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T.C. AnayasasT.C. Anayasasıı (1982)(1982)
Madde 45Madde 45
““Devlet, tarDevlet, tarıım arazileri ile m arazileri ile ççayayıır meralarr meralarıın aman amaçç
ddışıışı kullankullanıılmaslmasıınnıı ve tahribatve tahribatıınnıı öönlemek, nlemek, 
tartarıımsal msal üüretim planlamasretim planlamasıı ilkelerine uygun ilkelerine uygun 
olarak bitkisel ve hayvansal olarak bitkisel ve hayvansal üüretimi artretimi artıırmak rmak 
maksadmaksadııyla taryla tarıım ve hayvancm ve hayvancııllııkla ukla uğğraraşşanlaranlarıın n 
iişşletme araletme araçç ve gereve gereççlerinin ve dilerinin ve diğğer girdilerinin er girdilerinin 
sasağğlanmaslanmasıınnıı kolaylakolaylaşşttıırrıır. r. 
Devlet, bitkisel ve hayvansal Devlet, bitkisel ve hayvansal üürrüünlerin nlerin 
dedeğğerlendirilmesi ve gererlendirilmesi ve gerççek deek değğerlerinin erlerinin 
üüreticinin eline gereticinin eline geççmesi imesi iççin gereken tedbirleri in gereken tedbirleri 
alalıırr””
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VIII. BeVIII. Beşş YYııllllıık Kalkk Kalkıınma Plannma Planıı
(2001(2001--2005)2005)

Madde 1337Madde 1337
““HayvancHayvancııllııktaki temel amaktaki temel amaçç, toplumumuzun hayvansal , toplumumuzun hayvansal 
protein bakprotein bakıımmıından dengeli, yeterli beslenebilmesinin ndan dengeli, yeterli beslenebilmesinin 
temin maksadtemin maksadııyla yla üüretim artretim artışıışınnıı sasağğlamaktlamaktıır. Bu amar. Bu amaççla la 
hayvan hayvan ııslahslahıı, kaliteli kesif yem ve yem bitkileri , kaliteli kesif yem ve yem bitkileri üüretimi retimi 
arttarttıırrıılarak hayvan hastallarak hayvan hastalıık ve zararlk ve zararlıılarlarıı ile etkili ile etkili 
mmüücadele ve yaycadele ve yayıım hizmetleri gelim hizmetleri gelişştirilecektir. tirilecektir. İİçç talebi talebi 
karkarşışıladladııktan sonra ihracata yktan sonra ihracata yöönelik nelik üüretim seviyesinin retim seviyesinin 
yakalayabilmek iyakalayabilmek iççin hayvancin hayvancııllığığa a öözel zel öönem verilecek, nem verilecek, 
eteete--ssüüte dayalte dayalıı sanayi sanayi üülke genelinde lke genelinde 
yaygyaygıınlanlaşşttıırrıılacaktlacaktıırr””
Madde 1340Madde 1340
““ÜÜreticilerin kooperatiflereticilerin kooperatifleşşmesi, mesi, şşirketleirketleşşmesi ve mesi ve üüretici retici 
birliklerinin kurulmasbirliklerinin kurulmasıı öözendirilecektirzendirilecektir””
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19831983--20032003
Her alanda olduHer alanda olduğğu gibi hayvancu gibi hayvancııllıık sektk sektöörrüümmüüz de z de 
son 20 yson 20 yıılda lda ççok bok büüyyüük dek değğiişşimler yaimler yaşşanmanmışışttıır. r. 
KanatlKanatlıı hayvan (hayvan (öözellikle tavukzellikle tavukççuluk) sektuluk) sektöörrüümmüüz 20 z 20 
yyıılda Avrupa ile boy lda Avrupa ile boy ööllçüçüşşebilecek seviye ve ebilecek seviye ve 
teknolojik geliteknolojik gelişşime ulaime ulaşşmmışışttıır.r.
BBüüyyüükbakbaşş ve kve küçüüçükbakbaşş hayvanchayvancııllıık sektk sektöörrüümmüüz ise z ise 
2003 y2003 yııllıı itibaritibarııyla can yla can ççekiekişşir hale gelmiir hale gelmişştir. tir. 
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TTüürkiye Hayvan Varlrkiye Hayvan Varlığıığı ve Yve Yııllara Gllara Gööre Dere Değğiişşimiimi
(bin ba(bin başş))

