünyada 2017 yılı sonu itibariyle toplam tavuk eti ithalat miktarı 12,2 

milyon ton seviyesine ulaşmış durumdadır. Bu ithalatın toplam parasal 

değeri 20,6 milyar $ olmuştur. Aynı yıl içerisinde ilk 5 tavuk ithalatçısı 

ülke sırasıyla; Meksika (788 bin ton), Hong-Kong (736 bin ton), Suudi 

Arabistan (707 bin ton), Japonya (569 bin ton) ve Güney Afrika (480 

bin ton) olmuştur. 2017 yılındaki toplam ithalatın yaklaşık %27’si bu 5 

ülke tarafından yapılmıştır. Türkiye, 2017 yılında 2,7 bin ton tavuk eti 

ithal etmiş ve dünya ülkeleri ithalat sıralamasında 140. sırada yer 

almıştır. 

Gelinen noktada dünyada toplam et üretiminin yaklaşık %10’u dünya 

ticaretine konu olurken, 2018 yılında bu ticaretteki en önemli payı 

yaklaşık %40’lık oranla kanatlı eti almıştır (TÜRKİYEM-BİR, 2019). 

TÜRKİYE’DE PİLİÇ ETİ SEKTÖRÜ 

Türkiye’de broyler endüstrisi gelmiş olduğu noktada, gelişmiş ülke 

örneklerinde olduğu gibi yüksek düzeyde teknik altyapı ile donatılmış 

olup ağırlıklı olarak entegrasyon olarak adlandırılan şirketlerin, 

üretimin bir çok aşamasını bünyesinde topladığı bir yapı içerisindedir.  

Entegre firmalar genel itibariyle sektörde örgütlü bir yapıda 

bulunmakta olup BESD-BİR çatı kuruluşu etrafında toplanmışlardır. 

Ayrıca firmaların bir çoğundaki veteriner hekimlerin, damızlıklardan 
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kesime kadar broyler yetiştiriciliğinin her aşamasında, teknik konularda 

ve meydana gelen sorunlarda birbirleri ile iletişim ve işbirliği halinde 

oldukları bilinmektedir. Türkiye hayvancılık sektörünün kanatlı eti 

üretimi özelinde bel kemiğini oluşturan bu entegre firmalar, zaman 

içerisinde dünya örneklerinin de etkisi altında dikey entegrasyonun 

hakim olduğu bir üretim modelini benimsemişlerdir. 

Dikey entegre bir yapıya kavuşmuş firmalar; piliç eti üretiminin 

damızlıklar, kuluçkahane ve yem üretimi kısımlarından kesim, ileri 

işleme, rendering ve nihai ürün olan piliç eti ve ürünlerinin 

pazarlamasına kadar olan her aşamada entegre firma aktif olarak rol 

almakta, üretimin ardışık ve eş zamanlı tüm aşamalarını etkin bir 

şekilde senkronize etmektedir. Buradaki istisnai alan piliçlerin 

yetiştirilme sürecidir. 

Entegre firmaların bir kısmının sınırlı sayıda yetiştirme kümesleri olsa 

da, yaklaşık 42 günlük piliç yetiştiriciliği çoğunlukla sözleşmeli 

yetiştiriciler tarafından yapılmakta, dolayısıyla entegre firmalar bu 

aşamaya bizzat değil dolaylı yoldan dahil olmaktadır. Bu sayede piliç 

eti üretim döngüsüne farklı kapasitelere sahip kümesleri bulunan çok 

sayıda yetiştirici de dahil olabilmektedir. 

Bu geniş üretim alanının her aşamasını kapsayan dikey entegrasyon ve 

entegre yapılanma sayesinde, artan iletişim, organizasyon ve kontrol 

olanakları, kaynak ve tesislerin maksimum verimlilikte kullanılması, 

bilgi ve teknoloji kullanımında etkinlik, nihai ürün olan piliç etinde 

kalite ve standardizasyonun sağlanması, azalan birim maliyetler ve 

üretim istikrarının korunması sayesinde Türkiye piliç eti sektörü 
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ürünlerin sağlık ve kalite standartları ile üretim ve pazarlamasında 

önemli bir ivme kaydetmiş ve profesyonel yapısı ile günümüz rekabetçi 

pazarında dünya ülkeleri arasında üretimde söz sahibi konuma 

ulaşmıştır. Aynı zamanda sektörde önemli bir role sahip olan ve 

sözleşmeli yetiştiricilik sürecine dâhil olan broyler yetiştiricilerinin 

(fason yetiştirici), sözleşme süresi boyunca pazar ve fiyat garantisine 

ulaşmaları sağlanmıştır.  

Geçmişten günümüze Türkiye piliç eti sektörüne yön veren önemli 

unsurlar arasında artan nüfus, kırmızı et sektöründe çözülemeyen 

maliyet ve fiyat sorunu neticesinde şekillenen ekonomik protein 

kaynağı arayışı, kişi başına düşen piliç eti tüketiminin artmasına bağlı 

olarak artan piliç eti talebi ve dünyadaki sektörel gelişmelerin etkileri 

önemli bulunmaktadır (BESD-BİR, 2014; GTHB, 2016).  

Sektör temsilcileri tarafından beyaz et sektöründe yıllık cironun 

yaklaşık olarak 6 milyar dolar seviyesinde olduğu belirtilmektedir. 

Aynı zamanda, gerek bizzat sektörün içinde gerekse yan dallarda 

yaklaşık 600 bin kişinin doğrudan istihdam edildiği; bununla birlikte 

çiftçi, üretici, sektörle bağlantılı esnaf, yan sanayi, ilaç ve yem 

sektörleri ile pazarlama aşaması da dâhil olmak üzere sektörden 

kazanılan gelirle yaklaşık 2,4 milyon kişinin hayatını sürdürdüğü ifade 

edilmektedir (Koca, 2017). Kısacası sektör, gerek entegrasyonlar 

bünyesindeki çalışanları ve bağlantılı iş kolları gerekse sözleşmeli 

yetiştiricilik uygulamaları ile önemli bir istihdam kapasitesine sahip 

olup ülkeye döviz girdisi sağlamasıyla da ayrı bir öneme sahiptir. 
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Türkiye’de piliç eti sektörüne ait üretim tesisleri, kaynak israfının 

önüne geçmek, kaynak kullanımında etkinliği sağlamak ve düşük 

maliyetle çalışıp daha fazla kar elde etmek ve diğer yandan özellikle 

bölgesel olarak yoğunlaşan nüfusun ihtiyacını karşılamak gibi çeşitli 

amaçlarla çoğunlukla optimum kuruluş yeri seçimi parametrelerini 

dikkate alacak bir şekilde konumlanmış ve özellikle belirli bölgelerde 

lokalize olmuştur. Etlik piliçlerin 2017 yılında sayısal olarak %90’a 

yakın bir kısmı Marmara, Ege ve Akdeniz olmak üzere 3 bölgede yer 

almaktadır. Doğu Marmara Bölgesi toplam etlik piliç sayısının 

%34’üne sahip olup ilk sırada yer almakta, onu %27 ile Ege Bölgesi, 

%15 ile Batı Marmara Bölgesi ve %11 ile Akdeniz Bölgesi takip 

etmektedir (TAGEM, 2018). 

2018 yılında toplam kümes hayvanlarının %64’ünü et tavuğu, %35’ini 

yumurta tavuğu ve %1’ini hindi, kaz ve ördek oluşturmuştur. Dünya 

verilerine paralel olarak beyaz et üretimi amacıyla en yaygın olarak 

yetiştirilen kanatlı hayvan türü tavuktur. 2018 yılı sonu itibariyle 

Türkiye et tavuğu mevcudiyeti 229 506 689 adete ulaşmış olup, 

1998’den bu yana et tavuğu sayısında yaklaşık %37’lik bir artış 

meydana gelmiştir. Bu durum Çizelge 4’te görülebilmektedir. 

Çizelge 5, 1998-2018 yılları arasında Türkiye’de kesilen tavuk ve hindi 

sayıları ile bunlardan elde edilen et üretimi ve yüzde değişimlerini 

içermektedir. Özellikle son 20 yılda istisnai birkaç dönem haricinde 

(2001, 2006, 2016) gerek kesilen tavuk sayısı gerekse üretilen tavuk eti 

miktarı, genel olarak istikrarlı bir artış eğiliminde olmuştur. Bu istisnai 

yıllarda ekonomik kriz, kuş gribi salgının etkisi, Irak başta olmak üzere 
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Orta doğu pazarına yönelik ihracat sorunları ve kuraklık gibi sebeplerle 

bir önceki yıla göre kesilen tavuk sayısı ve üretilen tavuk eti miktarında 

azalma meydana gelmiştir. 
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Türkiye kanatlı sektöründeki işletme ve kümes sayılarının yıllar 

itibariyle değişimi incelendiğinde 2019 yılı sonu itibariyle 74 

kuluçkahane, 338 damızlık, 7.807 ticari etlik ve 2.837 ticari yumurtacı 

olmak üzere toplamda 11.056 işletme bulunmaktadır (HAYGEM, 

2020). Bu işletmelerdeki toplam kümes sayısı ise 20.222’dır. Mevcut 

kümes ve işletmelerde kapasite kullanım oranının yaklaşık olarak %85-

90 düzeyinde olduğu belirtilmektedir (GTHB, 2017). 2018 yılı 

itibariyle kesimhane sayısı 64 adettir (TAGEM, 2018). 

Türkiye’de kişi başına kanatlı eti tüketim düzeyi yıllar itibariyle önemli 

ölçüde artış göstermiştir. Kişi başına kanatlı eti tüketimi 1990 yılında 

3,8 kg iken 2001 yılında 8,5 kilograma ulaşmıştır. 2018 yılı sonu 

itibariyle bu tüketim 1990 yılındaki düzeyinin yaklaşık 6 katına çıkarak 

22 kg seviyesine ulaşmıştır. 2018 yılında toplam kişi başı et tüketiminin 

36,2 kilograma ulaştığı görülmektedir. Kanatlı etleri, yaklaşık 22 kg ile 

bu tüketimin yarısından fazlasını (%60,5) oluşturmuştur (BESD-BİR, 

2019a; BESD-BİR, 2019b).  

Kişi başına tüketilen hayvansal besin miktarı, günümüzde ülkelerin 

gelişmişlik düzeylerini belirlemede oldukça önemli bir kriterdir 

(Sakarya ve ark., 2014). Türkiye’deki kanatlı eti tüketimi, 2018 yılı kişi 

başına kanatlı eti tüketimi 64,9 kg olan İsrail, 49,7 kg olan ABD ve 44,1 

kg olan Avustralya gibi ülkelerin oldukça altında bulunmaktadır. 

Bununla birlikte Türkiye’nin 2018 yılı kişi başına kanatlı eti tüketimi, 

23,6 kg olan AB ülkeleri ortalamasına oldukça yakın olup 14,2 

kilogramlık dünya ortalamasının da önemli bir ölçüde üzerindedir 

(OECD DATA, 2019). 
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Türkiye ticari tavuk eti üretiminde kendi kendine yeterliliği sağlamış 

olup, dış ticarette ihracatçı konumundadır. Son yıllarda Türkiye piliç eti 

endüstrisinin; piliç eti ve sakatatı, ileri işlenmiş ürünler ve tavuk ayağı 

ihracatı gerçekleştirdiği 70’ten fazla ülke bulunmaktadır. (GTHB, 

2016). Bununla birlikte ihracatın ağırlıklı olarak Türki Cumhuriyetler, 

Orta Doğu, Uzak Doğu ve bazı Afrika ülkelerine yapıldığı 

görülmektedir.  

Türkiye’nin tavuk eti ihracatında Irak 2000’li yılların başlarından 

itibaren son derece önemli bir paya sahip olmuştur. 2017 yılında 

gerçekleştirilen yaklaşık 404 bin tonluk tavuk eti ihracatının %54’ü 

Irak’a yapılmıştır. Irak’ı takiben tavuk eti ihracatında önemli olan 

başlıca diğer ülkeler Hong Kong, Kongo, Suriye ve Tacikistan’dır 2017 

yılı itibariyle Japonya ve Filipinler’e kanatlı eti ve et ürünleri ihracatı 

açılmakla birlikte 2018 yılı itibariyle yaklaşık 73 ülkeye kanatlı eti ve 

et ürünleri ihracatı yapılmıştır. 2000 yılında toplam 10,5 bin ton olan 

kanatlı eti ihracatı, 2017 yılına gelindiğinde yaklaşık 40 katına çıkarak 

en yüksek düzeyine ulaşmış ve 412,5 bin ton olmuştur. Ayrıca bu 

ihracatın yaklaşık %98’i tavuk etinden meydana gelmiştir. 

Türkiye’deki toplam tavuk eti üretiminin ihracata yönlendirilen kısmı 

yıllar itibariyle artış göstermektedir. 2000 yılında üretilen tavuk etinin 

yalnızca yaklaşık %2’si ihracata yönlendirilirken, bu rakam 2005’te 

yaklaşık %5, 2010’da yaklaşık %10 ve 2017’de yaklaşık %19 olmuştur 

(TOB, 2018; TAGEM, 2018). 
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Kümes hayvanları ihracatı 2008 yılında 85,5 milyon dolar iken, 2018 

yılında 568,5 milyon dolara ulaşmış olup 651 milyon dolar ile en 

yüksek seviyesini 2014 yılında görmüştür (TÜİK, 2020).  

PİLİÇ ETİ SEKTÖRÜNÜN AVANTAJLARI 

Kanatlı sektörünün piliç eti özelinde yıllar itibariyle yaşanan önemli 

gelişmelerin başlıca nedenleri arasında aşağıdaki maddeler sayılabilir: 

• Bu üretim alanındaki arzın esnek bir yapıda oluşu 

• Üretim alanının tüm yıl boyunca gelir getirmesi 

• Piliçlerin yetiştirme süresi boyunca, eti tüketilen diğer hayvanlara 

kıyasla daha az alana ihtiyaç duymaları 

• Yüksek yemden yararlanma oranı sayesinde birim maliyet 

açısından daha avantajlı olarak üretilebilmeleri 

• Broyler yetiştiriciliğinde yatırımın geri dönüşünün görece daha 

kısa sürede gerçekleşmesi 

• Günümüzde sağlanan modern yetiştirme, ıslah ve hayvan 

besleme uygulamaları sayesinde broyler piliçlerin 42 gün gibi 

kısa bir sürede kesim ağırlığına ulaşabilmeleri 

• İnsan sağlığı için kaliteli bir protein kaynağı ve nispeten uygun 

fiyatlı bir gıda olması sebebiyle piliç eti ve ürünlerine yönelik 

artan talep miktarı  

• Bilinen toplum yapıları ve inanç sistemlerinde piliç eti tüketimine 

yönelik herhangi bir kısıtlamanın bulunmaması 
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Dünya piliç eti sektöründeki büyüme sürecinin, yukarıda sayılan 

avantajlar nedeniyle önümüzdeki yıllarda da devam etmesi 

beklenmektedir. 

GLOBAL VE ULUSAL DÜZEYDE SEKTÖRDE YAŞANAN 
ZORLUKLAR 

Dünya piliç eti endüstrisi sahip olduğu birçok avantaja ve olumlu pazar 

görünümüne rağmen, gün geçtikçe artan bazı zorluklarla karşı karşıya 

kalmaktadır. Özellikle uluslararası ticaretin daha serbest bir hale 

gelmesi, giderek daha dinamik hale gelen pazara uyum sağlayabilmeye 

ilişkin hususlar ve tüketici tercihlerinin değişmesiyle birlikte 

yoğunlaşan küresel bir rekabet söz konusudur. Bu noktada, mevcut 

aktörlerin sürdürülebilirliklerini sağlamaları için kıt veya daha pahalı 

girdiler konusunda işletmelerine avantaj yaratıcı önlemler almaları, 

girişimcilik konusunda uzmanlaşmaları ve türlü şartlara adaptasyon 

potansiyellerini iyileştirerek esnek bir üretim yapısına kavuşmaları 

önem taşımaktadır (Mcleod, 2009). 

Tüketicilerin sanayileşmiş kanatlı hayvan üretim sistemlerine yönelik 

memnuniyetsizliğinde de zaman içerisinde bir artış meydana gelmiştir. 

Tüketicilerin piliç eti ve ürünlerine yönelik başlıca endişeleri: yemlerde 

antimikrobiyal büyüme destekleyicileri, hayvansal protein ve genetiği 

değiştirilmiş hammadde kullanılması, gıda güvenliği, hayvan refahı, 

hastalık kontrolü, ürün kalitesi ve çevresel konularla ilgili artan 

endişeleri, bu alanda iyileştirilmiş üretim yöntemlerine yönelmesi için 

sektörü artan bir baskı ile karşı karşıya bırakmaktadır. Zaman içerisinde 

gerek devlet gerekse tüketici talepleriyle ortaya çıkan katı gereklilikleri 
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yerine getirmenin piliç eti sektöründe üretim maliyeti ve pazar 

rekabetine önemli etkileri olacaktır (Chang, 2007). 

Diğer taraftan OECD ülkelerinde özellikle son zamanlarda, piliç etine 

yönelik talebin, artan tüketici geliri düzeyinde artış göstermediği ve 

genel olarak bir talep durgunluğunun yaşandığı belirtilmektedir. 

Dolayısıyla bu ülkelerde sektör, tüketimin artırılması amacıyla, piliç eti 

üretiminde miktar yönünden artış elde etmekten ziyade işleme, 

paketleme ve sunum yoluyla ürünlere katma değer katılması gibi 

gelişmiş pazarlama yöntemleri üzerine yoğunlaşmaktadır. 

Çok uzun yıllar boyunca devam eden ıslah ve seleksiyon çalışmaları 

sonucunda elde edilen etlik piliç ırklarının enfeksiyöz hastalıklar ile 

stres unsurları ve olumsuz çevre koşullarına duyarlılıklarından dolayı 

ölüm oranları artış gösterebilmektedir. Ayrıca büyük kanatlı sürülerinin 

yüksek düzeyde yöneticilik becerisi gerektirmesi, büyük ölçekli 

işletmeler için yüksek miktarda başlangıç sermayesine ihtiyaç 

duyulması, ürün kalitesinin sürekli ve detaylı bir şekilde kontrol 

edilmesi zorunluluğu, piliç etinin çabuk bozulabilir bir hayvansal ürün 

olması sebebiyle frigofrik araçlarla nakliyesi ve marketlerde pazarlama 

aşamalarının soğuk zincir bozulmadan kontrollü bir şekilde 

gerçekleştirilmesi gerekliliği ve atık/koku yönetimi problemleri, dünya 

broyler yetiştiriciliğindeki başlıca dezavantajlı durumlar olarak 

sayılabilir (Gillespie ve Flanders, 2010). 

Türkiye piliç eti endüstrisi, üretim planlaması yönünden kendini gün 

geçtikçe geliştirmekte, meydana gelen sorunlara çoğunlukla kendi iç 

dinamikleri içerisinde çözüm bulabilmektedir.  
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Sektör, mevcut üretim ve ihracat potansiyeli ile oldukça güçlü bir 

yapıda olmasına karşın; kuş gribi, ihracatın önündeki gümrük kısıtları, 

medyada şekillenen bilgi kirliliği gibi birtakım konjonktürel 

durumlardan olumsuz anlamda etkilenebilmektedir. Tüm bunlarla 

birlikte sektörün daimi sorunları arasında en önemlisi, özellikle karma 

yem, genetik materyal, ilaç ve aşı gibi başlıca girdilerdeki dışa bağımlı 

yapı ve ithalat/döviz kuru ekseninde meydana gelen istikrarsızlıkların 

üretime olan olumsuz yansımasıdır.  

Bahsedilen bu durumlar bir yandan sektörün ihracat olanaklarını 

kısıtlarken diğer yandan dış ticarette rekabet gücünü azaltmaktadır. 

Ayrıca bu endüstri, önemli bir büyüme potansiyeli olmasına rağmen, 

yeni dış pazarlar bulunamadığı durumlarda yalnızca yurt içi tüketimini 

ve sınırlı ihracat talebini karşılayacak kısıtlı bir seviyede üretim 

yapmaya mecbur kalmaktadır.  

SONUÇ 

Endüstriyel tavukçuluk; gerek dünyada gerekse Türkiye’de özellikle 

2000’li yıllarla birlikte kurulan modern üretim altyapısı, ürün çeşitliliği 

ve kalitesi, sektörün rekabet gücü ve insanların hayvansal protein 

ihtiyacını karşılama vb. hususlarda son derece önemli bir konuma 

ulaşmıştır. Kanatlı hayvan eti üretiminde endüstriyel tavukçuluk, 

organik tavukçuluk ile kıyaslandığında önemli bir alan, zaman ve 

kaynak tasarrufu sağlamakta, aynı zamanda meydana gelen atıkların 

bertarafı ve hayvan hastalıklarından ari olma konusunda avantajlı 

durumdadır.  



 83 

Özellikle gelişmiş ülkelerdeki piliç eti tüketim tercih ve trendleri gerek 

hayvan refahı gerekse insan sağlığına ilişkin hususlar göz önüne 

alınarak serbest gezen ve organik etiketli ürünlere doğru kaymış olsa 

da, gelişmekte olan ülkelerde önümüzdeki yıllarda da endüstriyel 

tavukçuluk ürünlerinin başta fiyat avantajı sebebiyle insan tüketiminde 

yeri ve önemini koruyacağı düşünülmektedir.  

Hayvansal üretimin modern sanayi tesislerine entegre edildiği ulusal 

piliç eti sektörü; milli geliri ve ihracatı artırmak, yeni istihdam 

imkanlarına olanak vermek, bölgeler arasındaki gelişme farklılıklarını 

sektörler arası sağlanacak dengeli bir kalkınma ile azaltmak ve ulusal 

kalkınmanın istikrarlı bir şekilde sağlanması gibi çok önemli 

hususlardan oluşan hayvancılığın iktisadi fonksiyonlarını bünyesinde 

taşımaktadır. Ayrıca ulusal piliç eti talebinin karşılanması ve 

sürdürülebilir yapıdaki üretim, gelişmiş ürün işleme hizmetleri ile 

katma değer yaratma, hızlı, yaygın ve teknolojik pazarlama 

mekanizması, istikrarlı büyüme eğilimi ve ihracat potansiyeli ile yeni 

yatırımlar kapsamında yaratılan iş imkânları ve buna bağlı olarak göçün 

azaltılması sayesinde gerek kırsal kalkınmaya, gerekse bölgesel ve 

ulusal ekonominin gelişimine önemli bir katkı sağlamaktadır. Tüm bu 

verilerin ışığında, piliç eti endüstrisinin çağdaş ve dinamik yapısıyla 

başta ulusal kanatlı sektörü olmak üzere diğer hayvancılık alt sektörleri 

arasında önemli bir konuma sahip olduğu ve bu konumunu ileriki 

dönemlerde de güçlendirerek koruyacağı düşünülmektedir. 
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GİRİŞ 

Hayvansal üretim faaliyetinde bulunan yetiştiricilerin kârlılığını ve 

refah düzeyini iyileştirmek için gelir düzeyini artırmaları gereklidir. Süt 

ve süt ürünleri, kırmızı et ve et ürünleri, bal ve diğer arıcılık ürünleri 

gibi hayvansal ürünlerin satışı ile elde ettikleri gelir miktarının 

üreticileri tatmin edici seviyelere ulaştırılmasında üretim maliyetlerini 

azaltan, satış gelirlerini artıran birtakım girişimler gereklidir. Farklı 

istek ve ihtiyaçlara sahip tüketicilerin beklenti ve memnuniyetlerini 

maksimize etmek hem ulusal hem de uluslararası pazarlarda etkin bir 

faaliyet sürdürebilmek için tüketicilerin talep ve beklentilerine uygun 

standartlarda üretim yapılmalıdır.  

Piyasaya sürülen ürünlerin satış gelirlerinin artırılmasında 

tanıtım/reklam, promosyon ve doğrudan pazarlama gibi tutundurma 

araçlarının aktif ve pazarlama kanallarının etkin kullanımı üretici-

tüketici arasındaki bağlantının kurulmasında büyük önem arz 

etmektedir. Pazarlama araçları, küçük, dağınık ve irrasyonel bir 

yapıdaki hayvancılık işletmeleri için ekstra maliyet olarak 

görülmektedir. Pazarlama faaliyetlerinin kolay ve düşük maliyetli bir 

şekilde yürütülmesi bakımından Fikri Sınaî Mülkiyet Haklarının üretici 

ve tüketiciler üzerine önemli etkilerinin olduğu düşünülmektedir. 

Fikri Sınaî Mülkiyet Hakları (FSMH), Fikri Mülkiyet ve Sınaî Mülkiyet 

olmak üzere ikiye ayrılır. Bir eser üzerinde sahip olunabilecek tüm 

hakları (maddi ve manevi hakların tamamını ve komşu hakları) ifade 

eden Fikri Mülkiyet (Telif Hakkı, Fikri Hak), bir kişiye ya da kuruluşa 

ait fikir ürünüdür. Bu kişi ya da kuruluş bunu serbestçe paylaşmayı veya 
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kullanımını belirli biçimlerde kontrol etmeyi tercih edebilir. Sanayi ve 

tarımdaki buluşların, yeniliklerin, yeni tasarımların özgün çalışmaların 

ilk uygulayıcıları adına; ticaret alanında üretilen ve satılan malların 

üzerindeki üretici veya satıcısının ayırt edilmesini sağlayan işaretlerin 

sahipleri adına tescillenmesini ve bu ürünü üretme ve satma hakkına 

belirli süre sahip olmalarını sağlayan gayri maddi hakka sınaî mülkiyet 

hakkı denir. FSMH hakları genel olarak yedi grup içinde ele alınır. 

Bunlar; fikir-sanat eserleri, entegre devre topografyaları, yeni bitki 

çeşitleri üzerindeki ıslahçı haklar, patent, endüstriyel tasarım, coğrafi 

işaretler ve markadır (T.C. Ticaret Bakanlığı, 2019). 

COĞRAFİ İŞARET KAVRAMI VE GENEL ÖZELLİKLERİ 

Büyüme, verimlilik, katma değer etkisi ve ulusal-uluslararası rekabet 

gücü gibi ekonomik değişkenleri etkileyen FSMH’ları, ticari 

faaliyetlerin küresel boyut kazanmasıyla daha da önemli hale gelmiştir. 

FSMH’larından biri olan coğrafi işaretler (Cİ), bir bölgeden 

kaynaklanan ya da belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri 

itibariyle bu bölge ile özdeşleşmiş bir ürünü gösteren işaret olarak 

tanımlanabilmektedir. Cİ’ler birtakım özellikleri nedeniyle diğer 

FSMH’larına göre bazı avantajlara sahiptir. 

Coğrafi işaretler diğer FSMH’ları gibi tekel hakkı sağlamaz. Üretim ve 

ticaret yetkisi tek bir kişi ve kuruma ait olmayacağı için diğer 

üreticilerde Cİ’lerin sağlamış olduğu avantajlardan yararlanabil-

mektedir. Coğrafi işaretler gelişmekte olan ülkelerde karşılaştırmalı 

üstünlüğe sahiptir. Cİ koruması için çok kapsamlı bir alt yapıya ve çok 

büyük finansman gerektiren AR-GE çalışmalarına ihtiyaç olmaması, 
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patent ile kıyaslandığında Cİ tescili ve başvurusunun daha az maliyetli 

olması, daha önce koruma alan ürünlerde de uygulanabilir olması gibi 

bazı üstünlükleri ile diğer FSMH’larından ayrılmaktadır. Diğer bir 

FSMH olan Patent ise, Coğrafi İşaretlerin aksine korunan ürünlerin 

(ilaç vb.) yüksek fiyatlara satılmasına yol açıp, düşük gelir düzeyine 

sahip tüketicilerin söz konusu ticari ürüne ulaşımını kısıtlamaktadır. 

Telif hakları ise eğitim için gerekli materyallere gelişmekte olan 

ülkelerin (okulları ve üniversiteleri) yeterli düzeyde erişimini ve 

kullanımını sınırlandırarak geleneksel bilgilerin çok uluslu şirketlerce 

koruma altına alınmasına yol açabilecektir (Gökovalı, 2007). 

Bir bölgeye ait meyve, taş, maden diğer bölgelerde üretilenlerden farklı 

olabilir veya bir bölgede üretilen halı, kilim, kumaş vb. herhangi bir 

şekilde ün kazanmış olabilir. Söz konusu ürünlerin o bölgenin adı 

kullanılarak satılması, tüketiciler tarafından o ürünün benzerlerinden 

farklı özelliklere sahip olarak algılanabilir. Tüketiciler o bölge ismiyle 

satışa sunulan ve tanınırlığı olan ürünleri o bölgeye duydukları güven 

algısıyla aynı türdeki diğer ürünlere tercih edebilirler. Bu kapsamda 

Cİ’ler, geleneksel bilginin bir ürün gibi şekillenip, paketlendiği, 

alındığı ve satıldığı bir boyut içermekte olup, ürünün kalitesi, 

geleneksel üretim şekli ve coğrafi kaynağı arasında kurulan sıkı bağı 

simgeleyen bir güvencedir (Türk Patent ve Marka Kurumu, 2019). 

Coğrafi işaretlerin; üreticilerin piyasa şartlarında daha fazla satış geliri 

elde etmesine ve rekabet avantajı kazanmasına, tüketicilerin de güvenli 

ve sağlıklı ürünlere ulaşımında koruyucu rol üstlenmesine, ayrıca 

pazarlama olanaklarının artırılmasına ve kırsal kalkınmanın 
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iyileştirilmesine sağladığı katkıları nedeniyle oldukça önemli etkileri 

bulunmaktadır. 

Coğrafi İşaret (Cİ) ve Geleneksel Ürün Adı (GÜA) tescili ile; ayırt 

ediciliğin sağlanması, üretim metodu ve kalite süreçlerinin garanti 

altına alınması, biyo-çeşitliliğin korunması, sürdürülebilir ve izlenebilir 

ürün kalitesinin sağlanması, ürün taklitçiliği ile mücadele edilmesi, 

ülkenin tarihi ve kültürel değerlerinin korunması, kırsal kalkınma ve 

tüketicinin korunmasına katkı sağlanması gibi birçok kazanım söz 

konudur (Türk Patent ve Marka Kurumu, 2020a). 

Coğrafi İşaretler menşe adı ve mahreç işareti olmak üzere ikiye ayrılır. 

Coğrafi işaretlerden birisi olan menşe adı, coğrafi sınırları belirlenmiş 

yöre, bölge veya istisnai durumlarda ülkeden kaynaklanan, tüm veya 

esas özelliklerini bu coğrafi alana özgü doğal ve beşerî unsurlardan 

alan, üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerin tümü bu coğrafi alan 

sınırları içinde gerçekleşmesini ifade eden “ürünün menşeini” belirtir. 

Bu tür ürünlere örnek olarak Eskişehir Lületaşı, Finike portakalı, Afyon 

Kaymağı, Kars Kaşarı, Ezine Peyniri verilebilir (Türk Patent ve Marka 

Kurumu, 2019). 

2020 yılı Aralık ayı itibariyle Türkiye’de toplam 221 menşe adı ile 

tescillenmiş Cİ bulunmaktadır. İlk olarak 1997 yılında Türk Rakısı 

tescillenerek koruma altına alınmış, bunu Eskişehir Lületaşı takip 

etmiştir (Türk Patent ve Marka Kurumu, 2020b). 

Coğrafi işaretlerden bir diğeri ise mahreç işaretidir. Üretiminden 

işlenmesine kadar ki süreçlerin en az biri sınırları belirlenmiş bir coğrafi 

alanda gerçekleşen ürün için mahreç işaret alınabilir. Mahreç işaretine 
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konu olan ürünün özelliklerinden en az biri o yöreden 

kaynaklanmalıdır. Ürünün yöre ile bağlantısı sadece ünü ile de olabilir. 

Bu tür ürünlere örnek olarak Antep Baklavası, Afyon Sucuğu, Çubuk 

Turşusu verilebilir (Türk Patent ve Marka Kurumu, 2019). 

2020 yılı Aralık ayı itibariyle Türkiye’de toplam 379 Mahreç İşareti ile 

tescillenmiş Cİ bulunmaktadır. İlk olarak 1996 yılında Halı ve Kilimler 

ürün grubu içerisinde 23 adet ürün tescillenmiştir (Türk Patent ve 

Marka Kurumu, 2020b). Ayrıca, menşe adı veya mahreç işareti 

kapsamına girmeyen ve ilgili piyasada bir ürünü tarif etmek için 

geleneksel olarak en az 30 yıl süreyle kullanıldığı kanıtlanan adlara 

“Geleneksel Ürün Adı (GÜA)” denilmektedir. Geleneksel üretim veya 

işleme yöntemi/geleneksel bileşimden kaynaklanması ya da hammadde 

veya malzemeden üretilmiş olması şartıyla geleneksel ürün adı olarak 

değerlendirilebilir. Örnek olarak baklava, lokum, höşmerim, pastırma 

vb. ürünler verilebilir. Cİ ve GÜA’larının tescili tek bir üreticinin 

haklarını değil, tescil bölgesinde belirli standart ve şartlar altında üretim 

ve pazarlama yapan kişilerin tümünün haklarını korur. Coğrafi 

işaretlerin sağladığı hak belli bir kişi veya kuruluşlara bağlanamaz, 

alansal, yöresel, bölgesel, ülkesel genelliğe sahiptir (Türk Patent ve 

Marka Kurumu, 2019). 

TÜRKİYE’DE COĞRAFİ İŞARETLERİN DURUMU VE 

MEVZUATI 

Dünya’da dengeli ve ulaşılabilir bir fikri mülkiyet sistemi 

oluşturabilmek ve yönetebilmek için oluşturulmuş uluslararası 

kuruluşların en başta geleni Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO)’dür. 
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1883 tarihli Sınaî Mülkiyetin Korunmasına İlişkin Paris Sözleşmesi ve 

1886 tarihli Edebiyat ve Sanat Eserlerinin Korunmasına İlişkin Bern 

Sözleşmesi’nde WIPO’nun temelleri atılmıştır. 14 Ağustos 1975 tarih 

ve 7/10540 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Türkiye’nin WIPO’ya 

katılımı uygun bulunarak, 12 Mayıs 1976’dan itibaren Türkiye 

organizasyonun üyesi olmuştur. Günümüzde WIPO’ ya üye 193 ülke 

bulunmaktadır (T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel 

Müdürlüğü, 2020). 

Türkiye’de coğrafi işaretlerin koruma altına alınması 1995 yılında 555 

sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile başlatılmış ve tescil 

yetkisi Türk Patent Enstitüsü’ne verilmiştir. 1995 yılındaki 555 sayılı 

KHK, 22.12.2016 Tarih ve 29944 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan 

6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu 191 inci maddesiyle yürürlükten 

kaldırılmıştır. 29.12.2017 Tarih ve 30285 Sayılı Resmi Gazete’de 

Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Amblem Yönetmeliği 

yayınlanmış, coğrafi işaretler ve geleneksel ürün adlarına ilişkin 

amblem kullanımına yönelik usul ve esaslar düzenlenmiştir (T.C. 

Resmi Gazete, 1995), (T.C. Resmi Gazete, 2017a), (T.C. Resmi Gazete, 

2017b). Aşağıda Türkiye’de kullanılan Coğrafi İşaret ve Geleneksel 

Ürün Adına ait amblemler sunulmuştur. (Şekil 1.) 

 

 

 

 



 97 

Şekil 1. Türkiye’de Coğrafi İşaret- Geleneksel Ürün Adı Amblemleri 

Mahreç İşareti Menşe Adı Geleneksel Ürün Adı 

   

Kaynak: Türk Patent ve Marka Kurumu, 2020a 

Şekil.1’de yer alan amblemler birlikte kullanıldığı coğrafi işaret ve 

geleneksel ürün adının 6769 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak 

tescil edilmiş olduğunu belirten Türk Patent ve Marka Kurumu 

tarafından oluşturulan işaretlerdir. 

Tescil edilen coğrafi işaretli ürünler 6769 sayılı Sınai Mülkiyet 

Kanununun 49 uncu ve Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına 

Dair Yönetmeliğin 45 inci maddesine göre denetlenmektedir. Bu 

denetimler tescil belgesinde yer alan “denetleme” başlığı altında 

belirlenen kişi ve kurumlar tarafından yapılmaktadır. Denetim sürecinin 

denetim organlarıyla uygun bir şekilde yapılmasından tescil ettiren 

sorumludur. Denetim mercii, denetimlerini yaparken üniversiteler, 

araştırma kuruluşları vb. veya TS EN ISO/IEC 17065 standardına 

uygun kurum ve kuruluşlardan yardım alabilir. Tescil ettiren gerekli 

gördüğü durumda Kanunun 42 nci maddesine göre değişiklik talep 

ederek bu kuruluşlardan birinin denetim mercii olarak belirlenmesini 

isteyebilir. Denetim neticesinde herhangi bir uygunsuzluk tespit 
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edildiğinde, uygunsuzlukla ilgili olarak tescil ettiren tarafından yasal 

yollara başvurulabilir (Türk Patent ve Marka Kurumu, 2020c). 

SAYISAL VERİLER İLE COĞRAFİ İŞARET 

Türkiye’de Coğrafi İşaretlerin koruma altına alınması dünya tarihine 

göre oldukça yeni bir kavramdır. Türkiye’de coğrafi işaret kapsamında 

mahreç işareti ile korumaya alınan ilk ürün 1996 yılında “Hereke İpek 

Halısı” olmuştur (Türk Patent ve Marka Kurumu, 2020b). 

Aşağıda Çizelge 1’de Türkiye’de yıllara göre Coğrafi İşaret başvuru ve 

tescil sayılarına ilişkin bilgiler bulunmaktadır (Türk Patent ve Marka 

Kurumu, 2020d). 

Çizelge 1. Türkiye’de Coğrafi İşaret Başvuru ve Tescil Sayıları 
Yıllar Başvuru Tescil 

1996 25 24 
1997 2 1 
1998 0 0 
1999 1 2 
2000 9 3 
2001 8 8 
2002 8 12 
2003 22 10 
2004 12 10 
2005 15 1 
2006 16 4 
2007 11 13 
2008 14 15 
2009 9 23 
2010 26 30 
2011 20 6 
2012 35 2 
2013 32 8 
2014 52 6 
2015 39 8 
2016 93 13 
2017 242 111 
2018 228 87 
2019 202 70 

Kaynak: Türk Patent ve Marka Kurumu, 2020d 
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Çizelge 1’deki sayısal veriler incelendiğinde; 2015 yılına kadar toplam 

356 adet başvuru, 186 adet tescilli Cİ bulunmaktadır. Son 5 (2015-

2019) yılda bu sayılara 804 adet başvuru ve 289 adet tescilli Cİ 

eklenmiştir. Başvuru ve tescil edilen üründeki tüketici ve üreticiler 

tarafından Coğrafi İşaretlerin tanınması, öneminin daha iyi anlaşılması 

ve yaygınlığının artmasının önemli rolü bulunmaktadır. Böylelikle 

tüketicilerin ürünlere karşı güven duymalarına ve coğrafi işaret 

sertifikası almış ürünleri talep etmelerine ve üreticilerinde pazarlama 

maliyetlerinin düşmesi ve satış gelirlerinin artması nedeniyle daha fazla 

gelir elde etmelerine imkân sağlanabilecektir. 

Aşağıda, Çizelge 2’de Türkiye’de ürün gruplarına göre tescilli Coğrafi 

İşaret ve Geleneksel Ürün Adı sayı ve yüzdelerine ait veriler yer 

almaktadır (Türk Patent ve Marka Kurumu, 2020e). 

Çizelge 2. Ürün Gruplarına Göre Tescilli Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Sayı 
ve Yüzdeleri 

Ürün Gruplarına Göre Tescilli Cİ ve GÜA Sayı 
(adet) 

Yüzde 
(%) 

İşlenmiş / işlenmemiş et ürünleri  12 2,0 
Peynirler  18 3,0 
Katı ve sıvı yağlar (Tereyağı dahil) 12 2,0 
Peynirler ve tereyağı dışında kalan süt ürünleri  6 1,0 
Halılar ve kilimler  37 6,1 
Diğer ürünler  29 4,8 
Çikolata, şekerleme ve türevi ürünler  27 4,5 
Yemekler ve çorbalar  123 20,4 
Dokumalar  30 5,0 
Alkolsüz içecekler  7 1,2 
Dondurmalar ve yenilebilir buzlar  4 0,7 
Biralar ve diğer alkollü içkiler  10 1,7 
İşlenmiş ve işlenmemiş meyve ve sebzeler ile mantarlar  154 25,5 
Diğer el sanatı ürünler  37 6,1 
Bal  8 1,3 
Fırıncılık ve pastacılık mamülleri, hamur işleri, tatlılar  88 14,6 
Yiyecekler için çeşni/lezzet vericiler, soslar ve tuz  4 0,7 

Kaynak: Türk Patent ve Marka Kurumu, 2020e 
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Çizelge 2 incelendiğinde; 2020 yılı Aralık ayı verilerine göre 

Türkiye’de toplam 606 adet tescillenmiş Coğrafi İşaret ve Geleneksel 

Ürün Adı olup bununla beraber 679 adet başvuru aşamasında olan Cİ 

ve GÜA bulunmaktadır. Bu çizelgeye göre Coğrafi işaret tescili alan 

ürünler 17 farklı gruba ayrılmıştır. 154 adet tescilli Cİ ve GÜA ile en 

fazla ürün %25,5’lik pay ile “İşlenmiş ve İşlenmemiş Meyve ve 

Sebzeler ile Mantarlar” ürün grubu içindedir. Bunu sırasıyla %20,4’lük 

(123 adet) pay ile “Yemekler ve çorbalar”, %14,6’lık (88 adet) pay ile 

“Fırıncılık ve pastacılık mamülleri, hamur işleri, tatlılar” izlemektedir. 

Cİ ve GÜA tescili alan ürünler içinde hayvansal ürünlerin payı düşük 

kalmıştır. İşlenmiş-İşlenmemiş Et Ürünleri (%2,0 / 12 Adet Tescilli), 

Peynirler (%3,0 / 18 Adet Tescilli), Peynirler ve Tereyağı Dışında 

Kalan Süt Ürünleri (%1,0 / 6 Adet Tescilli) ve Bal (%1,3 / 8 Adet 

Tescilli) dahil edildiğinde toplam tescilli Cİ ve GÜA’ları içinde %7,3’ü 

(44 Tescilli Ürün) hayvansal ürünlerden oluşmaktadır. Tereyağı dahil 

katı ve sıvı yağlar ürün grubunda sadece Şanlıurfa Sade yağı (Urfa 

Yağı) ve Tonya Tereyağı bulunmaktadır. Ayrıca “Yemekler ve 

çorbalar”, “Fırıncılık ve pastacılık mamulleri, hamur işleri, tatlılar” gibi 

diğer ürün grupları içerisinde de hayvansal ürünler ihtiva eden tescilli 

coğrafi işaretler bulunmaktadır. Bu ürün grupları içerisinde yer 

almayan Gemlik Atı, Kangal Koyunu, Kars Türk Çoban Köpeği, Türk 

Tazısı Coğrafi İşareti almış hayvan ırkları da mevcut bulunmaktadır 

(Türk Patent ve Marka Kurumu, 2020b). Ek 1.’de Türkiye’de Cİ tescili 

almış hayvansal ürünlerin listesi bulunmaktadır. 

Fikri Mülkiyet hizmetleri, politikası, bilgisi ve işbirliği için küresel bir 

forum olan Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO), 193 üye ülke ile 
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Birleşmiş Milletlerin kendi kendini finanse eden bir kuruluşdur. Bu 

organizasyonun amacı; devletler arasında ve uygun olduğu hallerde 

diğer bir uluslararası kuruluşla işbirliği yaparak dünya çapında fikri 

mülkiyetin korunmasını teşvik etmek, birlikler arasında idari işbirliğini 

sağlamaktır (World Intellectual Property Organization, 2020). 

Çizelge 3’te Dünya ve Türkiye’de WIPO tarafından tescillenmiş 

Mahreç İşareti ve Menşei Adı sayıları yer almaktadır (European 

Commission, 2020). 

Çizelge 3. Dünya’da ve Türkiye’de WIPO Tarafından Tescillenmiş Mahreç İşareti ve 
Menşei Adı Sayıları 

 Dünya Türkiye 

 Tescilli Başvuru Tescilli Başvuru 

Tescilli Mahreç 
İşareti (PGI) 

1222 150 1 10 

Tescilli Menşe 
İsmi (PDO) 

1834 138 3 8 

Kaynak: European Commission, 2020 

Çizelge 3 incelendiğinde; 2020 yılı Aralık ayı itibariyle WIPO (Dünya 

Fikrî Mülkiyet Örgütü) tarafından tescillenmiş 1222 adet tescilli 

Mahreç İşareti (WIPO tarafından Protected Geographical Indication 

(PGI) olarak adlandırılmaktadır), 1834 Adet tescilli Menşe İsmi (WIPO 

tarafından Protected Designation of Origin (PDO) olarak 

adlandırılmaktadır), Türkiye’ye ait 1 adet tescilli Mahreç İşareti, 3 Adet 

tescilli Menşe Adı bulunmaktadır. Türkiye’nin WIPO tarafından tescil 

edilen Coğrafi İşaret sertifikalı ürünlerinin sayıca az olması, 

Uluslararası düzeyde Coğrafi İşaretlere başvuru ve tescil işlemlerine 

yönelik bilinç ve teşvikin düşük olduğunu göstermektedir.  
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Ek 2’de Türkiye’nin WIPO tarafından tescillenmiş ve başvuru 

aşamasında olan Cİ’li ürünleri yer almaktadır. 

COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLERİN EKONOMİSİ VE SEKTÖR 

ÜZERİNE ETKİLERİ 

Avrupa Birliği (AB) kalite planlarının, coğrafi işaretlerin (Cİ) ve 

geleneksel ürün adlarının (GÜA) ekonomik değeri üzerine yayınlanan 

sonuç raporuna göre; Avrupa gıda ve içecek sektörünün satış değerinin 

2017 yılı için 1.101 milyar Avro olarak tahmin edildiği bildirilmiştir. 

28 Avrupa Birliği ülkesi içinde Cİ/GÜA ürünlerinin payı 2017 yılında 

%7'ye ulaşarak 77,15 milyar Avro tahmini satış değerine karşılık 

geldiği rapor edilmiştir. 2017 yılı Cİ’lerin toplam satış değerinin 

(GÜA’ları hariç) 74,8 milyar Avro olarak tahmin edildiği bildirilmiştir. 

Bu değerin yarıdan fazlasının şaraplardan (%51,1), %35,4’ü tarım 

ürünleri ve gıda maddelerinden, %13,4’ü alkollü içkilerden ve %0,1’i 

aromatize şarap ürünlerinden oluştuğu belirlenmiştir. AB iç ve dış 

ticaret rakamları 32.10 milyar avro (toplam Cİ+GÜA) olarak 

bildirilmiştir. Bu değer toplam satış değerinin (ulusal+iç+dış satış) 

%42’sini oluşturmaktadır. AB iç ticareti 15,07 milyar avro ve AB üyesi 

olmayan ülkelere olan ihracat 17,03 milyar avro olarak hesaplandığı 

bildirilmiştir. AB'de Cİ alan tarımsal ürün ve gıda maddelerinin 2017 

yılı satış değeri 24,9 milyar avro (GÜA hariç) olarak belirtilmiştir. Bu 

değerin %36’sını peynir ürünleri, %16’sını et ürünleri (pişmiş, 

tuzlanmış, tütsülenmiş vb), %12’sini taze et ve sakatat ürünleri 

oluşturmaktadır. 2017 yılı itibariyle Cİ ve GÜA kapsamında tarım 

ürünleri ve gıda maddelerinin toplam satış hacmi yaklaşık 10 milyon 
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ton ve toplam satış değeri yaklaşık 27 milyar Euro (GÜA dahil) olarak 

bildirilmiştir (AND-International, 2020). 

Coğrafi İşaret konusuna gereken önemi vererek ürünlerini koruma 

altına alan, rekabet avantajı sağlayan, ürün taklitçiliğini engelleyen, 

tüketiciler üzerinde güven duygusu oluşturan, kırsal kalkınmayı 

destekleyerek üretimin devamlılığını sağlayan ülkeler elde ettiği bu 

kazanımlar sayesinde hem iç hem de dış pazardaki satış hacmini 

artırabilirler. Böylece bu ülkeler coğrafi işaret sertifikalı ürünlerin 

toplam satış gelirleri içinden yüksek oranda pay alabilirler. Türkiye’nin 

bu gelirden aldığı payın yeterli olmadığı düşünülmektedir. Çünkü 

WIPO tarafından tescillenerek koruma altına alınan toplam ürün sayısı 

oldukça düşük düzeydedir. Özellikle kırsal kalkınmaya sağladığı 

faydalar göz önüne alındığında, Cİ konusunun ülke ekonomisine ve 

refah düzeyine kazandıracağı potansiyel getirilerden yararlanmak için 

gerekli önem verilmeli, bu kapsamda destek ve teşvikler sağlanmalıdır. 

COĞRAFİ İŞARETLERİN KIRSAL KALKINMA ÜZERİNE 
YANSIMALARI 

Dünyada küreselleşme ile birlikte ilerleyen “gelenekselleşme” hareketi, 

dünya pazarında tanınmayan, genellikle geleneksel bilgi ve üretim 

süreçlerine dayalı olan yerel ürünlerin, gün yüzüne çıkmasına imkân 

sunmaktadır. Böyle bir durumda “fast food” kültürünün toplum ve 

hayat üzerindeki olumsuz etkilerine karşılık olarak “slow food” ismiyle 

anılan, homojenleşen yemek kültürüne karşı yerel yiyeceklerin değerini 

savunan bir hareket ortaya çıkmıştır. Gelişmiş ülkelerde kalite, ün ve 

imaj gibi fiyat dışı faktörlerden fayda sağlayan rekabeti artırarak üretim 



104 HAYVANCILIK SEKTÖRÜNE EKONOMİK BAKIŞ 

yeri, metodu ve kalitesini garanti altına alan, tüketicisine yerel kimlik 

ve kültür aktaran coğrafi işaretlerin önem kazandığı bildirilmiştir (Tepe 

Balaban, 2016). 

Coğrafi İşaretlerin yerele ve dolayısıyla kırsal kalkınmaya birtakım 

önemli etki ve yansımaları bulunmaktadır. Cİ’li ürünler tüketicilerin 

aldatılmasının önüne geçilmesi ve üreticilerin sahte ürünler ile başa 

çıkabilmeleri için koruyucu bir araç olmakla beraber piyasadan 

sağladığı imaj ve ünü olumlu olarak pazarlamaya katkı sağlamaktadır. 

Cİ’ler kırsal-kültürel mirası ve biyo-çeşitliliği koruyarak, yerel 

işletmecilerin sürdürülebilirliğini sağlayan bir kalkınma aracıdır. 

Tüketicilerin ürünler hakkında bilgi edinebilmesi, üreticilerin üretim 

tekniklerini standartlaştırması açısından bilgi aracı olarak da görülen 

Cİ’leri değerli yapan faktörler arasında küreselleşme karşısında yerel 

unsurların teşvikini sağlayan bir kırsal kalkınma aracı olmasının da 

yeraldığı bildirilmiştir (Kan ve Gülçubuk, 2008). 

Cİ’lerin kırsal kalkınmaya ve yerel üretime olan ekonomik etkilerinin 

(üretim, gelir, istihdam vs. düzeyi) tam olarak belirlen-mesindeki 

engelin toplumsal ve kültürel kalkınmanın sayısal veriler ile 

tespitindeki güçlükten kaynaklandığı belirtilmiştir. Cİ’lerin; değer 

yaratma, istihdamı sürdürme, miktar yerine kaliteye yönlendirme, 

üretim yerinin değişmesini engelleme, üretim zinciri içinde katma 

değer dağılımını sağlama, kırsal nüfusu ve göçü önleme, çevreyi ve 

biyolojik çeşitliliği koruma, ürün taklitçiliği konusunda mücadele 

amacıyla kullanılabilmesi gibi birçok fonksiyonu olan potansiyel bir 

araç olduğu bildirilmiştir (Tepe, 2008). 
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AB ülkelerinde coğrafi işaretler tarım işletmelerinde önemli bir 

kalkınma politikası aracı olarak kullanılmaktadır. Coğrafi işaretler, 

özellikle yerel üreticilerin pazara yönelik üretimini artırmada ve ürün 

kalitesini iyileştirmede teşvik aracı olarak kullanılmakta ve yerel 

ekonominin canlandırılması bakımından ayrı bir önem taşımaktadır 

(Kan ve Gülçubuk, 2011). 

Mahreç İşaretli ürünler 2017 yılında Avrupa Birliğindeki satış 

değerinin %54'ünü oluştururken, Menşe Adlı ürünler ve GÜA toplam 

satış değerinin sırasıyla %38 ve %9'unu oluşturmuştur. Mahreç İşaretli 

ürünler en dinamik ürünler olup satış hacimlerinin 2010-2017 yılları 

arasında %60 artış gösterdiği bildirilmiştir. 2010 ve 2017 yılları 

arasındaki büyüme katkısı açısından, Mahreç İşaretli ürünler AB satış 

değeri büyümesinin %72'sine katkıda bulunmuş ve bunu büyümenin 

sırasıyla %18 ve %10'unu temsil eden Menşe Adı ve GÜA takip etmiştir 

(AND-International, 2020). 

Coğrafi işaret uygulamalarının bal üretimi ve ticaretine etkisi üzerine 

yapılan bir çalışmada; Avrupa Birliği’nin kendi kendine yeterli 

olmamasına rağmen İsviçre, ABD, Kanada gibi kaliteli bal arayışında 

olan pazarlara yüksek satış fiyatlara bal ihraç ettiği bildirilmiştir. 

Buradaki durumun oluşmasında AB’nin uyguladığı program ve 

desteklerin yanı sıra coğrafi işaretlerin de itici bir güç olduğu 

vurgulanmıştır (Alparslan ve Demirbaş, 2019). 

Coğrafi işaretlerin (Cİ) ekonomik etkileri üzerine yapılan bir çalışmada 

vurgulandığı üzere; Türkiye’nin coğrafi konumu ve üç ayrı iklim kuşağı 

içinde yer alması, farklı toprak yapısı ve çeşitli kültürel miras ve beşerî 



106 HAYVANCILIK SEKTÖRÜNE EKONOMİK BAKIŞ 

sermayesinin yalnızca bu topraklara özgü ürün ve üretim tekniklerinin 

ortaya çıkabilecek olması coğrafi işaretler konusunda büyük bir 

potansiyeli olduğunu göstermektedir. Bu ürünlerin coğrafi işaret ile 

korunması; üreticilere koruma sağlama, pazarlama imkânlarını artırma, 

bölgesel ve kırsal kalkınmayı destekleme gibi birçok avantaj 

sağlamaktadır. Coğrafi işaretler ile sağlanacak bu ekonomik getiriden 

faydalanabilmek için gerekli kurumsal alt yapının hazırlanmasının 

önemli olduğu ifade edilmiştir. Böylece coğrafi işaretlerin, kırsal 

refahın artırılmasına destek verecek gelir ve istihdam olanakları 

sağlayacak, ihracat gelirini artırabilecek bir politika aracı olabileceği 

belirtilmiştir (Gökovalı, 2007). 

Cİ taşıyan ürünlerin yerel ekonomiye önemli katma değer sağladığı 

belirtilen farklı bir çalışmada; Bu ürünlerin üretildiği bölgelerde oluşan 

turizm hareketliliğine ek olarak istihdam, ticari hareketlilik, sosyo-

ekonomik yapının olumlu yönde etkilenmesi gibi ulusal ekonomiye 

katkılarının olduğu bildirilmiştir. Cİ ürünler üretildiği bölgeye ait 

kültürel değerlerle birleşerek nihai pazarda tüketiciler üzerinde çok 

yüksek seviyede marka değerine ve marka bilinirliğine ulaşabilirler. Bu 

yüksek bilinirlik nedeniyle, marka tescil süreci sonrasında hem söz 

konusu ürüne ait satış fiyatındaki artış ile daha kârlı satış imkânları elde 

edilmesine hem de söz konusu ürünün ihracat olanakları ile dış 

piyasalarda farklı pazarlar yakalayabileceği bildirilmiştir (Pektaş ve 

ark., 2018). 
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COĞRAFİ İŞARETLERİN TÜKETİCİ ÜZERİNE ETKİSİ 

Spesifik ürünlerin tedarik zincirinde üretici-tüketici ilişkisi ve standart 

üründen farklılıkları üzerine yapılan bir çalışmada; standart ve spesifik 

ürünlerin pazarlama karmalarındaki sıralamanın farklı olduğu 

bildirilmiştir. Bu çalışmaya göre standart ürünlerde pazarlama 

karmasındaki (4P) sıralama ürün, fiyat, tutundurma ve konumlandırma 

şeklinde iken, bu sıralama spesifik ürünler için ürün, konumlandırma, 

tutundurma ve son olarak fiyat şeklinde belirtilmiştir (Lassaut, Bernard; 

Sylvander, B, 1997). Buradan da anlaşılacağı üzere spesifik ürünlerde 

fiyat son sırada yer alıp tüketiciler tarafından daha fazla para ödenerek 

tercih edilebileceği sonucuna ulaşılmıştır. 

Tüketiciler, kısa arz zinciri ve yüksek kaliteye yönelen değişimin 

aktörleri olarak tanımlanmaktadır. Bu bağlamda gelir düzeyi artan 

insanlar, daha yüksek gelir elde ettikçe; tükettikleri ürün miktarını 

artırmak yerin ürün çeşitliliğini arttırarak yüksek kalite arayışı içinde 

olmaktadır. Güvenilir ve gerçek gıdaya ulaşma konusunda tüketici 

garanti ister ve güven ortamı sağlanmasında coğrafi işaretler, ürünün 

belli bir bölgeye ait olduğu ve özel yöntemlerle üretildiğine dair önemli 

bir göstergedir. Uzun vadede niş pazar imkânlarını kullanan ve özgün 

üretim yapıldığı küçük ve orta ölçeğe sahip, esnekliği yüksek 

işletmelerde Cİ tescilli üretimin daha avantajlı olduğu bildirilmiştir. AB 

tarım politikasında etkili bir araç olan Cİ’lerin; üreticileri özendirme, 

daha iyi koşullarda pazar talebi sağlama, yerel ürünlerin pazarlanmasını 

hızlandırma ve daha yüksek kaliteli ürün üretimini teşvik etme gibi 

birçok önemli amacı olduğu belirtilmiştir (Tepe Balaban, 2016).  
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Avrupa Birliği üye ülkeleri arasında Tarım ve Gıda Ürünleri 

kategorilerinde coğrafi işaret tescili almış ürünlerin 2017 yılı itibariyle 

toplam satış değeri içerisinde %28,1’lik pay ile İtalya öncü konumda 

olup, bunu %21,3 ile Almanya, %15,9 ile Fransa izlemiştir (AND-

International, 2020). 

COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLERİN SATIŞ FİYATI ÜZERİNE 
ETKİSİ 

Cİ’li ürünlerin piyasa satış fiyatı üzerine etkilerinin yer aldığı çalışma 

örnekleri de mevcut bulunmaktadır. Cİ’lerin temel ekonomik getirisi, 

ürünün ilgili olduğu ünü (goodwill) korumaktır. Yani Cİ’ler tüketici 

tercihlerine yön vererek bu ürünlere olan talebi etkiler ve tüketicilerin 

Cİ’li ürünleri diğer ürünlerden ayırt edilebilmesini sağlar, böylece 

ürünlere kimlik kazandırır. Cİ’lerin ürüne piyasa kimliği kazandırması 

ve ürün farklılaştırmasına yol açarak, Cİ’li ürünlerin korunmasız 

ürünlere kıyasla daha yüksek bir satış fiyatıyla satılmasını mümkün 

kılar (Gökovalı, 2007). 

Üreticileri coğrafi işaret sertifikalı ürünleri üretmeye yönlendiren 

önemli sebep, üreticiler açısından bu ürünlerin ek (avantajlı) satış fiyatı 

(price premium)’na sahip olması olarak belirtilmiştir. Böylece 

üreticiler, klasik bir üretimden elde edecekleri gelire oranla, daha fazla 

gelir elde edebilme fırsatı yakaladıklarından, avantajlı fiyat ile satışa 

sunacakları ürünlere daha çok yatırım yapmak isterler. Bu tarz ürün 

üreticilerinin büyük bir kısmı da küçük işletmeler olduğu göz önüne 

alındığında; avantajlı fiyatlar bu işletmelerin devamlılığına katkı 

sağlayacağı bildirilmiştir (Folkeson, 2005). 
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WIPO tarafından tescilli bir Coğrafi İşaretli ürün olan Comte peyniri 

üzerinde yapılan bir çalışmada; bu peynirin yapımında kullanılan sütün, 

standart peynirlerin üretiminde kullanılan sütlere göre 2004 yılında litre 

başına 0,05€ fark olduğu bildirilmiştir. Bu fark üzerinde bölgesel iklim 

ve üretim koşullarının etkili olabileceği ifade edilmiştir (Requillart, 

2007). 

Fransa’da yapılan bir araştırma sonuçlarında; 2000 yılı için Cİ tescilli 

bir peynir ile Cİ tescili olmayan bir peynir arasındaki fiyat farkının 

peynir türüne göre değişse de kg başına ortalama 2.1 € olduğu 

bildirilmiştir (Folkeson, 2005). Bir başka araştırmada, 1999'da Coğrafi 

İşaretli peynirlerin ortalama satış fiyatı 60.50 Frank/kg olup (9,22 €/kg) 

Coğrafi İşaret etiketi olmayan peynirlerden ortalama kg başına 12,20 

Frank fiyat farkı olduğu ve 2000 yılında bu farkın 13,74 Frank/kg (2,1 

€)’a ulaştığı bildirilmiştir. Standart ürünlere göre Cİ sertifikası almış 

ürünlerde değer artışının çok daha fazla olduğu ve bu noktada örnek 

olarak zeytinyağları için 100-140 Frank/lt, Bresse Tavuğu için 65-80 

Frank/kg değer artışı olduğu belirtilmiştir (Lassaut, 2001). 

Coğrafi İşaret tescilli Bresse Tavuğu’nun satış fiyatının standart tavuk 

fiyatına göre dört kat daha fazla olduğu bildirilmiştir (Vital, 1999; 

Correa, 2002). Macaristan’da Cl’li ürünlerin pazar payı ve indirim 

marketlerindeki ek fiyat farkı ile satışı üzerine yapılan bir çalışmada; 

indirim marketlerinde satışa sunulan Cİ’li ürün sayısı 8-16 olarak 

belirtilmiş olup, bu ürünlerin sadece %18’lik kısmı Macar menşeili 

olmasına rağmen %82’lik (%41 İtalya, %18 Yunanistan, %23 Diğer) 

bir kısmının ithal edildiği belirtilmiştir.  
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Bu Cİ’li ürün kategorileri incelendiğinde %50’sinin Peynir, %29’unun 

İşlenmiş Et ve %21 inin diğer ürünlerden oluştuğu bildirilmiştir. 

İndirim marketlerinde satışa sunulan Cİ’li ürünlerin ortalama ek fiyat 

farkı incelenirken aynı tedarik zincirindeki doğrudan ikame ürünler 

çalışmaya dahil edilerek hesaplama yapılmış ve ortalama %43 

civarında bir fiyat farkı oluştuğu rapor edilmiştir. Bu farkın işlenmiş et 

kategorisinde %37 iken peynir ürünleri kategorisinde %33 olduğu ifade 

edilmiştir (Jantyik ve Török, 2020). 

İspanya’da kuzu tedarik zincirindeki fiyat dalgalanmaları üzerine 

yapılan bir çalışmada; çiftçileri fiyat dalgalanmalarından korumada 

Cİ’li kuzuların tanıtımının etkili bir araç olduğu ve üreticilerin refahını 

olumlu yönde etkileyebileceği ifade edilmiştir. Böylece fiyatların 

garanti altına alınması, kültürel mirasın korunması, yerel kimlik ve 

kırsal yaşam tarzları gibi olumlu dışsallıkların yerine getirilmesi temin 

edilebilmektedir. Ayrıca pazarlama stratejileri üzerinde doğrudan 

satışlar veya geleneksel dağıtım kanalları yoluyla yalnızca yerel 

pazarlarda rekabet gücünün artmasına değil, aynı zamanda uluslararası 

pazarlara erişimin artmasına imkân sağlanabilecektir. Bu durumun daha 

fazla şeffaflık sunması ve katma değerli ürüne olan güveni artırması ile 

tüketiciyi de koruyabileceği bildirilmiştir (Ferrer-Pérez ve ark., 2020). 

Coğrafi işaretler; katma değer yaratması (ek fiyat ve toprak değeri 

artışına bağlı), üretimi artışı sağlaması ve daha iyi bir değer/ekonomik 

gelir dağılımı oluşturması ile (ortaya çıkan artı değerin sektörde üretici 

lehine kaymasını sağlayarak) mikro ekonomiye 3 temel etkisinin 

olduğu bildirilmiştir (Tepe, 2008). 
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SONUÇ 

Türkiye’nin Selçuklu Devleti’nden Osmanlı Devleti’ne ve günümüze 

kadar uzanan tarihi ve kültürel özelliklere sahip miras birikiminin 

olması, medeniyetler beşiği olarak anılan Anadolu toprakları içerisinde 

yer alması, zengin doğal kaynaklara ve farklı kültürel ve beşeri 

özelliklere sahip değerlerinin varlığı gibi önemli avantajları nedeniyle 

coğrafi işaret konusundaki potansiyeli göz ardı edilemez. Türkiye’nin 

bütün bölgelerindeki kaybolmaya yüz tutmuş değerlerin tescillenerek 

kayıt altına alınması ve ticari değer taşıyan ürünlerin hem ulusal hemde 

uluslararası pazarlarda sürdürülebilir bir yapı içinde değerlendiril-

mesine olanak sağlayacak çalışmalar desteklenmelidir. Cİ’li ürünler ve 

ekonomik yansımaları üzerine yapılan çalışmaların ve erişilebilir 

verilerin, nitelik ve nicelik bakımından yetersiz olduğu 

düşünülmektedir. Bu bağlamda yapılacak teknik ve ekonomik kapsamlı 

yeni araştırmaların bu açığı kapatarak hayvansal üretim yapan 

üreticilere ve tüketicilere yol gösterici olacağı düşünülmektedir. Bu 

kapsamda yapılacak yeni araştırmalar teşvik edilerek Coğrafi 

İşaretlerin ekonomik potansiyelini ortaya çıkaracak veri kaynakları 

arttırılmalı, araştırmacıların güvenli ve erişilebilir bilgiye ulaşımı 

kolaylaştırılmalıdır. 

Türkiye’de coğrafi işaretlerin sağladığı ekonomik getirilerden tam 

anlamıyla faydalanılmadığı düşünülmektedir. Coğrafi işaretler sadece 

ürünlerin değerini ortaya çıkartmakla kalmamakta, bununla birlikte 

üreticinin pazarlama maliyetlerini azaltmaya da yardımcı olmaktadır. 

Coğrafi işaretler, pazarlama maliyetlerinin azaltılması ve üretimin 
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teşvik edilmesi ile ülke ekonomisine katkı sağlarken, gelenekselleşme 

hareketi ile kırsal yaşamın özendirilmesini ve ekonomik gelişmeyi 

destekleyici nitelik taşımaktadır. Coğrafi işaret aynı zamanda 

üreticilere, tescillenmiş ürünlerini standart ürünlere göre ek-avantajlı 

satış fiyatı üzerinden pazara sunmaya imkân tanımaktadır. Tarım ve 

hayvancılık politikaları içerisinde coğrafi işaret kavramına gerekli 

önem verilerek; turizm faaliyetlerinin hareketlenmesi, kırsaldan kente 

doğru olan göçün önlenmesi ve bölgesel olarak ek gelir olanakları 

sağlanması gibi hususlarda dolaylı yönden kırsal kalkınmaya da katkı 

sağlanabilecektir. 

Cİ’li ürünlerin üretiminde üretim maliyetlerinin net bir şekilde ortaya 

çıkarılması ve ürün kalitesindeki standartların yakalanması gerekliliği 

göz önüne alınmalıdır. Coğrafi işaret sertifikalı ürünlerin tüketiciler 

tarafından güven algısıyla tercih edilmesinde; söz konusu ürünlerin 

belirli standartlarda ve kalitede üretilerek sıkı denetimlere tabi 

olmasının etkili olacağı düşünülmektedir. Etkin denetim mekanizmaları 

üreticiler açısından haksız rekabetin önlenmesi tüketiciler açısından da 

yüksek kaliteli ve güvenilir ürünlere ulaşım noktasında büyük önem 

taşımaktadır. 

Türkiye’de özellikle son 5 yıl içinde coğrafi işaretlere verilen değerin 

tescilli ürün sayısında kaydedilen artış doğrultusunda yükseldiği 

düşünülmektedir. Türkiye bulunduğu coğrafi koşulları ve tarihi ile 

birçok özgün ve koruma altına alınması gereken ürün barındırmaktadır. 

Halen gizli kalmış ve gün yüzüne çıkmayı bekleyen birçok coğrafi 

işaret almaya uygun aday ürün olduğu düşünülmektedir. Ürünlerini 
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tescil ettirmek isteyen bölgeler için, başvuru maliyetleri ve prosedürleri 

azaltılıp, nihai ürünlerin kontrolleri sağlanarak hızlı bir şekilde pazara 

çıkabilecek ürünler planlanmalıdır. Coğrafi marka-lamanın sağlanması 

ile sadece yerel tüketicilere değil uluslararası tüketicilere de hızlı bir 

şekilde ulaşarak ülkenin ihracat potansiyeli artırılabilecektir. Bu 

bağlamda WIPO tarafından tescillenmiş ürün sayısını artıracak 

girişimlerde bulunulmalıdır.  

