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ORAN VE TR72 BÖLGESİ  

TR72 bölgesi Yozgat, Kayseri ve Sivas illerinden oluşmaktadır.  Kayseri, Sivas ve 

Yozgat illerini kapsayan Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) 25.01.2006 tarih ve 

5449 sayılı “Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında 

Kanun”un 3. maddesine dayanılarak T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı 

Müsteşarlığının koordinasyonunda, 25.07.2009 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 

2009/15236 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. Türkiye genelinde kuruluşu 

tamamlanan 26 Kalkınma Ajansı içerisinde Kayseri, Sivas ve Yozgat illerini kapsayan 

ORAN Kalkınma Ajansı coğrafi olarak en büyük yüzölçümüne sahip ajanstır. Ajansın 

misyonu; bölgenin sosyal ve ekonomik olarak kalkınmasına katkı veren, bölgesel 

kalkınma faaliyetlerinde tüm paydaşlar için koordinasyon sağlayan ve yönlendiren bir 

merkez olmaktır. Bu misyona bağlı olarak TR72 bölgesinde birçok çalışma 

gerçekleştirilmiş ve kurum ve kuruluşlara destek sağlanmıştır.  

Kayseri yenilikçi, girişimci, hayırsever ve çalışkan insanı ile marka bir şehirdir. 

Kayseri de 3 adet Organize Sanayi Bölgesi, 1 adet Serbest Bölge ve 11 adet Küçük 

Sanayi Sitesi faaliyet göstermektedir. Bu alanlar arasında sanayi, ticaret, sağlık, 

madencilik, tarım ve hayvancılık ön plana çıkmaktadır. 

Sivas ilinin ekonomisi büyük ölçüde tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. 

Madencilik açısından çok zengin kaynaklara ve potansiyele sahip olan Sivas’ta, son 

yıllarda sanayi sektörü de hızla gelişmektedir. Ayrıca Sivas, ulaşım açısından ülkemizin 

dört yanını birbirine bağlayan kara ve demiryolları ağına sahiptir. Bu açıdan lojistik 

yatırımları için çok önemli yatırım imkânları sunmaktadır.  

Yozgat ilinde tarım ön plana çıkmakta, özellikle ilin yüzölçümünün %98’i coğrafi 

ve toprak yapısı itibarı ile tarıma oldukça uygundur. Bunun yanı sıra il hayvancılık 

açısından da son derece uygun bir yatırım ortamı sunmaktadır. 
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B. ANA RAPOR 

1. GİRİŞ 

Bu çalışma TR72 bölgesinde bulunan Yozgat ilinin bitkisel ve hayvansal üretimde 

mevcut potansiyelini tespit ederek, bu alanlarda rekabet ve katma değeri yüksek uygun 

üretim modellerinin yapılabilirliğini tespit etmek amacıyla hazırlanmıştır. Mevcut 

potansiyelin tespiti ile yapılabilirliği mümkün ve fizibil olan tohumluk üretim eleme 

tesisi ve damızlık kaz üretme istasyonunun detaylı fizibilite raporu hazırlanmıştır. 

Raporda;  

• Yozgat ilinin bitkisel ve hayvansal üretim potansiyelinin tespiti, 

• Yozgat ili ve çevresinde bitkisel ve hayvansal üretimin sorunları (kaba ve kesif 

yem açığı) ile avantajlarının tespiti,  

• Yozgat ili tıbbi ve aromatik bitkiler üretim potansiyelinin tespiti, 

• Bölgede sertifikalı tohumluk kullanımı ve ilin tohumluk üretim potansiyelinin 

tespiti, 

• Kaz yetiştiriciliğinin Yozgat iline uygunluğu ve üretim istasyonu olabilecek 

avantajlarının tespiti, 

• Serbest gezinmeli sistemde et ve yumurta tavuğu yetiştiriciliği potansiyeli, 

• İyi tarım ve organik tarımın (bitkisel ve hayvansal üretimde) bölgede 

geliştirilebilme olanaklarının tespiti, 

• Yozgat ilinin tarımsal ürünlere ihtiyacı yüksek pazarlara yakınlığının ve 

avantajlarının tespiti irdelenerek rapor hazırlanmıştır. Raporun ön çalışmaları 

fizibilite edilecek tohumluk üretim eleme tesisi ve damızlık kaz üretme 

istasyonu fizibilitesine alt yapı oluşturmuştur. Bu altyapının genel olarak 

irdelenmesinin sebebi ise fizibiliteye konu olan üretim modellerinin tarım 

sektörü ile yakın ilişkisidir. Ayrıca mevcut potansiyelin tespiti gelecekte 

yapılması gereken proje ve üretime yön verebilmektedir.  

Çalışmada öncelikli olarak Türk tarım sektörü ele alınmıştır. Türk tarım sektörü 

içerisinde TR72 Bölgesi ve yerelde Yozgat ilinin mevcut durumu ve potansiyeli 

irdelenmiştir.  

Çalışma verileri güvenilir kaynaklardan, makalelerden, Uluslararası Bozok 

Sempozyumu 2016 sonuç bildirilerinden, TÜİK verilerinden, daha önce hazırlanan 
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raporlardan, tohumculuk üretimi yapan firma ve çiftçilerin görüşlerinden, tohumluk 

eleme tesisi sahiplerinin görüşlerinden, kaz üretimi yapan ve yapacak üreticilerin 

görüşlerinden, il ve ilçe yönetiminde bulunan kurum amirlerinin görüşlerinden ve tarım 

sektörü temsilcileri ile yüz yüze görüşme ve anket çalışmalarıyla sağlanmıştır. Elde 

edilen veriler harmanlanarak raporun içeriği oluşturulmuştur. 

Bu çalışma ile ekonomisi tarıma dayalı olan Yozgat ilinin,  bu sektörü modern ve 

katma değeri yüksek üretim ve ürünlerle geliştirmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.  

Yapılacak proje ve çalışmalar ile Yozgat ili tarımsal üretim sektörü daha kaliteli ve 

rekabet gücü yüksek bir üretim merkezi haline getirilmelidir.  
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2. PROJENİN TANIMI VE KAPSAMI 

Projenin Adı: TR72 bölge tarımı için uygun model tarım uygulamaları fizibilite 

etüdü raporunun hazırlanması.  

Türü: Proje tarımsal sektörün mevcut potansiyelini ortaya koyan ve bununla 

birlikte model tohumluk eleme tesisi ile damızlık kaz üretme istasyonu yatırımı 

oluşturma çalışmasıdır.  

Amacı: Bu çalışmada; kalkınma hedefleri çerçevesinde Yozgat tarım sektörü ve 

bu sektör içerisinde yer alan bitkisel ve hayvansal üretime yönelik politika, öncelikler 

ve tedbirleri belirlemek üzere, Yozgat yerelinde bitkisel ve hayvansal üretimin mevcut 

durumu, sorunları ve bunların yansımaları ele alınarak, gelecek planlaması yapılmaya 

çalışılmıştır. Tohumluk üretimi ve kaz yetiştiriciliğinin Yozgat yerelinde yapılabilirliği 

fizibilite edilmiştir. Ayrıca tohumluk eleme model tesisleri fizibilitesi ile damızlık kaz 

üretimi fizibilite etüdü gerçekleştirilmiştir.  

Bu rapor TR72 bölgesi içinde yer alan Yozgat ilinin bitkisel ve hayvansal 

üretimde rekabet gücü ve katma değeri yüksek uygun üretim modelleri ve ürünlerinin 

tespit edilerek kalkınmadaki rolünü ortaya koymak amacıyla yürütülmüştür. TR72 

Bölgesi Yozgat ilinde ve yerelinde bitkisel ve hayvansal üretim alan kapasitesinin, 

potansiyelinin ve eksikliklerinin belirlenerek, yeni ve alternatif üretim modelleri ile 

ürünlerin bölgede yapılabilirliğinin fizibil olup olmadığı belirlenmiştir. Bu sayede 

yapılması planlanan ve aciliyet taşıyan yatırımların fizibilitesi hazırlanmıştır.  

Projenin genel amacı; Bölge potansiyellerini azami derecede kullanarak 

sürdürülebilir, katma değeri yüksek, refah düzeyini artırıcı tarımsal yerel kaynakların 

yerinde ve etkin kullanımının belirlenmesidir.  

Proje çıktıları tarımsal kalkınmada öne çıkacak üretim ve ürünlerin de analizini 

sağlayacaktır. Bu sayede bölge için kritik öneme sahip araştırma ve planlamalar 

yapılmış olacaktır. Yapılan çalışma amacına yönelik olarak olumlu sonuçlandığında;  

• Yozgat ili ve çevresinde tarımsal bitkisel ve hayvansal üretim kapasitenin, 

mevcut durumu ve eksiklikler ile gelecekteki gelişmeler tespit edilerek, tarımsal 

kalkınmayı sağlayacak bölgeye uygun üretim ve ürünlerin belirlenip, bunların yöre için 

fizibil olup olmadığını ortaya konulmuş olacaktır. Bu sonuca göre tarımsal sektörde 

yeni planlamalar ve stratejiler geliştirmeye olanak tanınacaktır.  
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• Tohumluk üretimi ve kaz yetiştiriciliğinin fizibil olması durumunda yeni 

alternatif üretim ve ürünlerle rekabet gücü ve katma değeri yüksek bir tarımsal 

potansiyele sahip olunacaktır.  

• İyi tarım uygulamaları ve organik tarımın bölgede uygulanabilirliği ortaya 

konularak katma değeri yüksek bir üretim sağlanabilecektir. 

• Büyük tarımsal pazarların ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik yeni stratejiler 

geliştirilecektir.  

• Tarımsal üretimdeki bilgi eksikliğini ve kirliliğini önleyici faaliyetlere alt yapı 

hazırlanacaktır.  

• Tarımsal proje ve fizibilite hazırlama kabiliyeti geliştirilmiş olacaktır.  

• Kurumlar arası iletişim ve yardımlaşmanın sektörü yönlendirmedeki olumlu 

yönleri görülecektir.  

• Ortak proje hazırlama ve fizibilite hazırlama kabiliyeti kazanılacaktır.  

• Yozgat İlinin tarımsal üretimde gelişmişlik düzeyi artırılarak bunun ekonomiye 

ve sosyal yaşama yansıması sağlanacaktır.  

• Yozgat tarımsal üretimde marka bir şehir olacaktır.  

Bileşenleri ve Büyüklüğü: Projenin bileşenlerini tarımsal sektörün mevcut 

potansiyel analizi, tohumluk eleme tesisi ile damızlık kaz üretim istasyonu fizibilitesi 

oluşturmaktadır. Projede tohumluk eleme tesisi, Damızlık kaz üretim kümesleri 

bileşenleri oluşturmaktadır. Tesislerin ölçüleri teknik analiz ve tasarım bölümünde 

detaylı bir şekilde verilmiştir.   

Uygulama Süresi: Proje çıktılarının uygulama süresi Bozok Üniversitesinin öz 

kaynakları ve alacağı desteklere göre değişmekle birlikte 1-2 yıl içerisinde uygulanması 

öngörülmektedir.   

Uygulama Alanı ve Yeri: Proje mevcut potansiyel tespiti Yozgat genelini 

kapsamaktadır. Projenin tesis kurma aşamasında ise uygulanacağı alan Bozok 

Üniversitesi Rektörlüğüne ait Yerköy ilçesinde yer alan Tarımsal Uygulama ve 

Araştırma Merkezi arazisidir (Toplam alan: 2.756.474,26 m2). Arazi Yozgat il sınırları 

içerisindedir ve Bozok Üniversitesine tahsislidir.  Tesislere ait ölçüm değerleri fizibilite 

içerisinde detaylı olarak belirtilmiştir.  

Çıktıları: Proje çıktılarını tesis anlamında bir adet tohumluk eleme tesisi 

kurulumu ile 1 adet damızlık kaz üretme istasyonu oluşturmaktadır (bu yatırımlar 
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fizibilitede detaylandırılmıştır). Bununla birlikte bitkisel ve hayvansal üretim 

potansiyeli tespit edilmiş bir Yozgat tarım sektörü de proje çıktılarındandır. Çıktıların 

paylaşımı ile yeni projelerin hazırlanabilmesi, yeni tarım politikalarının oluşturulması, 

işbirliği ve destek çalışmalarının artırılması da önemli çıktıları oluşturacaktır.   

Ayrıca proje çıktılarıyla Bozok Üniversitesi tarafından hazırlanan "TR72 Bölgesi 

Tarımını Geliştirmek Üzere Üniversite Eğitim, Araştırma, Uygulama Faaliyetleri ile 

Üreticilerin Eğitimine Yönelik Model Tarım Tesisleri ve Eğitim Merkezi Kurulması" 

başlıklı güdümlü projenin bölge için önemi ve yapılabilirliği ortaya konulmuştur. 

Bu proje Bozok Üniversitesi'nin fizibilite etüdü hazırlama konusundaki 

kapasitesini artıracaktır. Ayrıca bu proje ile bölgenin fizibilite hazırlama kapsamında 

kurumsal olarak yapılabilirliğini gösteren bir örnek teşkil edecektir. Böylece diğer 

kurumların da aynı projeleri yapması sağlanacaktır. Bu proje sonuçları gelecekte 

yapılacak veya yapılması planlanan tarımsal üretim faaliyetlerinin fizibilitesini 

sağlayacaktır. Bu sayede ileride yapılacak yatırımların gerekçesi ve faaliyet öngörüleri 

sağlam temellere dayandırılmış olacaktır. Yatırımların öncelikli olarak ekonomik olarak 

katma değer sağlaması gereklidir. Bunun için bölgenin bütün potansiyelleri ortaya 

konulmalıdır. Bu potansiyeller üretim aşamasından pazarlamaya kadar ki bütün 

aşamaları içermelidir. Bu proje çıktılarının hem yatırım yapacak bütün üreticilere ve 

müteşebbislere hem de kalkınmayı destekleyen kurum ve kuruluşların yol haritasını 

oluşturacaktır. Proje çıktıları sonucu elde edilen bilgiler; zaman ve maliyet açısından 

bütün hedef gruplara ve yararlanıcılara katkı sağlayacaktır. Yapılacak yatırım ve 

projelerin sürdürülebilir olmasını sağlayarak, hem ekonomik hem de sosyal hayatı 

olumlu yönde etkileyecektir. Çünkü üretim ve yatırımın varlığı iş gücüne bağlıdır. İş 

gücünün varlığı da insan kaynaklarının kullanımı sağladığından sosyal hayata da katkı 

sağlamaktadır. Ekonomik gücün varlığı sosyal refah seviyesinin bir göstergesidir. 

İleride yapılacak veya mevcutta yapılması planlanan bütün proje ve yatırımların zaman-

maliyet sürdürülebilirlik analizini sağlaması açısından, yatırımcıların kolaylıkla ve 

hızlıca ikna edilmesi, üretime yönlendirilmesi, uygulamaya başlaması, pazarı önceden 

tespit edebilmesi sağlanmış olacaktır. 

Proje fizibilite sonuçlarına göre kurulacak olan bitkisel tohumluk ve kaz üretim 

istasyonu ile hedef grupların en önemli eksiği olan bilgi, tecrübe ve uygulanabilirlik 

sağlanmış olacaktır. 
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Ana Girdileri: Proje tarım sektörünün mevcut potansiyelini tespit etme ve model 

tesisler kurma yatırımıdır. Ana girdileri üretim ve imalat yatırımı girdilerinden farklılık 

arz etmektedir. Projenin ana girdilerini tohumluk eleme tesisi ve kaz üretme istasyonu 

için yapılacak damızlık kümesi oluşturmaktadır. Bu tesislerin yapımında kullanılacak 

tohum üretimi ve damızlık kazlar ana girdilerdir. Diğer ana girdileri ise proje 

raporundan faydalanacak kurum ve kuruluşlar ile insan kaynakları oluşturmaktadır.  

Hedef aldığı kitle ve/veya bölge: Projenin hedef aldığı bölge öncelikle Yozgat ili 

olmakla birlikte TR72 bölgesi illeri (Kayseri, Sivas) ile çevre iller ve Türk tarım 

sektörünün olduğu her alandır. Esasında TR72 bölgesi ve çevre iller (Çorum, Kırıkkale, 

Ankara, Nevşehir, Kırşehir) projenin esas hedef bölgesini oluşturmaktadır. Bununla 

birlikte özellikle kaz üretim istasyonu Türkiye tarımının tamamına yön verecek ve 

kaynak sağlayacaktır.   

Fizibilite projesinin hedef grubunu tarımsal kalkınmada öncelikli olarak faal 

şekilde çalışma yapan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, 

Üniversiteler, Ziraat Odaları, Tarımsal Kooperatifler ve Birlikler, Tarımsal sektörde 

faaliyet gösteren Dernek ve STK'lar oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra üretimde yer alan 

bütün kurum, kuruluş, çiftçi, müteşebbis, üretici firmalar, aracı firmalar hedef grupları 

oluşturmaktadır. 

Proje bölgenin tarımsal faaliyetlerinde yatırım yapmak isteyen her kesimi 

kapsamaktadır. Uzun vadede gerçekleşecek yatırımların önceden belirlenebilmesini 

sağlayacak bu proje ile müteşebbislerin kalkınma vizyonuna uygun projeler 

gerçekleştirmesi sağlanacaktır. Ayrıca proje çıktıları alternatif bitkisel ve hayvansal 

üretim gerçekleştirecek yatırımcıları da kapsamaktadır. Tohumluk ve alternatif kanatlı 

yetiştiriciliği içerisinde kaz üretim istasyonunun da bu projede fizibilite edilmesi 

sayesinde bu üretim modellerine yönelen müteşebbislerin yararlarına sunulacaktır. Bu 

sayede diğer desteklerden ve yine kalkınma ajansından yararlanmak isteyen 

müteşebbislerin altyapısı sağlanacak, yeni üretim ve yatırımların yönlendirilmesi 

sağlanacaktır. Bu haliyle üretim ve yatırım yapacak olan kişiler nihai yararlanıcılar 

olacaktır. Üniversitemizin proje yapabilirliği ile sektörü geliştirmeye, yönlendirmeye ve 

yeni modeller oluşturmaya katkı vermesi sağlanacaktır. 

Elde edilen bilgiler ve sonuçlar bölge tarımına yön vereceğinden tarımsal 

faaliyetlerde bulunacak ya da tarımsal faaliyetlerden elde edilen ham maddeleri 
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kullanacak olan yatırımcılarda hedef gruptur. Katma değeri ve rekabet gücü yüksek 

üretim sistemlerinin uygulanabilirliğinin belirlenmesi ile müteşebbis ve yatırımcılar 

sektöre yönelerek proje üretmeye başlayacaktır. Aynı şekilde üretime devam edenler de 

alternatif üretim ve ürünlere yönelecektir. Üretimin yapılabildiğini uygulamalı olarak 

gören diğer çiftçi ve üreticilere model olacaktır. Bu şekilde tarımsal kalkınma hamlesi 

başlatılmış olacaktır. Kırsalda yaşayan kesimi orada tutabilmek adına da başarılı 

sonuçlar doğuracaktır. Yaşadığı yerde üretim yapabildiğini ve ekonomik olarak refah 

olduğunu hissettiğinde göçe yönelmeyecektir. Bu haliyle hedef grupları içerisine 

kırsalda yaşayan halk da girmektedir. Kendi yaşadığı alanda tarımsal üretimle 

geçinebileceğini ve yaşayabileceğini anlayabilen genç nüfus da en önemli hedef 

grubunu oluşturmaktadır. Proje faaliyetlerin gerçekleşmesi sonucunda elde edilen 

çıktılar tarımsal kalkınmayı başlatarak ekonomiyi canlandırmakla kalmayacak, 

ekonomisi güçlü halkında sosyal kalkınmadaki refah seviyesi artırılacaktır. Çünkü 

sosyal kalkınma ile ekonomik kalkınma birlikte artırılmaktadır. 

Proje sahibi kuruluş ve yasal statüsü: Proje sahibi kuruluş Bozok Üniversitesi 

Rektörlüğüdür. Bozok Üniversitesi kamu kurumudur. Projenin yapımında kendi öz 

kaynakları ve kamu kurumlarının yararlanabileceği destek programlarından 

yararlanılacaktır.  

Yürütücü kuruluş: Bozok Üniversitesidir.  
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3. PROJENİN ARKA PLANI 

Yapılan bu proje ile özellikle Yozgat ilinde tarımsal üretim potansiyelinin 

belirlenmesi amaçlanmıştır. Potansiyelin belirlenmesi gelecekte uygulanacak 

politikalara hem kaynak oluşturacak hem de yön verecektir. Alt yapısı sağlam fikirlerin 

uygulamaya konulması, projelerin başarılı olabilmesinin ilk şartıdır. Bunu sağlamak için 

de mevcut durum tespiti önem arz etmektedir. Mevcut durum üzerinden yapılacak 

çalışmaların sonuç göstergeleri de başarılı olacaktır.  

Yozgat ilinde hububat üretimi ile birlikte, yem bitkileri üretimi, çayır meraların 

iyileştirilmesi, tıbbi aromatik bitkilerin üretimi, tohumluk üretimi, kanatlı hayvan 

yetiştiriciliği üzerinde durulması gereken konular olmuştur. Modern üretim 

tekniklerinin kullanılması özellikle geleneksel üretim yapısına sahip Yozgat için çok 

önemli bir konudur. Modern tesislerin kurulması için de tarımsal faktörler fizibildir. 

Tarım ve tarıma dayalı sanayi Yozgat ili için hem ekonomik hem de sosyal 

yönden büyük önem taşımaktadır. Tarımsal faaliyetlerin kaliteli ve modern yapılması 

pazarlama stratejilerinin de gelişmesine katkı sağlayacaktır.  

TR72 Bölgesi 2014-2023 bölge planı ve vizyonu; Ulusal ve uluslararası düzeyde 

rekabet edebilir beşeri ve sosyal sermayesi gelişmiş, potansiyellerini değere 

dönüştürmüş, kent ve sosyal altyapısını geliştirerek yaşam kalitesini artırmış, ulaşılabilir 

bir Orta Anadolu’dur. ORAN Bölge plan ve vizyonu dikkate alınarak hazırlanan bu 

proje ile; DFD destek programının amacına uygun olarak TR72 bölgesinin tarımsal 

kalkınmasını sağlayacak ve rekabet gücü açısından önemli bitkisel ve hayvansal üretim 

ve ürünlerin tespiti ve bunlardan yararlanabilme düzeyleri, bölge için önemli olabilecek 

stratejik projelerin başlatılmasına, gerçekleştirilmesine ve büyük hacimli yatırım 

kararlarına kısa vadede etki edilmesi ve yönlendirilmesine katkı sağlayacak acil stratejik 

nitelikli bir fizibilite etüdü hazırlanması amaçlanmıştır. Bölgenin tarımsal yönden 

rekabet avantajı sağlaması ve tarımsal refah seviyesin artırılması adına önemli düzeyde 

potansiyel taşıyan üretim ve ürünler ile geleneksel tarımsal faaliyetlerinin rekabet 

gücünün artırılması ve katma değer sağlaması en önemli özel amacı oluşturmaktadır. Bu 

amaçlara yönelik olarak aşağıda belirtilen özel hususlarda bir fizibilite etüdün 

hazırlanması projenin özel amaçlarını oluşturmaktadır.   

Bu fizibilite raporu sonuçlarının, bölgenin kalkınmasına yönelik olarak belirlenen 

eksen ve önceliklerde ilerleme sağlanması beklenmektedir. Bu eksen ve öncelikler; 



TR72 BÖLGE TARIMI İÇİN UYGUN MODEL TARIM UYGULAMALARI FİZİBİLİTESİ 

 

 

 
O R A N  K a l k ı n m a  A j a n s ı - B o z o k  Ü n i v e r s i t e s i  

 
Sayfa 22 

rekabet edilebilirlik ekseninde tarımsal sektörde girişimcilik altyapısının geliştirilmesi, 

yatırım oranının artırılması, geleneksel sektörlerin geliştirilmesi, sosyal kalkınma 

ekseninde kırsalda ve ekonomisi tarıma dayalı alanlarda yaşam kalitesinin 

iyileştirilmesi, bilgi düzeyinin artırılması, kentsel ve kırsal altyapı ekseninde bilgiye ve 

yeni alternatif üretimlere ulaşım imkanının artırılmasıdır. Belirtilen eksen ve önceliklere 

uygun olarak bu projenin gerçekleşmesiyle, TR72 bölgesi Yozgat ilinin tarımsal 

potansiyeli tespit ve analiz edilerek tarımsal sektörün yaptığı yanlışlar belirlenip, yeni 

veya alternatif üretim ve ürün modelleriyle stratejik eylemlerin başlatılması, 

gerçekleştirilmesi sağlanacaktır. 

Onuncu kalkınma planı; toplumun yeterli ve dengeli beslenmesini esas alan, ileri 

teknolojiye dayalı, altyapı sorunlarını çözmüş, örgütlülüğü ve verimliliği yüksek, etkin 

ve talebe dayalı üretim yapısıyla uluslararası rekabet gücünü artırmış, doğal kaynakları 

sürdürülebilir kullanan bir tarım sektörünün oluşturulması amaçlanmaktadır. Bu proje 

ile onuncu kalkınma planına uygun olarak tohumluk üretim ve eleme tesisi ile damızlık 

kaz üretim istasyonu altyapısının hazırlanarak ileri teknolojiye dayalı üretimin 

gerçekleştirilmesini sağlamaktır.  

Proje fikrinin ortaya çıkmasını sağlayan temel etken özellikle Yozgat ilinin 

ekonomik ve sosyal alanda istenilen duruma ulaşamamış olmasıdır. Yerelde bir çok 

politika ortaya konulamaya çalışılmışsa da başarı sağlanamamıştır. Özgün projelerin 

üretiminde sıkıntı yaşanmış çoğunlukla diğer bölgelerde uygulanan projelerin benzeri 

yapılmaya çalışılmıştır. Milli tarım politikası ile yeni bir ivme kazanan Türk tarımı 

yerelde havza bazlı üretimi destekleme çalışmaları ile de olumlu etki gösterecektir. Bu 

proje de fizibiliteye bahis olan tohumluk eleme tesisi ve damızlık kaz üretme 

istasyonunun kurulması ile Üniversite-sektör işbirliğine katkı sağlanacaktır. Bu 

fikirlerin birleşimi olarak ortaya çıkan bu proje milli tarım politikaları ve kalkınma 

planları ile uyumlu bir çalışma niteliği taşımaktadır. Projeyle ilgili olarak kurumumuz 

tarafından yapılmış çalışmalar bulunmamaktadır. Özellikle kaz yetiştiriciliği Türkiye’de 

sadece Bozok Üniversitesi tarafından büyük yatırımlar ve projeler ile 

desteklenmektedir. Bu haliyle büyük önem arz etmektedir. Tohumluk eleme tesislerinin 

fizibilite edilmesi de üreticilerin modern teknolojiye adaptasyonu açısından önemlidir. 

Çünkü üretici ve çiftçiler görerek doğruluğuna inanmadığı üretimleri 
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gerçekleştirmemektedir.  Tohumluk eleme tesisi konusunda özel sektörde yapılan ticari 

faaliyetler mevcut olup, genellikle işletmelerin kendi ihtiyaçlarına yönelik çalışmalardır.  

3.1. TÜRKİYE’NİN TARIMSAL ÜRETİMİNDE GENEL DURUM  

Tarım sektörü, küresel bazda ciddi bir dönüşüm geçirmektedir. Sosyal ve 

ekonomik alanda meydana gelen gelişmeler, yaşanan krizler, geçmişte olduğu gibi 

gelecekte de en önemli sektörün tarım, stratejik ürünün ise gıda olacağını 

göstermektedir.  

Tarımsal arz boyutunda yaşanan değişim yanında, talep boyutunda da önemli bir 

değişim yaşanmaktadır. Kırdan kente göç ve yüksek gelir gruplarının tüketim 

alışkanlıklarının değişmesi, insanlığın gıda temininden saklamaya, beklentiden tüketime 

kadar pek çok aşamada alışkanlıklarını değiştirmiştir. Talebe bağlı arz sisteminde, gıda 

güvenliğinden gıda güvenilirliğine, enerjiden sanayi girdisine, gen çeşitliliğinin 

korunmasından sürdürülebilirliğe kadar uzanan çizgi, tarımsal girdiden tüketime kadar 

olan süreçte her noktanın yönetilmesini zorunlu kılmaktadır.  

Dünyada yaşanan değişimlere, ekonomik krizlere ve şiddetli kuraklığa rağmen 

Türk tarım sektörü 2007 yılı hariç 2007-2015 döneminde sürekli büyüme göstermiş ve 

ülke ekonomisine önemli katkı sağlamıştır. Bu dönemde Türkiye, tarımsal ekonomik 

büyüklük açısından Avrupa’da birinci, dünyada yedinci sıraya ulaşmıştır. Ancak bu 

gelişmelere rağmen, tarım sektöründe yapısal sorunlar devam etmektedir. 

Bu gelişmeler doğrultusunda, tarım sektöründe beklenen yapısal dönüşümü 

sağlayacak, küresel iklim değişikliği ve olası krizlerin etkilerini engelleyecek veya 

azaltacak, ayrıca uluslararası taahhütlere uyumu kolaylaştıracak tarımsal politikalara 

yön verecek planlamalara ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle yerelde bu çalışmaların 

yapılması 10. Kalkınma planının gerçekleştirilmesi adına önem arz etmektedir.  

Türkiye genel olarak dağlık bir arazi yapısına sahiptir. Türkiye’de arazilerin 

%55,9’u 1.000 m’nin üstünde yükseltiye ve %62,5’i %15’ten daha fazla eğime sahiptir. 

Hakim rüzgârların ve bunların getirdiği deniz etkisinin altında olsa da kuzeydeki ve 

güneydeki sıradağlar nedeniyle Türkiye’nin iklim özellikleri ile yeryüzü şekli özellikleri 

arasında sıkı bir bağ vardır. Türkiye’nin arazi yapısı ile buna bağlı olarak değişen iklim 

özellikleri farklı coğrafi bölgelerin, bunların içinde de mikro klimaların oluşumunu 

mümkün kılmıştır. 
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Türkiye’de toplam arazinin %24,5’i I+II+II. sınıf topraklardan oluşmaktadır. Bu 

kaliteli üç sınıf toprak içinde tarım topraklarının payı, %90’dır. Türkiye’nin 77,9 milyon 

hektar olan toprak varlığının 26,3 milyon hektarını tarım arazileri oluşturmaktadır. 

Türkiye’nin toplam nüfusu artmasına rağmen tarımla uğraşan nüfusun azalması ve 

%23,2 oranına düşmesi kırsaldan şehirlere göçün bir göstergesidir. Aynı şekilde 

istihdam artmış olmasına rağmen tarım sektöründe istihdam azalmış ve %25,5 olmuştur. 

Tarımdan elde edilen gelirin 60-70 milyar TL civarına çıkmasına rağmen milli gelir 

içindeki payı azalmıştır. Türkiye tarımsal alanlarının dağılımı Şekil 3.1.1’de ve tarım 

haritası Şekil 3.1.2’de verilmiştir. 

 

Şekil 3.1.1. Türkiye’de tarım arazilerinin dağılımı (TÜİK) 

Türkiye’de özel mülkiyete dayalı küçük aile işletmelerinin hakim olduğu bir 

tarımsal yapı mevcuttur. İşlenen arazilerdeki genişlemeyle birlikte, işletme sayısı da 

artmış ve ortalama işletme arazisi 60 dekar civarına yükselmiştir. Özellikle miras ve 

arazi hukukunda yapılacak düzenlemelerle ortalama işletme arazisinin daha da artması 

söz konusu olabilecektir. 

Tarım sanayisi Türkiye’de brüt katma değerin %9’unu yaratan, sektör içinde 

istihdam edilen 5,4 milyon kişiyle toplam işgücünün tek başına %25’ine karşılık gelen 

büyük bir sektördür. 1980’lerde toplam üretim içinde %20 paya sahip olan tarım 

sektörünün son dönem GSMH verileri incelendiğinde (Şekil 3.1.3), özellikle ekonomik 

kriz dönemlerinde sıçrama yaptığını; ancak toplam içindeki payının giderek azalarak 

%8-9’lara gerilediği görülmektedir. Başta turizm sektörü olmak üzere, 13 milyon kişiyi 



TR72 BÖLGE TARIMI İÇİN UYGUN MODEL TARIM UYGULAMALARI FİZİBİLİTESİ 

 

 

 
O R A N  K a l k ı n m a  A j a n s ı - B o z o k  Ü n i v e r s i t e s i  

 

Sayfa 25 

istihdam eden hizmet sektöründeki güçlü gelişme ve son yıllarda tarım fiyatlarındaki 

oynaklıklar nedeniyle, tarımın toplam üretim içindeki payı giderek azalmıştır. Her ne 

kadar tarımın toplam üretim içindeki payının azalması uzun vade için gelişmiş ülkelerde 

normal kabul edilse de, Türkiye özelinde çok yavaş büyüyen tarım sektörü, kendi içinde 

verimlilik merkezli problemler yaşamaktadır. 

 

Şekil 3.1.2.Türkiye Tarım Haritası (www.yardimcikaynaklar.com) 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının verilerine göre 2015 yılında 

Türkiye’deki brüt tarım sektörü üretimi yaklaşık 56 milyar dolardır. Tarım sanayisinin 

gücünün temelleri arasında piyasanın büyüklüğü yanında, ülkenin genç nüfusu, 

güçlenen özel sektörü, önemli sayıda turizm geliri ve ılıman iklimini de saymak 

mümkündür. 2014 itibarıyla Türkiye’de kişi başına milli gelir 10,390 dolar iken, tarım 

sektöründe daimi bir çalışanın aylık geliri 2010’da 590 dolar ve 2014’te 630 dolardı. Bu 

seviyeler sanayi sektöründeki aylık ücretlerin üçte birine karşılık gelmektedir 

(Egeli&Co, 2016). 

Türkiye tarım alanları açısından oldukça zengin bir ülkedir. Ancak, tarım 

arazilerinin sahiplik açısından küçük parsellere bölünmüş olması, özellikle çok yıllık 

bitkilerin yetiştiriciliğinde ve hayvancılık sektöründe ölçek ekonomisinin faydalarını 

yakalamak adına sıkıntılar oluşturmaktadır. 

Türkiye’nin tarım ürünleri ihracatında en önemli kalemler, meyve, fındık ve 

sebzedir. Bu ürünler toplam tarım ürünleri ihracatının %60’ına karşılık gelmektedir. 

Tütün, hububat ve şeker de diğer %20’yi oluşturmaktadır. Dış ticaretteki toplam açık bir 
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tarafa, tarım sektörü dış ticaret hesapları toplam açığın daralmasına katkı sağlamaktadır. 

Türkiye tarım ürünleri ihracatının neredeyse yarısını AB ülkelerine gerçekleştirirken, 

AB’nin tarım ürünleri ithalatında Türkiye’nin payı %17 gibi önemli bir seviyede 

bulunmaktadır (Egeli&Co, 2016). 

 

Şekil 3.1.3. Türkiye’de tarım sektörü (Egeli&Co, 2016)  

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin “kendi kendine yeterlilik” hedefleri 

çerçevesinde, Türkiye’nin tarımsal üretim ticareti devamlı artmaktadır. 2014 itibarıyla, 

tarımsal üretim ihracatı 18,1 milyar dolar iken, tarımsal üretim ithalatı 14,4 milyar 

dolardır. Ürün bazında bakıldığında, başta AB, Rusya ve hatta ABD’ye olmak üzere 

ihracata konu olan tarım ürünleri fındık, kuru üzüm, çekirdeksiz kuru üzüm, domates 

salçası, diğer domates ürünleri, antep fıstığı, kuru kayısı, tütün, zeytinyağı, pamuk, 

baklagiller, taze ve donmuş sebze-meyve ve meyve suyu olarak sıralanabilir. İthal tarım 

ürünleri ise ağırlıklı olarak tahıl, mısır, pirinç, yağlı tohum ve pamuktur. 

Son beş yıldır Türkiye’de tarım sektöründe devam eden modernizasyon süreci, 

tarım arazilerinden sağlanan verimliliğe olumlu katkı yapmaktadır. Türkiye 

Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yıldönümü için konan hedeflerden bir tanesi tarımsal 

üretim kapasitesini mevcut 60 milyar dolar seviyesinden 150 milyar dolara ve tarımsal 

ürün ihracatını da 18 milyar dolardan 40 milyar dolara yükselterek, Türkiye’yi dünyanın 

beşinci büyük tarım üreticisi konumuna getirmektir. 

Türkiye’de tarım sektöründe hedeflenen ilerlemenin anahtarı, verimlilik artışını 

devamlı kılabilmek, devlet desteklerinin devamlılığını sağlamak (gümrük vergisi ve 

gümrük vergisi dışı önlemlerle de dâhil) ve artan ihracat talebini kaliteli ürünler yoluyla 

karşılayabilmektir. Bu süreç içinde tarım sektöründe emek yoğun üretim, teknoloji 
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kullanımıyla yer değiştirirken, tarım sektörüne fayda sağlayacak diğer altyapı 

hizmetlerinde de ilerleme kaydetmektedir. 

Yerelde yapılacak çalışmaların ülkemiz tarım sektörüne katkısı kuşkusuz çok 

yüksek olacaktır. Merkezden yönetilen bir tarım sektörü yerine, yerelden kendini 

geliştirmeye çalışan, üreten ve merkeze ürettiği kaliteli ürünlerle baskı yapan bir sektör 

daha başarılı olacaktır.  

3.2. YOZGAT İLİNİN GENEL YAPISI 

Yozgat ili İç Anadolu Bölgesinin Orta Kızılırmak bölgesinde yer almaktadır. 

Doğudan Sivas; güneyden Kayseri, Nevşehir, Kırşehir; batıdan Kırıkkale; kuzeyden ise 

Amasya, Çorum ve Tokat illeri ile çevrili olup, 34º 05’ - 36º 10’ doğu meridyenleri ile 

38º 40’ - 40º 18’ kuzey paralelleri arasında yer almaktadır (Şekil 3.2.1). Deniz 

seviyesinden 1300 metre yükseklikte olup 1 341 905 hektar alana sahiptir. 81 il arasında 

toprak genişliği bakımından 15. sırada gelmektedir. İlin en doğusu ile en batısı arasında 

20 050 boylam (meridyen) farkı olup, yerel saat farkı 8’ 20”dir. Kuzeyi ile güneyi 

arasında ise, 10 38’lik enlem (paralel) farkı varır. Ancak, fark az olduğundan iklim 

üzerinde önemli bir etki yaratmamıştır.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 

   Şekil 3.2.1. Yozgat İl haritası (coğrafyaharita.com) 
 

İlin, doğu - batı uç noktaları arasındaki kuş uçuşu uzaklık 216 km, kuzey - güney 

uç noktaları arasındaki uzaklık 144 km’dir. İlin; izdüşüm alanı 13.597 km², gerçek alanı 

ise 14.123 km²’dir. En büyük yüzölçümüne sahip ilk 5 ilçe, 204.366 ha ile Merkez, 
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179.347 ha ile Akdağmadeni, 178.021 ha ile Sorgun, 140.358 ha ile Boğazlıyan, 

121.398 ha ile Yerköy’dür. İlimiz, Avrupa ve Asya kıtalarını birbirine bağlayan yolların 

kesiştikleri noktada bulunması, ayrıca verimli toprakları, hayvancılığa elverişli mera ve 

ormanlar nedeniyle ilk çağlardan beri değişik kavimlerin yerleşim merkezi olmuştur.  

Yozgat’ın ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. Halkın %56,52’si 

tarım, %43,8’i ise diğer sektörlerde çalışmaktadır. Ülke topraklarının %1,82’sini 

oluşturmaktadır. 

Yozgat, 1320 m yükseklikteki Bozok Platosu üzerinde kurulmuş olup, önemli yol 

kavşaklarının üzerinde yer almaktadır. Doğu ile Batıyı birbirine bağlayan Kral Yolu; 

Yozgat yakınlarında (Tavium ve Muşallim), güney (Adana) ile kuzeyi (Samsun ) 

birbirine bağlayan Kadim Yol Sorgun’dan geçmektedir.  Ayrıca Selçuklu döneminin 

İpek Yolu ve Osmanlı Döneminin yolları ile Ordu Yolu bu ilin topraklarından geçer.  

Yozgat ilinde, İç Anadolu Bölgesi’nin yarı kurak karasal iklimi hâkimdir. Deniz 

etkisine kapalı olduğu için, yazlar sıcak ve kurak; kışlar soğuk ve yağışlı geçer. Yaz ile 

kış; gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkları yüksektir. Sert iklim koşulları, 

Yeşilırmak havzasına giren Çekerek Vadisi’nde biraz yumuşamakta, az da olsa 

Karadeniz ardı ikliminin etkileri görülmektedir. Don olan ortalama gün sayısı 121-140 

gün arasındadır. Sonbaharın ilk donlu günleri 28 Ekim-8 Kasım arasındadır. İlkbaharın 

son donlu günleri ise 23 Nisan-1 Mayıs arasındadır. En sıcak ay Temmuz ayı olup, 

sıcaklık ortalaması 21,37 0C’dir. En soğuk ay ise Ocak ayı olup, sıcaklık ortalaması –

1,77 0C’dir. Yozgat’a yağışlar, kış ve ilkbahar aylarında yoğun düşer. Kış aylarında 

yağışlar genelde kar şeklindedir. İlkbahardaki yağışların çoğunu Kırkikindi Yağmurları 

teşkil eder. Yozgat’ta rüzgârlar genelde Kuzeydoğudan eser ve ortalama hızı 2,9 

m/sn’dir. Ortalama nispi nem ise % 66’dır. 