258.1687.20128.49214610.7652000
102.26210.97740.55337111.3771990
61.45019.04348.6301.03115.8941980
34.28919.48336.4711.11712.7561970
28.82124.63334.4631.14012.4351960
20.54418.46423.08294810.1231950
19.75716.89626.2729479.7591940

-12.10613.6327956.9341928

TavukKeçiKoyunMandaSığırYıllar
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YYııllar llar İİtibariyle Ttibariyle Tüürkiye Nrkiye Nüüfus fus İİndeksindeksi
(1928(1928--2000)2000)
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Neden......?Neden......?
ÜÜlke hayvanclke hayvancııllığıığımmıızzıın son 20 yn son 20 yıılda yalda yaşşadadığıığı bu bu 
gerilemede,gerilemede,
– kaliteli hayvan ve yem kaynaklarının yetersizliği ve etkin 

kullanılamaması, , 
– sağlık korumanın ve hastalıklarla mücadelenin yetersiz ve 

etkisiz oluşu, , 
–– ççiftiftççilerimizin eilerimizin eğğitimsiz ve itimsiz ve öörgrgüütstsüüz oluz oluşşu,u,
–– hayvanchayvancııllığıığın kalkn kalkıındndıırrıılmaslmasıı amacamacııyla uygulamaya yla uygulamaya ççalalışıışılan lan 

ddüüzenlemelerin, politik tercihlere bazenlemelerin, politik tercihlere bağğllıı olarak solarak sıık sk sıık dek değğiişşim im 
iiççinde oluinde oluşşu,u,

– hayvancılığa verilen desteklerin takibi için gereken 
denetimlerin yetersiz oluşu,,

–– üülkemizin ylkemizin yııllardllardıır siyaset r siyaset üüststüü milli bir hayvancmilli bir hayvancııllıık k 
politikaspolitikasıından yoksun olundan yoksun oluşşunununun paypayıı bbüüyyüüktktüür. r. 
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HAYVANHAYVAN KAYNAKAYNAĞĞII
HayvancHayvancııllııkta karlkta karlıı bir bir üüretim iretim iççin yin yüüksek verimli hayvan ksek verimli hayvan 
kullankullanıımmıı esastesastıır. r. 
Oysa Oysa üülkemiz slkemiz sığıığır varlr varlığıığınnıın sadece n sadece 
–– %15%15’’i yurt di yurt dışıışı orijinli yorijinli yüüksek verimli kksek verimli küültltüür r ıırkrkıı (Siyah(Siyah--Alaca, Esmer vb.), Alaca, Esmer vb.), 

–– %43%43’ü’ü yerli yerli (Yerli Kara, Do(Yerli Kara, Doğğu Anadolu Ku Anadolu Kıırmrmıızzııssıı, G, Güüney Kney Kıırmrmıızzıı vb.), vb.), 

–– geri kalan %42geri kalan %42’’i ise ki ise küültltüür ve yerli melezidir. r ve yerli melezidir. 