Türkiye’de coğrafi işaretlere sahip ürünlerin pazardaki konumlarının 

güçlendirilmesi temelinde sadece coğrafi işaret logo/amblemlerinin yer 

alması yeterli değildir. Bunun yanında kamu kuruluşları, üretici örgüt 

ve birlikleri tarafından coğrafi işaretler ile ilgili reklam ve tanıtım 

kampanyaları düzenlenmeli ve yeterli farkındalık oluşturulmalıdır. Bu 

sayede tüketiciye coğrafi işaret tanımı öğretilmeli, coğrafi işaretli 

ürünlerin tüketimi teşvik edilmelidir.  
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EK-1. Türkiye’de Tescillenmiş Coğrafi İşaretli Hayvansal Ürünler 

Ürün Adı Türü Ürün Grubu İl 
Ardahan Çiçek Balı Menşe Adı Sınıf 1 Ardahan 

Bayburt Balı Mahreç İşareti Sınıf 1 Bayburt 

Kars Balı Menşe Adı Sınıf 1 Kars 

Marmaris Çam Balı Menşe Adı Sınıf 1 Muğla 

Muğla Çam Balı Menşe Adı Sınıf 1 Muğla 

Özvatan Çiçek Balı Menşe Adı Sınıf 1 Kayseri 

Pervari Balı Menşe Adı Sınıf 1 Siirt 

Refahiye Balı Menşe Adı Sınıf 1 Erzincan 

Gemlik Atı Menşe Adı Sınıf 2 Bursa 

Kangal Koyunu Menşe Adı Sınıf 2 Sivas 

Kars Türk Çoban Köpeği Menşe Adı Sınıf 2 Kars 

Türk Tazısı Menşe Adı Sınıf 2 Türkiye 

Görele Dondurması Mahreç İşareti Sınıf 3 Giresun 

Maraş Dondurması Mahreç İşareti Sınıf 3 Kahramanmaraş 

Afyon Pastırması Mahreç İşareti Sınıf 4 Afyonkarahisar 

Afyon Sucuğu Mahreç İşareti Sınıf 4 Afyonkarahisar 

Alucra Oğlak Kebabı Mahreç İşareti Sınıf 4 Giresun 

Ankara Erkeç Pastırması Menşe Adı Sınıf 4 Ankara 

Balıkesir Kuzu Eti Menşe Adı Sınıf 4 Balıkesir 
Bozdoğan Cevizli Sucuğu Mahreç İşareti Sınıf 4 Aydın 

Kayseri Pastırması Menşe Adı Sınıf 4 Kayseri 

Kayseri Sucuğu Menşe Adı Sınıf 4 Kayseri 

Muğla Köftesi Mahreç İşareti Sınıf 4 Muğla 

Prosciutto Di Parma (Parma 
Ham / Parma Jambonu) 

Menşe Adı Sınıf 4 Yurtdışı 

Rize Kavurması Mahreç İşareti Sınıf 4 Rize 

Sivrihisar Dövme Sucuğu Mahreç İşareti Sınıf 4 Eskişehir 
Antakya Küflü Sürkü 
(Çökeleği) Mahreç İşareti Sınıf 5 Hatay 

Antakya Sürkü (Antakya 
Çökeleği) Mahreç İşareti Sınıf 5 Hatay 

Antep Peyniri / Gaziantep 
Peyniri / Antep Sıkma Peyniri Menşe Adı Sınıf 5 Gaziantep 

Bolu Keşi Mahreç İşareti Sınıf 5 Bolu 

Diyarbakır Örgü Peyniri Mahreç İşareti Sınıf 5 Diyarbakır 
Edirne Beyaz Peyniri Mahreç İşareti Sınıf 5 Edirne 

Erzincan Tulum Peyniri Menşe Adı Sınıf 5 Erzincan 

Erzurum Civil Peyniri Mahreç İşareti Sınıf 5 Erzurum 

Erzurum Küflü Civil Peyniri 
(Göğermiş Peynir) Mahreç İşareti Sınıf 5 Erzurum 

Ezine Peyniri Menşe Adı Sınıf 5 Çanakkale 
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Grana Padano Menşe Adı Sınıf 5 Yurtdışı 
Hellim / Halloumi Menşe Adı Sınıf 5 Yurtdışı 
Karaman Divle Obruğu 
Tulum Peyniri 

Menşe Adı Sınıf 5 Karaman 

Kars Kaşarı Menşe Adı Sınıf 5 Kars 

Malkara Eski Kaşar Peyniri Menşe Adı Sınıf 5 Tekirdağ 

Parmigiano Reggiano 
(Parmesan Peyniri) 

Menşe Adı Sınıf 5 Yurtdışı 

Van Otlu Peyniri Menşe Adı Sınıf 5 Van 

Yozgat Çanak Peyniri Mahreç İşareti Sınıf 5 Yozgat 

Afyon Kaymağı Menşe Adı Sınıf 6 Afyonkarahisar 

Antakya Tuzlu Yoğurdu Mahreç İşareti Sınıf 6 Hatay 

Bolu Manda Kaymağı Mahreç İşareti Sınıf 6 Bolu 

Çaycuma Manda Yoğurdu Menşe Adı Sınıf 6 Zonguldak 

İspir Kaymağı Menşe Adı Sınıf 6 Erzurum 

Susurluk Ayranı Mahreç İşareti Sınıf 6 Balıkesir 
Şanlıurfa Sadeyağı (Urfa 
Yağı) Menşe Adı Sınıf 7 Şanlıurfa 

Tonya Tereyağı Menşe Adı Sınıf 7 Trabzon 

Sınıf 1. Bal Sınıf 2. Diğer Ürünler   Sınıf 3. Dondurmalar ve Yenilebilir Buzlar 
Sınıf 4. İşlenmiş İşlenmemiş Et Ürünleri Sınıf 5. Peynirler 
Sınıf 6. Peynirler ve Terayağı Dışında Kalan Diğer Süt Ürünleri 
Sınıf 7. Katı ve Sıvı Yağlar (Terayağı Dahil) 
Kaynak: Türk Patent ve Marka Kurumu, 2020b 
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Ek 2. Dünya’da WIPO Tarafından Tescillenmiş Türkiye’ye Ait Coğrafi İşaretli 
Ürünler 

Ürün İsmi Ürün 
Sınıfı 

Coğrafi İşaret 
Grubu 

Durumu 

Afyon Pastırması Sınıf 1 Mahreç İşareti Başvuru 

Afyon Sucuġu Sınıf 1 Mahreç İşareti Başvuru 

Antakya Künefesi Sınıf 2 Mahreç İşareti Başvuru 

Antep Baklavası / Gaziantep Sınıf 3 Mahreç İşareti Tescilli 

Antep Lahmacunu Sınıf 2 Mahreç İşareti Başvuru 

Antepfıstığı / Antep fıstığı Sınıf 4 Menşe Adı Başvuru 

Aydın İnciri Sınıf 4 Menşe Adı Tescilli 

Aydın Kestanesi Sınıf 4 Menşe Adı Tescilli 

Bayramiç Beyazı Sınıf 4 Menşe Adı Başvuru 

Çağlayancerit Cevizi Sınıf 4 Menşe Adı Başvuru 

Edremit Yeşil Çizik Zeytini Sınıf 4 Menşe Adı Başvuru 

Gemlik Zeytini Sınıf 4 Menşe Adı Başvuru 

Giresun Tombul Fındığı Sınıf 4 Menşe Adı Başvuru 

İnegöl Köfte Sınıf 1 Mahreç İşareti Başvuru 

Kayseri Mantısı Sınıf 5 Mahreç İşareti Başvuru 

Kayseri Pastırması Sınıf 1 Mahreç İşareti Başvuru 

Kayseri Sucuğu Sınıf 1 Mahreç İşareti Başvuru 

Malatya Kayısısı Sınıf 4 Menşe Adı Tescilli 

Maraş Çöreği Sınıf 3 Mahreç İşareti Başvuru 

Maraş Tarhanası Sınıf 3 Mahreç İşareti Başvuru 

Milas Yağlı Zeytini Sınıf 4 Menşe Adı Başvuru 

Taşköprü Sarımsağı Sınıf 4 Menşe Adı Başvuru 

Sınıf 1. İşlenmiş Et Ürünler (Pişmiş, Tütsülenmiş, Tuzlanmış vb.) 
Sınıf 2. Bitki Özünden Yapılan İçecekler 
Sınıf 3. Ekmek, Pasta, Kek, Şekerleme, Bisküvi Ve Diğer Fırıncılık Ürünleri 
Sınıf 4. Taze veya İşlenmiş Meyve, Sebze ve Tahıllar 
Sınıf 5. Makarna 
Kaynak: European Commission, 2020 
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GİRİŞ 

Dünya’da insan nüfusundaki artışa karşılık doğadaki ve belli canlı 

türlerindeki yok oluş her geçen gün önlenemez bir şekilde artmaktadır. 

Ekolojik dengenin bozulması, milyonlarca yıllık doğal seleksiyon ile 

var oluş gösteren birçok bitki ve hayvan türündeki azalma ve aşırı 

kirlilik yaşanabilir dünya algısını yok etmektedir. İnsan nüfusundaki 

hızlı artış önemli bir gıda açığı problemini gündeme getirmektedir. 

1960’lı yıllarda ‘Yeşil Devrim’ adı ile başlatılan tarım üretim teknikleri 

ile verim oranları %100’e ulaşmıştır. Üretimdeki bu artış yüzyılın 

başarısı olarak görülse de ekosistemdeki hızlı bozulma durumu 

sürdürülemeyecek bir gelişmenin eşiğine getirmiştir. Bu ve birçok 

nedenden dolayı ekoloji günümüzde en kıymetli bilim dallarından biri 

olmuştur (Ak, 2002).  

Dünya nüfusunun 8 milyara ulaşması, kullanılan konvansiyonel 

hayvancılığın beraberinde birçok probleme yol açması, doğal dengenin 

ve ürün kalitesinin bozulması, sağlığa giderek daha fazla önem 

verilmesi gibi durumlar nedeniyle organik tarım ve hayvancılığa 

giderek daha fazla önem verilmeye başlanmıştır. 

ORGANİK- EKOLOJİK HAYVANCILIK  

Yoğun besiye dayalı hayvansal üretim modellerinde hayvanlarda ciddi 

sağlık problemleri baş göstermiştir. Mastitis, asidoz, ketozis, ayak 

hastalıkları ve idrar yolu enfeksiyonu gibi birçok hastalık; hayvan 

refahına uygun olmayan barınma şartları, yeterli hareket alanının 

olmaması, tarımsal ilaç kalıntıları, stres ve immun sistemin zayıflaması 

gibi birçok nedenden kaynaklanmaktadır. Hayvan beslemede yapılan 
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hatalar ve yanlış uygulamalar bu hastalıklara ivme kazandırmaktadır. 

Geleneksel üretim modelleri hayvan refahı noktasında birçok 

olumsuzluğa sahiptir. Yoğun hayvancılık işletmelerinde bronşit gibi 

solunum yolu enfeksiyonlarına daha sık rastlanmaktadır. İşletmeye 

organik gübre sağlamak ve yem bitkilerinin münavebesini sağlamak ve 

toprağı zenginleştirmek ekolojik bitkisel ve hayvansal üretimi bir arada 

ele almayı gerektiren nedenlerdendir (Pekel ve Ünalan, 1999).  

Entansif şartlarda üretim yapıldığında kullanılan yemler ve yem katkı 

maddelerinin hayvansal üretim noktasında yaşattığı kalıntı problemi 

insanlar için ciddi sağlık problemleri yaşatmaktadır (Wahlshe et al., 

2006). Birim alandan daha fazla ürün elde etmek adına genetiği 

değiştirilmiş (GDO’lu) ürünlerin kullanımı ve nispeten daha ucuz 

olması itibariyle hayvan yemlerindeki varlığı hayvanların et ve 

sütlerinde GDO’lu DNA parçalarına rastlanması ile sonuçlanmıştır. 

(Agodi ve ark., 2006). Bu durum insan sağlığı için bilinmezi çok olan 

bir durum ve sakınca oluşturmaktadır. Avrupa ve bütün dünyayı 

etkileyen "Deli inek hastalığı" olarak da bilinen Bovine spongiform 

encephalopathy (BSE), dioksin zehirlenmeleri gibi sıkıntılar özellikle 

bilinçli tüketicileri alternatif ürünlere meylettirmiştir (Kouba, 2003).  

Gelişmiş toplumlarda hayvan hakları noktasındaki duyarlılık ile 

organik-ekolojik hayvansal üretim herhangi bir kimyasal kullanılmadan 

daha etik bir sistem olarak değerlendirilmektedir. Organik- ekolojik 

hayvansal üretim sonucu elde edilen ürünler tüketici tarafından kalite 

standartları üstün, antibiyotik ve kimyasal kalıntısı olmayan, hayvan 

refahına uygun, çevre dostu olarak nitelendirilmektedir (Van Ryssen, 
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2003). Bahsi geçen üretim modeli ile elde edilen hayvansal ürünlerden 

et için; doymuş yağ asiti ve kolesterol düzeyinin daha düşük, karşılık 

omega-3 yağ asitleri ve konjuge linoleik asit (KLA) düzeylerinin ise 

daha yüksek olduğu (Hanoğlu ve ark., 2009) bildirilmiştir. Organik-

ekolojik sütte; KLA ve omega-3 yağ asitleri yönünden daha iyi 

oldukları saptanmıştır (Lu et al., 2010; Tsiplakou et al., 2010).  

ORGANİK EKOLOJİK HAYVANCILIKTA TEMEL İLKELER 

Organik hayvansal üretimin temel esasları sözkonusu olduğunda, 

hayvan kaynağı, yem kaynağı, sağlık koruma ve barınak koşulları ile 

mera varlığının etkin olduğu görülmüştür. 

Organik-ekolojik hayvansal ve bitkisel ürün eldesinde ekosistemi 

koruyucu ve çevre dostu bir sistem amaçlanmıştır. Organik-ekolojik 

hayvancılıkta denetleme bağımsız çalışan bir kontrol/sertifika kuruluşu 

tarafından yürütülmektedir (Tablo 2; Şekil 1). Bu nedenledir ki organik-

ekolojik hayvan yetiştiriciliği belli ilkeler çevresinde yapılmaktadır. Bu 

ilkeler;  

• Hayvansal ve bitkisel üretimin her ikisi için de geçiş döneminin 

uygulanması 
 

Kişi veya kurumların organik hayvansal üretime başlayıp, ürün elde 

edildikten sonra, ekolojik olarak kabul edilmesine kadar geçen süreye 

geçiş süreci adı verilmektedir. Geçiş süreci, hayvanın türü (yumurta 

tavuğu, Etlik piliç, koyun, keçi, sığır) ve verim yönüne (etçi, sütçü, 

yumurtacı) göre değişiklik göstermektedir. Geçiş süreleri aşağıdaki 

Tablo 1‘de gösterilmiştir. 
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Tablo 1. Hayvan Türlerine Göre Geçiş Süreleri 

Ruminant Hayvanlar Özellik Süre Yönetmelik* 

Koyun, Keçi Et 6 ay a, c maddesi 
Kuzu ve oğlak Et, beside 2 ay a, c maddesi 
Sığır, koyun, keçi Süt 3 ay B 
Sığır, koyun, keçi Süt 6 ay C 

*a) Avrupa Birliği Yönetmeliği, 1999  b) IFOAM, 2002 c) TC Yönetmeliği, 2002. 

 

• Hayvanların beslenmesi için gerekli yem hammaddelerinin 

çiftlikte üretilmesi 

• Organik hayvan beslemede kullanılacak yem hammaddelerinin 

ilk etapta çiftlikte üretilmesi, yem maliyetinin azalmasına yol 

açacaktır. Kullanılacak olan yemler organik olmalı, yapısında 

GDO’lu ürünlerin kullanılmaması gerekmektedir.  

• Hayvansal ürünlerde verimin artırılması adına hormon, 

antibiyotik ve benzeri kimyasal maddelerin kullanılmaması 

• Hayvanların bakım ve beslenmelerinde azami refah ilkelerinin 

gözetilmesi 

• Hayvan sağlığı ve işletmenin sürdürülebilirliği için koruyucu 

hekimliğin ön plana çıkarılması (Ak, 2008). 

• Hayvanlara bakım ve besleme uygulanırken, etik kurallara 

uyulması gerekmektedir. 

• Organik hayvan beslemede hayvanların zorla beslenmeleri 

yasaktır. 

• Organik hayvan beslemede mera beslemesi önem arz etmektedir. 
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Tablo 2. Organik-ekolojik hayvancılıkta denetleme bağımsız çalışan bazı 
kontrol/sertifika kuruluşları 

Kuruluşun Adı 
Telefon 

Numarası Faks Numarası Mail Adresi 

BCS 0232-2390907 0232-2390608 bcsturkey@superonline.com 

ECOCERT-TA 0232-3434360 0232-3433959 ecocert@ttnet.net.tr  

EKO-TAR 0324-3254964 0324-3271944 ekotar@europe.com 

ETKO 0232-3397606 0232-3397607 info@etko.org 

ICEA 0232-3426068 0232-3428464 rayan@egenet.com.tr 

SKAL 0232-3432651 0232-3393703 turkey@skalint.com 

IMO 0232-3474705 0232-3474780 imotr@imo-control.org 

 

Şekil 1. Türkiye’ye ait bazı organik ürün logo örnek gösterimleri 

 

 

 

 

 

ORGANİK- EKOLOJİK HAYVANCILIK İLKELER 

Organik-ekolojik beslemenin ruminantlarda uygulanması ya da 

hayvansal üretimin organik üretime geçiş noktasındaki durum belli 

başlı ilkelere göre yapılmalıdır (Ünal, 2003). 

1. Ekolojik besleme ve yetiştirmede oluşturulacak sürü için uygun 
damızlık ve ırk seçimi, 
 

Organik hayvancılık için kurulmuş işletmelerde bölgeye uyum 

sağlamış, adaptasyon yeteneği yüksek ırk ve iklim koşulları ve 

http://www.tarim.gov.tr/arayuz/6/icerik.asp?fl=uretim/organiktarim/icerik.asp?efl=uretim/organiktarim/organik_tarim.htm&curdir=/uretim/organiktarim&fl=mailto:bcsturkey@superonline.com
http://www.tarim.gov.tr/arayuz/6/icerik.asp?fl=uretim/organiktarim/icerik.asp?efl=uretim/organiktarim/organik_tarim.htm&curdir=/uretim/organiktarim&fl=mailto:ecocert@ttnet.net.tr
http://www.tarim.gov.tr/arayuz/6/icerik.asp?fl=uretim/organiktarim/icerik.asp?efl=uretim/organiktarim/organik_tarim.htm&curdir=/uretim/organiktarim&fl=mailto:ekotar@europe.com
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hastalıklara dirençli hayvanlar tercih edilmelidir (Kristensen end 

Thamsborg, 2001). Hayvan temininde sıkıntı yaşandığı takdirde 

geleneksel yetiştiricilik yapan işletmelerden uygun yaş sınırına 

uyulmak kaydı ile hayvan temin edilebilir. Besiye alınacak hayvanlarda 

yaş büyük baş için 4 ay, kuzu ve oğlaklar için 4 hafta ve damızlıklar 

için 14 ayı geçmemelidir (Anonim, 2001). Ayrıca buzağılar en fazla 6 

aylık, en az 1 aylık olmalı, dana besisinde 4 aylık dana besiye alınmalı, 

kuzu oğlak en fazla 1,5 aylık olmalıdır. 
 

2. Hayvan beslemede kullanılan yem hammaddeleri organik 

olmalı, 
 

Organik-ekolojik hayvancılıkta en önemli unsurlardan biri kullanılan 

yem hammaddeleridir. Organik olarak üretilmiş yemler kullanılmalıdır. 

Çayır ve meralarda kimyasal ilaç ve gübre kullanılmamalıdır. Ekolojik 

yem temininde sıkıntı var ise ruminantlar için kuru maddenin %20’si 

geleneksel yemlerden sağlanabilir. Böyle durumlarda Tarım İl 

Müdürlüğünden veya sertifikasyon kuruluşlarından izin alınmalıdır. 

Organik hayvancılıkta GDO’lu yemler, kimyasal işlem görmüş yemler, 

hayvansal yağlar, yemden yararlanma oranını iyileştirmek için hormon 

ve antibiyotikler rasyon formulasyonunda kullanılamazlar. Fakat 

enzimler, probiyotikler, prebiyotikler, antioksidanlar ve silaj katkı 

maddeleri mevzuatta belirtildiği takdirde ise rasyona dahil edilebilir 

(Anonim, 2001). 

Organik ruminant beslemede kullanılacak olan yemler, lezzetli, taze, 

besleyici, bölgede bulunan ekonomik bir yem olmalıdır (Ayaşan, 
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2020). Ruminant hayvanlara verilen yemler, enerji ve protein 

bakımından zengin maddeler olup; hayvanlara kaba yem verilirken, 

bölge şartlarına uygun kaba yemler üretilmeli ve söz konusu hayvanlara 

verilmelidir. Başlıca kullanılan kaba yem kaynakları, buğday samanı, 

kuru otlar, mısır silajı, şeker pancası posası vb.’dir. Hayvanlara yem 

hazırlanırken de en düşük maliyetli yem rasyonu uygulanmalı, 

ruminant beslemede hayvanlara verilecek kaba yem miktarı %60 

düzeyinde olmalıdır. Eğer organik hayvancılık yapılan işletmede 

ruminant yemlerini karşılamada problem varsa konvansiyel 

işletmelerden alınacak yem miktarı %10’u geçmemelidir (Ayaşan, 

2020). 

Organik hayvan beslemede laktasyondaki süt ineği için rasyon 

hesaplanırken, hayvanın tipi, canlı ağırlığı, ilk buzağılama yaşı, süt 

vermi (kg/gün), sütteki yağ ve protein oranı, ırk, gebelik süresi, 

buzağılama aralığı, mevcut çevre sıcaklığı, yaş, vücut kondisyon skoru 

gibi özellikler gözönüne alınmalıdır. Ayrıca kullanılacak olan yemler, 

organik olmalı, organik yemler gereken ölçüde sağlanamıyorsa, izin 

alınmak şartıyla bölgedeki konvansiyonel işletmelerden organik yemler 

alınmalıdır. 

3. Azami hayvan refahını gözetecek şekilde barınak koşulları 
sağlanmalı 
 

Organik-ekolojik hayvancılık için ruminantlara inşa edilecek 

barınaklarda hayvan refahı ve hijyen kuralları ön planda tutulmalıdır. 

Barınak yeterli ve süreklilik arz edecek şekilde temiz hava ve gün ışığı 

almalıdır. Barınaklar muhtelif hava şartlarına dayanıklı olmalıdır. 
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Barınaklar büyüklük ve hareket alanı olarak hayvanların doğal 

davranışlarını kısıtlamamalıdır (Şayan ve Polat, 2002). Organik 

hayvancılık yapılan yerin etrafı çit, tel veya başka birşeyle 

kapatılmalıdır. 
 

Ruminant hayvanlar için barınak yapılırken, hayvan türü göz önüne 

alınarak gerek iç alan gerekse de dış alan m2 bazında hesaplanmalıdır. 

Süt inekleri söz konusu olduğunda, barınak iç alan hesabında, hayvan 

başı 6 m2; barınak dış alan hesabında da 4.5 m2’lik alan ayrılır. 

Aşağıdaki Tablo 3’de farklı hayvan türleri için önerilen alan 

gereksinimleri gösterilmiştir.  
 

Tablo 3. Ruminant hayvanlar için önerilen iç ve dış alan gereksinimleri (Sundrum, 
2001; Anonim, 2019) 

Ruminantlar Barınak iç alan, 
(hayvan başına m2) 

Barınak dış alan, (hayvan 
başına m2) 

Süt inekleri 6 4.5 
Boğa 10 30 
Buzağı 1.5 1.1 
Koyun, Keçi 1.5 2.5 
Kuzu, oğlak 0.35 0.5 

 

4. Sağlıklı hayvanlar yetiştirilmeli ve sağlıklı hayvansal ürünler 

üretilmeli, 
 

Doğru organik-ekolojik hayvancılık için veteriner hekim sağlık 

taramaları ve önerileri en önemli hususlardandır. Sağlıklı hayvan ve 

sağlıklı hayvansal ürün için dezenfeksiyon tedbirleri, paraziter 

mücadele ve aşı öncelikli konuların başında gelir. Fakat gerekli 

tedbirlere rağmen yaşanacak sağlık problemlerinde kalıntı bırakmayan 
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bitkisel ilaçlar gibi alternatif ilaçlar öncelikli olmalıdır. Ancak acil 

durumlar için sentetik ilaç kullanımı söz konusu ise ilaç kalıntısının 

vücuttan atılım süresi beklenmeli. Bu süre geleneksel yetiştiriciliğin iki 

katı kadardır. Bu süre içinde elde edilecek hayvansal ürünlerin satışı 

mümkün değildir. Eğer bir işletmede, hayvanlar sağlık bakımından acı 

çekiyorsa 1 yıl içerisinde, 3 kez kullanılmaması gerekli ilaçların 

kullanılması durumunda, söz konusu hayvan organik olma durumunu 

kaybedecektir. 

 

Doğru bir organik hayvan besleme için ruminantlara kuru maddesini 

%60’ı düzeyinde kaba yem üretimin yoğun olduğu dönemlere bağlı 

olarak da tahıl verilmelidir (Şayan ve Polat, 2002, Anonim, 2002).  

 

ORGANİK- EKOLOJİK BÜYÜKBAŞ VE KÜÇÜKBAŞ 

İŞLETMECİLİĞİ 

Organik hayvancılık işletme ölçeği noktasında değerlendirilmelidir. 

Büyük endüstriyel işletmeler sözleşmeli tarım modeli ile organik 

üretimi artırmak üzerine kuruludur. Daha küçük işletmelerde toprak ve 

sermaye maliyeti azdır (Demirtaş ve Tokat, 2012). Dünya’da organik 

hayvancılıkta başı çeken ülkeler ABD ve Kanada’dır. AB’de keçilerin 

%5.7’si, sığırların %4.2’si ve koyunların %4.5’i organik hayvancılık 

kriterlerine uygun yetiştirilmektedir (Dalbeyler ve Işın, 2017). Organik 

tarım ve hayvancılığa ilk başlayanlar yurtdışındaki ülkeler olup; ABD, 

Avusturya, Avustralya, İngiltere, İtalya vb. ülkeler organik 

hayvancılıkla uğraşmaya başlamışlardır.  
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Ülkemizde organik-ekolojik hayvancılık küçük ve orta ölçekli 

işletmelere dayalı yapılmaktadır (GTHB, 2012). Organik hayvansal 

ürünleri ticaretinin dünya çapında öneminin artması ile birkaç firma 

Türkiye’den organik ürün talebinde bulunmuştur. 1980’li yıllarda talep 

eden firmaların temsilcileri ile temasa geçilmiş ve sözleşmeli üretim 

modeline dayalı olarak ülkemizdeki üretici ve yetiştiriciye organik 

üretim ve yetiştirme modelleri anlatılmıştır (Demiryürek, 2004). 

Gümüşhane Kelkit’te daha sonraları Organik Süt işletmesi kurulmuştur. 

Ülkemizde organik hayvancılığın payı %1 iken, çoğu Avrupa ülkesinde 

bu oran %45-50 arasındadır. 

Tablo 4. Ülkemizdeki organik hayvancılık yapılan sertifikalı işletmelerdeki hayvan 
varlığı ve hayvansal üretim miktarları 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

/Sığır (baş) 725 1.238 3.842 4.334 4.528 25.251 9.595 

Koyun (baş) 9.966 10.469 16.603 11.706 12.822 18.703 17.562 

Keçi (baş) 90 * * 474 627 1.901 8.552 

Tavuk (adet) 890 2.700 21.747 22.428 111.760 342.129 417.804 

Arı (kovan) 24.475 26.596 23.308 11.207 14.917 14.699 19.105 

Süt (ton) 1.350 2.875 * 8.711 12.994 11.605 14.804 

Et (ton) * 12 * 554 377 6.803 1.359 

Yumurta (bin 
adet) 270 242 * 4.424 11.767 17.890 26.237 

Bal (ton) 573 637 497 180 201 205 213 

*Veri bulunmamaktadır. 
Kaynak: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (2012), Organik Tarım Üretim Verileri 
(Erişim: 30 Aralık 2012) 
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Ekolojik hayvancılıkta önemli bir yeri olan organik süt sığırcılığı 

optimum sağlık ve refah kriterlerini gözeterek üstün kaliteye sahip, 

sağlıklı süt ve süt ürünleri isteyen tüketicilere göre olan, çevre 

kirliliğine ol açmayan, denetimli ve sertifikalı olarak yürütülen bir 

hayvansal üretim modelidir (Anonim 2004). Ekolojik süt sığırcılığında 

bazı metabolik hastalıklar (doğum felci, ayak hastalıkları, ketozis, 

mastitis vb.) yoğun yetiştiriciliğe göre daha az görülmektedir (Hamilton 

ve ark., 2002). Süt bileşenleri ve verimi açısından bakıldığında yoğun 

yetiştiricilikte organik yetiştiriciliğe göre süt veriminin, süt proteini ve 

süt yağının yüksek fakat laktoz düzeyinin düşük olduğu görülmüştür 

(Olivo ve ark., 2005). Ekolojik süt işletmelerinde damızlıkta kalma 

süresinin sürü yenileme oranına etkisinin %25 iken yoğun 

yetiştiricilikte bu oranın % 29 olduğu görülmüştür (Leslie, 2002). Daha 

az strese maruz kalan organik yetiştiricilikteki hayvanların hastalıklara 

karşı immun sistemlerinin daha güçlü olduğu ve döl verimi problem-

lerinin oldukça azaldığı bildirilmiştir. Nitekim bu bilgiler ışığında 

yetiştiricilik ve metabolik hastalıklar noktasında daha iyi neticelerin 

olması organik beslemede hayvan refahına muntazam bir şekilde dikkat 

edildiğinin bir neticesi olarak değerlendirilir (Çiçek ve Tandoğan, 

2009). 

Ülkemiz koyun varlığı olarak Avrupa’da ikinci sırada yer almaktadır 

(FAO, 2008). Koyun besleme büyük ölçüde meraya dayalı olarak 

yapılmaktadır. Bu durum koyunları organik-ekolojik hayvancılığa daha 

uygun kılmaktadır. Organik koyunculuktaki koyunların, normal 

konvansiyonel biçimde beslenen koyunlara göre %60 düzeyinde kaba 

yemle beslenmesi sonucu, organik koyunlardan elde edilen süt, daha az 
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olmaktadır. Çünkü hayvanların enerjice yetersiz beslenmesi, bu 

durumun ortaya çıkmasına yol açacaktır. Ayrıca ülkemizdeki yaşam 

koşulları, organik hayvancılığın gelişmemesinin en önemli sebebidir. 

Organik keçi yetiştiriciliği, önemli bir konu olup; organik keçi üretimi 

söz konusu olduğunda, personel, hayvancılık (hayvan refahı ve sağlığı), 

tesis, yönetim, çevre koruma, ürün kalitesi ve güvenliği ve karlılık 

durumu karşımıza çıkmaktadır. Başarılı bir organik keçi üretimi için 

temel unsurlar arasında beslenme ve besleme, üreme, hayvan sağlığı, 

hayvan refahı, çevre, bitkiler ve bitki örtüsü ve işçiler yer almaktadır 

(Lu ve ark., 2010). Meralar organik olarak sertifikalandırılmalı ve 

pestisit, herbisit, kimyasal gübre veya diğer kısıtlanmış malzemeler 

kullanılmadan muhafaza edilmelidir. Baklagiller, organik keçi 

beslemede önemli rol oynamaktadır. 

SONUÇ  

Ülkemiz organik-ekolojik hayvancılık adına ciddi bir potansiyele 

sahiptir. Hayvancılığın ülkemize ağırlıklı olarak ekstansif yapılması 

dolayısıyla organik-ekolojik hayvancılığa son derece uyugn bir ülkedir. 

Organik-ekolojik ürünlerin ihraç edilme şansı daha yüksektir. Mera 

varlığının korunması, organik tarımın desteklenmesi ve yetiştiricinin 

eğitim seminerleriyle bilinçlendirilmesi ile Türkiye de dünyadaki 

organik ürün pazarında hak ettiği yeri alacaktır.  
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GİRİŞ 

Birçok biyolojik, teknik ve mali değişkeni hassas bir denge içinde 

yönetmesi gereken hayvancılık işletmelerinin projeye bağlı tutarlı bir 

fizibilite çalışması olmadan ekonomik yönden başarılı olabilmeleri 

neredeyse olanaksızdır. Bunun temel nedeni, yatırım kararı sonrası ve 

işletme döneminde ortaya çıkan riskler, belirsizlikler ve sorunlardır.  

Sektöre yeni girecek olan yatırımcılar, öncelikle çok boyutlu yatırım 

çalışmalarını birbirinden bağımsız biçimde ele almak yerine, sektördeki 

fotoğrafı bir bütün olarak görmeye çalışmalıdır. Hayvancılık 

işletmeleri, canlı materyalle üretimin doğası gereği 7/24 yoğun bir 

tempo ve sorumluluk altında çalışır. Buna işlevsiz üretici örgütlenmesi, 

aksak rekabet piyasalarının fiyat dayatmaları ve yüksek maliyetlere 

bağlı düşük karlılık oranları, ölçek ve verimlilik kaynaklı sorunlar, 

çayır-mera alanlarının yetersizliği, süregelen salgın hastalıklar, 

nispeten istikrarsız hayvancılık politikaları, halk sağlığı, ticaret ve 

ekoloji eksenli mevzuat ve artan rekabet de eklendiğinde tablo 

ağırlaşmaktadır (Aydın ve ark, 2010; Cevger ve ark, 2011; Günlü, 2011; 

Can ve Sakarya, 2012; Can, 2014; 2018). Hâlihazırdaki bu sorunlara, 

son dönemde eklemlenen kur ve enflasyon kaynaklı maliyet artışları ve 

Covid-19 pandemisinin öngörülemez seyri ise, yeni bir hayvancılık 

işletmesi kurma fikrini adeta bir kuyumcu titizliğine bırakmıştır. Tüm 

bu içsel ve dışsal zorlukların vurgulanmasındaki amaç, potansiyel 

üretici ve yetiştiricileri sektörden uzak tutmak değil, aksine bilimsel 

veri ve öngörülere dayanan projelerle sektöre güçlü biçimde girmelerini 

sağlamaktır. Çünkü fizibilite çalışmalarının çok boyutlu ve birbiriyle 
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bağlantılı ekonomik, teknik ve mali aşamalarını ortak akılla planlayan 

ve proje süreçlerini doğru yöneten bir müteşebbisin, olağanüstü dışsal 

gelişmeler dışında başarısızlık yaşaması münferit bir vaka ve düşük bir 

olasılıktır. 

Bugün ülke ve bölgelere, hayvancılığın alt sektörlerine, yetiştirme 

tipine, barınağın, canlı demirbaşın ve makine-teçhizatın özelliklerine 

göre değişmekle birlikte ticari bir hayvancılık işletmesinin yatırım 

tutarı değişmektedir. Bu yatırım projelerinin ortak yanı, taşıdıkları 

biçimsel içerik ve bütçelerinin hayvan başına binlerce avroyu, toplamda 

ise milyonlarca lirayı bulmasıdır (Hacıbektaşoğlu ve ark, 2013; 

Harizanova, 2013, Engindeniz ve Uçar 2014; Sredojevic, 2018; 

Widayati ve ark, 2018; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2020; TKDK, 

2020a).  

Kaynak kullanımı yalnızca müteşebbis açısından değil, aynı zamanda 

teşvik ve hibeye konu yatırımlarda kıt ulusal kaynakların rasyonel 

kullanımı açısından da önemli olduğundan, proje fikrinin 

uygulanabilirliği net finansal getirisinin yanında, rekabet halinde 

olduğu benzer projelerden öncelikli olup olmadığı ile de 

değerlendirilmelidir.  

Yatırım projeleri fizibilite çalışmaları aslında işletme dönemindeki 

faaliyetlerin daha yatırım başlamadan önce yapılan detaylı ve rasyonel 

bir öngörüsüdür (Aral, 1997; Ağca, 2016). Ülkemizde küçük ve orta 

büyüklükteki işletmelerin-KOBİ çoğunluğu kendi deneyimleri ve basit 

ön araştırma sonuçlarına dayanarak yatırıma başlarken, yalnızca %16’sı 

ön araştırma sonrası bir fizibilite çalışmasını gerçekleştirmektedir 
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(Örsdemir ve Kabukçuoğlu, 2005). Yapılan hesap ve tahminlerin 

üretime geçildiğinde en az hata ve sapmayla hayat bulması ise sağlam 

bir fizibilite (yapılabilirlik) çalışmasına bağlıdır. Bunu gerçekleştirmek 

tüm işletme dönemi faaliyetlerine dair bilgi ve tecrübe sahibi olmayı ve 

disiplinler arası yaklaşımı gerektirir. Yatırım fizibilite çalışmalarında 

girişimcilerin yanı sıra koordinatör, teknik sekreter, ekonomist, 

mühendis, farklı uzmanlar ve muhasebeciler yer alırken; hayvancılık 

projeleri fizibilite çalışmaları ekibinde veteriner hekimler, zooteknisiler 

ve kredi veya hibe veren kurum çalışanları dikkat çekmektedir. Bu 

aktörler arasında anahtar rol oynayabilecek meslek grubu ise sağlık, 

teknik ve ekonomik bilgi birikimi ile veteriner hekimlerdir.  

Yatırım projeleri ve hayvancılık alt sektörlerine göre fizibilite 

çalışmaları, aslında tek başına kitap olacak kadar kapsamlı bir konudur. 

Burada bir kitap bölümü halinde özetlenerek verilen konular; projenin 

tanımı ve süreçlerini, yatırım fizibilite çalışmalarının önemini, 

hayvancılık işletmelerindeki ekonomik, teknik ve mali araştırmaları ve 

kredi veya hibe başvurularında aranan bazı kıstasları içermektedir. Ele 

alınan konular birincil üretimi gerçekleştiren tüm hayvancılık 

işletmelerinin yanı sıra, hayvancılığa dayalı sanayi işletmeleri için de 

geçerlidir. Bununla beraber, bu kitap bölümü öncelikli olarak 

hayvancılığın omurgası olan büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık 

işletmeleri yatırım fizibilite çalışmalarına odaklanmıştır.  

Bu çalışmanın temel amacı; başta veteriner hekimler olmak üzere, 

hayvancılık sektörüne hizmet götüren tüm fakülte ve bölüm 

öğrencilerine, hayvancılık ekonomisi alanında çalışan akademisyenlere 
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ve sektöre yatırım yapmak isteyen müteşebbislere yatırım projeleri 

hakkında bilgi kaynağı sunmak ve fizibilite süreçlerine yönelik 

bütünsel bir yaklaşım kazandırmaktır. 

PROJENİN TANIMI VE HAYVANCILIK İŞLETMELERİ İÇİN 
EKONOMİK ÖNEMİ 

Proje, yatırımın gelecekte üreteceği faydalarla ilgili bugünden yapılan 

detaylı bir plandır. Dolayısıyla mevcut bir kaynaktan daha büyük bir 

faydanın nasıl elde edilebileceğini gösterir. Proje, belirlenmiş 

görevlerin bir defalığına yapıldığı bir iş türü olup, temel gayesi geleceği 

tahmin ederek riskleri azaltmaktır (Aral, 1997; Çetin; 2012; Ağca, 

2016).  

Yatırım ise mal ve hizmet üretimi gerçekleştirecek yeni tesislerin 

kurulması veya mevcutlara/stoklara yeni ilaveler yapılmasıdır 

(Eğilmez, 2019). Bu bölümde açıklanan yatırım projelerinden, birey 

veya kurumların gerçekleştirdiği finansal yatırımlar değil, fiziki 

yatırımlar anlaşılmalıdır.  

Bu girizgâhtan sonra projeyi biraz daha kapsamlı incelediğimizde; 

önceden belirlenmiş bir amacı gerçekleştirmek için belirli bir zaman 

dilimi içinde, mevcut kaynakların nasıl ve ne şekilde kullanılacağını 

gösteren detaylı bir çalışma tasarısı, birbirine bağlı hipotezler dizisi ve 

yatırımcının yol haritası olduğu görülecektir. Bu tanımda özellikle 

“konu/amaç”, “bütçe” ve “zaman” sözcükleri dikkat çekmektedir. Bu 

anahtar sözcükler, proje yönetiminin başarıya ulaşılması ve ayakta 

kalması için gereken sacayakları olup, dışına çıkılmaması gereken 

sınırlardır. Projeler her ne kadar bilimsel, sosyal veya mimari planları 
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da akla getirse, aslında ekseriyetle vurgulanmak istenen işin “ekonomik 

boyutu ve yatırım ayağıdır”.  

Tarım ve hayvancılık gibi geleneksel yönleri ağır basan sektörlerde yeni 

bir işletmenin ortaya çıkışı genellikle miras yoluyla gerçekleşirken, 

kırsal kökenli olmayan birinin hayvancılığa sıfırdan başlamasının zor 

olduğu değerlendirilmektedir (Çetin, 2010). Yakın zaman kadar geçerli 

olan bu genelleme, artık hissedilir biçimde değişmeye başlamış; farklı 

sektör ve mesleklerden müteşebbisler de sektöre yatırım yapmaya 

yönelmişlerdir. Bunun en önemli nedenleri; kentlerden kırsala geri 

dönüşlerin başlaması, hayvancılık teşvik ve desteklerinin artması, 

internetten bilgiye erişimin kolaylaşması ve ilgili alanda yayım yapan 

tematik TV kanallarının çoğalmasıdır. Her ne kadar Türkiye’de, 

büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletme sayıları son yıllarda azalarak 

yaklaşık üç milyondan, iki milyonun altına (1.839.970) gerilese de; 

kırmızı ette istikrarlı, sütte ise artış eğilimindeki üretim değerleri, ölçek 

ve verimliliğin arttığını göstermektedir (Can, 2018; TOB, 2019). 

Küçük aile tipi işletmelerin sosyoekonomik önemini ve ülkemizdeki 

dönemsel ithalat artışlarını bir yana koyarsak, mevcut üretimin 

korunması veya artışında en büyük payın mevcut veya yeni kurulan orta 

ve büyük ölçekli ticari işletmelere ait olduğu söylenebilir.  

Yatırım projeleri şüphesiz ekonominin tüm alt sektörleri için önemlidir. 

Ancak birçok riske, belirsizliğe ve yapısal sorunlara sahip olan 

sektörümüzde bu ihtiyaç çok daha belirgindir. Ayrıca, hayvancılık 

sektörü ulusal düzeyde birçok önemli sosyoekonomik fonksiyonu da ifa 

etmektedir. İster yeni kurulacak bir işletme, isterse farklı üretim 
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üniteleri ile genişletilecek bir çiftlik olsun; ticari olarak düşünülen bir 

hayvancılık işletmesi için yatırım fizibilite çalışmaları asla bir zaman 

ve para kaybı olarak görülmemelidir. Çünkü yatırım fizibilite 

çalışmaları bir taraftan potansiyel risk ve olumsuzlukları azaltarak 

girişimcinin önünü görmesini sağlarken, diğer yandan dış finansmana 

(kredi veya hibe) erişimi de kolaylaştırmaktadır. Fizibilite çalışmalarını 

hakkıyla yapan yatırımcılar bile işletme döneminde bazı sorun ve 

sapmalar yaşarken, bunu özensizce geçiştirenlerin veya hiç 

yapmayanların ağır bedeller ödeyecekleri açıktır.  

Dolayısıyla hayvancılık adına bir yatırım fikrinin, yatırım projesi veya 

en azından bir fizibilite çalışması ile hayata geçirilmesi adeta bir 

zorunluluktur. Bu durum yalnızca yatırım tutarının nispeten yüksek 

olduğu ve girift bir yönetim yapısına sahip süt sığırcılığı işletmeleri için 

değil; besi sığırcılığı, koyunculuk, kanatlı yetiştiriciliği ve kültür 

balıkçılığı/su ürünleri gibi farklı üretim alanları içinde geçerlidir. 

Özellikle çağdaş mandıralar ve mezbahalar gibi hayvancılığa dayalı 

sanayi alanında yapılacak bir yatırım projesi ise çok daha maliyetli, 

uzun ve dikkatli çalışmaları gerektirecektir.  

Projenin hayvancılık işletmeleri ve sektör açısından öneminde 

değindikten sonra, şimdi yatırım projelerinin süreçleri, içerikleri ve 

taşımaları gereken temel ölçütlerden bahsetmek yararlı olacaktır.  

 

 



 147 

YATIRIM PROJELERİNİN AŞAMALARI VE TAŞIMALARI 

GEREKEN ÖZELLİKLER 

Klasik bir proje süreci öncelikle ihtiyacın tanımlanması ve amacın 

belirlenmesiyle başlar. Bunu projenin bütçe, süre ve ekibi üzerinde 

yapılacak genel/yüzeysel bir değerlendirme takip eder (I). Ardından “ön 

fizibilite çalışmalarına” başlanır. Bu aşamada yatırım fikri için zaman 

ve bütçe gerektirecek detaylı bir fizibilite çalışmasına gerek duyulup 

duyulmayacağına, eğer alternatif yatırım seçenekleri mevcutsa hangisi 

için fizibilite çalışmasına başlanacağına karar verilir (II). 

Değerlendirmelerin olumlu neticelenmesi durumunda, birbiriyle 

bağlantılı olan hukuki, ekonomik, teknik ve mali etütlerden müteşekkil 

“yatırım fizibilite çalışmalarına” başlanır (III). 

Yatırım fizibilite çalışmalarındaki araştırma, ölçüm ve öngörüler mali 

analiz sonuçları ile destekleniyorsa yani ekonomik rasyonalitesi 

kanıtlanıyorsa buraya kadarki “ön proje” çalışmaları yerini “kesin 

projenin” hazırlanmasına bırakır (IV). Ardından plan eyleme dönüşerek 

fiilen yatırıma başlanır yani proje uygulanır (V).  

En son aşamada, tamamlanan yatırımın izleme ve kontrol süreçleri 

gerçekleştirilerek “işletme dönemine” geçilir (Aral, 1997; Ağca, 2016; 

Parlakkaya, 2016). 
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Şekil 1. Hayvancılık işletmelerinde yatırım projeleri ve fizibilite çalışmalarının 
şematik özeti. 

 

*Şekil yazar tarafından oluşturulmuştur. 

Yatırım projelerinin biçimsel içerikleri incelendiğinde, hepsinde 

projenin adının, konusunun, grup ve paydaşlarının, yerinin, amacının, 

süresinin ve bütçesinin belirtildiği görülmektedir.  

Bilimsel ve teknik içerikleri oldukça kapsamlı inceleme ve açıklamalar 

ve bunları özetleyen şekil ve tablolardan oluşurken; hangi alt sektöre 

yatırım yapıldığına ve projeyi değerlendirecek kurum veya kuruluşa 

göre farklılıklar arz edebilir. Günün sonunda konu ehli uzmanlarca 

detaylı biçimde değerlendirilen hukuki, ekonomik, teknik, sağlık, 

idari/örgütsel ve mali hususlar nispeten kapsamlı bir proje dosyasına 

dönüşür.  
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Yatırım projelerinin taşıması gereken özellikler ne olmalı sorusuna en 

başta verilecek yanıt, proje kısıtlarının dışına çıkılmaması, yani amaç, 

bütçe ve zaman ölçütlerine uyulması olmalıdır. İyi bir proje de 

öngörüler güncel ve doğru veri kaynaklarına dayanmalı, analizlerde 

uygun metotlar kullanılmalı, proje ekibinde ilgili uzmanlara yer 

verilmeli ve hedefler alt sektör veya bölgenin ihtiyaçlarıyla 

örtüşmelidir. Ayrıca, yatırımcı ilgili kurum ve kuruluşların finansman 

desteğinden yararlanmayı düşünüyorsa, proje metni ve fizibilite etütleri 

istenen resmi formata uygun, anlaşılır ve tutarlı biçimde raporlanma-

lıdır. Zira günümüzün rekabetçi ortamında güçlü ve tutarlı bir proje 

yatırım dosyası olmadan, kredi ve hibe başvurularının olumlu 

sonuçlanması beklenmemelidir.  

HAYVANCILIK İŞLETMELERİNDE FİZİBİLİTE 

ÇALIŞMALARI 

Fizibilite, yatırımın yapılabilir olup olmadığına ilişkin bir araştırmadır. 

Kapsamlı çalışmalar neticesinde hazırlanan rapora ise “fizibilite etüdü” 

denir (Eğilmez, 2019).  

Yatırım fizibilite çalışmaları, projeye bağlı yeni iş fikirlerinin belirli 

varsayımlar ve tahminler yardımıyla değerlendirildiği süreçlerdir. Bu 

yapılabilirlik etütlerinin birbiriyle bağlantılı bölümlerini ekonomik, 

teknik, finansal, yasal ve örgütsel çalışmalar oluşturur (Parlakkaya, 

2016).  

Hayvancılık yatırım projeleri ve fizibilite raporları birbirleriyle tam 

örtüşmemekle beraber, pratikte birçok benzer alt başlık barındırır. 

Bunların bazıları projenin genel özeti, kapsam ve gerekçesi, bölgesel ve 
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sektörel amaçlara uygunluğu, arka planı, (sosyoekonomik ve 

demografik durum, ulusal ve bölgesel programlar), organizasyon 

yapısı, tüm varsayımlara yönelik detaylı tablo ve ekler gibi hukuki, 

ekonomik, teknik ve mali kısımlardır (Ahiler Kalkınma Ajansı, 2019; 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2020).  

Hayvancılık işletmelerine yönelik yatırım fizibilite çalışmaları da, tıpkı 

diğer sektörlerde olduğu gibi talep tahmini, kuruluş yerinin 

belirlenmesi, girdilerin (yem, araç, makine ve ahır vb.), süreçlerin ve 

çıktıların (et, süt, buzağı, gübre vb.) tanımlanması, seçimi ve 

değerlendirilmeleri, örgütsel organizasyon yapısı, finansman olanakları 

ve mali analizler gibi konuları içerir. Bununla beraber, hayvancılık 

işletmeleri fizibilite etütleri bakım-besleme konularına, makine ve 

hayvan verimliliklerine, sürü kompozisyonuna dair projeksiyonlara ve 

varsa yem bitkileri üretimine dair kestirimlere çok daha detaylı 

odaklanır (Hacıbektaşoğlu ve ark, 2013; Harizanova, 2013, Engindeniz, 

2014; Sredojevic, 2018; Widayati ve ark, 2018; Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı, 2020).  

Yatırım fizibilite çalışmaları belirli bir sistematik içinde 

gerçekleştirilen birbiriyle ilişkili bir dizi çalışmadan ibaret gibi görünse 

de, esasında oldukça hassas ve zorlu bir çalışmadır. Çünkü hayvancılık 

işletmelerinin fizibilite çalışmalarının kapsamında yer alan konularla 

ilgili tüm plan ve tahminlerin isabetli biçimde yapılabilmesi, işletme 

dönemindeki fotoğrafın bütünüyle görülebilmesine bağlıdır. O denenle, 

bilhassa sektöre yabancı yatırımcıların iyi bir ekip veya danışmandan 

destek almaları gerekir.  
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Yapılabilirlik çalışmaları rastgele yürütülmemeli, belirli bir sıra takip 

edilmelidir. Zira fizibilite etütlerinin sonucunda projenin kabulü veya 

reddi yönünde karar verebilmek için “mali analizlere”; bunun 

yapılabilmesi içinse yatırım tutarı ile işletme dönemi gelir ve gider 

tahminlerine dayanak olan “ekonomik ve teknik etütlere” ihtiyaç 

duyulur. Bir diğer ifadeyle, ekonomik, teknik ve mali araştırmalar 

sırasıyla tamamlanmak zorundadır. Kısmen teknik boyuta da sahip olan 

yasal ve idari konular ise ayrıca değerlendirilebilir.  

Bu kitap bölümünde fizibilite etütleri kapsamındaki hukuki çalışmalara 

ayrı bir yer verilmemiştir. Bunun nedeni, hayvancılık yatırımları 

açısından önemsiz oluşundan değildir. Zira yasa ve yönetmeliklerin 

teknik, sıhhi ve çevresel boyuttaki kısıtları yeterince incelenmeden hem 

yatırıma başlamak hem de işletmenin hukuki şekline karar vermek 

mümkün değildir. Bu yaklaşımın tercih edilmesinin nedeni, fizibilite 

çalışmalarının birbiriyle oldukça sıkı ilişki içindeki ekonomik, teknik 

ve mali ayaklarının konu akışı bozulmadan izah edilmek istenmesidir. 

Fizibilite çalışmalarının birazdan değinilecek ana bileşenleri ve alt 

başlıkları, literatürde ve proje başvurularında yer yer farklı başlıklar 

altında veya münferit olarak yer alabilmektedir. Ancak, günün sonunda 

biçimsel farklılıklara rağmen tüm yaklaşımların aynı içeriğe sahip 

oldukları dikkati çekmektedir. Bu kitap bölümünde, bir hayvancılık 

işletmesinde yürütülmesi gereken yatırım fizibilite çalışmaları 

ekonomik (a), teknik (b) ve mali etütler (c) şeklinde sınıflandırılmış ve 

kendi içlerinde ayrıca sektöre uygun alt başlıklar halinde açıklanmıştır.  
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A. Ekonomik Etütler/Araştırmalar 

Hayvancılık işletmelerine dair bir fizibilite çalışmasına ekonomik 

araştırmalarla başlanır. Çünkü yatırımcının ilk sorgulaması gereken 

şeyler; faaliyet göstereceği piyasanın demografik, ekonomik ve ticari 

özellikleri, ne kadar mal üretip hangi fiyattan satabileceği ve 

belirlenmesinde ekonomik faktörlerin ağırlıklı rol oynadığı kuruluş yeri 

seçimidir.  

Ekonomik etütlerin bileşenleri aşağıdaki gibi özetlenmiştir. 

A.1. Pazar Araştırması: Piyasanın yapısı, talep düzeyi, tüketici özellik 

ve eğilimleri, üretilecek olan malın satış fiyatı ve pazardaki rekabet 

durumu gibi faktörler değerlendirilir (Aral, 1997; Ağca, 2016). 

Hayvancılık işletmelerinin ürettiği et, süt ve yumurta gibi yaşamsal 

öneme haiz zorunlu tüketim mallarına yönelik talebin küçük bir bölümü 

doğrudan, büyük bölümü ise hayvancılığa dayalı sanayi işletmeleri 

tarafından hammadde olarak talep edilir. Gerek hayvansal ürünlerin 

çoğu için talebin fiyat ve gelir esnekliğinin düşük oluşu, gerekse de 

aksak rekabet piyasasının baskı ve dayatmalarından ötürü bu ürünlerin 

fiyatı üzerinde üreticilerin etkisi pek yoktur. Dolayısıyla, geleneksel 

üretim ve tüketim desenlerine sahip bu tip piyasalarda, bazı özel üretim 

modelleri dışında pazar araştırması nispeten hızlı ve öngörülebilir 

olacaktır.  

Tüm bu açıklamalara rağmen, pazar araştırmasını daha kıymetli ve 

kapsamlı kılacak bazı özel durum ve stratejiler de söz konusudur. 

Örneğin canlı hayvanların farklı satış usul ve zamanlaması işletmelere 

kar payını artırma imkânı sunabilir (Tekin, 2009).  
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Örneğin çiğ sütün kalitesini artırma ve daha sürdürülebilir dağıtım 

kanalları bulma, maliyet avantajına sahip kuruluş yerleri arama ve yerel 

pazarın özel tüketim alışkanlıklarına (organik veya yöresel ürünler) 

odaklanma, katma değer ve kar payını artırabilen incelemeye ve 

planlamaya değer konulardır. 

A.2. Üretim Hacmi ve Kapasitenin Belirlenmesi: Bu aşamada, bugün 

ve gelecekteki piyasa talebi dikkate alınarak üretim imkânları ve 

kısıtları incelenir (Parlakkaya, 2016). Burada unutulmaması gereken, 

üretim hacmi ve kapasitelerinin (teorik, pratik ve fiili) talep düzeyi, 

rekabet durumu, tedarik olanakları, pazar payı, yatırım bütçesi ve 

mevcut arsa/arazi/depoların fiziki olanaklarından etkilenecek 

olmasıdır. 

Ülkemizde gerek hayvancılık işletmeleri, gerekse de hayvancılığa 

dayalı sanayi kesimindeki düşük kapasite kullanım oranları-KKO, 

maliyetleri artırarak karlılığı düşürmektedir (Demir ve Aral, 2010; Can, 

2015; Can ve ark, 2019). Dolayısıyla, yüksek yatırım masraflarına 

rağmen işletme döneminde atıl kapasite ile karşılaşılmak istenmiyorsa, 

KKO üzerine etkili olan faktörler dikkatlice hesaplanmalıdır. Bunlar 

arasında özellikle canlı hayvan ve hayvansal ürünler ile yem tedarikinde 

süreklilik, nihai ürüne yönelik talebin durumu, iş gücü ve hastalıklardan 

kaynaklanan aksamalar ve devletin alacağı olası ithalat kararları iyi 

takip edilmeli ve rasyonel biçimde öngörülmelidir.  

A.3. Kuruluş Yeri Seçimi: İşletmenin kurulacağı yere karar vermek 

esasında teknik yönleri ağır basan bir konu gibi görünse de, işin boyutu 

farklıdır. Zira tedarik ve satış fiyatları üzerinde etkili olması, yatırım, 
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üretim ve pazarlama maliyetlerini etkilemesi ve objektif seçiminde 

yatırımın rantabilitesinin esas alınması gibi nedenlerden ötürü kuruluş 

yeri seçiminin ekonomik etütler içinde değerlendirilmesi daha uygun 

olacaktır. 

Tarım ve hayvancılık işletmelerinde kuruluş yerini etkileyen temel 

faktörler arasında pazarın özellikleri, üretim faktörlerinin nitelik ve 

niceliği, üretim ve satış maliyetleri, tüketim merkezleri ve hammaddeye 

olan uzaklık, taşıma ve altyapı olanakları, iklim, vergilendirme ve 

devlet teşvikleri yer alır (Aral, 1997; Çetin 2012). Bu işletmelerde aday 

kuruluş yeri belirlenirken üretim maliyetinden ziyade, satış maliyeti ve 

fiyata bakılması gerekir (Cevger ve ark, 2011). Optimal kuruluş yerinin 

saptanması ise daha somut yöntemleri kullanmayı gerektirir ki; bunlar 

arasında matematiksel yöntemler ve bilgisayar programlarından 

yararlanılabilir. Bununla beraber, pratikte tarım ve hayvancılık 

işletmeleri için “kazanç”, “önem katsayısı” (puanlama) ve “yatırım 

rantabilitesi” yöntemlerinin kullanımı anlaşılır ve kolaydır (Çetin, 

2012).  

Bu yöntemler arasında en rasyonel olanı ise alternatif kuruluş yerlerinin 

“rantabilitesine” bakmak, yani tahmini dönem karının yatırım tutarına 

oranının en yüksek olduğu yeri tercih etmektir.  

Son olarak, hayvancılığın farklı üretim dallarında (dana veya kuzu 

besiciliği, süt sığırcılığı veya keçiciliği, kanatlı, su ürünleri vb.) veya 

farklı coğrafyalarda bazı kuruluş yeri faktörleri kritik öneme sahip 

olabilir. Eğer alternatif kuruluş yerleri için mali analizler birbirine yakın 

karlılık oranları veriyorsa ve/veya özel öneme sahip kuruluş yeri 
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faktörünün değiştirilmesi mümkün değilse müteşebbislerin rantabilite 

ile beraber “puanlama” yönteminden de fikir almaları akıllıca olacaktır.  

B. Teknik Etütler/Araştırmalar 

Fizibilite çalışmaları yatırım projelerinin kalbine, teknik çalışmalar ise 

fizibilitenin omurgasına benzetilebilir. Çünkü bu aşamadaki araştırma 

ve öngörüler yalnızca projenin teknik yönden nasıl gerçekleştirileceğini 

ortaya koymakla kalmaz, aynı zamanda yatırım ve işletme dönemi 

giderlerine referans oluşturarak son aşamadaki mali analizlere de 

olanak tanır. 

Bu aşamada üretim yöntemine, ihtiyaç duyulan makine, araç, bina ve 

araziye, kullanılacak malzeme ve hammaddelerle ilgili tanım ve 

ölçümlere, organizasyon yapısına ve işlerin hangi sıraya göre 

yürütüleceğine karar verilir (Aral, 1997; Parlakkaya, 2016). Bir başka 

değişle girdiler, süreçler ve çıktılar üzerinde tahmin ve planlar 

yürütülür.  

Bir hayvancılık işletmesi fizibilite çalışmasında arazi ve barınaklar, 

kaba ve kesif yem tedariki, hayvan ırk ve verimlilikleri, sürü 

kompozisyonundaki değişim ve hayvan sağlığı için hedef değerler 

değerlendirilmesi gereken konulardır. Aşağıda hayvancılık 

işletmelerine yönelik teknik etütler 7 alt başlıkta özetlenmiştir. 

B.1. Arazi, Barınak ve Yem: Arazi, barınak ve kullanılacak yemle ilgili 

öngörüler teknik, biyolojik ve ekonomik ölçütler ve ihtiyaca uygunluğa 

göre yapılır. Bu başlık altında, üretim alt tipine göre hayvan başına 

ihtiyaç duyulacak arazi, ahır/ağılın açık ve kapalı alan genişliği, barınak 
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tipi, yüksekliği ve yapı malzemelerinin özellikleri, yerleşim plan ve 

bağlantıları ile en önemli girdi olan yemin nitelik ve niceliği incelenir 

(TOB 1991, Tekin, 2009). Bu aşama da aslında üretim usulüne de karar 

verilmiş olunur. Barınağın tipi, ebatları ve yapı malzemelerinin 

seçiminde işletmenin ölçeği, yatırımcının bütçesi, iklim ve yetiştiricilik 

tipi belirleyici olacaktır. Unutulmaması gereken, barınakların aşırı 

çevresel faktörlere karşı korunaklı, havadar, aydınlık, maliyet avantajı 

sağlayan, gruplandırmaya (yaş, cinsiyet ve verim özelliklerine göre) ve 

genişlemeye müsait planlanmasıdır. 

Kiralama veya satın alma hususundaki planlamalar ilgili bölgenin cari 

fiyatları, sermayenin fırsat maliyeti ve barınağın amortisman tutarına 

bakılarak değerlendirilir. Üretim maliyetlerinde aslan payına sahip 

yemlerin miktar, nitelik ve bileşimi hususundaki tahminlerse; 

hayvanların fizyolojik ihtiyaçları, ırk ve cinsiyetleri, yetiştirme tipi, 

arazinin yem bitkileri verimliliği, yem depoları ve siloların kapasitesi 

ve bölgenin çayır-mera özellikleri dikkate alınarak yapılmalıdır.  

B.2. Hayvanlar: Canlı demirbaş ve besi materyali seçiminde kurulacak 

işletmenin yetiştiricilik yönü ağır basmakla beraber; coğrafyaya 

uygunluk, fiyat, sağlık ve verimlilik ölçütleri üreticiler için en başta 

gelir. Hayvansal üretimde verimlik hakkındaki tahminler nispeten daha 

kritik önem taşır. Zira sütçü işletmelerde laktasyon başına süt verimi, 

besicilik işletmelerinde günlük ortalama canlı ağırlık artışı, 

koyunculukta ikizlik oranları gibi konularda yapılacak abartılı 

tahminler, elde edilecek üretim miktarını ve geliri olduğundan büyük 

göstererek işletme döneminde hedeflerden büyük sapmalara yol açar. 
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Bu nedenden ötürü, verimlilik hususundaki güncel ve gerçekçi 

tahminlerde yalnızca literatürden veya benzer projelere dair 

öngörülerden değil; konu uzmanı akademisyenlerden, bölgede faaliyet 

gösteren yetiştiricilerden ve veteriner hekimlerden de destek 

alınmalıdır. 

B.3. Araç, Makine ve Teçhizat: Bu alt başlıkta makine ve teçhizatın 

sayısı, özellikleri, maliyetleri, tercih nedenleri, ekonomik ve teknolojik 

ömürleri, verimlilikleri, temin koşulları, işletme içi yerleşimleri ve 

montajları incelenir (Aral, 1997; Çetin, 2012). Bir hayvancılık 

işletmesinde traktörden sağım sistemleri ve soğutma tanklarına, yem 

karma makinalarından iklimlendirmeye, gübre sıyırıcısından 

bilgisayarlı sürü yönetim sistemlerine, buzağı kulübelerinden suluk, 

kaşınma fırçaları ve hayvan kantarına kadar birçok makine ve teçhizat 

kullanılabilir. Burada önemli olan “uygunluk”, “fiyat”, “servis 

olanakları”, “kullanım ömrü”, “iş kolaylığı” ve “teknolojinin” seçim 

ölçütleri olarak dikkate alınmasıdır. 

Bir diğer değişle, ihtiyaç duyulan makinelerin gücü ve hacminin 

tahmini üretim kapasitesiyle uyumlu, fiyat-kalite ilişkisinin rasyonel, 

satış sonrası servis olanaklarının güçlü, kullanım ömrünün uzun ve 

teknolojisinin nispeten yeni olması müteşebbise çok önemli avantajlar 

sağlayacaktır. Bu arada, bazı riskler taşımakla beraber, ikinci el ve 

çalışır durumdaki araç ve makinaların sabit maliyetler hususunda 

yatırımcıya ciddi avantajlar getirebileceği de göz ardı edilmemelidir.  

B.4. Sürü Sağlığı Ölçütleri ve Hedef Değerler: Bu öngörüler, fizibilite 

çalışmalarının ana akışına uyması adına teknik etütler altında 
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incelenmiş olup, pratikte maalesef birçok proje başvurusu ve fizibilite 

çalışmasında bu alt başlık görülmemektedir. Bu aşamada öncelikle 

üretim ve verimliliği direk etkileyecek olan salgın hastalıkların 

bölgedeki insidens ve prevalansı incelenmeli; epidemiyolojik risk 

değerlendirmesinin ardından yetiştirme tipi, ölçek, maliyet ve 

uygulanabilirlik dikkate alınarak çerçeve bir biyogüvenlik planı 

oluşturulmalıdır (Can ve ark, 2020).  

Yapılması gereken bir diğer önemli iş, literatür bildirimleri ve 

bölgedeki veteriner hekimlerin tecrübeleri ışığında yetiştirme 

hastalıkları için hedef değerler belirlemektir. Bu sayede işletme 

döneminde karlılık ve verimliliği olumsuz etkileyecek mastit, metrit, 

abortlar ve reforme kaynaklı kayıplarla ilgili gerçekçi tahminler 

yapılabilir. Aksi halde beklentiler ve realite arasındaki makas 

açılacaktır. 

B.5. Beşeri Kaynaklar ve Örgütsel Organizasyon: Yönetim 

fonksiyonunun en önemli bileşeni planlama, işletmenin en değerli 

kaynağı ise insandır. Bu aşamada, çalışanların nicelik ve niteliği, örgüt 

şeması ve işletme dönemi yetki ve sorumlulukları planlanır (Luening, 

2009; Çetin, 2012). İdari ve teknik personelin özellik ve sayısı 

işletmenin ölçeğine, yetiştirme tipine, otomasyon düzeyine ve 

bölgedeki insan kaynaklarına bağlı olarak değişecektir. Hayvancılık 

gibi 7/24 devamlılık arz eden riskli ve ağır iş kollarında tecrübeli ve 

donanımlı işçilere sağlanacak yeterli fiziki ve mali koşullar bir 

masraftan ziyade, yatırım olarak görülmelidir. Aksi durumda karlılığı 
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düşürecek olan maliyet artışları, zaman kayıpları ve yeni düzenlemeler 

kaçınılmaz olacaktır. 

B.6. Yatırımın Uygulama Planı: İşletmelerin kuruluş aşamalarını 

gösteren bu iş planı termin planı olarak da bilinir (Çetin, 2012). Burada 

işin özü itibariyle yapılan şey, yatırım uygulamalarına dair faaliyetlerin 

ne zaman başlayıp biteceğinin tahmin edilmesidir. Bu plan müteşebbis 

için açık bir yol haritası olacağından, yatırım sürecinin iş-zaman 

matrisini muhakkak oluşturmak gerekir.  

B.7. Proje Çıktılarının Analizi: Ortaya çıkacak ürün/ürünlerin nitel ve 

nicel olarak tanımlanması ve uygunluk ölçütlerinin belirlenmesini 

kapsar (Parlakkaya, 2016). Bir hayvancılık yatırım projesinde ilgili 

mevzuatın, hayvancılığa dayalı sanayi kesiminin ve pazarın istediği 

ölçütlerin yanı sıra oluşan ürünlerin nasıl değerlendirileceği, gübre ve 

atıkların nasıl bertaraf edileceği gibi konular da ele alınmalıdır. 

Özellikle büyük ölçekli ve kent merkezlerine nispeten yakın olacak süt 

sığırcılığı işletmeleri, mandıralar ve kesimhanelerin proje çıktılarının 

yasal ve çevresel boyutları daha dikkatlice değerlendirmelidir.  

