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GİRİŞ
Ülkemizin 2019 yılı itibarı ile 82 milyonu aşan nüfusu ve 50 milyon civarında ağırladığı misafir nüfusu
bulunmaktadır. Belirtilen bu nüfusa sağlıklı hayvansal gıdalar üretmek temel amaçtır. 2018 yılı TÜİK
rakamlarına göre 17.220 milyon baş sığır-manda, 49.116 milyon baş koyun-keçi, 359.217 milyon adet
kanatlı hayvan; 682 bin kayıtlı, kayıt dışı yaklaşık 200 bin olmak üzere toplamda 880 bin kedi-köpek,
222 bin tek tırnaklı; yaklaşık 400 bin deney hayvanı ve sayısı tam olarak bilinmeyen yaban hayvanları
mevcudiyeti vardır. Mevcut hayvan varlıklarından elde edilen hayvansal üretim miktarları ise 1,3 milyon
ton kırmızı et, 2,2 milyon ton beyaz et, 22 milyon ton süt ve 1,23 milyon ton yumurta şeklindedir.
Hayvan ve işletme mevcudiyeti, hayvancılıkla uğraşan nüfus, oluşturduğu ekonomik büyüklük,
ihracat-ithalat rakamları ile ülkenin gayrisafi milli hasılasında önemli yer tutmaktadır. Hayvansal
gıdalar ve hayvanlardan elde edilen diğer ürünler günlük yaşam içerisinde günlük tüketilen maddeler
olduğundan birey-aile ekonomilerini direkt olarak ilgilendiren güncel konular arasında yer almaktadır.
Hayvancılık sektörü birçok alana dağılmış olup, dünya ve ülkesel ekonomik ve siyasi nedenler,
iklim, ithalat-ihracat politikaları, aşırı nüfus hareketleri, kurban kesimi gibi sosyal durumlara bağlı
olarak fiyatları sürekli değişebilen bir sektördür. Bu sektörün temel amacı hayvansal gıda ve diğer
hizmetlerin en ekonomik şekilde ve hijyen kurallarına uygun olarak tüketiciye sunulmasını sağlamaktır.
Bu amaçla yıllardan beri başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere resmi ve özel tüm paydaşlar
politikalar belirleyerek hizmetlerin beklentilere ve ülke gerçeklerine göre yürütülmesine büyük önem
vermişlerdir. Ancak zaman zaman yaşanan olumsuzluklar ve öngörülemeyen gelişmelere bağlı olarak
aksaklıklar ortaya çıkabilmektedir.
Türkiye Cumhuriyeti Devletinin 2023, 2053 ve 2071 hedefleri ile 11. Kalkınma Planı Hedefleri
doğrultusunda hayvancılık sektörünün de hak ettiği yere gelmesi ve hayvansal ürünlerin önemli
bir ihracat kalemi olması komisyonun önemli öngörüsü olarak ortaya çıkmıştır. Özellikle yerli
hayvan ırklarının genetik özelliklerinin korunması ve geliştirilmesi, hayvancılık işletmelerindeki
birim hayvandan elde edilen ürünlerin standart rakamlara ulaştırılması, zoonotik ve diğer hayvan
hastalıklarının en aza indirilmesi, yerli aşı ve ilaç üretiminin geliştirilerek artırılması ile sofraya sağlıklı
– güvenilir hayvansal gıdalar sunulabilmesi temel hedeflerimiz arasındadır.
Hayvancılık sektörü Tarım ve Orman Bakanlığı maharetiyle yürütülen bir alandır. Tarım ve Orman
Bakanlığının kendi içerisinde birçok yapısal organizasyonu yanında sivil toplum örgütleri meslek
odaları ve diğer kamu kurumları ile paydaş konumu olan bir yapısı vardır.
Sektörel anlamda bakıldığında yıllardan beri devam eden gelenek ve yönetim anlayışı içerisinde
oluşturulan birimler, teşkilat yapılanması, çıkarılan kanun, yönetmelik ve yönergelerle işleyiş
sürdürülmektedir. Ne var ki zamana bağlı olarak ve konjonktürel olarak gelişen sorunlar da ortaya
çıkabilmektedir. Hayvansal üretim ve hayvan sağlığı konusuna genel olarak bakıldığında: girdi
fiyatlarındaki dalgalanmalar, ithalat ve ihracat rejimleri, desteklemeler, salgın ve sporadik hayvan
hastalıkları, mevsimsel ve meteorolojik olaylar, bilimsel ve teknolojik gelişmeler, hayvancılıkla uğraşan
kesimin sosyoekonomik durumları gibi birçok durum üretim, maliyet ve pazar fiyatlarını ve dolayısı ile
tüketiciyi doğrudan etkileyen konulardır.
Hayvancılık, tarımsal üretim içerisinde katma değeri yüksek olan bir üretim dalıdır. Et, süt ve diğer
hayvansal ürünlerin dışında, en büyük girdi olan yem, ilaç ve hayvancılıkta kullanılan alet-ekipman
sanayi dallarıyla da istihdam alanları oluşturarak ekonomiye katkı sağlamaktadır.
Hayvancılıkta yem girdilerinin yüksek oluşu nedeniyle hayvan beslemelerinin yeterince yapılamadığının
yanı sıra düşük verimli ırklarla çalışılıyor olması da hayvan üreticilerinin refah seviyesini artıramamıştır.
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Hayvancılıkta verimliliği artırmanın yolu yüksek verimli ırklarla çalışmaktan geçer. Sadece kaba yemle
hayvancılık yapılmasının rantabl olmadığı bilinmektedir. Yaşama payında bile yeteri miktarda kaliteli
kaba yeme; protein, enerji ve beraberinde minareleri de içeren kesif yeme ihtiyaç duyulmaktadır.
Verim payının artırılması amacıyla her bir hayvan için uygun bir rasyona ihtiyaç vardır. Bunların
dışında verimliliği olumlu etkileyen faktörler içerisinde ve hayvan refahı için de gerekli olan optimum
şartları sağlayan uygun barınak ortamlarına ihtiyaç olacağı eğitimlerde yetiştiricilere anlatılmalıdır.
Eğitimlerde sadece kaba ve kesif yemden oluşan bakım ve beslemenin verimi artıramayacağı, hayvan
bakım ve besleme alışkanlıklarının değiştirilmesinin gerekliliği özellikle vurgulanarak ancak bu şekilde
verim artışının sağlanacağı anlatılmalıdır. Yüksek verimli ırklar ile iyi bir bakım ve besleme sonucu
verimlerin her daim yüksek olacağını bir kez daha hatırlatılarak çalışmaların bu yönde yapılması
yararlı olacaktır. Verim arttıkça, rekabetin artacağı, rekabet oldukça da fiyatların düşeceği bilinen
pazarlama tekniklerinden olup bu durum hem üreticiyi hem de tüketiciyi memnun edecektir.
Desteklemelerin, üretici ihtiyaçlarını giderecek miktarlarda olması, üreticiyi devamlı olarak üretimde
tutmak için tetikleyici olacaktır. Devamlı üretim ve üretim miktarındaki artışlar, ürün fiyatlarını en
fazla enflasyon oranında artırarak aşırı yükselmeler engellenmiş olacaktır.
Mevcut hayvanlarımızın ıslah edilmesi, yüksek verimli hayvan ırkları ile ülkemiz hayvancılığını ve
hayvansal üretimini artırabilmek için 1860’lı yıllarda başlayan ve günümüzde de devam eden damızlık
hayvan ithalatına, kırmızı et açığını kapatmak amacıyla son yıllarda hem kasaplık hayvan hem de
karkas ithalatı da eklenmiştir.
Bugüne kadar yapılan ithalatlar, akıbeti belli olmayan ve sonuçları merak edilmeyen hayvancılık
projeleri, takibi yapılmayan hibeler ve desteklemeler hayvancılıktaki sorunlarımızı çözememiştir.
Tarım ve hayvancılığın geliştirilebilmesi için üretim planlaması yapılmalı, belli plan ve programlar
doğrultusunda çözüm odaklı, kalıcı ve uygulanabilir “tarım politikaları” ile tarım sektörünün sıkıntıları
giderilmelidir.
TÜİK ve TÜRKVET kayıt sistem verileri birbiriyle uyuşmamaktadır. Veri farklılığının ortadan kaldırılması
için kayıt sistemlerinin bir an önce güncellenmesi zorunluluk arz etmektedir.
Gıda tüketim miktarları tespit edilerek yetebilirlilik durumlarına göre ihtiyaçlar doğrultusunda ithalat
yapılmalıdır. İhtiyaçtan fazla ithalat yapılması halinde öncelikle iç piyasadaki dengeler bozulacak ve
ardından ürün fiyatlarında yukarı yönlü dalgalanmalar başlayacaktır.
Ülkemiz büyükbaş ve küçükbaş hayvan kapasiteleri belirlenerek öncelikle ihtiyaç miktarı kadar
damızlık hayvan ve kesimlik hayvan ithalatı yapılmalıdır. Yeterli hayvan sayısına ve ürün verimliliğine
ulaştıktan sonra ithalattan vazgeçilmesi hedefimiz olmalıdır.
Aşağıda sunulan tablolarda kasaplık değeri olan hayvan varlıkları ve elde edilen ürünlere dair yıllara
göre bilgiler yer almaktadır.
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Tablo 1. Türkiye büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığı
Yıl

Sığır

Manda

Büyükbaş
Toplam

Koyun

Keçi

Küçükbaş
Toplam

1984

12.410.000

544.000

12.954.000

40.391.000

13.100.000

53.491.000

2002

9.803.498

121.077

9.924.575

25.173.706

6.780.094

31.953.800

2003

9.788.102

113.356

9.901.458

25.431.539

6.771.675

32.203.214

2004

10.069.346

103.900

10.173.246

25.201.155

6.609.937

31.811.092

2005

10.526.440

104.965

10.631.405

25.304.325

6.517.464

31.821.789

2006

10.871.364

100.516

10.971.880

25.616.912

6.643.294

32.260.206

2007

11.036.753

84.705

11.121.458

25.475.293

6.286.358

31.761.651

2008

10.859.942

86.297

10.946.239

23.974.591

5.593.561

29.568.152

2009

10.723.958

87.207

10.811.165

21.749.508

5.128.285

26.877.793

2010

11.369.800

84.726

11.454.526

23.089.691

6.293.233

29.382.924

2011

12.386.337

97.632

12.483.969

25.031.565

7.277.953

32.309.518

2012

13.914.912

107.435

14.022.347

27.425.233

8.357.286

35.782.519

2013

14.415.257

117.591

14.532.848

29.284.247

9.225.548

38.509.795

2014

14.223.109

121.826

14.344.935

31.140.244

10.344.936

41.485.180

2015

13.994.071

133.766

14.127.837

31.507.934

10.416.166

41.924.100

2016

14.080.155

142.073

14.222.228

30.983.933

10.345.299

41.329.232

2017

15.943.586

161.439

16.105.025

33.677.636

10.634.672

44.312.308

2018

17.042.506

178.397

17.220.903

35.194.972

10.922.427

46.117.399

Tablo 2. Kültür, melez ve yerli sığır sayıları ile oranları
Sığır Sayıları(baş)

Oranları (%)

Yıl
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Kültür

Melez

Yerli

Toplam

Kültür

Melez

Yerli

2002

1.859.786

4.357.549

3.586.163

9.803.498

18,97

44,45

36,58

2003

1.940.506

4.284.890

3.562.706

9.788.102

19,83

43,78

36,40

2004

2.109.393

4.395.090

3.564.863

10.069.346

20,95

43,65

35,40

2005

2.354.957

4.537.998

3.633.485

10.526.440

22,37

43,11

34,52

2006

2.771.818

4.694.197

3.405.349

10.871.364

25,50

43,18

31,32

2007

3.295.678

4.465.350

3.275.725

11.036.753

29,86

40,46

29,68

2008

3.554.585

4.454.647

2.850.710

10.859.942

32,73

41,02

26,25

2009

3.723.583

4.406.041

2.594.334

10.723.958

34,70

41,10

24,20

2010

4.197.890

4.707.188

2.464.722

11.369.800

36,90

41,40

21,70

2011

4.836.547

5.120.621

2.429.169

12.386.337

39,05

41,34

19,61

2012

5.679.484

5.776.028

2.459.400

13.914.912

40,80

41,50

17,70

2013

5.954.333

6.112.437

2.348.487

14.415.257

41,30

42,39

16,29

2014

6.178.757

6.060.937

1.983.415

14.223.109

43,44

42,61

13,95

2015

6.385.343

5.733.803

1.874.925

13.994.071

45,63

40,97

13,40

2016

6.588.527

5.758.336

1.733.292

14.080.155

46,8

40,9

12,3

2017

7.804.588

6.536.073

1.602.925

15.943.586

48,9

40,9

10,1

2018

8.419.204

7.030.297

1.593.005

17.042.506

49,40

41,25

9,35
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Tablo 3. Kesilen hayvan sayısı (baş)

Yıl

Sığır

Koyun

Keçi

Manda

2002

1.774.107

3.935.393

757.465

10.110

2003

1.591.045

3.554.078

607.006

9.521

2004

1.856.549

3.933.973

570.512

9.858

2005

1.630.471

4.145.343

688.704

8.920

2006

1.750.997

4.763.394

803.063

9.658

2007

2.005.140

6.456.552

1.269.228

9.534

2008

1.736.107

5.588.906

767.522

7.251

2009

1.502.073

3.997.348

606.042

4.857

2010

2.602.246

6.873.626

1.219.504

15.720

2011

2.571.765

5.479.546

1.254.092

7.255

2012

2.791.034

4.541.122

926.799

7.426

2013

3.430.723

4.958.226

1.340.909

2.403

2014

3.712.281

5.197.289

1.570.239

2.176

2015

3.765.077

5.008.411

1.999.241

1.391

2016

3.900.307

4.083.620

1.756.360

1.499

2017

3.602.115

5.134.338

2.068.866

6.123

2018

3.426.180

4.652.525

693.405

1.880

Tablo 4. Sağılan hayvan sayısı (baş)
Yıl

Sığır

Koyun

Keçi

Manda

2002

4.392.568

13.637.193

3.553.438

51.626

2003

5.040.362

12.477.217

3.126.656

57.378

2004

3.875.722

9.919.191

2.476.574

39.362

2005

3.998.097

10.166.091

2.426.993

38.205

2006

4.187.931

10.245.894

2.420.642

36.353

2007

4.229.440

10.109.987

2.263.630

30.460

2008

4.080.243

9.642.170

1.997.689

32.610

2009

4.133.148

9.407.866

1.830.814

32.361

2010

4.361.841

10.583.608

2.582.539

35.632

2011

4.761.142

11.561.144

3.033.111

40.218

2012

5.431.400

13.068.428

3.502.272

38.205

2013

5.607.272

14.287.237

3.943.318

51.940

2014

5.567.176

14.511.991

4.401.173

54.795

2015

5.535.773

15.362.927

4.578.494

62.999

2016

5.431.714

15.149.414

4.555.105

63.329

2017

5.969.047

17.503.414

4.963.581

69.497

2018

6.337.906

18.819.287

5.327.166

75.879

9

Hayvansal Üretim ve Hayvan Sağlığı Grubu Çalışma Belgesi

Tablo 5. Genel işletme ve hayvan sayıları
Yıl

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

İşletme Tipi

İşletme Sayısı

Hayvan Sayısı

Besi

374.952

3.208.315

Süt

1.369.872

9.308.834

Toplam

1.744.823

12.517.149

Besi

386.738

3.655.246

Süt

1.382.080

10.373.513

Toplam

1.768.818

14.028.759

Besi

301.669

3.431.956

Süt

1.269.200

10.654.447

Toplam

1.570.869

14.086.403

Besi

301.819

3.459.639

Süt

1.223.782

10.098.903

Toplam

1.525.601

13.558.542

Besi

309.195

3.752.753

Süt

1.189.625

9.915.956

Toplam

1.489.818

13.616.448

Besi

283.930

3.876.090

Süt

1.160.371

10.387.327

Toplam

1.444.301

14.263.417

Besi

264.230

3.990.418

Süt

1.110.421

11.775.237

Toplam

1.374.651

15.765.655

Besi

233.955

3.846.106

Süt

1.112.466

12.701.305

50 Baş ve
Üzeri İşletmeler
27.865

28.412

31.419

31.500

33.675

38.281

39.960

46.475

Tablo 6. Et üretimi (ton)
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Yıl

Sığır

Koyun

Keçi

Manda

Toplam

2002

327.629

75.828

15.454

1.630

420.541

2003

290.454

63.006

11.487

1.709

366.656

2004

365.000

69.715

10.301

1.950

446.965

2005

321.681

73.743

12.390

1.577

409.391

2006

340.705

81.899

14.133

1.774

438.511

2007

432.406

118.075

24.360

1.989

576.830

2008

370.619

96.738

13.753

1.334

482.444

2009

325.286

74.633

11.675

1.005

412.621

2010

618.584

135.687

23.060

3.387

780.718

2011

644.906

107.076

23.318

1.615

776.915

2012

799.344

97.334

17.430

1.736

915.845

2013

869.292

102.943

23.554

366

996.155

2014

881.999

98.978

26.770

526

1.008.272

2015

1.014.926

100.021

33.990

326

1.149.262

2016

1.059.195

82.485

31.011

351

1.173.042

2017

987.482

100.058

37.525

1.339

1.126.403

2018

1.003.859

100.831

13.603

402

1.118.695
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Tablo 7. Türkiye’de kırmızı et üretiminde verimlilik

Karkas Et (kg/baş )
Yıllar
Sığır

Koyun

Keçi

Manda

2002

184,7

19,3

20,4

161,2

2015

269,6

19,9

17

234,4

2016

271,6

20,2

17,7

234,2

2017

274,1

19,5

18,1

218,7

2018

293

21,7

19,6

213,8

% 2002-2018

59

12

-4

33

Tablo 8. Süt üretimi (ton)
Yıl

İnek

Koyun

Keçi

Manda

Toplam

2002

7.490.634

657.388

209.621

50.925

8.408.568

2003

9.514.138

769.959

278.136

48.778

10.611.011

2004

9.609.326

771.715

259.087

39.279

10.679.407

2005

10.026.202

789.878

253.759

38.058

11.107.897

2006

10.867.302

794.681

253.759

36.358

11.952.100

2007

11.279.340

782.587

237.487

30.375

12.329.789

2008

11.255.176

746.872

209.570

31.422

12.243.040

2009

11.583.313

734.219

192.210

32.443

12.542.186

2010

12.418.544

816.832

272.811

35.487

13.543.674

2011

13.802.428

892.822

320.588

40.372

15.056.211

2012

15.977.838

1.007.007

369.426

46.989

17.401.262

2013

16.655.009

1.101.013

415.743

51.947

18.223.712

2014

16.998.850

1.113.937

463.270

54.803

18.630.859

2015

16.933.520

1.177.228

481.174

62.751

18.654.682

2016

16.786.263

1.160.413

479.401

63.085

18.489.161

2017

18.762.319

1.344.779

523.395

69.401

20.699.894

2018

20.036.877

1.446.271

561.826

75.742

22.120.716

Tablo 9. Türkiye’de süt üretiminde verimlilik

Yıllar

Süt (kg/baş)
Sığır

Koyun

Keçi

Manda

2002

1.705

48

59

986

2015

3.059

77

105

996

2016

3.090

77

105

996

2017

3.143

77

105

999

2018

3.161

77

105

998
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Tablo 10. 2002-2018 yılları arasında üretilen süt miktarı, destekleme tutarı ve süt fiyatları

Yılı

Süt Üretim Miktarı (ton)

Desteklenen Süt
Miktarı (ton)

Destekleme Miktarı (TL)

Çiğ Süt Fiyatları
(TL/Ltd)

2002

8.408.568

1.500.000

43.227.000

0.32

2003

10.611.011

2.000.000

52.373.000

0.41

2004

10.679.407

2.640.000

65.027.000

0.47

2005

11.107.897

3.400.000

116.027.000

0.45

2006

11.952.100

3.927.365

161.516.000

0.45

2007

12.329.789

5.168.045

177.487.000

0.54

2008

12.243.040

4.486.495

187.835.207

0.60

2009

12.542.186

5.063.836

204.930.000

0.61

2010

13.605.600

6.120.837

248.608.153

0.73

2011

15.056.211

6.402.868

421.551.146

0,80

2012

17.401.262

7.411.802

470.501.001

0,90

2013

18.223.712

7.599.503

518.514.465

1

2014

18.630.859

8.621.285

428.847.649

1,15

2015

18.654.682

8.627.762

631.669.444

1,15

2016

18.489.161

8.565.416

510.091.633

1,15

2017

20.699.894

9.092.369

445.475.907

1,53

2018

22.120.716

9.561.551

957.241.022

1,70

1. BÜYÜKBAŞ HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ
1.1. Güçlü ve Zayıf Yönleri ( Fırsatlar ve Tehditler )
Güçlü Yönler:
•

Ülke ihtiyacını karşılayacak kapasitede hayvancılık işletmelerinin varlığı

•

Hayvan yetiştiriciliği kültürünün olması,

•

Ülkemizde potansiyel genç nüfusun olması,

•

Yetiştiricilerin bilgiye ulaşım kolaylığı,

•

Ülkemizde bazı bölgelerin büyükbaş hayvan yetiştiriciliğine uygunluğu,

•

Hayvansal ürün tüketim kültürünün olması,

•

Önemli miktarda mera alanlarının olması,

•

Hayvansal üretimde modern tekniklerin kullanımının artması,

•

Damızlık yetiştiricileri ve üretici örgütlerinin bulunması,

•

Yetişmiş teknik eleman ve sağlık personelinin bulunması,

•

Piyasa şartlarına göre tarımsal kredi teşviklerinin olması,

•

Kırsal kalkınma destek ve hibelerinin olması,
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•

Hayvan ve hayvansal ürünlerin iç pazarının bulunması, dış pazarlara yakın olması,

•

Manda üretimi için uygun alanların çokluğu,

•

Kırmızı et ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak, ülkemizin bazı yörelerinde etçi damızlık
yetiştirilebilecek mera alanlarının olması,

•

Et ve süt işleyen işletme sayıların fazla olması,

•

Organik hayvancılık ile ilgili uygun alanların bulunması.

•

Zayıf Yönler:

•

Hayvancılık ile ilgili doğru güvenilir verilerin olmayışı,

•

Bulaşıcı hayvan hastalıklarının çokluğu,

•

Hastalıktan ari işletmelerin az olması,

•

Hayvan hareketlerinde yeterli kontrolün olmayışı,

•

Genç nüfusun hayvancılık yapmak istememesi,

•

Kamunun hayvansal ürün fiyatlarının baskılanması yönünde aşırı müdahaleci olması,

•

Yetiştirici elinde çok farklı ve kontrolsüz melezleme çalışmaları yapılması,

•

Canlı hayvan ve et ithalatının yoğun şekilde yapılması,

•

Uzun süreli yüksek miktarlarda yapılan ithalatlarla, ithalata bağımlı hale gelinmesi,

•

Kamunun hayvansal üretimde ve pazarlamada aşırı müdahaleci olması,

•

Fiyat istikrarsızlığı,

•

Başta yem ve besi hayvanı olmak üzere girdi fiyatlarındaki aşırı yükselmeler,

•

Kaçak canlı hayvan/et giriş ve çıkışları,

•

Karkas kalitesine göre fiyatlandırma yapılmayışı,

•

Hayvan pazarlarının genellikle kontrolsüz ve altyapılarının yetersiz olması,

•

AB standartlarında hayvan pazarlarının olmaması, hayvan dinlenme tesislerinin olmaması,

•

Üretici örgütlerinin fonksiyonlarını yeterince yerine getiremeyişi,

•

Ülkemizde kurulan büyük ölçekli besi işletmelerinin besi materyali ihtiyaçlarını yurt içinden
sağlama zorluğu,

•

Küçük hayvancılık işletmelerin büyük işletmelerle rekabetlerinin güçlüğü,

•

Hayvancılık yapan işletme sahiplerinde yaş ortalamasının yüksekliği,

•

Buzağı kayıplarının yüksek oluşu,

•

Et ve süt fiyatlarındaki dengesizliğin damızlık kesimlerine yol açması,

•

Kesimhanelerin ülke genelinde homojen dağılmayışı, bölgesel olarak planlama yapılmayışı,

•

Yem ham maddelerinde dışa bağımlılık ve maliyetlerinin yüksek oluşu,

•

Kaliteli kaba yem üretimindeki yetersizlik,

•

Kayıt dışı ve kontrolsüz hayvan kesimleri,

•

Hayvansal üretimde koruyucu hekimlik uygulamasının yeterince yapılmaması,
13
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•

Hayvansal üretimin tüm alt sektörlerinde işçi, bakıcı ve çoban sorunu bulunması, kaçak işçilere
bağımlı hale gelinmesi,

•

Üretici örgütlerinin yasal ve finansal yönden yeterince desteklenmemesi ,

•

Birlikler vasıtası ile hayvan ve hayvansal ürünler pazarlanması yönünde destek ve teşviklerin
olmaması,

•

Üreticilerin kredi imkânlarından yeterince yararlanamamaları,

•

Hayvansal ürün piyasalarında tekelleşme eğilimi ve eksik rekabet koşulları,

•

Organik hayvancılığın yeterince yapılmaması,

•

Hayvancılıkta ihtisaslaşmış işletmelerin yeterli olmayışı,

•

Birim hayvandan elde edilen verimlerin düşüklüğü,

•

Tarımsal desteklerin GSMH’ye göre ayrılan pay miktarı kadar verilmemesi,

•

Hayvansal desteklerin etkinliklerinin ölçülememesi,

•

Hayvansal üretim planlamasının yapılmayışı,

•

Sübvansiyonlu kredilerde hazinece belirlenen tarımsal cari faiz oranı üzerindeki değişikliklerin
üreticileri olumsuz etkilemesi.

2. KÜÇÜKBAŞ HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ
2.1. Islah, Damızlık Üretimi ve Yetiştirme
2.1.1. Mevcut Durum
Koyun keçi yetiştiriciliğinde verim artışı diğer hayvan türlerinde olduğu gibi bakım, besleme, sağlık
gibi çevre şartlarının iyileştirilmesine paralel olarak hayvanların genetik yapılarının iyileştirilmesi, yerli
ırklarda ıslah programlarının oluşturulmasına bağlıdır.
Hayvan ıslahında amaç, uygulanacak genetik iyileştirme ile birim hayvan başına verim miktarı ve
kalitesini artırmaktır. Bu da ancak sürdürülebilir damızlık üretiminin sağlanmasıyla mümkün olabilir.
Ülkemizin 22 milyon baş anaç koyun keçi varlığı esas alındığında 3 yıl için 700-750 bin yani yıllık
yaklaşık 250 bin baş nitelikli toplam damızlık koç ve tekeye ihtiyacı vardır. İstenen özellik ve vasıfta
erkek damızlık materyal geliştirilmesi ve üretilmesine yönelik ülkesel program mevcut değildir.
Ülkemizde kökeni 1834 yılına dayanan çok eski yıllardan beri kendi damızlıklarını nitelikli kılma
yolları aranmıştır. Bu konuda ilk adım Sultan Abdülaziz’in önce Bulgaristan’daki İslimye bugünkü
adıyla Sileven’de olmak üzere, son olarak 1839’da İstanbul Eyüp Dokuma Fabrikalarının ince yapağı
ihtiyacı için 1841’de Balkanlar’a ve Hayrabolu’ya 1840’ta ise Mihalıççık’a Merinos koçlar getirtilmiştir.
Kamu eliyle ıslah stratejileri sınırlı sayıda devlet çiftliklerinde elde edilen melezleme esasına dayalı
yeni genotipler oluşturma çabaları sürdürülebilir olamamıştır. Özellikle son 10 yıldır Koyun Keçi
yetiştiricileri Birliği yapılanmasıyla üreticilerin ıslah sürecinde rol almasını temin eden halk elinde
sürülerinin ıslahı tarzındaki uygulamalar sonucu bir ölçüde ıslah tabana yayılma eğilimine girmiştir.
Öncelikle ıslah sadece melezleme demek değildir anlayışı içerisinde bir uygulama gerekmektedir.
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Islah sürecinde kamu ıslah stratejisi yerli koyun keçi ırklarının seleksiyon, nitelikli erkek damızlık
yetiştirme ve bunları yetiştiriciler arasında dağıtmak esasına dayanmalıdır. Temel ıslah stratejisi yerli
ırkların saf yetiştirme ve seleksiyonla korunması ve geliştirilmesi olmalıdır. Ülkemizde birden fazla
koyun ırkı bulunması nedeniyle ıslah programlarında tek bir modelden ziyade çeşitlilik söz konusu
olmalıdır. Diğer bir deyişle her popülasyon bulunduğu bölgesel koşullara ve popülasyonun maruz
kaldığı genetik eğilimlere göre düzenlemeler olmalıdır.
Ülkemizde koyun ıslahına ilişkin çalışmalara baktığımız zaman tarihi süreç içerisinde iki metot
görmekteyiz. Önceleri saf yetiştirme ve ıslah yoluyla yerli koyun genotiplerimizin ıslahı üzerinde
durulmuştur. Daha sonraları özellikle kaliteli ince yapağı ihtiyacına dayalı olarak yerli koyun
genotiplerinizin bu bakımdan yetersiz olduğu savıyla dış alımla temin edilen Merinos ırkı ile melezleme
projelerine ağırlık verilmiştir. Öyle ki Merinoslaştırma adıyla da anılan bu süreçlerin sonucunda
özellikle Batı ve İç Anadolu Bölgemizde yerli koyun ırklarımızın saf yetiştirilmesi bakımından
adeta bir genetik erozyon yaşanmıştır. Yerli koyun ırklarımızın yapağıları kaba karışık niteliktedir.
Bu özellikleriyle halı yapımına daha uygundur. Yerli koyun ırklarımız yapağı verim miktarı 1,5-2
kilogram civarındadır. Özellikle Cumhuriyet dönemimizin başlangıcında uygulanan saf yetiştirme
ve seleksiyonla ıslah sürecinde sağlanabilecek genetik ilerlemenin sınırına yaklaşıldığı görüşü genel
olarak kabul edildiğinde, melezleme çalışmalarına ağırlık verilmiştir. Bu süreçte daha çok çevirme
ve kombinasyon melezlemesinden yararlanılarak yapağı, et, yapağı ve süt verimi yönlü başlıca üç
grupta inceleyebileceğimiz birçok yeni koyun tipleri meydana getirilmeye çalışılmıştır.
Bu çalışmaların öncelikle o zamanki adıyla devlet üretme çiftliklerinde yeni adıyla Tarım İşletmeleri
Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı kamu kurumlarında gerçekleştirilmiştir.
Birinci grubu oluşturan melezleme çalışmalarında yapağı verim yönlü melezleme çalışmaları olmuştur.
O zamanki şekliyle dokuma endüstrisi ihtiyaçlarına uygun içerikli yapağı ihtiyacını karşılamak
amacıyla yapılan çalışmalarda(Merinoslaştırma) çeşitli Merinos melezi tipler elde edilmiştir. Bu tiplere
örnek olarak Karacabey Merinos, Anadolu Merinosu ve Konya Merinosunu sayabiliriz. Merinos melezi
genotiplerimiz diğer yerli koyun ırklarımıza göre daha hızlı gelişir, canlı ağırlıklı verimleri yerlilere
göre daha yüksektir. Bu sebeple üreticiler tarafından özellikle kasaplık kuzu ihtiyacının olduğu ve
pazarlamasının kolay olduğu bölgelerde tercih edilmiştir.
Karacabey Merinosu, Alman Et Merinosu ile Kıvırcık ırkı melezi olup Güney Marmara ve Trakya
Bölgesi’nde yaygındır. Orta Anadolu Merinosu ya da Konya Merinosu geriye birinci ve ikinci melez
düzeyindedir, Alman Et Merinosu ile Akkaraman melezlemesi sonucunda elde edilmiştir. Malya
koyunu da Alman Et Merinosu ile Akkaraman melezidir.
Diğer bir grup hem et hem yapağı verimi yönlü melezleme ile elde edilmiş genotipler grubudur. Daha
ziyade İç Anadolu ve iç Batı Anadolu’da üretilmiş Menemen koyunu “İle De France” ile Tahirova melezi,
Orta Anadolu Bölgesi’nde Hasak; Alman Siyah Baş, Hampshire ve Akkaraman melezi, Hasmer; Alman
Siyah Baş, Hampshire, Merinos melezi, Ramlıç; Rambulie ile Dağlıç melezi örnek olarak verebiliriz.
Üçüncü bir grup melez tipler süt ve döl verim yönlü tipler olup Batı Anadolu koşullarında geliştirmiştir.
Tahirova; Doğu Friz ile Kıvırcık melezi, Türkgeldi Kıvırcığı; Türkgeldi ile Tahirova melezi, Sönmez;
Sakız ile Tahirova melezi, Acıpayam; Doğu Friz, İvesi ve Dağlıç melezi bu gruba giren tiplerdir. Aynı
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şekilde Orta Karadeniz Bölgesi’nde elde edildiği belirtilen Bafra koyunu da Karayaka ırkı ile Sakız ırkı
melezlemesi söz konusudur. Ayrıca Güney Anadolu Bölgesi’nde geliştirmiş olan Çukurova; Sakız ile
İvesi melezi ve Çukurova Asaf; Doğu Friz ile İvesi melezi koyun tipi de söz konusudur. Üçüncü grubu
oluşturan bu tiplerin genel özellikleri süt verimi daha iyi düzeyde olup aynı zamanda kasaplık kuzu
üretimi için uygun verim özelliklerine sahiptir. Melezleme çalışmalarında kimi zaman özellikle etçi
tipler geliştirmek maksadıyla Trakya bölgesindeki devlet çiftliklerinde Teksel ile Kıvırcık melezlemesi
de denenmiştir. Ancak Teksel ırkının çevre koşullarına ve kan parazitlerine gösterdiği hassasiyet
nedeniyle çalışmalar sürdürülememiştir. Benzer şekilde İngiliz etçi ırklarını ıslah edici olarak kullanan
Border Leicester ile Karayaka, Lincoln ile Morkaraman; Dorsetile Akkaraman, Hampshire Down ile
Akkaraman gibi daha sonra İle De France İle Akkaraman, İle De France ile Anadolu merinosu, Alman
Siyah Başlı ile Ramlıç, Alman siyah başlı ile Acıpayam Melezleme çalışmaları yapılmıştır. Bununla
birlikte özellikle İle De France ve Akkaraman koyun ırkı arasında yapılana melezleme sonucunda elde
edilen Polatlı koyun ırkından İç Anadolu Bölgesi’nde koyunlardan et verimlerinin artırılması yönünde
etkin bir şekilde yararlanılacağı düşünülmektedir.
Son on beş yılda koyun ve keçi yetiştiriciliği bakımından hak edilen seviyeyi yakalayabilmek için atılan
adımları görmezlikten gelmek mümkün değildir. Özellikle TAGEM tarafından yürütülen yerli hayvan
genetik kaynaklarının korunması ve geliştirilmesi, ırk tescili ile koyun-keçi ıslahı için önemli adımlar
ve temeller atılmıştır. Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Ülkesel Projesi bu anlamda önemli bir
başlangıç olmuş, ülkemizde en yaygın şekilde yürütülen ıslah programı haline gelmiştir (58 ilde 29
ırkta, 176 alt proje ile 5800 yetiştiriciye ait 1 milyon baş materyal ile yürütülmektedir.).
Yerli küçükbaş ırklarımızda saf yetiştirme ve seleksiyonla yerli ırkların veriminin artırılması, genetik
potansiyellerinin ortaya konması ve korunması ile damızlıkçı işletmelerin kurulması ve birlik ve
yetiştiricilere hayvan ıslahı organizasyonun öğretilmesi amacıyla yürütülen halk elinde küçükbaş
hayvan ıslahı projesi ile yerli ırklarımızın gerçek performanslarının ortaya çıkması sağlanmıştır.
Bu Proje ile her yıl 60.000 nitelikli damızlık koç ve teke ile 500.000 baş (erkek-dişi) damızlık üretilecek
düzeye ulaşılmıştır. Bir yıl önceden ırk ve sayı bildirilmesi halinde ülkemizdeki bütün küçükbaş ırkların
erkek damızlık ihtiyacı projeden karşılanabilecek konuma gelinmiştir.
Yürütülen ıslah çalışmaları ile sütten kesim ağırlığında %15 canlı ağırlık artışı sağlanmıştır. Kasaplık
çağ bir ay öne çekilmiş ve Bazı ırklarda ikizlik oranında %20 artış sağlanmıştır.
Yukarıdaki kazanımlara rağmen kurumlar arası koordinasyon eksikliği nedeniyle projeden elde edilen
damızlık materyalin ülke genelinde kullanılması yaygınlaştırılamamıştır.
TAGEM tarafından yürütülen Evcil Hayvan Genetik Kaynakları Koruma Projesi kapsamında yetiştirici
şartlarında, 7 koyun, 7 keçi ırkı ile Enstitü şartlarında 4 koyun, 1 keçi ırkı koruma altına alınmıştır. Ayrıca
oluşturulan iki gen bankasında yerli ırklarımıza ait genetik materyal dondurularak saklanmaktadır. Bu
yerli ırklarımızın tescili yapılarak Resmî Gazete’de yayınlanmaktadır.
Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği gelişmiş ülkelerde yüzyıl önce soy kütüğü sistemleri kurulmuş
olmasına rağmen ülkemizde sistemin kurulamamış olması, yetiştiricilerin örgütlenmesinin gecikmesi,
ülke kaynaklarının yetersizliği nedeniyle kaynak tahsis edilememesinden ileri geldiği söylenebilir.
Örneğin Fransa İle De France ırkında bu sistemi yıllar önce kurmuş olup, oluşturulan seleksiyon
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organizasyonu ile 25 bin baş koyunda ıslah çalışmalarını yürütmüşlerdir. Ülkemizde teknolojinin
geliştiği, bilinçli yetiştiriciliğin hızla arttığı son 30 yıllık dönemde, damızlık koç ve teke ihtiyacını
karşılamaya yönelik seleksiyon organizasyonları oluşturulup damızlık üretimi ile dağıtımı organize
edilmiş olsaydı; yerli ırklarımızın saf yetiştirme ve seleksiyonla ıslahı sağlanacak bu yolla ve %20-25
verim artışı sağlanabilecekti.
Ülkemizde ulusal ıslah programları ve soy kütüğünün oluşturulması çalışmaları 2000’li yıllarda
birliklerin kurulmasıyla birlikte planlanmaya başlanmış, çıkartılan yönetmelik ve tebliğlerle çalışmalara
hız verilmiştir. Bu çerçevede Ülkesel Soy Kütüğü ve Islah Programının hazırlanması ve uygulanması
ile ilgili iş ve işlemler 9 Şubat 2013 tarihinde Resmî Gazete’de yayınlanan “Safkan Damızlık Koyun
ve Keçi Yetiştiriciliği Hakkında Tebliğ” ile belirlenmiştir. Söz konusu Tebliğ’de “Islah Programı başlıklı
13. maddesi ülkesel ıslah programlarının Bakanlık ve Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri
Merkez Birliği tarafından hazırlanacağı ve Bakanlık tarafından onaylandıktan sonra uygulamaya
konulacağı belirtilmektir. Söz konusu maddede ıslahın amacı, yönetimi, ıslaha yönelik küçükbaş
hayvan popülasyonu büyüklüğü, kayıtlı sürü büyüklüğü, programın süresi, faaliyet planı ve diğer
teknik detayların belirtilmesi gerektiğine hükmedilmiştir.
Bu bağlamda Merkez Birliği gerekli eğitimleri yaparak İl Birliklerinin sürece katılımını sağlamış ve
27 İl Birliğine soy kütüğü tutma yetkisi verilmiştir. “Ulusal Koyun Keçi Islah Programı ve Soy Kütüğü
Sistemi” Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği ve HAYGEM tarafından ortaklaşa
hazırlanarak Bakanlığa sunulmuştur. Programın kabul ve onayından sonra her ırk için ayrı ayrı ıslah
programları uygulanacaktır.
Program kapsamında koyun ırklarından Akkaraman, Şavak Akkaraman, Kangal Akkaraman,
Morkaraman, Karayaka, İvesi, Karacabey Merinosu, Anadolu Merinosu, Kıvırcık, Sakız, Ramlıç, Karya,
Pırıt, Pırlak, Hemşin, Karakaş, Zom koyunu, Bafra, Tahirova ve Hamdani ile keçi ırklarından Ankara
keçisi, Kıl keçisi, Kilis keçisi, Honamlı keçisi, Maltız keçisi, Halep keçisi ve Türk Saanen yetiştiriciliği
yapan yetiştirici elindeki sürülerde soy kütüğü sistemi kurularak saf yetiştirme ve seleksiyon yöntemi
ile çeşitli verimler ıslah edilecektir. Program, Bakanlık, Merkez Birliği ve İl Birlikleri tarafından birlik
üyesi seçilmiş nitelikli yetiştirici sürülerinde yürütülecektir. Islah popülasyonunun büyüklüğü ülkemiz
anaç koyun keçi varlığının %2,5’ini geçmeyecektir. Her il birliği isterse elit sürülerden kendilerine
tahsis edilen koç ve tekeleri oluşturacakları ara elit sürülere vererek ilinin damızlık koç teke ihtiyacını
karşılayabileceklerdir.
Küçükbaş yetiştiriciliğinde verimliliği artırmada kullanılan diğer bir yöntem kullanma melezlemesidir.
Ülkesel bazda incelendiğinde yetiştiricilerin çok fazla uyguladığı bir yetiştirme yöntemi değildir.
Ülkemizde yetiştirilip üretime alınmış yeterli düzeyde etçi baba hattı mevcut değildir. Bu konuda
yetiştirici düzeyinde yeterli bilgi ve algı oluşturulamamıştır.
Ülkemizde küçükbaş yetiştiriciliğinde suni tohumlama, embriyo transferi ve genomik seleksiyonla
ilgili teknik bilgi ve bir kısım altyapı olmakla birlikte, ıslah ve yetiştiricilikte hâlihazırda rutin kullanımı
söz konusu değildir. Suni tohumlama uygulaması küçükbaş yetiştiriciliğinde gelişmiş ülkelerde ıslahta
kullanılmakta olup yıllara düşen genetik ilerleme çok daha fazla olmaktadır. Yerli ırkların ıslahında
kullanılması halinde kısa sürede canlı ağırlık artışı ve süt veriminde önemli derecede ilerleme
sağlanabilir.
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2.1.2. Güçlü ve Zayıf Yönleri
Güçlü Yönler:
•

Ulusal ıslah programı ve soy kütüğü sisteminin oluşturulmasını sağlayacak mevzuatın varlığı,

•

Ülkemizde ulusal ıslah programını yürütebilecek kapasite, irade ve altyapıya sahip DKKYB’lerinin
varlığı,

•

Islahla ilgili yetiştiricilerde bilinç düzeyinin artıyor olması,

•

Bakanlık tarafından SOYBİS’in(Soy Kütüğü Bilgi Sistemi) oluşturulmuş olması,

•

Islah programında yer alabilecek altyapı, kapasite ve kabiliyette yetiştiricilerin olması,

•

Bakanlık, Üniversite, DKKYB ile diğer kurum ve kuruluşlar arasında iş birliği imkânları,

•

Uzun yıllardan beri devam eden Halk Elinde Islah Projesi ile elde edilen bilgi, tecrübe ve verimdeki
kazanımlar.

Zayıf Yönler:
•

Islah programlarının maliyetinin büyüklüğü, katılımı teşvik edecek destekleme program ve miktar
kısıtları,

•

Islahta kullanılan verilerin toplanmasının zorluğu,

•

Başta kullanma melezlemesi olmak üzere yetiştiricilerin genetik ıslah uygulamaları konusunda
algı eksikliği,

•

Etçi baba damızlık materyal temininde yaşanan güçlük,

•

Damızlık niteliği olan dişi kuzu ve oğlakların kesimi,

•

Ülkemizde küçükbaş yetiştiriciliğinde suni tohumlama ve embriyo transferinin eksikliği ve
uygulama zorluğu, genomik seleksiyon uygulamalarının yeterli düzeyde olmaması.

2.1.3. Değerlendirme
Ulusal ıslah programı ve temelinde soy kütüğü sistemi kurulması:
Ülkemiz sahip olduğu mera varlığı, yetiştirme kültürü, anız ve nadas alanları dikkate alındığında
yerli ırklara dayalı ekstansif yetiştiriciliğin hakim olduğu bilinmektedir. Çevirme ve kombinasyon
melezlemeleriyle elde edilen ırkların çoğu bölgede başarılı olamadığı, sorunların yaşandığı çeşitli
araştırmalarla da tespit edilmiştir. Bu nedenle küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde saf yetiştirme ve
seleksiyonla yerli ırklarımızın ıslah edilmesi gerekmektedir. Ulusal ıslah programı ve soy kütüğü sistemi
bir an önce oluşturulmalı, ilk etapta yerli koyun ve keçi ırkları olmak üzere (Polatlı, Akkaraman, Bafra
koyunu, Ankara, Kilis ve Halep keçisi) bu programa alınmalıdır. Ulusal ıslah programında her bölge ve
ırk için ayrı ayrı seleksiyon metotları geliştirilmelidir. Programda yer alacak soy kütüğü ve koç üreten
işletmeler ile nitelikli damızlık erkek alan işletmeler desteklenmelidir.
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Bölgesel Koç/Teke Test İstasyonları Kurulması:
Ulusal ıslah programlarının olmazsa olmazı koç ve teke test istasyonlarıdır. Uygulanacak seleksiyon
modeline göre koç ve tekeler bu istasyonlarda test edilerek damızlık değerleri belirlenmelidir.
Entansif ve yarı entansif işletmeler için sütçü ırk ve tipler ile etçi baba hatlarının geliştirilmesine
yönelik AR-GE çalışmalarının yapılması:
Ülkemizin kırmızı et tüketimi her geçen gün artmaktadır. Özellikle artan turist sayısı ve kuzu etine
olan talep nedeniyle et miktar ve kalitesinin iyileştirilmesi gerekmektedir. Diğer taraftan küçükbaş süt
ürünleri de her geçen gün daha fazla benimsenmekte, bu da yetiştirici gelirine olumlu yansımaktadır.
Bölgelerin yetiştiriciliğine uygun sütçü ırk tip ve etçi baba hatlarının geliştirilmesi için AR-GE
çalışmalarına önem verilmelidir.
Kullanma melezlemelerinin yaygınlaştırılması:
Kullanma melezlemesi yaygınlaştırılmalıdır. Bunun için ülkesel proje oluşturulup yayım ve gösteri
yapılarak uygulama yaygınlaştırılmalıdır. Baba hattı temini yönünde damızlıkçı özel işletmeler
oluşturulmalı ve damızlık dağıtımı desteklenmelidir.
Suni tohumlamanın yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi:
Koyun keçi ıslahında genetik ilerlemenin hızlandırılması büyük oranda suni tohumlamanın yapılması
ve başarısına bağlıdır. Küçükbaşlarda suni tohumlamada başarı oranı düşük olmasına rağmen mutlaka
yaygınlaştırılmalıdır. Birliklerin altyapısı geliştirilerek suni tohumlama yapmaları sağlanmalıdır. Ayrıca
dondurulmuş sperma ile başarının artırılması için sperma dondurma ve çözdürme teknikleri ile ilgili
AR-GE çalışmalarına da ağırlık verilmelidir.
Genomik seleksiyon altyapısının oluşturulması:
Küçükbaş yetiştiriciliğinde ulusal ıslah programı ve soy kütüğü sisteminin kurulmasına paralel olarak
genomik seleksiyon ile ilgili altyapı da oluşturulmalı. Zaman içerisinde küçükbaş yetiştiriciliğinde de
genomik seleksiyon uygulamaları başlatılmalıdır.
Yarı entansif ve entansif sütçü küçükbaş yetiştiriciliğinin geliştirilmesi:
Ülkemizde koyun ve keçiden elde edilen süt ve süt ürünlerine her geçen gün talep artmaktadır. Diğer
taraftan süt ve et üretiminin birlikte yapılması işletme gelirlerinin artırılmasını sağlayacaktır. Özellikle
çevre koşullarının uygun olduğu ve sütün değerlendirilmesinin daha kolay olduğu bölgelerde yarı
entansif ve entansif sütçü işletmelerin geliştirilmesi ve sayılarının artırılması sağlanmalıdır.
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2.2. Besleme, Kaba ve Kesif Yem Üretimi
2.2.1. Mevcut Durum
Hayvansal üretimde en büyük girdi %60-70 ile yem giderleridir. Ülkemizde hayvan besleme daha çok
kesif yem ağırlıklı olarak yapılmaktadır. Yeterli arazi varlığına sahip işletmelerin çeşitli nedenlerle kaliteli
kaba yem üretmediği, arazisi olmayan ya da kısıtlı olan yetiştiricilerce de doğal olarak üretilemediği
için hububat samanı kaba yem yerine ikame edilmekte ve dolgu maddesi olarak kullanılmaktadır.
Samanın hiçbir besleyici değeri olmadığı için kesif yemle takviye edilerek hayvanların yaşama
payı ihtiyaçları karşılanabilmektedir. Ülke hayvancılığımızın geliştirilmesinde çözülmesi gereken en
önemli sorunlardan biri kaliteli kaba yem ihtiyacının ucuz bir şekilde karşılanmasıdır. Kaba yemlerin
hayvan besleme fizyolojisine uygunluğu yanı sıra kaliteli ve ucuz olması halinde, daha pahalı olan
ve insan beslenmesinde de kullanılan kesif yem ham maddelerinin hayvan beslemede kullanımını
azaltacaktadır.
Ülkemizde, kaliteli kaba yem, çayır ve mera alanları ile yem bitkileri tarımı olmak üzere iki önemli
kaynaktan üretilmektedir. Bu kaynaklardan doğal çayır ve meralar, uzun yılardır devam eden erken
ve aşırı otlatmalar nedeni ile verim güçlerini kaybetmişlerdir. Kaliteli kaba yemin üretiminin diğer
kaynağı olan yem bitkilerinin ise üretimi diğer tarla bitkilerine göre çok düşük ve yetersizdir. Türkiye’de
üretilen kaba yem ile hayvanların yaşama payı ihtiyacının sadece yarısına yakını karşılanabilmektedir.
Kaba ve kesif yem üretimi ile ilgili bir diğer husus da yemin işletmesinde üretilip üretilememesi
hususudur. Yemin yerinde üretilememesi yem maliyetini (yem sanayicilerinin kâr marjı, nakliye, vade
farkı gibi) olumsuz etkilemektedir. Ülkemizde hayvancılık işletmelerinin büyük çoğunluğunda sanayi
yemi kullanılmaktadır. Yeterince kaba yem üretilemediği için kullanılan kesif yem miktarı %40-50
artmakta ve yem gideri %40-50 daha fazla olmaktadır.
2.2.2. Güçlü ve Zayıf Yönleri
Güçlü Yönler:
•

Türkiye’nin çoğu bölgesinin doğal ve tarımsal altyapısının kaliteli kaba yem üretimine elverişli
olması,

•

İşletmelerin büyük çoğunluğunun tarımsal alet altyapısının yeterliliği,

•

Tarım işletmelerinde iş gücü varlığı,

•

Üretici ve yetiştiricilerin kuru ot, silo ve silaj yemlerinin üretimi ile kullanımıyla ilgili bilgi ve
deneyimlerindeki artış,

•

Çok iyi kalitede olmamakla birlikte yeterli mera ve çayır alanları ile anız ve nadas alanlarının
varlığı.
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Zayıf Yönler:
•

Tarım işletmelerinin optimum arazi büyüklüğüne sahip olmamaları,

•

Samanın kaba yem olarak kabul görmesi,

•

Hububat tarımı artığı sap ve samanın kolay balyalanması, saklanması ve üretilmesiyle işletmelerin
hayvan beslemede kolaycılığa kaçarak bu balyaları yem olarak kullanması,

•

Kimi bölgelerde kaba yem üreten işletmelerle hayvancılık işletmelerinin ayrı olması ve ilişkilerinin
zayıflığı,

•

Ülkemizde yem bitkileri genellikle ana üründen sonra ikinci ürün olarak yapılması sebebiyle ana
ürün ile rekabet şansının düşük olması,

2.2.3. Değerlendirme
Kaba yem üretim alanlarının artırılması:
Hayvancılığı gelişmiş Avrupa Birliği ülkelerinde toplam tarla arazisinin yaklaşık %30’unda yem
bitkileri yetiştiriciliği yapılmasına karşın, ülkemizde yem bitkilerinin toplam işlenen tarım arazileri
içerisindeki payı %5’ler civarındadır. Son 16 yılda yem bitkileri ekiliş alanları 750 bin hektardan, 2
milyon 250 bin hektara yükselmiş olmasına rağmen kaba yem ekimindeki bu artış büyükbaş ve
küçükbaş hayvanlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde değildir. Bu nedenle kaba yem ekiliş
alanları 6 milyon hektara çıkartılmalıdır.
Samanın kaba yem olarak kullanılmasının azaltılması:
Ülkemizde “kaliteli kaba yem” kavramı konusunda belirgin bir anlayış olmadığı gibi ticari açıdan da
fiyat uygulamaları konusunda oturmuş bir anlayış bulunmamaktadır. Bu nedenledir ki % 2,5 ham
protein içeren buğday samanı ile %15-25 ham protein içeren yonca kuru otu arasında ciddi bir fiyat
farkı oluşmamakta ve üreticiler tarafından hayvan beslemede yüksek düzeyde saman kullanılmaktadır.
Bu noktada, kaba yem kalitesi konusunda üreticilerimizin bilinçlendirilmesi büyük önem taşımaktadır.
Samanın kaba yem olmadığı yetiştiricilere iyi anlatılmalı ve alternatif kaba yem bitkisi ekilişleri teşvik
edilmelidir.
Kaba yem üreten işletmelerin desteklenmesi ve hayvancılık işletmeleri ile aralarındaki ilişkilerin
geliştirilmesi:
Ülkemizde hayvansal üretim yapan işletmelerle bitkisel üretim yapan işletmeler arasında sektörsel bir
iş birliği bulunmamaktadır. Bunun sonucunda da pazarlama problemleri görülmektedir. Pazarlama
problemleri olduğu için de kaliteli kaba yem üretimi için gerekli tohum, teknik bilgi, mekanizasyon ve
sulama gibi konularda istenilen düzeyde bir gelişme gerçekleşememektedir. Hayvan yetiştiricisinin
ihtiyacı olan kaba yem temininde yem üreten ve kullanan işletmeler arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi,
sözleşmeli modelin oluşmasında etkin rol alabilirler.
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Kaba ve kesif yemin yerinde üretilmesi:
Etkin ve ekonomik bir hayvan yetiştiriciliği için gerek kaba gerekse kesif yem yerinde üretilmelidir.
Tonlarca ağırlıktaki yemin dışarıdan temin edilmesi nakliye masraflarına sebep olmasının yanında aile
iş gücünün verimli kullanılamaması ve işletmede yemin ana ham maddesinin üretilmemesi, işletmenin
yem giderlerinin %50’lere varan oranlarda artmasına neden olmaktadır. Hayvancılık işletmelerinde
yemin dışarıdan temin edilmesi hiçbir zaman önerilmemelidir.
Yeşil yem bitkilerinin endüstri bitkileri ve tahıllarla rekabet gücünün artırılması:
Ülke tarımında ana amaç ekilebilir tarım arazilerinde uygun ürün deseni belirlenerek birim alandan
mümkün olduğu kadar insan sağlığına yararlı en fazla besin maddesini üretebilmektir. Yeterli ve
sağlıklı et ve süt üretimi için tarım alanlarında hayvanların besin maddesi ihtiyaçlarını karşılayacak
yem bitkileri ekilişlerine gereken önem verilmeli ve bunun için gerekli planlama yapılmalıdır. Yem
bitkisi ekilişleri son derece yetersizdir. Bu nedenle yem bitkilerinin, diğer tarımsal ürünlerle rekabet
edeceği şekilde düzenlemeler yapılmalıdır.
2.3. Küçükbaş Hayvancılık İşletmelerinin ve İşletme Modellerinin Geliştirilmesi, Üretim, Maliyet ve
Karlılık
2.3.1. Mevcut Durum
Ülkenin çayır mera varlığı, anız ve nadas alanları ile orman içi otlatma alanları göz önüne alındığında
küçükbaştan elde edilen et ve süt miktarı gereken seviyede değildir. TÜİK verilerine göre üretilen
kırmızı etin %10’u küçükbaştan elde edilmektedir. Kasaplık güç oranına göre hesaplama yapıldığında
küçükbaştan üretilen kırmızı et üretim miktarının 250-300 bin ton civarında olması gerekir. Ülkemizde
üretilen kırmızı etin dörtte birinin küçükbaştan elde edildiğini/edilebileceğini ifade etmek doğru bir
yaklaşımdır.
Koyun ve keçiden elde edilen süt üretimi de yeterli seviyede değildir. Hayvan başına üretilen süt miktarı
düşüktür. Süt sağım işçiliğinin pahalı olması özellikle koyunlarda sağımı kısıtlamaktadır. Entansif
küçükbaş sütçü işletme sayısının azlığı üretimde istenilen seviyeye gelinmesini engellemektedir.
Küçükbaşlardan elde edilen yapağı ve tiftik, istenilen kalite ve miktarda değildir. Hayvan başına elde
edilen yapağı ve tiftik verimleri yetersizdir. Kalite itibarıyla kaba karışık yapağılar dokuma sanayinin
ihtiyacını karşılamaktan uzaktır.
Türkiye’de büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinde olduğu gibi küçükbaş hayvan yetiştiriciliğine yer
veren tarım işletmelerinin de sınıflandırılarak optimum büyüklükleri belirlenememiştir. Küçükbaş
hayvan yetiştiriciliği büyük ölçüde ekstansif olarak yürütülen bir üretim koludur. İşletme kapasiteleri
incelendiğinde, küçükbaş hayvan işletmelerinin yarısı 50 baş sayısının altındadır. Bu işletmelerin
toplam hayvan mevcudundaki payı ise %10’un altındadır. Hayvancılığın tüm alanlarında görülen
bilgi yetersizliği küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde daha belirgindir. Bu olumsuz faktörler, küçükbaş
hayvancılık işletmelerinin verimli ve kârlı bir şekilde yönetilmelerini olumsuz olarak etkilemektedir.
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Türkiye’de koyun yetiştiriciliğinin sorunlarının başında, ekonomik ve sosyokültürel birçok faktöre
bağlı olarak aileden ya da dışarıdan temin edilen iş gücünde yaşanan hızlı azalış gelmektedir. Bu
azalış, genellikle gençlerde görüldüğünden, küçükbaş hayvancılık yapanların yaş ortalaması 40 yaşın
üzeridir. Bu nedenle sürü yönetimi ile ilgili birçok uygulama etkin bir şekilde yapılamamaktadır. Bu
duruma bağlı olarak ise koyun-keçi yetiştiriciliği faaliyetinden vazgeçilmekte veya sürü büyüklüğü
küçültülmektedir.
Küçükbaş işletmelerinin büyük çoğunluğunda kaliteli kaba yem üretilemediği gibi kesif yem de
işletme dışından temin edilmektedir. Kaba ve kesif yemin işletmede üretilememesi nedeniyle
maliyetler yükselmekte, üretici yem fiyatlarından çok kolay etkilenebilmektedirler. Diğer taraftan aile
iş gücünün de verimli kullanılamaması büyük handikaptır.
Yukarıda açıklanan üç ana nedenden dolayı üretim maliyetinin yüksek olması işletme ekonomisini
zora sokmaktadır. Üretim maliyetinin dengeli ve öngörülebilir olmaması satış fiyatlarını da olumsuz
etkilemekte bu da zaman zaman tüketimin azalmasına neden olarak, arz talebin sağlıklı oluşmasını
engellemektedir. Diğer taraftan kalifiye ve yeterli çoban istihdamında sorun yaşanması büyük bir
problem oluşturmakta hatta bu problem nedeniyle zaman zaman bazı işletmeler kapatılmak zorunda
kalmaktadır.
2.3.2. Güçlü ve Zayıf Yönler
Güçlü Yönler:
•

Güçlü işletmelerin oluşumunu sağlayacak tarımsal arazi varlığı ve atıl aile iş gücü,

•

Kaba ve kesif yemin işletmesinde ve daha ucuza mal edilmesi potansiyelinin büyüklüğü,

•

İşletmelerin büyütülmesi ve geliştirilmesi için gerekli ucuz kredi imkânları,

•

Çok kaliteli olmasa da yeterli ve kullanılmayan mera, anız ve nadas alanları varlığı,

•

Kırsal alanda yeterli düzeyde yetiştirme kültürünün ve tecrübenin varlığı,

•

Koyun ve keçi sütüne artan talep,

•

Dokuma sanayinin artan, kaliteli yapağı ve tiftik ihtiyacı,

•

Farklı bölgelere adapte olmuş yerli ırkların varlığı, yıl boyu üretim yapılabilecek coğrafi ve iklimsel
şartlara sahip olunması,

•

Ülkemizde kırmızı et açığının olması,

•

Koyunun üreme verimliliğinin yüksek olması,

•

Göçer koyunculuğun sosyal ve kültürel zenginliğinin olması,

•

Koyunculuğun ekonomik işlevselliğinin olması (ekonomik işlevsellik: düşük başlangıç sermayesi
ve kolay nakde çevrilmedir.),

•

Yetiştiricilerin birlikler çatısı altında örgütlenmesi,
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•

Hastalıklara dirençli küçükbaş hayvan varlığının olması.