Hakim bitki örtüsü steptir. Akdağmadeni, Aydıncık ve Çayıralan ilçelerinde iğne 

yapraklı ağaçlar ile bol miktarda meşe ormanları, diğer ilçelerimizde ise, serpinti 

halinde çam ve meşeden oluşan orman ve koruluklara rastlanır. Akarsu boylarında bol 

miktarda kavak ve söğüt ağaçları yetiştirilir. Akdağmadeni, Çayıralan ve Çandır ilçeleri 

ormanlık alanların yoğun olduğu bölgedir. Akdağmadeni ilçesi zengin çam ormanları ile 

(Karaçam) kaplıdır. Bunun dışındaki alanlar yoğun olarak meşeliktir. İl merkezinde 

bulunan Yozgat Çamlığı Türkiye’nin ilk milli parkıdır.  
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Ülke topraklarının % 1.82’sini oluşturan Yozgat, yer şekilleri bakımından genelde 

sade bir yapıya sahiptir. Yer şekillerinin büyük bölümünü platolar kaplamaktadır 

(%51,4). Platoların üzerinde yüksekliği fazla olmayan dağ ve tepeler vardır (%37,7). 

Plato yüzeyini parçalayan vadi tabanlarında ve çukur yerlerde alüvyal ovalar oluşmuştur 

(Şekil 3.2.2; Şekil 3.2.3). Ovalar il topraklarının %10,9’unu kaplamaktadır. 

 

Şekil 3.2.2. Yozgat ili büyük toprak grupları haritası (Koç ve Bulut, 2016bildirib) 

Platolar (%51.4): Yozgat, İç Anadolu Bölgesi’ndeki en geniş plato alanlarından 

olan “Bozok Platosu” üzerinde yer almaktadır. Bozok platosu Kızılırmak yayının 

çevirdiği dalgalı bir arazi özelliğindedir. Ortalama yüksekliği ise, 1200 - 1400 m. 

arasında değişmektedir. Kızılırmak, Delice Irmak ve kolları tarafından derince yarılmış 

olan platonun yüksekliği kuzeybatı ve batıya doğru azalmakta olup, 700-800 m 

yükseklikte olan Kızılırmak taban ovasında sona ermektedir. Platonun güneyi lavlarla 

örtülüdür. Akarsular bu volkanik alan içerisinde gömülerek derin vadiler oluşturmuştur. 

Platonun kuzeydoğu kesiminde ise, kalker tabakalarının yaygın olduğu daha dalgalı 

arazi yapısı görülmektedir.  

Dağlar (%37,7): Yozgat’ta platolardan sonra, en geniş alanı kaplayan yeryüzü 

şekli, dağlardır. İlin, doğu ve kuzeydoğu kenarlarında yer alan dağlar, genellikle 
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yüksekliği fazla olmayan kıvrımlı sıradağlar ve aşınarak alçalmış tepeler biçimindedir. 

Kızılırmak Vadisi boyunca kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda kıvrımlar halinde 

uzanan Akdağlar en önemli sıra dağlardır. Akdağlar, Kızılırmak’ın akış yönünü 

belirlemiş, ayrıca Sivas’a doğal bir sınır oluşturmuştur. İlin ikinci önemli dağ sırası 

Deveci Dağları’dır. Bozok Platosunun kuzeyi boyunca uzanan Deveci Dağları, Yozgat-

Tokat illeri ile İç Anadolu ve Karadeniz Bölgeleri arasında doğal bir sınır 

oluşturmaktadır. Çorum sınırındaki Zinciri ve Akdağ, Kayseri sınırındaki Akdağlar’ın 

devamı olan Gevencik ve Keklicek dağları diğer önemli dağlardır. Bozok Platosu 

üzerinde arazinin dalgalı görünüşünü fazla bozmayan, nispi yükseltileri 250 - 350 m. 

arasında değişen tepelik alanlar da çoktur. Aşınmaya uğramış bu tepeler seller 

tarafından parçalanarak, kırgıbayırı (Badland) adı verilen keskin sırtlarla birbirinden 

ayrılan pürüzlü yüzeyler oluşmuştur. 

Ovalar (%10,9): Ovalar, genellikle tepeler arasındaki çukur yerlere alüvyonların 

çökmesiyle oluşmuştur. En önemli ovalar; Boğazlıyan ve Yerköy ovalarıdır. Yerköy 

Ovası, tepelikler arasında Delice Irmak’ın taşıdığı alüvyonların çökmesiyle oluşmuş, 

alüvyal bir düzlüktür. Boğazlıyan Ovası’da, ilçenin batısında çevredeki tepelerden inen 

dere ve çayların taşıdıkları alüvyonlarla örtülü olup, 6-7 km boyunda, 5-6 km enindedir. 

Sarıkaya ilçesi’nin 5-6 km kuzeyinde yine aynı şekilde oluşan verimli bir ovadır. Bu 

ovanın kenarlarında Karayakup, Hasbek ve Çıkrıkçı köy ve kasabaları bulunmaktadır. 

Ayrıca çıplak yüzeylerden inen seller vadi diplerinde taban ovaları oluşturmuştur. 

Çekerek Suyu Vadisi ve Karanlıkdere’de yer alan bağ-bahçe arazileri bu özelliktedir. 

Bu verimli topraklarda, vadilerdeki ılık iklimin de etkisiyle üzüm, fıstık ve ayva gibi 

çeşitli meyveler yetiştirilmektedir. Vadi kenarları ve dağ eteklerinde sellerin bıraktığı 

materyallerden, birikinti konileri oluşturmuştur. Bu birikinti alanlarına, Karamağara 

Deresi’nin tabanlı vadisi kenarlarında belirgin olarak rastlanmaktadır. 

Yozgat ülkemizin genel jeolojik yapısının bütün özelliklerinin gözlendiği ender 

bölgelerden biridir. Deprem riski açısından Şehir Merkezi, Akdağmadeni, Boğazlıyan, 

Çayıralan, Sarıkaya, Sorgun ve Şefaatli ilçeleri 3. derece, Aydıncık, Çandır, Çekerek, 

Kadışehri, Saraykent, Yenifakılı ve Yerköy ise 2. derece deprem bölgesindedir. Bu 

nedenle ülkemizin diğer bölgelerine göre deprem riski açısından daha az tehlikeli bir 

konumdadır. İlde ekonomik açıdan son derece değerli enerji Hammaddeleri (Linyit, 

uranyum, bitümlü maddeler, jeotermal Akışkanlar), Metalik madenler (Demir, kurşun, 
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çinko, gümüş), ve Endüstriyel Hammaddeler (Tuz, çimento, Tuğla hammaddesi, 

mermer, yapı taşı, yol malzemesi) gibi zengin yer altı kaynaklarına sahiptir. Sarıkaya, 

Sorgun, Saraykent ve Yerköy ilçelerinde bol miktarda sıcak su kaynağı bulunmaktadır. 

Jeotermal enerjinin tarımda kullanılabilmesi için Sarıkaya ve Sorgun ilçelerinde 

jeotermal saralar kurulmaya başlamıştır.  

 

Şekil 3.2.3. Yozgat İli yükselti haritası (Koç ve Bulut, 2016) 

Yozgat, il merkezi nüfusuna göre ülkemizde 46. sırada yer almaktadır. İlin genel 

nüfusu, 2015 yılı adrese dayalı nüfus sayımına kesin sonuçlarına göre; 419.440 kişi 

olup, nüfus artış hızı binde -3,03 olmuştur. 2014-2015 döneminde 27.722 kişi göç 

vermiştir.  

Toplam nüfusun; %27’si köylerde, %73’ü de şehir merkezinde yaşamaktadır. İlin 

nüfus yoğunluğu ise %30’dur. 2015 yılı genel nüfus sayımı kesin sonuçlarına göre; 

şehir merkezlerinde 306.755 kişi, kasaba ve köylerde 112.685 kişi yaşamaktadır. Tablo 

3.2.1’de Yozgat ilinin belde ve köyler üzerinden dağılımı verilmiştir.  

Yozgat ilinin yüzölçümü en büyük ilçesi Merkez ilçe olup, bunu Akdağmadeni 

izlemektedir. En küçük ilçe ise Aydıncık’tır.  İle en yakın ilçeler Sorgun ve Yerköy 

olup, en uzak ilçeleri Çandır, Çayıralan ve Yenifakılı oluşturmaktadır (Tablo 3.2.2).  
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Tablo 3.2.1. Yozgat ilinin belde ve köyler üzerinden dağılımı (2015) 

İlçe Kodu İlçe adı Belediye  Köy  Toplam 
00 Merkez 1 97 98 
01 Akdağmadeni  4 79 83 
02 Aydıncık 2 22 24 
03 Boğazlıyan 6 23 29 
04 Çandır 1 4 5 
05 Çayıralan 2 23 25 
06 Çekerek 2 41 43 
07 Kadışehri 2 22 24 
08 Saraykent 3 14 17 
09 Sarıkaya 2 56 58 
10 Sorgun 8 74 82 
11 Şefaatli 1 41 42 
12 Yenifakılı 1 7 8 
13 Yerköy 1 60 61 

TOPLAM 36 563 599 
Yozgat GTHB İl Müdürlüğü, 2016 

Tablo 3.2.2.Yozgat ilinde ilçelerin yüzölçümü ve İl merkezine uzaklıkları (2015) 

İlçe Kodu İlçe adı Yüzölçümü (ha) İl’e uzaklığı (km 
00 Merkez 204.366 - 
01 Akdağmadeni  179.347 106 
02 Aydıncık 24.027 118 
03 Boğazlıyan 140.358 92 
04 Çandır 18.863 142 
05 Çayıralan 80.954 135 
06 Çekerek 75.570 90 
07 Kadışehri 46.024 121 
08 Saraykent 33.201 71 
09 Sarıkaya 106.170 80 
10 Sorgun 178.021 33 
11 Şefaatli 94.135 60 
12 Yenifakılı 39.471 134 
13 Yerköy 121.398 40 

TOPLAM 1.341.905 - 
 

Yozgat ilinde 44.193 adet çiftçi ailesi bulunmaktadır (Tablo 3.3.3). En yüksek 

sayıda çiftçi ailesi Merkez ilçede bulunmaktadır. En düşük çiftçi aile sayısı ise Çandır 

ve Çayıralan ilçelerinde bulunmaktadır.  
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Tablo 3.3.3. Çiftçi aile sayısının ilçeler üzerinden dağılımı* 

İlçe adı Çiftçi aile sayısı 
Merkez 6.613 

Akdağmadeni  3.854 
Aydıncık 1.192 

Boğazlıyan 4.774 
Çandır 561 

Çayıralan 958 
Çekerek 2.273 

Kadışehri 2.052 
Saraykent 1.461 
Sarıkaya 4.303 
Sorgun 7.102 
Şefaatli 3.790 

Yenifakılı 1.323 
Yerköy 3.937 

TOPLAM 44.193 
*: 2015 yılı çiftçi kayıt sistemine göre 

İllere göre temel iş göstergelerine bakıldığında Yozgat ilinde işgücüne katılma 

oranı %51,5, işsizlik oranı %8,6 ve istihdam oranı %47,1’dir (Tablo 3.3.4). Görüldüğü 

üzere Yozgat hem işgücüne katılma oranı hem de istihdam oranı düşük bir il yapısına 

sahiptir.  

Tablo 3.3.4. Yozgat İli temel iş gücü göstergeleri (%) 

İşgücüne katılma oranı İşsizlik oranı İstihdam oranı 

51,5 8,6 47,1 

TÜİK, 2016 (2013 verileridir) 

İllerde yaşam endeksine göre Yozgat ili hemen hemen her sıralamada en geri 

sıralardadır. Genel endeks sıralamasında 57. Sırada bulunan Yozgat ili için en iyi 

sıralama güvenlik endeksi (20. sırada) içindir (Tablo 3.3.5). Sosyal yaşam endeksi ile 

76. Sırada bulunan Yozgat’ın eğitim ve sağlık endeksi de düşüktür. Gelir ve servetinin 

düşük olması da bu raporun içeriğinde irdelenen tarım sektörünün Yozgat ili için 

önemini ortaya koymaktadır. Yozgat ilinin TÜİK 2016 verilerine göre ihracat geliri 

19.061 ABD doları olup, 29.173 ABD Doları ithalatı mevcuttur. Göstergeler Yozgat 

ilinin üretim yönünden ne kadar düşük seviyede olduğunu göstermektedir. Bu nedenle 

projede irdelenen tarım sektörünün iyileştirilmesi azami derecede önem arz etmektedir.  
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Tablo 3.3.5. İllerde yaşam endeksine göre Yozgat İli sıralaması 

Özellik Sıralama 
Genel endeks  57  

Konut  58  
Çalışma hayatı  49 
Gelir ve servet  59 

Sağlık  45 
Eğitim  58 
Çevre  50 

Güvenlik  21 
Sivil katılım  62 

Alt yapı hizmetlerine erişim  62 
Sosyal yaşam  76 

Yaşam memnuniyeti  40 
TÜİK, 2016 

3.3. Yozgat ilinin bitkisel ve hayvansal üretim potansiyeli  

Yozgat’ta sanayi yeterince gelişmemiştir. İl Esnaf ve Sanatkârlarının yeterli 

sermaye birikiminin olmaması sanayileşmeye engel teşkil etmektedir. Yozgat 

sanayisinde ağırlıklı sektör gıda sanayisidir.  

İlde işsizlik oranı TÜİK verilerine göre %8.6’dır. Yozgat ili şehirleşme oranı, 

yıllık nüfus artış hızı, kişi başı gayri safi yurt içi hasıla ve sanayi iş kolunda çalışanların 

toplam istihdama oranı bakımından Türkiye ortalamalarının maalesef altındadır. Tarım 

kolunda çalışanların toplam istihdama oranı ise Türkiye ortalamasının üstündedir 

(%40.1). Şehir nüfusunun toplam nüfus içindeki payı %73, nüfus yoğunluğu %30 ve 

yıllık nüfus artış hızı binde -3,03’dür.  

İlin ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Tarım alanlarında kuru şartlarda 

yapılan geleneksel yapıdaki tarım üretimi egemendir. Tarımsal üretimin çoğunu tahıl 

oluşturmakta, bu da orta büyüklükteki işletmelerde yapılmaktadır. Çalışan nüfusun 

büyük çoğunluğu tarım kesimindedir. Küçük ölçekli işletmelerde ortakçılık ve kiracılık 

yaygındır. Bu işletmelerde buğday, arpa, nohut, mercimek, fasulye ve bahçe sebzeleri 

yetiştirilmektedir. İlde sebze ve meyve üretimi yetersiz olup, iç tüketime yönelik 

yapılmaktadır. İlin sebze ve meyve ihtiyacı diğer bölgelerden sağlanmaktadır. Ancak 

son yıllarda sulama amaçlı yapılan gölet, baraj ve küçük sulama tesisleri ile ilde hem 

sulu tarımın yaygınlaştırılması hem de sebze üretiminin artırılması hedeflenmektedir.  
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Bunların haricinde ilde sanayi bitkisi olan şekerpancarı önemli bir yer 

tutmaktadır. Sorgun ve Boğazlıyan şeker fabrikalarının faaliyete geçmesi ilde üretilen 

şekerpancarının işlenmesine imkan sağlamış, istihdam ve ekonomiye katkı sağlamıştır.  

Bitkisel üretime bağlı gelirlerin yanında hayvancılık da önemli bir yer 

tutmaktadır. İlde yapılan tür-ıslah çalışmaları önemli gelişmeler kaydetmiştir. Kırsal 

kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programı kapsamında ekonomik yatırımlar ve 

makine ekipman alımlarının desteklenmesi sonucu, tarıma dayalı ekonomik faaliyetler 

ve tarımsal üretimde modernizasyona geçişte ilerleme sağlanması hedeflenmektedir. 

İlde 2 adet süt işletmesi mevcut olup, bu işletmelerin yıllık kapasitesi 5.600 tondur. 

Ancak bu işletmeler de kapasitelerinin altında çalışmakta ve yılda yaklaşık 680 ton süt 

işlemektedirler.  

İl genelinde, Akdağmadeni ve Çayıralan orman işletme müdürlükleri faaliyet 

göstermektedir. Baltalık ormanlardan yakacak ve sanayi odunu, koru ormanlardan ise 

endüstriyel ürünler üretilmektedir.  

3.3.1. Bitkisel üretim 

İl arazisinin kullanım durumu incelendiğinde, kültüre elverişsiz alanlar 33.675 ha 

ile toplam arazinin yalnızca yaklaşık %2,50’ini oluşturmaktadır. Geniş bir tarım alanına 

sahip Yozgat’ta toplam arazinin yarıdan fazlasını tarım alanları oluşturmaktadır.  

Tablo 3.3.1.1. Yozgat ili arazi kullanım durumu (2015) 

GENEL KÜLTÜR ARAZİLERİ Miktar (ha) 
Genel kültür 

arazisine oranı (%) 

TARLA  
ARAZİSİ 

Hububat  369.312 

56 

Bakliyat  22.835 
Sanayi bitkileri 28.450 
Yem bitkileri 16.776 

Yağlı tohumlar 9.753 
Nadas alanı 166.160 

BAĞ BAHÇE 
ARAZİSİ 

Bağ  5.520 

1 
Meyvecilik  2.257 
Sebzecilik  2.767 

 TOPLAM ALAN 623.830 
Çayır Mera alanları 240.100 21 

Orman alanı 268.637 22 
GENEL KÜLTÜR ARAZİSİ TOPLAM 1.132.467 100 

DİĞER 279.833 - 
TOPLAM 1.412.300 - 

Yozgat GTHB İl Müdürlüğü, 2016 
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Çayır-mera alanlarıysa 240.100 ha ile toplam arazinin %21’ini oluşturmaktadır. 

268.637 ha ile toplam arazinin %22’si orman ve fundalık alanlardan oluşmakla birlikte, 

bu oran çayır-mera alanlarının kapladığı alana yakındır (Tablo 3.3.1.1). Bu durum, 

Yozgat ilinin tarım ve hayvancılık bakımından doğal bir potansiyeli olduğuna işaret 

etmektedir. 

İşlenen arazilerin 52,81’inin kuru tarım şeklinde, ancak %4,70’ininse sulu tarım 

olarak değerlendirildiği görülmektedir. Sulu tarım alanlarının artırılması, Yozgat’ta 

tarımsal ürünlerin verimliliğini ve katma değeri yüksek ürün çeşitliliğini önemli ölçüde 

artıracaktır. 

Bağ-bahçe olarak değerlendirilen alan ise, ilde yok denecek kadar azdır. 

Hayvancılık bakımından önem taşıyan çayır-mera alanları açısından, mera alanlarının 

oldukça önemli bir alan kapladığı (%21) gözlemlenmektedir. 

Tarla arazilerinin en fazla hububat ekimi ile değerlendirildiği (toplam tarım 

arazisinin %59,5’i), bunu sırasıyla endüstri bitkileri (toplam tarım arazisinin %4.8’i) 

baklagiller (toplam tarım arazisinin %3.6’sı) ve yem bitkilerinin (toplam tarım 

arazisinin %2,79’u) izlediği görülmektedir. 

Hububat alanları ile kıyaslandığında, bakliyat, endüstri bitkileri ve yem 

bitkilerinin yok denecek kadar az bir alan kapladığı görülmektedir. Nadas alanları ise 

toplam tarım alanının yaklaşık 1/4’lük (%26,3) bir kısmını kaplamaktadır.  

İlde yok denecek kadar az olan bağ-bahçe arazilerinin, %52,37’sinin bağ olarak, 

%21,41’inin meyvelik, %26,25’inin ise sebzelik olarak değerlendirildiği görülmektedir. 

Bağ, bahçe arazilerinin az bir alan kapsamasında önemli ölçüde iklim koşullarının sert 

olması ve depolama koşullarının uygun olmaması etkilidir.  

Merkez, Çekerek ve Sorgun ilçeleri bağ arazileri bakımından, Merkez, Aydıncık 

ve Yerköy ilçeleri sebze arazileri bakımından,  meyve arazileri bakımından ise 

Kadışehri, Çekerek, Boğazlıyan ve Merkez ilçelerinin öne çıktığı görülmektedir. Tarla 

arazisi bakımındansa, Merkez, Boğazlıyan, Sorgun, Sarıkaya ve Yerköy ilçeleri ön 

plana çıkmaktadır.  

Hububat üretiminin en yoğun yapıldığı 5 ilçe, Boğazlıyan, Yerköy, Merkez, 

Sarıkaya ve Sorgun ilçeleridir. Yemeklik Baklagiller üretiminin yapıldığı alan açısından 

ilk 5 ilçe Merkez, Sorgun, Yerköy, Şefaatli ve Sarıkaya’dır. Yem Bitkileri açısından ilk 

3 ilçe Merkez, Akdağmadeni ve Sarıkaya’dır. Nadas alanları bakımından Yozgat’ta en 
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fazla nadas alanı 29.797 ha ile Sarıkaya ilçesindedir.  İlde hububat ve şekerpancarı 

tarımı ağırlıklı üretim biçimidir. 

Hububat genelde kuru tarım koşullarında yapılmaktadır. Son dönemlerde nispeten 

azalmasına rağmen nadaslı kuru tarım sistemi de tercih edilmektedir. Baklagiller 

arasında nohut üretimi, hububat ürünleri arasında da en fazla buğday üretiminin (ton) 

yapıldığı görülmektedir. Endüstri bitkileri arasında en önemli ürün şekerpancarıdır. İlde, 

Boğazlıyan ve Sorgun ilçelerinde olmak üzere 2 şeker fabrikası bulunmaktadır. 

Şekerpancarını, kuru soğan ve patates üretimi takip etmektedir.  

2015 yılı Türkiye İstatistik Kurumunun verilerine göre; Yozgat ilinin toplam şeker 

pancarı üretimi 1.640.493 tondur. Yozgat İlin ’deki şeker pancarı üretimini ilçe bazlı 

değerlendirdiğimizde en fazla üretim 826.147 ton ile Boğazlıyan ilçesine aittir. Bu ilçe 

merkezini sırası ile Sarıkaya (194.354 ton), Merkez ilçe (145.301 ton), Şefaatli (129.610 

ton) ve Yerköy (121.834 ton) ilçeleri takip etmektedir (Şekil 3.3.1.1). Yozgat ilinin 

kuzey, kuzeydoğu, doğu ve güneydoğu ilçe merkezlerinde şeker pancarı üretim 

değerleri oldukça düşüktür. Yozgat ili genelinde en az üretim 198 kilo ile Çayıralan 

ilçesine aittir. 

 

             Şekil 3.3.1.1 Yozgat ili şekerpancarı üretimi (TÜİK, 2016) 

Yem bitkileri arasında başta gelen ürünler, mısır, yonca ve fiğdir. Yozgat’ta yem 

bitkilerinin satışı ve ihracatı söz konusu olmayıp, yem bitkileri üreticilerin kendi 

hayvancılıkta kendi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kullanılmaktadır. Ürün genelde 

taze olarak tüketilmekte, ancak bazı mısır çeşitlerinde silajlama yapılmakta ya da kuru 
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ot olarak tüketilebilmektedir. Yemeklik baklagiller arasında ise nohut üretimi ilk sırada 

gelmektedir. Yem bitkileri destekleme çalışmaları (2015) çerçevesinde 1.108 çiftçi, 

29.765,893 dekar arazide 1.209.641,51 TL ile desteklenmiştir. Yozgat ili ve ilçelerinde 

mera tespit çalışmaları devam etmektedir. 24 köyde tahsis çalışmaları devam ekmekte 

olup, 7 adet yerleşim biriminde tahdit ve ardından tahsis çalışmaları tamamlanmıştır. 

İlde 12 adet mera ıslah projesi yapılmış olup 2 adet çalışma da devam etmektedir.   

Yozgat üzümsü meyveler üretimi açısından da bir potansiyel taşımaktadır. 

Yozgat’ın Yerköy ilçesinde böğürtlen ve çilek yetiştiriciliği için uygun bir ortam 

mevcuttur. 

Yozgat tıbbi ve aromatik bitkiler bakımından da önemli bir potansiyele sahiptir. 

Ancak tıbbi ve aromatik bitkilerle ilgili il envanterinin tespit edilmesine ihtiyaç 

bulunmaktadır. Yozgat’ta adaçayı, kekik salep ve kenger otu, yabani lale potansiyeli 

mevcuttur.  

Yozgat’ta dikkate değer bir örtü altı sebze ve meyve üretimi bulunmamaktadır. 

Yozgat’ta örtü altı sebze ve meyve üretimi hali hazırda önemli bir ekonomik potansiyel 

taşımamakla birlikte, özellikle jeotermal enerji kaynaklarının bulunduğu Yerköy, 

Boğazlıyan, Sorgun, Sarıkaya, Saraykent gibi yerlerde seracılık önemli bir alternatif 

üretim modeli haline gelebilecektir. Örtü altı bitkisel üretim sektöründe ısıtma amaçlı 

kullanılabilen jeotermal kaynaklar, özellikle kış aylarında gerekli olan ısıtma 

masraflarını, minimuma indirerek, işletme giderlerini önemli ölçüde azaltacak ve 

böylece sektörde rekabet üstünlüğü sağlamayı kolaylaştıracaktır. Yozgat’ta kesme 

çiçekçilik, iç mekan süs ve dış mekan süs bitkileri bakımından önemli bir potansiyel 

bulunmaktadır. Jeotermal kaynakların kullanımı yoluyla örtü altı yetiştiricilikte katma 

değeri yüksek tür ve çeşitler yanında süs bitkileri yetiştiriciliğine de yönelim 

sağlanması, ilerleyen dönemde sektörde rekabet avantajı sağlamayı kolaylaştıracaktır. 

Bununla birlikte Yozgat Kadışehri ilçesi, Kabalı Köyünde toplam 10.920 da alanda 

olmak üzere iki etapta uygulanacak Deveci Havzası Meyvecilik Entegrasyon Projesi 

uygulanmaktadır. Projenin, toplam 5640 da’lık 1. Etabının 4.991 da’lık bölümünde (236 

çiftçi arazisinin birleştirilmesiyle) ihracata yönelik meyve üretimi amacıyla bodur 

meyve bahçesi kurulmuştur. Çiftçilerin bir araya gelerek arazilerini meyve bahçesine 

dönüştürmeleri sonucunda başlayan projenin bölge ekonomisi yanında sosyal kalkınma 

hedeflerine de olumlu katkıda bulunması beklenmektedir. Projeye dahil olanlarca 
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kurulan ‘’Bozok Tarım Ürünleri Üretim Paketleme ve Ticaret Anonim Şirketi’’ aracılığı 

ile temin edilen 50 bin adet kiraz, 350 bin adet yarı bodur ve tam bodur elma fidanı 

proje alanına dikilmiş, damla sulama yöntemiyle sulanmaktadır. Projenin soğuk hava 

deposu, meyve suyu, reçel fabrikası ve nakliye sektörü gibi bir çok bağlı ve yan endüstri 

alanını tetiklemesi beklenmektedir. Şuan hali hazırda özel bir firma tarafından işletilen 

tesis örnek olacak bir işletmedir.  

Yozgat ilinin kültür arazilerinin ilçeler bazında dağılımı Tablo 3.3.1.2’de, tarla 

arazilerinin dağılımı 3.3.1.3’te sunulmuştur. Çayır mera alanlarının Yerköy, Orman 

alanlarının Akdağmadeni ve genel kültür arazilerinin Merkez ilçede en yüksek olduğu 

görülmektedir.  

Tablo 3.3.1.2. Kültür arazilerinin ilçeler bazında dağılımı (ha), (2015) 

İlçeler 
Genel 
kültür 
arazisi 

Orman 
sahası 

Çayır 
mera 

Tarım alanı (ha) 
Meyve 
arazisi 

Bağ 
arazisi 

Sebze 
arazisi 

Tarla 
arazisi 

Merkez 161.839 35.764 40.000 339 880 469 84.387 
Akdağmadeni 154.696 88.582 27.000 110 30 75 38.899 

Aydıncık 23.756 5.680 5.458 32 15 360 12.211 
Boğazlıyan 106.595 0 20.000 447 250 61 85.837 

Çandır 17.321 89 3.006 13 273 19 13.921 
Çayıralan 70.460 41.764 8.483 14 0 8 20.191 
Çekerek 62.661 33.144 13.300 309 600 77 15.231 

Kadışehri 35.429 9.781 12.314 588 71 66 12.609 
Saraykent 26.247 11.987 3.510 13 77 78 10.582 
Sarıkaya 104.325 7.785 11.678 71 300 90 84.401 
Sorgun 143.943 29.991 30.000 111 2.300 164 81.377 
Şefaatli 87.503 0 20.000 90 500 41 66.872 

Yenifakılı 30.136 0 10.251 9 14 16 19.846 
Yerköy 107.556 4.070 35.000 111 210 1.243 66.922 

TOPLAM 1.132.467 268.637 240.000 2.257 5.520 2.767 613.286 
Yozgat GTHB İl Müdürlüğü, 2016 

Yozgat iline ait yem bitkileri ekim alanları ile üretimleri Tablo 3.3.1.4’de 

verilmiştir. Tablo incelendiğinde en fazla ekim alanına sahip bitkinin “adi fiğ” olduğu, 

ancak üretim miktarı bakımından birinci sırada gelen yem bitkisinin “yonca” olduğu 

görülmektedir. Ekim alanı bakımından birinci olan bitki “adi fiğ” iken üretim 

bakımından yoncanın birinci sırada gelmesinin sebebi; yoncanın bir yılda birden fazla 

biçin vermesidir. Yozgat genelinde 2015 yılında yem bitkilerinden 6.446 ton dane, 

136.632 ton yeşil ot, 46.315 ton silajlık mısır verimi elde edilmiştir. 
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Tablo 3.3.1.3. Tarla arazilerinin ilçelere göre dağılımı (ha), (2015) 

İlçeler Hububat 
Sanayi 

bitkileri 
Yemeklik 

baklagiller 
Yem 

bitkileri 
Nadas 

Yağlı 
tohumlar 

Toplam 

Merkez 48.610 3.102 7.279 5.538 19.013 846 84.387 
Akdağmadeni 25.024 889 273 4.354 8.301 58 38.899 

Aydıncık 5.839 327 645 185 5.108 107 12.211 
Boğazlıyan 51.162 12.796 405 998 20.000 476 85.837 

Çandır 7.142 534 215 181 5.349 500 13.921 
Çayıralan 12.991 5 310 445 6.385 55 20.191 
Çekerek 11.854 33 185 586 2.500 73 15.231 

Kadışehri 9.530 324 25 243 2.487 0 12.609 
Saraykent 7.790 75 289 587 1.809 32 10.582 
Sarıkaya 45.235 3.403 685 2.156 29.797 3.125 84.401 
Sorgun 46.582 1.524 9.165 730 21.285 2.091 81.377 
Şefaatli 40.055 2.505 1.665 320 21.284 1.043 66.872 

Yenifakılı 13.028 830 14 78 5.815 81 19.846 
Yerköy 44.470 2.103 1.680 376 17.027 1.266 66.922 

TOPLAM 369.312 28.450 22.835 16.776 166.160 9.753 613.286 
Yozgat GTHB İl Müdürlüğü, 2016 

Yozgat’ın temel geçim kaynağı tarım ve hayvancılığa dayanır. Yozgat ilinde, 

yetiştirilen hayvan varlığı için gerekli kaba yemi temin etmek zor görünmemektedir. 

Hayvan besleme konusundaki eskiden kalma alışkanlıkların terk edilip, kaynakların 

nasıl etkin kullanılması gerektiği ile ekonomik ve yüksek verimli bir hayvansal üretim 

için gerekli olan kriterlerin yetiştiricilere anlatılarak bu bilincin yerleştirilmesi, belki de 

yem bitkileri tarımının önündeki engelin büyük bir kısmının aşılmasını sağlayacaktır. 

Ayrıca, geniş mera alanına sahip ilimizde mera ıslah programları hazırlanmalı, 

uygulanmalı ve mutlaka otlatma planları yapılarak otlatma yapılmalıdır (Mut ve ark., 

2016b). 

Yozgat ilinde meraların genel durumu mevcut hayvan varlığının kaliteli 

beslenmesini sağlayacak düzeyde değildir. Meraların botanik kompozisyonu 

incelendiğinde; en fazla katılma oranını buğdaygiller familyasının gösterdiği, bunu 

sırasıyla diğer familyalar ve baklagiller familyasının izlediği tespit edilmiştir. Hayvan 

varlığının artırılması ve ekonomik üretim için yem bitkileri üretiminin artırılması ve 

meraların durumunun iyileştirilmesi zorunludur. İl ekonomisi içerisinde önemli bir yer 

tutmasına rağmen hayvancılık, genelde küçük aile işletmeciliklerinde geleneksel 

yollarla yapılmaktadır. Çayır - mera alanlarının, il arazileri içindeki payı % 21 olmasına 

rağmen, bu alanların otlatma kapasiteleri düşük ve otlatma süreleri kısadır (Balabanlı ve 

Bıçakçı, 2016).  
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Yozgat’ta 100 dekarın üzerinde araziye sahip işletme sayısı, toplam işletmelerin 

ancak %42.6’sını oluştururken, bunların sahip olduğu arazi, toplam arazinin %74.5’ine 

tekabül etmektedir (TÜİK, 2015). Bitkisel üretim yapan işletmelerde işletme başına 

arazi büyüklüğü ortalaması, 113.8 dekar olup, bu ortalama işletme büyüklüğü Türkiye 

ortalamasının (61 dekar) oldukça üzerindedir. Bu durum Yozgat ilinin bitkisel üretimde 

önemli bir potansiyeli olduğunu gösterir. Ancak bitkisel üretimde verimliliği belirleyen 

en önemli husus sudur. Türkiye için tarla alanları içerisinde sulanan alan oranı 

ortalaması %24.3 iken, bu değer Yozgat için %12.2’dir. Bunun sonucu olarak bölgedeki 

tarım arazilerinin %26.3’ü nadasa bırakılmaktadır.  

Tablo 3.3.1.4. Yozgat ili tarla bitkileri ekiliş, üretim ve verim durumları (2015) 

Ürün Ekiliş (ha) Verim (kg/da) Üretim (ton) 
Buğday 326.753 254 830.939 

Arpa 41.536 268 111.340 
Çavdar 568 306 1.742 

Mısır (dane) 28 388 111 
Yulaf (dane) 224 223 499 

Triticale (dane) 203 317 641 
TOPLAM 369.312 - 945.272 
Şekerpancarı 27.753 5.911 1.640.493 

Patates 697 3.656 25.476 
TOPLAM 28.450 - 1.665.969 

Nohut 19.460 116 22.510 
Fasulye (kuru) 530 138 733 
Mercimek (y.) 2.826 122 3.458 
Mercimek (k.) 14 136 19 

TOPLAM 22.835 - 26.725 
Yonca (yeşil) 2.982 2.431 72.498 

Korunga  (yeşil) 1.548 1.668 25.825 
Triticale (yeşil) 3 742 23 
Fiğ (adi) (yeşil) 4.954 627 31.041 
Fiğ (macar)  (y.) 1.043 685 7.112 

Fiğ (diğer) (yeşil) 27 512 133 
Fiğ (adi) (dane) 2.975 112 3.323 

Fiğ (macar) (dane) 2.025 142 2.874 
Fiğ (diğer) (dane) 200 120 240 

Mısır (silajlık) 1.019 4.550 46.315 
TOPLAM 16.776 - 189.384 

Ayçiçeği (yağlık) 1.035 144 1.491 
Ayçiçeği (çerz.) 5.973 107 6.388 

Aspir 2.745 122 3.347 
TOPLAM 9.753 - 11.226 

Tarla Ürünleri (ha) 447.126 
Nadas (ha) 166.160 

Toplam tarla (ha) 613.286 
Yozgat GTHB İl Müdürlüğü, 2016 
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Yozgat ilinde sulanabilir nitelikte önemli miktarda arazi olmasına rağmen yeterli 

su kaynağının olmaması nedeni ile ülke tarımındaki gelişmelerden tam anlamı ile 

faydalanamamaktadır. 

Tüm Akdeniz havzasında yağışların son 25 yılda, %20 azaldığı görülmektedir. 

2050 yılında; Türkiye’nin özellikle kurak, yarı-kurak iklim bölgeleri olan Akdeniz, Ege 

ve Orta Anadolu’da yağışlarda ciddi azalmalar beklenmektedir (Mut ve ark., 2016 

bildiribozok). Bölgemizde tarımsal verimliliği artırmak ve çevre duyarlılığını 

geliştirmek, tüm canlılar için çok önemli doğal kaynaklar olan toprak ve çok kısıtlı olan 

su kaynaklarının akılcı, katılımcı ve planlı kullanımını sağlayarak, tarımsal faaliyetlerin 

her safhasında bilinçli ve kontrollü bir üretim ile doğal ve kültürel değerlerin 

sürdürülebilirliğini korumak gerekmektedir. 

Tablo 3.3.1.5. Önemli ürünlerin üretim miktarlarına göre Yozgat ilinin Türkiye 
sıralaması 

Ürün Adı  Üretim miktarına göre Türkiye sıralaması 
Buğday (diğer) 8 

Buğday (durum) 5 
Arpa (diğer) 20 

Arpa (biralık) 18 
Nohut  8 

Şekerpancarı  2 
Patates  25 

Yonca (yeşil ot) 38 
Ayçiçeği (yağlık) 32 
Yeşil mercimek 2 

Fiğ (yeşil ot) 27 
Mısır (silaj) 56 

Yozgat GTHB İl Müdürlüğü, 2016 

 
Tablo 3.3.1.6. Önemli ürünlerin ekiliş alanına göre Yozgat ilinin Türkiye sıralaması 

Ürün Adı  Ekiliş alanına göre Türkiye sıralaması 
Buğday (diğer) 5 

Buğday (durum) 4 
Arpa (diğer) 22 

Arpa (biralık) 18 
Nohut  7 

Şekerpancarı  2 
Patates  32 

Yonca (yeşil ot) 37 
Ayçiçeği (yağlık) 28 
Yeşil mercimek 2 

Fiğ (yeşil ot) 26 
Mısır (silaj) 56 

Yozgat GTHB İl Müdürlüğü, 2016 
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Yozgat ili sahip olduğu çok farklı ekolojik bölgeler, geniş tarla arazisi, arazilerin 

büyük kısmının tarla tarımına uygun olması, sulama imkanlarının giderek artacak 

olması, yeterli insan kaynağının olması gibi nedenlerden dolayı büyük bir potansiyele 

sahiptir. Ancak bu potansiyel yeterince kullanılamamaktadır. Yozgat ili üretim 

miktarına göre durum buğdayında Türkiye’de 5. sıradadır (Tablo 3.3.1.5). Şekerpancarı 

ve yeşil mercimek üretiminde ise 2. sırada bulunmaktadır. Nohut ve diğer buğday 

üretiminde de 8. sıralarda yer almaktadır. Ekiliş alanları incelendiğinde ise daha iyi 

sıralarda bulunan ilimizin üretimde çok büyük olmasa da sorunları olduğu ortaya 

çıkmaktadır (Tablo 3.3.1.6).  

Yozgat, önemli çayır-mera alanlarına sahip olmasına karşın, buna bağlı olarak 

hayvansal üretim noktasında yeterli olduğu söylenemez. Çayır ve meraların bilinçsiz 

kullanımı, bu arazilerin verim potansiyelini düşürmekte ve oldukça yıpratmakta olup 

ucuz yem kaynaklarının verimsiz kullanılmasına neden olmaktadır. Yem bitkisi 

tarımında karşılaşılan başlıca problemler; mono kültür tarım, çiftçi eğitim ve yayım 

hizmetlerinin yetersizliği, üreticilerle arzu edilen seviyede iletişim kurulamayışı ve 

çiftçilerin büyük bir bölümü tarafından geleneksel tarım tekniklerinin kullanımına 

devam edilmesidir (Balabanlı ve Bıçakçı, 2016 bildiribozok). 

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından yapılan 

çalışmalarda Yozgat ilinde Boğazlıyan, Akdağmadeni, Sorgun, Sarıkaya, Yerköy, 

Saraykent ve Günden’de Jeotermal kaynaklar ortaya çıkarılmıştır. Yerköy ilçesinde 

küçük bir alanda konut ısıtmasının dışında, yöredeki sıcak sular termal amaçlı 

kullanılmaktadır (Tablo 3.3.1.7).  

Gerek ülkemiz gerekse Yozgat ilimizin önemli problemi olan işsizlikten kaynaklı 

göç sorunlarını çözmek için yeni istihdam alanları kazandırılmalıdır. Yenilenebilir 

enerji kaynaklarından biri olan jeotermal kaynakların tarım alanlarında kullanılması, 

Yozgat ili gibi potansiyel jeotermal enerji kaynağına sahip illerde özellikle seracılık 

alanında hem yeni iş kolları hem de tarımsal üretim ile millî gelire önemli katkılar 

sağlayacaktır. Yozgat ilinde sekiz lokalizasyonda yer alan jeotermal kaynaklar Sarıkaya, 

Sorgun, Yerköy ve Boğazlıyan ilçelerinde kullanılmaktadır. Geri kalan 

lokalizasyonlarda yer alan jeotermal kaynakların ekonomik kullanımı oldukça yetersiz 

kalmaktadır. 
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Mevcut kullanımlara bakıldığında jeotermal kaynakların verimli kullanılmasında 

bazı zorluklarla karşılaşılmaktadır. Bu zorluklar incelendiğinde “ teknik ve idari 

zorluklar” olarak sınıflandırılabilir. Teknik zorluk olarak, mevcut su kaynaklarının 

doğru olarak tespitinden kullanımına kadar geçen sürede karşılaşılan zorlukları 

sıralayabiliriz. Örneğin MTA raporları ile reel durum arasındaki fark, üretim sürecinde 

ciddi maliyet artışları olarak karşımız çıkmaktadır. Benzer şekilde birden fazla 

kullanıcının yer aldığı Sorgun ilçemizde, kaynak kullanımındaki dengeli dağılımda 

karşılaşılan sorunlar, gerek seracılık gerek konut ısıtması gerekse turizm alanında 

jeotermal kaynakların verimli kullanılamamasına sebep olabilmektedir.  