C. Mali Etütler/Araştırmalar 

Yatırımın sağlayacağı fayda ve maliyet ilişkisine odaklanan finansal 

etütler, fizibilite çalışmalarının son aşamasıdır. Bu başlık altında 

öncelikle yatırım tutarı hesaplanır. Ardından işletme dönemi gelir ve 

giderleri tahmin edilir. Bunu fonların nerden ve hangi koşullarda 

sağlanacağı yani yatırımın finansmanına yönelik araştırmalar takip 

eder. En son alt başlıkta ise yatırım planının “kabul” veya “reddine”, 
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yani işletmenin karlı çalışıp çalışamayacağına dayanak oluşturan mali 

analizler gerçekleştirilir. 

 Fizibilite çalışmalarının mali ayağı, sırasıyla izlenmesi gereken 4 alt 

başlıkta özetlenmiştir. 

C.1. Yatırım Tutarının Hesaplanması: İşletme çalışır duruma gelinceye 

kadar yapılacak tüm yatırım harcamalarının elde ediliş değerleri ile 

birlikte eksiksiz olarak öngörüldüğü alt başlıktır. Her bir yatırım 

maliyet unsurunun teknik etüde uygun biçimde eksiksiz ve güncel 

değerleriyle “proje yatırım tutarı tablosunda” gösterilmesi gerekir. 

İşletmenin yatırım harcama kalemleri arazi, ahır, araç, makine ve 

teçhizata, kredi faizlerinden genel ve beklenmedik giderleri içerir ve bu 

unsurlara söz konusu tablo içinde yer verilir. Özellikle ticari amaçlı 

büyük projeler genellikle dış kaynak gereksinimi de duyduğundan, 

projenin finansmanında kullanılacak mali kaynaklar bu tabloda iç ve dış 

kaynak biçiminde gösterilmelidir (Aral, 1997; Çetin, 2012). Burada iç 

kaynaklar yatırımcı ve ortaklarının öz kaynaklarını gösterirken; dış 

kaynaklar diğer kişi ve kurumların tasarruflarını yani banka kredilerini, 

hibeleri ve şahıslardan alınan borçları ifade edecektir. Hayvancılığa 

dayalı büyük sanayi işletmeleri ve organize hayvancılık bölgeleri gibi 

yatırım süresinin 1 yıl aşabileceği projeler de ise iç ve dış kaynakların 

kendi içlerinde ayrıca yıllara göre dağlımı da yapılmalıdır.  

C.2. İşletme Dönemindeki Gelir ve Giderlerin Tahmini: İşletme 

dönemi, fiili üretim ile başlayan projenin faydalı ömrüdür. İşletme 

dönemi gelir-gider kalemleri her ne kadar müteşebbislerce iyi bilinse 

de, daha fizibilite esnasında yani yatırıma başlamadan işletme dönemini 
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tahmin etmek kolay bir iş değildir. Bunu yapabilmek ulusal ve sektörel 

değişkenleri takip etmeği, bilimsel yöntemleri kullanabilmeyi ve olası 

gelişmeleri öngörebilecek bilgi ve tecrübeyi gerektirir. Günün sonunda, 

projenin mali analizlerini doğru biçimde gerçekleştirmek büyük oranda 

işletme dönemi yıllık net nakit akışının doğru tahmin edilebilmesine, 

yani bir diğer değişle işletme dönemi gelir ve giderlerinin en az hata ile 

hesaplanabilmesine bağlıdır. 

Yıllık gelir tahminleri büyük ölçüde talep hacmi ve satış fiyatlarının 

incelendiği ekonomik etütten köken alır. Bununla beraber işletmenin 

gayrisafi hâsılasını etkileyen üretim miktarının hesaplanabilmesi teknik 

etütlere de bağlıdır.  

Zira yatırımcılar arazi, makine ve hayvanlara dair verimlilik 

varsayımlarını teknik incelemelere borçludur. Burada dikkat edilmesi 

gereken nokta, gelir tahmininin yalnızca et ve süt gibi ana ürünler ve 

buzağı gibi bir yan ürünle sınırlı tutulmaması gerektiğidir. Rasyonel 

olanı, yatırımcının sürüdeki envanter kıymet artışını, gübre satışını ve 

devlet destek ve hibelerini de işletme gelirleri içinde göstermesidir 

(Luening, 2009; Çetin, 2010; Murat ve Sakarya, 2012; Can, 2015).  

Teknik etütlerden referans alan üretim maliyetlerinin tahmini ve 

hesaplanması hayvancılık işletmeleri için ciddi bir meseledir. Zira 

pazar fiyatları üzerinde etkileri oldukça sınırlı olan bu işletmelerin 

karlılıklarını artırmaları, büyük oranda maliyetlerin doğru tespit ve 

yönetimine bağlıdır. İşletme dönemi maliyet kalemleri içinde yem, besi 

materyali, işçilik, veteriner sağlık, enerji ve pazarlama gibi açık yani 

direkt maliyetlerin yanı sıra; aile işgücü, amortismanlar ve eğer negatif 
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ise envanter kıymet değişimi gibi örtülü yani dolaylı maliyetler de 

bulunur. Bunların alt üretim dallarına göre oransal dağılımına ulaşmak 

nispeten kolay olsa da, tarım ve hayvancılık işletmelerinde birim 

maliyetlerin doğru hesaplanmasını zora sokan yapısal sorunlar 

mevcuttur. Üretim faaliyeti neticesinde ana, bileşik ve yan ürün/ürünler 

olmak üzere birden fazla iktisadi malın ortaya çıkışı, iş gücü ve bazı 

araç-makinaların farklı üretim birimlerinde de kullanımından ötürü 

devreye giren maliyet dağıtım anahtarı, canlı demirbaş amortismanının 

kendine has hesabı ve gelirin çoğunlukla bir defada giderlerin ise yıl 

boyunca oluşması gibi nedenler söz konusu güçlüğün temel 

nedenleridir (Kıral ve ark, 1999; Luening, 2009; Can, 2015).  

Bununla beraber, bileşik maliyet hesaplama yöntemlerinden olan “nispi 

satış değerleri yöntemi” iyi bir metodolojik yaklaşıma sahiptir (Kıral ve 

ark, 1999). Dolaysıyla birim maliyetlerin tespitinde pratik ve yararlı bir 

yöntem olarak üretici ve yatırımcılara önerilebilir. 

C.3. Finansman Olanaklarının İncelenmesi: Finansman işletmenin 

ihtiyaç duyduğu mali kaynağın yani para ve kredinin bulunmasıdır. 

Mali etütlerin bu ayağında yatırım finansmanının ne şekilde 

karşılanabileceği incelenirken, kullanılabilecek alternatif kaynaklar ve 

olanaklar her yönüyle değerlendirilir. Rasyonel bir finansmanı 

gerçekleştirebilmek için “uygun zaman”, “uygun miktar ve nitelik”, 

“düşük maliyet” ve “uygun ödeme planı” şüphesiz en önemli 

bileşenlerdir. 

Gerek yatırım ve gerekse de işletme dönemi fonksiyonlarının 

gerçekleştirilmesinde ihtiyaç duyulacak mali kaynaklar iç/öz ve 
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dış/yabancı kaynaklardan sağlanır. Dış finansman kaynakları (ticari 

krediler, banka kredileri, dağıtılmayan karlar, hisse senedi, tahviller, 

finansal kiralama vb.) içinde yer alan kısa vadeli kaynaklar döner 

varlıkların, orta ve uzun vadeli kaynaklar ise duran varlıkların 

finansmanında kullanılır (Aydemir; 2016). Türkiye’de hayvancılık 

işletmelerinin öz sermaye oranları yüksek olsa da, özellikle büyük 

ölçekli ticari işletmeler ve süt sığırcılığı işletmelerinin öz kaynakları 

yatırım ve işletme döneminde yetersiz kalabilir (Luening, 2009; 

Semerci ve Çelik, 2017; Saltuk ve Gökhan, 2018). Bu durumda başka 

kişi ve kurumların tasarrufları ile devletin maddi yardımları devreye 

girer.  

Hayvancılık sektöründe yatırımların dış finansmanı öncelikli olarak 

Tarım Kredi Kooperatifleri ve Ziraat Bankalarınca kullan-dırılan 

krediler ile karşılanır. Genellikle uzun vadeli olan bu krediler %50’den 

%100’e kadar değişen oranlarda faiz indirimine tabidir (Aral, 1997; 

Taşkıran ve Özüdoğru, 2010). Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti 

eş-finansmanıyla oluşturulan IPARD program fonundan yararlanmak 

isteyen kişi veya kurumlar ise projelerini kamu tüzel kişiliğine haiz 

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumuna sunarak yatırım 

harcamaları karşılığında %50-65 arasında bir mali destek şansı 

yakalayabilir (Resmi Gazete, 2007; TKDK, 2020c). 

Hayvancılık projelerinde kredi veya hibe kullanılacaksa borcun vadesi, 

ödeme planı, faiz indirim oranı, proje başvuru şartları ve izleme 

koşulları dikkatle değerlendirilmelidir. Çünkü bilançoyu bozacak ve 

ödeme gücünü zora sokacak bir borçlanma, zaten birçok teknik ve 
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ekonomik zorluğa sahip işletmeleri tedarik ve üretimde zora sokacak ve 

en nihayetinde maliyetleri artırarak karlılığı düşürecektir. Üretici ve 

yatırımcıları ipotek sorunu veya maliyet artışları dışında bekleyen bir 

diğer önemli konu da proje sözleşmeleridir. Başvuru yapılan kurum ve 

kuruluşlar kredi veya hibe kullandırırken canlı demirbaştan ahıra, 

araçtan makine-teçhizata kadar çeşitli ekonomik, sağlık, teknik ve 

teknolojik ölçüt aramaktadır. Dolayısıyla yatırımcıya sunulan sıcak 

para ve nitelikli girdi, artan sabit maliyetlerin oluşturacağı mali riskleri 

de beraberinde getirmektedir. Bu bağlamda yatırımcıların teknik ve 

teknolojik ihtiyaçları abartıya kaçmadan doğru biçimde belirlemeleri ve 

kredi ya da hibe yoluyla finansmanı her yönüyle değerlendirmeleri 

gerekir. 

C.4. Mali Analizler ve Nihai Değerlendirme: Bu alt başlık, yatırım 

projesinin mali ve/veya ekonomik rasyonalitesinin hesaplandığı en 

kritik aşamadır. Bu önemi, kullanılan analiz yöntemlerinin zorluğundan 

değil, yatırıma başlama konusunda nihai kararının verilecek 

olmasındandır. Eğer diğer yapılabilirlik çalışmaları esnasında ihtiyaç 

duyulan veriler titiz ve doğru biçimde sağlanmışsa, bu aşamada uygun 

analiz yöntemleri ile hızla sonuca varılabilir. Verilecek olan karar, 

birkaç alternatif içinden en rasyonel projeyi seçebileceği gibi, bir tek 

yatırım projesine “kabul” veya “ret” denmesine de olanak tanıyabilir.  

Projenin mali analizi yapılırken statik/durağan ve dinamik/paranın 

zaman değerini dikkate alan yöntemler beraber kullanılır. Bu yöntemler 

içinde en çok tercih edilenler “yatırımın rantabilitesi”, “geri ödeme 

süresi-GÖS”, “net bugünkü değer-NBD”, “karlılık indeksi-F/M 
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analizi” ve “iç karlılık/verim oranıdır-İKO” (Leuning, 2009; Paraktaş, 

2016). Yatırımın getirisi kadar, potansiyel risk değerlendirmesi de 

yapılmak isteniyorsa, başa baş noktası (toplam satış hasılatının toplam 

maliyetlere eşit olduğu üretim hacmi) ve duyarlılık analizi gibi teknikler 

de kullanılabilir (Gapenski, 1992; Eğilmez 2019). Yukarıdaki 

yöntemlerin her biri kendine has avantaj ve dezavantajlara sahip 

olmakla beraber, günün sonunda karlılık (rantabilite) ve karlılık indeksi 

(fayda/maliyet oranı) pratikte en çok tercih edilen mali değerlendirme 

ölçütlerdir. Tabi bu durum, yatırım kararını destekleyebilecek diğer 

yöntemlerin kullanışlı olmadığı anlamını asla taşımaz.  

Statik yöntemler içinde değerlendirilen yatırımın karlılığı (rantabilite), 

toplam yatırım sermayesi ile yatırım neticesinde elde edilecek gelir 

arasındaki ilişkiyi gösterirken; GÖS (payback period) işletme 

dönemindeki yıllık nakit akımları ortalamasının ilk yatırım tutarına 

bölünmesi veya nakit akımlarının birikimli toplamının yatırım tutarına 

eriştiği sürenin hesaplanması ile belirlenir. NBD (net present value), 

F/M analizi (profitability index) ve İKO yöntemleri ise paranın zaman 

değerini dikkate alırlar.  

NBD yıllık serbest nakit akımlarının bugünkü değerinden ilk yatırım 

tutarının çıkarılması esasına dayanır ki yatırımın hurda değeri de 

hesaplamada dikkate alınmalıdır. F/M analizi işletme dönemi boyunca 

sağlanacak faydaların bugünkü değerinin yatırım tutarına bölünmesi; 

İKO ise projenin gelecekteki nakit akımlarını proje yatırım tutarına 

eşitleyen indirgeme oranının bulunmasından ibarettir.  
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Güçlü ve zayıf yanlara sahip olan mali analiz yöntemlerine yönelik 

burada bazı tespitlere yer vermekte yarar vardır. Yatırımın faydalı 

ömrü, yani işletme dönemindeki yıllar için öngörülen kar tutarlarının 

ortalaması alındıktan sonra toplam yatırım tutarına bölünerek 

hesaplanan “yatırımın rantabilitesi” için referans noktası önemlidir. 

Burada benzer özellik ve risk düzeyine sahip diğer yatırımların karlılığı, 

cari faiz oranları veya sektör ortalamaları dikkate alınabilir. Yalnız, 

özellikle 2018 sonrası Türkiye’deki gibi yüksek enflasyon ortamında 

cari faiz oranlarının sermayenin fırsat maliyeti olarak dikkate alınması 

gerçekçi olmayabilir. Yine GÖS açısından konuya bakıldığında, bu 

sürenin en kısa bulunduğu proje şüphesiz seçim önceliğine sahiptir.  

Yatırımcı süregelen yıllardaki net nakit akışlarını dikkate almazsa, 

ciddi bir hataya da düşebilir. Bu yüzden dinamik yöntemler daha 

güvenilir ölçütler olarak önerilir. NBD ve F/M gibi dinamik yöntemler 

işletme dönemindeki net nakit akışını yani gelir ve gider arasındaki 

farkı bir iskonto oranıyla yatırımın bugünkü değerine indirgeyerek 

NPV≥0 ve F/M ≥1 eşitliğini karar ölçütü olarak kullanır. Seçilen bu 

indirgeme oranının (genellikle faiz oranları) sonuçları ciddi olarak 

değiştireceği bilinmelidir. Yine eğer alternatif projeler arasında bir 

mukayese yapılacaksa, özellikle F/M oranı en yüksek olanı 

seçilmelidir. En yüksek NBD ölçütü faydası maliyetinden daha büyük 

olan projeleri atıl bırakacağından, tek başına değil F/M analizi ile 

beraber değerlendirilmelidir. Son olarak NBD = 0 eşitliğine olanak 

tanıyan indirgeme oranı olan İKO, sermayenin maliyetinden veya 

yatırımcının kabul ettiği asgari indirgeme oranından büyük olmalıdır 

(Ünal, 2002; Demirbugan, 2005; Şataf, 2014; Paraktaş, 2016). Tüm 
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yatırım projelerini yalnızca mali analizleri kullanarak değerlendirmek 

her zaman doğru değildir. Eğer projenin mali yönü dışında istihdam, 

bölgesel kalkınma ve döviz kazancına etkisi gibi ekonomik ve sosyal 

boyutları da varsa, sosyoekonomik değerlendirmelerin de yapılması 

gerekir (Aydemir, 2016).  

Pozitif dışsallıklara sahip bu tip projelerin özellikle sosyal ve çevresel 

faydalarının belirlenmesi detaylı çalışmalar gerektirebilir. Bu kitap 

bölümü, yatırımların yalnızca mali performansına odaklandığı için, 

kendi değerini pozitif dışsallıklarla artırabilen yatırım projelerine 

uygun ekonomik analizlere yer verilmemiştir. 

HAYVANCILIK YATIRIM PROJELERİ İLE KURUMSAL 

HİBE BAŞVURULARI  

Bu kitap bölümünün son başlığı altında, kısaca Türkiye’nin de dâhil 

olduğu bazı ülkelerde ilk defa kurulacak hayvancılık işletmeleri ile 

mevcut olanların yenilenmesine ilişkin yatırım projeleri için hibe 

başvuru ölçütleri, oranları ve miktarları üzerinde durulmuştur.  

Amerika Birleşik Devletleri’nin Minesota eyaletinde uygulanan 

hayvancık yatırım hibelerine, yalnızca ilgili bölgede ikamet eden 

hayvancılık işletmelerinin (süt ve besi sığırcılığı, koyun, keçi, kanatlı 

ve domuz) ana sorumluları başvurabilmektedir. Yıllık hibe miktarı 

başvuru başına maksimum 25.000 $ ile sınırlı olan bu mali destek, 

sektörün uzun dönemli gelişimini ve işletmelerin altyapı ve donanım 

modernizasyonunu amaçlamaktadır (Minnessota Department of 

Agriculture, 2020). Avrupa Komisyonu kırsal kalkınma programları 

kapsamında fiziki varlıklar ve organik tarım gibi bazı alt başlıklara 
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yapılan yatırımları desteklemektedir. Bu kapsamda Avusturya’da 

toplam 20.000 adet sığırcılık ve domuz işletmesi çevre, iklim ve hayvan 

refahı gibi konularda yeniden yapılandırılmak amacıyla 

desteklenmiştir. Bu projelerin desteklenmesinde anahtar ölçüt olarak 

“yenilikçilik” kabul edilmiştir (European Commission, 2020). Yine 

Kanada hükümetinin süt sığırcılığında verimliliği artırmaya yönelik 

yenileme projelerini eş finansman yoluyla desteklediği görülmektedir. 

Hibe oranı %50 olan ve 1.000-100.000$ arasında değişen bu fonlama 

ile ahır dışı değil, robotik sağım veya yemleme sistemleri gibi ahır içi 

makine ve donanımların desteklenmesi amaçlanmıştır (Govenment of 

Canada; 2020).  

Türkiye’de tarım ve hayvancılık sektörlerindeki yatırım projeleri için 

“kırsal kalkınma yatırımlarını destekleme”, “genç çiftçi” ve “katılım 

öncesi kırsal kalınma programı” gibi ulusal veya Güney Anadolu, Doğu 

Karadeniz ve Doğu Anadolu Projeleri gibi bölgesel programlar 

mevcuttur. Bunların hepsine bu alt başlıkta ayrı ayrı değinmek mümkün 

olmasa da, örneğin Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun mali 

destek olarak %50-65 arasında hibe verdiği görülmektedir. Kurum 

proje başvurularında makine-ekipman yerleşim planı ve üretim 

hacmiyle uyumlu hesaplama kriterleri ile ahır ve hayvanların 

özelliklerine göre detaylı ölçütler (gezinti alanlarının metrekaresi, 

gübre yolu dâhil durak genişlik ve uzunlukları, havalandırma, 

aydınlatma, gübre depolama ve yönetimi) aramaktadır. Bu kıstaslar 

kurulacak ahırın kapalı, yarı açık ve açık oluşuna ve hayvanın türü ve 

yaşına göre de değişkenlik göstermektedir (Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı, 2020; TKDK, 2020b, 2020c).  
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Burada ulusal ve uluslararası örnekleri çoğaltmak mümkündür. 

Yatırımcılarca özetle bilinmesi gereken, hazırlanacak yatırım projesi 

başvuru dosyasının ilgili kurumca istenen asgari biçimsel ve teknik 

özellikleri taşıması; detaylı, anlaşılır, tutarlı ve güncel bir içeriğe sahip 

olması ve tabi ki konunun uzmanlarından destek alınmasıdır.  

SONUÇ 

Bugün dünya genelinde hayvansal ürünlerin üretim ve tüketim 

değerleri, sektördeki dış ticaret eğilimleri ve gelişmiş ülkelerin kırsal 

kesime yönelik güçlü destekleri hayvancılık işletmelerine yatırım 

yapmanın her zaman önemini koruyacağını göstermektedir. 

Gerçekleştirilecek yatırımların rastgele biçimde değil, detaylı inceleme 

ve öngörülere dayanması ise kıt kaynakların rasyonel kullanımı için bir 

zorunluluktur. Ancak hayvancılık yatırım projeleri ve buna bağlı 

fizibilite raporları hazırlamak kolay olmayıp; bilgi ve tecrübe gerektiren 

zaman alıcı ve maliyetli bir iştir. Bu zorluklara rağmen, yürütülecek bu 

çalışmalar müteşebbislere ciddi yararlar sağlamakta, biryandan işletme 

dönemindeki hataları minimize ederken, diğer yandan dış finansman ile 

fonlardan yararlanmaya olanak tanımaktadır. Bu nedenle, ister farklı 

kuruluşlara başvuru için hazırlanacak kapsamlı bir yatırım projesi 

olsun, isterse yatırımcıların önlerini daha net görebilme adına 

yürüttükleri bir fizibilite çalışması olsun; karlı, verimli ve sürdürülebilir 

bir hayvancılık için proje ve fizibilite çalışmaları yaygınlaştırılmalıdır. 

Bu çabalarda Tarım ve Orman Bakanlığına bağı taşra teşkilatı, Kırsal 

Kalkınma Ajansları, üniversitelerin ilgili fakülte ve bölümleri ile üretici 

birlikleri koordinasyon içinde olmalıdır. Usulüne uygun hazırlanan 
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yatırım projeleri neticesinde kurulacak veya yenilenecek işletmelerde 

rekabet gücü, uzmanlaşma ve ölçek de artacağından, sektörün yapısal 

sorunlarının çözümüne de dolaylı bir katkı sağlanacaktır. 
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GİRİŞ 

Süt sığırcılık işletmelerinde işletme ölçeğinin, nakit harcamaların ve 

kullanılan kredi hacminin artışına bağlı olarak finans yönetimi son 

yıllarda, hiç olmadığı kadar önem kazanmıştır. Bir işletmenin ölçeği 

büyüdükçe ve kredi hacmi genişledikçe, finansal yönetimdeki becerisi, 

işletmenin sektörde tutunabilmesinde daha kritik hale gelmektedir 

(Brito ve Zapata, 2017). Bu nedenle günümüzde süt sığırcılık 

işletmelerinin finans yönetiminde başarı elde edebilmesi için daha 

gelişmiş muhasebe sistemlerine gereksinimleri olduğu görülmektedir 

(Lewis, 1997). Bu da muhasebe rakamlarını yorumlamaya yardımcı 

olacak araçları gerektirir. Finansal oran analizlerine bu noktada 

gereksinim duyulur. 

Tarım dışı işletmeler, yıllardır mali raporlardan verileri yorum-lamak 

için finansal oranları kullanmaktadır (Hepp ve ark., 1991). Süt sığırcılık 

işletmelerine yapılan yatırımlar küçük meb-lağlarda iken, bu tür bir 

analize olan ihtiyaç oldukça düşük düzeydedir.  

Oysa günümüzün süt sığırcılığı işletmelerinin ulaştığı muazzam 

boyutlar ve bu işletmelerde yaratılan azımsanamayacak miktardaki 

veriler, ancak finansal oran analizleriyle anlamlı bilgilere dönüştürüle-

bilmektedir. 

En anlaşılabilir haliyle finansal oran, bir işletmenin iki ölçütünün 

birbiriyle karşılaştırılmasıdır (Gloy ve LaDue, 2003). Örneğin, gelir ile 

işletme ölçeği karşılaştırılabilir. İki ölçüt, bir sayının başka bir sayıya 

oranı olarak ifade edilir. Ölçütler, birinin diğerine olan yüzdesi 

cinsinden de ifade edilebilir. Örneğin, net çiftlik kârı 739.797 TL ve 
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tahakkuk eden çiftlik geliri 5.147.483 TL olan bir süt sığırcılık 

işletmesinin net çiftlik kârı / tahakkuk eden çiftlik geliri oranı 0,14'dür. 

Yüzde cinsinden ifade edildiğinde, bu işletme tahakkuk eden çiftlik 

gelirinin yüzde 14'ü oranında net bir çiftlik kârına sahiptir denilebilir. 

Finansal oranlara ilişkin verilerden birçoğu bilançodan ve gelir 

tablosundan elde edilir (Ahrendsen ve Katchova, 2012).  

Bilanço, belirli bir tarihte işletmenin varlıklarının, yükümlülüklerinin 

(borçlarının) ve özkaynaklarının bir listesidir. Özkaynaklar, varlıklar ve 

yükümlülükler arasındaki farktır (Shoemaker ve ark., 2008). 

Gelir tablosu, amortisman dahil olmak üzere bir işletmenin gelirlerinin 

ve giderlerinin ve belirli bir dönem için ortaya çıkan net kârının bir 

listesidir. Bu analizde stoklardaki değişiklikler de dikkate alınır. Net 

çiftlik kârı, hasılat - giderler ± stoklardaki değişikliğe eşittir (Olson ve 

ark., 1996). 

BİLANÇO 

Bilanço, bir süt sığırcılık işletmesinin belirli bir zamandaki finansal 

durumunun bir ifadesidir. Bilanço, bir çiftlik işletmesinin nelere sahip 

olduğunu, ne kadar borçlu olduğunu, işletme sahibinin payını ve 

işletmenin net değerini gösterir (Hepp ve ark., 1991). Bilançoları zaman 

içinde karşılaştırarak, bir işletmenin varlıklarının, borçlarının, 

özkaynaklarının (net değerinin) büyüme veya azalma durumu tespit 

edilebilir (Arzeno, 2004). 

Bilanço, işletme sahibinin süt sığırcılık işletmesinde sahip olduğu 

yatırım miktarını gösterir. Bu tutarı belirlemek için, sahip olunan 
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varlıklar listelenir ve değerleri yazılır. İşletmenin yükümlülüklerinin 

(borçlarının) değerleri de listelenir. Varlıklar ve borçlar arasındaki fark, 

işletme sahibinin işletmedeki özkaynaklarını temsil eden net değere 

eşittir. Bilanço genellikle net değer tablosu olarak da adlandırılır. Net 

değer (özkaynak), tüm işletme faaliyetleri ve borç yükümlülüklerinin 

tamamı ödendiğinde işletme varlıklarından geriye kalan değere eşittir 

(Langemeier, 2020). 

Süt sığırcılığı işletmelerinde bilanço ve gelir tablosu kalemlerinin 

hazırlık aşamaları ve şablon oluşturulmasına ilişkin veriler Sipahi ve 

Akın 2019’da detaylı olarak verilmiştir. Bu bölümde ağırlıklı olarak, 

örnek bir bilanço ve gelir tablosu üzerinden finansal oran analizlerinin 

hesaplanma tekniği üzerinde durulacaktır.  

Süt sığırcılık işletmelerinde varlıklar; nakit parayı, alacak hesaplarını, 

gübre ve malzemeleri, kaba ve kesif yem üretimi için yapılan yatırımı, 

satış için tutulan mahsulleri, yemleri, hayvan varlığını, makine ve 

teçhizatı, binaları, araziyi ve diğer varlık kalemlerini içerebilir. Her bir 

varlığın bedeli tamamen ödenmemiş olsa da, tam değeri listelenir. 

Ödenmemiş hesaplar, faizler ve krediler; yükümlülükler (borçlar) 

olarak listelenir. Süt sığırcılık işletmelerinin birçoğunda, çiftlik işi ile 

çiftlik ailesinin tarım dışı varlıkları ve yükümlülükleri arasında keskin 

bir ayrım yoktur. Bu durum oldukça yaygın olmasına rağmen, çiftlik ve 

çiftlik dışı kalemler için ayrı hesapların kullanılması tavsiye edilir 

(Campbell ve ark., 2020). 

Varlıklar, yükümlülükler (borçlar) ve özkaynak (net değer) arasındaki 

ilişki aşağıdaki şekilde ifade edilir (Hepp ve ark., 1991): 
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Varlıklar – Yükümlülükler (Borçlar) = Özkaynak (Net Değer) 

veya 

Varlıklar = Yükümlülükler (Borçlar) + Özkaynak (Net Değer). 

Dönen varlıklar (cari varlıklar), 1 yıl içinde normal iş süreçlerinde hızla 

nakde çevrilebilen, nakit veya diğer varlıklardır. Mevcut varlıkların 

değeri zaman içinde büyük ölçüde değişebilir. Mahsuller hasat 

edilebilir ancak daha iyi bir pazar için elde tutulabilir. Süt sığırcılık 

işletmelerinde yaygın şekilde uygulanan besi için ayrılan erkek 

buzağılar, satılabilir veya pazardan (et üretimi cazipse) buzağı da satın 

alınabilir. Bu da işletmeye ve tekrar pazara sürekli bir nakit akışı ile 

sonuçlanır (Villatoro ve Langemeier, 2006). 

Sabit varlıklar (cari olmayan varlıklar), çiftlik üretimini desteklemek 

için kullanılan kaynaklardır. Dönen varlıkların aksine, normal iş 

sürecinde satılmaları beklenmez. Bu varlıkların daha kalıcı bir değeri 

vardır. Gelir elde etmek için gereklidirler, ancak kolayca nakde 

dönüştürülemeyebilirler. Bunlar, süt sığırı varlığı, makine ve teçhizat, 

binalar ve arazi varlığını içerir (McGrann, 1995). 

Kısa vadeli yükümlülükler (cari yükümlülükler), 1 yıl içinde vadesi 

dolan cari kredileri, ödenecek / tahakkuk eden giderleri, ödenecek gelir 

ve sosyal güvenlik vergilerini ve vadeli borcun kısa vadeli kısmını 

içerir. Orta ve uzun vadeli yükümlülükler (cari olmayan 

yükümlülükler), orta ve uzun vadeli kredilerin bir yıl içerisinde 

ödenmeyecek olan kısımlarını içerir. Orta ve uzun vadeli 
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yükümlülüklerin oniki ay içinde vadesi gelen kısımlarının cari borçlar 

(kısa vadeli borçlar) olduğuna dikkat edilmelidir (Barry ve ark., 2000). 

Tablo 1’deki bilanço örneğinde, bir başlangıç (1 Ocak), bir bitiş (31 

Aralık) ve bir ortalama bilanço yer almaktadır. Örnek bilanço 

tablosundan, bazı varlıkların nakit şekilde olduğu veya hızlı bir şekilde 

nakde çevrilebileceği görülebilmektedir (Hasat Edilmemiş Mahsul, 

Satılacak Hayvanlar…). Diğerlerini nakde çevirmek daha zor olacaktır 

(Makine ve Teçhizat, Binalar…). Yükümlülüklerin bir kısmı bir yıl 

içinde ödenmesi gereken borçlardır. Makine ve arazi borcu gibi 

diğerlerinin vadesi ise birkaç yıldan fazladır. Varlık ve borçların 

zamana göre sınıflandırılması, finansal analiz, nakit akışı planlaması ve 

diğer amaçlar için bilgi sağlar.  

BİLANÇODAKİ VARLIKLARIN DEĞERLEMESİ 

Bir bilanço hazırlanırken, varlıkların değerlemesine uygun şekilde 

dikkat edilmesi gerekir. Bu başlıklar Sipahi ve Akın (2019)’ın 

çalışmasında detaylı olarak verildiği için burada kısaca değinilecektir.  

Süt sığırcılık işletme bilançolarında her bir varlığın değerinin, cari 

piyasa değeri üzerinden verilmesi kullanılan yöntemlerden biridir. 

Maliyet esaslı değerleme de yaygın olarak kullanılır ve bu yöntemde 

varlıkların orijinal maliyetlerinden birikmiş amortismanlar düşülerek 

değerleme yapılır. Değerleme yöntemlerindeki fark, esas olarak sabit 

sermaye varlıklarını (yani süt sığırı, makine / teçhizat, bina) etkilerken, 

dönen varlıklar (cari varlıklar) tipik olarak her iki yöntemde de benzer 

şekilde ele alınır ve amortismana tabi tutulmazlar. Piyasa değerlemesi, 

operasyonun net değer pozisyonunu ölçmek ve borç yükümlülükleri 
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için mevcut menkul kıymet değerini belirlemek için faydalı olabilir. 

Maliyet esaslı değerleme, bilançolar arasındaki tutarlılığa yardımcı olur 

ayrıca çiftliğin üretim faaliyetleri yoluyla kazandığı net değeri 

(özkaynak) belirlemek ve değerlendirmek için de faydalıdır. Bu nedenle 

sabit sermaye varlıkları değerlendirilirken, hem piyasa hem de maliyet 

esaslı değerleme yapabilmek için ayrı sütunlar kullanan bir bilanço, her 

iki değerleme yönteminin avantajlarından yararlanmayı sağlayabilir 

(Shoemaker ve ark., 2008). 
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Bilançonun Kullanım Alanları 

Bir bilançonun birçok önemli kullanım alanı vardır. Kredi veren 

kurumlarının birçoğu, kredi başvurusunda bulunan işletmelerin mali 

durumunu değerlendirmek için bilançoları kullanır. Bilanço, işletme 

yöneticileri için son derece yararlı olabilir. Bilançoların zaman içinde 

karşılaştırılması, işletmenin özkaynaklarının (net değerinin) ne kadar 

arttığını veya azaldığını gösterir.  

Bilanço, yükümlülüklerin (borçların) en iyi şekilde nasıl 

karşılanacağına dair bilgi verir. Yükümlülüklerin kısa sürede 

ödenmesinin gerekli olduğu durumlarda, borç ödemesi için nakit 

gerekli olacaktır. Mevcut varlıkların satışı yeterli fon sağlamazsa ve 

kredi yenilen-mezse, uzun vadeli bir kredinin uzun vadeli varlık 

değerleri temelinde müzakere edilmesi gerekebilir (örnek çiftlikteki 

durum gibi). 

Toplam değişken varlıkların, toplam sabit varlıklar ile karşılaştırılması, 

kalıcı yatırımlara fazla ya da az sermaye bağlanıp bağlanmadığını 

belirlemeye yardımcı olur. Büyük çoğunluğu sabit varlıklardan oluşan 

bir süt sığırcılık işletmesi, ağırlıklı olarak döner varlıklardan oluşan bir 

işletmeden daha az esnekliğe sahiptir. Döner varlıklardan, kısa vadeli 

yükümlülükler çıkarılarak hesaplanan “İşletme Sermayesi”, tüm kısa 

vadeli (cari) yükümlülükler, kısa vadeli (cari) fonlarla karşılandıktan 

sonra girdi ve stok kalemleri satın almak için ne kadar nakit mevcut 

olduğuna dair anlık görüntü verir. Bir bilanço, bu karşılaştırmaları 

yapmak için de bilgi sağlar (Burroughs, 1950; Klinefelter, 2008). 
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Bilançonun Kullanım Şekilleri 

Bir süt sığırcılık işletmesinin bilançosu aşağıdaki amaçlarla 

kullanılabilir: 

• Aynı işletmenin önceki yıllardaki bilançolarını kıyaslamada, 

• Bir işletmenin bilançosu ile diğer çiftliklerden alınan bilanço 

verilerinin kıyaslanmasında, 

• Finansal oranların hesaplanmasında. 

Önceki Yıllarla Karşılaştırma 

Bilançoyu değerlendirmenin en etkili yöntemlerinden biri, aynı işletme 

için, bir yılın bilanço verisini önceki yıllarla karşılaştırmaktır. Yıllar 

arasında bilançoların karşılaştırılması, varlıklar ve borçlar arasındaki 

ilişkide meydana gelen değişikliklerin ve bunun sonucunda işletmenin 

özkaynaklarındaki (net değerindeki) büyüme veya düşüşün bilinmesini 

sağlar.  

Ayrıca, dönen (cari) ve sabit (cari olmayan) varlıklar ve kısa vadeli ve 

uzun vadeli yükümlülükler (borçlar) arasındaki ilişkide zaman içinde 

meydana gelen değişiklikleri de dikkate alarak borç / varlık yapısındaki 

değişim de belirlenir. Bu değerlendirmeyi uygun şekilde yapabilmek 

için, karşılaştırılacak bilançolarda aynı varlık değerleme yöntemi 

kullanılmalı (piyasa değerlemesi, maliyet değerlemesi) ve bilançolar 

her yıl aynı zaman periyodunda tamamlanmalıdır. 
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Diğer Çiftliklerle Karşılaştırma 

Bir çiftlik işletmesinin bilançosunun, benzer tipte veya benzer çiftlik 

ölçekteki çiftliklerden alınan bilanço verileriyle karşılaştırılması, 

işletmenin zayıf veya güçlü noktaları hakkında bilgi sağlar. 

Finansal Oranların Hesaplanmasında 

Finansal oran analizlerinin bir bölümünün yapılabilmesi için 

bilançodan elde edilen verilere gereksinim duyulur (Klinefelter, 2008; 

Shoemaker ve ark., 2008).  

GELİR TABLOSU 

Gelir tablosu, bir süt sığırcılık işletmesinin belirli bir dönemdeki 

durumunu net kâr veya net zarar yönüyle ölçen bir finansal tablodur. 

Bir çiftlik işletmesi için en yaygın kullanılan zaman dilimi takvim 

yılıdır (McGrann, 1995). Bu önemli muhasebe tablosu; kâr ve zarar 

tablosu, faaliyet tablosu ve gelir gider tablosu olarak da adlandırılır. 

Gelir tablosu, hesap dönemi boyunca kazanılan geliri ve o döneme 

uygun şekilde hesaplanan giderleri gösterir. Bu değerler arasındaki 

fark, net kâr veya net zarardır (Arzeno, 2004).  

Bir çiftlik işletmesinin gelir tablosunda yer alan kalemler altı ana 

başlıkta sınıflandırılabilir: 

• Çiftlik Nakit Hasılatı 

• Hayvan ve Mahsul Varlığındaki Envanter Kıymet Değişimi 

• Çiftlik İşletme Dönemi Faaliyet Giderleri 

•Tahakkuk Eden Gider ve Malzemelerin Envanter Kıymet Değişimi 
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• Faiz Giderleri 

• Amortisman Giderleri 

Çiftlik Nakit Hasılatı 

Süt sığırcılık işletmesi gelirinin ana kaynağı başlıca süt satışı olmak 

üzere; çiftlik hayvanları, mahsul ve diğer çiftlik ürünlerinin satışından 

elde edilen gelirdir. Diğer gelirler, tarımsal program ödemelerinden, 

özel işlerden ve himaye temettülerinden elde edilir. 

Tahakkuk eden gelir, hesap döneminde kazanılmış ancak henüz 

alınmamış geliri temsil eder. Geliri henüz alınmamış ürün sigortası 

veya dönem sonunda temin edilemeyen özel iş geliri bu konuda örnek 

olarak verilebilir (Doye, 2006). 

Hayvan ve Mahsul Varlığındaki Envanter Kıymet Değişimi 

Mahsul envanterlerindeki değişikliklerde, satış veya yem için tutulan 

tüm mahsullerin ve kuru otların başlangıç ve bitiş bilanço değerleri ve 

mahsul yetiştirme masrafları dikkate alınır. Çiftlik hayvanları 

envanterlerinde, satış ve yetiştirme için elde tutulan hayvanlar ile 

damızlık hayvanlar hesaba katılır.  

Bu nedenle, tüm satış ve yetiştirme için elde tutulan hayvanlar ile tüm 

damızlık hayvanların bilanço başlangıç ve bitiş değerleri dikkate 

alınarak envanter ayarlaması yapılır.  

Dönem sonunda hayvancılık ve mahsul envanter değerleri daha 

fazlaysa, değerdeki artış nakit çiftlik gelirlerine eklenir.  
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Dönem sonunda envanter değeri daha düşük ise, değerdeki azalış nakit 

çiftliği gelirlerinden düşülür.  

Dönem başındaki toplam envanter değeri, dönem sonundaki değere eşit 

olduğu taktirde gelir üzerinde herhangi bir etkisi yoktur (Miller ve ark., 

2003). 

Çiftlik İşletme Dönemi Faaliyet Giderleri 

Genellikle işletme dönemi içinde (bir yıl içinde) faydaları sona erecek 

olan harcamalar, işletme dönemi faaliyet giderleridir. İşçi ücreti, yem, 

tohum, gübre, kimyasallar, sigorta, çiftlik işletme dönemi faaliyet 

giderlerine örnek verilebilir (Langemeier, 2005). 

Tahakkuk Eden Gider ve Malzemelerin Envanter Kıymet Değişimi 

Tahakkuk eden gider ve sarf malzemelerinin envanter değerlerindeki 

değişiklikler, toplam çiftlik giderini belirlemek için dikkate alınmalıdır. 

Tahakkuk eden gider, borçlu olunan ancak henüz ödenmemiş olan kredi 

faizi ve makine kiralama gibi giderleri temsil eder. “Kısa Vadeli Borç 

Hesapları” için başlangıç ve bitiş bilanço değerlerindeki fark bu değerin 

belirlenmesinde kullanılır.  

Ayrıca yılbaşı ve sonunda envanterde bulunan “Gübre ve Sarf 

Malzemeleri” için de tahakkuk düzeltmesi yapılmalıdır. Son stok, 

başlangıç envanterinden daha az ise, bu malzemelerin gelir döneminde 

kullanıldığı varsayılabilir (Reff ve ark., 1983). 
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Faiz Giderleri 

Faiz giderlerindeki envanter değişimi, bilançoda bitiş dönemi ve 

başlangıç dönemi faiz giderleri arasındaki farktan elde edilir. 

Amortisman gibi bu gider de diğer çiftlik işletme giderlerinden 

ayrılarak finansal verimlilik oranları belirlenebilir (Edwards, 2019). 

Amortisman Giderleri 

Bir yıldan fazla süren yatırımlara sermaye harcamaları denir. 

Amortisman, sermaye varlığının ömrü boyunca her yıllık hesap 

döneminde sermaye harcamalarını mahsup etmek için kullanılan 

yöntemdir. Amortisman, sermaye varlıklarının değerindeki yıllık kaybı 

temsil eder. Bu kayıp, kademeli aşınma ve eskimeden kaynaklanmak-

tadır (Hofstrand, 2006). 

Gelir Tablosunun Analizi 

Gelir tablosu, işletmenin ilerleme raporunu temsil eder. Bir gelir 

tablosunda gösterilen net kâr veya zarar, işletmenin belirli bir süre için 

kârlılığını gösterir. Bir işletme için gelir tablolarının zaman içinde 

karşılaştırılması, kârlılıktaki büyüme veya düşüşü gösterir. Benzer 

ölçek ve türdeki çiftlikler için net çiftlik kârı ortalamaları bazen 

karşılaştırma için kullanılabilir.  

Bir çiftlik işletmesinden elde edilen net çiftlik kârının, ölçek ve tür 

bakımından benzer diğer çiftlik işletmelerinin ortalaması ile 

karşılaştırılması, işletmenin verimliliğini değerlendirmek için de 

kullanılabilir (Israelsen ve Feuz, 2014). 
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Tablo 2’de bir gelir tablosu örneği yer almaktadır (Sipahi ve Akın, 

2019). Üstte verilen hesaplama teknikleri, ilgili bilançonun başlangıç 

ve bitiş değerleri kullanılarak bu gelir tablosu oluşturulmuştur. Bilanço 

ve Gelir Tablosundan elde edilen veriler özellikle Finansal Oran 

Analizlerinde ölçüt olarak kullanılmaktadır. 
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Tablo 2. Örnek Süt Sığırcılık İşletmesinin Gelir Tablosu 
ÇİFTLİK İŞLETMESİNİN HASILATI: TL 

1A) Mahsul ve Yem Satışı  3.776.385 

1B) Mahsul ve Yem Kapanış Envanteri 624.375 

1C) Mahsul ve Yem Açılış Envanteri 723.097 

1D) Yem Bitkisi Sigorta Ödemesi 0 
1) Mahsul ve Yemlerden Elde Edilen Gelir  3.677.663 

2A) Canlı Hayvan ve Süt Satışından Elde Edilen Gelir 1.057.837 

2B) Canlı Hayvan Kapanış Envanteri 2.497.125 

2C) Canlı Hayvan Açılış Envanteri 2.496.750 

2D) Satın Alınan Canlı Hayvanlar 37.500 

2) Canlı Hayvan ve Süt Satışından Elde Edilen Gelir 1.020.712 

3) Hayvancılık ve Yem Bitkisi Destekleme Ödemesi 347.520 

4) Alacak Hesapları Düzeltmesi 2.588 

5) Diğer Çiftlik Gelirleri 99.000 

6) TAHAKKUK EDEN ÇİFTLİK GELİRİ 5.147.483 

ÇİFTLİK İŞLETMESİNİN GİDERLERİ: TL  

7) Satın Alınan Yem 161.872 

8) ÇİFTLİK ÜRETİMİNİN DEĞERİ 4.985.611 
9) İşgücü Masrafları 306.802 

10) Tamirat  428.467 

11) Tohum  503.055 

12) Gübre 680.137 

13) Herbisit ve İnsektisit 520.185 

14) Veteriner Sağlık 50.700 

15) Depolama ve Pazarlama  19.050 

16) Makina Kiralama 109.087 

17) Akaryakıt (Mazot…) 192.817 

18) Fatura Ödemeleri (Doğalgaz, Elektrik, Su…) 26.025 

19) Gelir Vergisi  10.650 

20) Emlak Vergisi 36.600 

21) Genel Çiftlik Sigortası  41.025 

22) Mahsul Sigorta Primleri  116.737 

23) Nakit Borç 346.800 

24) Muhtelif Diğer Giderler 83.625 

25) Harcama Envanteri Düzeltmesi 97.087 

26) TAHAKKUK EDEN FAALİYET GİDERLERİ 3.730.721 

27A) Ödenen Nakit Faiz 334.237 

27B) Bilançodan Faiz Düzeltmesi -21.127 

27) Toplam Faiz Giderleri  313.110 

28) Amortisman  363.855 

29) ÇİFTLİK İŞLETMESİNİN TOPLAM GİDERLERİ 4.407.686 

30) NET ÇİFTLİK KÂRI 739.797 
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Gelir Tablosu Terminoloji ve Açıklamalar 

1A) Mahsul ve Yem Satışı: Hesap döneminde yetiştirilen mahsullerin / 

yemlerin satışlarından elde edilen gelir. 

1B) Mahsul ve Yem Kapanış Envanteri: Hesap dönemi sonunda kapanış 

bilançosunda (31 Aralık) “4) Hasat Edilmemiş Mahsul” + “5) Elde 

Bulunan Yem ve Mahsuller” değerlerinin toplamıdır. 

1C) Mahsul ve Yem Açılış Envanteri: Hesap Dönemi Başında açılış 

bilançosunda (1 Ocak) “4) Hasat Edilmemiş Mahsul” + “5) Elde 

Bulunan Yem ve Mahsuller” değerlerinin toplam değeridir. 

1D) Yem Bitkisi Sigorta Ödemesi: Bir bilanço döneminde yetiştirilen 

ürünler için alınan ürün sigortası ödemesidir. 

1) Mahsul ve Yemlerden Elde Edilen Gelir: (1A + 1B - 1C + 1D) Bu 

değer, bilanço döneminde mahsullerden elde edilen geliri, envanterde 

tutulanlara göre ayarlanmış olarak verir. 

2A) Canlı Hayvan ve Süt Nakit Satışları: Hesap dönemi içinde canlı 

hayvan ve süt satışlarından elde edilen gelirin değeridir. 

2B) Canlı Hayvan Kapanış Envanteri: Hesap dönemi sonunda kapanış 

bilançosunda (31 Aralık) “6) Satılacak Hayvanlar” + “9) Damızlık 

Hayvanlar” değerlerinin toplamıdır. 

2C) Canlı Hayvan Açılış Envanteri: Hesap dönemi başında açılış 

bilançosunda (1 Ocak) “6) Satılacak Hayvanlar” + “9) Damızlık 

Hayvanlar” değerlerinin toplamıdır. 
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2D) Satın Alınan Canlı Hayvanlar: Bu bir masraf olarak değerlendirilse 

de, satın alınan hayvanlar envantere ekleneceğinden canlı hayvan 

gelirinin gerçek değerini elde etmek için burada çıkarılır. 

2) Canlı Hayvan ve Süt Satışından Elde Edilen Gelir: (2A + 2B - 2C - 

2D) Bu değer, bilanço döneminde hayvancılık ve sütten elde edilen 

geliri envanterde tutulanlara göre ayarlanmış olarak verir. 

3) Hayvancılık ve Yem Bitkisi Destekleme Ödemesi: Bilanço dönemi 

içinde devletten alınan her türlü destekleme ve tazminat vb. ödemeleri 

içerir. 

4) Alacak Hesapları Düzeltmesi: Hesap dönemi sonunda “kapanış 

bilançosunda (31 Aralık) 2) Alacak Hesapları” - “açılış bilançosunda (1 

Ocak) 2) Alacak Hesapları” arasındaki fark değeridir. 

5) Diğer Çiftlik Gelirleri: Bilanço dönemi içinde elde edilen diğer 

gelirlerdir. Örneğin; özel iş geliri, himaye temettüleri vb. 

6) Tahakkuk Eden Çiftlik Geliri: (1-5 no.lu satırlar toplanır) Envanter 

değişiklikleri ve hayvancılık satın alımlarına göre ayarlanmış bilanço 

dönemi içinde üretilen geliri verir. 

7) Satın Alınan Yem: Bilanço dönemi içinde satın alınan 

(yetiştirilmeyen) yemlerin toplam değeridir. Bu gider, “Çiftlik 

Üretiminin Değerinin” hesaplanması için diğer giderlerden 

ayrılmaktadır. 

 

 



196 HAYVANCILIK SEKTÖRÜNE EKONOMİK BAKIŞ 

8) Çiftlik Üretiminin Değeri: (Satır 6 - Satır 7) Bu değer, büyük 

miktarlarda yem satın alan bir işletmenin daha doğru bir resmini 

vermek için finansal oranlarda (Varlık Devir Hızı ve İşletme Kar Marjı 

gibi) yaygın olarak kullanılır.  

9-24) Çiftlik İşletme Giderleri: Verilen kategoriler dahilinde bir bilanço 

dönemindeki tüm çiftlik giderlerini içerir. 

25) Harcama Envanteri Düzeltmesi: Hesap dönemi sonunda kapanış 

bilançosunda (31 Aralık) [“3) Gübre ve Malzemeler + 16) Kısa Vadeli 

Borç Hesapları”] - açılış bilançosunda (1 Ocak) [“3) Gübre ve 

Malzemeler + 16) Kısa Vadeli Borç Hesapları”] arasındaki fark 

değeridir. 

26) Tahakkuk Eden Faaliyet Giderleri: Gelir tablosunda 7 numaralı 

satır ile 9-25 numaralı satırlar toplanarak elde edilir. Bu gider kalemleri, 

Gelir tablosu Satır 6'da yer alan işletme gelirini oluşturmak için yapılan 

tüm işletme faaliyetlerinin toplamıdır. 

27A) Ödenen Nakit Faiz: Bilanço dönemi boyunca ödenen toplam faiz 

gideridir. 

27B) Bilançodan Faiz Düzeltmesi: Hesap dönemi sonunda “kapanış 

bilançosunda (31 Aralık) 21) Kısa Vadede Ödeme Yapılacak Tüm 

Kredilerin Toplam Faiz Ödemesi” - “açılış bilançosunda (1 Ocak) 21) 

Kısa Vadede Ödeme Yapılacak Tüm Kredilerin Toplam Faiz Ödemesi” 

arasındaki fark değeridir. 

27) Toplam Faiz Giderleri: (Satır 27A + 27B) Bilanço dönemi için 

tahakkukta düzeltilmiş faiz giderini verir. 
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28) Amortisman: Bilanço dönemi boyunca damızlık hayvan, makine, 

teçhizat, bina vb. sabit varlıklar için hesaplanan yıpranma payı 

değerlerinin toplamıdır. 

29) Çiftlik İşletmesinin Toplam Giderleri: (26-28 no.lu satırlar toplanır) 

6. Satırda yer alan geliri elde etmek için oluşan toplam giderleri temsil 

eder. 

30) Net Çiftlik Kârı: (6. Satır - 29. Satır) Çiftlik işinin bilanço dönemi 

boyunca genel kârlılığını gösterir.  

SÜT SIĞIRCILIK İŞLETMELERİNDE KULLANILAN 

FİNANSAL ORAN ÖLÇÜTLERİ 

Süt sığırcılık işletmelerinde finansal gelişmenin ve finansal risklerin 

göstergeleri olarak sayılabilecek bir dizi yararlı oran bulunmuştur. Bu 

oranlar beş kategoriye ayrılabilir (Reid ve Herbel, 2017): 

• Likidite 

• Ödeme Gücü 

• Kârlılık 

• Finansal Verimlilik 

• Geri Ödeme Kapasitesi 

Likidite Ölçütleri 

Likidite ölçütleri, bir süt sığırcılığı işletmesinin, işletmenin olağan iş 

akışı içinde ortaya çıkan finansal yükümlülüklerini (borçlarını) yerine 

getirme (ödeyebilme) kabiliyetidir.  
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Cari oran ve işletme sermayesi bilanço verileri kullanılarak 

hesaplanabilir ve likiditeyi ölçer (Hepp ve ark., 1991; Doye, 2013). 

Cari Oran, dönen çiftlik varlıklarının tasfiye edilmesi durumunda kısa 

vadeli çiftlik yükümlülüklerini (borçlarını) ne ölçüde karşılayacağını 

(ödeyeceğini) gösterir. Oran ne kadar yüksek olursa likidite o kadar 

büyük olur.  

Cari Oran = Dönen Çiftlik Varlıkları Toplamı / Kısa Vadeli Çiftlik 

Yükümlülükleri Toplamı (Doye, 2013). 

Örnek: 1.589.867 ÷ 1.959.157 = 0,81 (0,81: 1) 

Diğer bir deyişle, bu süt sığırcılığı işletmesinde, dışarıya borçlu olunan 

her 1,00 TL'lik cari borç için 0,81 TL'lik cari varlık bulunmaktadır. 

İşletme Sermayesi, dönen çiftlik varlıklarının satışından ve kısa vadeli 

çiftlik borçlarının ödenmesinden sonra girdileri ve envanter kalemlerini 

satın almak için eldeki mevcut kaynak miktarının bir ölçüsüdür. Yeterli 

olduğu düşünülen işletme sermayesi miktarı, çiftlik işinin ölçeği ve türü 

ile ilgilidir. Bu örnekte, çiftliğin negatif işletme sermayesi vardır, yani 

bu yıl vadesi dolacak olan yükümlülüklerini (borçlarını) karşılayacak 

yeterli fonları yoktur ve borçlarını yeniden finanse etmeleri gerekebilir. 

İşletme Sermayesi = Dönen Çiftlik Varlıkları Toplamı – Kısa Vadeli 

Çiftlik Yükümlülükleri Toplamı (Hepp ve ark., 1991) 

Örnek: 1.589.867 - 1.959.157 = -369.290 TL 

Tahakkuk Eden Çiftlik Geliri için İşletme Sermayesi, işletme 

sermayesini işletme ölçeğinin etkisinden kurtararak, benzer işletme 

modeline sahip ancak ölçek olarak farklılık gösteren işletmeler arasında 
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karşılaştırma yapılmasına olanak sağlar. Daha yüksek bir oran, daha 

fazla likiditeye sahip bir süt sığırcılığı işletmesinin göstergesi olabilir. 

Tahakkuk Eden Gelir için İşletme Sermayesi = İşletme Sermayesi / 

Tahakkuk Eden Çiftlik Geliri (Ellinger, 2011). 

Örnek: -369.290 ÷ 5.147.483 = -0,072 (-% 7,2) 

Ödeme Gücü Ölçütleri 

Ödeme gücü, süt sığırcılığı işletmesinin özkaynak miktarına karşılık, 

sahip olduğu borç miktarının ve diğer harcamalarının değerini ölçer. 

Ödeme gücü oranları, işletmenin tüm varlıklarının satılması durumunda 

tüm finansal yükümlülüklerini (borçlarını) geri ödeme kabiliyetinin 

yanı sıra kuraklık veya düşük emtia fiyatları gibi finansal bir sıkıntıdan 

sonra uygulanabilir bir çiftlik işi olarak faaliyetlere devam etme 

kabiliyetinin bir göstergesidir.  

Ödeme gücünü ölçen finansal oranlar, bilanço verilerinden hesaplanır 

ve şunlardır (Shoemaker ve ark., 2008): 

• Borç / Varlık Oranı 

• Özkaynak / Varlık Oranı 

• Borç / Özkaynak Oranı 

Borç / Varlık Oranı, toplam çiftlik borçlarını, toplam çiftlik 

varlıklarının değeriyle karşılaştırarak süt sığırcılık işletmesinin finansal 

durumunu ölçer. Bu oran, toplam çiftlik varlıklarının ne kadarının 

alacaklılara borçlu olduğunu gösterir.  
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Oran, süt sığırcılık işletmesinin risk ölçütlerinden biridir, bu nedenle 

işletmenin finansal eğilimini değerlendirmede önemlidir. Bazı çiftlik 

işletmecilerinin yegâne amacı, borçsuz bir işletme dönemi geçirmektir. 

Bu oranın sürekli olarak düşmesi, borçsuz olma eğilimini artırır. Oran 

ne kadar yüksekse, çiftlik işinin riski de o kadar büyük olur. 

Borç / Varlık Oranı = Çiftlik Yükümlülükleri (Borçları) Toplamı / 

Çiftlik Varlıkları Toplamı (Hadley ve ark., 2002). 

Örnek: 6.798.445 ÷ 22.035.132 = 0,309 (% 30,9) 

Özkaynak / Varlık Oranı, toplam çiftlik varlıklarının işletme sahibinin 

özkaynakları tarafından finanse edilme oranını ölçerek süt sığırcılık 

işletmesinin finansal durumunu gösterir. Bu oranın değeri ne kadar 

yüksekse, toplam sermaye içinde işletme sahibinin sağladığı pay o 

kadar fazla, alacaklıların tedarik ettiği pay ise o kadar azdır. 

Özkaynak / Varlık Oranı = Çiftlik Özkaynakları Toplamı (Net Değer) / 

Çiftlik Varlıkları Toplamı (Dunaway, 2013). 

Örnek: 15.236.687 ÷ 22.035.132 = 0,691 (% 69,1) 

Borç / Özkaynak Oranı, Çiftlik borç sermayesinin çiftlik öz sermayesi 

ile ne ölçüde birleştirildiğini yansıtarak finansal durumu ölçer. Oran 

değeri ne kadar yüksekse, alacaklılar tarafından o kadar fazla toplam 

sermaye sağlanmış ve işletme sahibi tarafından daha az sermaye 

sağlanmıştır, anlamına gelir. 

Borç / Özkaynak Oranı = Çiftlik Yükümlülükleri (Borçları) Toplamı / 

Çiftlik Özkaynakları Toplamı (Ahrendsen ve Katchova, 2012). 

Örnek: 6.798.445 ÷ 15.236.687 = 0,446 (% 44,6)  
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Kârlılık Ölçütleri 

Kârlılık, bir çiftlik işletmesinin arazi, işgücü, yönetim ve sermaye 

kullanımından ne ölçüde kâr elde ettiğini ölçer. Kârlılığı ölçen finansal 

oranlar ve değerler, bilanço ve gelir tablosu verilerinden hesaplanır ve 

aşağıda belirtilen başlıklar altında toplanabilir (Baltezore ve ark., 

1993): 

• Çiftlik Varlıklarının Getiri Oranı 

• Çiftlik Özkaynaklarının Getiri Oranı 

• Faaliyet Kâr Marjı Oranı 

• Net Çiftlik Geliri 

Çiftlik Varlıklarının Getiri Oranı, çiftlik işinin genel kârlılık endeksi 

olarak kullanılır. Oran değeri ne kadar yüksekse, çiftlik işi o kadar kârlı 

olur. (Not: Örnekte 4 aile bulunmaktadır. Her aile ≌ 9.000 TL/ay geçim 

payı ayırdıklarını beyan etmişlerdir.) 

Çiftlik Varlıklarının Getiri Oranı = (Net Çiftlik Kârı + Toplam Faiz 

Giderleri - Ödenmemiş Aile Emek ve Yönetim Değeri) / Ortalama 

Toplam Çiftlik Varlıkları (Ibendahl, 2018). 

Örnek: (739.797 + 313.110 - 432.000) ÷ 22.035.132 = 0,0281 (% 2,81) 

Çiftlik Özkaynaklarının Getiri Oranı, işletme sahibinin çiftlik işinde 

kullandığı öz sermaye getirisinin bir ölçüsüdür. Oran değeri ne kadar 

yüksekse, süt sığırcılık faaliyeti o kadar kârlı olur. 
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Çiftlik Özkaynaklarının Getiri Oranı = (Net Çiftlik Kârı - Ödenmemiş 

Aile Emek ve Yönetim Değeri) / Ortalama Toplam Çiftlik Özkaynakları 

(Ibendahl, 2018). 

Örnek: (739.797 - 432.000) ÷ 15.236.687 = 0,0202 (% 2,02) 

Faaliyet Kâr Marjı Oranı, kârlılığı çiftlik üretiminin TL değeri başına 

getirisi şeklinde ölçer. Faaliyet kâr marjı oranı ile çiftlik varlıklarının 

getiri oranı ve varlık devir hızı arasında bir ilişki vardır. Varlık devir 

hızı, faaliyet kâr marjı oranı ile çarpılırsa, sonuç çiftlik varlıklarının 

getiri oranıdır. 

Faaliyet Kâr Marjı Oranı = (Net Çiftlik Kârı + Toplam Faiz Giderleri 

- Ödenmemiş Aile Emek ve Yönetim Değeri) / Çiftlik Üretiminin 

Değeri (Jolly ve Vontalge, 1998). 

Örnek: (739.797 + 313.110 - 432.000) ÷ 4.985.611 = 0,1245 (%12,45) 

Net Çiftlik Kârı, tahakkuk eden çiftlik gelirlerinden, çiftlik işletmesinin 

toplam giderleri çıkarılarak hesaplanır. Net çiftlik kârı genel olarak 

vergi öncesi hesaplanır. Herhangi bir ek hesaplama yapılmadan 

doğrudan gelir tablosundan elde edilir (Baltezore ve ark., 1993).  

Örnek: 739.797 TL 

Finansal Verimlilik Ölçütleri 

Finansal verimlilik, bir çiftlik işletmesinin çiftlik üretiminin değerini 

oluşturmak için varlıklarını kullanma yoğunluğunu ve üretim, satın 

alma, fiyatlandırma, finansman ve pazarlama kararlarının etkinliğini 

ölçer. 
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Finansal verimlilik oranları, bilanço ve gelir tablosu verilerinden 

hesaplanır ve aşağıdaki oranları içerir (Reid ve Herbel, 2017): 

• Varlık Devir Hızı Oranı 

• Faaliyet Giderleri Oranı 

• Amortisman Giderleri Oranı 

• Faiz Giderleri Oranı 

• Toplam Harcama (Gider) Oranı 

• Net Çiftlik Geliri Oranı 

Varlık Devir Hızı Oranı, çiftlik varlıklarının gelir elde etmek için ne 

kadar verimli kullanıldığını ölçer. Oranın değeri ne kadar yüksekse, 

gelir elde etmek için varlıklar o kadar verimli kullanılmış demektir. Bu 

oranın değeri, yapılan süt sığırcılığının türüne (açık, kapalı, entansif, 

ekstansif…) ve işletme ölçeğine göre değişecektir. 

Varlık Devir Hızı Oranı = Çiftlik Üretiminin Değeri / Ortalama Toplam 

Çiftlik Varlıkları (Yeager ve Langemeier, 2009). 

Örnek: 4.985.611 ÷ 22.035.132 = 0,2263 (%22,63) 

Bu başlıkta varlık devir hızı dışında kalan diğer beş faaliyet oranı, gelir 

ve harcama kalemlerinin “Tahakkuk Eden Çiftlik Geliriyle” ilişkisini 

yansıtır. Faaliyet Giderleri Oranı, Amortisman Giderleri Oranı ve Faiz 

Giderleri Oranının toplamı, Toplam Harcama (Gider) Oranına eşittir. 

Toplam Harcama (Gider) Oranı ile Net Çiftlik Gelir Oranının toplamı 

1’e eşittir. 
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NOT: Finansal verimlilik ve faaliyet kâr marjı oranlarını hesaplamak 

için Çiftlik Üretim Değeri veya Tahakkuk Eden Çiftlik Geliri 

kullanılabilir. 

Faaliyet Giderleri Oranı = (Çiftlik İşletmesinin Toplam Giderleri – 

Amortisman – Toplam Faiz Giderleri) / Tahakkuk Eden Çiftlik Geliri 

(Ahrendsen ve Katchova, 2012). 

Örnek: (4.407.686 – 363.855 – 313.110) ÷ 5.147.483 = 0,7248 (% 

72,48) 

Amortisman Giderleri Oranı = Amortisman / Tahakkuk Eden Çiftlik 

Geliri (St-Pierre ve ark., 2000). 

Örnek: 363.855 ÷ 5.147.483 = 0,0707 (%7,07) 

Faiz Giderleri Oranı = Faiz Giderleri / Tahakkuk Eden Çiftlik Geliri 

(Raab ve ark., 2015). 

Örnek: 313.110 ÷ 5.147.483 = 0,0608 (%6,08) 

Toplam Harcama (Gider) Oranı = Çiftlik İşletmesinin Toplam 

Giderleri / Tahakkuk Eden Çiftlik Geliri (Villatoro ve Langemeier, 

2006). 

Örnek: 4.407.686 ÷ 5.147.483 = 0,8563 (%85,63) 

Net Çiftlik Kârı Oranı = Net Çiftlik Kârı / Tahakkuk Eden Çiftlik Geliri 

(Olson ve ark., 1996). 

Örnek: 739.797 ÷ 5.147.483 = 0,1437 (%14,37) 
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Geri Ödeme Kapasitesi Ölçütleri 

Geri ödeme kapasitesi ölçütleri, bir çiftliğin anapara ve faiz ödemelerini 

yapıp yapamayacağını belirlemek ve çiftliğin sermaye edinme ve borç 

verme kabiliyetini değerlendirmek için kullanılır. 

Sermayenin Artırımı ve Vadeli Borç Geri Ödemesi için Kullanılabilir 

Gelir, bir çiftliğin anapara ve faiz geri ödeme kapasitesini incelemek 

için kullanılabilir. Bu ölçüt, öngörülen sermaye ve vadeli borç 

ödemeleri ile karşılaştırılmalıdır. 

Sermaye Artırımı ve Vadeli Borç Geri Ödemesi için Kullanılabilir Gelir 

= Net Çiftlik Kârı + Toplam Tarım Dışı Gelir + Amortisman Gideri - 

Ödenen Gelir Vergileri* - Ödenmemiş Aile Emek ve Yönetim Değeri 

(Reid ve Herbel, 2017). *(Türkiye’de satışlar üzerinden %1-4 stopaj 

vergisi) 

Örnek: 739.797 +0 + 363.855 –120.856 – 432.000 = 550.796 TL 

FİNANSAL ORANLARIN KULLANIM ALANLARI 

Finansal oranların hayvancılık işletmelerinde birçok kullanım alanı 

mevcuttur. Bir işletme yöneticisi tarafından yönetimsel analizde, bir 

kredi kurumu (banka, TKDK vb.) tarafından kredi analizinde ve ayrıca 

bir yatırımcı tarafından yatırım analizinde kullanılabilirler. 

Tüm süt sığırcılık işletmelerinin her bir finansal oran ölçütü için 

optimum kabul edilen minimum veya maksimum oran değerlerinin 

oluşturulması son derece zordur. Finansal oranların kullanımındaki 

amaçlardan biri, bir çiftlik işletmesinin durumunu bir “birim” olarak 

değerlendirmektir. 
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Belirli bir oran, dikkati işletmenin belirli ayrıntılarına yoğunlaştırır. Tek 

bir oranın kullanılması veya bir orana aşırı vurgu yapılması yanıltıcı 

olabilir. 

Örneğin, bir süt sığırcılık işletmesini yeni kuran bir işletme sahibi, 

çiftlik işini uzun süredir yapan bir işletmeciden çok daha yüksek bir 

borç / varlık oranına sahip olabilir.  

Süt sığırcılık işine yeni başlayan bu işletmeci, eşit kabiliyete sahip 

olmasına rağmen, borcunu çok daha küçük bir varlık tabanıyla 

karşılaştırdığı için eskiden kurulmuş olan işletmeye göre dezavantajlı 

bir konumda görülebilir. Ancak, bu aynı işletme sahibi, yine daha küçük 

varlık tabanı nedeniyle, varlıklara karşı emsallerinden daha cazip bir 

getiri oranı da gösterebilir. 

