TÜRKİYE’DE KÜÇÜKBAŞ VE BÜYÜKBAŞ
HAYVANLARIN COĞRAFİ DAĞILIŞI
Doç. Dr. Ali Ö ZÇ A Ğ IA R *

1. GİRİŞ
Coğrafya bilimi içerisinde hayvanlar biyocoğrafyamn kolu
zooeoğrafyada ve ayrıca ekonomik coğrafya bahsinde ele alın
maktadır. Zoocoğrafyanın amacı hayvanların doğal ortam içerisin
deki coğrafi dağılışlarını ve bulundukları ortamla ilişkilerini ortaya
çıkarmaktır. Türkiye'de bu amaç doğrultusunda Zoocoğrafya araş
tırmalarına fazlaca yer verilmeyip, hayvanlar daha çok ekonomik
faaliyetler açısından ele alınıp coğrafi bakımdan değerlendirilmiş
lerdir. Biz de bu makalemizde yurdumuzda önemli bir ekonomik
değere sahip olan küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarımızın mevcut
durumunu ve coğrafi dağılışlarım incelemeye çalışacağız. Bilindiği
gibi bu tür çalışmalarda güvenilir sağlıklı istatistik verilere gereksi
nim duyulmaktadır. Devlet İstatistik Enstitüsünce Cumhuriyetin ilk
yıllarından başlayarak belirli periyotlarla hayvan istatistikleri hazır
lanarak yayınlanmıştır. En son yayınlanan bülten ise "1991 Genel
Tarım Sayımı" adını taşımaktadır1. Bu bültendeki veriler 1991 yılı
idari bölünüşüne göre ve il bazında olduğu için konularla ilgili ola
rak hazırladığımız kartogram haritalar illere göre coğrafi dağılışları
yansıtmaktadır2. Aslında, böyle çalışmalarda verilerin en küçük ida
ri alanlara (ilçe ve köylere) göre verilmesi coğrafi dağılışların daha
sağlıklı yapılmasını sağlayacaktır. Arzu ettiğimiz bu tür verilere
erişememenin üzüntüsünü çekerek çalışmalarımızı mevcut il bazın
daki verilere göre tamamlamış bulunuyoruz.
*
A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Coğrafya Bölümü, Türkiye Coğrafyası Anabiiim Dalı Öğretim Üyesi.
1 1991 Genel Tarım Sayımı. D.İ.E. Yay. No: 1550, A nkara-1992.
2 Bu makaledeki haritaların çiziminde bana yardımcı olan yüksek lisans öğrencimiz
Seval Çetin'e teşekkür ederim.
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I- KÜÇÜKBAŞ VE BÜYÜKBAŞ HAYVAN MEVCUDUN
DAKİ GELİŞMELER
Türkiye'deki küçükbaş ve büyükbaş hayvan mevcudundaki ge
lişmeleri 1935, 1965 ve 1991 yıllarındaki verilere göre nüfusla bir
likte incelediğimizde, Türkiye nüfusundaki artışla hayvan miktarın
daki artışın dengeli gitmediği açıkça görülmektedir (Tablo: 1).
1935 yılında 34693782 olan toplam hayvan mevcudunun %
73'ünü küçükbaş hayvanlar (koyun, keçi), % 27'sini büyükbaş hay
vanlar (sığır, manda ve yük hayvanlan) oluşturmaktaydı. Bu yılda
16158018 olan Türkiye nüfusuna göre 10 kişiye 21 hayvan düşü
yordu. 1935-1965 döneminde aradan geçen 30 yıllık süre içerisinde
% 108'lik bir artışla toplam hayvan sayısı 72046900 olmuştur. Bu
dönemde Türkiye nüfusunda % 94'lük bir artış meydana gelmiş ve
10 kişiye düşen hayvan sayısı 21'den 23'e yükselmiştir. Bu sayısal
değerlerden de anlaşılacağı üzere, 1935-1965 devresinde hayvan
mevcudundaki % 108’lik artışa karşılık nüfusumuzdaki artışın bu
değere göre az oluşu (% 94) kişi başına düşen hayvan sayısının art
masına sebep olmuştur.
1965-1991 devresinde toplam küçükbaş ve büyükbaş hayvan
mevcudunda 3771938 (% 5.2'lik) bir artış meydana gelmiştir ki, bu
miktar bir önceki döneme göre oldukça düşüktür. Bu dönemdeki
nüfus artışımız % 80 oranında olmuş ve bir önceki dönemdeki
olumlu gelişme ortadan kalkarak, 10 kişiye düşen hayvan sayısı
23'ten 13'e inmiştir.
Buradan şu sonucu çıkanyoruz ki, Türkiye'de küçükbaş ve
büyükbaş hayvan sayısındaki artış nüfusumuzdaki artışla uyum
luluk göstermemektedir. 1965 yılında 72046900 olan toplam hay
van miktarının % 5.2 gibi çok az bir artışla 1991 yılında ancak
75818838'e yükselebilmesi bu son dönemdeki olumsuz gelişmeyi
açıkça ortaya koymaktadır.
Türkiye'deki küçükbaş ve büyükbaş hayvan mevcutları ayn ay
rı ele alındığında, küçükbaş hayvanların büyükbaş hayvanlardan
fazla oluşu dikkati çekmektedir. Yukarıda da belirtildiği gibi 1935
yılında toplam hayvan mevcudunun % 73'ünü küçükbaş, % 27'sini
büyükbaş hayvanlar oluşturmaktadır. 1965 yılında küçükbaş hay
vanların oranı % 75'e yükselmiş, büyükbaş hayvanların oranı % 2
oranında azalarak % 25'e düşmüştür. Büyükbaş hayvan mevcudun
daki azalma 1991 yılına kadar devam etmiş ve % 20'ye inmiştir.
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Tablo: 1- 1935, 1965 ve 1991 Yıllarında Türkiye'deki Küçükbaş ve Büyükbaş Hayvan
Sayılan.