 

Tablo 3.3.1.7. Yozgat İli jeotermal kaynakları  

Jeotermal 
alan adı 

Sıcak su 
doğal çıkış 

adı 

Doğal çıkış Sondaj 
Kullanım 

alanı Sıcaklık 
(ºC) 

Debi 
(lt/ 
sn.) 

Sıcaklık 
(ºC) 

Debi 
(lt/ 
sn.) 

Boğazlıyan 
Cavlak 34-40,5 321 32-46 225 

Kaplıcada, 
kaplıca 
tesisi 

ısıtılmasında 
Uzunlu 30 8 31 15 Kaplıcada 

Akdağmadeni Karadikmen 27,5-39 0,5 - - Kaplıcada 

Sorgun Sorgun 45-73 71,5 38,8-75 14,15 

Kaplıcada, 
kaplıca 

tesisi, sera 
ve Sorgun 
ilçesinin 

ısıtılmasında 

Sarıkaya Sarıkaya 46,5-48 28 - - 

Kaplıcada, 
kaplıca 
tesisi 

ısıtılmasında 

Yerköy Güvem 41,45 2,5 47 10 
Isıtma, 

termal tesis 
Saraykent - 46 - 55 4,6 - 
Günden - 25 15 - - - 

http://www.mta.gov.tr 

İdari zorluklarda ise kullanıcılar özellikle Sorgun ilçesinde hem Belediye’nin hem 

de İl Özel İdaresi’nin yönetim prosedürleri, kullanıcılara hem maliyet olarak hem de 

önemli bir zaman kaybı şeklinde yansımaktadır. Bu durum bu alana yeni girişimcilerin 
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katılımlarını engellemekte mevcut girişimcilerin ise faaliyetlerini olumsuz yönde 

etkilemektedir. Aynı şekilde bu alanda yeterli bilgiye sahip istihdam olanaklarının da 

olmaması karşılaşılan idari zorluk şeklinde karşımıza çıkmaktadır (Doğan ve ark., 

2016bildiribozok). 

3.3.2. Hayvansal üretim 

Hayvancılık sektörü dünyada olduğu gibi Türkiye’de de sürekli artan nüfusun 

yeterli ve dengeli beslenmesi ve birçok alanda endüstri hammaddesi olarak kullanılması 

açısından önemli bir yere sahiptir. Diğer sektörlerden farklı olarak, içerisinde birçok alt 

sektörü barındırmakta ve ülkenin toplumsal sorunlarına da çözüm getirmektedir. 

Hayvancılık kırsal kalkınmanın sağlanması açısından, bazı toplumsal ve ekonomik 

fonksiyonlara sahiptir. Kırsal alandaki işsizliğin azaltılarak köyden kente göçün 

önlenmesi, çarpık kentleşme ve nüfus baskısının azaltılması gibi toplumsal 

sorumluluklarının yanı sıra, ülkedeki kalkınmanın dengeli olarak gerçekleştirilerek 

refahın arttırılması, et, süt, deri, kozmetik, ilaç vb. diğer alt sektörlere hammadde temin 

edilmesi gibi yükümlülükleri de yerine getirmektedir. Hayvancılık ülke kalkınmasının 

sağlanmasında, birim yatırım karşılığında yüksek kazanç ve en düşük maliyetle 

istihdam olanağı tanıyan önemli bir sektördür. Günümüzde sanayi sektöründe bir kişiye 

istihdam olanağı yaratabilmek için, gereken yatırım ihtiyacının 1/5’i hayvancılık için 

yeterli olmaktadır (Boz, 2016 bildiri).  

Nüfusun ihtiyaç duyduğu besin maddelerinin yeterli ve hızlı bir şekilde 

karşılanması gelecek kuşakların sağlıklı olarak yetişmesinde hayvancılık önemli bir yer 

tutmaktadır. Hayvansal ürünler bu gereksinmelerin karşılanmasında yoğun olarak 

kullanılmaktadır. Özellikle hayvansal protein gereksinimi için kırmızı et, beyaz etle 

birlikte önemli bir yer oluşturmaktadır.  

Yozgat Anadolu’nun en eski yerleşim merkezlerinden biridir. Yozgat il 

toprakları, Anadolu'da ilk siyasi birliği kuran ve Anadolu'da tarih devrinin başlangıcını 

sağlayan Hitit'lerin sınırları içerisinde en kalabalık yerleşim merkezlerinden biri 

olmuştur. Cumhuriyet döneminde vilayet haline getirilen Yozgat, özellikle Osmanlı 

İmparatorluğu yıllarında İstanbul’un et ihtiyacını karşılayan önemli bir hayvancılık 

merkezi olmuştur. Fakat bu özelliğini zamanla kaybetmiştir. Uygun ekolojik ve coğrafi 

şartlar tekrar hayvancılık sektöründe söz sahibi olacak yapıya sahiptir. İl ekonomisi 

içerisinde önemli bir yer tutmasına rağmen, hayvancılık genelde küçük aile işletmeciliği 
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şeklinde geleneksel olarak yapılmaktadır. Çayır mera alanları, il arazileri içinde 

%19,39’luk bir pay almasına rağmen, bu alanların otlatma kapasiteleri düşük ve otlatma 

süreleri kısadır. Hayvansal üretim iklim koşullarına bağlı olarak yan üretim şeklinde, 

genellikle bitkisel üretimle birlikte yapılmaktadır. 

Türkiye’de üretilen sütün ve kırmızı etin yaklaşık %90-92’si büyükbaş 

hayvanlardan elde edilmektedir. Kırmızı et üretiminin çoğunluğu ise sığır eti 

üretiminden temin edilmektedir. 

Yozgat ilinin geçmiş yıllarda büyük oranda yerli ırklara dayanan hayvan varlığı, 

son yıllarda ise kültür ve kültür melezi ırklara dayalı önemli artışlar göstermiştir. Kültür 

ırkında ilk sırayı montofon ve montofon melezleri almaktadır. TÜİK 2015 verilerine 

göre büyükbaş hayvan varlığı Türkiye genelinde 10.863.167 adettir. Yozgat ili 244.350 

büyükbaş havan varlığı ile %2,29 pay sahibidir. Türkiye’de büyükbaş hayvan varlığı 

1995 yılı baz alındığında %33,53 oranında artış gösterirken, Yozgat ili %1,5 azalma 

göstermiştir. Yozgat’ta süt verimi kültür ırkında 10 litre/gün, melez ırkta 6 litre/gün ve 

yerli ırkta 3 litre/gün’dür. İlde yetiştirilen sağmal sığırların ortalama yıllık süt verimleri 

2.396 litredir. Besi sonunda kesimden elde edilen karkas ağırlığı ise ortalama 300 kg’dır 

(Tablo 3.3.2.1).  

Tablo 3.3.2.1. Türkiye ve Yozgat büyükbaş hayvan varlığı ile Yozgat’ın Türkiye hayvan varlığı 
içindeki payı 

Yıl 
Büyükbaş 

Hayvan (adet) 
Türkiye 

Değişim 
%* Yozgat 

Değişim 
%* 

Yozgat’ın 
payı, %** 

2015 

Kültür Sığır 4.723.519 326,94 98.247 146,23 2,08 
Melez Sığır 4.392.113 41,06 86.001 38,11 1,96 
Yerli Sığır 1.459.589 -59,43 57.621 -55,36 3,95 

Manda 107.946 -40,97 2.481 -85,23 2,30 
Toplam 10.683.167 33,53 244.350 -1,50 2,29 

2005 

Kültür Sığır 1.762.595 59,31 23.640 -40,75 1,34 
Melez Sığır 3.425.285 10,01 78.192 25,57 2,28 
Yerli Sığır 2.785.956 -22,57 110.758 -14,20 3,98 

Manda 80.344 -56,06 2.052 -87,79 2,55 
Toplam 8.054.180 0,67 214.642 -13,47 2,66 

1995 

Kültür Sığır 1.106.371 - 39.900 - 3,61 
Melez Sığır 3.113.597 - 62.270 - 2,00 
Yerli Sığır 3.597.945 - 129.090 - 3,59 

Manda 182.872 - 16.800 - 9,19 
Toplam 8.000.785 100 248.060 100 3,10 

*: 1995 yılına göre değişim,  **: Yozgat ilinin Türkiye hayvan varlığına oranı.  
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Yozgat ili tek tırnaklı hayvan varlığı açısından da 1995 yılı baz alındığında çok 

yüksek oranda düşüş göstermiştir. At varlığı %93.34, katır %96.62 ve eşek %80.41 

oranında azalma göstermiştir. Deve varlığı ise oransal olarak %100 artış göstermiş olsa 

da, sayısal olarak çok düşük bir artış söz konusudur. Türkiye genelinde de Yozgat 

ölçeğine benzer olarak azalma meydana gelmiştir (Tablo 3.3.2.2).  

Tablo 3.3.2.2. Türkiye ve Yozgat tek tırnaklılar ve deve varlığı ile Türkiye içinde Yozgat 
ilinin payı 

Yıl 
Tek Tırnaklılar 

(adet) 
Türkiye 

Değişim 
%* Yozgat 

Değişim 
%* 

Yozgat’ın 
payı %** 

2015 

At 122.704 -70,43 183 -93,34 0,15 
Katır 45.523 -73,06 25 -96,62 0,05 
Eşek 155.158 -78,77 2.751 -80,41 1,77 
Deve 1.543 -22,85 5 100 0,32 

2005 

At 207.808 -49,93 870 -68,36 0,42 
Katır 81.678 -51,67 167 -77,43 0,20 
Eşek 341.377 -56,99 4.121 -70,65 1,21 
Deve 811 -59,45 0 100 0 

1995 

At 415.000 - 2.750 - 0,66 
Katır 169.000 - 740 - 0,44 
Eşek 731.000 - 14.040 - 1,92 
Deve 2.000 - 0 - 0 

*: 1995 yılına göre değişim,  **: Yozgat ilinin Türkiye hayvan varlığına oranı.  
 

Türkiye'de en örgütsüz, en sahipsiz ve sömürüye açık hayvansal üretim 

dallarının koyun ve keçi yetiştiriciliği olduğu açıktır. Bununla birlikte koyun ve keçi 

yetiştiriciliğinin, beslenme ve giyim gibi gereksinmelerimizin karşılanmasındaki yeri, 

istihdama yaptığı katkı, iç ve dış ticaretteki önemi gibi konular dikkate alındığında özel 

bir öneme sahip olduğu görülmektedir.  

Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, genel olarak zayıf meralar ile nadas, anız ve 

bitkisel üretime uygun olmayan alanları değerlendirerek et, süt, yapağı, kıl ve deri gibi 

ürünlere dönüştüren bir üretim etkinliğidir. Türkiye'nin doğal kaynaklarının, özellikle 

çayır-meraların koyun ve keçi türlerine daha uygun oluşu, kırsal kesimdeki halkın 

tüketim alışkanlıkları gibi etmenler küçükbaş yetiştiriciliği için uygun bir ortam 

meydana getirmiştir.  

Yozgat ilinde koyun varlığının tamamına yakınını Akkaraman ırkı 

oluşturmaktadır. Aynı şekilde keçilerin de tamamına yakını yerli ırk olan kıl keçisidir. 

Yozgat’ta iklim özellikleri ve doğa koşulları daha çok küçükbaş hayvancılığa uygundur. 

Eskiden yetiştirilen tiftik keçisi, talebin azalması ve dış satımdaki aksamalar nedeniyle 
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artık yetiştirilmemektedir. Mera alanlarının verimli şekilde kullanılamaması, girdi 

maliyetlerinin yüksekliği ve çoban teminindeki sıkıntılar nedeniyle koyun varlığında 

gözlenen düşmeler, son yıllarda verilen destekleme ve uygulanan projeler ile artmaya 

başlamıştır. Keçinin ormanlara verdiği zararlardan dolayı yetiştirilmesinin yasaklanması 

sonucu keçi varlığı azalma göstermiş, daha sonra yapılan teşvik ve desteklerle varlık 

artırılmıştır.  

TÜİK verilerine göre 2015 yılı itibariyle Türkiye küçükbaş hayvan varlığı 

41.924.100 baş olup, 1995 yılına göre  %47.76’lık oranda artış meydana gelmiştir.  

Yozgat ise ülkemizde meydana gelen bu artışa rağmen toplam küçükbaş hayvan 

varlığında %49.39 azalma göstermiştir.  Yozgat’ın 1995 yılı Türkiye küçükbaş hayvan 

varlığı içindeki payı %2.84 iken, 2015 yılında %0.97’dir. Özellikle yerli koyun ve tiftik 

keçisinde yüksek oranda azalma meydana gelmiştir. Merinos koyun ırkında artış oranı 

çok yüksek olsa da sayı bazında çok düşük olduğu görülmektedir. 1995 yılında 17.360 

adet olan tiftik keçisi ise günümüzde artık yetiştirilmemektedir (Tablo 3.3.2.3).  

Yozgat ilinde koyun sayısının %64’ü doğurabilir dişidir. Kesilen koyunların 

karkas ağırlığı ortalama 25 kg’dır. Koyunlarda ortalama süt verimi 0,5 kg/gün, keçilerde 

ise 1 kg/gün’dür. Kirli yapağı miktarı koyun başına ortalama 1,5 kg, kıl miktarı ise keçi 

başına 0,5 kg’dır.  

Tablo 3.3.2.3. Türkiye ve Yozgat küçükbaş hayvan varlığı ile Yozgat ilinin Türkiye’deki payı 

Yıl 
Küçükbaş 

(adet) 
Türkiye 

Değişim 
%* 

Yozgat 
Değişim 

%* 
Yozgat’ın 
payı %** 

2015 

Koyun (yerli) 29.302.358 55,84 344.027 -54,74 1,17 
Koyun (mer.) 2.205.576 378,59 132 100 0,01 

Keçi (kıl) 10.210.338 21,59 63.708 124,01 0,62 
Keçi (tiftik) 205.828 -71,17 0 -100 0,00 

Toplam 41.924.100 47,76 407.867 -49,39 0,97 

2005 

Koyun (yerli) 24.551.972 30,58 267.460 -64,81 1,09 
Koyun (mer.) 752.353 63,25 0 0 0,00 

Keçi (kıl) 6.284.498 -25,16 11.262 -60,40 0,18 
Keçi (tiftik) 232.966 -67,37 560 -96,77 0,24 

Toplam 31.821.789 12,15 279.282 -65,34 0,88 

1995 

Koyun (yerli) 18.801.878 - 760.060 - 4,04 
Koyun (mer.) 460.850 - 0 - 0,00 

Keçi (kıl) 8.397.000 - 28.440 - 0,34 
Keçi (tiftik) 714.000 - 17.360 - 2,43 

Toplam 28.373.728 100 805.860 100 2,84 
 *: 1995 yılına göre değişim,  **: Yozgat ilinin Türkiye hayvan varlığına oranı.  
mer: merinos, *, **: hesaplanmış değerlerdir.  
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Bugün, yurdumuzun hemen hemen bütün köylerinde, hatta kasaba ve bazı 

kentlerimizin çevre mahallerinde bile kanatlı hayvanlar yetiştirilmektedir. Yozgat’ta 

iklim, çiftçi alışkanlıkları, alt yapı, pazar, maliyet gibi sorunlar dolayısıyla, tavukçuluk 

sektörü, birkaç istisna dışında yok denecek kadar azdır. İl’de daha çok iç tüketime 

yönelik kanatlı hayvan beslenmektedir. Kümes hayvanları coğrafi dağılış bakımından 

Yozgat’ın bütün kırsal yerleşimlerinde, hatta şehir yerleşmelerinin çevre mahallelerinde 

beslenmektedir (3.3.2.4).  

Yumurta ve et tavuğunda Türkiye genelinde meydana gelen artış, Yozgat ilinde 

sadece yumurta tavuğunda gerçekleşmiştir.  Hindi, kaz ve ördek sayısında meydana 

azalma ise Yozgat ilinde oransal olarak daha yüksektir. Türkiye kanatlı hayvan varlığı 

içinde en yüksek oransal pay, kaz yetiştiriciliğine aittir. Yozgat’ın coğrafi ve ekolojik 

koşulları da bu üretim için uygun yapıdadır. Özellikle büyük tüketim merkezlerine 

yakınlığı avantaj sağlamaktadır. Son yıllarda müteşebbislerin bu üretim sistemi üzerine 

yatırımları dikkat çekmektedir.  

Tablo 3.3.2.4. Türkiye ve Yozgat kanatlı hayvan varlığı ile Yozgat ilinin Türkiye 
içindeki payı 

Yıl Kanatlı (adet) Türkiye 
Değişim 

%* 
Yozgat 

Değişim 
%* 

Yozgat’ın 
payı %** 

2015 

Yum. Tav. 98.597.340 72,00 964.481 43,89 0,98 
Et Tavuğu 213.658.294 198,03 33.000 -86,94 0,02 

Hindi 2.827.731 -14,08 24.625 -73,97 0,87 
Kaz 850.694 -51,25 20.240 -79,34 2,38 

Ördek 398.387 -66,80 5.359 -91,95 1,35 
Toplam 316.332.446 133,89 1.047.705 -11,37 0,33 

2005 

Yum. Tav. 60.275.674 5,15 727.819 8,58 1,21 
Et Tavuğu 257.221.440 258,80 54.000 -78,63 0,02 

Hindi 3.697.103 12,34 26.517 -71,97 0,72 
Kaz 1.066.581 -38,88 34.212 -65,09 3,21 

Ördek 656.409 -45,29 13.697 -80,93 2,09 
Toplam 322.917.207 138,75 856.245 -27,57 0,27 

1995 

Yum. Tav. 57.324.654 - 670.285 - 1,17 
Et Tavuğu 71.689.773 - 252.700 - 0,35 

Hindi 3.291.000 - 94.615 - 2,87 
Kaz 1.745.163 - 97.994 - 5,62 

Ördek 1.199.925 - 66.572 - 5,55 
Toplam 135.250.515 100 1.182.166 100 0,87 

*: 1995 yılına göre değişim,  **: Yozgat ilinin Türkiye hayvan varlığına oranı.  
Yum. Tav: Yumurta Tavuğu, *, **: hesaplanmış değerlerdir.  

Yumurta ve et tavuğu yetiştiriciliği TKDK IPARD destek programları 

kapsamında desteklense de, entegrasyonun Yozgat ilinde bulunmaması üretimin 
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sürdürülebilir olmasını engellemektedir. IPARD desteklemeleri kapsamında kesimhane 

ve işleme tesislerinin desteklenmesi, sektörün gelişmesi açısından önem taşımaktadır.  

Arıcılık tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de son yıllarda önemli gelişme 

kaydeden bir sektör haline gelmiştir. Ülke ekonomisine önemli katkısı olan arıcılık 

dünyanın çoğu ülkesinde ve ülkemizde yaygın olarak yapılmaktadır. Gerek arılardan 

elde edilen bal, balmumu, arı sütü, arı zehiri ve benzeri ürünler gerekse arı yetiştiriciliği 

için üretilen petek, kovan gibi malzemeler yönünden arıcılık bir sektör halini almıştır. 

Her geçen yıl arıcı sayısı, kovan sayısı ve kovan başına elde edilen bal miktarı 

artmaktadır.  

Arıcılık; özellikle gelir durumu düşük, az topraklı veya topraksız orman içi veya 

orman kenarı köylere gelir sağlaması açısından önemli bir tarımsal faaliyettir. Ayrıca 

fazla sermaye ve işgücü gerektirmemesi aynı zamanda herkesin yapabileceği, aile 

işgücünün en iyi değerlendirilebileceği kısa zamanda gelir getirebilen bir uğraşı olması 

bakımından da sosyo-ekonomik bir önem taşımaktadır. Arıcılığı önemli kılan sebepler 

şu şekilde sıralanabilir:  

- Az sermayeli tarımsal ekonomik faaliyet olması,  

- Çiftçiye ana ve/veya ek gelir kaynağı sağlaması,  

- Yüksek besin içerikli gıda üretimine katkı sağlaması,  

- Alternatif tıbbi uygulamalar, 

-  İşlenmeyen tarımsal alanların değerlendirilmesi,  

- Polinasyona katkı sonucu çevresel sürdürülebilirliktir.  

Türkiye genelinde 1995 yılına göre toplam kovan sayısında %96.87, Yozgat 

ilinde de  %73.40 oranında bir artış meydana gelmiştir. Yozgat ilinde Türkiye genelinin 

aksine yeni kovan sayısında daha az, eski kovan sayısında ise daha yüksek oranda 

(%20.61’e %3.92) artış meydana gelmiştir. Yozgat ili Türkiye kovan varlığı içinde 

%0.41 ile düşük bir pay sahibidir. Aynı şekilde bal ve balmumu üretimi de çok düşük 

düzeydedir.  Bal ve balmumu üretiminin 1995 yılına göre azalma göstermesi ise dikkate 

alınması gereken bir konudur. Sayısal olarak artan kovan varlığına rağmen bal ve 

balmumu üretimi azalmıştır. Fakat bu azalmanın verilerin elde edilmesi ve kayıt altına 

alınması sırasında oluşan hatalardan ve yetersiz veri toplamadan kaynaklandığı 

düşünülmektedir (3.3.2.5).  
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TR72 Bölgesi (Yozgat, Sivas, Kayseri) arıcılığında Sivas ilk sırada olmasına 

rağmen, üreticinin elde ettiği kazanç miktarı yönünden Yozgat ilk sıradadır. Bu da 

Yozgat ilinde üretilen balın tercih edildiğini göstermektedir. Ayrıca Yozgat göçer 

arıcılık içinde çok uygun bir ilimizdir. 2015 yılında çoğunluğu Karadeniz Bölgesinden 

olmak üzere 90 göçer arıcı Yozgat iline gelmiştir. Zengin florasıyla arıcılık için uygun 

olan Yozgat ilinde her yıl bal festivali de (Çayıralan ilçesinde) gerçekleştirilmektedir.  

Yozgat ilinde 2015 yılında 864 adet işletme ile arıcılık faaliyeti yapılmaktadır. 

Türkiye’de ise 83.467 adet işletme ile arıcılık faaliyeti yürütülmektedir.  

Tablo 3.3.2.5. Türkiye ve Yozgat arı kovan sayısı (adet) ve ürünleri (ton) Varlığı ile 
Yozgat ilinin Türkiye içindeki payı 

Yıl Arıcılık Türkiye 
Değişim 

%* 
Yozgat 

Değişim 
%* 

Yozgat’ın 
payı %** 

2015 

Yeni Kovan 7.486.621 102,26 30.625 75,40 0,41 
Eski Kovan 223.015 3,92 796 20,61 0.35 
T. Kovan 7.709.636 96,87 31.421 73,40 0,41 

Bal Üretimi 107.665 56,90 244,899 -25,33 0,23 
Balmumu Ür. 4.750 27,17 5,914 -15,51 0,12 

2005 

Yeni Kovan 4.432.954 19,76 17.384 -0,43 0,39 
Eski Kovan 157.059 -26,81 838 26,97 0,53 
T. Kovan 4.590.013 17,21 18.222 0,56 0,40 

Bal Üretimi 82.336 19,99 387,864 18,25 0,47 
Balmumu Ür. 4.178 11,86 6,194 -11,51 0,15 

1995 

Yeni Kovan 3.701.444 - 17.460 - 0,47 
Eski Kovan 214.594 - 660 - 0,31 
T. Kovan 3.916.038 - 18.120 - 0,46 

Bal Üretimi 68.620 - 328,000 - 0,48 
Balmumu Ür. 3.735 - 7,000 - 0,19 

*: 1995 yılına göre değişim,  **: Yozgat ilinin Türkiye hayvan varlığına oranı.  
*, **: hesaplanmış değerlerdir.  

Yozgat ilinde 1.248 üyeli damızlık sığır yetiştiricileri birliği, 2.582 üyeli süt 

birlikleri, 2.123 üyeli damızlık koyun-keçi yetiştiricileri birliği ve 192 üyeli damızlık 

manda yetiştiricileri birliği faaliyet göstermektedir. Bununla birlikte ilde 6 adet ruhsatlı 

hayvan pazarı (Çekerek, Kadışehri, Sorgun, Saraykent, Doğankent, Boğazlıyan) 

bulunmaktadır. Yerköy ve Sarıkaya ilçe hayvan pazarları da ruhsatlandırma 

aşamasındadır.  Damızlık yetiştiricileri birliği tarafından 1 adet keçi (Akdağmadeni), 3 

adet koyun (Merkez, Boğazlıyan, Yenifakılı) ve 1 adet manda olmak üzere 5 adet halk 

elinde hayvan ıslahı projesi yürütülmektedir (Boz ve ark., 2016bildiri) .  

2005 yılında 723.464 TL hayvancılık desteklemesi yapılırken, 2015 yılında 

19.316.728 TL destek ödemesi yapılmıştır. Hayvancılık desteklemelerinin 2005 yılına 
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göre toplam tarımsal destekler içindeki payı yaklaşık olarak %80 artmıştır. Bu veriler 

hayvancılık sektörü üzerine Yozgat ilinin yüksek derecede destek sağladığını 

göstermektedir.  

Yozgat ilinde mevcut hayvanlardan elde edilen et, süt, yumurta, yapağı, ve bal 

gibi hayvansal ürünlerin yıllık ortalama pazar değeri 415.210.000 TL’dir.   

3.3.2.1.  Balık üretimi 

Yozgat ili, balık üretimi açısından yeterli iç su potansiyeline sahip olmasına 

karşın bölgede yer alan kendisine komşu diğer şehirlerin gerisindedir. Ülkemizde iç 

sularda en çok yetiştiriciliği yapılan su ürünü alabalıktır. İç sulardaki alabalık 

yetiştiriciliği ile elde edilen balık üretim miktarı, tatlı su ve denizlerde yetiştiriciliği 

yapılan toplam su ürünleri miktarının %52,6’sını oluşturmaktadır. Yozgat ilindeki 

alabalık üretimi kendisine komşu olan illerdeki üretimden daha azdır.  

Yozgat ili balık yetiştiriciliğinde olduğu gibi avcılık yoluyla elde edilen balık 

miktarlarında da Kayseri ve Sivas’ın gerisinde kalmıştır. Buna karşın Yozgat ilinde 

balıkçılık faaliyetleri giderek artmaktadır. Balık aşılama faaliyetlerinin yanı sıra ağ 

kafes üretimi denemeleri başlamıştır. Örneğin Süreyyabey Barajı yeterli miktarda su 

yüksekliğine sahip olduğunda Çekerek Su Ürünleri Kooperatifi tarafından 

projelendirilen kafes balıkçılığı üretimi başlayacaktır. Kafes balıkçılığı faaliyetlerinin 

başlamasıyla birlikte 1000 kişiye istihdam kaynağı yaratılacağı öngörülmektedir. Zaten, 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Strateji Geliştirme Başkanlığı, Tarımsal 

Yatırımcı Danışma Ofisi, 2015 Yılı Yozgat İli Tarımsal Yatırım Raporunda, su ürünleri 

üretim faaliyetlerini tarımsal yatırım için uygun sektörler arasında göstermektedir 

(Özyalın, 2016 bildiribozok).  

Tablo 3.3.2.1.1. Türkiye ve Yozgat ili 2015 yılı avlanan içsu ürünleri miktarı (ton)  

Tür Türkiye Yozgat 
Alabalık 371 20 
Gümüş 4.930 510 
Kefal 1.161 13 

Levrek (sudak) 465 9 
Sazan 7.223 105 
Siraz 695 5 
Yayın 549 1 

Kerevit 532 2 
Gümüşi havuz balığı 6.745 525 

Diğerleri 401 5 
TÜİK, 2016  
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Yozgat ilinde avlanılan tatlı su balıklarının başında sazan, gümüş, gümüşi havuz 

balığı ve alabalık gelmektedir (Tablo 3.3.2.1.1). Yozgat balık üretiminde TR72 

bölgesindeki iller arasında sonuncu sıradadır. Ancak ilde yapılan barajlar ve bu 

barajların su ürünleri üretimine açılması sayesinde balık üretiminde artış 

beklenmektedir. TÜİK 2016 verilerine göre su ürünleri kültür balıkçılığı içerisinde 

alabalık (gökkuşağı) üretimi yıllık 204 tondur. Aynalı sazan üretimi ise 21 tondur.  

Ülkemizde tatlı su balığı yetiştiriciliği faaliyetlerinde bir artış söz konusudur. 

Üretilen balıklar sadece iç pazarlarda değil, çeşitli ülkelere önemli miktarlarda ihraç 

edilmektedir. Yozgat ilindeki barajlarda (Örn; Süreyyabey Barajı) üretilen alabalık, 

sazan gibi türler Irak, İran, Ürdün gibi bazı Orta Doğu ülkelerine ihraç edilmektedir. 

Ayrıca Gelingüllü Barajı’ndan elde edilen ve boyutları küçük olması (10-12 cm) 

nedeniyle Avrupa ülkelerinde cips şeklinde tüketimi yaygın olan gümüş balığı, 

Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya ve Yunanistan gibi çeşitli Avrupa Birliği ülkelerine 

önemli miktarlarda ihraç edilmektedir. Yozgat’ta balık üretimi sektörü yeni 

yatırımcıların dikkatini çekmektedir. Sektörle ilgili uluslararası, ulusal ve yerel bazda 

destek ve teşviklerin yaygınlaşmasıyla balık üretim miktarının önümüzdeki yıllarda artış 

göstermesi beklenmektedir. TKDK (Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu) 

tarafından IPARD (Instrument for Pre-accession Rural Development - Kırsal Kalkınma 

için Katılım Öncesi Yardım Aracı) kapsamında verilen Avrupa Birliği Hibe Destekleri 

içerisinde su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması faaliyetleri ile kültür balıkçılığının 

geliştirilmesine destek sağlanmaktadır. Tarımsal faaliyetler için olan önemli 

desteklerden biri de tarımsal kredilerdir. Ziraat Bankası, Tarım Kredi Kooperatifleri 

tarafından işletme kredisi uygulanan konular arasında su ürünleri yetiştiriciliği ve su 

ürünleri avcılığı da yer almaktadır. Yozgat’ta bölgesel teşvikler kapsamında desteklenen 

tarımsal sektörler arasında su ürünleri yetiştiriciliği faaliyetleri de vardır. 500 bin TL ve 

üzerindeki yatırımlar gümrük vergisi muafiyeti, vergi indirimleri, sigorta primi işveren 

hissesi desteği ve faiz desteği gibi teşviklerden faydalanabilmektedirler. Girişimcilere 

teşvik ve desteklerin artmasıyla, ilde balıkçılık faaliyetleri artış gösterecektir. İlin su 

kaynakları, balık yetiştiriciliği için oldukça uygun özelliklerdedir. Yetiştirilecek olan 

balıklar, doğal ve temiz sucul ortamlarda hızla büyüyerek pazara kaliteli ürünler olarak 

katılacaklardır. Su kaynaklarının miktarı, debisi ve fiziko- kimyasal parametreleri 

alabalık yetiştiriciliği açısından oldukça uygundur (Özyalın, 2016). Tamamlanacak olan 
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yeni barajların, göletlerin de eklenip mevcut potansiyelin tam kapasiteyle 

kullanılmasıyla Yozgat TR72 bölgesindeki yüksek üretim miktarlarına ulaşabilir. 

Bölgede balıkçılığın artması, bölge halkı istihdamına ve gelir kaynaklarına fayda 

sağlayacaktır. Balıkçılık için çok uygun olan su potansiyelinin tam kapasiteyle 

kullanılmasıyla ülkemiz ekonomisine ve ihracatına da daha fazla katkı sağlanabilir. 

3.4. Yozgat ili ve çevresinde bitkisel ve hayvansal üretimin sorunları ile avantajları  

3.4.1. Bitkisel üretim 

Yozgat ilinde yapılan ön çalışmalar, akademisyen görüşleri, anketler ve diğer 

güvenilir yazılı kaynaklardan elde edilen bitkisel üretimde yaşanan başlıca sorunlar ve 

çözüm önerileri şunlardır; 

• Temel bitkisel üretim deseni içinde yer alan hububat ekilişleri nadas alanlarının 

genişliği ve alternatif ürün eksikliği nedeniyle ekonomik kayıplara sebep 

olmaktadır. Bu olumsuzluğun ortadan kalkması için Yozgat ilinde ülkemizin de 

önemli girdilerinden olan yağ bitkileri ithalatının azaltılması ve çiftçilere ek gelir 

sağlaması için ilçelerde sözleşmeli aspir ekimi gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır.  

• İşlenen arazilerin büyük çoğunluğu kuru tarım şeklinde, çok az bir kısmı ise sulu 

tarım olarak değerlendirildiği görülmektedir. Sulu tarım alanlarının artırılması, 

Yozgat’ta tarımsal ürünlerin verimliliğini ve katma değeri yüksek ürün çeşitliliğini 

önemli ölçüde artıracaktır. 

• Oldukça yüksek bir oran teşkil eden nadas alanlarının sulama imkânlarının da 

artırılmasıyla birlikte iklim ve toprak koşullarına uygun, pazar imkânı geniş ve 

katma değeri yüksek tür ve çeşitlerle değerlendirilmesi, sadece çiftçi gelirlerinin 

artmasına katkı sağlamayacak, aynı zamanda tarımın bölge ekonomisine olan 

katkısını da olumlu yönde etkileyebilecektir.  

• Yozgat ilinde yem bitkileri pazarının gelişmesi, hayvancılığın gelişmesine bağlı 

olup, yem sektöründe üretici ve tüketici bazında örgütlenme geliştirilmelidir.  

• Örgütlenme özellikle, yem bitkileri konusunda üretim, stoklama, paketleme ve 

dağıtımı üzerine gereklidir. Ayrıca Yem Bitkileri Borsasının işlerlik kazanması bu 

sektörün geliştirilmesinde etkili olacaktır. 

• Meyve ve sebze alanları Yozgat tarım alanları içinde her ne kadar düşük bir pay alsa 

da yüksek rakımı dolayısıyla iklim ve toprak koşullarının uygun olduğu alanlarda, 
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hali hazırda adapte olmuş, ya da adaptasyon kabiliyeti yüksek tür ve çeşitlerin 

kullanılmasıyla meyveciliğin geliştirilme potansiyeli mevcuttur. Uygun alanlarda 

jeotermal enerji kaynaklarının kullanımıyla yapılacak örtü altı yetiştiricilik sebzelik 

alanlarının artırılması bakımından değer taşımaktadır. 

• Tarımsal amaçlı arazi kullanım planlarının hazırlanarak, toprak ve arazilerin 

korunması, geliştirilmesi ve verimli kullanılması sağlanmalıdır. Toprak, su ve 

biyolojik çeşitlilik gibi doğal kaynakların doğal olaylar veya arazi kullanımından 

kaynaklanan bozulmalarını önlemek için tedbirler alınmalıdır.  

• Tarım arazilerinin korunması ve geliştirilmesine yönelik uygulanmış ve planlanan 

projelerin tarımsal üretime etkileri yönünden incelenmesi değerlendirmesi 

yapılmalıdır.  

• Yozgat ilinin en önemli sorunlarından olan arazi toplulaştırma çalışmaları 

hızlandırılmalıdır. Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme ile ilgili etüt, proje ve 

uygulama işlemleri hızlandırılmalıdır.  

• Kırsal alan düzenlemelerinin yapılması, geliştirilmesi ve alt yapı çalışmalarının 

yapılması önem arz etmektedir.  

• Sulama projelerinin etüt, proje ve uygulama çalışmaları hızlandırılmalıdır. Hali 

hazırda sulama alanlarında su tasarrufu sağlayacak modern sulama tekniklerinin 

kullanımı sağlanmalıdır. Tarımsal sulamada verimliliği artırıcı, uygun sulama 

tekniklerinin kullanımı sağlanmalıdır.  

• Yetiştirilen ürünlerde alım garantisi olmaması geleneksel üretim yapısını devam 

ettirmede etkili olmaktadır. Havza bazlı desteklemeler ile bu sorunun çözüleceği 

düşünülmektedir.  

• Aile işletmelerinde çalışan kişi sayısının az olması tarım arazilerinin etkin 

kullanımını etkilemektedir. Ayrıca köyde olan ve arazisi veya hayvan varlığı olan 

genç nüfus evlilik sıkıntısı nedeniyle şehir merkezlerine göç etmektedir. Bunu 

önleyici tedbirler alınmalıdır.  

• Küçük aile işletmelerinde tutulan kayıtlar ve oluşturulan veri tabanları yetersiz 

olmaktadır. Bu durum ise işletmenin planlama ve üretim maliyetlerinin 

belirlenmesini zorlaştırmaktadır. İşletmelerin modernizasyonuna hız verilmelidir.  

• Yozgat tarımının önemli sorunlarından birisi düşen yağışın yetersiz ve düzensiz 

olması yanında, sulanan alanların azlığından dolayı her yıl işlenen arazilerin bir 
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kısmının nadasa bırakılmasıdır. Ancak Yozgat’ta nadasa bırakılan alan olması 

gerekenden çok daha fazladır. Yapılan araştırmalara göre; nadasa bırakılan alanların 

değerlendirilmesinde mercimek bitkisinin su tüketiminde kanaatkâr oluşu, azot 

bağlaması, yemeklik tane baklagiller içinde düşük sıcaklıklara ve kurağa 

dayanıklılığı gibi özellikleri nedeniyle tahıllarla ekim nöbetine girmesi gereken ve 

nadas alanlarını düşürmede kullanılabilecek elverişli bir bitkidir. Yemeklik tane 

baklagil yanında, uygun yem ve yağ bitkilerinin tahıllarla münavebede yer alması 

bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlayacaktır (Mut ve ark., 2016) . 

• Buğday, arpa ve yulaf gibi tahılların verim ve kalitesinin düşük olmasının temel 

nedeni; tahıl yetiştiriciliğinin büyük bir bölümünün yıllık toplam yağışın 500 mm ve 

altında bulunduğu ve yağışın aylara göre dağılımının düzensiz olduğu ve sulama 

olanaklarının yetersiz olduğu kurak ve yarı kurak bölgelerde yapılmasıdır (Mut ve 

ark., 2016). 

• Üretimdeki en büyük sorunlardan birisi, tarım işletmelerinin ortalama genişliğinin 

küçük ve parçalı olmasıdır. Bu durum teknoloji ve girdilerin ekonomik kullanımını 

engellemekte ve üretim maliyetlerini yükseltmekte, bundan dolayı da verim ve 

kaliteyi artırma çabalarını olumsuz etkilemektedir (Mut ve ark., 2016). 

• Ülkemizde çok sayıda tescilli buğday ve arpa çeşidi bulunmasına rağmen, başta 

buğday olmak üzere ilde tahılların tümünde sertifikalı tohumluk kullanım oranı çok 

düşüktür. Ayrıca ilde eski birkaç çeşidin hâkimiyetini yeni çeşitler kıramamış ve 

yeni çeşitlerin üretimden aldıkları pay kısıtlı düzeyde kalmıştır. Sertifikalı tohumluk 

kullanımı konusunda üreticiler bilinçlendirilmeli ve kullanımı konusundaki maddi 

destek artarak devam etmelidir (Mut ve ark., 2016). 

• Yozgat’ta buğday tarımında görülen problemlerin başında; münavebe yapılmadan 

üst üste ekim yapılması gelmektedir. Üst üste tahıl ekimi, hem toprağın 

fakirleşmesine hem de yabancı otlar ile hastalık ve zararlıların yaygınlaşmasına 

neden olmaktadır. Bunun sonucunda verim ve kalitede istenilen seviye 

ulaşılamamıştır (Mut ve ark., 2016). 

• Yozgat’ta buğday tarımında görülen problemlerin başında; münavebe yapılmadan 

üst üste ekim yapılması gelmektedir. Üst üste tahıl ekimi, hem toprağın 

fakirleşmesine hem de yabancı otlar ile hastalık ve zararlıların yaygınlaşmasına 
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neden olmaktadır. Bunun sonucunda verim ve kalitede istenilen seviye 

ulaşılamamıştır (Mut ve ark., 2016). 

• Türkiye’de her yıl üretilen buğday miktar olarak yeterli olmasına rağmen, kalite 

yönünden yeterli olmadığından yurt dışına döviz ödeyerek kaliteli buğday ithal 

edilmektedir. Yozgat ilinde üretilen buğdayın kalite seviyesinin artırılması da 

önemli katma değer oluşturacaktır. Ülkemizde verim ve kaliteyi artırmanın iki yolu 

vardır: Birincisi yüksek verimli ve kaliteli çeşitlerin yetiştirilmesi, ikincisi ise uygun 

yetiştirme tekniklerinin kullanılmasıdır  TMO buğday alım stratejisinde 2011 

yılında yenilik yapmış ve fiziksel analiz yanında kimyasal analize (proteine) dayalı 

alım sistemine geçilmiştir. Alım grubu ve kot değişikliği ile proteine dayalı alım 

sisteminde ekmeklik buğdaylar 6 alım grubu yerine 4 alım grubuna düşürülmüştür. 

Alım esnasında ürünler kalitesine göre depolanmaktadır. Üreticiye proteine göre 

ilave fiyat verilmektedir. % 12 ve üzeri proteine % 1-3 ilave fiyat verilirken, % 11.5 

ve altı proteinde fiyat % 1-2 daha düşük olacaktır. % 10.5 altında proteine sahip 

ürünler yemlik olarak değerlendirilecektir. Bu buğday alım politikasından etkin bir 

şekilde yararlanılması için Yozgat’ta ekimi yapılan buğdaylarda kaliteyi artırma 

çalışmalarına önem verilmesi gerekmektedir. Bunun için kalite özellikleri yüksek 

olan sertifikalı çeşit kullanımının yanı sıra, geliştirilmiş yetiştirme teknikleri, yeterli 

girdi ve yöntemle desteklenmiş paket programlar uygulanmalıdır. Ayrıca son 

yıllarda oldukça başarılı sonuçlar alınan süne ile mücadelede daha etkin yöntemler 

geliştirilerek süne zararının en aza indirilmesi sağlanmalıdır (Mut ve ark., 2016). 