Finansal oranların kullanımındaki diğer bir amaç, bir çiftlik 

işletmesindeki güçlü ve zayıf yönleri tespit etmektir. Bir çiftlik 

işletmesinin finansal oranlarının, benzer türdeki diğer çiftlik 

işletmelerinin oranlarıyla karşılaştırılması, güçlü veya zayıf yönlerinin 

tespit edilebilmesine katkı sağlar. Yerleşik standartlarla karşılaştırmak 

faydalıdır. Bir çiftlik işletmesinin oranlarının aynı işletmenin geçmiş 

yıllardaki finansal oran kayıtlarıyla karşılaştırılması da işletme içinde 

kaydedilen ilerlemenin ya da gerilemenin göstergesidir. İyi bir çiftlik 

muhasebe sistemi; bir gelir tablosu, nakit akış tablosu ve çiftlik 

işletmesinin bir bilanço raporu ile sonuçlanmalıdır. Muhasebe sistemi 

verileri sağladığında, finansal oranlar dakikalar içinde hesaplanabilir. 
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GİRİŞ 

Sesi ve nefesi dışında her şeyinden faydalanılan, özellikle büyükbaş ve 

küçükbaş hayvancılık yapan işletmeler belli yönetim usullerine göre 

ekonomik hayatlarına devam etmektedirler. Hayvancılık işletmelerinde 

kuruluş öncesi pek çok çalışma yapılmaktadır. Yapılacak işe yönelik bir 

fikrin oluşması, ardından bir fizibilite çalışmasının yapılması, ön proje 

formatlarının oluşması, tarafların belirlenmesi, finansmanın 

sağlanması, yatırım kararının alınması ve üretim aşamasına geçilmesi 

gibi hayli karmaşık çalışma, operasyon ve bilgilerin bir araya 

getirilmesiyle mümkün olmaktadır. İşletmenin doğmadan önceki bu 

hali, tıpkı gebe bir düvenin kendi doğumundan yeni bir yavru dünyaya 

getirene kadar geçirdiği bakım, besleme, suni tohumlama, refahın 

korunması, medikal müdahaleler (aşı, parazit mücadelesi, vitamin-

mineral takviyeleri gibi) gibi dikkatlice reçete edilmiş uygulamalardan 

oluşan dünyaya geliş-ilk anne oluş serüvenindeki hikayeye 

benzemektedir. Bu süreç ne kadar dikkatli yönetilirse hem dünyaya 

gelişten sonraki süreç, hem gebe kalma dönemine kadar geçen süreç 

hem de doğurma anına kadar olan süreç optimal seviyelerde seyreder. 

İşletmeler de kurulmadan önceki çalışmalarında ne kadar dikkatli ve 

sistematik bir şekilde üreci yönetirlerse kurulum o kadar ekonomik ve 

başarılı olmaktadır. 

Hayvancılık işletmelerin kurulum aşamasına kadar geçen bu zorlu 

süreç, kurulum sağlandıktan sonra farklı bir zorlukla daha karşı karşıya 

kalmaktadır. Kurulan işletmenin sürdürülebilir ve hedeflenen oranlarda 
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büyüyebilir olabilmesi gerekmektedir. Bu noktada da bazı yönetim 

kavramları gündeme gelmektedir. Bunlar; 

• Hayvancılık İşletmelerinde Sağlık Yönetimi 

• Hayvancılık İşletmelerinde Sürü Yönetimi 

• Hayvancılık İşletmelerinde Personel Yönetimi 

• Hayvancılık İşletmelerinde Finans Yönetimi 

• Hayvancılık İşletmelerinde Reklam-Pazarlama Yönetimi 

• Hayvancılık İşletmelerinde Beslenme ve Su Yönetimi 

• Hayvancılık İşletmelerinde Biyogüvenlik Yönetimi 

• Hayvancılık İşletmelerinde Kayıt ve Hayvan Takip Sistemi 

Yönetimi 

• Hayvancılık İşletmelerinde Yem Hijyeni ve Depolama Yönetimi 

• Hayvancılık İşletmelerinde Gübre Yönetimi 

• Hayvancılık İşletmelerinde Atık Yönetimi gibi işletmenin yaşam 

döngüsünün sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmesini sağlayacak 

yönetim sistemleridir. 

HAYVANCILIK İŞLETMELERİNDE SAĞLIK YÖNETİMİ 

Hayvancılık işletmelerinde iyi bir sağlık yönetimi uygulaması, işletme 

içinde bulunan hayvanların sağlıklı ve refah içinde hayatlarına devam 

etmelerini sağlarken, hem işletmelerin daha uzun ömürlü olmalarına 

olanak vermekte hem de o işletmede üretilen ürünlerin (et, süt, yumurta, 

peynir vs.) sağlıklı bir şekilde tüketicilere ulaşmasını sağlamaktadır. 



 217 

Sağlık yönetimi belli bir sistem içinde gerçekleştirilmelidir. Sağlık 

yönetimindeki en kritik rol bu sistemi uygulattıracak olan yöneticidir. 

Hayvancılık işletmelerinde sağlık yönetimi genellikle Veteriner 

Hekimlere verilen bir görevdir. Veteriner Hekim işletmede birkaç farklı 

rolde (Pratisyen Veteriner Hekim, Sağlık İşleri Müdürü, Sorumlu 

Yönetici) bulunabilir. Veteriner Hekimin bulunduğu işletmede sağlık 

yönetimi kurallarını tam anlamıyla gerçekleştirebilmesi için kendisine 

işletme sahibi yada yönetim kurulu tarafından tam yetki verilmiş ve 

inisiyatif devri yapılmış olması gerekmektedir. Sağlık yönetiminde 

belli bir sistematik çerçeve bulunmaktadır. Bunlar; 

1. Hijyen Yönetimi 

2. Atık Yönetimi 

3. Gübre Yönetimi 

4. Yem/Su Hijyeni ve Depo Yönetimi 

5. İşletmeye Giriş Çıkış Yapan İnsan ve Araç Yönetimi 

6. Kemirgen, Kanatlı ve Başıboş Hayvan Yönetimi 

7. Buzağı Sağlığı Yönetimi 

8. Üreme Sağlığı Yönetimi 

9. Meme Sağlığı Yönetimi 

10. Ayak Sağlığı Yönetimi 

11. Revir/Sağlık İzlem Yönetimi 

12. Aşı takvimi, Mineral-vitamin takviyesi, Parazit mücadelesi 
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13. Beslenme Sağlığı Yönetimi 

14. Personel Yönetimi gibi yönetim basamaklarıdır. 

Düzgün bir yönetim yapılabilmesi için o konuyla ilgili iyi bir kayıt 

sisteminin olması gerekmektedir. Bunun için firmaların hazırlamış 

oldukları hazır bilgisayar programları olduğu gibi, işletmede çalışan ve 

yazılım dillerine hakim biri tarafından yazılabilecek bir program da 

sağlık yönetiminin işleyişini ve raporlanmasını hızlandırıp 

kolaylaştırabilmektedir. Kayıtlar süreç içinde arşivlendiğinden yönetici 

tarafından istenildiği an geçmişe dönük olarak konu hakkında analiz 

yapabilme kabiliyeti vermektedir. Elindeki raporları iyi okuyup analiz 

edebilen bir yönetici ise işletme içindeki mevcut sorunun nereden 

kaynaklandığını ve ekonomik etkisinin ne olabileceğini tahmin ederek 

hızla müdahale edebilmektedir. Bu hızlı müdahale işletmelerin 

ekonomik sürdürülebilirliğini destekleyen bir unsurdur. 

1. Hijyen Yönetimi 

Hayvancılık işletmelerinde personelin ve yönetim kademesinde 

bulunan ekibin uyması için bir hijyen planı tasarlanmalıdır. Hazırlanan 

hijyen planı işletmenin görünür olan yerlerine asılarak o işletmede 

bulunan herkesin görmesi sağlanmalıdır. Hijyen yönetim planında 

kullanılacak olan dezenfektanların (asitli bileşiklerin, dezenfektanların, 

çözeltilerin, sabunların vs.) neler olduğu alternatifleriyle birlikte tespit 

edilerek hijyen dosyasında yazılı olarak bulundurulmalıdır. Hijyen 

konusunda görevlendirilen personelin bu dosyaya hakim olması 

sağlanmalıdır. Barınak bölmelerindeki zeminlerin (genç, anaç, 

doğumhane, revir vs), sağımhanenin, buzağılıkların, güneşlenme 
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avlusunun, yemekhanenin, tuvaletlerin, banyoların, depoların, işletme 

giriş-çıkış noktalarının uygun dezenfektanlarla belirli periyotlarda 

temizlenmesi, işletme içinde yaşanabilecek olumsuzlukların ve 

dışarıdan işletme içine taşınabilecek hastalık etkenlerinin önlenmesinde 

gereklidir. Bununla birlikte çalışan personelin refahı açısından da 

işletmelerin temiz ve hijyenik olması, personelin kendini güvende ve 

rahat hissetmesini sağlamaktadır. 

2. Atık Yönetimi 

İşletmede herhangi bir sebepten ölen hayvanlar, abortus atıkları, 

kullanılan medikal malzemelerin (enjektör, ilaç şişeleri, eldivenler, suni 

tohumlama ekipmanları vs.) uygun şekilde imha edilmesine ya da 

depolanarak ilgili birimlere teslim edilene kadar korunmasına olanak 

sağlayacak tedbirlerin alınması gerekmektedir. Kireç çukurları, yakma 

kazanları, tıbbi atık koruma üniteleri gibi alanlar atık yönetiminde 

öncelikli olarak işletmeye kazandırılması gereken alanlardır. Bununla 

birlikte özellikle yavru atıklarında salgın hastalık şüphesi bulunan 

durumlarda yukarıda bahsedilen tedbirlerin yanı sıra bu durumun 

bakanlığın hangi birimine haber verileceği ve bürokratik işlemlere 

yönelik neler yapılacağına dair bir hareket planının oluşturulup hijyen 

dosyasında hazır olarak bekletilmesi gerekmektedir. İlgili dosya ve 

içindeki uygulama esasları bu konuda görevlendirilen kişiye anlaşılır 

bir şekilde bildirilmeli, gerekirse acil durum tatbikatı yaptırılarak, 

istenmeyen bir durum gerçekleştiğinde çaresiz kalınmamalıdır.  
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3. Gübre yönetimi 

Türkiye'de hayvancılık işletmelerinde oluşan gübre kışın yakacak 

olarak, tarımsal alanların gübrelenmesinde veya da gelişigüzel bir 

alanda depolanarak değerlendirilmektedir. Ülkemizde hayvancılık 

işletmelerinin çok büyük bir kısmında özel olarak ayrılmış bir gübre 

depolama alanı bulunmazken, az bir yüzdelik dilimi kaplayan Tarımsal 

Kalkınmayı Destekleme Ofisi tarafından desteklenen işletmelerde ve 

büyük ölçekli işletmelerde (sığır, kanatlı gibi) kapalı gübre çukurları 

bulunmaktadır. Gübrenin uygun koşullarda depolanmaması kötü koku, 

sinek-sivrisinek gibi portörlerin sayısında artış ve metan gazı salınımı 

ile çevreye zarar vermektedir. Bununla birlikte gübre sıvısının çevre 

noktalara ve yeraltı sularına karışması insan sağlığı açısından da zaman 

zaman tehdit olabilmektedir.  

Hayvancılık işletmeleri yılın her günü üretilen bu gübrelerin uygun bir 

şekilde yönetimin yaparak hem çevreye verebileceği zararın önüne 

geçmeli hem de yanlış kullanım sonucu oluşan ekonomik zararı da 

minimum seviyelere çekmeye çalışmalıdır. Bu noktada, işletme için, 

uygun bir gübre çukurunu yapmak maliyetli oluyorsa çevredeki 

işletmelerle ortak bir gübre çukuru oluşturulabilir. Oluşturulan bu 

çukurda toplanan gübre iki amaçlı kullanılabilir. Birincisi seperatörler 

yardımıyla sulandırılarak ihtiyacı olan tarla sahiplerine verilerek doğru 

gübreleme teşvik edilebilir, ikincisi ise yeterli rezerv sağlanabiliyorsa 

biyogaz tesisi kurularak hem eneji eldesi hem de kompost gübre eldesi 

sağlanabilir. (Soyer, 2014). 
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Gübre yönetiminde görevlendirilen personelin gübre yönetim planına 

hakim olması sağlanmalıdır. Hangi aralıklarla gübreyi transfer etmesi 

gerektiğini bilmelidir. Gübrenin bulunduğu alanı belirli periyotlarda 

ziyaret ederek sinek gibi portör artışının olduğu durumlarda bölgeyi 

ilaçlayarak üremeyi kontrol altında tutmalıdır. Biyogaz ünitesinin 

sağlandığı durumlarda sistemin sağlıklı çalışıp çalışmadığını belirlenen 

periyotlarda incelemelidir. Üniteye taşınan gübrelerin taşınma trafiğini 

takip ederek çevresel bir kirlenme durumunun mümkün olduğunca 

azaltılması için tedbirler almalıdır. 

4. Yem/Su Hijyeni ve Depo Yönetimi 

Hayvancılık işletmelerinde yem, su gibi besin öğelerine yönelik 

yönetim, zaman zaman hayati önem taşıyacak noktaya gelmektedir. 

Çünkü besin öğelerinin metabolizmaya ağır zararlar verebilecek 

bulaşanlarla temas etmesi ve bunların hayvanlara besin olarak 

verilmesi, verim kayıplarının dışında ölümle sonuçlanabilecek 

durumların ortaya çıkmasına ve buna bağlı da çok yüksek ekonomik 

kayıplara neden olabilmektedir.  

Hayvanlara yedirilen yemlerin ve içirilen suyun olması gereken 

kokuda, kalitede, lezzette, şekilde ve temizlikte olması beklenmektedir. 

Patojen mikroorganizmalarla ve bunların toksinleriyle bulaşık, 

kokuşmuş, küflenmiş yemler farkına varılmadan hayvanlara 

yedirildiğinde kilo kaybı, yavru kaybı, döl verim kaybı, kondisyon 

kaybı, sağlık kaybı ve hatta ölümle sonuçlanan durumlara dahi neden 

olabilmektedir.   
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Yemlerde meydana gelen bu olumsuzluklar genellikle 

mikroorganizmalar, kuşlar, fare gibi kemirgenler, böcekler gibi yem 

zararlılarından oluşmaktadır. Yemlerde meydana gelen olumsuz 

değişmeler neticesinde yemdeki patojen mikroorganizma yükü 

artmakta, toksinler oluşmakta, bunlarla beslenen hayvanlarda da akut 

ya kronik hastalıklar ortaya çıkmaktadır. 

Kemirgenler genellikle Salmonella vakalarının görülmesine neden 

olabilmektedir. Kemirgenlerin hem idrarları hem de dışkıları 

Salmonellanın transferinde önemli rol oynamaktadır. Salmonella'nın 

hem kendisi hem de ortaya çıkardığı toksin, sağlık açısından zararlı 

etkiye sahiptir.  

Yemlerde bulunan mikroorganizmalarda ise en çok soruna neden 

olanlar; bakteriler, küf ve mayalardır. Özellikle küfler genelde 

mikotoksikoza neden olmaktadır. Düşük dozda ve uzun süre 

mikotoksine maruz kalan hayvanlarda verim ve performans kayıpları 

oluşmaktadır. Ekonomik hedef değerlerden uzaklaşılmaktadır. Eğer 

yedirilen yemdeki mikotoksin oranı yüksekse hayvanda genel durum 

bozukluğu hatta ölüm görülebilmektedir (Oğan ve ark., 2011). 

Bu noktada yemlerin uygun depolarda, uygun şekil ve şartlarda 

depolanması önemlidir. Depoya alınacak yem hammaddelerinin nem 

miktarı küflenmeye ya da kızışmaya neden olabilecek miktarların 

altında olmalıdır. Yem hammaddesinin alınacağı kaynakta mutlaka 

görsel test yapılmalıdır. Alınacak olan yem/yemler görsel olarak 

incelendiğinde bozulma, kokuşma, küflenme gibi olumsuz bir 

görüntüye sahip olmamalıdır. Eğer görsel olarak bir izlem yok ancak 
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bir şüphe uyandıran durum var ise mutlaka bölge laboratuarında toksin 

testi yaptırılmalıdır. Yem tam olarak güvenli olunduğundan emin 

olunarak işletme bünyesine dahil edilmelidir. Yonca gibi özellikle 

yaprakları önemli yem bitkilerinin transfer ve stoklama esnasında ise 

değerli kısımlarının kaybının mümkün olduğunca önüne geçecek 

tedbirler alınmalıdır. Bu tedbir hem alınan bitkinin besin öğelerinin 

mümkün olduğunca korunmasını sağlarken hem de işletmenin bu yönde 

bir ekonomik kaybının oluşmasının önüne geçilmiş olmaktadır. 

Yemler depolanırken ilk giren ilk çıkar sistemine göre depo yönetimi 

uygulanmalıdır. İstiflenen balyalar ya da çuvallar arasında hava 

akımının dolaşmasına izin verilmelidir. Depoların belli noktalarında ısı 

ve nem ölçer cihazlarının bulunması ve periyodik olarak kontrol 

edilmesi gereklidir. Eğer iklim ve hava şartları nedeniyle depo içinde 

beklenmeyen olumsuz bir ısı-nem durumu ortaya çıktıysa fanlar 

yardımıyla hava sirkülasyonun sağlanması, eğer buna rağmen istenen 

seviyede bir değişim olmuyorsa da soğuk üfleyen fanların devreye 

alınması gerekmektedir. Optimal, emniyet, ihbar stok miktarları 

hesaplanarak depoda görünür bir yerde tutulmalıdır. Gereken 

durumlarda tedarik planlanmalıdır.  

Kolay bozulabilecek yemler için (şeker pancarı posası, silaj gibi) belirli 

aralıklarla küf, toksin, salmonella gibi testler yapılarak yemin güvenliği 

sağlanmalıdır. İşletme içinde gezinmesi muhtemel kemirgenler için 

tedbirler alınmalı, işletme içindeki dış kontaminantların nüfusu belirli 

bir sınır içinde tutulmalıdır (bkz. 5. Kanatlı, kemirgen ve başıboş 

dolaşan hayvanların yönetimi).  
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Yemin yanı sıra hayvanlara verilen içme suyu da aynı titizlikle belirli 

periyotlarda incelenmelidir. Bölgede bulunan ve bu konuda destek 

verebilecek bakanlığa bağlı ya da özel bir laboratuarda belirli aralıklarla 

suyun kimyasal ve bakteriyolojik testleri yapılarak suyun içilebilirlik 

açısından güvenli olduğundan emin olunmalıdır.  

5. İşletmeye Giriş Çıkış Yapan İnsan ve Araç Yönetimi 

Geleneksel yöntemlerle yönetilen hayvancılık işletmelerinde giriş çıkış 

serbestliği bulunmaktadır. Komşu işletme sahibi, süt toplayıcısı, 

bölgede çalışan Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl/ilçe Müdürlüğü'ne bağlı 

çalışanlar, klinisyen veteriner hekim, herhangi bir ziyaretçi ve bu 

sayılan kişilere ait araçlar kolaylıkla işletme içine girebilmekte, işletme 

içinde gezinebilmekte ve yine aynı rahatlıkla işletmeyi terk 

etmektedirler. Tüm bu ziyaret esnasında ayakkabı tabanında, araç 

lastiklerinin tahliye oluklarında, araç ya da kıyafetin herhangi bir 

yerinde hastalık etkenleri işletme içine kolaylıkla taşınabilmektedir. 

Çoğu salgın hastalık bu yolla kolayca bölgesel/ulusal veya da sınır ötesi 

olarak gezinmektedir. Bu süreci yönetmek belki de sağlık yönetiminin 

en kolay başlığıdır. Kural basitçe şöyledir;  

1. İşletmeye hiçbir araç girmez, 

(Yem transfer, süt toplama gibi araçlar işletme dışından ulaşmalıdır. 

İşletme ilk kurulurken yem deposu ve süt tankları bu kurala uygun 

konumlandırılmalıdır.) 

2. İşletme içindeki araçlar acil durumlar haricinde kesinlikle dışarı 

çıkmaz, 
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(Araç muayenesi, dönemsel bakımlar, tamiri zor arızalar gibi) 

3. İşletme çalışanları, işletmeye girerken kıyafet değiştirir ve temiz iş 

kıyafetleri kullanır, 

4. Dışarıdan ziyaretçi girecekse tek kullanımlık tulum ve işletmeye ait 

çizme kullanır. 

Bu basit ama uygulaması bir o kadar zor olan tedbirler işletmeleri dış 

bulaşanlara karşı etkili bir şekilde korumaktadır. 

6. Kanatlı, kemirgen ve başıboş dolaşan hayvanların yönetimi 

Kemirgenler (fareler ve diğerleri), vahşi karnivorlar (tilki, başıboş 

köpekler gibi), kanatlılar (güvercinler, kargalar gibi) işletmenin 

kadrosunda bulunan sığırlara hastalık bulaşmasında portör görevi 

görebilirler. Bununla birlikte özellikle kanatlılar, hayvanların yemlerine 

hücum ederek hem beslenen hayvanları rahatsız edebilirler hem de 

rasyona ortakçı olabilirler (İstanbulluoğlu, 2018). Bu hayvanların 

uygun yöntemlerle işletme içinden uzaklaştırılmaları gerekmektedir. 

Öncelikle unutulmaması gereken en önemli nokta; bu zararlı diye anılan 

hayvanların işletmeyi işgal ettiği değil işletmenin bu hayvanların 

yaşadığı alanı işgal ederek onların habitatına zarar vermiş olmasıdır.  

Bununla birlikte dane yemler, çevreye atılan çöpler, kolay ulaşılabilir 

depo alanları bu canlılar için işletmeyi bir cazibe noktası haline 

getirmekte ve yeterli besine ulaşabilme durumlarında ise nüfuslarının 

artmasına neden olmaktadır. Hayvancılık işletmeleri ekonomik 

kaygılar sonucu kurulmuş ve kar beklentisi içinde olan iktisadi 

iştiraklerdir. İşletme sahipleri, işletmelerini, kuruldukları bölgede 
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yaşayan canlıların habitatlarına zarar verdikleri gerekçesiyle kapatarak 

başka bir lokasyon aramayacaklardır. "Çok masraf ettik şimdi para 

kazanmalıyız" kaygısıyla ellerinden geldiğince kendilerine zarar 

verebilecek potansiyelde olan her şeyi bertaraf etmeye çalışacaklardır. 

Bu tip işletmelerin bünyesinde çalışan ve sağlık yönetimi konusunda 

görevlendirilmiş personel, hem canlıların açısından hem de işletme 

sahibinin açısından konuya yaklaşarak yaşam hakkına mümkün 

olduğunca az zarar veren caydırıcı yöntemleri işletmede uygulamalıdır. 

Öncelik mekanik ve biyolojik mücadele olmalıdır. Örneğin farelerle ve 

kanatlılarla mücadelede kedilerin kullanılması, dışarıdan içeriye 

girmeye çalışan vahşi carnivorlar için düşük voltajlı elektrikli tel, 

zeminin 50-60 cm derinine kadar uzanan yırtılmaya dayanıklı tel 

örgüler, işletme çevresinde oluşturulan güvenlik koridorunda serbest 

halde gezen bekçi köpekleri biyolojik mücadelede ilk sırada gelen 

uygulamalardır. Bunların yanı sıra, çöplerin, bu hayvanlar tarafından 

ulaşılamaz nitelikte depolanması (ağır, sızdırmaz kapaklı gibi), yem 

depolarının içine kolayca istenmeyen canlıların giremeyeceği 

tedbirlerle donatılması (sineklik telleri, harekete duyarlı uyarı ses ve 

ışıkları gibi), belirli periyotlarda işletme içindeki bezin rezervlerinin 

bulunduğu alanlarda bu canlılara ait izlerin (dışkı, pençe/pati izleri, 

kemirme izleri gibi) gözlemlenerek varlık tespitinin yapılması alınacak 

tedbirlerin şiddetinin ayarlanmasında önemlidir. Alınabilecek diğer 

kimyasal içerikli tedbirler tüm sayılan uygulamalar başarısız olduğunda 

gündeme alınmalıdır.  
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7. Buzağı Sağlığı Yönetimi 

Buzağı yönetimi süt sığırcılık işletmelerinde gelecek neslin sağlıklı 

olması ve işletmenin sürdürülebilir konumda kalabilmesi için çok 

önemlidir. Buzağı yönetimi, doğumdan önceki dönem ile başlamak-

tadır.  

Doğumdan önce, salık yöneticisinin yapacağı takvim planı ile iki kez 

Rota, Corona ve E.coli etkenlerine karşı korunmanın oluşabilmesi için 

aşıların yapılması gerekir. Ayrıca iyi kaliteli bir kolostrumun 

oluşabilmesi için mineral, vitamin, protein ve enerji açısından kaliteli 

bir beslemenin yapılması gereklidir (Oğan ve ark., 2011). Annenin 

kondüsyonu, sağlığı ve metabolik profili ne kadar iyiyse buzağının anne 

karnındaki gelişimi de o kadar iyi olacaktır. 

Doğuma uygun müdahale edilerek doğan/doğurtulan buzağının ağız-

burun temizliği düzgün bir şekilde yapıldıktan sonra göbek kordonu 

uygun bir antiseptik solüsyonla temizlenmelidir. Eğer anne uygunsa 

yavrusunu yalaması için müsaade edilmelidir. Bu buzağının hayata 

geldiği ilk anlarda yaşama daha güçlü tutunmasını ve fizyolojik 

hareketliliğinin sağlanmasına yardımcı olmaktadır. 

Doğumdan hemen sonra buzağıların kolostrum ile beslenmesi çok 

önemli bir yaklaşımdır. Kolostrumun mastitisten ari olması 

gerekmektedir. O nedenle kuru döneme çıkmadan önce anneye mastitis 

testi yapılarak eğer klinik ya da subklinik mastitis varsa tedavi 

edilmelidir. Eğer mastitis negatifse koruyucu amaçlı olarak meme içi 

antibiyotik uygulaması yapılmalıdır (İstanbulluoğlu, 2018) 
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Kolostrumun yüksek kalitede, erken zamanda ve yeterli miktarda 

buzağıya verilmesi, çok önemli bir kolostrum yönetim kuralıdır 

(Godden, 2008). Eğer buzağı kolostrumu içemiyorsa gerekirse sonda 

ile verilmelidir. 

Kolostrum sayesinde hastalıklara bağlı morbidite ve mortalite riski 

azalmaktadır. Buna ek olarak, uzun vadede, sütten kesme dönemine 

kadar olan süreçteki ölümleri azaltmaktadır, yem verimliliği daha iyi 

olmaktadır, ilkine buzağılama yaşı düşmektedir, ilk ve ikinci 

laktasyondaki süt verimi anlamlı olarak artmaktadır, ilk laktasyondaki 

ıskartaya çıkma oranı düşmektedir. Böylece işletmenin ekonomik 

kazançını artırmaktadır (Besser ve ark., 1991; Faber ve ark., 2005) 

Kolostrum doğumdan sonraki 12 saat içinde normal süt formuna 

dönmeye başlamaktadır. O nedenle doğumdan sonraki ilk 2 saat çok 

kritiktir. (Oğan ve ark., 2011). Kolostrumun miktarından ziyade içeriği 

çok önemlidir. İlk beslemede 100g IgG miktarında kolostrumun 

verilmesinin pasif bağışıklığın oluşmasında çok etkin rol oynadığı 

söylenmektedir. İçerik oranı analiz cihazlarıyla tespit edilebilirken 

yetiştiricilerin birçoğu içeriğindeki IgG hesabına bakmaksızın 

kolostrumu geleneksel kullanım miktarlarına göre vermektedirler.  

İçerikteki IgG oranı bilinmiyorsa pratik olarak vücut ağırlığının %10-

%12'si kadar kolostrum verilmesinin yeterli olabildiği bildirilmektedir 

(Godden, 2008). Bununla birlikte yapılan bir çalışmada, ilk 2 saat içinde 

buzağının beden ağırlığının %5'i kadar kolostrum verilmesinin yeterli 

olduğu söylenmektedir (Oğan ve ark., 2011). 
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Buzağılama mevsiminde sürü yenileme faaliyetlerinin yapılması sürü 

sağlığı açısından bir risk oluşturmaktadır. Sürüye yeni katılan bireyler 

yeni patojen mikroorganizmaları sürü içine taşıyabildiklerinden yeni 

doğan buzağılara verilen kolostrum yeterli pasif bağışık sağlayamaya-

bilmektedir. Buzağılar doğum sonrası alındıkları, kendilerine ait olan 

bölümlerde 4-6 hafta kadar kaldıktan sonra yaş gruplarına göre tanzim 

edilmiş bölmelere transfer edilmelidirler. Buzağıların ilk 4-6 haftayı 

geçirdikleri alanlar, her buzağı değişiminde, güçlü dezenfektanlarla 

temizlenmelidir (Oğan ve ark., 2011).  

Buzağılarda septisemi ve ilk 30 günde oluşan ishaller çok önemli 

hastalıklardır. Bu hastalıklar ölümle seyredebilmekte ve işletme 

açısından ciddi ekonomik zararlara neden olmaktadır. Aynı zamanda 

sürünün geleceği olan buzağıların kaybı sürdürülebilirlik noktasında da 

işletmeyi zorda bırakabilmektedir. Kolostrum ile birlikte bağışıklığa 

destek olunması için doğumu takip eden ilk saatlerde septisemi serumu 

uygulaması yapılması buzağıların sağlığına olumlu katkı sağlamaktadır 

(Svensson, 2006; Virtala, 1996).  

Buzağılarda boynuz kesme işlemi de ileri yaşlarda sürü yönetimi 

açısından önemlidir. Boynuzlu yetişkinler boynuzun verdiği avantajla 

diğer sürü üyelerini rahatsız edip hiyerarşik bir üstünlük sağlamak 

isteyebilmektedirler. Buzağılarda ilk 8 haftalığa kadarki süreçte 

boynuzlar kesilerek, yavru, sürü uyum sürecine bırakılmalıdır 

(Fulwider, 2008). 

Buzağıların doğumdan sonra kolostrumla başlayan hayata uyum 

süreçleri daha sonra süt, süt ikame, buzağı başlangıç, kaba yem gibi 
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farklı form ve formülasyondaki yemlerle devam etmektedir. Ekonomik 

getirisi olan hayvancılık işletmelerinde bulunan canlı demirbaşa tabi 

olan hayvanların sindirim sistemleri ne kadar sağlıklıysa, yaşam 

periyotlarında da o kadar az hasta olmakta, o kadar az veteriner 

müdehalesine gerek duymakta, işletmelerin ise o kadar az ekonomik 

kayıpları olmaktadır. Buzağıların hayata başlangıçlarından itibaren 

planlanan doğru rasyon uygulamaları, işletmelerin geleceği olma 

rolünü üstlenmiş bu grupta bulunan hayvanların sağlığı açısından kritik 

bir öneme sahiptir. Kolostrumla başlayan beslenme, önce süt, sonra süt 

ve buzağı başlangıç, daha sonra da kaba yem ve konsantre yemle devam 

eden bir süreçtir. Ana hedef, rumenin optimal gelişiminin 

sağlanmasıdır. Bunun için ne fazladan süt, ne erken kaba yem ne de 

macera arayışına giren rasyon sistemlerinin kullanımından 

kaçınılmalıdır. Sistem mümkün olduğunca basit olmalı, istikrarlı ve 

disiplinli uygulanmalıdır. İlk 25. Güne kadar canlı ağırlığın %20 si 

kadar süt ve sınırsız buzağı başlangıç yemi (3-4. Günden itibaren 

başlanabilir), işletmenin tercihine göre 35-45. (iki zamandan biri 

seçilebilir) güne kadar da kademeli olarak azalan süt ve sınırsız buzağı 

başlangıç yemi verilmesinin gelecek yaşantıdaki performansı artırdığı 

bildirilmektedir. Sütün azaltılmaya başladığı andan itibaren kaliteli 

kaba yem rasyona ilave edilmelidir. Kaba yemin, çiçeklenmenin 

başında körpe haldeyken biçilmiş yonca olması tercih sebebidir. Bu 

biçilen yoncanın da yapraklarının korunarak depolandığından emin 

olunmalıdır (Khan ve ark., 2007a; Khan ve ark., 2007b; Jones ve 

Heinrichs 2007) 
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8. Üreme Sağlığı Yönetimi 

Üreme sağlığı genellikle süt veriminden faydalanılan çiftlik 

hayvanlarını barındıran işletmeler açısından önemlidir. Sütçü 

işletmelerde, ekonomik ilerlemenin sağlanıp sağlanamadığıyla ilgili 

yapılan verimlilik analizlerinde döl verimi parametreleri önemli bir rol 

üstlenmektedir.  

Fertilite üzerine olumsuz etkide bulunan faktörlerin elimine edilmesi 

sütçü işletmelerde teknik parametreleri iyileştirerek işletme kârlılığını 

artırabilmek, işletmenin karlılık hedefleri arasında yer almaktadır. 

Modern süt işletmelerinde yüksek fertiliteye ulaşma ve bunun 

sürdürülebilirliği son yıllarda sürü yönetim programlarında özellikle 

üzerinde durulan konular arasında başta gelmektedir. Esslemont ve ark. 

(2001), İngiltere’de yaptıkları çalışmada süt sığırlarında Servis 

Periyodu (SP)'nun uzaması nedeniyle oluşan günlük ekonomik kaybın, 

yıllık ortalama 6.000 lt süt verimi olan ineklerde 2.45-5.09 £ arasında, 

10.000 lt süt verimi olan ineklerde ise 2.52-6.62 £ arasında olduğunu 

bildirmişlerdir.  

Seegers (2006), Buzağılama Aralığı (BA)’ndaki 1 günlük gecikmenin 

maddi kaybının 5 € düzeyine kadar yükselebildiğini bildirmiştir. 

Holstein ırkı yetiştiren işletmelerde genel olarak; düvelerin ilk 

tohumlamasının yaklaşık 15 aylıkken yapılması, ilk buzağısını 24-25 

aylık yaşta vermesi, ilk laktasyonda inek başına toplam süt veriminin 

7.500 lt ve üzerinde olması ve 2. buzağılamanın da ortalama 38 

aylıkken gerçekleşmesi normal olarak kabul edilmektedir (Wathes ve 

ark., 2008).  



232 HAYVANCILIK SEKTÖRÜNE EKONOMİK BAKIŞ 

Dünya genelinde son yıllarda süt sığırcılık işletmelerinde reprodüktif 

performans düşüklüğünün, gebe kalma oranındaki azalmanın ve 

buzağılama aralığındaki artışın özellikle Holstein sürüler için önemli 

bir sorun haline geldiği vurgulanmaktadır. Bu kapsamda, buzağı ve süt 

verimindeki düşüşün yanı sıra tekrarlanan koruma ve kontrol 

harcamaları, artan işgücü, reforme hayvan, veteriner hekim teşhis, 

tedavi ve uygulama giderleri gibi ek harcamalara bağlı olarak işletme 

gelirinin olumsuz yönde etkilendiği bildirilmiştir (Seegers, H., 2006). 

  

Türkiye’de son yıllarda holstein ırkı sığırlarda bazı döl verimi 

özelliklerine ilişkin yapılan birtakım araştırmalarda, sırasıyla İlkine 

Buzağılama Yaşı (İBY) ve BA ortalama değerlerini Özkök ve Uğur 

(2007), 845.8 ve 406.0 gün olarak, Koçak ve ark. (2008), 869.0 ve 437.6 

gün olarak, Bayrıl ve Yılmaz (2010), 804.9 ve 379.2 gün olarak, Galiç 

ve ark. (2005), tarafından yapılan çalışmada İBY 27.5 aylık (825 gün) 

olarak bildirmişlerdir.   

Diğer taraftan, süt sığırcılık işletmelerinde yürütülen bazı çalışmalarda 

Gebelik Başına Tohumlama Sayısı (GBTS)’nı Kumuk ve ark. (1999) 

1.8-2.1 adet arasında, Yalçın (2000), 2.0 adet olarak, Kaygısız ve ark. 

(2008) 1.6 adet olarak, Bayrıl ve Yılmaz (2010) 1.47 adet, Faust ve ark. 

(1988) 2.3, Kaygısız (1997) 2.2, Türkyılmaz (2005) 2.0, Özçelik ve 

Arpacık (1996) 1.7 ve Çörekçi ve ark. (1996) 1.5 olarak bu değeri 

saptamışlardır.  

Süt ineklerinde, gebelik başına tohumlama sayısının artması, ilkine 

buzağılama yaşını ve buzağılama aralığını olumsuz yönde 



 233 

etkilemektedir. Döl verimi yönünden hedeflenen değerlere 

ulaşılamaması sonucu oluşan ekonomik kayıplar içinde İBY ve 

BA’ndaki 1 günlük gecikmenin neden olduğu kayıp sırasıyla, Yalçın 

(2000) tarafından, 6.8 US$ ve 4.5 US$ olarak, Kaygısız ve ark. (2008) 

tarafından, 3.54 TL (8 lt süt eşdeğeri) ve 4.10 TL (9 lt süt eşdeğeri), 

Sarıözkan ve ark. (2012) tarafından ise oluşan bu kayıplar sırasıyla 15.6 

TL (10.4 US$) ve 11.3 TL (7.5 US$) olarak belirlenmiştir.  

Sürü sağlığı koruma ve kontrol programlarında en çok önem arz eden 

iki organın, uterus ve memenin, fonksiyonunun normal-ekonomik 

koşullar altında tutulması ile ilgili uygulamalar yapılmaktadır. Yapılan 

uygulamalarda ise ilgili organları hastalıklardan korumak veya mevcut 

hastalığı, ette ve sütte ilaç kalıntısı bırakmadan veya en az düzeyde 

kalıntı ile en düşük maliyetle tedavi etmesi hedeflenmektedir.  

Artan süt üretimi ve artan sürü büyüklüğü, süt üreticilerinin üremeyi 

yönetme biçimini önemli ölçüde etkilemiştir. ABD'deki süt 

çiftliklerinin %70-%80'i suni tohumlama kullanmaktadır ve çoğu 

günlük östrus tespitinde sabah saatlerini kullanmaktadırlar. İşletmelerin 

çoğu gebe kalmama endişesiyle gönüllü bekleme süresini 50 gün gibi 

kısa bir süre ile sınırlandırmaktadır (Folman ve ark., 1984; Nebel ve 

McGilliard, 1993). Ancak bazı araştırmalar göstermektedir ki erken 

gebe kalan inekler de geç gebe kalan inekler kadar maliyet artışına 

neden olabilmektedir (Britt, 1985; Oltenacu ve ark., 1980). 

Emziren süt ineklerinde doğurganlık, beklenen oranın altında 

seyretmektedir. İşletmelerde emziren süt ineklerinin gebelik oranları 

1951'de %66'dan 1975'te %50'ye düşmüştür. Bu oran son zamanlarda 
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yaklaşık %40 seviyelerindedir. Emziren süt ineklerinin verimliliğini 

sınırlayan bazı faktörler arasında negatif enerji dengesi, üre ve azotun 

toksik konsantrasyonları, ısı stresi, diğer stresler ile vitamin ve mineral 

eksiklikleri bulunmaktadır (Pursley ve ark., 1997).  

Bu parametrelerin yanı sıra süt ineği işletmelerinde ortalama laktasyon 

süresi hedef değeri 305 gün olarak hesaplanmaktadır. Laktasyon 

süresinin uzaması işletmelerde döl verim sorunlarının başladığı 

yönünde bir fikir verebilir. Yüksek süt verimine sahip işletmelerde 

kızgınlık belirleme giderek daha zor hale gelmektedir. Östrus belirleme 

oranı genel olarak %42 - %52 arasında değiştiğinden bahsedilmektedir. 

Ancak bu oranın ekonomik hedefleri gözeterek çalışan işletmelerde 

%80 ve üzerinde olması makul görülmektedir (Oğan ve ark., 2011). 

Tüm bu bilgilerden yola çıkarak aşağıdaki temel bilgiler gözetilerek bir 

hedef değerler tablosu yapılmalı ve bu tablodaki değerlerden sapan 

hayvanlar tek tek tespit edilerek hızla müdahaleleri yapılmalıdır. 

Böylece işletme ekonomik karlılık sınırları içinde tutulmaya 

çalışılmalıdır. Bu değerler; 

- Servis Periyodu 60 - 90 gün aralığında tutulur, 

- Buzağılama Aralığı 365 - 385 gün aralığında tutulur, 

- İlkine Buzağılama Yaşı 670-750 gün aralığında (erken gelişen - 

normal gelişen ) tutulur, 

- Gebelik Başına Tohumlama Sayısı 1-2 adet aralığında tutulur, 

- Laktasyon Süresi 300 - 310 gün aralığında tutulur, 



 235 

- Östrus Belirleme Oranı % 80 - % 100 oranı aralığında olacak 

şekilde bir program oluşturulması ve bu program değerlerinin 

disiplinli bir şekilde takip edilmesi işletmelerin sağlıklı ve karlı 

ilerlemesi açısından önemlidir. 

Doğum sonrasında genital sistem organlarının muayenesine yönelik 

kontrol yöntemlerinin sırası önceden belirlenmelidir.  

- Dış genital organların kontrolleri yapılarak doğal süreç dahilinde 

olmayan olgular tespit edilerek tedavi uygulaması başlatılır 

(travmatik yırtıklar, nekrotik vulvo vaginit gibi), 

- İnvolusyonun oluşma şekli incelenerek sürecin yolunda gidip 

gitmediği tespit edilir, 

- Akıntı durumu gözlemlenir. Beklenen normal renk ve kokudaki 

akıntının dışında bir durum söz konusu olursa uygun tedavi 

protokolü devreye konulur, 

- Uterusta bulunmaması gereken biyolojik bir yapının olup olmadığı 

tespit edilerek, gerekirse sistemik ya da elle müdehale yapılır, 

- Doğum sonrası östrus siklusunun doğru çalışıp çalışmadığı tespit 

edilir. 

9. Meme Sağlığı Yönetimi 

Mastitis sadece Türkiye'de değil dünyanın her yerindeki süt sığırcılık 

işletmelerinde büyük ekonomik kayıplara neden olan yaygın bir 

hastalıktır. Süt sığırcılık işletmelerinde mastitisten korunmaya yönelik 

yaklaşımlar sürü sağlığı yönetimi uygulamalarının en önemli 

parçalarından biridir.  
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 Süt üretimindeki düşüşün % 67'lik kısmının sorumlusu mastitis 

hastalığıdır. Mastitis olgularında süt üretiminde düşüş olmasının yanı 

sıra sütün kalitesi de bozulmaktadır. Sütte lezzet, raf ömrü negatif 

yönde etkilenmektedir. Ayrıca mastitisin sütün kalitesini bozmasından 

dolayı alıcı firmanın pirim kesintisi yapması, yetiştirici açısından ikinci 

bir ekonomik kayba neden olmaktadır (Philpot ve Nickerson, 2000; 

Reynolds, 2018; Darbaz ve Ergene, 2015). 

Meme sağlığı yönetim planında California Mastitis Test (CMT)'i ayda 

bir kez, ortak tanktan süt numunesindeki somatik hücre sayımı 15 

günde bir kez, ortak tanktan süt numunesindeki toplam bakteri sayısının 

ayda bir kez testinin yapılması iş planına yazılmalıdır (İstanbulluoğlu, 

2018). Mastitis kontrolüne yönelik bu uygulamaların ana amacı 

hastalığın erken teşhis edilerek hızla tedavi sürecine girmek, kaliteli süt 

üretmek ve yetiştiricilerin ekonomik kayıplarını en aza indirmektir. 

Bunlarla birlikte mastitisin görülme sıklığını artıran sekonder etkenler 

de bulunmaktadır. Doğum sayısının artması, ineğin geçmiş hikayesinde 

ketozis olması (Dohoo ve Martin, 1984), güç doğumlar sonrasında (risk 

1.5 kat daha artmaktadır) ve retensiyo sekundinarum olgularında (risk 

2-3 kat daha artmaktadır) (Bendixen, 1988) mastitis görülme sıklığı 

artmaktadır. Bununla birlikte mastitis sadece ineklerde değil düvelerde 

de görülmektedir. Düvelerin bir kısmı önceden ya da doğum esnasında 

meme içi dokuya yerleşen etkenler tarafından enfekte olmaktadır. 

Doğumu müteakip, meme bezlerinin süt üretmeye başlamasıyla da 

hastalık ortaya çıkmaktadır (Oliver ve ark., 1997; Edinger ve ark., 

2000).  
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Mastitisin kontrol altına alınıp önlenebilmesi için aşağıdaki gibi bir iş 

planı tasarlanarak taviz vermeden disiplinli bir şekilde uygulanmalıdır. 

Bu uygulamalar şu şekildedir; 

1. İnekler sağıma psikolojik olarak hazırlanır, 

2. Memeler temizlenir ve elle ön muayenesi yapılır, 

3. Ön sağım yapılarak sütün görsel olarak kontrol edilmesi sağlanır,  

4. Sağım süresine uyulur, 

5. Sağım sonrası meme başlıklarına teat deeping uygulanır, 

6. Sağım sisteminin peryodik olarak kalibrasyonu ve dezenfeksiyo-

nu sağlanır, 

7. Muayene neticesinde mastitis pozitif hayvanlar başka bölmeye 

alınır ve tedaviye başlanır, 

8. Hasta olan her bir inek için sütte antibiyogram testi yapılarak 

tedavide doğru antibiyotiğin seçilmesi sağlanır, 

9. Elde edilen mastitis suşlarına yönelik işletmeye özel masitis aşısı 

uygulamasının yapılması sağlanır, 

10. Ayda bir kez tüm sağılır ineklere CMT testi yapılır, 

11. Süt tankından 15 günde bir somatik hücre sayısına bakılır, 

12. Süt tankından ayda bir kez toplam bakteri sayısına bakılır, 

13. İyileşmeye direnen hayvanlar hızla sürüden uzaklaştırılır. 
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10. Ayak Sağlığı Yönetimi 

Ayak hastalıkları özellikle sütçü işletmelerde önemli ekonomik 

kayıplara neden olmaktadır. Bu nedenle de sağlık yönetimi 

planlamalarında, ayak kontrolleri ve tedavileri için ayrı bir planlamanın 

yapılması, karlılığın devamlılığı açısından önemlidir. 

Yönetim protokolleri belirlenmiş hayvancılık işletmelerinde düzenli 

olarak ayak ve tırnaklar kontrol edilmeli ve bakımları yapılmalıdır 

(Fulwider ve ark., 2008). Sütçü işletmelerde kapasitenin büyümesine 

bağlı olarak, eski köy tipi ahırlar, yerini daha modern ve beton 

yoğunluklu barınaklara bırakmıştır. Neredeyse her yerin beton olduğu 

bu barınaklarda sağlamlık artı bir değer olurken, zeminin hayvanların 

doğal yaşam koşullarına benzemeyişi ayak hastalıklarını da beraberinde 

getirmiştir. Ayak hastalıkları, sütçü işletmelerde, süt veriminin 

düşmesi, antibiyotik kullanımına bağlı atılan süt miktarındaki artış, 

sürüden çıkarma, döl verim parametrelerinde ekonomik hedef 

değerlerden sapma, bağışıklığın düşmesine bağlı sekonder 

enfeksiyonların ortaya çıkması, ilave iş gücü gibi nedenlerle önemli 

ekonomik kayıplara neden olmaktadır (Oğan ve ark., 2011). 

Chaa ve arkadaşlarının (2010) yaptığı çalışmada taban ülserinden, 

digital dermatitten ve ayak çürüğünden ekonomik kayıp sırasıyla 

216.07, 132.96 ve 120.70 US $ olarak, Vatandost ve arkadaşları (2009) 

ise aylık ekonomik kaybı 791.4 $ olarak bulmuşlardır. Başka bir 

çalışmada ise ayak hastalıklarından kaynaklanan yıllık maliyet 1.175 

Pound olarak tespit edilmiştir (Whitaker ve ark., 1983).  
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Her ne kadar genellikle beslenme problemlerinin ayak hastalıklarının 

asıl sebebi olduğundan bahsediliyor olsa da işletmenin yönetim 

tarzının, zemin şartlarının, ani değişikliklerin, iklim şartlarının, ayağa 

binen basınç şekli ve süresinin de bu hastalığa zemin 

hazırlayabileceğini göz önünde bulundurmak koruyucu hekimlik 

uygulamalarının hayata geçirilebilmesinde faydalı olacaktır 

(Greenough ve Vermunt, 1991). Hayvancılık işletmelerinin karlılık 

esasına göre çalıştığı düşünülürse, ayak sağlığı yönetim protokolleri 

belirlenmemiş bir işletmenin, sadece bu nedenden dolayı, her yıl, ciddi 

bir ekonomik zararı kucaklayacağını tahmin etmek zor değildir.  

Topallığın nedenlerine genel olarak bakacak olursak; 

• Kötü işletme yönetimi, 

• Yetiştiricilerin bilgisizliği ve yaptıkları işi hobi olarak görmeleri 

nedeniyle ayak bakımıyla ilgilenmemeleri, 

• İşletmede bu yönde bir çalışma protokolünün olmayışı,  

• Hayvanların konfor alanlarının yeterli seviyede olmamasından 

dolayı uzun süre ayakta kalma, 

• Hayvanın hareket alanındaki dengesiz ve zorlayıcı eğimler, 

• Mevsim geçişleri, 

• Hayvanın sosyal ve fiziksel durumu etkileyebilecek ani 

değişimler,  

• Rasyonda yüksek enerjili yem miktarındaki artış ve kaba yem-

konsantre yem oranındaki dengesizlik, 
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• Barınak zemininin beton ve tırtıklı olması, 

• Tırnak bakımının düzenli (6 ayda 1) ve düzgün şekilde 

yapılmaması, 

• Yanlış veya eksik tedavi, 

• Ayak banyosunun bulunmaması ya da amacına uygun 

kullanılmaması ayak hastalıklarının görülme sıklığını artırdığı 

söylenebilir. 

İşletme içinde hayvanları düzenli olarak gözlemlemek, onlar hakkında 

pek çok ön bilgiye ulaşılmasına yardımcı olmaktadır. İşletme içinde 

toplallığın başlayıp başlamadığı da ilk olarak gözlem yöntemiyle tespit 

edilir. Eğer bir topallama durumu varsa hızla skorlaması yapılarak 

muayeneye alınmalı, elde edilen veriler doğrultusunda da bakım ve 

tedavi protokolü başlatılmalıdır.  

Tedavisi başlatılan hayvan sürüden ayrı, rahatsız edilmeyecek ve 

rahatça dinlenebileceği ayrı bir alana alınıp bakımı, beslemesi ve 

tedavisi burada devam ettirilmelidir. İyileşmenin, sürüye dahil olma 

seviyesine gelindiğine kanaat edildiğinde tekrar eski konumuna dahil 

edilmelidir. 

Ayak sağlığı yönetiminde kayıt, çok önemli bir yer tutmaktadır. Ayak 

yönünden tedavi uygulanıldığında teşhis ve reçete bilgileri mutlaka 

kulak küpesiyle eşleştirilerek kayıt altına alınmalıdır. Hastalığın 

oluştuğu anda önceki kayıtlarda bu hayvanla ilgili düzenli bir ayak 

hastalık durumu izlenebiliyorsa, ilgili hayvan sürüden çıkarılmalı 

yerine sağlıklı ve anne/anneanne verimi bilinen yeni bir hayvan sürüye 
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dahil edilmelidir. Böylece, tedavi, iş gücü, zaman, verim kayıpları gibi 

maliyetlerin oluşmasının önüne geçilerek, işletme karlılığındaki 

sürdürülebilirlik desteklenmiş olacaktır.  

11. Revir/Sağlık İzlem Yönetimi 

Sürü sağlığı yönetim programı, hayvancılık işletmelerindeki en önemli 

yönetim uygulamalarından biridir. Bu programın amacı hayvanların 

sağlıklı bir şekilde hayatlarını devam ettirtmek, hastalıklara bağlı verim 

kayıplarının önüne geçmek, dışarıdan ve içeriden sürünün diğer 

bireylerine hastalık etkenlerinin bulaşmasının önüne geçmek, bulaşıcı 

hastalıklara karşı sürüyü koruma altına almaktır. Çok yönlü bir 

çalışmayı gerektiren bu yönetim programı işletmenin sürdürülebilirliği 

ve ekonomik hedefler doğrultusunda çalışabilmesi için kritik bir rol 

üstlenmektedir (İstanbulluoğlu, 2018). 

Sağlık yönetimi genellikle veteriner hekimler tarafından yapılmaktadır. 

Sağlık yönetimi protokolleri ise işletme yöneticisinin başkanlığında, 

hekim/hekimlerden oluşan bir kurulla belirlenerek oluşturulmalıdır. 

Revir/Sağlık yönetiminde iki ayrı husus vardır; 

1. Hastalık durumunun tespiti ve önceden belirlenmiş o hastalığa 

özgü tedavi protokolünün uygulanması. 

2. Tedavi protokollerinde belirlenmiş etken maddelere yönelik 

ilaçların ve medikal malzemelerin zamanında, doğru ve 

ekonomik olarak temini. 

Birinci hususta iş tamamen hekimlik konusudur. Özellikle teşhis ve 

hastalığın yorumlanarak uygun reçetenin belirlenmesi hekim tarafından 
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yapılmalıdır. İşletme içinde eğer tek tip bir yetiştirme yok ise (örneğin 

inekler, düveler ve buzağılar gibi), her bir yetiştirme grubuna göre ayrı 

sağlık yönetim uygulamaları planlanmalıdır. 

Konuyu süt sığırcılık işletmeleri üzerinden ele alırsak; 

Buzağılarda özellikle pasif transfer durumu, pnömoni, enteritis, 

omphalitis, hernia, üriner sistem enfeksiyonları, diz eklemindeki 

şişmeler dikkatle izlenmelidir. Buzağılarda pnömoni (subklinik/klinik) 

olgularının uzun ömürlülüğü, büyüme performansını, süt ve döl 

verimini olumsuz yönde etkilediği bildirilmektedir. Kolostrumun 

zamanında verilmesi, aşılamalar, buzağıların barındırılma şekli, altlık 

çeşidi ve durumu, doğru teşhis ve tedavi protokollerinin uygulanması 

buzağı sağlığı açısından önemlidir (Svensson ve ark., 2006; Donavan 

ve ark., 1998). Yukarıda sayılan her bir kriter için uygulama esasları 

önceden belirlenmelidir. Örneğin; 

• Buzağının doğum anında yapılması gerekenler, 

• Göbeğin temizliğinin nasıl yapılması gerektiği, 

• Kolostrum verilme miktarı ve şekli, 

• Aşılama takvimi, 

• Buzağı kulübesinin temizliği, altlık kontrollerinin nasıl ve ne 

zamanlarda yapılması gerektiği, 

• Buzağının ürinasyonun, defekasyonun takibi, 
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• Günlük canlılığının ve genel durumunun takibi gibi hususlar 

önceden belirlenmeli, zamanı geldiğinde de istikrarlı ve disiplinli 

bir şekilde uygulanması sağlanmalıdır. 

Yine aynı şekilde düvelerde de solunum sistemi hastalıkları kritik 

öneme sahiptir. Zamanında doğru teşhisin yapılamaması, olgunun 

sürekli nüks etmesi, uzun süreli antibiyotik kullanımı, olguya eşlik eden 

sekonder enfeksiyonlar, sürünün gelecekteki damızlık kadrosunu 

oluşturacak olan düvelerde, hem verim performanslarında ciddi 

kayıplara neden olabilmektedir. Bununla birlikte gebeliğe ve doğuma 

hazırlıkta doğru beslenmenin yapılmaması, aşı takviminin 

oluşturulmaması doğum sonrası oluşabilecek olumsuzlukların önünü 

açarak, işletmenin yüksek ekonomik kayba uğramasına neden 

olabilmektedir. 

Sağmal ineklerde ise en sık, solunum sistemi hastalıkları, ayak 

hastalıkları, mastitis, genital sistem hastalıkları, beslenme hastalıkları, 

sindirim sistemi hastalıkları, metabolik hastalıklar görülmektedir. Bu 

hastalıkların hepsi de sağmallarda ciddi ekonomik kayıplara neden 

olmaktadır. İşletmeler sağlık yönetiminde sağmallar için de ayrı bir 

sağlık kontrol ve yönetim programı oluşturulmalıdır (İstanbulluoğlu, 

2018).  

Bu program dahilinde düzenli olarak; 

• Solunum sistemi gözlemlenir. Gerekirse steteskopla dinlenerek 

problem varsa uygun tedavi protokolü uygulanır, 
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• Topallık durumu her gün gözlemlenir. "Ayak Sağlığı Yönetim 

Protokolleri"nin disiplibir şekilde uygulanıldığından emin olunur. 

• Memeler her sağımda elle ve dış sağımla kontrol edilir. "Meme 

Sağlığı Yönetim Protokolleri"nin disiplinli bir şekilde 

uygulanıldığından emin olunur. 

• Doğumdan önce ve doğumdan sonra genital sistem düzenli olarak 

kontrol edilir. Doğum öncesi metrit-endometrit gibi durum varsa 

gerekli tedavi protokolü uygulanır. Doğum sonrası oluşan 

retensiyo sekundinarum, nekrotik vulvo-vaginit gibi olgularda 

acilen tedaviye başlanır. 

• Ketozis, asidozis gibi beslenme hastalıklarına yönelik sürü her 

gün gözlemlenir. Şüpheli durumda hayvanlar tek tek muayene 

edilerek hasta olanlara uygun tedavi başlanır. 

• Sindirim sistemi gerek geviş getirmenin peryodik olarak 

izlenmesi gerek dışkılama durumu gerekse sindirim seslerinin 

dinlenmesiyle düzenli olarak kontrol edilir. Problem 

görüldüğünde uygun tedavi protokolü uygulanır. 

• Sürüye dışarıdan yeni katılacak birey varsa bulaşıcı hastalıklar 

yönünden temiz olduğundan emin olunmalıdır. Satın alındıktan 

sonra karantina bölgesinde en az 21 gün süreyle bekletilip 

gözlemlenmelidir. Süreç sağlıklı işlediyse sürüye dahil 

edilmelidir. Sürüye dahil edilme zamanı, mümkün olduğunca 

doğumların olduğu döneme denk getirilmemelidir. 
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Yukarıda bahsi geçen hastalıklar ve durumlar, süt sığırcılık 

işletmelerinde, reforme hayvanlar, ölümler, abortlar, buzağılama 

aralığının - servis periyodunun - gebelik başına tohumlama sayısının 

artması, süt verim kayıpları, tedavi nedeniyle dökülen süt, canlı ağırlık 

kaybı, sağlık harcamaları (ilaç, veteriner), fazladan işçilik masrafları 

gibi nedenlerle çok ciddi ekonomik kayıplara neden olmaktadır.  

İkinci hususta ise konu, yönetici-hekim görüşmesi sonucu oluşturulmuş 

ihtiyaç listesinin, alım-satım işlerine bakan personeliyle ilgilidir. Büyük 

işletmelerde alım genellikle dönemsel olarak yapılır. Tedarik bazen 

parça parça yapılırken bazen de toptan yapılmaktadır. Dayanıklılığı 

kısa olan malzemelerde parça parça alım uygun iken, dayanıklı 

malzemelerde toptan alım pazarlık gücünü de beraberinde getireceği 

için daha ekonomik olmaktadır. Her sene yapılan büyük toplantı sonucu 

oluşturulan listenin tedariki genelde kolay olmaktadır. Problem yıl 

içerisinde, depodaki malzemlerden bazılarının azalması sonucu onların 

tedarikinde yaşanmaktadır. Uygulayıcılar ihtiyaçları olan malzemeleri 

alım işleriyle ilgilenen personele bildirdiklerinde malzemenin bir an 

önce gelmesini beklerler. Ancak alım işleriyle uğraşan personel ise saha 

araştırması, daha uygun fiyat, tedarik noktası gibi konularla ilgilenirken 

zaman kaybetmekte ve malzemeyi bekleyen personeli zor durumda 

bırakmaktadır. Bu durum sağlık işlerinde gerçekleştiğinde sağlık 

yönetimi programı aksamaya başlamaktadır. Bu noktada hem 

ihtiyaçları bildirecek olan personelin hem de tedariki gerçekleştirecek 

personelin pratik, hızlı ve zamanında bildirimde bulunması tüm bu 

sorunları çözecektir. İşletme içinde yönetici-personel ve personel-

personel arasındaki iletişimin güçlü olması ve hızlı geri dönütlerin 
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işletme işleyişine entegre edilmesi, tüm programların çalışmasını 

kolaylaştıracaktır. 

12. Aşı Takvimi, Mineral-Vitamin Takviyeleri, Parazit Mücadelesi 

Aşılar, antiparaziterler, mineral ve vitamin takviyeleri koruyu hekimlik 

uygulamalarının belki de en önemli basamaklarından birini 

oluşturmaktadır. Süt sığırcılık işletmelerinde buzağılara ve erişkinlere 

hastalıklardan korunmaları maksadıyla aşılama programları 

oluşturulmaktadır. Belli bir plan doğrultusunda oluşturulan aşı 

takviminin, ilgili birim ve kişiler tarafından taviz verilmeksizin 

uygulanması, hastalıkların işletme içinde görülme sıklığını azaltmakta 

ve bu hastalıklardan dolayı işletmelerin ekonomik kayıplarının da 

minimum seviyelerde tutulmasına yardım etmektedir. Aşılama, 

infeksiyöz hastalıklardan korunmada etkili ve maliyeti düşük bir 

yöntemdir (Altuğ ve ark., 2013; İstanbulluoğlu, 2018). Aşı takvimi 

oluşturulurken, bölgedeki Gıda Tarım ve Hayvancılık İl/İlçe 

Müdürlüğü, Sağlık İşleri Şubesiyle görüşülerek o bölgede görülen 

hastalıklara ve zorunlu aşılara yönelik bir program yapılmalıdır. 

Aşıların bir kısmı zorunlu olduğu için bakanlık personeli tarafından 

yapılmakta, diğer kısmı ise tamamen işletmenin inisiyatifinde 

uygulanmaktadır. İster zorunlu olsun isterse inisiyatif doğrultusunda 

olsun, işletmede her gruptaki hayvana yapılması gereken aşı takvimi 

belirlenerek, hiç bir hayvan ihmal edilmeden tüm aşılarının zamanında 

ve doğru şekilde tatbik edilmesi sağlanmalıdır. 

Sığırcılık işletmelerinde uygulanan aşılamalar; 
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Kombine İshal Aşısı: Yeni doğan buzağılarda ishal vakaları sıklıkla 

görülmektedir. Bu durum ciddi ekonomik kayıplara sebep olmaktadır. 

Bu durumu engellemek için gebeliğin son döneminde, ilk doz doğuma 

6 hafta kala, ikinci doz doğuma 4 hafta kala, annede maternal antikor 

seviyesini artırmak maksadıyla karma aşı yapılır. Bu sayede 

buzağılarda pasif bağışıklığın sağlanması hedeflenir. Escherichia coli, 

Rotavirus ve Coronavirus antijenlerini içeren aşı uygulamaları 

kolostrumda bu hastalıklara karşı oluşan antikorların miktarını 

artırmaktadır. Doğumdan hemen sonra is buzağılara Septisemi 

Serumu uygulanır. Bu serum E. coli’ye karşı hazırlanmış hiperimmun 

bir serumdur.  

Şap Aşısı; Hastalık Türkiye'de belli dönemlerde salgınlar şeklinde 

ortaya çıkmaktadır. Önemli ekonomik kayıplara neden olmaktadır. 

Sağlıklı hayvanlara 4. Ayında, 8. Ayında ve 12. Ayında olmak üzere üç 

doz aşı uygulanır. Daha sonra da 6 ayda bir tekrarlanır. 

Theileria Aşısı; Theileria hastalığı sıcak iklimin olduğu Doğu 

Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Akdeniz gibi bölgelerde kene 

aktivitesinin başladığı dönemlerde görülmektedir. O nedenle 

aşılamanın bu dönemden 45 gün önce yapılması gerekli korumayı 

sağlamaktadır. Genellikle Nisan ayı başına kadar aşılamanın yapılmış 

olması beklenmektedir. Aşı 3 aylık ve daha büyük hayvanlara 

uygulanabilmektedir. Daha sonra da yılda bir kez tekrarlanmalıdır. 

Brucellosis Aşısı; Brucellosis Türkiye'nin birçok yerinde görülen ve 

ciddi ekonomik zararlara neden olan zoonoz bir hastalıktır. En iyi 

korunma yöntemi aşılamadır. Brucella abortus s19 genç aşısı 4-8 aylık 
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dişi danalara uygulanmaktadır. Bu yaştan büyük olanlara ise Brucella 

abortus s19 ergin aşısı uygulanmaktadır. 

Pasteurella (Pnömoni) Aşısı; Aşı, hastalık teşhisi konulmamış ve 

herhangi bir tedaviye başlanmamış sağlıklı hayvanlara ve 15 günlükten 

büyük buzağılara uygulanır. Uygulama 4 hafta arayla rapelli ve 

subcutan (SC)'dır. Gebelere de uygulanabilmektedir.  

Leptospira Aşısı; Aşı yılda bir kez intra muskuler (İM) yolla uygulanır. 

Hasta hayvanlara, 2 aylıktan küçük olanlara ve kesimlerine 21 gün 

kalmış olanlara uygulanmaz.  

Enterotoksemi Aşısı: Yetişkinlerde nadiren görülür. Hastalık bir anda 

çıktığı için tedavi şansı çok düşüktür. Gebeliğin son döneminde iki kez 

yapılan aşı buzağıyı korumaktadır.  

Antraks (Şarbon) Aşısı; Antraks hastalığının görülme ihtimali 

bulunan bölgelerde ilkbaharda tek doz SC olarak uygulanır. Bölgede 

hastalık çıktığında ise zaman kaybetmeden aşılama yapılır. Doğumu 

yaklaşmış, gebeliğin son döneminde olanlar ile yüksek ateşi olanlara aşı 

uygulaması yapılmaz. 

Yanıkara Aşısı; Meraya çıkmadan önce uygulanması gereken bir 

aşıdır. 4 aylıktan büyük ve sağlıklı hayvanlara SC olarak uygulanır. 

Gebelere de uygulanabilir.  

Botilismus Aşısı; Trakya bölgesinde daha çok görülmektedir. 

Yoğunluklu olarak yaz sonu ve sonbahar mevsimlerinde görülür. Aşı 

14 gün arayla iki kez SC yapılır. Gebelere uygulanabilir. Bağışıklık 6 

aydır.  
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Paratüberküloz Aşısı; Buzağılara 10-30 günlük olduklarında SC 

uygulanır. Bakanlık iznine tabiidir. Aşılama yapılan hayanlar 

tüberkülin testine pozitif yanıt verir. 

Mastitis Aşısı; Mastitise neden olan Streptecoccus agalactiae, S. 

pyogenes, S. uberis, S. dysgalactiae, Staphylococcus aureus, E. coli ve 

Arcanobacterium pyogenes’e karşı farklı firmalar tarafından üretilmiş 

kombine aşılar mastitis mücadelesinde kullanılmaktadır. İlk kez 

aşılanan hayvanlara 15 gün sonra rapelleri yapılır ve daha sonra aşı 6 

ayda bir uygulanır.  

Enfeksiyöz Bovine Rhinothracheitis (IBR) Aşısı; 3 aylıktan büyük 

olanlara SC uygulanmaktadır. Daha sonra da 6 ayda bir tekrar 

yapılmaktadır.  

Bovine Viral Diarrhea (BVD) Aşısı; BVD 6 ay - 2 yaş aralığında daha 

çok görülmektedir. Gebeliğin her döneminde yapılabilir. Maternal 

antikor durumu göz önünde bulundurulup buzağılara 

uygulanmamalıdır. 

Sığır Vebası Aşısı; Hastalığın riskli olduğu yerlerdeki hayvanlara SC 

uygulanır. Gebelere yapılabilir. 

Kuduz Aşısı; Aşılı anneden doğan yavrulara 4 aylık yaşta ilk aşı 

yapılmalı, daha sonra yılda bir kez tekrarı uygulanmalıdır. Aşılı 

anneden doğmayanlar ise 17 günlükken aşılanmalıdırlar. 

Trikofiti Aşısı; Aşı 10-14 gün arayla iki kez yapılmakta ve 5 yıl süreyle 

bağışıklık sağlamaktadır. Gebeliğin son döneminde uygulanmamalıdır. 
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İktero–Hemoglobinuri Aşısı; Aşı, hastalığın görüldüğü yerlerde 

uygulanır. 10 gün arayla iki kez SC uygulanır. 

Yanıkara Aşısı; Özellikle meraya çıkmadan önce uygulanmalıdır. 4 

aylık yaştan itibaren yapılabilir. Aşı gebe hayvanlara da uygulanabilir 

(Altuğ ve ark., 2013a; Aytekin ve ark., 2011). 

Parazitler, ekonomik getirisi olan hayvanlarda yem tüketimi ya da 

değerlendirilmesinde, büyümede, yün kalitesinde, deri kalitesinde, döl 

veriminde, süt veriminde, genel kondüsyonda, canlılıkta olumsuz 

etkilere neden olmaktadır (Fitzpatrick, 2013). Bu olumsuz etkiler 

işletmelere büyük ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Bisset 

(1994)'in Yeni Zelanda'da yaptığı araştırmasında, işletme sahiplerinin, 

sığırlarda Helmintlerin kontrolü için antelminmtiklere yaklaşık 27.9 

milyon $ harcadıkarı, Mavrot (2006)'nın 30 Avrupa ülkesinde yaptığı 

çalışmada parazitler nedeniyle oluşan ekonomik kaybı süt sığırlarında 

0,8-1,2 milyar €, etçi koyunlarda 157-477 milyon € olarak, Fanke ve 

ark. (2017) Almanya'da yıllık ekonomik kaybı 96 milyon €, Bennett ve 

IJpelaar'ın (2005) Büyük Biritanya'daki yıllık kaybı 33 milyon €, 

Charliera ve ark. (2020)'nın 18 Avrupa ülkesinde yaptığı araştırmada 

ise parazitlerin neden olduğu ekonomik kayıp 1,8 milyar € olarak 

tahmin edilmiştir. Araştırmacıların yaptıkları çalışmalarda endoparazit-

lerin hayvancılık işletmelerinde büyük ekonomik kayıplara neden 

olduğu görülmektedir. 

Sığırlarda endoparazit sorunu genellikle helmint kökenlidir. 