1928 y1928 yııllıında yasal dnda yasal düüzenlemesi yapzenlemesi yapıılarak balarak başşlatlatıılan lan ııslah slah 
ççalalışışmalarmalarıında nda istenen hedeflere ulaistenen hedeflere ulaşışılamamlamamışışttıır.r.
BatBatıı üülkelerinde  40lkelerinde  40--50 y50 yıılda tamamlanan bu lda tamamlanan bu ççalalışışmalar, malar, 
üülkemizde 75 ylkemizde 75 yıılda %35 seviyesine dahi gelememilda %35 seviyesine dahi gelememişştir. tir. 
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HAYVANHAYVAN KAYNAKAYNAĞĞII
Yapay tohumlama çalışmalarından istenen düzeyde 
başarı sağlanamamıştır. 
Hayvan ithalinden beklenen fayda sağlanamamıştır. 
Kaliteli damızlık hayvan ülkemizde yeterli düzeyde 
üretilemiştir.
Damızlık üretimi örgütlü şekilde yapılamamıştır.
Damızlık hayvanlar çoğu zaman değerini bulamamış
ve et amaçlı kesilmiştir. 
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YEMYEM KAYNAKAYNAĞĞII
ÜÜlkemizlkemiz bbüüyyüük ve kk ve küçüüçükbakbaşş hayvan varlhayvan varlığıığınnıın 2/3n 2/3’’sisi fizyolojik olarakfizyolojik olarak
aaççttıır. r. 
Kaliteli kaba yem (Kaliteli kaba yem (aaççıık %60k %60) ve karma yem () ve karma yem (aaççıık %65k %65) yeterli d) yeterli düüzeyde zeyde 
kullankullanıılamamaktadlamamaktadıır.r.

11 milyon BBHB i11 milyon BBHB iççin    50 milyon ton kaliteli kaba yeme gereksinim vardin    50 milyon ton kaliteli kaba yeme gereksinim vardıır.r.
ÜÜretilen:retilen:

ÇÇayayıırr--meradan meradan 10 milyon ton 10 milyon ton Gereksinim Gereksinim 50 milyon ton50 milyon ton
Yem bitkisi ekimindenYem bitkisi ekiminden 6 milyon ton 6 milyon ton ÜÜretimretim 40 milyon ton40 milyon ton
Silajdan Silajdan 4 milyon ton 4 milyon ton AAççıık  k  10 milyon ton10 milyon ton
SapSap--samandan samandan 20 milyon ton 20 milyon ton 

TOPLAMTOPLAM 40 milyon ton 40 milyon ton GerGerççek Aek Aççıık  30 milyon tonk  30 milyon ton

ÜÜlkemiz hayvanclkemiz hayvancııllığıığınnıın temel yem maddesi n temel yem maddesi samandsamandıırr. Saman. Samanıın n 
teknolojik ve teknolojik ve biyoteknolojikbiyoteknolojik olarak iolarak işşlenerek yem delenerek yem değğerinin yerinin yüükseltilmesi kseltilmesi 
ççalalışışmalarmalarıı bir tbir tüürlrlüü uygulamaya aktaruygulamaya aktarıılamamlamamışışttıır.r.
44 milyon hektardan 44 milyon hektardan 14.614.6 milyon hektara dmilyon hektara düüşşen en ÇÇayayıırr--mera alanlarmera alanlarıı
zamanszamansıız, dz, düüzensiz ve azensiz ve aşışırrıı otlatmayaotlatmaya maruz bmaruz bıırakrakıılmlmışışttıır.r.
Kalite kaba Kalite kaba yem yetiyem yetişştiricilitiriciliğğii ve ve silajsilaj yapyapıımmıı yyııllardllardıır r 
yaygyaygıınlanlaşşttıırrıılamamlamamışışttıır.r.
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YEMYEM KAYNAKAYNAĞĞII
Yetersiz ve etkisiz denetim nedeniyle Yetersiz ve etkisiz denetim nedeniyle karma yem kalitesikarma yem kalitesi
yyüükseltilememikseltilememişş, , hakshaksıız rekabetz rekabet öönlenememinlenememişştir.tir.
Karma Karma yem dar pazar alanyem dar pazar alanıında nda yyüüksek fiyataksek fiyata satsatıılmlmışış, karma , karma 
yem kullanyem kullanıımmıı konusunda konusunda ççiftiftççi ei eğğitilememiitilememişştirtir. . 
KarmaKarma yem yem üüretimi, olmasretimi, olmasıı gerekenin 1/3gerekenin 1/3’ü’ü ddüüzeyinde kalmzeyinde kalmışışttıırr
(kay(kayııtltlıı+kay+kayııtstsıız z üüretim: retim: 6 milyon ton/y6 milyon ton/yııll).).
Yem Yem fabrikalarfabrikalarıı yyııllardllardıırr kapasitelerinin kapasitelerinin ççok altok altıında nda ççalalışışmmışışttıır.r.
Hammadde Hammadde tedarikinde maalesef istenen miktar ve kaliteye tedarikinde maalesef istenen miktar ve kaliteye 
ulaulaşışılamamlamamışışttıırr..
Yem kaynaYem kaynağığı olarak kullanolarak kullanıılan  endlan  endüüstri yan stri yan üürrüünlerinin nlerinin 
üüretiminderetiminde (ya(yağğllıı tohum ktohum küüspeleri, vb.) speleri, vb.) belirli standartbelirli standart ve kaliteve kalite
yakalanamamyakalanamamışışttıır.r.
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YEMYEM KAYNAKAYNAĞĞII
YemYem katkkatkıı maddelerinin maddelerinin kalitesi ve kalitesi ve kullankullanıımmıındakindaki sorunlar sorunlar 
çöçözzüülememilememişştir.tir.