• İlde tarım ürünlerinin ticaretinin kolaylaştırılması, ürünlerin emniyetinin ve sağlıklı 

ortamlarda depolanmasının sağlanmasını kolaylaştıran lisanslı depoculuk henüz 

kurulum aşamasındadır. Ülke, ticaret borsaları, üreticiler, tüccar ve sanayiciler 

açısından fiyat istikrarı, serbest rekabet, üreticilerin kaliteli ürünlerini değerinde ve 

güvenli bir ortamda pazarlayabilmesi ve sanayicilerin istenilen kalite ve miktardaki 

ürüne daha kolay ulaşabilmesi gibi önemli imkânlar sağlayacak olması nedeniyle 

ilde lisanslı depoculuk faaliyetleri çok ivedi olarak başlatılmalıdır (Mut ve ark., 

2016). 

• Yozgat’ın sulanan alanlarında, toprak verimliliğinin korunması ve suyun ekonomik 

kullanılması amacıyla, tahılların mutlaka ekim nöbetinde yer alması ve verimliliğin 

sürdürülmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Özellikle şeker pancarı yetiştirilen 
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alanların ekim nöbetinde tahılların yer alması, toprak verimliliğinin sürdürülmesini 

sağlarken; tahılların nem gereksinimi de karşılanmış olmaktadır. Yemeklik baklagil 

yetiştiriciliğinde en önemli sorun üretim maliyetlerinin yüksekliğidir. Ayrıca kurak 

alanlarda yetiştirilen baklagillerin verim potansiyelleri yağış rejiminde olan 

düzensizlikler sebebiyle değişiklik göstermektedir. Bu durum, nohut ve mercimek 

üreticisini tedirgin etmekte ve üreticiler bu bitkilerin tarımını yapmak 

istememektedirler. Oysaki kuru tarım alanlarının değerlendirilmesinde ve bazı 

bölgelerde nadas alanlarının azaltılmasında nohut ve mercimek ön plana 

çıkmaktadır. Özellikle yazlık ve kışlık ekilen yeşil mercimek Yozgat’ın tahıl-

baklagil münavebe sisteminde ve nadas alanlarının azaltılmasında önemli bir yere 

sahiptir (Mut ve ark., 2016). 

• Mevcut jeotermal kaynakların faydalı kullanımı hakkında girişimcilere gerek kamu 

gerekse özel sektör tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, üretilen ürünlerin 

yenilenebilir enerji kaynakları ile üretildiğini belgelendirmek, ayrıca ürünlerin yurt 

dışı piyasalarında katma değerini artırmak üzere “jeotermal sera ürünü- yeşil ürün” 

vb. logolar geliştirilmesi ve yetiştirme bölgesi itibariyle coğrafi tescillerin yapılması, 

jeotermal seracılık faaliyetlerinin artırılması için üreticilere yönelik eğitim 

faaliyetlerinin artırılıp sertifikalı eğitimlerin verilmesi, üniversite ve araştırma 

kuruluşlarının jeotermal seracılık hakkında tarımsal faaliyetlerin verimliliğini 

artıracak araştırma ve eğitim faaliyetlerinin geliştirilmesi gerekmektedir (Doğan ve 

ark., 2016). 

• Yozgat’ta yem bitkileri tarımının en önemli sorunu, hayvansal üretimin olmazsa 

olmazı kaba yem gereksiniminin bilincine yeterince varılamamış olmasıdır. Kaba 

yemlerin geviş getiren hayvanların beslenme fizyolojilerine uygun bir yem grubu 

olması, bu yemler sayesinde hayvanların verim ömrünün arttırılması, beslenmeye 

bağlı hastalıkların meydana gelme olasılığını büyük ölçüde azaltması, hayvanların 

mekanik tokluğunu sağlanması, geviş getiren hayvanlarda yemlemeye bağlı olarak 

meydana gelen ishalin ortadan kaldırılmasında etkili olması ve ayrıca ucuz ve 

güvenli olması gibi birçok önemi bulunmaktadır. Hayvan yetiştiricileri kaba yemin 

bu denli önemli olduğunun farkında olmadan, bu tür yemlerden daha pahalı olan 

kesif yem ile hayvan besleme yoluna gitmekte, bunun sonucu olarak da sadece yem 
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girdilerindeki artışla kalmamakta bunun yanında hayvanların sağlığı ve verimleri de 

olumsuz etkilenmektedir (Mut ve ark., 2016B, bildiribozo). 

• Şeker pancarı bitkisi, şeker üretiminin yanı sıra melas, küspe, yaprak ve baş artıkları 

gibi yan ürünlerinden hayvan yemi, melastan alkol ve ispirto elde edilmesine katkı 

sağlayan bir bitkidir. Yozgat ili, bu bitkinin üretiminde, Türkiye’de önemli bir 

potansiyele sahip olmasına rağmen, bu bitkiye dayalı hayvan yem sanayinin ve alkol 

ve ispirto üretim atölyelerinin il genelinde bulunmamaları düşündürücüdür. Bu 

sektörlerle yönelik fizibilite çalışmaları hızlandırılmalı ve şeker pancarı üretimi 

gerçekleştiren kooperatiflerle koordineli işbirliğine gidilmesi önerilmektedir. 

Böylelikle il genelinde yaşanan büyük miktardaki göçleri bu tür sanayi atılımlarının 

yavaşlatacağı düşünülmektedir (Koç ve Bulut, 2016). 

3.4.2. Hayvansal üretim 

Yozgat ilinde hayvansal üretimde yaşanan başlıca sorunlar şunlardır; 

• İşletmelerin bakım, sürü yönetimi, üreme ve besleme konularında teknik bilgi 

eksiklikleri ve bu konuda yapılan çalışmaların azlığından kaynaklı sorunlar 

mevcuttur. Yetiştirilen hayvanların verim düzeyi düşüktür.  

• Hayvancılığa yönelik politikaların olmaması ve hayvancılık faaliyetlerinin 

genel olarak tabiata bağlı geleneksel yöntemlerle yapılıyor olması.  

• Hayvancılık faaliyetlerini yürütecek gençlerin kırsalda olmaması. Ülkemizde 

hayvan yetiştiricilerinin bu faaliyeti bir takım zorluklar içerisinde yıllardır 

yapmasına karşın, yeni kuşak özellikle küçük aile işletmelerinin fertleri bu 

uğraşı tercih etmeyerek farklı meslek dallarına yönelmektedirler. 

• Hayvancılığı bilen ve yapacak olan nüfus da uygulamaların olumsuz 

sonuçlarından etkilenerek üretimden çekilme noktasına gelmiştir. Bunun sonucu 

olarak da kırsal kalkınmada olumsuzluk, ekonomik ve sosyal sorunların 

büyümesi de kaçınılmaz olmuştur.  

• İşletmelerin küçük, dağınık ve örgütsüz oluşu, bunun sonucu olarak girdilerin 

alımında olduğu gibi ürünlerinin pazarlanmasında sömürüye açık olmaları 

dezavantajdır. 

• Sektörde hakim konumda olan küçük işletmeler, yapısal ve ekonomik etmenlere 

bağlı olarak teknoloji yenileme, ürün çeşitlendirme, ürün kalitesini yükseltme 

ve ürünlerini işlemede yetersiz kalmaktadır. 



TR72 BÖLGE TARIMI İÇİN UYGUN MODEL TARIM UYGULAMALARI FİZİBİLİTESİ 

 

 

 
O R A N  K a l k ı n m a  A j a n s ı - B o z o k  Ü n i v e r s i t e s i  

 
Sayfa 60 

• Hayvancılık için yeterli olan ekolojik ve doğal kaynakların etkin şekilde 

kullanılamaması.   

• Üretilen sütler, işletmelere çoğu kez ailelerin kendi imkânlarıyla götürülmekte, 

bu süre içerisinde bozulmalar ortaya çıkabilmektedir. Bu da aileler için caydırıcı 

olmaktadır. Bunun için süt üretim potansiyeli fazla olan bölgelerde süt toplama 

ve soğutma merkezleri kurulmalıdır. Yozgat ilinde yıllık süt üretim potansiyeli 

238.559 ton olmasına rağmen bu miktarın yaklaşık 25.000 tonu 

faturalandırılarak pazarlanmaktadır. 

• Yozgat ilinde, sütün pazarlanması ile elde edilen litre birim fiyatlarının düşük 

seyretmesi (litre birim fiyatı ortalama 0,90-1,00 TL) süt hayvancılığının 

gelişimini yavaşlatmaktadır.  

• Kontrolsüz hayvan hareketleri ve işletmelerdeki kayıt dışı hayvanlar sorun 

teşkil etmektedir. 

• Damızlık hayvan sayısındaki azalmalar görülmektedir.  

• Yem fiyatlarındaki istikrarsızlık sektöre olumsuz yansımaktadır. 

• Aracılar ve tüccarlar nedeniyle et-süt üreten işletmelerin karlılığı çok düşük 

olmaktadır. 

• GAP-DAP gibi büyük bütçeli projelerin Yozgat ilinde uygulanmaması bir 

dezavantajdır.   

Çözüm Önerileri; 

Mevcut durum ve sonraki yıllarda olabilecek olumsuzluklar için çözüm olarak, 

Yozgat ilinde hayvansal üretim faaliyetlerini geliştirmek ve modernize etme amacıyla 

öneriler sunulmuştur.   

Bunlar;  

• Hayvansal üretim faaliyetlerini özendirecek yatırımlar yapılmalıdır.  

• Hayvansal üretimin modernizasyonu ve çağın gereklerine uygun üretim 

tekniklerinin yaygınlaştırılması için bu üretim dalının her aşamasında uğraşı 

veren insanlara yönelik gerek kamu ve gerekse sivil topum kuruluşlarınca eğitim 

programları düzenlenmelidir. 
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• Verimi düşüren, salgın hastalıklara yol açan ilkel hayvan barınakları 

iyileştirilmeli, daha modern ahırların yapımı teşvik edilmelidir. Model tarımsal 

tesisler inşa edilerek uygulamalı çiftçi eğitimi sağlanmalıdır.  

• Organik hayvansal üretimi teşvik ederek katma değeri yüksek ürünler elde 

edilmelidir.  

• Hayvansal ürünlerin üretimlerinin artırılabilmesi için öncelikle kaynakların 

doğru kullanımı ve geliştirilmesi gerekmektedir. Bu amaçla ilde bulunan 

hayvanların verim düzeylerini yükseltecek ıslah çalışmalarının daha detaylı 

yapılması gerekmektedir. Damızlık üretim işletmelerinin sayısı artırılmalı, et ve 

süt verimi yüksek olan ırkların yaygınlaştırılması sağlanmalıdır. Kaliteli 

damızlık gebe düve desteği verilmelidir.  

• Kaliteli yem ve yem bitkilerinin artırılması sağlanmalıdır. 

• Yem fiyatlarında KDV’nin kaldırılmış olması, yem fiyatlarına %10 zam olarak 

yansımıştır. Bunu engelleyici düzenlemeler yapılmalıdır.  

• Köy ve ilçelerdeki mevcut meraların tespit ve tahditlerinin bir an önce 

tamamlanarak ilgili yerleşim birimine tahsislerinin yapılması, köylerde mera 

yönetim birliklerinin biran önce kurularak aşırı ve erken otlatma gibi meraya 

zarar veren uygulamaların durdurulması ve zayıf meraların bir an önce ıslah 

edilmesi gerekmektedir. Diğer yandan suni mera kurmak isteyen yetiştiriciler 

teşvik edilmeli ve ortak mera kullanımı yerine belirli sureler dahilinde meraların 

yetiştiricilere tahsis edilmesi düşünülmelidir. 

• Yozgat ilinde bulunan tarımsal kalkınma kooperatiflerinin yanı sıra damızlık 

hayvan birlikleri ve süt üretici birliklerinin kimi zaman görev dağılımlarında 

karışıklıklar görülmektedir. Bu kuruluşlarının görev tanımları daha 

belirginleştirilmeli ve birbirleriyle koordinasyonları sağlanmalıdır. Fiyatların 

oluşmasında bu örgütlerin belirleyici rol oynaması gerekmektedir. 

• Hayvancılık sektörü günümüzde tüketici odaklı bir faaliyete doğru 

yöneldiğinden, hayvan refahı, kaliteli ve güvenli gıda talebine önem verecek 

üretim modellerine destek verilmelidir. 

• IPARD desteklerinden en yüksek derecede yararlanılmalıdır.  

• Hayvancılıkta kullanılan destekler ve hibeler bölgeler arasında ki farklılıklar da 

dikkate alınarak tekrar gözden geçirilmelidir. Orta Anadolu bölgesinde 
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gelişmekte olan illerde de GAP-DAP illerinde uygulanan benzer projelerden 

faydalandırılması gerekmektedir.  

• Üretilen ürünlerin Yozgat ilinde işlenmesini ve pazarlanmasını sağlayacak 

işletmelerin kurulması gerekledir.  

• Et ve süt üretiminin birbirine bağlı olarak düşünülmeli, üreticilerin ilerde 

gerçekleşmesi beklenen üretim ve buna bağlı olarak fiyatların oluşmasındaki 

olumsuzluklara karşı koruyacak önlemler alınmalıdır. 

• Yozgat ilinde kurulu Et Süt Kombinası, Türkiye’de süt soğutma ve işleme 

fabrikası bulunan tek kombinadır. Fakat atıl vaziyettedir. Kısa sürede bu 

kombina faaliyeti geçirilerek yöreye katkıda bulunması sağlanmalıdır.  

• Et üretimini artırmak için hayvan başına karkas ağırlığının artırılmasının 

yanında buna paralel olarak özellikle küçükbaş (koyun-keçi) hayvan sayısının 

artırılması üzerinde yoğunlaşmalı ve bu uygulamaların tüm ülke coğrafyası için 

düşünülmesi gereklidir.  

• Hayvansal üretimi teşvik edecek yeni üretim ve pazarlama organizasyonlarını 

oluşturulmalıdır. 

• Hayvancılıkta örgütlenmenin bu konuda yeterli bilgi ve tecrübeye sahip kurum 

ve kişilerden oluşturulmasına özen gösterilmelidir. 

• Sektörde özellikle küçük ve orta büyüklükteki işletmelerde çalışan tüm 

personelin sosyal güvence altına alınması ve ülke bazındaki ıslah çalışmalarına 

yönelik eğitilmesi ve en önemlisi destek ve teşviklerden bu kesimin öncelikli 

olarak yararlanması sağlanmalıdır. 

• Kontrolsüz hayvan hareketleri kolluk kuvvetleri ile koordineli bir şekilde 

çalışılarak önlenmesi sağlanmalıdır.  

• Hayvancılık politikalarının uzun vadede istikrarı koruyabilecek ve oluşabilecek 

olumsuz piyasa koşullarındaki dalgalanmalara karşı hazır olacak şekilde 

yapılandırılması gereklidir. Tarım politikaları oluşturulurken konu ile ilgili kişi, 

kurum, kuruluş ve organizasyonlarla ortak bir fikir birliği sağlanmalıdır. 

• Arıcılığın gelişimi için; modern kovanlar ile balmumu ve diğer arı ürünleri 

üretimini artırıcı yeni projeler üretilmelidir. 

Yukarıdaki sorunlara bağlı olarak ortaya çıkan sorunların hemen çözümlenmesi 

şarttır. Mevcut koşullarda yararlı olabileceğine inanılan çözümlerin ileride 
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oluşturabileceği sonuçlarının da tüm yönü ile incelenerek uygulamaya konulması 

önerilmektedir. 

Hayvancılıkta genel olarak sorunların çözümü için öncelikle şirket tarımını öne 

çıkaracak politikalardan vazgeçilmeli mevcut üreticileri daha iyi duruma taşıyacak 

uygulamalara geçilmeli, var olan imkânlar ihracat için değil, ülkemiz üreticileri için 

kullanılmalıdır.    

Tablo 4.1. Yozgat tarımsal üretiminde GZFT analizi 

Güçlü Yönleri Fırsatlar 

• Tarımsal alanların varlığı  
• Geleneksel üretim yapısı gelecek 
için faydalı olacaktır 
• Destek ve hibe talep eden üreticiler 
• Müteşebbislerin talebi 
• Destek ve hibelerin yüksek oranda 
verilmesi 
• Balık üretimine uygun su 
alanlarının bulunması 
• Hayvancılığa uygun alanların ve 
alt yapının mevcut olması 
• Uygun çayır-mera alanları 

• Tarımsal alanların kullanıma 
uygun olması 

• Kredi kullanma imkânlarının 
olması 

• Destek ve hibelerin olması 
• KOP, TKDK, ORAN gibi destek 
veren kuruluşların yetki alanında 
bulunması  

Zayıf Yönleri Tehditler 

• Tarımsal alanların kullanım 
kapasitesi düşük 
• Geleneksel üretimden 
vazgeçmeyen üreticiler  
• Örgütlenmeyi benimsemeyen 
üretici yapısı 
• Su kaynaklarının sürdürülebilir 
hale getirilememesi 
• Sulama teknolojilerinin kullanımı 
düşük 
• Sulama konusunda üretici isteğinin 
az olması  
• Örgütlenme yapısının sorunlu 
olması 
• Modern üretime geçişteki yavaş 
ilerleme 

• Devlet politikalarında 
yaşanabilecek değişiklikler  
• Sağlanacak desteklerin 
benimsenmesinde ortaya çıkacak sorunlar 
• Desteklerin sürdürülebilir olmasını 
engelleyecek AR-GE çalışmalarının 
yapılmaması 
• Örgütlenmeye olan güvenin az 
olması 
 

 

Hayvancılık, kırsal alanlarda yaşanan işsizliği azaltmak ve önlemek, köyden 

kente göçün önüne geçerek kentlerde yaşanan çarpık kentleşme ve nüfus baskını 

azaltmak gibi sosyal fonksiyonlar üstlenmektedir. Ekonomik fonksiyonlarına 
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bakıldığında ise, ülkenin dengeli kalkınmasına katkıda bulunmak, ulusal geliri artırmak 

ve birçok sektöre (et, sut, deri, kozmetik, ilaç) hammadde sağlamak şeklinde 

sıralanabilmektedir. Sonuç olarak hayvancılık kırsal kalkınmayı, kırsal kalkınma da 

ülkenin gelişim düzeyini artıracaktır. Ekonomik kalkınmanın adaletli, ucuz maliyetle ve 

sürdürülebilir olması, var olan kaynaklardan en etkin yararlanmakla sağlanabileceği 

unutulmamalıdır. 

3.5.  Yozgat ili tıbbi ve aromatik bitkiler üretim potansiyeli  

Tıbbi ve aromatik bitkiler asırlardan beri gıda, çeşni, ilaç ve şifa vermek amacıyla 

kullanılmaktadır. Bu nedenle kimyon, haşhaş, anason gibi bazı bitkilerin tarımı tarih 

öncesi devirlerden beri devam etmektedir. 20. yüzyılın baslarında listelenen ilaçların 

%40’ından fazlası bitkisel orijinli olmasına rağmen 1970’li yılların ortasında bu oran 

%5’ ten daha aşağıya düşmüştür. Ancak özellikle 1990’lı yıllardan sonra, tıbbi ve 

aromatik bitkilerin yeni kullanım alanlarının bulunması, doğal ürünlere olan talebin 

artması; bu bitkilerin kullanım hacmini her geçen gün arttırmaktadır. Günümüzde tıbbi 

bitkiler piyasasının yıllık yaklaşık 60 milyar dolarlık bir rakama sahip olduğu tahmin 

edilmektedir (Bayram ve ark., 2012 makale).  

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre yaklaşık 20.000 bitki tıbbi amaçlarla 

kullanılmaktadır. Dünyada bitkisel droglar için başlıca ticaret merkezleri Almanya 

(Hamburg), ABD (New York) ve Hong Kong’dur.   Türkiye coğrafi konumu, iklim ve 

bitki çeşitliliği, tarımsal potansiyeli, geniş yüzölçümü sayesinde tıbbi ve aromatik 

bitkiler ticaretinde önde gelen ülkelerden biridir. Türkiye’nin bu önemi; gelişmiş 

ülkelerdeki yerleşmiş bitkisel ilaç, bitki kimyasalları, gıda ve katkı maddeleri, kozmetik 

ve parfümeri sanayilerinin girdisini oluşturan pek çok bitkisel ürünü veren bitkilerin 

ülkemiz florasında bulunmasından kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla bu bitkiler 

çoğunlukla doğadan toplanarak pazarlanmaktadır. Tıbbi ve aromatik bitkiler ağırlıklı 

olarak Ege, Marmara, Akdeniz, Doğu Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinden 

toplanmaktadır. Toplanan bitkiler genellikle defne, adaçayı, biberiye, kuşburnu ve 

ıhlamurdur (Bayram ve ark., 2010 makale). 

Türkiye florasında 174 familyaya ait 1251 cins ve 12000’den fazla tür ve tür altı 

taksonu (alt tür ve varyete) bulunmaktadır ve ayrıca birçok bitkinin de gen merkezi 

konumundadır. Bu durum; ülkemizin farklı iklim ve ekolojik koşullara sahip olması, 

bünyesinde Avrupa-Sibirya, Akdeniz ve İran-Turan olmak üzere üç bitki coğrafyası 
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bölgesi (BCB) bulundurması, sahip olduğu topoğrafik, jeolojik, jeomorfolojik ve toprak 

çeşitlilikleri, 0-5000 metre arasında değişen yükseltileri farklılıkları, derin kanyonlara 

ve çok farklı ekosistemler tiplerine sahip olması ve Avrupa ülkelerine göre Buzul 

Dönemi’nden daha az etkilenmesinden kaynaklanmaktadır (Kırcı, 2015 türktob).  

Floranın zengin bitki türü ve çeşitliliği nedeniyle doğadan toplanan ve kültürü 

yapılan tıbbi ve aromatik bitkiler açısından büyük bir ekonomik potansiyele sahiptir. 

Ülkemizde bazı tıbbi ve aromatik bitkilerin tarımı yapılmakta diğerleri doğadan 

toplanmaktadır. Yurt içindeki aktarlarda 200 civarında doğal bitki türü satılmaktadır. 

Doğadan toplanıp yurt dışına satılan doğal bitki türü sayısı ise 100 kadardır. Türkiye’de 

ticari amaçla doğadan toplanarak iç ve dış piyasada satılan bitki türlerinin sayısının 347 

adet olarak verilen çalışmalar da mevcuttur. Bunlar arasında endemik tür sayısı 35’tir 

(Kırcı, 2015 türktob).  

Tıbbi ve aromatik bitkilerde sürdürülebilir üretim ve pazar potansiyelini yeterince 

değerlendirmek için bu ürünlerin istenen miktar ve kalitede olması gerekmektedir. 

Türkiye’de tıbbi bitkilerin öneminin artmasına paralel olarak tarımsal çalışmalara 

başlanmış, özellikle son yıllarda bu bitkilerde çeşit geliştirmeye yönelik ıslah 

çalışmalarında artışlar gözlenmiştir. Kekik, anason, kişniş gibi birçok tıbbi ve aromatik 

bitkide standarda uygun çeşitler geliştirilmiştir. Tüketici ve sanayici taleplerine cevap 

veren kaliteli ve standart ürün için ıslah edilmiş çeşitlerin geliştirilmesi, uygun ekolojik 

koşulların belirlenmesi, doğal bitkilerin doğaya zarar vermeden zamanında toplanması, 

hasat sonrası işlemler ve isleme teknolojisinin belirlenmesi tıbbi ve aromatik bitkilerde 

üretim ve pazar olanaklarını arttıracaktır (Kırcı, 2015 türktob). 

İnsanoğlunun yerleşik düzene geçtiği ilk bölgelerden biri olan Anadolu’da ve 

dünyada bitkilerin ve onlardan hazırlanan drogların birçok hastalığın tedavisinde 

kullanımı günümüze kadar uzanmıştır. Tıbbi ve aromatik bitkiler konusunda Yozgat ili 

için detaylıca veriler sunulamamıştır. Çünkü kayıtlı veriler bulunamamaktadır.  2015 

yılı TÜİK verilerine göre tıbbi ve aromatik bitkilerden çörek otu sadece sisteme 

girmiştir (Tablo 3.5.1). Fakat diğer ürünlerde de az da olsa üretim yapıldığı 

bilinmektedir. Bu nedenle bu kısımda sayısal verilerden ziyade konunun önemi üzerinde 

durulacaktır.  
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Tablo 3.5.1. Yozgat ili 2015 yılı tıbbi aromatik bitkiler potansiyeli (işlenmemiş)  

Bitki adı 
TÜRKİYE YOZGAT 

Alan (Da) Üretim (ton) Alan (Da) Üretim (ton) 
Çörekotu  4.681 425 30 2 
 

Ülkemizde tıbbi ve aromatik bitkilerde tarımı yapılarak üretilenlerin sayısı fazla 

değildir. Tablo 3.5.2’de tarımı yapılan bitkilerin ekiliş ve üretim miktarları verilmiştir.  

Tablo 3.5.2. Türkiye’de tarımı yapılan Tıbbi ve aromatik bitkilerin ekiliş (da) ve 

üretim miktarları (ton)  

Bitki adı 
TÜRKİYE 

Alan (Da) Üretim (ton) 
Haşhaş (kapsül) 266.212 16.223 

Kimyon  224.421 15.570 
Anason  140.506 9.309 
Rezene  15.848 2.289 
Kişniş  11 1 

Çörek otu 1.717 140 
Çemen  1.979 218 
Kekik  92.959 11.752 

Ada çayı 130 19 
Şerbetçi otu 3.530 1.832 
Gül (yağlık) 28.359 10.831 

Lavanta 2.189 297 
Semizotu - 5.797 
Dereotu  4.603 

Maydanoz - 58.351 
Nane  - 14.700 
Roka  - 8.791 
Tere - 8.732 

 Isırgan  3 0.42 
(TÜİK, 2014; Kırcı, 2015) 

Tıbbi ve aromatik bitki tarımını yaygınlaştırmak için Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı, 2015 yılında ilk defa destekleme kapsamına alarak konunun önemini ortaya 

koymuştur. Ülkemiz, Birleşmiş Milletler tarafından geleneksel haşhaş yetiştiricisi 

olarak kabul edilmiştir. Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri bölümünde 

haşhaş konusunda çalışmalar yapılıyor olması Yozgat için olumlu olacaktır. Var olan 

potansiyelin kullanımına katkı sağlayacaktır. Ayrıca Türkiye kekik üretiminin önden 

gelen ülkelerinden birisi olup kekik ihracatında birinci sıradadır (Kırcı, 2015).  

Ülkemizde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından organik tarım üretim 

istatistiklerine çeşitli tıbbi ve aromatik bitkiler girmiştir. Üretim değerleri 10 ton üzerine 

olanlar Tablo 3.5.3’de yer almıştır. Bunların dışında 10 tonun altında plan bitkiler ise; 

çörekotu, mercan köşk, pelit, kurt üzümü (goji berry) ,  deve dikeni (doğadan toplama), 
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hayırt (doğadan toplama), yoğurt otu, aslan pençesi (doğadan toplama), papatya 

(doğadan toplama), sarı kantaron otu, su teresi, zahter otu (doğadan toplama), gilaburu, 

kuzu kulağı, kantaron (doğadan toplama), kişniş, ekinezya, lavanta (doğadan toplama), 

hodan, melisa (doğadan toplama), nane (doğadan toplama) ve pürendir.  

Tablo 3.5.3. Türkiye’de organik tıbbi ve aromatik bitkilerin üretimi (ton) 

 Bitki adı 
TÜRKİYE 

Organik üretim  Doğadan toplama Toplam  
Defne  208,22 1.942,38 2.150,60 

Keçiboynuzu  537,20 840,00 1.377,20 
Yaban mersini 170,00 650,10 820,10 

Haşhaş  733,04 - 733,04 
Kuşburnu  35,67 611,00 646,67 
Ada çayı  51,06 515,00 566,06 

Kekik  251,10 173,00 424,10 
Rezene  409,62 - 409,62 

Gül  396,84 - 396,84 
Anason  391,05 - 391,05 
Kimyon  346,96 - 346,96 
Sumak  0,40 303,00 303,40 
Mersin  0,10 227,00 227,10 
Nane  126,77 1,00 127,77 

Meyan kökü  - 102,00 102,00 
Pelin otu - 80,00 80,00 
Melisa  65,95 1,00 66,95 

Karahan  58,00 - 58,00 
Kırkkilit otu  50,00 - 50,00 

Kapari  35,00 - 35,00 
Limon otu  32,00 - 32,00 
Biberiye  7,56 30,00 37,56 
Tarhun 30,00 - 30,00 
Lavanta  17,17 1,50 18,67 
Fesleğen  10,65 - 10,65 

Funda  10,00 - 10,00 
(TÜİK, 2014 verileri)  

Kırsal kalkınma için seçilen 42 ilde tıbbi ve aromatik bitkiler “Tarım ve Kırsal 

Kalkınmayı Destekleme Kurumu” tarafından destekleme kapsamına alınmıştır. TKDK 

11. Dönem verilerine göre yaklaşık 2357 adet işletme bu destekten yararlanmıştır. 

Yozgat ilinde de TKDK desteklerinin olması büyük avantaj sağlayacaktır.  

Tıbbi ve aromatik bitkiler Orman ve Su işleri bakanlığı tarafından “odun dışı 

ürünler/tali ürünler olarak değerlendirilmektedir. Üretim programında bulunmayan ve 

üretimi özel teknik gerektirmeyen her türlü orman ürünü orman köylülerine ve 

kooperatiflerine satılmaktadır. Bu ürünlere ait istatistiki değerler Tablo 3.5.4’de 
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verilmiştir. Tabloda da görüleceği üzere en yüksek üretim defne yaprağı, kekik ve 

devetabanı soğanındadır. Bu ürünlerin Yozgat ilinde de tanıtılıp üretimin artırılması 

potansiyelin değerlendirilmesi adına önem araz etmektedir.  

Tablo 3.5.4. Odun dışı ürün olan tıbbi ve aromatik bitki üretim değerleri 

Bitki Adı Üretim (ton) 
Keçiboynuzu (harnup) meyvesi 539 

Kekik (işlenmemiş) 2.493 
Defne yaprağı (işlenmemiş) 15.581 

Kuşdili bitkisi (biberiye) 172 
Ada çayı 342 

Ihlamur çiçeği ve yaprağı 50 
Çalba  81 
Laden  307 

Isırgan otu 9 
Mersin yaprağı  458 
Tavşanmemesi  123 

Orman gülü 51 
Sarmaşık  7,5 

Erika  29,5 
Kardelen soğanı 34,5 

Yoğurt çiçeği soğanı  54,5 
Yılanyastığı soğanı 3,4 
Yılanbıçağı soğanı 4,4 
Devetabanı soğanı 970,4 

Diğer çiçek soğanları 7,7 
Sıklamen  27,6 

Kırcı, 2015, 2014 verileri 

Tıbbi ve aromatik bitkilerin değişik alanlarda ve sanayi kollarında tüketimine 

yönelik olarak dünya ticaret hacmi her geçen gün artmaktadır. 2000 yıllarında tıbbi ve 

aromatik bitkiler piyasasının yıllık yaklaşık 60 milyar dolarlık bir pazar payına sahip 

olduğu kaydedilmiştir. Bu rakam dünya ilaç sektörünün yıllık pazarının %20’sine denk 

gelmektedir. Tıbbi bitkisel ürün ve ilaçlarının dünya pazarı, yaşlanan nüfus, genel sağlık 

ve refah konusunda bilinçli tüketicilerin artması ile ivmelenerek 2015 yılında 93 milyar 

dolara yükselmiştir. Bu rakamın 2017 yılında 107 milyar dolara ulaşması 

beklenmektedir (Kırcı, 2015). 

Osmanlı Dönemi’nde Türk drogları listesinde 230 drog bulunmakta olup, bunların 

145 tanesi Türkiye’de yetişen bitkilerden elde edilmiştir. Ülkemizde doğadan toplanarak 

iç ve dış ticareti yapılan 347 tür bulunmakta olup, bunların %30’unun dış ticareti 

yapılmaktadır (Özhatay ve Koyuncu, 1998). Türkiye uzun yıllardır tıbbi ve aromatik 

bitki ihracatı gerçekleştirmektedir. Ancak ülkemizin tür zenginliğinin üretim ve ihracat 
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değerlerine yansıdığı söylenemez. Tıbbi ve aromatik bitki ihracatımız Tablo 3.5.5’de 

verilmiştir.  

Tablo 3.5.5. Türkiye tıbbi ve aromatik bitki ihracatı üretim miktarı (ton) ve 

değerleri (1000 $)  
Bitki adı Miktar  Değer  

Defne yaprağı  10.690 32.268 
Kekik    14.813 56.324 

Ada çayı 1.416 6.336 
Anason 1.944 7.889 
Kişniş  228 566 

Kimyon 7.941 20.574 
Rezene 942 2.688 
Çemen  67 106 
Mahlep  101 1.716 

Meyan kökü  621 1.258 
Keçiboynuzu 2.357 3.065 

Ihlamur 67 974 
Sumak  1.292 3.013 

Biberiye  758 1.943 
Çörek otu 65 219 

Nane  189 1.010 
Toplam  42.556 137.269 

Diğerleri  1.248 3.852 
Genel Toplam 43.804 141.121 

Kırcı, 2015, 2013 verileri 

Tıbbi ve aromatik bitkilerin ihracatından yıllık 140 milyon dolar seviyesinde gelir 

sağlanmaktadır. Kekik, defne, kebere, kimyon gibi bitkilerde önemli tedarikçi ülke 

konumundadır. En büyük gelir 56 milyon dolar ile kekikten, 32 milyon dolar defneden 

gelir elde edilmektedir. Görüleceği üzere pazardan elde edilen geliri çok yüksek olan bir 

sektörüdür. Bu sektörden hatırı sayılır bir pay alabilmek adına Yozgat ilinde yapılacak 

çalışmaların sonuçları çok önemlidir. %5’lik bir paya sahip olabilecek potansiyelin 

Yozgat ilinde varlığı akademisyenler tarafından belirtilmektedir. 

Yozgat ili ilçeleri farklı iklim özelliklerine sahiptir. Bu bağlamda ilçelerin 

ekolojilerine uygun çeşitli tıbbi ve aromatik bitkilerin ekonomik anlamda yetiştiriciliği 

yapılabilir. Örneğin, sıcaklığın diğer ilçelere göre daha yüksek olduğu Sorgun ve 

Yerköy gibi ilçelerde toprak üstü aksamını kullandığımız kekik, melisa, adaçayı, 

fesleğen gibi bitkilerin tarımı yapılabilir. Bunun haricinde diğer ilçelerde rezene, 

çörekotu, kimyon, kişniş ve çemen gibi tohumlarını kullandığımız tıbbi ve aromatik 

bitkilerin yetiştiriciliği ön plana çıkabilir. Ayrıca, yapılan çalışmalar çemen ve kişniş 

bitkilerinin Yozgat ilinde kışlık olarak da tarımının yapılabileceğini göstermiştir. 
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Lavanta yetiştiriciliği konusunda Çayıralan uygun ekolojik yapıya sahiptir. Hali hazırda 

zaten üretim yapan işletme mevcuttur. Biyolojik çeşitlilik bakımından en zengin ilçe 

olan Çayıralan ve çevresi tıbbi aromatik bitkiler üretimi bakımından değerlendirilebilir.  

Tablo 4.1. Yozgat tıbbi ve aromatik bitki üretimi GZFT analizi 

Güçlü Yönleri Fırsatlar 

• Ekolojik zenginlik   
• Bakanlıklar tarafından desteklenen 
bir sektör olması 
• Hali hazırdaki yatırımların gücü 
• Uygun tarım alanları  
• Uygun doğal toplama alanları 
• İlçe bazlı desteklerin talep 
edilmesi 
• Doğal ürün zenginliği 
• Biyolojik çeşitlilik  

• Bozok Üniversitesi Ziraat 
Fakültesinde Tıbbi ve Aromatik Bitkiler 
dersinin okutulması  
• Bu konuda çalışan öğretim 
elemanlarının varlığı 

Zayıf Yönleri Tehditler 

• Üretimin tanınmaması 
• Üreticilerin pazarlama olanaklarını 
bilmemesi 
• Ürün işleme tesislerinin olmaması 
• Üreticiler üretim için isteksiz 
• Üretici birliklerinin ve 
örgütlenmenin olmaması 

• Devlet politikalarındaki değişimler 
• İklimsel değişimler 
• Üreticilerin bu konudaki ilgisizliği 
• Doğal toplamada doğanın tahrip 
olması 
• Tahrip olan doğada çoğu endemik 
olan bitki türünün yol olma ihtimali  

 

Modern seralarda tıbbi ve aromatik bitki çelik/fidelerinin çoğaltımı,  Yozgat ili 

doğal florasındaki tıbbi ve aromatik bitkilerin (nane, yayla çayı, adaçayı vb.) gıda, 

eczacılık, tıp vb. alanlarda kullanılabilirliğinin incelenmesi ve öne çıkanların kültüre 

alınması,  Tıbbi ve aromatik bitkiler koleksiyon bahçesinin kurulması bu konuda 

yapılabilecek projelere örnek verilebilir. Bu projelerin gerçekleşmesiyle rekabet gücü ve 

katma değeri yüksek ürün ve üretim de sağlanmış olacaktır.  

Oran Kalkınma Ajansı Tıbbi ve Aromatik bitkiler sektör raporunda; salep, kekik, 

ekinezya ve yabani dağ nanesi, aspir, karabuğday, çörek otu, melisa, adaçayı, soğan, 

sarımsak ve cehirlik lalesinin Yozgat ilinde yaygınlaştırılması gerekliliği 

vurgulanmıştır. Laboratuvar ve AR-GE altyapısının iyileştirilmesi gerektiği 

belirtilmektedir. Tıbbi ve aromatik bitkiler ile ilgili üretici birlikleri ve konseyinin 

kurulması tavsiye edilmektedir (ORAN 2015, Tıbbi ve aromatik  bitkiler sektör raporu). 
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Bu çalışmaların Yozgat ilinde yapılan ve yapılacak üretime büyük bir ivme 

kazandıracağı öngörülmektedir.   

Tıbbi ve aromatik bitkiler konusunda geniş kapsamlı bir çalışmanın ORAN 

Kalkınma Ajansı tarafından yapılmış olması konunun önemini ortaya koymaktadır. Bu 

önemine istinaden bu bölümde çok fazla detaya girilmemiş olup, hazırlanan sektör 

raporunun incelenmesinin faydalı olacağı düşünülmektedir. Tavsiye, öneri ve sonuç 

bölümünün Yozgat üretimi için çok faydalı olacağı sonucuna varılmıştır.  

             

          Şekil 3.5.1. Tıbbi Aromatik bitkilerin kültürel ekimi (BAEM, 2012)  

Ayrıca, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının desteğiyle 06-07 Ekim 2015’de 

Hatay’da yapılan Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Çalıştayı sonuç raporunda aşağıda 

belirtilen öneriler bu çalışma içinde önem arz etmektedir. Çünkü ülkemizde görülen 

sıkıntıların hemen hemen hepsi Yozgat ili içinde geçerlidir ve dikkate alınmalıdır.  