1935

1965

1991

13.590.878

33.382.000

46.202.886

Kılkeçisi

8.456.206

15.305.000

13.139.677

Tiftik Keçisi

3.305.424

5.500.000

1.367.005

25.352.508

54.187.000

60.709.568

6.486.176

13.203.000

13.246.898

788.881

1.216.000

401.176

7.275.057

14.419.000

13.648.074

97.001

45.900

2.000

738.825

1.199.000

440.425

Eşek

1.163.995

1.971.000

857.348

Katır

66.396

225.000

161.423

Yük Hayvanı Toplamı

2.066.217

3.440.900

1.461.196

Büyükbaş Toplamı

9.341.274

17.859.900

15.109.270

Genel Toplam

34.693.782

72.046.900

75.818.838

Türkiye Nüfusu

16.158.018

31.391.421

56.473.025

Kişi Başına Düşen
Hayvan Sayısı

2.1

2.3

1.3

10 Kişiye Düşen
Hayvan Sayısı

16

17

10

Koyun

K üçükbaş Toplamı
Sığır
Marida
Sığır ve Manda
Toplamı
Deve
At

i

Sığır Manda

5

5

2

Yük Hayvanı

1

1

0.2
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Buna karşılık küçükbaş hayvanlarda % 5'lik bir artış meydana gele
rek toplam mevcut içinde % 80'lik bir yer işgal etmişlerdir (Tablo:
1; Grafik: 1).
Türkiye'de küçükbaş ve büyükbaş hayvancılığın son yıllarda
istenilen düzeyde gelişememesinin birçok sebebi bulunmaktadır.
Bunlardan en önemlisi hayvancılık faaliyetini yürüten insanlarımı
zın bu sektörden istemeyerek uzaklaşmalarıdır. Zamanında yeterli
önlemler alınmadığı ve bu sektöre gerekli maddi destek sağlanma
dığı için yurdumuzun çok yerinde hayvancılık kârlı bir iş olmaktan
çıkmıştır. Ayrıca, otlak alanlarımızın giderek daralması ve yem fi
yatlarının hızla artması Türkiye hayvancılığının gerilemesine bü
yük ölçüde etki etmiştir. Bilindiği gibi, hayvancılık sektörünün ulu
sal gelire katkısı her yıl aşağı yukarı % 10 civarındadır. Coğrafi
dağılış konusunda ele alınacağı gibi başta Doğu Anadolu olmak
üzere, Güneydoğu ve İç Anadolu bölgelerimizde sadece hayvancı
lıkla geçinen çok sayıda aile bulunmaktadır. Bu ailelerin faaliyetle
rinin yoğun bir şekilde devam etmesi sağlanmalı ve bulundukları
yerlerden büyük kentlere göç etmeleri önlenmelidir.
Türkiye, komşularına göre özellikle Ortadoğu Ülkeleri içerisin
de zengin bir hayvan potansiyeline sahip ülkedir. Gerek canlı hay
van, gerekse hayvansal ürünlerimizin pazarlandığı ülkeler arasında
Cezayir, Irak, İran, Kuveyt, Katar, Libya, Lübnan, Suriye, S. Ara
bistan ve Ürdün başta gelmektedir.
1991 yılı verilerine göre Türkiye'de toplam olarak küçükbaş ve
büyükbaş hayvan mevcudu 75818838 idi. Bu miktarın coğrafi böl
gelerimize göre dağılımını incelediğimizde, % 26'lık payla Doğu
Anadolu bölgesinin birinci sırada yer aldığı görülmektedir (Tablo:
2; Grafik: 2). Bu bölgemizi sırayla İç Anadolu (% 19), Güneydoğu
Anadolu (% 14), Karadeniz (% 12), Akdeniz (% 10), Ege (% 10)
ve Marmara (% 9) bölgeleri izlemektedir.
Coğrafi bölgelerimizdeki hayvan mevcudunun bölgelerin kendi
otlak alanlarına göre dağılımında ilginç sonuçlar ortaya çıkmakta
dır (Tablo: 2; Harita: 1). Halen Türkiye yüzölçümünün % 15'ini
(123776 km2) oluşturan otlak alanlarımızın coğrafi bölgelere göre
dağılımı şöyledir: Doğu Anadolu % 36, İç Anadolu % 34, Karade
niz % 10, Güneydoğu Anadolu % 7, Ege % 5, Marmara % 5 ve A k
deniz % 3. Otlak alanları dar olan bölgelerde (Akdeniz, Güneydoğu
Anadolu, Ege ve Marmara) hayvan yoğunluğu oldukça yüksektir.
Otlak alanlarının geniş yer kapladığı bölgelerimizde (Doğu Anado-

Türkiye'de Küçükbaş ve Büyükbaş H ayvanların Coğrafi Dağılışı

23

KAYNAK: D.I.E. 1991 GENEL TARIM

SAYIMI

GRAFİK: 2 TOPLAM HAYVAN MEVCUDUMUZUN
COĞRAFÎ BÖLGELERE DAĞILIMI (19S1 / %)
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lu, İç Anadolu ve Karedeniz) hayvan sayısının fazla olmasına rağ
men yoğunluk miktarı oldukça düşüktür. Örneğin, en fazla hayvan
mevcuduna sahip Doğu Anadolu bölgesinde otlak alanlarının fazla
olması sebebiyle gerçek hayvan yoğunluğu km2 başına 446'dır. Hal
buki, en az hayvan mevcudu bulunan Marmara bölgesinde otlak
alanlarının dar oluşu nedeniyle km2 başına 1136 hayvan düşmekte
dir (Tablo: 2).
Konuyla ilgili haritaların (Harita: 1, 2, 3) incelenmesinden de
anlaşılacağı gibi, illere göre dağılışlarda da hemen hemen aynı so
nuçlar elde edilmektedir. Zaten bir coğrafi bölgedeki illerin çoğun
luğunda (birkaç istisna hariç) hemen hemen aynı özelliklerin ege
men olduğu dikkati çekmektedir.
1991 yılı itibariyle coğrafi bölgelerimizi kişi başına düşen hay
van sayısı miktarı bakımından incelediğimizde, gene Doğu Anado
lu bölgesinin birinci sırada yeraldığı ortaya çıkmaktadır. En az nü
fusa sahip bu bölgemizde 10 kişiye 37 hayvan düşerken, en fazla
nüfuslu Marmara bölgesinde 10 kişiye 5 hayvan düşmektedir. Tab
lo 2’de görüldüğü gibi, 10 kişiye düşen hayvan sayısı Güneydoğu
Anadolu bölgesinde 20, İç Anadolu'da 15, Karadeniz ve Akdeniz
bölgelerinde 11, Ege bölgesinde 10'dur.
II- 1991 Y ILI İT İB A R İY L E T Ü R K İY E 'D E K Ü Ç Ü K B A Ş
VE BÜYÜKBAŞ H A Y V A N LA R IN C O Ğ R A F İ D A Ğ I
LIŞI
Coğrafi bölgelerimizin hepsinde küçükbaş hayvanların sayısal
ve oransal olarak büyükbaş hayvanlardan fazlalığı dikkati çekmek
tedir (Tablo: 3; Grafik: 3-4). Doğu ve İç Anadolu bölgelerinde
küçükbaş hayvanlar % 84'lük bir paya sahip iken büyükbaş hayvan
lar % 16’lık bir oranda kalmaktadır. Güneydoğu Anadolu bölgesin
de ise küçükbaş hayvanlarla büyükbaş hayvanlar arasındaki oransal
fark daha da büyümektedir (küçükbaş % 89, büyükbaş % 11). Ak
deniz bölgesi de hemen hemen Doğu ve İç Anadolu bölgelerindeki
oransal değerlere yakın bir durum göstermektedir. Ege ve Marmara
bölgelerimizde ise, küçükbaş hayvanların oranı % 78-76, büyükbaş
hayvanların oranı % 22-24'tür. Küçükbaş ve büyükbaş hayvanların
birbirine çok yakın oransal değerde bulundukları bölgemiz ise, Ka
radeniz bölgesidir. Bu bölgemizde küçükbaş hayvanlar % 55, bü
yükbaş hayvanlar % 45'lik bir paya sahiptirler.
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Tablo: 3- Coğrafi Bölgelerimizdeki Küçükbaş ve Büyükbaş ve Toplam Hayvan Mevcudu.