Yem fabrikalarYem fabrikalarıında nda teknolojik eksikliklerteknolojik eksiklikler giderilememigiderilememişştir.tir.

Kendi iKendi iççinde bir binde bir büüttüünlnlüüğğe sahip e sahip yemyem yasasyasasıı uygulamaya uygulamaya 
aktaraktarıılamamlamamışışttıır.r.

Yetki ve sorumluluklarYetki ve sorumluluklarıı yasa ve yyasa ve yöönetmeliklerle dnetmeliklerle düüzenlenmizenlenmişş
““Karma Yem Karma Yem ÜÜreticileri Birlireticileri Birliğğii”” kurulamamkurulamamışışttıır.r.

Yem sektYem sektöörrüünnüün hammadde tedariki in hammadde tedariki iççin gerekli in gerekli 
““Vadeli Vadeli İşİşlemler Borsaslemler Borsasıı”” etkinleetkinleşştirilememitirilememişştir.tir.
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HAYVANHAYVAN SASAĞĞLILIĞĞI VE SALGIN I VE SALGIN 
HASTALIKLARHASTALIKLAR

Belirli bir program dahilinde Belirli bir program dahilinde sasağğllıık taramask taramasıı, a, aşışı ve hastalve hastalııklarla klarla 
mmüücadelecadele yapyapıılamamlamamışışttıır.r.
YYııllardllardıırr hayvanchayvancııllığıığımmıızzıı kemiren kemiren brusellabrusella, , ttüüberkulozberkuloz, , şşap, IBR, ap, IBR, 
BVDBVD ve sve sığıığır vebasr vebasıı yanyanıında nda BSEBSE riski de hayvancriski de hayvancııllığıığımmıızzıı tehdit tehdit 
eder hale eder hale gelmigelmişştir. tir. 
ÖÖzellikle gzellikle güüneyney--dodoğğu ve dou ve doğğu su sıınnıırlarrlarıımmıızdan zdan kakaççak hayvan giriak hayvan girişşii
maalesef istenilen dmaalesef istenilen düüzeyde engelenememizeyde engelenememişştir.tir.
SaSağğllııkk korumakoruma alanalanıında nda ççiftiftççilerimiz ilerimiz bilinbilinççlendirilememilendirilememişştir.tir.
Yüksek damızlık değere sahip hayvanlar için zorunlu sigorta sistemi 
geliştirilememiştir.
Hayvan hareketleri Hayvan hareketleri üülkemiz ilkemiz iççinde etkin bir inde etkin bir şşekilde ekilde kontrol kontrol 
edilememiedilememişştir.tir.
BilinBilinççsizce ilasizce ilaçç kullankullanıımmıı ciddi kaynak israfciddi kaynak israfıınana neden neden olmuolmuşştur.tur.
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ÖÖRGRGÜÜTLENMETLENME VE VE ÜÜRETRETİİM M 
PLANLAMASIPLANLAMASI