• Tıbbi ve Aromatik Bitkiler bakımından sahip olduğumuz zengin gen kaynaklarının 

mutlak suretle korunması için gerekli tedbirlerin acilen alınması (tohumların gen 

bankalarında saklanması, istenilen tür ve çeşitlere ait anaç bahçelerinin kurulması 

gibi) ve ülkemiz geneli tür ve çeşit araştırmalarının yapılması ve gerekirse tıbbi ve 

aromatik bitkiler rehberinin oluşturulması ve ülke geneline dağıtılmasının 

sağlanması, 

• Tıbbi ve aromatik bitkiler ile ilgili yapılan araştırma ve yayınlar ile ilgili bilgi 

bankasının kurulması, 

• Doğadan toplamanın en temel sorunu olan bilinçsiz toplamanın önüne geçilmesi için 

gerekli eğitim çalışmalarının yapılması ve bu çalışmalarda öncelikle muhtarların 

eğitilmesi, doğadan toplamayı düzenleyen kuralların uygulanmasında kamu 

kurumlarının yaptırıcı gücünün artırılması ve popülasyonları yok olma sınırında 

olan bazı bitkilerin (salep gibi) toplayıcılığının gerekirse uzun bir süre yasaklanması 

ve sınırlama getirilmesi, 
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• Gerek iç pazar gerekse dış pazar ihtiyaçlarının artması nedeni ile tıbbi ve aromatik 

bitkilerin kültür alanlarında üretimine geçiş için en büyük sorun olan ismine doğru 

materyal temini için gerekli ıslah çalışmalarının acilen yapılması ve sertifikalı 

tohum, fide ve fidan üretiminin teşvik edilmesi ve desteklenmesi, 

• Yapılacak üretimlerin amacına uygun ve ekonomik olması için, elde edilmesi 

amaçlanan ürün ve ürün gruplarının belirlenmesi ve üretim planlamasının ve 

üretilecek tür ve çeşitlerin hassas olarak belirlenmesi ve bu konuda bitki çaylarında 

kullanılan tıbbi ve aromatik bitki tarımına öncelik verilmesi (nane, papatya, melisa, 

tıbbi adaçayı vb.) özellikle nane (yüksek mentol içeren Mentha arvensis ve Menhta 

piperita gibi ) için Ülkesel bir plan yapılması, 

• Yapılacak üretimin getirisinin artırılması ve ekonomik olması için tarla hazırlığı, 

hasat ve ürün işlenmesi sürecinin tamamını kapsayacak şekilde mekanizasyona 

gidilmesi ve mekanizasyon için gerekli Ar-Ge çalışmalarının yapılması ve özellikle 

hasat sonrası işlemlerde (kurutma vb.) solar tünel kurutma sistemleri gibi modern 

kurutma sistemlerinin kullanılması, 

• Doğadan toplayıcılıktan kültürel alanlarda üretime geçişten sonra ortaya çıkacak 

olan adaptasyon sorunlarının (sulanabilir alanlarda kekikteki kök çürüklüğü gibi) 

aşılması için gerekli kültürel önlemleri için Ar-Ge çalışmalarının ve yabancı ot, bitki 

hastalık ve zararlılar ile mücadele gereksinimlerine karşı bilgi bankasının 

oluşturulması ve Ar-Ge çalışmalarına başlanması, 

• Üretim alanlarından elde edilecek ürünlerin amaca uygun olup olmadığını kısacası 

kalite yönünden incelenmesi ve özellikle ihracatta mağduriyetlerin yaşanmaması ve 

rekabet gücünün artırılması için gerekli analiz yöntem ve metotlarının belirlenmesi 

ve bunları gerçekleştirecek ve bölgeye özgü bitkilerin analizlerini yapacak bölgesel 

laboratuvarların kurulması, 

• Üretim planlarının amaca uygun yapılabilmesi ve üretimde mağduriyet 

yaşanmaması ve fiyat istikrarının sağlanması için sözleşmeli üretim metodunun 

benimsetilmesi ve desteklenmesi, 

• Tıbbi ve aromatik bitkilerde organik ve iyi tarım uygulamalarında küçük alanlarda 

üretim yapıldığından birim desteklemelerin artırılması, 

• Yukarıda belirtilen iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi ve uygulanması aşamasında 

tüm kurum ve kuruluşların ve özel sektörün arasında mutlak irtibatın kurulması ve 
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gerekirse tıbbi ve aromatik bitkiler ile ilgili “tıbbi ve aromatik bitkiler rehberi” 

oluşturulması, 

• Tıbbi ve aromatik bitkiler ile ilgili çalışmaların amacına daha uygun 

gerçekleştirilmesi ve bilimsel çalışmaların ve Ar-Ge çalışmalarının yürütülebilmesi 

için “Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Araştırma Merkezi” adı altında bir merkezin 

kurulması ve ayrıca tıbbi ve aromatik bitkilerin ilgili kurum ve kuruluş işbirliği ile 

altyapı mevzuatının oluşturulması, bu merkezde Ziraat Mühendisi, Orman 

Mühendisi, Eczacı, Kimyager ve Biyolog gibi değişik disiplinlerden araştırıcıların 

çalıştırılması, 

• Tıbbi ve aromatik bitkilerin üretimi, işlenmesi ve pazarlamasında faaliyet gösteren, 

tüm birim ve sektörlerin temsil edilebileceği ve rekabet güçlerini ve pazar paylarını 

artırabileceği bir birlik kurulması önerilmiştir. 

Yukarıda verilen bilgilere ek olarak Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 

Biyoloji bölümü öğretim elemanlarına göre şu bilgiler aktarılmıştır. Son kayıtlara göre 

Türkiye’de 9.996 damarlı bitki türü (11.707 tür ve tür altı) yetişmektedir. Bunlardan 

243’ü doğallaşmış, egzotik veya kültür edilen türlerdir. Türkiye de tıbbi ve aromatik 

özelliği nedeniyle kullanılan bitki örneklerinin bir çoğu Lamiaceae (Ballıbabagiller) 

familyası içerisinde yer almaktadır. Yozgat ilinde yapılan flora araştırmalarına göre bu 

familya içerisinde yer alan 88 tür veya tür altı bitki ilimizde yetişmektedir. Bu 

bitkilerden 22 tanesi yalnızca ülkemizde yetişen endemik bitkilerdir. Ayrıca bu bitkiler 

içerisinde yer alan özellikle parfümeri sanayi de ve halkın gündelik yaşantısında sıklıkla 

kullandığı Lavanta, Nane, Fesleğen, Adaçayı, Biberiye, Kekik ve Adaçayı ekonomik 

değeri yüksek olan bitkilerdir. Ülkemizde devlet teşviği ile bu tür bitkilerin ekiminin 

yapılması amaçlanmaktadır. Yozgat farklı ekolojik yapısı ve bakir toprakları ile bu 

bitkilerin yetiştiriciliğinin yapılmasında önemli bir potansiyele sahiptir. Halkın bu 

konuda bilinçlendirilmesi ve devlet teşviği ile tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğinde 

Yozgat’ın ilk sıralarda yer alacağı tahmin edilmektedir.   

3.6. Yozgat sertifikalı tohumluk kullanımı ve ilin tohumluk üretim 

potansiyeli 

Günümüzde gübreleme, çapalama, sulama, ilaçlama gibi çok sayıdaki yetiştirme 

tekniklerinin kullanım amacı tohumda var olan genetik ve fizyolojik potansiyellerin 

ortaya çıkmasını sağlamaktır. Tüm bu uygulamalarda başarının üst sınırını tohumun 
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genetik potansiyeli belirlemektedir. Tohumda bulunan bu genetik bilgi, ona sağlanan 

çevre koşullarının etkisiyle verimli-verimsiz, kaliteli-kalitesiz, dayanıklı-dayanıksız gibi 

farklı sınıflar arasında yer alabilmesine neden olmaktadır. Bu değerli bilgi 

generasyondan generasyona tohum yada daha genel anlamı ile tohumluk aracılığıyla 

aktarılmaktadır. Generatif bir materyal olan tohum yanında vegatatif materyaller olan 

fide, fidan, yumru, çelik vb. dikim materyallerini de içeren tohumluk materyalleri 

sayesinde bu bilginin nesilden nesile aktarımı sağlanmaktadır. Bitki ıslahı çalışmaları ile 

genetik yapısı değiştirilen ve geliştirilen tohumluk materyalleri, yüksek verim ve kalite, 

hastalık ve zararlılara dayanıklılık, tüketici taleplerine yanıt verme gibi bir çok 

özellikleri ile büyük yararlar sağlamaktadırlar. Öyle ki üretici için en önemli 

kriterlerden birisi olan tane verimi açısından kaliteli tohumluk kullanımı ile ortalama % 

20-30 arasında artış sağlandığı, hatta hibrid çeşitlerin kullanımı ile bu artısın 

konvansiyonel çeşitlere göre 3-5 kat arasında olduğu bilinmektedir. 

Bitkisel üretimde kullanılan gübre, tarımsal ilaç ve hatta bazı sulama teknolojileri 

ile karşılaştırıldığı zaman tohumluğun son derece çevre dostu bir girdi olduğu bilinen 

bir gerçektir. Özellikle hastalık ve zararlılara dirençli yeni bitki çeşitleri ve tohumluklar, 

kimyasal kullanımını azaltmak ve doğal dengeyi korumak suretiyle olumlu ve son 

derece önemli çevresel etkiler yapmaktadırlar.  

Ülkemizin önümüzdeki yıllarda istikrarlı bir tarımsal kalkınma sağlayabilmesi 

için, temel bitkisel ürünlerde sağlayacağı verimlilik artısının en azından nüfus artısına 

paralel olması düşünülmektedir. Bu nedenle iç ve dış pazarlarda tüketici ve kullanıcı 

taleplerine cevap verebilecek kaliteli ve verimli, rekabet gücü yüksek ürünlerin 

yetiştirilmesi bir zorunluluk haline gelmiştir. Yetiştiricilerin seçecekleri tohumluğun 

kalitesi bu yanı ile de doğrudan ekonomik kalkınmanın ve toplumsal refahın 

gelişmesine katkıda bulunmaktadır. 

Ülkemiz de ise planlı ve sistemli tohumculuk faaliyetleri cumhuriyet ile birlikte 

başlamıştır. Ancak 1960’lı yıllara kadar bu alanda sağlanan gelişmeler bazı kendine 

döllenen bitki türlerinde çeşit geliştirme çabaları ve sınırlı tohumluk üretiminden öteye 

gidememiştir. 1963 yılında“ Tohumlukların Tescil, Kontrol ve Sertifikasyonu 

Hakkındaki Kanun”un yürürlüğe girmesi ile ülkemiz tohumluğunda yeni bir dönem 

açılmıştır. Bu kanunla, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ilk kez görevler üstlenmiş 

ve tohumluk üretiminde etkin rol almıştır. Bitki ıslah ve çeşit geliştirme çalışmalarının 
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uzun bir geçmişi olmasına rağmen, çeşit tescili, tohumlukların üretimi, sertifikasyonu, 

satısı, dağıtımı, denetimi, ithali, ihracı ve tohumculukla ilgili bütün faaliyetler , 2006 

yılında kabul edilen 5553 sayılı “Tohumculuk Yasası”na kadar, 1963 yılında yürürlüğe 

giren 308 sayılı “Tohumlukların Tescil, Kontrol ve Sertifikasyonu Hakkında Kanun” 

esasları ve bu yasaya istinaden çıkarılan yönetmelik, tebliğ ve talimatlar çerçevesinde 

yürütülmüştür. 

Dünyada tarım ve tohumculuk sektörlerinin gelişmesine paralel olarak, tohumluk 

kontrolü, sertifikasyonu ve çeşit safiyetinin devamını sağlayacak uygun kuralları 

koymak ve geliştirmek, çeşitlerin korunmasını, tohumluk ticaretini teşvik etmek, ülkeler 

arasında teknik engelleri kolaylaştırmak için çok sayıda uluslar arası organizasyonlar 

(ISTA, OECD, UPOV, ve ISF gibi) oluşturulmuştur. Türkiye,1963 yılında ISTA 

(Uluslar arası Tohum Test Birliği)’ya, 1968’de OECD tohum sertifikasyon sistemine 

bazı bitki türlerinde dahil olmuştur. 

Tohumluk insanlık tarihinde çok uzun yıllardan beri kullanılan bir girdi olmasına 

karşılık, ekonomik bir faaliyet olarak bir endüstri kolu haline gelişi oldukça yenidir. 

Özellikle 1970’lerden sonra dünya tohumculuğu pek çok bakımdan değişim 

göstermiştir. Gelişmiş ülkelerdeki tohumculuk firmaları araştırma, üretim ve pazarlama 

faaliyetlerini diğer ülkelere doğru genişletmişler, 1980’den sonra kazanılan ivme ile 

21’inci yüzyılın ilk yıllarında tüm dünyada kaliteli tohumluk üretimi, kullanımı, 

pazarlanması ve ticaretinde önemli sıçramalar olmuştur. 1970’li yılların sonunda 

ülkelerarasında tohum ticareti yaklaşık olarak 10 milyar USD iken, 2007 yılında bu 

rakam 36.5 milyar USD çıkarak 3 kat artmıştır. Yurdumuzda ise 1982-85 yılları 

arasında gerçekleştirilen yasal düzenlemeler ile tohumculuk faaliyetleri serbest 

bırakılmış ve kamu kuruluşları yanında özel sektör tohumculuk firmalarının da katılımı 

sağlanarak, 2008 yılında toplam ticaret hacmi 375 milyon USD’ye ulaşmıştır. Geçen 25 

yıllık süreç içerisinde Türkiye yurt içi tohumluk ticaretinin her yıl yaklaşık olarak 20 

milyon USD bir artış gösterdiği bilinmektedir. Bu artış eğiliminin yönetim politikalarına 

da bağlı olarak özellikle yem bitkileri ve serin iklim tahılları alanlarında devam edeceği 

düşünülmektedir. 

Yurdumuzda, yıllık tohumluk üretim programlarının hazırlanması görevi Gıda 

Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü’ne 

verilmiştir. Her yıl kamu ve özel tohumluk kuruluşlarının, araştırma enstitülerinin, 
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üniversite temsilcileri ve bakanlığın ilgili birimlerinin ortak katılımı ile yapılan 

toplantılarda, ürün bazında tohumluk gereksinimi ve mevcut stoklar göz önüne alınarak, 

bir sonraki yılın tohumluk üretim programları hazırlanır. Bu programın başarıya 

ulaşması, üretim yapacak kuruluşların üretim olanaklarının ve üreticinin tohumluk 

istemlerinin doğru olarak belirlenmesine ve tohumluk dağıtımının düzgün 

yapılabilmesine bağlıdır. Türkiye geniş tarımsal arazilere ve elverişli iklim şartlarına 

sahip bir ülkedir. Bitki yetiştirme faaliyetleri ülke toplam tarımsal üretimi içerisinde çok 

ağırlıklı bir yer tutmaktadır. 1940’lı yıllarda yaklaşık 15 milyon ha civarında olan 

islenebilir tarım arazisi günümüzde yaklaşık olarak 27 milyon hektara ulaşmıştır. 

Tablo 3.6.1. Türkiye tohumluk üretimi (ton)  

Tür 2004 2015 
Buğday 223.094 484.204 

Arpa 19.074 125.018 
Mısır 27.108 56.670 
Çeltik 1.221 8.945 

Ayçiçeği 5.358 17.493 
Soya 292 2.442 

Yer fıstığı 81 139 
Şeker pancarı 2.450 1.447 

Patates 45.870 175.396 
Pamuk 18.957 8.883 
Nohut 162 2.305 

Kuru fasulye - 109 
Mercimek 356 1.139 

Kanola 15 82 
Sebze 1.412 2.782 
Yonca 446 634 

Korunga 942 30 
Fiğ 1.891 973 

Sorgun-sudan otu 50 308 
Aspir - 644 

Yem şalgamı 5 17 
Yemlik pancar 35 38 

Çim ve çayır otu 499 235 
Diğerleri - 6.355 
TOPLAM 349.332 896.298 

 

Türkiye’de tohumluk üretimi 2004 yılı baz alındığında 2 katından fazla artış 

sağlamıştır (Tablo 3.6.1). Özellikle buğday, arpa, mısır, çeltik, ayçiçeği, soya ve 
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patateste çok yüksek artışlar meyadana gelmiştir. Ve bu artışın sektör ivmesini 

tamamlayana kadar devam edeceği düşünülmektedir.  

Herhangi bir ürünün tohumluk üretiminin yapılacağı bölgenin o ürünün genel 

fizyolojik ihtiyaclarına uygun ekolojik koşullara sahip olması gerekir. Bir bitkinin 

üretiminin başarıyla yapıldığı bölgede  o  bitkinin tohumluk üretimi de teknik olarak 

yapılabilir. Dolayısıyla, bir bölgede tohumluk üretimi o bölgenin genel üretim deseni 

içine bulunan veya ekkolojik açıdan bulunması mümkün olan bitkiler için geçerlidir. 

Ancak, hem vejetatif (yumru,soğan, vb.) hem de gereratif kısımlar için geçerli olmak 

üzere, tohumluk üretimi için ekolojik koşullarda genelin yanında bazı özelliklerinde 

olması istenir. Bu özelliklere sahip olan bölgeler de doğal olarak o ürünün tohumluk 

üretimi için daha avantajlıdırlar. İstenilen özellikler verim ve kliate anlamında bütün 

vejetasyon süresi için geçerlidir. Ancak, taneyi baz aldığımızda özellikle çiçeklenme, 

dölllenme ve bunları takip eden dönemlerdeki koşullar büyük önem taşımakatır.   

Tohum kavramı geratif bir birimi ifade etmekte iken tohumluk kavramı hem 

generatif hem de vejetatif kısımları kapsayan daha geniş bir kavramdır (Tablo 3.6.2). 

Tohumluk kavramı genetik, verim, kalite, homojenlik,  hastalık ve zararlılardan ari 

olmak gibi bir çok teknik ve biyolojik özelliği kapsamaktadır. Tohum oluşumu 

öncelikle başarılı bir döllenmeye bağlıdır. Döllenme ise sıcaklık, yağış, nem, rüzgar ve 

polinatör aktivitesi  gibi koşullardan büyük oranda etkilenmektedir. 

Tablo 3.6.2. Tohumluk ve tohum kavramları 

TOHUMLUK TOHUM 

Çoğaltma amacıyla kullanılan her hangi 

bir bitki organı (tane, yumru, rizom….) 

Tohumlu bitkilerde döllenme sonucu 

oluşan  tane 

İlaçlama işlemi yapılabilir İlaçlama işlemi yapılamaz 

En önemli kısım embriyodur (cücük) 
En önemli kısım endospermdir (besi 

doku) 

Canlılık önemli Canlılık dikkate alınmaz 

Genetik saflıkta olmalı Genetik saflık önemli değil 

Tohumlukla ilgili resmi ve teknik 

hükümlere tabidir 

Gıda ile ilgili resmi ve teknik hükümlere 

tabidir 
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İl genelinde gece gündüz ısı farkının ve rakımının yüksek, atmosfer neminin 

düşük olması da tohumluk üretiminde önemli bir avantajdır. Bu koşullarda hem kalite 

armakata hemde hastalık ve zararlıların etkinliği azalmaktadır. Gece gündüz ısı farkının 

yüksek olması özellikle yumrulu bitkilerin üretiminde yumru gelişimi ve kalitesi için 

istenilen bir durumdur. 

Yozgat Orta Anadolu’nun karasal iklim özelliklerini taşıyan ve bitkisel üretimi 

çoğunlukla tahıl yetiştriciliğine dayanan bir ildir. Bitkisel üretim deseninde ağırlıklı 

olarak tahıllar, nohut, mercimek ve şeker pancarının, sulanan ve rakımın düşük olduğu 

alanlarda ise mısır ve sebze üretiminin yer aldığı görülmektedir. Tohumluk üretimi 

olarak son yıllarda tahıllarda ve kısmen fiğde gelişmelerin olduğu görülmektedir. Bu 

durum hem üretim desenimizin hemde bölgenin ekolojik koşullarının doğal bir 

sonucudur ve bölgenin bu alanda önemli avantajları bulunmaktadır. Bölgenin ekolojik 

koşulları tahıl ve fiğ tohumluğu için kaliteli ve hastalıklardan ari tohumluk üretimine 

oldukça uygundur. Diğer taraftan Yozgat ili sınırları içerisinde, sulama imkanının 

olması durumunda yonca, yeşil alan bitkileri, mısır ve patates ve şeker pancarı gibi 

bitkilerin tohumluk üretimleri de başarıyla yapılabilir. Tohumluk üretiminin yozgat ili 

için fizibil olduğu görülmüştür.  

Yozgat ilinde 2015 yılında ekilen 2016 yılı güzlük sertifikalı tohumluk kullanan 

işletme sayısı 8.947 adet, destekleme alanı ise 771.183,922 (da)’dir. 2015 yılında 

üretilip sertifikalandırılan işletme sayısı 5, destekleme miktarı ise 6.209.099,714 kg’dır. 

Fertifikalı fiddan desteği ise sadece ceviz de olup, 3 işletmeye destek verilmiştir. Yozgat 

ilinde 2016 yılında 384 tohum yetiştiricisi sayısı, 103 tohumluk bayi sayısı, 10 tohum 

üreticisi sayısı, 3 tohum işleyicisi sayısı mevcuttur. Bu haliyle tohum işleme sanayinin 

(tohum eleme tesisi) Yozgat için önemi ortaya çıkmaktadır. Bu sayının artırılarak 

ihtiyacı karşılamada ki etkinliği sürdürülmelidir. İlde hali hazırda ekmeklik buğday, 

makarnalık buğday, arpa, patates, triticale, yulaf, nohut, mercimek, adi fiğ, çilek ekimi 

yapılarak sertifikalandırılmak üzere diğer illere gönderilmektedir. Ekmeklik buğday, 

makarnalık buğday, nohut ve arpa 6.636 ton sertifikandırılarak üreticilere sunulmuştur.  

 

 

 

 



TR72 BÖLGE TARIMI İÇİN UYGUN MODEL TARIM UYGULAMALARI FİZİBİLİTESİ 

 

 

 
O R A N  K a l k ı n m a  A j a n s ı - B o z o k  Ü n i v e r s i t e s i  

 
Sayfa 79 

Tablo 3.6.3. Yozgat İli tohumluk üretim miktarı 

Çeşit 
YIL 

2013 2014 2015 2016 

Arpa 
Alan (Da) 0 1447 469 5014 

Üretim (Ton) 0 278 177 1630 
Makarnalık 

buğday 
Alan (Da) 711 858 2464 7724 

Üretim (Ton) 189 160 750 2688 
Ekmeklik 
Buğday 

Alan (Da) 16100 22465 9301 23246 
Üretim (Ton) 5093 6345 2426 8133 

Patates 
Alan (Da) 196 0 0 626 

Üretim (Ton) 774 0 0 1800 

Nohut 
Alan (Da) 534 0 0 60 

Üretim (Ton) 59 0 0 6 

Aspir 
Alan (Da) 283 0 0 0 

Üretim (Ton) 42 0 0 0 

Fiğ 
Alan (Da) 0 0 0 144 

Üretim (Ton) 0 0 0 16 
 

Tablo 3.6.3’te görüldüğü üzere Yozgat’ta tohumluk üretimi yıllar itibariyle 

artmaktadır. Bu artışın devamlılığını ve sürdürülebilir olmasını sağlamak üreticilerin 

teşvik ve desteklenmesiyle mümkündür. Son yapılan Bakanlık açıklamalarında 

sertifikalı tohumluk üretimine daha yüksek oranda destek olunacağı ve sertifkasız 

tohum eken çiftçilere destek verilmeyeceği duyuurulmuştur. Bu açıklama ve kararların 

Yozgat ili için fırsat olduğu düşünülmektedir.Yapılacak çalışma ve projeler ile 

tohumluk üretimi artırılabilir ve yeni ürünlerle katma değeri yüksek üretim yapılabilir.  

Tablo 3.6.4. Yozgat tohumluk üretimi GZFT analizi 

Güçlü Yönleri Fırsatlar 

• Bölgenin ekolojik koşulları 
• Temiz bir çevre ve tarım alanı 
• Yem bitkileri tohumluk üretim 
imkânı 
• Tohumluk üretimi konusunda 
yörede yapılan çalışmalar 
• Tohumluk üretim kar oranının 
yüksek olması 

• Danışmanlık hizmetlerinin varlığı 
• Projelerin varlığı  
• Desteklemelerin olması  
• Talebin olması 

Zayıf Yönleri Tehditler 

• Bilgi ve tecrübe eksikliği 
• Teknolojiyi kullanma oranı düşük 
• Üretimde kalite düşük 

• Devlet politikaları  
• İklimsel değişiklikler 
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GZFT analizinin dikkate alınması ile Yozgat tohumculuk sektörünün gelişeceği 

öngörülebilir. Hali hazırdaki üretim potansiyeli bunu destekleyici yöndedir. Fırsatların 

değerlendirilmesi için aciliyet taşıyan projelerin uygulanmaya başlanması 

gerekmektedir.  

3.7. Kaz yetiştiriciliği ve Yozgat iline uygunluğu ile üretim istasyonu olabilme 

avantajları  

Günümüzde oranı gittikçe artan bilinçli tüketiciler sofralarına gelen gıdanın doğal 

koşullarda yetiştirilen hayvanlardan elde edilmesini istemektedirler. Bu durumda açık 

alana ve meraya dayalı ekstansif yetiştirme sistemleri gözde olmaktadır. Kaz eti, 

karaciğeri ve yumurtası için yetiştirilen bir hayvan olmasının yanı sıra, entansif, yarı 

entansif ve ekstansif yetiştirme sistemlerine oldukça uygundur. Kazlar, diğer 

kanatlılarla karşılaştırıldığında, yetiştiriciliği bakımından pahalı ekipman ve barınakları 

çok fazla gerektirmeyen ve bunun yanı sıra hastalıklara karşı daha dirençli hayvanlardı. 

Ekstansif yetiştirme sistemlerine uyum sağlamış yerli genotiplerin de bulunuyor olması 

doğal koşullarda hayvansal üretim sektörünün bir avantajıdır. 

Kanatlılar geviş getiren hayvanların aksine kaba yemleri tamamıyla 

değerlendirememektedir. Tavuk beslenmesinde kullanılan yem hammaddeleri, yüksek 

değerli olup kaba yemlerle karşılaştırıldığında oldukça pahalıdırlar. Tavukların pek 

değerlendiremedikleri yüksek selüloz içerikli mera otu, çayır oyu ve silaj gibi kaba 

yemleri kazlar değerlendirebildiğinden ülkemizin çoğu yöresinde yapılacak kaz 

yetiştiriciliği ekonomik yönden büyük önem kazanmaktadır. 

Dünyada kanatlı et ve yumurtalarının çoğu tavuklardan elde edilmesine rağmen, 

bazı belirli bölgelerde kaz ve ördeklerden elde edilen et miktarı önemli seviyededir. Kaz 

yetiştiriciliği faaliyetleri sonucunda üretilen et, tüy ve yağlı karaciğer gibi ürünler, 

Fransa, ABD ve Japonya başta olmak üzere dünya genelinde oldukça önemli düzeyde 

bir pazar potansiyeli ve ihracat imkanına sahiptir. Kaz etinde Polonya, Macaristan ve 

Çin en büyük ihracatçılar, Almanya ise en büyük ithalatçı konumundadır. 

Kaz eti için besiye alınan kazların gövdeleri de genellikle bütün veya kısmen 

parçalandıktan sonra paketlenerek pazarlanmaktadır. Kazların karaciğer ve tüyleri de 

çok önemli ürünlerdir. Dünya kaz tüyü dış ticaretinde Çin başı çekerken, ABD de başta 

gelen ithalatçı konumundadır. Uluslararası yağlı karaciğer piyasasında, üretimde 
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Macaristan, Fransa ve İsrail ilk sıralarda yer alırken, tüketimde ise Fransa, Çin, Tayland, 

Japonya ve Macaristan ilk sıralardadır. 

Günümüzde Dünya’da yetiştirilen en iyi kaz ırkları Toulouse, Embden, Afrika, 

Pilgrim ve Çin kazıdır. Bunların ilk üçü ağır cüsseli, Pilgrim orta cüsseli, Çin kazı ise 

hafif cüsseli bir ırktır. 

Türkiye kanatlı sektöründe; tavukçuluk alanında 1970’li yıllarda başlayan 

profesyonel anlamdaki gelişme çabaları, 1980’li yıllarda büyük bir ivme kazanmış ve 

1990’lı yıllardan günümüze kadar geçen süreçte, üretimin tüm ara basamaklarında 

büyük ölçüde bir başarı sağlanmıştır. Kanatlı sektöründe yakalanan bu başarılara karşın, 

dünyada birçok ülkede yoğun şekilde üretimde bulunulan, ekonomik değer açısından 

birden çok verim özelliği taşıyan, özellikle tüy ve yağlı karaciğer gibi hayvansal 

kaynaklı ürünler bakımından uluslararası ticarette önemli ihracat imkanlarına sahip olan 

kazların üretimi ve yetiştiriciliği konusunda belirli bir ilerleme kaydedilememiştir. 

Bilimsel ve teknolojik alanlardaki gelişmelerle birlikte, tüm dünyada olduğu gibi 

Türkiye’de de toplumsal yaşamda değişimler olmaya devam etmektedir. Hayat 

standartlarının yükselmesi, beslenme alışkanlıklarını da değiştirmekte ve hayvansal 

protein ihtiyacı gün geçtikçe artmaktadır. Dünya’da hızlı endüstrileşme ve nüfus artışına 

bağlı olarak, hayvansal protein gereksiniminin karşılanmasında tavuk eti dışındaki 

kanatlı hayvanların katkıları da giderek artmaktadır. Ticari ve geleneksel üretimde hindi 

ve ördek etini takiben kaz etinde de artışlar dikkati çekmektedir. Bununla birlikte kırsal 

kesimdeki insanların beslenme ihtiyacının bir kısmını karşılayan kazların özellikleri 

(besi performansı, et verimi ve kalitesi vb.) yeterince bilinmemektedir.  

Kazlar Anatidae familyasından Anser cinsinden, ilk evcilleştirilen hayvanlar 

arasında yer almıştır. Kazların evcilleştirilmesi M.Ö. 3000 yıllarında Mısır’da 

gerçekleşmiştir. Bazı araştırıcılar evciltmenin daha erken olabileceğini iddia etmektedir. 

Evcil kazlar çeşitli renk, görünüş ve büyüklüktedir. Dünya’da genellikle evcil kazlar 

yabani kazlardan daha fazladır. Evcil kazların başlıca iki tipi vardır. Bunlardan ilki; 

Avrupa orjinli kazlardır ve yabani Greylag kazlarından (Anser anser) orijin aldığı 

sanılmaktadır. İkincisi ise; Asya orijinli kazlar olup yabani Swan kazlarından (Anser 

cygnoides) orijin aldığı kabul edilmektedir. Çekoslayakya Beyazı, Embden, Landes, 

Pilgrim, Pomeranian, Sentetik Ukrayna, Beyaz Macar, Beyaz İtalyan kazı Avrupa 

orijinli kazlara, Çin, Huoyan, Kuban kazı Asya orijinli kazlara örnek olarak verilebilir.   
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Kazlar kuşlar içerisinde en zeki olanlarından biridir. Kazlar çok iyi bir hafızaya 

sahiptir ve gördükleri insanları, hayvanları ve olayları unutmazlar. Kazlarda normalde 

kanibalizm ve gagalama görülmez ve diğer hayvanlarla uyum içerisinde yaşayabilirler.  

 

Aves (Kuşlar) 

Takım  Anseri formes (Ducks , Geese, Swans) 

  

Familya  Anatidae (Dabbling duck, geese) 

    

Cins  Anas  Cairina  Anser  

Tür  Platyrhyn chos Moschata  Anser  

 Domestic duck Muscovy duck Goose  

Şekil 3.7.1. Kazların zoolojik sınıflandırılması. 

Kazlar vücut büyüklüğü ve görünüm bakımından ördek ve kuğular arasında yer 

alırlar. Kazların yaşam süreleri 20-60 yıl arasında değişmektedir. Et üretiminde 

kullanılacak damızlık kazlar genellikle 3-5 yıl elde tutulursa yumurta verimleri daha 

yüksek olmaktadır. Ancak geleneksel yetiştirmede bu süre 10 yıla kadar 

uzayabilmektedir.  

Dişi ve erkek kazların tüy renkleri ve görünümleri birbirine benzediğinden 

cinsiyet ayrımı zordur. Cinsiyet tayininde uygulanan en etkin yöntem cinsiyet 

organlarının muayene edilmesidir. Günlük kaz palazlarının cinsiyeti, tavuk civcivleri 

için kullanılan tekniğe benzer bir şekilde kloakın muayenesi ile belirlenebilir. 

Muayeneyi yapan kişi tecrübesiz ise cinsel organlara zarar verebilir. Ergin kazlarda 

kloak muayenesi ile cinsiyet tayini palazlara göre daha kolaydır. Spiral şekilde ve beyaz 

olan penis, tam gelişmemiş kazlarda 1 cm iken, yetişkin erkeklerde 4 cm’ye kadar 

çıkabilir. Yetişkin kazlarda hayvanların davranışlarına bakılarak da cinsiyet tayini 

yapılabilir. Bu amaçla sürü birkaç gün süreyle dikkatle gözlenerek erkeklerle dişiler 

arasındaki farklılıklar belirlenebilir. Erkek kazlarda yüksek ince bir ses, biraz daha 

büyük bir vücut, daha uzun bir boyun, daha büyük bir baş bulunmakta ve sürüye 

yaklaşıldığında erkek kazlar kaçmaktadırlar. Dişi kazlarda ise kısık kaba bir ötüş, 

yumuşak bir karın, yumurta veren kazlarda geniş pelvis kemikleri bulunmaktadır.  
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Kazların en önemli verimleri arasında et, karaciğer ve tüy sayılabilir. Bunun yanı 

sıra yumurta verimi ve yağı da önemlidir. Kazlarda yumurta verimi yılın erken 

dönemlerinde başlar ve asıl yumurtlama periyodu ilkbahardır. Yumurtlamaya 

başladıktan 5-6 hafta sonra en yüksek verim düzeyine ulaşırlar. Yumurtlama genelde 

Ocak-Şubat ayında başlayarak ve Haziran-Temmuz ayına kadar devam etmekte ve bu 

dönem yaklaşık 130 gün sürmektedir. Kazlarda yumurta kabuğu oluşturma uzun zaman 

aldığından genelde gün aşırı yumurtlarlar. Fakat bazen peş peşe yumurtlama da 

görülebilir. Irklara göre değişmekle birlikte kazlar bir sezonda 15-60 adet yumurta 

verebilmektedirler. Kazlarda yumurta verimi, ilk yıllarda sonraki yıllara göre daha fazla 

olup,  10 yaşına kadar verimli olarak kullanılabilmekte ve yumurtaların ağırlıkları 200 

grama kadar çıkabilmektedir. Kaz yumurtalarının kuluçka süresi ırklara göre 28 ile 35 

gün arasında değişir. Örneğin hafif cüsseli bir ırk olan Çin kazlarında kuluçka süresi 28-

30 gün; Embden, Mısır ve Toulouse kazlarında ise 33-35 gün olarak gerçekleşmektedir. 

Kazlarda ortalama döllülük oranı %60-90, kuluçka randımanı %50-90 arasında 

değişmektedir.  

Entansif şartlarda yürütülen kaz besiciliğinde yüksek enerji ve protein içerikli 

rasyonlar ile beslenen hayvanlarda besi süresi yaklaşık olarak 14 hafta sürmektedir. 

Ticari işletmelerde, bu şekilde büyütülen kaz palazları 8. hafta sonunda 4 kg, 14 hafta 

içerisinde ise 6 kg ağırlığa ulaşabilmektedir. Kesim sonrası karkas randımanı ortalama 

% 70-75 dolayında bulunmaktadır. Kazlar et için beslendiklerinde diğer kanatlı türlerine 

göre daha düşük yemden yararlanma oranı ile birlikte yüksek bir canlı ağırlık artışı 

göstermektedirler. Ticari amaçla kazlar iki şekilde büyütülmektedirler. Birincisi; kazlar 

belirli bir süre merada kalırlar (16-28 hafta) ve kesimden 2-3 hafta önce yoğun bir 

besleme programına tabi tutulurlar. İkincisi ise; kazlar kapalı yerlerde 8-9 hafta yoğun 

bir besiye alınırlar ve kesime gönderilirler. Bu 8-9 haftalık süre 12-14 hafta olarak da 

uygulanabilmektedir. Her iki metotta yetiştirilen kazlar arasında canlı ağırlık, tüy 

miktarı, karkas ağırlığı, görünüş, et miktarı ve tat bakımından farklılıklar 

bulunmaktadır. Bu iki metod ile toplam üretilen kaz eti miktarı ülkeden ülkeye, yerel 

ekonomi ve zirai şartlara, yetiştirme geleneklerine, bakım standartlarına ve kaz etine 

olan ilgiye bağlı olarak değişmektedir. 

Kazlardan elde edilen, ekonomik değeri yüksek ürünlerden birisi de tüydür. Kaz 

tüyleri; kışlık giysi, mont, yatak, yastık, yorgan, koltuk üretimi vb. alanlarda 
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kullanılabilmektedir. Kazların karın ve göğüs altı tüyleri ile yumuşak vücut tüyleri çok 

değerlidir. Kaba tüylerin değeri yumuşak tüylere göre biraz daha düşük olup,  yetişkin 

bir kaz palazından yaklaşık 100 gr kuru tüy elde edilebilmektedir. 

Kazlarda yağlı karaciğer üretimi, 9-25 haftalık yaşta bulunan kazların 14-21 gün 

süreyle ve değişik metotlar vasıtasıyla zorla beslemeye (force feeding-cramming) tabi 

tutulması sonucunda gerçekleşmektedir.  Bu süreçte başlangıç ağırlığı ortalama 80 gr 

olan karaciğerin ağırlığı 600-1000 grama kadar çıkabilmektedir. Kazlarda (Anser anser) 

zorla beslemeye tabi tutulan hatlar geliştirilmiştir. Bunlar; seleksiyonla elde edilen, 

yağlı karaciğer üretimi kapasitesi yüksek Oie du Gers ve Oie Grise du Sud-oiest 

hatlarıdır. Zorla besleme süreci pratikte FAO (Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım 

Örgütü) tarafından onaylanmasa da, AB tarafından geleneksel olarak kabul edilmekte ve 

sadece belirli bölgelerde yapılmasına izin verilmektedir.  Ayrıca kazlardan elde edilen 

yağ yemeklerde kullanılan çok değerli bir maddedir. 

Kazlar bazı yetişen filizlere zarar vermeksizin yabani zararlı otların kontrolünde 

herhangi bir yaşta kullanılabilirler. Yabani otların temizlenmesi bakımından en iyi 

performansı 6 haftalık genç kazlar gösterirler. Kazlar; mısır, pamuk, şeker kamışı, çilek 

tarlaları ile fidanlık, meyve bahçeleri ve üzüm bağlarının yabani otlarını çok iyi 

temizlemektedirler. Bununla birlikte kazların bazı filizleri niçin yemedikleri 

bilinmemektedir. Yabani ot temizliğindeki temel nokta kazların aç tutulmasıdır. 

Kazlar yabancı seslere ve rahatsız edilmelere karşı tepki gösterirler ve hep bir 

ağızdan gürültü yaparlar. Yaklaşan tehlikelere karşı tıslama sesiyle karşılık verirler ve 

başlarını eğip uzatarak tehlikeye gözdağı verirler. Kazlar iyi bir bekçi köpeği gibi görev 

yaparlar. Kaz ırkları ele alındığında az ya da çok bekçilik özelliği taşımalarına rağmen, 

Çin kazı bekçilik görevi için en çok kullanılan ırktır. Havaalanı, hapishane, askeri üs, 

cephanelik gibi kritik yerlerin güvenliklerinin sağlanmasında kullanılmaktadırlar. 

Kaz yetiştiriciliği daha çok kuzey ülkelerinde, yani iklimi oldukça soğuk olan 

ülkelerde yapılmaktadır. Çünkü kazlar sıcaktan çok, iklimi serin olan bölgelere daha iyi 

adapte olabilmektedir. Kazlar dünyanın her tarafında bulunabilirler. Kazlar minimum 

barınak şartıyla kuzey kışlarına direnç gösterebilme yeteneğine sahiptir. Gölgelik 

sağlandığında sıcak iklimlere de aynı oranda adaptasyon sağlayabilmektedirler. Bu 

geniş adaptasyon yeteneklerine rağmen, ticari olarak yetiştiriciliği Asya ve Avrupa’daki 

birkaç ülkede önemlidir. 
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Türkiye’de kaz üretimi; Doğu Anadolu, Orta Anadolu ve İç Ege Bölgeleri başta 

olmak üzere, tarımla uğraşan ailelerce özellikle kış aylarında aile içi tüketime yönelik 

olarak yapılmakta olan, ek bir hayvansal üretim faaliyetidir. Doğu Anadolu Bölgesinde 

kazlar ilkbaharda palaz üretimini takiben bir aylıktan itibaren mera ve hasat 

mevsiminden sonra da anızlarda beslenmektedir. Sonbaharda bir aylık süre ile tane 

yemlerle (buğday, arpa, mısır, yulaf) besi yapılarak kazlar kesilmektedir. Kesilen 

kazların büyük çoğunluğu ucuz ve temini kolay bir ürün olarak aile tüketiminde 

kullanılmakta,  üretim fazlası olanlar ise mahalli pazarlarda canlı veya karkas olarak 

satılmaktadır. Ardahan, Kars gibi kaz yetiştiriciliğinin yoğun olduğu yörelerde halk, 

enerji ve protein gereksiniminin önemli bir kısmını kaz eti ve yağından karşılamaktadır.  

Tablo 3.7.1. Türkiye ve Yozgat kanatlı hayvan varlığı ile Yozgat ilinin Türkiye içindeki payı 

Yıl Kanatlı (adet) Türkiye 
Değişim 

%* 
Yozgat 

Değişim 
%* 

Yozgat’ın 
payı %** 

2015 

Yum. Tav. 98.597.340 72,00 964.481 43,89 0,98 
Et Tavuğu 213.658.294 198,03 33.000 -86,94 0,02 

Hindi 2.827.731 -14,08 24.625 -73,97 0,87 
Kaz 850.694 -51,25 20.240 -79,34 2,38 

Ördek 398.387 -66,80 5.359 -91,95 1,35 
Toplam 316.332.446 133,89 1.047.705 -11,37 0,33 

2005 

Yum. Tav. 60.275.674 5,15 727.819 8,58 1,21 
Et Tavuğu 257.221.440 258,80 54.000 -78,63 0,02 

Hindi 3.697.103 12,34 26.517 -71,97 0,72 
Kaz 1.066.581 -38,88 34.212 -65,09 3,21 

Ördek 656.409 -45,29 13.697 -80,93 2,09 
Toplam 322.917.207 138,75 856.245 -27,57 0,27 

1995 

Yum. Tav. 57.324.654 - 670.285 - 1,17 
Et Tavuğu 71.689.773 - 252.700 - 0,35 

Hindi 3.291.000 - 94.615 - 2,87 
Kaz 1.745.163 - 97.994 - 5,62 

Ördek 1.199.925 - 66.572 - 5,55 
Toplam 135.250.515 100 1.182.166 100 0,87 

*: 1995 yılına göre değişim,  **: Yozgat ilinin Türkiye hayvan varlığına oranı.  
*, **: hesaplanmış değerlerdir. 