Bölgeler

Küçükbaş Hayvan
Sayısı

Büyükbaş Hayvan
Sayısı

Bölgeler Toplam

Doğu Anadolu

16.927.241 (%84)

3.118.324 (%16)

20.045.565

İç Anadolu

12.248.309 (%84)

2.345.996 (%16)

14.594.305

G.D. Anadolu

9.359.790 (%89)

1.134.857 (%11)

10.494.647

Akdeniz

6.442.404 (%83)

1.323.065 (% 17)

7.765.469

Ege

6.048.352 (%78)

1.659.391 (%22)

7.707.743

Marmara

4.865.204 (%76)

1.540.121 (%24)

6.405.325

Karadeniz

4.818.298 (%55)

3.987.516 (%45)

8.805.784

Türkiye Toplam
Oran

60.709.568

15.109.270

% 80

% 20

75.818.838
% 100

Türkiye genelinde coğrafi bölgelerimizin hepsinde küçükbaş
hayvanların fazla olduğunu yukarıda belirtmiştik. Ancak, bu duru
mu illere göre incelediğimizde yedi ilimizdeki büyükbaş hayvan sa
yısının küçükbaş hayvanlannkinden fazla oluşu gözden kaçmamak
tadır (Tablo: 4; Harita: 4). Marmara bölgesinde Sakarya, Karadeniz
bölgesinde Zonguldak, Kastamonu, Samsun, Ordu, Trabzon ve Rize
illerinde büyükbaş hayvan mevcudu küçükbaş hayvanlara göre ol
dukça fazladır. Bu illerimizdeki büyükbaş hayvan mevcudu oranla
rı % 51-76 arasında değişmektedir. İl içerisindeki toplam hayvan
miktarına göre büyükbaş hayvan oranı en yüksek olan ilimiz Ri
ze' dir. Bu ildeki 132670 baş toplam hayvan mevcudunun % 76'sım
büyükbaş, % 24unü küçükbaş hayvanlar oluşturur. Büyükbaş ile
küçükbaş hayvan oranı daha dengeli olan Samsun ilinde ise, büyük
baş hayvanlar % 51, küçükbaş hayvanlar % 49'luk bir paya sahiptir
ler (Harita: 4).
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Tablo: 4- Büyükbaş Hayvan Mevcudu Küçükbaş Hayvan Mevcudundan Fazla Olan İller.
Büyükbaş

%

Küçükbaş

%

Toplam

Samsun

470.434

51

457.925

49

928.359

Kastamonu

407.379

56

315.177

44

722.556

Trabzon

294.224

54

253:466

46

547.690

Zonguldak

397.992

75

134.092

25

532.084

Ordu

299.853

59

207.814

41

507.667

Sakarya

192.974

66

98.282

34

291.256

Rize

101.091

76

31.579

24

132.670

İller

Büyükbaş hayvan mevcudu az olmasına rağmen küçükbaş hay
van mevcuduna yakın değerde büyükbaş hayvanı bulunan illerimiz:
Bolu, Sinop, Tokat ve İstanbul'dur. Bu illerimizdeki büyükbaş hay
van mevcudunun oranı % 40-43 arasında değişmektedir. Diğer ille
rimizde ise büyükbaş hayvan oranı % 40'ın altına düşmektedir ki,
toplam hayvan mevcuduna göre % 10 ve daha aşağı oranlarda bü
yükbaş hayvanı bulunan illerimiz: Eskişehir, Niğde, İçel, Bitlis,
Batman, Konya, Süt, M ardin, Hakkari, Van, Şanlıurfa, Yozgat, G a
ziantep, Şırnak ve Karaman'dır.
Buraya kadar yapmış olduğumuz genel değerlendirmelerden
sonra, Türkiye'deki küçükbaş ve büyükbaş hayvanların coğrafi da
ğılışını ve bu dağılışta etkili olan coğrafi faktörleri ayrı ayrı başlık
lar altında ele alacağız.
A- KÜÇÜKBAŞ H AYVANLARIN CO ĞRAFİ D AĞ ILIŞI
1991 yılı itibariyle Türkiye'de toplam 60709568 küçükbaş hay
van bulunmakta ve bu miktar toplam hayvan mevcudumuzun %
80'ini teşkil etmektedir. Küçükbaş hayvanların coğrafi bölgelerimi
ze dağılımını incelediğimizde, ilk üç sırada Doğu Anadolu (% 28),
İç Anadolu (% 20) ve Güneydoğu Anadolu (% 15) bölgelerinin yer
aldığı görülmektedir (Grafik: 3). Türkiye'deki küçükbaş hayvanla
rın % 63'ü bu üç bölgede barınmakta ve geriye kalan % 37'lik m ik
tar diğer bölgelere şu oranlarda dağılmaktadır: Akdeniz % 11, Ege
% 10, Marmara % 8, Karadeniz % 8.

IAYNAI: V.LE. 1»91 GENEL T AKDİ SAYIMI

GRAFİK:3 KÜÇÜKBAŞ HAYVANLARIN COĞRAFÎ
BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMLARI (1991/ X )
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Yurdumuzda küçükbaş hayvancılık daha çok mera hayvancılı
ğı şeklindedir. Özellikle, kurak iklim şartlarının hüküm sürdüğü İç
Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizde
hâkim bitki örtüsü step (bozkır)tir. Bu bitki örtüsünün başlıca türü
olan kısa boylu çayır ve otlar ilkbaharda artmaya başlayan sıcaklık
ve yağışlann etkisiyle canlanmakta ve kısa sürede her yeri kapla
maktadır. İşte, küçükbaş hayvancılıkta otlaklardan en fazla bu dö
nemde (Nisan-Temmuz) yararlanılmaktadır. Yaz mevsiminin sıcak
ve kurak geçmesi sebebiyle alçak yerlerdeki step örtüsü Temmuz
ayında sararıp solmakta ve kurumaktadır. Bu dönemde hayvanların
otlatılması mümkün olamadığı için hayvanlar sürüler halinde yük
sek yerlerdeki otlaklara yani yaylalara götürülmektedirler. Küçük
baş hayvanlar büyükbaş hayvanlara göre daha az ot yiyen ve yem
tüketen kanaatkâr hayvan oldukları için geçimini hayvancılıktan
sağlayan Doğu Anadolu, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu gibi
bölgelerimizde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği önem kazanmıştır.
Bilindiği gibi Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizde tarım
sal faaliyetler olumsuz tabiat şartlan nedeniyle istenilen düzeyde
yürütülememektedir. Bu nedenle bu gibi bölgelerimizde hayvancı
lık en başta gelen ekonomik faaliyet olup, özellikle yukanda açıkla
nan yetersiz şartlardan dolayı küçükbaş hayvancılık önem kazan
mıştır.
Coğrafi bölgelerimizin nüfusuyla küçükbaş hayvan sayılarını
oranladığımız zaman 10 kişiye düşen küçükbaş hayvan miktarına
göre şöyle bir tablo çıkmaktadır:

Coerafi Bölae Adı

Küçükbaş Hayvan
Savısı

Bölee Nüfusu

10 Kişiye Düşen
Küçükbaş Havvan

1- Doğu Anadolu

16927241

5347659

32

9359790

5158013

18

12248309

9942793

12

4- Akdeniz

6442404

7026489

9

5- Ege

6048352

7595221

8

6- Karadeniz

4818268

8107253

6

7- Marmara

4865204

13295607

4

TÜRKİYE

60709568

56473035

2- Güneydoğu Anadolu
3- İç Anadolu
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Görüldüğü gibi, küçükbaş hayvan sayısı fazla, nüfusu az olan
bölgelerimizde (Doğu, Güneydoğu ve İç Anadolu) 10 kişiye düşen
küçükbaş hayvan miktarı 10'un üzerinde olduğu halde; nüfusu kü
çükbaş hayvan sayısından fazla olan bölgelerimizde (Marmara, K a
radeniz, Ege, Akdeniz) bu değer 10'un altına düşmektedir.
Küçükbaş hayvanların miktar olarak illere dağılışını incelediği
mizde, Van ilinin 3362650 küçükbaş hayvanla birinci sırada yer al
dığını görmekteyiz. En son sırada ise 31579 küçükbaş hayvanla Ri
ze ilimiz bulunmaktadır. Bu iki uç değer arasında yer alan illerimizi
sayısal gruplamalar yaparak coğrafi bölgelere göre dağılımı şu şe
kilde gösterebiliyoruz (Harita: 4-5).
2000000 Başın Üzerinde Küçükbaş Hayvanı Bulunan İller:
Doğu Anadolu: Van, Kars, Muş
Güneydoğu Anadolu: Şanlıurfa, Diyarbakır
Iç Anadolu: Konya
1000000-2000000 Baş Arasında Küçükbaş Hayvanı Bulunan
İller:
Doğu Anadolu: Erzurum, Ağrı, Bingöl,
İç Anadolu: Sivas, Ankara, Kayseri
M armara: Balıkesir
Akdeniz: İçel, Antalya, Kahramanmaraş
Ege: Afyon, Manisa
Güneydoğu Anadolu: Mardin, Şırnak, Gaziantep
500000-1000000 Baş Arasında Küçükbaş Hayvanı Bulunan İl
ler:
Ege: İzmir, Kütahya, Denizli, Muğla
Akdeniz: Adana, İsparta, Burdur
Doğu Anadolu: Bitlis, Tunceli, Erzincan, Elazığ, Malatya
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İç Anadolu: Yozgat, Eskişehir, Karaman, Niğde, Çankırı, A k
saray
M armara: Çanakkale, Bursa
G üneydoğu Anadolu: Adıyaman, Siirt
Karadeniz: Tokat, Çorum
250000-500000 Baş Arasında Küçükbaş Hayvanı Bulunan İl
ler:
M arm ara: Kırklareli, Edime, Tekirdağ, Bilecik
Karadeniz: Samsun, Bolu, Giresun, Amasya, Kastamonu, Art
vin, Sinop, Bayburt, Trabzon
Güneydoğu Anadolu: Batman
Doğu Anadolu: Hakkâri
Ege: Uşak, Aydın
Akdeniz: Hatay
İç Anadolu: Kırıkkale, Kırşehir
250000 Baştan Daha Az Küçükbaş Hayvanı Bulunan İller:
Karadeniz: Ordu, Gümüşhane, Zonguldak, Sakarya, Rize
İç Anadolu: Nevşehir
M armara: İstanbul, Kocaeli
Türkiye'deki küçükbaş hayvan mevcudunu türlere göre ele al
dığım ızda, 1991 yılı itibariyle yurdum uzda 46202886 koyun,
13139677 kıl keçisi ve 1367005 tiftik keçisi bulunduğu anlaşılmak
tadır (Tablo: 5; Grafik: 5). Bu hayvanların Türkiye'deki coğrafi da
ğılışlarını ayrı ayrı inceleyeceğiz.

Tablo: 5- Türkiye'deki Küçükbaş Hayvanların Türlere Göre Sayıları (1991).
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1- K O Y U N U N T Ü R K İY E ’D E K İ C O Ğ R A F İ D A Ğ IL IŞ I
1935 yılında 13590878 olan koyun sayısı, o yıldaki küçükbaş
hayvan mevcudunun % 54'ünü, toplam hayvan miktarının % 39'unu
meydana getirmekteydi. 1935-1991 yıllan arasında her yıl ortalama
% 4.3'lük bir artışla koyun mevcudumuz 46202886'ya yükselmiştir.
Halen Türkiye'deki koyun sayısı küçükbaş hayvanların % 76'sını ve
toplam hayvan miktarının % 61 ’ini oluşturmaktadır (Tablo: 1). Bu
oransal değerlerden anlaşılacağı gibi, koyun sayısı hem kyçükbaş
hayvan, hem de toplam hayvan mevcudu içerisinde en yüksek paya
sahiptir.
1991 yılı itibariyle Türkiye'deki 46202886 koyun mevcudunun
coğrafi bölgelere dağılış miktarı ve oransal değerleri şu şekildedir:

Kovun Savısı

%

10 Kişiye Düşen
Kovun

Doğu Anadolu

14510402

31

27

İç Anadolu

10539122

23

10

Güneydoğu Anadolu

6672172

15

13

Karadeniz

4170869

9

5

Ege

3977448

8

5

Marmara

3701104

8

3

Akdeniz

2631772

6

4

46202886

100

C oerafi B ölee Adı

TÜRKİYE

Türkiye'nin en fazla koyun beslenen bölgesi Doğu A nado
lu'dur. Bu bölgedeki 14510402 baş koyun ülkemizdeki toplam
koyun miktarının % 31 'ini oluşturmaktadır. Van ve Kars illeri
miz, Türkiye'nin 2000000 başın üzerinde koyuna sahip yörelerini
oluştururlar (Van: 3121304 baş, Kars: 2569846). Doğu Anadolu'da
1000000 başın üzerinde koyun besleyen iller Erzurum, M uş ve A ğ
rı'dır. Bitlis, Erzincan ve Tunceli İlleri ise 500000-1000000 baş ara
sında koyuna sahip illerdir. Bölgenin diğer illerindeki (M alatya,
Elazığ, H akkâri) koyun mevcudu 250000-500000 arasındadır (Ha
rita: 6).
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Doğu Anadolu bölgesinden sonra ikinci sırada İç Anadolu böl
gesi yer almaktadır. Bu bölgedeki koyun mevcudu Türkiye topla
mının % 23'ünü (10539122) teşkil etmektedir. İç Anadolu bölgesi
nin en fazla koyun besleyen ili Konya'dır (2421515 baş). Sivas,
Ankara ve Kayseri illerinde 1000000-2000000 baş arasında; Yoz
gat, Eskişehir, Niğde, Karaman ve Aksaray'da 500000'in üzerinde
koyun bulunmaktadır. Bu bölgenin 250000 den daha az koyun ba
rındıran illeri ise, Kırşehir, Kırıkkale ve Nevşehir'dir.
Güneydoğu Anadolu bölgesi 6672172 baş koyunla yani %
15'lik pay ile üçüncü sırada bulunmaktadır. Bu bölgede 10000002000000 arasında koyun bulunan iller Şanlıurfa ve Diyarbakır'dır.
M ardin, Gaziantep ve Şıınak illerindeki koyun mevcudu 500000
ile 750000 arasında olup, ikinci grup illeri oluştururlar. Adıyaman,
Siii’t ve Batman illerimizde ise koyun miktarı 250000-500000 ara
sındadır.
İlk üç sırayı alan Doğu, İç ve Güneydoğu Anadolu bölgelerin
de kişi başına düşen koyun sayısı l'in üzerinde olmasına karşılık,
bu değer öteki bölgelerde oldukça düşüktür.
Karadeniz bölgesi koyun sayısı bakımından 4. sırada bulun
maktadır. Bu bölgemizdeki toplam hayvan sayısının % 47'sini ko
yunlar oluşturmaktadır. Bölgede en fazla koyun beslenen il To
kat'tır (591531 baş). Çorum, Çankırı, Samsun, G iresun, Amasya,
Bolu ve Artvin illerinde 250000-500000 arasında; jBayburt, Sinop,
Trabzon, Kastamonu, Ordu ve G ümüşhane illerinde ise 100000250000 arasında koyun bulunmaktadır. Karadeniz bölgesinin en az
koyun besleyen illeri ise Zonguldak (87884 baş) ve Rize (17047
baş)'dir.
Ege bölgesi, koyun sayısı bakımından 5. sırada yer almaktadır.
Bu bölgemizdeki koyun sayısı Türkiye'deki toplam hayvan mevcu
dunun % 8'ini, bölge toplamının ise % 52'sini oluşturmaktadır. Böl
genin en fazla koyun yetiştiren ili İçbatı Anadolu bölümünde Af
yon'dur (1022.140 baş). İkinci grupta yer alan M anisa, İzm ir ve
Kütahya illerindeki koyun sayısı 500000-1000000 arasında değiş
mektedir. Ayrıca, D enizli ve Uşak illerinde 250000-500000 baş,
Aydın ve M uğla illerimizde ise 150000-250000 baş arasında koyun
beslenmektedir.
Altıncı sırada bulunan Marmara bölgesi, koyun mevcudu bakı
mından hemen hemen Ege bölgesine yakındır. Marmara bölgesin
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deki 3701101 koyun, bölgedeki toplam hayvan mevcudu içerisinde
% 57'lik bir paya sahiptir. Marmara bölgesinin en fazla koyun
yetiştiren ili Balıkesir'dir (1137790 baş). Bölgenin diğer illerinde
ki koyun sayısı, Balıkesir iline göre oldukça azdır. Ç anakkale ve
Bursa illeri 500000-550000; K ırklareli ve Edirne illeri 300000400000; Tekirdağ, Bilecik, İstanbul ve K ocaeli illeri 100000250000 arasında değişen değerlerde koyun beslemektedirler. M ar
mara bölgesinin en az koyuna sahip ili ise Sakarya'dır (76980 baş).
Koyun mevcudu yönünden son sırada bulunan Akdeniz böl
gesinde keçi miktarı fazladır. Bu bölgedeki toplam hayvan sayısı
nın % 49'unu keçi, % 34'ünü koyun oluşturmaktadır. Akdeniz böl
gesinde koyunun en fazla yetiştirildiği ilimiz Kahramanmaraş'tır
(868438). ikinci sırada Adana ili (456964), üçüncü sırada İçel ili
(422713), dördüncü sırada ise İsparta ilimiz (400161) yer almakta
dır. Bu bölgede 250000 baş ve daha aşağı sayıda koyun beslenen illerimiiz Burdur (248579), H atay (189604) ve Antalya'dır (45321).
2- K IL K E Ç İS İN İN T Ü R K İY E 'D E K İ C O Ğ R A F İ D A Ğ IL IŞ I
Türkiye'de 1935 yılında 8456206 olan kıl keçisi miktarı 1965
yılına kadar % 81 oranında artarak 15305000’e yükselmiştir. Or
manlık alanlarda yetişmek üzere olan fidanlara zarar verdikleri ve
ormanı tahrip ettikleri için, orman içi ve civan köylerde kıl keçisi
nin beslenmesi yasaklanmıştır. 1937 yılında çıkartılan Orman Y a
sasında ve daha sonraki yasalarda kıl keçisinin yasaklanmasıyla il
gili hüküm ler bulunmasına rağmen, 1935-1965 dönem inde kıl
keçisi sayısında büyük bir artış meydana gelmiştir. Ancak, 19651991 arası dönemde kıl keçisi miktarında % 14'lük (2165323 baş)
bir azalma olmuş ve 1991 yılında 13139677'e düşmüştür. Bu yılda
ülkemizdeki kıl keçisi miktarı toplam hayvan mevcudumuzun %
17'sini, küçükbaş hayvan sayısının ise % 22'sini oluşturmaktadır.
Çok hareketli bir hayvan olan kıl keçisi, bitki örtüsünce zengin
dağlık bölgelerimizde ve çok eğimli sahalarda bile rahatlıkla geze
rek kamını doyurabilmektedir. Bu yüzden kıl keçisi yurdumuzun
hemen hemen her yöresinde yetiştirilebilmektedir. Özellikle, maki
formasyonunun yaygın olduğu Akdeniz bölgemiz, kıl keçisinin en
çok bulunduğu bölgedir.
Türkiye'deki kıl keçisi mevcudunun coğrafi bölgelerimize da
ğılımı şöyledir:
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Coerafi Bölge Adı