EntansifEntansif veya yarveya yarıı--entansifentansif kokoşşullarda yapullarda yapıılan klan küçüüçükbakbaşş, b, büüyyüükbakbaşş, , 
kanatlkanatlıı yetiyetişştiricilitiriciliğği ve yem i ve yem üüretimi hala istenilen dretimi hala istenilen düüzeyde zeyde 
öörgrgüütlenememitlenememişştirtir. . 
ÖÖrgrgüütstsüüzlzlüük ve programsk ve programsıızlzlıık nedeniyle k nedeniyle üüretim planlamasretim planlamasıı
yapyapıılamamlamamışışttıır.r.
SSüüt st sığıığırcrcııllığıığında bu sorunun bir nebze olsun nda bu sorunun bir nebze olsun çöçözzüümmüüne yne yöönelik nelik 
28.02.1995 tarih ve 4084 say28.02.1995 tarih ve 4084 sayııllıı yasanyasanıın den değğiişşik Ekik Ek--1 maddesine 1 maddesine 
ggööre olure oluşşturulan yetiturulan yetişştirici tirici birlikleri ybirlikleri yöönetmelinetmeliğğindeinde teteşşkilatlanma kilatlanma 
aaççııssıından yanlndan yanlışışllııklar klar yapyapıılmlmışış,, etkili bir etkili bir teteşşkilatlanmakilatlanma ddüüzeni zeni 
sasağğlanamamlanamamışışttıır.r.
ÜÜretici birlikleri oluretici birlikleri oluşşturulurken, turulurken, kkıırmrmıızzıı etet, , pilipiliçç etieti, , yumurtayumurta, , yem yem 
bitkisibitkisi ve ve karma yemkarma yem üüreticilerinereticilerine ait birlikler dikkatten kaait birlikler dikkatten kaççmmışışttıır. r. 
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ÖÖRGRGÜÜTLENMETLENME VE VE ÜÜRETRETİİM M 
PLANLAMASIPLANLAMASI

ÖÖrgrgüütstsüüzlzlüük nedeniyle k nedeniyle ççiftiftççileriler mamağğdur, aracdur, aracıılar ise zengin lar ise zengin 
edilmiedilmişş, , üürrüünnüünn fiyatfiyatıınnıı üüreticiler dereticiler değğil,il, aracaracıılar lar belirlemibelirlemişştir.tir.
Devlet makro dDevlet makro düüzeyde zeyde üüretim planlamasretim planlamasıı yapacak gyapacak güüce ve ce ve 
yaptyaptıırrıımlara sahip mlara sahip olamamolamamışışttıır.r.
KalkKalkıınma planlarnma planlarıında nda ööngngöörrüülen len hedeflerhedefler gergerççekekççi i olmamolmamışış,, bu bu 
hedeflere ulahedeflere ulaşşmak imak iççin alin alıınan nan öönlemler ve tenlemler ve teşşviklervikler yetersiz yetersiz 
kalmkalmışışttıır (r (ÜÜlkemizdeki hayvan varllkemizdeki hayvan varlığıığı dahi bilinmemektedir).dahi bilinmemektedir).
ÜÜretim planlamasretim planlamasıı iiççin in üüretici veya yetiretici veya yetişştirici birliklerini harekete tirici birliklerini harekete 
gegeççirecek ve yetkilendirecek irecek ve yetkilendirecek yasal dyasal düüzenlemelerzenlemeler yapyapıılamamlamamışışttıır.r.
KKıısaca, saca, üülkemizin hayvanclkemizin hayvancııllığıığın n öörgrgüütlenmesi ve tlenmesi ve üüretim retim 
planlamasplanlamasıına yna yöönelik nelik belirli bir belirli bir hayvanchayvancııllııkk politikaspolitikasıı
geligelişştirilememitirilememişştir.tir.