Türkiye kanatlı hayvan varlığı 1995 yılı baz alınarak incelendiğinde, yumurta 

tavuğu ve et tavuğu sayısal olarak artış eğilimindeyken hindi, kaz ve ördek varlığı 

azalma göstermiştir (Tablo 3.7.1). Özellikle 2005 yılında ki kuş gribi vakaları 

sonrasındaki azalma dikkat çekmektedir. Son yıllarda sayısal olarak azalma görülse de, 

halk elinde yetiştirilen kaz varlığının 2013 yılından itibaren artma eğiliminde olduğu 

söylenebilir. Bu artıştaki en büyük etmen, kazların geleneksel üretimdeki vazgeçilmez 

yeridir. Özellikle kış döneminde kırsalda yaşayan insanların hayvansal gıda ihtiyacını 
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karşılayan kaz, buna ilaveten köyden kente göç eden insanların da vazgeçemediği bir 

üründür. Son yıllarda ticari kaz yetiştiriciliği yapmak isteyen müteşebbislerin 

sayısındaki artış da dikkat çekmektedir. Müteşebbisler kaz yetiştiriciliğine küçük ve orta 

büyüklükte işletme yapısıyla girmekte fakat kuluçka ve yetiştiricilik konusundaki 

eksiklikleri nedeniyle karlılık sağlayamamaktadır. 

Hayvancılık potansiyeli ve bu bölümde de verilen tabloda görüldüğü üzere 

Türkiye’de ve Yozgat ilinde %80’e varan bir azalma olsa da bu durum sektörün 

canlanabilmesi için bir avantaj oluşturmuştur. Bu avantajın katma değere 

dönüştürülebilmesi için gerekli yatırımlar yapılmalıdır. Yozgat ilinin ekolojik yapısı ve 

coğrafyası kaz yetiştiriciliğine uygundur. Kaz ve kaz ürünlerine Ankara, İstanbul, İzmir, 

Bursa, Sakarya ve Antalya illerinden yoğun talep bulunmaktadır. Ankara’da işletmecilik 

yapan lokantanın bile sadece 1500 adet kaz talebi olduğu belirlenmiştir. Bu pazara 

yakınlık nedeniyle üretimde artış olacağı görülmektedir. Hatta kaz varlığının en yüksek 

olduğu ve kaz adıyla da anılan Kars ili üreticileri bile Yozgat ilinden kaz ve kaz ürünleri 

satın almaktadır. Her yönüyle kaz yetiştiriciliği Yozgat için rekabet ve katma değeri 

yüksek bir sektör olacaktır.  

Tablo 3.7.2. Türkiye’de kaz yetiştiriciliğinin yoğunlaştığı iller ve Türkiye toplam kaz 
varlığı içindeki payı (%) (TÜİK, 2016) 

İller 

2015 2010 2005 2000 

Kaz 
varlığı 
(adet) 

Kaz 
varlığı 

içindeki 
payı 
(%)* 

Kaz 
varlığı 
(adet) 

Kaz varlığı 
içindeki 

payı (%)* 

Kaz 
varlığı 
(adet) 

Kaz varlığı 
içindeki 

payı (%)* 

Kaz 
varlığı 
(adet) 

Kaz varlığı 
içindeki 

payı (%)* 

Kars 270000 31,7 96480 13,5 140 194 13,1 110 350 7,4 
Muş 99382 11,7 101840 14,2 111 145 10,4 172 000 11,5 
Ardahan 66640 7,8 126133 17,6 142 000 13,3 97 680 6,5 
Afyon 32130 3,8 27 495 3,8 26 830 2,5 36 420 2,4 
Samsun 29332 3,4 32 468 4,5 43 656 4,1 62 880 4,2 
Şanlıurfa 24254 2,8 15 344 2,1 35 300 3,3 27 900 1,9 
Yozgat 20240 2,4 33328 4,7 34 212 3,4 87 400 5,8 
Konya 15792 1,9 17 023 2,4 57 062 5,3 39 780 2,7 
Erzurum 13697 1,6 15 198 2,1 22 788 2,1 32 390 2,2 
Ağrı 11650 1,4 15 866 2,2 31 200 2,9 44 600 3,0 
*= hesaplanmış değerlerdir (Türkiye toplam kaz varlığına göre). 

Tablo 3.7.2’de görüldüğü üzere Yozgat ilinin Türkiye kaz varlığı içindeki payı 

%2.4 olarak hesaplanmıştır. Oransal olarak düşük görünse de Yozgat ilinin kaz 

sektöründeki yeri yerel ve ulusal basında yapılan çalışmalar sayesinde çok önemli bir 

noktadadır. Üreticilerin pazarlama sıkıntısı bulunmamaktadır. Sadece ırk seçimi ve bilgi 
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yetersizliği sorun oluşturmaktadır. Bu sorunların çözümü noktasında da Bozok 

Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından çalışmalar devam etmektedir.  

Dünyanın birçok bölgesinde olduğu gibi Türkiye’de de kaz varlığı coğrafi 

farklılıklar göstermektedir. Türkiye’de kaz yetiştiriciliği iklimin daha soğuk, akarsu 

kaynaklarının bol olduğu ve geniş çayır alanlarının bulunduğu yörelerde ve genellikle 

ekstansif olarak yapılmaktadır. Bu yörelerde uygun iklim ve coğrafik yapının yanı sıra 

üretim maliyetinin düşük olması, kaz etinin yöresel tuzlama ve kurutma gibi depolama 

yöntemleriyle uzun süre korunması ile bu yörede yaşayan halkın kaz eti tüketim 

alışkanlığı yetiştiriciliği olumlu etkilemektedir.  Kars, Ardahan ve Yozgat illerinde kaz 

en değerli kanatlı hayvan türü konumundadır ve ticari değeri de artmaya başlamıştır. 

Kars ve Ardahan yörelerinde yetiştirilen kazların büyük bir çoğunluğu, karın bölgeye 

ilk yağdığı Ekim-Kasım aylarında kesilmektedir. Kesimler için karın yağması ve yerde 

tutmasının beklenmesinin en önemli nedeni kesilen kazların karkaslarının açık havada 

kurutularak muhafaza edilme geleneğidir. Kars ve Ardahan yöresinde bir aile yılda 

ortalama 3-5 adet, daha uygun koşullara sahip olanlar ise 40-50 adete kadar kaz kesimi 

yapmaktadır.  

Son yıllarda sektöre yapılan desteklemeler olumlu görülmektedir. Kaz 

yetiştiriciliği konusunda müteşebbislerin doğru yönlendirilmesi özem arz etmektedir. 

Yozgat ilinde hali hazırda modern işletmelerin kurulmaya başlaması ve ilde kaz etinin 

değerli olması önem arz etmektedir. Yapılacak çalışmalar ve damızlık üretim 

istasyonuyla öncelikli olarak yetiştiricilik geliştirilmelidir. Buna paralel olarak 

pazarlama ağı genişletilmelidir. İklim ve coğrafi şartlar Yozgat iline uygundur ve 

yetiştiricilik geliştirilmelidir. Bilimsel çalışmaların Yozgat ilinde yoğun bir şekilde 

yapılması ayrıca kaz yetiştiriciliği için avantaj sağlamaktadır. Üniversitenin üretim 

üzerinde yoğun çalışmalar gerçekleştirmesi ve bilgi ile tecrübe sağlaması en büyük 

katma değerdir. Kaz yetiştiriciliği konusunda müteşebbislerin doğru yönlendirilmesi 

özem arz etmektedir. Oluşan bilgi kirliliği giderilerek üreticiler sürdürülebilir bir 

yetiştiriciliğe yönlendirilmelidir. Yeni işletmelerin kurularak, modern tarım 

uygulamaları ile üretimler gerçekleştirilmelidir.  
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Tablo 4.1. Yozgat kaz yetiştiriciliği GZFT analizi 

Güçlü Yönleri Fırsatlar 

• Sayısal olarak Türkiye’de ilk 10 
içerisinde olması 
• Uygun çevre, iklim ve ekoloji 
• Geleneksek olarak üretimin hali 
hazırda devam etmesi 
• Üniversitenin kaz yetiştiriciliğine 
yatırım yapması 
• Yozgat ilinde kaz ve ürünlerine 
olan talep  

• Büyük tüketim merkezlerine 
yakınlığı 
• Üniversitenin kaz yetiştiriciliğine 
verdiği önem 
• Üniversite-üretici-sanayi 
işbirliğinin gelişmesi  
 

Zayıf Yönleri Tehditler 

• Ruhsatlı kaz üretim tesislerinin az 
olması 
• Bilgi kirliliği ve eksikliği  
• Mevcut üretimde kullanılan 
barınakların yetersizliği  

• Beklenmeyen ülkesel ekonomik 
sorunların oluşması 
• Aile işletmelerinin ruhsatlı işletme 
olmaktan korkması 
• İşbirliği için gerekli desteğin 
bulunamaması  

  

Yapılan GZFT analizinde de belirtildiği üzere Yozgat ili kaz yetiştiriciliğine 

uygun bir bölgedir. Zayıf yönlerin güçlenmesi ile söz sahibi bir il olabilecektir. 

Fırsatların değerlendirilmesi aşamasında yapılacak birçok çalışmaya ihtiyaç vardır. 

Özellikle üniversite-üretici-sanayi işbirliği ile sektörün entegre bir üretime dönüşmesi 

gereklidir. Bu sağlanamadığı takdirde sadece üretimin olduğu fakat ürüne işlenemediği 

bir sektör oluşmuş olacaktır. Her üretim sektöründe olduğu gibi kaz yetiştiriciliğinde de 

tehditler mevcuttur. Fakat altyapısı yeni hazırlanan kaz yetiştiriciliği için bu tehditlerin 

fırsata dönüştürülme imkânı çok yüksektir.  

3.8. Serbest gezinmeli sistemde et ve yumurta tavuğu yetiştiriciliği potansiyeli 

Günümüzde kanatlı yetiştiriciliği entansif koşullarda sürdürülmektedir. Piliç eti 

üretimi için, dünya genelinde hızlı gelişen hibrid hatlar yüksek barındırma 

yoğunluklarında derin altlıklı sistemlerde yetiştirilmektedir. Kısa sürede hızlı canlı 

ağırlık artışı ve kümeste sağlanan kısıtlı çevresel koşullar etlik piliçlerde metabolik 

rahatsızlıklar, iskelet problemleri, davranışsal ve refah problemleri gibi sorunlara neden 

olmaktadır. Özellikle Tayland gibi yüksek barındırma yoğunluklarının uygulandığı bazı 

ülkeler hayvanların davranışları kısıtlandığı ve refahın sağlanamadığı için tepki 

almaktadır. Diğer yandan, ticari yumurta tavukçuluğunda konvansiyonel kafesler 
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kullanılmaktadır. Yumurtacı tavukların dar ve sınırlı alana sahip kafes gözlerinde 

barındırılmasına dayanan bu sistemde, hayvanların hareketsiz kalması, kafes 

yorgunluğunun görülmesi, doğal davranışlarının engellenmesi gibi bazı problemler 

görülmektedir (İpek ve Sözcü, 2015).  

Tüketicilerin hayvan refahı ve güvenilir gıda üretimine karşı duyduğu endişe ve 

hassasiyet başta Avrupa Birliği olmak üzere dünya genelinde giderek 

yaygınlaşmaktadır. Tüketicilerin üretimin doğayla dost şekilde yapılması ve hayvan 

haklarının ihlal edilmemesi yönündeki baskıları büyük yankı uyandırmıştır. Hem piliç 

eti hem de yumurta üretiminde entansif yetiştirme sistemlerine alternatif olarak organik 

ve free range (serbest dolaşımlı) yetiştirme sistemleri ortaya çıkmıştır (İpek ve Sözcü, 

2015).  

Bu gelişmeler sonucunda Avrupa Topluluğu, kafeste barındırılan tavuklarda 2004 

yılına kadar geleneksel kafeslerin yerine içinde tünek, folluk ve eşinme alanlarının 

olduğu kafeslerin alacağını, 2012'den sonra ise geleneksel kafeslerin tamamen 

yasaklanacağını bildiren yeni düzenlemeler getirmiştir. Bu düzenlemeler ile birlikte 

yumurta tavukçuluğunda kafes sisteminin yerine alternatif olarak tünekli ve kuşluklu 

tip, serbest gezinmeli (free-range) gibi sistemler kullanılmaya başlanmıştır (Yenilmez 

ve Ürük, 2016).  

Alternatif yetiştiricilik sistemlerden biri olan free-range sistemi; tavukların doğal 

davranışlarını rahatlıkla sergileyebildikleri, temiz havadan, güneş ışığından ve yeşil 

alanlardan yeterince yararlanabildikleri bir sistemdir. Bu sistemde tavuklar daha sağlıklı 

koşullarda barındıkları, daha az strese maruz kaldıkları ve doğadaki çeşitli 

yiyeceklerden (çim, böcek, solucan) yararlandıkları için beslenme maliyeti azalmakta, 

daha doğal, daha lezzetli et ve yumurtalar üretilmektedir. Diğer taraftan hayvanların 

uzun sürede kesime gelmesi, canlı ağırlık artışının düşük olması, maliyetin yükselmesi, 

sağlık ve güvenlik problemlerinin artması gibi olumsuzlukları da beraberinde 

getirmektedir. Serbest sistemin avantaj ve dezavantajları hakkında bilgi sahibi 

olunmasının; yetiştiriciliğe yeni başlayanlar ile hali hazırda yetiştiricilik yapanlara ışık 

tutması ve tüketici tercihlerine yön vermesi açısından önemlidir (Yenilmez ve Uruk, 

2016). 

Avantajları;  

- Tavukların temiz havada ve bol güneş ışığı altında yetişmesini mümkün kılar. 
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- Açık alan hayvanlara doğal davranım özgürlüğü sağlar. 

- Tavukların özellikle araştırma ve yiyecek arama davranışlarını teşvik eder. 

- Bitkilerin çeşitliliği gagalama, tırmalama ve ısırma davranışlarını ortaya çıkarır. 

- Açık arazide olma böcek, solucan ve küçük hayvanları avlamaya teşvik eder. 

- Dışarıda yapılan egzersizler kemiklerin dayanıklılığını ve iyi bir tüy yapısı oluşumunu 

mümkün kılar. 

- Vücut kondüsyonunu geliştirir. 

- Hayvanlar yavaş geliştiği için etin tekstür ve lezzeti iyidir. 

- Etin kırmızı rengi artmaktadır. 

- Abdominal yağ oranı diğer sistemlere göre düşüktür. 

- Yumurta verimi serbest dolaşan tavuklarda daha yüksektir. 

- Yumurta sarısında renk daha koyudur. 

- Yumurta kabuk kalınlığı fazladır. 

- Kırık ve çatlak yumurta oranı düşüktür. 

- Açık alanda olmak stresi azaltır ve hayvanların kaçmasına imkan verdiği için tüy 

yolma ve kanibalizmi azaltır. 

- Dışarıda yetişen tavuklar kapalı ortamda yetişen tavuklara göre daha korkusuz olurlar 

ve sürüde horozlar bulunuyorsa tavuklarda saldırganlık oranı düşer. 

- Temiz hava parazitlere karşı tavuklarda bağışıklığın gelişmesini sağlar. 

- Daha çok yerli ırklar kullanıldığı için hayvanlar enfeksiyonlara karşı daha dirençlidir 

ve hastalık riski azdır. 

- Amonyak ve diğer zararlı gazlar, toz ve nem gibi hayvanlara zararlı bir ortam 

olmadığından daha refah bir ortamda yetişirler. 

- Bağışıklık geliştiği için hayvanlarda yaşama gücü yüksek, ölüm oranı düşüktür. 

- Hayvan dışkıları ile yeşil alanlar doğal olarak gübrelenmiş olmakta ve toprak 

verimliliği artmaktadır.  

- Ekonomik bir sistemdir, barınak maliyeti düşüktür. 

- Birçok besin ihtiyacını yeşil alandan karşıladıkları için tavukların tükettiği yem 

miktarı düşüktür. 

- Merada ve tarlada bulunması istenmeyen zararlı böcekleri ortadan kaldırarak biyolojik 

mücadele sağlar, 

- Satış fiyatı konvansiyonel ürünlere göre daha yüksektir. 
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Dezavantajları ise;  

- Sağlık problemleri fazladır. 

- Hayvan sayısı fazla olduğu için ortam hijyenin sağlanması zordur. 

- Güvenlikle ilgili problemler vardır. 

- Yeterli güvenlik tedbirleri alınmadığında açık havada dolaşmak enfeksiyöz 

hastalıklara yakalanma ve ölüm riskini artırır. 

- Yırtıcı hayvan saldırı tehlikesi vardır. 

- Açık alanda bulunan yabani kuşlar hastalık taşıyabilir. 

- Açık alanda bulunan solucanların patojen taşıma riski ile gelişen hastalık riski vardır. 

- Kırmızı akarlar gibi dış parazit riski fazladır ve anemi yüzünden ölümlere neden 

olabilir. 

- Açık alanda olunması ve sürü büyüklüğünün fazla olması nedeniyle hastalık ve 

parazitlerin yayılma riski fazladır. 

- Zararlı bitki tohumları ve bitkilerden kaynaklı rahatsızlıklar olabilir. 

- Tavuklar tarafından toprak yeme problemleri gelişebilir, dioksin gibi zararlı 

maddelerin bulaşması ile sağlık problemleri yaşanabilir. 

- Sürü büyüklüğü ve fazla hareketten dolayı ayak problemi ve kemik kırığı oluşumu 

riski fazladır.  

- Hayvanlar arasında sosyal stres daha fazladır. 

- Yırtıcı hayvanlara av olma riski korku yaratarak refahı düşürebilir. 

- Horozların sürüde olması bazen tavukların yaralanmasına neden olur, bu da tüy çekme 

davranışını ve kanibalizmi tetikleyebilir. 

- Beslenmede dengesizlikler olabilir. 

- Sıcak bölgelerde ve sıcak mevsimlerde yem tüketimi ile ürün kalitesi düşebilmektedir. 

- Yabani kuşların katkısıyla toplam yem tüketimi ve yem saçımı fazla, yemden 

yararlanma oranı düşük olabilmektedir. 

- Hayvanlarda verimlilik düşüktür. 

- Etçi tavuklarda büyüme performansı düşüktür ve uzun sürede kesime gelir. 

- Açık alanlardaki çamurlanma ve tahribat tavuklarda dışarı çıkma isteğini azaltabilir. 

- Bu sistemde yumurta iç ve dış kalite özelliklerinin sürekliliğinin sağlanması oldukça 

zordur. 

- Yumurta kabuğunda bakteri kontaminasyonu fazladır. 
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- Serbest sistemde yetiştirilen tavuk yumurtalarında ağır metaller daha yüksektir. 

- Folluk dışına yumurtlama fazla olduğu için kirli ve kırık yumurta oranı fazladır. 

- Tüketici için alım fiyatı yüksektir. 

Bu sonuçların ışığı altında, ülkemizde geleneksel kafes yetiştiriciliğine alternatif 

yetiştiricilik sistemlerinden biri olan free-range (serbest sistemin) sisteminin, diğer 

yetiştirme sistemlerine göre daha avantajlı ve ekonomik olduğu ortaya açıkça 

görülmektedir. Free-range sisteminin tavuk yetiştiriciliğinde kullanımı ile bir taraftan 

hayvan refahı, diğer taraftan üretici ve tüketici çıkarları gözetilmektedir.  

Organik ve free range yetiştirme sistemleri başta Avrupa olmak üzere diğer 

gelişmiş ülkelerde giderek yaygınlaşmaktadır. Bunun en iyi göstergesi de, organik 

üretim ile ilgili veriler olup, 2012 yılında Avrupa Birliği’ne üye ülkeler arasında Fransa 

ve İngiltere organik üretimde ilk sıralarda yer almaktadır. Türkiye’de ise yaklaşık olarak 

48.040.778 adet organik yumurta ve 1029,35 ton organik kanatlı eti üretilmektedir. 

Dünya genelinde üretim miktarları artma eğiliminde olup, bu sistemlere karşı olan talep 

artmakta ve ilerleyen zamanda da artacağı düşünülmektedir (İpek ve Sözcü, 2015).  

Yozgat ili geniş mera alanları ve korunmuş doğası ile serbest sistem kanatlı 

hayvan yetiştiriciliği için çok uygun bir bölgedir. Konvansiyonel kanatlı üretimi entegre 

yetiştiricilik şeklinde faaliyet göstermektedir. Entegre yetiştiricilik de üretim 

merkezlerini oluşturmuştur. Yozgat ilinde yeni entegreler oluşturmak etlik piliç ve 

yumurta tavukçuluğu için mümkün görünmemektedir. Fakat serbest sistem 

yetiştiriciliğe uygun yapıda olması büyük bir avantajdır. Büyük tüketim merkezlerine 

yakınlığı ayrıca bunu desteklemektedir. Hali hazırda ruhsatsız işletmelerde serbest 

sistem kanatlı yetiştiriciliği yapılmaktadır. Bu kontrolsüz ve sağlıksız bir üretimi 

beraberinde getirmektedir. Biyogüvenlik önlemi olmayan işletmelerden elde edilen 

ürünlerin yine bu şartları taşımadan tüketicilere ulaşması esasında büyük bir sorun 

oluşturmaktadır. Tüketicilerin yanlış yönlendirilmesi ve üreticilerin yetiştiricilik ve 

pazarlama yanlışlıkları bu sektörün ilerde sıkıntıya gireceğini göstermektedir. Bunlara 

bağlı olarak kontrollü fakat hayvan refahı uygulamaları yüksek bir yetiştiricilik olan 

serbest gezinmeli üretim ön plana çıkmaktadır.  

Serbest sistem kanatlı hayvan yetiştiriciliğine ait veriler bulunmamaktadır. Bunun 

sebebi ise bu sisteme kayıtlı işletmelerin az olması ve diğerlerinin de kapalı sistem 

içerisinde görülmesidir. Esasında yanlış bir algı ile serbest sisteme kanatlı hayvan 
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yetiştiriciliği organik tarım ile karıştırılmaktadır. Bu nedenle bu sistemdeki veriler 

Bakanlık ve TÜİK tarafından ya konvansiyonel üretim içerisinde ya da organik üretim 

içerisinde değerlendirilmektedir. Bu nedenle bu kısıma ait veriler organik tarım üretimi 

kısmında verilmiş olup burada tekrar edilmemiştir.  

Yozgat ilinde hem sayısal hem de kalite bazında üretimi artırmanın en önemli 

yolu serbest gezinmeli etlik piliç ve yumurta tavukçuluğunun geliştirilmesidir. Öncelikli 

olarak Yozgat ili ve çevresinin ihtiyaçları karşılanarak daha sonra büyük tüketim 

merkezlerine pazarlamanın gerçekleştirilmesi mümkün olacaktır. Ayrıca alternatif 

kanatlı yetiştiriciliğinde kaz, ördek ve hindi de önemli yer tutmaktadır. Bunların dışında 

üretimi yapılabilecek kanatlı türleri keklik, sülün, beç tavuğu ve bıldırcındır. Bu türlerin 

yetiştiriciliği yapılarak Yozgat ülkede bir merkez haline getirilebilir.  

Tablo 4.1. Yozgat serbest sistem kanatlı hayvan yetiştiriciliği GZFT analizi 

Güçlü Yönleri Fırsatlar 

• Konvansiyonel üretimin 
yaygınlaşmamış olması avantaj 
sağlamaktadır 
• Temiz bir çevrenin olması 
• Müteşebbislerin talepleri  
• Yozgat ili nüfusunun az olmasına 
rağmen iç pazar olanaklarının yüksek 
olması 
• Büyük tüketim merkezlerine 
yakınlık 
• Büyük tüketim merkezlerinde 
oluşan talep   
• İç Anadolu’da oluşan kanamalı 
kırım Kongo-kene korkusu ve serbest 
gezinmeli sistem ile bunu önleme algısı 

• Uygun ekolojik şartların varlığı  
• Desteklemelerim varlığı  
• Tüketicilerin talepleri 
• Serbest gezinmeli sisteme yönelen 
üretim stratejisi 

Zayıf Yönleri Tehditler 

• Sektörün bilgi ve tecrübe eksikliği 
• Sistemin yanlış uygulanıyor olması 
• Gerekli alt yapının tam olarak 
hazır olmaması 
• Üretimim organik üretim ile 
karıştırılıyor olması 

• Açık sistemlerin en büyük sorunu 
kuş gribi gibi hastalıkların olmasıdır 
• Hastalıklara açık sistemde 
yönetmeliklere uymak gereklidir. Bu 
yüzden şartlar üreticileri zorlayabilir 

 

Yozgat ilinde serbest sistem kanatlı yetiştiriciliği için gerekli alt yapı ve alan 

mevcut olup, üretici ve müteşebbislerin uygulamalı eğitimi ve model tesislerin 

demonstrasyonu ile modern, sağlıklı ve kalite bir üretim gerçekleştirilebilecektir. 
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Kanatlı hayvan yetiştiriciliği özellikle alternatif üretim sistemleri (organik, serbest 

sistem) için fizibildir.  

Bu sistemin, avantaj ve dezavantajlarının tanıtılması ve tarıma elverişli olmayan 

arazilerde uygulamasının yaygınlaştırılması ile kırsal kesimde yaşayan nüfusun 

kalkınmasına ve köyden kente göçün önlenmesine katkıda bulunacaktır. Özellikle 

organik ve iyi tarım uygulamalarının yaygınlaşması bu sistemin önemini daha iyi 

şekilde ortaya koyacaktır. Burada amaç; diğer illerden bir adım önde olabilmek için 

proje ve eğitim çalışmalarına şimdiden başlamak olmalıdır.  

3.9. İyi tarım ve organik tarımın (bitkisel ve hayvansal üretimde) bölgede 

geliştirilebilme olanakları    

3.9.1. İyi tarım uygulamaları 

Günümüz teknolojisi ve yenilikler her sektörü olduğu gibi tarım sektörünü de 

etkilemiş; geleneksel üretim teknikleri yetersiz kalmıştır. Bu anlamda Sanayicilerin 

tarıma olan ilgisi artmış, artık sermaye hareketi tarıma doğru kaymaya başlamıştır. Bu 

yatırımların sonucunda daha büyük ve standartları yüksek teknolojik üretim alanları 

kurulmuştur. 

Gıda üretimi günümüz dünyasında çok önemli bir stratejiye sahiptir. Dünyanın 

yarısı açlıkla mücadele ederken, diğer yarısı da ürettiği ve tükettiği gıda maddelerinin 

güvenli olmasını istemektedirler. Güvenli gıda denildiğinde, insan sağlığına zararlı 

olmayan, fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik kalıntılar içermeyen, aynı zamanda 

izlenebilirliği sağlanmış ürünler akla gelir. 

Hem üretimi geliştirmek hem de ürettiğimiz ürünleri doğru pazarlara satabilmek 

için, üreticilere ve bu ürünleri paketleyen, dağıtan hatta depolayan ve pazarlamasını 

yapan kurum ve kuruluşlara çok önemli sorumluluklar düşmektedir. Bugün tüm 

dünyada Tarımsal ürünlerin izlenebilirliği, gıda güvenliğinin sağlanması açısından en 

önemli konu haline gelmiştir. Bu konuda çok çeşitli çalışmalar yapılmış ve hala daha 

yapılmaktadır. Artık tüketici sofrasına gelen gıdanın üretim prosesini bilmek 

istemektedir. Tüm bu gerekliliklerden doğan bir kavram vardır ki son yıllarda tüm tarım 

ve ihracat sektörünü etkisi altına almıştır.  Bu kavram minimum tarımsal üretim 

kriterlerini kapsayan iyi tarım uygulamalarıdır. 
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Avrupa’daki yaş meyve ve sebze pazarının büyük kısmına hakim olan 

perakendeciler, tüketicilerine arz ettikleri yaş meyve ve sebze ürünlerinde, son yıllarda 

gündeme gelen insan sağlığını tehdit eder nitelikteki belli bazı riskleri en aza 

indirgemek amacıyla 1997 yılında EUREP adı altında bir araya gelmişlerdir. 1999 

yılında bugünkü İyi Tarım Uygulamalarının temelini oluşturan EUREPGAP 

standartlarını oluşturmuşlardır. Eurepgap standardı 2007 yılında revize edilerek tüm 

dünya ülkeleri tarafından kabul görmüş ve GLOBALGAP adını almıştır. 

Bu protokolle perakendeciler; “Raflarına koydukları ürünün müşterilerine zarar 

vermeyeceği” konusunda tedarikçi ve dolayısı ile üreticilerden güvence istemektedirler. 

Türkiye'de de Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bu gelişmelere kayıtsız kalmayıp 

aynı esaslara dayanan İyi Tarım Uygulamaları Yönetmeliğini yayınlamıştır. Artık 

Türkiye tarım sektörünü şekillendiren bir tarımsal standartlar bütünü uygulanmaya 

başlamış bulunmaktadır. İyi Tarım uygulamaları yönetmeliği ilk olarak 08.09.2004 tarih 

ve 25577 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. İyi Tarım Uygulamaları yönetmeliği 

daha sonra 7 Aralık 2010 tarihinde revize edilerek daha kapsamlı bir standartlar bütünü 

halini almıştır. 

İyi Tarım Uygulamaları Tehlike Önleme, Tehlike Analizi ( HACCP) Zararlılarla 

Entegre Mücadele ( IPM ) ve Entegre Ürün Yetiştiriciliği ( ICM ) ilkelerini baz alarak, 

çiftçilikle ilgili metotların ve teknolojilerin sürekli gelişmesini desteklemektedir. 

İyi Tarım Uygulamaları bitkinin toprağa ekiminden önceki süreçten işlenmiş nihai 

ürün sürecine kadar sertifikalandırılmış tarımsal Ürünün tam üretim sürecini kapsar. 

Ayrıca; Gıda Güvenliği, Hayvan Refahı, Çevre Koruma ve İşçi Sağlığı, Güvenliği ve 

Refahı konularını da kapsar. 

İyi Tarım Uygulamaları; Çevre, insan, havyan sağlığına zarar vermeyen bir 

üretimin yapılması, doğal kaynakların korunması, tarımda izlenebilirlik ve 

sürdürebilirlik ile gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla yapılan tarımsal üretim 

şeklidir. 

İyi tarım Uygulamaları sertifikasına sahip ürünün; Kimyasal, fiziksel, 

mikrobiyolojik kalıntılar içermediği, çevreyi kirletmeden ve doğal dengeye zarar 

vermeden üretildiği; üretimi sırasında insan, işçi ve diğer canlıların olumsuz 

etkilenmediği; üretildiği ve tüketildiği ülkelerin tarımsal mevzuatına uygun olarak 

üretildiği anlaşılır. 
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Tablo 3.9.1.1 Türkiye’de iyi tarım uygulamaları verileri 

Yıl İl sayısı Üretici sayısı Üretim alanı (da) 
2007 18 651 53.607 
2008 19 822 60.231 
2009 42 6.020 1.402.804 
2010 48 4.540 781.741 
2011 49 3.042 499.632 
2012 47 3.676 837.171 
2013 56 8.170 985.099 
2014 53 21.332 2.147.705 
2015 61 39.740 3.465.695 

 

Tablo 3.9.1’de görüldüğü üzere iyi tarım uygulamaları (ITU) başladığından bu 

zamana kadar bazen dalgalı bir görüntü verse de sürekli artış göstermiştir. Bu artışın 

bakanlığın destekleriyle artacağı düşünülmektedir. 2007 yılından 2015 yılan kadar il 

sayısında %239, üretici sayısında %6004, üretim yapılan alanda %6365 ve üretim 

miktarında %2085 değişim meydana gelmiştir. Yıllara göre iyi tarım uygulamaları 

yapan üretici sayısı, üretim alanı, il sayıları ve destekleme miktarları Şekil 3.9.1.1; Şekil 

3.9.1.2; Şekil 3.9.1.3 ve şekil 3.9.1.4’te verilmiştir. 

 

Şekil 3.9.1.1. Yıllara göre iyi tarım uygulamaları yapan üretici sayısı 
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Şekil 3.9.1.2. Yıllara göre iyi tarım uygulamaları üretim alanı  

Üretim alanları baz alınarak en yüksek üretim alanında sahip ürünler antep fıstığı, 

zeytin, kayısı, üzüm, fındık, mandalina, çeltik ve elmadır. Bunların dışında yaklaşık 100 

farklı üründe yetiştiricilik yapılmaktadır.  

 

Şekil 3.9.1.3. Yıllara göre iyi tarım uygulamaları yapılan il sayısı 
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Şekil 3.9.1.4. Yıllara göre iyi tarım uygulamaları destekleme miktarları 

2016 yılı itibariyle Yozgat’ta iyi tarım uygulamaları kapsamında üretim yapan 15 

çiftçi bulunmaktadır. Bu üreticiler yaklaşık 5.755,35 dekar alanda 4.355.523,00 kg ürün 

elde etmektedirler.  Türkiye’de gerçekleşen artış Yozgat ilinde de görülmüştür. 

Yapılacak çalışma ve projelerle üretim miktarı artırılabilir. Bu üretim için uygun ekoloji 

ce toprak yapısı mevcuttur.   

3.9.2. Organik Tarım 

Organik Tarım, ekolojik sistemde hatalı uygulamalar sonucu kaybolan doğal 

dengeyi kurmaya yönelik, insana ve çevreye dost üretim sistemlerini içermekte olup, 

esas itibariyle sentetik kimyasal ilaçlar ve gübrelerin kullanımının yasaklanması 

yanında, organik ve yeşil gübreleme, münavebe, toprağın muhafazası, bitkinin direncini 

arttırma, parazit ve predatörlerden yararlanmayı tavsiye eden, üretimde miktar artışını 

değil ürünün kalitesinin yükseltilmesini amaçlayan bir üretim şeklidir. 

Organik Tarım; üretimde kimyasal girdi kullanmadan, üretimden tüketime kadar 

her aşaması kontrollü ve sertifikalı tarımsal üretim biçimidir. Organik tarımın amacı; 

toprak ve su kaynakları ile havayı kirletmeden, çevre, bitki, hayvan ve insan sağlığını 

korumaktır. Organik tarımın geçmişi 20.yüzyıla dayanmaktadır. Zira çevre bilinci ve 

ozon tabakasındaki incelme ve dünya geleceğinin tehlikeye girmesi gibi konular 

gündeme gelmiştir. Önceleri çok çeşitli yöntemler ve teoriler geliştirilmiş, hatta bu 

yöntemlere astrolojik boyutlar katılarak ay ve yıldızların etkisini de üretime katan 

ekoller ortaya çıkmıştır. Tüm bu ekoller incelendiğinde görülen temel öğe; ekolojik 

dengenin korunarak, bitkisel ve hayvansal üretimin birlikte aile işletmeciliği şeklinde 
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yapılması, dolayısıyla üretimden tüketime kısa devrelerin kurularak kendi kendine 

yeterliliğin sağlanmasıdır. Bu özelliği nedeni ile 1. ve 2. Dünya savaşları sırasında 

popüler olan organik tarım 1950 yılından sonra Amerika Birleşik Devletleri’nin 

Marshall yardımı ile önemini yitirmiş, sağlanan ekonomik katkılar ve aşırı 

desteklemeler sonucu entansif tarım süratle yayılmış, makineleşme, kimyasal ilaç ve 

gübreler ile kimyasal katkı maddeleri kullanılmaya başlanılmıştır. 60’lı yılların sonunda 

Avrupa Topluluğu’nun kurulması ve uyguladığı tarımsal destekleme politikaları, 1970 

de pestisitlerin ve kimyasal gübrenin keşfi de bu gelişmeye katkıda bulunmuştur. 

Ancak "Yeşil Devrim" olarak adlandırılan bu tarımsal üretim artışının dünyadaki 

açlık sorununa bir çözüm getirmediğini, aksine doğal dengeyi ve insan sağlığını süratle 

bozduğunu gören kişi ve gruplar bu konuda araştırmalara başlamışlardır. Bu 

araştırmaların sonucunda bilim çevreleri ve sivil toplum örgütlerinin baskısıyla 1979 

yılından itibaren DDT grubu pestisitlerin kullanımı A.B.D.’den başlayarak tüm dünyada 

yasaklanmıştır. Bu durumda organik tarım tekrar gündeme gelmiş, 1980 yılından 

sonrada tüketicilerin baskısıyla aile işletmeciliği şeklinden çıkarak ticari bir boyut 

kazanmıştır. ABD’de 0-2 yaş grubu çocuk mamalarının imalinde organik ürünlerin 

kullanılmasını zorunlu tutan yasanın da bu ticari boyuta katkısını belirtmek gerekir. 

Organik ürünler ticarete konu olunca beraberinde kontrol ve sertifikasyona ilişkin 

yasal düzenlemeler gündeme gelmiştir. Avrupa’da önceleri her ülke kendine göre bazı 

düzenlemeler yapmış, daha sonra 24 Haziran 1991 tarihinde Avrupa Topluluğu içinde 

organik tarım faaliyetlerini düzenleyen 2092/91 sayılı yönetmelik yayınlanarak 

yürürlüğe girmiştir. 

Ülkemizde organik tarım faaliyetleri 1986 yılında Avrupa’daki gelişmelerden 

farklı şekilde, ithalatçı firmaların istekleri doğrultusunda, ihracata yönelik olarak 

başlamıştır. Önceleri ithalatçı ülkelerin bu konudaki mevzuatına uygun olarak yapılan 

üretim ve ihracata, 1991 yılından sonra Avrupa Topluluğunun yukarıda adı geçen 

Yönetmeliği doğrultusunda devam edilmiştir. Daha sonra 2092/91 sayılı yönetmeliğin 

14 Ocak 1992 tarihinde yayımlanan 94/92 sayılı ekinde; Avrupa Topluluğuna organik 

ürün ihraç edecek ülkelerin uymak zorunda olduğu hususlar ayrıntıları ile belirtilmiş ve 

ülkelerin kendi mevzuatlarını uygulamaya koymaları ve bu mevzuatın da dahil olduğu 

çeşitli teknik ve idari konuları içeren bir dosya ile Avrupa Topluluğuna başvurmaları 

zorunluluğu getirilmiştir. 
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Avrupa Topluluğu’ndaki bu gelişmelere uyum sağlamak üzere Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığı çeşitli kurum ve kuruluşların işbirliği ile Yönetmelik hazırlama 

çalışmalarına başlamış ve "Bitkisel ve Hayvansal Ürünlerin Organik Metotlarla 

Üretilmesine İlişkin Yönetmelik" 24 Aralık 1994 tarih ve 22145 sayılı Resmi Gazete’ 

de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Yönetmelik; alternatif bir üretim sistemi olan ekolojik (organik) tarımın 

gerçekleştirilmesini sağlamak amacı ile çıkarılmış olup Türkiye’ de organik tarım yapan 

üreticilerin ürünlerinin organik olarak değerlendirilebilmesi için gereklidir. İster ihracat 

için olsun isterse yurt içi tüketim amacıyla üretilen ürünler bu yönetmelikte belirtilen 

kurallar doğrultusunda organik olarak değerlendirilirler. Yönetmeliğin çıkarıldığı yıl 

itibariyle yetersizliği söz konusu olmayıp, bugün için bilhassa ürünlerin Avrupa’ya 

ihraç edilmesi sebebiyle Avrupa Topluluğuna ait Organik Tarım Yönetmeliği ile uyum 

sağlaması gerekmektedir. Bu konuda Bakanlık Organik Tarım Komitesi ve Ulusal 

Yönlendirme Komitesinde üye olan resmi ve özel kuruluşlar ile bir çalışma 

yapılmaktadır.  

Yozgat ilinin temiz tarım ve doğal alanlarının bulunması hem iyi tarım 

uygulamaları hem de organik tarım için çok uygundur. Sayısal olarak yükselme yerine 

kalitede markalaşma il için en avantajlı proje olacaktır. Bu nedenle bu tarımsal 

uygulama modelleri Yozgat ilinde desteklenmelidir. Desteklemelerin anlam 

kazanabilmesi içinde eğitim ve demonstrasyon çalışmalarının yapılması büyük önem 

arz etmektedir. Doğal alanlardan elde edilen organik ürünler konusunda da çalışmalar 

gerçekleştirilerek ilde rekabet gücü yüksek ürünler pazara sürülmelidir.  

Tablo 3.9.2.1. Türkiye ve Yozgat ili organik hayvancılık verileri 

 Çiftçi 
sayısı 

Hayvan 
sayısı 

Et (ton) Süt (ton) Yumurta 
(adet)  

Türkiye 179 997.707 2.605 19.739 58.938.769 
Yozgat  - - - - - 
GTHB 2015 verileri 

2015 yılı verilerine göre (Tablo 3.9.2.1) Türkiye’de 179 çiftçi bulunmaktadır. 

GTHB verilerine göre Yozgat ilinde organik hayvancılık verisi bulunmamaktadır. Bu 

verilere ilave olarak Yozgat ilinde 1 adet arıcı 200 kovan varlığıyla 3.4 ton organik bal 

elde etmiştir (GTHB verileri 2015). Türkiye’de üretimi yapılan hayvancılık alanları ise 

sığır, manda, koyun, keçi, yumurta ve et tavuğu yetiştiriciliğidir.  
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Tablo 3.9.2.2. Türkiye ve Yozgat ili Bitkisel üretim verileri 

 
Gerçek 
çiftçi 

Gerçek 
üretim 

alanı (ha) 

Doğal 
toplama 

alanı 
(ha) 

Nadas 
alanı 
(ha) 

Toplam 
alan (ha) 

Üretim 
miktarı 
(ton) 

Türkiye 36.732 312.621 29.199 7.242 349.063 1.164.202 
Yozgat 3 166 0 5 171 1.342 

 

Bitkisel üretimde Türkiye’de 1.164.202 ton üretim gerçekleşirken Yozgat ilinde 

bu üretimin sadece 1.342 tonu üretilmiştir (Tablo 3.9.2.2). GTHB Yozgat İl müdürlüğü 

verilerinde 2016 yılı itibariyle Yozgat’ta organik tarım yapan 5 çiftçi mevcuttur. Bu 

çiftçiler toplam 1.862 dekar alanda üretim yapmaktadır. Alanlarda ceviz, badem, 

kuşburnu,  arpa, mısır, yonca, korunga, goji berry, yulaf, buğday ve aspir yetiştiriciliği 

yapılmaktadır. Hayvansal üretimde de arıcılık yapılmaktadır.  