Kıl Keçisi Savısı

%

Akdeniz

3790920

29

G üneydoğu Anadolu

2524317

19

Doğu Anadolu

2401742

18

Ege

1919772

15

Marmara

1156129

8.8

İç Anadolu

859397

6.5

Karadeniz

487400

3.7

TÜRKİYE

13139677

100

Yukarıdaki tablodan da anlaşılacağı üzere, Akdeniz bölgesi
Türkiye’nin en fazla kıl keçisi bulunan bölgesidir. Bu bölgedeki ko
yun mevcudunun kıl keçisinden az oluşu dikkat çekici en önemli
özelliktir. Türkiye'nin ve Akdeniz bölgesinin en fazla kıl keçisi bes
leyen illeri Antalya (1215350 baş), ve İçel (883223)'dir. Adana, İs
parta, Kahram anm araş vee Burdur illerinde 300000-500000 ara
sında, Hatay'da ise 148569 adet kıl keçisi beslenmektedir (Harita:
7).
Güneydoğu Anadolu bölgesinde D iyarbakır ile 486253 baş kıl
keçisi ile birinci sıradadır. Şırnak, Gaziantep, Urfa ve M ardin ille
rinde 300000-400000 baş, Adıyam an, Siirt ve Batm an illerinde
140000-240000 baş kıl keçisi bulunmaktadır.
Kıl keçisi potansiyeli bakımından üçüncü sırada yer alan Doğu
Anadolu bölgemizde, M uş (495241) ve Bingöl (400974) illeri kıl
keçisinin fazla olduğu yörelerimizdir. Van, Tunceli, Bitlis ve Erzu
rum illerinde 150000-250000 baş; Elazığ, Kars, M alatya, H akkâri
ve Ağrı illerimizde 100000-150000 baş, Erzincan ilinde ise 59190
baş kıl keçisi bulunmaktadır.
Dördüncü sıradaki Ege bölgesinde kıl keçisinin en fazla bu
lun d u ğ u iller M u ğ la (352689), M a n isa (3 2 1 6 8 3 ) ve Denizli
(313426)'dir. İzm ir (296659) ve Kütahya (246011) illerimiz ikinci
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grupta yer almaktadır. Aydın, Uşak ve Afyon illerimizde kıl keçisi
oldukça azalmaktadır. Bu illerde 110000-145000 baş arasında kıl
keçisi bulunmaktadır.
Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz bölgeleri kıl keçisinin az
bulunduğu bölgelerdir. Bu bölgelerde 150000-300000 baş civarın
da kıl keçisi bulunan illerimiz: İç Anadolu'da Konya (313641),
M armara'da Balıkesir (308749), Çanakkale (244271) ve Bursa
(184518)'dir. Marmara bölgesinde Bilecik, Kırklareli, Edirne ve Te
kirdağ; İç Anadolu'da Sivas, Niğde, Karadeniz bölgesinde Çorum,
Tokat ve Bolu illerinde 50000-100000 baş arasında değişen miktar
larda kıl keçisi beslenmektedir. Bu bölgelerin diğer illerindeki kıl
keçisi sayısı 50000'den daha azdır.
3- T İF T İK K E Ç İS İN İN T Ü R K İY E 'D E K İ C O Ğ R A F İ D A Ğ I
L IŞ I
Kılları uzun ve kıvırcık ipek gibi yumuşak olan keçi ırkına tif
tik keçisi denilmektedir. Tiftik keçisi eskiden beri Ankara ve civa
rında çok yetiştirilen bir hayvan olduğu için "Ankara keçisi" adı da
verilmektedir. Tiftik keçisinden elde edilen elyaf kıl ile yün arası
özelliktedir. İnce, uzun ve parlak olan tiftik en makbul olanıdır. De
ğişik iklim şartları ve bitki örtüsünden dolayı Türkiye'deki tiftik
keçilerinin kılları değişik renklerdedir. Örneğin İç Anadolu'da be
yaz. krem veya sarı renkte. Güneydoğu Anadolu'da siyah ve kahve
rengidir. Tiftik keçisinin anayurdu ve en eski tiftik üretim yeri Ana
dolu'dur. Dünyadaki 12 milyon kadar olan tiftik keçisinin yaklaşık
% 12'si Türkiye’de yaşamaktadır. İlk olarak Fransızlar, İspanyollar
ve İtalyanlar Türkiye'den ülkelerine damızlık tiftik keçisi götür
müşlerse de üretememişlerdir. Daha sonra 1808 yılında İngilizler
G. Afrika'ya götürdükleri tiftik keçisini bu ülkede çoğaltabilmişlerdir. Zamanla G. Afrika, Amerika, Avustralya ve İngiltere tiftik ke
çisi yetiştiriciliğinde ve tiftik üretiminde Türkiye'nin rakibi olmuş
tur. Ancak, Cumhuriyet devrinde damızlık tiftik keçisi satımı
yasaklanmıştır. Bugün dünyada en iyi tiftiğin (moherin) Ankara ke
çisinden elde edildiği kabul edilmesine rağmen, Türkiye verim dü
şüklüğü nedeniyle diğer üretici ülkelerle rekabet edememektedir.
Ülkemizde 1935, 1965 ve 1991 yıllarındaki tiftik keçisi sayıla
rını incelediğimizde son dönemde önemli bir azalışın olduğu göz
lenmektedir. 1935 yılında 3305424 olan tiftik keçisi sayısı o yıldaki
toplam hayvan mevcudunun % 9'unu küçükbaş hayvanların ise %
13'ünü oluşturmaktaydı. 1935-1965 döneminde tiftik keçisi mikta-
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nn da % 66'lık (2194576) bir artış meydana gelerek sayı 5500000'e
yükselmiştir. 1965 yılında tiftik keçisi toplam hayvan sayısı içeri
sinde % 8, küçükbaş hayvanlar içerisinde % 10'luk bir paya sahipti.
1965-1991 döneminde tiftik keçisi sayısı % 75 oranında azalma
göstermiş ve 1991 yılında 1367005'e düşmüştür. Günümüzde bu
miktara kadar azalmış olan tiftik keçisi, toplam hayvan mevcudu
içerisinde % 1.8, küçükbaş hayvan mevcudu içerisinde de % 2.2'lik
bir paya sahiptir.
Tiftik keçisi, iklim ve bitki örtüsü bakımından yer seçen hassas
bir hayvandır. Daha çok İç Anadolu'nun kara iklimi özelliklerine
uyum sağlamış olup bu iklim özelliklerinin bozularak hüküm sür
düğü bölgelerimizde de (Güneydoğu Anadolu, Orta Karadeniz, İçbatı Anadolu) yaşam ortamı bulabilmektedir.
1991 yılı itibariyle tiftik keçisinin sayısal ve oransal olarak
coğrafi bölgelere dağılımını şu şekilde tablolaştırabiliyoruz:
Coğrafi Bölee Adı

Tiftik Keçisi Savısı

%

İç Anadolu

849790

62

Güneydoğu Anadolu

163301

12

Karadeniz

159999

11.7

Ege

151132

11

Akdeniz

19712

1.5

Doğu Anadolu

15097

1.2

7974

0.6

Marmara
TÜRKİYE

1367005

100

Tiftik keçisinin illere göre coğrafi dağılışını incelediğimizde
Ankara, Eskişehir ve Konya illerinde 100000-350000 baş, Çankırı,
Şırnak, K ütahya, A fyon, B olu ve K astam onu illerinde 50000100000 baş, Karaman, Çorum, Kırıkkale, M ardin, Siirt, K ırşe
hir, Batman, Yozgat, Niğde ve Aksaray illerinde 10000-50000
baş arasında değişen değerlerde tiftik keçisi yetiştirildiği; Rize,
Artvin, K ırklareli ve Erzincan illerinde hiç yetiştirilmediği, diğer
illerimizde ise çok az sayıda bulunduğu anlaşılmaktadır (Hari
ta: 8).
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B- BÜ YÜKBAŞ H AYVANLARIN CO ĞRAFİ DAĞILIŞI
1991 yılı verilerine göre Türkiye'de 15109270 adet büyükbaş
hayvan bulunmakta ve bu miktar toplam hayvan mevcudumuzun %
20'sini oluşturmaktadır. Büyükbaş hayvanların coğrafi bölgelerimi
ze dağılımını incelediğimizde ilk üç sırada Karadeniz (% 26), Doğu
Anadolu (% 21) ve İç Anadolu (% 16) bölgelerinin yer aldığı görül
mektedir (Grafik: 4). Türkiye’deki büyükbaş hayvanların % 63'ü bu
üç bölgede barınmakta ve geriye kalan % 37'lik kesim diğer bölge
lere şu oranlarda dağılmaktadır: Ege % 1 1, Marmara % 10, Akde
niz % 9, Güneydoğu Anadolu % 7.
Ülkemizde büyükbaş hayvancılık ahır ve mera hayvancılığı
şeklinde yapılmaktadır. Gür otlak alanlarına sahip yörelerimizde
mera hayvancılığı yaygınlaşmakta, otlak alanlarının yeterli olmadı
ğı yörelerimizde ise ahır hayvancılığı önem kazanmaktadır. Yurdu
muzdaki 15109270 büyükbaş hayvan mevcudunun % 88'ini sığır,
% 3'ünü manda, % 9'unu yük hayvanları oluşturmaktadır (Grafik:
6). Şimdi bu hayvanların Türkiye'deki coğrafi dağılışlarını ve bu
dağılışlarda etkili olan faktörleri gözden geçirelim.
1- S IĞ IR IN T Ü R K İY E ’D E K İ C O Ğ R A F İ D A Ğ IL IŞ I
Başta etinden olmak üzere, sütünden, derisinden hattâ gücün
den yararlandığımız sığır, % 88'lik pay ile büyükbaş hayvanlar içe
risinde en büyük yeri işgal etmektedir. Sığır ister et, ister süt için
beslensin sonunda mutlaka kesilerek etinden ve derisinden faydala
nılır. Erkek yavrular, eğer yetiştiricilikte kullanılmayacaksa küçük
yaşta kısırlaştırılarak kasaplığa ayrılır veya çeki (yük) hayvanı ola
rak kullanılırlar ki, bu gruba ayrılan erkek sığıra "öküz" adı verilir.
Dişi sığırlar yani inekler yavru ve süt vermesi bakımından çok de
ğerlidirler.
Yurdumuzda sığırın sayısal olarak gelişimini incelediğimizde
son yıllarda olumlu bir gelişmeden söz etmek mümkün değildir.
1935 yılında 6486176 baş olan sığır mevcudu 1965 yılına kadar %
104 oranında artarak 13203000'e yükselmiştir. 1965-1991 döne
minde ise sığır sayısında % 0.3 gibi önemsiz bir oranda artış mey
dana gelmiş ve 1991 yılında 13246578'e erişebilmiştir. 1935 yılın
da Türkiye'de 10 kişiye 4 sığır düşerken, 1965-1991 döneminde bu
miktar hızla azalarak 2 sığırın altına (1.7) düşmüştür. Bu olumsuz
durumun ortaya çıkmasında Türkiye nüfusunun hızlı bir artış gös
termesine karşın sığır yetiştiriciliğinin yerinde sayması, hattâ geri
lemesi etkili olmuştur.
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Ülkemizdeki sığırın ırklara göre coğrafi bölgelerimize dağılımı
aşağıdaki tabloda görülmektedir.
Bölge