Prof.Dr. Hasan RProf.Dr. Hasan Rüüşşttüü KutluKutlu 1616

EEĞİĞİTTİİMM VE TEKNVE TEKNİİK ELEMAN K ELEMAN 
DESTEDESTEĞİĞİ

HayvancHayvancııllığıığın n üülkemiz insanlkemiz insanıınnıın n kküültltüürrüünnüünn bir parbir parççasasıı
olmasolmasıı, hayvanc, hayvancııllıık ek eğğitiminin yaygitiminin yaygıınlanlaşşmasmasıınnıı
engellemiengellemişştir.tir.

HayvancHayvancııllııkla ukla uğğraraşşan an ççiftiftççilerimizin pek ilerimizin pek ççooğğuna, yuna, yüüksek ksek 
verimli hayvanlara verimli hayvanlara atadan kalma yatadan kalma yööntemlerlentemlerle bakbakıımm--
besleme uygulanamayacabesleme uygulanamayacağığı gergerççeeğği i anlatanlatıılamamlamamışışttıır.r.

EEğğitimsiz yetiitimsiz yetişştiricilere tiricilere devlet kredisidevlet kredisi ile verilen damile verilen damıızlzlıık k 
dedeğğeri yeri yüüksek yurt dksek yurt dışıışı orijinli hayvanlarorijinli hayvanlarıın pek n pek ççooğğu u 
gegeççmimişş yyııllarda birkallarda birkaçç sene isene iççinde heder edilmiinde heder edilmişştir. tir. 
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EEĞİĞİTTİİMM VE TEKNVE TEKNİİK ELEMAN K ELEMAN 
DESTEDESTEĞİĞİ

EEğğitim itim ççalalışışmalarmalarıına yna yöönelik organizasyonlar inelik organizasyonlar iççin gereksinim in gereksinim 
duyulan duyulan altyapaltyapıı ve kalifiye elemanve kalifiye eleman üülkemizde olmaslkemizde olmasıına na 
rarağğmen men etkilietkili şşekilde ekilde kullankullanıılamamlamamışışttıır.r.
TarTarıım ve m ve KKööyiyişşlerileri BakanlBakanlığıığı tataşşra tera teşşkilatlarkilatlarıındaki yndaki yüüzlerce zlerce 
mmüühendis ve veteriner hekim sahadan uzak, masa hendis ve veteriner hekim sahadan uzak, masa babaşışında nda 
atatııl bl bıırakrakıılmlmışışttıırr. . 
HayvancHayvancııllığığa ea eğğitim ve teknik yitim ve teknik yöönden destek sanden destek sağğlayan layan 
üüniversiteler ile Tarniversiteler ile Tarıım ve Km ve Kööyiyişşleri baklanlleri baklanlığıığı’’na bana bağğllıı
araaraşşttıırma kurulurma kuruluşşlarlarıı arasarasıında nda iişşbirlibirliğği ve koordinasyoni ve koordinasyon
sasağğlanamamlanamamışışttıır.r.
EEğğitim itim ççalalışışmalarmalarıı iiççin yeterli kaynak vardin yeterli kaynak vardıır, fakat bu r, fakat bu 
kaynaklarkaynaklarıın etkili n etkili şşekilde kullanekilde kullanıımmıı iiççin gereken in gereken siyasi iradesiyasi irade
maalesef istenen dmaalesef istenen düüzeyde sergilenememizeyde sergilenememişştir.tir.
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İŞİŞLETMELETME BBÜÜYYÜÜKLKLÜÜĞĞÜÜ ve ve 
ALTYAPIALTYAPI