•

Zayıf Yönler:

•

Üretim maliyetlerin yüksekliği,

•

Ürün ve girdi fiyatlarındaki aşırı dalgalanmalar,

•

Kırsal alanda sosyal aktivitenin olmaması nedeniyle gençlerin sektörden uzaklaşması,

•

Büyükşehir yasası gibi üretimi olumsuz etkileyen mevzuat,

•

Zaman zaman yapılan canlı hayvan ve et ithalatları,

•

Kapasitesi altında kullanılan ve kullanılmayan meraların köy dışındaki üreticilere açılamaması,

•

Küçükbaş yetiştiriciliği yapabilme kabiliyeti olan işletmelerin daha kolay olan monokültür bitkisel
üretim kollarına geçme eğilimi,

•

Küçükbaş hayvan başına üretilen süt, et ve yapağı verimi düşüklüğü,

•

Ankara keçisi dışında yerli ırklarda yapağı verim ve kalitesinin iyileştirilmesinin zorluğu,

•

Kırsal alandaki optimum işletme büyüklüğüne sahip işletme sayısı azlığı.

2.3.3. Değerlendirme
Mevcut işletmeler yeniden yapılandırılarak aile tipi “tarım ve hayvancılık işletmesi” modelinin
geliştirilmesi:
Hayvancılığı gelişmiş batı ülkelerinde bitkisel ve hayvansal üretimin, optimum büyüklüğe sahip
aynı işletmelerde yapıldığı bilinen bir gerçektir. Ülkemizde de bu yapıda modern tarım işletmeleri
oluşturulmalıdır. Bu modelle yeterli kaba ve kesif yem yerinde daha ucuza mal edilebileceği gibi
atıl olan iş gücü de kullanılabilecektir. Üretim ve kârlılık artacağı için daha güçlü ve daha zengin,
krizlerden etkilenmeyen işletmeler sürdürülebilirliği sağlamada aktif rol alacaktır.
Tarımsal işletme sayısının azaltılması:
Ülkemizde irili ufaklı 3 milyon verimsiz aile işletmesinin olduğu bilinmektedir. İşletme başına düşen
65 da arazi varlığı ile kaba ve kesif yem ham maddelerinin yeterli ve ucuza mal edilmesi mümkün
değildir. Bu nedenle ortakçılık, kiracılık gibi arazi bankacılığı sistemi geliştirilerek 3 milyon olan işletme
sayısı 1 milyona düşürülmelidir. Ancak bu yolla işletmelerin kaba ve kesif yem üretme kabiliyet ve
kapasiteleri artırılabilir.
İşletmelerin rehabilitasyonu ve tarımsal desteklerin yeniden yapılandırılması:
Ülkemizde gerek bitkisel üretimde gerekse hayvansal üretimde maliyet sorunu yaşanmaktadır. Bu
sorunun en büyük kaynağı işletmelerin küçük kapasiteli olmasıdır. İşletme sahipleri işletmelerini
birincil iş olarak ya da asli geçim kaynağı olarak görmedikleri için işletmelerini büyütmeyi ya da
geliştirmeyi düşünmemektedirler. Bu tip işletmelerde üretilen ürün ekonomik olmadığı için maliyet
istenen seviyede oluşmamakta, doğal olarak da yüksek olmaktadır.
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Bu nedenle işletmelerin çağdaş normlara kavuşturulması için işletmelerin yeniden yapılandırılması
programı yanında, bu programı geliştirmeye yönelik destekleme modelleri oluşturulmalıdır. Mali
yardım olarak verilen desteklemelerin sistemsel etkisini beklemek mümkün değildir.
Mevzuat oluşturulması:
Hayvancılık işletmeleri ile ilgili bir işletme tanımlaması yapılmalı, işletmelerin kurulması, geliştirilmesi,
uyacakları kurallar gibi konuları içeren “Hayvancılık İşletmeleri Yönetmeliği” çıkartılmalıdır. Büyükşehir
Yasası, Toprak Koruma Kanunu, Mera Kanunu ve ilgili yönetmelikler yeni işletmelerin kurulmasını
mevcutların sürdürülebilirliğini zorlaştırmaktadır.
Kırsal kesimde cazibenin artırılarak işletmelerin sürdürülebilirliğinin sağlanması:
Şehrin cazibesi nedeniyle kırsaldan göç eden genç nüfusun kırsalda kalarak küçükbaş hayvancılık
faaliyetlerini yürütmeye isteklerini arttırma yönünde, başta kırsal yaşam koşullarının iyileştirilmesine
yönelik olmak üzere ekonomik ve kültürel kapsamlı projeler geliştirilmelidir.
Anaç sürülerin büyütülmesi:
Damızlık hayvan ihtiyacının karşılanması ve et üretiminde küçükbaş payının artırılması amacıyla
hayvan başına destekleme yapılmalıdır. Böylece kesime giden dişi kuzu ve oğlaklara anaç vasfı
kazandırılarak sürüde tutulması, sürülerin büyütülmesi ve yenilenmesi sağlanacaktır. Ülke küçükbaş
hayvan varlığının artırılmasında iç tüketim ve milli gelir göz önünde bulundurulmalıdır. Talep
olmaksızın arzın artması işletmelerin ekonomisini olumsuz etkileyebilir.
2.4. Sürü İdaresi, Çoban İstihdamı, Küpeleme Kayıt ve İstatistik
2.4.1. Mevcut Durum
Kârlı bir küçükbaş hayvancılık işletmesi ancak bilgili ve deneyimli çobanlarla mümkündür. Ülkemizde
bilgili ve deneyimli çobanlara duyulan ihtiyaç günden güne kendini daha çok hissettirmektedir.
Çobanlara ödenen ücretlerin düşük olması, sosyal güvencenin olmaması ve itibarının düşük olması
nedeniyle bu mesleğin cazibesini yitirdiği, çoban bulamadıkları için de bazı sürü sahiplerinin hayvan
sayısını azaltma yoluna gittikleri ve bazılarının da yetiştiricilikten vazgeçtikleri belirtilmektedir.
Ayrıca çobanların yeterli deneyime sahip oldukları halde teknik bilgi eksiklikleri bulunmakta ve
genellikle geleneksel bilgilerle hareket etmektedirler. Diğer taraftan mera alanlarının korunması
ve mera arazilerinin uzmanlaşmış hayvancılık işletmeleri tarafından bilinçli bir şekilde kullanılması
zorunlu hale gelmektedir. Mera alanları küçükbaş hayvanların otlama davranışlarına daha uygun
olup, bu alanlarımızın korunmasında ve geliştirilmesinde deneyimli ve bilinçli çobanlar önemli rol
oynamaktadır.
Hayvan hastalıklarıyla daha etkin mücadele etmek ve doğru politikaların oluşturulması, hayvancılık
işletmelerinin tescili, bu işletmelerdeki hayvanların tanımlanması, sağlık, ıslah, istatistik ve destekleme
kayıtlarının düzenli tutulması ve hayvan hareketlerinin takibiyle mümkün olur. Bu iş ve işlemlerin nasıl
uygulanacağı konusunda veri tabanı ve mevzuat oluşturulmuştur ancak sahadaki uygulamalarda
aksaklıklar yaşanmaktadır. Koyun ve keçiler zamanında küpelenememekte ve ölen, kesilen, satılan,
kurbanlık olarak değerlendirilenler zamanında kayıtlardan düşülememektedir.
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Koyun ve keçilerde kayıt tutma, üretilen ürünlerin tespiti, işletmeler ile ilgili bilgiler ırklar ırkların
dağılımı gibi kısaca küçükbaş envanteri diyebileceğimiz bilgilerin toplanması küçükbaş yetiştiriciliğinin
gelişimi ve geleceğinin planlanması açısında büyük önemi haizdir. Örneğin TÜİK verilerine göre
belirtilen hayvan sayısı ile küçükbaş yetiştiriciliğinden elde edilen kırmızı et miktarı çelişmektedir.
TÜİK’in et üretimini mezbahalarda kesilen hayvanların derisi üzerinden tespit ettiği bilinmekte olup
kurbanlık ve kaçak kesimlerin derileri sağlıklı sayılamadığı için istatistiki değerlendirmede eksik
kalmaktadır. Kasaplık güç oranı ile hesaplama yapıldığında gerçekte küçükbaştan 250-300 bin ton et
üretildiğini söylemek mümkündür.
2.4.2. Güçlü ve Zayıf Yönleri
Güçlü Yönler:
•

Çobanlık için iş gücü potansiyelinin varlığı,

•

Küçükbaş işletmelerinde bakım ve besleme çobanlık kültürü varlığı,

•

Kırsal kesimde internet kullanımının yaygınlaşması.

•

Zayıf Yönler:

•

Çobanların sürü idaresi ile ilgili bir kültürü olmakla birlikte bilgi ve becerilerinin yetersizliği,

•

Çoban ücretlerinin yeterli olmaması ve sosyal güvencelerinin yokluğu,

•

Çoban sosyal statüsü algısının olumsuzluğu,

•

Kırsal kesimde çalışma şartlarının zorluğu,

•

İstatistiki veri toplamadaki koordinasyonsuzluk,

•

Yetiştiricilerin kayıt tutmada ve tanımlamadaki isteksizliği.

2.4.3. Değerlendirme
Yabancı uyruklu çoban çalıştırılması için mevzuat oluşturulması:
Ülkemizde çobanlık mesleğinin sosyal güvencesinin olmaması gibi nedenlerle Türkiye Cumhuriyeti
vatandaşları çobanlık mesleğini yapmak istememektedir. Bu nedenle çobanlık yapmak isteyen
yabancı uyruklu kişilerin çalışma izinleri ile ilgili bir usul ve esas belirlenmeli ve Türkiye’de çoban
sıkıntısı yaşandığı süreçte bu kişilerden yararlanılabileceği düşünülmelidir.
İlgili paydaşlar ve yetiştiricilere küpeleme yetkisinin verilmesi:
Islahta ve hayvan hareketlerinde küpeleme ve kayıt tutmanın önemi büyüktür. Zamanında küpeleme
yapılamaması, küpe ve küpeleme ücretlerinin pahalı olması küpeleme uygulamasını olumsuz
etkilemektedir. Doğal şartlar nedeniyle her yıl küpelerin %15-20’sinin düşmesi, yapının hantallığı
nedeniyle kısa sürede küçükbaş hayvanların kümelenmesini engellemektedir. İlgili paydaşlar ve
yetiştiricilere küpeleme yetkisi verilerek e-Devlet ya da Bakanlığın resmi portallarından bildirim
yapılmalıdır.
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Çobanların eğitiminin artırılması:
Ülkemizde istihdam edilen çobanların meslekleri ile ilgili belirli bilgi ve tecrübe birikimleri olmakla
birlikte; Bakanlık, Merkez Birliği ve Birliklerin organizasyonunda eğiticilerin eğitimi sağlanarak illerde
çobanların eğitiminin yerinde yapılmasına devam edilmelidir.
Küçükbaş envanterinin çıkartılması:
Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde ırk dağılımı ve sayısı, işletmelerin durumu, sorunları, altyapıları
gibi envantere konu olan tüm verilerin toplanması geleceğe yönelik planlamalarda büyük önem arz
etmektedir. Bu nedenle zaman kaybetmeksizin envanter çıkartılmalıdır. Bunun için gerekirse birlik
altyapısından ve örgütlülüğünden yararlanılabilir.
Üretimle ilgili istatistikî verilerinin toplanması ve değerlendirilmesi:
Küçükbaş üretiminde verilerin toplanması ve değerlendirilmesi TÜİK tarafından yapılmaktadır.
Ülkemizde gerçekte üretilen küçükbaş hayvan sayı ve et miktarının doğru tespiti yapılamamaktadır.
Bu nedenle küçükbaş üretim verilerinin hesaplanmasında kasaplık güç oranı üzerinden değerlendirme
yapılmalıdır. TÜİK verilerinin ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşların yayınladığı istatistik raporlarla
uyumlu hale getirilmesi için gerekli tedbirler alınmalıdır. Resmi portallar üzerinden hayvan sayımı
yapılabilirliği araştırılmalıdır.
Çobanların sosyal güvenliğe kavuşturulması:
Çobanlığın mutlaka meslek statüsüne alınarak sosyal güvenliğe kavuşturulmasını sağlayacak köklü
uygulamaların geliştirilmesi üzerinde çalışılmalıdır.
3. KANATLI HAYVANCILIK
TÜİK verilerine göre 2016 yılında kanatlı hayvanların %66’sını et tavuğu, %33’ünü yumurta tavuğu ve
%1’ini hindi, kaz ve ördek oluşturmaktadır. Bu dağılım dikkate alınarak çalışma kapsamında etlik ve
yumurtalık tavuk yetiştiriciliği detaylı olarak; hindi, kaz ve ördek yetiştiriciliği ise genel hatlarıyla ele
alınmıştır.
Türkiye, kanatlı hayvancılık sektörünün önemli bir üreticisi, tüketicisi ve ihracatçısıdır. Kırmızı et
üretimini destekleyen ve tamamlayıcısı konumunda olan sektör, yarattığı istihdam, modern tesisleri,
uzman üretim, işleme ve pazarlama mekanizması, dış ticarette sahip olduğu pay, sağlıklı ürün arzı
ile Türkiye için önemli bir üretim alanıdır. Sektörün yıllık cirosu yaklaşık 6 milyar doları aşmaktadır.
Kanatlı sektörü tarımın en hızlı gelişen ve güçlü sektörlerden biri haline gelmiştir. Türkiye’de hem
sektörde hem de yan dallarda yaklaşık 600 bin kişi istihdam edilmektedir. Üretici çiftçi, sektörle ilgili
esnaf, yem, ilaç, yan sanayi, nakliye, pazarlama dâhil sektörden elde edilen gelirle hayatını sürdüren
kişi sayısı yaklaşık 2,4 milyondur (Koca, 2017).
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Kanatlı sektörü tavukçuluk özelinde 1930’lu yıllarda Ankara’da Merkez Tavukçuluk Enstitüsünün
kurulmasıyla başlamıştır. 1950’li yıllarda köy tavukçuluğunun geliştirilmesi için çalışmalar yürütülmüştür.
1970 ve 1980’li yıllarda modern tavukçuluğun gelişmesi için üretim ve araştırma kurumları kurulmuş;
uygulamaya konulan Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu ve yem desteği sayesinde modern üretim
tesislerinin kurulması teşvik edilmiştir. Bu dönemde entegre tesislerin artması ve sözleşmeli üretimin
başlamasıyla; önemli bir yapısal değişim olmuştur. 1990’lı yıllarda sektöre yapılan yatırımlarla modern
üretim tesislerinin sayısı ve üretim kapasitesi hızla artmış, üretim standardı yükselmiştir. 2000’li
yıllarda yatırımlar sürdürülerek Avrupa standartlarında üretim yaygınlaşmıştır.
Günümüzde kanatlı sektörü kendi üretim planlamasını yapabilen ve ülkenin hayvansal protein
gereksiniminin büyük bir bölümünü karşılayabilen bir üretim dalıdır. Türkiye’de hayvansal proteini
ucuz, sağlıklı ve kaliteli bir şekilde karşılaması, ıslah ve besleme alanında AR-GE çalışmalarına kolaylık
sağlaması ve kırsal kalkınmaya katkısı nedeniyle kanatlı hayvancılık, diğer hayvansal üretim dalları
arasında ayrı ve önemli bir yere sahiptir. Sektör, aynı zamanda yem sanayi, kafes, suluk ve yemlik gibi
araç ve gereç yapımı, aşı ve ilaç sanayi ve gıda sanayinin gelişmesine de katkı sağlamaktadır.
3.1. Mevcut Durum
Dünya
Dünyada 2014 yılı GSMH değeri 78,1 trilyon dolar olup bunun 3,3 trilyon doları tarımsal üretim
kaynaklıdır. Bu dönemde tarımsal üretim değerinin 221,7 milyar dolarlık kısmını (%7,1), kanatlı eti
üretimi (tavuk, hindi, ördek, kaz ve beç tavuğu) ile 132 milyar dolarlık kısmını (% 4,3) yumurta
(kabuklu) oluşturmuştur. Aynı yıl itibarıyla tavuk eti üretim değeri 190,7 milyar dolarken, tavuk
yumurtası üretim değeri 107,5 milyar dolardır (FAO, 2017).
Kanatlı hayvan grubuna tavuk, hindi, kaz, ördek, beç tavuğu, bıldırcın vb. hayvan türleri girmekle
beraber, et ve yumurta için ağırlıklı olarak tavuk yetiştirilmektedir. Kanatlı eti üretiminde 2016 yılında
tavuk eti %89’luk bir paya sahiptir. Aynı yıl itibarıyla kanatlı eti üretimin %11’lik kısmını ise hindi, ördek,
kaz ve beç tavuğu eti oluşturmuştur (Tablo 11).
Tablo 11. Dünya kanatlı eti üretim tablosu (bin ton)
Tavuk Eti

Hindi Eti

Ördek Eti

2000

58.675

5.131

2.906

1.883

68.595

2005

70.608

5.228

3.366

2.065

81.266

2010

87.206

5.519

4.082

2.439

99.246

2011

90.876

5.614

4.225

2.521

103.235

2012

94.083

5.839

4.360

2.667

106.949

2013

97.600

5.651

4.425

2.703

110.380

2014

100.670

5.640

4.373

2.594

113.277

2015

103.801

5.659

4.383

2.547

116.390

2016

107.143

6.061

4.535

2.543

120.281

Kaynak: FAO, 2018
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Dünya tavuk eti üretimi 2016 yılında, 107 milyon tona, 2017 yılında ise 121,6 milyon tona ulaşmıştır.
Tavuk eti üretiminde ABD, Çin ve Brezilya en fazla üretime sahip ülkelerdir. Bu üç ülke üretimin
%46’sını gerçekleştirmektedir. Türkiye dünya üretiminin %2,3’lük kısmı ile 8. sırada yer almıştır (FAO,
2018, BESD-BİR, 2019).
Tablo 12. Ülkelere göre dünya tavuk eti üretim miktarı (bin ton)
Yıl

ABD

Brezilya

Çin

Rusya

Türkiye

Diğer

Dünya

2000

14.072

5.981

8.364

755

643

28.859

58.675

2005

16.275

7.866

9.367

1.346

937

34.817

70.608

2010

16.971

10.693

11.592

2.563

1.444

43.943

87.206

2011

17.111

11.422

11.962

2.895

1.613

45.872

90.876

2012

17.035

11.535

12.623

3.299

1.724

47.867

94.083

2013

17.397

11.964

12.785

3.457

1.758

50.239

97.600

2014

17.729

12.504

12.257

3.770

1.895

52.515

100.670

2015

18.403

13.149

12.075

4.088

1.909

54.177

103.801

2016

18.708

13.894

12.721

4.141

1.884

55.793

107.143

Kaynak: FAO, 2018

Dünya yumurta üretimi 2016 yılında 74 milyon tona ulaşmıştır. Üretimin %36’sını tek başına Çin
karşılamaktadır. ABD ise toplam üretimin % 8’lik kısmını oluşturarak ikinci üretici konumundadır.
Hindistan ve Meksika diğer önemli üretici ülkelerdendir. Aynı yıl Türkiye, 1 milyon ton tavuk yumurtası
üretimi ile dünyada 10. sırada yer almıştır (FAO, 2018). 2018 yılında Türkiye 1080 işletmede 22,3
milyar adet (1,4 milyon ton) yumurta üretimi ile ilk 10 sırada yer almıştır (Yum-Bir, 2019).
Tablo 13. Ülkelere göre dünya tavuk yumurtası üretim miktarı (bin ton)
Yıl

Çin

2000

18.547

2005

ABD

Hindistan

Meksika

Türkiye

Diğer

Dünya

5.017

2.035

1.788

844

22.909

51.140

20.724

5.350

2.568

2.025

753

25.267

56.687

2010

23.483

5.437

3.378

2.381

740

28.821

64.241

2011

23.897

5.475

3.466

2.459

810

29.391

65.498

2012

24.320

5.589

3.655

2.318

932

30.283

67.097

2013

24.446

5.778

3.835

2.516

1.031

30.895

68.501

2014

24.598

5.974

4.111

2.567

1.072

31.795

70.117

2015

25.493

5.757

4.317

2.653

1.045

32.681

71.946

2016

26.500

6.038

4.561

2.720

1.122

32.949

73.890

Kaynak: FAO, 2018

Dünya hindi eti üretimi 2016 yılı itibarıyla 6 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Bu üretimin neredeyse
yarısını %45’lik bir oranla ABD karşılamıştır. ABD’yi %10’luk payla Brezilya ve %8’lik payla Almanya
takip etmiştir (FAO, 2018).
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Dünya tavuk eti ihracatı 2016 yılında 12,3 milyon tona ulaşmıştır. İhracatta ABD ve Brezilya ilk sıralardadır.
2016 yılında gerçekleştirilen ihracatın yarısı (%46) bu iki ülke tarafından karşılanmıştır. Tavuk eti
üretiminde ABD başı çekerken, ihracatta Brezilya %32’lik payla lider konumdadır. 2016 yılında Brezilya
üretimin %28’ini, ABD ise %9’unu ihracata yöneltmiştir. 2016 yılında Türkiye, 314 bin tonluk tavuk eti
ihracatı ile dünyada 8. sırada yer almış, 2018 yılında tavuk ayağı dahil ihracat miktarı 500 bin tonu
aşmıştır (DTM ve İhracatçı Birlikleri, 2019). İhracat miktarında en fazla artışın Polonya ve Türkiye’de
olduğu görülmektedir.
Dünya tavuk eti ithalatında ise Suudi Arabistan %7, Hong Kong ve Meksika %6 pay ile önde gelen
ülkelerdir. Dünyada tavuk eti ithalat miktarı 2016 yılında 12,6 milyon tona ulaşmıştır (Tablo 15).
Tablo 14. Ülkelere göre dünya tavuk eti ihracatı (bin ton)
Ülke

2000

2005

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Brezilya

907

2.762

3.461

3.570

3.560

3.552

3.649

3.888

3.959

ABD

2.614

2.480

3.297

3.445

3.597

3.560

3.536

2.974

1.723

Hollanda

581

624

878

996

916

872

1.292

1.250

1.317

Polonya

31

102

286

304

380

423

527

623

759

Hong Kong

775

168

695

761

571

514

620

561

526

Türkiye

4

44

138

234

301

358

397

334

314

Diğer

1.976

1.922

2.899

3.127

3.295

3.462

3.865

3.821

3.723

Dünya

6.888

8.102

11.654

12.437

12.620

12.741

13.886

13.451

12.321

Kaynak: FAO, 2014-2016 (UN Comtrade)
Tablo 15. Ülkelere göre dünya tavuk eti ithalatı (bin ton)
Ülke

2000

2005

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

S. Arabistan

276

451

645

737

743

831

721

844

841

Hong Kong

994

455

1.011

1.177

850

723

890

728

789

Meksika

212

357

536

564

604

668

706

777

781

Çin

800

370

516

385

473

540

440

394

569

Japonya

568

419

420

472

425

414

475

529

551

Diğer

3.079

5.398

7.385

8.082

8.392

8.129

8.499

8.475

9.098

Dünya

5.929

7.451

10.513

11.418

11.488

11.305

11.732

11.748

12.630

Kaynak: FAO, 2014-2016 (Trademap)

Dünyada 2016 yılında 1,9 milyon ton yumurta ihracatı gerçekleştirilmiştir. Bu ihracatın %23’ünü
karşılayan Hollanda, 439 bin ton ile lider konumdadır. Dünya yumurta ihracatının %15’ini karşılayan
Türkiye, 289 bin ton (2018 362 bin ton) ihracat ile 2. sıradadır. Diğer önemli ülkeler ise Polonya,
Almanya ve ABD’dir. Ülkelerin yıllar itibarıyla ihracat miktarları incelendiğinde en büyük artışın
Türkiye ve Polonya’da gerçekleştiği görülür (Tablo 16). Dünya yumurta ithalatında Almanya %23’lük
pay ile lider konumundadır. Bunu %14 ile Irak takip etmektedir.
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Tablo 16. Ülkelere göre dünya tavuk yumurtası ihracatı (bin ton)
Ülke

2000

2005

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Hollanda

296

267

409

381

374

470

467

554

439

Türkiye

4

11

132

206

244

281

218

290

289

Polonya

-

49

153

174

184

214

227

198

219

Almanya

67

96

115

139

136

122

152

159

153

ABD

65

74

86

94

107

145

202

45

143

Diğer

514

614

932

815

776

744

651

813

663

Dünya

945

1.111

1.826

1.809

1.821

1.976

1.915

2.059

1.908

Kaynak: FAO, 2014-2016 (UN Comtrade)
Tablo 17. Ülkelere göre dünya tavuk yumurtası ithalatı (bin ton)
Yıl

2000

2005

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Almanya

220

273

482

417

382

371

424

430

438

Irak*

11

4

199

188

256

294

295

217

263

Hollanda

56

88

169

156

151

210

298

261

236

Hong Kong

81

85

95

103

103

106

134

128

136

Rusya

1

7

17

22

58

62

81

86

86

Diğer

518

636

716

802

806

883

718

852

722

Dünya

886

1.094

1.678

1.688

1.755

1.927

1.950

1.974

1.882

Kaynak: FAO, (2014-2016 UN Comtrade), 2017
*İthalat miktarı verisi bulunamadığından ihracatçı ülke raporundan alınmıştır ve alınan Irak ithalat miktarı, toplama
eklenmiştir.

Dünya tavuk eti ve yumurta ihracatı önemli miktarda artış gösterirken hindi eti ihracatı kısıtlı olmuştur.
2016 yılında hindi eti ihracatı 1 milyon ton olup, bunun %21’i ABD, %16’sı Polonya ve %10’u Almanya
tarafından gerçekleştirilmiştir. Dünya hindi ithalatının önemli kısmı Meksika, Almanya ve Benin
tarafından gerçekleştirilmektedir.
Dünyada kanatlı sektörü 2014 yılının son aylarından 2015 yılının ortalarına kadar patojenli kuş gribi
ile mücadele etmiştir. Bu durum, bazı ülkelerin tavuk eti dış ticaretini engellemiştir. ABD’de yaşanan
kuş gribi kısıtlamaları sonucunda tavuk eti ihracatı azalmış, Brezilya, Arjantin ve Şili gibi ülkelerin
tavuk eti ihracatının artmasına yol açmıştır. 2016 yılında ise çoğu ülke, ABD aleyhine kuş gribi ile ilgili
kısıtlamaları kaldırırken, bu kısıtlamalar Çin’in ihraç potansiyelini olumsuz etkilemiştir(USDA, 2016).
Son 20 yıldır dünyada kanatlı eti üretimi ve tüketimi sürekli artarak 2015 yılında domuz eti üretimini
de geçmiştir. Ayrıca, sağlıklı beslenme konusunda her geçen gün daha duyarlı davranan tüketiciler
kırmızı ete göre daha az yağlı ve ucuz olan kanatlı etlerine yönelmişlerdir.
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2016 yılı dünya tavuk eti arz ve kullanımı 2005 yılına göre %54’lük bir artış göstermiştir. 2016 yılında
gerçekleşen toplam tavuk eti arzı yaklaşık 120 milyon tondur. Yıllar itibarıyla dünya tavuk eti tüketimi
sürekli artarak 2016 yılında 107 milyon tona ulaşmıştır (Tablo 18).
Tablo 18. Dünya tavuk eti arzı ve kullanımı (bin ton)
2000

2005

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Üretim

58.675

70.608

87.206

90.876

94.083

97.600

100.670

103.801

107.143

İthalat

5.929

7.451

10.513

11.418

11.488

11.305

11.732

11.748

12.630

64.622

77.620

97.895

102.467

105.508

108.925

112.085

115.549

119.773

İhracat

6.888

8.102

11.654

12.437

12.620

12.741

13.886

13.451

12.321

Tüketim*

57.734

69.518

86.241

90.030

92.888

96.184

98.199

102.098

107.452

Top. Kul.

64.622

77.620

97.895

102.467

105.508

108.925

112.085

115.549

119.773

ARZ

Toplam Arz
KULLANIM

Kaynak: FAO (2014-2016 yılı ihracat UNComtrade, ithalat Trademap), 2018 *TEPGE

Dünyada 2016 yılı kişi başı kanatlı tüketiminde 57,0 kg/yıl ile İsrail başı çekmektedir. İsrail’i 48,3 kg/
yıl ile ABD, 44,5 kg/yıl ile Suudi Arabistan ve 43,6 kg/yıl ile Avustralya takip etmektedir. AB’de 23,9
kg/yıl kişi başı kanatlı eti tüketilirken, dünya kişi başı tüketim ortalaması 13,8 kg/yıl dır. Türkiye’de ise
kişi başına 22 kg tüketim gerçekleşmektedir (TÜİK, 2019; Tablo 19).
Tablo 19. Dünya kişi başı kanatlı tüketimi (kg/yıl)
Ülke

2000

2005

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

İsrail

59,0

63,8

63,7

63,3

65,5

59,2

58,1

57,7

57,0

ABD

43,0

47,1

45,4

46,4

44,4

44,2

44,9

47,7

48,3

S.Arabistan

35,5

34,7

38,8

40,7

40,5

41,6

39,5

44,4

44,5

Avustralya

29,2

33,6

37,6

39,5

40,3

40,1

40,8

41,2

43,6

Malezya

27,8

33,4

39,6

40,2

40,6

41,0

41,6

41,6

41,3

Brezilya

25,8

31,3

39,3

40,7

39,9

37,8

38,0

39,4

39,6

AB-28

18,1

19,8

20,6

20,8

21,4

21,4

22,3

23,1

23,9

Dünya

9,7

11,1

12,8

13,1

13,2

13,2

13,3

13,7

13,8

Kaynak: OECD, 2018

Türkiye
Türkiye’de 2016 yılı hayvansal üretim değeri 152 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. 2016 yılı canlı hayvan
üretim değeri 89,9 milyar TL olup bunun 4,9 milyar TL ile %5,5’lik kısmını kanatlı eti oluşturmaktadır.
2016 yılı hayvansal ürün üretim değeri ise 62,2 milyar TL olup bunun 5,6 milyar TL ile %9,0’luk kısmını
ise yumurta oluşturmaktadır (TÜİK, 2018a).
Üretim: Türkiye’de kanatlı grubuna tavuk, hindi, kaz, ördek gibi çeşitli hayvan türleri girmekle beraber,
eti ve yumurtası için ağırlıklı olarak tavuk yetiştirilmektedir. 2017 yılında kanatlı hayvanların %64’ünü
et tavuğu, %35’ini yumurta tavuğu ile sadece %1’lik kısmını ise diğerleri oluşturmuştur.
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Türkiye’de 2017 yılında kesilen tavuk sayısı ve tavuk eti üretimi ciddi düzeyde artış göstermiştir.
Son 10 yılda kesilen tavuk sayısı ve tavuk eti üretiminde artış görülmektedir. Ancak 2006 ve 2016
yıllarında kuş gribi vakaları nedeniyle düşüşler görülmüştür. Diğer yandan Irak başta olmak üzere
ihracat sorunlarının ortaya çıktığı 2016 yılında, tavuk eti üretimi durgunlaşmıştır. 2017 yılında ise 2,1
milyon ton tavuk eti üretimi ve 1,2 milyar kesilen tavuk sayısı ile Türkiye rekora ulaşmıştır. 2018 yılı
kanatlı eti üretimi 2,23 milyon tona ulaşmış, bunun 2,16 milyon tonu tavuk eti, 0,7 milyon tonu hindi
eti üretiminden kaynaklanmıştır (TÜİK, 2019).
Tablo 20. Türkiye kümes hayvan sayıları (bin adet)
Yıl

Yumurta
Tavuğu

Et Tavuğu

Hindi

Kaz

Ördek

Toplam

2000

64.709

193.459

3.682

1.497

1.104

264.451

2005

60.276

257.221

3.697

1.067

656

322.917

2010

70.934

163.985

2.942

716

397

238.974

2011

78.957

158.917

2.563

680

382

241.499

2012

84.677

169.034

2.761

676

357

257.505

2013

88.721

177.433

2.925

755

368

270.202

2014

93.751

199.976

2.990

912

400

298.029

2015

98.597

213.658

2.828

851

398

316.332

2016

108.689

220.322

3.183

933

414

333.541

2017

121.556

221.245

3.872

978

492

348.144

Kaynak: TÜİK, 2018a
Tablo 21. Türkiye kümes hayvanları kesilen sayısı ile et ve tavuk yumurtası üretimi
Yıl

Kesilen tavuk sayısı
(bin adet)

Tavuk eti
(ton)

Kesilen hindi sayısı
(bin adet)

Hindi eti
(ton)

Tavuk Yumurtası*
(ton)

2000

413.963

643.457

2.292

19.274

844.287

2005

538.900

936.697

4.417

42.709

753.278

2010

843.898

1.444.059

3.657

31.965

740.025

2011

963.245

1.613.309

4.044

36.331

809.668

2012

1.047.783

1.723.919

4.764

41.931

931.923

2013

1.060.673

1.758.363

4.574

39.627

1.031.047

2014

1.109.742

1.894.669

5.174

48.662

1.071.587

2015

1.118.719

1.909.276

5.360

52.722

1.045.469

2016

1.101.572

1.879.018

4.663

46.501

1.131.100

2017

1.228.444

2.136.734

5.219

52.363

1.205.075

Kaynak: TÜİK, 2018a
*TÜİK standartlarına göre 16 adet yumurta 1 kg olarak kabul edilmiştir.

Türkiye’de 2017 yılında 52,4 bin ton hindi eti üretilmiştir. Kesilen hindi sayısı ise 2005 yılına göre %18
artarak 2017 yılında 5,2 milyon adete ulaşmıştır (Tablo 21).
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Türkiye tavuk yumurtası üretim miktarı 2017 yılında 1,2 milyon ton iken 2018 yılında 1,4 milyon tona
ulaşmıştır.
Dış Ticaret: Türkiye’de AB’ye kanatlı eti ihracatında onaylı 9 adet işletme bulunmaktadır. Onaylı
kesimhane bulunmamakta olup, söz konusu kanatlı işletmeleri ham maddeyi AB tarafından onaylı
kesimhanelerden alıp işleyerek ihraç edebilmektedirler. Ayrıca, Türkiye’deki hayvan sağlığı koşulları
gerekçe gösterilerek kanatlı ve ürünlerinin AB ülkelerine ihracatı yapılamamaktadır.
Türkiye’de 2017 yılında Japonya ve Filipinler’e kanatlı et ve et ürünleri ihracatı açılmış olup Irak,
Fas, Gürcistan, Suudi Arabistan ve Avrasya Ekonomik Birliği ülkelerinin de dahil olduğu yaklaşık 59
ülkeye kanatlı et ve et ürünleri ihracatı yapılmaktadır. Kanatlı ihracat değeri 651 milyon dolar ile 2014
yılında, kabuklu yumurta ihracat değeri ise 406 milyon dolar ile 2013 yılında en yüksek seviyesine
ulaşmıştır. 2005 yılında 46 bin ton olan kanatlı eti ihracat miktarı 2017 yılında 8 kat artarak 413 bin
tona yükselmiştir. Kabuklu yumurta ihracat miktarı ise 2005 yılına göre 31 kat artarak 2017 yılında
348 bin ton olarak gerçekleşmiştir (Tablo 22). Kanatlı sektöründe ihracatçı konumda olan Türkiye’nin
2017 yılında yapmış olduğu 413 bin tonluk kanatlı eti ihracatının %98’ini tavuk eti oluşturmuştur. 2017
yılında ihracatı yapılan kabuklu yumurtanın ise neredeyse tamamını tavuk yumurtası oluşturmuştur.
Tablo 22. Türkiye kanatlı etleri ve yumurta ihracat verileri
İhracat Miktarı (ton)

İhracat Değeri (bin dolar)

Yıl/GTİP

0207

0407

0408

0207

0407

0408

2000

10.527

3.556

9

6.017

3.629

21

2005

46.320

10.824

0

33.702

18.505

1

2010

139.355

131.588

1

203.287

156.169

8

2011

236.304

206.281

1

385.363

284.054

3

2012

303.566

244.677

12

527.315

350.482

28

2013

363.142

281.399

0

607.930

406.159

1

2014

404.272

289.778

11

651.037

401.829

119

2015

337.718

218.048

3

436.794

273.457

11

2016

318.749

289.366

1

361.412

289.410

13

2017

412.552

348.439

24

526.551

376.146

45

Kaynak: TÜİK, 2018a

0207 GTİP: Kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatı (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş),
0407 GTİP: Kuş ve kümes hayvanlarının kabuklu yumurtaları,
0408 GTİP: Kuş, kümes hayvanlarının kabuksuz yumurtaları ve yumurta sarıları.
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Tablo 23. Ülkelere göre Türkiye tavuk eti ihracat miktarı (ton)
Yıllar

Hong
Kong

Irak

2000

-

Kongo

Suriye

1.081

-

-

-

-

Tacikistan

Diğer

Türkiye

9.408

10.489

278

35.001

44.337

-

2005

4.176

4.881

2010

62.024

18.879

2.895

113

9.336

45.147

138.395

2011

118.707

20.237

6.335

647

12.091

75.958

233.975

2012

164.301

24.306

12.526

765

13.716

83.998

299.613

2013

203.751

40.318

6.788

23.756

14.769

68.185

357.567

2014

213.921

44.413

9.180

19.295

18.408

91.549

396.765

2015

166.906

38.007

5.784

17.213

17.369

88.727

334.006

2016

165.130

30.119

9.361

12.441

15.308

82.043

314.402

2017

219.089

42.259

19.290

17.648

16.569

88.877

403.731

Kaynak: TÜİK, 2018a

0207 GTİP: Tavuk etleri ve yenilen sakatatı
Türkiye’de 2017 yılında tavuk eti ihracatı en yüksek seviyesine ulaşmıştır. 2017 yılında yapılan 404 bin
tonluk ihracat miktarının yaklaşık %54’ü Irak’a yapılmıştır. Hong Kong, Kongo, Suriye ve Tacikistan
2017 yılında ihracat yapılan diğer önemli ülkelerdir. 2018 yılında ise tavuk ayağı dahil ihracat 500 bin
tona ulaşmıştır.
Türkiye’nin büyük miktarda yumurta ihracatı yaptığı ülke tavuk etinde olduğu gibi Irak’tır. Türkiye’nin
2017 yılı tavuk yumurtası ihracatında Irak, tek başına %89’luk paya sahiptir. Katar, Birleşik Arap
Emirlikleri (BAE) ve Afganistan diğer önemli ihracat yapılan ülkelerdir. 2005 yılına göre yaklaşık
33 kat artış gösteren tavuk yumurtası ihracatı 2017 yılında 348 bin ton ile en yüksek seviyesine
ulaşmıştır. 2019 yılında Irak pazarında yaşanan olumsuzluklar ihracatı krize sokmuş, üretim fazlası
nedeniyle yumurta fiyatları üretim maliyetinin altına düşmüştür.
Türkiye yumurta ithalatının tamamı kuluçkalık/damızlık yumurtalardan oluşmaktadır. 2017 yılında ithal
edilen kuluçkalık/damızlık yumurta miktarı 1,6 bin ton olarak gerçekleşmiştir. Son 10 yılda yumurta
ithalatı gerçekleştirilen en önemli ülke İngiltere olup 2017 yılındaki yumurta ithalatının %72’si bu
ülkeden yapılmıştır. ABD %16’sını, Brezilya ise %9’unu oluşturan diğer önemli ülkelerdir. Damızlık
yumurta açısından dışa bağımlı olan Türkiye’nin toplam tavuk yumurtası ithalatı sürekli artmaktadır.
Türkiye hindi eti ihracatı 2014 yılında 7,5 bin ton ile en yüksek seviyesine ulaşmıştır. 2015 yılında ise
kuş gribi nedeniyle bir önceki yılın yaklaşık yarısına düşen hindi eti ihracatı; 2017 yılında 7 bin ton
olarak gerçekleşmiştir. Bu ihracatın %21’i Tacikistan, %18’i Ürdün ve % 14’ü Azerbaycan tarafından
gerçekleştirilmiştir (TÜİK, 2018a).
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Tablo 24. Ülkelere göre Türkiye’nin tavuk yumurtası ihracat miktarı (ton)
Yıllar

Irak

2000

Katar
-

BAE

Afganistan

Suriye

Diğer

Türkiye

-

-

-

-

3.524

3.524

-

-

-

-

8.445

10.101

2005

1.655

2010

94.517

20

365

-

27.320

9.365

131.588

2011

159.652

23

255

-

5.309

40.968

206.207

2012

228.135

1.197

-

741

11.540

241.614

2013

257.730

757

1.241

-

6.503

15.138

281.370

2014

247.123

326

1.163

-

21.460

19.469

289.541

2015

168.205

1.072

4.212

-

24.425

20.020

217.934

2016

245.542

2.683

9.068

1.235

16.791

14.035

289.354

2017

309.581

9.875

8.078

5.615

3.295

1.758

348.201

-

Kaynak: TÜİK, 2018a

0407 GTİP Tavuk yumurtaları (Gallus domesticus türü)
Türkiye’de 2017 yılında üretilen tavuk etinin %19’u ihraç edilmiştir. Hindi eti üretiminin ise 2017 yılında
ise %14’ü ihraç edilmiştir. 2017 yılında Tavuk yumurtası üretiminin %29’u ihracata ayrılmıştır (TÜİK,
2018a).
Tüketici açısından besleyici, sağlıklı ve ekonomik bir ürün olan beyaz et ülkesel beslenme kültüründe
önemli bir yer tutmaktadır. 2013 ve 2014 yıllarında 600 milyon doların üzerinde ihracat geliri elde
edilen kanatlı eti sektöründe, sonraki yıllarda bu gelirin düştüğü görülmektedir. 2015 yılında ortaya
çıkan kuş gribi kaynaklı ihracat kısıtlamaları ve talebin düşmesi fiyatların düşmesine yol açmıştır.
Ancak komşu ülkelerle ilişkilerde yaşanan olumlu gelişmeler, sağlık ve kalite standartlarının
geliştirilmesi, mevcut ve potansiyel pazarların talepleri göz önünde bulundurularak üretim yapılması
ve maliyetlerde neticesinde fiyat avantajı yakalanması ile birlikte kanatlı eti sektöründen elde edilen
ihracat gelirinin artabileceği düşünülmektedir. Özellikle AB pazarının öne sürdüğü teknik engellerin
aşılması ile bu pazara girilebilmesi sonucunda dünya ölçeğinde birçok ülkenin ithalatında Türkiye’nin
payının artacağı düşünülmektedir. Sektörde faaliyet gösteren yumurtacı işletmelerin ana işlevi
yumurta üretmektir. Gübrelerin satışı veya üretim dönemi sonunda çıkma tavukların elden çıkarılması,
ana gelir kaynakları arasında sayılmamaktadır (Anonim, 2016).
Talep:
Türkiye’de gelir artışı yanında tüketicilerin sağlıklı beslenme bilinci de gelişmiştir. Tavuk etinin az yağlı,
protein değerinin yüksek, vitamin ve mineraller açısından zengin olması, hazırlanmasının kolaylığı,
çok çeşitli yemeklerde kullanılabilmesi ve fiyatlarının kırmızı ete kıyasla çok daha uygun olması gibi
nedenler tavuk eti tüketimini arttırmaktadır.
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2017 yılı Türkiye tavuk eti arz ve kullanım tablosu incelendiğinde, arz ve kullanım miktarlarının 2005
yılına göre 2 katını aştığı görülmektedir. 2017 yılında gerçekleşen toplam tavuk eti arzı 2,1 milyon
tondur. Son 10 yılda tavuk eti tüketimi artış eğilimde olup 2017 yılında bir önceki yıla göre %14
oranında artış gerçekleşmiştir.
Türkiye’de kişi başına düşen tavuk eti tüketimi 2005 yılında 13,0 kg iken 2017 yılında %65 artarak
21,4 kg’a yükselmiştir. Bu artışa rağmen 2016 yılı kişi başı kanatlı eti tüketimi, 57,0 kg seviyelerinde
olan İsrail, 48,3 kg olan ABD ve 44,5 kg olan Suudi Arabistan gibi ülkelerin çok altındadır. Türkiye
20,8 kg kişi başı kanatlı tüketimi ile 23,9 kg olan AB‘ye de oldukça yakın olmakla beraber, kişi başına
13,8 kg olan dünya tüketiminden %51 oranında daha fazladır. Kişi başına hindi eti ve diğer kanatlı eti
tüketiminin ise oldukça düşük olduğu görülmektedir.
Tablo 25. Türkiye tavuk eti arzı ve kullanımı (bin ton)
2000

2005

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Üretim

643

937

1.444

1.613

1.724

1.758

1.895

1.909

1.879

2.137

İthalat*

-

0

0

1

0

0

0

1

0

3

Top. Arz

643

937

1.445

1.614

1.724

1.759

1.895

1.910

1.879

2.140

İhracat

10

44

138

234

300

358

397

334

314

404

Tüketim**

633

893

1.306

1.380

1.425

1.401

1.498

1.576

1.565

1.736

Top. Kul.

643

937

1.445

1.614

1.724

1.759

1.895

1.910

1.879

2.140

Arz

Kullanım

Kaynak: TÜİK, 2018a
*Karşı ülke tarafından reddedilen veya ticari anlaşmazlıklar vb. sebeplerle ihracattan geri dönen tavuk eti sevkiyatlarının
TÜİK verilerinde “ithalat” olarak değerlendirilmektedir.
**TEPGE Hesaplamaları
Tablo 26. Türkiye kişi başına kanatlı eti (kg) ve yumurta tüketimi (adet/kişi)
Yıl

Yumurta

Piliç Eti

Hindi Eti

Diğer*

Toplam Kanatlı

2000

208

9,8

0,3

0,8

10,9

2005

174

13,0

0,6

0,8

14,4

2010

133

17,7

0,4

0,7

18,8

2011

131

18,5

0,5

0,7

19,7

2012

148

18,8

0,5

0,6

19,9

2013

159

18,3

0,4

0,6

19,3

2014

163

19,3

0,5

0,7

20,5

2015

171

20,0

0,6

0,6

21,2

2016

172

19,6

0,5

0,7

20,8

2017

172

21,4

0,6

0,7

22,7

Kaynak: TÜİK verilerinden hesaplanmıştır.
*BESD-BİR, 2017 yılı için bir önceki yılın miktarı alınmıştır, 2010 yılından itibaren köy yumurtası dâhil edilmemiştir.

Türkiye’de 2017 yılı kişi başı yumurta tüketiminin, köy yumurtaları hariç, 172 adet olduğu görülmektedir.
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Köy yumurtaları dahil edildiğinde ise kişi başı tüketimin 214 adet olduğu belirtilmektedir (YUM-BİR,
2018). Günümüzde ise 224 adete ulaşmıştır.
Kendine yeterlilik:
Et tavuğu ve yumurta tavuğu sayısı yıllar itibarıyla büyük bir artış göstermiş ve bunun sonucunda
Türkiye kendi kendine yeten bir ülke konumuna gelmiştir. Özellikle nüfusun fazla olduğu yerlerde
yoğunlaşan sektörün bölgesel dağılımına bakıldığında et tavuğu sayısı bakımından 2017 yılında
Doğu Marmara ve Ege Bölgesi’nin %61’lik bir paya sahip olduğu görülmektedir. Doğu Marmara %34
ile et tavuğu sayısında lider konumdayken, Ege Bölgesi %35 yumurta tavuğu sayısı bakımından en
büyük paya sahiptir. Et tavuğu sayısında Ege Bölgesi %27 ve Batı Marmara Bölgesi %15 paya sahiptir.
Yumurta tavuğu sayısı bakımından ise Batı Anadolu %18 ve Doğu Marmara %10 paya sahiptir (TÜİK,
2018a).
Türkiye 2016 yılında tavuk eti üretiminde dünyada 12. sırada iken yumurta üretiminde 10. sırada
yer almıştır (FAO, 2018). Türkiye dış ticarette tavuk eti ve yumurtada ihracatçı konumundadır. 2016
yılında tavuk eti ihracat miktarı açısından 8. sırada olan Türkiye, yumurta ihracat miktarı bakımından
2.sırada yer almaktadır (UN Comtrade, 2017). Türkiye yumurta ve tavuk eti üretiminin ülke tüketimi
için yeterli olduğu ve aynı zamanda ihracat yapıldığı görülmektedir. 2017 yılında üretilen tavuk etinin
%19’u, yumurtanın ise %29’u ihraç edilmiştir. Türkiye’de hindi eti tüketimi kişi başı 600 gr civarında
olduğundan üretimde bir sıkıntı yaşanmamaktadır. Bununla birlikte damızlıkta dışa bağımlı yapı
mevcuttur.
Türkiye kanatlı üretim sisteminin yapısı:
Kanatlı hayvancılık grubunda tavuk, hindi, kaz, ördek, bıldırcın, sülün, devekuşu vb. kanatlılar yer
almaktadır. Türkiye 2017 yılında kanatlı hayvan sayısının %99’unu et tavuğu ve yumurta tavuğu, %1’lik
bölümünü ise kaz, ördek, bıldırcın gibi diğer kanatlılar oluşturmaktadır.
Üretim sistemi ve işletmelerin durum değerlendirmesi:
Türkiye’de kanatlı eti üretimi, başta tavuk eti olmak üzere, 1970’li yıllarda ağırlıklı olarak aile
işletmeciliği şeklinde pahalı ve üretim kapasitesi sınırlı olarak gerçekleştirilmekte iken, 1980’li yıllarda
entegre tesislerin kurulması ve sözleşmeli üretim modeline geçişle birlikte yapısal olarak değişmeye
başlamıştır. 1990’lı yıllarda sektöre yapılan büyük yatırımlar ile birlikte 2000’li yıllarda Türkiye beyaz
et sektörü Avrupa ve dünya standardını yakalamıştır (Koca, 2017). Türkiye’de bugün üretilen beyaz
et ve yumurtanın yaklaşık %85’i modern tesislerde gerçekleştirilmekte olup, tesislerin çoğu gelişmiş
ülkelerdeki benzerlerinden 20 yıl daha gençtir. Sektör dünyadaki son gelişmeleri yakından izlemekte ve
bunun üretime yansıması çok hızlı olmaktadır. Günümüzde kanatlı sektörü kendi üretim planlamasını
yapabilen ve ülkenin hayvansal protein gereksiniminin büyük bir bölümünü karşılayabilen önemli bir
üretim dalıdır.
Kanatlı sektöründe 2016 yılı itibarıyla toplam 10.017 adet işletme faaliyet göstermektedir. Bunun 62
adedi kuluçkahane, 357’si damızlık, 7.834’ü ticari etlik piliç ve 1.698 adedi ticari yumurta tavuğu
işletmesidir. 2018 yılı kesimhane sayısı 64 adettir.
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Yumurta üretimi tavukların yanı sıra hindi, kaz, bıldırcın ve ördek gibi kanatlılardan yapılmaktadır.
Ancak büyük miktarda ticareti yapılan ve tüketime sunulan yumurta tavuk yumurtası olup az sayıda
bıldırcın yumurtası da piyasada yer almaktadır. Türkiye’de yumurta tavuğu sayısı 2005-2017 yılları
arasında %102 artmıştır. Aynı dönemde, yumurta üretimi tavuk sayısındaki artışla birlikte %60 artış
göstermiştir (TÜİK, 2018). Yumurta-tavuk sayısındaki artış bu alanda üretim yapan tesis miktarı ve
kapasiteleri ile orantılı olarak değişmektedir.
Yumurta tavukçuluğunda, önceki yıllarda sektör büyük oranda çok katlı kafeslerde üretim
yapmaktayken günümüzde değişen trendler ile birlikte artık alternatif (kafessiz) sistemler de
üretimde yerini almaktadır. Ayrıca mevcut kafeslerin yerine zenginleştirilmiş kafeslerin kullanımı
başlamıştır. Yeni kurulacak yumurta üretim tesislerinde hayvan refahını dikkate alan ve AB’ye uyum
kapsamında öngörülen zenginleştirilmiş kafeslerin kullanımı zorunlu hale getirilmiştir. 22 Kasım 2014
tarihli “Yumurtacı Tavukların Korunması ile İlgili Asgari Standartlara İlişkin Yönetmelik” uyarınca
halen kurulu tesislere ise zenginleştirilmiş kafeslere geçmek üzere 2023 yılına dek ek süre verilmiştir.
Bu kapsamda kafeste üretim giderek azalırken, kafessiz sistemler tam tersine belirgin bir şekilde
artış göstermektedir. Yönetmelikler uyarınca zenginleştirilmiş kafeslerin kullanılmasıyla birlikte kafes
boyutlarının büyümesi, birim alanda daha az tavuk barındırma sonucunu ortaya çıkaracaktır. Bu
yüzden kurulu kafes sistemlerindeki hayvan sayısında bir azalma olmaması için yeni yönetmeliğe
uygun ilave kümesler kurulmasıyla beklenen üretim artışı devam ettirilebilecektir. Aksi takdirde
sektörün büyümesi ve ihracattaki lider ülke pozisyonunun korunması zorlaşacaktır (Şamlı ve Ağma
Okur, 2016).
Tablo 27. Kanatlı sektöründeki işletme ve kümes sayıları (adet)
Yıllar
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Kuluçkahane

Damızlık

Ticari Etlik Piliç

Ticari Yumurtacı

Toplam

İşletme

82

238

8.899

1.304

10.523

Kümes

-

1.445

11.020

3.284

15.749

İşletme

81

248

8.919

1.195

10.443

Kümes

-

1.507

11.263

3.289

16.059

İşletme

81

247

8.948

1.075

10.351

Kümes

-

1.548

11.543

3.059

16.150

İşletme

90

274

8.827

1.078

10.269

Kümes

-

1.586

11.350

3.120

16.056

İşletme

79

277

8.908

1.072

10.410

Kümes

-

1.657

11.623

3.162

16.442

İşletme

79

276

9.164

1.042

10.561

Kümes

-

1.769

12.227

3.044

17.040

İşletme

78

302

9.403

1.050

10.900

Kümes

-

1.949

12.852

3.243

18.044

İşletme

80

322

9.444

994

18.840

Kümes

-

2.086

13.505

3.103

18.694

İşletme

80

341

9.782

1.046

11.328

Kümes

-

2.237

14.360

3.141

19.738

İşletme

75

354

9.676

1.113

11.296

Kümes

-

2.390

14.415

3.229

20.034

İşletme

62

357

7.834

1.698

10.017

Kümes

-

2.351

12.534

3.616

18.501

Kaynak: TOB, 2017
39

Hayvansal Üretim ve Hayvan Sağlığı Grubu Çalışma Belgesi

Türkiye’de yumurta sektörü de son yıllarda göstermiş olduğu ilerleme ile dünyanın dikkatini çekmekte
ve dünya yumurta üretimi içerisinde konumunu korumaktadır. Yumurta sektörü 1.698 adet işletme
sayısı, 3.616 adet kümes sayısı, 2017 yılında 1,2 milyon ton yumurta üretimi ve 348 bin tona ulaşan
ihracat rakamıyla sürekli gelişme ve büyüme yolundadır. Yumurta tavuğu işletmelerinin son yıllarda
kapasitelerini artırdığı, çok küçük işletmelerin kalmadığı görülmektedir (Tablo 27).
Türkiye’de yumurta üretimi ile tavuk eti üretimi arasında yapısal olarak farklılıklar vardır. Etlik piliç
üretiminde yaygın olarak görülen entegre üretim yapısına yumurta tavukçuluğunda rastlanmamaktadır.
Bu nedenle yumurta tavukçuluğundaki işletmeler daha bağımsız olup; Türkiye’nin her tarafına
yayılmış durumdadır. Yumurta tavuğu sayısının %53’ü Ege Bölgesi (%35) ve Batı Anadolu Bölgesinde
(%18) bulunmaktadır. Afyon ili %15 ile en çok yumurta tavuğu olan ildir. Afyon ilini, Konya (%13) ve
Manisa (%11) takip etmektedir.
Türkiye’de 2017 yılında et tavuğu sayısının yarısından fazlası (%56) 5 ilde toplanmıştır. Manisa, %14
pay ile en çok et tavuğu bulunan il olmakla beraber; Balıkesir (%12), Sakarya(%12), Bolu (%11) ve
Mersin (%8) diğer önemli illerdir (TÜİK, 2018a). BESD-BİR’e üye 29 firma Türkiye’nin toplam kanatlı
eti, kuluçkalık yumurta ve civciv üretiminin yaklaşık %94’ünü karşılamaktadır. Tablo’da yer alan 14
firmanın tam entegre olduğu, yani damızlık, yem ve et üretimi yaptığı görülmektedir (Tablo 28).
Tablo 28. Etlik piliç eti sektöründeki önemli kuruluşlar
Firma
Ak Piliç
Alp Hindi

Şirket Merkezi

Üretim Konusu

Bolu

E-Y

İstanbul

D-E-Y

Adapazarı

E

Avıagen Anadolu

Ankara

D

Bahar Tavukçuluk

Antalya

E

Bakpiliç

Ankara

D-E-Y

Banvit

Balıkesir

D-E-Y

Beypi

Bolu

D-E-Y

Aspiliç

Bolu

E-Y

Bu Piliç

Bolca Hindi

Balıkesir

E

C.P.