Tablo 3.9.2.3. Yozgat iyi ve organik tarım üretimi GZFT analizi 

Güçlü Yönleri Fırsatlar 

• Temiz bir çevrenin olması 
• Geleneksel üretimin organik 
üretime yakın olması 
• Müteşebbis talebinin yüksek 
olması 
• Pazara yakınlık (Ankara vb) 
• Doğal organik alanların varlığı  
• İhracat imkanı 

• Temiz bir tarım alanı 
• Proje ve hibe desteklerinin varlığı 
• Yüksek kar oranı 
• Pazarlama kolaylığı 

Zayıf Yönleri Tehditler 

• Bilgi kirliliği ve eksikliği en büyük 
problem 
• Üreticilerin organik üretim 
sertifika işlemlerine olan olumsuz 
yaklaşımı 
• Uzun süreli geçiş dönemleri 
(organik üretimde geçiş süreleri 
uygulanır) üreticileri sıkıntıya sokmakta  
• Geçiş süresinde organik ürün 
olarak satış olmaması 
• Birlik ve örgütlenme eksikliği 

• Yozgat iç tüketiminin olmaması 
• Sertifikasız üretimi organik olarak 
pazara sürme çabası 

 

Yapılan GZFT analizinde de görüleceği üzere birçok güçlü yönü bulunan Yozgat 

ili için organik tarım çok önemlidir ve yapılabilirliği mümkündür. Üretim konusunda 

yapılacak çalışmalarla ihracata yönelik ürün yetiştiriciliği yapılabilir. Çünkü organik 
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ürünlerin hemen hemen hepsi ihracata yöneliktir. 2015 yılında 13.548.757 kg ürün ile 

69.229.817 dolar gelir elde edilmiştir. Bu elde edilen gelirde Yozgat ili de yerini 

almalıdır. Bunlara ek olarak 2015 yılında ithal edilen ürünlere dikkat edildiğine en 

yüksek oranda buğday, mısır, ayçiçeği, soya, mercimek ve nohut tohumu ithal 

edilmiştir. Bu ürünlere dikkat edilecek olursa, Yozgat ilinde ekim alanı ve üretimi 

yoğun olan ürünlerdir. Ülkemiz için dezavantaj oluşturan ithalat konusunda Yzogat ili 

var olan potansiyellerini harekete geçirerek hem ekonomik hem de sosyal anlamda iyi 

bir konuma gelebilir. Bununla birlikte ülkemiz cari açığının kapatılmasına katkı 

sağlamış olur.  

3.10. Yozgat ilinin tarımsal ürünlere ihtiyacı yüksek pazarlara yakınlığı ve 

avantajları 

Yozgat Anadolu’nun en eski yerleşim merkezlerinden biridir. Yozgat İl toprakları, 

Anadolu'da ilk siyasi birliği kuran ve Anadolu'da tarih devrinin başlangıcını sağlayan 

Hitit'lerin sınırları içerisinde en kalabalık yerleşim merkezlerinden biri olmuştur. 

Cumhuriyet döneminde Vilayet haline getirilen Yozgat, özellikle Osmanlı 

İmparatorluğu yıllarında İstanbul’un et ihtiyacını karşılayan önemli bir hayvancılık 

merkezi olmuştur.  

İç Anadolu’nun ortasında bulunan Yozgat İli toplam 465.696 nüfusa sahiptir. 

Nüfusunun yaklaşık % 70-80‘i tarım ile uğraşmaktadır. Tarım, tarıma dayalı sanayi ve 

diğer sanayi alanlarında gelişime açık fırsatlara sahip bir ildir. Yozgat’ın Anadolu’nun 

ortasında diğer komşu illere yakın ve bütün yolların kesiştiği bir coğrafyada bulunması 

büyük bir avantajdır. Doğu illerinden batı illerine giden yol güzergahı Yozgat ilinden 

geçmektedir. Bu da ticari bir hacim kazandırmaktadır. Özellikle Ankara, Kayseri gibi 

çok yakın büyük tüketim merkezleri Yozgat ili için büyük bir potansiyel 

oluşturmaktadır.  

Tablo 3.10.1’de görüldüğü üzere Yozgat çevre illere ve büyük tüketim 

merkezlerine oldukça yakın bir ildir. Tablo 3.10.2’de Yozgat tarımsal ürünlerini talep 

edebilecek ve pazar olabilecek illerin yaşam endeks değerleri verilmiştir. Değerler 

incelendiğinde özellikle çevre illerin gelir ve servet göstergelerinin yüksek olduğu 

görülmektedir. Gelir ve servet göstergelerinde 2. sırada bulunan Ankara’ya sadece 218 

km uzaklıkta olmak çok büyük bir avantaj sağlamaktadır. Bu göstergede 1. ve 3. sırada 

olan İstanbul ve İzmir’e de 600-800 km uzaklık mevcuttur. Fakat Yozgat Havalimanı 
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yapımının onaylanması mesafeleri çok kısaltacağından, potansiyelin bir an önce 

değerlendirilip katma değere dönüştürülmesi gereklidir. Yozgat ili nüfusu kadar kişinin 

Yozgat dışında ve büyük tüketim merkezlerinde yaşadığı öngörülmektedir. Hatta yurt 

dışında büyük bir potansiyel mevcuttur.  

Tablo 3.10.1. Yozgat ilinin komşu illerle ve büyük tüketim merkezleri ile sınır 
uzunluğu-uzaklığı (2015) 

İller  Uzaklık (km) 
Yozgat-Amasya 187 
Yozgat-Tokat 207 
Yozgat-Çorum 104 
Yozgat-Sivas 224 

Yozgat-Kayseri 197 
Yozgat-Nevşehir 202 
Yozgat-Kırşehir 112 
Yozgat-Kırıkkale  142 
Yozgat-Samsun 285 
Yozgat-Ankara 218 
Yozgat-Bursa 600 

Yozgat-İstanbul 671 
Yozgat-İzmir 797 
Yozgat-Adana 443 

Yozgat-Antalya 685 
Yozgat-Sakarya 523  
Yozgat-Eskişehir 456 

Yozgat-Konya 367 
Yozgat-Gaziantep  510 

 

Ayrıca Yozgat iline potansiyel oluşturan illerin ve Türkiye’de 2023 yılı en büyük 

illerin nüfus senaryosu 3.10.3’de verilmiştir. Görüldüğü üzere Yozgat’a potansiyel 

illerin nüfusunda artış söz konusu ve bu iller en büyük illerimizdir.  

Son yıllarda bazı ürünlerde söz sahibi olmaya başlayan Yozgat ili için tüketim 

merkezi yakınlığı büyük bir avantajdır. Örnek olarak, kaz yetiştiriciliğinde diğer 

illerdeki tüccarlar Yozgat kazlarını toplayarak büyük tüketim merkezlerine 

ulaştırmaktadır. Bu avantaj kesinlikle potansiyele dönüştürülmelidir. Ayrıca tahıllar 

ilden hammadde olarak alınmakta ile ürün olarak geri dönmektedir. Bu ürünlerin 

Yozgat ilinde işlenebilmesi potansiyelin artması ve değerlendirilmesi kapsamında 

önemlidir. 
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Tablo 3.10.2. Yozgat İli tarımsal pazar potansiyeli olan illerin yaşam endeks değerleri 

sıralaması 

İller Genel endeks Gelir ve servet 
Yaşam 

memnuniyeti 
Amasya 27 41 19 
Tokat 39 51 47 
Çorum 56 54 60 
Sivas 40 29 45 

Kayseri 42 22 53 
Nevşehir 37 25 26 
Kırşehir 28 26 18 

Kırıkkale  9 45 4 
Samsun 33 40 37 
Ankara 17 2 64 
Bursa 19 18 35 
İstanbul 5 1 50 
İzmir 21 3 51 
Adana 61 53 70 

Antalya 44 8 78 
Sakarya 2 33 15 

Eskişehir 15 14 33 
Konya 18 31 21 

Gaziantep  60 65 54 
 

Tablo 3.10.3. Türkiye’ en büyük nüfusa sahip ve Yozgat’a potansiyel pazar olan iller 

İl  2012  2023 
İstanbul 13.854.740 16.668.500 
Ankara  4.966.542 5.927.209 
İzmir  4.005.459 4.405.279 
Bursa 2.688.171 3.073.486 
Antalya 2.092.537 2.626.299 
Adana  2.125.635 2.286.790 
Konya  2.052.281 2.175.214 
(TÜİK, 2016 rapor)  
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Şekil 2.8.1. Yozgat ilinin Türkiye haritası içindeki yeri 

Yozgat ilinde yapılması planlanan havalimanı tarıma dayalı sanayinin 

gelişmesinde önemli bir kazanım olacaktır. Çünkü ekonomik teşviklerden yararlanmak 

ve Organize sanayi bölgelerinde üretim yapmak isteyen işletmelerin en büyük sorunu 

işletmelerine kısa sürede ulaşabilmeleridir. Bilinen bir gerçektir ki, büyük firmaların 

merkezleri İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa gibi büyük illerimizde bulunmaktadır. Bu 

nedenle işletmelerine kısa sürede ulaşabilmeleri önemlidir. Hızlı tren projesinin 

önümüzdeki yıllarda açılacak olması bir avantaj olarak görülse de esasında Yozgat için 

bir sorun olma ihtimali vardır. Çünkü büyük merkezlere özellikle Ankara’ya kısa sürede 

ulaşabilecek halkın ekonomik kazanımlarını burada harcayacağı düşünülmektedir. 

Ayrıca iş bulma ve işe günlük ulaşım nedeniyle tarımsal üretimde önem taşıyan genç 

nüfusun azalmasına neden olabileceği de diğer bir sorun olarak düşünülmektedir. Bu 

dezavantajları ortadan kaldırabilmek için bulunduğu bölgenin de iyi imkanlar sunması 

önem arz etmektedir. Avantaj ve dezavantajlarına rağmen havaalanı, hızlı tren, 

düzenlenen karayolları ile ulaşım maliyetleri düşecek ve üretilen malların gönderilmesi 

gereken yerlere rahatça gidebilme olanağı sağlanacaktır.  

Esasında büyük tüketim merkezlerine yakınlık üretim ve üretilen ürünün 

pazarlanması açısından büyük bir avantaj oluştursa da sosyal hakların sağlanamadığı bir 

tarım sektörü devamlı göç verecektir. Bu da tarımsal faaliyetlerin azalmasına neden 

olacaktır.  

Fizibiliteye konu üretim modellerinin büyük tüketim merkezleri dışından hali 

hazırda temin ediliyor olması ve bu arzın devam edeceği öngörüldüğünden bu bir 

avantajdır. Çünkü büyük tüketim merkezleri daha çok sosyal yaşam ve mekanlara 
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yönelmektedir. Tarımsal faaliyetleri ikinci plana atmaktadır. Bu yüzden Yozgat ili 

kaliteli ve katma değeri yüksek tarımsal modellerle ön plana çıkarak ekonomik ve 

sosyal olarak hak ettiği yere ulaşmalıdır.  

Tablo 4.1. Yozgat’ın büyük tüketim merkezlerine yakınlığının GZFT analizi 

Güçlü Yönleri Fırsatlar 

•  Doğu ve batıyı birleştiren 
karayolunun Yozgat ilinden geçmesi 
• Büyük tüketim merkezlerinde 
Yozgatlı ailelerin varlığı  
• Demiryolu ve kara taşımacılığı ile 
ürünlerin merkezlere ulaştırılabilmesi 
• Ankara, Kayseri gibi büyük 
tüketim merkezlerine çok yakın olma  
• Gıda ve ürün işleme için gerekli 
tarımsal alt yapının mevcudiyeti 
• Havalimanı yapımının 
onaylanması 

• Ürünlere olan talep yüksektir 
• Hizmet sektörünün güçlenmesi 
esasında gıda maddelerinin artışını 
sağlamaktadır 
• Gıda maddelerinin hammaddesi 
olan tarım ürünlerinin bu merkezlere 
yakın olması değerlendirilmelidir 

Zayıf Yönleri Tehditler 

• Büyük tüketim merkezlerine 
üretim yapma yerine bu merkezlerden 
ürün alma daha yüksektir 
• Büyük tüketim merkezlerinde ürün 
işleme sanayisinin daha yüksek olması  
• Sanayicilerin yörede kalmak 
yerine büyük tüketim merkezlerinde 
üretim yapması 

• Büyük tüketim merkezlerinin 
avantajı çok olmakla birlikte göç için bir 
dezavantajdır.  
• İnsanlar büyük merkezlerde 
yaşamak istemekte ve o yörelerde üretim 
gerçekleştirmek istemektedir. 
• Bölgesel Devlet desteklerine sahip 
olma konusunda yaşanan ve yaşanacak 
sıkıntılar  
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4. PROJENİN GEREKÇESİ 

 

TR72 Bölge Planında bölge vizyonu; ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet 

edebilir, beşeri ve sosyal sermayesi gelişmiş, potansiyellerini değere dönüştürmüş, kent 

ve sosyal altyapısını geliştirerek yaşam kalitesini artırmış, ulaşılabilir "Orta Anadolu" 

olarak tanımlanmıştır. Bu vizyona erişmek adına ORAN tarafından belirlenen eksenler; 

Rekabet edilebilirlik, Sosyal Kalkınma, Sürdürülebilir çevre ve enerji, kentsel ve kırsal 

altyapıdır. TR72 2014-2023 mevcut durum analizi, bölge planı, alt bölge çalışmaları 

incelendiğinde Yozgat ilinin tarımsal açıdan bir çok sıkıntı içinde olduğu görülmektedir. 

Bunlar; çiftçilerin bilinçsiz tarım uygulamaları ve geleneksel metotlarla üretimin yaygın 

olması, bitkisel ve hayvansal üretimde verim düşüklüğü, katma değeri düşük tek tip 

ürün üretilmesi, ürün çeşitliliğinin sağlanmamış olması, organik tarım ve jeotermal 

kaynakların yeterince değerlendirilmemesi, tarıma dayalı sanayinin gelişmemiş olması 

ve bulunmamasıdır. Ayrıca üretilen ürünlerin çoğu ilimizde işlenmeyip başka bölge 

veya illerde işlenmiş pazarlanmaktadır. Bilinçsiz üretici ve yatırımcıların varlığı ve 

katma değeri ve rekabet gücü düşük üretimlerde sayılabilir. Kaynakların etkin kullanımı 

ilkesi çerçevesinde ekonomik, sosyal, çevresel ve uluslararası gelişmeler boyutunu 

bütün olarak ele alan örgütlü, bilinçli, rekabet gücü ve katma değeri yüksek, 

sürdürülebilir bir tarım sektörünün oluşturulması tarımsal kalkınmada temel amaçtır. Ab 

uyum kriterleri ve tarım ile ilgili fasıllar kapsamında tarımın güçlendirilmesi gereklidir. 

Bunun için gelişmişlik seviyesi düşük ve yoğun göç veren Yozgat ilinde bunu önleyici 

ve bölge çalışmaları ile kalkınmasını sağlamalıyız. Bu fizibilite etüdü, Yozgat alt 

bölgesinin tarımsal potansiyeli analiz ederek bölge ve yerel kalkınmaya katkı 

sağlanması açısından önemli bir basamak olacaktır. Alternatif gelir kaynaklarının 

oluşturulması, gelir artırıcı faaliyetlerin bulunması ve uygulanması, tarıma dayalı 

sanayinin geliştirilebilmesi, çiftçi-üretici-yatırımcıların bilinçlendirilmesi, belirli 

ürünlerde markalaşma sağlanması ile pazarlanma olanaklarının artırılması, alternatif 

üretim ve ürün çeşitliliğinin sağlanması, organik ve iyi tarım uygulamalarının 

yapılabilirliğinin sağlanması, hayvancılığın en yüksek girdisini oluşturan yem açığının 

kapatılması, geleneksel üretim sistemlerinin katma değeri yüksek üretim ve ürünlere 

dönüştürülmesi, tohumculuk sektöründe kendi ihtiyacını karşılamakla birlikte marka bir 

il olarak pazarlama ağına sahip olması, kırsalda yaşayan halkın ihtiyacını karşılayan 
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ürünlerin pazarlanabilir hale gelmesini sağlamak gibi temel sorunların çözümüne 

yönelik bir çalışmadır. 

Proje, 2016 DFD programı amaç ve önceliklerini dikkate alarak ajansın vizyonuna 

uygun şekilde bir çalışmayı amaçlamaktadır. TR72 Bölgesi’nin kalkınması ve rekabet 

gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanabilmesi adına tarımsal faaliyetlerin 

belirlenip, ili bölgede ve ülkede belirli üretim ve ürünler yönünden marka şehir yapma 

amacıyla böyle bir proje hazırlanmıştır.  

Proje ile bölgenin kalkınmasında öncelikli tarımsal alanlar belirlenerek, tarımsal 

alt yapının önemli bir kısmını oluşturan potansiyel tespitinin ve analizinin hazır olması 

sağlanacaktır. Temelde bunu sağlayacak proje, ayrıca içeriğinde fizibilite raporunun 

hazırlanmasıyla rekabet gücü ve katma değeri yüksek, bölge şartlarına uygun, tarımsal 

kalkınmada hamle yapmayı sağlayacak üretim ve ürünlerin fizibilitesini 

gerçekleştirecektir. Bu sayede Bölgenin kalkınması için gerekli tarımsal faaliyetlerin 

ekonomiye etkisi belirlenebilecektir. Fizibilite raporu sonunda edilen bulgular Bölge ve 

Yozgat için önemli olabilecek proje ve yatırımlar ile büyük hacimli stratejik öneme 

sahip eylemlerin gerçekleşmesine de katkı sağlayacaktır. Üniversite bilgi birikiminin 

sektöre aktarılmasını sağlayarak kurumlar arasındaki ilişkilerin sahaya yansıması 

sağlanacaktır. Yozgat ilinin bölge içinde ve Türkiye de gelişmişlik farkını azaltmak için 

en önemli potansiyeli tarım ve tarımda dayalı sanayidir. Proje bütün gösterge ve 

hedefleriyle katma değer sağlayacaktır. Bölgeyi öne çıkaracak tohumluk üretimi ve 

geleneksel üretimden ticari üretime doğru hızla ilerleyen kaz yetiştiriciliğinin ve serbest 

gezinmeli ile organik kanatlı yetiştiriciliğinin Yozgat'ın hem üretim hem de ticaret 

potansiyelini artırarak yeni iş kollarına imkan sağlayacağı düşünülmektedir. Hedeflerin 

gerçekleşmesi durumunda, bitkisel üretimde tohumluğunu kendi üretebilen ve satan gen 

kaynağı merkezi, kaz yetiştiriciliği ve serbest gezinmeli model kanatlı yetiştiriciliğinde 

ise ıslah edilmiş üstün verimli ırkların üretildiği bir merkez haline gelecektir. Bu sayede 

kesimhane, kümes gibi yeni iş kolları oluşturularak, yerli firmaların oluşması ya da var 

olanların güçlendirilmesi sağlanacaktır. Bununla birlikte sektörde bilgi kirliliğinin 

yüksek olduğu yumurta, kanatlı eti gibi ürünlerin uygun alternatif üretim sistemlerinde 

yetiştiriciliğinin yapılmasıyla tüketicileri de doğrudan etkileyecektir. 
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4.1 Yerel ve bölgesel talep analizi 

Yerel ve bölgesel talep analizi tohumluk eleme tesisi ve kaz üretim istasyonu için 

detaylandırılmıştır. Tarımsal üretim potansiyeli bu bölümden sonra irdelenmemiştir. 

Tohumluk eleme tesisi ve kaz üretme istasyonu konusunda detaylı çalışmalar bu 

bölümden sonra başlamıştır.  

Türkiye’de son yıllarda yapılan üretimde sertifikalı tohumluk üretimi ayrı bir 

önem kazanmıştır. Çünkü Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı milli tarım politikası 

gereği sertifikalı tohumluk üretimine yönelik eğilim ve destek çalışmaları başlatılmıştır. 

Bu çalışmalar 2016 yılında sonuçlarını vermeye başlamıştır (Tablo 4.1.1; Tablo 4.1.2). 

Yozgat ilinde tohumluk üretimi verileri incelendiğinde bu sonuç açıkça 

görülebilmektedir. Bu üretimin gelecekte artarak devam edeceği düşünülmektedir. Bu 

yüzden tohumluk üretimi ve tohumlukların sertifikalandırılması aşaması ve kaliteli 

tohumluk için eleme tesislerinin varlığı zorunlu olmaktadır. Bozok Üniversitesinin 

bünyesinde böyle bir tesisin olması çiftçilerin özel sektöre zorunlu kalıp yüksek fiyatlar 

ödemesini engelleyecektir.  

Tablo 4.1.1. Yozgat ili tohumluk üretim alan ve miktarları 

 2013 2014 2015 2016 
Toplam  Alan (Da) 17.824 24.770 12.234 36.814 

Üretim (Ton) 6.157 6.783 3.353 14.273 
GTHB Yozgat İl Müdürlüğü 

Tablo 4.1.2. Türkiye tohumluk üretimi değişimi (ton) 

Türkiye  2004 2015 
Toplam 349.332 896.298 

 

Kaz yetiştiriciliğinde ise üretimde istatistiki olarak azalma meydana gelse de 

gerçekte durum tam tersi olarak gerçekleşmektedir. Yozgat ilinde kaz varlığı giderek 

artmaktadır ve artmaya devam edecektir. Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni 

Bölümü akademisyenlerince gerçekleştirilen çalışmalar bu yönde olumlu sonuçlar 

sunmuştur. İlde kaz yetiştiricileri derneği kurulması ve kuruluşunun ilk yılında 

faaliyetler gerçekleştirmesi Yozgat ilinin sektörde varlığını göstermektedir. Bu 

kapsamda daha önce bahsedilen sorunların çözümü noktasında damızlık kaz üretimi 

önem arz etmektedir. Bu sağlandığı takdirde Yozgat ili bir çok yönden avantajlı konuma 

gelecektir. Çünkü diğer illerden Yozgat iline gelecek tüccarlar ticaret hacmini artıracak 

ve diğer tarımsal ve sanayi ürünlerinin de pazarlanmasında katkı sağlanacaktır. 
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Yapılan ön görüşmelere, anketlere ve diğer belgelere dayanılarak Yozgat ilinin 

talepleri aşağıda değerlendirilmiştir.  

- Yetiştirilen ürünlerin alım garantisinin olması,  

- Köyden kente ve ilden diğer illere göçün önlenmesini sağlayıcı tedbirlerin 

alınması,  

- Arazi toplulaştırma çalışmalarının yapılması önem arz etmektedir,  

- Tarıma dayalı sanayinin gelişmesine yönelik çalışmaların yapılması 

gerekmektedir,  

- Kooperatifleşmenin artırılması var olanların disiplinli ve düzgün bir biçimde 

çalışmasını sağlamak,  

- İlde gerçekleştirilen Kabalı Köyü meyve bahçesi projesine benzer projelerin 

oluşturulması,  

- Sertifikalı tohum üretimin olması 

- Geleneksel tarımsal üretim alışkanlıklarının modernizasyonunun 

gerçekleştirilmesi,  

- Yozgat’ta üretici örgütlerinin sayısı ile göre yeterli olmasına rağmen, yapıları ve 

fonksiyonları sıkıntılıdır. Bu sıkıntıların ortadan kaldırılması üretim ve ürün 

pazarlamada önem arz etmektedir,   

- Çiftçilerin eğitim çalışmalarına ağırlık verilmelidir,  

- Kırsal kalkınma desteklerinin sürdürülebilir ve izlenebilir bir şekilde sağlanması 

gereklidir,  

- Münavebeli tarım çalışmalarının büyük önem arz ettiği çiftçilere doğru bir 

şekilde aktarılmalı ve uygulanmalıdır,  

- Mera alanlarının ıslah çalışmalarına hız verilmelidir,  

- Sertifikalı tohum kullanma oranı artırılmalıdır,  

- Katma değeri yüksek organik ve iyi tarım uygulamaları hakkında çalışmalar 

yapılmalıdır,  

- Kuru tarım yapılan bölgelerde verimi ve adaptasyonu yüksek bitkilerin 

yetiştirilmesi sağlanmalıdır,  

- Kayıt dışı üretimin kontrol altına alınması gerekmektedir,  

- Katma değeri ve rekabet gücü yüksek üretim ve ürünlere ağırlık verilmelidir,  

- Jeotermal kaynakların etkin bir şekilde kullanımı sağlanmalıdır,  
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- Seracılık projeleri teşvik edilmelidir,  

- Yozgat ili coğrafi konumunu çok iyi bir şekilde kullanabilmelidir,   

- Ürün ve üretim deseni konusunda daha detaylı ve titiz çalışmalar yapılmalıdır,  

- Sulama projelerine ağırlık verilmelidir, sulu tarım arazilerinin artırılması 

gereklidir,  

- Genç nüfusun tarıma yönelmesi teşvik edilmesi sağlanmalıdır,  

- Modern ve hayvan refahına uygun hayvancılık işletmelerinin sayısı 

artırılmalıdır,  

- Belirlenen bölgelerde tıbbi aromatik bitkilerin yetiştiriciliği teşvik edilmelidir,  

- Tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu bölgelerde makine ve ekipman parkı veya 

birliklerinin kurulması talepleri ortaya çıkmıştır.  

Bununla birlikte, Yozgat ili tarımsal üretim potansiyelinin irdelendiği kısımda da 

belirtilen etken, faktör, GZFT analizleri ve öneriler yerel ve bölgesel olarak talep 

analizini yansıtmaktadır. Genel itibariyle belirlenen konuların çoğunda üretimin bir 

düzene girmesi, alım garantisi ve devletin üretime aktif katkı sağlaması talep 

edilmektedir. Bu taleplerin hepsi karşılanamaz ve hatta devlet tam olarak üretimin 

içinde yer alamaz ve almamalıdır. Üreticilere rol model olarak, ulaşamadıkları tarım 

modellerinin yapılması, eğitim faaliyetleri ve tarımsal ürün desteklemeleri ile yardımcı 

olunarak talepler karşılanabilir. 

4.2 Yerel ve bölgesel gelecekteki talep tahmini 

Yozgat ilinin milli tarım politikası çerçevesinde damızlık büyükbaş yetiştirme ve 

mera hayvancılığı destek programına alınması gelecekte hayvancılık ve hayvancılığa 

bağlı bitkisel üretimle gelişeceğini göstermektedir. Hayvansal üretimin gelişmesinde en 

önemli basamaklardan birisi de yem bitkileri üretimidir. Yem bitkileri üretimi ile buna 

bağlı sanayi de gelişecektir.  

Tıbbi ve aromatik bitkilere son dönemde oluşan arz Yozgat ili için olumlu 

sonuçlar ortaya çıkaracaktır. İlde yetiştirilebilen türlerin sayısı oldukça yüksektir. İlde 

üniversite-sanayi işbirliği ile sayısal ve kalite bazında artışlar olacağı düşünülmektedir.  

Hububat üretiminde oransal olarak iyi durumda olan Yozgat ilinin yeni tarım 

politikaları ve havza bazlı desteklemeler ile üretimini artıracağı öngörülmektedir. 

Özellikle kaliteli üretim konusunda çalışmaların yoğunluk kazanacağı düşünülmektedir. 
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Bahçe bitkileri alanında yeni yatırımların yapılacağı tahmin edilmektedir. Çünkü 

özellikle meyvecilik sektöründe “Kabalı Meyvecilik Projesi” iyi bir örnek 

oluşturmaktadır. Bu gibi projelerin artış göstereceği düşünülmektedir. Ayrıca yine 

Kalkınma Ajansları aracılığı ile “Karanlıkdere Meyve ve Bağ Projesi” 

gerçekleştirilecektir. Üniversite-bakanlık-üretici-sanayi işbirliğinin gelecekte bu sektörü 

canlandırmak için yeni çalışmalar yapacağı öngörülmektedir.  

Tohumluk üretimi ve damızlık kaz üretiminin gelecekteki üretim tahminleri 

uzmanlarca tartışılarak Tablo 4.2.1’de ki veriler elde edilmiştir.  

Tablo 4.2.1. Tohumluk üretimi ve damızlık kaz üretimi gelecek tahmini 

Üretim 2017 2023 2030 2040 2050 
Tohumluk 

Üretimi 
(ton) 

15.000 50.000 65.000 80.000 100.000 

Damızlık 
kaz üretimi 

(adet) 
20.000 100.000 120.000 150.000 180.000 

 

Verilen değerler ve bilgilere ek olarak göz ardı edilmemesi gereken diğer konu da 

nüfus ve gelecekteki nüfus tahminleridir. Çünkü tüketimi gerçekleştirecek olan kişiler 

nüfusu oluşturur ve bu sayının artışı talebi artırır. Türkiye istatistik kurumunun yaptığı 

çalışmalarda gelecekteki nüfus senaryoları Tablo 4.2.2’de verilmiştir.  

Tablo 4.2.2. Türkiye ve Yozgat ili gelecek nüfus senaryosu  

 2017 2020 2023 
Türkiye 79.766.012 82.076.788 84.247.088 
Yozgat 391.664 350.384 305.907 

(TÜİK, 2016)  

Tabloda görüldüğü üzere Türkiye nüfusu 2023 yılında artarken Yozgat ilinde göçe 

bağlı olarak nüfus azalacaktır. Esasında büyük bir sorun olmakla birlikte yapılacak 

çalışmalarla bu azalmaya rağmen tarımsal üretimde artış gerçekleştirilebilecektir. 

Esasında kaliteli üretim için bu bir avantaj olabilecektir. Özellikle belirli üretimlerde 

artış olacağı tahmin edilmektedir. Bu projeye konu olan tohumluk üretimi ve kaz 

yetiştiriciliğinin Yozgat ili için katma değeri ve rekabet gücü yüksek ürün grupları 

olarak değerlendirmemiz gereklidir. Çünkü bu üretimler hali hazırda ülkesel bölgesel ve 

yerel taleplere cevap verememektedir.  
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Şekil 4.2.1’de belirtilen nüfusa, yetecek gıda temini için Yozgat ilinin de üzerine 

düşen üretimi gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle çalışmalar hızlanmalı ve 

sadece Yozgat ilinin gelişmesi için değil, Türkiye’nin ileride ortaya çıkacak gıda 

talebinin de karşılanması gerekmektedir.  

Bununla birlikte yine Türkiye İstatistik Kurumunun çalışmalarında bitkisel üretim 

değerlerinin 2016 yılında arttığı görülmektedir (Şekil 4.2.2). Bu artışın devam edeceği 

belirtilmektedir. Bazı ürünlerde azalma meydana gelse de politikaların gerektiği  gibi 

geliştirilmesiyle üretimin artırılması ve kaliteli ürünler elde edilmesi sağlanabilecektir. 

Üretim değerlerinin artması sadece sayısal düzeyde değil, çeşitlilik, kalite ve talep 

oranına göre de belirlenmelidir. Organik ve iyi tarım uygulamaları geliştirilmelidir. 

Tıbbi aromatik bitkilerden elde edilen üretim miktarları ve gelirler artmalıdır. 

Hayvansal üretimde artışlar sağlanmalı fakat bu artışlar verim değerlerine yansımalıdır.  

 

Şekil 4.2.1. Türkiye’nin 2075 yılı nüfus senaryosu (TÜİK 2016 raporu) 

 

Şekil 4.2.2. Türkiye 2015-2016 yılı bitkisel ürün değişimi  
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5. MAL VE HİZMETLERİN SATIŞ-ÜRETİM PROGRAMI 

Projelerde yatırımdan elde edilen ürünlerin nasıl satılacağı sorusu önem arz 

etmektedir. Fakat bölge şartları ve ülkemiz pazarlama stratejisi içerisinde üniversite 

logolu ürün ve hizmetler her zaman ön planda tutulmuştur.  

Tarla bitkileri yetiştiriciliğinde kışlık ve yazlık ekimler dahil olmak üze ay gibi bir 

sürede tam kapasite çalışabilir. Bu sürede de bütün tarla bitkileri ekimi yapıldığı 

düşünüldüğündedir. Proje kapsamında tohum eleme tesisinin üreticilere hizmet vermesi 

planlanmaktadır. Bu bağlamda yörede en çok üretimi yapılan buğday ve arpa 

tohumlarının elenmesi için hizmet alınacağı düşünülmektedir. Sektör temsilcileri ve 

üreticilerle yapılan anket ve görüşmelerde bu sonuca varılmıştır. Bununla birlikte diğer 

üretim kollarından da eleme işlemi gerçekleştirileceği düşünülerek yatırım planlaması 

yapılmıştır.  

Tablo 5.1. Tohum eleme tesisi tahmini hizmet programı (2017-2020) 

Hizmet 1. ay 2. ay 3. ay 4. ay 5. ay 6. ay 7. ay 8. ay 9. ay 10. ay 11. ay 12. ay 
Eleme 

Hizmeti 
(ton) 

- - - - 500 500 1000 1000 250 250 250 250 

Atık 
ürün 
(ton) 

- - - - 25 25 50 50 12,5 12,5 12,5 12,5 

 

Kaz yetiştiriciliğinden elde edilen gelirler mevsime bağlıdır. Kazlarda 

yumurtlama periyodu şubat sonu ile haziran başına kadar sürmektedir. Bu nedenle 

civciv üretimi de bu süreç içerisinde gerçekleşmektedir. Damızlık kaz satışı her mevsim 

gerçekleşse de sektörde gelenekselleşmiş bir durum söz konusudur. Bu durum da 

damızlık kazların haziran, temmuz ve ağustos aylarında satın alınmasıdır. Çünkü bu 

dönemde damızlık kazlar ya satılır ya da et üretimi için besiye alınır. Gübre temizliğine 

bağlı olarak gübre satışları yapılmaktadır. Kaz yetiştiriciliğinde genellikle ocak ayında 

ve yılda bir sefer gübre temizliği yapılmaktadır. Çünkü kanatlılarda altlık materyali sık 

sık değiştirilmez. Çünkü yeni altlık hastalıkların bulaşması veya ortaya çıkmasına neden 

olabilir.  Bu sonuçlara bağlı olarak bir üretim ve satış programı düzenlenmiştir. Hem 

üretim hem de satış programının aynı tabloda gösterilme nedeni ise elde edilen 

ürünlerin hemen satışa sunulup pazarlanabilme olanağıdır. Yüksek bir talebe sahip olan 

kaz yetiştiriciliği için belirli mevsimlerde üretim ve pazarlama yoğunlaşmaktadır. Bu da 

üretim için hem avantaj hem de dezavantaj sağlamaktadır. Pazarlama açısından belirli 



TR72 BÖLGE TARIMI İÇİN UYGUN MODEL TARIM UYGULAMALARI FİZİBİLİTESİ 

 

 

 
O R A N  K a l k ı n m a  A j a n s ı - B o z o k  Ü n i v e r s i t e s i  

 
Sayfa 115 

bir dönem satış olduğu için nakit akışı devamlı olmamaktadır. Buna rağmen girdiler 

özellikle yem devamlı satın alınmaktadır. Bu dezavantaj olarak değerlendirilmektedir. İş 

gücü yoğunluğunun ise belirli bir dönemde oluşması diğer çalışmalar için avantaj 

oluşturmaktadır.  

Tablo 5.2. Kaz yetiştiriciliği tahmini üretim ve satış programı (2017-2020)  

Hizmet 1. ay 2. ay 3. ay 4. ay 5. ay 6. ay 7. ay 8. ay 9. ay 10. ay 11. ay 12. ay 
Palaz 
üretimi 
(adet)  

- - - 3200 3200 3200 - - - - - - 

Kaz 
palazı 
satış 
(adet) 

- - - 3000 3000 500 220 - - - - - 

Damızlık 
kaz satış 
(adet) 

- - - - - - - - - 500 500 500 

Gübre 
satış (kg) 

6000 - - - - - - - - - - - 
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6. PROJE YERİ VE UYGULAMA ALANI 

Proje TR72 bölgesinde Yozgat yerelinde gerçekleştirilmiştir. Uygulama alanı da 

yine Yozgat yereli ve TR72 Bölgesidir. Fizibilitesi gerçekleştirilen “tohum eleme tesisi 

ve damızlık kaz üretimi” projeleri ise Yozgat ili Yerköy İlçesinde gerçekleştirilecektir. 

Proje Yozgat özeline hitap etse de, öncelikli olarak TR72 bölgesi illerine ve Türkiye 

geneline katkı sağlayacaktır. Tohumluk eleme tesisi ve damızlık kaz üretme istasyonu 

kümesleri fizibilitesi teknik analiz ve tasarım bölümünde detaylı şekilde verilmiştir.  

Tohum eleme tesisi ve damızlık kaz üretim kümesleri Bozok Üniversitesi 

Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezine ait Yerköy ilçesinde bulunan 2.756.474,26 

m2 alana sahip çiftlik içerisine kurulacaktır (Şekil 6.1). Alanın enlem ve boylamı 

39°38'55.18"K ve 34°29'51.62"D’dur. Bu alan daha önce devlet kontrolünde hizmet 

veren bir çiftliktir. Bozok Üniversitesine Tarımsal Uygulama ve Araştırmalar için tahsis 

edilmiştir. İşletme karayolundan 4 km içeride ve Yozgat merkezine 35 km, Yerköy ve 

Çiçekdağı ilçelerine 6 km uzaklıktadır. 

 

Şekil 6.1. Proje uygulama alanı 
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Şekil 6.2. Uygulama alanı görünüş  

 

Şekil 6.3. Tohumluk eleme tesisi alanı  

Alanda su ihtiyacı daha önce kullanılan suyun tekrar faal hale getirilmesiyle 

sağlanacaktır. Elektrik ihtiyacı da yine aynı şekilde eski hattın yenilenmesi ile 

sağlanacaktır. Bu işlemler şu an yapım aşamasındadır. Ulaşım için işletmenin her 

tarafına yol gitmekte olup yeni yollar açılma imkânı mevcuttur. Haberleşme için eski 

hat üzerinden sistem tekrar kurularak internet ve dâhili hat sistemli telefon kullanımı 
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imkânı olacaktır. Arazinin 2700 dekar alanın tamamı proje faaliyetleri için 

kullanılabilecektir.  

 

Şekil 6.4. Damızlık kaz kümesleri alanı 

Bu alanın seçilmesindeki en önemli faktörler;  

a. Yerköy ilçesinin eskiden beri tahıl ambarı olarak bilinmesi ve demiryoluna sahip 

olması,  

b. Merkez ilçe ve diğer ilçelere göre daha düşük rakıma sahip olması (700 m),  

c. Daha düşük rakıma sahip olması damızlık kaz üretimi için çok önemli bir faktördür. 

Çünkü kuluçka faaliyetlerinin 1000 m’nin altındaki rakımlarda yapılması kuluçka 

randımanını artırır. Kaz gibi düşük yumurta verimine sahip kanatlılarda bu özellik önem 

kazanır.  

d. İklim olarak daha ılıman bir yapıya sahiptir.  

e. Çiftliğin içerisinde ve hemen yakınında jeotermal kaynak ve tesisleri bulunmaktadır.  

f. Toprak ve arazi yapısı ile bitki örtüsü hem bitkisel üretime hem de hayvansal üretime 

uygun bir yapıdadır.  

g. Özellikle tahıl üretimi ve tohumluk üretiminin yoğunlaştığı bir alana hitap 

etmektedir.  

h. Üniversiteye ait bir arazi olması,  

ı. Genişlemeye uygun alanların bulunması.  
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j. Üretim için gerekli hammaddelere erişebilirlik ve ürün pazarlamada avantajlı 

konumdadır (tohumluk üretiminin yoğun yapıldığı arazilere yakınlık, tohumculuk 

firmalarının yoğun olduğu bir ilçe). 

Tablo 6.1. Yozgat ili tohum satış bayileri 

Sıra 
No 

Bayi Adı/Ünvanı Adresi İlçesi 

01 Yozgat Ziraat Odası Başkanlığı 
Atatürk yolu 100 yıl sanayi sitesi karşısı -
YOZGAT 

MERKEZ 

02 2446 Sayılı Yozgat Tarım Kredi Koop. 
Bilal Şahin Mah. Hoca Ahmet Yesevi  
Cad No:63 YOZGAT 

MERKEZ 

03 1758 Sayılı Kuşcu Tarım Kredi Koop. Kuşcu Köyü YOZGAT  MERKEZ 
04 1240 Musabeyli Tarım Kredi Koop. Musabeyli Köyü YOZGAT MERKEZ 
05 1239 Sayılı Osmanpaşa Tarım Kredi Koop. Osmanpaşa Kasabası-YOZGAT MERKEZ 
06 1379 Sayılı Topçu Tarım Kredi Koop. Topçu köyü, YOZGAT MERKEZ 
07 1391 Sayılı Büyükmahal Tarım Kredi Koop. Büyükmahal Köyü YOZGAT MERKEZ 

08 1716 Sayılı Esenli Tarım Kredi Koop. 
Çay mah.Bilal Şahin Bulv. No: 16 Esenli 
Kasabası - YOZGAT 

MERKEZ 

09 EFENDİLER PET. (Ahmet Erkoç) 
Şeyhosman Mah Cemil Çiçek Bulv. 32/A 
YOZGAT 

MERKEZ 

10 2124 Sayılı Büyüknefes Tarım Kredi Koop. Büyüknefes köyü YOZGAT MERKEZ 

11 Yozgat Pan.Ek.Kop. Yozgat satış mağazası 
Bahçeşehir mah. Adnan menderes Bul. 
No:238- YOZGAT 

MERKEZ 

12 1374 Sayılı Çalatlı Tarım Kredi Koop. Çalatlı Köyü YOZGAT MERKEZ 
13 Akbaşlar Petrol Tarım Unpazarı No:18 YOZGAT MERKEZ 

14 Hüseyin BOZKURT (Sevgi Tarım) 
A. Nohutlu Mah Un Pazarı No:5 
YOZGAT 

MERKEZ 

15 Yemtaş Ticaret 
Belediye Sebze No:78/A 
MERKEZ/YOZGAT 

MERKEZ 

16 A.Madeni S.S. Yozgat Pancar Ekiciler Koop. 
AhishaviMah.İstiklal Cad.N0:25/A 
AKDAĞMADENİ 

AKDAĞMADENİ 

17 2923 Sayılı A.Madeni Tarım Kredi Koop. 
AhishaviMah.İstiklal Cad.N0:9 
AKDAĞMADENİ 

AKDAĞMADENİ 

18 Akdağmadeni Ziraat Odası Başkanlığı 
Lütfüllah Kayalar Cad.No:1 
AKDAĞMADENİ 

AKDAĞMADENİ 

19 Mustafa Akpolat (Akpolat Teknik Ziraat) Sakarya Cad.No: AKDAĞMADENİ AKDAĞMADENİ 
20 Davut Aydın (Harman Zirai ilaç) İstiklal Cad. No:76/2 AKDAĞMADENİ AKDAĞMADENİ 

21 Ergün Yahşi (Yahşi Ticaret) 
AhishaviMah.İstiklal Cad.No:92 
AKDAĞMADENİ 

AKDAĞMADENİ 

22 2780 Sayılı Sırçalıtekke Tarım Kredi Koop. 
Mevlana Mah. Atatürk Cad.No:41/A 
Sırçalı Kasabası BOĞAZLIYAN 

BOĞAZLIYAN 

23 2257 Sayılı Devecipınar Tarım Kredi Koop. 
Devecipınar Kasabası No: 10 
BOĞAZLIYAN 

BOĞAZLIYAN 

24 1692 Sayılı Yenipazar Tarım Kredi Koop. Yenipazar Kasabası BOĞAZLIYAN BOĞAZLIYAN 

25 
2431 Sayılı Boğazlıyan Merkez Tarım Kredi 
Koop. 