SSığıığırcrcııllııkk iişşletmelerinde letmelerinde hayvan sayhayvan sayııssıı artartıırrıılamamlamamışışttıır r 
(i(işşletmelerin %72letmelerin %72’’sindesinde 11--4 ba4 başş hayvan hayvan bulunmaktadbulunmaktadıır).r).
Az sayAz sayııda hayvanda hayvanıın barn barıındndıırrııldldığıığı binlerce ibinlerce işşletme olarak letme olarak 
ortaya ortaya ççııkan bu yapkan bu yapıı, , karlkarlıı ve ve öörgrgüütltlüü bir hayvancbir hayvancııllığıığı
engellemiengellemişş, , üülkelke hayvanchayvancııllığıığınnıın gelin gelişşimine simine süürekli darbe rekli darbe 
vurmuvurmuşştur.tur.
Bu Bu durum,durum, eeğğitim ve yayitim ve yayıımm faaliyetindeki bafaaliyetindeki başşararııyyıı da da 
engellemiengellemişştir.tir.
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İŞİŞLETMELETME BBÜÜYYÜÜKLKLÜÜĞĞÜÜ ve ve 
ALTYAPIALTYAPI

ÇÇok kok küçüüçük kapasite nedeniyle k kapasite nedeniyle iişşletmelerletmeler uygun fiziki altyapuygun fiziki altyapııya ya 
sahip sahip olamamolamamışış, modern, modern hayvanchayvancııllığıığın gerektirdin gerektirdiğği i teknolojik teknolojik 
imkanlardanimkanlardan yararlanyararlanıılamamlamamışışttıır.r.
HayvancHayvancııllıık, k, üülkemizde lkemizde saltsalt ahahıırdanrdan oluoluşşan bir an bir tesis olarak tesis olarak 
grgröörrüülmlmüüşşttüür.r.
HayvanlarHayvanlar sasağğllııksksıız koz koşşullardaullarda ve uygun olmayan ortamlarda ve uygun olmayan ortamlarda 
barbarıındndıırrıılmlmışışttıır.r.
Yem deposu, silo, gYem deposu, silo, güübrelik vb. brelik vb. olanaklarolanaklarıın n gerekliligerekliliğği i 
anlaanlaşışılamamlamamışış veya anlatveya anlatıılamamlamamışışttıır.r.
Modern Modern hayvanchayvancııllığığaa ve bve böölge kolge koşşullarullarıına uygun fiziki na uygun fiziki 
altyapaltyapıınnıın belirlenmesinde n belirlenmesinde bilimsel bilimsel kriterlerkriterler ggööz ardz ardıı edilmiedilmişştir.tir.
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PAZARLAMAPAZARLAMA
ÜÜlkemizdeki hayvanclkemizdeki hayvancııllıık ik işşletmelerinin aile tipi olmasletmelerinin aile tipi olmasıı ve birim ve birim 
iişşletmedeki letmedeki ssüürrüü bbüüyyüüklklüüğğüünnüün n ççok kok küçüüçük olmask olmasıı ve ve öörgrgüütstsüüzlzlüükk, , 
üürrüün pazarlamada ve n pazarlamada ve üürrüünnüün hakkettin hakkettiğği dei değğeri bulmaseri bulmasıında bnda büüyyüük k 
ssııkkııntntıılar lar yaratmyaratmışışttıır.r.
YeminYemin kalitesizlikalitesizliğği ve fiyati ve fiyatıınnıın yn yüüksekliksekliğği nedeniyle yetersiz beslenen i nedeniyle yetersiz beslenen 
hayvanlardan elde edilen miktarhayvanlardan elde edilen miktarıı ddüüşşüük fakat k fakat maliyeti ymaliyeti yüüksekksek üürrüün,  n,  
ççiftiftççinin kar etmesini ve inin kar etmesini ve üülke hayvanclke hayvancııllığıığın gelin gelişşmesini mesini engellemiengellemişştir.tir.
ÜÜrettirettiğğii üürrüünden para kazanmayan nden para kazanmayan ççiftiftççi, i, üüretimini artretimini artıırmak gibi bir rmak gibi bir 
ddüüşşüünce ince iççinde inde olmamolmamışış, daha, daha ççok ok kküçüüçülmelme üüzerine zerine hesaplarhesaplar
yapmyapmışışttıır.r.