İstanbul

D-E-Y

Civkur (Doyum)

Adana

D-E-Y

Balıkesir

D

Cobb
Çamlı Yem

İzmir

Y

Ege-Tav

İzmir

D-Y

Erpiliç
Garip Tavukçuluk (Lades)

Bolu

D-E-Y

Adana

D-E-Y

Gedik

Uşak

D-E

Has Tavuk

Bursa

D-E-Y

Keskinoğlu

Manisa

D-E-Y

Lezita (Abalıoğlu)

İzmir

D-E-Y

Öz Tavuk

Bursa

D

İzmir

E-Y

Ross Ankara AŞ

Pınar

Ankara

D

Ross Haymana AŞ

Ankara

D

Şahin Tavukçuluk AŞ

Adana

E-Y

Şen Piliç

İstanbul

D-E-Y

Tad Piliç

Gaziantep

D-E-Y

Samsun

D-E-Y

Yem-Sel (Köytür)

Kaynak BESD-BİR, 2017 (D: Damızlık, E:Et, Y:Yem)
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Hindi Yetiştiriciliği: Türkiye’de hindi yetiştiriciliği entansif anlamda ilk kez 1960’lı yıllarda şimdiki
adı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) olan Devlet Üretme Çiftlikleri bünyesinde ve
üniversitelerin araştırma çiftliklerinde başlamıştır. Dünyada 1980’lerden sonra gelişen entegre hindi
üretimi, Türkiye’de 1995 yılında ilk entegre firmanın kurulmasıyla başlamış ve ilk yıllarda artan
taleple birlikte piyasadaki yerini almıştır. Türkiye’de hindi yetiştiriciliği, tavuk yetiştiriciliği nedeniyle
önceden elde edilen bilgi birikimi ve hazır barınak avantajıyla hızlı gelişmiştir. Bu dönem içerisinde
hâlihazırda kurulu olan etlik piliç kümesleri bazı değişikliklerle hindi yetiştirmek için kullanılmıştır.
Dolayısıyla entansif hindi yetiştiriciliği, ilk olarak tavukçuluğun da yoğun olarak yapıldığı Bolu ve
İzmir ili civarlarında faaliyete geçirilmiştir. Üretim tam dikey entegrasyon şeklinde olup, sözleşmeli
yetiştiricilik modeliyle sürdürülmüştür (Koyubence ve Konca, 2010).
Türkiye’de 2017 yılında hindi sayısı, %67’lik payla 2 bölgede toplanmış olmakla beraber; %38’i Ege
Bölgesi ve %34’ü Doğu Marmara Bölgesi’nde bulunmaktadır. İller bazında incelendiğinde: hindi
sayısının %23’ü Manisa, %23’ü Bolu ve %10’u İzmir’dedir (TÜİK, 2018a).
Kaz ve Ördek Yetiştiriciliği: Dünyada birçok ülkede kaz ve ördek yetiştiriciliğinin ekonomik bir
yeri olmasına rağmen Türkiye’de kaz ve ördek yetiştiriciliği kırsal kesimlerde, ekstansif bir şekilde,
geleneksel yöntemlerle, kültürün parçası olarak genelde aile işletmesi şeklinde yapılmaktadır. Kaz ve
ördek etinin toplam kanatlı eti üretimindeki payı ülkemizde %1’den azdır. İç su kaynakları açısından
zengin olan ülkemiz, kaz ve ördeklerin su kuşu olması sebebiyle havuz, ırmak, dere ve göl gibi
kaynaklara ihtiyaç duyması sebebiyle önemli bir potansiyele sahiptir.
Yapılan yetiştiricilikte ördek ve kazlara özel olarak barınak yapılmamakta büyükbaş veya küçükbaş
hayvanlarla birlikte beslenmekte veya buralarda oluşturulan küçük bölmelerde yetiştirilmektedir.
Ancak yetiştirilen hayvan sayısının fazla olduğu durumlarda ayrı bir barınağa ihtiyaç duyulmaktadır.
Barınaklar modern yetiştiriciliğe uygun olmayıp, daha çok ahır, ağıl vb. yerlerdir. Çoğunlukla doğal
kuluçka tercih edilmektedir. Özellikle kazlarda kuluçka randımanı düşük olup, uygun kuluçka makineleri
üreten fabrikalar yok denecek kadar azdır. Kazların otlama yetenekleri gelişmiştir ve bu nedenlerle
meranın önemi büyüktür. Kaz yetiştiriciliğinin kazançlı ve yaygın hale getirilmesi için, üretimin doğal
kuluçka yerine, modern kuluçka makinelerinde yüksek randımanlı olarak yapılmasına ihtiyaç vardır.
Türkiye’de 2017 yılında yetiştiriciliği yapılan kazların yarısından fazlası Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi
(%40) ve Ortadoğu Anadolu Bölgesi (%13)’nde bulunmaktadır. Kaz yetiştiriciliğinin özellikle bu iki
bölgede yoğunlaşmasının başlıca nedenleri arasında iklim şartlarının soğuk olması ve kazların sert
iklimlere dayanıklı olması, tüketici alışkanlıkları, geleneksel olarak kaz etinin bölge halkı tarafından
rağbet görmesi sayılabilmektedir. Halen Kars ili, Türkiye’de en fazla kaz yetiştiriciliği yapılan ildir. Kars
(%27) ilini, Muş (%11) ve Ardahan (%8) ve illeri takip etmektedir. Bu üç ilin toplam kaz sayısı, tüm
Türkiye’nin yaklaşık olarak %45’ini oluşturmaktadır (TÜİK, 2018a).
Türkiye’de 2017 yılı itibarıyla ördek yetiştiriciliği %31’lik bir payla, en çok Batı Marmara Bölgesi’nde
yapılmaktadır. Ortadoğu Anadolu Bölgesi (%11) ve Batı Karadeniz Bölgesi (%10) ördek sayısı en fazla
olan diğer bölgelerdir. Türkiye’de en fazla ördek yetiştiriciliği yapılan il; %24 ile Balıkesir’dir. Ördek
sayısı açısından Muş (%8) ve Samsun (%6), Balıkesir’den sonra gelen en önemli illerdir (TÜİK, 2018a).
Kaz yetiştiriciliğinde geleneksel üretim ve tüketimin yaygın olduğu, küçük aile işletmelerinde üretilen
kazların özellikle kış aylarında kesilerek kaz eti tüketimine alışkın tüketicilere gönderildiği bir sistem
bulunmaktadır. Bu durum kazların (ördek ve diğer bazı kanatlılar için de geçerlidir) tıpkı etlik piliç
kesimhanelerinde olduğu gibi kesilmesini gerektiren yönetmeliklerle kısıtlanmıştır. Geleneksel üretime
uygun küçük kesim ünitelerinin tanımlanarak üretimin yaygın olduğu illerde uygulamaya konulması
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bu üretim sistemleri için çok önemlidir. Diğer yandan kazlarda daha yaygın olmak üzere bu türlerde
kaçak damızlık girişleri yerel genotipleri tehdit etmektedir. Önlem alınmaz ise 8-10 yılda üretici elindeki
yerel genotipler tamamen kaybolacaktır. Yerel genotipler üzerinde araştırma çalışmaları ise maalesef
destek bulamamaktadır. Bu üretim alanında TAGEM ve TİGEM bünyesinde yerel genotiplerin üretimi
ve korunması ile ilgili çalışmalara acilen başlanmalıdır.
Maliyet Değerlendirmesi:
Türkiye’de kanatlı hayvancılık sektörü üretim maliyetinin en büyük kısmını, %68 oran ile yem gideri
oluşturmaktadır. Yem giderinden sonra %14 ile civciv gideri ikinci büyük maliyet kalemidir (Tablo
29). Sektörün en önemli girdisi olan ham maddelerin fiyatlarının yüksekliği, maliyetleri yükseltmekte,
bu durum da sektörün gelişmesini engelleyen başlıca sorun olarak göze çarpmaktadır. Zaman
zaman miktarları değişmekle birlikte bu ürünlerin önemli bir kısmı dış piyasalardan ithalat yoluyla
karşılanmaktadır. Türkiye’de ise yem ham maddelerinin yüksek maliyetlerle üretilmesi nedeniyle,
yem ve kanatlı ürün maliyetleri yükselmektedir. Üretim maliyetlerinin yükselmesi sonucunda da dış
piyasada rekabet gücü ve ihracat olanakları azalmaktadır.
Tablo 29. Broiler civciv ve piliçlerde maliyet hesabı
Maliyet Kalemleri

%

Yem

68,0

Civciv

14,0

Enerji

4,8

İş gücü + Bakım, Onarım + Aşınma Payı

4,5

Sağlık + Dezenfeksiyon

2,7

Genel İdari Giderler

3,5

Yakalama-Yükleme-Altlık

2,5

Toplam

100.0

Kaynak: BESD-BİR, 2017

Yem: Kanatlı hayvancılık sektörünün en büyük ve en önemli girdisi yemdir. Sektörde üretimin artışına
paralel olarak karma yem üretimi de artış göstermiştir. 2017 yılında kullanılan kanatlı yemi miktarı
8,9 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Bu yemlerin ana girdisi mısır ve soya fasulyesidir. Mısır üretimi
TOB çalışmaları sonucu önemli artış göstermiş, 2017 yılında 5,9 milyon tona ulaşmıştır. 2017 yılında
ithal edilen mısır miktarı ise 2 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Bu ithalatın %43’ü Rusya’dan, %20
’si Sırbistan’dan gerçekleştirilmiştir. Soya fasulyesi üretimi için yeterli teşvikler verilmesine rağmen,
2005 yılında 29 bin ton olan soya fasulyesi üretim miktarı 2017 yılında 140 bin ton seviyelerine
yükselmiştir. Ancak bu üretim miktarı sektörün ihtiyacını karşılayacak seviyelerde değildir (Tablo 30).
2017 yılında ithal edilen soya fasulyesi miktarı 2,3 milyon ton olup, bu ithalatın %32’si Paraguay,
%29’u ise Ukrayna’dan yapılmıştır. 2017 yılında mısır ihtiyacının %26’sı, soyanın ise %94’ü ithalat yolu
ile karşılanmıştır. Bu durum üretim maliyetini yükseltmekte ve dış ticarette Türkiye’nin rekabet şansını
azaltmaktadır.
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Tablo 30. Yıllara göre mısır ve soya verileri (bin ton)
Yıl

Mısır Üretimi

Mısır İthalatı

%

Soya Üretimi

Soya İthalatı

%

2005

4.200

213

5

29

1.155

98

2010

4.310

449

9

87

1.756

95

2011

4.200

379

8

102

1.298

93

2012

4.600

800

15

122

1.195

91

2013

5.900

1.547

21

180

1.074

86

2014

5.950

1.422

19

150

2.008

93

2015

6.400

1.485

19

161

2.255

93

2016

6.400

531

8

165

2.175

93

2017

5.900

2.052

26

140

2.341

94

Kaynak: TÜİK, 2018a
*Mısır ithalatı GTİP 100590000019, Soya ithalatı GTİP 120190000000

Yumurta sektörünün önemli unsurlarından biri olan yem üretimi de son yıllarda yumurtacı tavuk
sayısına paralel büyük bir artış göstermiştir. Türkiye yumurta tavuğu yemlerinin en yoğun üretimi
Ege ve İç Anadolu Bölgelerinde yapılmaktadır (Eşidir ve Pirim, 2010).
Yem çeşidine göre %8-18 aralığında olan katma değer vergisi şubat 2016 itibarıyla pek çok yem ham
maddesi için sıfırlanmıştır. Bu durumun yem sanayicisi ve hayvan üreticisi açısından yararlı sonuçlara
yol açması beklenmektedir. Özellikle kayıt dışı üretimin azalması yanında yem fiyatlarına da olumlu
etki yapacağı düşünülmektedir.
Ayrıca, 24 Aralık 2011 tarihinde yayımlanan “İnsan Tüketimi Amacıyla Kullanılmayan Hayvansal Yan
Ürünler Yönetmeliği” ile 01.01.2017 tarihinden itibaren, kürk hayvanları hariç karasal hayvanların, aynı
türden hayvanların gövdeleri veya parçalarından elde edilen işlenmiş hayvan proteinleri ile beslenmesi
yasaklanmıştır. Kanatlı hayvanların yemlerinde: ruminantlardan elde edilen et-kemik unu, kemik unu
ile su ürünlerinden elde edilen balık unu gibi hayvansal proteinlerin kullanımı serbesttir. Ayrıca tavuk
yemlerinde hindi unu, hindi yemlerinde tavuk unu kullanılabilmektedir.
Genetik Materyal: Türkiye’de modern anlamda kanatlı hayvancılık sektörünün tavukçuluk özelinde
başlangıcı Cumhuriyetin kuruluşundan sonra olmuş ve özellikle 1960’lı yıllardan sonra hızlı bir gelişme
sağlanmıştır. 1952 yılında saf kültür ırklarının ithali ve 1956 yılında Yem Sanayi TAŞ’nin kurulmasından
sonra ise tavukçuluk sektörü hızlı bir gelişme göstermiştir. 1963 yılında hibrit ebeveynler ithal
edilmiştir. İthalatın artışı ile birlikte dışa bağımlılığın önlenmesi amacıyla 1968 yılında yerli hibrit
soylarının geliştirilmesi çalışmalarına başlanmış, 1982 yılına kadar süren bu çalışmalarla yumurtacı
ebeveyn hibritleri geliştirilmesine çalışılmıştır. Ancak, verim düzeyi açısından üretilen hatlar, bazı
özellikleri bakımından yabancı genetik materyal ile karşılaştırıldığında rekabet güçlerinin zayıflığından
dolayı hedeflenen amaca ulaşılamamıştır. 1995 yılında Kanada’dan ithal edilen saf yumurtacı hatlar
çoğaltılarak ıslah çalışmalarına başlanmış ve bunun sonucunda kombinasyon kabiliyeti yüksek üç
adet yumurtacı ebeveyn ile hibrit hatlar geliştirilmiş (Atabey, Atak ve Atak-S) ve ulusal ırk tescil
komitesince tescil edilmiştir. Geliştirilen bu hatlar ilk defa 2004 yılında Türkmenistan’a ihraç edilerek
üretimde kullanılmaları sağlanmıştır. Özellikle elde edilen kahverengi yumurtacı materyal (ATAK-S)
serbest-gezinmeli üretim sisteminde aranan bir genotiptir. Şu anda yerli üretimden elde edilen
genotipler yumurtacı damızlıkların yaklaşık %5-10’unu karşılayacak seviyededir. İyi bir organizasyonla
bu durum %25’e kadar çıkarılabilir.
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Türkiye kanatlı hayvancılık sektörü et ve yumurta üretim miktarı bakımından kendine yeterli olmasına
rağmen damızlık hayvan konusunda dışa bağımlıdır. Etlik piliç ve hindi damızlıklarının tamamı ithal
edilmektedir. Fakat 2015 yılında yurt dışından 5 adet etçi saf hat getirilerek melezleme çalışmaları
başlamış olup, Anadolu-T adını verdiğimiz ilk yerli etçi hattımız elde edilmiştir. Yumurta tavuğu
damızlıklarının da yaklaşık %90’ı ithalatla karşılanmaktadır. Damızlık üretimi ve ıslah çalışmaları
pahalı ve uzun süreç gerektiren bir faaliyettir.
Dünyada damızlık etlik ve yumurtacı tavuk üretimi yaparak ülkelerin ihtiyacını karşılayan sayılı firma
bulunmaktadır. Damızlık temini ve yerli hatların geliştirilmesi konusunda Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal
Araştırma Enstitüsünde olumlu sonuçlar alınmış, materyal ebeveyn üretim seviyesine getirilmiştir.
Bu çalışmaların etkin şekilde devamı ve yeni kapasite sağlanabildiğinde etlik piliç üretiminde yerel
materyalin kullanım düzeyi %10-15 seviyesine kadar çıkarılabilir.
Maliyet ve Fiyat Değerlendirmesi: Yem ham madde fiyatlarındaki artışa bağlı olarak yem fiyatları da
yıllar itibarıyla artış göstermektedir. Son beş yıllık dünya yem fiyatları incelendiğinde, 2012 yılında
ABD, Rusya ve Güney Amerika’da yaşanan kuraklığın ve Çin’de hayvansal üretimin artmasına bağlı
olarak yem ham maddelerinin fiyatlarının arttığı gözlenmektedir (Şenköylü ve Karakuş, 2016). Türkiye
Yem Sanayicileri Birliği verilerine göre, 2005 yılında ton başına ortalama 489 TL olan etlik piliç yemi,
% 183 oranında artarak 2017 yılında ortalama 1.384 TL’ye yükselmiştir (Tablo 31). Günümüzde bu
fiyatlar yaklaşık 2 katına kadar yükselmiştir.
Tablo 31. Yıllara göre ortalama kanatlı yem fiyatları (tl/ton)
Yemler

2005

2010

2011

2012

Etlik Piliç Yemi

489

895

1.020

Yumurta Yemi

401

664

807

1.118
855

2013

2014

2015

2016

2017

1.162

1.264

1.205

1.191

1.384

910

1.016

1.041

1.067

1.220

Soya

-

838

1.044

1.241

1.329

1.338

1.344

1.385

1.612

Mısır

-

476

615

582

634

713

709

728

840

Kaynak: TÜRKİYEM-BİR, 2018

Türkiye’de 2005 yılında 2,36 TL/kg olan tavuk eti üretici fiyatı, 2014 yılında 5,31 TL/kg a çıkarken, 2017
yılında 6,04 TL/kg olmuştur. 2009-2011 yılları arasında ise kırmızı et fiyatlarındaki yükselme sonucu
beyaz ete olan talebin artması nedeniyle etlik piliç üretici fiyatlarında önemli artış gerçekleşmiştir.
Tablo 32. Yıllar itibarıyla ortalama tavuk eti üretici ve tüketici fiyatları (tl/kg)
Yıllar

2005

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Üretici Fiyatı

2,36

3,99

4,08

4,65

4,85

5,31

5,08

5,37

6,04

Tüketici Fiyatı

3,13

5,79

5,84

6,62

6,81

7,27

7,25

7,86

8,93

Kaynak: TÜİK, 2018a-(2014-2016; TOB, 2018a)

2005 yılında 3,13 TL/kg olan tavuk eti tüketici fiyatı, %185 oranında artarak; 2017 yılında 7,86 TL/kg’a
yükselmiştir.
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Yıllar içinde ortalama yumurta maliyetinin sürekli olarak arttığı görülmektedir. Bir yumurtanın maliyeti
2005 yılında 7,8 kr/adet iken 2017 yılında maliyet 23,2 kr/adet ile yaklaşık 3 katına çıkmıştır. Maliyetin
artması ile birlikte hem üretici hem de tüketici fiyatları artmıştır.
Üretici fiyatlarındaki artış maliyet artışından biraz daha düşük kalırken, tüketici fiyatlarındaki artış
daha fazla olmuştur. Yumurta tüketici fiyatı 2005 yılında 12,7 kr/adet iken 2017 yılında 44,5 kuruş/
adet olarak gerçekleşmiştir. Günümüzde maliyetler daha da yükselmiş olmasına rağmen ihracat
sorunları nedeniyle fiyatlar maliyeti karşılayamaz durumdadır.
Tablo 33. Yıllar itibarıyla ortalama yumurta maliyet, üretici ve tüketici fiyatları (kr/adet)
Yıllar

2005

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Maliyet

7,8

13,2

15,3

16,2

17,2

18,5

19,8

20,2

23,2

Üretici Fiyatı

8,6

12,6

15,9

18,5

18,5

21,1

23,0

22,1

24,0

Tüketici Fiyatı*

12,7

20,9

25,1

29,5

30,4

35,9

39,0

37,7

44,5

Kaynak: YUMBİR, 2018 *TÜİK, 2018

Tavuk eti üretim ve fiyatları incelendiğinde yaz aylarında üretimin ve tüketici fiyatlarının bir miktar
arttığı görülmektedir. Üretim mayıs–ağustos ayları arasında en üst seviye ulaşmıştır. Yine aynı aylarda
ortalama tavuk eti kg fiyatının nispeten yüksek olduğu görülmektedir.
Yumurta üretim miktarı mevsimlere göre farklılıklar göstermekle birlikte, yaz aylarında üretimin bir
miktar azaldığı, kış aylarında ise en yüksek değerlere ulaştığı gözlenmektedir. Yumurta fiyatlarının ise
yaz aylarına doğru düşme gösterdiği ve kışa doğru tekrar yükseldiği görülmektedir (Şamlı ve Ağma
Okur, 2016). Bu durum, tavuk eti ve yumurtanın hem fiyat hem de üretim yönünden mevsim etkisinde
olduğuna işaret etmektedir.
Şekil 1. Tavuk eti tüketici fiyatı (kg/TL) ve tavuk eti üretimi (ton)

Kaynak: TÜİK, 2018
*2010-2017 tavuk eti üretimi ve tüketici fiyatı verilerinde ay ortalamaları kullanılmıştır.
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Şekil 2. Tavuk yumurtası tüketici fiyatı (kg/TL) ve tavuk yumurtası üretimi (ton)

Kaynak: TÜİK, 2018
*16 adet yumurta 1 kg olarak esas alınarak fiyat ve üretim dönüşümü yapılmıştır.
**2010-2017 yumurta üretimi ve tüketici fiyatı verilerinde ay ortalamaları kullanılmıştır.

Tavuk eti/yem girdi paritesi incelediğinde, 2010 yılında 1 kg tavuk eti ile alınabilecek etlik piliç yemi
miktarı 4,46 kg iken, 2017 yılında bu miktar 4,36 kg seviyesine düşmüştür. 2010 yılında 1 kg tavuk eti
ile 4,76 kg soya alınabilecek iken, 2017 yılında 3,75 kg soya alınabildiği görülmektedir.
Tablo 34. Tavuk eti*/yem paritesi (TL/kg)
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Tavuk Eti/Etlik Piliç Yemi

4,46

4,00

4,16

4,17

4,20

4,22

4,51

4,36

Tavuk Eti/Soya

4,76

3,91

3,75

3,65

3,97

3,78

3,88

3,75

Tavuk Eti/Mısır

8,38

6,63

7,99

7,65

7,45

7,17

7,38

7,19

Kaynak: Tablo 20-21. *Tavuk eti üretici fiyatı alınmıştır.

Finansman Yapısı:
Kanatlı sektörüne yönelik yatırım kredileri; kümes, gübre işleme tesisi, yumurta işleme, tasnif,
paketleme ünitesi/tesisi, yapımı ve tadilatlarını, bio-güvenlik önlemlerini, kendi elektrik ihtiyaçlarını
yenilenebilir enerji kaynaklarından (güneş) üretmek için gerekli olan tesis ve alet-ekipman, diğer ilgili
alet-ekipman ve makine alımı ile diğer yatırım giderlerini kapsamaktadır. Sektöre yönelik işletme
kredileri ise ruhsatlı kanatlı üretim işletmelerinden, yetiştirilmek üzere alınacak ticari civciv ve yarka
alımı ile bu hayvanların yem ve diğer işletme giderlerini kapsamaktadır.
Kanatlı sektöründe Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası (TCZB) ve Tarım Kredi Kooperatifleri
(TKK) aracılığıyla kullandırılan yatırım kredilerinde %50, işletme kredilerinde %25 faiz indirimi
uygulanmaktadır. Kanatlı sektörü damızlık yetiştiriciliğinde %100 faiz indirimli kredi, hindi besiciliğinde
ise %50 faiz indirimli yatırım ve %75 faiz indirimli işletme kredisi kullandırılmaktadır.
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Düşük faizli yatırım ve işletme kredisi kullandırılabilmesi için asgari: etlik piliç yetiştiriciliğinde 10.000
adet, yumurta tavuğu yetiştiriciliğinde 7.500 adet, kaz, ördek, bıldırcın yetiştiriciliğinde 2.500 adet,
devekuşu yetiştiriciliğinde ise 50 ve üzeri kapasitelerde işletme kurulması veya kurulu işletmelerin en
az bu kapasitelere çıkarılması gerekmektedir.
Tablo 35. TCZB AŞ ve TKK kredilerinde faiz indirim oranları
Kredi Konuları

İndirim Oranı (%)
Yatırım Dönemi

İşletme Dönemi/ Kredisi

Kredi Üst Limiti (TL)

Kanatlı Sektörü

50

25

3.000.000

Kanatlı Sektörü Damızlık Yetiştiriciliği

100

100

7.500.000

Hindi Besiciliği

50

75

1.000.000

Kaynak: Anonim, 2017a

Damızlık kanatlı üretimi yapacak işletmelere düşük faizli yatırım ve işletme kredisi kullandırılabilmesi
için asgari: damızlık etlik piliç ve damızlık yumurta tavuğu yetiştiriciliğinde 10.000 adet, Ankara
Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce ülkemiz için geliştirilmiş hatlarla yapılacak damızlık
yumurta tavuğu yetiştiriciliğinde 1.000, damızlık hindi yetiştiriciliğinde 5.000 adet, damızlık kaz,
ördek veya bıldırcın yetiştiriciliğinde 1.000 adet, damızlık devekuşu yetiştiriciliğinde 100 adet ve
üzeri kapasitelerde işletme kurulması veya kurulu işletmelerin en az bu kapasitelere çıkarılması
gerekmektedir(Anonim, 2017a).
Yatırım, Mekanizasyon ve Modernizasyon Yapısı:
Türkiye’de 1990’lı yıllardan itibaren sektöre yapılan büyük yatırımlarla modern üretim tesislerinin
sayısı ve üretim kapasitesi hızla artmıştır. İşletme sayıları azalırken, işletme büyüklükleri artmış,
artan verime paralel olarak gelişen otomasyon ve modern tekniklerin kullanılmasıyla iş gücü
ihtiyacı azalmıştır. Ülkemizdeki üretim tesislerinde en gelişmiş otomasyon sistemleri kullanılmakta
ve yetiştirme süreci 24 saat biyogüvenlik, havalandırma, ısı-nem ve sağlık yönlü etkin yönetim ve iç
denetimler ile sağlanmaktadır.
Türkiye’de kanatlı eti üretiminin tamamına yakını (%95) entegre üretim tesislerine sahip, finansal ve
teknoloji bakımından güçlü firmalar tarafından gerçekleştirilmektedir ve üretim, yetiştirme koşulları,
kesimhane, kesim vb. kriterlerde AB standartlarını yakalamış durumdadır. Tavuk etinin yaklaşık %85’lik
bölümü modern teknolojiye sahip kanatlı kesimhanelerinde üretilmektedir. Bu kapsamda yer alan
işletmelerin ihracat potansiyeli yüksektir. Geri kalan üretimin %10’luk bölümü nispeten eski teknoloji
ile iç pazara dönük üretim yapmaktadır. %5’lik bölüm ise basit donanımlı kesimhaneler olup kalite
açısından yetersiz bir üretim sürdürmektedir (Anonim, 2016).
Pazarlama Yapısı:
Entegre üretim modeli ile büyük ölçüde entegrasyonunu tamamlamış kanatlı hayvancılık sektöründe
firmalar, kendi üretimlerinin yanında sözleşmeli üretim modelini başarıyla uygulayarak, irili ufaklı birçok
yetiştiricinin üretim zincirine katılmasını sağlamaktadır. Entegre üretim modelinde, ana damızlık civciv
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dışındaki tüm aşamalar entegre işletmelerin sahipliği ve/veya gözetiminde gerçekleştirilmektedir.
Entegre üretim; karma yem fabrikasını, damızlık kümeslerini, kuluçkahaneleri, yetiştirme kümeslerini
(sözleşmeli), kesimhane, ileri işleme tesisleri, rendering tesisi, atık su arıtma tesisi ve pazarlama ağını
kapsamaktadır. Türkiye’de büyük oranda dikey entegrasyonlarını tamamlamış olan entegre broiler
işletmeleri, canlı üretimi sözleşmeli üreticilere yaptırmakta, kendi kesimhanelerinde işledikleri kanatlı
hayvan etlerini yine önemli oranda kendi pazarlama kanalları ile dağıtmaktadırlar.
•

Sözleşmeli üretim kapsamındaki işletmelerin; civciv, yem, altlık, yakıt ve veteriner hekimliği
hizmetleri belirli bir bedel karşılığında entegre firmalar tarafından temin edilmekte;

•

Üretilen piliçlerin kesim ve pazarlama faaliyetleri de aynı entegrasyon tarafından yapılmakta olup;

•

Üreticilerin yükümlükleri işçilik, elektrik, su, yakıt ile kümes bakım ve onarım masraflarını
karşılamaktır.

Yumurta tavukçuluğunda çok sayıda firma, yumurtaları karmaşık bir tedarik zinciri sistemi içerisinde
dağıtmaktadır. 11 yerel yumurta üreticileri birliği bulunduran Türkiye Yumurta Üreticileri Merkez Birliği
(YUM-BİR), Başmakçı Tavukçuluk Kooperatifinin yanı sıra, illerde faaliyet gösteren ticaret borsaları,
internet verileri ve piyasanın diğer bileşenleri yumurta fiyatının oluşmasına katkı vermektedirler
(Şamlı ve Ağma Okur, 2016).
Kamu ve STK’ların Rolü:
Kurumsal Çerçeve: Sektördeki kamu kuruluşlarını, TOB Hayvancılık Genel Müdürlüğü ile Gıda ve
Kontrol Genel Müdürlüğü bünyesinde yer alan Daire Başkanlıkları ve Tarımsal Araştırmalar Genel
Müdürlüğüne bağlı 2 adet araştırma enstitüsü ve Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü’ne bağlı 8 adet
veteriner kontrol enstitüsü oluşturmaktadır.
Piliç eti ve yumurta üretimi yapan entegre damızlık işletmelerinin tamamı özel sektör kuruluşu
olup; bu kuruluşları sektörde, Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği (BESD-BİR) ve Yumurta
Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR) temsil etmektedir.
Yasal Çerçeve: Ülkemizde oluşturulan mevzuatı, kanatlı eti üretimi ve gıda ile canlı üretim şeklinde iki
başlık altında toplayabiliriz.
Kanatlı eti üretimi ve gıda ile ilgili TOB tarafından çıkarılan yönetmelikler ve tebliğler:
•

Gıda Hijyeni Yönetmeliği

•

Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği

•

Türk Gıda Kodeksi Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği

•

Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Malzemeler Yönetmeliği

•

Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik

•

Türk Gıda Kodeksi Et ve Et Ürünleri Tebliği vb.
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•

Canlı üretim ile ilgili TOB tarafından çıkarılan yönetmelikler:

•

Kanatlı Hayvan Eti Üretiminde Sözleşmeli Üretime İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

•

İhbarı Mecburi Hayvan Hastalıkları ve Bildirimine İlişkin Yönetmelik

•

Kanatlı Tifosu ile Kanatlılarda Pullorum Hastalığına Karşı Korunma ve Mücadele

•

Yönetmeliği

•

Tavuk Vebası Hastalığına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği

•

Yalancı Tavuk Vebası Hastalığına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği

•

Yurt İçinde Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin Nakilleri Hakkında Yönetmelik

•

Hastalıktan Arilikte Bölümlendirme Yönetmeliği vb.

Kalite ve Standardizasyon:
Türkiye’de tavuk eti üretimi yapan firmalar TSE standartlarına uygun şekilde üretim yapmaktadırlar.
Ayrıca, sektöre mensup firmaların neredeyse tamamı ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi (ISO
2200), Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi (HACCP), ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi
ve Helal Kesim Sertifikasına sahiptir. Yine firmalardan bazıları BRC Global Standardı (Gıda) Belgesi,
IFS (International Food Standard) Belgesi ve ISO 10002 Müşteri Şikayet Yönetim Sistemi Belgesi’ni
de almışlardır. “Uluslararası Standardizasyon Örgütü” olarak bilinen ISO tarafından belirlenen
kalite standartları dünya genelinde benimsenmiş ve uygulamaya aktarılmıştır. Bu yüzden, özellikle
Avrupa Birliği’ne üye ülkeler bu standartlarda üretim yapan firmaların ürünlerini tercih etmektedir.
Bu kapsamda, Türkiye’de kanatlı eti sektörü GLP (İyi Laboratuar Uygulamaları) ve GMP (Güncel İyi
Üretim Uygulamaları) standartlarını dikkate alarak üretim yapmaktadır. Ayrıca, Türkiye’de, İyi Tarım
Uygulamaları (İTU) Hakkında Yönetmelik kapsamında İTU Standardında, Organik Tarım Kanunu ve
Kanun kapsamında çıkarılan Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik kapsamında
Organik Tarım Standardında üretim yapan işletmeler bulunmaktadır.
Yumurta kalite standartlarının oluşturulması için Avrupa Birliği’ne uyum çerçevesinde EC’nin
557/2007/EC sayılı Yumurtaların Pazarlama Standartlarına İlişkin Tüzüğü dikkate alınarak Türk Gıda
Kodeksinin Yumurta ve Yumurta Ürünleri Tebliği hükümleri uygulanmaktadır. Bunun yanında AB
ülkelerinde, yumurta kalite kriteri olarak, Ocak 2004’ten itibaren uygulanmak üzere EC 5/2001 (EC,
2003) sayılı Yönetmelikle tüm AB ülkelerinde satılan yumurtaların üretici, ülke ve üretim yönteminin
(kafes, serbest, organik gibi) tanımlanması zorunlu hale getirilmiştir. Bu doğrultuda yumurta
üretiminin izlenebilirliği ve üreticiye kalitesi bozulmadan ulaştırılmasında önemli bir uygulama olan
bu yönetmelik uygulaması sektöre de adapte edilmiştir.
Gerek uluslararası pazarlarda pazara girişin kolaylaşması gerekse iç pazarda tüketicinin haklarının
korunması ve farklı kalite sınıfları için çeşitlendirilmiş bir fiyat oluşturulmasına katkı sağlamak
amacıyla Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu uluslararası ürün standartlarının da bir an
önce uyumlaştırılarak hem dış ticarette hem de iç piyasada piyasa gözetimi ve denetimi kapsamında
bu standartların uygulanması önem arz etmektedir.
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Uluslararası Entegrasyon:
Avrupa Birliği’ne(AB) uyum kapsamında 2005 yılında “Kanatlı Hayvan Eti ve Et Ürünleri Üretim
Tesislerinin Çalışma ve Denetleme Usulüne Dair Yönetmelik” yürürlüğe girmiştir. 2006 yılında “Kanatlı
Sektörü Canlı Üretim Faaliyetlerinin Denetim Genelgesi” ve 2008 yılında ise “Kanatlı Hayvan Eti ve Et
Ürünleri İhracat Ön İzin Talimatı” yayınlanmıştır. 2009 yılı itibarıyla Türkiye, AB ülkelerinin kanatlı eti
ihraç edebileceği ülkeler listesine girmiştir.
Ayrıca BESD-BİR tarafından iki yılda bir küresel sektör temsilcileri ve firmaların katılım sağladığı
“Uluslararası Beyaz Et Kongresi” düzenlenmektedir. Uluslararası Kanatlı Konseyi’nin (International
Poultry Council (IPC)) kurucu üyelerinden biri olan BESD-BİR, Türkiye kanatlı sektörünü diğer 25 ülke
arasında temsil etmektedir.
Denetim:
TOB uzmanları tarafından denetlemeye tabi tutulan kanatlı üretimi, entegre firmaların tesislerinde,
damızlık yetiştiriciliği, kuluçka faaliyetleri, etlik piliç yetiştirme, yem üretimi, kesimhane ve satışa
sunulmasına kadar tüm aşamalarda “gıda güvenliği” ilkelerine uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.
Türkiye’de faaliyet gösteren ticari yumurtacı ve etlik işletmelere kanatlı hayvan hastalıklarına yol
açan biyolojik etkenler ile halk sağılığını etkileyen zoonotik etkenlerin giriş ve çıkışı ile biyogüvenlik
denetiminden geçmeyen işletmelere hayvan sevkini engellemek amacıyla “Ticari Etlik ve Yumurtacı
Kanatlı İşletmelerinin Biyogüvenlik Talimatı” hazırlanmış ve 09 Temmuz 2015 tarihinde yürürlüğe
girmiştir. İlgili talimat çerçevesinde: işletme denetim ekipleri, yılda en az 2 defa düzenli aralıklarla söz
konusu işletmeleri denetlemektedirler.
Kanatlı hayvanlara ait kuluçkahaneler ile damızlık kanatlı işletmelerinin teknik, hijyenik ve sağlıklı
şartlarda kurulmalarını sağlamak ve yönetmelik de geçen diğer amaçlar kapsamında “Kuluçkahane
ve Damızlık Kanatlı İşletmeleri Yönetmeliği Uygulama Talimatı” yayınlanmıştır.
Türkiye’de tavuklara kullanılan aşı ve ilaçların AB ülkelerinde kullanılanlarla uyumlu olmasına özel
dikkat gösterilmektedir. AB’nin yasakladığı tüm hormon, ilaç ve kimyasalların Türkiye’de kullanımı,
ithali ve üretilmesi yasaklanmıştır (Anonim, 2017b).
Kanatlı eti ile tavuk yumurtaları ithalatta ilgili teknik düzenlemesine uygunluğu açısından 2018/5 sayılı
Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği çerçevesinde, tavuk yumurtaları ithalat ve ihracat aşamasında
ticari kalite yönünden 2018/21 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği kapsamında denetlenmektedir.
Desteklemeler:
Sözleşmeli üretim modelinin uygulanmasıyla birlikte sektör önemli bir yapısal değişim içine girmiş,
1986 yılında yürürlüğe giren Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) uygulaması ile büyük
kapasiteli kümeslerin yapılması ve modern tesislerin kurulması hızlanmıştır. Bununla birlikte 14
Haziran 2005 tarihinde çıkarılan 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu kapsamına kümes hayvanları da
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dahil edilmiştir. Üreticinin sigorta priminin %50’si Tarım Sigortaları Havuzuna aktarılarak, üreticilere
önemli bir destek sağlanmıştır. Ayrıca, Bakanlar Kurulu Kararı gereğince 31 Aralık 2016 tarihli ve
29935 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “T.C. Ziraat Bankası AŞ ve Tarım Kredi
Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına
İlişkin Karar” kapsamında, sektörde damızlık yetiştiriciliği yapacaklara faiz indirimli yatırım ve işletme
kredisi kullandırılmaktadır.
Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı (KKYDP): Kırsal Kalkınma Yatırımlarının
Desteklenmesi Programı, özellikle kanatlı sektörü açısından IPARD programının uygulanmakta
olduğu 42 il dışında kalan 39 İl’de kanatlı hayvan yetiştiriciliğine yönelik modern sabit yatırımlarda,
1.000.000 TL ye kadar, hayvansal ürün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması için 3.000.000
TL’ye kadar hibe desteği verilmiştir. Tavuk, hindi, kaz, ördek ve bıldırcın destekleme kapsamında iken
kanatlılarda yumurta üretimine hibe desteği verilmemiştir (GTHB, 2017b).
Broiler işletmelerine 2006 yılından itibaren, kanatlı hayvan yetiştiriciliğine yönelik modern sabit
yatırımlar kapsamında, 219 proje için 89 milyon TL destekleme ödemesi yapılmıştır. Diğer kanatlılar
(hindi, bıldırcın, kaz) için 28 projeye 7,9 milyon TL destekleme ödemesi yapılmıştır. Ancak sektör
doyum noktasına geldiğinden, kanatlı sektörü en son 2015 yılında destekleme kapsamına alınmıştır
(GTHB, 2017a).
IPARD Destekleri: Kanatlı eti sektörü, IPARD Programının ilk döneminde (2007-2013) hem üretim
(%50-65 hibe) hem de işleme ve pazarlama (%50 hibe) alanlarında desteklenmiştir. Kanatlı eti
üretiminde kamu katkısı, toplam uygun yatırım miktarının %60’ı tutarındadır. IPARD II Programı
kapsamında (2014-2020); başvurunun sunulduğu tarihte başvuru sahibinin 40 yaşın altında olması
durumunda bu oran %65, yatırım dağlık alanda yapılıyor ise destek oranı yine %65, başvurunun
sunulduğu tarihte başvuru sahibi hem 40 yaşın altında ise ve hem de yatırım dağlık bir alanda
gerçekleştiriliyor ise, toplam kamu desteği oranı %70’e ulaşmaktadır.
IPARD I Programı (2007-2013), kanatlı işletmelere yönelik yatırımlar kapsamında (Tedbir 101); 731
adet proje için 180,8 milyon Euro destekleme ödemesi yapılmıştır. Kanatlı ürünlerin işlenmesi ve
pazarlanması (Tedbir 103) kapsamında; 20 proje için 7,4 milyon Euro destekleme ödemesi yapılmıştır.
IPARD-II Programında kaz ve yumurta tavukçuluğu da destek kapsamına alınmıştır.
İhracat İadesi Desteği: Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu tarafından alınan ‘’Tarımsal Ürünlerde İhracat
İadesi Yardımları’’ kapsamındaki karar, ülkemiz tarımsal ürünlerinin uluslararası piyasalarda rekabet
gücünün ve ihracat potansiyelinin arttırılması amacıyla hazırlanmıştır. Bu karar gereğince: kümes
hayvanları etleri için ton başına 430 TL, işlenmiş ve konserve edilmiş ürünler için ton başına 550 TL
ve bin adet yumurta için 40 TL ihracat iadesi yapılmaktadır. Yine karara göre; yumurtanın damızlık
veya kuluçkalık olması durumunda; ihracat iade miktarı %50 artırımlı olarak uygulanmaktadır.
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Tablo 36. Tarımsal ürünlerde ihracat iadesi yardımları

İhracat İade Miktarı

Miktar Barajı

Azami Ödeme
Oranı

Kümes Hayvanları Etleri (sakatatlar hariç)

430 TL/ton

41%

14%

Kümes hayvanları etinden, sakatatından yapılmış sosisler ve benzeri
ürünler ile kümes hayvanları etinden hazırlanmış veya konserve edilmiş
ürünler

550 TL/ton

50%

13%

40 TL/1000 Adet

65%

10%

Madde Adı

Yumurta

Kaynak: Anonim, 2018

Örgütlenme Durumu:
Kanatlı hayvancılık sektörünün örgütlenmesi BESD-BİR ve YUM-BİR çatısı altında toplanmıştır. Bu
iki birlik sektörün ana temsilcileri olup; sektörün gelişimi için ilgili tüm paydaşları ile birlikte çalışma
yapma, tarım şuralarına katılma, Tarım ve Orman Bakanlığının sektörle ile ilgili alt komisyonu
olmak üzere birçok çalışmalarında yer alma gibi faaliyetler yürütmektedir. BESD-BİR üyesi 29 firma
tarafından Türkiye’nin toplam kanatlı eti, kuluçkalık yumurta ve civciv üretiminin yaklaşık %94’ü
karşılanmaktadır.
Kanatlı hayvan eti üreticilerinin, 06/12/2016 tarihinde 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu
kapsamında bir araya gelmesiyle, Kanatlı Hayvan Eti Üreticileri Birliği kurulmuştur. 2017 yılında bu
üretici birlikleri, Türkiye Kanatlı Hayvan Eti Üreticileri Merkez Birliğini oluşturmuşlardır. Günümüzde
Merkez Birliği’ne bağlı 16 tane kanatlı hayvan üreticileri birliği ve 3 tane tavuk yetiştiricileri birliği
bulunmaktadır (TÜKEBİR).
BESD-BİR, kanatlı eti üreten kesimhane sahibi firmalar ile diğer kanatlı sanayi alt dallarını (yem ve
damızlık) temsil eden firmaların örgütlenmesiyle oluşan bir yapıyken; TÜKEBİR, 5200 sayılı Tarımsal
Üretici Birlikleri Kanunu kapsamında, il ve ilçelerde kurulu kanatlı hayvan yetiştiren işletmelerin bir
araya gelmesiyle oluşan bir örgüt yapısıdır.
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB), Yem Sanayicileri Birliği (TÜRKİYEM-BİR), Bilimsel Tavukçuluk
Derneği, Batı Anadolu Broiler Üreticileri Derneği, Veteriner Tavukçuluk Derneği ve Hayvan Besleme
Bilim Derneği kanatlı sektörü ile ilgili diğer kuruluşlardır. Ayrıca TOB üst düzey yöneticileri, sivil
toplum örgütleri ve özel sektör temsilcilerinin katılımıyla oluşan Tavukçuluk Danışma Kurulu kamusivil toplum ilişkisine örnektir (Türkoğlu ve Sarıca, 2015).
Türkiye’de piliç eti üretiminde önde gelen firmalar, gıda güvenliği alanındaki uluslararası sistemleri ve
yüksek üretim standartlarını, faaliyet gösteren diğer sektör kuruluşlarında yaygınlaştırmak amacıyla,
2005 yılında, Sağlıklı Tavuk Bilgi Platformu’nu oluşturmuşlardır. Yumurta, tavuk eti ve ürünlerinin
üretim standartlarının gerek iç pazarda gerekse dış pazarda payını artırabilmek amacıyla Ticaret
Bakanlığının koordinasyonunda İstanbul İhracatçılar Birliği bünyesinde 2011 yılında Kanatlı Ürünleri
Tanıtım Grubu kurulmuştur. Tanıtım Grubu, yumurta ve tavuk eti ihracatı için uluslararası düzeyde
çalışmalar sürdürmüş ve yurt dışı tanıtım etkinliklerinde aktif rol oynamıştır.
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3.2.Güçlü ve Zayıf Yönler
Güçlü Yönler:
•

Tavuk eti ve yumurtada artan iç tüketim ve ihracat imkânlarının üretimi teşvik etmesi

•

Kurulu işletmelerin önemli bir kısmının yeni olması ve kapasitelerinin artması

•

Özellikle etlik piliç üretiminde entegrasyonla kaliteli kesim sisteminin yaygınlaşması, yumurta
sınıflandırma ve depolama koşullarının iyileştirilmesi

•

Üretici birliklerinin etkinliği

•

Beyaz et sektöründeki bağımsız örgütlenmenin rekabetçi sistemi benimsemesi

•

Kırmızı ete göre ucuz ve kaliteli et üretim sisteminin standartlara uygun şekilde gerçekleşmesi

•

Yumurta fiyatlarında tüketicinin kabul edebileceği bir fiyat seviyesinin oluşması ve yumurta
pazarlamada üretim sistemlerine göre yumurtanın etiketlenmesi

•

İzlenebilirliğin giderek yaygınlaşması ve internet ortamında takip edilebilirliğin artması

•

Yasa ve yönetmeliklerin AB normlarına uygun hale gelmesi

•

Damızlık materyal ıslah çalışmalarının sürdürülmesi

•

Üretici bilincinin artması ve yetişmiş eleman düzeyindeki artış

•

Üretim teknikleri, besleme, hayvan refahı araştırmalarının artması ve yayınların çoğalması

•

İyi tarım uygulamalarının sektörde de kullanılması

•

Organik ve alternatif üretim sistemleri ile tüketici taleplerinin karşılanması

•

Önemli ithalatçı ülkelere yakınlık

•

İthalatçı İslam ülkelerinin talebi olan helal ürün (özellikle kesim) standartlarının zaten uygulanıyor
olması

Zayıf Yönler:
•

Kanatlı eti ve yumurta tüketiminin hala gelişmiş ülkelerin altında olması, buna karşın ürünlerle
ilgili yanlış algı oluşturacak bilgi kirliliğinin etkin olması

•

Küçük kapasiteli işletmelerin kendini yenilemedeki zorlukları

•

Yem, yem ham maddeleri, damızlık, aşı, ilaç, kuluçkahane, kesimhane ve bazı ekipmanlarda dışa
bağımlılığın sürmesi ve artan girdi fiyatları

•

Üretici birliklerine üye olmayan işletmelerin de sisteme dahil olması ve küçük üreticilerde ilaç ve
diğer yetiştirme uygulamalarındaki aksamaların tüketici taleplerini etkilemesi

•

Entegrasyonların birçok bölgede oluşan kapasiteyi kullanamaması ve kapasite kullanım oranının
düşmesi
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•

Köy tavuğu adı altında yaşlı tavukların kesilerek tüketiciye yüksek fiyatla sunulması ve etlik
piliçlere göre kaliteli olduğu imajının sunulması

•

Yumurta ve et üretim bölgelerinin ayrılmaması sonucunda hastalık riskinin giderek artma beklentisi

•

Kuş gribi ve diğer hastalıkların risk oluşturması

•

Yumurta tavukçuluğunda kafes sisteminde değişikliklerin çok zayıf olması ve refah
uygulamalarındaki yetersizlikler.

•

Denetim yetersizliklerinin giderilememesi. Örneğin pazarlarda civciv, tavuk eti, çıkma tavuk ve
yumurtanın standart dışı pazarlanıyor olması

•

İhracat imkânlarında ve dengesindeki eksiklikler nedeniyle ürün fiyatlarındaki aşırı dalgalanmalar

•

Tavuk dışında kalan diğer kanatlı eti üretimleri için geleneksel üretime uygun kesim standartlarının
geliştirilmemesi

•

Kalifiye hayvan bakıcısı bulmada zorluklar ve bakıcıların eğitim seviyesinin düşük olması

•

Hastalık teşhis laboratuvarlarının üretim bölgelerine göre dağılımının yetersizliği ve kanatlı
hastalıkları konusunda uzman veteriner hekim yetersizliği

•

Islah araştırmalarının yetersizliği ve araştırma sonuçlarının etkin kullanımının olmaması

3.3. Değerlendirme
Sektörün Sorunları:
•

Yem ham maddeleri ve maliyetleri: Sektörün en önemli girdisi olan yemde ithalata bağımlılık ve
maliyet yüksekliği en önemli sorun olarak öne çıkmaktadır. Yem ana ham maddeleri mısır ve soya
fasulyesidir ve ihtiyaç duyulan mısırın yaklaşık %8’i, soya fasulyesinin ise %93’ü ithalat yoluyla
karşılanmaktadır. Bu iki ürünün de üretimleri desteklenmesine rağmen gerçekleşen üretimler
ihtiyacı karşılayamamaktadır. Yem ham madde fiyatlarındaki yükselmeler ile Türkiye’deki yem
ham madde üretiminin yüksek maliyetli olması, ürün maliyetlerini arttırmaktadır.

•

Damızlık sorunu: Sektör damızlık materyal temininde ithalata bağımlıdır. Yumurta tavukçuluğunda
%90’a yakını et tavukçuluğunda da tamamı döllü yumurta veya civciv olarak yurt dışından temin
edilmektedir. Damızlık ithalatı yapılan ülkelerde hastalık çıkması veya ithalatı engelleyici bir kriz
yaşanması durumunda sektörde üretim sorunları yaşanabilecektir.

•

Kanatlı hayvancılık sektöründe damızlık materyal üretimi ve araştırmaları yapmanın maliyeti
oldukça yüksektir. Ayrıca nitelikli eleman ve uzmanların yetersizliği de damızlık üretimi ve
geliştirilmesi açısından engel oluşturmaktadır. Bu durum kamu ve özel sektörün yatırımlarını
olumsuz yönde etkilemektedir.

•

Öte yandan, dünya tavukçuluk sektörünün girdi anlamında tekelleşmeye doğru gittiği
görülmektedir. Tavukçuluk sektörüne hayvan temin eden firma sayısı sınırlı olup; hibrit
materyalinin %85’i üç firma tarafından karşılanmaktadır. Dünyada söz sahibi bu firmalar ellerinde
hibrit materyalin üretimi için gerekli saf hatları ve büyük ebeveynleri tutmakta, diğer ülkelere ise
ebeveynleri satmaktadırlar. Hibrit üretimi için ebeveynler sadece birkaç yıl kullanılabilmekte olup;
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her seferinde ebeveyn tavuklar ilgili firmalardan tedarik edilmek zorunda kalınmaktadır. Hayvan
temini için yıl bazında yurt dışına döviz çıkışı olduğu gibi üretimde kullanılan hayvan materyali
birkaç firmada olduğu için ileride bu firmalarda meydana gelebilecek sorunlar sektörde üretimi
de olumsuz yönde etkileyecektir.
•

Hayvan sağlığı: Tüm hayvancılık sektöründe olduğu gibi kanatlı sektöründe de yaşanan hayvan
hastalıkları; Türkiye için gelişimin ve rekabet edebilirliğin önündeki en önemli engeldir. Türkiye
ihraç edilecek nihai ürünlerde belirli bir kaliteye ulaşsa da yaygın zoonoz ve hayvan hastalıkları
sebebiyle potansiyel ihraç imkânlarını kaybetmekte, bir o kadar da önemli ekonomik kayıp
yaşamaktadır (Anonim, 2017c).

•

Kuş gribi hastalığı, ihracatla ilgili sorunlarda sektörün gelişimini sınırlayan önemli faktörler
arasında yer almaktadır. Bu hastalık epidemiyolojisi nedeni ile dünya çapında sınır tanımadan etkili
olmaktadır. Kuş gribi vakalarının görüldüğü 2006 ve 2015 yıllarında, ihracat yasağı getirildiğinden
tavuk eti ihracatında gözle görülür düşüşler yaşanmıştır.

•

İhracatta pazar çeşitliliğinin ve ihracat desteklerinin yetersizliği: Sektör ihracat pazarları açısında
önemli oranda Orta Doğu ülkelerine bağımlı bir yapıdadır. Bu durum olası bir hayvan sağlığı ve/
veya bölgesel politik kriz durumunda sektörün 2015 yılında olduğu gibi ciddi değerlerde ihracat
kayıpları yaşamasına neden olabilmektedir. Öte yandan girilmesi düşünülen yeni pazarların ürün
taleplerinin karşılanması için de desteklemeler açısından düzenlemelere ihtiyaç vardır. Örneğin
Suudi Arabistan pazarında çoğunlukla düşük gramajlı hayvanlar (grillik) talep edilmesi ve sektörde
yetiştirilen et tavuklarının ortalama ağırlığının 1,7 kg seviyelerinde olması bir sorun olarak ifade
edilmekte ve bu durum entegre firmalarca bir zarar olarak görülmektedir.

•

Sektöre sağlanan ihracat iadesi değerlerinin yetersiz olması ve TL olarak ödenmesi sorun olarak
öne çıkmaktadır. TL ile yapılan ödeme sonucu yıl içerisinde artan döviz kurları nedeniyle düşük
olan destek değerleri daha fazla değer kaybetmektedir. 12.04.2018 tarihli ve 30389 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin 2018/12 sayılı Karar
çerçevesinde ihracat iadesi tutarları kanatlı eti için %13, yumurta için %14 ve kanatlı eti konserveleri
için %13 oranında artırılmıştır.

•

Son dönemde kanatlı sektörüne ciddi yatırım yapan, uygulanan uluslararası ambargonun kalkması
nedeniyle dışa açılan ve sektör için ciddi bir rekabet potansiyeli bulunan İranlı üreticiler ile mevcut
önemli pazarlarımızda rekabet edilebilmesi için ihracat desteklerinin dünya piyasalarıyla rekabeti
mümkün kılacak seviyeye ulaştırılması gerekmektedir.

•

Tüketim düşüklüğü ve bilgi kirliliği: Türkiye’de yumurta ve kanatlı eti kişi başına düşen tüketim
düzeylerinde artış olduğu görülmekle birlikte bu tüketim miktarları, beyaz ette ABD, Brezilya,
Arjantin, Avustralya, Meksika, Kanada ve bazı AB ülkelerinden; yumurtada ise Japonya, Meksika,
ABD, Arjantin, Avustralya gibi ülkelerden daha düşüktür.

•

Son yıllarda tavuk ürünlerine yönelik bilimsel dayanağı olmayan söylemlerin yazılı ve görsel
basında sıkça yer alması tüketicilerde endişelere yol açmakta, yurt içi tavuk eti ve yumurta
tüketiminin azalmasına neden olarak sektöre ciddi anlamda zarar vermekte ve bilgi kirliliğine
neden olmaktadır.

•

Tüketiciler arasında görülen kaygılardan en önemlisi, antibiyotik, GDO’lu yem kullanımı ve
hormon kullanımıdır. Türkiye’de kullanımı yasak olan hormonun etlik piliçlere yemle verilmesi
söz konusu değildir. Ayrıca getireceği maliyetler dikkate alındığında bu hormonların kullanımı
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ekonomik değildir. Tüketicilerin bilmesi gereken, üretilen ürünlere hormon pestisit ve ağır metal
kalıntılarının varlığı “Kalıntı İzleme Programı” kapsamında TOB yetkilileri tarafından karaciğer ve
etten rutin aralıklarla numune alınarak devamlı olarak takip edilmektedir.
•

Çevre sorunları: Hızla büyüyen sektörde gübre konusu önemli bir sorun alanı olarak öne
çıkmaktadır. Etlik piliç ve yumurtacı tavuk sayıları dikkate alındığında her yıl yaklaşık 5,5 milyon
ton civarında gübre ortaya çıkmaktadır. Toprağın besin madde ihtiyaçlarının giderilmesinde ve
biyogaz üretiminde enerji kaynağı olarak değerlendirilebilecek tavuk gübresi, uygun koşullarda
işlenmediği sürece çevre kirliliği ve sağlık açısından riskler oluşturmaktadır.

Sektöre Yönelik Politikalar:
Türkiye’de kanatlı hayvancılık sektörü devamlı gelişme göstermiştir. Bu büyümenin devam etmesi için,
sektörde yaşanan güncel teknolojik ve bilimsel gelişmelerin yakından takip edilmesi gerekmektedir.
Sektörün ulaştığı bu başarıda, kanatlı sektörünü geliştirmek, et ve yumurta tüketimi ile ihracatı
arttırmak amacıyla TOB tarafından uygulanan politikaların önemli etkisi bulunmaktadır. Bu politikalar
şu şekilde sıralanabilir:
•

Türkiye’de tavukçuluğun geliştirilmesi için ilk adım 1930 yılında Ankara’da Merkez Tavukçuluk
Araştırma Enstitüsünün kurulması ile atılmıştır.

•

1952 yılında saf kültür ırklarının ithali gerçekleşmiş ve ABD’den günlük civcivler olarak gelen
New Hampshire, Plymouth Rock ve Leghorn gibi ırklar Tarım Bakanlığına bağlı kuruluşlara ve
halka dağıtılmıştır. Bu uygulama ile tavukçuluk özendirilmiş, bakım koşullarının yetersizliği ve bu
ırklar üzerinde herhangi bir genetik-ıslah çalışması yapılmaması nedeniyle, istenilen yüksek verim
düzeyine ulaşılamamıştır.

•

1956 yılında Yem Sanayi TAŞ’nin kurulması ile rasyonel besleme koşulları oluşmaya başlamıştır.

•

İlk tavuk kesimhanesi Et ve Balık Kurumu ve ilk yem fabrikası Yem Sanayi TAŞ tarafından 19551956 yıllarında kurulmuştur.

•

1963 yılında hibrit ebeveynlerin ithali başlamış, büyük ebeveyn ana ve baba hatlarının ithaline ise
1980 yılında izin verilmiştir. Genetik materyalin ithalat yoluyla sağlanması ile tavukçulukla ilgili
olan sanayi kolları, kümes yapımı, ekipman sanayi, aşı-ilaç üretim dalları da gelişmeye başlamıştır.

•

İktisadi Kalkınma Vakfının 1965 yılında kurulması ve vakıf tarafından uygulanmaya başlanan
“sözleşmeli üreticilik” modeli ile kanatlı hayvan yetiştiriciliği gelişmeye başlamıştır. Sözleşmeli
üretim modelinin uygulanmasıyla birlikte sektör önemli bir yapısal değişim içine girmiştir.

•

Tavukçuluğu dışa bağımlılıktan kurtarmak amacıyla, 1968 yılında başlatılan yerli hibrit soylarının
geliştirilmesi çalışmalarına ağırlık verilmiştir. Bu çalışmalar sonucunda beyaz ve kahverengi
yumurtacı ve etçi ebeveyn hatları geliştirilmiştir. Halen Ankara Tavukçuluk Araştırma Enstitüsünde
yumurtacı damızlık ve hibrit civciv üretilip satılmaktadır.

•

1986 yılında yürürlüğe giren “Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu” uygulaması ile büyük
kapasiteli kümeslerin yapılması, modern tesislerin kurulması hızlanmıştır.

•

1985 yılında Et ve Balık Kurumunun (EBK) ve Yem Sanayii TAŞ’nin özelleştirilmesiyle Türkiye’de
serbest piyasa ekonomisine geçilmiştir. Fiyat ve pazar istikrarı açısından büyük önem taşıyan
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EBK’nin özelleştirilmesinden önce ürünlerin pazarlanması ve üreticilerin örgütlenmesine yönelik
düzenlemeler yapılmaması; aynı dönemde, hayvancılık piyasasının gerilemesine neden olmuştur.
•

1986 yılında KKDF’den modern yemleme sistemlerine hibe verilmiştir.

•

1996 yılında yem bitkileri üretimi için üreticilere %30 oranında mekanizasyon teşvik primi
ödenmiştir.

•

2003 yılında mısır, destekleme primi kapsamına alınmış ve mısır üretimi önemli artışlar göstermiştir.
Mısırın, özellikle kanatlı yemlerinde kullanılan önemli yem ham maddelerinden biri olması sebebiyle
bu uygulama, kanatlı üretim maliyetlerin düşürülmesi ve dışa bağımlılığın azalmasını sağlamıştır.

•

2005 yılında kanatlı hayvancılık sektöründe görülen kuş gribi hastalığına karşı sektörün
korunabilmesi amacıyla köy tavuklarının itlafının da dâhil olduğu önlemler paketi uygulamaya
konulmuştur.

•

2009 yılında GATT çerçevesinde kümes hayvanları etleri ve yumurtalarda ihracat desteği
sağlanmıştır.

•

2011 yılında sektöre %50 faiz indirimli kredi kullandırılmasına ilişkin karar yürürlüğe girmiştir.

•

Üretimde hayvan sağlığının korunması ve verimliliğinin artırılması amacıyla kullanılabilecek
veteriner tıp ürünlerinin vücuttan atılma sürelerinin, yasak maddelerinin kullanımının takip altına
alınması ve tespit edilebilmesi ya da üretim esnasında ürüne bulaşması muhtemel maddelerin
varlığının tespit edilmesi amacıyla “Kalıntı İzleme Programı” uygulamaya konmuştur. Bu amaçla,
kalıntı izleme uygulamalarında AB mevzuatı (96/23/EC ve 96/22/EC Konsey Direktifi ile 98/179/
EC Konsey Kararı) ile uyumlaştırılmış 2012/9 sayılı “Canlı Hayvan, Hayvansal Birincil Ürün ve Etlerde
Kalıntı İzleme Genelgesi”nde belirlenen kurallar dikkate alınmaktadır. Benzer şekilde, hormon,
pestisit kalıntıları ve ağır metal kalıntılarının varlığı da “Kalıntı İzleme Programı” kapsamında,
Bakanlık yetkilileri tarafından karaciğer ve etten rutin aralıklarla numune alınarak devamlı olarak
takip edilmektedir. İhracatın giderek arttığı göz önüne alındığında, bu mevzuatın uygulanması
son derece yerindedir.

•

Salmonella ve diğer gıda kaynaklı zoonoz hastalık etkenlerinin tüketici sağlığı açısından olası
riskleri nedeniyle hastalıkların görülme sıklığının en aza indirilmesi için Avrupa Birliği’nde
“Gıdalarda Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği (Regülasyon 2073/2005)” kapsamında yasal
düzenlemeler yapılmıştır.

•

AB’ye uyum sürecinde, Türkiye’de de hem yumurtacı hem de broiler üretiminde yasal
düzenlemelere gidilmiş ve bu doğrultuda en son güncellenen ve Resmî Gazete’de 27 Mart 2014
tarihinde yayınlanmış olan 29854 sayılı “Salmonella ve Belirlenmiş Diğer Gıda Kaynaklı Zoonotik
Etkenlerin Kontrol Altına Alınması Hakkında Yönetmelik” uygulamaya konmuştur.