Yetiştiriciler parazit mücadelesinde genellikle kendi yöntemlerini ve 

kendi belirledikleri ticari preparatları kullanmaktadırlar. Dozlama ve 
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tekrar konusunda ise veteriner hekimin tavsiyesini dinlemekle birlikte 

sahada bilimsel dozlama kurallarına sıklıkla uyulmamaktadır. Bu 

durum hem etkili bir parazit mücadelesini engellemekte hem de direnç 

gelişmesi ortaya çıkmaktadır. Kullanılacak parazit ilacı seçimi, ilacın 

etki spektrumu, parazitin gelişme dönemi, ilacın mevcut formu, 

terapotik indeksi, kalıntı süresi, fiyat-etki oranı, kullanım kolaylığı, 

zamanlama gibi birden çok değişken dikkate alınarak yapılmalıdır. Süt 

sığırcılık işletmelerinde parazitlere karşı korumanın sağlanabilmesi için 

bir program oluşturulmalı ve tavizsiz bir şekilde uygulamaların 

yapılması önemlidir (Altuğ ve ark., 2013b). 

İç parazitlerin dışında sığırlara zarar veren başka bir parazit grubu da 

dış parazitlerdir (ektoparazitler). Ektoparazitlerin en çok sağlık 

yönünden zarar vereni ve en çok ekonomik kayıplara neden olanı 

kenelerdir. Kenelerin yanı sıra uyuz, bit, pire ve sinekler de diğer 

önemli dış parazitlerdir. Kene ile Babesiosis, Theileriosiz, 

Anaplasmosiz, Lyme, Tularemi gibi hastalıklar sığırlara bulaşabilir. Bu 

hastalıkların bazıları ölüm yaparken hemen hepsi ekonomik kayıplara 

ve hayvan refahının bozulmasına neden olmaktadır. İç parazitlerde 

olduğu gibi dış parazitlerle de veteriner hekimin önerileri 

doğrultusunda doğru preparatla, doğru dozlamayla ve doğru zamanda 

uygulama yapılmalıdır (Oğan ve ark., 2011). 

Süt sığırcılık işletmelerinde beslemede ihtiyaç duyulan başlıca makro 

ve mikro elementlerin eksikliği sonucunda pek çok metabolik hastalık 

oluşabilmektedir. Bununla birlikte fazlalığında ise başka minerallerin 

eksikliği ortaya çıkabilmektedir. Sığırlar için kritik vitaminler ise A 
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vitamini, D vitamini, E vitamini, K vitamini, B12 vitamini, Tiyamin 

(B1), Riboflavin, Pridoksin (B6), Pantotenik asit, Niasin, Kolin, Biotin, 

C vitamini'dir (Gültepe ve ark., 2017). 

Minerallerin ve vitaminlerin hayvanlara uygulanmasında bir program 

oluşturulmalıdır. Vitaminler ve minerallerin, gelişigüzel keyfi 

miktarlarda uygulanması istenmeyen sağlık sorunlarına ve verim 

kayıplarına neden olabilmektedir. Rasyon oluşturulurken mineral ve 

vitamin dengesine bakılarak dengeli bir formül elde edilmelidir. Belli 

zamanlarda hayvanların ekstra ihtiyaçları doğrultusunda (kışa giriş, 

güneşsiz geçen uzun zamanlar, eksik rasyon bileşenlerinin olması, 

büyüme, gebelik, doğum gibi) enjektabl veya da yutma preparatlar 

uygulanabilir. Vitamin ve minerallere yönelik uygulamalarda, bölgenin 

iklimi, yeşil ota ulaşım kabiliyeti, mera olanakları, barınak modelleri, 

yetiştiricinin yönetim modeli gibi pek çok farklı parametre değerlendir-

meye alınmalıdır. 

13. Beslenme Sağlığı Yönetimi 

Özellikle sütçü işletmelerde, üreme ve sağlık yönetimi, bilimsel olarak 

hazırlanmış iyi bir rasyon ve kaliteli yem kombinasyonu olmadan 

sağlanamamaktadır. 

Beslenme yönetiminde rasyon kilit rolü üstlenmiş gibi görünse de 

yemleme alanlarındaki hayvan refahı da oldukça önem taşımaktadır. 

Kalabalık sürülerde hayvan başına düşen yem alanı sınırlı olduğu 

durumlarda, zamanla, beslenme sırası (beslenme hiyerarşisi) 

oluşmaktadır. Bu sırada lider konumundaki grup genellikle daha yaşlı 

ve iri olanlardan oluşmaktadır. Bununla birlikte yemliğin 
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konumlandırılması ve pozisyonu da beslenmenin kaliteli olması 

açısından önemlidir. Süt inekleri doğal beslenme tarzlarına göre 

konumlandırılmış yemliklerde daha rahat yem tüketmektedirler. Bu 

pozisyonda yem tüketen ineklerde tükrük akışı daha iyi olmaktadır. Bu 

da beslenme kalitesini artırmaktadır. Aynı zamanda konumlandırması 

bu tarza göre yapılmış yemliklerde yem israfı, dolayısıyla yem 

israfından kaynaklanan ekonomik kayıplar da daha az olmaktadır 

(Arslan, 2009).  

Yüksek verimli ineklerin bulunduğu sürülerde yemliklerde 21 saat 

süresince yemin bulunmasının önemli olduğu vurgulanmaktadır. 

Yemleme süresince yeme ilk gelen inekle son gelen ineğe varana kadar 

tüm yemliğe giren hayvanların önüne dökülen yem kompozisyonunun 

aynı kalitede olması beslenme kalitesi açısından önemlidir. İyi bir 

üreme ve sağlık yönetiminde, hayvanların önüne dökülen yemin 

kompozisyonu protein, enerji, selüloz, vitamin, mineral açısından 

dengeli ve yeterli olmalıdır (Görgülü, 2018). 

Rasyondaki kuru madde oranı uygun miktarlarda olmalıdır. Özellikle 

laktasyonun ilk döneminde, rasyonda yeterli kuru madde olmayışı, 

verimi ve vücut skorunu olumsuz etkilemektedir. Doğumdan sonraki 

ikinci ayın ortasından itibaren süt verimi pik düzeyine ulaşmaktadır. 

Yem tüketimindeki pik düzeye ulaşma süresi ise bir ay geriden 

gelmektedir. Yem tüketimindeki en üst düzeye ulaşma yaklaşık 12. 

haftada gerçekleşmektedir. Yetersiz beslenmeye bağlı bu dengesizlik 

bir süre sonra süt veriminde azalma, fertilite parametrelerinde bozulma 

ve genel sağlığın olumsuz etkilenmesine neden olmaktadır 
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(İstanbulluoğlu, 2018). Bu negatif dengenin oluştuğu dönemin en 

zararsız geçirilmesi sağlayacak olan kişi ise işletmenin 

beslenme/rasyon sorumlusu personelidir. Doğru program ve kararlarla 

beslenmedeki problemler en aza indirilebilir. 

Yetişkinler için besleme yönetimi ne kadar önemliyse buzağılar içinde 

o kadar önemlidir. Buzağılar doğduktan sonra kolostrumla başlayan 

besleme, sütle besleme, buzağı başlangıç yemine geçiş, buzağı büyütme 

yemine başlanması ve sonrasında verim durumuna göre besleme 

programlarının oluşturulması ile devam eden bir süreçtir. Bu sürecin 

her bir basamağı dikkatle planlanıp oluşturulmalıdır. Doğumdan 

itibaren dengeli bir rasyonla (protein-enerji-selüloz-vitamin-mineral) 

beslenen buzağılar, verim dönemine geldiklerinde ekonomik hedef 

değerlere daha kolay ulaşmaktadırlar.  

Süt sığırcılık işletmelerinde rasyon gruplamalarının yapılması iyi bir 

besleme, verim ve sağlık açısından önemlidir. Fizyolojik durumların 

dikkate alınarak planlandığı rasyon grupları şu şekildedir; 

1. Yeni doğan buzağı - Sütten yeme henüz geçen buzağı dönemine 

kadar olan grup 

2. Genç buzağılardan oluşan grup 

3. 6 aydan büyük genç düvelerden - Tohumlanmış gebe düvelerin 

bulunduğu grup 

4. Doğuma 2 ayı kalmış gebe düveler 

5. Laktasyonun farklı dönemindeki inekler (düşük-orta-yüksek süt 

verimliler) 
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6. Kuru dönem inek grubu (erken kuru dönem - geç kuru dönem) 

(Oğan ve ark., 2011). 

Hayvancılık işletmesindeki tüm bireylerin temiz, doğru ısıda ve doğru 

miktarda günlük suya ihtiyaçları vardır. İçme suyu kalitesindeki suyun 

devamlı hayvanların ulaşabileceği ve düşük rekabetle elde edebileceği 

konumda bulunması uygundur. Hayvanlara içmeleri için verilen suyun 

her yıl bir-iki defa biyokimyasal ve mikrobiyolojik analizlerinin uygun 

laboratuarlarda yapılması gerekmektedir (İstanbulluoğlu, 2018). 

14. Personel Yönetimi 

İşletmede çalışan personellerin çoğunluğu, genellikle eğitimsiz ve 

vasıfsız bir kitleden oluşmaktadır. İşletme sahiplerinin de personelle-

rinin eğitimli olması konusunda pek bir kaygıları bulunmamaktadır. 

Çünkü donanımlı işçi daha yüksek maaş ve haklar talep etmektedir. 

İşletmelerin ekonomik sınırlar içerisinde sürdürüle-bilirliği olabilmesi 

için ilk şartlardan biri bilgili, deneyimli ve uzun süre çalışabilecek 

personellerin istihdam edilmesidir. Ancak hayvancılık işletmelerinde 

girişimci ilk tasarrufunu personele ödediği ücrette yapmaya 

çalışmaktadır. Bu da deneyimsiz, kalitesiz, verilen görevi yerine 

getirme isteğinde olmayan, keyfiyen işi bırakabilecek karakterde olan 

personellerden oluşan bir kadronun bir araya gelmesiyle 

sonuçlanmaktadır. Bu tür bir kadro, çalıştığı işletmeye aidiyetlik 

duygusu beslemez. İşten sıkıldığında ya da başka bir fırsat bulduğunda 

hemen işi bırakabilir. Bu tür istenmeyen durumlar işletmenin istikrarına 

zarar verir ve sürdürülebilirliğinin önündeki en büyük (görünmeyen) 

engellerden biridir.  
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Problemli personel aynı zamanda işletmenin rutin işleyişinde de üzerine 

düşen görevleri düzgün yerine getirmez. Bu da hayvanların bakım ve 

beslemesinde hataların yapılmasına neden olabilir. Sağlık yönetiminde 

de, yöneticinin verdiği görevler tam anlamıyla yerine getirilmez ve 

bunun sonucunda da, bazen geri dönüşü çok zor olan sağlık 

problemlerinin ortaya çıkmasına neden olur. Hijyen uygulamalarının 

yerine getirilmemesi, depoların zamanında ve usulünce kontrol 

edilmemesi, yemlemede eksik gözlem, bazı ilaç/vitamin/mineral 

uygulamalarının protokole uygun yapılmaması işletme açısından işleyiş 

ve ekonomik zararlara neden olmaktadır. 

Yapacağı iş konusunda deneyimli olan personel komut alma ve yerine 

getirme konusunda daha başarılıdır. Bu da işletme içindeki işlerin daha 

kontrollü ilerlemesini sağlamaktadır. Personelin bu vasıflarda 

olmasının yanı sıra işletme yöneticisinin de personeli yönetebilecek 

donanımda ve yetenekte olması gerekmektedir. Çalışan işçilerin 

yöneticinin komutlarını yorumlamadan yerine getirebilmesi yöneticinin 

tavır ve duruşuna bağlıdır. Bu kadroya, yönetici ve sorumlu hekim 

tarafından zaman zaman hizmet içi eğitimler verilerek, istenilen 

uygulamaların nasıl ve ne şekilde yapılacağı net ve anlaşılır şekilde 

öğretilmelidir. İşletmeler için en iyi personel uzun soluklu 

çalışabilecek, işletme yönetimi tarafından motive edilen, 

görevlendirildiği alanda eğitimlerle teorik ve pratik yeteneği artırılan, 

aidiyetlik duygusu oluşmuş personellerdir. 
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GİRİŞ 

Süt ve besi sığırcılığı hayvancılığın en önemli alt dalları arasında 

olduğu söylenebilir. Bu üretim kollarından süt sığırcılığının gelişimi 

besi sığırcılığına bağlıdır. Çünkü süt sığırcılığından elde edilen 

materyal besi sığırcılığının ana materyalini oluşturmaktadır. Bu iki 

üretim dalı arasında süt sığırcılığının temel üretim dalı olduğunu 

söylemek mümkündür. Süt sığırcılığı alanında yapılan ve sektörü 

destekleyen çalışmalar besi sığırcılığına da katkı sağlamakta, 

dolayısıyla da ülkemiz hayvancılığının gelişmesine yardımcı 

olmaktadır (Armağan 1999).  

Süt sığırcılığı yapan işletmelerde karlılıktan bahsedebilmek için yüksek 

süt verimi ve her sene bir buzağı elde edilmesi gerekliliği vardır. Bu 

yüzden işletmedeki ineklerin kaliteli ve yüksek verime sahip olmaları 

istenir. Beslenme, bakım ve fiziksel koşulların iyi olması gereklidir. 

Her yıl bir yavru alınmalı, ortalama laktasyon sayısı artırılarak, ineğin 

sürüde kalma süresi uzatılmalıdır. Sürünün genç düveleri fiziksel ve 

yapısal gelişimlerine zarar gelmeyecek yaşta gebe kalmalı ve yüksek 

bir kondüsyonda laktasyon evresine geçmelidir. İşletmedeki birim 

inekten verim artışı için optimum çevre şartlarının olması, döl tutma 

oranının arttırılarak ve kuru döneme geçilmesi sağlanmalıdır (Pelister 

ve Altınel 2000). 

Başarılı bir sürü idaresi sonucunda süt sığırcılığı işletmelerinde yüksek 

verim ve buna bağlı olarak sürü devamlılığı sağlanır. Sürü yönetimi, süt 

sığırcılığı işletmelerinde elde edilen geliri maksimum noktaya çıkar-

mak maksadıyla, sürü genelinde yapılması gereken uygulamalardır. 
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Döl verimi, işletmede iyi bir ekonomik sonuç almak için dikkat 

edilmesi gereken önemli bir etkendir (Uygur 2004). 

Döl verimi sığırlardaki en önemli verim özelliklerinden biri olup bir 

hayvanın yapısal olarak normal, sağlıklı ve uzun süreli yavru verebilme 

yeteneğidir. Hayvanların sahip olduğu ırksal özelliklerini sürdürmeleri, 

buna bağlı olarak nesillerinin devamlılığı, yani sürünün süreklilik 

göstermesi ve genişlemesi döl veriminin etkisi altındadır. Buna ilaveten 

döl verimi, hayvanların bulunduğu ortama uyum yeteneğini belirleyen 

temel bir etkendir. (Kopuzlu ve ark., 2008). 

Aynı zamanda döl verim parametresi işletme karlılığındaki en önemli 

etkenlerden birisidir. Bir süt sığırcılığı işletmesinde döl verimi 

ortalamasının ideal olması; buzağı sayısının daha fazla, yüksek süt 

verimi, daha uzun damızlıkta faydalanma süresi ile karın daha yüksek 

seviyelerde olması anlamına gelmektedir. Standart döl verimi 

değerlerine sahip bir sürüde uygulanacak seleksiyon, o derecede verimi 

de arttıracaktır (Öncü, 2014). 

Döl verimi ölçütleri olarak; ilkine buzağılama yaşı, buzağılama aralığı, 

servis periyodu, buzağılamadan sonraki ilk kızgınlık ve ilk tohumlama, 

gebelik oranı, gebelik başına tohumlama sayısı, iki kızgınlık arası süre, 

buzağılama oranı ve üreme etkinliği sayılabilir (Uygur 2004). 

Döl verim parametrelerine uygun sınırlar içerisinde olmayan 

işletmelerin olduğu ülkeler; düşük maliyetli et üretimi yapamamakta ve 

dünya ticaretinde rekabet etme şansını bulamamaktadır. Uluslararası 

hayvan ve ürünleri (et-süt vd.) ticaretinde; her ülkenin farklı kaynak 
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yapısı, tüketici tercihi ve sanayi yapısının gelişmişliği rol oynar 

(Tüzemen, 2018). 

Süt sığırcılığı işletmelerinde sürünün ömrü veya ömür uzunluğu ineğe 

ait bütün verimleri etkileyen bir faktördür. İşletmede sığır varlığının 

mümkün olan en uzun sürede damızlıkta kullanılması istenir. 

Damızlıkta yararlanma süresinin yükselmesi ve sonraki laktasyonlarda 

ineğin fiziki kapasitesinin artmasının da etkisiyle verimde artış 

şekillenmektedir (Fritzche, 1980).  

Ayrıca, sürüdeki süt verimi yüksek anaç hayvanların oranı genç 

ineklere nazaran artış gösterir. Üretime bağlı olarak, sürünün verim 

ortalamasını artırmak için ayıklama yapmak da, sürü yenileme 

maliyetini de artırır. (Allaire ve Gibson, 1992; Van Randen ve Wiggans, 

1995; Ihm ve Tillack, 1980). 

Türkiye’de üreticiler açısından bakıldığında; kırsal alanda yaşayan 

nüfusumuzun büyük bir kısmı hayvancılıktan para kazanmaktadır. Süt 

sığırcılığı ise özellikle nüfusça kalabalık illere yakın yerlerde gerek 

büyük ölçekli profesyonel olarak ticari işletmeler halinde gerekse aile 

işletmeciliği şeklinde yürütülmektedir. İnsan emeğine çok yoğun 

şekilde ihtiyaç duyan bir hayvancılık faaliyeti olduğundan özellikle 

büyük işletmeler istihdama önemli katkılar sağlamaktadır. Aile 

işletmeleri ise sayısal olarak daha fazla olduklarından her bölgede 

önemli miktarda bir tarımsal nüfusun yerinde kalkınmasına etki 

etmektedir. Lokal, bölgesel ve ülkesel olarak ekonomiye olan katkısının 

artırılması için süt sığırcılığının mevcut sorunlarının acilen çözülmesi 

gerekir (Boz 2013). 
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Süt sığırcılığı işletmelerinin başlıca kazanç noktası “Sürü Yönetimi"dir. 

Sürü yönetiminde işler bir düzen içerisinde, eksiksiz olarak bir sıra 

dahilinde yapılmalıdır (Anonim 2019a). Süt sığırcılığında sürü 

yönetimi, buzağının doğumundan itibaren, dana, düve ve devamında 

inek oluncaya kadar geçtiği tüm aşamalarda yapılan bütün uygulamaları 

kapsar.  

Sürü yönetiminde hedeflenen, sürünün rahat ve konforunu da dikkate 

alarak ekonomik süreklilik sağlamak ve serbest piyasa şartlarında 

başarılı bir şekilde yönetmektir (Anonim 2019b). Süt sığırcılığında sürü 

yönetiminde ana hedef, tekil potansiyelinde hayvanları en yüksek 

düzeyde kullanmak, en erken şekilde hastalık teşhisi yaparak ve 

koruyucu hekimlik ve sağlık önlemleri ile minimum düzeyde ilaç 

kullanımını sağlamaktır. Öte yandan, hassas sürü yönetim uygulamaları 

sayesinde, teknoloji kullanımının yardımıyla da sürü düzeyinde 

yönetim eğilimi tekrar birey odaklı sürü yönetimi olabilir. Hassas sürü 

yönetiminde ön gereklilik; bireysel hayvan tanıma sistemlerinin 

olmasıdır. Hassas sürü yönetiminde amaç, hayvanı otomatik olarak 

tanıma, algılama, ölçüm ve enformasyon teknolojilerini etkin biçimde 

uygulayarak üretimde denetimi sağlamak ve buna bağlı olarak 

maksimum sonuçları olan hayvan çevre koruma, kalite ve ürün 

güvenliği sağlık ve karlılığa ulaşmaktır. Verim, kalite, bakım-besleme, 

sağlık ve üreme yönetiminde etkinliğin artırılması üretim kontrol 

sürecinin etkinliğinin arttırılmasıyla mümkündür (Uzmay ve ark. 

2010). 
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Değişik parametreler uzun ömürlülüğün (longevity) tespitinde 

kullanılmaktadır. Bunlardan ilki, hayvanların yaşam uzunluklarıdır. 

Sürü içinde bulunan ineğin ömür uzunluğu, doğumundan hangi 

sebepten olursa olsun sürüden ayrıldığı zamana kadar ki kısmı kapsar. 

Aynı zamanda bu parametre büyüme periyodunu, üretim ve kuruda 

kalma sürecini içermektedir. Ömür uzunluğundaki ikinci değer ise 

damızlıkta kullanma süresi (productive life)’dir. 

Damızlıkta kullanma süresi, ineğin ilk buzağısını doğurması ile başlar, 

sürüyü terk etmesiyle son bulur. Damızlıkta kullanma süreci içinde, 

belirli bir süreye kadar ya da 2., 3., 4., 5. yavrulamaya kadar sürü içinde 

bulunan ineklerin yüzdesel oranı (Faust, 2003) veya sürü içinde 

bulunduğu dönemde ineğin gerçekleştirdiği buzağı sayısı da yer alan 

diğer önemli parametrelerdir (Kumlu ve Akman, 1999). Sürü yenileme 

maliyetlerini azaltmak için sürü ömrünün uzaması gerekir. Damızlıkta 

daha uzun sürelerde bulunan süt ineği, daha fazla sayıda yavru verecek 

ve buna bağlı olarak daha fazla süt üretecektir. Bu yüzden verimli bir 

ineğin üretim işletmelerinde en az 6 kere yavru vermesi, damızlıkçı 

işletmelerde ise en az 3 kere buzağılaması istenir (Kumlu, 1999) 

Bu araştırma sütçü sığırlarda sürü ömrünü etkileyen döl verimini 

özelliklerini tespit etmek ve sürüden çıkarılma nedenlerinin 

belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. 
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GEREÇ VE YÖNTEM 

Gereç 

Araştırmanın materyali, özel bir süt sığırcılığı çiftliği bünyesindeki 400 

adet Holstein ırkı sığırlara ait 2011 – 2019 yılları arasındaki 1465 adet 

laktasyon ve döl verimi kayıtlarıdır.  

Yöntem 

Araştırma kapsamında özel bir süt sığırcılığı işletmesine 2019 yılı 

boyunca ziyaretler gerçekleştirilmiş ve bu ziyaretler sırasında daha 

önceden hazırlanan veri temin formları vasıtasıyla döl verimi ve 

laktasyon kayıtları elde edilmiştir. Araştırmada döl verimi özelliklerin-

den ilk buzağılama yaşı, buzağılama aralığı, servis periyodu, gebelik 

başına tohumlama sayısı, gebelik süresi ile boş geçen gün ortalamaları 

incelenmiştir. Ayrıca laktasyon süre ve laktasyon verimleri de 

hesaplanmıştır. 

İlk buzağılama yaşı; bir hayvanın doğumundan itibaren cinsel 

olgunluğa erişip, gebelik şekillenmesinden sonra ilk defa yavruladığı 

güne kadar geçen süre olarak tanımlanır. İlk buzağılama yaşı çevre ve 

genetik faktörlere bağlı olarak değişiklik göstermekle birlikte ortalama 

24 ay olduğu kabul edilmektedir (Nilforooshan ve Edriss, 2004). 

Buzağılama aralığı; birbirini izleyen iki doğum arasındaki süredir. Süt 

sığırcılığı yapan işletmelerde buzağılama aralığının 12 ay olması 

istenir. Bu parametre, süt sığırcılığı yapan işletmelerdeki önemli döl 

verimi özelliklerindendir. Gebelik süresi ve aşıma açık günler sayısı 

buzağılama aralığının iki önemli bileşenidir. Aşıma açık günler sayısı 
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buzağılama aralığı açısından gözlenen değişimlerde temel etkendir. 

Buzağılama aralığının 12 ay olabilmesi için aşıma açık günler sayısının 

yaklaşık 85 gün ile sınırlı kalması gerekmektedir (Akman, 1998; Özhan 

ve ark., 2004). 

Servis periyodu; buzağının elde edildiği tarih ile tekrar gebe kalınan 

tarih arasındaki süredir. Buzağılama aralığının 365 gün civarında 

olabilmesi için servis periyodunun 70-90 günler sınırında bulunması 

gerekir (Uygur 2004). 

Gebelik başına tohumlama sayısı; gebeliğin şekillenmesi için istenen 

optimum tohumlama sayısı 1 olarak kabul edilir. Ancak, bu değere 

pratikte ulaşmak pek mümkün değildir. Doğal aşımda her gebelik için 

tohumlama sayısının 1,2-1,3 adet, suni tohumlamada ise maksimum 2 

adet olması uygun görülmektedir (Uygur 2004). 

Gebelik süresi; gebelik şekillenmiş son tohumlama tarihi ile 

buzağılamanın meydana geldiği tarih arasındaki süredir. Ortalama 9,5 

aylık bir periyottur.  

Boş geçen gün (Days open); bir ineğin buzağılamasından tekrar gebe 

kalmasına kadar geçen ki süredir. Bu parametrenin buzağılama 

aralığında hedefin tutturulabilmesi için sayısının 115 günden az olması 

gerekmektedir (Esslemont 1985, Dinç ve Kutlu 2015). 

BULGULAR 

Özel bir süt sığırcılığı işletmesinde 400 baş Holstein ırkı sığırın döl 

verimi özelliklerinden olan, ilk buzağılama yaşı, servis periyodu, 
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buzağılama aralığı, gebelik başına ortalama tohumlama sayısı, gebelik 

süresi ile boş geçen gün ortalamaları hesaplanmıştır.  

Çalışmada ayrıca laktasyon süre ve laktasyon verimleri ile ilgili 

bulgular verilerek aşağıda tablolar halinde sunulmuştur. Tablo 1’de 

laktasyon dönemlerine göre laktasyon süreleri verilmiştir. 

Tablo 1. Laktasyon Süresi (Gün) 

Laktasyon 
Dönemi 

Hayvan 
Sayısı 
(Baş) 

Ortalama Süre 
(X±Sx) Min. Maks. 

1. 400 330,53±5,14 22 740 

2. 400 285,27±6,12 3 603 

3. 318 241,17±7,57 14 578 

4. 242 223,31±10,15 4 594 

5. 99 180,46±13,97 2 501 

Tüm  269,87±3,57 2 740 
 

Tabloya göre laktasyon süreleri tüm laktasyonlar için ortalama 269,87 

gün olarak belirlenmiştir. En kısa laktasyon süresi ortalama 180,46 gün 

ile 5. laktasyon periodunda şekillenirken, en uzun laktasyon süresi 

ortalama 330,53 gün ile 1. laktasyon dönemindedir. Yapılan araştırma 

kapsamında sadece 6 hayvan 6. laktasyona kadar verim göstermiştir. 6. 

laktasyon süresi de ortalama 74,33 gün olarak hesaplanmıştır.  

Laktasyon süreleriyle alakalı olarak laktasyon verimleri de işletme 

başarısı için incelenmesi gereken bir faktördür. Tablo 2’de laktasyon 

dönemlerine göre süt verimleri verilmiştir.  
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Tablo 2. Laktasyon Verimi (Lt) 

Laktasyon 
Dönemi Hayvan Sayısı 

Ortalama Verim 
(X±Sx) Min. Maks. 

1. 400 8379,42±163,16 154 18614 

2. 400 7931,27±196,18 29 17740 

3. 318 7033,30±261,26 114 18203 

4. 242 6979,83±326,27 26 18996 

5. 99 5516,45±448,67 41 12844 

Tüm  7514,68±111,22 26 18996 

Tablo 2’ye göre tüm dönemler için laktasyon verimi ortalaması 7514,68 

lt. olarak hesaplanmıştır. En yüksek laktasyon verimine 1. laktasyon 

döneminde 8379,42 lt olarak ulaşılmıştır. En düşük laktasyon verimi ise 

5. laktasyon döneminde 5516,45 lt olarak şekillenmiştir. Yine 6. 

laktasyon döneminde sadece 6 hayvana ait ortalama verim 2148,50 lt. 

olduğu için tabloda yer verilmemiştir. Tablodan da anlaşılacağı üzere 

laktasyon dönemleri arttıkça, döneme ait ortalama süt verimi düşmek-

tedir. 

Süt inekleri için günümüz sürü yönetimi ve döl verimi konularında en 

geçerli değerlendirme ölçütlerinden bir tanesi de buzağılama aralığıdır. 

Araştırma neticesinde elde edilen buzağılama aralığı verileri Tablo 3’te 

sunulmuştur. 
Tablo 3. Buzağılama Aralığı (Gün) 

Buzağılama 

Aralığı 
Ortalama 

(X±Sx) Min. Maks. 

1. 400,25±5,41 307 739 

2. 396,38±5,39 291 757 

3. 408,54±4,85 267 599 

4. 400,52±3,84 314 577 

5. 374,25±11,74 311 452 

Tüm 401,11±2,65 267 757 
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Tüm laktasyon periyotları dikkate alındığında, buzağılama aralığı 

401,11 gün olarak hesaplanmıştır. En uzun buzağılama aralığı 3. ve 4. 

gebelikler arası dönemde ortalama 408,54 gün olarak, en kısa 

buzağılama aralığı ise 5.ve 6. gebelikler arası dönemde ortalama 374,25 

gün olarak şekillenmiştir. 365 günlük buzağılama aralığının ideal ve 

kabul edilebilir olmasından dolayı, 4. buzağılama aralığında (en uzun) 

43,54 günlük uzama; 5. buzağılama aralığında (en kısa) ise 9,25 günlük 

bir uzama söz konusudur.  

Bir diğer döl verimi ölçütü ise servis periyodudur. İneğin yavrusunu 

doğurduktan sonra yeniden döl tuttuğu zamana kadar ki geçen süreçtir. 

Araştırma kapsamında incelenen hayvanlara ait laktasyon 

dönemlerinde şekillenen servis periyodu ortalamaları Tablo 4’te 

sunulmuştur.  

Tablo 4. Servis Periyodu (Gün) 

Servis 

Periyodu 

Ortalama 

(X±Sx) Min. Maks. 

1. 79,81±1,76 29 324 

2. 74,74±1,99 17 401 

3. 73,11±2,26 32 258 

4. 76,57±2,20 29 156 

5. 89,69±4,65 33 159 

Tüm 76,78±1,40 17 401 

Tabloya göre tüm laktasyon dönemleri göz önüne alındığında servis 

periyodu ortalaması 76,78 gün olarak hesaplanmıştır. En uzun servis 

periyodu 89,69 gün ile 5. servis periyodun da elde edilirken, en kısa 

servis periyodu ise 73,11 gün ile 3. servis periyodunda meydana 



 277 

gelmiştir. Servis periyodundaki sapma işletmenin döl verim 

performansını göstermesi ve işletme yönetimi olarak bazı yanlış 

uygulamaların yapıldığını ortaya koyması açısından önemlidir.  

Sürü ömrü için önemli bir değerlendirme kriteri olan ve ekonomik 

kayıp hesaplamalarında da göz önünde bulundurulması gereken boş 

geçen gün (days open) değerleri Tablo 5’te sunulmuştur. 

Tablo 5. Boş Geçen Günler (Gün) 

Boş Geçen 
Günler 

Ortalama 

(X±Sx) Min. Maks. 

1. 137,70±4,20 27 481 

2. 121,26±3,81 34 549 

3. 119,30±4,97 55 312 

4. 135,22±6,04 70 345 

5. 101,60±9,23 42 208 

Tüm 129,26±2,07 27 549 
 

Tabloya göre laktasyon dönemleri için boş geçen gün ortalaması 129,26 

gündür. Boş geçen gün ortalamasının en uzun olduğu dönem 1. 

laktasyona ait olmakla beraber, bu süre ortalama 137,70 gündür. En kısa 

boş geçen gün ortalaması ise 5. laktasyonda 101,60 gündür.   

Sürüde döl verimi ölçütlerinden biri olan ilk buzağılama yaşı hayvanın 

gelecekteki verimi için önem arz etmektedir. Ayrıca gebelik başına 

tohumluma sayısı döl verimi ölçütü olması için dikkat edilmesi gereken 

diğer bir önemli kriterdir. Araştırma kapsamında incelenen hayvanlara 

ait ilk buzağılama yaşı, tohumlama ve gebelik değerleri Tablo 6’da 

sunulmuştur.   
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Tablo 6. İlk Buzağılama Yaşı, Tohumlama ve Gebelik Değerleri  

 
Ortalama 

(X±Sx) Min. Maks. 

İlk Buzağılama Yaşı (Gün) 813,41±5,70 324 1291 

Gebelik Süresi (Gün)    

1. 276,79±0,84 211 380 

2. 275,48±0,86 204 374 

3. 275,75±0,70 200 367 

4. 274,89±1,17 112 330 

5. 278,56±0,49 179 381 

Tüm 276,02±0,41 112 381 

Gebelik Başına Tohumlama 
Sayısı (Adet)    

1. 1,18±0,03 1 7 

2. 2,34±0,07 1 9 

3. 2,83±0,13 1 9 

4. 2,93±0,15 1 8 

5. 3,66±0,18 1 9 

Tüm 2,19±0,05 1 9 
 

İncelenen tüm hayvanlar için ilk buzağılama yaş ortalaması 813,41 gün 

olarak hesaplanmıştır. Gebelik süresinin en uzun olduğu dönem 278,56 

gün ortalaması ile 5. dönem, en kısa olduğu dönem ise 274,89 gün 

ortalaması ile 4. dönem olmuştur. Tüm dönemler için ortalama gebelik 

süresi de 276,02 gün olarak hesaplanmıştır. Tabloda tüm dönemlerde 

ortalama gebelik süresinin birbirine yakın şekillendiği görülmektedir. 

Tablo 6’da gebelik başına tohumlama sayısı açısından incelendiğinde 

ortalamanın en yüksek olduğu dönemin 3,66 ile 5. dönem olduğu, en 

düşük olduğu döneminde 1,18 ile 1. dönemin olduğu tespit edilmiştir. 
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Ortalama gebelik başına düşen tohumlama sayısı da 2,19 olarak 

hesaplanmıştır. 

Süt sığırcılığı işletmelerinde verimsiz dönem giderleri ile verimli 

dönem gelir ve giderleri karlılığı direk etkileyen parametrelerdir. 

Özellikle verimsiz dönem giderlerinin azaltılması, verimli dönemin 

mümkün olan maksimum noktaya ulaştırılması karlılık açısından 

önemlidir. Tablo 7’de verimli ve verimsiz döneme ilişkin değerler 

sunulmuştur.     

Tablo 7. Sürü Ömrü  

 Ortalama (X±Sx) Min. Maks. 

Verimsiz Dönem (Gün) 813,41±5,70 324 1291 

Verimli Dönem (Gün) 1084,94±6,90 317 2302 

Toplam (Gün) 1898,36±7,15 1076 3094 

Tablo 7’ye göre verimsiz dönem ortalaması 813,41 gün, verimli dönem 

ortalaması da 1084,94 gün olarak hesaplanmıştır. Ortalama sürü ömrü 

de 1898,36 gün olarak tespit edilmiştir. İncelenen üretim dönemleri 

sonucunda sürüden ayrılma nedenleri açısından hayvanlar gruplandırıl-

dığında 259 inek (% 64,75) satış yoluyla, 106 inek (% 26,5) kesim 

yoluyla, geriye kalan 35 inekte (% 8,75) ölüm nedeniyle sürüden 

ayrılmıştır.  
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TARTIŞMA 

Döl Verimi Özellikleri 

Bir sığırın doğduğu günden ilk kez buzağıladığı süreye kadar geçen 

zamana ilk buzağılama yaşı denilir. İlkine buzağılama yaşının erken 

olmasının işletmeye birtakım faydaları vardır. Bunlar; düve yetiştirme 

maliyetinde azalmaların olması, süt ve döl veriminin artması, 

generasyonlar arası sürenin kısalmasına bağlı olarak seleksiyonlarda 

elde edilecek genetik iyileşme ve ilerlemenin sağlanması, üreme hızının 

artması gibi yararları vardır (Kaya ve ark., 1998). Yapılan çalışmada ilk 

buzağılama yaşı 813,41 gün (27,1 ay) olarak tespit edilmiştir.  

Konuklar Tarım İşletmesinde, Aktaş ve Bakır’a (2011) göre yetiştirilen 

esmer sığırlarının döl verim özelliklerini (2000- 2009 yıllarını kapsayan 

döl verim kayıtları) tespit etmek amacıyla yaptığı araştırmada ilk 

buzağılama yaşı 875,21±2,7 gün; Özkan ve Güneş’in (2007) Kayseri’de 

döl verimi özelliklerini incelediği simental sığırları üzerine yaptığı 

araştırmada ilk buzağılama yaşını 29,98 ay; Erdem ve ark. (2007) 

tarafından Gökhöyük İşletmesindeki siyah alacaların döl verim 

özelliklerini incelediği araştırmasında ilk buzağılama yaşını 827,4±4,5 

gün; Koç ve ark. (2004) yılında yapmış oldukları çalışmasında siyah 

alaca sığırlarının ilkine buzağılama yaşını 836,50±2,66 gün; Tuna ve 

ark. (2007) tarafından yapılan araştırmada ilk buzağılama yaşını 28,15 

± 2,50 ay; Kaya ve Bardakçıoğlu (2016) Denizli ilinde gerçekleştirmiş 

oldukları araştırmalarında holştayn sığırlarının ilk buzağılama yaş 

ortalamasını 821,28±8,85 gün (27.3 ay); Akbulut ve ark. (1992) 
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Erzurum Bölgesindeki ilk buzağılama yaşını holştayn’larda 36,9 ay; 

Parlak ve Kandır’ın (2015) Afyonkarahisar ilinde yaptıkları 

araştırmada siyah alacaların ilkine buzağılama yaşını 26,17 ay; 

Özyürek ve Tüzemen (2015) yaptıkları çalışmada ilk buzağılama yaşını 

30,3±0,09 ay; Rochave ark. (2001) ilk buzağılama yaşını Portekiz’de 

32 ay; Genç ve Soysal (2018), siyah alaca sığırlar için ortalama ilkine 

BY’nın 27,795±0,0116 ay; Keser (2016) yapmış olduğu çalışmada 

ilkine buzağılama yaşını 28,07 ay olarak bulmuşlardır. Araştırma 

sonucu elde edilen ilk buzağılama yaşının yukarıdaki araştırma 

sonuçlarından daha düşük olmasının sebebi, işletmenin ilk buzağılama 

yaşında daha erken dönemde hayvanları üretime katma istek ve 

inancından kaynaklanmaktadır. Üretim devamlılığı ve özellikle 

verimsiz dönem maliyetlerinin karşılanabilmesi, üretime geçilerek 

işletmeye gelir sağlanmasıyla başarılmaktadır. Bu sebeple işletme ne 

kadar erken yavru ve süt geliri elde ederse, işletme karını o nispette 

arttırabilmektedir. 

Süt sığırcılığında buzağılama aralığı, sürü verimliliğinin saptanması ve 

sürü yönetiminin değerlendirilmesi noktasında önemlidir. Buzağılama 

aralığına gebelik süresi ile servis periyodu etki eder (Şahin ve Ulutaş, 

2011). Süt sığırcılığında mevcut bir inekten her yıl bir buzağı alınması 

amaç edinilmiştir. Bu da işletmenin verimliliği, devamlılığı ve karlılığı 

için en önemli bir beklentidir. Buzağılama aralığının uzaması işletme 

açısından meydana getireceği kayıplarla beraber, diğer yandan da 

ineğin yıllık olarak verimliliğini azaltır.  
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Buzağılama aralığının ideal süresi 365 gün olmakla beraber; sığır 

yetiştiriciliğinin temel hedefi senede sağlıklı bir yavrunun doğması ve 

ortalama 305 gün süt elde edilmesidir. Buzağılama aralığının 360 

günden az, 385 günden çok olması yetiştiricilik açısından uygun 

değildir (Tüzemen ve ark., 1998; Kumlu, 2000). Bu araştırmada 

buzağılama aralığı 401,11 gün olarak hesaplanmıştır. Yıldırım (1999), 

408,20 gün; Bilgiç ve Yener (1999) 394,1 gün; Kumlu ve Akman 

(1999) 401 gün; Pelister ve ark. (2000) genel ortalamayı 363,96 gün; 

Bakır ve Çetin (2003) 394,01 gün; Koçak ve ark (2007), 401,86 gün; 

Kopuzlu ve ark. (2008) 402,4 gün; Şahin ve Ulutaş (2011) 403,9; Keser 

(2016), 421,8 gün olarak tespit etmişlerdir. Bakım, besleme ve sürü 

idaresi buzağılama aralığını etkileyen birer etkendir. Buzağılama 

aralığının istenen ortalamaların biraz üzerinde olması üretimin 

yapıldığı hayvancılık işletmesinde bakım, besleme, sürü yönetimi ve 

kızgınlık takibinin nispeten doğru yapıldığını göstermektedir.  

Hayvancılık işletmelerinde döl verimi başarısının tespitinde göz 

önünde bulundurulması gereken bir diğer kriter de servis periyodudur. 

Buzağılama aralığının 365 gün civarında meydana gelebilmesi için 

servis periyodunun 70-90 gün ile sınırlı olması gerekmektedir. Bu 

parametrenin 70-90 gün sınırında olması için ineklerin doğumdan sonra 

gözlemlenen ilk kızgınlıkta değil onu izleyen ikinci kızgınlıkta 

tohumlanması ve gebe kalması gerekmektedir (Kaymakçı ve 

ark.,1999).  

Pratikte servis periyodunun 100 gün olması kabul edilebilir. Servis 

periyodunun 110-115 günü geçmesi işletme açısından önemli bir 
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sorunun varlığını göstermektedir (Şekerden ve Özkütük, 2000). 

Araştırma sonucunda elde edilen servis periyodu süresi 76,78 gündür. 

Servis periyodunu Özkök ve Uğur’un (2007) yaptıkları araştırmada 

esmer sığırların servis periyodunu 127,5±4,1 gün bulurken; siyah alaca 

sığırlarınınkini 125,6±3,3 gün; Erdem ve ark. (2007) 122,4±6,0 gün; 

Orman (2003), 115,93 gün; Kopuzlu ve ark. (2008), esmer alacalarda 

109,8±5,6 gün iken; siyah alacalarda 119,9±6,6 gün; Şahin ve Ulutaş 

(2011), 135,0±2,01 gün; Parlak ve Kandır (2015), 146,519 gün; Kaya 

ve Bardakçıoğlu (2016), 163,22±5,72 gün; Yaylak (2003), 133 gün; 

Keser (2016), 93.55±0.12 gün olarak bulmuşlardır. Çalışma sonucu 

elde edilen servis periyodu değerinin yukarıdaki literatürden daha 

düşük çıkması işletmede sürü takibinin iyi yapılarak, bakım-besleme 

uygulamalarının yeterli olduğunu, ayrıca kaliteli sperma ile başarılı 

suni tohumlama uygulamalarının yapıldığını göstermektedir.  

İneklerin gebe bırakılabilmesi için daha fazla sayıda tohumlama 

uygulamasının yapılması gibi sorunlar sebebiyle, aşıma açık günler 

sayısı ile buzağılama aralığının süresi uzamakta ve işletmeler büyük 

ekonomik zararlarla karşılaşmaktadır. Gebelik şekilleninceye kadar 

ineklere yapılan tohumlama sayısının ortalaması gebelik başına 

tohumlama sayısı (GBTS) ile ifade edilmektedir. İneklerde GBTS 

ortalamasının 1 olması, aşıma açık gün sayısının uzamamasına ve aşım 

maliyetinin asgari düzeyde tutulmasına katkı sağlar.  

Bununla birlikte süt sığırcılığı işletmelerinde her zaman bu ortalamayı 

tutturmak mümkün değildir (Özhan ve ark., 2004). Konu üzerinde 

görüş bildiren yazarlar GBTS için 1.5-1.8 değerinin sığır 
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yetiştiriciliğinde kabul edilebileceğini ortaya koymuşlardır (Tuncel, 

1998; Özhan ve ark., 2004). Araştırmada gebelik başına düşen 

tohumlama sayısı 2,19 adet olarak tespit edilmiştir. Bu oranı Parlak 

(2008), 1,31 adet, Bayrıl ve Yılmaz (2010), 1,47 adet, Bakır ve Çetin 

(2003), 1,58 adet, Şahin ve Ulutaş (2011), 1,59 adet, Sağlam ve Uğur 

(2007), 1,60 adet, Orman (2003), 1,69 adet, Yaylak (2003), 1,87 adet, 

Yıldırım (1999), inekler için 1,95 adet, düveler için 1,35 adet, Özcan 

(1994), ineklerde 2,4 adet, düvelerde 2,1 adet olarak tespit etmiştir. 

Literatür bilgisiyle karşılaştırıldığında araştırmanın yapıldığı işletmede 

gebelik başına düşen tohumlama sayısı, ortalamanın üzerinde 

kalmaktadır. Bu işletmede yapılan tohumlama hatalarından 

kaynaklanabildiği gibi işletmede laktasyon verimi yüksek ineklerin 

sürüde kalması ve üretime devam etmesi için mutlaka gebe kalıp yavru 

verme zorunluluğundan da kaynaklanıyor olabilir.  

Süt Verimi Özellikleri 

Laktasyon, doğumu takiben ineğin süt vermeye başlamasıdır. 

Laktasyon süresi ise doğumu takiben başlayan ve kuru dönem 

arasındaki periyoda verilen isimdir (Özhan ve ark 2001).  

Laktasyon süresi açısından hayvan ırkları ve sürüleri ile aynı ırk inekler 

arasında bile değişiklikler bulunabilir. Değişimler, genetik çevresel 

faktörler sayesinde meydana gelir.  

Standart olarak süt sığırcılığı ıslah ve damızlık programlarında 305 

günlük laktasyon süresi kabul edilmiştir. Yetiştiriciler ineklerden her 

sene bir yavru vermesini isterler. Buna göre bir yılda 305 gün laktasyon 

süresine, 60 günde kuru dönem süresine ayrılması gerekir (Alpan ve 
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Arpacık 1998). Araştırma kapsamında incelenen ineklere ait laktasyon 

süresi ortalaması 269,87 gün olarak hesaplanmıştır. Güneş (1996), 

312,09 gün; Orman (2003), 293,10 gün; Bakır ve Çetin (2003), 313,08 

gün, Duru ve Tuncel (2004), 308,47 gün, Türkyılmaz ve ark (2005), 

345 gün, Erdem ve ark (2007), 301,7 gün, Akkaş (2007), 330,45 gün, 

Koçak ve ark (2007), 325,62 gün, Özkök ve Uğur (2007), 

Holştaynlar’da 330,3 gün, Esmerler’de 337,5 gün, Parlak (2008), 

358,57 gün, Topaloğlu ve Güneş (2010), 324 gün, Şahin ve Ulutaş 

(2011), 319,4 gün, Karaağaç ve Genç (2019), 398,2 gün, Güngör ve 

Zülkadir (2019), 336,33 gün olarak tespit etmişlerdir. Laktasyon 

süresinin kısalığında ırk etkisi kadar çevre faktörlerinin de etkisinin 

olduğu düşünülmektedir.  

Süt sığırcılığı işletmelerinde yılda bir buzağı almak ve doğumdan kuru 

döneme kadar süt elde etmek hedeflenmektedir. Bu doğrultuda 

doğumdan sonra kuru döneme kadar süt alınabilir. Fakat her hayvanda 

aynı sürede süt almak mümkün olmayabilir. Sürüde bulunan ineklerin 

tamamında laktasyon süresi eşit olmadığından 305 güne düzeltilerek 

uygulanır (Soysal 2005, Düzgüneş ve ark. 2012). Çalışmada 305 gün 

süt verimi ortalaması 7514,68 lt olarak bulunmuştur. Zavadilova ve 

Zink (2013) 5870 kg, Keskin ve Boztepe (2011) 5997 kg, Duru ve ark. 

(2012) 6010 kg, Şahin ve Ulutaş (2011) 6055 kg ve Galiç ve Kumlu 

(2012)’nun 6100 kg, Toghiani S. (2012) 6564 kg, Banos ve ark. (2012) 

6996 kg, Atashi ve ark. (2012) 7253 kg, Khorshidie ve ark. (2012) 7542 

kg, Pirzada R. (2011) 7743 kg, Bastin ve ark. (2013) 8851 kg ve Tiezzi 

ve ark. (2013)’nın 9760 kg olarak tespit etmişlerdir. Elde edilen 305 

GSV her ne kadar ülke içinde ilden ile bile değişkenlik gösterse de, 
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gerek çevre faktörleri gerekse de genetik faktörler verim üzerinde 

etkilidir. Ayrıca yapılan bakım-besleme şartları da verim üzerinde 

değişkenlik sağlayan bir parametredir.  

SONUÇ 

Süt sığırcılığının geliştirilmesi maksadıyla son yıllarda ülkemiz 

şartlarında sektör lehine çok sayıda önlem alınmıştır. Ek olarak fiyat 

politikası ve yatırım kredileri ile ilgili teşvik edici uygulamalar 

üreticiler için yeni fırsatlar doğurmaktadır. Yapılan bu girişimler, 

büyük üretim tesislerinin sayısının hızla artmasına sebep olmuştur. Bu 

olumlu çalışmalara karşın, çalışmamızda görüldüğü üzere verimli 

damızlık hayvan varlığı, düzenli kayıt tutma, sürü takibi (kızgınlık 

takibi, döl problemleri vb.), bakım ve besleme gibi problemlerin hala 

ilk sıralarda olduğu görülmektedir. Bu problemlerin biran önce 

çözülmesinin ülkemiz süt sığırcılığını buna bağlı olarak hayvancılı-

ğımızı daha da ileriye götüreceğini söyleyebiliriz. 

Süt sığır işletmelerinde karlı bir üretim için döl verim değerlerinin 

belirli sınırlar içerisinde tutulması gerekmektedir. Döl verim 

parametreleri incelenmeli ve mevcut durum ortaya konulmalıdır. 

İncelenen parametrelerden düşük ve yetersiz olanlarının sebeplerinin 

belirlenmesi için çalışmalar yapılmalıdır. Nihayetinde ise, bunlar için 

uygun çözümlerin nasıl olabileceği noktasında çalışmalarla istenilen 

hedeflere ulaşılabilecektir. Üreme, sağlık ve verim (döl ve laktasyon 

verimi) kayıtları, sürüden çıkarılan inek sayısını azaltmak ve daha uzun 

süre damızlıkta kullanmak maksadıyla düzenli olarak tutulmalıdır. 

Kayıtların oluşturulmasında vücut kondisyonu için puanlama yapılarak 
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ve form değerlendirmesi uygulanabilir. Elde edilen kayıt sonuçlarına 

göre sürüden ayrılma sebepleri, sürü ömrü ile damızlıkta kullanma 

süresi gibi parametreler tespit edilerek, gereken tedbirler alınabilir.  

Ülkemiz hayvancılık sektörünün son yıllarında aktif olarak rol oynayan 

Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birlikleri, üye hayvancılık işletmelerinde 

kayıtların düzenli olarak tutulması, tutulan bu kayıtların değerlendiril-

mesi ve yetiştiricilerin eğitilerek, bilgilendirilmesi konularında çok 

yoğun ve özverili bir şekilde çalışmaktadır. Araştırma kapsamındaki 

döl verimi özelliklerinden buzağılama aralığı, servis periyodu ve ilk 

buzağılama yaşına ait değerlerin kabul edilebilir değerler içerisinde 

saptanmış olması; çalışmanın yürütüldüğü işletmede özellikle kuru, 

doğum ve laktasyonun erken dönemlerinde inekler için bakım ve 

beslenme uygulamalarının bilinçli bir şekilde yapıldığı ve doğuma 

müteakip metabolizma ve üreme hastalıkları açısından Veteriner-Sağlık 

işlemlerinin özenle yürütüldüğü sonucuna varılmıştır.  
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GİRİŞ 

 
Yumurta üretimi, hayvancılık faaliyetleri içerisinde gün geçtikçe 

önemli hale gelmektedir. Özellikle kısa zamanda üretimi, ekonomik 

olması, zengin protein, vitamin ve mineral maddelere sahip olması, 

yumurtayı her zaman gündemde tutmaktadır.  

Yumurta tavukçuluğu insan beslenmesinde sağladığı faydaların 

yanında, yumurta ihracatından elde edilen döviz gelirleriyle milli 

ekonomiye katkı sağlanmakta, yetiştiricilerin yatırımlarının kısa sürede 

paraya çevrilmesiyle nedeniyle girişimciler tarafından sıklıkla tercih 

edilmektedir.  

Yumurta sektöründe 1980’den önce daha çok köy ve aile tipi işletmeler 

fazla iken, 1980’den sonra sektörel gelişmelerle birlikte işletme sayısı, 

üretim ve verimlilikte önemli değişimler olmuştur. Bu değişimler 

özellikle geleneksel kafes sisteminde yaşanırken, 2000’li yıllardan 

sonra daha lezzetli ve organik yumurta talebindeki artış, alternatif 

üretim yöntemlerini de popüler hale getirmiştir (Şahin and Yıldırım, 

2001).  

Türkiye’de 2019 yılında 2837 ticari yumurtacı işletmede bulunan 5058 

kümeste 19.898 milyon/adet yumurta üretimi gerçekleşmiştir. Aynı yıl 

dünya tavuk yumurtası üretiminde %1,4’lük pay oranı ile 9. ülke, dünya 

yumurta ihracatında ise en büyük 2. ülke olmuştur. Türkiye’de 

sözkonusu üretimin %95’i geleneksel kafes sistemi ile yapılmaktadır. 

AB ülkeleri dikkate alındığında ise kafes sistemi ile üretim en fazla % 

97 seviyesinde İspanya’da, en düşük % 4 seviyesinde ise Avusturya'da 
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gerçekleştirilmektedir (TURKSTAT 2019; YUMBİR 2018; CIWF, 

2013; TVOB, 2020). 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Türk Gıda Kodeksi Yumurta 

Tebliği'nin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yumurta 

üreticileri, "Yetiştirme Metodu Kodu"nu da içeren yeni kodlama 

uygulamasına başlamıştır. Buna göre; işletme ve kümes numarası 

önüne, organik yetiştiricilik için 0, serbest gezen (salma tavukçuluk) 

yetiştiricilik için 1, kümeste kafessiz yetiştiricilik için 2 ve kafesli 

yetiştiricilik için 3 olacak şekilde sistem tarafından otomatik 

verilmektedir (TOG, 2017).  

Burada sözü edilen farklı üretim şekilleri için farklı girişimcilik 

stratejileri gerekmektedir. Bundan dolayı yumurta sektöründe yatırım 

yapacak bir girişimci, öncelikle sektörün genel durumu sonrasında ise 

farklı yumurta üretim sistemleri ve bu sistemlerin olumlu ve olumsuz 

yönlerini bilerek sektör girmesi gerekmektedir. Söz konusu farklı 

üretim sistemleri ile ilgili literatür çalışması yapıldığında alternatif 

üretim sistemlerini özellikle yumurta maliyetleri yönünden karşılaştıran 

birçok çalışma bulunmaktadır. Örneğin (Boer ve Cornelissen, 2002; 

Chang ve ark.,2010; Mench ve ark., 2011; Matthews ve Sumner 2015) 

çalışmaları bunlar arasındadır. Ayrıca literatürde kârlılık verimlilik ve 

hayvan refahı gibi kriterleri bütüncül olarak ele alan çalışmalarda 

bulunmaktadır. Bu çalışmalarda farklı yumurta sektöründe var olan 

alternatif üretim metotları araştırılmaktadır. Örneğin, Crncan ve ark. 

(2020) Hırvatistan’da yaptıkları bir çalışmada yumurta üretiminde 

farklı üretim sistemlerini kârlılık, verimlilik ve hayvan refahı gibi 
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kriterleri dikkate alarak kümeste serbest gezen (%31,7), serbest gezen 

(%24,2), kafes sistemi (% 23,7) ve organik sistem (% 20,2) olarak 

sıralamıştır. Türkiye’de benzer bir çalışmayı Tuncel ve ark. (2019) 

yaparak, kâr, yatırım maliyeti, hayvan refahı/sağlığı ve satış/pazarlama 

kriterleri yönünden geleneksel zenginleştirilmiş serbest gezen ve 

organik kafes sistemlerini sırasıyla %47, %20, %18, %15 seviyesinde 

anlamlı bulmuştur. Bu sonuç alternatif yumurta üretim sistemlerinden 

hangi sistemde faaliyette bulunmayı ticari olarak stratejik olduğunu 

göstermektedir (Crncan ve ark., 2018; Tuncel ve ark., 2019). 

Burada sözü edilen çalışmalar yol gösterici olmakla birlikte her 

girişimcinin kendi mevcut şartları, sermaye durumu ve ferdi 

kabiliyetlerine göre farklı üretim modelleri içerisinde tercih yapmaları 

gerekmektedir.  

Ancak bu tercihten önce, farklı üretim sistemleri (kafes sistemi, 

kümeste serbest gezen, serbest gezen ve organik üretim) arasında bir 

girişimcinin kendi yönünden bir ön fizibilite araştırması yaparak 

yatırıma başlaması şarttır. Fizibilite, girişimciye ekonomik, teknik ve 

finansal açıdan hangi sistemin kendisi için daha uygun olduğu hakkında 

bilgi veren bir ön incelemedir. Fizibilite çalışması sonucu kendisine 

uygun bir sistemde üretime başlayan girişimci ilerleyen süreçte 

karşılaşacağı riskleri minimize etmiş olur. 

2. Yumurta sektöründe yatırım öncesi fizibilite 

Yumurta sektöründe girişimci olmak isteyen birinin bu sektörü genelde 

bilmesinin yanı sıra özelde sektörde var olan farkı üretim biçimleri ve 

alt meslekleri de tanıması gerekir. Bunu için öncelikle sektörün mevcut 
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durumu son yıllardaki seyri ve gelecekteki mevcut potansiyeli iyi 

araştırılmalıdır. 

Burada gerçekte mevcut şartlarımıza ve imkânlarımıza göre ve yatırım 

yapmak istediğimiz bölgeye göre bir strateji belirlememiz gerektiği 

unutulmamalıdır. Bu noktada her şey fizibilite ile başlar. Fizibilite 

çalışmasında aşağıdaki başlıklar sırayla araştırılmalıdır. 

2.1. Sektörel araştırma: 

• Yumurta sektörünün son 10 yıldaki değişimi ve gelecekteki 

muhtemel durumu, 

• Yumurta Sektöründe fiyat dalgalanmaları vb. önemli kırılımlar, 

• Sektördeki arz-talep durumunun etkilenebileceği risk faktörleri 

(hastalıklar, küresel sorunlar vb), 

• Sektörde faaliyette bulunan işletmeler ve sektör temsilcileri ile 

yapılacak istişareler, 

• Alternatif yumurta üretim sistemlerinden hangisinin tercih 

edileceği 

2.2. Pazar araştırması: 

• Kurulacak alternatif yumurta üretim sisteminde üretilecek 

yumurtanın muhtemel satış fiyatı ve miktarı.  

• Yumurta pazarının büyüme oranı, 

• Üretilen yumurtanın kendimiz tarafından mı? Yoksa toptan 

satılarak tedarikçiler aracılığıyla mı piyasaya sürüleceği  
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• Eğer kendimiz pazarlama yapacaksak, hangi bölgelerde ve 

market zincirleri aracılığıyla bunun icra edileceği, 

• Eğer ürünler uluslararası bir pazara sunulacaksa bu ihracatın kim 

ya da kimler aracılığı ile sağlanacağı 
 

2.3. İşletmenin kuruluş yeri ve büyüklüğünün araştırması: 

• Yatırım için en uygun bölge ve yerin tespiti 

• İşletme kapasitesinin belirlenmesi 

• Alternatif kuruluş yerleri arasında lojistik ve navlun maliyet 

karşılaştırmaları 

• İşletmenin kurulacağı yerdeki üretim faktörlerinin temin durumu 

ve bunların işletmelere olan maliyetleri 

• İşletmenin kurulacağı yerdeki alt yapı ve iklim olanaklarının 

araştırılması 

• İşletmenin kurulacağı bölgenin devlet teşvik ve sınırlama 

durumunun araştırılması 

• Aynı ürün üreten birden çok firmanın aynı bölgede toplanması 

sonucu ortaya çıkacak dışsallıkların araştırılması 
 

2.4. Maliyet ve Finansal araştırma: 

• Toplam yatırım maliyeti miktarının ne kadar olduğu, 

• Yatırımın geri dönüş süresi, 

• Alternatif üretim sistemlerinin üretim maliyetleri 

• İşletmenin kısa ve uzun vadeli finansman programının durumu, 

• Kaynak temini, kaynağın nereden ve nasıl sağlanacağı, 
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• Devlet ve IPARD vb. kaynaklı teşvik ve desteklerin durumu 

 

2.5. Teknik araştırma: 

• Yapılacak yumurta üretim şeklinde nasıl bir teknik ve 

teknolojinin kullanılacağı, 

• Söz konusu makine ve teçhizatın niteliklerinin ne olacağı ve nasıl 

kullanılacağı, 

• İnşaat ve montaj etüdleri, 

• İstihdam edilecek personelin sayısı ve vasıflarının belirlenmesi 

• Üretim sonucu ortaya çıkan artıkların nasıl değerlendirileceği 
 

2.6. Huuki araştırma: 

• Tarım bakanlığı ve Tarım il müdürlüğü nezdinde gerekli kanun, 

mevzuat ve yönetmelikler dikkate alınmalı 

• Şirket veya şahıs işletmesi kurulması ile ilgili şartlar 

araştırılmalıdır. 
 

Fizibilite etüdünün ardından taslak halinde proje durumunda olan 

yatırım kararında uygulama safhasına geçilecektir. Burada bir girişimci 

penceresinden alternatif üretim şekilleri ve genel durumlarından 

bahsedilecektir. 
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3. Yumurta Üretim Sistemleri ve Girişimcilik Stratejileri 

3.1. Geleneksel (Konvansiyonel) kafes sistemine sahip işletmeler 

Endüstriyel tavuk yetiştiriciliğinde, geleneksel (konvansiyonel) kafes 

sistemi yüksek kapasite avantajı (3-8 katlı hatta 12 katlı olanlara 

rastlanmıştır) ve ucuz maliyetleri nedeniyle günümüzde en çok tercih 

edilen üretim sistemidir (Baykalır ve Şimşek, 2014).  

Geleneksel kafes sistemi ilk olarak, 1931 tarihinde Milton Arndt 

tarafından ‘Battery Brooding’ isimli eserin yayınlanmasından sonra 

ilgi uyandırmıştır (Tuncel ve ark., 2019).  

Bu dönemlerde tavuklar ahşap kafeslerde bireysel olarak barındırılmış, 

yemleme, yumurta ve gübre toplama işlemleri manuel olarak 

yapılmıştır. 1940’lı yıllardan sonra metal kafeslere geçilmiştir. 

Geleneksel kafes sistemleri; 

• Yumurta ve gübre toplama işlemlerini kolaylaştırması gibi 

nedenlerden dolayı işgücü tasarrufunun sağlanması ve zaman 

kaybının az olması  

• Birim alanda daha fazla hayvan bulundurulması, ölüm oranlarının 

düşük olması 

• Birim alandaki hayvan sayısı fazla olduğundan dolayı ısıtma 

maliyetlerinin düşük olması  

• Temiz yumurta elde edilmesi 
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• Tavukların yumurta yeme alışkanlığı bulunmaması gibi 

nedenlerden dolayı üreticiler tarafından tercih edilirliği artmıştır.  

Ancak geleneksel kafes sistemlerinin bu avantajları olmasına rağmen 

1960’lardan sonra özellikle hayvan refahı yönünden yapılan eleştiriler 

bu sisteme şüpheyle yaklaşılmasına neden olmuştur. Ekonomik olması 

ve insanlara ucuz yumurta yemenin en kestirme çözümünü sunması bir 

tarafa, dünyada yükselen hayvan refahı eleştirileri bu sistemin işini 

zorlaştırmaktadır. Bu çalışmalarda, kafeslerin hayvanların doğal 

hareketlerini kısıtladığı, korku ve strese, kanat çırpma ve diğer fiziksel 

aktivitelerin engellenmesi ve tavukların diğer saldırgan tavuklardan 

kaçamamasına neden olduğunu göstermiştir (Bozkurt, 2009; Baykalır 

ve Şimşek, 2014). 

Bu sözü edilen eleştiriler, hayvan refahı yönünden çok daha iyi şartları 

sunan zenginleştirilmiş kafes sistemini gündeme getirmiştir. Ancak bu 

müdahalelerin hepsinin bir maliyetinin olması firmaların bu sistemlere 

geçişini isteksizleştirmektedir. Szollosı ve ark. (2019) Macaristan'da 

2003-2015 yılları arasında kafessiz sistemlerin kafesli sistemlere göre 

%39 maliyetleri artırdığını saptamıştır. 

Bu çalışmalar hayvan refahı yükseldikçe bunun maliyetlere 

yansıdığının açık göstergesidir. Bundan dolayı geleneksel kafes 

sistemleri en ucuz maliyetli üretim şekli olmaya ve piyasada hâkim rol 

oynamaya devam etmektedir. Ancak kamuoyu baskısı bu sistemi her 

geçen gün eleştirilerin odağı haline getirmektedir. Örneğin AB 

ülkelerinde 1999 yılında, 1999/74 / EC sayılı Avrupa Birliği Konseyi 

Direktifi ile 12 yıllık bir sürenin sona ermesinden sonra 2012 yılında 
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AB'de geleneksel kafes sistemi yasaklanmış, zenginleştirilmiş kafes 

sistemine geçişin gerçekleştirilmesi için etkili adımların atılması 

kararlaştırılmıştır (EC 1999).  

Zenginleştirilmiş kafesler 1970’lerden itibaren var olan geleneksel 

kafeslere göre hayvan refahı açısından eksiklikleri giderilmiş 

sistemlerdir. Zenginleştirilmiş kafes sistemi, genel olarak en, boy ve 

yüksekliği 50 x 100 x 60 cm olan kafeslerdir. Bu kafeslerde, tünek, 

tırnak aşındırıcı şerit, folluk ve toz banyosu bulunur. Kafeslerin grup 

büyüklüğü 5, 7 ya da 8 tavuk (1000 cm2/tavuk, 714 cm2/tavuk ve 625 

cm2/tavuk) olarak uygulanmaktadır.  

AB ülkelerinde genellikle, zenginleştirilmiş kafesler, üretim 

standartlarına göre 750 cm/tavuk yaşam alanı, 15 cm/tavuk tünek alanı, 

altlık alanı ile kafeste 12 cm/tavuk yemlik alanı ve en az 2 tane su 

damlalığı ya da 2 tane su kabı bulunacak şekilde tasarlanmaktadır. 

Geleneksel sistemde tavuk başına en fazla 550 cm2 'lik alan bulunmakta 

ve tünek alanı, egzersiz, toz banyosu, kendini tımar etme ve yuva 

yapma gibi doğal hareketler kısıtlandığından bütün bunlardan yoksun 

kalmaktadır (Tuncel ve ark., 2019). Zenginleştirilmiş kafes 

sistemlerinin bahsettiğimiz avantajları varken hayvan başına geleneksel 

kafes sistemine göre daha fazla kapalı alana ihtiyaç duyması, işçilik, 

alet ve ekipman maliyeti gibi ek maliyetler oluşturması sonucu yumurta 

üretim maliyetini artırmaktadır.  

Türkiye’de zenginleştirilmiş kafes sistemlerinde yumurta üretimi, 

AB’ye uyum çerçevesinde her ne kadar gündemde tutulmuş olsa da 

uygulamada yeni kurulan işletmelerde zorunlu tutulmamaktadır. Bunun 
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nedeni Türkiye’de geleneksel kafes sisteminden zenginleştirilmiş kafes 

sistemine geçiş aşamasında yaşanan ekonomik zorluklardır. Özellikle 

son yıllarda Irak gibi ihracata %80 paya sahip bir ülkenin yerli yumurta 

üretimini korumak için yumurta ithalatına yasak getirmesi gibi fiyat 

dengesizliklerine neden olan olaylar, geleneksel kafes sisteminde 

üretim yapan işletmeleri istikrarsız gelire ve düşük kâr marjlarına 

mahkûm etmiştir. 2018 itibariyle kişi başına üretilen 295 yumurtanın 

224’ü iç piyasada tüketilirken geriye kalan kısım Irak başta olmak üzere 

Ortadoğu piyasasına satılmaktadır. 

Ancak, ihracatta ortaya çıkan tıkanıklıklar yumurta piyasasında arz 

fazlasına ve beraberinde ani fiyat düşüşlerine sebep olmaktadır. 

Dengeli bir ihracat piyasasının olmaması geleneksel kafes sisteminde 

yumurta üretimi yapan işletmeleri güç durumda bırakmaktadır. Burada 

temel sorun dengeli bir pazar yapısının kurulamamış olmasıdır. 