AnlaAnlaşşmalar geremalar gereğği zorunlu olarak i zorunlu olarak ithal ithal edilen hayvansal edilen hayvansal üürrüünler, nler, 
pazarpazarıın daralmasn daralmasıı nedeniyle hayvancnedeniyle hayvancııllııkla ukla uğğraraşşan an ççiftiftççilerimizin ilerimizin 
ççooğğu zaman zararu zaman zararıına yol ana yol aççmmışışttıır. r. 



Prof.Dr. Hasan RProf.Dr. Hasan Rüüşşttüü KutluKutlu 2121

TETEŞŞVVİİKLERKLER ve POLve POLİİTTİİK K 
TERCTERCİİHLERHLER

GeGeççmimişş yyııllarda llarda uygulamayauygulamaya aktaraktarıılan telan teşşviklerin pek viklerin pek ççooğğu u politik politik 
tercihlertercihler olarak karolarak karşışımmııza za ççııkmkmışışttıır.r.
PolitikPolitik tercihlerle tercihlerle şşekillenen bir takekillenen bir takıım tem teşşviklerin hemen hemen viklerin hemen hemen 
pek pek ççooğğu amacu amacıına ulana ulaşşamamamamışış, , öönemli bir knemli bir kıısmsmıı suiistimal suiistimal 
edilmiedilmişştir. tir. 
Mevcut ekonomik yapMevcut ekonomik yapıı iiççerisinde hayvancerisinde hayvancııllığığa verilen destekler a verilen destekler 
azalmazalmışış, hayvanc, hayvancııllıık ik iççin in ddüüşşüük faizli kredik faizli kredi imkanimkanıı kalmamkalmamışışttıır. r. 
KuvvetliKuvvetli lobicilik nedeniyle telobicilik nedeniyle teşşvikler, destekler ve yvikler, destekler ve yöönetimdeki netimdeki 
etkinlik aetkinlik aççııssıından ndan hayvansal hayvansal üüretimretim, her zaman bitkisel , her zaman bitkisel üüretime retime 
yenik dyenik düüşşmmüüşşttüür.r.
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SONUSONUÇÇ
Ülkemiz hayvancılığının son yirmi yılda yaşadığı gerilemede; hayvan 
ve yem kaynakları ile  sağlık korumanın ve hastalıklarla mücadelenin 
yetersizliği yanında ççiftiftççilerimizin eilerimizin eğğitimsiz ve itimsiz ve öörgrgüütstsüüz oluz oluşşu, temel u, temel 
neden olarak sayneden olarak sayıılabilir.labilir.
AyrAyrııca hayvancca hayvancııllığıığın kalkn kalkıındndıırrıılmaslmasıı amacamacııyla uygulamaya yla uygulamaya ççalalışıışılan lan 
ddüüzenlemelerin, zenlemelerin, politik tercihlerepolitik tercihlere babağğllıı olarak solarak sıık sk sıık dek değğiişşim iim iççinde inde 
oluoluşşu ve u ve hayvancılığa verilen desteklerin takibi için gereken 
denetimlerin yetersiz oluşu, ülke hayvancılığımızda güven bunalımı ile 
birlikte kriz yaratmıştır. 
Hayvancılığımızın geliştirilmesi ve çiftçilerimizin haketiklerini 
kazanmaları, hayvancılıkta değişim sürecinin başlatılması ve bu 
alanda milli politika oluşturulması ile mümkündür.
Bu sürecin başarıya ulaşabilmesi, hayvancılık sektörünün sorunlarının 
bizzat sektör temsilcilerinden  dinlenmesi ve çözüm yolları için işbirliği
önkoşuluna bağlıdır.
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TETEŞŞEKKEKKÜÜRLERRLER
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TTüürkiye Hayvancrkiye Hayvancııllığıığı ve Geleceve Geleceğğii
(Sorunlar ve (Sorunlar ve ÇöÇözzüüm m ÖÖnerileri)nerileri)
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