•

IPARD Programı (2014-2020) döneminde, kaz ve yumurta tavukçuluğu da destek kapsamına
alınmıştır.

•

2015 yılında 5 adet etçi saf hat getirilerek ilk kez etçi damızlık hat (Anadolu-T) geliştirilmiştir. 2017
yılının sonlarında satışa sunulmaya başlanmıştır.

•

06.11.2016 tarihinde açılan Et ve Süt Kurumu Erzincan Tavuk Kombinası, Erzincan ve çevre
illerde 44 büyük yetiştirici çiftlik ve toplam 1.000.000 kümes kapasitesi bulunan hinterlandında
faaliyetlerini sürdürmektedir.
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•

11 Şubat 2017 tarihinde “Sularda Tarımsal Faaliyetlerden Kaynaklanan Nitrat Kirliliğinin Önlenmesine
Yönelik İyi Tarım Uygulamaları Kodu Tebliği” (Tebliğ No: 2016/46) yürürlüğe girmiştir.

•

2017 yılında kanatlı hayvan eti üretiminde entegre firma ile üretici/üretici örgütü arasındaki
sözleşmeli üretimin belirli usul ve esaslar çerçevesinde düzenlenerek, üretimde sürdürülebilirliğin
sağlanması, standartlara uygun ürün elde edilmesi ve planlı üretim yapılmasına yönelik firma ile
üreticinin uyması gereken kuralları belirlemek amacıyla 27 Ekim 2017 tarihinde yayınlanmış olan
30223 sayılı “Kanatlı Hayvan Eti Üretiminde Sözleşmeli Üretime İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik” uygulanmaya konmuştur.

•

2018 yılında kanatlı sektöründe gıda güvenliğini temin etmek, hayvan hastalık ve zararlıları ile
etkin bir mücadele gerçekleştirmek amacıyla veteriner hekim reçetelerinin elektronik ortamda
düzenlenmesi (e-Reçete) ve İlaç Takip Sisteminin (İTS) oluşturulması, koruyucu hekimliği ön
plana çıkartmak açısından TOB tarafından başlatılan önemli bir projedir. Bu proje tavuk eti ve
yumurta gibi gıdalarda kalıntı izleme ve antibiyotik kullanımının azaltılması açısından büyük
önem taşımaktadır.

•

2018 yılında başlatılan Soğuk Zincir Projesi ile aşıların uygun koşullarda taşınması ve muhafazasının
sağlanması amaçlanmıştır. Koruyucu aile hekimliğinin ön plana çıkartılması açısından önemli olan
bu projenin yanı sıra aşılama ile ilgili faaliyetler yoğun bir şekilde sürdürülmektedir.

•

İl ve İlçe Müdürlüklerince sektör paydaşları ile iş birliği yapılarak, konuyla ilgili eğitim, yayım,
bilgilendirme, bilinçlendirme, farkındalık oluşturma faaliyet ve etkinlikleri gerçekleştirilmektedir.

•

Özel sektörün kanatlı üretimine ilgi duymaya başlamasıyla büyük yatırımlara gitmesi, kendi
üretici birlik ve derneklerini kurmalarından sonra, TOB kanatlı sektöründe yönlendirici görevini
önemli ölçüde tamamlamış, kanatlı üretiminden yavaş yavaş çekilmiştir. Günümüzde TOB,
kanatlı sektöründe araştırma, izleme, damızlık ithalatını ve sektörü yönlendirme faaliyetlerini
sürdürmekte, sektörle ilgili problemlerde müdahale yetkisini kullanmaktadır.

Uzun Dönemli Gelişme Eğilimleri:
•

Kanatlı hayvancılık sektöründe gelişim ve büyümenin artacağı beklenmektedir.

•

Damızlık gereksinimi dış alım yoluyla karşılandığından, sektörde beklenen büyümeyle, kısa vadede
dış alımların artarak sürmesi beklenmektedir.

•

TAGEM tarafından ilk kez etçi damızlık hat (Anadolu-T) geliştirilerek 2016 yılının sonlarında satışa
sunulmaya başlamış olması; dışa bağımlılığı azaltacak ve orta vadede de dışa bağımlılığı ortadan
kaldıracak bir gelişme olarak görülmektedir. Ayrıca damızlık materyalin daha uygun fiyata temin
edilebilecek olması sektörün maliyetlerini azaltması beklenmektedir.

•

Sektörün büyümesiyle gübre sorununun da büyüyeceği ve gübrelerin değerlendirilmesi ile ilgili
stratejilere ihtiyaç duyulması beklenmektedir.

•

Sektörün ihracat pazarları açısında önemli oranda Orta Doğu ülkelerine bağımlı bir yapıda olması
nedeniyle olası bir hayvan sağlığı ve/veya bölgesel politik kriz durumunda; gerekli tedbirler
alınmazsa sektörün önemli ölçüde ihracat kayıpları yaşayacağı düşünülmektedir.

•

Girilmesi düşünülen yeni pazarların ürün taleplerinin karşılanması için ürün çeşitliliğine yönelik
desteklemeler açısından düzenlemelere ihtiyaç duyulması beklenmektedir.
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•

2017 yılında yayınlanan “Kanatlı Hayvan Eti Üretiminde Sözleşmeli Üretime İlişkin Usul Ve Esaslar
Hakkında Yönetmelik” ile üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması, standartlara uygun ürün elde
edilmesi ve planlı üretim yapılması konusunda ilerleme kaydedileceği düşünülmektedir.

•

Türkiye’de damızlık materyal üretiminin ve kullanımının iç piyasadaki ihtiyacın %10-15’ini
karşılayacak şekilde desteklenmesi, damızlık ithalatında yaşanabilecek olası bir sıkıntı durumunda
damızlık materyal güvencesinin sağlanması ve üretimin sürdürülebilmesi açısından önem
taşımaktadır.

•

Biyogüvenlik Yasası gereğince ithalatına izin verilmeyen ürünlere alternatif olarak ayçiçeği
küspesi, kolza küspesi gibi ürünlerin üretimine ve kullanımına yönelik destekleme politikalarının
uygulanması, yem konusunda yaşanan sorunların çözümü ile kanatlı ve ürünlerinin tüketiminde
olumlu gelişmeler yaratacağı düşünülmektedir.

•

Kanatlı karma yemlerinde kullanılan ve önemli bir kısmını karşılayan mısır ve soya üretiminin,
alternatif kaynakların sınırlı olması nedeniyle, desteklenmeye devam edilmesinin önemli olduğu
düşünülmektedir.

•

Kanatlı sektöründe daha önce belirtildiği gibi fiyat ve üretim açısından yaşanan mevsimselliğin
yarattığı dönemsel risklerin en aza indirilmesi amacıyla, yılın belli dönemlerinde “Destekleme ve
Fiyat İstikrar Fonu” (DFİF) desteklemelerinin uygun olacağı düşünülmektedir.

•

Gezen tavuk gibi üretim faaliyetleri; çevre, toplum ve hayvan sağlığı açısından ortaya çıkarabileceği
zararlar ve riskler dikkate alınarak, biyogüvenlik talimatına uygun koşullarda mera ve otlakların
yoğun olduğu bölgelerde yapılacak şekilde teşvik edilmelidir.

•

Kanatlı sektöründe antibiyotik kullanımının önüne geçilmesi için hastalıkların bulaşma riskini
azaltıcı önlemlerin alınması ve aşı programlarının dikkatle oluşturulması gereklidir. Türkiye’nin
dışa bağımlı olduğu aşı üretime yönelik AR-GE çalışmalarına ağırlık verilmelidir.

•

Kanatlı sektöründe e-Reçete ve İlaç Takip Sistemi (İTS) ile Soğuk Zincir Projeleri’nin yanı sıra
düzenlenen aşılama faaliyetlerinin desteklenmesi; koruyucu hekimliğin ön plana çıkartılması ve
antibiyotik kullanımının azaltılması açısından önem taşımaktadır.

•

Kanatlı sektöründe mevcut kapasite kullanım oranlarının belirlenmesi ve bu kapsamda yeni
işletmelere ihtiyaç olup olmadığı hususu dikkate alınarak üretime yönelik politikaların geliştirilmesi
sağlanmalıdır.

•

Kanatlı hayvancılık sektöründe, kanatlı eti üretiminin ve tüketiminin çeşitlendirilmesi amacıyla,
kaz, hindi ve diğer kanatlı hayvanlarının özellikle mera alanların yoğun olduğu bölgelerde
yetiştirilmesine, bunun yanı sıra üretimin ve tüketimin artmasına yönelik politikalar uygulanmalıdır.

•

“Sularda Tarımsal Faaliyetlerden Kaynaklanan Nitrat Kirliliğinin Önlenmesine Yönelik İyi Tarım
Uygulamaları Kodu Tebliği” doğrultusunda kanatlı işletmelerinden elde edilen gübrelerin uygun
şekilde depolanması, işlenmesi ve uygun zamanda/şekilde araziye uygulanması için gereken
tedbirler ile bu tedbirleri uygulayacak işletmelerin maliyetlerinin azaltılması için destekleme
modelinin oluşturulmasının uygun olacağı düşünülmelidir.

•

Sektör ile ilgili doğru ve sürekli verilerin sağlanmasına yönelik çalışmalar düzenli, periyodik olarak
ortaya konmalı ve iç piyasayı etkileyebilecek yurt içi ve yurt dışı tüketici eğilimlerini izlemeye
yönelik altyapı oluşturulmalıdır.
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•

Yumurta üretim tesislerinde zenginleştirilmiş kafeslerin kullanımının zorunlu hale getirilmiş
olması, kafes boyutlarının büyümesi ve birim alanda daha az sayıda tavuk barındırma sonucunu
ortaya çıkaracaktır. Bu yüzden kurulu kafes sistemlerindeki hayvan sayısında bir azalma olmaması
için tedbirlerin alınması ve yeni yönetmeliğe uygun ilave kümesler kurulmasıyla ilgili teşviklerin
verilmesi ile üretim artışının devamlılığı sağlanmalıdır.

4. ARI YETİŞTİRİCİLİĞİ
Arıcılık, bitkisel tozlaşma faaliyetleri başta olmak üzere bal, polen, propolis, arı sütü, bal mumu ve arı
zehri gibi ürünler ile sürdürülebilir tarım ve tarım dışı faaliyetlere doğrudan ve dolaylı sosyoekonomik
ve ekolojik katkılar sağlamaktadır. Bal arıları, dünya genelinde tozlayıcılık özellikleri sayesinde çok
sayıda endüstriyel kullanım amaçlı bitkiler ile insan ve hayvan gıdası olarak tüketilen çiçekli bitkilerin
üretiminde doğrudan verim ve kalite artışı sağlamaktadırlar. Benzer şekilde, doğal habitatlarda
yabani çiçekli bitki türlerinin tohum tutarak biyoçeşitliliğin korunması ve sürdürülebilirliğine olan
katkılarının yanı sıra toprak erozyonunun engellenmesine de dolaylı katkılar sağlamakta, yaban
hayatın devamlılığı ve çeşitliliğinde kritik roller üstlenmektedirler.
Günümüz dünyasında sürdürülebilir tarımsal üretimde kullanılan bal arılarının ana vatanları arasında
gösterilen Anadolu’da arıcılık geleneksel zirai faaliyetlerden birisi olarak değerlendirilmektedir.
Türkiye’nin mevcut bitki örtüsü, iklim, coğrafi ve topoğrafik özellikleri arıcılığa oldukça elverişli bir
yapıyı ortaya koymaktadır. Bu sayede ülkemizde on binlerce aile geçimini arıcılık faaliyetlerinden
sağlamaktadır.
4.1. Mevcut Durum
Başlıca gen merkezlerinden biri olarak nitelendirilen Anadolu’da arıcılık, binlerce yıldan beri sürdürülen
geleneksel bir tarımsal faaliyettir. Mevcut bitki örtüsü, iklim ve coğrafi özellikleri sayesinde Türkiye,
8.000.000 adet bal arısı kolonisi ve yıllık 104.000 ton bal üretimi ile dünyada koloni sayısı ve bal
üretimi sıralamasında ilk 3 sırada yer almaktadır. Ülkemizde 83.000 adet işletmede yüz binlerce kişi
bir yandan geçimini arıcılıktan sağlarken bir yandan da katma değer yaratmaktadır. Koloni sayısı ve
toplam bal üretimindeki yüksek verilere rağmen her bir arı ürünü için verimlilik çeşitli nedenlere bağlı
olarak dünya ortalamasının oldukça altındadır. Mevcut üretim seviyesini yükselterek potansiyelden en
yüksek seviyede faydalanabilmek, ekonomik ve ekolojik etkinliği arttırabilmek için sektörü olumsuz
etkileyen sorunların titizlikle ele alınıp gerekli stratejilerin acilen uygulamaya sokulması gerekmektedir.
Türkiye’de geçmiş 30-35 yıllık dönem içerisinde arıcılık açısından olumlu gelişmeler gözlenmiştir.
Ancak arıcı ve arılı kovan sayısının artırılmasına yönelik politikalar nedeniyle sektöre ayrılan kaynaklar
koloni verimliliği ve etkinlik üzerine olumlu yansımamıştır.
Bu süre içerisinde üretim hedefleri temel olarak bal üretimine odaklanmış olup ürün çeşitlendirilmesi
ve üretim ünitesi başına üretilen ürünlerin birim miktarları arttırılamamıştır. Ülkenin ihtiyaç duyduğu
diğer arıcılık ürünlerinin farklı isimler altında yurt dışından ithal edilmesi, ekonomik kayıpların
artmasına neden olmuştur. Üretim çeşitliliğinin sağlanması ithalatın önlenmesine, ihracat olanaklarının
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geliştirilmesine ve bunlara paralel olarak sektörde yeni açılımlarla gelir artışlarını beraberinde
getirecektir. Bu aşamada standart dışı üretim ile sertifikasyon eksikliklerinin de uluslararası arı ürünleri
ticaretinde mevcut potansiyelin ekonomik değere dönüştürülmesinde önemli bir engel olduğu göz
ardı edilmemelidir.
4.2. Güçlü ve Zayıf Yönler
Güçlü Yönler:
•

Deniz seviyesinden başlayan ve ortalama 1.100 m’de yoğunlaşan, yaklaşık %60›ı orman olan
topoğrafik yapı, yılın her döneminde üretim yapmaya olanak sağlayan iklim ve bitkisel özelliklere
sahiptir.

•

Ülke, genel anlamda arıcılığa uygun zengin bitki örtüsü ile kaplıdır.

•

Anadolu, ekonomik değere sahip 27 bal arısı ırkından 5’i ile birlikte coğrafyalar arası geçiş
formlarına (ekotiplerine) sahiptir.

•

Yürütülmesi muhtemel bal arısı ıslah çalışmaları için gereken biyolojik çeşitlilik ve varyasyon
mevcuttur.

•

Türkiye, uluslararası piyasada aranan bir ürün olan çam balı için oldukça büyük bir üretim
potansiyeline sahiptir.

•

Anadolu için geleneksel bir tarımsal faaliyet olan arıcılık ile ilgilenen aile (işletme) sayısı yeterli
düzeydedir.

•

Türkiye uluslararası tüketim pazarlarına yakın konumdadır.

•

Ülke genelinde bal tüketim alışkanlıkları gelişmiş durumdadır ve arı ürünleri şifa kaynağı olarak
değerlendirilmektedir.

•

Ülke genelinde arı ürünleri üretimi, tüketime yeter durumdadır ve ihracat yapabilecek potansiyel
bulunmaktadır.

•

Türkiye mevcut koloni varlığı, Anadolu insanının arı ürünlerini geleneksel ve tamamlayıcı tıpta
kullanım kültürü ve iyi tarım uygulamalarına uygun koşullar gibi birçok avantaj ile apiterapi
uygulamaları için büyük bir potansiyele sahiptir.

•

Türkiye arıcılığı güçlü bir örgütlenme yapısına sahiptir.

•

Organik arıcılık potansiyeli yüksek seviyededir.

•

Arıcılar yenilik ve değişimlere açık yapıdadır ve ikincil arı ürünleri üretimine yatkındır.

•

Arıcılık Kayıt Sistemi (AKS) kısa sürede tamamlanmış ve kamu entegrasyonu sağlanmıştır.

•

Arı yetiştiriciliğinde bütün girdiler ülke içinden karşılanabilecek durumdadır.

Zayıf Yönler:
•

Damızlık materyal eksikliğine bağlı olarak yörelere uygun ıslah merkezleri her bölgede
kurulamamıştır.
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•

Yörelere uygun olamayan ana arı üretim ve satışları mevcuttur.

•

Yeterli sayıda kaliteli ana arı üretilememesine bağlı olarak ortalama ana arı değiştirme süreleri
uzundur ve bunun tetiklediği düşük kalitede ana arı üretim sektörü gelişim göstermektedir.

•

Denetim ve kontrol mekanizmalarının yetersiz kalışına paralel olarak ülkeye yasal olmayan yollarla
ana arılar girmektedir.

•

Arıcılık ile ilgili mevzuatlar zamanında güncellenememektedir ve sahada karşılık bulamamaktadır.

•

Bazı arıcılık girdileri gerek arı sağlığına gerekse gıda güvenliğine uygun olarak üretilmemektedir.

•

Ülke genelinde bir kovan standardı oluşmamıştır.

•

Gezgin arıcıların üretim süreçlerinde karşılaştıkları sosyoekonomik sorunları ve bu sorunların
üretime olan olumsuz etkileri giderilememiştir.

•

Arı ürünlerinde izlenebilirlik olarak değerlendirilen, kovandan sofraya izlenebilirlikte yetersizlikler
ve şeffaflık sorunları bulunmaktadır.

•

Sertifikasyon, kalite, hijyen ve gıda güvenliğinde eksiklikler bulunmaktadır.

•

Arı ürünlerinde yeterli sayıda ulusal ve uluslararası marka oluşturamamıştır.

•

Arı ürünleri piyasasındaki sahte/tağşişli ürün yoğunluğuna bağlı olarak tüketici güven indeksi
düşük seviyededir.

•

Türkiye’de bal dışında diğer arıcılık ürünleri üretimi yaygınlaştırılamamıştır ve ihracat şartları
oluşturulamamıştır.

•

Verimlilik, ürün çeşitliliği ve kaliteyi arttırma politikaları yerine koloni ve arıcı sayısını arttırıcı
politikalara ağırlık verilmektedir.

•

Tüketici talep ve ihtiyaçlarına yönelik üretim planları yetersizdir.

•

Arı ürünlerine yönelik tüketici bilinç seviyesi olması gereken seviyenin altındadır.

•

Ülke genelinde kilometrekareye düşen koloni sayısı (9,2 adet/km2) oldukça fazladır.

•

Artan koloni sayısına karşılık bal üretim alanları artmamıştır.

•

Bal arısı hastalık ve zararlıları ile etkin mücadele yapılamamaktadır.

•

Bal arısı hastalık ve zararlıları ile mücadelede ve bazı bakım-besleme uygulamalarında halk
sağlığına ve gıda güvenliğine uygun olmayan kimyasallar kullanılabilmektedir.

•

Bal arısı hastalık ve zararlıları ile bütüncül entegre mücadele yöntemleri uygulamaya
koyulamamıştır.

•

Birçok yörede zirai mücadele ve çevre ilaçlamalarında bal arılarının etkilenme düzeyleri
değerlendirmeye alınmamaktadır.

•

Yazılı ve görsel medyada sıklıkla karşılaşılan ve arıcılık faaliyetlerinde yanlış algıların ortaya
çıkmasına neden olan bilgi kirlilikleri bulunmaktadır.
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•

Bazı yem katkı maddeleri ve premiksler bal arısı hastalık ve zararlıları ile mücadele aracı olarak
önerilmektedir.

•

Farklı içeriklere sahip ballar özeliklerine göre sınıflandırılamamış ve buna bağlı olarak fiyatlandırma
yapılamamıştır.

•

Bal ve diğer arı ürünlerinin analiz maliyetleri yüksektir.

•

Bal dışı diğer arı ürünlerinde üretim standardı geliştirilememiştir.

4.3. Değerlendirme
Doğaya en bağlı hayvansal üretim faaliyetlerinden olan arıcılık başta bal olmak üzere balmumu,
polen, propolis, arı sütü ve arı zehri gibi birçok ürün ile katma değer yaratmaktadır. Bunun yanında
tohum bağlayarak üreyebilmek için bir aracıya ihtiyaç duyan meyve ve sebzelerin polinasyondaki
taşıyıcı etkileri sayesinde bal arıları, bir çok bitkisel üretimin verim ve kaliteleri üzerinde tartışılmaz
öneme sahiptirler.
Dünya sıralamasında toplam arılı kovan sayısı ve bal üretimi ile ilk sıralarda yer alan Türkiye, verimlilik
olarak değerlendirilen kovan başına bal verimine yönelik yapılan değerlendirmede olması gereken
düzeyde değildir. Bu aşamada mevcut potansiyelden yeterince yararlanabilmek ve özelde üreticilere
genelde ise ülkeye daha fazla gelir getiren bir faaliyette bulunabilmek için verimliği olumsuz etkileyen
sorunların titizlikle ele alınıp gerekli stratejilerin acilen uygulamaya sokulması gereklidir. Bu bağlamda
hazırlanan raporun genel değerlendirmesi aşağıda maddeler halinde özetlenmiştir.
•

Arıcılık politikaları yeni arıcılar oluşturulmaya ve koloni sayısını artırmaya yönelik olmamalıdır.
Bunların yerine üretim alanlarının çoğaltılmasına ve verimliliğin arttırılmasına yönelik planlanmalar
yapılmalıdır.

•

Çam balı üretim alanlarının genişletilmesi olanakları aranmalı, Türk çam balı ihracatına yönelik
etkin politikalar oluşturulmalıdır.

•

Orman teşkilatlarının içinde olacağı oluşumlar ile arılık yerleri dizayn edilmelidir.

•

Gezgin arıcılara üretim sürecinde gerekli destek verilmeli, üretim alanlarının kapatılmasına yönelik
uygulamalar ortadan kaldırılmalıdır.

•

Arıcılığın bitkisel üretim alanlarına sağladığı polinasyon desteği önemsenmelidir. Bu amaçla
polinasyonda kullanılan kolonilere, temsili de olsa, polinasyon ücreti verilmesi sağlanarak
toplumsal bilinç ve farkındalık oluşturulmalıdır.

•

Yerli arı ırk ve ekotiplerinin korunmasının ve ıslahının önemi vurgulanarak genetik kirlenme
önlenmelidir.

•

Bal dışı alternatif arı ürünlerinin üretime yönelik olarak arıcılar özendirilmeli ve desteklenmelidir.

•

Genetik varyasyonu azaltmadan ekocoğrafik bölgelere uyum sağlamış arı ırk ve ekotipleri orijinal
lokasyonlarında korunmalıdır. Islah edilmiş genetik materyaller kullanılarak, sezon başlangıçları
dikkate alınması şartıyla yeter sayıda kaliteli ana arı üretimleri sağlanmalıdır.
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•

Arıcının sosyoekonomik yapısını iyileştirmeye yönelik politikalar geliştirilmeli, gençlerin mesleğe
katılmasına katkı sağlanmalıdır.

•

Üretim maliyetleri dikkate alınarak sezon başında Toptan Bal Taban Alım Fiyatı ilan edilmelidir.

5. BOMBUS ARISI YETİŞTİRİCİLİĞİ
Arılar içinde bal arısı (Apis mellifera L.) iletişim, iş bölümü ve koloni popülasyonu en üst düzeyde
gelişmiş olan ve hem doğal hem de kültüre alınmış bitkilerde tozlaşma yapan en yaygın türdür. Ayrıca
bal arısı büyük koloniler oluşturması, modern kovanlarda kolayca taşınabilmesi ve yönetilebilmesi,
tozlaşma yanında diğer arı ürünleri ile gelir sağlaması gibi sebeplerden dolayı da tozlaştırıcı olarak
en çok tercih edilen türdür. Ancak, bal arısına göre daha düşük sıcaklıklarda çalışabilen, daha uzun
dilli olduğu için derin ve dar korollalı çiçekleri tozlaştırabilen, daha iri ve tüylü vücuda sahip olduğu
için yüksek tozlaşma yeteneğine sahip olan bombus arıları da (Bombus spp.) tozlaştırıcı böcekler
içinde büyük bir öneme sahiptir. Yaklaşık 250 türü tanımlanan bombus arıları içinde beş tür (Bombus
terrestris, B. lucorum, B. ignitus, B. occidentalis, B. impatiens) ticari olarak yetiştirilmektedir.
Yetiştiriciliğinin daha kolay ve koloni popülasyonunun daha kalabalık olması nedeniyle bombus türleri
içinde ticari yetiştiriciliği en fazla yapılan tür B. terrestris türü olup, bu tür bombus arısı denildiğinde
ilk önce akla gelmektedir. B. terrestris türü dünyada geniş bir yayılma alanına sahiptir. Türkiye doğal
faunasında B. terrestris bulunan bir ülkedir ve yapılan az sayıda çalışma ile Güneydoğu Anadolu
Bölgesi dışındaki tüm bölgelerde yerel B. terrestris türünün bulunduğu tespit edilmiştir. Dünyadaki
tür dağılımı incelendiğinde Türkiye’nin bombus arıları açısından çok önemli bir gen merkezi olduğu
anlaşılmaktadır.
5.1. Mevcut Durum
Türkiye’de ticari bombus arısı üretim faaliyetleri yaklaşık 20 yıl önce başlamıştır. Bu süreç içerisinde
yaklaşık 10 firma kurulmuş, ancak bu firmalardan bazıları ekonomik yetersizlik, üretim planlamasındaki
aksaklıklar ve kitlesel üretim sürecinde yaşadıkları çeşitli sorunlar nedeniyle faaliyetlerini durdurmuştur.
Dünyadaki talebe paralel olarak Türkiye’de de son 20 yıl içinde bombus arılarına talebin her
geçen yıl artması ve bu arıların kitlesel yetiştiriciliği ile ilgili ilerleme sağlanması ülkemiz örtü altı
yetiştiriciliği açısından önemli bir gelişmedir. Özellikle örtüaltı yetiştiriciliğin yoğun olarak yapıldığı
Akdeniz sahil bölgesinde bombus arısı kullanımına olan ilgi yıldan yıla önemli artış göstermiştir.
Ticari olarak üretilen B. terrestris kolonilerinin ülkemizde tozlaşma amacıyla domates seralarında
kullanılmasına 1997–1998 sera üretim sezonunda başlanmıştır. 2007–2008 sera üretim sezonunda
yaklaşık 70 bin adet ticari bombus kolonisi kullanılırken, 2017-2018 sera üretim sezonunda 250-300
bin adet bombus arısı kolonisinin tozlaşma amacıyla kullanıldığı tahmin edilmektedir. Türkiye’de
bir sera üretim döneminde kullanılan bombus arısı kolonileri Antalya’da faaliyet gösteren 5 ticari
firma tarafından üretilip pazarlanmaktadır. Bombus arıları domates, biber, patlıcan, kavun, karpuz,
kabak, çilek, kiraz, avokado, kivi, ayçiçeği, yonca ve üçgül gibi birçok kültür bitkisinin tozlaşmasında
kullanılabilmesine karşın dünyada ve Türkiye’de ticari amaçla üretilen kolonilerin %90’ından fazlası
örtüaltında yetiştirilen domates bitkisinin tozlaşmasının sağlanmasında kullanılmaktadır.
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5.2. Güçlü ve Zayıf Yönler
Güçlü Yönler:
•

Dünyadaki tür dağılımı incelendiğinde Türkiye bombus arıları açısından çok önemli bir gen
merkezidir.

•

Örtüaltı alanlarının Akdeniz Bölgesi’nin dışındaki bölgelerde de giderek artması ve özellikle yayla
seracılığının yaygınlaşması bombus arıları için önemli pazar oluşturmaktadır.

•

Tüm dünya ile birlikte ülkemizde de bombus arılarının kontrollü koşullarda yetiştiriciliğinin
başarılmasına yönelik bilimsel araştırmalar gerçekleştirilmekte ve bu kapsamda uluslararası
literatüre katkılar sağlanmaktadır.

•

Bombus arısı kullanımının ilk başladığı 1990’lı yıllara göre kitlesel üretimi gerçekleştiren yabancı
küresel firmalara bağımlılık azalmış ve yerli yatırımcılar da alana yatırım yapabilecek aşamaya
gelmiştir.

Zayıf Yönler:
•

Üretim ve pazarlaması Tarım ve Orman Bakanlığı’nın resmi iznine bağlı olmasına rağmen,
Bakanlığa bağlı enstitülerde konu ile ilgili yetişmiş personel bulunmamaktadır.

•

Yerli yatırımcıların faaliyetlerine başlaması için gereksinim duydukları özellikle damızlık materyal
temini zorluğuna çözüm üretebilecek bir kuruluş bulunmamaktadır.

•

Bombus arısı konusunda çalışan araştırıcı sayısında yıllar itibarıyla artış olmamaktadır.

•

Yılda yaklaşık 300 bin adet ticari koloninin kullanıldığı ülkemizde, bu kolonilerde üretilen genç
ana ve erkek arıların doğal ekosistemde yayılmasının üzerine oluşturacağı riskler belirsizdir.

5.3. Değerlendirme
Günümüz dünyasında güvenilir ve kaliteli gıdalara olan talep, tarımsal üretimlerde sürdürülebilir,
çevre dostu tekniklerin uygulanmasını zorunlu kılmaktadır. Örtüaltı domates üretiminde tozlaştırıcı
olarak bombus arısı kullanımı bu tekniklere en güzel örneklerden birisidir. Bombus arısı kullanımıyla
sera domates üretiminde hem verim hem de kalite artmakta, hormon kullanılmamakta ve kimyasal
kullanımı önemli ölçüde azalmaktadır. Türkiye’de ticari bombus arısı yetiştiriciliğinin ve kullanımının
geliştirilerek yaygınlaştırılması ve konu ile ilgili bilimsel çalışmaların desteklenmesi; daha fazla ulusal
firmanın sektöre girerek rekabet ortamının oluşmasına, üretim teknikleri konusunda yabancı firmalara
bağımlılığın ortadan kalkmasına, yeni istihdam alanları yaratılmasına, sera üreticilerinin ürünlerini
hem yurt içi hem de yurt dışı pazarlarda sorunsuz olarak satabilmelerine ve ülkemiz insanlarının daha
sağlıklı ürünler tüketmelerine önemli katkılar sağlayacaktır.
Mevcut haliyle bombus üretimi büyük oranda küresel firmaların tekelindedir. Bu nedenle konunun
ilgili kurum ve kuruluşlarla değerlendirmeye alınması, alana yönelik atılacak adımların planlanması
ve gerçekleştirilecek uygulamalar ülkemiz açısından son derece önemlidir. Bu aşamada geleceğe
yönelik planlamalarda aşağıda sıralananların dikkate alınması gerekmektedir:
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•

Bakanlığa bağlı arıcılık konusunda çalışmalar gerçekleştiren enstitülerde bombus arısı ile ilgili
araştırmalara da öncelik verilmelidir.

•

Yabancı firmalara bağımlılığın azaltılması adına yerli firmalara teknik ve maddi açıdan destek
verilebilecek mekanizmalar oluşturulmalıdır.

•

Bombus arısı konusunda yaşanan ticarileşme B. terrestris’in doğada yayılma potansiyelini
artırmaktadır. Bu nedenle farklı ticari popülasyonlar ve doğal popülasyonlar aynı zamanda
genetik açıdan da tanımlanmalı ve doğal popülasyonlar ile olası ticari melezleri arasındaki genetik
etkileşimler ortaya konulmalıdır.

•

Ticari kolonilerde görülen parazit ve patojenlerin doğal B. terrestris ve diğer arı popülasyonlarına
bulaşma durumu ile yuva yeri ve besin kaynakları bakımından olabilecek rekabetin derecesi
ekoloji açısından incelenmesi gereken bir husustur.

6. İPEKBÖCEĞİ YETİŞTİRİCİLİĞİ
İpekböcekçiliği: ipekböceğinin tek besin kaynağı olan dut yaprağının sağlanmasıyla başlayan ve
kozadan ipek ipliğine işleninceye kadar olan süreç olarak tanımlanmaktadır.
Dünyada ekonomik anlamda 15 kadar ülkede ipekböcekçiliği yapılmasına karşılık üretilen ipek, çok
sayıda ülke tarafından tüketilmektedir. Yaklaşık 4 bin yıl önce Çinliler tarafından üretilen ipek, uzun
yıllar nasıl üretildiği gizli tutulduktan sonra, önce Anadolu’da daha sonra Avrupa’da üretilmeye
başlanmıştır. Türkiye’de ipekböceği yetiştiriciliği yaklaşık 1500 yıldan beri yapılmaktadır.
6.1. Mevcut Durum
Türkiye’de ipekböceği yetiştiriciliği, arazilerin diğer tarım dallarına elverişli olmadığı yörelerde gelir
kaynakları kısıtlı aileler tarafından küçük ölçekte yapılmaktadır. Tüm aile fertlerinin emeklerinin
değerlendirilmesine olanak sağlayan ipekböceği yetiştiriciliği, aynı zamanda kırsal alanda gizli işsizliğin
önlenmesine ve tarımsal gelirin daha dengeli dağılmasına katkı sağlar. İpekböceği yetiştiriciliğinde,
35-40 günlük çok kısa bir üretim döneminin ardından kutu başına 26-30 kilogram arasında yaş koza
elde edilmektedir. Yetiştiricilik yapan birçok aile, yılda 4-5 kutu ipekböceği yetiştirerek geçimini
sağlayabilirken Türkiye’de üretilen ham ipeğin tamamına yakını ipek halı dokumacılığında, bir bölümü
de giyim kuşam, ev eşyaları, nakış-dikiş olmak üzere iç piyasada tüketilmektedir.
İpekböcekçiliği sektöründe, yaş koza üretiminden ülkemizin prestij ürünlerinden olan ipek halı satışına
kadar halen on binlerce kişi istihdam edilmekte olup, sadece yaş koza üretiminde yaklaşık 2.0002.500 aile işletmesi yer almaktadır. Ayrıca yaş kozanın ipek halıya dönüştürülmesi sonucu yaklaşık 14
misli katma değer oluşmaktadır.
Tohum ve Yaş Koza Üretimi
Bursa İpekböcekçiliği Araştırma Enstitüsü 31.12.2004 tarihine kadar ipekböcekçiliği ile ilgili tek
kamu kuruluşu olarak faaliyetlerini yürütmüştür. Söz konusu enstitünün kapatılmasından sonra bu
kuruluşun başlıca görevleri arasında yer alan ipekböcekçiliği ile ilgili AR-GE faaliyetlerini yürütme,
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dut ve tohum gen kaynaklarını muhafaza etme, ihtiyaç oranında ipekböceği tohumu ve dut fidanı
yetiştirme, eğitim faaliyetleri gerçekleştirme ile ilgili iş ve işlemleri Tarım ve Orman tahsisli enstitünün
tesislerini kullanarak sürdürmektedir.
Üreticilerin örgütlendiği tek kuruluş merkezi Bursa’da bulunan Bursa Koza Tarım Satış Kooperatifleri
Birliği (Kozabirlik) olup Bursa, Bilecik, Sarıcakaya/Eskişehir, Adapazarı ve Alanya/Antalya Koza
Tarım Satış Kooperatiflerini bünyesinde bulundurmaktadır. İpekböceği tohumu üretimi ve yaş koza
destekleme alımları da Kozabirlik tarafından yapılmaktadır. Kozabirlik tarafından yılı içinde üretilen
yaş kozanın tamamı, üreticilerden köylerinde satın alınarak kendisine ait depolarda ihnak, kurutulma
ve ayıklama işlemlerine tabi tutulduktan sonra satışa hazır hale getirilmektedir.
Türkiye’de 50 kadar il, 700 civarı köyde ipekböceği yetiştiriciliği yapılmakla birlikte üretimin %98’lik
kısmı Antalya, Ankara, Bilecik, Bolu, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Hatay, İzmir, Muğla ve Sakarya,
Aydın illerinde gerçekleştirilmektedir. Türkiye yaş koza üretim ortalaması 20 kg/kutu olup 35-40
gün gibi kısa bir sürede, diğer tarımsal faaliyetlerin yanı sıra, yaş koza üretimi yapan üreticiye kutu
başına 200-400 $’a yakın gelir sağlanabilmektedir. Çeşitli nedenlerle (üreticinin kendi kozasını kendi
işlemesi, don, zehirlenme vb.) ortalama 20 kg’a düşmektedir. Bu rakam iyi bir bakım besleme ile 4044 kg/kutu civarında gerçekleşmektedir.
Türkiye, yaş koza üretimi yönünden dünyada ilk 10 ülke arasında, AB ülkeleri arasında ise 1. sırada
yer almakta olup hastalıktan ari (sağlıklı) ipekböceği yumurtası üreten dünyanın sayılı 7 ülkesinden
biridir ve AB ülkeleri içerisinde ise tohum üreticisi tek ülke konumundadır. Eskişehir ve Diyarbakır
illerinde birer adet modern ipek çekim ve büküm tesisi bulunmaktadır. Bu tesislerin yıllık koza işleme
kapasitesi tek vardiyada 200 tondur. Ayrıca bölgesel olarak geleneksel metotlarla üretim yapılan
Bursa ve Hatay illerimizin toplam kuru koza işleme kapasitesi yılda 8-10 ton’dur.
Türkiye’de üretilen ipek ipliğinin %90’ı ipek halı üretiminde, bir kısmı da ipekli tekstil sanayinde ve
kozmetik ve el sanatlarında kullanılmaktadır. Türkiye ipek halıları dünya halı pazarlarında tercih
edilen ürünler arasında ilk sıralarda yer alır. Ülkede yaklaşık 300 kadar köyde geleneksel ipek halı
dokumacılığı yapılmaktadır. “Hereke halısı” ise dünya ipek halı piyasasında ismi ile özdeşleşmiş
önemli bir prestij ürünüdür. Ayrıca Türk ipeği ve ipekli ürünleri yüksek kalitesi nedeniyle dünya tekstil
piyasasında tercih edilmektedir. Türkiye 2013 yılında 32 milyon $ olan ihracat geliri 2017 yılında 52
milyon $’a yükselmiştir.
Tablo 37. 2013-2018 yılları kuru koza, ipek halı, ipek ve ipek ürünleri ithalat-ihracat değeri ($)
Yıl

İthalat ($)

İhracat ($)

2013
2014
2015
2016
2017
2018

63.596.205
57.172.197
36.508.123
66.078.012
58.534.343
63.452.829

32.260.331
22.920.777
12.177.942
36.249.166
52.226.222
34.987.557

Kaynak: Dış Ticaret Müsteşarlığı
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Tablo 38. 2013-2018 yılları Türkiye ipekböceği yetiştiriciliği yaş koza üretim ve destekleme verileri

Yıllar

İl

Köy

Aile

Dağıtılan Tohum
(kutu)

Destekleme Ödemesi (TL)

2001

13

213

1.555

4.481

-

2013

36

328

2.341

5.266

2.587.889

2014

27

268

1.760

3783

2.513.787

2015

37

479

1.956

4.674

3.630.495

2016

42

579

2.001

5.302

4.378.445

2017

52

659

2.128

5.685

5.489.030

2018

58

694

2.210

6.237

5.121.370

Türkiye’de üretim maliyetlerinin artması ve dış piyasalarda kuru koza fiyatlarının çok düşük olması
sonucunda, 2001 yılında 47 tona kadar düşerek yok olmaya yüz tutmuş olan ipekböceği yetiştiriciliği
uygulanan destekleme ödemelerinin olumlu etkisi ile yıllar içinde yeniden artmaya başlamıştır.
2002-2005 yıllarında Sanayi Bakanlığınca DEFİF’den desteklenmiş olup 2006 yılından itibaren de
Tarım ve Orman Bakanlığınca ürün bazında desteklenmektedir.
2019 yılında 5.890 kutu ipekböceği yumurtası üretime alınmış, 86.576 kg hibrit, 3.031 kg damızlık
olmak üzere toplam 89.607 kg yaş koza üretimi gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda sürdürülebilirliğin
sağlanması açısından desteklemelerin yeri ve önemi açık olarak görülmektedir.
6.2. Güçlü ve Zayıf Yönler
Güçlü Yönler:
•

Türkiye’nin tarihi ipek yolu üzerinde bulunması nedeniyle bazı bölgelerde daha yoğun yapılmakla
birlikte genel anlamda ipekböceği yetiştiriciliği kültürü üretimi artırmaya uygun bir yapıdadır.

•

Türkiye, yaş koza üretimi dünya sıralamasında ilk 10’da, AB ülkeleri arasında ise 1. sırada yer alır.

•

Türkiye, ipekböceği yumurtası üretimi kapasitesine ve yeterli gen kaynağına sahip kendi
yumurtasını üretebilen nadir ülkelerdendir.

•

İpekböceği yetiştiriciliği ülke için tarihi ve kültürel değerinin yanı sıra turistik değeri olan bir
hayvansal üretim faaliyetidir.

•

İpekböceği yetiştiriciliği, aile içinde çocuk yaşlı ve kadın işgücünün değerlendirilebildiği, 40-45
gün gibi kısa bir sürede diğer tarım ürünleri ile karşılaştırıldığında fazlaca üretim girdisine ihtiyaç
duyulmadan gelir sağlanabilen bir tarımsal faaliyettir.

•

İpekböceği yetiştiriciliği, kırsal alanda yaşayan dar gelirli insanların bütçesine katkı sağlayan
köyden kente göçü azaltabilecek yapıda sosyal bir özelliğe sahiptir.

•

İpekböceği yetiştiriciliğinin temel girdisi durumunda olan yaprak dutu fidanları ve ipekböceği
tohumu üreticilere ücretsiz dağıtılmaktadır.

•

Üreticilere yaş koza alımı konusunda ürün alım garantisi verilmektedir.
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•

İpekböceği tohumu üretiminde kullanılan gen kaynakları, dut çeşitleri, coğrafi şartlar ve kontrollü
bakım-besleme faaliyetlerine bağlı olarak elde edilen kaliteli ürünler iç ve dış piyasada tercih
edilmektedir.

•

Ülkede sektörün uzun bir geçmişe ve altyapıya sahip olmasına ve bunlara bağlı olarak mevcut
üretimin bir kaç katına çıkarılması durumunda dahi ürünlerin işlenmesi veya depolanması
konusunda yeterli kapasiteye sahip tesisler bulunmaktadır.

Zayıf Yönler:
•

Mevcut ipekböceği yetiştiricileri yaş koza üretimini, yaşadıkları evin bir bölümünü boşaltarak
gerçekleştirmektedir.

•

Beslemede kullanılan dut yapraklarının polikültür tarım yapılan alanlardan temin edilmesi
nedeniyle toplu zehirlenmeler yaşanabilmekte, bu ise büyük emek ve ekonomik kayıplara yol
açabilmektedir.

•

Yaş koza üretimi mevsime bağlıdır ve yıl içinde bir dönem olarak yapılmaktadır.

•

Yaş koza üretim miktarının düşük ve sanayi üretim maliyetlerinin yüksek oluşu nedeniyle ipek
üretiminde uluslararası piyasada rekabet gücü düşüktür.

•

Yıllık yaş koza üretimin düşük olması nedeniyle sanayinin ihtiyacı olan ham maddenin tümü iç
piyasadan karşılanamamaktadır.

•

Yaş koza üretimimizin Eskişehir ve Diyarbakır’da bulunan modern flatür ve ipek çekim tesislerinin
ihtiyacını karşılayacak düzeyde olmaması, bu nedenle yaş kozanın nihai ürüne işlenmesini
güçleştirmektedir.

•

Yaş koza üretiminde özellikle 1990’lı yıllardan itibaren gözlenen hızlı düşüş birim üretim
maliyetlerini de olumsuz etkilemiştir.

•

İpek ipliği üretim miktarının düşük, maliyetlerinin yüksekliği nedeniyle ham ipek ve ipek ipliği
üretiminde küresel piyasalarda rekabet edilememektedir.

•

Yaş koza üreticilerinin yaş ortalaması yüksektir.

Fırsatlar:
•

Son yıllarda diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de ekolojik (doğal) ürünlere talebin artması
ham ipek üretimini öne çıkarmaktadır.

•

İstikrarlı desteklemeler ve tarımsal planlamalarla aktif olmayan fakat ipekböceği üretim kültürüne
sahip üreticilerin önemli bir bölümünün üretime dönmesini sağlayacaktır.

•

Başta ipek halı üretimi olmak üzere geleneksel ipekli Türk el sanatları ulusal ve uluslararası
piyasada aranan ürünlerdir.

•

Ülkemizde organik üretim alanlarının yaygınlaşması, organik üretimle oldukça uyumlu olan
ipekböceği yetiştiriciliğinin de bu alanlarda daha verimli yapılmasını olanaklı kılmakta ve gündeme
getirmektedir.

•

İletişim teknolojisindeki gelişmeler dış pazarlara erişim imkânlarını da artırmaktadır.
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Tehditler:
•

Bitkisel üretim alanlarında zirai mücadelede kimyasal kullanımının artması ipekböceği yetiştiriciliği
yapılabilecek sahaları daraltmaktadır. Bu durum mevcut üretimi olumsuz etkilerken yeni
planlamalarda ipekböceği üretiminin bitkisel üretim alanlarından daha uzak kırsala kaymasına
neden olmaktadır.

•

Genel anlamda büyüme düzenleyicisi olarak böceklerle mücadele için kullanılabilen Hydroprene
(IGR grubu) etken maddeli kimyasalların AB ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkede kullanımı
yasaklanmıştır. Son zamanlarda ipekböceği yetiştiriciliğinin en önemli sınırlayıcıları arasında yer
alan ve Türkiye›de kullanımı kontrol altına alınamamış söz konusu etken madde, diğer böceklerde
olduğu gibi ipekböceklerinde de juvenil hormon analoğu gibi davranarak, böceğin ipek bezlerinde
sertleşmeye yol açmakta ve metamorfoza girmesine engel olmaktadır. Dolayısıyla bu kimyasal ile
bulaşık dut yapraklarıyla beslenen ipekböceklerinden ürün elde edilememektedir.

•

Son yıllara kadar ipekböceği yetiştiriciliği ağırlıklı olarak, coğrafi şartların da uygunluğuna bağlı
olarak ülkenin batı bölgelerinde yapılmaktaydı. Ancak bu bölgelerde gelişen sanayi ile birlikte
gerek ekonomik, gerekse eğitim ve sosyal güvenlik gibi nedenlerle köyden kente göçün artması,
kırsal kesimde ipekböceği yetiştiriciliği yapabilecek genç nüfusun oranını düşürmektedir.

•

Yurt dışından ithal edilen ucuz kalitesiz ipekler iç piyasa ham ipek ve ipekli ürün fiyatlarını
düşürmekte, buna bağlı olarak üretim azalmaktadır.

•

Dünya ipek üretiminin yaklaşık %70’ini gerçekleştiren Çin’in uyguladığı fiyat politikaları, uluslararası
ipek piyasalarında da fiyat istikrarsızlığı yaratmaktadır.

•

Modern besleme evleri ve kapama dut bahçelerinin yeterli sayıda olmaması aile işletmesi başına
üretim miktarının düşük seviyede kalmasına neden olmaktadır.

•

Mevcut üretim halen desteklemeler sayesinde devam etmektedir, bu desteğin sekteye uğraması
halinde ülkede ipekçilik sektörünün de yok olmasına yol açacağı düşünülmektedir.

•

Araştırma kurumlarında konuda uzman personelin azlığı sektöre hizmet edecek yeni
araştırmacıların yetişmesini sınırlandırmaktadır.

6.3. Değerlendirme
İpekböceği yetiştiriciliği birçok ülkede ortadan kalmışken bazı ülkelerde ise baskı altında
canlandırılmaya çalışılmaktadır. Türkiye’de yetiştiriciliğin hala devam ediyor olması ülke adına büyük
bir değer olup mevcut yapının iyileştirilerek korunması oldukça önemlidir.
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7. AT YETİŞTİRİCİLİĞİ
Atçılık geçmişimiz, Orta Asya Türklerinin atı evcilleştirmesi ile birlikte başlayarak günümüze kadar
gelmiştir. Bu süreçte atlar, Türk kültürünün ayrılmaz bir parçası olmuşlardır. Günlük yaşamdan,
ekonomik faaliyetlere kadar her alanda atlara ihtiyaç duyulmuş ve bu ihtiyaç safkan yarış atçılığı ve
atlı sporlar gibi faaliyetleri de beraberinde getirmiştir.
İnsanlık tarihi boyunca evcilleştirilen hayvanlar arasında özel bir yere sahip olan atlar sadece fayda
sağlayan bir işlev görmekle kalmayıp, güvenilir ve ayrılmaz birer dost olarak da toplumsal yaşamda
önemli bir yer tutmuştur.
Türk tarihinde atçılığın bu denli öneme sahip olmasının bir nedeni de milli karakterimizden gelen
göçebe yaşam tarzımızdır. Türk ordusunda atlı süvariler önemli bir yer tutmaktaydı, dolayısıyla
at yetiştiriciliği ve binicilik faaliyetleri toplumsal önem arz etmekteydi. Diğer yandan atların tarım
ve taşımacılık gibi diğer alanlarda kullanılması tarihimizde bu canlıların önemli bir yer tutmalarını
sağlamıştır. Günlük yaşantıdaki faydaları ve geniş kullanım alanları Türklerde at yetiştiriciliğinin yaygın
şekilde yapılmasını sağlamıştır.
Atların sosyal yaşantımıza bu denli entegre olmaları, yetiştiriciliğin yanında sosyalleşme aracı olarak
da kullanılmalarının önünü açmış ve at yarışları, binicilik, atlı spor ve oyunlar geçmişten günümüze
kadar süregelmiştir.
Tarihimizde güç ve itibar simgesi olan atlar, doğalarındaki koşma ve birbirleri ile yarışma özellikleri
dolayısıyla at yarışı etkinliklerinde uzun süre kullanılmıştır. At yarışlarının düzenli hale gelmesi ise
1856 senesine tekabül etmektedir. At neslinin gelişmesi ve iyi neslin tespiti ve devamlılığı için zaruri
olan at yarışı faaliyetleri, aynı zamanda insanlar için bir eğlence ve vakit geçirme aracı olmuştur.
1856 yılında dönemin İngiltere Başkonsolosu Mr. Patterson ve Evliyazade Refik Bey’in öncülüğünde
kurulan İzmir Yarış Kulübü ile yapılmaya başlanan ilk düzenli yarışlar, ilerleyen zamanlarda daha
sistemli ve kurumsal bir yapıya dönüştürülmek istenmiştir. Böylece, safkan yarış atçılığı ve yetiştiricilik
faaliyetlerinin bir organizasyon tarafından düzenlenmesi fikri doğmuştur. Cumhuriyet’in ilk yıllarında
yarışlar, Sipahi Ocağı tarafından organize edilmiş, sonrasında kanuni düzenlemelerin gelmesi ile
yarışlar, devlet eliyle yapılarak Yüksek Yarış ve Islah Encümeni oluşturulmuştur.
Yarış ve yetiştiricilik faaliyetlerinin tam manasıyla kurumsallaşması ve düzene sokulması ise,1950
yılında Türkiye Jokey Kulübünün kurulmasına dayanmaktadır.
Kuruluş gayesi “Türkiye’de at yarışlarını uluslararası nizam, usul ve gelenekler çerçevesinde tertip
ve idare etmek, yarışçılık ve yetiştiriciliğimizin gelişip ilerlemesini sağlayacak tedbirleri almak, bu
yolda her türlü teşebbüs ve faaliyette bulunmak” olan TJK’ne, 1953 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı
tarafından kamu yararına faaliyet gösteren dernek statüsünde Türkiye’de at yetiştiriciliği ve safkan
yarış atçılığı faaliyetlerini düzenleme yetkisi verilmiştir. Günümüzde 6132 sayılı At Yarışları Hakkında
Kanun’a istinaden, Türkiye Jokey Kulübü, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Türkiye Varlık Fonu AŞ arasında
bir protokol yapılarak Kulüp, at neslinin ıslahı amacıyla at yarışları ve müşterek bahis düzenlemeye
devam etmektedir.
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Türkiye Jokey Kulübü, kuruluş gününden itibaren, atçılık sektörü için gerek yetiştiricilik gerekse
Safkan Yarış Atçılığı alanlarında önemli faaliyetler gerçekleştirmiştir. Önemli hipodrom yatırımları ve
at yetiştiriciliği yatırım ve faaliyetleri Tarım ve Orman Bakanlığının da destekleriyle TJK tarafından
hayata geçirilmiştir. Günümüzde at yarışları, 9 ilimizde yer alan TJK bünyesindeki hipodromlarda
düzenlenmektedir. Yetiştiricilik alanında ise kurulan 2 pansiyon hara ve 5 aşım istasyonu ile sektöre
önemli katkılar sağlanmaktadır. Özel yetiştiricilere değerli damızlıklar ile aşım hizmeti verilmesinin
yanı sıra, pansiyonerlik hizmeti de verilerek ülkemizde özel at yetiştiriciliği desteklenmektedir.
Günümüzde şehirleşme ve teknolojik ilerleme ile atların günlük yaşantımızda ifa ettikleri işler
modern metotlarla yapılır hale gelmesi sebebiyle atçılık faaliyetleri daha çok spor ve yarış aktiviteleri
kapsamında yürütülmektedir. Atçılık sektörü, at yarışı düzenlenmesi, binicilik ve geleneksel atlı
sporlarımızın (rahvan, cirit, vb.) yapılması gibi faaliyetlere ağırlık vermektedir.
Safkan Yarış Atçılığı Sektörü:
Atçılık sektörünün omurgasını oluşturan safkan yarış atı yetiştiriciliği, sektörün en önemli unsurlarından
ve gelir kaynaklarından birisidir. At yarışları ve yarışlar üzerine müşterek bahis düzenlenmesi
faaliyetlerinin icra edilmesi işleri devletin imtiyazında olan ve “kamu yararına” bir faaliyet olarak kabul
edilmektedir. 10.07.1953 tarihli ve 6132 sayılı “At Yarışları Hakkındaki Kanun” ile yurt içinde ve dışında
at yarışları ile üzerine müşterek bahis düzenleme ve kabulü ve hipodromların işletme yetkisi “yarış
otoritesi” olarak, Tarım ve Orman Bakanlığına verilmiştir. Yetkinin söz konusu Bakanlığa verilmesinin
nedeni, 4631 sayılı “Hayvan Islahı Kanunu”nun Türkiye’de hayvan ıslahı görevinin de söz konusu
Bakanlığa vermiş olması ve at yarışları düzenlenmesinin en başta gelen unsuru olan safkan yarış atı
yetiştiriciliğini amacının da «at neslinin ıslahı» olmasıdır. 06.01.2017 tarih ve 680 sayılı KHK ile “Yurt
içinde at yarışları düzenleme, yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen at yarışları üzerine yurt içinden
ve yurt dışından müşterek bahis kabul etme hak ve yetkilerine ilişkin lisanslar” topluca 01.01.2018
tarihinden itibaren 49 yıl süreyle TVF AŞ’ye (Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi) verilmiştir.
Safkan Yarış Atçılığı sektörünü oluşturan bir diğer kilit paydaşları ise
•

Türkiye Yarış Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği,

•

Safkan İngiliz Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği ile

•

Safkan Arap Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği’dir.