Bu noktada kafes yumurta sisteminde pazar yapısı ve pazarlama 

konusu, bir girişimci yönünden en önemli adımlardandır. Yumurta 

piyasasında ve özellikle kafes yumurta sisteminde, yumurta satışlarının 

önemli bir kısmı pazarlamayı yapan ve tedarikçi olarak adlandırılan 

aracılar tarafından yapıldığı unutulmamalıdır. Tedarikçiler, yumurtayı 

üreticiden alıp bakkal, market, süpermarket zincirleri vb. nihai satış 

noktalarına ulaştıran sınıftır. Bir tedarikçi esasında aynı zamanda 

üreticide olabilir. Bazı tedarikçilerin sattıkları yumurtanın %10’unu, 

bazılarının tamamını üretebileceği gibi tersine hiç üretmeden sadece 

aracılık ederek piyasada kazanç sağlamaları da mümkündür. Bunun 

nedeni broiler de olduğu gibi yumurta üretiminde tam entegre bir sistem 
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henüz yoktur. Bundan dolayı üreten ve pazarlayan firmaların farklı 

olma durumu yaygındır. Üreticiler fiyat oynaklıklarından olumsuz 

etkilenirken, Tedarikçiler yumurta fiyatları düşerken de yükselirken de 

her zaman küçük ama istikrarlı kâr eden bir gruptur. Kafes 

yumurtalarının üretiminden sonra yumurtanın paketlenmesi ve 

pazarlanmasında hâkim rol oynarlar. Burada genellikle bir yumurta 

markasına sahip olarak tedarikçi, pazarlamaya odaklanmaktadır. Ancak 

tüketicinin güveneceği bir marka olabilmek ve piyasada hakim bir 

müşteri portföyü geliştirmek zor bir süreçtir.  

Ayrıca tedarikçiler peşin alıp vadeli satan bir sınıf olduğundan 

alacakların piyasada market vb. alıcılardan tahsilatı da sıkıntılı bir 

süreçtir. Bu piyasada 6 ay-12 ay vb. vadeler çok sık yaşanmaktadır. 

Yumurta piyasasının en büyük zorluğu tedarikçi olarak bu vadelere 

katlanmaktır.  

Kafes sistemleri yatırım maliyeti yüksek, kâr marjı düşük olduğundan 

dolayı, kendi ürettiği yumurtayı pazarlayabilen büyük ölçekli işletmeler 

için makul olabilmektedir. Ancak pazarlama tek başına müşteri üretme 

departmanı işlevi gördüğünden, ek çaba ve zaman gerektirir. 

Kafes yumurta üretiminde yatırım yapmak isteyen bir girişimci 

başlangıç sermayesi küçük ise ikinci el bir kafes yumurta işletmesi 

devralarak sektöre girebilir. Ancak fiyat oynaklığının yüksek olduğu ve 

büyük ölçekli oyuncuların piyasada hâkim olduğu dikkate alındığında 

bu girişimin başarı ihtimali zordur. 
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Büyük ölçekte üretim yapan, marka değeri olan ve kendi ürünlerini 

pazarlayabilen işletmelerin bu alanda daha başarılı oldukları 

görülmektedir. Ancak kafes yumurta sisteminde sıfırdan başlamak 

diğer sistemlerden çok daha zordur. Bu sektöre girecek girişimci uzun 

soluklu bir maraton koşucusu olarak yarışın başında olduğunu 

unutmamalıdır. 

3.2. Kümeste serbest gezen sisteme sahip işletmeler 

Kümeste serbest gezen sistem, yumurta tavuklarının serbest şekilde 

kafessiz olarak kümes içerisinde kaldıkları sistemdir. Bu sistemde 

hayvanların açık arazide olması söz konusu değildir.  

Ayrıca, kafes sistemine en yakın alternatif sistem olmakla birlikte 

hayvanların kafessiz bir ortamda olmaları, tünekleme ve toz banyosu 

benzeri doğal şartlara uygun yaşamaları hayvan refahı yönünden 

önemli üstünlükleridir. Gıda kodeksinde bu üretim metodu, yumurta 

üzerinde “2” rakamı ile gösterilir. Kuruluş maliyetinin küçük olması, 

işletmenin kısa sürede kurulabilmesi ve yatırımın geri dönüş hızının 

yüksekliği bu sistemi ön plana çıkarmaktadır. Kafes sistemine yeni 

adım atan bir girişimci için uzun mesafeli maraton koşucusuna 

benzetmiştik. Kafessiz sistemlerdeki üreticiler ise kısa mesafeli 

koşucusuna benzetilebilir. 

Kafessiz yumurta üretim sistemleri özellikle pazar yapısı dikkate 

alındığında son yıllarda her geçen gün cazibesi artan bir sistemdir. 

Ayrıca yumurta maliyeti olarak, geleneksel kafes yumurta sistemine en 

yakın üretim sistemidir. Mench ve ark (2010) Amerika’da geleneksel 
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kafes sistemine kıyasla, kümeste serbest sistemin yumurta değişken 

maliyetlerini ortalama % 12, toplam maliyetleri % 26 oranında 

artırdığını saptamıştır. Türkiye’de kümeste serbest sistemde üretilen 

yumurta satış fiyatları, geleneksel kafes sisteminde üretilen yumurta 

fiyatlarından ortalama %35 daha yüksektir. Küçük ölçekte üretim 

yapan işletmeler bu sistemi genelde tercih etmektedir. 

Tuncel ve ark. 2019 yılında yaptıkları çalışmada işletmelerin hastalık, 

sürü yönetimi ve işçilik maliyeti yönünden zorluklarını gerekçe 

göstererek serbest gezen sistem yerine, kümeste serbest sistemi tercih 

ettiklerini bildirmişlerdir. Tüketiciler genellikle kümeste serbest gezen 

sisteme sahip işletmeler ile serbest gezen sisteme sahip işletmelerin 

ürünleri arasındaki farkı ayırt edememektedir. Ayrıca piyasada her iki 

sistemde de üretilen yumurtaların ayrı numaralandırılması gerekirken, 

bazı üreticilerin bu ayrıma dikkat etmemesi de ayrı bir tartışma 

konusudur. 

3.3. Serbest gezen sisteme sahip işletmeler 

Serbest gezen yumurta sisteminde birçok işletme yeterli büyüklükte bir 

mera arazisinde, günün belli saatlerinde yumurta tavuklarını 

salmaktadır. Kümeste içerisinde ise tavuklar, kafessiz olarak tünekleme 

vb. doğal davranışlarını sergileyerek serbest yaşarlar. En eski 

yöntemlerden biri olan serbest gezen sistemler (free-range) tavukların 

doğal davranışlarını sergileyebilmesine ve güneş ışığından yeterince 

faydalanmalarını olanak sağlamaktadır. Ayrıca hayvanlarda stresin 

azalmasına da neden olmaktadır. Bundan dolayı salma sistem olarakda 
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isimlendirilmektedir. Köy yumurtası olarak da bilinen üretim sistemi de 

yine bu sisteme karşılık gelmektedir. 

 Bu sistemde yumurta tavukları, yetiştiricinin verdiği yeme ek olarak, 

her türlü vitamin ve minareli tabiattan doğal olarak almaktadırlar. 

Özetle, bütün gün kendilerine tahsis edilen doğal yaşam alanında, 

yaşamlarını sürdüren, yumurta tavuklarıyla yapılan bir açık besi 

tavukçuluğudur. 

Son yıllarda serbest gezen tavuk yumurtalarının özellikle kafes 

sistemlerine kıyasla lezzetli, sağlıklı ve organik olduğu kanaati bu 

sistemde üretilen yumurtaların piyasada pazar payını hızla artırmıştır. 

Organik sisteme göre daha basit bir kuruluş mevzuatı olduğundan 

küçük ölçekli üreticiler genelde bu sistemi tercih etmektedir. Sıfırdan 

yumurta girişimciliğine başlamak için en müsait sistemlerin başında 

gelir. Genellikle organik yumurta üretimi yapmak isteyen işletmeler, 

öncelikle bu sistem ile girişimciliğe başlayarak zamanla organik 

yumurta için istenilen şartları tamamlamakta ve ikinci hedef olarak 

organik yumurta üretimine geçmektedir. 

Serbest gezen yumurta sisteminde üretim yaparak piyasada pazarlayan 

işletmeler, bu sistemde artırdıkları pazar paylarını ve geliştirdikleri 

müşteri portföylerini organik üretim sistemi içinde kullanmaktadır. Söz 

konusu hazır pazarda, serbest gezen ve organik sistem yumurtaları 

birlikte pazarlanarak tüketiciye ürün çeşitliliği de sunulmaktadır.  
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Serbest gezen yumurta sisteminde prefabrik, çadır sistemi, betonarme 

vb. farklı mimariler kullanılarak farklı ölçeklerde işletme 

kurulabilmektedir.  

Genellikle büyük metropol ve şehirlere yakın yerlerde pazarlamaya 

odaklanan girişimcilerin başarılı olduğu bir üretim sistemidir. Bu 

üretim sisteminin diğer avantajlarından biri de yumurta fiyatlarının 

geleneksel kafes sisteminde olduğu kadar dengesiz olmamasıdır. Bu 

sistemde masraflar yönünden olumsuz bir tablo olsa da elde edilen 

ürünler daha yüksek ve istikrarlı bir fiyatla pazarlanabilmektedir. Kafes 

sistemine göre nispeten daha istikrarlı bir yüksek fiyat yapısı, daha 

dengeli bir kârın ortaya çıkmasını sağlamaktadır. 

Ancak bu sistemde üretim yapacak üreticiler bu sistemdeki hayvanların 

dış ortam ve yabancı madde teması sonucu hastalık ve ölüm risklerinin 

fazla olması nedeniyle sağlık harcamalarının artması gibi 

dezavantajların olacağını da göz ününde bulundurmalıdır. 

3.3. Organik sistemde üretim yapan işletmeler 

Bu üretim sisteminde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 

belirlenmiş organik tarımın esasları ve uygulanmasına ilişkin 

yönetmelik ve organik yumurta tüzüğü dikkate alınarak üretim yapmak 

gerekmektedir. Bu üretim sisteminde; 

• Tavuk başına 4 m2 açık arazi tahsis edilmelidir. 

• 1 m2’ye 6 tavuk olacak şekilde kümes tasarımı yapılmalıdır. 

• Bir kümes içerisinde azami 3000 tavuk bulunabilir. 

• Yumurta tavuklarında doğal ışık ile suni ışıklandırmanın toplamı 
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günde 16 saati geçemez. 

• Faaliyet halinde olan işletmeler, birinci yıl %60 kendi yemleri, 

%40 dışarıdan olmak üzere 2 yıl arınma süresine sahiptir. 

Ayrıca her 7 tavuk için 1 folluk ve 20 tavuk için bir suluk ve yeterli 

tünek alanı bulundurulmalıdır. Kümes, güneş alacak pencere ve 

havalandırma sistemi sahip olmalıdır. Çiftlik içerisinde beton 

malzemeden üzeri kapaklı gübre çukuru olmalıdır. Ayrıca Kümes 

binasına ilave suretle sıhhi yumurta depo binası ve yem binası 

olmalıdır.  

Üretim sürecinde Organik sertifikalı yemler veya yetiştiricinin kendisi 

tarafından organik sertifika şartları dikkate alınarak organik yemler 

üretilebilir. Kullanılan organik yemlerde yalnızca %5 konvansiyonel 

yeme izin verilmektedir. Organik yem aldığına dair faturaların tebliğ 

edilmesi gereklidir. Organik üretim sisteminde yetiştirici, organik 

sertifikalı yarka alabileceği gibi, kendi aldığı civcivlerden yarka elde 

ederek de üretime başlayabilir. Her iki durumda da kullanılan aşıdan, 

yeme kadar üretim dönemi süresince yapılan her aşama, organik 

yumurta şartnamesi ile detaylandırılmıştır. Üretim sürecinde mevcut 

şartname dikkate alınarak üretimin her safhası dikkatle 

gözlemlenmelidir (Tuncel ve ark., 2019).  

Bu alanda yatırımcı olmak isteyen girişimci işletmenin gelen 

kurulumunu tamamlamasının ardından Tarım İl Müdürlüğüne organik 

sertifikası ile ilgili işlemleri başlatmaktadır. İstenen şartları 

sağladığında özel sertifikasyon kuruluşlarından organik yumurta 

sertifikasını alabilmektedir. Söz konusu prosedür yaklaşık beş-altı ayda 
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tamamlanmaktadır. 

Türkiye’de ise 2017 yılında 27 olan organik sertifikalı işletme sayısı 

2017 yılında 77, 2018 yılında ise 100’e yükselmiştir. Aynı şekilde 2016 

yılında 93.041.564 adet olan organik yumurta üretimi, 2017 yılında 

161.893.080’e, 2018 yılında ise 174.675.362’ye yükselmiştir 

(TURKSAT 2019).  

Farklı yumurta üretim sisteminde en fazla kalite ve lezzet odaklı 

müşteri profiline sahip sistem, organik yumurta üretim sistemidir. Bu 

sistem serbest ve kümeste serbest gezen sistemde belli birikim ve 

tecrübe kazanıldıktan sonra rahatlıkla yapılabilecek sistemdir.  

Organik yumurta üretimi de dâhil diğer üretim sistemleri ile ilgili 

literatürde birçok fizibilite çalışması bulunmaktadır. Bu çalışmalar bir 

girişimciye, hangi sisteminin kendisi için ideal olduğuna belli ölçüde 

fikir verebilir. Ancak doğru seçeneğe burada sözü edilen birçok 

parametrenin ortak değerlendirilmesi ile karar verilebilir. 
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GİRİŞ 

 

Dünyada hayvancılık sektörü gittikçe büyüyen bir sektör haline gelmek 

ile birlikte üretimde yarattığı katma değer açısından da büyük önem 

taşımaktadır (Madan, 2005). Hayvansal üretim ve teknolojinin 

gelişmesi ile birlikte hayvancılıkta biyoteknolojik uygulamaların 

kullanımı giderek yaygınlaşmıştır. 

Daha önceki yıllarda hayvancılığı ve hayvansal üretimi iyileştirme ve 

geliştirmede geleneksel yöntemler kullanılarak, hayvansal protein 

talebini karşılama ve hayvansal üretimde verimliliği artırma amacına 

belirli ölçüde hizmet etmiştir. Ancak bu geleneksel yöntemler artık 

üretimin sürdürülebilirliğinde yeterince etkili olamamaktadır. 

Dolayısıyla hayvanların üretkenliğini ve verimliliğini artırmak için 

biyoteknoloji kullanımı gibi farklı alternatifler içeren yeni tekniklere 

ihtiyaç duyulmaktadır (Getabalew ve Alemneh, 2019). 

Biyoteknoloji, hayvansal üretimi artırmak için uygulanan stratejik ve 

modern bir araç olarak kabul edilmektedir (Kurt, 2020). Günümüzde 

hayvancılıkta biyoteknoloji kullanımı, hayvan sağlığını, beslenmesini, 

üremesini, ıslahını ve genetiğini doğrudan etkileyerek, hayvancılık 

üretimini iyileştirmede ve sürdürülebilirliğini sağlamada önemli rol 

oynamaktadır (Kahi ve Rewe, 2008). Bununla birlikte, yoksulluğu 

azaltarak, gıda güvenliğini ve beslenmeyi artıracak ve doğal 

kaynakların sürdürülebilir kullanımını teşvik edecek şekilde 

hayvancılıkta verimliliği sağlamak için yeni fırsatlar sunabilmektedir 

(Getabalew ve Alemneh, 2019). 
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Hayvancılıkta biyoteknoloji kullanımı; araştırma, geliştirme, test, 

tescil, üretim ve pazarlama gibi çok sayıda aşamayı içeren bir sürecin 

uygulanmasıdır. Gelişmekte olan ülkeler biyoteknoloji kullanımı 

konusunda zorluklarla karşılaşabilmektedir. Çünkü süreçteki tüm bu 

aşamaları tamamlamak için gereken tesisler veya kaynaklar genellikle 

yetersiz kalmaktadır. Diğer yandan gelişmekte olan ülkelerde 

hayvansal üretim açısından öncelikli alanları sıralamak oldukça zordur. 

Fakat beslenme, üreme ve sağlık gibi alanlar, iyileştirilmesi halinde 

büyük ölçekli ekonomik etkiye neden olacak kilit alanlar olarak 

belirtilmiştir (Madan, 2005). 
 

Tablo 1. Biyoteknoloji uygulamaları ve hayvancılık üretimi üzerindeki potansiyel 
etkileri  

 

Uygulama Alanı 
 

Biyoteknolojik 

Uygulama 

 

Etki Büyüklüğü 

Benimseme Potansiyeli 

Gelişmiş 
Ülkeler 

Gelişmekte 
olan ülkeler 

 

 

Hayvan Sağlığı 

Spesifik antikor tespiti 
ELISA 

DNA tespiti 
Aşılama 

Polimerize zincir 
reaksiyonu (PCR) 

Geniş 
Geniş 
Geniş 
Geniş 
Geniş 

Yüksek 
Yüksek 
Yüksek 
Yüksek 
Yüksek 

Yüksek 
Orta 

Düşük 
Yüksek 

Orta 

 

Hayvan Besleme 

Lifli yemlerin enzim 
degradasyonu 

Rumen manipulasyonu 

Geniş 
 

Geniş 

Yüksek 
 

Yüksek 

Düşük 
 

Orta 

 

 

Reprodüktif 

Suni Tohumlama 
Çoklu ovulasyon 
embriyo transferi 
Embriyo cinsiyet 

belirleme 
Klonlama 

Geniş 
Geniş 

 
Geniş 

 
Geniş 

Yüksek 
Yüksek 

 
Yüksek 

 
Düşük 

Yüksek 
Orta 

 
Düşük 

 
Düşük 

 

Hayvan Islahı 
Nukleus ıslahı 

Kompozit ırkların 
gelişimi 

Marker destekli seçim 

Geniş 
Geniş 

 
Geniş 

Yüksek 
Yüksek 

 
Orta 

Orta 
Orta 

 
Düşük 

Kaynak: Kahi ve Rewe, 2008 
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Tablo 1’de görüldüğü üzere, hayvancılıkta çeşitli alanlara uygulanan 

biyoteknolojik uygulamaların geniş etkileri ve gelişmiş ya da 

gelişmekte olan ülkeler için farklı düzeylerde benimsenme 

potansiyelleri bulunmaktadır. Günümüzde hayvancılık, gelişmekte olan 

dünyada ekonomik büyüme için giderek daha önemli hale gelmektedir 

ve biyoteknoloji uygulamaları büyük ölçüde ticari kaygılar ve sosyo-

ekonomik hedefler amacıyla uygulanmaktadır.  

Hayvancılıkta biyoteknoloji kullanımının, artan büyüme oranı, karkas 

kalitesi, geliştirilmiş beslenme ve yem kullanımı, hayvan yeminin kalite 

ve güvenliğinin iyileştirilmesi, hayvanların sağlık ve refahının 

iyileştirilmesi ve kaynakların daha etkili kullanılması yoluyla atığın 

azaltılması ile hayvancılıkta ve hayvansal üretimde ekonomik 

verimliliğin sağlanması yönünde yeni ve beklenmedik fırsatlar 

sağlayacağı belirtilmektedir (Varkpeh, 2013). Bu çalışma, 

hayvancılıkta biyoteknolojinin yaygın kullanım alanlarını, önemini ve 

mevcut ekonomik etkilerini derlemeyi hedeflemektedir. 

TRANSGENİK HAYVAN TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARI  

Gen transferi veya transgenezis; bir türden bir genin, aynı veya başka 

bir alıcı türün genomuna işlev görecek ve bir nesilden diğerine 

aktarılacak şekilde aktarılması anlamına gelmektedir. Memeli 

türlerinde transfer çoğunlukla yabancı DNA'nın erken embriyonik 

aşamada çekirdeğe doğrudan enjekte edilmesiyle yapılmaktadır. Tüm 

çiftlik hayvanı türlerinde gen transferi yapılmakla birlikte, 1985 yılında 

sağlanan ilk başarıdan bu yana, 50’den fazla farklı transgen uygulaması 

gerçekleşmiştir (Naqvi, 2007). Bununla birlikte çiftlik hayvanlarının 
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genetik modifikasyonu, yüksek maliyetler, gen transfer tekniklerinin 

verimsizliği ve hayvanların düşük üreme oranları gibi sebeplerle, 

bitkisel ürünlerin genetik modifikasyonuna göre daha yavaş ilerlemiştir 

(Madan, 2005). 

Çiftlik hayvanlarında uygulanan transgenik uygulamalar; hayvansal 

ürünlerin besin değerlerinin ve kalitelerinin arttırılması, hayvanların 

sindirim sistemlerinin iyileştirilerek yemden yararlanma oranlarının 

arttırılması, hayvanlardaki büyüme oranlarının ve döl verimlerinin 

iyileştirilmesi, hayvanlarda meydana gelebilecek hastalıklara karşı 

dirençliliğin yükseltilmesi gibi hedefler içermektedir (Ekinci ve ark. 

2005).  

Hayvanlardaki bu transgenik uygulamalar kapsamında karkas 

kompozisyonunda da değişiklikler meydana gelmektedir. Yapılan 

çalışmalarda daha önceki büyüme hormonu yapılarında bilinen 

herhangi bir patolojik bulgu olmaksızın, insan metallotionin 

promotörü/domuz büyüme hormonu gen yapısını taşıyan transgenik 

domuzların, büyüme oranı, yem dönüşüm oranı, vücut yağı/kas oranı 

gibi ekonomik açıdan önemli özelliklerde kayda değer gelişmeler 

gösterdiği ortaya konulmuştur (Niemann ve ark. 2005).  

Diğer yandan süt üretimi de hedeflenen genetik modifikasyon için 

önemli bir alandır (Yom ve Bremel, 1993). Lipid metaboliz-masında 

yer alan enzimleri düzenleyerek modifiye edilmiş bir lipid bileşimi ile 

süt üretmek veya meme bezinde kazein gen ailesinin ekspresyonunu 

uyararak peynir üretimini artırmak mümkün olabilmektedir. Brophy ve 

ark. (2003) tarafından yapılan bir çalışmada, inek sütü kazein oranı, 
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beta ve kappa-kazeinin aşırı ekspresyonu ile değiştirilerek, inek 

sütünün fonksiyonel özelliklerinde iyileştirme potansiyeli açıkça ortaya 

konulmaktadır. Yapılan diğer bi çalışmada, keratin-IGF-I yapısı taşıyan 

transgenik koyunlarda, derideki ekspresyonun ve temiz yapağı 

miktarının, transgenik olmayan hayvanlara kıyasla yaklaşık %6.2 daha 

fazla olduğu tespit edilmiştir (Damak ve ark. 1996).  

İnsan laktoferrini (hLF), bağırsak yolu demir emiliminde ve ayrıca 

bakterilere, mantarlara, protozoalara ve virüslere karşı birincil 

savunmada rol oynayan geniş spektrumlu ve çok işlevli bir 

glikoproteindir (Yang ve ark. 2008). Yapılan birkaç çalışma, hLF 

(human lactoferrin)'nin enflamatuar yanıtı modüle ettiğini, gen 

ekspresyonunu düzenlediğini ve kemik büyümesini desteklediğini 

göstermektedir. Bu özellikler, hLF'nin profilaksi tedavisi, besin 

takviyesi, gıda ve/veya ilaç muhafazası gibi önemli terapötik 

uygulamalara sahip olabileceğini düşündürmektedir (Cao ve Li, 2013). 

Görüldüğü üzere tarım ve hayvancılıkta hastalıklara direnç, 

transgenezis uygulamasında son derece önemli bir husustur. Sığırlarda 

mastitisin neden olduğu kayıplar sadece ABD'de yılda 1.7 milyar doları 

aşmaktadır. Wall ve ark. (2005) yaptıkları bir çalışmada sütü 0.014 mg 

/ ml konsantrasyonda lizostafin içeren transgenik inekler elde edilmiştir 

ve bu tür ineklerin mastitis enfeksiyonlarına karşı artan dirençle 

karakterize edildiği ortaya konulmuştur. 

Sığırlarda görülen bir diğer hastalık spongiform ensefalopatisi (BSE, 

deli dana hastalığı olarak da bilinir), Kuzey Yarımküre'deki ülkelerde 

sığırları etkileyen ölümcül hastalıklardan biridir. Yapılan çalışmalarda 
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hastalığa neden olan prion protein geninin uzaklaştırılması, hastalıkla 

savaşmanın bir yolu olarak önerilmiştir.  

Sonuç olarak, genden yoksun ve dolayısıyla BSE'ye dirençli transgenik 

inekler üretilmiştir (Maksimenko ve ark. 2013). Bu tür ineklerin 

kullanımının hastalık salgınlarının görülme sıklığını ve yayılmasını 

önleyeceği, böylelikle hastalık kaynaklı ekonomik kayıpların önüne 

geçileceği açıktır. Çiftlik hayvanlarında kullanılan gen transferi 

uygulamaları ile katkı sağlanabilecek hususlar şu şekilde özetlenebilir: 

• Evcil hayvanların genomunun (tüm genlerin) tanımlanması, 

nitelikli damızlık hayvan seçiminin sağlanması, hayvan 

sağlığının iyileştirilmesi ve hayvansal ürünlerin besin değerinin 

iyileştirilmesi açısından benzersiz fırsatlar yaratır. Bu süreç, 

önemli ölçüde genetik varyasyondan sorumlu olan genetik 

belirteçlerin veya kromozom bölgelerinin tanımlanmasına izin 

verir.  

• Hayvansal ve bitkisel üretimde (büyüme oranı, karkas verimliliği, 

süt üretimi vb.) verimlilik önemli ölçüde arttırılırken, hayvansal 

üretim maliyeti düşürülebilir.  

• Spesifik hastalığa karşı dirençli hayvanlar çoğaltılabilir. Yem 

katkı maddeleri de hastalıklara karşı aşı sağlama kabiliyetiyle 

geliştirilebilir.  

• Genetiği değiştirilmiş yeni ürünlerle yerel ve uluslararası pazarlar 

genişletilebilir. Lezzet özelliklerinde iyileştirmeler içeren ve 

besleyici yönden zenginleştirilmiş yiyeceklerin üretimi 

gerçekleştirilebilir.  
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• Hastalıkla ilişkili genler kontrol edilebilir. Sağlıklı ve kanserli 

hücreler arasında ayrım yapabilen ve sadece hasta olanları hedef 

alan "akıllı" ilaçlar geliştirilebilir (Field ve Taylor, 2016). 

Biyoteknolojide genetik manipülasyon yoluyla uygulanacak 

gelişmeler, umut vaat etmekle birlikte, çevresel etki, etik ve yasal 

hususlar, gıda güvenliği kaygıları ve halk benimsemesi gibi konuların 

da göz önünde bulundurulması gerekmektedir.  

HAYVAN ISLAHI VE GENETİK ALANINDAKİ 

BİYOTEKNOLOJİK UYGULAMALAR 

Hayvan yetiştiriciliği ve genetiğinde uygulanan biyoteknoloji 

uygulamaları, esas olarak, hayvan genetik kaynaklarının korunması 

dahilinde, çiftlik hayvanlarının üreme verimliliğini artırmaya yöneliktir 

(Kahi ve Rewe, 2008). 

Hayvanlarda seleksiyon ve melezleme yolu ile yapılan çalışmalar ile 

birlikte arzu edilen ve edilmeyen çok sayıda genin karıştığı 

bilinmektedir (Ekinci ve ark. 2005). Rekombinant DNA teknolojisi ile 

bir veya birden fazla gen, hayvanların diğer genlerine zarar vermeden 

embriyoya aktarılabilmektedir. Bu şekilde elde edilen transgenik 

hayvanlar istenilen özellikleri genotiplerinde bulundura-bilmektedir. 

Rekombinant DNA teknolojisi ile sığır, koyun, keçi ve domuz gibi 

hayvanların genomuna yabancı genler başarıyla uygulanmıştır (Faber 

ve ark. 2003). 

König ve ark. (2009) tarafından yapılan bir çalışmada, tohumlamaların 

en az %20'sinin yavru kaydı olmayan genotipli genç boğalar tarafından 
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yapıldığı genomik yetiştirme programları uygulanmış ve geleneksel bir 

döl testi programından daha kârlı olduğu ortaya konmuştur. Mazin ve 

ark. (2012) tarafından yapılan bir çalışmada ise, Rekombinant Sığır 

Somatotropin (rBST) enjekte edilen ineklerin bulunduğu bir çiftlik ile 

rBST’nin bulunmadığı bir çiftliğin karşılaştırmalı ekonomik analizi 

yapılmıştır. rBST kullanan çiftlikte süt veriminde %13’lük bir artış 

görülmesine rağmen, yapılan ekonomik analiz sonucunda rBST 

kullanmayan çiftliğin rBST kullanan çiftliğe kıyasla daha kârlı çalıştığı 

tespit edilmiştir. Oluşan bu kâr kaybının, mastitis kaynaklı tedavi 

masrafları, artan yem maliyetleri ve laminit ve / veya yetersiz üreme 

oranlarının sebep olduğu üretim kaybından kaynaklandığı belirtilmiştir.  

Rekombinant Sığır Somatropin’e benzer olarak domuzlarda da Domuz 

Somatropin’i (PST) kullanılmaktadır. Bu alanda yapılan çalışmalar ise 

PST kullanımının domuzların pazar ağırlığına ulaşması için gereken 

süreyi azalttığını, yem verimliliğini artırdığını ve karkas yağ üretimini 

azalttığını göstermiştir (Field ve Taylor, 2016). 

Yüksek derecede genetik çeşitliliğe sahip çiftlik hayvanı 

popülasyonlarında, moleküler belirteçler de genetik çeşitliliğin 

dağılımını ve modellerini incelemek için giderek daha fazla 

kullanılmaya başlanmıştır. Küresel araştırmalar, evcil hayvan ırklarının 

%40'ının neslinin tükenme riski altında olduğunu göstermektedir. Bu 

türlerin çoğu yalnızca gelişmekte olan ülkelerde bulunmakta ve 

genellikle potansiyelleri hakkında çok az şey bilinmektedir. 

Ekonomik öneme sahip genetik özelliklerin araştırılmasına yardımcı 

olmak için yoğun mikro uydu bağlantı haritalarının hazırlanmasında 
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hızlı bir ilerleme kaydedilmektedir. Genotip doğrulaması, evcil 

hayvanların ebeveynlerini belirlemek ve gıda zincirindeki hayvansal 

ürünlerin kaynağını çiftliğe ve menşei hayvana kadar takip etme 

noktasında önem taşımaktadır (Madan, 2005). 

Sığır, koyun ve domuz gibi birçok çiftlik hayvanı için genetik haritalar 

da geliştirilmiştir. Genetik haritalama ile birlikte ekonomik açıdan 

önemi olan özellikleri (süt üretimi, karkas ağırlığı, günlük canlı ağırlık 

artışı, yağsız et dönüşüm verimliliği, hastalık direnci, yapağı ağırlığı 

vb.) etkileyen kromozomal bölgeler tanınabilmekte (Beuzen ve ark. 

2000) ve bu özelliklerin genetik olarak üstün olduğu hayvanlar 

damızlık hayvan olarak seçilmektedir (Faber ve ark. 2003). Çiftlik 

hayvanlarında ekonomik önemi olan özelliklerin bulunduğu genleri 

belirlemek için sığırlarda 1425, domuzlarda 1250 ve koyunlarda 500 

DNA işareti (marker) geliştirilmiş ve bu markerlar kullanılarak 

hayvanlarda kantitatif karakterleri etkileyen genlerin kromozom 

üzerindeki yerleri saptanmıştır (Ekinci ve ark. 2005). 

Hayvan ıslahı ve genetik alanında yapılan çalışmalar kapsamında çiftlik 

hayvanlarının gen özelliklerinin belirlenmesi, seçimi, haritalanması ve 

aktarılması gibi uygulamaların geliştirilmesi ile birlikte hayvansal 

üretimde, verimlilikte ve üretici gelirlerinde artış ve ekonomik fayda 

sağlanacağı görülmektedir. 

REPRODÜKTİF BİYOTEKNOLOJİ UYGULAMALARI 

Biyoteknolojik uygulamaların damızlık hayvan seçimi, döl verimi ve 

hayvansal üretim üzerinde de önemli etkileri bulunmaktadır. 

Hayvancılıkta üreme biyoteknolojilerini kullanmanın temel amacı, 
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üretimi, üreme verimliliğini ve hayvanlarda genetik gelişim oranlarını 

artırmaktır. Bununla birlikte prosedürler ve protokoller doğru bir 

şekilde takip edilirse üreme alanında kullanılan biyoteknolojik 

uygulamalar, üreme hastalıklarını kontrol etmek için de kullanılabilir 

(Madan, 2002). Biyoteknoloji ile entegre olan en yaygın reprodüktif 

uygulamaların başında; suni tohumlama, spermlerin döllenme 

kapasitesinin arttırılması, sperm cinsiyetinin belirlenmesi, 

senkronizasyon ve sabit zamanlı tohumlama, süperovulasyon, embriyo 

transferi ve in vitro embriyo üretimi gibi uygulamalar gelmektedir 

(Field ve Taylor, 2016).  

Hayvancılıkta suni tohumlama uygulamasının getirdiği çeşitli 

avantajlar bulunmaktadır. Bunlardan en yaygın olanları arasında, 

genetik iyileştirme, maliyet etkinliği, hastalık kontrolü, güvenli ıslah ve 

döl verimi yönetimi sayılabilir (Fesseha ve Degu, 2020). Rodgers ve 

ark. (2012) yılında yaptıkları bir çalışmada ticari inek-buzağı 

üretiminde kızgınlık senkronizasyonunun ve sabit zamanlı suni 

tohumlamanın ekonomik etkilerini belirlemek amacıyla kısmi bütçe 

analizi yöntemini kullanmışlardır. Çalışma sonucunda, sabit zamanlı 

suni tohumlama uygulanan inek başına 49.14 $’lık kazancın olduğunu 

tespit etmişlerdir. Bununla birlikte sabit zamanlı suni tohumlama 

uygulamasına maruz kalan inek başına sütten kesilme ağırlığının, 

(193.4 ± 4.3 kg), kontrol grubundaki ineklere (175.9 ± 4.3 kg) oranla 

daha yüksek olduğu belirtilmiştir. 

Sperm cinsiyetinin belirlenmesine ilişkin yapılan çalışmaların suni 

tohumlama endüstrisine sağlayacağı ekonomik katkı oldukça önem 
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taşımaktadır. Bu sayede, süt sığırcılığı faaliyetinde bulunan işletmeler 

dişi buzağı, besi sığırcılığı faaliyetinde bulunan işletmeler ise erkek 

buzağı üretimini teşvik edebileceklerdir (Ekinci ve ark. 2005). 

Dolayısıyla, çiftlik hayvan üreticilerinin, elde edilecek döl cinsiyetini 

gebelikten önce belirlemelerini sağlayacak bu yöntem, işletme 

düzeyinde üretkenliği, kârlılığı ve genetik potansiyeli en üst seviyelere 

çıkarabilecektir (Seidel, 2007). 

Suni tohumlama ve kızgınlık senkronizasyonundan sonra en sık 

kullanılan biyoteknolojik uygulama embriyo transferidir. Embriyo 

transferi, doğal üremeyle elde edebileceğinden daha fazla yavru üreten 

safkan hayvanlar ve genetik olarak üstün dişiler için kârlıdır. Ayrıca 

inekler, atlar, keçiler ve koyunlar dahil olmak üzere çeşitli evcil hayvan 

türlerinde de kullanılmaktadır (Hadgu ve Fesseha, 2020).  

Sığırlarda embriyo transferinin ekonomik etkilerinin değerlendirildiği 

bir çalışmada uygulanan duyarlılık analizi ile net getirilerin gebelik ve 

büyüme oranlarından büyük ölçüde etkilendiği ifade edilmiştir. 

Çalışma, 600 kg'lık olgun bir boyutla karakterize edilen orta boy dana 

genotipleri için sırasıyla 403 ila 494 kg ve 156 ila 273 $ arasında 

değişen optimum kesim ağırlığı ve net bugünkü değer (NBD) ile 

sonuçlanmıştır. Sonuçlar, yüksek gebelik oranlarının ve yüksek 

büyüme oranlarına sahip embriyoların, embriyo transferine yapılan 

yatırımdan en yüksek kârlılığı sağladığını göstermiştir (Ruvuna ve ark. 

1992). 

Japonya’da besi sığırcılığında cinsiyet kontrolünün yapıldığı bir 

çalışmada ise, dişi cinsiyet kontrolünün biyolojik verimliliği arttırdığı, 
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erkek cinsiyet kontrolünün ise yıllık net geliri arttırdığı tespit edilmiştir. 

Japonya'daki mevcut sığır-buzağı üretim koşullarında, cinsiyet 

kontrolünün uygulanması ekonomik olarak kayda değer etkiler 

göstermemiştir, ancak ikizlik, ekonomik olarak faydalı bulunmuştur. 

Cinsiyet kontrolünü içeren ve üretimde kullanılan bu teknolojinin kârlı 

olabilmesi için çiftleşme başına gebe kalma oranının iyileştirilmesi ve / 

veya teknik maliyetin azaltılması gerektiği belirtilmiştir (Oishi ve 

Hirooka, 2012). Sasaki ve ark. (2011) süt sığırları üzerinde yaptıkları 

bir çalışmada da daha nitelikli cins ve cinsiyetten buzağı seçiminin 

sperm cinsiyet tespiti ile mümkün olabileceğini ve bunun da tarımsal 

geliri arttıracağını belirtmişlerdir. 

Cinsiyet tayininde kullanılan yöntemler hızlı, kolay uygulanabilir, 

ucuz, güvenilir, sperm ve embriyoya zarar vermeyen ya da en az 

düzeyde etkileyecek yöntemler olmalıdır. Gelecekte bu yöntemlerin 

geliştirilerek daha uygulanabilir duruma gelmesi ile birlikte 

işletmelerde kâr oranlarında artış ve ıslah çalışmaları sonucu hedefe 

uygun yavru elde edilmesi gibi konularda olumlu gelişmeler 

beklenmektedir (Kara ve Bekyürek, 2020). 

HAYVAN BESLEMEDE BİYOTEKNOLOJİK UYGULAMALAR 

Gelişmekte olan ülkelerin çoğunda gerek yem kaynaklarının yetersiz 

olması, gerekse artan yem maliyetleri, yem kullanımının iyileştirilmesi 

gerektiğini ortaya koymaktadır. Hayvan yemlerinde kullanılan ve 

hayvanların beslenmesine katkı sağlayan enzimler, prebiyotik ve 

probiyotikler, tek hücreli proteinler, antibiyotikler vb. maddeler 

yemlerin besin değerlerini geliştirme ve hayvancılıkta verimliliğin 
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arttırılması yönünde, dünya genelinde entansif üretim sistemlerinde 

yaygın olarak kullanılmaktadır. Yemlerin hayvanlar tarafından 

sindirilmesini kolaylaştırma ya da hayvanların sindirim ve metabolik 

sistemlerini değiştirerek mevcut yemlerden daha iyi yararlanmalarını 

sağlamak için gen temelli teknoloji uygulamaları artan bir şekilde 

kullanılmaktadır (Madan, 2005). Yem özelliklerinin iyileştirilmesinde 

kullanılan bazı biyoteknolojik uygulamalar Tablo 2’de gösterilmiştir. 

Tablo 2. Yem özelliklerinin iyileştirilmesinde kullanılan bazı 
biyoteknolojik uygulamalar  

• Silaj aşılayıcıları 

• Amino asit takviyesi 

• Gıda güvenliği için teşhis (mikotoksinler) 

• Beslenme önleyici faktörlerin ve toksinlerin enzimler 

aracılığıyla uzaklaştırılması 

• Besin maddelerinin sindirilebilirliğini artırmak için 

enzim kullanımı (tek mideli ve geviş getiren) 

• Nişasta içermeyen polisakkaritlerin daha fazla 

sindirilebilirliği için enzim kullanımı 

• Gelişmiş sindirim için endojen enzimlerin takviyesi 

• Hastalığa özgü antikorlar gibi bağışıklık ürünlerinin 

takviyesi 

• Bağırsak büyümesini ve sağlığını teşvik etmek için 

hormon ve prebiyotik takviyesi 

• Probiyotik takviyesi 

• Atıktaki besin içeriğini azaltmak için enzim takviyesi 

Kaynak: Bonneau ve Laarveld, 1999 
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Endüstriyel fermentasyon yoluyla üretilen kristalin amino asitlerin 

kullanımı kapsamlı olmakla birlikte yapılan bazı çalışmalarda bu amino 

asitlerin kullanımı, gelişmiş rasyon formülasyonu ve daha düşük yem 

maliyeti ile sonuçlanmıştır (Bercovici ve Fuller, 1995).  

Hayvan beslemede enzimler genellikle besin değeri olmayan 

çözülebilir lifleri parçalamak ve hayvanların mevcut sindirim 

enzimlerini desteklemek amacıyla kullanılmaktadır (Özcan ve Ayaşan, 

2009). Yapılan bazı çalışmalarda amilaz ve asit proteaz enzimleri ilave 

edilmiş mısır-soya ile beslenen civcivlerin canlı ağırlık artışının %20, 

yemden yararlanma oranının ise %5 oranında arttığı tespit edilmiştir 

(Kobayashi ve ark. 2002). Bir diğer çalışmada ise alfa amilaz enzimi 

içeren ticari karışımlar kullanıldığında, etçi tavuklarda canlı ağırlık 

artışı meydana geldiği ve yemden yararlanma oranının iyileştiği 

gözlemlenmiştir (Alam ve ark. 2003). 

Tahıl, silaj ve saman gibi genetiği değiştirilmiş (GD’li) bitkilerden 

(dörtte biri artık gelişmekte olan ülkelerde yetiştirilmektedir) elde 

edilen yemler, büyüme oranlarında ve süt veriminde artışlara katkıda 

bulunmaktadır (Madan, 2005). GD’li bitkilerin çiftlik seviyesindeki 

ekonomik etkilerinin incelendiği bir çalışmada, GD bitki tohumlarının 

konvansiyonel tohumlara kıyasla % 97 oranında daha maliyetli olduğu 

ve bu üretimdeki toplam değişken maliyetlerin konvansiyonel üretime 

kıyasla % 23 daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Aynı çalışmada 

çiftlik düzeyinde kârlılık oranlarının GD üretimde % 75 daha fazla, 

maliyetlerin ise yine GD üretim için % 40 daha fazla olduğu 

hesaplanmıştır (Şahin ve ark. 2018). 
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Metabolik değiştiriciler, üretim verimliliğini (ağırlık artışı veya yem 

birimi başına süt verimi) artırmak, karkas bileşimini iyileştirmek (et-

yağ oranı), süt verimini artırmak ve hayvansal yağı azaltmak için de 

kullanılmıştır. Süt ineklerinde rekombinant sığır somatotropin (rBST) 

kullanımı hem süt verimini arttırmakta hem de hayvansal yağı 

azaltmaktadır. ABD'de, rBST kullanımının tipik olarak süt veriminde 

%10 ile % 15 düzeylerinde artışa sebep olduğu bildirilmektedir 

(Madan, 2005). 

Hayvan beslemede kullanılan bir diğer katkı maddesi ise 

prebiyotiklerdir. Prebiyotikler genellikle çiftlik hayvanlarının bağırsak 

mikrobiyal dengesini iyileştirmek için mevcut rasyonlarına 

eklenmektedir. Patel ve ark. (2015) yaptıkları çalışmada civcivlerin 

rasyonlarında kullanılan prebiyotik takviyesinin büyüme performansı 

ve beslenme ekonomisi üzerindeki etkisi gözlemlenmiştir. Yapılan 

çalışma sonunda prebiyotik takviyesi içeren rasyonlarla beslenen 

hayvanlarda yem alımı, ölüm oranı veya karkas özelliklerinde herhangi 

bir olumsuz etki görülmemiş fakat bu rasyonla beslenen hayvanlarda 

canlı ağırlık artışı, yem dönüştürme oranı ve civciv başına kâr oranında 

önemli ölçüde artış tespit edilmiştir.  

Bıldırcın rasyonlarına probiyotik takviyesinin etkilerinin incelendiği bir 

diğer çalışmada ise, hem yem hem de sudaki probiyotik takviyesinin 

yem tüketimi, su alımı, yem dönüşümü, yem verimliliği ve günlük 

yumurta üretimi üzerinde önemli bir etki sağladığı, ancak yumurta 

kütlesinde istatistiksel bir fark göstermediği tespit edilmiştir. Organik 

yem ve içme sularında %0.005 oranında probiyotik ilavesi ile beslenen 
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grupta gelir, kâr, başa baş noktası, getiri maliyet oranı, fayda-maliyet 

oranı ve yatırım getirisi açısından en iyi sonucun ortaya çıktığı 

belirlenmiştir (Lokapirnasari ve ark. 2017). 

Diğer yandan biyoteknoloji alanındaki gelişmelere paralel olarak, 

hayvanların büyüme ve yemden yararlanma verimliliğini arttırmada 

daha önce yem katkı maddesi olarak antibiyotikler kullanılmaktaydı. 

Fakat antibiyotik katkılı yemlerle beslenen hayvanların ürünlerinde 

kalıntı bırakması ve tüketici sağlığına yönelik tehlike oluşturması 

sebebi ile kanatlı beslemede yem katkı maddesi olarak antibiyotik 

kullanımı Avrupa Birliği’nin aldığı karar ile 2006 yılından itibaren 

yasaklanmıştır (Selaledi ve ark. 2020). Bu süreçten sonra 

antibiyotiklere alternatif yem katkı maddeleri olarak bitkisel ekstraktlar 

gündeme gelmiş ve etkilerinin incelendiği bir çok çalışma yapılmıştır. 

Bunlardan birisi, Zekić’in (2014) rasyona sarımsak tozu ilavesinin 

üretimde ekonomik verimlilik, maliyetler ve tavuk eti kalitesi başta 

olmak üzere broyler beslenmesine etkisini incelediği çalışmadır. 

Çalışma sonucunda sarımsak tozunun ilave edildiği gruptaki 

hayvanlarda kontrol grubundaki hayvanlara göre önemli ölçüde yüksek 

canlı ağırlık kaydedilirken her bir gruptaki broyler satış fiyatının da 

arttığı gözlemlenmiştir. 

Kara ve ark. (2012) tarafından yapılan bir çalışmada ise Japon bıldırcını 

yemlerine % 0.5 oranında ilave edilen humatın performans, karkas ve 

iç organ özellikleri, kemik külü ve ekonomik açıdan etkinliği 

araştırılmıştır. Çalışma sonunda humat katılan grupta; canlı ağırlık 

artışı, yemden yararlanma oranı ve kemik külü parametrelerinde önemli 
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düzeyde artış olduğu, yapılan ekonomik değerlendirmede ise humat 

katılan grupta hem besi performansının daha iyi olduğu hem de kontrol 

grubuna göre hayvan başına yaklaşık 0.7 TL (%32.5) ekstra gelir artışı 

sağladığı hesaplanmıştır. 

Hayvan besleme alanında biyoteknolojik uygulamalara ilişkin yapılan 

çalışmalar göstermektedir ki; gen bazlı teknolojiler, yem maddelerinin 

besin maddelerini koruyarak muhafaza edilmesi yoluyla hayvan 

beslenmesini iyileştirmek için yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu 

alanda biyoteknolojinin benimsenmesi, hayvanların beslenmelerinin 

iyileşmesini sağlamakta ve gerek girişimcilere gerekse üreticilere 

ekonomik fayda sağlamaktadır.  

Gelişmekte olan dünyada düşük sindirilebilirliğe sahip lifli yemler, 

çoğu geviş getiren hayvan için mevcut yemlerin büyük bir kısmını 

oluşturmaktadır. Bu nedenle, biyoteknoloji ve hayvan beslenmesine 

yapılacak olan yatırımın, hayvansal üretimin sürdürülebilirliği, gıda 

güvenliği ve hayvan refah koşullarının oluşturulması ve köylerde 

yaşayan düşük gelirli ailelerinin ekonomik durumlarının iyileştirilmesi 

noktasında önem taşıdığı görülmektedir (Getabalew ve Alemneh, 

2019). 

HAYVAN SAĞLIĞINDA BİYOTEKNOLOJİK UYGULAMALAR 

Günümüzde biyoteknoloji, hayvan sağlığını korumada da yaygın bir 

şekilde kullanılmaktadır. Hayvan hastalıklarının teşhisi, tedavisi ve 

önlenmesi konularında karşılaşılan zorluklar bu alanda biyoteknoloji 

kullanımını gerekli kılmaktadır. Bu amaçla geliştirilen yeni testlerin 
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yanı sıra, hastalıkların korunmasında önemli rol oynayan aşılar da 

kullanılmaktadır (Ekinci ve ark, 2005).  

Vektör kontrolü ve karantina gibi diğer hastalık önleme ve kontrol 

yöntemleri de yaygın olarak uygulanmasına rağmen, maliyetleri 

sınırlayıcı bir faktör olduğundan, aşılama uygulamaları sürülerde 

hastalık önlemenin nispeten sürdürülebilir bir yolu olmaya devam 

etmektedir. Diğer yandan hastalıkların tedavi aşamasını kolay-

laştırmak adına, hastalık teşhisi yönünde de biyoteknoloji uygulama-

larından yararlanılmaktadır. Önceleri yapılmakta olan teşhisler, büyük 

ölçüde spesifik antikor testi uygulamalarına dayan-maktaydı. Daha 

sonra biyoteknoloji alanında sağlanan gelişmeler, antikorların 

saptanması için artık rekombinant antijenleri kullanan - gen klonlama 

ve dizileme yoluyla geliştirilen - enzime bağlı immünosorbent testinin 

(ELISA) uygulanmasını sağlamıştır. Daha sonra hastalık teşhis araçları, 

en önemlileri polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) metodolojisinin 

geliştirilmesinden doğan temel DNA tespit teknikleri ile büyük ölçüde 

geliştirilmiştir (Kahi ve Rewe, 2008).  

Aşılama, hastalığı kontrol etmenin en etkili ve sürdürülebilir 

yöntemlerinden biri olarak bilinmektedir (Jutzi, 2003). Afrika'daki 

paraziter hastalıklara ve Asya'daki viral hastalıklara karşı aşıların, 

hastalığı etkili bir şekilde kontrol altına aldığı ve çiftlik hayvanı 

verimliliğini artırdığı gösterilmiştir (Madan, 2005). Etiyopya’da 

yapılan bir çalışmadaki finansal analiz ile, sığırlarda Nodüler Ekzantem 

Hastalığı (LSD= Lumpy Skin Disease) hastalığına karşı yapılan 

aşılamanın, sürü başına 136 ABD Doları tutarında pozitif net kâr 
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gösterdiği tespit edilmiştir. Çalışmada sadece hastalıkla ilişkili 

doğrudan maliyetler ve tedavi maliyetleri dikkate alınmış olup, 

genellikle aşılamanın ekonomik olarak etkili olduğu ve teşvik edilmesi 

gerektiği belirtilmiştir (Molla ve ark. 2017). 

Tanzanya’da yapılan bir diğer çalışma, ölümcül theileriosis hastalığına 

karşı yapılan aşılamanın, koruma sağlayarak, buzağı ölüm oranını % 

20'den yaklaşık %2'ye düşürerek hayatta kalma üzerinde çok büyük bir 

etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Maliyet-fayda analizi sadece 

aşılama fiyatının 15-25 ABD dolarına kadar çıktığı ve maliyet-fayda 

oranının 1/3 olduğu küçük ölçekli süt ürünleri üretim sistemleri için 

yapılmış olsa da, genel olarak hem hayvan sağlığı hem ekonomik 

açıdan bu çalışmada elde edilen sonuçlar oldukça olumludur 

(Homewood ve ark. 2006).  

Bulaşıcı sığır plöropnömonisi hastalığına bağlı olarak oluşan ekonomik 

kayıpların incelendiği bir başka çalışmada ise yapılacak aşılama ile 

hastalığın kontrolünün sağlanmasının üreticilerin ekonomik kayıplarını 

azaltmada ve gelirlerini artırmada önemli rol oynadığı belirtilmiştir. 

Çalışmada hastalığa bağlı ölüm kayıplarının değeri 30 milyon Euro 

olarak tahmin edilirken, toplam ekonomik maliyet (doğrudan ve dolaylı 

üretim kayıpları ve hastalık kontrol maliyetleri) 44,8 milyon Euro 

olarak kaydedilmiştir. Hastalığı kontrol etmek için yapılacak 14,7 

milyon Euro'luk bir yatırımın 30 milyon Euro'luk bir ekonomik kaybı 

önleyeceği de tahmin edilmiştir (Tambi ve ark. 2006). 

Yeni Zelanda’da yapılan bir çalışmada ise sığırlarda BVD (Bovin Viral 

Diyare) hastalığına karşı uygulanan üç temel kontrol sisteminin 
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(aşılama- test ve ıskarta- biyogüvenlik önlemlerinin artırılması) 

enfeksiyonun maliyetine oranla önemli ölçüde tasarruf sağladığı ve 

ekonomik anlamda avantajlı olduğu belirtilmiştir. Yapılan çalışmada 

uygulanan kontrol yöntemleri işletmeye girdi olarak bir maliyet getirse 

de 10 yıllık bir süreçte kontrolün getiri oranının, hastalığın maliyetine 

göre %123 oranında daha yüksek olduğu tahmin edilmiştir (Reichel ve 

ark. 2008). 

Bununla birlikte şap hastalığına neden olan virüs serotiplerinin 

moleküler karakterizasyonu, Asya'daki aşılama ve kontrol 

programlarına yardımcı olmuştur. Bu amaçla, Japonya ve Tayvan'da, 

çiftlik hayvanlarının kalıtsal zayıflıklarını teşhis etmek için DNA testi 

kullanılmaktadır. Bu test, domuzlarda stres sendromundan sorumlu 

genin varlığını aramaktadır. Bu gene sahip domuzlar, nakliye ve kesim 

stresine gösterdikleri tepki nedeniyle soluk, düşük kaliteli et üretme 

eğilimindedir. Dolayısıyla bu gene sahip hayvanlar üreme 

programlarının dışında tutulabilmekte, böylece genin daha az yayılması 

sağlanmaktadır (Fereja, 2016). 

Japonya'da, Holstein sığırlarında lökosit adezyon defektine neden olan 

geni kontrol etmek için DNA testi kullanılmaktadır. Bu rahatsızlığa 

sahip sığırlar, diş eti hastalığı, diş kaybı ve bodur büyümeden 

muzdariptir ve genellikle bir yaşına gelmeden ölmektedirler. DNA testi 

kullanılarak, taşıyıcılar belirlenebilmekte ve bu hayvanlar üreme 

sürülerinden çıkarılmaktadır. Üreme için kullanılan boğalar, taşıyıcı 

olmadıklarından emin olmak için de test edilebilmektedir (Madan, 

2005). Görüldüğü üzere hastalığa ait genlerin belirlenmesinde 
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kullanılan testler ve hastalıkların önlenmesinde kullanılan aşılama 

programları çeşitli ülkelerde yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. 

Hastalık genini taşıyan hayvanların belirlenmesi ve sürüden 

ayıklanması, hayvancılıkta aşılama uygulamalarının düzenli bir şekilde 

yapılması, hayvancılıkta hastalığa bağlı ekonomik kayıpların hem en 

aza indirilmesinde hem de hayvansal üretimde verimliliğin 

artırılmasında önemli rol oynamaktadır.  

SONUÇ 

Yapılan bu çalışma ile birlikte hayvancılıktaki biyoteknolojik 

uygulamaların yaygın kullanım alanları ve hayvancılıkta ve hayvansal 

üretimdeki ekonomik etkileri değerlendirilmiştir. Dünyada 

hayvancılıkta biyoteknoloji uygulamaları, transgenik hayvan 

teknolojisi, hayvan ıslahı ve genetik, hayvan üreme, hayvan besleme, 

hayvan sağlığı vb. alanlarda yaygın kullanım alanı bulmaktadır. 

Transgenik alanda gerçekleştirilen uygulamaların hayvansal üretime ve 

verimliliğe sağlayacağı katkılar ile birlikte, tüketicilerin daha sağlıklı 

hayvansal ürün tüketme konusunda da önemli rol oynayacağı aşikardır. 

Genetik manipülasyon ile elde edilecek gelişmeler, gelecekte umut vaat 

etmekle birlikte, etik ve yasal kurallar, gıda güvenliği ve toplumun 

benimseme düzeyleri gibi konular mutlaka göz önünde bulundurulması 

gereken konulardır. Çiftlik hayvanlarının genomları üzerinde 

uygulanacak gelişmeler ve hayvanlarda ekonomik özellikleri etkileyen 

bölgelerin tanınmasına olanak sağlayacak uygulamalar, hayvansal 

üretime, üretimde verimliliğe ve işletmelerin gelirlerine önemli ölçüde 

katkı sağlayacaktır. İşletmelerde ekonomik anlamda önem taşıyan 
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üreme sistemlerine yönelik çalışmalar da hayvanlarda genetik 

özelliklerin iyileştirilmesi ve üretimde verimliliğin artırılması 

hususunda önem taşımaktadır. Bununla birlikte gerek hayvan besleme 

gerekse hayvan sağlığı alanlarında biyoteknolojik uygulamaların 

ekonomik açıdan olumlu etkilerinin olduğu yapılan çalışmalarla da 

tespit edilmiştir. Hayvanların iyileştirilmesi, hayvansal üretim, 

verimlilik ve işletme kârlılığı gibi konularda çeşitli avantajları olan bu 

biyoteknolojik uygulamalar gerçekte bir dizi aşamadan oluşmakta ve 

kullanımı maliyetli olabilmektedir. Dolayısıyla gelişmekte olan 

ülkelerde biyoteknoloji kullanım alanlarında kaynak eksikliği 

nedeniyle çeşitli zorluklar yaşanmaktadır.  

Türkiye de son yıllarda hayvancılıkta çeşitli alanlarda kullanım alanı 

bulan biyoteknolojik uygulamalarda önemli gelişmeler göstermiştir. 

Fakat dünya ticaretinde biyoteknolojik ürünlerin pazar paylarının 

giderek arttığı da göz önünde bulundurulursa, üniversite özel sektör 

anlaşmalı modern biyoteknolojik çalışmaların yaygınlaştırılması ile 

birlikte Türkiye’de hayvansal üretim, üretimde verimlilik, ekonomik 

fayda gibi hususlarda çok daha önemli gelişmeler sağlanabilecektir.  
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“Biz ne sarayın ne sermayenin ne de sınıfların saltanatını istiyoruz. İstediğimiz 
sadece milletin hâkimiyetidir. Hep beraber bir tek yoldan ve bir tek hedefe 

doğru yürüyerek Türk köyünü ve Türk köylüsünü yükselteceğiz. Böyle bir ideal 
için güvendiğimiz en büyük varlık inan, bilgi ve fedakârlıktır. Diğer büyük bir 

varlık da bu işler konuşulurken, yazılırken, yapılırken Atatürk’ün daima 
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yeniden yazılmıştır. 21 
**Burdur Mehmet Âkif Ersoy Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği 
Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı, Burdur-Türkiye. ORCID ID: 0000-0002-9153-

060X E-mail: svgenc@yahoo.com22 
***ORCID ID: 0000-0002-8450-282X E-mail: aozgur65@hotmail.com23  
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GİRİŞ  

 

İnsanlık tarihinin en önemli olaylarından biri olan I. Dünya Savaşı, 

Osmanlı Devletini ortadan kaldırmış ancak Mustafa Kemal’in 

önderliğinde başlayan bir Kurtuluş Savaşı ile kadim Millet yeni bir 

devlet kurmuştur. Genç Cumhuriyet, Atatürk’ün hayatta olduğu ilk on 

beş yılında her alanda mucizeler yaratmış, devrim bilimden sanata, 

sanayiden tarım ve hayvancılığa kadar çağdaş bir ülke kurma yolunda 

dünyaya örnek olmuştur.  

Atatürk’ün 10 Kasım 1938’de vefatı sonrası İsmet İnönü, 11 Kasım’da 

Cumhurbaşkanı, Cumhuriyet Halk Partisinin 26 Aralık 1938 tarihli 

Olağanüstü Kurultay’ında da Milli Şef seçilmiştir (Koçak, 1997). 

İnönü, Celal Bayar’ı tekrar Başbakanlığa atayarak hükümet kurma 

görevi vermiştir. Ancak bu görev sadece 75 gün sürmüş, Bayar’ın oğlu 

Refii Bayar’ın adının karıştığı yolsuzluk davaları Celal Bayar’ı, 25 

Ocak 1939’da istifaya zorlamış, soruşturma sırasında Refii Bayar 

intihar etmiştir. Bu olayın ardından Refik Saydam’ın Başbakanlığında 

yeni bir Hükümet kurulmuş ve Muhlis Erkmen de Tarım Bakanı olarak 

atanmıştır.24 Erken milletvekili seçimlerinde (3 Nisan 1939) 

TBMM’nin üçte biri, yeni seçilmiş milletvekillerinden oluşmuş, Meclis 

profili, Atatürk Dönemine göre farklılaşmaya başlamıştır (Akşin, 2009; 

Çavdar 2008).  

Atatürk Döneminin Batı’dan uzak, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler 

Birliğine yakın tarafsız/bağlantısız ve bağımsız dış politikası yeni 

 
24

Resmi Gazete (1940): TBMM Kararı İcra Vekilleri Heyetine itimad beyan 
olunduğuna dair, Tarih: 13.07.1940, Sayı: 4560. 
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dönemde değişmeye başlamış, İnönü, yaklaşan Dünya Savaşında 

Türkiye’nin, İtalya ve Almanya tarafından tehdit edilebileceğini 

görerek, Batılı müttefikler ile SSCB’nin kurmaya çalıştığı blokta yer 

alması gerektiğini düşünmüş ve istemiştir (Akşin, 2009; Gümüş, 2006; 

Koçak, 1997). Litvinof’un Sovyet Dışişleri Bakanlığı döneminde Türk–

İngiliz görüşmeleri sıcak karşılanırken, ardılı Molotov Döneminde 

durum değişmiş; SSCB, Almanya’nın Batı’lı Müttefiklerce kışkırtıldığı 

iddiasıyla Mihver Devletleri ile uzlaşma arayışına girmiş, Almanya ile 

saldırmazlık paktı yaparak Polonya’yı paylaşma önerisini kabul 

etmiştir. İnsanlığın en korkunç felaketi olan II. Dünya Savaşı, 

Almanya’nın 1 Eylül 1939’da Polonya’yı istilasıyla başlamış, saldırıyı 

takiben İngiltere ile Fransa, Almanya’ya savaş ilan etmişlerdir. Alman–

Sovyet İttifakı ile tüm planlarını yeniden değerlendirmek zorunda kalan 

Türkiye, Fransa ve İngiltere’yle 19 Ekim 1939’da “Ankara Anlaşması” 

adıyla imzalanan ittifak antlaşmasıyla, Akdeniz’de çıkacak olası bir 

savaşta, bu üç devletin yardımlaşması kararlaştırılmıştır (Çavdar, 2008; 

Timur, 2003). Atatürk’ün ölümüyle değişen Türk dış politikasında, 

komşu devletlerle barış ve ittifak üzerine temellendirilen yaklaşım, Batı 

yanlısı bir çizgiye doğru evrilmiştir (Koçak, 1997).  

İlerleyen süreçte İtalya’nın, Fransa ve İngiltere’ye savaş ilanı, 

Türkiye’nin de savaşa girmesini gündeme getirmiş; ancak Türkiye, 

SSCB ile yaptığı antlaşmalara sadık kalacağını ve tarafsızlığını 

koruyacağını (14 Haziran 1940) bildirmiştir (Akşin, 2009; Kayra, 

2011). Yine Türkiye, Almanya ile 18 Haziran 1941’de Saldırmazlık 

Paktı imzalamış, bu olaydan dört gün sonra Almanya, SSCB’ye 

saldırmıştır. Bu durum Batılı Müttefiklerin tepkisine çekmiş ve ABD, 
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Türkiye’ye “Ödünç Verme–Kiralama”* yardımını bir süreliğine 

durdurmuştur (Balcıoğlu, 2007). Türkiye bu dönemde, mühimmat 

yüklü üç Alman treninin Irak’a transit geçişine izin vermiştir. Ancak 

yakınlaşma, Almanya’nın mutlak yenilgisinin kesinleştiği ve artık 

Türkiye’ye saldıramayacağı 1944’te son bulmuştur. Almanya ile siyasi 

ve ekonomik ilişkiler kesilmiş, Türkiye; Müttefik Cephesinde yer 

alarak, İngiltere Parlamentosu’na “Selam ve Muhabbet Telgrafı” 

göndermiştir.25 Bu hamlelere ek olarak Türkiye; 23 Şubat 1945’te, 

Almanya ve Japonya’ya savaş ilan etmiş ve 1 Ocak 1942 tarihli 

“Birleşik Milletler Beyannamesi”ne katılarak,26 Birleşmiş Milletler 

üyeliğine hak kazanmıştır (Avcıoğlu, 1990; Çavdar, 2008). Yalta 

Konferansı’nda (4–11 Şubat 1945), Türkiye ve Boğazlar gündeme 

getirilmiş, Stalin, Montreux’nun eskidiğini, Montreux Boğazlar 

Sözleşmesi’nin eskidiğini ve değişmesi gerektiğini söylemiştir 

(Balcıoğlu, 2007; Çavdar, 2003).  

Dönemin İktidarı, ülke sınırlarına kadar gelen II. Dünya Savaşına 

girilmesinin Cumhuriyetin sonu olacağını bilerek Savaştan uzak 

durmak için dünya siyasi tarihine geçen olağanüstü bir çaba 

sergilemiştir, ancak savaşın tüm ekonomik zorluklarını da 

tamamlayamadığı kalkınma çabalarından dolayı yaşamıştır. İktidarın 

ustaca manevraları ile Savaşa girmeyen Türkiye, İnönü’nün 

“…tedbirler zamana ve ihtiyaca göre uydurulmak lazımdı…” ilkesiyle 

 
*ABD’nin Müttefik Devletlere yaptığı yardım toplam 50 milyar $’ı bulmuş, bunun 6 
milyar $’ı yiyecek, 4 milyarı $’ı hizmet kalanı savaş malzemesi olmuştur. Yardımdan 
İngiltere, SSCB, Fransa, Çin vs. yararlanmıştır (Balcıoğlu, 2007). 
25Resmi Gazete (1944): T.B.M.M. Kararları, Tarih: 03.08.1944, Sayı: 5773. 
26

Resmi Gazete (1945): T.B.M.M. Kararı, Tarih: 24.02.1945, Sayı: 5940. 
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askeri ve ekonomik yardımları kabul etmiş, dış ticaret istatistikleri gizli 

tutulmuştur.27 Katıldığı ittifaklara rağmen II. Dünya Savaşı ülkeyi her 

açıdan hazırlıksız yakalanmıştır (Aydemir, 2000; Çavdar, 2003). Dış 

ticarete sıkı bir hükümet denetimi getiren önlemleri Başbakan Refik 

Saydam ve bürokratları hazırlamıştır. Beslenmesi gereken büyük bir 

ordu ve üretken nüfusun silahaltında olması ağır ekonomik sonuçlar 

getirmiş, savaş yılları, gıda ve temel giyim mallarının dağıtımında geniş 

kapsamlı bir tayınlama sistemiyle geçen çok zor ve uzun bir dönem 

olmuştur (Çavdar, 2008; Tezel, 1982). Ancak bu zor ve ağır şartlar 

bıçak sırtında geçen günleri getirse de Türkiye dış yardımları ancak 

kendi şartlarına uygun olduğu sürece kabul etmiştir. 

MİLLÎ KORUNMA KANUNU VE HAYVANCILIKLA İLGİLİ 
VERGİLER  

Savaş’ın çıkacağı konusunda şüphesi olmayan Türkiye Cumhuriyeti 

Hükümeti olası durumlara karşı her açıdan hazırlıklarını yaparken, 

ekonomik tedbirler için bir hazırlık Komisyonu kurmuştur. Komisyon, 

4 Eylül 1939’da İktisat Vekili Hüsnü Çakır’a “Müdafaa Ekonomisi” 

başlıklı bir rapor sunmuş, bu rapora dayanılarak “Millî İktisadı 

Korunma Kanun Projesi” CHP grubunda tartışılıp, eleştiriler sonrası 

çalışma yeni bir Komisyon’a havale edilmiştir (Aydemir, 2000; Çavdar, 

2008). Sonuçta, 18 Ocak 1940’da ekonomi ve savunma konularında 

hükümete geniş yetkiler veren “Millî Korunma Kanunu”28 (MKK) 

çıkarılmıştır. Bu Kanuna göre: “çiftçilik yapmaya elverişli her erkek ve 

 
27BMuGn.Md.K.: 30.10/268.805.20. 
28Resmi Gazete (1940): Milli Korunma Kanunu, Kanun No:3780 Resmi Gazete 
Tarihi: 18.01.1940, Resmi Gazete Sayı: 4417. 
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kadın” kendi zirai işlerini ihmal etmeyecek şekilde yaşadığı yerden 15 

km uzaklıktaki devlet ya da şahıs ziraat işlerinde ücretli 

çalıştırılabilecek, sahibinin işine yaramayan ziraat araçları 

kiralanabilecek, ekilen her dört hektar için bir çift öküz milli müdafaa 

yükümlülüğünden muaf tutulabilecektir. MKK’nın bazı hükümleri ile 

zaten güç durumda olan küçük çiftçilerin durumu daha da zorlaşırken, 

büyük arazi sahipleri bir açıdan kollanmış, savaş zengini hacıağaları 

doğuran nedenlerden biri olmuştur. Yaşattığı olumsuzlukların yanı sıra 

II. Dünya Savaşı sırasında Türkiye’nin savaşa girmeme konusunda 

gösterdiği dirençte en büyük dayanak MKK ile elde edilen kazançtır. 