Yerli

Kültür

Melez

ToDİam

Karadeniz

2715081

197601

623087

3535769

D. Anadolu

2506092

98602

250669

2855363

İç Anadolu

1472946

251539

309076

2053561

Marmara

426941

379444

591521

1397906

Ege

728229

309441

316773

1354443

Akdeniz

636902

148249

353646

1138797

G üneydoğu Anadolu

869872

21537

19650

911059

9376063

1406413

2464422

13246898

TÜRKİYE

Bu tabloya göre ülkemizdeki 13246898 sığırın % 64'ü Karade
niz, Doğu Anadolu ve İç Anadolu bölgelerinde, % 36'sı Marmara,
Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bulunmaktadır.
İlk sırada yer alan Karadeniz bölgesinde Sam sun. K astam onu. Z on
guldak ve Tokat illerinde 300000 başın ^üzerinde; Ordu, Trabzon,
Çorum ve Bolu illerinde 200000-300000 baş arasında; B ayburt dı
şındaki diğer illerde ise 100000-200000 baş arasında değişen de
ğerlerde sığır beslenmektedir (Harita: 10).
Sığır, bol miktarda ot ve. yem tükettiği için, gür otlaklara sahip
sulak alanları tercih etmekte ve bu faktör coğrafi dağılışta etkili ol
maktadır. Örneğin, Samsun ilimizin sınırlan içerisinde yer alan
Bafra ve Çarşamba delta ovalan geniş ve gür otlaklara sahip yöre
ler olduklarından sığır yetiştiriciliğine oldukça uygundurlar. Bu ne
denle Samsun, Karadeniz bölgesinin en fazla sığır (392444 baş) ye
tiştiren ili durumundadır.
Karadeniz bölgesindeki dağlık alanlardaki köylerin çoğunda
koyundan çok sığır beslenmektedir. Çünkü her evin ihtiyacı olan
süt, yoğurt, peynir ve tereyağ daha bol süt veren sığırdan sağlana
bilmektedir. Bu nedenle hemen hemen her evde 2-3 baş inek bes
lenmekte ve bu hayvanlar tarla ve bahçe kenarlannda yetişen gür
otlarla kannlannı rahatça doyurabilmektedirler.
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Sığır mevcudu bakımından ikinci sırada yer alan Doğu Anado
lu bölgemizde Kars ve Erzurum illeri Türkiye'nin en fazla sığır
besleyen iki ilidir (Kars 764589; Erzurum 618472). Ağrı ve Muş
illerinde 200000-250000 baş; Van, Bingöl, M alatya, Elazığ ve Er
zincan illerinde 100000-200000 baş, diğer illerde ise 100000 başın
altında sığır beslenmektedir. Doğu Anadolu bölgesinde en az sığır
bulunan ilimiz Hakkâri'dir (30000 baş). Bölgenin kuzeydoğu kesi
minde yer alan Kars ve Erzurum illerimizde ilkbaharda yetişen
gür otlar sığır yetiştiriciliğinde önemli rol oynamaktadır. Haziran
ayı sonlarında biçilen bu otlar "taya" adı verilen yığınlar haline ge
tirilerek kışın hayvanlara yedirilmektedir. Çetin iklim şartlan zi
raî faaliyetleri kısıtladığı için, bu yöremizdeki insanlar geçimlerini
tarımdan çok hayvancılıktan, özellikle sığır yetiştiriciliğinden sağ
lamaktadırlar.
İç Anadolu bölgesi sığır potansiyeli bakımından üçüncü sırada
bulunmaktadır. Sivas ve Ankara illerinde 300000-400000 baş; K on
ya, Yozgat ve Kayseri illerinde 200000-260000 baş; diğer illerde
ise 30000-100000 baş arasında değişen değerlerde sığır beslenmek
tedir.
Marmara bölgesinde en fazla sığır Balıkesir ilinde (279644), en
az sığır Bilecik ilinde (58352) bulunmaktadır. Bu bölgemizdeki di
ğer illerde (Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, Ktrklareli, Kocaeli,
Sakarya, Tekirdağ) 100000-150000 baş arasında sığır beslenmekte
dir.
Ege bölgesinde İznıir, Aydın ve Afyon illerinde 200000-250000
baş, Denizli, M anisa, M uğla ve Kütahya illerinde 100000-200000
baş sığır bulunmaktadır. Bölgenin en az sığıra sahip ili ise Uşak'tır
(59261).
Akdeniz bölgesinde Adana ve Antalya illeri en fazla sığıra sa
hiptirler. Bu illerdeki sığır mevcudu 20Ö000-300000 baş arasında
dır. K ahram anm araş, /çel, H atay ve B urdur illerinde 100000170000 baş, İsparta ilinde ise 10Ö000 başın biraz altında (93058)
sığır bulunmaktadır.
Sığır mevcudu bakımından son sırada yer alan Güneydoğu
A nadolu bölgesinde D iya rb a kır ili bölgede birinci sıradadır
(385044 baş). Urfa, Adıyaman illerinde 100000 başın biraz üzerin
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de; M ardin, Gaziantep ve Şırnak illerinde 50000-100000, Siirt ve
Batman illerinde ise 40000 civarında sığır bulunmaktadır.
Türkiye'deki sığır ırkı yerli, melez ve kültür ırkı olmak üzere
üç grupta toplanmaktadır. 1991 yılı itibariyle toplam sığır mevcu
dunun % 71'ini yerli (9376060), % 18'ini (2464422) melez % 1 l'ini
kültür ırkı oluşturmaktadır. İlgili tabloda görüldüğü gibi, Marmara
bölgesi dışındaki bölgelerimizde yerli sığır ırkı diğer ırklardan faz
ladır. Yalnız Marmara bölgesindeki melez ırkı, yerli ve kültür ırkı
nın önüne geçmektedir. Kültür ırkının en fazla olduğu bölgeler
Marmara ve Ege bölgeleridir. Marmara bölgesinde Balıkesir, Bursa
ve Çanakkale; Ege bölgesinde İzmir, Denizli, Aydın ve Afyon illeri
kültür ırkı sığırın yaygınlaştığı yörelerdir. Karadeniz bölgesi melez
ırkının en fazla olduğu bölgemizdir. Bu bölgedeki melez ırkı sığır
lar toplam sığır mevcudu içerisinde % 23’lük bir paya sahiptirler.
Ordu, Trabzon, Bolu ve Çorum illeri melez ırkı sığırın fazlaca ol
duğu yerlerdir.
2- M A N D A N IN T Ü R K İY E ’D E K İ C O Ğ R A F İ D A Ğ IL IŞ I
Büyükbaş hayvanlar içerisinde sığır ırkına çok yakın olan
mandaya, sudan çok hoşlanan bir hayvan olduğu için "su sığı
rı" adı da verilmektedir. Fazla sıcaktan hoşlanmayan manda
günün sıcak saatlerinde suya veya çamura girerek vücut sıcaklı
ğını dengede tutmak ister. Bu sebeple manda yetişme yeri ola
rak sulak ortamları tercih etmektedir. Süt verimi fazla olan m an
danın eti pek makbul değildir. Koyun sütüne yakın bileşime
sahip olan manda sütünden peynir, yoğurt ve tereyağ elde edilmek
tedir.
Ülkemizde 1935 yılında 788881 olan manda sayısı 1965 yılın
da % 54'lük bir artışla 1216000'e yükselmiş, 1965-1991 dönemin
de ise % 67 oranında azalarak 401176'ya düşmüştür. Bu azalı
şın başlıca nedenini özellikle 1980 yılından sonra süt sığırı
hayvancılığında ahır besisinin ağırlık kazanması oluşturmaktadır.
1991 yılı değerlerine göre mandanın coğrafi bölgelerimize dağılışı
şöyledir:
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Rölııe Adı