Söz konusu dernekler, yarış atı yetiştiriciliği ve at yarışları geleneklerini, ahlaki ve etik ilkelerini
korumak, at sahiplerini ve at yetiştiricilerini çağdaş uygarlık seviyesinde maddi ve manevi yönleriyle
geliştirmek, ilerletmek, korumak, İngiliz ve Arap atı yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak amacıyla sektördeki
gelişmeleri takip etmek, ihtiyaçları gidermek, problemleri belirlemek ve çözümünü üretmek, ulusal ve
uluslararası alanda Türk atçılığı, at yetiştiriciliği ve at yarışçılığını, atlı spor müsabakalarını tanıtmak
ve tüm yönleriyle gelişmesini sağlamak, katkıda bulunmak misyonları ile hareket ederek özel yarış atı
yetiştiricilerini çatıları altında toplayan sivil toplum kuruluşlarıdır.
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Sektörün bir başka kilit paydaşı olan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü ise; Tarım ve Orman
Bakanlığına bağlı bir kamu iktisadi teşebbüsü olarak, atçılık sektöründe safkan Arap atı yetiştiriciliği
misyonu ile yıllardır safkan Arap atının ülkemizde safiyetinin korunması ve genetik iyileştirilmesinin
gerçekleştirilmesini sağlamaktadır.
Ülkemiz safkan yarış atçılığı sektörü, diğer spor dallarında da olduğu gibi uluslararası bölgesel
federasyon ve birliklerine de üye olmakla birlikte alt komisyonları veya yönetimlerinde de aktif rol
almaktadır.
Üye olunan kuruluşlar:
IFHA – Uluslararası At Yarışları Otoriteleri Federasyonu,
ARF – Asya Yarışçılık Federasyonu,
EMHF – Avrupa ve Akdeniz Yarışçılık Federasyonu,
IFAHR – Uluslararası Arap Atı Yarışçılığı Federasyonu,
WAHO – Dünya Arap Atı Organizasyonu.
7.1. Mevcut Durum
Yarışçılıkla, safkan yarış atı ıslah faaliyetleri neticesinde yetiştirilen tayların/atların, sürat ve dayanıklılık
açısından performanslarının tespiti amaçlanmaktadır. Bu amaca yönelik olarak, hipodromlarda
uluslararası kurallar çerçevesinde at yarışı organizasyonu düzenlenmektedir.
9 farklı ilde bulunan hipodromlarda 2018 yılında toplam 734 yarış programı düzenlenmiş olup, halen
yarışçılık faaliyetlerine devam edilmektedir.
Tablo 39. Koşan at sayıları tablosu
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

İngiliz Koşan At Sayısı

2.810

3.001

3.152

3.313

3.351

3.403

3.478

Arap Koşan At Sayısı

2.223

2.303

2.538

2.668

2.649

2.644

2.690

Toplam Koşan At Sayısı

5.033

5.304

5.690

5.981

6.000

6.047

6.168

Kaynak: TJK verileri

2012-2018 yılları arasında yarış koşan safkan İngiliz ve safkan Arap atı sayıları incelendiğinde, İngiliz
koşan at sayısında %24, Arap koşan at sayısında %21 olmak üzere toplamda %23’lük artış yaşanmıştır.
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Tablo 40. At ırkına göre düzenlenen koşu sayıları tablosu
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

İngiliz Atı Koşu Sayısı

2.357

2.546

2.933

2.898

2.907

2.955

3.031

Arap Atı Koşu Sayısı

2.038

2.172

2.550

2.528

2.479

2.508

2.582

Toplam Koşu Sayısı

4.395

4.718

5.483

5.426

5.386

5.463

5.613

Kaynak: TJK verileri

2012-2018 yılları arasında düzenlenen koşu sayıları incelendiğinde, İngiliz atı koşu sayısında %29,
Arap atı koşu sayısı %27 olmak üzere toplamda %28’lik artış yaşanmıştır.
Yetiştiricilik faaliyetlerinin amacı ise ülkemizde yarış atı neslini dünya standartlarında ıslah ve ihraç
etmek, ayrıca bölgemize özgü Arap atı neslinin genlerini korumaktır.
Söz konusu faaliyetler kapsamında, özel yetiştiricilere ait damızlık kısraklara, TJK, Bakanlık ve özel
yetiştiricilere ait aygırlar ile aşım hizmeti verilerek, süratli ve dayanıklı taylar/atlar yetiştirilmesi ve
buna bağlı olarak da kaliteli kan hatlarının devamının sağlanması amaçlanmaktadır. Ayrıca, aşım
hizmeti yanı sıra ülkemizde özel yetiştiricilerin ve at sahiplerinin desteklenmesi amacıyla: aygır,
kısrak ve taylara, Türkiye Jokey Kulübünün yetiştiricilik birimleri ile özel yetiştiricilerin çiftliklerinde
pansiyonerlik hizmeti verilmektedir.
Tablo 41. Yetiştiricilikte İngiliz atı sayıları tablosu
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

İngiliz Aygır Sayısı

280

290

295

285

250

250

235

İngiliz Kısrak Sayısı

1.950

2.200

2.250

2.350

3.450

3.450

3.400

İngiliz Doğan Tay Sayısı

1.560

1.579

1.698

1.684

1.792

1.832

1.924

Toplam At Sayısı

3.790

4.069

4.243

4.319

5.492

5.532

5.559

Kaynak: IFHA verileri
Tablo 42. Yetiştiricilikte Arap atı sayıları tablosu
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Arap Aygır Sayısı

260

270

380

380

280

280

275

Arap Kısrak Sayısı

1.900

2.000

2.490

2.490

3.650

3.650

3.150

Arap Doğan Tay Sayısı

1.500

1.503

1.645

1.621

1.763

1.810

1.868

Toplam At Sayısı

3.660

3.773

4.515

4.491

5.693

5.740

5.293

Kaynak: IFHA verileri
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Tablo 43. Yetiştiricilikte toplam at sayıları tablosu
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Toplam Aygır Sayısı

540

560

675

665

530

530

510

Toplam Kısrak Sayısı

3.850

4.200

4.740

4.840

7.100

7.100

6.550

Toplam Doğan Tay Sayısı

3.060

3.082

3.343

3.305

3.555

3.642

3.792

Toplam At Sayısı

7.450

7.842

8.758

8.810

11.185

11.272

10.852

Kaynak: IFHA verileri

2012-2018 yılları arasında toplam aygır sayısında %6 azalış, toplam kısrak sayısında %70 artış ve buna
bağlı olarak doğan tay sayısında ise %24’lük bir artış gerçekleşmiştir. Yetiştiricilik sektöründe toplam
at sayısında ise %46’lık artış sağlanmıştır. Kısrak sayısındaki artışın, doğan tay sayısına etkisinin,
olumlu bir etki olmasına rağmen İngiliz aygır stokundaki daralma, önemli bir sektör tehlikesi olarak
dikkat çekmektedir.2018 yılının başından itibaren ülkemize 70 adet safkan Arap ve safkan İngiliz atı
ithal edilmiştir.
Müşterek bahis: Yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen yarışlar üzerine müşterek bahis tertip edilerek
sektör ile Kamuya kaynak yaratılmaktadır.
Tablo 44. Yıllık satış rakamları ve dağılımı tablosu
Yıllar

Müşterek Bahis Satışı

Dağıtılan İkramiye

Kamusal Katkı

2012

2.951.842.831 TL

1.475.921.415 TL

832.090.257 TL

2013

3.458.934.025 TL

1.729.467.012 TL

1.019.104.614 TL

2014

3.898.768.950 TL

1.949.384.475 TL

1.149.627.650 TL

2015

4.143.021.159 TL

2.071.510.580 TL

1.175.791.380 TL

2016

4.445.323.398 TL

2.222.661.699 TL

1.272.277.211 TL

2017

5.012.208.104 TL

2.506.104.052 TL

1.441.141.859 TL

2018

5.682.291.574 TL

2.841.145.787 TL

1.642.334.986 TL

Kaynak: TJK verileri

Yarışçılık ve yetiştiricilik alanında görülen artışlara bağlı olarak satışlar, yarışseverlere dağıtılan
tutar ve kamuya yapılan katkının da olumlu anlamda etkilendiği görülmektedir. 2012-2018 yılları
arasında uzun yıllardır sağlanan gelişmeler incelendiğinde, satışlar ve buna bağlı olarak dağıtılan
tutarda %93’lük bir artış yaşanırken, kamusal katkıda ise aynı dönemlerde %97 artış gerçekleşmiştir.
Dolayısıyla sektörün gelişimine yapılacak her katkının ülke ekonomisine de yapacağı etkinin, kısa
dönemde yaklaşık iki katına kadar çıkarılabileceği öngörülmektedir.
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Dünya Klasmanı:
Tablo 45. Yarışçılık koşan at ve toplam koşu sayıları tablosu
Sıra

Ülke

Koşan at sayısı

Toplam koşu sayısı

Start alan at sayısı

1

Amerika

47.000

37.628

289.666

2

Avustralya

35.080

19.154

182.250

3

Japonya

22.779

16.407

176.291

4

Arjantin

11.718

5.604

58.103

5

İngiltere

10.376

6.400

59.033

6

Fransa

9.095

4.954

52.104

7

Güney Afrika

6.479

3.673

40.286

8

Türkiye

6.047

5.463

53.512

9

Brezilya

5.813

3.131

-

10

Hindistan

4.986

2.756

27.461

11

Kanada

4.716

3.137

23.715

12

Yeni Zelanda

4.588

2.460

25.481

13

Şili

4.356

4.978

56.410

14

İtalya

3.520

2.595

18.864

15

Güney Kore

3.464

1.899

20.585

Kaynak: 2017 yılı verileri IFHA
Tablo 46. Yetiştiricilikte İngiliz atı sayıları tablosu

Sıra

Ülke

Aygır

Kısrak

Doğan Tay

Toplam

1

Amerika

1.570

32.135

20.900

54.605

2

Avustralya

564

19.469

13.823

33.856

3

İrlanda

240

12.905

9.689

22.834

4

Arjantin

774

12.950

7.586

21.310

5

Japonya

242

9.632

7.079

16.953

6

Fransa

296

8.374

5.460

14.130

7

İngiltere

145

7.403

4.674

12.222

8

Yeni Zelanda

123

5.141

3.463

8.727

9

Suudi Arabistan

395

5.445

1.893

7.733

10

Güney Afrika

116

3.631

2.947

6.694

11

Türkiye

250

3.450

1.832

5.532

12

Uruguay

346

2.595

1.654

4.595

13

Brezilya

163

2.289

1.734

4.186

14

Şili

135

2.338

1.700

4.173

15

Güney Kore

76

2.010

1.366

3.452

Kaynak: 2017 yılı verileri IFHA
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Tablo 47. Yetiştiricilikte Arap atı sayıları tablosu
Sıra

Ülke

Aygır

Kısrak

Doğan Tay

Toplam

1

Türkiye

280

3.650

1.810

5.740

2

B.A.E

291

947

1.045

2.283

3

Fas

214

1.248

722

2.184

4

Katar

112

1.200

503

1.815

5

Polonya

187

920

603

1.710

6

Tunus

77

913

454

1.444

7

Arjantin

119

585

370

1.074

8

Umman

58

145

130

333

9

İsveç

52

160

120

332

10

Lübnan

53

128

96

277

11

Bahreyn

13

37

30

80

12

Hırvatistan

25

41

9

75

13

Sırbistan

4

5

4

13

14

Japonya

2

1

1

4

Kaynak: 2017 yılı verileri IFHA
Tablo 48. Yetiştiricilikte toplam at sayıları tablosu
Sıra

Ülke

Aygır

Kısrak

Doğan Tay

Toplam

1

Amerika

1.570

32.135

20.900

54.605

2

Avustralya

564

19.469

13.823

33.856

3

İrlanda

240

12.905

9.689

22.834

4

Arjantin

893

13.535

7.956

22.384

5

Japonya

244

9.633

7.080

16.957

6

Fransa

296

8.374

5.460

14.130

7

İngiltere

145

7.403

4.674

12.222

8

Türkiye

530

7.100

3.642

11.272

9

Yeni Zelanda

123

5.141

3.463

8.727

10

Suudi Arabistan

395

5.445

1.893

7.733

11

Güney Afrika

116

3.631

2.947

6.694

12

Uruguay

346

2.595

1.654

4.595

13

Brezilya

163

2.289

1.734

4.186

14

Şili

135

2.338

1.700

4.173

15

Güney Kore

76

2.010

1.366

3.452

Kaynak: 2017 yılı verileri IFHA
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Tablo 49. Yıllık satış rakamları ve dağılımı tablosu

Sıra

Ülke

Toplam Satış
(Euro)

Yarış sever
Payı

Kamu Payı

Müessese
Payı

Yarışçılık Payı

1

Japonya

24.492.237.309

75%

9%

10%

5%

2

Avustralya

17.745.755.850

88%

3%

7%

3%

3

Hong Kong

13.260.933.330

83%

11%

0%

0%

4

İngiltere

13.056.765.969

85%

2%

8%

1%

5

Fransa

9.126.975.214

73%

9%

8%

9%

6

Amerika

9.095.924.200

-

-

-

-

7

Güney Kore

5.231.136.825

73%

16%

4%

7%

8

İrlanda

5.211.257.862

94%

1%

5%

0%

9

İsveç

1.386.941.600

70%

11%

6%

13%

10

Türkiye

1.102.685.783

50%

28%

13%

9%

11

Kanada

825.267.655

-

-

-

-

12

Singapur

737.062.100

78%

5%

17%

0%

13

Fas

600.522.481

69%

19%

4%

3%

14

İtalya

553.086.672

75%

5%

8%

13%

15

Hindistan

540.601.699

38%

4%

10%

48%

Kaynak: 2017 yılı verileri-IFHA

7.2. Güçlü ve Zayıf Yönler
Güçlü Yönler:
•

Ülkemizde soy kütüğüne kayıtlı 43.519 adet safkan Arap ve safkan İngiliz atı bulunmaktadır.
Bu atların 18.459’u safkan kısrak ve safkan aygırdan oluşmaktadır. Her yıl yaklaşık 1000-1100
adet safkan at damızlığa ayrılmaktadır. Damızlık olan bütün safkan atlardan her yıl 4 hastalığa
(ruam-EVA-Dourine-Salmonella) karşı ari olması için test yapılmaktadır. 2020 yılından sonra
ise işletmelerde %40-%40-%20 şeklinde 3 yıllık örnekleme usulü ile damızlık testler yapılacak,
işletmede bulunan diğer atlarda vize yapılmış sayılacaktır. Tüm sürünün taranması, rastgele
örnekleme yapılmaması ve testi yapılan hastalıklara Contagious Equine Metritis (CEM)’in de
eklenmesi önem arz etmektedir.

•

Doğan taylar, tescil işlemi yapılarak soy kütüğüne kayıt edilmektedir. Tescil işlemi tamamlanan
taylar ilgili studbooklara kayıt edilerek uluslararası kayıtları ve safkan Arap atları için de uluslararası
organizasyon olan WAHO (World Arabian Horse Organization) kayıtları yapılmaktadır. İthal
edilecek safkan Arap atları da bu organizasyonda kayıtlı olmak zorundadır. Tescil yapılan atların
herbirine DNA numarası verilerek laboratuvar ve soy kütüğü sistemine kayıt edilmektedir.

•

Safkan atlar gebelik öncesi dönemde sağlık kontrollerinden tayların doğumlarını takiben tescil
işlemlerine kadar her aşamada denetim altındadır. Tohumlama belgeleri her yıl eylül ayı sonuna
kadar İl Müdürlüklerince Bakanlığa (Yüksek Komiserler Kurulu) bildirilmektedir. Damızlık atların
her yıl sağlık kontrolleri İl/İlçe Müdürlüklerince yapılarak sonuçlar Yüksek Komiserler Kuruluna
bildirilmektedir.
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•

Yüksek Komiserler Kurulu tarafından tutulan soy kütüğü kayıt sistemi sektörün en güçlü
yanlarındandır. Bu sayede kayıtlı atların 4jenerasyondan daha ileriye gidilerek soy ağacına
ulaşılabilmektedir. Sektörün ve yarışçılığın sürekli bu kurum tarafından denetim altında olması
hata ve suistimallerin en az seviyede olmasını sağlamaktadır.

•

Nitelikli damızlık at sayısının fazlalığı gen jenerasyonu çeşitliğinin artmasına ve daha iyi ve güçlü
nesillerin gelişmesine katkı sağlamaktadır.

•

Devlet haralarında ve özel yetiştiricilerin elinde bulunan aygır ve kısrakların yanında yurt dışından
da damızlıkların ithalatının sağlanması gen jenerasyonunun gelişmesine katkı sağlayacaktır.

•

Mevzuat gereği soy kütüğü kayıt sisteminde kan analizi ile DNA haritası çıkartılmakta, DNA
analizleri ile ebeveyn doğrulaması yapılmaktadır. Bu uygulamanın sadece gold metot DNA
örneklemesi ile devam etmesi gerekmektedir. Böylece melez (yarımkan) canlı damızlık at girişi
engellenebilir.

•

Sektör veterinerlik hizmetlerinde son sistemleri kullanmakta ve bu işlerle ilgili yüksek donanıma
sahip veteriner klinikleri ve at hastaneleri bulunmaktadır. Suni tohumlama kayıtlarının, büyükbaş
hayvanlarda uygulanan e-Islah Kayıt Sistemi gibi bir veri tabanı oluşturularak kayıt altına alınması
gerekmektedir.

•

At yarışları ve onun üzerine müşterek bahis düzenlenmesi faaliyetlerinin icra edilmesi işleri
devletin imtiyazında olan ve “kamu yararına” bir faaliyettir.

•

Ülkemizde halk tarafından teveccüh görerek önemli cirolar elde edilen ve Dünyada at yarışlarında en
çok uygulanan ve adil bir sistem olan “pari-mutuel” müşterek bahis hasılatından yarış müessesine
aktarılan pay safkan at yetiştiriciliği ve at yarışları faaliyetlerinin en önemli fon kaynağıdır. Sektörün
finansmanı, sektörün kendi olanaklarıyla sağlanmaktadır. 2018 yılında müşterek bahislerde 5,7
milyar TL satış cirosuna ulaşılmıştır. Kâr amacı gütmeyen kuruluş yapısı ile yarış müessesi olan
TJK, aldığı pay üzerinden sektöre 513 milyon TL’yi yarış ikramiyesi ve yetiştiricilik primi olarak
kaynak sağlamıştır. Söz konusu kaynağın %15-16’sı ( 85 milyon TL) at yetiştiricilerine verilmiştir.
Müşterek Bahis cirosu üzerinden vergi ve kesintiler vasıtası ile devlete aktarılan 1,7 milyar TL
civarındaki kaynağın ülke ekonomisine katkısı büyüktür.

•

At yarışlarının yapıldığı hipodromlar ve safkan yarış atı yetiştiriciliğinin yapıldığı haralar/çiftlikler
kuruldukları bölgelerde ekonomik ve sosyal hayata katkı sağlamakta ve at/hayvan sevgisini bir
sportif faaliyet ile sosyal yaşama kazandırmaktadır.

•

Ayrıca, engelliler için tedavi, üniversiteler ile iş birliği ve öğrencilere sağlanan desteklerin
sektörün gelişimi yönünde değerlendirilmektedir. Hipoterapi merkezleri yaygınlaştırılmalı, Pony
at üretiminin artırılması ve yaygınlaştırılması sağlanmalıdır.

•

Özellikle gelişmekte olan kırsal kesimde genç nüfusa yaratmış olduğu imkânlar ile istihdam
yaratılması imkânı ülke açısından büyük önem arz etmektedir.

•

2018 yılı itibarı ile hipodrom sayısı 9’dur. 10. hipodrom ihale edilmiş ve inşaatı devam etmektedir.

•

Her yıl endüstriye giren yarış atı, damızlık aygır ve kısrak sayısı artmaktadır.

•

Haralarda ve aşım istasyonlarında yılda ortalama 3.000-3.500 adet aşım yapılmaktadır (2.300
İngiliz, 1.200 Arap). TJK haralarında 2019 aşım sezonunda yaklaşık 3.100 damızlık ata aşım hizmeti
verilmiştir.
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•

Türkiye’de özel ve devlet haralarında yaklaşık 2.200 at yetiştiricisine ait yaklaşık 7.000 damızlık
kısraktan 3.500-4.000 adet tay doğumu olmakta ve bu taylardan yaklaşık 2.500 adedi at
yarışlarına iştirak etmek üzere hipodromlara gelmektedir.

•

2018 itibarı ile koşan at sayısı 6.000’e, at sahibi ve yetiştirici sayısı 2.200’e yükselmiştir.

•

Türkiye’de safkan yarış atı yetiştiriciliği yine ağırlıkla özel sektör müteşebbisleri tarafından
yapılmaya devam edecektir. TJK’nin uhdesinde olan yetiştiricilik hizmetleri ve TİGEM tarafından
yürütülen safkan Arap yarış atı yetiştiricilik faaliyetlerinin belirli bir dönem daha aynı şekilde
devam edeceği öngörülmektedir.

•

Türkiye genelinde özel sektöre ait yaklaşık 1.900 adet safkan yarış atı yetiştiren çiftlik bulunmaktadır.
Yarış atı yetiştiriciliğinin yoğun olduğu bölgeler İzmit, Karacabey, Ege, Akdeniz, Trakya, İç Anadolu,
Güney Doğu Anadolu Bölgesi olarak tüm Anadolu coğrafyasına dağılmış bulunmaktadır.

•

Sadece safkan Arap yarış atı yetiştiriciliği için çok önemli bir bölge olan Ş.Urfa’da özel sektör
yetiştiricilerine ait haralarda yılda 500-700 aşım yapılmaktadır. Dolayısıyla at yetiştiriciliğinin
gelişmekte olan yörelere ekonomik ve sosyal katkıları önem arz etmektedir.

•

Devletin safkan Arap atı yetiştiriciliğindeki kuruluşu olan TİGEM dünyadaki önemli safkan Arap
atı yetiştiriciliği ve ıslahı yapılan merkezlerdendir. Yıllardan beri yaptığı ıslah çalışmaları ile koşu
performansı yüksek taylar elde etmiş ve safkan Arap atı yetiştiriciliğinde önemli bir konuma sahip
olmuştur. TİGEM’de bu faaliyetin devam etmesi, safkan Arap atının ülkemizde safiyetinin korunması
ve genetik iyileştirmenin sağlanması açısından önemlidir. Bu açıdan TİGEM, ülkemizdeki safkan
Arap atı yetiştiriciliğinin teminatı konumundadır.

•

Safkan Arap atı yetiştiriciliği Karacabey, Anadolu ve Sultansuyu İşletmelerinde dünyada örneğine
az rastlanan 49 ana, 12 baba kan hattı ile yapılmaktadır. Bu kan hatları her üç işletmede muhafaza
edilerek safkan Arap atı kan hatları güvence altına alınmıştır.

•

2018 yılı ocak ayı itibarıyla Anadolu Tarım İşletmesinde 383, Karacabey Tarım İşletmesinde 447
ve Sultansuyu Tarım İşletmesinde 390 olmak üzere toplam 1.220 baş at mevcuduyla faaliyetlere
devam edilmektedir.

•

Yarış müessesi görevini sürdürmekte olan Türkiye Jokey Kulübünün 2.170 personeli, 2.052 at
sahibi, 2.835 ganyan bayisinde çalışan 6.000 bayi personeli, 2,000 çiftlik sahibi at yetiştiricisi,
2.500 seyis, 1.500 yardımcı seyis, 700 antrenör, 150 jokey, 450 apranti (jokey yamağı), 600
güvenlik, temizlik ve sağlık vb. dışarıdan sağlanan hizmetler ile çok sayıda veteriner, ilaç/yem/
malzeme tedarikçisi, nakliyeci, kondisyoner, yarış basını, jokey menajeri ve çiftçimiz gibi meslek
gruplarına istihdam imkânı sağlamaktadır.

•

Ülkemizde direkt ve dolaylı olarak 200.000 kişiye iş ve aş sağlayan, devlete ciddi kaynak aktaran,
ekonomik ve sosyal hayata katkı sağlayan at yarışları ve yarış atı yetiştiricilik faaliyetleri kesintisiz
olarak devam etmelidir.

•

Türk atçılığının dünyanın önemli ekürilerini misafir ettiği “Uluslararası Yarış Festivali” haline
getirilen koşulara katılan yabancı safkanların kalitesinin yanı sıra, verilen ikramiyeler ile de dünya
yarışçılık otoriteleri tarafından her geçen yıl artan bir ilgiyle takip edilmeye başlamıştır.

•

Safkan yarış atı yetiştiriciliği ve at yarışları ile başta tarım(yem, hayvancılık, veteriner bilimleri,
ilaç) olmak üzere turizm sektörü arasında sıkı bir sinerji bulunmaktadır.
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•

Dünya atçılık endüstrisinin ülke ekonomilerine katkısı 300 milyar USD olarak hesaplanmaktadır.
Toplam full-time istihdamın 1,6 milyon kişi olduğu tahmin edilmektedir (USA 102 milyar USD,
460.000 full-time istihdam, Avrupa 133 milyar USD, 400.000 full-time istihdam, Kanada,
Avustralya, Japonya vb. diğer ülkeler 165 milyar USD ve 740.000 full-time istihdam). Sadece
Amerika’da endüstri ile uğraşan 7 milyon kişinin 2 milyonu at sahibi ve yetiştiricilikle iştigal
etmektedir. At sayısının ise Amerika’da ve Kanada’da 9,2 milyon adet, Avrupa’da 6 milyon adet,
Avustralya 1,2 milyon adet, sadece İngiltere ve İrlanda’da 900.000 adettir. Çin son yıllarda en hızlı
gelişen ülkedir.

•

Yarış organizasyonu yarış sayısı bakımından ülkemizdeki yarış sayısı, IFHA üye ülkeleri ortalamasının
üzerindedir.

•

Yarış müessesi TJK tarafından çok çeşitli yetiştiricilik hizmetleri (pansiyon, aşım ve veterinerlik) ile
atçılık yararına, sisteme giren at sayısına katkı yapmaktadır.

•

Sektörel bazda eğitim ihtiyaçları hâlihazırda imkânlar dahilinde karşılanmaktadır.

•

Üye olunan Uluslararası Federasyon ve Organizasyonlar ile uluslararası gelişmeleri yakın ve
sıkı takip edebilmesi, sağlıklı iş birliği kurarak yeni gelişmelerin ülkede uygulanması için altyapı
sağlamaktadır.

•

Anılan Federasyonlarda temsil kabiliyeti ve ilgili federasyonların toplantı, konferans vb.
organizasyonlarına ev sahipliği yapılarak ülke tanıtımına ve ekonomisine katkı sağlanmaktadır.

•

Safkan yarış atı yetiştiriciliği, at yarışı icrası ve yarış programı ve müşterek bahis düzenleme
faaliyetlerinde köklü geçmiş, bilgi, birikim ve tecrübe ile yürütülmektedir.

•

Tarım, hayvancılık, veteriner bilimleri, turizm vb. sektörlerin gelişimine dolaylı katkı sağlanmaktadır.

Zayıf Yönler:
•

Bakım beslenme veterinerlik ve diğer sağlık kontrollerinin pahalı olması.

•

Kendine ait işletmesi olmayan ve bakım beslenme işlerini pansiyoner olarak yaptıran yetiştiricilerin
pansiyoner bakım ücretlerinin yüksek olması.

•

Sektörde hem kamusal alanda hem de yetiştiricilik alanında yeterli veteriner hekim istihdam
edilmemesi.

•

Devlet haralarında bulunan aygırların aşım ücretlerinin yüksek olması.

•

Damızlık vizesi yapılmayan hayvan varlığı ve aşım belgesi düzenlemesindeki yanlışlıklar.

•

Yarış atı yetiştiriciliği sektöründe iş modelinin ve finansal olarak uzun vadeli sürdürülebilir
güvencenin sağlanamaması, at yarışçılığının ve safkan yarış atı yetiştiriciliğinin geliştirilerek
ilerlemesini sağlayacak ayni ve nakdi teşvik mekanizmaların eksikliği.

•

At yarışçılığı ve yetiştiriciliği alanında tescil, lisanslama, satış vb. resmî işlemlerin ve işgücü
maliyetlerinin yüksek olması.

•

Bakanlık ve sektör paydaşları ile üniversitelerden belirlenecek üyelerden oluşan bir At Sağlığı
Komisyonu olmaması.

•

İlgili mevzuatlarda eksikliklerin bulunması.
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7.3. Değerlendirme
Raporda belirtilen sektör sorunları ile ilgili olarak yapılacak her türlü düzenleme, güncelleme,
geliştirme, yatırım vb. faaliyetler, sektörel anlamda gelişme ve genişlemeye katkı sağlayacaktır.
Raporda belirtilen 2012–2018 yılları istatistikleri incelendiğinde, yetiştirilen at sayılarındaki artışın
(%46), düzenlenen koşu sayısına artış sağlaması (%23), bağlı olarak satış artışı yaratması (%93) ve
dolaylı olarak kamusal gelirlerin artışına (%97) neden olduğu tespit edilmektedir. Sektörün gelişimi,
sosyoekonomik gelişim ve bölgesel kalkınma sağlayarak katma değer yaratılması kapsamında önem
arz etmektedir. Atçılığın, devlet teşviklerinden ve desteklerinden faydalandırılması ve safkan yarış atı
yetiştiriciliği ve yarışçılığının tarım, hayvancılık, turizm, sosyal sorumluluk ve etkinlik sentezinde bir
devlet politikası haline getirilmesi şarttır.
8. HAYVAN SAĞLIĞI
Dünyada ilk kez hayvan hastalıkları ile organize mücadele sığır vebası hastalığı ile başlamıştır. Sığır
vebası virüsü yüzyıllar boyunca dünyanın birçok yerinde sığırlarda korkunç kayıplara neden olmuştur.
Hastalık ilk kez 4. yüzyılda tanımlanmış ve 19. yüzyıla kadar Avrupa’dan elimine edilememiştir. Sığır
vebası ile mücadele için 1792 yılında Fransa’nın Lyon şehrinde ilk veteriner fakültesi kurulmuştur. Tıp
hekimlerinin 1980 yılında insan çiçek hastalığını eradikasyon başarısını takiben, veteriner hekimlerin
sığır vebası ile mücadelesi sayesinde hastalık 2011 yılında eradike edilmiştir. Fakat veteriner ve tıp
hekimliğinde enfeksiyöz veya enfeksiyöz olmayan hastalıklar ile kanser ve metabolik hastalıklar gibi
birçok hastalık için başarılı tedavi, aşı ve diğer koruma yöntemleri henüz bulunamamıştır.
Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) 1948 yılından bu yana geçerliliğini koruyan tanımına göre “sağlık”:
fiziksel, zihinsel ve sosyal tam bir iyilik halidir ve salt hastalık yokluğunu ifade etmez. Öte yandan,
“hastalık” ise tıbben tanımlanabilir fizyolojik veya psikolojik işlev bozukluklarını ifade eder. Yükselen
değer olan hayvan refahı kavramına koşut olarak, insanlardakine benzer şekilde, hayvanlarda da tam
iyilik halini ifade eden “sağlık”, yalnızca hayvanları değil, insanları da yakından ilgilendirmektedir.
Hayvan sağlığı: sığır, koyun, keçi, deve, at, kedi, köpek, kanatlı hayvanlar, deney hayvanları, arı,
domuz, yaban hayvanları ve egzotik hayvanlar, balık, ipekböceği ve insektler (sivrisinek, kene vs.)
gibi çok sayıdaki hayvan türlerinin enfeksiyöz (viral, bakteriyel, fungal, paraziter, prion proteinleri)
ve enfeksiyöz olmayan (kimyasal zehirlenmeler, metabolik hastalıklar, beslenme bozuklukları,
yaralanmalar, cerrahi durumlar vs.) hastalıklarının tanısı, tedavisi, koruma ve kontrolü uygulamalarını
kapsamaktadır. Hayvan sağlığı aynı zamanda veteriner halk sağlığı kapsamında zoonoz hastalıklardan
(omurgalı hayvanlardan insanlara, insanlardan hayvanlara geçen hastalıklar veya enfeksiyonlar)
korunmanın ve gıda güvenirliğinin en temel unsurudur. Gelişen ve değişen dünyanın en önemli
sorunlarından birisi güvenilir ve yeterli gıdaya erişebilmektir. İnsanlarda görülen hastalıkların büyük
bir kısmının zoonoz olduğu düşünüldüğünde, gıda güvencesi ve sürdürülebilir gıda güvenliği ancak
hayvan sağlığının güvence altına alındığı ve sürdürülebilir hayvan yetiştiriciliğinin tesis edildiği bir
ortamda temin edilebilir. Bu nedenler ile bugün dünyada “Tek Sağlık Konseptinin” önemi her geçen
gün artmaktadır. “Sağlıklı İnsan İçin Sağlıklı Hayvan ve Çevre” gerekliliği üzerine kurulu Tek Sağlık
Konsepti kapsamında, hayvan sağlığı ve refahı, gıda güvenilirliği ve halk sağlığı konuları da önem
kazanmaktadır.
Hayvan sağlığını ve refahını bozan durumlar arasında enfeksiyonlar, sürü yönetim hataları, biyogüvenlik
kurallarına uyulmaması ve bakım-beslenmede yapılan hatalar sayılabilir. Hastalıklar ile mücadelede
hijyen ve temel biyogüvenlik önlemlerinin ortak strateji olarak uygulanmasının yanı sıra, her bir hastalık
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için farklı koruma ve kontrol stratejileri geliştirilmesi zorunluluğu göz ardı edilmemelidir. Hastalıklarla
mücadele: kontrol ve/veya eradikasyon programının oluşturulması, hastalıkların durumunun izlenmesi
(monitoring ve survelliance), gerekli koruma önlemlerinin belirlenmesi, aşılama, kontrol ve testlere
bağlı olarak sürüden ayırma şeklinde başlıca beş başlık altında toplanabilir.
Hastalıkların önlenmesinde biyogüvenlik önlemleri, erken tanı ve tedavi ile birlikte, aşılama da
kritik öneme sahiptir. Hayvan hastalıklarına karşı yapılan mücadelede: hastalıkların tanımlanması,
epidemiyolojileri, prevalansları, biyogüvenlik tedbirleri, aşılama, en kısa sürede ve en doğru yöntemle
teşhis edilmeleri, yeni teşhis metotlarının geliştirilmesi gibi konularda yapılacak araştırmalar önemlidir.
Hayvan hastalıklarının halk sağlığı, hayvan sağlığı, çevre boyutları ve ülke ekonomisine etkileri gittikçe
önem kazanmaktadır.
Hayvan hastalıkları sadece patojen mikroorganizmalardan kaynaklanmamaktadır. Aynı zamanda
metabolizma, beslenme bozuklukları, mekanik ve fiziksel olaylar sonucunda meydana gelen hastalıklar,
kanser, gebe hayvanlarda ortaya çıkabilen birçok soruna da çözüm bulmak için çaba gösterilmelidir
(Örneğin: Subakut ruminal asidozis, ketozis, yağlı karaciğer sendromu, hipokalsemi, ayak hastalıkları,
mastitis, infertilite, cerrahi müdahaleyi gerektiren bazı bozukluklar vb.).
Aşılar, birçok insan ve hayvan hastalığının kontrolünde önemlidir. Hayvan hastalıklarındaki sektör
büyüklüğünün görülmesi açısından insan hekimliği ve veteriner hekimlikte kullanılan aşılama iyi bir
örnek teşkil etmektedir. Örneğin insanlarda rutin aşılama programları, dünyadaki çoğu ülke tarafından
yaklaşık 15-20 enfeksiyöz insan hastalığını kontrol etmek için kullanılmaktadır. Halbuki veteriner
hekimlikte kullanılan aşıların, çiftlik hayvanları, evcil hayvanlar ve yaban hayatı dahil olmak üzere
memelileri, kuşları ve balıkları etkileyen 400’den fazla hastalık için mevcut olduğu bilinmektedir.
İlaveten aşıların hastalıklara karşı koruyucu olmasında hayvan türü ve ırkı da rol oynamaktadır.
Örneğin bir balık türü için avirülent suş, diğer balık türü için patojen olup hastalığa yol açmaktadır.
Hayvan türlerine göre tedavinin önemi ve sağaltım şekilleri değişmektedir. Ülkemizde çiftlik
hayvanları için insan sağlığını etkilemeyecek ve hayvansal ürünlerde en az düzeyde kalıntı bırakacak
ilaçlar seçilirken, bu ilaçların kullanım yelpazesi egzotik hayvanlar ve gıda olarak tüketilmeyen diğer
hayvanlar için daha geniş olmaktadır. Pet hayvanlarının yaşam süresini konforlu biçimde uzatmak için
ülkemizde de geçmiş zaman diliminde klinisyenler tarafından uygulanamayan laboratuvar analizleri,
alerjik reaksiyonların teşhisi, endoskopi ve kardiyolojik muayeneler gibi tanı metotlarının kullanımı
günümüzde artmıştır fakat hala ekonomik yönden çiftlik hayvanlarında bu tür hastalıkların tanı ve
tedavi seçeneği kısıtlıdır.
Çiftlik hayvanlarında tedavinin amaçlarından en önemlisi, sağlıklı sürü ve yüksek verimli sürü yetiştirme
ve hayvansal ürünlerin sağlıklı olarak sofraya gelmesi iken diğer hayvan türlerinin tedavisinde hasta
olan hayvanların iyileşmesi, sağlıklı, konforlu ve uzun bir hayat yaşaması amaçlanır. Tedavinin yanı sıra
hayvanlardan geçen hastalıkların kontrol altına alınması ve hastalıkların görülme sıklığının azaltılması
amaçlanarak yapılan koruyucu hekimlik önem kazanmıştır.
Her ülkede ve coğrafi bölgede görülen hastalıklar da farklılık göstermektedir. Bu nedenle her ülke
farklı hastalıklarla mücadele etmektedir. Bir ülke için hastalık mücadele programında olan hastalık,
başka bir ülke için aynı riski oluşturmamaktadır. Fakat insan ve hayvan hareketlerinin son derece hızlı
olduğu günümüzde, her ülke diğer ülkelerdeki endemik olan hastalıkları takip etmek zorundadır.
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Hayvan hastalıklarının varlığı sektörde ciddi kayıplara neden olmakta, insan sağlığında olumsuzluklara
yol açmakta ve hayvancılık sektörüne önemli bir ivme kazandırabilecek hayvan ve hayvansal ürünlerin
ihracat imkânlarını ortadan kaldırmaktadır. Veteriner hekimler gözlem, tecrübe, muayene ve analizler
sonrası hastalıkların tanısını koymaktadırlar. Hayvan hastalıklarının tedavisi için kesin tanı önemlidir.
Hastalıkların tanısında kullanılan in vitro ve in vivo tanı kitleri mevcuttur. Fakat ülkemizde bu amaçla
üretilen tanı kitlerinin sayısı son derece sınırlı olup bu alanda dışa bağımlılık son derece yüksektir.
Hayvan hastalıkları, meydana getirdikleri kısıtlamalar nedeni ile ülkemiz hayvancılığının en önemli
problemlerinden birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Süt, et, yumurta, yün, deri, bal gibi hayvansal
ürün verimindeki kayıplar, hayvanlarda görülen ölümler, hayvan hareketlerine getirilen sınırlamalardan
doğan ekonomik kayıplar ile hastalıklarla mücadele (insan, hayvan tedavi masrafları dahil) için ayrılan
kaynaklar, hayvan hastalıklarının neden olduğu önemli kayıplardır.
Avrupa Birliği’ne (AB) entegrasyonda, gerek üye ülkelere gerekse bölge ülkelerine ihracat imkânı
yaratabilmesi için, en azından uluslararası hayvan ve hayvansal ürün ticaretine engel teşkil eden
hastalıklardan ari durumda olmak veya izleme programına sahip olmak bir ön koşuldur. Bu husus
da göz önüne alınırsa hayvan sağlığının önemi ve bu konudaki çözümün bir an önce sağlanmasının
gereği daha kolay kavranabilecektir. Türkiye, bu konudaki çözümler ile mevcut ve olması muhtemel
hayvan sağlığı problemlerini AB’de izlenen politikaları göz önüne alarak çözmek durumundadır.
8.1. Mevcut Durum
8.1.1. Yapılanma, Personel ve Bütçe
Kamu Yapılanması
Hayvan Sağlığı, Veteriner Halk Sağlığı ve Hayvan Refahı ilgili iş ve işlemler kamu adına temelde Tarım
ve Orman Bakanlığınca yürütülmektedir. Veteriner Halk Sağlığı “Tek Sağlık” konsepti çerçevesinde
Sağlık Bakanlığı ve belediyeler ile bir kısım çalışmalar sürdürülmektedir. Tarım ve Orman Bakanlığı
adına 81 ildeki faaliyetler İl Müdürlükleri tarafından gerçekleştirilmektedir.
Konulara göre faaliyetler, İl Müdürlükleri bünyesinde ihdas edilen 7 adet şube müdürlüğü bünyesinde
yer alan “Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlükleri/Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su
Ürünleri Şube Müdürlükleri” ve “Gıda ve Yem Şube Müdürlükleri” marifetiyle yürütülmektedir. Doğa
Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne Bağlı 15 Adet Bölge Müdürlüğü vasıtasıyla da taşrada
bir kısım faaliyetler uygulanmaktadır. Ayrıca 7 adet Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü, Veteriner
Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Şap Enstitüsü Müdürlüğü ile 23 adet Veteriner Sınır
Kontrol Noktası Müdürlükleri marifetiyle bu işlemler desteklenmektedir.
Personel
Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde 7.101 veteriner hekim, 1.257 veteriner sağlık teknikeri ve
teknisyeni, bağlı kuruluşlarda 870 veteriner hekim ve 130 veteriner sağlık teknikeri ve teknisyeni,
merkez teşkilatında ise 235 veteriner hekim görev yapmaktadır.
Dünya genelindeki bazı ülkelerin 2018 yılına ait toplam nüfus sayıları ve OIE 2018 verilerine göre
toplam veteriner hekim sayıları paylaşılmıştır. Burada paylaşılan veteriner hekim sayıları kamu, özel
sektör ve akademi olmak üzere toplam veteriner hekim sayılarını belirtmektedir (Tablo 51).
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Tablo 50. Personel sayıları
Birimler

Veteriner Hekim

Veteriner Sağlık Vekniker/Teknisyeni

Merkez

235

----

İl ve İlçe Müdürlükleri

7101

1257

Kuruluş Müdürlük

870

130

TOPLAM

7.328

1.637

Tablo 51. 2018 yılına ait OIE verilerine göre ülkelerdeki toplam veteriner hekim sayıları
Ülke İsmi

Veteriner Hekim Sayısı (1)

Nüfus (2)

Almanya

31021

83.124.418

Amerika Birleşik Devletleri

180244

327.096.265

Arjantin

30069

44.361.150

Avustralya

16368

24.898.152

Avusturya

4957

8.891.388

Azerbaycan

2901

9.949.537

Bangladeş

35472

161.376.708

Belçika

11273

11.482.178

Birleşik Krallık

...

67.141.684

Bolivya

13491

11.353.142

Bosna Hersek

719

3.323.925

Brezilya

154568

209.469.323

Bulgaristan

6584

7.051.608

Çad

868

15.477.729

Çek Cumhuriyeti

11421

10.665.677

Çin Halk Cumhuriyeti

...

1.427.647.786

Danimarka

2180

5.752.126

Ermenistan

853

2.951.745

Estonya

1095

1.322.920

Finlandiya

2592

5.522.576

Fransa

...

64.990.511

Güney Afrika

4451

57.792.518

Gürcistan

4740

4.002.942

Hırvatistan

2198

4.156.405

Hollanda

6415

17.059.560

Irak

5532

38.433.600

İran

...

81.800.188

İspanya

53636

46.692.858

İsrail

1785

8.381.516

İsveç

4135

9.971.638

İsviçre

3455

8.525.611

İtalya

26116

60.627.291

Kanada

...

37.074.562

Kazakistan

56640

18.319.618
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Kıbrıs

291

1.189.265

Kırgızistan

5327

6.304.030

Kolombiya

37366

49.661.048

Küba

12049

11.338.134

Libya

...

6.678.559

Lihtenştayn

18

37.910

Malta

224

439.248

Meksika

71574

126.190.788

Mısır

63000

98.423.598

Myanmar

19833

53.708.320

Nepal

20087

28.095.714

Orta Afrika Cumhuriyeti

...

4.666.368

Özbekistan

19961

32.476.244

Pakistan

28362

212.228.286

Polonya

1493

37.921.592

Portekiz

6284

10.256.193

Romanya

11501

19.506.114

Rusya

64328

145.734.038

Sırbistan

5910

8.802.754

Slovakya

3171

5.453.014

Slovenya

1202

2.077.837

Sri Lanka

3700

21.228.763

Sudan

12008

41.801.533

Suriye

15012

16.945.057

Suudi Arabistan

2925

33.702.756

Tunus

2030

11.565.201

Türkiye

21999

82.340.088

Türkmenistan

2939

5.850.901

Uruguay

4358

3.449.285

Yunanistan

...

10.522.246

(1) Kaynak: https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Countryinformation/Veterinarians
(2) Kaynak: http://worldpopulationreview.com/countries/

Bütçe
5996 sayılı Kanun’a göre belirlenen ihbarı zorunlu hastalıklar ve ihbarı zorunlu olmayan hayvan
hastalıkları ile mücadele ederek, hayvan sağlığını ve dolayısı ile halk sağlığını korumak amacıyla
Hayvan Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Projesi (2003A030020) bütçesinden yürütülmektedir.
Hastalıklarla mücadele, hayvanların ve işletmelerin kayıt altına alınarak hayvan hareketlerinin kontrol
edilmesi, aşı uygulamaları, sağlık taramaları ile hastalıkların teşhisinde kullanılan biyolojik maddelerin
uygulanmasını kapsamaktadır.
Proje kapsamında 81 İl Müdürlüğü, 8 Bölge Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlükleri, Şap Enstitüsü
Müdürlüğü ile Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüklerine ödenek gönderilmektedir. Diğer taraftan
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Enstitü Müdürlükleri döner sermaye gelirlerinden teşhis, analiz ve üretim giderleri için de harcama
yapabilmektedir. Örneğin, 2018 yılında bu amaçla 12.639.442 TL harcamada bulunmuştur.
Genel bütçeden 2013-2019 yılları başlama ve bitiş ile hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele için
yıllık yatırım programlarında 2003A030020 proje numarası altında yayımlanan ödenekler Tablo
52’de gösterilmiştir.
Tablo 52. 2003A030020 proje numarası altında yayımlanan ödenekler

Yıllar

Bütçeden hayvan
hastalıkları için ayrılan
ödenek (TL)

Büyükbaş ve küçükbaş
hayvan sayısı (baş)

Hayvan başı ayrılan ödenek
(TL/baş)

2013

43.500.000

53.042.643

0,82

2014

43.259.000

55.830.403

0,77

2015

44.450.000

56.051.937

0,79

2016

40.000.000

55.551.460

0,72

2017

50.748.000

60.417.333

0,84

2018

84.500.000

63.338.302

1,33

2019

48.459.000

67.886.560

0,71

Kaynak: TOB, TÜİK.

Sonuç olarak merkez ve taşra teşkilatı olarak tüm yatırım ve cari harcamaların bu bütçe üzerinden
yürütüldüğü düşünüldüğünde ayrılan bütçenin son derece yetersiz kaldığı açıkça görülmektedir.
Son günlerde hayvan sağlığı, refahı ve hayvanların korunması bütçesinin gıda güvenliği bütçe
programı altına atma çalışmaları başlatılmıştır. Tarım ve Orman Bakanlığı birçok zoonotik hastalıkla
(tüberküloz, bruselloz, kuduz, kuş gribi vb.) mücadele yürütmektedir. Verilen bu mücadelelerin
sonuçları doğrudan halk sağlığını etkilemektedir. Bu nedenle Hayvan Hastalık ve Zararlıları ile
Mücadele Projesi bütçesine Sağlık Bakanlığının da katkı vermesi önem arz etmektedir.
Hedef: Hayvan sağlığı, refahı ve hayvanların korunması bütçesinin gıda güvenliği bütçesinin altına
alınması.
Strateji: Hayvan Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Projesi bütçesine Sağlık Bakanlığı da katkı
vermelidir.
8.1.2. Hayvan Hastalıklarının Mevcut Durumu
Hayvan hastalıklarının varlığı hem sektörde ciddi hayvan ve hayvansal ürün kayıplarına neden olmakta,
hem insan sağlığında olumsuzluklara yol açmakta hem de hayvancılık sektörüne önemli bir ivme
kazandırabilecek hayvan ve hayvansal ürünler ihracatı imkânlarını ortadan kaldırmaktadır. Özellikle
şap, tüberküloz ve bruselloz gibi salgın hayvan hastalıklarının Türkiye’de endemik durumda olması
ve hemen hemen tüm bölgelerden hastalık bildirimlerinin alınması ve 2005 yılının son çeyreğinde ve
2006 yılının başında ortaya çıkan Avian influenza Türkiye’nin bu konuda çok ciddi sorunlarla karşı
karşıya olduğunu göstermektedir. Kaçakçılığın önlenememesi ve hayvan hareketlerinin yeterli ölçüde
kontrol altına alınmaması hem söz konusu hastalıklarla mücadeleyi kısıtlamakta ve hem de bunların
yayılmasını hızlandırmaktadır.
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Hayvan türleri ve onlara özgül hastalıklar düşünüldüğünde, yüzlerce hastalığın mevcut olduğu
aşikârdır. Bu hastalıklar, hem sektör hem de hayvan türü bazında ele alındığında her birinin çok
önemli olduğu bilinmektedir. Yüzlerce sayıdaki önemli hayvan hastalıkları arasından bazı önemli
hastalıklarından sadece bir kısmı burada ele alınacaktır. Dünya Hayvan Sağlık Örgütü (OIE) resmi
verilerine göre ülkemizde önemli 8 hastalık dikkate alınarak oluşturulan Tablo 53’e bakıldığında:
hayvan hastalıklarında olumlu bir gelişmenin olmadığı, aksine son yıllarda hastalıklarda ciddi artışlar
olduğu görülmektedir. 2018 yılında mihrak sayılarının: şap için 431, şarbon için 167, kuduz için 588,
sığır brusellozu için 2.409, sığır tüberkülozu için 2.135, koyun-keçi brusellozu için 227, koyun-keçi
çiçeği için 215, koyun keçi vebası için de 145 adet olması durumun vahametini ortaya koymaktadır.
Mihrak sayısına bağlı olarak artan vaka sayıları da tehlikenin boyutunu net olarak ortaya koymaktadır.
Tablo 53. OIE verilerine göre Türkiye’de seçilmiş bazı hastalıkların hayvanlardaki mevcut durumu (2008-2018)

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Yıllık
Ortalama

M

251

209

613

1718

1006

1195

253

572

850

349

431

710

V

7827

3682

34131

45507

20313

51485

6590

8690

22752

13739

18393

25079

Ö

300

40

795

1884

533

1980

607

575

2466

845

2114

1666

M

94

76

27

99

135

121

95

71

34

121

167

98

V

708

4059

44

463

591

445

313

284

875

768

1582

934

Ö

552

265

32

362

385

289

276

284

875

768

1582

548

M

267

218

63

230

370

391

529

384

468

586

588

338

302

284

90

550

1017

916

1159

743

916

1338

1120

665

Ö

206

198

71

288

359

383

499

372

553

801

739

360

M

675

768

235

486

1696

1319

596

315

346

968

2409

773

V

1862

1911

569

1822

2340

2446

861

553

1399

2983

7994

1946

Ö

21

62

12

44

57

46

18

10

7

48

25

35

M

422

254

66

348

1102

1601

1672

1109

963

1784

2135

868

V

2503

1414

364

1155

4237

5782

4140

2339

5204

11763

11035

3838

Ö

111

81

10

82

157

185

129

72

71

201

43

94

M

120

140

90

212

222

512

75

73

54

163

227

180

V

1769

1924

1914

3135

1272

1193

446

432

825

1171

1860

1803

Ö

29

141

72

92

66

40

18

12

17

46

1539

210

M

36

35

10

34

74

182

134

64

28

184

215

110

V

694

1520

174

1018

1628

3800

2336

1289

2627

12898

14258

4225

Ö

101

503

61

341

580

374

734

458

1095

5309

5255

1419

Seçilmiş
Hastalıklar

Şap

Anthrax

Kuduz

V

Sığır
wBruselloz

Sığır
Tüberküloz

Koyun keçi
Bruselloz

Koyun keçi
çiçek
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Koyun keçi
vebası

M

36

24

36

218

59

19

43

65

32

108

145

75

V

1358

752

1037

7232

1752

548

110

1709

2945

7730

6945

3238

Ö

581

374

547

3305

1006

171

603

813

1327

4974

3819

1621

(M:Mihrak (Outbreaks), V:Vaka (Cases), Ö: Ölüm (Deaths)

OIE verileri kullanılarak yapılan hesaplamaya göre: ülkemizde 2008-2018 yılları arasında yılda
ortalama olarak 25,079 hayvan şap, 934 hayvan şarbon, 665 hayvan kuduz, 1.946 sığır brusellozu,
3.838 hayvan sığır tüberkülozu, 3.238 hayvan koyun keçi vebası, 4.225 hayvan koyun keçi çiçeği ve
1.803 hayvan da koyun-keçi brusellozuna yakalanmıştır.
Ülkemizde OIE raporunda paraziter hastalıkların rapor edilmemesi bir eksiklik olarak görülmektedir.
Ülkemizde leismaniosis, theiloris, trichnellonis, trichomanosis, trypanosomiasis, Echinococus
granulosus, babesisosis ve anaplasmosis gibi hastalıkların hayvan sağlığı açısından değerlendirilmesi
gerekir.
Sınırlardan girişlerin ve ülke içi hayvan hareketlerinin yeterince denetlenememesi ve hayvan ithalatı,
ülkemizde görülmeyen hastalıklar açısından risk oluşturmaktadır. Avrupa’da ortaya çıktıktan
sonra, ülkemizde de mavi dil virüs serotip 8’in görülmesi bu duruma bir örnek olarak gösterilebilir.
Türkiye’de her yıl hazırlanan programlar çerçevesinde: şap, sığır vebası, koyun-keçi vebası, sığır-koyun
brusellozu, şarbon, kuduz, mavidil, tek tırnaklı hayvanlarda ruam, kanatlı hayvanlarda newcastle
gibi birçok hayvan hastalığı ile mücadele çalışmaları yanında hastalık taramaları da yapılmaktadır.
Programlı veya stratejik aşılama, kordon ve karantina, test uygulaması, dezenfeksiyon, kesim veya
imha, hayvan hareketlerinin kontrolü, hayvan hastalıklarında uygulanan kontrol programlarının
temelini teşkil etmektedir. Ama buna rağmen hastalıklarla mücadelede etkili bir sonuç alınamadığı
görülmektedir. Türkiye’nin bazı coğrafi bölgelerinde babesiosis ve theileriosis gibi paraziter hastalıklar
sığırlar için risk oluşturmaktadır. Keneler tarafından bulaştırılan bu hastalıklar sığırlar için ekonomik
önem taşımaktadır. Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü tarafından üretime başlanan daha sonra bazı
firmalar tarafından da üretilen theileriosis aşısı hastalığın görüldüğü bölgelerde üreticiler tarafından
tercih edilmektedir.
Türkiye’de hayvan hastalıkları arasında iç ve dış parazitler önemli yer tutmaktadır. Parazit hastalıkları
genelde sinsi seyirli olduğundan daha çok hayvanlar üzerinde ekonomik yönden etki gösterir. Erişkin
hayvanlarda et ve süt verimi ile üreme sistemini direkt olarak etkiler.
Neosporosis sığırlarda üreme sistemini etkileyen en önemli enfeksiyon olarak kabul edilmektedir.
Enfekte hayvanlarda yavru atımı şekillenmektedir. Bu atık olayları bazen üreticinin gözünden kaçmakta
ve hayvanın infertil olarak değerlendirilmesine sebep olmaktadır. Genellikle serolojik testlerle ve
atık materyalinde patolojik olarak tespit edilebilen bu parazit hastalığı Türkiye’de sığırlardan rapor
edilmektedir. Yaygınlığı yöreye bağlı olarak değişmektedir.
Bunun yanı sıra ekonomik olarak oldukça önemli bir değer olan buzağılarla ilgili olarak ishal vakaları
ülkemiz için önemli bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Rotavirüs ve koronavirüs gibi bazı
viral etkenler, Enterotoksijenik Escherichia coli gibi bazı mikrobiyal etkenler ve Cryptosporidium gibi
bazı paraziter etkenler tek başına ya da miks şekilde buzağılarda ishale ve takibinde ölümlere sebep
olmaktadır.
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Pet hayvanlarında gerek iç ve gerekse dış parazitler oldukça yaygındır. Bu parazitlere yönelik tedavi
masrafları oldukça önemli bir pay oluşturmaktadır.
Kanatlı yetiştiriciliğinde –özellikle broiler yetiştiriciliğinde- coccidiosis önemli bir yer teşkil etmektedir.
Coccidiosise yönelik olarak civcivlerde yurt dışından ithal edilen aşı uygulamaları ya da Bakanlıkça
izin verilen bazı yem katkı maddeleri uygulanmaktadır.
Şehir hayatında yaşayan sokak hayvanları (bilhassa köpekler) aynı ortamda yaşayan insanlara
bazı zoonoz parazitleri (hydatidosis gibi) bulaştırabilmektedir. Belediyeler tarafından kısırlaştırılan
köpeklere anti-paraziter uygulama yapılsa da bazı belediyeler tarafından kısırlaştırmayı takiben
sokağa geri bırakılan hayvanlar kontrolsüz biçimde etrafa atılan parazitli hayvan dokularını yiyerek
tekrar parazitle enfekte olabilmekte ve insanlar için risk teşkil etmektedir.
Tarım ve Orman Bakanlığınca, 22.01.2011 tarihli ve 27823 sayılı Resmî Gazete’de “İhbarı Mecburi
Hayvan Hastalıkları ve Bildirimine Dair Yönetmelik” aşağıdaki şekilde yayımlanmıştır. Bu hastalıklar
ile mücadele ülkemizde öncelik almaktadır. Ne var ki dünyada yeni veya yeniden ortaya çıkan hayvan
ve insan hastalıkları son derece önemli kabul edilmektedir. Ülkemizde Tarım ve Orman Bakanlığı
tarafından kabul edilen ihbarı mecburi olan hastalıklar Tablo 54’te gösterilmiştir.
İlgili mevzuatlar gereği, ruam, sığır tüberkülozu, sığır brusellozu, koyun ve keçi brusellozu, sığır vebası,
Afrika at vebası, kuş gribi, yalancı tavuk vebası, kuduz ve şap hastalığından dolayı öldürülen ve kesilen
hayvanlar için tazminat ödemesi yapılmaktadır. Bugüne kadar tazminat ödemesi yapılan sığır vebası,
ruam, atların enfeksiyoz anemisi, kuş gribi hastalıkları ile mücadelede başarılı olunmasına rağmen
tüberküloz, bruselloz gibi bazı hastalıklarda yeterli ödenek sağlanamadığından sonuç alınamamıştır.
Tazminat uygulamalarındaki yasal düzenlemelerde geçmişten günümüze fazla bir farklılık
olmamasına rağmen temel değişim, ödemelere esas teşkil eden bütçe kaynağında olmuştur. 2007
yılından itibaren tazminat desteği, Tarımsal Desteklemeler Kararnamesi kapsamına alınmıştır. Tüm bu
çalışmalara rağmen bütçe yetersizlikleri nedeni ile hastalıklarla ilgili eradikasyona yönelik bir tarama
yapılamamaktadır.
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Tablo 54. İhbarı mecburi hastalıklar
A. Kara hayvanlarının hastalıkları

B. Su hayvanlarının hastalıkları

1- Şap (FMD)

1-Epizootik hematopoetik nekroz (Epizootic haematopoietic necrosis)

2- Sığır brusellozu

2-Epizootik ülseratif sendrom (Epizootic ulcerative syndrome)

3- Sığır tüberkülozu

3-Viral hemorajik septisemi (VHS)

4- Kuduz

4-Beyaz benek hastalığı (White spot disease)

5- Mavidil

5-Sarıbaş hastalığı (Yellowhead disease)

6- Sığır vebası

6-Taura sendromu (Taura syndrome)

7- Sığırların süngerimsi beyin hastalığı (BSE)

7-Balıkların enfeksiyöz hematopoetik nekrozisi (IHN)

8- Koyun keçi brusellozu

8-Enfeksiyöz somon anemisi (Infectious salmon anaemia)

9- Koyun ve keçi vebası (PPR)

9-Perkinsus marinus enfeksiyonu (Infection with Perkinsus marinus)

10- Koyun keçi çiçeği

10-Microcytos mackini enfeksiyonu (Infection with Microcytos mackini)

11- Şarbon (Antraks)

11-Marteilia refringens enfeksiyonu (Infection with Marteilia refringens)

12- Scrapie

12-Bonamia ostreae enfeksiyonu (Infection with Bonamia ostreae)

13- Tavuk vebası (Avian influenza)

13-Bonamia exitiosa enfeksiyonu (Infection with Bonamia exitiosa)

14- Yalancı tavuk vebası (Newcastle)

14-Koi herpes virus hastalığı (Koi herpes virus disease)

15- Pullorum

15-Sazanların bahar Viremisi (Spring Viraemia of Carp) (SVC)

16- Kanatlı tifosu (Tavuk tifosu)

16-Kerevit vebası (Crayfish plague)

17- Ruam (Mankafa)

17-Bakteriyel böbrek hastalığı (Bakterial kidney disease) (BKD)

18- Durin (At frengisi)
19- Atların infeksiyöz anemisi
20- Equine encephalomyelitis
(tüm tipleri, Venezuela equine encephalomyelitis dahil)
21- Afrika at vebası
22- Afrika domuz vebası
23- Klasik domuz vebası
24- Domuzların veziküler hastalığı
25- Küçük kovan kurdu (Aethina tumida)
26- Arıların Amerikan yavru çürüklüğü
27- Tropilaelaps akarı (Tropilaelaps mite)
28- Kedilerin süngerimsi beyin hastalığı (FSE)
29- Sığırların nodüler ekzantemi (Lumpy skin)
30- Bulaşıcı stomatitis (Veziküler stomatitis)
31- Rift Vadisi humması
32- Bulaşıcı sığır plöropnömonisi(Contagious bovine
pleuropneumonia)
33- Enzootik sığır löykozu
34- Geyiklerin epizootik hemorajik hastalığı (EHD)
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Hayvan hastalıklarında tazminat ödemeleri 5488 sayılı Tarım Kanunu kapsamında her yıl yayınlanan
Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar ve Tebliğ ile yapılmaktadır. Tarımsal Desteklemelere İlişkin
Kararın ve Tebliğin yayınlanmasının gecikmesi tazminat ödemelerinde gecikmeye neden olmaktadır.
Bu da yetiştiricilerin mağduriyetine yol açmaktadır.
Dolaylı olarak şüpheli hayvan hastalıklarının bildiriminin yeterince yapılmamasına hatta hastalıktan
şüpheli hayvanların el altından test yapılarak ucuz fiyata satılmasına neden olduğuna dair duyumlar
alınmaktadır. Bu durum hayvan hastalıklarının yayılmasını artırarak hayvan hastalıklarıyla mücadeleyi
zorlaştırmaktadır.
Hedef: Şap, tüberküloz ve bruselloz gibi salgın hayvan hastalıklarında ülkemizin endemik durumda
olmasının önüne geçilmesi.
Strateji: Hayvan hareketlerinin yeterli derecede kontrol altına alınması ve kaçakçılığın önlenmesi.
Tablo 55. Tazminatlı hastalıklar ve tazminat oranları
Hastalığın Adı

Tazminat Oranı

Sığır brusellozu

9/10

Koyun keçi brusellozu

9/10

Sığır tüberkülozu (tüberkülin testi ile tespit)

9/10

Sığır tüberkülozu (mezbahada kesim sonu tespit)

3/4

Şap (Bakanlıkça belirlenen bölgelerde)

4/4

Kuduz (sığır, koyun ve keçilerde)

4/5

Mavi dil

3/4

Sığır vebası

4/4

Sığırların süngerimsi beyin hastalığı (BSE)

4/4

Koyun ve keçi vebası (PPR) (Bakanlıkça belirlenen bölgelerde)

4/4

Koyun keçi çiçeği

3/4

Şarbon (antraks)

3/4

Scrapie

4/4

Tavuk vebası (avian influenza)

4/4

Yalancı tavuk vebası (Newcastle)

3/4

Pullorum

3/4

Kanatlı tifosu (tavuk tifosu)

3/4

Ruam (mankafa)

3/4

Durin (at frengisi)

3/4

Atların infeksiyöz anemisi

3/4

At ensefalomyeliti (equine encephalomyelitis)

3/4

Afrika at vebası

4/4

Afrika domuz vebası

2/4

Klasik domuz vebası

2/4

Domuzların veziküler hastalığı

2/4

Küçük kovan kurdu (aethina tumida)

2/4

Arıların Amerikan yavru çürüklüğü

2/4

Tropilaelaps akarı (tropilaelaps mite)

2/4
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Kedilerin süngerimsi beyin hastalığı (FSE)

2/4

Sığırların nodüler ekzantemi (lumpy skin)

4/4

Bulaşıcı stomatitis (veziküler stomatitis)

2/4

Rift vadisi humması

2/4

Bulaşıcı sığır plöropnömonisi

2/4

Enzootik sığır löykozu

2/4

Geyiklerin epizootik hemorajik hastalığı (EHD)

2/4

Epizootik hematopoetik nekroz

2/4

Epizootik ülseratif sendrom

2/4

Viral hemorajik septisemi (VHS)

2/4

Beyaz benek hastalığı

2/4

Sarıbaş hastalığı

2/4

Taura sendromu

2/4

Balıkların enfeksiyöz hematopoetik nekrozisi

2/4

Enfeksiyöz somon anemisi

2/4

Perkinsus marinus enfeksiyonu

2/4

Microcytos mackini enfeksiyonu

2/4

Marteilia refringens enfeksiyonu

2/4

Bonamia ostreae enfeksiyonu

2/4

Bonamia exitiosa enfeksiyonu

2/4

Koi herpesvirus hastalığı

2/4

Sazanların bahar viremisi (SVC)