Basın ve edebiyatta Varlık Vergisi kadar yer almaması ise bu Kanun’un 

getirdiği zorlukların Türk köylüsüne yaşattıklarının yeni kuşaklar 

tarafından bilinmemesinde önemli bir etkendir. Türk köylüsünün en 

başta severek yerine getirdiği MKK şartlarını, geçen zaman içinde 

soğuk karşılaması ve bunun cevabını seçim sandığında vermesi de 

siyasi tarih açısından önemli bir veridir (Çavdar, 2003; Karpat, 2008; 

Kayra, 2011). Başbakan Saydam, 29.02.1940 tarihinde radyoda yaptığı 

konuşmada mevcut yapının ülke ihtiyaçlarına göre değiştirileceğini, 

dünyanın yaşadığı buhranı, ülke savunması için bir yıldan fazla 

sürdürülen tedbirlerin devam edeceğini, bazı geçici vergileri, devlet 

dairelerinde mümkün olan tasarrufun yapılıp, en zorunlular dışında tüm 

masrafların kısılarak bütçeyi denkleştirdiklerini anlatmıştır. 

Savunmaya ayrılan 150.000.000 TL’nin kaynağını, inşa ve bayındırlık 
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programlarındaki kesintileri, Dünya Savaşının Türkiye’ye etkilerini 

açıklamıştır.29  

Başbakanlığın 10.07.1940 tarihli tamiminde, Savaşın ufukta görülmesi 

üzerine Eylül 1939 tarihli bildiriyle Türk çiftçisinin fazla ekime davet 

edildiği, tüm idari âmirlerden üretim konusunda azami gayret istendiği 

hatırlatılmış, üretimin sürekliliği ve aksamaması için aynı köyde ve 

köyler arasında işbirliğinin organize edilmesi istenmiştir. Bu konuda 

karşılaşılacak sorunlarda yetkililerin ve üreticilerin bizzat Başbakan’a 

başvurulabileceği söylenmiştir. Hayvancılığa yönelik özel bir uyarı 

olmasa da bu konularda Valiler Başbakana yazı yazmışlardır.  

II. Dünya Savaşı’nın getirdiği olağanüstü durumda uygulanmak üzere 

kıl ipliği, yün ve kıl mensucat, yün ve kıldan yapılmış hazır eşyaların 

vergileri %10 artırılmış,30 canlı hayvan, arpa, bulgur, mısır, ot, yulaf, 

saman, kepek nakliye ücretlerinden muaf tutulmuştur. Ticaret 

Vekâletine gerekli gördüğü yerlerde tiftik satın almak ve ihraç etmek 

için yetki verilmiş, dört ay sonra yeni bir Kararname ile yapağılara el 

konmuş, Mayıs 1941’de koyun, kıl keçisi, tiftik keçisi, sığır, manda, at 

(iğdiş aygır, kısrak), katır, deve, eşek ve domuzlar vergiye tabi 

 
29Resmi Gazete (1940): Başvekil Doktor Refik Saydam’ın dâhili ve harici meseleler 
hakkında 29.2.1940 tarihinde radyoda irad ettikleri nutuk, Tarih: 01.03.1940, Sayı: 
4447. 
30Resmi Gazete (1940): Fevkalade vaziet dolayısile bazı vergi ve resimlere zam 
icrasına ve bazı maddelerin mükellefiyet mevzuuna alınmasına dair kanun, Tarih: 
27.05.1940, Sayı: 4519. 
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kılınmıştır.31 Hükümet bir yıl sonra, büyükbaş ve küçükbaş hayvan 

alım, satım ve kesimini düzenlemeğe; bunlara el koymağa 

yetkilendirilmiştir.32 Hayvan başına alınan vergiler 1942’de tekrar 

artırılmıştır.33 Çeşitli kanunlarda değişiklikler yapan 1945 tarihli 

Kanun’a34 göre; koyun, kıl keçisi, tiftik keçisi, sığır, manda, at (iğdiş 

aygır, kısrak), katır, deve, eşek ve domuzdan ek vergi alınmaya 

başlanmış, yoklama süresi bittikten sonra Türkiye’ye sokulan hayvanlar 

o yıl için vergilendirilmemiştir. 

Ticaret burjuvazisi Savaş sırasında oluşan ekonomik şartları istismar 

ederek yüksek oranda kazanç sağlamış ancak bu kazanç ile orantılı bir 

vergi toplanamamıştır (Akşin, 2009; Avcıoğlu, 1990; Eraslan, 2007). 

Maaş ve gündeliklerden düzenli olarak vergi alınırken sayıları artan 

esnaf ve ticari işletmeler neredeyse hiç vergi vermemiş, bu durum 

 
31Resmi Gazete (1941): Fevkalade vaziyet dolayısile bazı vergi ve resimlere zam 
icrasına dair olan 3828 numaralı kanuna ek kanun, Tarih: 31.05.1941, Sayı: 4822. 
Bir ülkede, savaş olsun ya da olmasın ordu ve kentlerin hububat ihtiyacının 
üreticilerden sağlanmasına ilişkin iki farklı politika söz konusudur: 1-Devlet, piyasaya 
yoğun biçimde müdahale eder. Bu, istifçilik ve karaborsaya yol açar. Ancak devlet 
fiyat artışını sınırlayacağını planlamaktadır. 2-Devlet, piyasa işleyişine daha çok 
güvenir, müdahaleden kaçınır. Fiyat artışını talep artışının üretimdeki artışlarla 
karşılanacağı beklenir. Türkiye, Refik Saydam Başbakanlığında birinci, Şükrü 
Saracoğlu Başbakanlığında ise ikinci yöntemi benimsemiştir (Tekeli ve İlkin, 1988; 
Çavdar, 2003). 
32Resmi Gazete (1942): Milli Korunma Kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesine dair kanun, Tarih: 
03.02.1942, Sayı: 5023. 
33Resmi Gazete (1942): Fevkalade vaziyet dolayısiyle bazı vergi ve resimlere zam 
icrasına dair olan 3828 ve 4040 numaralı kanunların bazı hükümlerinin 
değiştirilmesine ve bazı vergi ve resimlere yeniden zam icrasına dair kanun, Tarih: 
30.05.1942, Sayı: 5119. 
34Resmi Gazete (1945): Bütçe yılının değiştirilmesi üzerine Kazanç, Hayvanlar, 
Muamele ve Bina Vergileri Kanunlarında değişiklik yapılmasına ve bunlara geçici 
maddeler eklenmesine dair kanun, Tarih: 13.06.1945, Sayı: 6030. 
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TBMM’de eleştirilere yol açmış, konunun etkileri ülke için zararlı bir 

durum yaratmıştır. İsmet İnönü 1942 yılı TBMM açılışında; dünya 

pahalılığının yükünü yalnız köylünün yüklenmesinin büyük bir 

haksızlık olacağını söyleyerek, “Bulanık zamanı, bir daha ele geçmez 

fırsat sayan eski batakçı çiftlik ağası ve elinden gelse teneffüs ettiğimiz 

havayı ticaret metaa yapmaya yeltenen gözü doymaz vurguncu tüccar 

ve bütün bu sıkıntıları politika ihtirasları için büyük fırsat sanan ve 

hangi yabancı milletin hesabına çalıştığı belli olmayan birkaç 

politikacı, büyük bir milletin bütün hayatına küstah bir surette kundak 

koymaya çalışmaktadırlar. Üç beş yüz kişiyi geçmeyen bu insanların 

Vatana karşı aşikâr olan zararlarını gidermek yolu elbette vardır.” 

demiş, savaş ortamından yararlanan karaborsacıları ve onlara karşı 

alınacak tedbirlerin işaretini vermiştir. Dönemin kimi siyasetçilerinin 

de bu çıkar gruplarıyla bağlantılar vardır. Tek Parti yönetimine son 

derece bağlı olan Yakup Kadri de bu gruplar içinde milletvekillerinin 

yanı sıra vali ve umum müdürlerinin olduğunu belirtmiştir (Oktar ve 

Varlı, 2010; Tezel, 1982). 

Sonuçta Hükümet, kentlerdeki savaş varsıllarından Varlık Vergisi 

almayı kararlaştırmış, bu amaçla “Varlık Vergisi Hakkında Kanun” 

çıkarılarak servet sahiplerinin aşırı kazançları üzerinden bir defaya 

mahsus özel bir vergi alınmıştır. Vergilendirilen büyük çiftçilerden; iş 

idaresine ve büyüklüğüne zarar verilmeksizin, vergi yükümlülüğünü 

yerine getirebilecek, Kanunda yazılı komisyonlarca tespit edilen kişi ve 

kurumlar kastedilmiştir. Vergi yükümlülükleri konusunda ziraat 

odasından iki üye seçilmesi kararlaştırılmıştır. Verginin uygulanış 

biçimi Hükümetin amacı konusunda şaibeleri beraberinde getirse de 
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1942 bütçe gelirlerinin gerçek değeri artmış, bütçe açığını kapatmada 

etkili olmuştur (Karpat, 2008; Kayra, 2011; Koçak, 1997; Tezel, 1982).  

Başbakan Şükrü Saracoğlu, CHP’nin Altıncı Büyük Kurultay’ında35 

Varlık Vergisinin Hazineye getirdiği milyonların sadece fevkalade 

bütçe açığını kapayabildiğini, vergiyi tüm vatan çocuklarının seve seve 

verdiğini, bu verginin azınlıkları ezmek için konduğu iddiasının “adi 

ve çirkin bir iftira” olduğunu söylemiştir. Bu vergiden elde edilen 270 

milyon TL’nin 105 milyonunun azınlıklar ve yabancılar tarafından 

ödendiği, varlık vergisi ile birlikte uygulanan diğer bir vergi ile Devlete 

600 bin tona yakın hububatla bir miktar pirinç ve yağ temin edildiğini, 

bunların piyasa fiyatının 600 milyon TL ettiğini söylemiştir. Bu 600 

milyona karşılık Devlet yalnız 120 milyon TL vermiş, böylece 480 

milyon TL vergi tahsil edildiğini, verginin büyük yekûnunda ne bir 

yabancının ne de bir azlığın bir katkısı olmadığını belirtmiştir. İlke 

olarak doğru olan bu verginin, ülkenin dış ticaretine hâkim olan azınlık 

ve dönmelere karşı bir hareket gibi görünmesi Batı kamuoyu tarafından 

olumsuz karşılanmış ve iş dünyasını tedirgin etmiştir (Ahmad, 2009; 

Timur, 2003). Uygulanması 1944 başında kaldırılan Varlık Vergisi 

aleyhinde yapılan tüm yayın ve çalışmalar bu çevrelerce sürekli destek 

görmüş, dönemin zorluğunu en ağır vergilerle yaşayan köylü ve emekçi 

sınıfının yaşadıkları adeta görmezden gelinmiştir.  

 

 
35Resmi Gazete (1943): Basvekil ve C.H.P. Genel Baskan Vekili Sükrü 
Saracoğlu’nun C.H.P.’nin 6’ncı Büyük Kurultayının 15.6.1943 tarihindeki 
iradettikleri nutuk, Tarih: 16.06.1943, Sayı: 5431. 
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HAYVAN YEMLERİ 

Hayvanların beslenmesi konusunda da düzenlemeler yapılmıştır. 

Koşum hayvanları için 1 Kasım 1941’den itibaren yeni mahsule kadar 

üst üste ortalama ayda 45 kilo ve koşulmayan hayvanlar için de ayda 15 

kilo arpa ve yulaf hesap edilmiş; küçükbaş hayvanlar için yemlik arpa 

ve yulaf tahsisi kaldırılmıştır.36 Savaş koşullarında 13 Ocak 1942’de 

önce ekmek; ilerleyen günlerde et, un, şeker ve Sümerbank ürünleri 

karneye bağlanmıştır (Eraslan, 2007). Buna paralel olarak çiftlik 

hayvanlarının beslenmesinde bölge ve çalışan–çalışmayan hayvanlar 

açısından farklı yem programı uygulanmıştır.37  

Süregelen durum, ülke savunmasında kullanılacak hayvanların 

ithalatında vergi muafiyetini getirmiştir.38 Bu durumda yapılacak 

işlemler “Gizlilik” kaydı altında bir istihbarat olayı şeklinde 

yürütülmüş, ilgili evrakın gizliliği 1994 yılında kaldırılmıştır.39 

Bağırsak ticareti yapanlara, hayvan tacirlerine, senelik gayri safi geliri 

100 TL’den yukarı olan kasaplara, pastırma ve sucuk ticareti yapanlara, 

peynir yapan ve satanlara 17 Mayıs 1944’te yeni vergiler getirilmiştir.40  

 
36Resmi Gazete (1941): Kararname, Tarih: 24 Teşrinisani 1941, Sayı: 4966. 
37Resmi Gazete (1942): 1942 yılı hububat mahsulüne el konulması hakkındaki 
kararnamenin tatbikına dair talimatname, Tarih: 18.06.1942, Sayı: 5135. 
38Resmi Gazete (1942): Fevkalade ihtiyaçlar için Milli Müdafaa Vekilliğince yurda 
sokulacak maddelerin vergi muaflıkları hakkında kanun, Tarih: 29 Kânunuevvel 
1942, Sayı: 5292. 
39BKKK: 30.18.1.2/88.100.7. 
40Resmi Gazete (1944): Fevkalade vaziyet dolayısıyla bazı vergi ve resimlere zam 
icrasına dair olan 3828, 4040, 4226 ve 4437 sayılı kanunlara ek kanun, Tarih: 
26.05.1944, Sayı: 5714. 
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İhtiyar heyetleri, çiftçi mallarının korunmasına yönelik çıkarılan bir 

Kanun’la,41 hayvanların geçeceği yollar üzerindeki tarla, bağ, bahçe 

sınırları ve su arklarını belirlemekle görevlendirilmiştir. Başıboş 

yakalanıp, 15 gün içinde sahiplerince alınmayan hayvanların ihtiyar 

heyetince uygun bir pazar yerinde satılması, yapılan masrafların satış 

bedelinden düşülüp, kalanının bir yıl saklanıp, bu süre içinde 

alınmadığı takdirde koruma sandığına devredilmesi hükmü 

getirilmiştir. Beş yaşına kadar (beş yaş dâhil) sığır ve mandaların 

1942’de bir Kararnameyle42 kasaplık olarak alım, satım ve kesimleri 

yasaklanmıştır. Zorunlu kesimlerle, yaş sınırlarında bulunan çift, 

koşum ve damızlık olmayan hayvanlarsa yaş sınırı kayıtları dışında 

tutulmuş, veteriner hekim bulunmayan yerlerde bu işlemlerin yerel 

belediye ve muhtarlıklarca, askeri birliklerdeyse kıta veteriner 

hekimlerince yapılması kararı alınmıştır. Kesimlerin mezbahalarda 

yapılması, mezbahası olmayan kasaba ve köylerde belediye ve 

muhtarlıklarca kesim yerlerinin tayin edilmesi istenmiştir.43 Buraların 

mahalli idare, zabıta, belediye amirleri ve veteriner teşkilatınca sürekli 

kontrolü zorunlu kılınmıştır. Mezbahalardan yararlanamayan askeri 

birlikler, kesim yeri kaydından muaf tutulmuş, uygulama yetkisi kıta 

veteriner hekimlerine verilmiştir. Bunun yanı sıra her yaştaki sığır ve 

mandaların, bunların ham derilerinin alım–satımının, pazar ve 

panayırlarda yapılma zorunluluğu getirilmiş, menşe şahadetnamesi 

 
41Resmi Gazete (1941): Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanun, Tarih: 
10.07.1941, Sayı: 4855. 
42Resmi Gazete (1942): Kararname No:17850, Tarih: 11.05.1942, Sayı: 5103. 
43Resmi Gazete (1944): Kararnameler, Tarih: 2 Kânunuevvel 1944, Sayı: 5869. 



364 HAYVANCILIK SEKTÖRÜNE EKONOMİK BAKIŞ 

olmayan hayvanların alım satımı yasaklanmıştır. Hayvan pazarı 

açmamış belediyelerin bir ay içinde bu yerleri açması ve bunu Tarım 

Bakanlığı’na bildirmesi zorunlu kılınmıştır. Kişisel ihtiyaç haricinde 

sığır, manda ve bunların derilerini kasaba, köy, yayla, otlakıyeleri 

dolaşarak alıp–satma, veteriner sağlık raporu ve sürek cüzdanı olmayan 

her yaştaki sığır ve manda ile bunların ham derilerinin nakilleri 

yasaklanmıştır. 

HAYVAN HASTALIKLARI İLE MÜCADELE 

Ağır yokluk ve sıkıntının sürdüğü bu dönemde hayvan hastalıklarına 

karşı mücadele de sürdürülmeye devam etmiştir. “Hayvan Sağlık 

Zabıtası Nizamnamesine ek Distomatosis ve Hypodermosis 

Hastalıkları Nizamnamesi”,44 “Hayvan Sağlık Nizamnamesine Ek 

Nizamname” ile “Hayvan Sağlık Zabıtası Nizamnamesinin bazı 

maddelerini değiştiren ve bazı maddelerini kaldıran Nizamname”45 

yürürlüğe konarak, abortus enzooticus, mastitis contagiosa, agalactia ve 

strongylosis hastalıklarına karşı mücadele esasları belirtilmiştir. At 

vebası 3 Ocak 1945’te ihbarı zorunlu hastalıklar arasına alınmıştır.46 

“Şehir ve Kasabalardaki Mahalle Muhtar ve İhtiyar Kurulları Tüzüğü” 

47 ile muhtar ve ihtiyar heyetine ihbarı mecburi bir hastalığı şehir veya 

kasabada bulunan resmi veteriner kurumuna ve en büyük mülki 

 
44BKKK: 30.18.1.2/90.20.10, Resmi Gazete (1940): Kararnameler, Tarih: 
16.03.1940, Sayı: 4460. 
45Resmi Gazete (1943): Kararname, Tarih: 27.04.1943, Sayı: 5390. 
46BKKK: 30.18.1.2/107.90.2, Resmi Gazete (1945): Kararnameler, Tarih: 
20.01.1945, Sayı: 5910. 
47Resmi Gazete (1945): Bakanlar Kurulu Kararı, Şehir ve Kasabalardaki mahalle 
Muhtar ve İhtiyar Kurulları Tüzüğü, Tarih: 26.04.1945, Sayı: 5991. 
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memura bildirme zorunluluğu getirilmiştir. Islah-ı Hayvanat 

Kanunu’nda yapılan değişiklikle: Mahallelerde bulunan aygır ve 

boğaların muayene için ilgili veteriner veya ziraat memurlarına 

bildirimi zorunlu tutulmuştur. 

Savaşın ekonomik sıkıntılarına rağmen antraks, sığır vebası, ruam, keçi 

ciğer ağrısı nedeniyle öldürülen hayvanlarla, keçi ciğer ağrısı, verem ve 

abortus enzooticus nedeniyle kesilen ya da bulaşma şüphesiyle 

öldürülen, ihbarı zorunlu hastalıklardan herhangi birine karşı yapılan 

aşı ve tedaviden dolayı ölen hayvanların değerlerinin tamamının 

ödenmesi hükmü getirilmiştir. Hastalıkları bildirilmemiş veya hasta 

olduğu bilinerek satın alınmış hayvanlar, yabancı ülkelerden yurda yeni 

getirilmiş hayvanlardan hastalananlar, ülke dışındayken hastalık 

etkenini alarak, kuluçka döneminde ülkeye getirildikleri belirtilen 

hayvanlar için de tazminat ödenmemesi kararlaştırılmıştır. 

At vebası görülen ülkelerden kaçak olarak Türkiye’ye sokulan tek 

tırnaklı hayvanlar ve bunlardan elde edilecek ham maddelerin 

tazminatsız olarak itlaf ve imha edilmiştir. Ülke dâhilinde bu hastalığa 

yakalananlar itlaf ve imha edilirken kıymetlerinin tamamı ödenmiştir.48 

VETERİNER HEKİMLİĞİ VE HAYVANCILIK ALANINDA 

ÖRGÜTLENME 

Ekonominin temelini oluşturması bakımında hayvancılık üzerine 

tedbirler önemli görülmüştür. Mersin merkezli, İçel, Niğde, Seyhan, 

 
48Resmi Gazete (1945): Hayvan Sağlık Zabıtası Kanununun 58 ve 59’uncu 
maddelerinin değiştirilmesine ve at vebasına tutulan hayvanların öldürülmesine ve 
tazminine dair kanun, Tarih: 22.06.1945, Sayı: 6038. 
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Maraş, Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Elazığ, Tunceli, 

Diyarbakır, Siirt, Hakkâri, Bitlis, Muş ve Van’ı kapsayan “Cenup 

Vilayetleri Canlı Hayvan İhracatçıları Birliği” ve İzmir merkezli İzmir, 

Aydın, Manisa, Muğla, Denizli, Burdur, Isparta, Antalya, 

Afyonkarahisar, Çanakkale, İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne’yi 

kapsayan “Garp Vilayetleri Canlı Hayvan İhracatçıları Birliği” 

kurulmuştur.49 Tiftik almak, tiftik ihracatı yapmak için Ticaret Ofisi’nin 

yetkilendirilmiştir.50  

Savaşın tüm şiddetiyle sürdüğü 14 Ekim 1940’da “Alâmetifarikası51” 

dörtlü yonca yaprağı olan “Türkiye Hayvan Yemi Yetiştirme Cemiyeti”52 

kurulmuştur. Tarım Bakanlığı kontrolünde çalışacak Derneğe, Ankara 

ve ilçe merkezlerinde şube açma yetkisi verilmiştir. Yönetim Kurulu, 

dönemin Tarım Bakanı Muhlis Erkmen, Giresun Saylavı Fikret Atlı, 

Ankara Tohum Islah İstasyonu Asistanı Muzaffer Önhon, YZE Tarla 

Bitkileri Bölümünden Doç. Dr. Ömer Rüştü Tarman, İçişleri Bakanlığı 

Köycülük Şubesi Müdürü Baha Koldaş, YZE Hayvan Besleme 

Şubesinden Doç. Dr. İsfendiyar Kadaster, Veteriner Umum Müdürü 

Atçılık Uzmanı İhsan Akhun’dan oluşmuştur. Merkezi Ankara 

Soğukkuyu’daki Atlıspor Kulübü’dür. Dernek; mera ve çayır verimini 

artırmak ve korumak için alınacak önlemleri yaymak, hayvan yemi 

ziraatının artırılıp, yemden en iyi şekilde yararlanma yöntemleri 

 
49BKKK: 30.18.1.2/90.26.13, Resmi Gazete (1940): Kararnameler, Tarih: 
25.03.1940, Sayı: 4467. 
50Resmi Gazete (1941): Fevkalade vaziyet dolayısile bazı vergi ve resimlere zam 
icrasına dair olan 3828 numaralı kanuna ek kanun, Tarih: 31.05.1941, Sayı: 4822. 
51Ayırıcı nitelik, ayırıcı özellik, sembol. 
52Resmi Gazete (1940): İlanlar, Tarih: 20.Teşrinisani 1940, Sayı: 4665. 
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konusunda genelge hazırlamak, uğraş alanı ile ilgili buluşları yaymak, 

çiftçi ve hayvan yetiştiricilerine tohum, araç–gereç temini ve kullanma 

şekillerini öğretmek, örnek mera, çayır ve yem tarlaları kuranlar 

arasında yarışmalar düzenleyerek teşvik etmek, her türlü araçlardan 

yararlanarak çalışmaların ülkede kısa sürede kökleşmesine ve 

Hükümetçe bu alanda yapılan yardımlardan azami ölçüde yararlanmak 

için yetiştiricilere yol gösterici olmak görevlerini üstlenmiştir.  

Bunun yanı sıra 25 Mart 1943’te Türkiye’de at yarıştıran ve yarış atı 

yetiştirenlerin çıkarlarını korumak, at yarışlarını geliştirmek amacıyla 

“Yarış Atları Yetiştiricileri ve Sahipleri Cemiyeti”53 kurulmuştur. 

Başbakan ve Tarım Bakanı “Cemiyetin Tabii Üyesi” sayılmıştır. 

Merkezi Ankara’da olan ve başka kentlerde şube açmayan Derneğin 

Kurucuları; Giresun Milletvekili Fikret Atlı, Müteahhit Ahmet Atman, 

Tüccar İlhami Aytaç, Vakit Gazetesi Muhabiri Ali Ersan, Tüccar Suat 

Karaosman ve Tüccar Vehbi Koç’tur. 

Savaşın sonlarına doğru 6 Nisan 1945’te “Hayvan Mahsulleri Türk 

Anonim Ortaklığı” adıyla, her çeşit hayvanı yetiştirmek, hayvansal ürün 

üretip, alım satımını yapmak amacıyla uygun çiftlikler ve tesisler 

kurmak için merkezi İstanbul’da, 50 yıl süre ve 30.500 TL sermaye ile 

bir şirket kurulmuştur.54  

 

 

 
53Resmi Gazete (1943): Yarış Atları Yetiştiricileri ve Sahipleri Cemiyeti 
Nizamnamesi, Tarih: 30.04.1943, Sayı: 5393. 
54BCA: 30.18.1.2./108.22.20 
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EĞİTİM – ÖĞRETİM  

Atatürk’ün en büyük ideallerinden olan köylünün kalkınması 

düşüncesini hayata geçirecek “Köy Enstitüleri Kanunu”55 CHP içindeki 

ağır muhalefete rağmen 22 Nisan 1940’ta çıkarılmıştır. Dönemin 

iktidarının büyük umutlar beslediği bu atılımın görüşüldüğü Meclis 

oturumlarında övgü dolu konuşmalar yapılsa da oylamaya 148 

milletvekilinin gelmesi gizli ve önemli bir muhalefetin varlığını da 

ortaya çıkartmıştır56 (Çavdar, 2008; Koçak, 1997). Kanun’a göre 

Enstitü mezunu öğretmenlere çift ve gelir hayvanları, Devlet tarafından 

parasız olarak verilmiş, köy okuluna ait hayvanlar okul malı sayılmış, 

bu hayvanlar üzerinden elde edilecek gelir öğretmenlere bırakılmış, 

öğretmenin görev yerinden ayrılışında demirbaş hayvanların teslim 

edilmesi hükmü getirilmiştir. “Köy Okulları ve Enstitüleri Teşkilat 

Kanunu”nda57 ise öğretmenlere Tarım Bakanlığı uzmanlarıyla, valilik 

ziraat müdürleri ve ziraat öğretmenleriyle işbirliği yapma ve köy 

öğretmenlerine köyde ve yakın çevrede bulunan korunması gereken 

hayvan ve bitki türlerinin belirlenip korunması için ilgili kişi ve 

kurumlarla işbirliği yapma zorunluluğu getirilmiştir. Köyün ortak malı 

olarak kurulacak çayırlıklar için köylülerin birlikte çalışmaları ve 

gelirlerine göre köy bütçesine katkıda bulunmaları, okuldaki 

damızlıkların köylülere ücretsiz verilmesi, hayvanların görev sırasında 

 
55Resmi Gazete (1940): Köy Enstitüleri Kanunu, Tarih: 22.04.1940, Sayı: 4491. 
56Resmi Gazete (1942): Başvekil Şükrü Saracoğlu’nun T.B.M. Meclisi umumi 
Heyetinin 5/8/1942 tarihli toplantısında vaki olan beyanatı, Tarih: 06.08.1942, Sayı: 
5177.  
57Resmi Gazete (1942): Köy Okulları ve Enstitüleri Teşkilat Kanunu, Tarih: 
25.06.1942, Sayı: 5141. 
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ölmeleri veya kazaya uğramalarında “Sağlık ve İçtimai Yardım 

Sandığı”ndan tazmin edilmesi hükmü konmuştur. Köy Enstitüleri her 

alanda olduğu gibi hayvancılık alanında da Cumhuriyetin ve dünyanın 

en zor zamanlarında kurulan en önemli ve övünç kaynağı bir kurum 

olarak tarihe geçmiştir.  

Hayvan Sağlık Memurları Okulu ve hayvan sağlık memurları ile ilgili 

de çalışmalar yapılmış 1941’de çıkarılan bir Tüzükle,58 eğitim süresi, 

okula kabul koşulları, sınav ve sınıf geçme şartları, hayvan sağlık 

memurlarının, görev sınıfları, hastalık durumunda yapacakları ve 

yetkileri düzenlenmiştir. 

II. Dünya Savaşı’na girme olasılığına karşın her alanda olduğu gibi 

veteriner hekimlerin de tedbirli ve hazırlıklı olmaları sağlanmaya 

çalışılmıştır. Savaş konusunda güncel bilgilerin öğretilmesi için Türk 

Veteriner Hekimleri Derneği, Veteriner Fakültesi’nde savaşa hazırlık 

konulu konferansları düzenlemiştir (Anonim, 1941a; Anonim, 1941b).  

Bu süreçte veteriner hekimliği öğretimi üzerine çalışmalar da 

sürdürülmeğe devam etmiştir. “Stajyer Veterinerlere Dair 

Talimatname” hazırlanarak il veteriner müdürlerinin yanında bir yıl 

süreyle staj yapacakların görev ve sorumluluklarının yanı sıra idari 

amirlerin de stajyerlere karşı tutum ve davranışlarının nasıl olması 

gerektiği belirtilmiştir. Stajyerler için yörenin sosyo-ekonomik durumu, 

hayvan hareketleri, bitki örtüsü ve meteorolojik özelliklerini öğrenmek 

ve genel ve özel iki tez yazmak yükümlülüğü getirilmiştir (Anonim, 

 
58

Resmi Gazete (1941): Hayvan Sağlık Memurları Mektebi ve bu memurların vazife 
ve selahiyetleri hakkında Nizamname, Tarih: 28.05.1941, Sayı: 4819.  
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1942a). Veteriner hekimlerin mesleki uzmanlık yapmaları konusunda 

“Veteriner Teşkilatı İhtisas Talimatnamesi” çıkarılmış; ancak Resmi 

Gazetede yayımlanmamıştır. Teşkilatta görevli veteriner hekimlerin 

donanım ve kariyerlerini geliştirmek amacıyla klinik, laboratuvar ve 

zootekni alanlarında uzmanlık yolu açılmış, Tarım Bakanlığı, bu 

konuda bir örneklik sağlamağa çalışmıştır (Anonim, 1942b). 

TOPRAK REFORMU 

Osmanlı Devleti’nin merkezi çöküntüsü dirlik sahiplerinin toprakların 

üzerinde hak iddia etmelerine yol açmış bu grup zaman içinde toprak 

ağası bir sınıfı oluşturmuş, Ermeni tehciriyle göç edenlerin arazileri de 

bu zümreye kalmıştır (İnce, 2008). Toprak reformu Cumhuriyetin ilk 

yıllarında satır aralarında da olsa gündeme gelmiş, en ciddi adım 

Atatürk’ün 1937’de Meclis konuşmasında atılmış ancak toprak 

reformuna yönelik sözleri “alkış almamıştır” (Önal, 2010). Bu ulvî 

amaç Atatürk sonrası tamamlanmak istenmiş, İnönü 1941 yılı TBMM 

açış konuşmasında konuyu gündeme getirmiş ve topraksız köylüye 

devlet malı toprakların dağıtıldığını söylemiştir.59 Saracoğlu, 

başbakanlık görevini üstlendiği gün Meclis konuşmasında; ülke 

ihtiyaçları ve yaşanan zorlukları anlatırken “Köylüyü topraksız, toprağı 

da köylüsüz bırakmayacağız” sözleriyle toprak reform konusunda âdete 

meydan okumuştur.60 Toprak reformu konusunda, 1941–1942 

 
59Resmi Gazete (1941): Reisicümhur İsmet İnönü’nün T.B.M. Meclisinin altıncı 
intihap devresinin üçüncü içtima yılını açarken Umumi Heyette irad buyurdukları 
nutuk, Tarih: 3 Teşrinisani 1941, Sayı: 4948. 
60Resmi Gazete (1942): Başvekil Şükrü Saracoğlu’nun T.B.M. Meclisi umumi 
Heyetinin 5/8/1942 tarihli toplantısında vaki olan beyanatı, Tarih: 06.08.1942, Sayı: 
5177.  
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yıllarında Tarım Bakanı Muhlis Erkmen çalışma yapmış ancak bir 

sonuca varamamıştır. 

18 Mart 1943’te kurulan yeni Hükümette Tarım Bakanlığı görevine 

İnönü ile yaptığı pazarlık sonucu Prof. Dr. Şevket Raşit Hatipoğlu’nun 

gelmesi,61 Yeni Hükümet Programı’nda62 Toprak Kanunu’nun 

zorunluluğundan söz edilmesi yönetici iradenin konuyla ilgili isteğini 

ortaya koymuştur. Yine Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, 1944 yılı Meclis 

Açış Söylevinde:63 “Eğer kuvvetle ümit ettiğim gibi, bu sene Toprak 

Kanununu çıkarırsak, ziraat bakımından büyük neticeler verecek ve 

toplumsal bünyemizin esas bir meselesi olan davayı temel bir tedbire 

bağlamış olacağız.”…“Memleketin ekonomisinde hayvan zenginliğimiz 

küçük görülmeyecek bir derecededir. Fakat gerek sayı, gerek değer 

bakımından daha çok ihtiyaç karşısındayız. İlkel şekilde hayvan 

yetiştirme, teknik şekilde iyileştirilecektir. Hele bu Memleketin en esaslı 

bir derdi olan hayvan bakımı meselesi, bilinçli ve usulde temelinden 

düzeltilmek lazımdır.” diyerek hayvancılık ve Toprak Kanunu 

konusunu bir kez daha gündeme getirmiştir. Tarım Bakanı Hatipoğlu 

konunun ilk olarak 14 Mayıs 1945’de TBMM’ye “Çiftçiye Toprak 

Dağıtılması ve Çiftçi Ocaklarının Kurulması” adıyla tasarı olarak 

gelmesini sağlamış, uzun ve sert tartışmalar sonunda 11 Haziran 

 
61Resmi Gazete (1943): T.B.M.M. Kararı, Tarih: 18.03.1943, Sayı: 5358. 
62Resmi Gazete (1943): Başvekil Şükrü Saraçoğlu tarafından 17/3/1943 tarihinde 
Heyeti Umumiyede okunan Hükümetin programı, Tarih: 18.03.1943, Sayı: 5358. 
63Resmi Gazete (1944): Reisicumhur İsmet İnönü’nün T.B.M. Meclisinin yedinci 
intihap devresinin ikinci içtima yılını açarken Umumi Heyette irat buyurdukları nutuk, 
Tarih: 2 Teşrinisani 1944, Sayı: 5846. 
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1945’te “Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu”64 adıyla çıkarılmıştır 

(Akad, 1989; Avcıoğlu, 1990; Çavdar, 2003; İnce, 2008; Önal, 2010). 

Kanun’a göre, “veteriner okullarını bitirenler” de öncelikli olarak arazi 

verilecek kişiler arasına alınmıştır. Hayvan yetiştirme kurumlarından 

dağıtılan damızlıkların Kanun gereği öncelikle topraklandırılmış 

köylülere verilmesi kararlaştırılmıştır. Kanun’un kabulünü: “1–Büyük 

Millet Meclisi, çiftçiyi toprağa kavuşturma davasının ilk sahibi 

Atatürk’ün yüce adını en derin saygı ile anar. 2–Büyük Millet Meclisi, 

Anayasada çiftçiyi toprak sahibi kılmak için yapılan değişiklikten 

başlayarak bu devrim hareketini şu tarihi ana kadar azimle takip eden 

Yüce Şef İnönü’ye en derin saygılarını sunar. 3–Büyük Millet Meclisi, 

çiftçiyi toprağa kavuşturma tasarısını Meclise getirerek büyük davanın 

kanunlaşmasındaki tarihi hizmetinden dolayı Sayın Saracoğlu 

Hükümetini kutlar, ona sevgi duyguları içinde başarılar diler.” ifadeleri 

ile kutlamıştır. Kanun bir bayram olarak kabul görmüş ve çıkarılan 

“Toprak Bayramı Kanunu”65 ile 11 Haziran 1945’i takip eden Pazar 

gününün her yıl Toprak Bayramı olarak kutlanması kabul edilmiştir.66 

Büyük toprak sahiplerinin engelle-mesine rağmen,Yasa çerçevesinde 

büyük miktarlarda hazine toprağı, topraksız ve az topraklı köylülere 

dağıtılmıştır (Pamuk ve Toprak, 1988). Bu olay büyük toprak 

sahiplerinin CHP’nin muhalifi olarak bir araya gelmesinin en önemli 

nedeninden biri olmuştur (Baytal, 2007). Adnan Menderes, Fevzi Lütfü 

 
64Resmi Gazete (1945): Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu, Tarih: 15.06.1945, Sayı: 
6032. 
65Resmi Gazete (1945): T.B.M.M. Kararı Toprak Kanununun kabulü münasebetiyle 
Kamutayın onadığı maddelere dair, Tarih: 15.06.1945, Sayı: 6032. 
66Resmi Gazete (1945): Toprak Bayramı Kanunu, Tarih: 16.06.1945, Sayı: 6033. 
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Karaosmanoğlu ve Emin Sazak Kanun’a doğrudan yapamadıkları 

itirazları hukuk devleti, büyük işletmelerin ekonomik verimliliği gibi 

konular üzerinden yapmışlardır (Akşin, 2009; Eroğlu, 2003; Tezel, 

1982). Menderes, zekâsı, nezaketi ve ikna gücüyle milli egemenlik, 

Meclis üstünlüğü ve demokratik rejim gibi ilkeler üzerinden şiddetli bir 

eleştiri getirmiş, Kanunu, Nazi Almanya’sının “Erhhof Toprak ve İskân 

Kanunu” ile aynı olduğunu söylemiş,67 özünde Kanunu desteklediğini 

belirtmek adına topraksız köylülerin dramını duygulu bir şekilde 

anlatmıştır. Döneminin en önemli düzenlemelerinden olan Kanun; bir 

muhalefetin doğup, yükselmesinde de önemli bir rol oynamıştır 

(Avcıoğlu, 1990; Çavdar, 2008; İnce, 2008; Önal, 2010; Timur, 2003). 

Kemalist, devrimci bir grubun çıkardığı bu Kanun, Türk köylüsünü 

bağımsız, mülk sahibi bir sınıfa ve Cumhuriyeti de bu köylülerin 

ülkesine dönüştürmeyi amaçlamış (Ahmad, 2009), hayvancılık 

açısından ne kadar eksik görünse de çok önemli ve olumlu ancak 

tamamlanamamış bir reform olmuştur.  

II. Dünya Savaşı Türkiye’ye, savaşa girmese de büyük bir ordu 

bulundurma zorunluluğu yaşanmıştır. Türk Ordusu’nun buğday ihtiyacı 

yüz binlerce tona ulaşırken, Ordu hayvanlarının arpa ve yulaf giderleri 

de yüz binlerce ton artmıştır. Kasaplık hayvan ihracatı yapabilen bir 

ülke olsa da dönemin şartları Türkiye’nin et sıkıntısı çekmesine yol 

açmıştır. Bu ağır imkânsızlıklara karşın 1939-1945 arası, toplam 

hayvan sayısı (Tablo 1), et üretimi (Tablo 2), sağılan hayvan sayısı 

(Tablo 3), süt üretimi (Tablo 4), kümes hayvanları sayısı ve yumurta 

 
67BCA: 30.1.0.0/11.64.2 
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üretimi (Tablo 5) rakamları dalgalı bir seyirle 1939 verilerine göre çok 

az bir düşüşle karşımıza çıkmaktadır. Savaşın en ağır yılı olan 1943 

hariç önemli bir düşüş yoktur. Tüm dünya savaş içinde yanarken İnönü 

iktidarının savaşa girme tekliflerini geri çevirmesinde en önemli 

dayanaklarından biri nispeten güçlü hayvancılığı ve onu sağlayan 

veteriner hekimliği hizmetleri olmuştur. 
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GİRİŞ 

 

Hayvansal ürünler, sağlıklı nesillerin yetişmesi için vazgeçilmez 

esansiyel aminoasitleri bünyesinde bulundurması nedeniyle gelişmiş ve 

gelişmek olan ülkelerce stratejik ürün olarak değerlendirilmektedir. 

Özelikle gıda güvenliği ve güvencesi adı altında sağlıklı ve 

sürdürülebilir hayvansal üretim, birçok gelişmiş ülke tarafından açıktan 

ve/veya gizlice desteklenmektedir. 

Ülkeler bazında kişi başına günlük hayvansal protein üretimi ve 

tüketimi bakımından farklılıklar olsa da ülkelerin gelişmişlik düzeyleri 

ile hayvansal protein üretimi/tüketimi arasında pozitif yönlü bir ilişki 

bulunmaktadır. Gelişmiş ülkelerde günlük tüketilen protein içinde 

hayvansal protein oranı (%50-60), az gelişmiş ve gelişmekte olan 

ülkelere göre oldukça yüksektir (TİGEM, 2019). 

Türkiye’de artan genç nüfusun meydana getirdiği talep ve her geçen yıl 

artan sosyo-ekonomik refah düzeyi hayvancılığa yönelik üretimin ve 

verimliliğin artırılmasını zorunlu hale getirmektedir. Zira Türkiye’deki 

hayvansal üretimin talebi karşılayamaması, arz/talep dengesinin 

bozularak fiyatların sürekli artmasına neden olmaktadır. Gıda ve Tarım 

Örgütü (FAO) verilerine göre kişi başına yaklaşık 22 g olan hayvansal 

protein üretimiyle Avrupa Birliği ve ABD başta olmak olmak üzere 

gelişmiş ülke ortalamalarının altında kalan Türkiye’de, mevcut gelir 

dağılımındaki eşitsizlik nedeniyle hayvansal ürün tüketim miktarı 

kişilere ve bölgelere göre de önemli farklılıklar oluşturmaktadır. 

Nitekim kişi başı günlük hayvansal protein tüketimi ortalama 36 g olan 
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Türkiye, günlük 65 g (60-70 g) olan Avrupa Birliği ve ABD göre düşük 

düzeydedir (TİGEM, 2019). 

Oysa anayasal bir hak olan dengeli ve sağlıklı besleme için et, süt 

yumurta gibi temel gıda maddeleri içinde yer alan hayvansal ürünlerin 

uygun fiyattan tüketiciler tarafından satın alınabilmesi gerekmektedir. 

Bu bağlamda oluşturulacak hayvancılık politikalarının üretim ve 

verimliliği artıracak şekilde sürdürülebilir nitelikte olması önem 

kazanmaktadır.  

Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde ülke nüfusunun önemli bir kısmı 

tarım ve hayvancılıkla uğraşmaktadır. TUİK verilerine göre 1980 

yılında istihdam edilen nüfus %62,5’i tarımda, %11,6’sı sanayide ve 

%25,9’u hizmet sektöründe iken, yıllar itibariyle istihdamın büyük 

kısmı sanayi ve hizmet sektörlerine yönelmiştir. 2000 yılında tarım ve 

hayvancılık sektöründe istihdam edilen nüfus 2000 %36’ya, 2009 

yılında %25'e ve 2019’da %16,7’e kadar gerilemiştir.  

2019 yılında istihdam edilen 15 yaş üstü 27.229 bin kişinin 4.546 bini 

(%16,7) tarım ve hayvancılık sektöründe, 5.516 bini (%20,3) sanayi 

sektöründe ve 17.167 bini (%63) hizmetler sektöründe istihdam edilir 

iken GSMH’dan aldıkları pay sırasıyla %5,8; %29,5 ve %64,7’dir 

(TUİK, 2020).  

Tarım ve hayvancılık sektörünün Türkiye GSMH payı, sanayi ve 

hizmetler sektöründe meydana gelen gelişmelerle giderek azalmasına 

rağmen ulusal gelir içindeki önemini korumaktadır. Nitekim 

hayvancılık sektörü sadece dengeli beslenme açısından değil, ülke 

ekonomisinin gelişip büyümesinde önemli katkılar sağlamaktadır. 
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Hayvancılık işletme-lerinin birim sermaye karşılığında sağladığı 

yüksek kazanç ve düşük maliyetle işgücü ve istihdam yaratması, diğer 

sanayi kollarına hammadde, yarı mamül sağlaması, üretilen hayvansal 

ürünlerin fazlasının ihraç edilmesine imkân sağlaması açısından da 

önemli katkılar sağlamaktadır. Ancak özellikle Türkiye’nin doğusunda 

sektörde istihdam edilen nüfusun yoğunluğuna rağmen hayvancılıktan 

beklenen katma değerin yaratılamadığı görülmektedir. Bu durum, 

hayvan varlığına rağmen hayvancılığa dayalı sanayinin bu bölgelerde 

yeterli düzeyde gelişme gösterememesi ve üretim-sanayi entegrasyo-

nunda yaşanan alt yapı sorunları ile açıklanabilir.  

1980 SONRASI HAYVANCILIK POLİTİKALARIN ETKİLERİ 

Kırsal kalkınmada da önemli bir yere sahip olan hayvancılık sektörü 

1980'li yıllara kadar ülkenin ihtiyacını ithalata gerek kalmadan 

sağlayacak düzeyde olup, kendi kendine yeterli ülkeler arasındaydı. 

Türkiye’de IMF ile yapılan anlaşmalar doğrultusunda yürürlüğe 

konulan 24 Ocak 1980 kararları ve sonrasında hayvancılık sektöründe 

köklü değişimler yaşanmıştır (Aral ve Cevger, 2000). Özellikle bu 

dönemde hayvancılık sektörüne verilen desteğin kaldırılması, plansız 

ve aşırı miktarda, canlı hayvan ve et ihracatının yapılması ve 1984 

yılından itibaren gümrük vergisi ve fonlarda yapılan indirimlerle 

hayvansal ürünlerinin ithalatının önünün açılması ile iç piyasa dengeleri 

1985 yılından itibaren bozulmaya başlamıştır. Ayrıca serbest piyasa 

ekonomisine geçilmesi kapsamında hayvansal üretimi arttırmak, 

sanayiye öncülük etmek ve fiyat istikrarı sağlamak amacıyla kurulan Et 

ve Balık Kurumu (EBK) , Süt Endüstrisi Kurumu (SEK), Tiftik ve 
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Yapağı AŞ ve Türk Yem Sanayi AŞ gibi Kamu İktisadi Teşekküllerin 

özelleştirme kapsamına alınması, yine aynı yıllarda tarımda 

reorganizasyon adı altında Ziraat İşleri, Gıda İşleri, Veteriner İşleri gibi 

alanında uzmanlaşmış kurumların kapatılması veya başka kurumlara 

bağlanması, bu kurumları etkisiz hale getirmiştir. 1980’li yıllarda alınan 

kararların etkisiyle 1990 yılından itibaren hayvan varlığında azalışla 

beraber et fiyatları yükselişe geçmiş ve ülke 1992 yılından itibaren net 

ithalatçı konumuna gelmiştir (Kaygısız, 2001).  

1990’lı yıllarda Et ve Balık Kurumu, Süt Endüstrisi Kurumu, Yem 

Sanayinin tamamen özelleştirilmesi, hayvancılığın destekleme kapsamı 

dışında tutulması, ithalat kapılarının açılması, Doğu ve Güneydoğu’da 

başlayan terörün de etkisiyle hayvancılık sektörünü daha da olumsuz 

etkilemiştir. Nitekim 1995 yılında canlı hayvan ve hayvansal ürün 

ithalatımız ihracatın üç katına çıkmıştır (Altuntaş, 2014). Avrupa 

Birliği ile Ocak 1996 yılından itibaren yürürlüğe giren Gümrük Birliği 

anlaşmasıyla birlikte işlenmiş tarım ürünleri kapsamında 

değerlendirilen süttozunun, gümrüksüz olarak ithalatının başlamasıyla, 

o dönemde Türkiye’deki süt fiyatları hızlı düşmüş ve dişi damızlıklar 

kesime gitmiştir.  

1997 yılında ise gerek hükümetin değişmesi, gerekse üreticilerin 

ithalata verdiği tepki hayvansal ürün ithalatının durdurulmasında 

önemli ölçüde etkili olmuştur. İthalatın durdurulması ile bir süre sonra 

kırmızı et fiyatları tekrar yükselişe geçmiştir. Et fiyatlarındaki artış ve 

ithalat yasağı nedeniyle bu dönemde canlı hayvan ve et kaçakçılığının 
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arttığı ve buna bağlı olarak hayvan hastalıklarının (şap, şarbon, sığır 

vebası, çiçek vb) yayıldığı söylenebilir.  

2000’li yılların başında Dünya Bankası ile yapılan anlaşma ile fiyat, 

gübre ve kredi gibi desteklerin tümü kaldırılarak doğrudan gelir desteği 

(DGD) sistemine geçilmiştir. DGD sistemi, diğer desteklemelerden 

farklı olarak üretimden bağımsız olup, üretimi dikkate almayan bir 

destekleme sistemi olması nedeniyle bu dönemde Türkiye’de özellikle 

tarımsal üretimin azalmasına yol açtığı düşünülmektedir. Nitekim 

Avrupa Birliği’nde diğer desteklemelerle ile birlikte uygulanmış olan 

DGD, çiftçilerin gelir kayıplarının telafi edilmesi amacıyla 

kullanılırken, Türkiye’de uygun alt yapı oluşturulmadan DGD’ye 

geçişle birlikte hayvan varlığı 2004 yılına kadar önemli ölçüde 

azalmıştır (Tablo 1). 2001 yılında tarımsal desteklemeler içindeki payı 

%90’larda olan DGD, 2006 yılına gelindiğinde %50’lere 

düşürülmüştür. Doğrudan gelir destek oranın azaltılmaya başlandığı 

2004-2007 yılları arasında hayvan varlığında bir iyileşme görülmüştür 

(Tablo 1). 2008 yılından itibaren DGD tamamen kaldırılmıştır.  

Ancak 2008 yılında yapılan süt tozu ithalatıyla başlayan süreçte çiğ süt 

fiyatının düşmesiyle başlayan kriz birlikte 1 milyon baş süt ineği 

kesime gitmiş ve 2009 yılında sığır varlığı 10 milyon 724 bin başa 

gerilemiştir (Tablo 1). 2009 yılında gerek Türkiye’deki hayvan 

varlığının azalması ve yem maliyetlerinin artması gerek Dünya 

piyasasında süt ve süttozu fiyatlarındaki artış, tekrardan et fiyatlarında 

artışa neden olmuştur.  
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2009 yılından itibaren sürekli bir artış gösteren giren kırmızı et 

fiyatlarının düşürülmesi için 2010 yılında kasaplık canlı hayvan ve et 

ithalatı başlaması piyasada hızlı dalgalanmalara neden olmuştur. 

Dönemlerde sıfır faizli kredi vererek yeni işletmelerin kurulması, canlı 

hayvana talebi artırarak fiyatı artırmıştır. Yüksek maliyetle üretime 

başlayan işletmelerin önünü görememesi ve artan ithalat nedeniyle 

ürününü satamayan birçok işletme bu dönem kapanmış ve teşviklerle 

yapılan binalar ve ahırların boş kaldığı görülmüştür.  

2007 yılında yaklaşık 23 milyon $ olan canlı hayvan ithalatı, 2011 

yılında 1 milyar $’a kadar çıkmıştır (Saygın ve Demirbaş, 2017). 

Türkiye 2010-2019 yılları arasında 4.373.678 baş canlı sığır, 291.444 

ton işlenmemiş sığır eti ithal etmiş ve bu amaçla yaklaşık 7.5 Milyar 

Dolar (US$) harcama yapmıştır (Demir ve Aydın, 2020). 

Türkiye’de yıllar itibariyle hayvan sayıları ve 1991 yılı baz alınarak 

meydana gelen yüzde değişim oranı Tablo 1’de verilmiştir. 
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Türkiye’nin büyükbaş hayvan varlığının önemli bir kısmı sığırdan 

oluşturmaktadır. Tablo incelendiğinde 1995 yılından itibaren 2010 

yılına kadar sığır varlığında düzenli olarak bir azalma görülmektedir. 

Bu 15 yıllık süreçte 1991 yılına göre yıllık ortalama %10 oranında sığır 

varlığında azalma görülmektedir. Buna karşın 2010 yılından itibaren 
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gerek ithal edilen hayvan varlığı gerekse verilen desteklemelerle 2019 

yılına kadar geçen 9 yıllık sürede sığır varlığı %55 oranında artarak 11 

milyondan 17 milyona yükselmiştir. Aynı dönemlerde manda, koyun 

ve keçi varlığında da önemli artışlar olmuştur.  

Türkiye’de küçükbaş hayvan sayısı da 2009 yılına kadar büyük oranda 

düştüğü görülmektedir. Kırsal alandan şehirlere göçün artması ve kırsal 

alanda yaşayan nüfusun yaşlı olması, girdi maliyetlerinin yüksekliği ve 

bu yıllarda hayvancılığa destek verilmemesi bu düşüşte etkili olmuştur.  

Koyun ve keçi yetiştiriciliğine verilen destekler, özellikle Damızlık 

Koyun Keçi Yetiştirici Birliklerinin kurulmasının yanı sıra 2007 

yılından itibaren Bakanlık tarafından başlatılan ıslah projeleri ve keçi 

sütünün yararları hakkında medyada çıkan haberler koyun ve keçi sütü 

ve etine olan talebi arttırmış ve 2019 yılında keçi varlığı 11 milyon başı, 

koyun varlığı ise 37 milyon başın üzerine çıkmıştır.  

Günümüzde üreticilerde verilen desteklemelere baktığımızda; buzağı, 

damızlık sığır, yem desteği, süt teşvik primi, koyun-keçi desteği, gen 

kaynaklarının korunması, arıcılık, hastalıktan ari işletmeler gibi 

kalemler dikkati çekmektedir. Ancak verilen desteklemelerden, 

özellikle küçük ölçekli işletmelerin zamanında ve üretim maliyetlerini 

karşılayacak düzeyde alamaması ve bürokratik işlemlerin zorluğu 

nedeniyle de etkin şekilde yararlanılamadığı söylenebilir (Erdal ve ark. 

2013). Bu bağlamda verilen desteklemelerin nakit destekleme 

ödemeleri yerine girdi (yem, ilaç, mazot, gübre, v.b) üzerinden destek 

verilmesi veya uygun fiyatlarla girdileri (yem, ilaç, vb) satın almalarını 

sağlayacak fark ödemesinin yapılması, sanayiye giden hayvansal 
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üretimi artırmak için de süt ve et teşvik primlerinin artırılarak cazip hale 

getirilmesi sektörün kendini toplamasında gerekli adımlar olarak 

görülmektedir.  

Türkiye’de yıllar itibariyle üretilen toplam kırmızı et ve süt üretim 

miktarları ile kişi başına tüketim miktarları Tablo 2’de verilmiştir.  

Tablo 2. Yıllar itibariyle et ve süt üretimi (ton) 

Yıllar 

 
Nüfus  

Toplam et 

üretimi 
(ton) 

Kişi başı et 

üretimi 
(kg) 

Toplam süt 
üretimi 

(ton) 

Kişi başı süt 
üretimi 

(kg) 

1995 58.490.000 414.780 7,1 10.601.550 181,3 
1997 61.308.204 516.947 8,4 10.076.526 164,4 
1998 62.243.779 532.167 8,5 9.970.531 160,2 

1999 63.174.483 511.046 8,1 10.082.010 159,6 

2000 64.100.297 491.217 7,7 9.793.962 152,8 

2001 65.022.300 435.683 6,7 9.495.550 146,0 

2002 65.938.265 420.541 6,4 8.408.566 127,5 

2003 66.845.635 366.656 5,5 10.611.191 158,7 

2004 67.743.052 446.965 6,6 10.679.407 157,6 

2005 68.626.337 409.391 6,0 11.107.897 161,9 

2006 69.496.513 438.511 6,3 11.952.100 172,0 

2007 70.586.256 576.830 8,2 12.329.789 174,7 

2008 71.517.100 482.444 6,7 12.243.040 171,2 

2009 72.561.312 412.599 5,7 12.542.185 172,8 

2010 73.722.988 780.718 10,6 13.543.674 183,7 

2011 74.724.269 776.915 10,4 15.074.210 201,7 

2012 75.627.384 915.844 12,1 17.401.262 230,1 

2013 76.667.864 996.155 13,0 18.223.712 237,7 

2014 77.695.904 1.008.273 13,0 18.630.859 239,8 

2015 78.741.053 1.149.263 14,6 18.654.682 236,9 

2016 79.814.871 1.173.042 14,7 18.498.161 231,8 

2017 80.810.525 1.126.404 13,9 20.699.894 256,2 

2018 82.003.882 1.118.695 13,6 22.120.716 269,8 

2019 83.154.997 1.201.469 14,4 22.960.379 276,1 

* TÜİK’den alınan veriler doğrultusunda hesaplanmıştır. 
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Tablo 2 incelendiğinde özellikle 1995, 2001, 2008 yıllarında yaşanan 

ekonomik krizler ve sonrasında sektörde yaşanan darboğazlar et ve süt 

üretimi olumsuz etkilediği görülmektedir. Buna karşın 2010 yılından 

itibaren gerek hayvan ve et ithalatı gerek verilen destek ve teşvikler ile 

kayıt altına giren et üretiminin artması nedeniyle kişi başına düşen 

kırmızı et miktarında önemli artışlar meydana gelmiştir. Nitekim 

Ankara Ticaret Borsasının hazırlamış olduğu raporda 2004 yılında 

toplam kayıt dışı üretim, kırmızı et üretiminin yaklaşık %40’ ını 

oluşturduğu bildirilmiştir (Kavakoğlu ve Okur, 2014).  

Türkiye’de yaşanan ekonomik krizler haricinde genelde yıllar itibariyle 

artış gören hayvansal ürün üretimi 2019 yılında kişi başına düşen 

kırmızı et miktarı 14,4 kg, süt miktarı ise 276 kg olarak tespit edilmiştir. 

Ancak dengeli beslenme için tüketilmesi gereken kırmızı et miktarı 

yıllık ortalama 33 kg olması gerektiği göz önünde bulundurulursa, 

Türkiye’de kırmızı et üretiminin dolayısıyla da süt üretiminin 

artırılmasına yönelik önemli adımların atılması gerektiği ortaya 

çıkmaktadır (Kavakoğlu ve Okur, 2014). 

HAYVANSAL ÜRETİMDE GİRDİ PARİTELERİ 

Hayvancılık sektöründe maliyetlerin belirlenerek satış fiyatlarının 

oluşturulmasında et ve süt yem pariteleri dikkate alınmaktadır. Dünya 

genelinde kabul gören 1 kg süt veya et üretimi ile kaç kg yem 

alınabildiğinin belirlenmesinde pariteler dikkate alınmaktadır. Dünya 

da kabul gören süt/yem paritesi ise 1,5; kırmızı et/yem paritesi en az 22 

olup, bu değerlerin altına düşmemesi hayvancılığın sürdürülebilirliği 

açısından önemlidir. Türkiye’de 2007-2019 yılları arasında et ve süt 
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fiyatlarında meydana gelen değişim Tablo 3’de, süt ve et yem 

paritelerindeki değişim ise Şekil 1’de verilmiştir.  

 

Şekil 1. Yıllar itibariyle Et/Yem Paritesi ve Süt/Yem paritesi 
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Tablo incelendiğinde, 2007 yılına göre 2019 yılında dana karkas fiyatı 

%115, çiğ süt fiyatı %260 oranında bir artış olmasına rağmen, besi yemi 

fiyat %250; süt yem fiyatı %260 oranında bir artış göstermiştir. Yem 

maliyeti hayvancılık işletmelerinin en önemli gider kalem olup, toplam 

maliyetler içinde yaklaşık %70’ini teşkil etmektedir. Tablo 

incelendiğinde özellikle dana karkas etinin fiyatındaki artış yem 

fiyatındaki artış oranının altında kaldığı görülmektedir.  

Şekil 1 incelendiğinde gerek et/yem paritesi gerek süt/yem paritesinin 

en yüksek olduğu yıl 2010 yılı olup, yıllar içinde değişmekle beraber 

2019 yılında 1 kg karkas karşılığında ortalama 22 kg besi yemi, 1 kg 

çiğ süt karşılığında 1,25 kg süt yemi alınabildiği görülmektedir. Bu 

paritelerin, Dünya’da kabul gören et ve süt/ yem paritelerinin (en az 22 

kg; 1,5 kg) altında kalmasının en önemli sebebi, yem fiyatlarındaki 

artışının hayvansal ürün fiyat artışından daha yüksek olmasıdır.  

Hayvancılık sektörü emek - yoğun bir üretim yapısına sahip olup, 

maliyetler içinde işgücü maliyeti %10-15 arasında bir pay almaktadır. 

Süt-işgücü paritesi, asgari ücret düzeyinden hesaplanan günlük işçilik 

masrafının 1 kg çiğ süt fiyatına bölünmesiyle hesaplanmış olup, 1 

günlük işçiliği karşılayabilmek için satılması gereken süt miktarını 

ifade etmektedir. Yıllar itibariyle süt-işgücü paritesi ve Dana karkas – 

işgücü pariteleri Tablo 4’de ve Şekil 2’de verilmiştir.  
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Tablo 4. Süt-İşgücü, Dana Karkas-İşgücü Paritesi 

Yıllar 

Günlük 
ücret 

Çiğ Süt 
fiyatı 

Süt-
işgücü 
paritesi 

Dana 

karkas 

Fiyatı 
Et-işgücü 
paritesi 

2007 13,43 0,50 26,87 8,64 1,55 

2008 16,05 0,60 26,75 9,92 1,62 

2009 17,57 0,57 30,83 11,05 1,59 

2010 19,22 0,76 25,29 15,70 1,22 

2011 21,00 0,71 29,58 14,11 1,49 

2012 23,37 0,82 28,50 14,59 1,60 

2013 25,77 0,94 27,41 15,43 1,67 

2014 28,20 1,07 26,36 18,38 1,53 

2015 31,64 1,15 27,51 22,54 1,40 

2016 43,33 1,15 37,68 24,10 1,80 

2017 46,80 1,30 36,00 25,83 1,81 

2018 53,43 1,54 34,70 27,43 1,95 

2019 67,33 1,80 37,41 29,82 2,26 

* TÜİK’den alınan veriler doğrultusunda hesaplanmıştır. 

Şekil 2. Yıllar itibariyle Süt-İşgücü, Et-İşgücü paritesi 
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Tablo 4 ve Şekil 2 incelendiğinde, üretici, 2007 yılında 26,87 kg süt, 

1,55 kg dana karkas satması karşılığında 1 işçinin 1 günlük ücreti 

ödenirken, bu miktar 2019 yılında bu oran sütte %39 artarak 37,41 

kilograma, ette %45 artarak 2,26 kilograma yükselmiştir.  

Elde edilen bu veriler doğrultusuna iktisadi bir üretim faaliyeti olan 

hayvancılık sektörü, yıllar itibariyle yem ve işçilik başta olmak üzere 

girdi maliyetlerinin fiyatlarındaki artış üreticileri ciddi bir maliyet 

baskısıyla karşı karşıya bırakmakla beraber, ithalat miktarının da her 

geçen yıl artarak devam etmesi, üreticinin karlılıktan çok zarar etmesine 

ve üretimden çekilmelere neden olmaktadır. Bu kısır döngünün 

kırılabilmesi için yem bitkileri üretiminin artırılarak, üreticinin daha 

ucuz ve kaliteli yem bulmasını sağlayacak tedbirlerin alınması ve 

ithalattan vazgeçilerek, üretici maliyetlerini telafi edici ödemelerle 

üretim potansiyelimizi artıracak uzun vadeli ve istikrarlı tedbirlerin 

hayata geçirilmesi gerekmektedir.   

Türkiye’de hayvancılık sektörün önündeki en önemli engellerden bir 

olan kaliteli üretim, örgütlenme, pazarlama gibi yapısal sorunların 

yapısal ve kırsal kalkınma politikaları ile çözülmesinin yanı sıra Avrupa 

Birliğine benzer piyasa düzenlemeleri ile üretim, verimlilik ve kalitede 

model olarak alınması, sektörün dışa bağımlılığını azaltacağı gibi 

ihracatta da rekabet düzeyini artıracaktır (Can, 2018). 

SONUÇ 

Türkiye’de gerek et gerekse süt sektöründe yıllardan beri süregelen 

istikrarsızlığın en önemli neden pazarlama alt yapısının 

geliştirilememesidir. Özellikle çok sayıda bulunan küçük ölçekli aile 
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işletmelerinin örgütsüz olmaları, hem bu sektörlerdeki yapısal 

reformların yapılmasında, hem de hem girdi temininde ve pazarlamada 

üreticiyi etkisiz hale getirmektedir. Ayrıca et-süt piyasasında müdahale 

edecek (kamu) kuruluşların etkin rol oynamamaları, tavsiye ettikleri 

fiyatların üretici maliyetlerinin altında kalması sektördeki oligopson 

yapıyı ve üretimden çekilmeleri daha da artırmaktadır.  

Türkiye’de son yıllarda, hayvancılığa verilen destekleme miktarı 

önemli ölçüde artırılmıştır. 2000 yılında hayvancılık desteklerinin tüm 

tarımsal desteklemeler içerisindeki payı %0,5 iken 2018 yılında bu pay 

%27’lere ulaşmıştır (TAGEM, 2018). 2018 yılında üreticilere yaklaşık 

4 milyar TL destekleme ödemesi yapılmıştır. Ancak her yıl artarak 

devam eden ithalat ve girdi maliyetlerindeki artışlar ile piyasadaki 

istikrarsızlık nedeniyle bu desteklemeler, süt işletmeleri başta olmak 

üzere sektördeki birçok işletmenin sorununu çözmeye yeterli 

olamamıştır.  

Türkiye’de hayvan varlığı bakımından Dünya sıralamasında ilk 10 ülke 

içinde yer almasına rağmen hayvansal üretimde gerek yetersiz bakım 

ve beslemeye gerek hastalıklara bağlı gelişen verim düşüklüğünün yanı 

sıra kayıt dışı üretim nedeniyle sıralamada daha alt sıralarda yer 

almaktadır. Bu bağlamda özellikle 2010 yılı sonrasında uygulanan 

destek ve teşviklerin büyükbaş ve küçükbaş hayvanların kayıt altına 

alınmasında önemli katkısı olmakla beraber yeterli olmadığı 

söylenebilir. Diğer taraftan sisteme kayıtlı hayvan varlığının artırılması 

ve et, süt, deri, yün gibi hayvansal ürünlerin sanayiye aktarılmasını 

sağlayacak prim desteği ve fark ödemelerine ilişkin desteklemelerin 
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artırılmasının yanı sıra, üretici açısından ürününü uygun bir fiyattan 

satmasını sağlayacak pazarlama alt yapısının oluşturulması 

gerekmektedir.  

Türkiye’nin doğu illerinin geniş meralara sahip olmasına rağmen 

bunların etkin olarak kullanılmaması, mera ıslah çalışmalarının ve yem 

bitkileri üretiminin yetersiz olması, süt fiyatları başta olmak üzere 

hayvansal ürün fiyatlarının düşük olması buna karşın üretim 

maliyetlerinin her geçen gün artması rantabl hayvancılığı 

engellemektedir. Özellikle süt fiyatlarının düşük olmasına karşın et 

fiyatlarında oluşan yükselmeler, damızlık mevcudunu azaltmaktadır. 

Oysa et üretimini artırılmasının yolu süt üretimini artırmakla yani 

yeterli ve istikrarlı süt fiyatlarının oluşumuna bağlıdır.  
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GİRİŞ 

Hayvan ve hayvan sağlığı insanlık tarihinin daima önemli konuları 

arasında yer almıştır. Bu insan hayvan yaşam birlikteliğinin doğal bir 

sonucudur. Hayvanlar başta gıda amacıyla avlamış ve yetiştirilmiştir. 

Hayvanlar gıda dışında binek ve yük taşıma, tekerlekli araç, kızak ve 

pulluk gibi araçları çekme, bekçilik, avcılık, arama ve kurtarma, gıda 

bulma, yardımcı ve rehber, çoban yardımcısı, polis ve askeri amaçlarla, 

zihinsel ve fiziksel fayda sağlama, sağlıkta teşhis gibi pekçok farklı 

amaca yönelik olarak yetiştirilmişlerdir (Fahrlander, 2001; Wells, 

2009; O'Haire, 2010; Genuneit, 2012). 

Zamanla hayvan yetiştirciliğinin amaçları arasına yenileri eklenmiş bir 

kısım yetiştirme amacı ise önemini kaybetmiştir. Bu amaçlardan, güç 

amacıyla hayvan yetiştirciliği, gelişmekte olan ülkeler ve az gelişmiş 

ülkelerde önemini korurken, hayvanların gıda amaçlı yetiştiriciliği her 

dönemde önemli olmuştur. Bu amaçlar kır ve kent yaşam alanlarında 

insan ve hayvan temasının geçmişten günümüze kesintisiz olarak 

sürmesine yol açmıştır.  

Hayvan hastalıkları yetiştirme amaçlarını ve insan sağlığını olumsuz 

etkilediğinden insanlar için her zaman önemli bir sorun kaynağı 

olmuştur. Hayvan hastalıkları hayvanın ölümü, verim kaybı ve hayvan 

refahına etkisi yanında, zoonotik karekterde olanlarda insan yaşamını 

doğrudan etkilemektedir. Bu nedenler hayvan sağlığına yönelik politika 

oluşturma zorunluluğunu doğurmuştur. Döneme, amaca göre hayvan 

sağlığı politikalarında bazı strateji değişiklikleri olsada, genel ilkeler 

zaman ve yerden bağımsız olarak uygulanmıştır. Hayvan sağlığı 
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politikalarının amacı hayvan hastalıkları çıkışının önlenmesi, çıkan 

hastalıkların ivedilikle sonlandırılması ve hayvan ve hayvan 

maddelerinden insanlara geçen hastalık ve zararların engellenmesidir.  

HAYVAN SAĞLIĞI POLİTİKALARINDA TEMEL TANIMLAR 

Hayvan sağlığı politikalarında sağlık, hastalık, hayvan hastalığı 

kavramları önemlidir.  