Manda Savısı

Â
C

Bölgede Kn Fazla Manda Besleyen Üç İl
(Önem Sırasına Göre)

Karadeniz

210716

53

Tokat, Samsun, Çorum

tç Anadolu

621 17

15

Sivas, Yozgat, Çankırı

Doğu Anadolu

39101

10

Kars, Muş, Bitlis

Ege

34161

9

Manisa, Kütahya, Afyon

Marmara

27467

7

İstanbul, Kocaeli, Balıkesir

Güneydoğu Anadolu

21779

5

Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman

Akdeniz

5835

Toplam

401176

1 Kahramanmaraş, Adana, Hatay
100

Bu tablo ve Harita 11'de görüldüğü gibi, Karadeniz bölgesi
manda sayısı bakımından ilk sırada yer alm akta bunu İç Anadolu
ile Doğu Anadolu bölgesi izlemektedir. Bu üç bölgede Türkiye'deki
manda m evcudunun % 78'i bulunm aktadır. Y urdum uzda en fazla
manda beslenen ilimiz Tokat'tır (43354). Tokat ilindeki m anda sa
yısı Türkiye toplamının % 11 'ini oluşturm aktadır. 20000-40000 baş
arasında m andaya sahip illerimiz Samsun, Çorum ve Manisa'dır.
M anda sayısı 10000-20000 arasında olan iller ise Bolu, Sivas, Zon
guldak, Amasya, Kastamonu, Diyarbakır, Yozgat ve Sinop'tur. Ü l
kem izde manda beslenm eyen iller Rize ve Malatya'dır. Yukarıda
adı geçen iller dışında kalanlarda manda sayısı 10000'den azdır.
Bunlar arasında 100'ün altında m andaya sahip olan iller Siirt (54)
ve Muğla (24)’dır.
3Y Ü K H A Y V A N L A R I N I N T Ü R K İ Y E 'D E K İ C O Ğ R A F İ
D A Ğ IL IŞ I

Büyükbaş hayvanlar içerisinde ayrı bir grup oluşturan yük
hayvanları tek tırnaklılar ve çift tırnaklılar olmak üzere iki grupta
toplanmaktadır. Tek tırnaklı yük hayvanlarını at, eşek ve katır,
çift tırnaklıları ise öküz, manda ve deve oluşturm aktadır. Tarım 
da ve yük taşım acılığında önemli ölçüde yararlanılan bu hayvanla
rın 1935 yılındaki toplam sayısı 2066217 iken 1965 yılında
3440900'e yükselmiştir. 1965-1991 dönem inde tarımdaki hızlı makinalaşma, ulaşım araçlarının çoğalması gibi nedenlerden dolayı
bunların sayısında % 58 oranında önemli bir azalma m eydana gel
miş ve Türkiye'deki yük hayvanı sayısı 1461196’ya düşm üştür
(Tablo: 1).
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Yük hayvanlarının ülkemizdeki coğrafi dağılışı hemen hemen
dengeli bir durum göstermektedir.
Yük Havvanı Savısı

%

Ege

270787

19

Karadeniz

241031

17

İç Anadolu

230318

16

Doğu Anadolu

223860

15

Güneydoğu Anadolu

202019

13

Akdeniz

178433

12

Marmara

114748

8

1461196

100

Bölee Adı

Toplam

Bu tabloda görüldüğü gibi, yük hayvanlan en fazla Ege bölge
sinde bulunmaktadır. Bu ilginç sonuç belki çoğum uzu şaşırtacaktır.
Çünkü devam lı olarak Ege bölgesi tanm da makinalaşm ış bir bölge
olarak tanıtılmaktadır. Oysa, Ege bölgesinin dağlık yörelerinde ha
len yük hayvanlanndan yararlanılmaktadır. Yurdumuzun diğer böl
gelerinin de sarp araziye sahip yörelerinde yük hayvanlanm n sayısı
artmaktadır.
Türkiye'deki yük hayvanlanm n illere göre dağılışını incelediği
mizde en fazla yük hayvanının (62256) Kars ilinde bulunduğunu
görüyoruz (Harita: 12). 40000-55000 baş yük hayvanı bulunan ille
rimiz: Konya, Diyarbakır, Manisa ve İzmir'dir. A ynca, 28 ilimizde
(Balıkesir, Denizli, Şanlıurfa, Afyon, Samsun, İçel, Çorum, Muğla,
Aydın, Kahramanmaraş, Mardin, Kütahya, Ordu, Antalya, A d ıy a 
man, Kastamonu, Tokat, Erzurum, Gaziantep, İsparta, Van, Yozgat,
Adana, Bursa, M alatya, Burdur, Ankara, K a yseri) 20000-40000
baş; 20 ilimizde 10000-20000 baş yük hayvanı bulunm aktadır. Yük
hayvanlanm n en az sayıda (5000 baştan az) olduğu iller ise Bitlis,
Tekirdağ, Kırşehir, Kırklaıeli, Kocaeeli, Edirne, Bayburt, Trabzon
ve Rize illeridir.
SONUÇ
Türkiye'deki küçükbaş ve büyükbaş hayvan mevcudu, hızla ar
tan insan nüfusu karşısında, her yıl azalmaktadır. Bir tanm ve hay
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vancılık ülkesi olan Türkiye'mizde öncelikle bu sektöre önem veril
mesi ve üretimin arttırılması gerekmektedir. Günümüzde dünya ül
kelerinin gelişmişlik durumu özellikle sanayileşme ile ölçülm ekte
dir. Ancak, şunu unutm am ak gerekir ki, Türkiye gibi ülkelerde
sanayinin temeli tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Bu itibarla hay
vancılığa bağlı olarak et ve süt ürünlerinin elde edildiği gıda sanayi
ile derinin işlenerek giyim ve kullanım eşyası haline getirildiği deri
sanayi tesislerinin çoğalması yurdumuzun ekonom ik yönden geliş
mesini sağlayan unsurlardan biri olacaktır. Bu nedenle, küçükbaş
ve büyükbaş hayvancılığımızın arzu edilen düzeye gelmesi için, ge
rekli olan önlemlerin acilen alınması zorunludur. Aksi halde, geçi
mini hayvancılıktan sağlayan nüfusu yerinde tutmak çok zor olacak
ve kır kesim inden kentlere olan göçler artarak devam edecektir.
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