2/4

Kerevit vebası

2/4

Bakteriyel böbrek hastalığı (BKD)

2/4

Tazminatlı hastalıklar devlet tarafından ödenmek ile birlikte “Tarım Sigortaları Havuzu”ndan (TARSİM)
üreticilerin kayıplarında onlara maddi destek sağlamaktadır. Tarım Sigortaları Kanunu ile amaçlanan
tarım sigortalarının tanıtılması ve yaygınlaştırılmasının sağlanması ile üreticilerin doğal afetlerden
ve diğer oluşabilecek risklerden korunması amacına yönelik gerekli uygulamaları hatasız ve hızlı bir
şekilde yürütmektir.
2015-2019 yılları arasında büyükbaş hayvanlarda oluşturulan poliçe sayıları, toplam prim, sigorta
bedeli, sigortalı alan ve ödenen tazminat miktarları aşağıda listelenmiştir.
Tablo 56. Büyükbaş hayvan hayat sigortası uygulamalarına ait veriler (2015-2018)

Yıllar

Poliçe Sayısı
(adet)

Hayvan Sayısı
(adet)

Poliçe Bedeli
(TL)

Prim
Üretimi(TL)

Devlet Destek Prim
Tutarı(TL)

Ödenen Hasar (TL)

2015

26.636

464.607

2.474.850.643

200.893.425

100.446.598

97.207.967

2016

35.777

580.824

3.496.848.720

239.537.841

119.768.790

128.344.181

2017

54.856

834.409

5.441.028.015

353.246.073

176.622.808

157.834.469

2018

90.904

1.329.918

9.891.882.731

567.141.646

283.570.366

243.697.959

Kaynak: TARSİM Faaliyet Raporu (2018)
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2015-2019 yılları arasında küçükbaş hayvanlarda oluşturulan poliçe sayıları, toplam prim, sigorta
bedeli, sigortalı alan ve ödenen tazminat miktarları aşağıda listelenmiştir.
Tablo 57. Küçükbaş hayvan hayat sigortası uygulamalarına ait veriler (2015-2018)
Yıllar

Poliçe Sayısı
(adet)

Hayvan Sayısı
(adet)

Poliçe Bedeli (TL)

Prim Üretimi
(TL)

Devlet Destek
Prim Tutarı (TL)

Ödenen Hasar
(TL)

2015

11.863

645.820

343.117.422

25.594.433

12.797.215

7.965.188

2016

12.026

1.124.272

564.161.880

27.591.687

13.795.824

8.168.647

2017

15.441

1.722.618

917.105.832

35.985.010

17.992.495

12.290.593

2018

21.903

2.304.833

1.595.868.495

58.504.227

29.252.035

20.847.709

Kaynak: TARSİM Faaliyet Raporu (2018)

2015-2019 yılları arasında kümes hayvanlarında oluşturulan poliçe sayıları, toplam prim, sigorta
bedeli, sigortalı alan ve ödenen tazminat miktarları aşağıda listelenmiştir.
Tablo 58. Kümes hayvanları hayat sigortası uygulamalarına ait veriler (2015-2018)

Yıllar

Poliçe Sayısı
(adet)

Poliçe Bedeli (TL)

Prim Üretimi (TL)

Devlet Destek
Prim Tutarı
(TL)

Ödenen Hasar
(TL)

2015

192

109.483.788

1.717.004

858.502

936.528

2016

225

103.658.485

1.470.483

735.241

83.669

2017

561

150.229.204

1.777.381

888.689

294.086

2018

696

283.511.665

3.468.267

1.734.132

882.133

Kaynak: TARSİM Faaliyet Raporu (2018)

5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu’nun 12’nci maddesine istinaden, Cumhurbaşkanı Kararı ile
kapsama alınan riskler sebebiyle, Arıcılık Kayıt Sistemi’ne(AKS) kayıtlı olan aktif (içinde arı olan),
plakalı, modern kovan niteliğindeki kovanlarda meydana gelen zararlar aşağıda yazılı esas ve şartlara
göre uygulanmaktadır.
Tablo 59. Arıcılık (arılı kovan) sigortası uygulamalarına ait veriler (2015-2018)
Yıllar

Poliçe Sayısı
(adet)

Poliçe Bedeli (TL)

Prim Üretimi (TL)

Devlet Destek
Prim Tutarı (TL)

Ödenen Hasar
(TL)

2015

7.720

282.566.485

3.554.995

1.777.478

575.317

2016

9.998

435.842.005

5.549.143

2.774.547

718.708

2017

9.803

428.381.275

5.345.055

2.672.503

1.284.715

2018

10.489

591.737.550

6.770.876

3.385.414

1.473.105

Kaynak: TARSİM Faaliyet Raporu (2018)
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Ülkemizde Hayvan Hastalıkları ile Mücadele Çalışmalarına Bazı Örnekler:
Şap hastalığı ile mücadele: Şap hastalığına yönelik olarak “Bölgesel Risklerin Kademeli Azaltılmasına
Dayalı Şap Hastalığının Kontrolü ve Eradikasyon Eylem Planı” hazırlanmış ve 2014 yılı ocak ayından
itibaren uygulamaya konulmuştur. Plan çerçevesinde yapılacak çalışmalar ile Trakya’nın aşılı ariliğinin
sürdürülmesi, Anadolu’da ise ülkemizin şap hastalığından aşılı ariliği hedeflenmiştir. 2025 yılına kadar
ülkemizin tamamında şap hastalığından aşısız arilik statüsüne ulaşmak hedeflenmiştir. Hastalıkla
mücadele kapsamında ülkemizde bulunan tüm sığırlar ilkbahar ve sonbahar olmak üzere yılda iki kez
aşılanmaktadır. OIE tarafından şap hastalığı yönünden aşılı ari statüdeki Trakya bölgesinde bulunan
tüm koyun-keçiler ise yılda bir kez hastalığa karşı aşılanmaktadır.
Kuduz hastalığı ile mücadele: Kuduz hastalığı ile mücadele hem yaban hayatında havadan aşılama
ile hem de sahipli ya da sahipsiz kedi ve köpeklerin aşılanması yolu ile sürdürülmektedir. Hastalığın
kontrol altına alınması amacıyla Avrupa Birliği destekli olarak “Kuduz Hastalığına Karşı Ağızdan
Aşılama Projesi” 2014-2016 yıllarında uygulanmıştır. Proje kapsamında yılda bir kez olmak üzere 3
yıl süreyle yaban hayatına karşı, 105 bin km² ormanlık ve kırsal alanda havadan aşılama çalışması
yapılmış, her uygulama döneminde yaklaşık 1,9 milyon adet aşılı yem kullanılmıştır. Söz konusu projenin
devamı niteliğinde 2019 yılı başında başlayan yeni proje ile 3 yıl süreyle toplam 5 uygulamada, her bir
kampanyada 4,5 milyon adet aşılı yem kullanılarak, 225 bin km² ormanlık ve kırsal alanda havadan
aşılama çalışması sürdürülmektedir.
Brusella hastalığı ile mücadele: Brusella hastalığı ile mücadele, konjuktival aşı kullanılarak
sürdürülmektedir. Aşılar Pendik Veteriner Kontrol Enstitü Müdürlüğü tarafından üretilmektedir.
Hastalıkla mücadele amacı ile aşılamanın yanında, atık yapan hayvanlarda ve bu hayvanların
bulunduğu işletmede izleme yapılmaktadır. Yavru atıkları görülen işletmelerde bulunan hayvanlarda
klinik gözlem yapılıp, yakın dönemde yavru atmış ya da vaginal akıntısı olan hayvanlardan vaginal svap
alınarak ya da varsa yavru atıkları bakteriyolojik teşhis için ilgili Enstitü Müdürlüğüne gönderilmektedir.
Bakteriyolojik olarak hastalık tespit edilen hayvanlar şarta tabii kesime gönderilmekte ve hayvan
sahiplerine 9/10 oranında tazminat ödemesi yapılmaktadır. Hastalıkla mücadelede aşılama, kordon
karantina, itlaf, imha ve tazminat uygulamaları yapılmaktadır. Programlı brusella aşıları 3-6 ay
yaştaki dişi buzağı, dişi kuzu ve oğlaklar ile damızlığa ayrılacak erkek kuzu ve oğlaklarda yıl boyu
uygulanmaktadır.
Tüberküloz hastalığı ile mücadele: Ülkemizde sığır tüberkülozu hastalığı ile mücadele “Sığır
Tüberkülozu Yönetmeliği” hükümlerine göre yapılmakta ve mezbahada kesim sonrasında ve kurban
kesim yerlerinde sığır tüberkülozu hastalığının varlığı resmi veteriner hekimlerce tespit edilen sığırlar
için “Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği” hükümlerine göre hayvan sahiplerine tazminat
ödemesi yapılmaktadır. Hastalığın tüberkülin testi ile tespit edildiği durumlarda 9/10, mezbahada ve
kurban kesim yerlerinde tespit edildiği durumlarda ise 3/4 oranında tazminat ödemesi yapılmaktadır.
Şarbon hastalığı ile mücadele: Şarbon hastalığı ile mücadele “Şarbon Hastalığına Karşı Korunma
ve Mücadele Yönetmeliği” hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda, hastalık
şüphesi olan ani hayvan ölümlerinde numune alımları yapılır. Alınan numunelere Bölge Veteriner
Kontrol Enstitülerinde analizler yapılarak hastalığın varlığı teyit edilir. Hastalık teyidi sonrası bölgede
uygulanan karantina ve kordon tedbirleri gereği tüm duyarlı hayvanların ve hayvansal ürünlerin girişçıkışı yasaklanır. Hastalık çıkışı olan yerlerde hastalık ile mücadelede önemli bir aşama olan aşılama
çalışmaları 5 yıl süre ile programlı şekilde düzenli devam ettirilmektedir. Hastalık sonrası ölen ve enfekte
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olduğundan şüphelenilen hayvanlar etkenin hava ile teması sonucu sporlandığından kesinlikle otopsi
yapılmadan kireçlenerek gömülmekte veya yakılmaktadır. Hastalığın çıktığı işletme ve çevresinde
etkenin yayılımının engellenmesi için temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri gerçekleştirilmektedir.
Mavidil hastalığı ile mücadele: Bakanlığımız tarafından mavidil hastalığı ile mücadele 5996 sayılı
Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ile 15.04.2018 tarihinde Avrupa Birliğine
uyum çerçevesinde Resmî Gazete’de yayımlanan “Mavidil Hastalığına Karşı Korunma ve Mücadele
Yönetmeliği” hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Vektörel bir hastalık olan mavidil
hastalığına karşı, hastalığın yayılmasına neden olan vektör sineklerin yaşam alanlarının azaltılması
çalışmaları Belediyeler ile koordineli bir şekilde yürütülmektedir. Yetiştiriciler tarafından da hayvanların
bireysel olarak ilaçlanması gerçekleştirilmektedir. Ülkemizde özellikle iklimsel ve coğrafi olarak
hastalığın görülmesi için riskli bölgeler olan Marmara, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinin
kıyı şeritleri mavidil hastalığı ile mücadele kapsamında son üç yıl içinde hastalık mihrakı olan yerlerde
koyunların gebe olmadıkları dönemde aşılamaları yapılmaktadır. Trakya bölgesindeki koyunların ise
mihrak olup olmadığına bakılmaksızın tamamı aşılanmaktadır. Hastalık çıkışı olan yerlerde kordon ve
karantina tedbirleri uygulanarak hayvan, hayvansal ürün giriş ve çıkışları yasaklanmaktadır. Hastalığın
bulunduğu mihrakta temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri yapılarak yayılımı engellenmektedir.
Ruam hastalığı ile mücadele: Tek tırnaklı hayvanların ruam hastalığından korunmasını sağlamak ve
hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla, tek tırnaklı hayvanların iller arası nakillerinde daha önce
teste tabi tutulmamış olduğu tespit edilen hayvanlar ile riskli değerlendirilen veya kimlik belgesi
bulunmayan at ve katırlar mallein testine tabi tutulmaktadır. Eşekler ise klinik muayeneden geçirildikten
sonra veteriner sağlık raporu verilerek sevklerine müsaade edilmektedir. Ankara, İstanbul, İzmir,
Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli illerine (TR-1) diğer illerden tek tırnaklı hayvan sevklerinde, hayvanlar
sevk işleminden önce 30 gün süreyle karantinada tutulmakta bu süre içinde önce kan numunesi
alınmakta, ardından mallein testi yapılarak negatif olanların sevklerine izin verilmektedir.
LSD hastalığı ile mücadele: Ülkemizde ilk defa 2013 yılında sığırların Nodüler Ekzantemi (Lumpy
skin) tespit edilmiştir. Salgın meydana geldiğinde, etkilenen ve kontak halinde bulunan hayvanlar
itlaf edilmekte veya kesime gönderilmektedir. Mihrak etrafında koruma ve gözetim bölgeleri
oluşturulmakta karantina tedbirleri uygulanmaktadır. Ayrıca vektörlerle mücadele, hayvan
hareketlerinin kısıtlanması, tarama, dezenfeksiyon uygulamaları ve karantina alanı içindeki
hayvanlara aşı uygulaması yapılmaktadır. “Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri
Kontrolü Genelgesi” kapsamında ülke genelinde LSD’ye karşı koruma amaçlı koyun keçi çiçek aşısı
uygulanmaktadır. “Sığırların Nodüler Ekzantemi (LSD) Hastalığının Kontrolü ve Önlenmesi” isimli
AB projesinin 2019 yılı içerisinde açılışı yapılmış olup 2020 yılında faaliyetlere başlanacaktır. Üç alt
bileşenden oluşan projede; teknik yardım, aşı alımı ile laboratuvar malzemeleri ve sinek tuzakları
alımı gerçekleştirilmektedir.
Koyun-keçi çiçek hastalığı ile mücadele: Trakya’da tüm küçükbaş hayvanlar, Anadolu’da ise hastalık
mihraklarındaki koyun ve keçiler, kuzu ve oğlaklar ile birlikte çıkış yılında ve sonraki 2 yıl boyunca, üst
üste hastalık mihrakının en az 10 km yarıçapındaki alanda aşılanmaktadır.
Koyun-keçi vebası hastalığı ile mücadele: Anadolu’da hastalık mihraklarındaki tüm hayvanlar, mihrak
görülmeyen yerlerde ise daha önce aşılanmamış ya da aşı geçmişinden şüphe edilen ergin hayvanlar
ile 2018 yılında yeni doğan genç hayvanlar, Trakya’da ise tüm küçükbaş hayvanlar aşı geçmişine
bakılmaksızın 3 aydan itibaren aşılanmaktadır.
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Kuş gribi hastalığı ile mücadele: Türkiye’de ilk kuş gribi vakası 2005 yılında görülmüş olup 2006
yılında insan enfeksiyonlarının ve ölümlerinin de görüldüğü birkaç vaka olarak ülke geneline
yayılmıştır. Bu vaka can ve ekonomik kayıplara neden olmasının yanı sıra, basın tarafından yapılan
kontrolsüz haberler toplumda infiale neden olmuştur. Dolayısıyla bu süreç ülkemizde bir salgın
hazırlığının olmadığını ortaya koymuş olup hızlıca Dünya Bankası, AB, Amerika Birleşik Devletleri
Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) ve Türkiye tarafından finanse edilen “Kuş Gribi ve İnsana
Tesir Eden Salgına Karşı Hazırlık ve Mücadele Projesi”nin(Avian Influenza and Human Pandemic
Preparedness and Response Project) hazırlanmasını sağlamıştır. Proje: hayvan sağlığı, insan sağlığı
ve iletişim olmak üzere üç bileşenden oluşmuştur. Kuş gribi hastalığı ile ilgili olarak yurt genelinde
yapılan mücadelenin ardından hastalık kısa sürede kontrol altına alınmıştır. Ülkemizde 2007 ve 2008’in
başlarında ortaya çıkan salgınlar, müdahale için daha hazırlıklı olunması ve iletişimin etkin bir şekilde
sağlanabilmesi sayesinde hızlıca tespit edilmiştir. Söz konusu hastalıkla mücadele “Tavuk Vebası
Hastalığına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği” ve “Avian Influenza Hastalığı Acil Eylem Planı”
kapsamında yürütülmektedir. Hastalık tespit edilmesi durumunda 3 km koruma ve 10 km gözetim
alanı oluşturulmakta ve duyarlı hayvanların giriş ve çıkışlarına kısıtlamalar getirilmektedir. Ülkemizde
Avian influenza hastalığı ile mücadelede tazminatlı itlaf politikası uygulanmakta olup hastalığa karşı
aşılama yapılmamaktadır. 2018 yılında tüm ülkemizi kapsayacak şekilde hastalık hakkında aktif
sürvey çalışması yapılmıştır. Ayrıca klinik sürvey çalışmaları da devam etmektedir. Hastalığın çıkması
durumunda ihracatın kesilmemesi amacıyla yayınlanan “İhbarı Mecburi Tavuk Vebası Hastalığından
Ari Bölgelerin Tanımlanması ve İlanı Hakkında Talimat” kapsamında 81 ilimiz hastalıktan ari bölge ilan
edilmiş olup, 2017 yılında bu talimat kapsamında sürvey planları hazırlanarak uygulanmıştır.
Kanatlılarda salmonella ile mücadele: Avrupa Birliği müktesebatına uyum çerçevesinde Salmonella
ve diğer gıda kaynaklı zoonotik etkenlerin halk sağlığına yönelik risklerini ve görülme sıklığını
azaltmak amacıyla yem dahil özellikle birincil üretim olmak üzere, üretim, işleme ve dağıtımın ilgili
tüm aşamalarında tespiti ve kontrolü için uygun ve etkili tedbirlerin alınmasına ilişkin usul ve esasları
düzenleyen “Salmonella ve Belirlenmiş Diğer Zoonotik Etkenlerin Kontrol Altına Alınması Yönetmeliği”
Yönetmelik ayrıca; zoonotik etkene yönelik ulusal kontrol programlarının oluşturulmasını, gıda ve yem
işletmecileri tarafından kendi işletmeleri için hazırladıkları kontrol programlarının onaylanmasını ve
antimikrobiyal direncinin izlenmesi hususlarını da içermektedir. Belirtilen Yönetmeliğin 12. maddesi
gereği “Ulusal Salmonella Kontrol Programı” geliştirilmesi için ihtiyaç duyulan sürvey çalışması,
2014-2017 yılları arasında Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından
desteklenen 113R036/113R037 nolu “Kanatlı Hayvanlardan ve Gıdalardan Salmonella İzlenmesi ve
Kontrol Programlarının Geliştirilmesi Projesi” ile gerçekleştirilmiştir. Bu Proje ile elde edilen bilimsel
veriler ışığında 2018 yılında “Ulusal Salmonella Kontrol Programı” hazırlanmıştır.
Yalancı tavuk vebası (newcastle) hastalığı ile mücadele: Söz konusu hastalıkla mücadele “Yalancı
Tavuk Vebası Hastalığına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği” ve “Yalancı Tavuk Vebası Hastalığı
Acil Eylem Planı” kapsamında yürütülmektedir. Hastalık tespit edilen işletmelerdeki hayvanlar
tazminatsız olarak itlaf edilmektedir.2018 yıllında tüm ülkemizi kapsayacak şekilde hastalık hakkında
aktif sürvey çalışması yapılmıştır.
Hayvan Hastalıklarıyla Mücadele ve Hayvan Hareketleri Genelgesi’ne göre her yıl uygulanan aşılama
programları kapsamında şap, brusella, kuduz, şarbon, koyun-keçi vebası, LSD, mavidil vb. aşıların
yetiştiriciler tarafından zorunlu olarak yaptırılması gerekmektedir. Bu programlar kapsamında hayvan
popülasyonundaki aşılama yüzdesini artırarak yeterli koruma sağlayabilmek için aşısını yaptırmayan
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yetiştiricilere 5996 sayılı Kanun’un 36. maddesine göre cezai yaptırım uygulanması hükmü amirdir.
Hal böyle iken daha önceki yıllarda program kapsamındaki aşıların büyük çoğunluğundan yalnızca
uygulayan personeli teşvik amacıyla 5996 sayılı Kanun kapsamında alınan el emeği ücreti dışında
ücret alınmamaktaydı. Bu da aşılama yüzdelerinin artmasına ve doğal olarak salgın hastalıklarla
mücadelenin başarısının artmasına yol açmaktaydı. Ancak bu yıl getirilen uygulama ile programlı
aşıların ücreti mukabilinde (hayvan başı yaklaşık 3-5 TL) uygulanmasına karar verilmiş olması
zaten zor şartlarda üretim yapan yetiştiriciye ekonomik yük getirecek olup, yeterli oranda aşılama
yapılamaması sonucunda hastalıkların yayılmasına ve mihrak sayılarında artışa neden olacağı
düşünülmektedir. Bu durum düzeltilmezse korumanın tedaviden daha ucuz olması ilkesi ile çelişecek
ve hayvan hastalıklarıyla mücadelede başarıyı düşürecektir.
Tablo 60. Mücadele çalışmaları içerisinde 2016-2018 yıllarında uygulanan aşılara ve uygulama sayılarına dair Veteriner Bilgi
Sistemi (VETBIS) verileri
2016

2017

2018

Şap-Büyükbaş (Yılda iki kez)

24.456.659

28.804.084

32.473.410

Şap-Küçükbaş

960.700

2.377.669

4.120.929

Sığır Brusellozu

1.853.502

2.313.629

2.604.939

Koyun-Keçi Brusellozu

4.026.249

4.771.439

5.458.398

Koyun-Keçi Çiçek Hastalığı

2.348.364

2.604.630

4.391.777

Şarbon-Büyükbaş

346.864

382.806

572.038

Şarbon-Küçükbaş

352.532

280.215

372.238

Kuduz (Kedi-Köpek)

642.637

599.973

531.787

Koyun-Keçi Vebası

12.089.809

13.459.956

14.318.532

Mavidil

4.569.693

1.699.648

1.917.794

Lumpy Skin Disease

11.575.561

13.864.033

15.048.777

8.1.3. Zoonoz Hastalıklar ve İnsanlardaki Durumu
Hayvanlardan insanlara veya insanlardan hayvanlara geçen hastalıklar zoonoz olarak tanımlanmaktadır
ve 1415 enfeksiyöz ajandan 868’i (%61’i) zoonozdur. Yeni ortaya çıkan etkenlerin ise %75’i zoonoz
olarak tespit edilmiştir. OIE verilerine göre ülkemizde 2000-2018 yılları arasında zoonoz kaynaklı:
brucellosis, salmonellosis (S. Enteritidis, S. Typhimurium), leishmaniosis, antraks, Echinococcosis/
hydatidosis, campylobacteriosis, toxoplasmosis, listeriosis, Escherichia coli O157, leptospirosis,
tularemi, Q humması, Batı Nil ateşi, kuduz, hantavirüs akciğer sendromu, trichinellosis, yüksek
patojen Avian influenza, Kırım-Kongo kanamalı ateşi, sığır tüberkülozu hastalıklarının bildirimleri
yapılmıştır. Bütün bu hastalıkların hepsi her yıl görünmese de bu kapsamda 2000 yılında bütün bu
hastalıklardan kaynaklı 37.683 kişi hastalanmışken, 2018 yılında hastalanan ve bildirimi yapılan kişi
sayısı 15.132 kişiye gerilemiştir.
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Şekil 3. Türkiye’de zoonoz kaynaklı hastalanan insan sayısı (kişi)

Dikkat çeken bir husus 2000 yılındaki 37 binden fazla vaka sadece 4 hastalıktan kaynaklı iken, 2018
yılındaki 15 binden fazla vakanın 13 hastalıktan kaynaklanıyor olmasıdır. Yıllar itibarıyla vaka sayısı
azalmış da olsa bildirimi yapılan hastalık türlerinin arttığı görülmektedir (Örneğin Batı Nil Virüsü)
(Kaynak: http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Countryinformation/Zoonoses verilerinden
hazırlanmıştır.).
2018 yılında OIE’ye 13 hastalık için insan vaka bildirimi yapılmıştır. Toplamda hastalanan 15132 kişinin
en fazla brucellosisten hastalandığı, bunu %15,9 ile leishmaniosis, %12,36 ile de salmonellosisin izlediği
görülmektedir (Şekil 4).
Şekil 4. Zoonozların Türkiye genelindeki dağılımı

Kaynak:http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Countryinformation/Zoonoses verilerinden hazırlanmıştır.
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Leishmaniosis vektör sineklerle bulaşan zoonotik bir hastalıktır. Özellikle köpeklerin rezervuar olarak
rol oynadığı türler bu hastalığın epidemiyolojisinde önemlidir. OIE verilerine göre leishmaniosis
ülkemizde insanlarda ikinci sırada bildirilen zoonotik hastalıktır. Ülkemizde, küresel ısınmayla birlikte
vektörlük yapan canlıların yayılışının artması sonucunda bu gibi ihmal edilen hastalıklarda artış
göstereceği öngörülmektedir.
Bugün itibarıyla dünya üzerinde her üç kişiden birinin toxoplasmosis yönünden pozitif olduğu ifade
edilmektedir. Bu genelleme ülkemiz için de doğru kabul edilmektedir. OIE verilerine göre Türkiye’de
bildirilen vaka sayısının azlığı genelde gebelik esnasında kadınlarda bu parazit hastalığına bağlı
abort vakalarının kayıt altına alınması sebebiyle olması muhtemeldir. Parazitle enfeksiyon sonrasında
insanda genelde klinik belirti izlenmez. Ancak genelde çiğ etten bulaştığı bilinen bu parazit hastalığı
günümüzde beyin kanseri başta olmak üzere şizofreni gibi bazı patolojilerin temelinde yattığı kabul
edilmektedir. Araç sürücülerinin özellikle refleks zamanının uzaması sonucu yaptıkları trafik kazalarına
neden olan etkenler arasında bu parazitin de olabileceği ifade edilmektedir.
OIE verilerine göre ülkemizdeki insanlarda dördüncü sırada yaygın parazit hastalığı, hydatidosis
ya da kist hidatid adlı larvadır. Bu parazit hastalığı insanda cerrahi yolla tedavi edilmekle birlikte
hastaya uygulanan teşhis, tedavi ve operasyon işlemleri maliyetlidir. Bunun yanı sıra hasta uzun
bir süre işe gidemediği için bu parazit hastalığı iş gücü kayıpları ile birlikte ciddi ekonomik kayba
sebep olmaktadır. İnsanlarda yaptığı bu etkinin yanı sıra kasaplık hayvanlarda kesimi takiben sakatatı
oluşturan organların bir kısmının ya da tümünün imhasıyla sonuçlanan bir ekonomik kayba ayrıca
sebep olmaktadır. Enfekte hayvanlarda bu parazite bağlı verim düşüklüğü de ciddi boyuttadır.
Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile birlikte zoonozların kontrolünü amaçlayarak koordineli
çalışmayı organize eden “Türkiye Zoonotik Hastalıklar Milli Komitesi” ni kurmuştur. Türkiye Zoonotik
Hastalıklar Milli Komitesi bünyesinde, konusunda uzman akademisyenler ve konu ile ilgili tüm kurum
ve kuruluş temsilcilerinden teşekkül eden “Zoonotik Hastalıklar Alt Kurulları” oluşturulmuştur. Alt
Kurullar ile beraber Türkiye Zoonotik Hastalıklar Eylem Planı hazırlanmıştır. Zoonotik hastalıklara
yönelik hazırlanan “Türkiye Zoonotik Hastalıklar Eylem Planında (2019-2023) “Nihai Hedef”,
ülkemizde zoonotik hastalıkların koruma ve kontrol stratejilerinin geliştirilmesi ve bunların başarı ile
uygulanmasıdır.
8.1.4. Serbest Veteriner Hekimlik Hizmetleri
Ülkemizde veteriner hekimlik hizmetleri 1985-1990 yıllarına kadar devlet eliyle yapılmakta iken, bu
tarihten sonra birtakım hizmetler özel sektöre bırakılmıştır. Serbest veteriner hekimlik başlangıçta
istenilen düzeye gelememiştir ve ilk serbest veteriner hekim muayenehanesi 1954 yılında açılmıştır.
1990’lı yıllarda yüksek bedelli kültür ırkı hayvanların ülkemize girmesi ve evde beslenen küçük evcil
hayvanların yaygınlaşmaya başlaması ile serbest veteriner hekim muayenehanelerinin sayısında artış
olmuştur.
Serbest veteriner hekim muayenehanelerinin açılması ile toplum sağlığı açısından da ciddi hizmetler
verilmeye başlanmıştır. Bütün devletlerde koruyucu hekimlik çok önem arz etmektedir. Hastalığın
çıkmadan önlenmesi, insan sağlığı ile hayvan sağlığı açısından oldukça önemli olduğu gibi, tedavi
maliyeti de oldukça düşürmüştür. En başta bu gerekçeler ile serbest veteriner hekimliğin icrası
ülkemiz açısından da oldukça önemlidir.
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1995 yılında ilk defa Serbest Veteriner Hekimlik Yönetmeliği çıkartılmıştır. Ancak mesleğin icrası
meslek örgütüne bırakılmak yerine Tarım ve Orman Bakanlığının uhdesinde kalmıştır. 2001 yılında
çıkarılan Hayvan Islahı Kanununa bir madde konularak serbest veteriner hekimlerin veteriner ilaçları
bulundurmaları ve satmaları sağlanmıştır. Bugün gelişmiş ülkelerde veteriner hizmetlerinin %70’i
serbest veteriner hekimleri tarafından verilmektedir.
Günümüzde 5987 serbest veteriner hekim, 4807 muayenehane, 310 poliklinik, 32 hayvan hastanesi
bulunmaktadır. Serbest veteriner hekimlik hizmetleri muayenehane, poliklinik ve hayvan hastanesi
bünyesinde verilmektedir.
8.1.5. Veteriner Sağlık Ürünleri
“Veteriner Tıbbi Ürünler” ve “Tıbbi Olmayan Veteriner Sağlık Ürünleri”nden oluşan Veteriner Sağlık
Ürünleri Sektörü ülkemizde yaklaşık 500 milyon $ değerinde ekonomik büyüklüğe sahiptir (Bu
rakama Tarım ve Orman Bakanlığı üretimleri dâhil değildir). Sektörde: veteriner tıbbi ürün üretim
tesisleri, pazarlama izin (ruhsat) sahipleri, veteriner ecza depoları, perakende satış iznine sahip
veteriner hekimler, eczacılar dâhil olmak üzere 50 binden fazla kişi istihdam edilmektedir. Veteriner
sağlık ürünleri sektörü, hayvan sağlığı ve hayvan refahı için vazgeçilmez olan veteriner sağlık ürünleri
ile hayvan varlığımıza hizmet vermektedir.
Ülkemizde şuan yeni aşı veya ilaç geliştirecek, bu konuda özel sektöre öncülük edecek, ülke hayvan
sağlığına uygun aşı suşu kullanılması, biyoeşdeğerlik/biyoyararlanım, kalıntı ve diğer toksikolojik
çalışmalar gibi mutlak suretle gerekli olan çalışmaları AB, OIE vs. standartlarında ve güvenilir olarak
gerçekleştirecek veya yapılmış çalışmaları değerlendirecek bir kurum bulunmamaktadır. Bu nedenle
ülkemiz bu alanda tam anlamıyla yurt dışı kaynaklı faaliyet ve çalışmalara muhtaç durumdadır. Diğer
taraftan Tarım ve Orman Bakanlığı, veteriner tıbbi ürünlerin ruhsatlandırılması ile ilgili işlemler başta
olmak üzere, bu ürünlerle ilgili dünyadaki gelişmelerin takibi ve ülkemiz şartlarına uyarlanması,
bilimsel görüş oluşturulması, ülkesel bir veteriner ilaç ve aşı politikasının oluşturulması, denetimlerin
gerçekleştirilmesi, bağlı veteriner kontrol enstitülerinde görev yapan personelden faydalanmaktadır.
Ancak bu personellerin büyük çoğunluğu enstitülerin asli vazifeleri olan hastalık teşhisi, kalıntı analizi
gibi ilaç ve aşılarla ilişkili olmayan konularda çalışmakta ve kendi iş yoğunlukları nedeniyle veteriner
tıbbi ürünlerle ilgili hususlara zaman ayıramamaktadır. Yine şu anda Genel Müdürlükçe yürütülen
GMP, ruhsatlandırma ve farmakovijilans gibi bazı faaliyetlerinin bilimsel ve teknik altyapıya sahip
bir merkeze devri ile birlikte Genel Müdürlüğümüz iş yükü azalacak ve koordinatör ve düzenleyici
bir kurum durumunda olacaktır. Konu ile ilgili proje teklifinin 11’inci Kalkınma Planı’nda yer almasını
sağlanmıştır; ilerleyen süreçte, gelişmiş ülkelerdeki modelleri de incelenerek, uygulama aşamasına
geçilmesi sağlanmalıdır.
İyi Üretim Uygulamaları (GMP):
5996 sayılı Kanun gereği, veteriner tıbbi ürünlerin üretimi, ithalatı, ihracatı ve piyasaya arzı için Tarım
ve Orman Bakanlığından onay alınması zorunludur. 2011 yılında, AB’ye uyum çerçevesinde veteriner
tıbbî ürünlerin (VTÜ) üretimi için uluslararası bir gereklilik olan “İyi Üretim Uygulamaları (GMP)” şartı
getirilmiştir. Ülkemizde veteriner ilaçları ve veteriner tıbbî ürünler GMP standartlarında ve Avrupa İlaç
Ajansı (EMA) gerekliliklerini taşıyan tesislerde üretilmekte veya aynı standartlara sahip yurt dışındaki
tesislerden ithal edilmektedir. Tarım ve Orman Bakanlığınca GMP Sertifikası verilmiş yurt içinde 32,
yurt dışında 26 olmak üzere toplam 58 adet VTÜ üretim yeri mevcuttur. Yurt içinde 29 adet veteriner
farmasötik ürün (ilaç) üretim yeri ve 3 adet özel sektöre ait veteriner biyolojik ürün (aşı) üretim yeri
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Ülkemizde ilk defa İstanbul’da 1892 yılında aşı üretimi yapmak üzere bir tesis kurulmuştur. Bu tesiste
çiçek, kuduz, antraks aşıları başarı ile üretilmiştir. 1910-1929 yılları arasında Pasteur antraks aşısı
üretilmiş, sonrasında Süreyya Aygün tarafından geliştirilen Türk Üniversal Anthraks aşısı 1953 yılına
kadar kullanılmıştır. Bu yıldan sonra MaxSterne tarafından geliştirilen Bacillus anthracis 34 F2 suşu
ile hazırlanan aşılar antraks hastalığı ile mücadele için üretilmiştir. Ülkemizde 1969 yılında Orta Doğu
Sığır Vebası salgını sırasında sığır vebası aşı üretimine başlanmıştır. Bu aşılamalar sayesinde sığır
vebası eradike edilerek arilik statüsü gereği günümüzde aşı uygulamaları durdurulmuştur. 1969
yılından günümüze kadar Şap Enstitüsü tarafından küçükbaş ve büyükbaşlarda uygulanmak üzere
şap aşısı üretilmektedir.
Şekil 5. 1967-2019 yılları arasında şap aşısının üretim metot ve miktarları

Ülkemizde şap aşısının üretilmesi son derece önemli ve stratejiktir. Şöyle ki şap aşısının aşılama
kampanya döneminde rapel uygulamaları ile mihrak aşılamaları için gerekli aşı miktarı yaklaşık 3740 milyon sığır doz olarak hesaplanmıştır. 2018 yılında 38.294.775 doz aşı toplam 38.823.420 TL
bütçe ile üretilmiştir. Şayet ülkemize şap aşısı ithal edilse idi, ithalatın ülkemize yıllık maliyet yaklaşık
40 milyon € (240 milyon TL) olacaktı. Ülkemizde Şap Enstitüsünde aşının üretilmesi ile aşının
zamanında karşılanabilmesi ve ülkede mevcut şap virüslerine karşı koruyuculuk (antijenik uyum)
sağlanmaktadır.
Ülkemizde sığır ve koyun-keçi aşılarının bazıları yerli olarak üretilmekte iken; kanatlı, köpek, kedi, at ve
balık aşılarının tamamı ithal edilmektedir. Kanatlı aşılarının ithalatı ülkemize 2017 yılında 37.396.235 $,
2018 yılında ise 29.083.320 $ ekonomik maliyete neden olmaktadır. At aşılarında ise hayvan başına
uygulanan doz maliyeti 8,049-7,988 $ arasında değişmekte ve bu noktada en yüksek maliyetli doz
olarak karşımıza çıkmaktadır. Hayvansal immünolojik ürünlerin 2017 yılında toplam ithalat maliyeti
49.540.992 $, 2018 yılında ise 43.467.505 $ olmuştur.
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Tablo 61. 2017-2018 yılları arasında veteriner immünolojik ürün ithalatı
2017

2018

Hedef Tür

Doz

Ekonomik
Değer($)

$/Doz

Doz

Ekonomik
Değer($)

$/Doz

Kanatlı Aşısı

13.007.774.500

37.396.235

0,003

10.624.444.805

29.083.320

0,003

Sığır Aşısı

35.559.802

7.513.505

0,211

24.248.135

8.321.590

0,343

Koyun-Keçi Aşısı

14.838.825

1.183.063

0,080

14.330.100

1.276.408

0,089

Köpek Aşısı

3.287.855

1.968.579

0,599

2.695.562

2.722.875

1,010

Kedi Aşısı

440.425

611.997

1,390

730.355

1.004.979

1,376

At Aşısı

57.410

462.084

8,049

70.590

563.845

7,988

0,007

77.585.000

494.488

0,006

10.744.104.547

43.467.505

Balık Aşısı

61.760.000

405.529

Toplam

13.123.718.817

49.540.992

İzinli ürünlerin yaklaşık %24’ü yerli olsa da piyasada bulunan ürünlerin çeşitliliğinde durum farklıdır.
Veteriner tıbbi ürünlerin toptan satışı Tarım ve Orman Bakanlığından ruhsatlı “veteriner ecza
depoları” ile veteriner biyolojik ürünler hariç Sağlık Bakanlığından ruhsatlı “ecza depoları” aracılığı ile
yapılmaktadır. Otovaksinler veteriner hekim raporuna dayanılarak üretim yeri izni bulunan tesislerdeki
GMP sertifikası kapsamı ve biyogüvenlik seviyesine uygun üretim alanlarında üretilir. Ülkemizde 4
adet izinli otovaksin üreticisi vardır. Bu firmaların 2018 yılında ürettikleri doz Şekil 6’da belirtilmiştir.
Ülkemizde özel sektör tarafından çoğunluğu su hayvanları için olmak üzere 2018 yılında 62.432.990
doz otovaksin üretilmiştir.
Şekil 6. Ülkemizde otovaksin üreten firmaların 2018 yılına ait üretim verileri

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Şap Enstitüsü Müdürlüğü ile Etlik Merkez ve Pendik Veteriner
Kontrol Enstitüsü Müdürlüklerinde bakteriyel ve viral aşılar ile antijen üretimleri yapılmaktadır.
Yurt dışında bulunan PIC/S üyesi (Uluslararası Farmasötik Denetim Sözleşmesi) otoritelerden GMP
sertifikası almış 98 adet üretim tesisinden ülkemize veteriner tıbbi ürün ithal edilmektedir. Yurt dışıPIC/S üyesi otoriteden GMP sertifikalı 80 adet farmasötik ürün (ilaç) üretim yeri ve 32 adet veteriner
biyolojik ürün (aşı) üretim yeri vardır.
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Veteriner tıbbî ürünlerin üretilmesi, ithal edilmesi, piyasaya arzı, depolanması ve uygulanması için
Bakanlıktan “pazarlama izni” (ruhsat) alınması zorunludur. Pazarlama izni, uzmanlardan oluşan
“Veteriner Tıbbi Ürün Komisyonu” tarafından verilmektedir. Ülkemizde 1.770 adet ilaç, 488 adet aşı
olmak üzere toplam 2.258 adet veteriner tıbbi ürün pazarlama iznine sahiptir. Bakanlığımızca kayıt
altına alınan Tıbbi Olmayan Veteriner Sağlık Ürünleri’nin sayısı 886’dır (Tablo 62). Ülkemizde 1.166’sı
yerli 604’ü ithal olmak üzere pazarlama izinli toplam 1.770 adet ilaç bulunmaktadır. Antibiyotik,
antiparaziter, antienflamatuvar, vitamin, mineral, amino asit gibi çok sayıda grup içerisinde geniş
yelpazede ürün çeşitliliği bulunduğundan tekel oluşacak bir durum da söz konusu değildir.
Tablo 62. Pazarlama izinli veteriner tıbbi ürünler
İthal

Yerli

Toplam

Veteriner Tıbbi Ürünler (İlaçlar)

604

1.166

1.770

Veteriner Biyolojik Ürünler (Aşılar)

372

116

488

Tıbbi Olmayan Veteriner Sağlık Ürünleri

886

Gerçek veya tüzel kişiler veteriner tıbbi ürünlerin ruhsatlandırılması ve pazarlamasını yapabilmek
için Tarım ve Orman Bakanlığından iştigal izin belgesi almak zorundadır. Ülkemizde veteriner tıbbî
ürün alanında faaliyette bulunan 143’ü yerli, 21’i yabancı veya yabancı ortaklı iştigal izin belgesi sahibi
toplam 164 firma bulunmaktadır.
Veteriner Tıbbi Ürünlerin Toptan ve Perakende Satışı:
Veteriner tıbbî ürünlerinin toptan satışı, ecza depoları veya veteriner ecza depoları kanalıyla,
perakende satışları ise eczaneler, veteriner muayenehane, klinik, poliklinik ve hayvan hastaneleri
kanalıyla yapılmaktadır (Eczanelerin aşı alma ve satma yetkisi yoktur).
Ülkemizde 192 adet ruhsatlı veteriner ecza deposu ve 7.078 adet veteriner tıbbi ürün perakende satış
noktası bulunmaktadır. Ayrıca bünyesinde tam zamanlı veteriner hekim istihdam eden hayvancılık
işletmeleri, Tarım ve Orman Bakanlığından izin alınması şartı ile veteriner ecza depolarından toptan
ürün temin edebilmektedir. Bu kapsamda, bünyelerinde tam zamanlı veteriner hekim istihdam eden
161 kamu işletmesi ve özel sektöre ait 786 hayvancılık işletmesi “veteriner tıbbi ürün toptan temin
iznine” sahiptir.
Veteriner tıbbi ürünlerin toptan ve perakende satışına ilişkin esaslar 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri,
Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ile belirlenmiştir. Kanun’un 13’üncü maddesinin birinci fıkrasında
“veteriner biyolojik ürünler dışındaki veteriner tıbbî ürünlerinin toptan satışının ecza depoları veya
veteriner ecza depoları, perakende satışlarının ise veteriner muayenehane, klinik, poliklinik, hayvan
hastanesi ve eczaneler kanalıyla yapılabileceği” hükme bağlanmıştır.
Veteriner Tıbbi Ürünlerin Toptan ve Perakende Satışı ile ilgili uygulamanın nasıl yapılacağı ikincil
mevzuat olan “Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelik”in 34’üncü maddesinde belirlenmiştir.
34’üncü maddenin birinci fıkrasında: veteriner biyolojik ürünler hariç olmak üzere veteriner
tıbbi ürünlerin toptan satışının yönetmelik hükümlerine göre Bakanlıktan ruhsat almış veteriner
ecza depoları ve Sağlık Bakanlığından ruhsatlı ecza depolarında, perakende satışı ise eczaneler
ile Bakanlıktan veteriner tıbbi ürün perakende satış izinli muayenehane, poliklinik ve hayvan
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hastanelerinde yapılabileceği, internet de dâhil olmak üzere belirtilen yerler dışında veteriner tıbbi ürün
satılamayacağı ifade edilmiştir. Ayrıca aynı maddenin 13’üncü fıkrasında bu Yönetmelik hükümlerine
göre izin verilen yerlerin, sadece izin kapsamında faaliyet gösterebileceği ve bu yerlerin dışında kalan
yerler ile dernek, birlik ve vakıf gibi kuruluşların veteriner tıbbi ürün alım, satım, depolama ve dağıtımı
yapamayacağı ifade edilmiştir.
Diğer taraftan yine Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan Veteriner Hekim Muayenehane
ve Poliklinik Yönetmeliğine göre muayenehane ve poliklinik açma yetkisi sadece veteriner hekimlere
verilmiştir. Bu sebeple dernek, birlik, vakıf ya da kooperatiflerin muayenehane ya da poliklinik açması
mümkün değildir ve muayenehane açamadıkları için bu yerlere perakende satış izni verilememektedir.
Ancak Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan Hayvan Hastaneleri Yönetmeliğine göre gerçek
veya tüzel kişiler (dernek, vakıf, birlik, kooperatif, vb) gerekli koşulları yerine getirmesi halinde hayvan
hastanesi açabileceğinden, söz konusu yerlerin hayvan hastanesi açması durumunda veteriner tıbbi
ürün perakende satış izni almasında herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.
Ülkemizde İlaç Fiyatları:
5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 13 üncü maddesinin beşinci
fıkrasında “Veteriner Sağlık ürünlerinin ambalajında satış fiyatının belirtilmesi zorunludur. Bakanlık,
ülke ihtiyaçları, piyasa koşulları, kamu yararı ve hizmetin gereklerini dikkate alarak gerektiğinde satış
fiyatlarını belirleyebilir.” hükmü yer almaktadır.
Ülkemizde veteriner tıbbi ürünlerin fiyatları AB ülkelerinde olduğu gibi serbest piyasa koşullarında
belirlenmekte ve her yılbaşında pazarlama izin sahipleri (ruhsat sahipleri) tarafından Tarım ve Orman
Bakanlığına bildirilmektedir.
Ülkemizde üretilen ve ithal edilen ürünler için GMP standartlarına geçişin sağlanması ile birlikte
kalitesiz ürünler pazardan çıkmaya başlamış ve bu nedenle fiyatlar arasındaki uçurumlar kalkmaya
başlamıştır. Bu durum da tüketiciler tarafından göreceli bir artış olarak algılanmaktadır.
Bu çerçevede, Tarım ve Orman Bakanlığınca ruhsatlandırılan ve ilk olarak piyasaya arz edilecek
veteriner tıbbi ürünlerin fiyatları ile piyasaya arz edilmiş ürünler için belirlenmiş fiyatlardaki ruhsat
sahibi firma tarafından yapılan değişiklikler serbest piyasa koşullarında oluşturularak, Tarım ve
Orman Bakanlığından fiyat onayı alınmadan belirlenmektedir. Son dönemde bazı ilaç fiyatlarındaki
değişimler Tablo 63’te gösterilmiştir. Veteriner tıbbi ürünlerin ambalajları üzerinde belirtilen satış
fiyatından daha yüksek bir bedelle satışının yapılması yasaktır. Son dönemlerde Tarım ve Orman
Bakanlığına veteriner tıbbi ürünlerin fiyatlarında artış olduğu yönünde şikâyetler gelmektedir.
•

Veteriner tıbbi ürün ham maddelerindeki fiyat artışı,

•

Çin, Hindistan ve Tayland gibi ham madde tedarikçisi ülkelerde çevre duyarlılığı nedeniyle ham
madde temininde yaşanılan sıkıntılar,

•

Döviz fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar,

•

GMP standartlarında üretim yapmanın getirdiği maliyet artışı son dönemlerdeki fiyat artışı
üzerinde etkili olmuş ve ilaç fiyatla artış göstermiştir.
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İlaçların etiket fiyatları üzerinde Tarım ve Orman Bakanlığının müdahale yetkisi yasal olarak var ise de
5996 sayılı Kanun yayınlandığından bu yana bu yetki kullanılmamıştır.
Tablo 63. 2017-2019 yıllarında bazı ilaç fiyat değişimi ile ilgili örnekler
Ürün Grubu

2017 TL

2018 Başı/TL

2018 Sonu/TL

2019

Antibiyotik

52

52

62

62

Antibiyotik

12,5

13,5

13,5

16

Antiparaziter

87

92

105

105

Vitamin

59

68,5

79

89

Vitamin

50

66

76

76

Antibiyotik

625

687

687

687

Ülkemize son ürün olarak giren veteriner ilaçlarını ithal eden firma sayısında bir düşüş gözlenmiştir.
Bununla birlikte 2018 yılında yaklaşık 52 milyon dolarlık bir ithalat gerçekleşmiştir (Tablo 64).
Tablo 64. Bitmiş ürün ithalat
Yıl

Firma Sayısı

Miktar (Adet/Kutu)

Tutar ($)

2017

33

7.502.600

52.800.000

2018

29

7.311.244

52.829.096

2019

14

1.024.876

6.131.461

Ülkemiz veteriner ilaçların ham maddesini dışarıdan ithal etmektedir. Burada da ithalatçı firma
sayısında zaman ile bir azalma görülmektedir. 2018 yılında ithalatı gerçekleştirilen ilaç ham maddesine
harcanan para yaklaşık 35 milyon Amerikan dolarıdır (Tablo 65).
Tablo 65. Ham madde ithalat
Yıl

Firma Sayısı

Miktar (Adet/Kutu)

Tutar ($)

2017

44

1.150.775

39.688.425

2018

43

1.305.837

35.310.000

2019

29

170.783

1.752.541

Geniş bir ürün yelpazesine sahip veteriner ilaçların üretiminden/ithalatından tüketimine kadar olan
tüm aşamaların izlenebilirliğinin sağlanması amacıyla elektronik reçete (e-reçete) ve ilaç takip sistemi
(İTS) hayata geçirilmiştir. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2018 yılında uygulamaya konulan
İTS yoluyla, ithal edilen ve Türkiye’de üretilen bütün veteriner ilaçları her aşamasında izlenmekte ve
sektörün durumu takip edilmektedir. Bu kapsamda İTS verilerine göre 2018 yılı içerisinde ülkemizde
42.974.885 kutu ilaç üretilmiş, 7.311.244 kutu ilaç ithal edilmiştir. Yine Tarım ve Orman Bakanlığı
tarafından uygulamaya konulan e-reçete verilerine göre son bir yıl içerisinde 17 bin 741 veteriner hekim,
ilaç takip sistemine de 11 bin 779 veteriner hekim ve 25 binden fazla eczacı kaydedilmiştir. Sistemde şu
ana kadar farklı türlerden 25 milyon (25.278.733) hayvan için 1,9 milyonu aşkın (1.925.029) e-Reçete
düzenlenmiştir. e-Reçete ve İTS sayesinde; tedavide kullanılan her bir ilacın hangi hayvana, ne zaman
ve ne şekilde uygulandığı izlenebilir hale getirilmiştir. Ancak sistem hayvan kimlik sistemi, mezbaha
ve diğer unsurlarla tam olarak desteklenemediğinden istenen fayda tam olarak sağlanamamıştır.
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Hayvan sağlığı sektörünün tıbbi ürünlerle ilgili olarak ihtiyaçları beşeri sağlık sektöründen önemli
ölçüde farklıdır. Bunun temel nedeni hayvan türlerinin çeşitliliğidir. Türlere göre de değişen sağlık
ihtiyaçları nedeniyle veteriner sağlık ürünleri sektörü ek yatırımlar yapılması zorunlu bir alandır.
Ayrıca, hayvan sağlığı sektöründe fiyat belirleme mekanizmaları beşeri sektörden tamamen farklı
olduğu gibi kendi içerisinde de hayvan türlerine, yetiştiricilik tiplerine, ödeme sürelerine göre değişken
fiyat belirleme mekanizmaları vardır. Bu zorluklar ile birlikte hayvan sağlığı pazarı insan sağlığı pazarı
karşısında oldukça küçük kalmaktadır. Diğer taraftan gıda güvenliğine yönelik ilave gereklilikler de
pazarda kısıt oluşturur. Bu nedenler ile hayvan sağlığı sektörü beşeri sektöre oranla yatırım yapılması
daha zor ve zahmetli bir sektördür.
Ülkemizde veteriner tıbbi ürünlere ilişkin mevzuatın en önemli parçasını oluşturan Veteriner Tıbbi
Ürünler Hakkında Yönetmelik büyük ölçüde AB’nin 2001/82/EC sayılı direktifini temel almıştır. Ancak,
AB söz konusu direktifi kaldıran ve 28.01.2022’de yürürlüğe girecek olan 2019/6 sayılı düzenlemeyi
yukarıda yazılı gerekçe ve amaçlara dayalı olarak yayımlamıştır. Avrupa Birliği’nde antimikrobiyal
ilaçların metafilaktik kullanımının sadece bir veteriner hekim tarafından bulaşıcı hastalığın teşhisinden
sonra reçete edilebileceği, metafilaksi ve proflaksi için reçetenin kanıta dayalı düzenlenmesini,
antimikrobiyal reçetelerinin düzenleme tarihinden itibaren beş gün geçerli olabileceği belirtilmiştir.
Reçete veteriner hekim tarafından klinik muayene ile veya diğer değerlendirmeler neticesinde
düzenlenebilecektir. Bu nedenle, veteriner hekim muayenehane, poliklinik, hayvan hastaneleri,
özel teşhis laboratuvarları ile ilgili mevzuat ve 6343 sayılı Kanun kapsamında veteriner hekim
muayeneleri, laboratuvar teşhis ve analizleri ile reçeteye temel teşkil edecek diğer değerlendirmeleri
kayıt altına alınmalıdır. Reçetenin veteriner hekim muayenesi ve değerlendirmesinin sonucu olduğu,
muayene sonucunda veteriner hekimin reçete düzenlemeyebileceği veya farklı tedavi yöntemlerini
kullanabileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle öncelikler veteriner hekim muayene ve değerlendirme
kayıtları ve laboratuvar incelemelerinin kayıtları tutulmalıdır, muayenesiz düzenlenebilen tavsiye
reçetesinin ülkemizdeki durumu, hangi hastalıklarda veya veteriner tıbbi ürünler için düzenlenebileceği
kurallara bağlanmalıdır.
AB direktifi geleneksel bitkisel veteriner tıbbi ürünler için 29.01.2027 tarihine kadar komisyon
kurularak bu ürünlerin kaydedilmesi için basitleştirilmiş bir yasa teklifi sunulacağını bildirmektedir.
Ülkemiz ve hayvancılığı, geleneksel tedavi ve tıbbi bitkiler konusunda AB’den çok daha zengin
bir kültür ve coğrafyaya sahiptir. Bu alanda veteriner ve eczacılık fakültelerinde çok sayıda yayın
yapılmaktadır, organik hayvancılıkta mevzuat gereği homeopatik ürünler ile birlikte bitkisel veteriner
tıbbi ürünler kullanılabilmektedir, ayrıca homeopatik ürünlerin çoğunluğu da bitkisel kaynaklıdır, bu
nedenle Bakanlık bu ürünler ve kullanımı konusunda çalışmalıdır.
8.1.6. Hayvan Hastalıklarının Tanısı
Hayvan hastalıkları, ekonomik kayıplara, fertilite sorunlarına, süt üretiminin azalmasına, fetüsün
yavaş gelişmesine, ishal, solunum semptomları, abort, teratogenez, embriyo gelişim bozukluklarına
(rezorpsiyon, fetal mumyalama ve ölü doğum vb.) immünolojik fonksiyon bozukluğuna, eşzamanlı
enfeksiyonlara, bozulmuş sürü performansına ve persiste enfeksiyonlara neden olabilirler. Bunlar
arasında persiste hayvan hastalıkları ile subklinik hastalıkların klinik tanısı oldukça zordur. Sığırlarda
bovine viral diyare, koyunlarda border (sınır) hastalığı, visna maedi veya subklinik mastitisler bu tür
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hastalıklara örnek olarak gösterilebilir. Persiste hayvan hastalıklarının belirlenmesi ve bu hayvanların
sürüden ayrılması ile persiste hastalıklardan ari sürülerin oluşturulmasında da laboratuvar tanısı
önemli rol oynamaktadır.
Ülke genelinde 8 adedi Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü ve 1 adedi de Şap Enstitüsü
Müdürlüğü olmak üzere Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde 9 Enstitü, Özel Teşhis Laboratuvarları
Yönetmeliği çerçevesinde ruhsatlı özel laboratuvarlar ile üniversiteler dâhil toplam 42 adet veteriner
teşhis laboratuvarı bulunmaktadır. Bu laboratuvarların izin ve denetim işlemleri Tarım ve Orman
Bakanlığınca yapılmaktadır. Bu laboratuvarların uluslararası kabul gören standartlarda faaliyet
göstermesi için standartları yükseltilmeye çalışılmaktadır. Bu çerçevede Pendik Veteriner Kontrol
Enstitüsü Müdürlüğü Mycoplasma gallinarum, Mycoplasma synoviae ve keçi ciğer ağrısı hastalık
etkenlerinin teşhisi konularında Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (OIE) tarafından Referans Laboratuvar
olarak onaylanmıştır. Tüm Enstitüler ISO EN 17025’e göre akreditedir. Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı
görevlileri ve ilgili fakültelerden öğretim üyelerinin katılımı ile uzun süren titiz çalışmalar sonucunda
hazırlanan teşhis prosedürleri altı ciltlik “Teşhiste Metot Birliği” kitabı çıkarılmış olup, bu prosedürler
konuyla ilgili faaliyet gösteren tüm laboratuvarların faydalanması için Tarım ve Orman Bakanlığı resmi
internet sitesinde de yayımlanmaktadır.
Hastalıkların tedavi, koruma ve kontrol stratejilerinin oluşturulmasında en önemli basamak kesin
tanıdır. Bunun için in vitro ve in vivo tanı kitleri kullanılmaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığınca toplam
174 adet tanı kitinin yurt dışından ithalatına izin verilmektedir. 2018 yılında hayvan hastalıklarının
tanısı için, 49 milyon Türk lirası harcanmıştır. Ülkemizde sadece iki kalem tanı kiti Tarım ve Orman
Bakanlığına bağlı enstitülerce üretilmektedir. Ne var ki sığır ve koyun yetiştiriciliğinde bu tanı kitleri
son derece az kullanılmaktadır. Tanı kitlerinin ülkemizde üretimi için gerekli AR-GE çalışmaları
yapılmalıdır. Enstitülerdeki özellikle teşhis hizmetlerinde çalışan yetişmiş personelin üniversitelere
kaçışının önünü kesmek amacıyla bu personellerin özlük haklarında düzenleme yapılmalıdır. Tarım ve
Orman Bakanlığı bünyesinde Veteriner Sağlık Üniversitesinin kurulması bu açıdan önemlidir.
8.1.7. Hayvan Sağlığı ile İlgili Araştırma Faaliyetleri
Hayvan sağlığı ile araştırmalar üniversitelerin bilimsel araştırma birimleri, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik
Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ve Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde bulunan Tarımsal Araştırmalar
ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) bütçe imkânlarıyla desteklenmektedir. TAGEM Hayvansal
Üretim ve Hayvan Hastalıkları Araştırma Kapasitesinin Desteklenmesi Projesi altında yer alan Hayvan
Hastalık ve Zararlıları Araştırma Kapasitesinin Desteklenmesi Projesi kapsamında 2010-2019 yılları
arasında “Hayvan Sağlığı Araştırmaları” kapsamında 160 adet araştırma projesine 17.946.740,58 TL
destek sağlanmış olup; bu projelerin 123 adedi sonuçlandırılmıştır, 37 adet proje ise devam etmektedir.
Proje kapsamında yapılan araştırmaların başlıcaları: hayvan hastalıklarının epidemiyolojisinin tespit
edilmesini amaçlayan araştırmalar, hayvan hastalıklarının teşhis yöntemlerinin geliştirilmesine yönelik
araştırmalar ve biyolojik madde (aşı, serum ve teşhis kiti vb.) üretiminde kalite geliştirme, yeni ürün
elde etme ve kontrol tekniklerinin geliştirilmesine yönelik araştırmalar olarak sıralanabilir. Ülke
genelinde değerlendirildiğinde hayvan sağlığı ile ilgili araştırmalara ayrılan pay son derece düşük
kalmaktadır.
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Ülkemizde üretilmeyen özellikle kanatlı ve büyükbaş hayvanlara yönelik enfeksiyöz ve yetiştiricilik
hastalıklarına karşı aşı üretimine dair güdümlü projeler teklif edilmeye başlanması olumlu bir
gelişme olarak kabul edilmekle birlikte, özellikle kanatlı aşılarına yönelik global firmaların ülkemizde
yatırım yapmaları için kolaylıklar ve destekler sağlanmalı, hatta bunu zorlayacak tedbirler, yollar
geliştirilmelidir. Devlet tarafından kamuda üretilmekte olan aşıların GMP standartlarında üretimi için
kurulması planlanan Aşı Üretim Merkezi içerisinde kanatlı ve balık aşılarının dâhil edilmesi önemli bir
adımdır.
Kalkınma Planında yer alan özel sektör iş birliği ile aşı üretim merkezi kurulması ülkemizde henüz
üretilmeyen bazı ruminant aşıları ile birlikte tamamen ithalata bağımlı olduğumuz pazarlama izinli
balık, kanatlı, pet ve tek tırnaklı aşılarının üretimi için önemli bir fırsat oluşturmaktadır. Bu kapsamda
özel sektör iş birliğinin modeli ve kapsamı en kısa sürede belirlenerek yatırıma başlanılmalıdır.
Yapılacak yeni yatırımlarda yatırım tekrarından kaçınılarak, mevcuttaki GMP (İyi Üretim Uygulamaları)
standartlarındaki tesislerde atıl kapasite oluşturmamaya özen gösterilmelidir. Üniversitelerin AR-GE
şirketleri aracılığı ile enfekte ve aşılı hayvanların ayrımını mümkün kılan aşılar ile virüs benzeri partikül,
rekombinant ve termostabil aşılar gibi ürünlerin geliştirilmesi değerlendirilmelidir.
8.1.8. Kimliklendirme ve Kayıt Sistemleri
Hayvan kimlik sistemi: hayvan sağlığı, veteriner halk sağlığı ve hayvan refahı için “çiftlikten çatala”
ürün izlenebilirliğinin dünya çapında hayata geçirilmesi için gerekli olan bir sistemdir. Canlı hayvanların
ve hayvansal ürünlerin ulusal ve uluslararası ticaretindeki artış aynı zamanda hayvan hastalıklarının
diğer hayvanlara ve insanlara bulaşma riskini de artırmıştır. Bu nedenle hayvan ve hayvansal kökenli
ürünlerin tüm üretim zinciri boyunca izlenebilirliğini sağlamak, hem hayvan hem de insan sağlığı için
çok önemli bir konu haline gelmiştir. Hastalıkları önleme ve kontrol etme, hayvansal ürünlerde gıda
güvenliği ve ihracat sertifikası ile ilgili ilke ve aktivitelerin etkisini artırmak için Dünya Hayvan Sağlığı
Örgütü (OIE) üye ülke ve eyaletlerine hayvan kimlik ve izlenebilirlik sistemini hayata geçirmeleri
yönünde yardım etmektedir.
Hayvan hastalıklarının yayılmasının önlenmesi, veteriner halk sağlığının korunması, hayvan
hareketlerinin yurt içinde kolay denetlenmesi ve kontrol altına alınması, bilimsel ve istatistiki çalışmalar
için veri tabanı oluşturulması, geleceğe yönelik hastalık kontrolü, hayvanların ıslahı ve destekleme gibi
ülkesel hayvancılık politikalarının hazırlanmasında daha gerçekçi verilerle çalışılması için hayvanların
kimliklendirilmesi ve sağlıklı çalışan bir veri tabanına kaydedilmesi gereklidir. Ayrıca hayvan kimlik
sistemi sağlıklı tarım istatistiklerinin oluşturulması, tarım piyasalarının regülasyonu, arz fazlalığı veya
eksikliği sorunlarının tespiti, tarımsal destekleme politikalarının belirlenmesi gibi makroekonomik
konulara da bilgi sağlayacaktır. Dolayısıyla bu veriler, Türkiye’nin GSMH’si ve kişi başına düşen gelirleri
de doğrudan etkilemektedir. İstatistiklerin eksik veya fazla hesaplanması söz konusu değerlerin de
eksik veya fazla hesaplanmasına neden olmakta, bu da ülkenin makro politikalarına etki etmektedir.
Diğer taraftan, “Tarım istatistikleri Türkiye-AB ilişkilerinde de önemli bir bileşeni oluşturmaktadır.
Nitekim AB ile hazırlanan üç adet ‘Katılım Ortaklığı Belgesi’nin tarım bölümlerinin ana bileşenlerini
istatistikler ile bu istatistiklerden elde edilecek altyapılar (Çiftçi Kayıt Sistemi, Hayvan Kimlik Sistemi
vb.) oluşturmaktadır. Bu konular 3 Ekim 2005 tarihinde başlayan katılım müzakereleri kapsamındaki
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tarama sürecinin de önemli bir parçası durumundadır. Nitekim Tarım ve Kırsal Kalkınma (Fasıl-11),
Gıda Güvenliği, Bitki ve Hayvan Sağlığı (Fasıl-12) ve İstatistik (Fasıl-18) müzakere başlıklarında da
bu konular tartışılmıştır. Tarama süreci sonucunda Türkiye’nin tarım istatistiklerini yeniden ele alması
ve AB normlarına uygun bir istatistik yapısının oluşturulması karara bağlanmıştır. Türkiye-AB katılım
müzakereleri kapsamında yer alan 12’nci fasıla ilişkin açılış kriterlerinden birisi olan hayvanların kayıt
altına alınması ve hareketlerinin izlenmesi çalışmaları, aynı zamanda 11’inci fasılda yine bir açılış kriteri
olan güvenilir ve tutarlı resmi tarım istatistiklerinin oluşturulması çalışmaları ile de örtüşmektedir.”
tespitleri yapılmıştır.
•

TÜRKVET (Hayvan Kayıt Sistemi): TÜRKVET, sığır cinsi ile koyun ve keçi türü hayvanların
kimliklendirilerek kayıt altına alındığı Hayvan Kayıt Sistemidir. Amacı, hayvan hareketlerinin ve
hayvan hastalıklarının daha etkin kontrolünü sağlamak, gıda zincirinin izlenebilirliğini sağlayarak
halk sağlığını korumaktır. TÜRKVET, Hayvan Bilgi Sistemi (HBS) çatısı altında yer alan ve HBS
çatısı altındaki tüm sistemlere veri sağlayan temel kayıt sistemidir (Veteriner Bilgi Sistemi, Kanatlı
Bilgi Sistemi, Et Kayıt Sistemi, Süt Kayıt sistemi, e-Reçete vb.).