Sağlık kavramını tek bir kavram altında toplamak ve ifade etmek 

veterinerlik alanında çok zordur. Bu konuda 2006 yılında yapılmış bir 

çalışmada kullanılan tasnif ve açıklamalar şu şekildedir. Sağlık kavramı 

normallik olarak sağlık (normal bir görünüm ve davranış), biyolojik 

işlev olarak sağlık (anormal yapı ve fonksiyon değişikliklerinin 

olmaması), homeostaz olarak sağlık (tam bir fiziksel, zihinsel ve ruhsal 

iyilik hali), fiziksel ve psikolojik refah olarak sağlık (tam bir fiziksel, 

zihinsel ve ruhsal iyilik hali), üreme dahil üretkenlik olarak sağlık 

(hayvanın fizyolojik ihtiyaçları için en uygun, hayvanın duyuları için 

rahat, hayvanın güvende ve korkusuz olduğu bir ortam) şeklinde altı 

grupta açıklanmıştır (Gunnarsson, 2006).  

Hastalık kavramı normallikten sapma ve vücudun sistemlerinin normal 

işleyişinin bozulmasıdır.  

Hayvan hastalığı kavramı ise hayvanın vücut fonksiyonlarının 

fizyolojik sınırlar içerisinde yerine getirilememesi, hayati fonksiyonla-

rının bozulmasıdır.  

Politika kavramı faaliyet hedeflerinin belirlenmesi, düzenlenmesi ve 

yürütme esaslarının ortaya konulmasıdır.  
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Hayvan sağlığı politikaları ile hedefler belirlenmekte ve bu hedeflere 

ulaşabilmek için ilkeler, kurallar belirlenerek bunlar mevzuatlarla 

uygulamaya sokulmaktadır. Hayvan sağlığı politikaları, ölüm ve verim 

kaybına neden olan hastalıklarla mücadele, zoonozlarla mücadele, 

gıdada güvenilirliğini sağlama ve son yıllarda hayvan refahını ve 

sağlığını sağlama amacına yönelik olarak oluşturulmuştur. Hayvan 

sağlığı politikası oluşturulmasında hayvan hastalıklarının bulaşıcılık 

yani salgın niteliği, hayvan ve hayvansal ürünlerden insanlara geçebilen 

patojenlik ve toksin oluşturma özelliği dikkate alınmıştır. Hayvan 

hastalıkları politikasında hastalığın bulaşıcılık, salgın ve zoonoz 

nitelikleri belirleyici olduğundan Epizootiyoloji, Sporadik, Enzootik, 

Epizootik, Panzootik ve Zoonotik tanımlarına yer verilmiştir.  

Epizootiyoloji bir hayvan populasyonundaki hastalığa ait dinamikleri 

inceleyen, önleme ve kontrol yöntemlerini belirleyen bilim dalıdır.  

Sporadik bir bölgede zaman zaman ve ender görülen hastalıklardır. 

Enzootik belirli bir bölgede, belirli bir hayvan popülasyonunda, belirli 

bir oranda tekrarlayan bir hastalıktır. 

Epizootik salgın bir hayvan hastalığın belirli bir dönemde birçok 

hayvanda aynı anda görülmesidir. Bazen bölgesel bir hastalığın yüksek 

oranlara ulaşması yada yeni bir etken kaynaklıdır.  

Panzootik salgın bir hayvan hastalığının belirli bir dönemde dünya’nın 

farklı bölgelerinde görülmesidir. 

 Zoonotik omurgalı hayvanlardan insanlara doğrudan temas ya da 

dolaylı yollarla bulaşan hastalıklardır. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Panzootic
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HAYVAN HASTALIKLARININ İNSANLAR ÜZERİNDEKİ 

ETKİLERİ 

Hayvan hastalıklarının hayvan yaşam ve refahını tehdit etmesi yanında 

insan yaşamı üzerindede önemli etkileri vardır. Bu etkileri, hayvan 

hastalıklarının gıda üretimi ve dağıtımına etkisi, hayvan hastalıklarının 

ekonomik etkisi, hayvan hastalıklarının insan sağlığına etkisi, hayvan 

hastalıklarının çevreye etkisi ve hayvan hastalıklarının refaha etkisi 

şeklinde sıralaybiliriz.  

Hayvan hastalıklarının gıda üretimi ve dağıtımına etkileri; hayvan 

hastalıkları hergün milyonlarca hayvanın hayatını tehdit etmekte ve 

meydana getirdiği ölüm ve verim kayıpları ile gıda üretim miktarını 

olumsuz yönde etkilenmektedir. Escherichia coli 0157 ve 

salmonelloz gibi hayvan kaynaklı hastalıklar üretici, hayvansal ürün 

işleme tesisi çalışanları ve tüketicide enfeksiyon ve toksikasyona neden 

olduğundan güvenilir gıda üretiminini olumsuz etkilemektedir.  

Hayvan hastalıklarının hayvansal gıda temini üzerine olan doğrudan 

etkileri yanında, salgın hayvan hastalıklarıyla mücadele kapsamında 

canlı hayvan ve hayvan maddelerinin hareketi ve ticaretine getirilen 

kısıtlamalar, hayvan pazarı ve hayvan ürünleri işleme tesislerinin 

faaliyetlerine getirilen kısıtlamalar yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde 

gıdaya ulaşmayı sınırlandırmaktadır.  

Hayvan hastalıklarının ekonomik etkileri; Hayvan hastalıklarının 

işletme, ulusal ve uluslararası düzeyde ekonomik sonuçları vardır.  
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İşletme düzeyindeki kayıplar; hayvan hastalığa bağlı direkt maliyetler, 

hastalık tespiti ve müdahale maliyetleri, ölüm, hastalığa bağlı verim 

kayıpları ve sürü yapısındaki değişim vb. kayıplardan oluşmaktadır. 

Endirekt maliyetleri ise hayvan ve hayvansal ürün ticareti kısıtlamaları, 

mera kullanımına getirilen kısıtlamalar, hastalık nedeniyle cins seçimi 

üzerinde oluşan kısıtlamalar, aşılama biyogüvenlik önlem maliyetleri 

vb. kayıplardan oluşmaktadır.  

Ulusal düzeydeki kayıplar; koruma ve kontrol stratejilerisi oluşturma 

maliyetleri, koruma ve kontrol hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin 

maliyetler, itlaf edilen hayvanlar için ödenen tazminatlar, piyasaya 

etkiler, işgücüne etkileri, artan ikame ürün talebi ve azalan ihracat 

olarak sıralanabilir. Diğer yandan hayvancılık sektörünün bağlantılı 

olduğu diğer sektörler ve vergi ödeyen tüm vatandaşlar çeşitli 

düzeylerde hastalığa bağlı maliyetlere katlanmak zorundadır.  

Uluslararası düzeydeki kayıplar; hastalığın etki alanı ulusal ekonomiler 

olarak belirlenirken hastalığın oluşturduğu kayıplar ihracata getirilen 

kısıtlamalardan turizm kayıplarına kadar geniş bir yelpazadedir.  

Hayvan Sağlığı Örgütü (OIE) hayvan hastalıklarında bulaşma ve ölüme 

bağlı olarak küresel ölçekte hayvansal üretim kaybının yaklaşık %20 

düzeyinde olduğunu ve bu kaybın ekonomik değerinin yaklaşık yıllık 

300 milyar doları bulduğunu bildirilmektedir (Anonim, 2020 a). 

Hayvan hastalıklarının insan sağlığı üzerine etkileri; hayvanlar 

insan sağlığına farklı şekillerde olumsuz etilerde bulunabilir. Bunlar, 

zoonotik hastalıklar, antimikrobiyal direnç, allerjiler, ısırıklar ve diğer 

yaralanmalar şeklinde sıralanabilir.  

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=tr&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com.tr&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.oie.int/&usg=ALkJrhhvRgMXKXdrjQMlK7vIXjYV7UDmhg
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Zoonoz etkenleri bakteriyel (şarbon, tüberküloz, ruam, bruselloz, 

leptospirosis, lyme, tularemi, salmonelloz, escherichia 

coli enfeksiyonları, vibriosis vb.), viral ( kuduz, kuş gribi, rift vadisi 

ateşi, ebola hemorajik ateşi, aıds , sars, hantavirüs enfeksiyonu, zika 

ateşi vb) yada parazitik, protozoal, chlamydial, rickettsial, mikotik ve 

diğer (trişinöz, hidatidoz, fasiyoliyaz, toksoplazmoz, chlamydiosis, q-

fever, sporotrikoz, BSE vb) kökenli olabilir. 

Bu etkenler insanlara doğrudan temas (enfekte hayvanın vücut sıvıları 

ile temas), dolaylı temas (enfekte hayvanın temas ettiği alet-ekipman, 

ve yüzeyle temas), kontamine su ve gıdalardan (enfekte hayvanın dışkı 

ve atıkları ile efekte edilmiş gıda ve su tüketimi), ısırık yoluyla (ısırık, 

kan emme yoluyla) vb. yollarla bulaşmaktadır. Bazı zoonozlar insandan 

insana bulaşabilmektedir.  

İnsanlarda görülen bulaşıcı hastalıkların 6/10’u ve yeni vakaların 

3/4'ünün hayvan kaynaklı olduğu, bilinen zoonoz sayısının ise 200’den 

fazla olduğu bildirilmektedir (Anonim, 2020a). 

Zoonozlar en başta hayvan ve hayvansal madde işleme tesisi işletmecisi 

ve çalışanları, hayvan sahipleri, yaban hayatı çalışanları, veteriner 

hekimler, veteriner sağlık teknikeri ve teknisyenleri, hayvan satıcıları, 

hayvanat bahçesi çalışanları, jokey ve atçılık sektörü çalışanları, kuş 

meraklıları, aşı, serum ve biyolojik ürün satıcıları, yem sektörü dağıtım 

görevlileri ve tüketiciler için çeşitli derecelerde hastalık riski 

oluşturmaktadır.  

Zoonozların büyük bir kısmı belirli bir coğrafyada enzootik olarak 

görülmektedir. Zoonozların bölgelerdeki görülmesi hayvan 
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populasonunun yapısı, toplumun sosyo-ekonomik yapısı ve kültürel 

yapısı ile ilişkilidir. Zoonozlardan epizootik nitelikte olanlarda vardır 

(Karesh ve ark., 2012).  

Zoonotik hastalıklar yaban hayatı yada evcil hayvan kaynaklı 

olabilmektedir. Yaban hayatı kökenli zoonozlardan bazıları (tularemi, 

kuduz, hantavirüsler) insanlara doğrudan bulaşırken, birçok zoonozda 

(Lyme, Kanamalı Kırım Kongo) vektörler (kene, sivrisinek vb.) 

aracılığı ile yayılmaktadır. 

Zoonozlar enfekte evcil hayvan veya ürünlerindende insanlara 

bulaşmaktadır. Çiftlik hayvanlarında görülen şarbon hastalığından 

dünyada her yıl yaklaşık 2.000-20.000 insan enfekte olduğu 

bildirilmektdir (Goel, 2015). Sığır tüberkülozunun insanlarda görülen 

tüberkülozunun yaklaşık %0.4-8'ini oluşturduğu (Grange, 2001), 2017 

yılında yaklaşık 142.000 insanın zoonotik tüberküloz olduğu ve 12.500 

ölüm gerçekleştiği tahmin edilmiştir (Anonim, 2018). Diğer yandan 

çiftlık hayvanlarından bulaşan Bruselloz hastalığının yıllık yaklaşık 

500.000'den fazla insanı etkilediği bildirilmektedir (Hull ve 

Schumaker, 2018). Kuduz hastalığından ise her yıl yaklaşık 50.000–

55.000 insanın öldüğü ve insana bulaşmaların yaklaşık %95’inin kuduz 

bulaşmış köpek ısırması nedeniyle olduğu bildirilmektedir (Wunner ve 

Briggs, 2010). 

Ondokuzuncu yüzyılın ortalarından itibaren veterinerlik eğitimideki 

gelişmeler ve kamu veterinerlik hizmetleri altyapısına verilen önemle 

hayvan hastalıklarıyla mücadelede başarılı sonuçlar alınmaya 

başlamıştır. Gelişen tedavi yöntemleri, aşılama, koruma ve kontrol 
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faaliyetleri ve uluslararası işbirliği ile 1960’lardan itibaren salgın 

hayvan hastalıkları mücadelesinde önemli başarılar sağlanmıştır. 

Ancak 21. yüzyılda yeniden tekrarlayan zoonozlar ve ortaya çıkan yeni 

zoonozlar önemli sağlık sorunu oluşturmuştur. 1976 yılında tespit 

edilen 2014 yılında yeniden salgına dönüşen Ebola hastalığı, 1997 

yılında insanda tespit edilen Kuş Gribi, 2002 tarihinde görülen SARS, 

2009 yılında görülen Domuz Gribi, 2012 yılında görülen MERS yeni 

zoonozlardır. Bu yeni zoonozlarda değişen insan, hayvan, çevre 

ilişkileri ve yeni yaşam şekli etkili olmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü 

(World Health Organization =WHO) ve bazı bulaşıcı hastalık 

uzmanları bir sonraki insan pandemisinin muhtemelen yaban hayatının 

birincil kaynak olduğu zoonotik bir hastalık olacağı kanatini 

bildirmişlerdir (Wang ve Crameri, 2014; Anonim, 2020a). 2019 yılı 

sonunda görülen ve insanlarda küresel bir salgına dönüşen Covid 19 

hastalığının zoonotik karakteri ve hayvan rezervuarı tam olarak 

doğrulanmasada muhtemelen yabani hayvan kaynaklı olduğu 

bildirilmiş ve önlem olarak ilk tespitin yapıldığı hayvan pazarı 

kapatılmıştır (Mackenzie ve ark. 2020).  

Son yıllarda yaşanan gelişmelerde etkili olduğu düşünülen bazı 

faktörler şulardır. 

Küreselleşme; yirminci yüzyılın sonuna doğru küreselleşme ile kişi ve 

mal dolaşımının önündeki engellerin azaltılması zoonozların 

yayılmasını artırmış, daha önce zoonozla karşılaşmayan sağlık 

sistemleri ve kişiler bu durumdan olumsuz etkilenmiştir.  
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Nüfus artışı şehirleşme; dünya nüfusu 1900'de 1,5 milyar, 2000 

yılında yaklaşık 6 milyarken, 2018 yılında yaklaşık 7.6 milyara 

ulaşmıştır. Nüfus artışı, insan yerleşim alanlarını arttırarak, yaban 

hayatı, çiftlik hayatı ve insan yaşam alanlarını yakınlaştırmış ve 

aralarındaki temasını arttırmıştır.  

İklim değişiklikleri ve kirlilik; iklim değişikliği ve ekosisteme verilen 

zaralar, vahşi hayvan ve vektör yaşam alanlarında değişikliklere neden 

olarak yeni temas alanları oluşturmuştur. Ağaçlandırmadaki 

değişiklikler, habitat değişiklikleri ise insan-hayvan yaşam alanlarının 

paylaşımında yeni temas noktaları oluşturmuştur. 

Tarım endüstrisi; tarımdaki yoğunlaşma, arazi kullanım şeklinde 

değişiklik yaratmış, artan ormansızlaştırma, hayvancılık sistemindeki 

değişiklikler insan-hayvan-çevre ilişkilerinde değişikliklere yol 

açmıştır.  

Yabani hayvan eti; artan dünya nüfusu hayvansal ürünlere olan talebi 

artırmış, yaban hayatıyla yakın temas yaban hayatı türlerinin avlanması 

ve çiftçiliğini gündeme getirmiştir. Bu durum yeni temas ve 

hastalıkların sıçrama risklerine yol açmaktadır. 

Yaygın Yoksulluk; hayvan hastalıklarıyla mücadele yüksek 

maliyetlidir. Yoksul ülkeler ve yoksul yetiştiriciler bu alana yeterli 

kaynak ayıramadığından yüksek risk altındadırlar.  

Hayvan hastalıklarının çevreye etkisi; çiftlik hayvanları çölleşme, 

ormansızlaşma, küresel ısınma ve kirlilik gibi bir dizi çevresel sorunun 

kaynağı olarak gösterilmiştir. Hayvan hastalıklarının çevreye etkileri, 
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hastalık kaynaklı ölümlerin oluşturduğu kirlilik, itlaf ve kesim 

koşularının yetersizliğinde kaynaklanan etkiler, aşı, ilaç, serum vs 

uygulamaları sırasında çevrede oluşturulan kirlilik, vektör 

mücadelesinin oluşturduğu kirlilik ve doğal yaşamın dengelerinin 

bozulması, dezenfeksiyon ve farklı amaçlarla kimyasal kullanımının 

çevre üzerindeki etkileri vb. şekillerde olmaktadır.  

Hayvan hastalıklarının refah etkisi; hayvan hastalıklarının insan 

refahı üzerinde önemli ve ölçülebilir etkileri Schwabe (1984) tarafından 

yapılan çalışmada gösterilmiştir. Çalışmada insan beslenmesinde 

özellikle pastoral toplumlarda hayvansal ürünlerin önemi, çiftlik 

hayvanlarının sosyal faydaları, gıda kaynaklı enfeksiyonlar ve zoonotik 

hastalıkların etkilerine yer verilmiştir (Anonim, 2002a).  

Zoonozların insanlarda oluşturduğu ölüme kadar varabilen sağlık 

sorunları, hayvan hastalıklarının hayvanlarda oluşturduğu ölüm ve 

verim kayıplarından doğan ekonomik kayıplar, yeterli ve güvenilir gıda 

temini üzerinde oluşturduğu olumsuz etkiler ve yetiştirmeden beklenen 

diğer faydaların sağlanamaması insan yaşamını olumsuz yönde 

etkilemektedir.  

Hayvan refahının sağlanamadığı, hayvanların istismar ve şiddete maruz 

kaldığı, sağlık sorunları yaşadığı durumlarda da dolaylı olarak insan 

refahınıda olumsuz etkilediği bildirilmektedir. Örneğin, stresli 

hayvanların kesimde dışkıları ile saçtığı bakteri sayılarındaki artışın 

kesimde karkas kontaminasyonunu arttırdığı bildirilmektedir. Bu 

durum insan refahı olumsuz etkilemektedir (Pinillos ve ark., 2016).  
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BULAŞICI HAYVAN HASTALIKLARINDA KONTROL VE 

ERADİKASYON YÖNTEMLERİ 

Hayvan hastalıklarının kontrolü hastalığın etyolojisine ilişkin kabuller 

doğrultusunda yapılmıştır. Bu kabuller doğrultusunda hastalıkları 

önleme stratejileri oluşturulmuştur. Bu kabuller miasma ve mikrop 

teorileridir.  

Miasma teorisi; hastalığın nedenine ilişkin 19. yüzyıla kadar kabul 

edilen teori olup salgın hastalıkların çürüyen organik maddelerden 

yayılan zararlı bir "kötü hava" molekülünden oluştuğu belirtilmektedir. 

Miasma teorisi denilen bu teori yunancada kirlilik anlamına gelen 

sözcükten adını almıştır. Teoride hastalıkların kirli su, hava ve kötü 

hijyenik koşullarla oluştuğuna inanılmıştır (Tulchinsky ve Varavikova, 

2014). 

Mikrop Teorisi; bazı hastalıkların insan ve hayvan vücuduna giren 

mikroorganizmalar tarafından oluşturulduğuna ilişkin teoridir. Teori 

öncesi dönemde hastalıkların gözle görülmeyen küçük parçacıklardan 

veya mikroplardan oluştuğuna dair bazı görüşler ileri sürülsede, bu 

iddialar bilimsel olarak doğrulanamadığı için taraf bulamamıştır.  

Louis Pasteur mikrop ve hastalık arasındaki ilişki üzerine yaptığı 

çalışmalar sonucunda 1861 yılında fermantasyonun bir canlı organizma 

çoğalması olduğunu keşfetmiştir. İpekböceklerinin hastalığının 

mikroorganizmadan kaynaklandığı ise 1870 yılında keşfetmiştir. 

Pasteur 1880 yılında tavuk kolerası üzerinde çalışarak hastalığa yol 

açan mikrobu izole etmiştir. Pasteur 1881 yılında, 1876 yılında Robert 

Koch tarafından tespit edilen şarbon hastalığını araştırarak bakterinin 

https://en.wikipedia.org/wiki/Louis_Pasteur
https://en.wikipedia.org/wiki/Louis_Pasteur
https://en.wikipedia.org/wiki/Louis_Pasteur
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saf kültürünü elde etmiş ve hastalığın bu mikroptan oluştuğunu 

doğrulayarak Mikrop Teorisini doğrulamıştır (Haas, 1998).  

Bulaşıcı Hayvan Hastalarıyla Mücadele Yöntemlerinin Gelişimi  

Miasma teorisinde hastalıkların nedeni olduğu bildirilen miasmanın 

pislikten kaynaklandığı düşünülmüştür. Teori hatalı olsada çiftlik 

hijyeninin iyileştirilmesine yönelik önlemler, kesim, kontrol ve tedavi 

uygulamaları ile hastalıklarla mücadelede önemli katkı sağlanmıştır.  

İlkel hastalık teorilerinin hüküm sürdüğü Orta Çağ'da izolasyon 

ekonomik gerekçelerle uygulanmıştır. Bulaşıcı hayvan hastalıklılarıyla 

mücadele stratejilerinde yıllar içinde bazı değişiklikler yapılsada 

karantina, kordon, izolasyon, sınır önlemleri, itlaf, tazminat ödemeleri, 

hayvan hareketlerinin, hayvan kesim yerlerinin ve etin kontrolü gibi 

araçlar uygulanmıştır.  

Salgın hayvan hastalıkları kayıtlarına eski metinler rastlanmakta olup 

18. yüzyılın başından itibaren Avrupa'da Sığır Vebasının pandemik 

olarak sürekli tekrarlaması veteriner okulları ve veteriner teşkilatlarının 

kurulması ile sonuçlanmıştır. Veterinerlikte bilimsel eğitime geçilerek 

uygulamalarda standardı sağlama 1762 yılında Lyons’ta kurulan ve 

bunu diğer ülkelerin izlediği veteriner okulları ile sağlanmıştır 

(Barroux, 2011). Türkiyede ilk askeri veterinerlik eğitimine 1842 

yılında başlanmış ve okula ilk kez sivil öğrenci alımı 1881 yılında 

gerçekleşmiştir (Aslan, 2016). 

Papa XI. Clement’in doktoru olan Giovanni Maria Lancisi ise 1711 

yılında başlayan Sığır Vebası ile mücadeleye ilişkin kitabında (De 
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bovilla peste-1715) etkilenen hayvanların öldürülmesi ve gömülmesi, 

imha yöntemleri, hayvan hareketlerinin yasaklanması, özel hijyenik ve 

politik önlemlerin benimsenmesini önermiştir (Mantovani ve ark., 

1993). İngiltere’de kraliyet cerrahı Dr. Thomas Bates Sığır Vebası 

salgınında birkaç yıl sonra benzer önlemler ve öldürülen hayvanların 

sahiplerine tazminat ödenmesini önermiştir (Wilkinson, 1980).  

Mikrop teorisinin kabulünden sonra, salgın hayvan hastalıklarına 

yönelik koruma ve kontrol faaliyetleri etkinleşmiştir. Hayvan 

hastalıklarını kontrol etmek ve etkilerini sınırlamak için hastalığın 

etyolojisinin ve hastalandırma mekanizmalarının iyi bilinmesi 

gerekmektedir. Kontroller etkenin yayılma mekanizmalarına müdahale 

ederek hastalığın yayılmasını engellemeyi amaçlamaktadır (Dries ve 

ark., 2019).  

Ondokuzuncu yüzyılın sonunda hastalıklarının etkeninin mikrop 

olduğunun ilişkin mikrop teorisinin kabul edilmesi ve beraberinde 

keşfedilen aşılama uygulamalarının geliştirilmesiyle, aşılama hayvan 

hastalıklarıyla mücadelenin etkili bir aracı olarak kullanılmaya 

başlamıştır.  

Zayıflamış mikrobun hastalığın etkisinin hafiflettiği ve hastalığa karşı 

bağışıklık kazandırdığını tespit eden Louis Pasteur 19. Yüzyılın 

sonunda tavuk kolerası aşısını geliştirmiştir. Bunu koyun ve sığırlar için 

geliştirdiği şarbon aşısı takip etmiştir. Daha sonrada kuduz etkeninin 

zayıflatılmasıyla geliştirilen kuduz aşısını insanda uygulamıştır (Haas, 

1998).  

https://en.wikipedia.org/wiki/Louis_Pasteur
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Hayvan Hastalıklarında Genel Hastalık Önleme ve Kontrol 

Önlemleri 

Hastalıklarla mücadelede birçok yöntem kullanılmaktadır. Bazen bu 

yöntemlerden birkaçı aynı anda kullanılmaktadır. Genel olarak 

hastalıklara ilişkin kullanılan korunma ve kontrol araçları şunlardır: 

Hayvan hastalıkları ile mücadelede en etkin önlemlerden biri hayvan ve 

hayvan maddalerinin bulunduğu yerden başka bir yere naklinin 

hayvanın sağlıklı olduğunu ve menşeinde hastalık bulunmadığını 

gösteren belgelerle yapılmasıdır. Belgeler yazılı muhtar beyanı yada 

veteriner hekim raporu şeklinde olmuştur. 

Diğer bir önlemde hayvan ve hayvan maddelerinin sınırlardan girişinin 

Resmi Veteriner Hekim denetiminde yapılmasıdır. Yurda girişlerin 

sadece önceden belirlenen kapılardan yapılması ve menşe ülke 

veteriner raporunun yanında olması zorunluluğu yanında resmi 

veteriner hekim muayenesiyle sağlam olduğu belirlenenlere yurda giriş 

izni verilmesi hastalık mücadelesinde etkili bir önlem olmuştur. 

Hayvan ve hayvan maddeleri ticareti özel olarak düzenlenmiştir. 

Hayvan ve hayvansal ürünlerin kamudan ruhsatlı pazarda satışı, ruhsatlı 

kesimhane ve tesislerde işlenmesi ve nakillerin bu amaç için izin 

verilmiş araçlarla yapılması, hastalık çıkışlarında hayvan pazarı, kesim 

yeri ve benzeri işletmelerin faaliyetlerinin durdurulması etkin bir 

hastalık önleme yöntemidir.  

Hayvan sağlığını korumak ve çevresel bulaşmayı önlemede 

hayvanlarda uygun zamalarda paraziter mücedele yapılması, vektör, 
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konakçı ve diğer rezervuarlarla mücadele edilmesi diğer bir etkin 

mücadele yöntemi olarak uygulanmıştır. 

Meralarda koruyucu ilaçlama, boş bırakma, türlere kısıtlama yada 

hastalık çıkışlarında meraya çıkışları yasaklama, mera hayvancılığında 

hastalıklarla mücadelede etkili bir araç olmuştur.  

Hayvancılık işletmelerinde dezenfeksiyon, biyogüvenlik önlemleri, 

nakil araçları ile alet-ekipmanın dezenfeksiyonu, işletmeye yeni gelen 

hayvanlara karantina uygulanması, işletmedeki hayvanlara bellirli bir 

plan dahilinde aşılama, tuberküloz, ruam, brusellolis ve mastitis vb 

testler yapılması işletme düzeyinde etkili mücadele yöntemleridir.  

Bir salgın hayvan hastalığı çıktığında hayvan ve hayvan maddeleri ile 

bulaşmaya neden olabilecek malzemelerin hastalık alanından 

çıkarılmasının önlenmesi yönelik izolasyon, karantina, kordon vb 

uygulamaların yapılması, hastalığa göre gereken itlaf, zorunlu kesim, 

tazminat ödenmesi, dezenfeksiyon ve temizlik uyulamaları her 

dönemde hastalıklarla mücadelede kullanılan etkili araçlardır. 

HAYVAN SAĞLIĞINDA YENİ YAKLAŞIMLAR 

Hayvan sağlığı alanındaki yeni yaklaşımlar; Veteriner Halk Sağlığı 

(VHS) ve Tek Sağlık olarak iki başlık altında incelenebilir.  

1. Veteriner Halk Sağlığı 

Amaçları doğrultusunda farklı şekillerde tanımlanmış, özellikle 1940 

ve 1950’li yıllarda halk sağlığı kurumlarına veteriner hekimlerin 

alınması ile bir halk sağlığı bileşeni olarak ortaya çıkmıştır. VHS 

Uluslararası Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) kaynaklarında “Veterinerlik 
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biliminin anlaşılması ve uygulanması yoluyla insanların fiziksel, 

zihinsel ve sosyal refahına katkılar" şeklinde tanımlanmak-

tadır (Schwabe, 1991; Anonim, 2002b, 2002, King, 2006).  

Veteriner Halk Sağlığı 1970’lerde çevrenin kimyasal kirliliği riskleri, 

1980’lerde hayvan atıkları kaynaklı yeraltı suyu kirlilikleri, gıdalardaki 

ilaç kalıntıları sorunları tartışmaları kaynaklıyken 90’ların sonunda 

zoonotik hastalıklar VHS kavramına küresel boyut kazandırmıştır 

(Anonim, 2002b). 

Veteriner Halk Sağlığının kapsamı multidisipliner olup zoonotik 

hastalıklar ve gıda güvenliği gibi konular farklı alan uzmanlarının 

birlikte çalışmasını gerektirir.  

Veteriner Halk Sağlığı zoonoz kontrolü, gıda üretim ve güvenliği, 

hayvan kaynaklı ısırma, zehirleme, ve diğer tehlikeler, hayvan kaynaklı 

atıklar ve çevre kirliliği konuları kapsamaktadır (Schwabe, 1991). 

2. Tek Sağlık 

Dünya Sağlık Örgütüne göre Tek Sağlık, “daha iyi halk sağlığı 

sonuçları elde etmek için birden fazla sektörün iletişim kurduğu ve 

birlikte çalıştığı programları, politikaları, mevzuatı ve araştırmaları 

tasarlama ve uygulama yaklaşımıdır” şeklinde tanımlanırken, OIE 

tarafından insan ve hayvan sağlığı (yaban hayatı dahil) ve bir ekosistem 

sağlığı için riskleri anlamaya yönelik işbirliğine dayalı küresel bir 

yaklaşım olarak tanımlanmıştır (Anonim, 2010; Anonim, 2020b).  

Tek Sağlık kavramı yeni değildir. Ondokuzuncu yüzyıla kadar hekimler 

hem hayvan hemde insan sağlığı ile ilgilenmiştir. Yirminci yüzyılda 
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insan ve hayvan sağlığı ve hastalıkları ile mücadele ayrı ayrı 

yapılmıştır. Ancak bu dönemde Alman doktor olan Rudolf Virchow 

Trichinella spiralis’i 1855 yılında tespit ederek halk sağlığı ve zoonoz 

kavramlarını gündeme getirmiştir. Tek ilaç kavramından bahseden 

Virchow insan ve veteriner tıbbı arasında bir ayrım olmadığı 

kanaatindedir. Kanada’lı doktor ve patolog olan Sir William Osler ise 

1870’li yıllarda tıp ve veteriner okullarında verdiği eğitimlerde Tek 

Sağlık kavramını gündemde tutmuştur. Amerika Bileşik Devletlerinde 

1940’lı yılların sonunda kurulan hastalık koruma ve kontrol 

merkezlerinde görevli Veteriner James Steele veteriner halk sağlığı ve 

tek sağlık kavramlarına katkıda bulunmuştur. Bu alana önemli katkı 

sağlayan ve veteriner Calvin Schwabe ise 1960’lı yıllarda tek ilaç 

kavramını gündeme getirerek hayvan ve insan tıbbının birbirinden 

ayrılmaması gerektiğini ve tek sağlık kavramını savunmuştur. 20. 

yüzyılın sonuna doğru salgın hayvan hastalıklarının tekrarladığı ve yeni 

sıçrayan zoonozların görüldüğü bir sürece girildiğinden ulusal ve 

uluslararası otoriteler tek sağlık yaklaşımının kabulü konusunda 

harekete geçmiştir (Gyles, 2016; Atlas, 2013). 

Tek sağlık kavramı, insan, hayvan ve çevre sağlığının bir bütün 

olduğunu kabul emekte olup, büyük ölçüde zoonotik hastalıkları hedef 

almaktadır. Tek sağlık kavramının tartışılırlığı 2000’li yıllarda kuş gribi 

mücadele sürecinde dünyada kabul edilen bir kavram olmuştur 

(Anonim, 2020b).  
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Tek sağlık konusunda FAO, OIE ve WHO insan-hayvan-ekosisteme 

ilişkin olarak sağlık risklerinin önlenmesi ve kontrolüne yönelik 

işbirliğini ve hedefler açıklamıştır (Anonim, 2017).  

HAYVAN SAĞLIĞI İLE İLGİLİ KURULUŞLAR  

1.Uluslararası kuruluşlar 

Hayvan sağlığına ilişkin uygulamalarda OİE,WHO,FAO gibi 

uluslararası kuruluşlar faaliyet göstermekredir. 

2.Ulusal Otoriteler 

Hayvan sağlığı politikalarının uygulanmasında Tarım ve Orman 

Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatları ve belediyeler, il özel 

idareleri gibi yerel kuruluşlar ve diğer kurumlar görev yapmaktadır. 

Uluslararası kuruluşlar 

1. OIE (World Organisation For Animal Health=Dünya Hayvan 

Sağlığı Örgütü)  

Uluslararası Salgın Hayvan Hastalıkları Ofisi Ocak 1924'te “Office 

International des Epizooties” (OIE) adıyla kurulmuştur. Örgütün adı 

2003 yılında “World Organisation for Animal Health/Dünya Hayvan 

Sağlığı Örgütü” olarak değiştilmiştir. Diğer yandan OIE kısaltması 

korunmuştur. 

Sınıraşan hayvan hastalıklarının kontrolünde başarı için ülkelerin 

koordineli faaliyeti zorunludur. OIE hayvan hastalıklarında şeffaflığı, 

hayvan ve hayvan ürünleri ticaretini kolaylaştırmayı, üye ülke 

veterinerlik hizmetlerine katkı sağlamayı amaçlayan bir kuruluştur. 
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Örgüt hayvan sağlığı ve refahı, veteriner halk sağlığı konularında çok 

geniş kapsamda faaliyet göstermektedir. Küresel ölçekte hayvan 

hastalıklarının durumu, analizi, güvenilir bilgi paylaşımı, ülkelere ait 

veteriner hekimliğin durumu konularında bilgilerin paylaşılması 

yanında hayvan hastalıklarının kontrolü için uluslararası dayanışmayı 

amaçlayan bir kuruluştur. Üye ülkelerin gönüllü uyacağı uluslararası 

standartları belirler. OIE’nin 2020 yılı bildirilmesi zorunlu hastalık ve 

enfeksiyon listesi çoklu tür, sığır, koyun ve keçi, at, domuz, kuş, 

lagomorph, arı, balık, yumuşakça ve diğer hayvan hastalıklardan oluşan 

117 adet hastalıktan oluşmaktadır.  

2. FAO (Food and Agriculture Organization=Gıda ve Tarım 

Örgütü) 

Birleşmiş Milletler tarafından Ekim 1945’de kurulmuştur. Birçok 

ülkede Bölge ve Saha Ofisleri bulunmaktadır. FAO açlığın ortadan 

kaldırılması, tarımda üretkenlik ile dünyadaki beslenme ve yaşam 

standartlarını daha iyi hale getirme ve gıda güvenliğini sağlama 

amaçları doğrultusunda faaliyet gösteren bir örgüttür. Özellikle az 

gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde açlıkla mücadelede ve 

yoksulluğun önlenmesinde uluslararası düzeydeki çabaların önderliğini 

yürütmektedir.  

FAO'nun hayvan sağlığındaki rolü; FAO, veterinerlik alanında, 

sürdürülebilir bir hayvansal üretim için hayvan sağlığının ön koşul 

olduğu konusunda (zoonotik ve sınırötesi hastalıklar), veteriner halk 

sağlığı, tek sağlık, gıda güvenliği, veteriner teşkilatlarının 

güçlendirilmesi gibi konularda faaliyet göstermektedir. Çiftlik 
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hayvanlarını hastalıklardan korumak ve sınırötesi salgınları önlemek 

amacıyla 1994 yılında EMPRES’i (Sınırötesi Hayvan ve Bitki 

Zararlıları ve Hastalıkları için Acil Önleme Sistemi) kurmuştur. Bu 

doğrultuda Sığır Vebası Yok Etme Programı (Global Rinderpest 

Eradication Programme /GREP) 2011 yılında sığır vebası 

eradikasyonunda etkin olmuştur (Roeder ve ark., 2013).  

3.WHO (World Health Organization =Dünya Sağlık Örgütü) 

WHO, Birleşmiş Milletler tarafından Nisan 1948 tarihinde kurulan bir 

kuruluştur. Genel merkezi İsviçrenin Cenevre şehrinde olan ve altı yarı 

özerk bölge ve 150 alan ofis ile dünya çapında faaliyet gösteren bir 

örgüttür.  

WHO’nun amacı insanların olası en yüksek sağlık seviyesine ulaşması 

olarak belirlenmiştir. Küresel ölçekte sağlık hizmeti sunma, halk sağlığı 

risklerini izleme, sağlıkla ilgili acil durum müdahaleleri, insan sağlığı 

ve refahını teşviki gibi faaliyetler yürütmektedir. 

WHO ülkelerin sağlık verilerinin toplanması, işlenmesi, analizi, 

raporlanmasını gerçekleştirmekte ve sağlık standartlarını 

belirlemektedir. Ülkelere sağlık alanında teknik destek sağlamaktadır. 

WHO bazı halk sağlığı problemlerinin çözülmesinde (1979 yılında 

insan çabasıyla çiçek hastalığının eradikasyonu, çocuk felci 

eradikasyonunda sona yaklaşılması ve Ebola aşısı) önemli katkı 

sağlamıştır (Henderson, 2011; Patel ve ark., 2017).  

Zoonozlar konusunda faaliyet gösteren WHO son gelişmelere bağlı 

olarak, tek sağlık kavramı doğrultusunda FAO ve OIE gibi uluslararası 

https://en.wikipedia.org/wiki/Switzerland
https://en.wikipedia.org/wiki/Geneva
https://en.wikipedia.org/wiki/Smallpox
https://en.wikipedia.org/wiki/Eradication_of_infectious_diseases
https://en.wikipedia.org/wiki/Ebola_vaccine
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örgütlerle işbirliğine giderek insan-hayvan-çevre kaynaklı halk sağlığı 

risklerini yöneterek küresel sağlık ve gıda sorununun çözümüne yönelik 

programlar geliştirmişlerdir. 

4. Diğer kuruluşlar 

International Federation for Animal Health (IFAH), Regional 

International Organization for Animal and Plant 

Health (OIRSA/Central America), World Bank, World Trade 

Organization (WTO), World Veterinary Association (WVA) vb. pek 

çok uluslararası kuruluş hayvan sağlığına yönelik bazı faaliyetlerde 

bulunmaktadır. 

Ulusal Otoriteler 

Hayvan sağlığı politikası konusunda ulusal ölçekte veteriner teşkilatı, 

halk sağlığı ve zoonoz birimleri yer almaktadır. Türkiye’de bu alanda 

Tarım Bakanlığı yanında diğer bazı kamu kuruluşlarıda faaliyet 

göstermiştir. 

1. Tarım ve Orman Bakanlığı 

Tarım Bakanlığı bünyesindeki Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü yıllar 

içerisinde farklı isim ve organizasyon yapısında faaliyet göstersede 

hayvan sağlığı konusunda faaliyet gösteren temel kamu kurumu 

olmuştur. 

Genel Müdürlüğün hayvan sağlığına ilişkin görevleri; politika 

belirlemek, kendisine bağlı taşra teşkilatı aracılığı ile politika 

uygulamalarını gerçekleştirmek, bu kapsamda salgın hayvan 

hastalıklarıyla mücedele, hayvan ve hayvan maddelerinin yurtiçi ve 
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sınır kontrollerini gerçekleştirme, hayvan sağlığında kullanılan aşı, 

serum ve biyolojik madde üretimini sağlama ve bu husustaki özel sektör 

faaliyetinin izin ve denetimini yapma, gıda ve yem maddeleri üretim 

faaliyetinin izin ve denetimini yapma, hayvan sağlığı ile ilgili hastane, 

klinik kurma ve özel sektörün bu alandaki izin ve denetimi 

gerçekleştirme vb. faaliyetlerdir. 

Veteriner işleri müdürlüğü politika uygulamalarını taşra teşkilatı olan 

her il ve ilçede kurulu İl ve İlçe Veteriner müdürlükleri, bazı illerde 

kurulu hayvan hastaneleri, yıllar içinde gereksinime uygun olarak 

kurulan ve yurt sathına dengeli olarak dağılan Veteriner Kontrol ve 

Araştırma Enstitütileri, Şap Kontrol ve Araştırma Enstitüsü, Zootekni 

Araştırma Enstitüsü, Veteriner Bakterioloji ve Seroloji Enstitüsü, 

Veteriner Bölge Subtropikal Hastalıklar ve Gıda Kontrol 

Lâboratuvarları, Veteriner Bölge Laboratuvarları, Gıda Kontrol 

Lâboratuvarı, Veteriner Bölge Sağlık Kontrol Lâboratuvarları 

vasıtasıyla teşhis, tedavi, araştırma, aşı, serum, biyolojik madde üretimi 

ve uygulamaları ile gıda üretiminin denetimi faaliyeti şeklinde 

yürütmüştür. 

Bu yapı 212 sayılı K.H.K. kararnamenin kabulüne ilişkin olarak 1985 

yılında Resmi gazetede yayımlanan 3161 sayılı Teşkilat Kanunu ile 

değiştirilerek, bakanlık merkez ve taşra teşkilatlarının konu ve ürün 

esaslı hiyerarşik dikey örgütlenmesi yerine ana fonksiyonlara göre 

(kontrol faaliyetleri, proje faaliyetleri, eğitim faaliyetleri gibi) 

örgütlenmeye geçilmiştir. Merkezde hayvan sağlığı politikalarının 

oluşturulması farklı Genel Müdürlüklere görev olarak verilerek, 
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uygulama görevleride İl Müdürlüklerindeki şubelere ve ilçe 

müdürlüklerine verilmiştir. Genel Müdürlüğe bağlı veteriner araştırma 

kurumları ve labaratuvarlar kapatılarak yeni yapılanmaya gidilmiştir. 

Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü dönemindeki görevler yeni kurumlar 

tarafından aynı şekilde yürütülmüştür.  

2. Sağlık Bakanlığı 

Sağlık Bakanlığı zoonoz hastalıklar ve 1990’lı yıllara kadar gıda 

denetimi faaliyetleri nedeniyle daima hayvan sağlığına ilişkin 

politikalarla ilişkili olmuştur.  

Umumi Hıfsızsıhha Kanunu ile hayvan sağlığı ile ilgili olarak sağlık 

bakanlığı ve belediyelere hastalık taşıyan hayvanların itlafı, hayvansal 

gıdaların kontrolü, hayvan ölülerinin kaldırılması, nüfusu belirli bir 

miktarın üzerindeki kentlerde çiftlik hayvanlarının beslenmesinin 

yasaklanması gibi sorumluluklar verilmiştir.  

Bakanlıkta zoonoz hastalıklar uzun yıllar Temel Sağlık Hizmetleri 

Genel Müdürlüğü bünyesindeki Zoonotik Hastalıklar Şube Müdürlüğü 

tarafından yürütülmüştür. Şube müdürlüğü bu görevi Bulaşıcı ve Salgın 

Hastalıklar Kontrolü Daire Başkanlığına bağlı Zoonoz ve Paraziter 

Şube Müdürlüğü olarak faaliyet gösterirken 2009 yılında Zoonotik 

Hastalıklar Daire Başkanlığı şeklinde Başkanlık olarak 

yapılandırılmıştır. Zoonoz hastalıklara ilişkin faaliyetler 2020 yılında 

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğüne bağlı Zoonotik ve Vektörel 

Hastalıklar Daire Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.  
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Tarım ve Sağlık Bakanlığı arasında zoonozlarla mücadele konusunda 

1991 yılında Zoonoz Milli Komitesi Protokolü imzalanmış ve Türkiye 

Zoonoz Milli Komitesi oluşturulmuştur. Bu kapsamda 1998 yılında 

“Kuduz Hastalığı Mücadele Programı” başlatılmıştır. Bu konuda ulusal 

ve uluslararası gelişmelerde dikkate alınarak 2018 yılında protokol 

yenilenerek “Türkiye Zoonotik Hastalıklar Milli Komitesi ve Alt 

Kurulları (Kırım Kongo Kanamalı Ateş, Kuduz, Bruselloz, Şarbon, 

Tularemi, Kist Hidatik ve Toksoplazmoz ve Diğer Zoonotik 

Enfeksiyonlar) oluşturulmuştur. Bu kapsamda 2019-2023 yılları 

arasında uygulanması planlanan Türkiye Zoonotik Hastalıklar Eylem 

Planı hazırlanarak Tek Sağlık yaklaşımı kapsamında uygulamalar 

başlatılmıştır. 

3. Çevre ve Orman Bakanlığı 

Hayvanları Koruma Kanununda (5199 sayılı) yetkili bakanlık Çevre ve 

Orman Bakanlığı olarak belirlenmiştir. Çevre ve Orman Bakanlığının 

teşkilat yapısının düzenlendiği 4812 sayılı kanunda hayvanların 

korunmasına yönelik çalışmaları bakanlığın diğer kurum ve 

kuruluşlarla işbirliği içinde yapacağı, Doğa Koruma ve Millî Parklar 

Genel Müdürlüğünün yaban hayatı ve sahipsiz hayvanlarla hayvan 

refahına yönelik uygulamaların yürütülmesinde görevli olduğu, 

hayvanları koruma kanununda hayvan sahiplerinin hayvan sağlığına 

dikkat etmek, insan, hayvan ve çevre sağlığı açısından gerekli tüm 

önlemleri almakla yükümlü oldukları düzenlenmiştir. Çevre ve Orman 

Bakanlığının yapısında birkaç kez değişime gidilmiş, Bakanlığın orman 

kısmı tarım bakanlığı ile birleştirilerek yaban hayvanları, sahipsiz 
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hayvan sağlığı ve refahının korunmasına ilişkin görevler Tarım Orman 

Bakanlığı’na aktarılmıştır.  

4. Yerel Yönetimler 

 Belediyelere, il özel idaresi ve diğer yerel kuruluşlara hayvan 

sağlığının yürütülmesine ilişkin birçok görev verilmiştir. Belediyelere 

hayvan sağlığı ve halk sağlığının korunmasına ilişkin Belediye ve 

Büyükşehir Yasaları, Umumi Hıfsızsıhha Kanunu, Hayvanları Koruma 

Kanunu, hayvan sağlık Zabıtası kanunları ile birçok görev verilmiştir. 

Belediyeler salgın hayvan hastalıklarında ölü hayvanların gömüleceği 

uygun alanları belirlemek ve gömülme işlemlerini sağlamak, başıboş 

hayvanlara karşı önlemler almak, sağlık hizmeti vermek, hayvan 

kesimlerinin sıhhi tesislerde yapılmasını sağlamak, taşımacılıkta 

kullanılan hayvanların sağlık kontrollerini denetlemek, gıdaların sağlık 

açısından denetimi yapmak, hayvan hastaneleri kurmak, talep üzerine 

hayvanlarda gerekli konrolleri yaparak menşei şahadetnamesi verme 

gibi görevler verilmiştir. İl özel idarelerine hayvan hastalıkları ile 

mücadele için bütçelerinde para ayrılması yükümlülüğü getirilmiştir.  

TÜRKİYE’DE HAYVAN SAĞLIĞI POLİTİKALARI  

Hayvan sağlığı politikalarına ilişkin ilke ve uyulamalar Tarım 

Bakanlığının Teşkilat Kanunu, Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu, 

Hayvanları Koruma Kanunu ve Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, 

Gıda ve Yem Kanunu ve Yerel İdare kanunlarında düzenlenmiştir.  

Türkiyenin hayvan sağlığı politikaları gelişmiş ülkelerdeki 

uygulamalarla aynı olmuştur. Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu ve 
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Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunda hayvan 

sağlığı, halk sağlığı ve hayvansal gıda güvenilirliğine ilişkin ilkeler 

düzenlenmiştir. 5996 sayılı yasada tek sağlığa vurgu yapılarak 

bakanlığın Sağlık Bakanlığı ve konu ile ilgili diğer kurum ve kuruluşlar, 

işbirliği içerisinde, insan ve hayvan sağlığını korumak amacıyla, 

belirlenen zoonoz hastalık ve zoonotik etkenler ile antimikrobiyal 

direncin izlenmesi veya gıda yoluyla bulaşan zoonoz hastalıkların 

araştırılması için epidemiyolojik incelemeler yapılmasını, izleme 

planlarının hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlayacağı 

düzenlenmiştir. 

Koruma ve kontrol kapsamındaki bulaşıcı hayvan hastalıkları; 

salgın hayvan hastalıkları ve mücedele yöntemleri yasa ile önceden 

belirlenmektedir. Mücadele kapsamındaki ihbarı mecburi bulaşıcı 

hayvan hastalıkları 1928 yılındaki 1234 sayılı Hayvanların Sağlık 

Zabıtası Hakkında Kanunda 16 hastalık (sığır vebası, şap, dalak 

hastalığı, yanı kara, sığırların ciğer ağrısı, sığırlarda verem, mandaların 

ve sığırların pastorellozi, keçilerin ciğer ağrısı, koyun, keçi ve 

develerde çiçek hastalığı, ruam, beygirlerin salgın beyaz damar 

hastalığı, durin, uyuz hastalığı, kuduz hastalığı, domuz vebası, 

kanatlıların pastorellozi, vebası, tifosu ve difterisi) olarak 

belirlenmiştir. 

1986 tarihli 3285 sayılı Hayvan Sağlık Zabıtası Kanununun 

uygulamasına ilişkin tebliğde ise ihbarı mecburi hastalıklar yine 16 adet 

hastalık ( sığır vebası, şap hastalığı, şarbon hastalığı, sığırlarda verem, 

koyun ve keçilerde çiçek, ruam, durin, sığır brusellozu, koyun ve keçi 

https://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/888.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/888.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/19109.pdf
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brusellozu, tavuk vebası, newcastle, tavukların salmonellosis, kuduz, at 

vebası, mavidil, uyuz) olarak belirlenmiştir. Daha sonraki dönemlerde 

Bakanlığa verilen yetkiyle bu listede kısmi değişiklikler yapılmıştır. 

1995 yılında bazı durumlarda şap hastalığına tazminat ödenmesine 

karar verilmiştir. Günümüzde ihbarı mecburi hayvan hastalıkları İhbarı 

Mecburi Hayvan Hastalıkları ve Bildirimine İlişkin Yönetmelikde 34 

kara hayvanı hastalığı 17 su hayvanı hastalığı olarak belirtilmiştir.  

Hayvan ve hayvan maddelerinin sınırlardan giriş ve çıkışları; 
Tarım Bakanlığının gümrük idareleri ile birlikte belirlediği yerler 

dışından sınırlardan hayvan ve hayvan maddeleri giriş çılkışı 

yasaklanmıştır. Belirlenen yerlerde muayene için altyapı oluşturulmuş 

ve veteriner hekim istihdamı yapılmıştır. 1928 tarihli kanunu 

uygulamasında 31 adet sınır ve sahil vilayetinde bulunan 64 adet kapı 

ve iskele bu amaç için belirlenmiş zaman içinde değişiklikler 

yapılmıştır. Hayvan ve hayvan maddeleri gümrüğe geldiği ülke 

veterinerinin düzenlediği menşei şehadetname ile gümrüğe gelmek 

zorundadır. İlk muayene geldiği araçta yapılacak olup bu amaç için 

oluşturulmuş yerde veteriner hekim tarafından yapılacak ikinci bir 

muayenede uygun bulunanlara girişine izin verilir. Uygun olmayanlar 

reddedilir. Kapatılmış hudut kapılarından getirilen hayvan ve maddeleri 

müsadere edilir. Hasta ve bulaşık olanlar imha edilir.  

Hayvan ve hayvan maddelerinin yurt içinde hareketi; belgesiz 

hayvan ve hayvan maddesi nakli yasaklanmıştır. Nakiller ilçe içinde 

köylerde muhtardan, şehirde belediyelerden alınan menşe 

şahadetnamesi ile yapılır. İlçeden diğer ilçe ve illere nakil işlemi menşe 
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şahadetnamesinin bakanlık il veya ilçe müdürlüğü veteriner hekimi 

tarafından Yurt İçi Sağlık Raporuna çevrilmesiyle yapılır. Kolluk 

güçleri hayvan ve hayvan maddeleri naklinde belge kontrolü yapmakla 

görevlidir. 

Hayvan sürülerinin yurt içindeki hareketinin bakanlıkça belirlenen 

şekilde yapılması zorunludur.  

Hayvan alım satımının kasaba ve şehirde hayvan pazarı veya 

panayırlarında yapılması zorunludur.  

Hayvan nakliyeciliği yapanların belediyelerden bu amaçla ruhsat 

alması zorunlu kılınmıştır.  

Hayvan nakil araçlarının dezenfeksiyonunun yapılması ve kayıt altına 

alınması zorunlu kılınmıştır.  

Hayvanların kayıt altına alınacağı, canlı hayvan ve hayvan ürünleri 

satıcı, ithalatçı ve nakliyecisinin belirlenen kayıtları tutma zorunluluğu 

bulunmaktadır. 

Bulaşıcı hastalık ve sebepsiz ölümlerin ihbar yükümlülüğü; bulaşıcı 

hastalık ve sebebi belirsiz ölümler görüldüğünde hayvan sahibi, 

bakıcıları, çobanlar, tedavisini yapanlar ile mesleği gereği hastalık 

çıkışı konusunda bilgi sahibi olan diğer kişilerin durumu köylerde 

muhtara, jandarma karakoluna, şehir ve kasabalarda ise belediye 

başkanlıklarına, mahallin mülkî amirlerine, bakanlık ilçe veya il 

müdürlüğüne, polis, jandarma veya belediye zabıtasına, gemilerde 

kaptanlara, trenlerde istasyon idaresine, sınırlarda gümrük idaresine 

bildirilmesi gerekmektedir.  
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İhbarı alan kamu görevlisinin durumu hemen mahallin en büyük mülkî 

amirine bildirmesi gerekmektedir. 

Silahlı Kuvvetlere ait hayvanlarda hastalık çıkışı; kurum 

mücadeleyi kendi personeli ile yürütür ancak mülki amire bilgi vermesi 

gerekmektedir.  

Komşu ülkelerde hastalık çıkısı; komşu ülkede salgın hastalık 

çıktığını duyan idari yada güvenlik görevlisi durumu mülki amire, yurt 

dışındaki kamu görevliside amirine, amir ise ilgili bakanlığa 

bidirmektedir. 

Hastalık çıkmasında kamu görvlisinin yükümlülüğü; kendisine 

hastalık ihbarı yapılan kamu görevlileri durumu veteriner hekime 

bildirir. Veteriner hekim gelinceye kadar hasta ve sağlamları ayırarak 

geçici kordon koyar.  

Veteriner hekimin sorumluluğu; veteriner hekim en seri şekilde 

hastalık mahalline gider. Mahalli Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyınunu 

toplar. Hastalığın söndürülmesi için gerekli olan kararları alır. Kararları 

mülki amire bildirir. Alınan kararların uygulamasını kontrol eder. 

Hastalığın sönüşünde karantinanın kaldırılması işlemlerini yürütür. 

Mülki amir hastalık çıkışlarını çevre illere ve Bakanlığa bildirir. 

Veteriner hekimin hastalık mahalline ulaşmasını temin eder. Mahalli 

kolluk kuvvetlerinin kordon uygulamasında yetersiz kalması halinde 

silahlı kuvvetleri görevlendirir.  

Hastalık çıkışında alınacak genel önlemler; kordon, tecrit uygulanan 

yerdeki hasta, bulaşık ve şüpheli hayvan ve hayvan maddeleri kordon 
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altından veya tecrit yerinden çıkartılamaz. Kesim dışında duyarlı 

hayvanlar bulaşık alana sokulamaz.  

Kordon içinde kalan pazar, panayır, sergi, han, yol, istasyon ve iskeleler 

gibi hayvanların geçmesine veya toplanmasına elverişli yerler hastalığa 

duyarlı hayvanlar ile hayvan maddelerine kapatılır.  

Kordon altında bulunan yerlerde hastalığa duyarlı hayvan ve bunların 

her türlü maddelerinin toplatılması pazar, panayır ve sergilere 

gönderilmesi ve kordon altındaki sürülerin teması yasaktır.  

Kordon altına alınan yerlerde hastalık ve bulaşma tehlikesi yok 

olduğunda, son ölüm yada iyileşme için yasada hastalık için belirlenen 

süre dolduktan sonra temizlik ve dezenfeksiyon yapıldıktan ve hastalık 

sönüş raporu ile bildirildikten sonra kordon kaldırılır. Durum bakanlığa 

ve civar illere bildirilir. 

Bulaşmaya vasıta olabilecek eşya ve maddelerler temizlenir ve 

dezenfekte edilir. Mümkün olmayanlar yakılır.  

İtlaf veya ölen hayvanların gömülmesi belediye ve köy ihtiyar heyetleri 

tecrithane ve hayvan gömülme yerlerini belirler. Tecrit ahırları ve diğer 

yerler ayrılır. Hasta veya hastalarla temasta bulunan, öldürülmesi 

gereken hayvanlar zabıta görevlileri tarafından öldürülür. Ölenler veya 

öldürülenler su, yol veya meskenlerden uzak mahallerde gömülür.  

Aşı, serum ve biyolojik madde uygulanması ve ticaretinin denetimi; 

aşı, serum ve biyolojik madde üretimi, ithalat izni ve denetimi bakanlık 

iznine tabidir. Bakanlık kurduğu taşra teşkilatları ile aşı, serum ve 

biyolojik madde üretimi ile uygulama, teşhis, tedavi ve araştırma 
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faaliyetlerini yürütür. Teşhis için kullanılan biyolojik maddeyi sadece 

kamu veteriner hekimleri ya da bakanlıkça görevlendirilen serbet ya da 

resmi kurum veteriner hekimleri uygular. Tedavi amacıyla aşı, serum 

ve ilaç uygulamasını veteriner hekimler ya da gözetimindeki teknisyen 

yapar. Hastalık tehlikesi görülen yerlerde koruyucu aşılama ve 

ilaçlamalar bakanlık programına göre yapılır. Hayvan sahipleri 

biyolojik madde, aşı, serum ve ilaçları yaptırmakla yükümlüdür. 

Koruyucu aşılamalar için alınacak ücret yasada belirlenmiştir. Hayvan 

hastalıklarıyla mücadele için İl özel idareleri ve Belediyelerin 

bütçelerine ödenek koyması zorunludur. 

Bulaşıcı hastalık çıkışında sınırlarda özel önlemler; hayvanlarda 

geri dönüşü mümkün olmayan hastalıklardan (sığır vebası, at vebası, 

mavidil, domuz vebası, salmonollosis ve tavuk vebası) biri tespit 

edilirse, hasta, hastalıktan şüpheli ve temas eden hassas hayvanlar 

tazminatsız olarak öldürülür ve imha edilir. Bulaşmaya vasıta 

olabilecek diğer hayvanlar karantina süresi sonunda tazminat 

verilmeden sahipleri hesabına kestirilerek etlerinin tüketimine ve 

satışına izin verilir.  

Şap, çiçek, kuduz, şarbon, yanıkara ve uyuz hastalıklarından birinin 

tespiti halinde hastalığa yakalanmış hayvanlar ve hastalıktan şüpheli 

olanlar tazminatsız olarak öldürülür ve imha edilir. Bulaşmadan 

şüpheliler, sahipleri hesabına karantinaya alınarak memleket içinde 

sağlık zabıtası hükümlerine tabi tutulur.  
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Sığırlarda verem, sığır, koyun, keçi ve domuz brusellozları ile 

tektırnaklılarda ruam ve durin hastalığı tespiti veya serolojik ve allerjik 

testlerle tespiti halinde tazminatsız öldürülür ve imha edilir.  

Yurt içinde salgın hastalık çıkışında alınacak özel önlemler; alınan 

önlemlerde hastalığa göre bazı farklılar vardır. 2010 tarihli Veteriner 

Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununda bakanlığın ihbarı 

mecburî bir hastalık yada ortaya çıkma şüphesi durumunda koruma ve 

gözetim bölgesi oluşturma, yayılması önlenmek için gerekli kontrol, 

numune alma, teşhis ve diğer incelemeleri yapma, aşılama, izolasyon, 

itlaf, imha işlemi yapma, hayvan veya insan hareketlerini kısıtlanma 

veya yasaklama amacıyla kordon koyma, suni tohumlama ve ıslah 

çalışmalarının durdurma, bulaşmaya neden olabilecek ürün, yem, alet, 

ekipman vb bulaşık maddeyi imha gibi gerekli işlemleri 

gerçekleştireceği düzenlenmiştir.  

Bakanlığın bazı hayvan türleri için özel izole bölgeler oluşturabileceği, 

oluşturulan izole bölgelere bazı hayvan türlerinin girişine ve 

yetiştirilmesine yasaklama veya kısıtlama getirebileceği 

düzenlenmiştir. 

Hastalıklara bağlı olarak yapılacak uygulamalarda farklılıklar olduğu 

gibi hastalıklardaki karantina, tecrit ve kordon süreleride hastalıklara 

göre değişmektedir. 

Sığır vebası, şap, at vebası, mavidil hastalıklarından biri çıkarsa 

hastalar, hastalıktan ve bulaşmadan şüpheliler bakanlıkça belirlenecek 

itlaf, tecrit, aşılama, serumlama veya diğer uygulamalara tabi tutulur.  
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Sığırlarda tüberküloz ve bruselloz ve tek tırnaklılarda ruam tespit 

edilirse, hayvanlar tazminatlı olarak kestirilir, öldürülür veya imha 

edilir.  

Kuduza yakalanan, kuduz hayvanlar tarafından ısırılan veya kuduzdan 

şüpheli hayvanlar da tazminatsız öldürülür ve imha edilir. Ancak bu 

hayvanlann öldürülmesine sahipleri muvafakat etmezlerse masrafları 

kendilerine ait olmak üzere müşahade altında tutulabilir. Kuduz çıkan 

yerlerde kedi ve köpeklerin, sahipleri tarafından muhafaza altına 

alınması zorunludur. Sahipsiz ve başıboş kedi ve köpekler tümyerleşim 

birimlerinde tazminatsız öldürülür ve imha edilir. Ticarî sütçülükte 

inekler tüberküloz testi ve bruselloz muayenesine tabî tutulur. Hasta, 

hastalıktan şüpheli, bulaşmadan şüpheli hayvan ve maddeleri kordon 

altından çıkarılmaz. Bulaşmaya duyarlı ya da taşıyıcı olabilecek 

hayvanlar kordon altına sokulmaz. Yasal yükümlülüklerini yerine 

getirmeyen, yasaklanan fiilleri gerçekleştiren kişiler hakkında 

yaptırımlar düzenlenmiştir 

Tazminat; sürekli olarak uygulanan bulaşıcı hastalık mücadele 

yöntemlerinden biridir. 1234 sayılı yasada sığır vebası, ruam, 

tuberküloz ve keçi ciğer ağrısı hastalıklarına getirilmiş, zamanla 

kapsamı değiştirlerek 3285 sayılı yasada sığır vebası, ruam, at vebası, 

sığır tüberkülozu ve sığır brusellozu için tazminat ödeneceği, 5996 

sayılı yasa gereği tazminat ödenmesi gereken hastalıklar konunun 

düzenlendiği 2013 tarihi Hayvan Hastalıklarında Tazminat 

Yönetmeliği’nde ruam, sığır tüberkülozu, sığır brusellozu, koyun ve 

keçi brusellozu, sığır vebası, Afrika at vebası, tavuk vebası (kuş gribi), 
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kuduz, sığırların nodüler ekzantemi, şap, scrapie ve sığırların 

süngerimsi beyin (BSE) hastalıkları şeklinde belirlenmiştir. Tazminat 

ödemelerinde tüm uygulamalarda imha edilmeyen kısmın değeri 

hayvanın değerinden düşülerek tazminat ödenmektedir. Son düzenle-

melerde hayvan bedeli dışında imha edilen ürün, yem, madde ve 

malzemelerin bedeli ile nakliye ve dezenfeksiyon masraflarınında 

tazminat kapsamında hayvan sahiplerine ödenmesi esası kabul 

edilmiştir.  

Hayvan sahiplerine tazminat ödenecek diğer bir durumda resmi 

veteriner hekimin hayvana aşı, serum ve biyolojik madde uygularken 

hayvanın ölmesi durumudur. Tazminat ödemelerinde belirlenen 

hastalıklarda hayvan sahiplerinin yasal yükümlülüklere ve resmi 

talimatlara uymaması halinde ve resmi kurum hayvanlarına itlaf ve 

kesimlerde tazminat ödenmemektedir.  

Gıda güvenilirliğinin sağlanması; ticarî amaçla kasaplık hayvan 

kesimlerinin mezbaha ve et kombinalarında yapılacağı, hayvanların 

kesim yerlerine belgeli getirileceği, hayvanların canlı ve kesimden 

sonra karkas olarak veteriner hekim tarafından muayene edileceği 

düzenlenmiştir. Köylerde kişisel ihtiyaç ve köy tüketimi için yapılan 

kesimler ve kurbanlık hayvan kesimlerinin bu kapsama tabi olmadığı 

düzenlenmiştir. Hayvan kesim yerlerinin Bakanlık tarafından 

denetlenmesi, süt sığırcılığı işletmelerinin kontrol edilmesi ve 

hayvanların burusellosos ve tüberküloz yönünden demetime tabi 

tutulması düzenlenmiştir.  

HAYVAN SAĞLIĞI İLE İLGİLİ KURULLAR; 
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Danışma kurulu; Bakanlıkta hayvan sağlı konusunda danışma kurulu 

kurulabileceği belirtilmiştir. 

Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonları; İl, ilçe ve köy hayvan sağlık 

zabıtası komisyonlarından oluşmaktadır. İl ve ilçede mülki amir, köyde 

ise veteriner hekim başkanlığında faaliyet gösteren ve mevzuatta 

sayılan kişilerden oluşan komisyonlardır.  

Belediyelere hayvan hastaneleri ve gıda tesisleri kurma görevleri 

verilmiştir. Hayvan hakları yasasıyla hayvan sahiplerine hayvanların 

sağlığına dikkat etmek, insan, hayvan ve çevre sağlığı açısından gerekli 

tüm önlemleri almak yükümlülüğü getirilmiştir. 

SONUÇ 

Türkiye jeopolitik olarak kıtalar arasında, göçmen kuşların ve şap gibi 

sınır tanımaz hastalıkların etkisinde, kontrolü zor geniş sınırlara sahip 

olan, politik olarak farklı yapıda ve bu alandaki kamu örgütlenme 

yeterliliği farklı olan ülklerle sınırdaş bir konumdadır. Cumhuriyetin 

kuruluşundan itibaren dünya ile uyumlu hayvan sağlığı politikaları 

uygulanmaktadır. Hayvan hastalıklarıyla mücadele ve halk sağlığını 

korumada, batı ülkelerinde örneği bulunan merkezdeki veteriner 

teşkilatı ve buna bağlı ilçe veteriner müdürlükleri, araştırma enstitüleri, 

teşhis laboratunarları, aşı üretim tesisleri, gıda labaratuvarları, hayvan 

hastaneleri, sağlık okulları ve alanda ihtiyacı duyulan mesleki eğitimin 

verildiği organize bir yapı oluşturulmuştur. İleri ülkeler aşı serum, 

biyolojik madde üretimi uygulamaları ile bilimsel esalara dayalı 

mücadelelerinde sahip oldukları joopolitik yapıya rağmen başarılı 

olmuştur. Salgın hayvan hastalıkları pek çoğu önlemiş veya kısa sürede 
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kontrol edilebilir olmuştur. Halk sağlığını korumada gıda 

güvenilirliğini sağlamada başarı sağlanmıştır. 

Bu yapının yerine 1984 yılında konu örgütlenmesine geçilmiştir. Kayıt 

sisteminde sağlanan ilerlemeler, mücadele yöntemlerinde ve 

araçlarındaki gelişmeler, bu alana ayrılan kaynakların büyüklüğüne ve 

sağlanan uluslararası işbirliğine rağmen kurulan bu yeni yapı beklenen 

başarıyı sağlamaktan uzak kalmıştır. 

Hayvansal üretimde değer zincirlerinde yer alan paydaşların sayısı 

artmakta insan, hayvan ve çevrenin etkileşimindeki değişim 

zoonozlarla mücadeleyi zorlaştırmaktadır. Diğer yandan bu yapı gıda 

üretimde maliyetleri daha yukarılara taşımaktadır. Bu nedenle mevcut 

yapıda hızlı bir değişikliğe gidilerek, özellikle AB sağlık politikası ile 

uyumlu yapısal bir değişime gidilmesi gerektiği kanaati oluşmaktadır.  

Son dönemde tek sağlık gibi uluslararası alandaki yeni gelişmelere 

uyum göstermek amacıyla hayvan sağlığı mevzuatında bu ilkeye 

yönelik düzenlemeler yapılmış, taşra teşkilatlarında değişiklikler 

yapılmasada Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı merkezde Veteriner 

Sağlık Ürünleri ve Halk Sağlığı Daire Başkanlığı kurulmuş, Sağlık 

Bakanlığındada benzer bir yapı hayata geçirilmiştir. Türkiye’nin 

hayvan sağlığı politikalarında hastalıkların çözümünün en az maliyetle 

gerçekleştileceği bir yapı oluşturulması ve geleceğin artan zoonoz 

endişelerini önceden belirleyebilecek ve bunlara yönelik tedbirler ve 

çözümler geliştirilebilecek bir yapının oluşturulması gerekmektedir.  
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