•

e-Islah (Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği uhdesinde yer alan soy kütüğü/ önsoy
kütüğü sistemi) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, T.C. Ziraat Bankası,
Vakıflar Bankası, Tarım Kredi Kooperatifleri vb. kurum ve kuruluşlara web servisi aracılığı ile veri
paylaşımı yapılmaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığı birimleri, Milli Savunma Bakanlığı, Emniyet
Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığına kullanıcı adı ve şifresi tahsis edilerek veri
paylaşımı yapılmaktadır.

•

e-Devlet’te; işletme belgesi, hayvan listesi ve hayvan pasaportu alma, kulak küpe numarasından
hayvan sorgulama, doğum, ölüm, alım-satım ve düşen kulak küpesi bildirim hizmetleri
verilmektedir. Tarım ve Orman Bakanlığının internet sayfasında ve akıllı telefon uygulaması olan
“HaySag” mobil uygulaması ile kulak küpe numarasından büyükbaş ve küçükbaş hayvan kimlik
bilgileri ile aşı kayıtları sorgulanabilmekte, doğum ve ölüm bildirimleri yapılabilmektedir.

•

Kanatlı Bilgi Sistemi: Tarım Reformu Genel Müdürlüğü sorumluluğunda yürütülen Tarım Bilgi
Sistemi Projesi kapsamında yer alan Hayvancılık Bilgi Sistemi (HAYBİS) altında Gıda ve Kontrol
Genel Müdürlüğü çalışmaları neticesinde kanatlı hayvan hareketlerinin takip edilmesi, “Ticari Etlik
ve Yumurtacı Kanatlı İşletmelerinin Biyogüvenlik Talimatı”nın kontrolü için Kanatlı Bilgi Sistemi
(KBS) oluşturulmuştur. 12 Aralık 2016 tarihinde kullanıma açılan KBS ile ticari kanatlı işletmeler
ve sürü bilgileri, yetiştirme şekilleri, kanatlı hareketleri, kuluçkahanelerde döllü yumurta üretimi
ve civciv hareketleri, dezenfeksiyon, biyogüvenlik kısıtları ve söz konusu kanatlı hayvanların
kesimhaneye nakilleri ve kesim işlemleri kısacası ticari kanatlı üretiminin bütün aşamaları
izlenmektedir.

•

Bu sistemde resmi ve özel veteriner hekimlerden oluşan 4.378 kullanıcı aşağıda bilgileri yazılı
işletmelerin yukarıda belirtilen faaliyetlerini kaydetmekte ve izlemektedir. Bu işletmeler: 7602
adet işletme altında toplam 266.756.746 kapasiteli 12.743 adet kapalı ticari broiler kümesi, 53 adet
işletme altında toplam 422.116 kapasiteli 69 adet açık ticari etlik kümesi, 1.285 adet işletme altında
toplam 144.137.469 kapasiteli 3.523 adet kapalı ticari yumurtacı kümesi, 1.425 adet işletme altında
toplam 2.507.402 kapasiteli 1.529 adet açık ticari yumurtacı kümesi, 318 adet işletme altında
toplam 22.428.951 kapasiteli 2.175 adet etlik damızlık kümesi, 49 adet işletme altında toplam
2.668.644 kapasiteli 214 adet yumurtacı damızlık kümesi ve 75 adet işletmeye ait 2.671.777.384
kapasiteli kuluçkahanedir.
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•

Diğer Türlerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınması: Tek Tırnaklı Hayvanların Tanımlanması
ve İzlenmesine Dair Yönetmelik 20 Şubat 2018 tarihli ve 30338 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanmıştır ve 31.12.2019 tarihinden itibaren Yönetmelik yürürlüğe girecektir. İlgili yönetmelik
gereği ülkemizde bulunan tek tırnaklı hayvan türleri (at-eşek-katır) kimliklendirilerek kayıt altına
alınacak olup her bir hayvan için kimliklendirme işlemini takiben pasaport tanzimi yapılacaktır.
Kimliklendirme işlemine ait bilgiler veritabanında kayıt altına alınacaktır. Söz konusu veritabanının
yapım çalışmaları devam etmekte olup Yönetmelik yürürlüğe girdiğinde aktif olarak kullanıma
açılacaktır.

•

26 Şubat 2018 tarihli ve 30344 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Kedi, Köpek
ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik” hükümleri gereği
2021 yılı içerisinde tüm köpeklerin, 2022 yılı içerisinde ise tüm kedi ve gelinciklerin mikroçip ile
kimliklendirilerek kayıt altına alınması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda 2019 yılı sonuna kadar
bilgisayar tabanlı veri kayıt sisteminin tamamlanması, 2020 yılı içerisinde ise mikroçip temini
ve kimliklendirilecek her bir hayvana tahsis edilecek pasaportların basım işi gerçekleştirilecektir.
Ayrıca 2020 yılının ikinci altı ayında seçilecek bir ya da daha fazla ilde pilot uygulamasının
yapılması planlanmaktadır.

•

Aşı Takip Sistemi: Ülkemizde hayvan sağlığında kullanılan tüm veteriner biyolojik ürünlerin (aşı
ve hiperimmunserumlar) üretim, ithalat, ihracat, alım ve satım işlemleri, tüm noktalardaki aşı stok
bilgileri ile hayvanlardaki kullanım kayıtları Veteriner Biyolojik Ürün Takip Sistemi (ATS) 15.09.2019
tarihi itibarıyla uygulamaya konulmuş ve etkin şekilde kullanılmaktadır. Sistem Bakanlığımızca
kullanılan İTS, e-Reçete ve diğer hayvan kayıt sistemleri ve Bakanlığımız dışındaki pek çok sistemle
entegre halde çalışmaktadır.

8.1.9. Hayvan Hareketleri, Hayvan Satış ve Kesim Yerleri
Ülkemiz 2018 TÜİK verilerine göre 17.220.903 adet büyükbaş, 46.117.399 adet küçükbaş hayvan ve
5.340.000 arı kolonisine sahiptir. 780.000 km2 yüz ölçümü olan bir ülkede gerek damızlık gerekse
gıda (kesim) amaçlı her yıl milyonlarca hayvan hareketi olması kaçınılmazdır. Hayvanların bulundukları
yerlerden her ne sebeple olursa olsun yer değiştirmeleri beraberlerinde hastalıkların da taşıması
anlamına gelmektedir. Bu durum hayvanların yeni gittikleri yer için risk anlamına gelmektedir ve
biyogüvenlik içinde önemli bir unsur teşkil etmektedir.
Ayrıca her bir bölgede farklı yerel ve kültürel hayvan ırkları bulunması nedeni ile bilinçsizce veya
istem dışı yapılan tohumlamalar sonucu genetik yapıları değişmiş melez arı ırkları ortaya çıkmaktadır.
Bu durumda ülke hayvancılığına ciddi zararlar verdiğinden istenilen bir durum değildir. İstenilmeyen
bu durum da bir biyogüvenlik sorunu olarak ortaya çıkmaktadır. Hayvan hareketlerinde bulaşmalara
neden olan diğer etkenlerin başında ruhsatsız hayvan pazarları, ruhsatsız mezbahalar ve dezenfekte
edilemeyen (teknik yetersizlik nedeni ile) hayvan taşıma araçlarıdır.
Ülkemiz dünyada 5.340.000 arı kolonisi ile Çin’den sonra ikinci sırada yer almaktadır. Farklı iklim
bölgelerine sahip ülkemizde çiçek florası farklı olduğu gibi, bölgelere göre uyumlu arı ırkları da farklıdır.
Arılarda çiftleşme tamamen kontrolsüz olarak yapılması nedeni ile yerli saf ırklarımız bu durumdan
ciddi zarar görmektedir. Bu nedenle de arı kolonilerinin yer değiştirmeleri genetik varlığımız açısından
oldukça önemlidir. Ayrıca arı hastalık ve zararlıları bulaşıklık yönüyle ciddi ekonomik zararlara sebep
olmaktadır.
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Hayvan Sevkleri
Yurt içi canlı hayvan sevkleri: Bu sevkler, Yurt İçinde Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin Nakilleri
Hakkında Yönetmelik çerçevesinde yürütülmektedir. Söz konusu Yönetmelik ticarete konu olmayan
hayvanların nakilleri dışında bir ilden başka bir ile yapılacak olan hayvan sevklerinin veteriner sağlık
raporu ile gerçekleştirileceğini hüküm altına almıştır.
Düzenlenen veteriner sağlık raporu hayvan sahibinin isteği üzerine gideceği yer belirtilerek tanzim
edilmektedir. Hayvan sahibi sevk edeceği hayvanları söz konusu mevzuat gereği veteriner sağlık
raporunda belirtilen işletme dışında başka bir yere nakledemez. Yıllara göre hayvan hareketleri Tablo
66’da görülmektedir.
Tablo 66. Yıllara göre hayvan hareketleri
Hayvan Hareketleri
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Büyükbaş

2.504.123

2.304.612

2.131.373

1.776.847

1.455.865

1.709.506

1.296.120

Küçükbaş

6.934.432

6.926.641

6.534.302

6.395.434

6.735.571

6.994.212

6.257.080

Hayvan satış yerleri: Ülkemizde hayvan satış yerleri, 24.12.2011 tarihli ve 28152 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan “Hayvan Satış Yerlerinin Ruhsatlandırılma ve Denetleme Usul ve Esasları Hakkında
Yönetmelik” çerçevesinde ruhsatlandırılmaktadır (Tablo 67).
Tablo 67. Ülkemizde 2019 yılı toplam ruhsatlı hayvan satış yerleri
Ruhsatlı Hayvan Pazarı ve Borsası
Sayısı

Bulunan İl Sayısı

Bulunmayan İl Sayısı

Hayvan Pazarı

123

54

27

Hayvan Borsası

21

16

65

Hayvan Pazarı ve Borsası

144

62

19

Son yıllarda her yaş grubundaki insanların, evde bakım ve beslenmesini üstlendikleri süs hayvanlarına
taleplerin artışına paralel olarak, süs hayvanlarına ait satış yerleri artmaktadır. İnsan ve hayvan
sağlığının korunması, koruyucu hekimlik ve tedavi hizmetlerinin gelişmesi ile beraber insanların
yaşadığı çevrenin insan sağlığını tehdit eden unsurlardan arındırılması büyük önemi haizdir. 08 Ekim
2011 tarihli ve 28078 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Ev ve Süs Hayvanlarının
Üretim, Satış, Barınma ve Eğitim Yerleri Hakkında Yönetmelik” ev ve süs hayvanlarının alınıp satıldıkları,
belirli sürelerle barındırıldıkları ve eğitim gördükleri yerlerin gerekli teknik, sağlık ve hijyenik şartlara
kavuşturularak, salgın ve paraziter hayvan hastalıklarının yayılmasını engellemek, bunlardan korunmak,
mücadele kontrol ve eradikasyon çalışmalarını desteklemek, hayvanların sağlıklı ortamlarda alınıp
satılmalarını, barındırılmalarını ve eğitimlerinin yapılmasını, bu gibi yerlerin hayvan atık ve artıklarının
çevre ve toplum sağlığına zarar vermesinin önüne geçilmesine olanak sağlamaktadır. Bu iş yerlerinde
Yönetmelik gereğince veteriner hekim istihdamı zorunlu hale getirilmiştir. 2019 yılı itibarıylaülkemizde
1626 ev ve süs hayvanı satış yeri, 71 barınma (otel) yeri, 43 üretim yeri ve 3 eğitim yeri bulunmaktadır.
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Mevcut pazar yerlerinin çoğunluğunun belediyelerce, az bir kısmınında özel şahıslarca işletildiği
ve buralarda teknik ve hijyenik şartlardan öte işin ekonomik yönünün ön plana çıkarıldığı, gerekli
denetimlerin tam olarak yapılamadığı, mevzuata uymayan hususlarda birtakım sosyal baskıların
olduğu, ayrıca güvenlik tedbirlerine gereksinim duyacak düzeyde ciddi sorunların yaşandığı da
görülebilmektedir.
Diğer taraftan hayvan pazarı kurmak için yeni müracaat olmadığı, ancak çok sayıdaki yerleşim
birimizde kayıt dışı faaliyet gösteren hayvan pazarı bulunduğu görülmektedir. Ülkemizde mevcut
şartlarda satış amacıyla nakledilen hayvanlar ilk satış yerlerinde satış gerçekleşmemesi halinde
kısa süre içinde çok sayıda hayvan satış yerine götürülebilmekte ve bu durum hayvan hastalıkları
açısından artan bir risk durumunu beraberinde getirmektedir. Bu tür risklerin de önüne geçilmesi ve
hayvan hareketlerinde ve satışlarda kayıt dışılığın en aza indirilebilmesi açısından aşağıda sıralanan
önlemlerin alınmasının uygun olacağı mütalaa edilmekte ve önerilmektedir:
Hayvan hareketlerinde veteriner sağlık raporu: Sığır cinsi hayvanlar kulak küpeleri yapılması
durumunda pasaportları verilmektedir. Bu pasaportlar ile il içinde istediği yere sağlık raporsuz
hareket edebilmektedir. İl dışına gitmesi için ise resmi veteriner hekime başvurmak ve veteriner
sağlık raporu almak zorundadır. Şap, LSD ve koyun keçi vebası dışındaki hastalıklar için aşı yapılması
zorunluluk oluşturmamaktadır. Bu nedenle veteriner sağlık raporlarının düzenlenmesinde brusella
ve tüberküloz gibi diğer hastalık risklerinin göz önüne alınması, arılar için varroa mücadelesi yapan
arıcılara müsaade edilmesi uygun olacaktır. Arıcılık açısından özellikle Muğla veya İtalyan ırkı arılar
bölgelerinde muhafaza edilmeli, şayet geliştirme amaçlı başka bölgelere aktarılacak ise 5 km’lik bir
arısız güvenlik bandı zorunluluğu getirilmelidir.
Hayvan taşıma araçları: Hastalıkların yayılım ve biyogüvenlik açısından önemli bir konu hayvan taşıma
araçlarıdır. Hayvan nakil araçlarının dezenfeksiyonu için il ve ilçe müdürlüklerinde yeterli altyapı
bulunmamaktadır. Bu nedenle de hayvan nakil araçlarında dezenfeksiyon ekseriyetle belge üzerinde
yapılmaktadır. Bu durum da biyogüvenlik açısından ciddi tehditler oluşturmaktadır. Diğer taraftan
nakil araçları hayvan refahı açısından da yetersizdir.
Kesimhaneler
Farklı illerden ve çiftliklerden hayvanların bir araya geldiği yerler olması ve hastalık etkenlerinin
hayvandan hayvana, hayvandan gıdaya ve hayvandan insana bulaşmasında önemli rol oynaması
açısından kesimhanelerin merkezileştirici bir rolü bulunmaktadır. Ülkemizde mezbahaların neredeyse
tamamı kırmızı et ve kanatlı eti kesimhanelerinden oluşmaktadır. Bunların yanı sıra çok sayıda
parçalama ve işleme tesisleri de bulunmaktadır. Ülkemizde 21.08.2019 yılı itibarıyla Tarım ve Orman
Bakanlığı tarafından onay verilmiş kesimhane ve işleme tesisi sayıları Tablo 68’de belirtilmiştir.
Son yıllara kadar ülkemizde özellikle 3. sınıf mezbaha olarak ifade edilen, 2013 yılında 375’i devlet
(belediye mezbahaları), 39’u özel olan kırmızı et kesimhanelerinin büyük bölümü asgari teknik ve
hijyen şartlarını sağlayamamaktaydı. Tarım ve Orman Bakanlığının son yıllardaki ruhsatlandırma
çalışmaları ile asgari teknik ve hijyenik şartları sağlamayan kesimhanelerin çoğu kapatıldı veya
modernize edildi. Ancak kesimhanelerdeki hayvan sağlığı, gıda hijyeni ve hayvan refahı konularında
henüz hedeflenen düzeye gelinemediği ortada olup başlanmış olan ruhsatlandırma çalışmalarının ve
denetimlerin kararlılıkla devam ettirilmesi zoonoz hastalıkların yayılımının önlenmesi, halk sağlığının
korunması ve et kalitesinin arttırılması açısından büyük önem taşımaktadır.
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Tablo 68. Türkiye’de 21.08.2019 yılı itibarıyla kesimhane ve işleme tesisi sayları
İşletme Tipi

Onaylı İşletme Sayısı

Kırmızı Et Kesimhanesi

474

Kanatlı Eti Kesimhanesi

64

Et Parçalama ve İşleme Tesisi
Hayvansal Yan Ürün (işlenmiş mesane, bağırsak ve işkembe)
İşleme Tesisi

2003
144

8.1.10. Laboratuvar Hayvanları
Laboratuvar hayvanı, standart laboratuvar koşullarında üretilen, barındırılan ve çalışmalarda kullanılan
genetik ve mikrobiyolojik özellikleri tanımlanmış hayvanlardır.
Deney hayvanı ise üzerinde deneme yapılan, laboratuvar hayvanlarını da kapsayan, tüm araştırma
hayvanlarını tanımlar. Bu bakımdan laboratuvar hayvanları, deney hayvanları içerisinde özellikleri
daha iyi tanımlanmış hayvanlar olup, çalışmaların güvenilirliği ve geçerliliği bakımından daha standart
ve tekrar edilebilir araştırma sonuçlarına ulaşmayı sağlamaktadır.
Deneysel hayvan modeli olarak en sık fare ve sıçan daha az olarak da kobay, tavşan, paca, çinçilla,
hamster, gerbil, balık, bıldırcın, domuz ve maymun kullanılmaktadır. Tüm bu türler içinde %80-90
oranında fare ve sıçan kullanılmaktadır.
Deneysel hayvan araştırmalarında tüm dünyada yılda yaklaşık 75 milyon hayvan kullanıldığı tahmin
edilmektedir. Ülkelerin deneysel hayvan çalışmalarındaki hayvan sayılarına bakıldığında Amerika
Birleşik Devletleri 12,5 milyon, Avrupa Birliği ülkeleri 13 milyon, Avustralya 9 milyon, İsviçre 650 bin,
Güney Kore 2,8 milyon, İsrail 500 bin ve Türkiye 300 bin deney hayvanı kullanmaktadır.
Şekil 7. Dünya genelinde deneysel hayvan araştırmalarında kullanılan hayvan türleri ve oranları

Modern dönem tıbbın gelişmesinde, cerrahi tekniklerin geliştirilmesi (kardivasküler, nakil, robotik,
laparoskopik cerrahi), biyomalzemelerin preklinik uygulamalarında geliştirilmesi (stentler, implantlar),
radyolojik ve nükleer tıp görüntüleme sistemlerinin teşhis ve tedavi (PET, SPECT, MicroPET vb.)
yöntemlerinin geliştirilmesinde hayvan modelleri kullanılmaktadır. Aynı zamanda biyoteknolojik
araştırmalarda (transgenik teknoloji), kanser araştırmalarında, ilaçların ve aşıların geliştirilmesi gibi
birçok sağlık alanının gelişmesine de hizmet etmektedir. Özellikle bu son yüzyıl tıbbın gelişmesinde
deney hayvanı çalışmalarının çok önemli olduğu görülmektedir.
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Deneysel Hayvan modelinin iki temel önemli özelliği vardır:
•

Deneysel araştırmalarda sonuçların geçerliliği ve uygulanabilirliği: Deneysel hayvan araştırmalarında
hayvan modeli seçilirken üzerinde durulması gereken temel ilke, kullanılan hayvan modeli ile
yapılan araştırma sonuçlarının uygulanabilirliği ve geçerliliğidir. Araştırma sonucunda elde edilen
bilimsel bilginin nasıl bir kullanım alanı bulacağı, toplumda hangi kitleye bilginin aktarılacağı gibi
sorular yanıtladıktan sonra deney hayvanı modeli seçimine karar vermek gerekir.

•

Deney hayvan araştırmalarında sonuçların tekrar edilebilirliği: Deneysel hayvan araştırmalarının en
temel özelliği kişilere, zaman ve mekâna bağlı olmaksızın aynı şartlar altında tekrar üretilebilmesi
gerekliliğidir. Deneysel hayvan araştırmalarında hayvanların, araştırmacıların, deneylerin yapıldığı
koşulların standardizasyonun sağlanması ile araştırma sonuçları hem tekrar edilebilir, hem de
çalışma sonuçlarının güvenirliğini sağlamak mümkün olur.

Araştırmacılar, tıp biliminin tüm alanları özellikle de temel ve patolojik mekanizmaların tanımlanması,
hastalıkların teşhis ve tedavi uygulamaları, aşı geliştirilmesi, beslenme ve metabolik hastalıkların ve
yeni ilaç geliştirmenin araştırmaları için hayvan modellerinin geliştirilmesine güvenmektedir.
Biyomedikal araştırmalarda 1900’den bu yana her yıl verilen Nobel ödüllerinin 2/3 hayvan çalışmalarına
verilmektedir.
Sonuç olarak bugün kullandığımız ilaçların, aşıların, cerrahi ve görüntüleme tekniklerinin ve modern
tıbbın gelişmesine laboratuvar hayvanları araştırmalarının çok önemli katkıları olmuş ve olmaya
devam etmektedir.
Ülkemizde Yasal Mevcut Durum
Ülkemizde 2004 yılında Tarım ve Orman Bakanlığının deneysel hayvan laboratuvarlarının yasal
düzenlemesi konusunda çıkardığı yasal düzenlemelerle çok hızlı yasal mevzuat tamamlanmıştır.
Avrupa Birliği Komisyonunun çıkardığı ETS 123 direktifinden sonra ülkemizin de bu direktife uyum
sağlaması için deney hayvanları üretimi, yetiştirme ve barındırması ile ilgili yasal düzenlemeler
ülkemizde de yapılmıştır. Deneysel hayvan araştırmaları ile ilgili olarak, 2011 yılında Tarım ve Orman
Bakanlığı tarafından [Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Hayvanların Refah ve
Korunmasına Dair Yönetmelik (13 Aralık 2011, 28141 sayı), Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma
Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik (15 Şubat 2014, Sayı: 28914) ve Deney Hayvanları Kullanım
Sertifikası Eğitim Programına Dair Genelge (2019/03)] yasal düzenlemelerin yayınlaması ile bu
alandaki standartların artmış olması, ülkemiz açısından çok önemli gelişmelerdir.
Ülkemizde deneysel hayvan laboratuvarları yasal düzenleme, akreditasyon ve denetimleri Tarım ve
Orman Bakanlığı tarafından yönetilmektedir. Tarım ve Orman Bakanlığı, deneysel hayvan tesislerinin
kurulma ve çalışma izinlerini vermekte ve yasal düzenlemelerle denetimlerini yapmaktadır. Tarım ve
Orman Bakanlığı laboratuvar hayvanları ile ilgili uygun tesislerin kuruluş ve çalışma izinlerini vererek,
laboratuvarların asgari standartlarının belirlenmesi ve tesiste hangi türlerin üretileceği, tedarik
edileceği ve çalışmada kullanılacağının resmi onaylarını vermektedir.
Aynı Bakanlığın deneysel hayvan çalışmalarında projelerin onaylanması ve denetlenmesi sürecini
izlemek için etik kurullarının da oluşması tamamlanmıştır. Hayvan Deneyleri Merkezi Etik KuruluHADMEK ve Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu- HADYEK olmak üzere iki kuruldan oluşmaktadır.
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Şekil 8. Türkiye’de deneysel hayvan tesisleri işleyişi

Tablo 69. Ülkemizde yıllar itibarı ile kullanılan hayvan sayıları
Yıl

Hayvan Sayısı

2010

270.307

2011

201.606

2012

173.152

2013

167.634

2014

213.366

2015

386.745

2016

451.914

2017

265.109

Ülkemizde Laboratuvar Hayvan Tesisleri
Tarım ve Orman Bakanlığının Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Hayvanların Refah ve
Korunmasına Dair Yönetmelik çerçevesinde tesis kurulacak yer, proje ve belgelerin uygun görülmesi
durumunda; üretici, tedarikçi, kullanıcı ve araştırmaya yetkili kuruluşların kurulabilmesi için Bakanlıkça
verilen izin belgesi “Kuruluş İzni”dir. Kuruluş izni almış olan kurumlar yer, proje ve belgeleri uygun
bulunmuş, yapılan incelemelerde hiçbir eksikliğinin bulunmadığı tespit edilmiş üretici, tedarikçi,
kullanıcı ve araştırmaya yetkili kuruluşların faaliyet gösterebilmeleri için Bakanlıkça verilen “Çalışma
İzin Belgesi” almak zorundadır.
Ülkemizde çalışma izni verilen Laboratuvar Hayvan Tesisi yüz kırk iki (142) adettir (Temmuz 2019).
Laboratuvar hayvan tesislerinin faaliyet alanları “üretim, kullanım ve tedarik” başlıkları adı altında
ayrı ayrı olabileceği gibi bütün başlıkları bir çatı altında toplanmış laboratuvar hayvan tesisleri de
mevcuttur. Bu laboratuvarların birçoğu “fare, sıçan, kobay, hamster ve tavşan” gibi küçük memeli
laboratuvar hayvan türleri barındırırken, diğer bir kısmı da “gerbil, sığır, koyun, keçi, domuz, at,
kanatlı hayvanlar, yılan, balık, kuyruklu kurbağalar takımından aksolatl” gibi farklı laboratuvar hayvan
türlerini bulundurmaktadır.
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Şekil 9. Ülkemizde iller bazında laboratuvar hayvanı tesisleri dağılımı

Tarım ve Orman Bakanlığından çalışma izni alan 130 adet kamu, 12 adet de özel laboratuvar hayvan tesisi
bulunmaktadır. Ülkemizdeki laboratuvar hayvan tesisleri kamu ve vakıf üniversitelerinin bünyesindeki
tıp, veteriner, eczacılık, fen, su ürünleri, ziraat fakültelerinde bulunmakla birlikte, bilimsel araştırma ve
uygulama merkezleri, araştırma enstitüleri, eğitim enstitüleri, araştırma ve uygulama çiftliklerinde de
yer almaktadır. Özel sektörde de laboratuvar hayvanı üretim ve kullanım tesisi mevcuttur.
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Laboratuvar hayvan tesisi olarak kurulacak yerleşim yerlerinin, hayvan sağlığı ve refahının yanı
sıra, halk sağlığı açısından da uygun yerlerde yapılması esastır. Her türlü deneysel ya da bilimsel
işlemin hayvanlar üzerinde yapıldığı laboratuvar hayvanı kuruluşlarında temel fiziki alanlar bulunmak
zorundadır. Bunlar:
•

İdari Bölüm: Sorumlu yönetici olan veteriner hekim, varsa diğer veteriner hekimler ve personel
odası, personelin toplantı, bilgilenmesi ve eğitimlerinde kullanılmak üzere yeterli büyüklükte
toplantı salonu bulunmalıdır.

•

Dinlenme ve Çalışma Alanları: Tesiste çalışan diğer personellerin dinlenmesi ve çalışması için
yeterli sayıda ve büyüklükte odalar.

•

Hayvan Barınma Odası: Hayvan türlerine uygun yeterli sayıda hayvan barınma odaları olmalıdır.

•

Malzeme Depolama Alanı: Tıbbi ürünler ve sarf malzemesinin depolanması için yeterli dolap, oda
veya bölüm bulunmalıdır.

•

Ekipman Deposu: Kafes, yemlik, su şişesi ve diğer ekipmanların depolanabileceği yeterli büyüklükte
kapalı dolap veya bölüm olmalıdır.

•

Yıkama Alanı: Kafes, içme suyu şişesi, yemlik ve diğer ekipmanlar için yıkama ve dezenfeksiyon
odası tahsis edilmelidir.

•

Yem ve Altlık Deposu: Yem ve altlıkların depolanması için yeterli büyüklükte depo, depoda yem
ve altlığın stoklanabilmesi için palet, dolap, kapalı kap veya raflar tesiste olmalıdır.

•

Geçici Atık Deposu: Atıkların daimi olarak kuruluştan uzaklaştırılmasına kadar geçici olarak
toplanması ve kokuşmanın önlenmesini de sağlayacak derin dondurucu veya geçici atık deposu
bulunmalıdır.

•

Muayene-Hazırlık-Preoperatif Oda: Hasta hayvanların muayene edilebilmesi, prosedür için
hayvanların hazırlanması, hasta ve yaralı hayvanların ayrı olarak barındırılması amacıyla en az bir
oda olmalıdır.

•

Karantina Alanı: Kuruluşa dışarıdan gelen hayvanların karantina süresince bekletilebileceği türlere
uygun olarak yapılandırılmış oda veya odalar bulunmalıdır.

•

Operasyon-Prosedür Alanları: Kullanıcı kuruluşlarda hayvanlar üzerinde araştırma, test ve
operasyon gibi işlemlerin yapıldığı yeterli sayıda prosedür odası olmalıdır.

•

Post-operatif Bakım Odası: Şiddet kategorisinde orta ve şiddetli olarak belirlenen kategoride
prosedür uygulanmış hayvanlar olması halinde operasyon sonrası bakım odaları bulunmalıdır.

•

Ameliyathane ve Reanimasyon Odaları: Aseptik koşullarda ameliyat prosedürlerinin uygulanması
gereken durumlarda uygun teçhizata sahip bir ya da birden fazla oda ve ameliyat sonrası iyileşmeyi
sağlamak için oda olmalıdır.

•

Personel Soyunma Odaları: Personelin temiz çalışma kıyafeti giyebileceği bir bölüm veya oda,
gerekli durumlarda kullanılmak üzere duş bulunmalı ayrıca, duş ve odada yeterli sayıda dolap
olmalıdır.

118

Hayvansal Üretim ve Hayvan Sağlığı Grubu Çalışma Belgesi

Laboratuvar hayvan tesislerinde çalışan sorumlu veteriner hekim günlük olarak hayvanların sağlık
kontrollerini yapar, hayvanların refahını gözetecek barınma koşulları ve prosedür uygulamalarını
sağlar. Sorumlu hekim ve alanında uzman personeller diğer personel ile iş birliği içinde prosedür
uygulanmış ve insancıl öldürme metodu ile sakrifiye edilen hayvanların kayıtlarını, hayvan barınma ve
kullanma alanlarındaki ısı ve nem değerlerini günlük olarak kayıt altına alır. Hayvan sağlığı ve hayvan
refahı amacıyla kuruluşta kullanılacak aletlerin teknik özellik ve kapasiteleri, hayvanlarda kullanılacak
olan kimyasal ve biyolojik madde gibi materyallerin listeleri kayıt altına alınır. Düzenli kaydedilen
tesise ait veriler her yıl düzenlenen bir raporla Tarım ve Orman Bakanlığına bildirilir.
Ülkemizdeki Laboratuvar Hayvan Kullanımı
Deneysel hayvan çalışmalarında en fazla kullanılan hayvanlar fare ve sıçandır. Bu iki türün çok fazla
kullanılmasının en önemli sebepleri her iki türün insan hastalıklarında oluşturulmuş 300-350 alt soyu
olması, hamilelik süresinin kısa (21 gün) olması, bir batında çok sayıda yavru yapması, birim alanda
fazla hayvan bakılması, maliyetinin düşük olması, nakil kolaylığı, laboratuvar şartlarına uyumunun
kolay olması gibi diğer birçok avantajları bulunmaktadır. Fare ve sıçanların hamilelik süresinin
kısa olması ve memeli olması çok önemlidir. Seçilen parentlerle çok kısa sürede birbirine benzer
hayvanlardan oluşan koloninin oluşması ve kuşaklar arası herhangi seçilmiş genin takip edilmesi
oldukça büyük avantaj sağlamaktadır. Bunlar başlıca: fare, sıçan-keme, tavşan ve kobaydır
Laboratuvar Hayvanları Bilimi Eğitimi
Ülkemizde son yıllarda laboratuvar hayvanları bilimi eğitimi ile çok önemli adımlar atılmaktadır. 2004
yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Laboratuvar Hayvanları Bilimi Anabilim Dalı
kurulmuştur. 2005 yılında yüksek lisans eğitimi ile başlayıp, 2008 yılında ilk mezunlarını vermiştir.
2011 yılında ise Doktora programı için başvuru hazırlıkları tamamlanmış olup, 2012 yılında eğitimöğretime başlamıştır. Ülkemizdeki lisansüstü eğitimi Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Laboratuvar Hayvanları Bilimi Anabilim Dalı’nda bulunmaktadır. Bununla beraber bazı üniversitelerin
veteriner fakültelerinde de anabilim dalları kurulmaya başlanmıştır. 2013 yılında Erciyes Üniversitesi
Veteriner Fakültesi, 2015 yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Ondokuz Mayıs
Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü,
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Veteriner Fakültesi bünyesinde Laboratuvar Hayvanları Bilimi
Anabilim Dalı kurulmuştur.
Laboratuvar Hayvancılığının Ülkemizdeki Sorunları ve Çözüm Önerileri
Deneysel hayvan araştırmaları, biyomedikal araştırmaların yapılmasında ve ülkedeki sağlık tıbbının
gelişmesinde çok önemli bir yer tutmaktadır. Deneysel hayvan araştırmalarının en önemli özelliği
aynı koşullarda zamana kişiye bağlı olmaksızın tekrar edilebilir olmasıdır. Farklı araştırıcılar farklı
laboratuvarlarda aynı deneyi tekrar ettikleri zaman benzer sonuçlara ulaşılması gerekir. Bu durumda
araştırma sonuçlarına güvenirlik artabilir. Deneysel hayvan çalışmalarının en önemli özelliği kontrollü
ve tekrar edilebilen çalışmalardır. Yani çalışmalar aynı şartlarda tekrarlanırsa aynı ya da yakın
sonuçların üretilebilmesi gerekir. Bu durum araştırma sonuçlarına duyulan güveni de arttırmaktadır.
Deneysel araştırmaların en önemli konularından biri de standardizasyondur.
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Standardizasyon, deneyde kullanılacak hayvanların, çevrenin ve deneysel koşullarının sabit olarak
tutulması veya kontrol altına alınması anlamına gelir. Standardizasyonun amacı, bir deneyde elde edilen
verilerin güvenirliği ve deney tekrarlandığında aynı veya yakın sonuçlar üretilebilmesidir. Deneysel
hayvan çalışmalarında güvenirlik, aynı veya farklı laboratuvarlarda yapıldığında elde edilen veriler
arasında yakınlığın artması, araştırma sonuçlarına duyulan güvenin artmasını sağlar. Deney sonucuna
etkili olabilecek hayvan, hayvanın mikro ve makro çevresine ait bazı özellikler gösterilmektedir (Şekil
10).
Şekil 10. Deney sonuçları üzerine etkili parametreler

Laboratuvar Hayvan Tesisleri ve Standardizasyonu
Laboratuvar hayvan tesisleri, hayvanın fizyolojik, sosyal ve davranışsal gereksinimlerini sağlarken aynı
zamanda istenmeyen deneysel değişkenleri minimize ederek araştırmayı kolaylaştırmalıdır. Değişik
araştırma projeleri için farklı hayvan tür ve suşlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Farklı hayvan ihtiyaçlarını
karşılayabilmesi için bir hayvan tesisinin barındırılan hayvan türüne uygun farklı işlevler, özel odalara
ve donanımlara ihtiyaç duyulmaktadır. Hayvan tesislerinde uygun ortamları sağlamak oldukça
pahalıdır. Bu nedenle, yapılan ve önerilen her türlü çaba tesis içinde tasarlanmış, programlanmış
olması gerekir. Alternatif tasarım yaklaşımları fonksiyonel bir ihtiyacı karşılamak için kullanılabilir.
Laboratuvar hayvanları tesislerinde koridor ve asansörlerin konumu, yetiştirilecek hayvanın
mikrobiyolojik özellikleri ve kullanım amacına uygun şekilde hem hayvanların hem de kafes ve atık
hareketinin erişim veya kullanım trafiğini uygun bir şekilde sağlayan ve gereksiz yoğunluğu en aza
indirebilecek şekilde yerleştirilmelidir. Tesisin kullanıcılar tarafından erişilebilir olmasının yanı sıra
güvenlik en iyi biçimde sağlanabilmelidir. Tesiste ihtiyaçların teslimatlarının kabulü için dışarıdan
doğrudan erişim sağlanırken, içeriden de kolayca dışarıya boşaltım sağlanabilmelidir. Katlar arası
ve ünite içinde temiz ve kirli asansörler ve koridor sistemleri ile laboratuvar içi trafik ve iş akışı
düzenlenmelidir. Daha yüksek katlarda uygun önlemler alınmalı, temiz ve kirli malzemelerin taşınması
tek bir asansör yerine iki asansörle yapılmalıdır. Burada iş akışı temizden kirli malzemelere doğru tek
yön şeklinde olmalıdır. Hayvan tesislerinde, tek yön iş akışı ve alternatif önlemler ile kontaminasyonu
en aza indirmek gereklidir.
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Laboratuvar hayvanları tesislerinde, ısıtma, soğutma, havalandırma ve hayvan tesisleri için klima
sistemleri gibi mekanik hizmetler genellikle oldukça karmaşık ve pahalı sistemlerdir. Bu altyapının
yerleştirmesinde hayvanlara rahatsızlık minimum düzeyde verilirken en ideal yere yerleştirilmelidir.
Hayvanlara hizmet veren bu sistemlerin ayrı bir kat ya da bölümde yerleştirilmesi uygundur.
Laboratuvar hayvan tesislerinin tasarımı, hayvan tesisi, hayvan odası büyüklüğü, yetiştirilecek veya
bakılacak türlere ve oda içine konulacak kafeslere göre değişkenlik gösterir. Oda içindeki kafeslerde
veya kafes başına yeterli havalandırma hizmeti sağlayacak durumda olmalıdır. Hayvan odaları
maksimum hijyen ve temizlik kolaylığını sağlayacak biçimde tasarlanmalıdır. Tasarım yapılırken
temizden kirli bölgelere iş akışının kolaylaştırılması gerekmektedir. Odalar denetleyiciler tarafından
sık sık denetlendiği için onların giriş ve çıkışları da düşünülmelidir.
Laboratuvar Hayvanları Tesisleri Mimarisinin Yapısal Sorunları
Tüm merkezlerin mimari standartları olumlu ya da olumsuz olarak hayvanları etkilemektedir ve
bunlarda deney sonuçları üzerine etkilidir. Mimari plan yapılırken kurulacak tesisle ilgili aşağıdaki
konular mutlaka düşünülmelidir.
a) Yer Seçimi,
b) Koridor yapısı,
c) Pencere ve kapı standartları,
d) Isı, ışık, nem, gürültü,
e) Kafes özellikleri, suluk ve rack (kafes rafları) standart olması,
f) Havalandırma, dezenfeksiyon,
g) Çevre, Güvenlik; Doğal afetlere karşı önlem,
h) Bina içi iş akış kolaylığı vb. bina özelliklerinin standartlara uygun olması.
Laboratuvar hayvan tesislerini, laboratuvar hayvanlarının yaşadığı yer ve hayvan teknisyenlerinin
çalıştığı yer olarak söyleyebiliriz, fakat bu tam olarak karşılayamayabilir. Öğrenciler veya araştırmacılar
hayvan tesisleri ile kısmen ilgilidir. Çünkü hayvan tesisleri burayı kullananlardan ayrı düşünülemez.
Hayvan tesisleri ya okul içinde ya da başka bir kurumda küçük bir ünite olarak kurulmuş olabilir. Bazen
de büyük bir ticari organizasyon içinde bulunabilir. Ne kadar basit ve boyutu ne olursa olsun mutlaka
temel hayvan gereksinimlerini karşılamalıdır. Hayvan tesislerinin en önemli özelliklerinden birisi yıllar
içinde ya da aynı yıl içinde değişime uygun esneklikte yapılmış olması olmalıdır. Hayvan tesislerini
dizayn ederken su, gaz, elektrik, atıklar, ısı gibi odaların temel ihtiyaçları, enfeksiyon-enfestasyona
karşı en kolay ve en etkin şekilde kullanılmaya müsaade edecek şekilde planlanmalıdır.
Hayvan barınaklarında deney hayvanlarının yaşadığı ortam toplam tesis alanının ancak yarısı kadar
olmalıdır. Laboratuvar hayvan tesislerinde bölümler ve alt bölmeler, kapladığı alanların yaklaşık
oranları, %50 hayvan odaları, %5 teknisyen odası, %15 koridorlar, %10 depolar, %10 ekipman temizlik
alanı, %10 personel odası şeklinde verilmektedir.
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Genel olarak sistemin en iyi şekilde çalışması için laboratuvar hayvanı tesisi “temiz” ve “kirli” olarak
iki alt birime ayrılmalıdır. Bu iki alt birim arasındaki trafik her zaman temizden kirliye şeklinde tek
yön olarak uygulanmalıdır. Kirli ve temiz alanlar arasında mutlaka fiziksel ve davranışsal bariyerler
olmalıdır. Unutulmamalıdır ki bu çabalar tüm rahatlıkların önüne geçer ve tüm birimlerin gerektiği
kadar temiz olmasına yardım eder.
Laboratuvar Hayvanlarının Genetik ve Mikrobiyolojik Yönden Standart Olmaması: Standart tesis
koşulları, yemler, kafesler ve sağlık parametreleri ile izlenmediği için hayvanlar standart üretilip,
yetiştirilmemektedir. Bu da çalışma sonuçlarında varyasyona neden olmaktadır. Dolayısı ile tekrar
edilebilirlik ve araştırma sonuçlarına duyulan güven azalmaktadır. Laboratuvar hayvanlarının
biyogüvenliği ekzojen enfeksiyonların önlenmesi, hastalıktan ari durumunun sürdürülmesi,
patojenlerin girmesi durumunu tespit edecek önlemlerin alınması ve patojenlerin bulunması halinde
bunların eradikasyonuna yönelik çalışmalarını kapsar. Kapsamlı bir biyogüvenlik programı her bir
ünitenin ihtiyaçlarına göre ve yeni patojenlerin girişine yönelik olarak uygulamaya konmalıdır.
Araştırma Enstitüleri ve üniversiteler önemli araştırma hayvanı kolonilerinin muhafazası için kendi
hayvan ünitelerine sahiptir. Buralarda laboratuvar hayvanlarının biyogüvenliğinden sorumlu bir birim
sorumlusu genellikle görevlendirilmektedir. Patojen etken bulunan hayvanlar fizyolojik değişimler
gösterebilirler. Bunun sonucunda da hem araştırma sonuçları üzerinde olumsuz etkiler söz konusu
olur. Hem de araştırmacılar bu etkenlerin zoonoz olması durumunda sağlık riskleri ile karşı karşıya
kalabilirler.
Ekonomik olarak gelişmiş batı ülkelerinde deney hayvanları kullanarak elde edilen bilimsel verilerin
tekrarlanabilirlik ilkesine uygun olması ve hayvan refahı açısından, düzenli olarak mikrobiyolojik
kalite yönünden kontrolü gerekmektedir. Fakat ülkemizde deney hayvan ünitelerinin mikrobiyolojik
kalitesini değerlendiren bir mevzuat bulunmamaktadır.
Laboratuvar Hayvan Tesislerinde Kafeslerin İthal Edilmesi Sebebiyle Pahalı Olması: Kafes boyutları
hayvan türüne uygun olarak seçilmelidir. Kafesler ve aksesuarları hayvanlar için güvenli olmalı,
normal davranış sergilemesine izin vermelidir. Hayvanın kendi konfor ve güvenliğini ve çevresinin
zenginleştirmesini sağlar. Bir araştırma için zorunlu olmadıkça sosyal doğası gereği hayvanlar tek
başına muhafaza edilmemelidir.
Laboratuvar Hayvan Tesislerinde Riskler ve Biyogüvenlik: Hayvan tesisleri mikrobiyolojik riskler
yönünde hayvan laboratuvarları en az risk taşıyan düzeyinden en yüksek risk taşıyan düzeyine kadar
dört kategoride toplanmaktadır. Bunlar sırasıyla en düşük risk düzeyinden en yüksek risk düzeyine
doğru ABSL-1, ABSL-2, ABSL-3 ve ABSL-4 seklinde adlandırılmaktadır (Animal Biosafety Level;
ABSL). Laboratuvar güvenliği; çalışan kişinin, çevrenin ve çalışma materyalinin korunması amacıyla
çalışma sırasında belirli laboratuvar kurallarına uyulması, laboratuvar altyapı, tasarım, donanım
ve uygulamalarından en uygun şekilde yararlanılması olarak tanımlanmaktadır. Tüm laboratuvar
uygulamalarında olduğu gibi hayvan laboratuvarlarında da hangi kategoride olursa olsun temel
laboratuvar güvenliğinin evrensel kurallarına uyulması gerekmektedir.
Laboratuvar Hayvan Tesislerinde Barındırma Koşulları Sorunları: Mikroçevrede ısı, nem, havalandırma,
ışıklandırma (ışık yoğunluğu, dalga boyu ve süresi), gürültü, kafesleme, altlık ve yavruluk materyalleri,
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yem, su, sağlık, yetiştirme ve kimliklendirme oldukça önemlidir. Mikroçevre hayvanın bulunduğu alanı
ve yakın etrafını içerir (kafesteki ısı, nem, havadaki partikül kompozisyonu gibi). Makroçevre oda
ya da ahır gibi, ya da odanın dışındaki habitatı kapsar. Mikroçevredeki ısı, nem, gaz partiküllerinin
makroçevreye oranla daha fazla olduğu gösterilmiştir. Mikroçevredeki değişiklikler hayvanların
fizyolojik, metabolik işlevlerini değiştirebilir, hastalıklara duyarlılaştırabilir.
•

Sıcaklık: 22±2 0C olmalıdır. Genelde kürklü ve albino olmalarından dolayı hayvanlarda aşırı sıcak
ve soğuk hayatı tehdit edebilir. Hayvanlar davranışsal, fizyolojik ve morfolojik mekanizmalarla bu
sapmalara uyum sağlayabilir. Fakat böyle adaptasyonlar zaman alır ve performansı etkileyebildiği
gibi sonucu da değiştirebilir. Oda sıcaklıkları düzenli olarak kontrol edilmelidir (her gün).
Oda sıcaklığı, postoperatif iyileşme, kılsız kemirgenler, annelerinden ayrılan yeni doğanların
barınmasında optimal sıcaklıktan biraz fazla arttırılabilir. Sıcaklık değişimleri, hayvanların ilaçlara
cevaplarını, infeksiyonlara olan duyarlılıklarını, fertilitesini, yem ve su tüketimini, büyüme,
hematolojik parametreleri gibi bazı özelliklerini değiştirir.

•

Rutubet (nem): Nisbi rutubetteki değişiklikler ısı kayıp oranını ve yem alınmasını etkiler. Rölatif
nemin kabul edilen aralığı %40-60’tır. Nem oranının kontrol altına alınamadığı ortamlarda
nemlendirici ve nem giderici sistemler kurulmalıdır.

•

Havalandırma: Amacı uygun miktarda oksijen sağlamak, hayvanların nefesiyle, lambayla ve aletlerle
oluşan termal yükü uzaklaştırmak, sıcaklık ve nemi düzenlemek, kokuların, amonyak gazının,
toz ve enfeksiyöz etkenlerin birikimini önlemek ya da azaltmaktır. Gerekli havalandırmayı daha
doğru saptamak için hayvanlarca oluşturulan ısı yüküne uyum sağlamada gerekli olan minimal
havalandırma hızı (yaygınlıkla m3/dak) makine mühendislerince hesaplanabilir. Kemirgenlerle ya
da tavşanlarla iyice doldurulmuş odalara 15-20 saat taze hava verilmelidir. Kedi ve köpek için 1012 saat taze hava verilmelidir. Sıklıkla talaş değiştirme, odadaki hayvan sayısının azlığı, daha az
çevre sıcaklığı ve nem gibi yönetim uygulamalarına bağlı kafes temizleme oda havasında toksik
veya kokuya neden olan gazların konsantrasyonunu da azaltabilir.

•

Işıklandırma: İyi bir görüş sağlamalı, eşit dağılmalı, göz kamaştırıcı olmamalıdır. Işık yoğunluğu
(35-400 lüks), dalga boyu (gün ışığını yansıtan), fotoperiyot (birçok laboratuvar hayvanı için 12
saat aydınlık, 12 saat karanlık ortam uygundur).

•

Ses-gürültü: Hayvanlar ve hayvan bakım aktivitelerinden kaynaklanan ses hayvan bulunan
yerlerde doğal olarak meydana gelir. Birçok hayvan türü insanların işitemediği frekanstaki sesleri
işitebilir. Radyo, alarm ve diğer ses oluşturucular hayvan odalarında kullanılmamalıdır. Genel bir
kural olarak arka plan gürültü seviyesi 50 db seviyelerinde olmalıdır.

•

Araştırma hayvanlarının kafesinde kullanılacak zenginleştirme malzemelerinin bulunmaması:
Nemi emici/tutucu olmalı, toz tutmamalı, bakteri üremesine uygun olmamalı, boyalı olmamalı,
travmatik olmamalı, amonyak tutucu olmalı, steril edilebilmeli (polikarbonat, polipropilen),
sterilizasyon sonucu zararlı maddeler oluşmamalı, toksik olmamalı, kötü kokulu olmamalı,
yakılarak imha edilebilmeli, kolay bulunabilmelidir.

•

Araştırma Hayvanlarının Altlık ve Yavruluk Materyalleri: Kuru, emici, tozsuz, zehirsiz, enfeksiyöz
ajanlardan, haşerelerden ve güçlü irritan maddelerden arındırılmış olmalıdır.

•

Sağlık: Laboratuvar hayvan hekimliğinde prensip, tedaviden çok hastalıkların önlenmesi esasına
dayanır, yani “koruyucu hekimlik” ön plandadır. Laboratuvarda hijyenik koşullar sağlanması,
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gerekirse ilaçla profilaktik önlemlerin alınması, izolasyon ve dezenfeksiyon uygulanması,
farklı laboratuvarlardan gelen hayvanlar için karantina ve bariyer odalarının bulunması önemli
koruyucu önlemlerdir. Laboratuvar hayvanları mikrobiyolojik standartlarına göre, özel kafeslerde
barındırılmakta, yem ve suları sterilizasyona tabi tutularak arınmış yem ve su ile beslenip, filtre
edilmiş hava ile havalandırılması yapılmaktadır.
•

Araştırma hayvanlarının kimliklendirilmesi sorunları: Kafes kartları üzerinde, hayvanın türü, cinsi,
kafese koyulduğu tarih, biliniyorsa doğum tarihi, ağırlığı, cinsiyeti, numarası, araştırmacının adı,
araştırma protokolü, telefon numarası ve protokol numarası bulunmalıdır. Küçük hayvanlarda,
geçici kimlik verme kalemle kuyruğa işaret konarak yapılır. Postun boyanması, postun tıraşla
kazınması, tıraşla işaret 15 gün sürerken kalemle boyama 1-2 gün devam eder. Sürekli kimlik verme
kuyruğa dövme yapılarak başarılabilir. Kuyruk veya parmak kesme kesinlikle önerilmez.

•

Laboratuvar hayvanlarının yem sorunları: Laboratuvar hayvanlarında genel olarak kullanılan
besleme tipi ad libitum yemleme olup, hayvanın istediği kadar yem yeme ve su içme serbestliği
olan yemleme şeklidir. Rodentlerde özellikle uygulanmalıdır. Laboratuvar hayvanlarına özgü
yemler üretilmemektedir. Aynı zamanda germ free, specific patogen free, defined flora free gibi
hayvanlar için yem üretilmemektedir.

Laboratuvar Hayvanlarının Etik Standardizasyonu Sağlanamaması Sorunları: Deneysel hayvan
protokolleri etik yönden değerlendirilirken tüm etik kurulların benzer temel değerlendirme ve onay
verme mekanizmasını geliştirmesi gereklidir. Bu hem araştırmacının etik kurula güvenmesi, hem de
verilen kararlarının kalitesi ve standartları açısından önemlidir. Bu konuda 1959 yılında Russel ve
Burch adlı iki araştırmacı tarafından temel hayvan araştırmaları etik değerleri 3R+R kuralı olarak
özetlenmiştir ve bu kurallar hayvan deneylerinde uyulması gerekli temel kuralları özetlemektedir.
Deneysel hayvan çalışmalarının değerlendirilmesinde öncelikle canlı hayvan yerine farklı yöntemleri
sorgulamak (replacement), eğer mutlaka hayvan kullanılması gerekiyor ise en az sayıda hayvan
kullanılmasını sağlayacak şekilde kullanılacak hayvan sayısını azaltmak(reduction), daha sonra da bu
hayvanların refahının sağlanması, işlemlerin hayvana ağrı ve acı verilmeden yapılması(refinement)
gerekir. Bunlara ek olarak hayvanlara karşı sorumlulukların (responsibility) bilinmesi gerekir.
Deneylerde Hayvanlara Verilen Rahatsızlıkların Değerlendirilememesi: Araştırmacıların deneysel
hayvan araştırmalarında hayvanlara nasıl bir rahatsızlık verdiklerini bilmeleri hayvan refahı açısından
önemlidir. Hayvanlara verilen rahatsızlıklar sınıflandırıldığında: % 53 hafif rahatsızlıklar; tek sefer kan
almak, tek sefer enjeksiyon, anestezi altında görüntülemek, kısa dönem arkadaşlarından ayırmak,
%29 orta şiddette rahatsızlık; Tekrarlanan kan alma, tekrarlanan enjeksiyon, genel anestezi altında
operasyon, 5 günden fazla metabolizma kafesine koymak, 48 saatten fazla aç bırakmak (sıçan), %18
ağır rahatsızlıklar; akut toksisite çalışması, aşı testleri, kanser çalışmaları- tümörlerin ağrısı ve elektrik
şoku olarak belirlenmiştir. Deney hayvanı araştırmalarında araştırmacıların özellikle üzerinde durmaları
gereken bir konu da insanî son noktanın (human endpoint) belirlenmesidir. Araştırmacıların özellikle
bunu bilmeleri, hayvanlara verilen rahatsızlıklarda ve deneyin sınırlarını belirlemeleri konusunda
karar verme süreçlerinde büyük yardımı olacaktır. Araştırmacı deneyde olan hayvanlar ile ilgili olarak
insani son nokta hakkında bilgilendirilmeli ve deneyden çıkarma kriteri olarak bu parametreleri kabul
etmelidir. İnsani son nokta: hayvan canlı ağılığının %20 kaybetmesi, iki gün içinde canlı ağırlığının
%15 kaybetmesi, vücut kondisyon skorunun 0,3 altına düşmesi, vücut sıcaklığının ani olarak 4 derece
düşmesi, tümör volümünün farede 1,2 x 1,2 cm’den büyük olması, tümör volümünün sıçanda 2,5 x
2,5 cm’den büyük olması, vücut ağırlığının %10’dan fazla asites gelişmesi, 48 saatten fazla süren
diyareler, anormal davranışlar ve postür bozuklukları olarak tanımlanmaktadır.
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8.1.11. Hayvan Refahı
Dünyadaki gelişmelerle birlikte Türkiye’de hayvan refahına olan ilgi gittikçe artmaktadır. Hayvan refahı
çok geniş bir alanı kapsamaktadır. Çiftlik hayvanları, deney hayvanları, sokak hayvanları ve hayvanat
bahçelerindeki hayvanların durumu, hayvan refahı bilimi kapsamındadır. Çiftlik hayvanlarına çiftlikte,
nakilde, kesim öncesi ve sırasında sağlanan koşullar, deney hayvanlarının yetiştirilmesi, deney öncesi,
sırası ve sonrasında (gerektiğinde) sağlanan koşullar, sokak hayvanlarının durumu ve hayvanat
bahçelerinde hayvanlara sağlanan koşulların hayvan refahına uygunluğu oldukça önem kazanmıştır.
Hayvan refahının tam olarak tanımının yapılması zordur ve bu konuda bir görüş birliği yoktur. Hayvan
refahı tanımında genellikle hayvanların davranışları, biyololojik fonksiyonları ve duyguları esas
alınmaktadır. Hayvan refahı genel olarak “çevresi ile uyum içindeki bir hayvanın hem zihinsel hem
de fiziksel olarak tam bir iyi olma (sağlıklı olma) durumu”; tüm hayvanlara, doğal davranışlarının
tamamını gösterebilmelerine imkân verecek şartların sağlanması; çiftlik hayvanlarında refah ise
“hayvanların insanlar tarafından oluşturulan çevreye herhangi bir acı veya rahatsızlık duymaksızın
uyum gösterebilmesi” dir. Hayvan refahı hayvanın zihinsel ve fiziksel yönden sağlıklı olması, hayvanın
çevresiyle uyum içinde olması, hayvanın çevreye uyum sağlarken herhangi bir acı veya rahatsızlık
duymaması, hayvanın duygularını ifade edebilmesi, hayvanın doğal davranışlarını tam olarak
gösterebilmesidir.
Çiftlik hayvanları yetiştiriciliğinde çiftlikte yapılan bazı uygulamalar hem verimi hem de hayvan refahını
etkilemektedir. Hayvanların hareketlerinin kısıtlanması (örneğin yumurta tavuklarının kafeslerde
tutulmaları), barınakta hayvan başına ayrılan alanın yetersiz olması, barınak içi iklimsel şartların yetersiz
olması, hayvanların yem ve su ihtiyaçlarının karşılanmasındaki hatalar refahı olumsuz etkilemektedir.
Çiftlik hayvanlarının nakli sırasında nakil aracının uygun olmaması, nakil sırasında uygun koşulların
sağlanmaması, hayvanın yaş ve sağlık bakımından nakil için uygun olmaması; kasaplık hayvanların
kesim öncesi bekletilme koşullarının yetersiz olmaması, kesim sırasında sağlanan koşulların uygun
olmaması refahla ilgili en çok sorunların görüldüğü alanlar olarak dikkati çekmektedir.
Harrison tarafından 1964 yılında yayınlanan “Makineleşmiş Hayvanlar”adlı kitap, modern hayvan
refahı hareketinin başlamasında esas rol oynadığı genellikle kabul edilmektedir. Harrison, ikinci
dünya savaşından sonra entansif üretimin gittikçe yaygınlaşmasını; özellikle yumurta tavuklarının çok
katlı kafeslerde tutulmasını, süt danası eti için beslenen buzağıların küçük bölmelerde yetiştirilmesini
ve broyler üretiminin çok büyük çapta yapılmasını eleştirmiştir. İngiliz hükümeti tarafından 1965’te
Brambell Komitesi olarak adlandırılan bir komite kurulmuş ve komitenin hazırladığı raporda
günümüzde Beş Özgürlük olarak bilinen konu (bir hayvan en azından şu haklara sahip olmalıdır:
hiçbir güçlük olmaksızın yeterli hareket etme özgürlüğüne, geniş bir alanda dolaşabilme özgürlüğüne,
vücudunu kaşıma veya bir yere sürterek kaşınma özgürlüğüne ve ayaklarını rahatça uzatabilme ve
gerinme özgürlüğüne sahip olmalıdır.) ele alınmıştır. Daha sonra İngiltere’de kurulan Çiftlik Hayvanları
Refah Komitesi, Brambell Komitesinde yer alan Beş Özgürlük ile ilgili düzenlemeler yapmış ve 1993
yılında hayvan refahının temel yasaları olarak kabul edilen Yeni Beş Özgürlük olarak bilinen kuralları
yayınlamıştır.
1. Hiçbir hayvan aç, susuz ve beslenme bozukluğuna maruz bırakılmamalıdır. Bunun için
hayvanlara taze su ve yiyecekler her zaman sağlanmalıdır.
2. Hayvanlar hiçbir şekilde rahatsız edilmemelidir. Bunun için barınak ve rahat bir dinlenme
alanı da dâhil olmak üzere uygun bir çevre sağlanmalıdır.
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3. Hayvanlar ağrı, yara ve hastalıklardan korunmalıdır. Bunun için koruyucu tedbirler alınmalı,
erken teşhis yapılmalı, hastalar tedavi edilmelidir.
4. Her hayvan normal davranışlarını gösterebilmelidir. Bunun için, yeterli alan ve diğer
kolaylaştırıcı tedbirler alınmalı, aynı türden hayvanlar gruplar halinde tutulmalıdır.
5. Hayvanlar, korku ve stres yapan hiçbir işleme maruz bırakılmamalıdır. Bunun için zihinsel
acı çekmeye neden olan şartlar ortadan kaldırılmalıdır.
Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere çok sayıda ülkede hayvan refahının sağlanması ve
korunmasına yönelik olarak birçok yasal düzenleme kabul edilmiştir. Avrupa Birliği ülkeleri tarafından
1997 yılında Amsterdam’da imzalanan Amsterdam Antlaşması’na göre hayvanlar “duygulara sahip
canlılar” olarak kabul edilmektedir.
Yasal Düzenlemeler
Türkiye’de hayvan refahı ile ilgili yasal düzenlemeler bakımından özellikle AB uyum süreciyle birlikte
önemli gelişmeler olmuştur. Hayvan refahıyla ilgili yasal düzenlemeler ya dolaylı ya da doğrudan
yayınlanmıştır. 1928 yılında kabul edilen ve 2010 yılında yürürlükten kaldırılan Hayvanların Sağlık
Zabıtası Hakkında Kanun(daha sonra Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu) ile hayvan refahı alanında
önemli katkılar sağlanmıştır. 1929 yılında kabul edilen Ağıllar Hakkında Kanun ile koyun ve keçilerin
yaşam kalitesinin yükseltilmesi amaçlanmıştır. Yürürlükten kaldırılan 765 sayılı eski Türk Ceza
Kanunu’nda hayvanların korunmasına yönelik maddeler yer almıştır. Keza 2004 yılında kabul edilen
5237 sayılı yeni Türk Ceza Kanunu’nda da hayvanların korunmasına yönelik hükümler bulunmaktadır.
Türkiye’de hayvan refahı ile ilgili en önemli yasal düzenlemeler Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından
yayınlanan ve 2004 yılında kabul edilerek yürürlüğe giren 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu
ve 2006’da yürürlüğe giren Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği’dir. Bu Kanun’un
amacı, “hayvanların rahat yaşamlarını ve hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini temin
etmek, hayvanların acı, ıstırap ve eziyet çekmelerine karşı en iyi şekilde korunmalarını, her türlü
mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamaktır” şeklinde belirtilmiştir.
Hayvan refahıyla ilgili düzenlemelerin yapıldığı bir diğer yasa da Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
tarafından 2010 yılında yayınlanan Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’dur. Bu
Kanun’un amacında hayvan refahına vurgu yapılmış ve ikinci kısmı “Hayvan Sağlığı, Hayvan Refahı ve
Zootekni” başlığı altında yayınlanmıştır.
Hayvan refahıyla doğrudan ilgili bir diğer yasal düzenleme ise Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
tarafından 2011-2014 yılları arasında yürürlükte olan Çiftlik Hayvanlarının Refahına İlişkin Yönetmelik’tir.
Bu Yönetmelik Avrupa Birliği’nin “Çiftlik Hayvanlarının Korunmasına İlişkin Direktif (98/58/EC)”,
“Yumurta Tavuklarının Korunmasında Minimum Standartlara İlişkin Direktif (1999/74/EC)” ve
“Buzağıların Korunmasında Minimum Standartlara İlişkin Direktif (2008/119/EC)” hükümlerine uygun
olarak yayınlanmıştır. Bu Yönetmelik 2014 yılında yürürlükten kaldırılarak yerine Avrupa Birliği’nin
“Çiftlik Hayvanlarının Korunmasına İlişkin Direktif (98/58/EC)”e uygun hazırlanan Çiftlik Hayvanlarının
Refahına İlişkin Genel Hükümler Hakkında Yönetmelik kabul edilmiştir. Diğer taraftan 2014 yılında
Yumurtacı Tavukların Korunması İle İlgili Asgari Standartlara İlişkin Yönetmelik ile Buzağıların
Korunması ile İlgili Asgari Standartlara İlişkin Yönetmelik kabul edilmiştir. Bu iki Yönetmelik AB’nin
ilgili direktiflerine (1999/74/EC ve 2008/119/EC) uygun olarak hazırlanmış ve böylece ülkemizde ilk
defa refahla ilgili olarak spesifik konularda yönetmelikler yayınlanmıştır.
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Türkiye’de organik hayvancılıkla ilgili olarak da çeşitli yasal düzenlemeler yapılmaktadır. Organik
hayvancılığın esaslarından biri hayvan refahı olduğu için, bu alanda yapılan yasal düzenlemeler hayvan
refahıyla ilgili olduğu kabul edilebilir. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 1994 (Bitkisel ve Hayvansal
Ürünlerin Ekolojik Yöntemlerle Üretimi) ve 2002 (Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin
Yönetmelik) yıllarında yönetmelikler yayınlanmıştır. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından
2004 yılında Organik Tarım Kanunu ve 2005 yılında Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına
İlişkin Yönetmelik kabul edilmiştir. Daha sonra 2010 yılında yönetmelik AB mevzuatına uyumlu hale
getirilerek tekrar yayınlanmış, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 ve 2018 yıllarında değişiklikler yapılmıştır.
Hayvan refahıyla ilgili sayılabilecek bir diğer yasal düzenleme Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından
2000-2011 yılları arasında yürürlükte olan “Ev ve Süs Hayvanları Satış, Barınma ve Eğitim Yerlerinin
Kuruluş, Açılış, Ruhsat, Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik” tir. 2011 yılında Ev
ve Süs Hayvanlarının Üretim, Satış, Barınma ve Eğitim Yerleri Hakkında Yönetmelik kabul edilmiştir.
Bu yönetmelikle ev ve süs hayvanlarının üretildikleri, alınıp satıldıkları, barındırıldıkları ve eğitim
gördükleri yerlerle ilgili düzenlemeler yapılmıştır.
Deney hayvanlarıyla ilgili olarak da yönetmelik ve talimatlar yayınlanmıştır. Tarım ve Köyişleri
Bakanlığı tarafından 2004-2011 yılları arasında yürürlükte olan “Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlar
İçin Kullanılan Deney Hayvanlarının Korunması, Deney Hayvanlarının Üretim Yerleri ile Deney Yapacak
Olan Laboratuvarların Kuruluş, Çalışma, Denetleme, Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik” ve 2006
yılında da bu Yönetmeliğe ait “Uygulama Talimatı” yayınlanmıştır. 2011 yılında Deneysel ve Diğer
Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Hayvanların Refah ve Korunmasına Dair Yönetmelik kabul edilmiştir
ve Yönetmeliğin uygulama talimatı 2012’de yayınlanmıştır. Bu Yönetmelikle deney hayvanlarının
yetiştirilmesi, bakımı, barındırılması, beslenmesi, üretilmesi, deneylerde kullanılması, nakli ve personel
ile ilgili önemli düzenlemeler yapılmıştır. Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından, 2006 yılında Hayvan
Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik yayınlanmış ve bu yönetmelikle
deney hayvanlarında refahın sağlanmasıyla ilgili olarak merkezi ve yerel etik kurullarının kurulma ve
çalışma esasları belirlenmiştir. Yönetmelik 2014 yılında yeni değişiklikler ve iyileştirmeler yapılarak
aynı başlık altında tekrar yayınlanmıştır. 2019 yılında Bilimsel Amaçlar için Kullanılan Sucul Omurgalı
Canlıların Refah ve Korunmasına Dair Yönetmelik kabul edilmiştir.
Atlarla ilgili doğrudan bir yasal düzenleme yapılmamıştır. Ancak 2011 yılında yürürlüğe giren “At
Yarışları Yönetmeliği” ile her yıl yayınlanan “At Yarışları Genel Hükümleri”nde atların özellikle yarış
sırasında korunmasına yönelik hükümler yer almaktadır.
Nakil sırasında hayvanların refahının sağlanmasına yönelik yasal düzenlemeler yapılmaktadır. 1986
yılında kabul edilen ve 2010 yılında yürürlükten kaldırılan Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu ve bu
Kanun’un yönetmeliğinde hayvanların nakliyle ilgili bazı düzenlemeler yapılmış ve dolaylı olarak refahla
ilgili bazı iyileştirmeler yapılmıştır. 2011 yılında kabul edilen Yurt İçinde Canlı Hayvan ve Hayvansal
Ürünlerin Nakilleri Hakkında Yönetmelik ile hayvanların nakil araçlarına yüklenmesi, boşaltılması,
taşınması, nakil araçları ve nakilde görevli personelle ilgili düzenlemeler yapılmıştır. Türkiye’de
hayvan nakillerinde refahla ilgili en önemli yasal düzenleme 2011 yılında kabul edilen Hayvanların
Nakilleri Sırasında Refahı ve Korunması Yönetmeliği’dir. Yönetmelikte nakil araçları, nakil araçlarında
yükleme yoğunlukları, nakil sırasında bakıcılar, sürücüler, nakille ilgili resmi işlemler, hayvanların
nakle uygunlukları, rampalar gibi nakilde refahla ilgili çok sayıda konuda düzenleme yapılmıştır.
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Yönetmelikte bazı maddeler 31.12.2019’da yürürlüğe girecektir. Bu Yönetmeliğin Avrupa Birliği’nde
hayvanların nakli sırasında uyulan “Nakil Sırasında Hayvanların Korunması (91/628/EEC)” direktifi ile
“Nakil ve Nakille İlgili Uygulamalar Sırasında Hayvanların Korunması (1/2005)” başlıklı regülasyonla
uyumlu olarak hazırlandığı görülmektedir. Konuyla ilgili bir diğer yasal düzenleme ise 2015 yılında
yayınlanan ve 31.12.2019 tarihinde yürürlüğe girecek olan Hayvan Nakillerinde Kontrol ve Dinlendirme
İstasyonu Yönetmeliği’dir. Bu Yönetmelikte sığır, koyun, keçi, tek tırnaklılar ve domuzların nakilleri
sırasında kontrollerinin yapıldığı ve dinlendirildiği istasyonlarda asgari sağlık, hijyen, teknik şartlar,
istasyonlarda yapılacak işler ve denetimlerle ilgili kurallar belirlenmiştir.
Kesim öncesi ve sırasında kasaplık ve kanatlı hayvanların refahının sağlanmasına yönelik de bazı
düzenlemeler yapılmıştır. Türkiye’de kasaplık ve kanatlı hayvanların kesimleri, Tarım ve Köyişleri
Bakanlığı tarafından 2005’te yayımlanan “Kırmızı et ve et ürünleri üretim çalışma ve denetleme usul
ve esaslarına dair yönetmelik” ile “Kanatlı hayvan eti ve et ürünleri üretim çalışma ve denetleme usül
ve esaslarına dair yönetmelik” hükümlerine göre yapılmaktadır. 2002 yılında yayınlanan “Kurban
Hizmetlerinin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Yönetmelik”te kasaplık hayvanların
“temizlik, sağlık ve güvenliklerinin uygun yöntemlerle yapılması ve eziyet edilmeden taşınmasının
sağlanması, kasıtlı olarak kötü davranılması, dövülmesi, aç ve susuz bırakılması, aşırı soğuğa veya
sıcağa maruz bırakılması, kesin olarak öldüğü anlaşılmadan vücutlarına müdahalede bulunmasının
yasaklanması” gibi gereklilikler belirtilmiştir.
Güçlü Yönler:
•

Mevcut yasa ve yönetmelikler: Hayvanların Sağlık Zabıtası Hakkında Kanun (daha sonra Hayvan
Sağlığı ve Zabıtası Kanunu) Ağıllar Hakkında Kanun Türk Ceza Kanunu’nda hayvanların
korunmasına yönelik maddeler, Hayvanları Koruma Kanunu ve 2006’da Hayvanların Korunmasına
Dair Uygulama, Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun “Hayvan Sağlığı,
Hayvan Refahı ve Zootekni” başlığı altındaki bölüm, Çiftlik Hayvanlarının Refahına İlişkin
Yönetmelik, Ev ve Süs Hayvanlarının Üretim, Satış, Barınma ve Eğitim Yerleri Hakkında Yönetmelik,
Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Hayvanların Refah ve Korunmasına Dair
Yönetmelik, Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik,
Bilimsel Amaçlar için Kullanılan Sucul Omurgalı Canlıların Refah ve Korunmasına Dair Yönetmelik,
Yurt içinde Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin Nakilleri Hakkında Yönetmelik, Hayvanların
Nakilleri Sırasında Refahı ve Korunması Yönetmeliği, Hayvan Nakillerinde Kontrol ve Dinlendirme
İstasyonu Yönetmeliği.

•

Tarım ve Orman Bakanlığının “dinlendirme istasyonları” kurmaya başlaması.

•

Kurban kesimlerinin Diyanet işleri Başkanlığınca koordineli yürütülmesi.

•

Merkezi ve yerel etik kurulların kurulması ve çalışması.

Zayıf Yönler:
•

128

Son yıllarda yaygın olarak kurulan modern süt sığırı işletmelerinde hayvan refahıyla ilgili olarak
gerek barınak koşulları gerekse sürü idaresi bakımından uygun koşulların sağlanmaya çalışıldığı;
ancak küçük ve orta ölçekli işletmelerde çiftlik koşullarında refahla ilgili sorunların yaygın olduğu
görülmektedir.

Hayvansal Üretim ve Hayvan Sağlığı Grubu Çalışma Belgesi

•

Süt sığırı işletmelerinde bölgelere göre değişmekle birlikte kapalı-bağlı sisteme sahip ahırların
hala yaygın olduğu, barınak içi düzenlemeler (yemlik, suluk, hayvan başına ayrılan alan) ve
barınak içi iklimsel koşullar (havalandırma, aydınlatma, sıcaklık) bakımından sorunların devam
ettiği görülmektedir.

•

Küçük ve orta ölçekli işletmelerde buzağı büyütmede kapalı ortamda büyütmenin hala yaygın
olduğu, buzağı ölüm oranının çok sayıda işletmede yüksek düzeyde olduğu görülmektedir.

•

Personele yönelik düzenlenen hayvan refahı programları oldukça yetersiz düzeydedir.

•

Besi sığırı işletmelerinde bölgelere göre değişmekle birlikte kapalı-bağlı sisteme sahip ahırlarından
yararlanılmaktadır.

•

Yurt dışından ithal edilen etçi sığırlara sağlanan besi koşullarına uyum bakımından ırklar arasında
farklar olduğu (örneğin Siyah Angus ırkı, Kırmızı Angus ve Hereford ırklarına göre canlı ağırlık
artışı daha fazla, çevre koşullarına daha dirençli) belirlenmiştir. Eğer ithalat yapılması zorunluysa
Türkiye koşullarına uygun ve besi performansı yüksek genotiplerin belirlenerek bu genotiplerin
öncelikli olarak tercih edilmesi önerilmelidir.

•

Besi sığırlarında belli aralıklarla yapılan tartımların refahı önemli ölçüde etkilediğinden tartım
platformlarının sığır ırkına göre modifiye edilmesi tavsiye edilmektedir.

•

Yetiştiricilerin hayvan refahı standartları ve hayvan refahı mevzuatı, doğal afetler ve doğal
afetlerde acil eylem planları hazırlama ve uygulaması konularında eğitim ihtiyacı fazladır.

•

Broyler üretiminde günümüzde modern ve bilgisayar destekli kümesler kurulduğundan
barınak içi koşullar genellikle hayvan refahına uygun olmaktadır. Ancak kümeste civciv
kalitesine dikkat edilmemekte, kusurlu civcivler kümese gönderilebilmektedirler. Bu civcivlerde
beslenme yetersizliğine bağlı olarak refah çok düşük olmakta ve ilk günlerde ölüm oranı yüksek
gerçekleşmektedir. Broyler üretiminde refahla ilgili bir diğer sorun kesimhaneye gönderilecek
piliçlerin yüklenmesi sırasında personelin çok kaba davranmasıdır. Bu konuda eğitimsiz personelin
gösterdiği olumsuz davranışlar piliçlerde yaralanmalar, hatta ölümlere yol açabilmektedir. Refahla
ilgili bir diğer sorun ise kesimhanelere ulaşan piliçlerin nakil araçlarında uzun süre (bazen 6-8
saat, aç ve susuz olarak) bekletilmeleridir.

•

Ev süs hayvanlarının kontrolsüz ülkeye girmesi, bir kısmının denetimsiz şekilde uygun olmayan
koşullarda tutulması, alınıp satılması.

•

Sahipli hayvanlar kolaylıkla sokağa atılabilmekte, bu hayvanların sağlık geçmişi ve kısırlaştırılma
durumu bilinmemekte, sahipsiz hayvanların tekrar alındığı yere bırakılması neticesinde mükerrer
yakalama ve iş gücü kaybına yol açmakta.

•

Sahipli ve sahipsiz hayvanların, kontrolsüzce üremeleri, yasal olmayan evcil hayvan üretimi ve
sahipli hayvanların sokağa bırakılmaları.

•

İl Hayvanları Koruma Kurulunun aktif denetim görevi yok, farklı yapıların denetim yetkileri iç içe
geçmekte, ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon olmaması.

•

Gıda artıkları, evsel atıklar ve çöp toplama alanlarının varlığı.

•

Kısırlaştırmada programsızlık, personel yetersizliği ve kapasite eksikliği; Belediyelerin
sorumluluklarını yerine getirememesi ve ilgili paydaşların uyum içinde çalışamaması.
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•

Sokak ve yaban hayvanlarının trafik kazaları ve avcılıkta yaralanmaları ve tedavilerinde
muhatapsızlık.

•

Büyükşehir Belediyelerinde Veteriner Hizmetleri Daire Başkanlığının olmaması.

•

Çok sayıda kişi ya da kuruluşun “bireysel” olarak hayvan sevgisi adı altında düzensiz barındırma
ve besleme alışkanlıkları.

8.1.12. Eğitim Öğretim ve Uzmanlık
Birçok viral, bakteriyel, paraziter enfeksiyonlar, beslenme ve metabolizma hastalıkları hayvancılığımızı
olumsuz yönde etkilemektedir. Tüberküloz, şarbon, kuş gribi, leptospira, brusella, kuduz, kist hidatik
gibi birçok hayvan ve hayvansal ürünlerle insanlara geçen zoonoz hastalıklar nedeniyle toplum
sağlığı tehdit altında kalabilmektedir. Zoonoz hastalıkların gerek hayvanlar arasında yayılmasının,
gerekse insanlara bulaşmasının önlenmesi için koruyucu olarak aşı, ilaçlama, iç ve dış parazitler ile
mücadeleye önem verilmesi, koruyucu hekimliğin ve uzmanlaşmış veteriner hekimlerin önemini
ortaya koymaktadır.
Bugün dünyada, hayvan hastalıklarının teşhisi, aşı üretimi, veteriner ilaçları ve aşı kontrollerinin
yapılması ve daha birçok konuda biyoteknolojik metotlar uygulanmakta ve ülkemizde de kullanılmaya
başlanan bu metotların yaygınlaştırılmasında çok önemli yararlar bulunmaktadır. Veteriner Hekimlikte
Uzmanlık bunlara ilave edilecek onlarca konu sebebi ile gündeme gelmektedir. Veteriner Hekimliğinde
Uzmanlık Eğitimi, Veteriner Hekimliğin çeşitli faaliyet alanlarında ülkemizin ihtiyacı olan Uzman
Veteriner Hekimleri yetiştirmek amacıyla düzenlenecek uzmanlık eğitimlerini kapsamaktadır.
Gerek 6343 sayılı Kanun, gerekse 6569 sayılı ve 26.11.2014 tarihinde yayımlanan “Türkiye Sağlık
Enstitüleri Başkanlığı Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun”da, veteriner hekimlikte uzmanlığın Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından
düzenlenen esaslara göre yürütülen bir yükseköğretim olduğu belirtilmiştir.
Tıp doktorları, diş hekimleri ile eczacıların uzmanlık eğitimleri Sağlık Bakanlığınca, veteriner
hekimlerin uzmanlık eğitiminin de Kanun’da ifade edildiği üzere Tarım ve Orman Bakanlığınca
yürütülmesi gerekmektedir. Veteriner hekimlerin çoğunlukla istihdam edildiği Bakanlık Tarım ve
Orman Bakanlığı olup, serbest veteriner hekimlerin çalışma usul ve esaslarına dair düzenlemeleri de
Tarım ve Orman Bakanlığı yapmaktadır. Bu nedenle söz konusu uzmanlık eğitiminin Tarım ve Orman
Bakanlığı tarafından belirlenen esaslara göre yürütülmesi gerekmektedir. Veteriner Hekimliğinde
Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’ne göre uzmanlık eğitimi Yüksek Öğretim Kurulu bünyesindeki
veteriner fakültelerinde gerçekleştirilecektir. Uzmanlık öğrencileri YÖK’ün araştırma görevlisi kadrosu
kapsamında eğitim görecekleri için, Tarım ve Orman Bakanlığı bütçesine ek yük getirmeyecektir.
Tarım ve Orman Bakanlığında çeşitli birimlerde ve özellikle Veterinerlik ve Hayvancılık Araştırma
Enstitülerinde çalışıp, doktorasının yapan veteriner hekimler Bakanlıktan ayrılmaktadır. Veteriner
Hekimlikte Uzmanlık bu kaçışlara da engel olacaktır. Aksi takdirde enstitülerde uzman kalmayacak
ve fonksiyonları bitecek, kapanmayla karşı karşıya geleceklerdir. Tarım ve Orman Bakanlığında konu
uzmanlarının yetersizliği veya yokluğu hiç düşünülemez. Kanun ve yönetmeliği yayımlanmasına
rağmen aradan geçen uzun süre içerisinde Tarım ve Orman Bakanlığınca uygulama talimatının
çıkarılmaması nedeniyle uzmanlık eğitimi hayata geçirilememektedir.
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Sonuç olarak, yasal mevzuatı hazır olan, ülkemiz, ülkemiz insanı ve veteriner hekimler için son derece
önem arz eden ve 35 yıldır uygulamaya konulmayan Veteriner Hekimlikte Uzmanlık Eğitimi için giriş
sınavının bir an önce başlatılması hayati derecede önemlidir.
Veteriner Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği gereği belirlenen uzmanlık alanları toplamda
23 adettir. Ancak en yakın mesleki paydaş olan tıp hekimlerinin uzmanlık alanları (yan dallar dahil)
toplamı 97 adettir. Bir diğer meslek paydaşı olan diş hekimlerinin ise 8 adettir. Sorumluluk alanları
ve geniş yetki sahası düşünüldüğünde bu sayı çok azdır.
Günümüz perspektifi ile bakıldığında öngörülen 23 adet uzmanlık branşı son derece yetersiz ve
günümüz birçok ihtiyacına da tam anlamı ile hizmet edemeyecektir. Bunların yanında bu uzmanlık
alanlarına ne kadar çok yeni ve çağın gereklerini yerine getiren uzmanlık alanları getirilirse gelecek
açısından hayvancılığa o derece olumlu hizmetleri olacaktır.
Yeni nesil -özellikle moleküler düzeyde- yeni uzmanlıklar oluşturulmadıkça ülkemizde milli bilimi
geliştirmek neredeyse imkânsızdır. Çünkü milli bir bilim sistemi oturtulması ve katma değer üretilmesi
için ülkemizde moleküler alanda bilgi noksanlığı had safhadadır. Klinik ve temel bilginin en önemli
kaynağı olan hekimliğimizde moleküler bilgiyi artırmak ve meslek mensuplarını bu tip bilgilerle
donatmak ülke ve bilim adına yapılacak en önemli adımdır.
Veteriner hekimliğinde uzmanlık eğitimini tamamlayan bir Uzman Veteriner Hekimin özlük haklarının
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda sağlık hizmetleri sınıfında birlikte yer aldığı Uzman Hekim veya
Uzman Diş Hekimiyle aynı özlük haklarına sahip olması için düzenlemeye gidilmesi gerekmektedir.
Yönetmelik gereği kurulan uzmanlar kurulunun acilen toplanması, alan komisyonlarının oluşturulması,
Bakanlık ve hayvancılığın ihtiyaç duyduğu alanlar dikkate alınarak uzmanlık alanlarının sayısının
arttırılması,
Uzmanlık alanlarının çekirdek eğitim müfredatlarının oluşturulması ve eğitim verecek kurulların
belirlenmesi,
Kadroların belirlenerek YÖK’e bildirilmesi ve Veteriner Hekimlikte Uzmanlık Eğitimi için giriş sınavının
bir an önce başlatılması hayati derecede önemlidir.
Veteriner hekimlik mesleği hayvan sağlığını ve dolayısıyla insan sağlığını korumada, yeterli ve güvenli
gıdaya erişimde tüm dünyada stratejik öneme sahip bir meslektir. Bu önemine binaen gelişmiş
ülkeler veteriner hekimlikle ilgili alanlarda teşkilat yapısının özerk olması, etkili mevzuat ve hepsinden
önemlisi eğitimin bilimsel ve yeterli olması için gerekli önlemleri alırlar.
Dünyadaki bu kabullere ve meslek örgütlerinin tüm uyarılarına ve haykırışlarına rağmen; her gün
yeterli altyapısı olmayan yeni bir Veteriner Fakültesi açılması ile karşı karşıya kalınmaktadır. Gelinen
noktada 33 fakülte ile nüfusu 650 milyon olan ABD’yi bile geçmiş bulunmaktayız.
Aynı durum yardımcı hayvan sağlığı hizmeti veren personel için de gerçekleşmiş, uzaktan eğitim
veren kurumlar ticari kâr hırsıyla uygulamalı hayvan sağlığı hizmeti veren programlar açmışlardır.
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Acilen yapılması gereken; Veteriner Fakültelerinin açılması için çekirdek eğitim programının
netleştirildiği, asgari fiziki şartlarının belirlendiği, minimum öğretim üyesinin gerekliliği, destek
personelin niteliği, öğretim üyesi öğrenci oranının ne olması gerektiği hususlarında açılış kriterleri
oluşturulmalıdır.
Yetkililer eliyle yapılan bu hatalı uygulamalar sonucu, eğitim yeterliliğine sahip olmayan adı fakülte
olan kurumlar, yeterli donanıma sahip olmadan mezun olan çok sayıda hekim, bu hatalı uygulamalar
sonunda zarar gören ise hayvancılığımız olmaktadır.
Bu hususlar dikkate alınarak, yeni fakültelerin açılmaması, mevcut fakülte sayılarının azaltılması
veya coğrafi olarak uygun olanlar arasında birleştirmeler yapılması, ÖSYM sınavlarında Veteriner
Fakültelerine giriş için Tıp ve Hukuk Fakültelerinde olduğu gibi taban puan oluşturulması gerekir.
Yardımcı hayvan sağlığı hizmeti veren personel için uzaktan eğitim veren kurumların eğitimine son
verilmesi ve sadece uygulamalı eğitim veren kurumların faaliyetlerine izin verilmelidir.
Laborant ve diğer yardımcı personelin eğitim ve istihdamı arttırılmalıdır.
8.2. Güçlü ve Zayıf Yönler
1. Yapılanma, Personel ve Bütçe
Güçlü Yönler:
•

Tarım ve Orman Bakanlığının 81 ilde organizasyona sahip olması,

•

Tarım ve Orman Bakanlığının geniş teşkilat yapısına sahip olması,

•

Gelişen teknolojik altyapı,

•

Ülkemizin sosyoekonomik yapısı bakımından hayvancılık ve tarım ile uğraşan ailelerin varlığı.

Zayıf Yönler:
•

Tematik konular üzerinden yapılandırılmış multidisipliner bir anlayışla kurulmuş ancak çok başlı
ve fonksiyonel olmayan, görev ve sorumlulukların net olmadığı yetki karmaşası olan merkezden
taşraya görev ve yetki delegasyonu ile tam oturmayan bir tablo ortaya çıkması,

•

Hayvan hastalıkları ile mücadelede mevcut personel sayısının yetersiz kalması,

•

Merkez ve taşra teşkilatı olarak tüm yatırım ve cari harcamaların bu bütçe üzerinden yürütüldüğü
düşünüldüğünde ayrılan bütçenin son derece yetersiz olması,

•

Tarım ve Orman Bakanlığının birçok zoonotik hastalıkla (tüberküloz, bruselloz, kuduz, kuş gribi
vb.) az bütçe ve yeterince organize olmayan bir sistem ile mücadele etmesi.

132

Hayvansal Üretim ve Hayvan Sağlığı Grubu Çalışma Belgesi

2. Ülkemizde Hayvan Hastalıklarının Mevcut Durumu
Güçlü Yönler:
•

Türkiye’de her yıl hazırlanan programlar çerçevesinde: şap, sığır vebası, koyun-keçi vebası, sığırkoyun brusellozu, şarbon, kuduz, mavidil, tek tırnaklı hayvanlarda ruam, kanatlı hayvanlarda
newcastle gibi birçok hayvan hastalığı ile mücadele çalışmalarının yapılması,

•

İlgili mevzuatlar ile tazminatlı hastalıklara tazminat ödenmesi,

•

Hayvan sağlığı risk yönetiminde Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi(TARSİM) [Bitkisel Ürün
Sigortası, Sera Sigortası, Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortası, Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası,
Kümes Hayvanları Hayat Sigortası, Su Ürünleri Hayat Sigortası, Arıcılık (Arılı Kovan) Sigortası]
uygulamalarının varlığı,

•

Yetiştiricilerin sigortanın bir ihtiyaç olduğu algısının arttırılması, sigortalılık oranının arttırılması
için Tarım ve Orman Bakanlığı il ve ilçe müdürlüklerinin daha aktif rol oynaması,

•

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan destek ve teşvik ödemelerinde sigortalılar için
öncelik sağlanması, özendirici olması ve devletin prim desteğinin devam etmesi,

•

Arıcılıkta bildirimi zorunlu hastalıkların TARSİM veya tazminatlı hastalıklar kapsamına alınması,

•

Ülkemizde şap, kuduz, brusella, tüberküloz, şarbon, mavidil, ruam, LSD, koyun-keçi çiçek
hastalığı, koyun-keçi vebası, kuş gribi, tavuk vebası kanatlılarda salmonella ile mücadele kontrol
programlarının olması,

•

Zorunlu aşılama programlarında hayvan popülasyonundaki aşılama yüzdesini artırarak yeterli
koruma sağlayabilmek için aşısını yaptırmayan yetiştiricilere 5996 sayılı Kanun’un 36. maddesi
kapsamında cezai yaptırım uygulanması,

•

Türkiye Zoonotik Hastalıklar Milli Komitesi varlığı ve zoonotik hastalıklara yönelik hazırlanan,
Türkiye Zoonotik Hastalıklar Eylem Planı’nda (2019-2023) “NİHAİ HEDEF” kapsamında ülkemizde
zoonotik hastalıkların koruma ve kontrol stratejilerinin geliştirilmesi,

•

Buzağı, kuzu, oğlak gibi yeni doğan hayvanlardaki ölüm oranlarının azaltılması (Örneğin kolostrum
kullanımının bilinçlendirilmesi, ticari kolostrum üretiminin teşvik edilmesi doğum öncesi ve sonrası
aşılama vs.),

•

Dünyada arıcılığı tehdit eden hastalıkların varlığının araştırılması ve gerekli önlemlerin alınması,

•

Üniversitelerde araştırma merkezlerinin ve hayvan hastalıkları ile çalışan personelin varlığı,

•

Hayvan sağlığı, teşhis ve tedavi hizmetleri ile ilgili faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar ile
hayvan satış, kesim ve eğitim yerleri ve barınakların her geçen gün mevzuatlar çerçevesinde
modernleştirilmesi,

•

Ülke genelinde modern hayvancılık işletmelerinin sayısının artması,

•

Arı yetiştiricilerinin hastalık ve zararlı ile mücadele yönünde yönlendirmeye açık olması,
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•

Arı sağlığı ile ilgili araştırma sayılarının gün geçtikçe artması,

•

Arı hastalık ve zararlılarına dayanıklı yerli arı ırklarımızın var olması,

•

Temel petek üretim yerlerinin ve dağıtım zincirinin arı sağlığı yönünden de veteriner hekimler
tarafından denetlenmesi ve raporlanması,

•

Hayvan hastalıklar ve zararlıları ile ilgili yazılı ve görsel medya ve kaynağın bulunması,

•

Hayvan sağlığı ile ilgili laboratuvarlarımızın bulunması,

•

Kısmen yetişmiş iş gücü (genç-dinamik), hayvan sağlığı-laboratuvar teşhis, kontrol ve araştırmada
yetişmiş personel potansiyeli,

•

Hayvan hastalıklarına karşı aşı ve biyolojik madde üretiminde kamu ve özel sektördeki gelişmeler.

Zayıf Yönler:
•

Şap, tüberküloz ve bruselloz gibi salgın hayvan hastalıklarının Türkiye’de endemik durumda
olması ve hemen hemen tüm bölgelerden hastalık bildirimlerinin alınması,

•

Mihrak sayısına bağlı olarak artan vaka sayılarının da tehlikeli boyuta ulaşması,

•

Kaçakçılığın önlenememesi ve hayvan hareketlerinin yeteri ölçüde kontrol altına alınmaması,

•

Sürü yönetiminin yeterli seviyede olmaması ve işletme büyüklüklerinin yeterli olmaması,

•

Sürü yönetiminin kötü olması nedeniyle verim ve yavru kayıplarının yüksek olması,

•

Hayvan sağlığına etki eden işletme giderlerinin yüksek olması,

•

Hayvan ithalatının, ülkemizde görülmeyen hastalıklar açısından risk oluşturması,

•

Hayvancılık işletmelerinde yeterli düzeyde biyogüvenlik önlemlerinin alınamaması,

•

Yeterli biyogüvenlik önlemlerinin alınmaması durumunda salgın hastalıkların hayvan sağlığı ile
halk sağlığına tehdit oluşturması ve ekonomik kayıplara neden olması,

•

Tüberküloz, bruselloz gibi bazı hastalıklar için mücadelede yeterli ödenek sağlanamaması,

•

Bütçe yetersizlikleri nedeni ile hastalıklarla ilgili eradikasyona yönelik bir tarama yapılamaması,

•

Hayvan hastalıklarında tazminat ödemeleri 5488 sayılı Tarım Kanunu kapsamında her yıl yayınlanan
Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar ve Tebliğ ile yapılmaktadır. Tarımsal Desteklemelere İlişkin
Kararın ve Tebliğin yayınlanmasının gecikmesi nedeni ile tazminat ödemelerinde gecikme olması,

•

Yeterli oranda aşılama yapılamaması,

•

Uygun olmayan koşullardaki hayvan barınaklarının sayısının fazla olması,

•

Hayvancılık alanında donanımlı ve yeterli sayıda hayvan bakıcısının bulunmaması,

•

Orta ve büyük ölçekli işletmelerin sigortaya bakış açılarının daha olumlu olmasına rağmen, küçük
işletmelerin sigorta bilincinin daha az olması,

•

Abortla seyreden enfeksiyonlara bağlı sürüde yaşanan infertilite sorunları ve ekonomik etkileri,
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•

Arıcılıkta kullanılan girdilerin (temel petek, yem katkı maddeleri, premiksler vb.) etkili ve yeterli
bir denetime tabii tutulmaması,

•

Tarımda bilinçsiz şekilde yoğun olarak bitki koruma ürünlerinin kullanılması,

•

Ülkemizin coğrafi konumu ve komşuları nedeniyle hayvan hastalıklarında riskli konumda olması,

•

Küresel ısınmayla ülkemizde birlikte vektörlük yapan canlıların yayılışının artması,

•

Bilinçsiz ilaç kullanımı ve buna bağlı şekillenen ilaç direnci,

•

İlaç kullanımı sonrası yapılan kesimlerde yasal bekletme sürelerine riayet edilmemesi.

3. Serbest Veteriner Hekimlik Hizmetleri
Güçlü Yönler:
•

Serbest veteriner hekim muayenehanelerinin sayısında artış,

•

Muayenehane ve polikliniklerde hayvanlara yönelik olan malzemelerin satışına da belirli şartlarda
izin verilmesi,

•

Serbest veteriner hekimlerin hizmet verdikleri muayenehane ve poliklinikler 28085 sayılı
Yönetmeliğin 20. maddesi gereğince en az yılda bir defa Bakanlık taşra teşkilatı tarafından teknik
ve hijyenik bakımdan denetlenmesi.

Zayıf Yönler:
•

Serbest veteriner hekim iş yeri ruhsatı alabilmesi için belediyelerden izin alması,

•

Veteriner hekim mezun eden fakülte sayısının ülkemiz ihtiyacının üzerinde olması,

•

Bir bölgede ihtiyacın üzerinde serbest veteriner hekimin bulunmasının haksız rekabete neden
olması ve hizmet kalitesini düşürmesi,

•

Bazı birliklerin asli görevleri dışına çıkarak sözleşme yaptıkları veteriner hekimler üzerinden
muayene ve ilaç satma hizmeti vermesi,

•

Veteriner tıbbi ürünlerin yetkisiz kişilerce ve ilgili mevzuata aykırı tanıtımının yapılması,

•

Ülkemizin coğrafi konumu, çevre ülkelerdeki politik karışıklıklar ve komşu ülkelerde veteriner
hizmetlerinin yetersiz olması,

•

Veteriner hekimlerin mesleklerini icrası ile ilgili denetim ve cezai işlem yapma görevi meslek
örgütleri olan veteriner hekimler odasına verilmiştir. Ancak mevzuat hükümleri yenilenemediğinden
caydırıcılık hükmü bulunmaması.

4. Veteriner Sağlık Ürünleri
Güçlü Yönler:
•

Veteriner tıbbi ürün üretim tesisleri, pazarlama izin (ruhsat) sahipleri, veteriner ecza depoları,
perakende satış iznine sahip veteriner hekimler, eczacılar dâhil olmak üzere 50 binden fazla kişi
istihdam edilmesi,
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•

“Veteriner Tıbbi Ürünler” ve “Tıbbi Olmayan Veteriner Sağlık Ürünleri”nden oluşan Veteriner
Sağlık Ürünleri Sektörünün ülkemizde 500 milyon $ değerinde ekonomik büyüklüğe sahip olması,

•

GMP Sertifikası verilmiş VTÜ üretim yerlerinin olması,

•

1969 yılından günümüze kadar Şap Enstitüsü tarafından küçükbaş ve büyükbaşlarda uygulanmak
üzere şap aşısı üretilmesi,

•

Otovaksinler veteriner hekim raporuna dayanılarak üretim yerleri,

•

Veteriner Tıbbi Ürün Komisyonunun varlığı,

•

Ülkemizde 192 adet ruhsatlı veteriner ecza deposu ve 7.078 adet veteriner tıbbi ürün perakende
satış noktası bulunması,

•

5996 sayılı Kanun’un 13’üncü maddesinin beşinci fıkrasında “Veteriner sağlık ürünlerinin
ambalajında satış fiyatının belirtilmesi zorunludur. Bakanlık, ülke ihtiyaçları, piyasa koşulları, kamu
yararı ve hizmetin gereklerini dikkate alarak gerektiğinde satış fiyatlarını belirleyebilir.” hükmünün
olması,

•

Elektronik reçete (e-reçete), ilaç takip sistemi (İTS) ve aşı takip sisteminin (ATS) hayata geçirilmesi,

•

Hayvan sağlığında kullanılan veteriner tıbbi ürünlerin üretim, satış, taşıma ve muhafaza şartlarının
gelişmiş olması.

Zayıf Yönler:
•

Ülkemizde sığır ve koyun-keçi aşılarının bazıları yerli olarak üretilmekte iken, kanatlı, köpek, kedi,
at ve balık aşılarının tamamının ithal edilmesi,

•

Veteriner tıbbi ürün ham maddelerindeki fiyat artışı,

•

Çin, Hindistan ve Tayland gibi ham madde tedarikçisi ülkelerde çevre duyarlılığı nedeniyle ham
madde temininde yaşanılan sıkıntılar,

•

Döviz fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar,

•

Kanatlı, tek tırnaklı, pet ve balık aşılarında tamamen, bazı ruminant aşılarında ise kısmen ithalata
bağımlı olunması,

•

Hayvancılık alanında sermaye azlığı nedeniyle işletmelerin modern ve teknolojik sistemlere
geçememesi,

•

GMP standartlarında üretim yapmanın getirdiği maliyet artışı son dönemlerdeki fiyat artışı
üzerinde etkili olması ve ilaç fiyatlarının artış göstermesi,

•

İlaçların etiket fiyatları üzerinde Tarım ve Orman Bakanlığının müdahale yetkisi yasal olarak var ise
de 5996 sayılı Kanun’un yayınlandığı günden bu yana Bakanlığın bu yetkiyi kullanmamış olması,

•

Ülkemize son ürün olarak giren veteriner ilaçlarını ithal eden firma sayısında bir düşüş gözlenmesi,

•

Yerli veteriner tıbbi ürünlerin yetiştiriciler tarafından yeterince tercih edilmemesi,
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•

Farklı amaçlar için üretilmiş yem katkı ve premikslerin veteriner tıbbi ürün algısı oluşturacak
şekilde tanıtılması, pazarlanması ve satılması ve satılmasının yeterince denetlenememesi,

•

Aktif madde olarak başta tek tırnaklı, kanatlı, pet hayvanları ve balık aşıları olmak üzere ve bazı
veteriner tıbbi ürünler konusunda yerli üretim olmaması ve ihtiyacın ithalatla sağlanması,

•

İthal aşılar ile yerel sirküle mikroorganizmalar arasındaki antijenik uyumsuzluk veya uyum
yetersizlikleri nedeni ile hastalıklara karşı tam koruma sağlanamaması,

•

e-Reçete ile Hayvan Kimlik Sistemi, mezbaha ve diğer unsurlarla tam olarak desteklenemediğinden
istenen fayda tam olarak sağlanamadığı için serbest veteriner hekimler arasında ciddi bir iş yüküne
ve usulsüz uygulamalara yol açması,

•

Hayvan sağlığı sektörünün beşeri sektöre oranla yatırım yapılması daha zor ve zahmetli bir sektör
olması.

5. Hayvan Hastalıklarının Tanısı
Güçlü Yönler:
•

Ülke genelinde 8 adedi Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü ve 1 adedi de Şap Enstitüsü
Müdürlüğü olmak üzere Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde 9 Enstitü, Özel Teşhis Laboratuvarları
Yönetmeliği çerçevesinde ruhsatlı özel laboratuvarlar ile üniversiteler dâhil toplam 42 adet
veteriner teşhis laboratuvarı bulunması,

•

Laboratuvarların uluslararası kabul gören standartlarda faaliyet göstermesi için standartları
yükseltilmeye çalışılması.

Zayıf Yönler:
•

Hayvan hastalıklarında kullanılan 174 adet tanı kitinin yurt dışından ithalatı ile karşılanması,

•

Persiste hayvan hastalıklarının belirlenmesinin zorluğu,

•

Personelin yeterince teşvik edilmemesi,

•

Üniversitelerin altyapılarının mevzuat kapsamında yeterince geliştirilmemesi nedeniyle resmi tanı
faaliyetlerinde kullanılamaması.

6. Hayvan Sağlığı İle İlgili Araştırma Faaliyetleri
Güçlü Yönler:
•

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Tarım ve Orman Bakanlığı
bünyesinde bulunan Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünün(TAGEM) hayvan
sağlığı konusunda yürüttüğü araştırmalar,

•

Hayvan sağlığı yönünden mevcut araştırma enstitülerine bakıldığında gerek donanım gerekse bilgi
yönünden birçok farklı bilim dalına katkı sağlayacak konumda olması ve araştırma altyapılarının
yeterli düzeyde olması,

•

Kamuda araştırma altyapısının olması.
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Zayıf Yönler:
•

Ülke genelinde değerlendirildiğinde hayvan sağlığı ile ilgili araştırmalara ayrılan payın son derece
düşük kalması,

•

Mevcut Veteriner Kontrol Enstitülerinin yetersiz araştırma yetkilerinin olması,

•

Araştırma yapan personeli teşvik edici desteklemenin olmaması,

•

Enstitülerde yetişmiş uzman personelin kurum değiştirmesi,

•

Enstitülerin kanatlı, su hayvanları, arı sağlığı, yaban hayatı, ekzotik hayvanlar ve vektörler ile ilgili
birimlerinin olmaması ve uzman personelin yetersizliği,

•

Aşının etkinliğinin bağımsız olarak değerlendirildiği merkezlerin olmaması.

7. Kimliklendirme ve Kayıt Sistemleri
Güçlü Yönler:
•

Hayvan Kayıt Sistemlerinin bulunması (TÜRKVET, Kanatlı Bilgi Sistemi, Çiftçi Kayıt Sistemi, Hayvan
Kimlik Sistemi, Aşı Takip Sistemi vb.),

•

Bakanlık internet sayfasında ve akıllı telefon uygulaması olan “HaySag” mobil uygulaması ile kulak
küpe numarasından büyükbaş ve küçükbaş hayvan kimlik bilgileri ile aşı kayıtları sorgulanabilmesi,
doğum ve ölüm bildirimleri yapılabilmesi,

•

Küpe ve okunmasına gelişen teknolojiye uygun cihaz ve küpelerin kullanılması.

Zayıf Yönler:
•

Verilerin güncel olmaması, hatalı kayıtların düzeltilmesindeki süre ve bürokrasi yetiştirici
bildirimlerinin zamanında yapılmaması, e-Islah ve ÇKS sistemleri ile entegrasyonu ve uyumu
olmaması,

•

Hayvan sağlığı ile gıda ve yem güvenilirliğini sağlamak amacıyla risk yönetimi esaslarının ülkesel
anlamda tam olarak belirlenememesi ve risk değerlendirmesinin yapılmaması,

•

İşletme sahipleri tarafından güncelleme ve bildirim işlemlerine yeteri kadar önem verilmemesi,

•

Tarım ve gıda sektörü (işlenmiş ve işlenmemiş) arasında entegrasyon ve koordinasyonun arzu
edilen seviyede olmaması,

•

İzlenebilirliğin sağlanamaması,

•

Tarım ve gıda sektöründe kayıt dışılık,

•

Kayıt sistemlerinin güncel olmaması ve hastalıklara ait ulusal veri tabanının veteriner fakültelerine
ve araştırmacılara açık olmaması,

•

Bazı işletmelerde işletme sahipleri tarafından özellikle bildirimlerin yapılmaması (yeni doğan
buzağıların, hayvan alım-satımlarının, hayvan ölümlerinin bildirilmemesi, kayıt dışı hayvan
hareketlerinin alışkanlık haline getirilmiş olması),
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•

İşletmelerden çıkış bildirimleri yapılsa bile bu hayvanların nereye gittiğinin satan kişi tarafından
bilinmemesi ve bu yüzden işletmeden gönderme işleminin yapılamaması,

•

Küpeleme ile ilgili olarak Bakanlığın sık sık sistemi açması ve her yaşta hayvana küpeleme hakkı
verilmesinin yetiştirici tarafından kötüye kullanılıyor olması. Kaydı zaten olan hayvanların küpeleri
sökülerek yerine yeni küpe takılması. Sahada çalışan görevliler veya küpe takma yetkisi verilen
kuruluşların, kulağında küpe deliği olan hayvanlara küpe takmama konusunda yeterince hassas
davranmaması. Küpesi sökülen hayvanların kaydı da silinmediğinden kayıtlı hayvan sayısının
artması,

•

Kaçak olarak kesimlerin devam ediyor olması,

•

Sahada kasaplar, yemek sanayi işletmeleri, parçalama tesisleri, et ürünleri işleme tesisleri vb. et
kullanan işletmeler yeterince kontrol edilememektedir. Bu sebeple işletmeler kaçak olarak kesilen
hayvanları ve kalitesiz etleri rahatça kullandıkları gibi bu hayvanların kayıtlardan düşmemesi
sonucu kayıtlı hayvan mevcutlarının sürekli artması,

•

Gerekli bilgilendirilmeler yapılmasına rağmen hayvan sahiplerinin bu konularda ilgisiz ve
önemsemez tavırları olması (Yıl içerisinde yapılan güncellemeler sırasında cezai işlemlerin
uygulanmaması),

•

Küpelerin düşmesi ve küpeleri düşen bu hayvanların yeniden küpelenmesi konusunda sahiplerinin
yeterli ilgiyi göstermemesi,

•

Hayvan sahiplerinin çeşitli sosyal yardımlardan yararlanmak amacıyla hayvanlarını kayıt altına
aldırmak istememesi (Yeşil kart kullanımı, nakit yardımları gibi),

•

Hayvan sahiplerinin adına kayıtlı hayvanlar için vergi ödeyeceği düşüncesiyle, hayvanlarını kayıt
altına aldırmaması,

•

İstatistiklerin eksik veya fazla hesaplanması söz konusu değerlerin de eksik veya fazla
hesaplanmasına neden olması, bu durumun da ülkenin makro politikalarına etki etmesi,

•

Mezbahalarda resmi veteriner hekim görevlendirmesi yapılmış olsa bile personel sıkıntısı yüzünden
çoğu zaman resmi veteriner hekimler tam zamanlı olarak mezbahalarda bulunamaması.

8. Hayvan Hareketleri, Hayvan Satış ve Kesim Yerleri
Güçlü Yönler:
•

Hayvan sevklerinin veteriner sağlık raporu ile gerçekleştirilmesi Hayvan Satış Yerlerinin
Ruhsatlandırılma ve Denetleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde
ruhsatlandırılması,

•

Ülkemizin dünyada 5.340.000 arı kolonisi ile Çin’den sonra ikinci sırada yer alması,

•

Farklı iklim bölgelerine sahip ülkemizde çiçek florası farklı olduğu gibi, bölgelere göre uyumlu arı
ırklarının varlığı.
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Zayıf Yönler:
•

Veteriner sağlık raporunun şap, LSD ve koyun keçi vebası dışındaki hastalıklar için aşı yapılması
için zorunluluk oluşturmaması,

•

Arılarda çiftleşme tamamen kontrolsüz olarak yapılması nedeni ile yerli saf ırklarımızın bu
durumdan ciddi zarar görmesi,

•

Arıcılıkta kullanılan temel petek üretiminin steril olmaması ve belirli hastalıkların yayılmasına yol
açması,

•

Arıcılık sektöründe ihbarı mecburi hastalıklardan kaynaklanan zararın tazminat ve sigorta kapsamı
dışında tutulması,

•

Hayvan hareketlerinin tamamıyla kontrol edilememesi,

•

Değişen iklim ve doğa koşullarına bağlı olarak arıcılık koloni yönetim ve diğer hayvanlarda
geleneksel sistemlerinin alışılagelmiş metotlarla devam ettirilmesi,

•

Arıcılıkta kışlatma bölgelerinin artan koloni sayısı karşısında yetersiz kalması,

•

Yeterli teknik ve hijyenik altyapıya sahip olan hayvan pazar/borsa ve kesim yerlerinin sayısının
az olması,

•

Salgın hastalıkların sürü içi ve sürüler arası bulaşma potansiyelinin yüksekliği,

•

Mevcut pazar yerlerinin çoğunluğunun belediyelerce, az bir kısmının da özel şahıslarca işletildiği
ve buralarda teknik ve hijyenik şartlardan öte işin ekonomik yönünün ön plana çıkarıldığı, gerekli
denetimlerin tam olarak yapılamadığı, mevzuata uymayan hususlarda birtakım sosyal baskıların
olduğu, ayrıca güvenlik tedbirlerine gereksinim duyacak düzeyde ciddi sorunların yaşanması.

9. Laboratuvar Hayvanları
Güçlü Yönler:
•

Deney hayvanı araştırma ve yetiştirme birimlerinin enstitülerde ve üniversitelerde kurulmuş
olması ve hayvan deneyleri çalışmalarının yaygınlaşması.

Zayıf Yönler:
•

Deney hayvanlarının mikrobiyolojik kalitesi ile ilgili yasal mevzuatın bulunmaması,

•

Veteriner fakültelerinde laboratuvar hayvanları anabilim dalının kurulmaması,

•

Laboratuvar Hayvan Araştırma Tesisleri Standardizasyonunun olmaması (laboratuvarın
havalandırma, ısı, nem, ışıklandırma, mimari, kafes özellikleri),

•

Teknisyen, tekniker, araştırmacı vb. hayvanlarla ilgilenen tüm personelin ülke genelinde standart
kurullara göre seçilmemesi,

•

Yapılan tüm eğitim ve uygulamaların standart bir yapı içermemesi,
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•

Hayvanların genetik ve mikrobiyal standardizasyonunun olmaması,

•

Üretimlerinde, barındırılmalarında, beslemelerinde ve refahında optimum şartların oluşmaması.

10. Hayvan Refahı
Güçlü Yönler:
•

Mevcut yasa ve yönetmelikler,

•

Tarım ve Orman Bakanlığının “dinlendirme istasyonları” kurmaya başlaması,

•

Kurban kesimlerinin Diyanet İşleri Başkanlığınca koordineli yürütülmesi,

•

Merkezi ve yerel etik kurulların kurulması ve çalışması.

Zayıf Yönler:
•

Son yıllarda küçük ve orta ölçekli işletmelerde çiftlik koşullarında refahla ilgili sorunların yaygın
olduğu görülmektedir.

•

Personele yönelik düzenlenen hayvan refahı programları oldukça yetersiz düzeydedir.

•

Besi sığırı işletmelerinde bölgelere göre değişmekle birlikte kapalı-bağlı sisteme sahip ahırlarından
yararlanılmaktadır.

•

Yurt dışından ithal edilen etçi sığırlara sağlanan besi koşullarına uyum bakımından ırklar arasında
farklar olduğu (örneğin Siyah Angus ırkı, Kırmızı Angus ve Hereford ırklarına göre canlı ağırlık
artışı daha fazla, çevre koşullarına daha dirençli) belirlenmiştir. Eğer ithalat yapılması zorunluysa
Türkiye koşullarına uygun ve besi performansı yüksek genotiplerin belirlenerek bu genotiplerin
öncelikli olarak tercih edilmesi önerilmelidir.

•

Yetiştiricilerin hayvan refahı standartları ve hayvan refahı mevzuatı, doğal afetler ve doğal
afetlerde acil eylem planları hazırlama ve uygulaması konularında eğitim ihtiyacı fazladır.

•

Ev süs hayvanlarının kontrolsüz ülkeye girmesi, bir kısmının denetimsiz şekilde uygun olmayan
koşullarda tutulması, alınıp satılması.

•

Sahipli hayvanlar kolaylıkla sokağa atılabilmekte, bu hayvanların sağlık geçmişi ve kısırlaştırılma
durumu bilinmemekte, sahipsiz hayvanların tekrar alındığı yere bırakılması neticesinde mükerrer
yakalama ve iş gücü kaybına yol açmakta.

•

Sahipli ve sahipsiz hayvanların, kontrolsüzce üremeleri, yasal olmayan evcil hayvan üretimi ve
sahipli hayvanların sokağa bırakılmaları.

•

Kısırlaştırmada programsızlık, personel yetersizliği ve kapasite eksikliği; Belediyelerin
sorumluluklarını yerine getirememesi ve ilgili paydaşların uyum içinde çalışamaması.

•

Sokak ve yaban hayvanlarının trafik kazaları ve avcılıkta yaralanmaları ve tedavilerinde
muhatapsızlık.

•

Çok sayıda kişi ya da kuruluşun “bireysel” olarak hayvan sevgisi adı altında düzensiz barındırma
ve besleme alışkanlıkları.
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11. Eğitim Öğretim ve Uzmanlık
Güçlü Yönler:
•

Veteriner Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin çıkarılması.

Zayıf Yönler:
•

Uzmanlaşmış veteriner hekimlerin sayısının az olması,

•

Kanun ve yönetmeliği yayımlanmasına rağmen aradan geçen uzun süre içerisinde Tarım ve
Orman Bakanlığınca uygulama talimatının çıkarılmaması nedeniyle uzmanlık eğitiminin hayata
geçirilememesi,

•

Yeterli altyapısı olmayan yeni Veteriner Fakülteleri açılması,

•

Uzaktan eğitim veren kurumların ticari kâr hırsıyla uygulamalı hayvan sağlığı hizmeti veren
programlar açması.
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