Yukarı Mah.Fakılı Cad.N:17 
BOĞAZLIYAN 

BOĞAZLIYAN 

26 2686 Sayılı Ovakent Tarım Kredi Kop. Ovakent Kasabası BOĞAZLIYAN BOĞAZLIYAN 

27 
S.S. Kayseri Pancar Ekiciler Koop. 
Boğazlıyan Mazası 

Çarşı Mah.Eskipazar yeri NO:1 
BOĞAZLIYAN 

BOĞAZLIYAN 

28 Zinnuri Eser (Yazsan Tarım Aş.) 
Kayseri Cad.BelediyePsj No:2 
BOĞAZLIYAN 

BOĞAZLIYAN 

29 Ö. Ertuğrul AKSOY (Tarım Ticaret) 
Yıldırım Beyazıt Cad. No:28 
BOĞAZLIYAN 

BOĞAZLIYAN 

30 Hüseyin Demiroğlu (Tarım Market) 
Cumhuriyet Meydanı No:29 
BOĞAZLIYAN 

BOĞAZLIYAN 

31 Burak Bahadır Deniz Çarşı Mah.No:1 BOĞAZLIYAN BOĞAZLIYAN 
32 2639 Sayılı Yamaçlı Tarım Kredi Koop. Yamaçlı Kasabası BOĞAZLIYAN BOĞAZLIYAN 

33 
S.S. Kayseri Pancar Ekiciler Koop. Yenipazar 
Satış Mağazası 

Yenipazar Beldesi Boğazlıyan -
YOZGAT 

BOĞAZLIYAN 

34 2614 Sayılı Uzunlu Tarım Kredi Koop. Uzunlu Kasabası BOĞAZLIYAN BOĞAZLIYAN 

35 1212 Sayılı Aydıncık Tarım Kredi Koop. 
Yeni Mah. Keskin Sokak No:11 
AYDINCIK 

AYDINCIK 

36 
S.S. Pancar Ekicileri Koop. Aydıncık 
Mağazası 

çekerek caddesi kasır sok. no:2 
AYDINCIK 

AYDINCIK 

37 Gökalp İlbaş Tohumluk Bayii Barbaros Mah.Lise Cad.No:12 ÇANDIR ÇANDIR 
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38 1472 Sayılı Çandır Tarım Kredi Koop. 
Cumhuriyet Mah. Dr. Mehmet Murat 
Bulv. No:46 ÇANDIR 

ÇANDIR 

39 
S.S. Kaseri Pancar Ekicileri Koop. Çandır 
Mağazası 

Nabioğlu mah. Karaoğlan Cad.No:14 
ÇANDIR 

ÇANDIR 

40 2044 Sayılı Konuklar Tarım Kredi Koop. 
Fatih Mah. Cumhuriyet Cad. Konuklar 
Kasabası ÇAYIRALAN 

ÇAYIRALAN 

41 2059 Sayılı Çayıralan Tarım Kredi Koop. 
Fatih Mah.Şehit Astsubay Tahir Eliaçık 
Cad. ÇAYIRALAN 

ÇAYIRALAN 

42 2329 Sayılı Çekerek Tarım Kredi Koop. 
Bağlarbaşı Mah. Sanayi Cad. No:43 
ÇEKEREK 

ÇEKEREK 

43 
Yozgat Pancar Ekiciler Koop. Çekerek 
Mağazası 

Bahçelievler Mah.Sorgun Cad.No:78 
ÇEKEREK 

ÇEKEREK 

44 1213 Sayılı Kadışehri Tarım Kredi Koop. 
ÇaypınarMah.CumhuriyetCad 
KADIŞEHRİ 

KADIŞEHRİ 

45 
Yozgat Pancar Ekiciler Koop. Kadışehri 
Mağazası 

Cumhuriyet Cad. No:25/A KADIŞEHRİ KADIŞEHRİ 

46 1226 Sayılı Saraykent Tarım Kredi Koop. 
Fatih Mah. G.M.K.Bulvarı 127/A 
SARAYKENT 

SARAYKENT 

47 
S.S. Yozgat Pancar Ekiciler Koop. Saraykent 
Mağazası 

Fatih Mah. G.M.K.Bulvarı 168/B 
SARAYKENT 

SARAYKENT 

48 Bilal ÜNAL 
Bilal ÜNAL Yeni mah. Sivas cad. 
No:22/1 SORGUN 

SORGUN 

49 Sorgun Ziraat Odası Başkanlığı 
Cumhuriyet Cad.Adliye KarşısıNo:4/A 
SORGUN 

SORGUN 

50 
Yozgat Pancar Ekiciler Koop. Sorgun Satış 
Mağazası 

P.T.T Caddesi No:9/A SORGUN SORGUN 

51 2450 sayılı Sorgun Tarım Kredi Koop. Yeni Mah. Sivas Cad.No:96 SORGUN SORGUN 

52 1540 Sayılı Doğankent Tarım Kredi Koop. 
Doğankent Kasabası İnönü Cad.No:66 
SORGUN 

SORGUN 

53 1217 Sayılı Sarıhamzalı Tarım Kredi Koop. Sarıhamzalı Köyü SORGUN SORGUN 

54 Soner Eser (Eser Zirai İlaç) 
HanbaşıMah.Salihpaşa Cad.No:1 
SORGUN 

SORGUN 

55 1847 Sayılı Eymir Tarım Kredi Koop.  
Çay Mah.Cemil Çiçek cad. No: 8 Eymir 
Kasabası SORGUN 

SORGUN 

56 Toksoy Fidan ve Çiçekçilik (Tahsin Toksoy) 
BedirbabaMah.Sivas Cad. No:3 
SORGUN 

SORGUN 

57 Sarıkaya Ziraat Odası Başkanlığı 
KazımKarabekir Mah.No:21 
SARIKAYA 

SARIKAYA 

58 1520 Sayılı Sarıkaya Tarım Kredi Koop. Bahçelievler Mah.No:72 SARIKAYA SARIKAYA 
59 1538 Sayılı Karayakup Tarım Kredi Koop. Karayakup Kasabası SARIKAYA SARIKAYA 

60 Bilgin Erten (Özgür Ticaret) 
HürrüyetMah.Nevzat Şener Bul No:188 
SARIKAYA 

SARIKAYA 

61 Armanlar Fenni Gübre Zir.İl.Zah.VeMak.Tic.  Baran Caddesi No:73 SARIKAYA SARIKAYA 

62 
S.S.YozgatPancar Ekiciler Koop. Sarıkaya 
Mağazası 

Nevzat Şener Bulvarı No:62 SARIKAYA SARIKAYA 

63 Mehmet Şimşeker Boğazlıyan Cad.No:9 SARIKAYA SARIKAYA 

64 
Hasbek Tarım Kredi Koop.(1225sayılı Tarım 
Kredi Koop.) 

Hasbek Köyü sarıkaya-YOZGAT SARIKAYA 

65 Taş-kar Tarım ürünleri (Cemalettin taştan) 
Kaplıca mah. M.Baran cad.NO:1 
SARIKAYA 

SARIKAYA 

66 Fikret Ilgın (Kristal Tohumculuk) 
Terminal Cad.İlbaş Oteli Altı No:28 
SARIKAYA 

SARIKAYA 

67 Şafaklar Ticaret 
Hürriyet mah. Nevzat Şener Bulvarı No:1 
SARIKAYA 

SARIKAYA 

68 
S.S. Yozgat Pancar Ekiciler Koop. Şefaatli 
Mağazası 

Kale Mah. Karanlıkdere Cad. ŞEFAATLİ ŞEFAATLİ 

69 Şefaatli Ziraat Odası 
Yeni Mah. Kayseri Cad.No:27/1 
ŞEFAATLİ 

ŞEFAATLİ 

70 1234 Sayılı Şefaatli Tarım Kredi Koop. 
Yeni Mah. Belediye Cad.No:7 
ŞEFAATLİ 

ŞEFAATLİ 

71 2224 Sayılı Sarıkent Tarım Kredi Koop. 
Sarıkent Beldesi Atatürk Cad.No.29 
ŞEFAATLİ 

ŞEFAATLİ 

72 1677 Sayılı Paşaköy Tarım Kredi Koop. Paşaköy Kasabası ŞEFAATLİ ŞEFAATLİ 

73 Mehmet Özbıdak 
İstasyon Cad.Buğday Pazarı No:78 
ŞEFAATLİ 

ŞEFAATLİ 

74 Kenan Kahraman (Kahraman Ticaret) Yeşilyurt Camii Karşısı No:6 ŞEFAATLİ ŞEFAATLİ 

75 Hacı Ali EZER 
Bahçelievler Mah.Bayram Karabulut 
cad.No.66 ŞEFAATLİ 

ŞEFAATLİ 

76 Murat-Yakup GENÇARSLAN-zahire 
Yaylapınar Mah.İstasyon Cad.No.80 
ŞEFAATLİ 

ŞEFAATLİ 
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77 2674 Sayılı Kaykılı Tarım Kredi Koop. Kaykılı Köyü Şefaatli YOZGAT ŞEFAATLİ 

78 Mustafa YAŞA 
Bahçelievler Mah. Alpaslan Cad.No:39 
ŞEFAATLİ 

ŞEFAATLİ 

79 Mehmet Kılıçaslan Kılıçaslan Ticaret İstasyon Cad. Buğday Pazarı ŞEFAATLİ ŞEFAATLİ 

80 Yusuf KILIÇ Kılıç İnşaat Nakliyat 
Yaylapınar Mah.İstasyon Cad.No.38 
ŞEFAATLİ 

ŞEFAATLİ 

81 
S.S. Kayseri Pancar Ekiciler Koop. Yenifakılı 
Mağzası 

Yazlak Mahallesi Turgut Özal Bulvarı 
YENİFAKILI 

YENİFAKILI 

82 2721 S. Bektaşlı Tarım Kredi Koop. 
Başağa Mah.Mustafa Kemal Sok. No:97 
Bektaşlı Kasabası YENİFAKILI 

YENİFAKILI 

83 2565 S. Yenifakılı Tarım Kredi Koop. 
Turgut Özal Bulv. Yazlak Mah. No:12 
YENİFAKILI 

YENİFAKILI 

84 
S.S Çorum Pancar Ekiciler Koop. Yerköy 
Satış Mağazası 

Yeni Mah.YOZGAT Caddesi No:10 
YERKÖY 

YERKÖY 

85 2556 Sayılı Yerköy Tarım Kredi Koop. 
60 Evler Mah.İbrahim Bodur Bl.No:3 
YERKÖY 

YERKÖY 

86 2555 Sayılı Kayadibi Tarım Kredi Koop. Kayadibi köyü YERKÖY YERKÖY 
87 Nusret Doğan (Güven Ticaret) Yeni Mah.Yücel Sok.No:21 YERKÖY YERKÖY 

88 Kadir Doğan (Gülistan Seda Çiçekçilik) 
60 Evler Mah.Tarım Kredi Koop. Karşısı 
YERKÖY 

YERKÖY 

89 Mehmet Aydoğan (Aydoğan Tarım) 
H. Kılıç Mah. Şeyh Osman Altınkaya 
Cad. No:7 YERKÖY 

YERKÖY 

90 Nazmi Doğan (Başak Tohumculuk Ltd.Şti) 
Yeni Mah.Kırşehir Cad.No:29/B 
YERKÖY 

YERKÖY 

91 Arslan Atalay (Tarım Ürünleri Gübre Bayii) 
Haşim Kılıç Mah.Gümüş Cad.No:33 
YERKÖY 

YERKÖY 

92 Musa Kahraman (Uzman Tarım) Yeni Mah.Vatan Cad.No:11 YERKÖY YERKÖY 
93 Ali ERTEKİN (Ertekin Tarım İlaçları) Yeni Mah.Vatan Cad.No:10 YERKÖY YERKÖY 

94 Arslan Tarım (Bünyamin Arslan) 
Haşim Kılıç Mah. Atatürk Blv. Nato 
Yolu No:25 YERKÖY 

YERKÖY 

95 1235 Sayılı Saray Tarım Kredi Koop. Saray beldesi Yerköy YOZGAT YERKÖY 
96 Güneş DEMİRCİ Yerköy YOZGAT yolu 5. km YERKÖY YERKÖY 
97 Sinan ÖZGÜL (Özgül Ticaret) Sekili Köyü No:23 YERKÖY 

98 By Dem Tarım Hayv.  
H. Kılıç Mah. Bünyamin Gayretli Cad. 
No:5 Yerköy 

YERKÖY 

 

Yerköy ilçesi kamu kurumlarının doğal olarak yoğun bulunduğu il merkezine 35 

km uzaklıktadır. Hem özel araç ile hem toplu taşıma araçları ile ulaşım kolaydır. Ayrıca 

Tablo 6.1’de görüldüğü üzere tohum bayilerinin en yoğun bulunduğu merkeze çok 

yakındır. Diğer yoğun bir ilçe olan Şefaatli ilçesine ise 44 km uzaklıktadır. Yerköy 

ilçenin ekonomisi tarıma dayanmaktadır. Halkın %70'i tarımla uğraşmaktadır. Geriye 

kalan nüfus ise ticaret ve küçük el sanatları ile meşgul olmaktadır. Halkın; %70'i tarım, 

%20 'si ticaret, %10'u imalat sektöründe çalışmaktadır.        İlçenin toplam yüzölçümü 

144.748 hektardır. Bunun 48.615 hektarını kültüre elverişsiz arazi ve yerleşim alanları, 

96.133 hektarını kültüre elverişli arazi oluşturmaktadır.    Tarım sektöründe kuru 

şartlarda yapılan tahıl üretimi egemendir. Orta büyülükteki işletmeler önemli bir grup 

oluşturur. Küçük işletmeler ve ortakçılık ilişkileri yaygındır. Ekilebilir alanların büyük 

bir bölümünü buğday, arpa, mercimek, nohut ve fasulye kaplamaktadır. Özellikle ilçe 

merkezi ile Delice Köyü'nde yaygın olan sebzecilik, ilce ekonomisinde hatırı sayılır bir 

yere sahiptir. Basta biber, domates, taze fasulye, salatalık, ıspanak, lahana, marul, turp, 
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patates, pırasa, soğan (yeşil) olmak üzere yaklaşık 312 hektarlık bir alanda sebze üretimi 

yapılmaktadır. 

İrdelendiği üzere proje uygulama alanı için birçok avantaja sahip olan Yerköy 

ilçesi seçilmiştir. Projenin uygulanacağı alanda daha önce üretim yapılıyor olması ise 

önem arz etmektedir. Özellikle çevresel etkilerin bu üretim sistemlerinde 

değerlendirilmiş olması ve bu alanın üretme ve deneme çiftliği olarak kullanılmış 

olması, yatırımın yönlendirilmesinde avantaj sağlamıştır.  
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7. TEKNİK ANALİZ VE TASARIM 

7.1 Tohumluk Eleme Tesisi Fizibilitesi 

Tohumculuk Sektörü Analizi 

Bitkisel üretimde, üstün nitelikli tohum kullanılmasının önemi, ve kaliteli tohum 

kullanılmasının verimi diğer üretim şartlarına bağlı olarak %20-30 oranında hatta 

yabancı döllenen türlerde, melez tohumların 3 katına kadar artış sağladığı bilinmektedir. 

Gıda ve giyim sanayine hammadde sağlayan bitkisel üretimin kalitesi, en az ürünün 

miktarı kadar önemli olup, ürünün ekonomik değerini belirleyen bir özellik 

durumundadır. Bu nedenle tarımsal ürünlerin kalite, verim ve çeşitliliğini artırmak 

amacıyla pek çok türde bitki ıslahı yoluyla ve biyoteknoloji dahil gelişmiş ülkeler 

tarafından yeni teknolojiler kullanılarak elde edilen yeni çeşitler Dünya'nın her tarafında 

hızla yayılmaktadır. Tohumun bitkisel üretimin en önemli girdilerinden biri oluşu 

gelişmiş ülkeleri tarımın bu önemli girdisi üzerinde geniş araştırma ve geliştirme 

çalışmalarına yöneltmiştir. Bu çalışmaların sonucunda sanayileşmiş bu ülkeler tohum 

sanayilerini de geliştirerek dünya tohum ticaretinde önemli bir yer almışlardır.  

Büyük bir tarımsal potansiyele sahip olan ülkemizde tohum yetiştiriciliği için 

uygun iklim, toprak ve diğer üretim faktörleri uygun olmasına rağmen Türkiye ne yazık 

ki ihracatıyla bu listede yer alamamaktadır. Fakat son yıllarda tohumculuk alanında da 

ülkemiz önemli mesafeler almaya başlamış ve ihracatımız 100 milyon doların üzerine 

çıkmıştır. Tohumluk üretimi konusunda bu kısımda verilere yer verilmemiştir. Çünkü 

“3.6. Yozgat sertifikalı tohumluk kullanımı ve ilin tohumluk üretim potansiyeli” 

bölümünde veriler sunulmuş olup tekerrürden kaçınılmıştır.  

Tohumculuk yetiştiriciliğinde en önemli husus iklimdir. Tohumda bulunan bu 

genetik bilgi, ona sağlanan çevre koşullarının etkisiyle verimli-verimsiz, kaliteli-

kalitesiz, dayanıklı-dayanıksız gibi farklı sınıflar arasında yer alabilmesine neden 

olmaktadır. Bu değerli bilgi generasyondan generasyona tohum yâda daha genel anlamı 

ile tohumluk aracılığı ile aktarılmaktadır. Generatif bir materyal olan tohum yanında 

vegatatif materyaller olan fide, fidan, yumru, çelik vb. dikim materyallerini de içeren 

tohumluk materyalleri sayesinde bu bilginin nesilden nesile aktarımı sağlanmaktadır. 

Tohumluk üretimi sonucu elde edilen ürünlerin doğru bir şekilde elenmesi önem arz 

etmektedir.  
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Dünyada ve ülkemizde nüfus artmakta, ekim alanları daralmaktadır. Ekim 

alanlarını artırmak pek mümkün olmadığından üretimi artırmak için, tarımsal girdilerin 

bütünlük içerisinde bir araya getirilerek üretimde kullanılması, birim alandan elde 

edilecek verimi artıracaktır. Bu kombinasyondaki en önemli unsur, sertifikalı ve kaliteli 

tohumluk kullanımıdır. Tohumluğun verim ve üretim artışındaki payı ortalama %25 

civarında olup, bu oranı bazı durumlarda %40’lara çıkarmak mümkün olabilmektedir. 

“Sürdürülebilir Gıda Güvenliği” bugünkü dünyamızda, en önemli sosyolojik, politik, 

ekonomik ve bilimsel bir olgudur. Bu çerçeveden bakıldığında ise, Tarımsal 

verimlilikteki önemi itibarıyla, Gıda Güvenliği”nin en önemli göstergelerinden birisi 

“Tohum Güvenliği”dir. Diğer bir ifadeyle; Fonksiyonel ve sürdürülebilir bir tohum arzı 

sürdürülebilir gıda güvenliğinin sigortası olarak kabul edilmektedir. Tohumluk dünya 

durdukça vazgeçilmez önemini koruyacak bir meta ve Tohumculuk ta bunu sağlayacak 

bir sektördür.  

Türkiye tarımı son 40-50 yılda hızlı bir gelişme göstermiştir. Bu dönem zarfında 

bitkisel ürünlerde önemli üretim artışları sağlanmıştır. Özellikle 1980’li yıllardan sonra 

süratle gelişen tohumculuk endüstrisinin bu artışlardaki payı son derece belirleyici 

olmuştur. Ülkede tarımı yapılan bazı belli başlı bitki türlerinde hibrit çeşit ve yüksek 

kaliteli tohumluk üretim ve kullanımı hızla yaygınlaşmıştır. 

Tohumculuk sektörünün ve tohumluk üretiminin son 30-35 yıllık seyri 

incelendiğinde; 1980’li yılların başlarında hemen hemen tamamı kamu kuruluşlarınca 

üretilen ve yaklaşık % 80-90 oranında Buğday ve arpadan oluşan tohumluk 

üretiminin,1980’lerin ortalarında ithalatın önünün açılması ve aynı zamanda fiyatların 

serbestleştirilmesi ile birlikte hem çeşit hem de miktar olarak sıçrama yaptığı 

görülmektedir.  

Üretimde 2000’li yılların başlarına kadar zaman zaman mevzuatlardan veya tabiat 

şartlarından ya da piyasa dengelerinden kaynaklanan bazı dalgalanmalar görülmesine 

karşılık, sektör altyapısında olumlu gelişmeler meydana gelmiştir. Bu süreçte, özel 

sektör tohumculuk firmaları artmaya devam etmiş ve bunun sonucu olarak buğday ve 

arpa dışındaki tarla bitkilerinde ve sebzecilikte de tohumluk üretimleri 

gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Bu dönemde toplam üretim miktarlarında çok büyük 

farklar görülmese de, yeni çeşitlerin üretime sokulmasından ve tohumlukların 

kalitelerinin artırılmasından dolayı, parasal olarak değerler artmıştır.  
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Giderek daha düzenli bir yapıya kavuşan sektör, aynı zamanda Dünya’da 

tohumculukta yaşanan trende ayak uydurmaya başlamış, uluslararası alanda 

tohumculuğun üretimi ve ticaretine ilişkin kural ve kaideleri düzenlemekten sorumlu 

OECD, ISTA ve ISF gibi kurum ve kuruluşlara üye olunmuştur.  

Gerek içeride yaşanan gelişmeler ve gerekse uluslararası alanla entegrasyonun 

gereği olarak mevcut mevzuatlar da yenilenmiştir. Bu kapsamda; 2004 yılında 5042 

sayılı “Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun” 2006 

yılında da 5553 sayılı “Tohumculuk Kanunu” çıkarılmıştır. Tohumculuk Kanunu ile 

Tohumculuğun özel sektör kanadı bir “Birlik” ve faaliyetlerine göre isimlendirilen yedi 

“Alt Birlik” şeklinde yasal mevzuata dayalı bir örgütlenme yapısına kavuşturulmuştur. 

Bu oluşum içerisinde 2008 yılında Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği 

(TSÜAB) kurulmuştur.  

Türkiye’de yaklaşık 70 kadar bitki türünde, hali hazırda, yıllık olarak toplam 600 - 

650 bin ton civarında sertifikalı tohumluk üretilmektedir. Özel sektörün tohumluk 

üretimindeki payı her geçen yıl kayda değer miktarlarda artışlar göstermektedir. Özel 

sektör tohumculuk şirketleri esas itibarıyla; hibrit mısır, hibrit ayçiçeği, hibrit 

şekerpancarı, pamuk, hibrit ve standart sebze tohumlukları, patates, bazı yem bitkileri, 

çeltik, arpa ve son yıllarda ise buğday tohumluğu üretimi yapmaktadır. Kamu 

kuruluşları ise geleneksel olarak buğday, arpa ve bazı yem bitkileri ve yemeklik 

baklagiller üzerine yoğunlaşmıştır.  

Yozgat ili bitkisel üretim deseninde ağırlıklı olarak tahıllar, nohut, yeşil mercimek 

ve şeker pancarının, sulanan ve rakımın düşük olduğu alanlarda ise mısır ve sebze 

üretiminin yer aldığı görülmektedir.  

Bölgenin ekolojik koşulları tahıl, fiğ, nohut, yeşil mercimek için kaliteli ve 

hastalıklardan ari tohumluk üretimine oldukça uygundur. Diğer taraftan Yozgat ili 

sınırları içerisinde, sulama imkanının olması durumunda yonca, yeşil alan bitkileri, 

mısır, patates ve şeker pancarı gibi bitkilerin tohumluk üretimleri de başarıyla 

yapılabilir. 

7.1.1. Kapasite ve teknoloji seçimi 

Projede 500 metrekare kapalı alana sahip depolama alanlarının da bulunduğu bir 

eleme tesisi inşa edilecektir. İşletme öncelikli olarak kendi ürünlerini işleyecek daha 

sonra da üreticilerin ihtiyacını karşılayacaktır. Yıllık yaklaşık olarak dört bin ton 
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tohumluğun eleme işlemi hizmeti gerçekleştirileceği tahmin edilmektedir. Fizibilite 

içeriği de bu miktara göre hazırlanmıştır. Bu miktar sadece hizmet alımı gerçekleştiren 

üreticilere yöneliktir. Çünkü Üniversite kendi tohum eleme işlemini gerçekleştirirken 

ücret almayacaktır. İşletmenin daha sonraki yıllarda kendi tohum eleme işlemlerinde de 

yüksek sayılara ulaşacağı tahmin edilmektedir. Fakat bu sayının çok yüksek olması 

beklenmemektedir. Çünkü araştırma kurumları özel sektöre rakip değil destek 

çıkmalıdır. Yapılan değerlendirmelerde aşağıda Tablo 7.1.1.1’de verilen değerlerin 

sağlanacağı öngörülmektedir. Hizmet yoluyla yapılacak eleme işleminin yıllar itibariyle 

artacağı öngörülmektedir. Tohumluk üretim analizinde belirtildiği üzere sertifikalı 

tohum kullanımın artacağı öngörülmektedir. Çünkü desteklemeler artık bu ürünleri 

kullanan üreticilere verilecektir. Tablo 7.1.1.2’de gelecekte gerçekleştirilebilecek olan 

tohum eleme hizmeti tahmini kapasitesi verilmiştir.  

Tablo 7.1.1.1. Bozok Üniversitesi tohum eleme tesisi kendi iç tohum kapasitesi ve 

gelecek tahmini 

İşlem 2017 2020 2025 2050 
Tohum üretimi 

(ton) 
100 500 750 5000 

Tohum eleme 
işlemi (ton) 

50 300 500 3000 

 

Tablo 7.1.1.2. Tohum eleme tesisi hizmet yoluyla yapacağı tahmini eleme kapasitesi ve 

gelecek tahmini 

İşlem 2017 2020 2025 2050 
Tohum eleme 
işlemi (ton) 

4000 6000 9000 15000 

 

Hububat üretiminde en önemli materyal tohumdur. Kırsal bölgelerde kaliteli 

tohumluk kullanımını ve üretim artışını sağlamak için tohum eleme tesisi önem arz 

etmektedir. Kaliteli tohumluk kullanılmasıyla istenilen verime ulaşılabilir. Bu nedenle 

kaliteli tohumluk elde edilmesi ve elenmesi için tohumluk eleme tesisi büyük bir 

ihtiyaçtır. Böylelikle çiftçilerin kaliteli ve sağlıklı tohum elde edebilecektir. Sağlıklı ve 

kaliteli tohumda verimi artıracaktır. 

Tohum eleme selektörünün görevi yabancı tohum ve maddeleri temizlemek, 

sınıflandırmak ve ilaçlamaktır. Bu tesisler teknolojik makinalar sayesinde sağlıklı ve 

ilaçlanmış hububat tohumu elde etmekte,  hastalıkların sebep olduğu kayıplar da 
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ortadan kalkmaktadır. Ayrıca tohumluk değeri olmayan kırık ve cılız tohumlar hayvan 

yemi olarak değerlendirilecektir. Yine bu makinalar sayesinde yabancı otların tohumları 

ayrılarak zirai mücadele girdilerinde önemli ölçüde tasarruf sağlanacaktır.  

Bu proje ile saate 5 ton tohum eleme işlemi gerçekleştirebilen Türkiye’de hali 

hazırda yerli üretim yapan bir firmanın ürettiği tohum eleme teknolojisi kullanılacaktır. 

Bu seçimde mevcut potansiyel üretim kapasitesi baz alınmıştır. Üniversite elinde model 

tesis olarak bulunması diğer projeler için kaynak ve demonstrasyon oluşturacaktır. Bu 

teknolojinin en büyük avantajı eleklerin değişimi ile bütün tohumlu ürünlerde eleme 

işleminin hızlı ve %99,8 oranında temizlenebilmesidir. Tesiste üretilen tüm tohumluklar 

için eleme tesis ekipmanları olacaktır.   

Makineler; hububat, bakliyat, tohum ve yağlı tohum ailesinde yer alan kuru 

sebzelerin hasat esnasında ve hemen sonrasında ürüne karışan toz, taş, toprak, saman, 

cam ve bunu gibi ürün harici maddeleri ayırabildiği gibi ortalama üründen küçük, az 

yetişmiş, kırılmış, yabani tohum, zedelenmiş tohum veya başka mahsul tohumu gibi 

maddeleri de ayırabilmektedir.  Bu ayırma işlemi mahsulün eni, boyu ve genişliği göz 

önüne alınarak yapıldığı gibi temizlik kalitesini arttırmak ve ürün sınıflandırmasını 

gerçekleştirmek içinde, ürün kütlesel ağrılığı ve rengi de göz önüne alınmaktadır. 

Makineler çeşitli kapasitede ve temizlenmek istenen ürüne göre adapte edilebilen 

mekanik veya bilgisayar kontrollü olabilir.  

İşletmeye kurulacak tohum eleme sisteminin genel özellikleri ve hat boyu bulunan 

makineler aşağıda verilmiştir.  

1-Kılıçkıran Makinesi ile; arpada bulunan kılçıklı taneler temizlenerek tohumun 

daha iyi çimlenmesine yardımcı olur ve ürün içerisindeki kaba tanelerin ayrıştırılması 

için vibro ve radyal tarar makinesine gönderilir. 

2-Vibro Çöp Sasörü ve Radyal Tara ile; ürünün içerisindeki istenmeyen kaba ve 

toz ürünler dışarı atılır. Daha sonra temizlenen ürünler boyutlandırılmak üzere EX 

eleğine gönderilir. 

3-Excell Serisi eleme makinası ile; ürün boylanarak ve hava akımından geçirilerek 

ürün istenen kalitede ayrılmasını sağlar. Ürün içerisindeki yulaf, başak, yabancı 

tohumlardan ayrıştırılmak üzere triyör eleğine gönderilir. 
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4-Triyör Eleği ile; ürün içerisindeki yulaf, başak, yabancı tohumlar vs. ürünlerden 

ayrıştırılmasını sağlar. Daha sonra ürünün homojen bir şekilde temizlenmesi için sıvı 

ilaçlama makinesine gönderilir. 

5-Sıvı İlaçlama Makinesi ile; ürünün homojen bir şekilde ilaçlanması ve tohumun 

haşerelerden ve yabancı mikroorganizmalardan korunmasını sağlanır. Ürün istenilen 

ağırlıkta çullanması için çuvallama kantarına gönderilir. 

6- PLC Kantar ile; ürün istenilen ağırlıkta çuvallanabilir. 

Bu sistemde elenen tohumların sertifikalandırılması mümkündür. Yani Ülkemiz 

için ve Tarım Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı açısından önem arz eden ve hatta 

sertifikasız tohuma destek verilmeyen bir sektörde sertifikaya uygun sistemlerin 

kurulması bu proje için ön planda tutulmuştur.  

7.1.2. Teknik analiz ve tasarım 

Tohum eleme tesisi için gerekli alt yapının oluşturulması adına aşağıda gerekli 

tasarımlar verilmiştir.  

Tohum eleme tesisi 500 m2 kapalı alana sahip olup dış alan kullanımı için 

sınırlandırma yapılmamıştır. Kapalı tesisin 10x25 m olan alanı tohum eleme hattı 

makinalarının parkuru olacaktır. Diğer 10x25 m olan alan ise depo ve kullanım malanı 

olarak kullanılacaktır. Kapalı alan yüksekliği 6m olacaktır. Kapalı alan tohumluk eleme 

hattı başlangıcında tohum giriş çukuru bulunacaktır. Bu çukurun derinliği 6 m olacaktır. 

Çukurun üst alan uzunlukları her bir kenarı 2,5 m olan kare şeklinde olacaktır. Kapalı 
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alana giriş ve çıkış kapıları araç girecek büyüklükte olacaktır. Bu ölçüler 4,5x3 m’dir.

 

Şekil 7.1.2.1. Tohum eleme tesisi eleme hattı ve deposu çizimi  

 

Şekil 7.1.2.2. Tohum eleme tesisi üst çatı kesit 
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Şekil 7.1.2.3. Tohum eleme tesisi çatı ön kesit 

 

Şekil 7.1.2.4. Tohum eleme tesisi çatı yan kesit 

  

Şekil 7.1.2.5. Tohum eleme hattı 3 boyutlu görünüş (a)  
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Şekil 7.1.2.5. Tohum eleme hattı 3 boyutlu görünüş (b)  

 

Şekil 7.1.2.5. Tohum eleme hattı 3 boyutlu görünüş (c)  

7.1.2.1. Yatırım masrafları 

A. Bina inşaat, makine ve teçhizat giderleri  

  - Kapalı alan metrekaresi ortalama 300 TL den toplam (500 m2) 150.000,00 TL 

olarak hesaplanmıştır.  

- Eleme hattı (saatte 5 ton için) 450.000,00 TL olarak hesaplanmıştır.  

- Diğer ekipman giderleri (sandalye, masa, ısıtıcı, ofis malzemeleri) 30.000,00 TL 

olarak hesaplanmıştır.  

- Elektrik tesisatı maliyeti 35.000,00 TL olarak hesaplanmaktadır.  

- Arazi düz bir zeminde olduğundan dolgu, kazı çalışma maliyetleri bina inşa 

giderleri içerisindedir.  
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Tablo 7.1.2.1.1. Tohum eleme tesisi yatırım masrafları 

Özellik Amaç Fiyat  (TL) 

Bina inşaat 
(500 m2) 

Tesis makinalarının 
kurulması ve depolama 

alanı 
150.000,00 

Eleme hattı 
(10 X25 m) 

Tohumların eleme işlemi 
için 

450.000,00 

Elektik tesisatı 
Kuruluma elektrik gücü 

verilmesi için 
35.000,00 

Diğer ekipmanlar 
Tesisin genel ihtiyaçları 

için 
30.000,00 

Diğer giderler 
Öngörülemeyen giderleri 

için 
5.000,00  

TOPLAM  670.000,00 
 

Bina ve üretim ruhsatlandırmaları Bozok Üniversitesi iç kaynaklarından 

karşılanacağı için yatırım masrafları içerisinde yer almamıştır. Çünkü bu işlem Bozok 

Üniversitesi Yapı İşleri Daire Başkanlığının sorumluluğundadır.  

7.1.3. Proje girdileri  

Proje girdileri kısmında, tohum eleme tesisini üreticilerin hizmet alımı yoluyla 

kullanması planlandığından veri bulunmamaktadır. Diğer yandan işletmenin ihtiyacı 

olan girdiler işletme dönem gelir ve giderler kısmında açıklanacaktır. Bu giderler sabit 

gider olarak düşünülmüştür.  

7.1.4. İşletme dönemi gelir ve giderleri 

İşletmenin yıllık gelir, gider ve kar durumu Tablo 7.1.4.1’de, işletme dönemi gelir 

ve giderleri de Tablo 7.1.4.2’de verilmiştir. 

A. İşletme giderleri 

A.1. Isıtma ve aydınlatma gideri  

Yıllık 2.500,00 TL olarak düşünülmüştür. 

A.2. Amortisman gideri  

“Bina, makine ve teçhizat maliyetinin” %8’i, diğer giderlerin %20’si alınmıştır. 

670.000,00 TL   % 8 = 53.600,00 TL, 5.000,00 TL, %20  =1.000,00 TL  

Toplam = 54.600,00 TL 

A.3. Personel gideri 

2 işçi çalıştırılacaktır. Yıllık Maliyeti; 1 İşçi = (2.200,00 X 12) x 2= 52.800,00 TL 

A.4. Genel giderler 



TR72 BÖLGE TARIMI İÇİN UYGUN MODEL TARIM UYGULAMALARI FİZİBİLİTESİ 

 

 

 
O R A N  K a l k ı n m a  A j a n s ı - B o z o k  Ü n i v e r s i t e s i  

 
Sayfa 133 

Nakliye, sigorta, vergi, kırtasiye, posta masrafları vb. unsurlar bu gruptadır ve bu 

giderler 2.000,00 TL düşünülmüştür.  

 A.5. Beklenmeyen diğer giderler 

1.000,00 TL olarak düşünülmüştür. 

B. İşletme gelirleri 

İşletme gelirlerini üniversite dışı üreticilerin tohumluklarından elde edilen gelirler 

oluşturacaktır. Fiyatların belirlenmesinde tohumculuk firmaları, tohumluk tesisi olan 

firmalar ve üreticilerin görüşleri dikkate alınmıştır.  

B.1. Eleme hizmeti geliri 

Ton başına 70,00 TL olarak hesaplanacaktır. Yıllık toplam 4.000 ton ürün 

eleneceği tahmin edilmektedir. 4.000 X 70,00 = 280.000,00 TL gelir elde edilecektir.  

B.2. Eleme sonu atık ürün satışı  

Eleme işlemi sonunda ortalama olarak %5 eleme sonu atık ürün olacağı 
düşünülmektedir. Bu orana göre 4000 tonda 200 ton atık yemlik ürün oluşacaktır. Ton 

fiyatı 350,00 TL’den 70.000,00 TL gelir elde edilecektir.  

Tablo 7.1.4.1 Tohum eleme tesisi yıllık gelir, gider ve kar durumu (TL) 

YILLIK GELİR 

YILLIK GİDER 

YILLIK BRÜT KAR 

VERGİLER( % 18 ) 

YILLIK NET KAR 

 350.000,00 

112.900,00 

237.100,00 

42.678,00 

194.422,00 

 

Tablo 7.1.4.2. İşletme dönemi gelir ve giderleri  

Giderler 

Isıtma ve aydınlatma 2.500,00 TL 
Personel 52.800,00 TL 

Amortisman 54.600,00 TL 
Beklenmeyen 1.000,00 TL 

Genel 2.000,00 TL 

Gelirler 
Eleme hizmeti 280.000,00 TL 

Eleme sonu atık ürün 70.000,00 TL 
 

7.1.5. Tam kapasitede İşletme gelir ve gider durumu  

Tohum eleme tesisinin 8 ay tam kapasite ile çalışacağı düşünülerek tam kapasite 

gelir ve gider durumu hesaplanmıştır. Tam kapasite hesabında tek vardiyalı sistemde 3 
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işçicin çalışacağı ve 9 saat eleme hattının çalışması öngörülmüştür. Çünkü ilin genel 

potansiyeli incelenmiş ve bu sayılar üzerinde karar alınmıştır. Tam kapasite alışılacak 

gün sayısı 245 gündür. 245 günde, günlük 9 saat çalışılacağı ve saate 5 ton kapasiteyle 

11.025 ton eleme işlemi gerçekleştirilebileceği hesaplanmıştır. Ton başına eleme 

hizmetinin 70 TL olduğu dikkate alınarak sonuçlar Tablo 7.1.5.1’de verilmiştir. Eleme 

sonu atık ürün %5 üzerinden hesaplanmıştır.  

Tablo 7.1.5.1. Tam kapasite tohumluk eleme tesisi gelir ve gider durumu  

Giderler 

Isıtma ve aydınlatma 7.500,00 TL 
Personel 79.200,00 TL 

Amortisman 54.600,00 TL 
Beklenmeyen 5.000,00 TL 

Genel 10.000,00 TL 

Gelirler 
Eleme hizmeti 771.750,00 TL 

Eleme sonu atık ürün 196.087,50 TL 
TOPLAM GELİR - 156.300,00 TL 
TOPLAM GİDER - 967.837,50 TL 

 

7.1.5.1. İşletme sermayesi tespiti 

Tohum eleme tesisi işletme sermayesini personel, ısıtma ve aydınlatma, 

amortisman, beklenmeyen ve genel giderler oluşturmaktadır. Bu ürünlerin toplam gider 

masrafı 112.900,00 TL’dir (Tablo 7.1.4.2). Bu giderin öncelikle Bozok Üniversitesi öz 

kaynaklarından karşılanacağı, üretim sonunda da elde edilen gelirler ile devam edileceği 

öngörülmektedir. Personelin Bozok Üniversitesi tarafından hizmet alımı yoluyla 

karşılanacağı düşünülmektedir. İşletmenin kamu kurumu olması nedeniyle bütün gelir 

ve giderlerini nakit olarak gerçekleştirecektir. Bu nedenle brüt ve net işletme 

sermayeleri belirtilmemiştir. İşletme sermayesinin kaynaklarını iç kaynaklar ve karlarla 

finanse edilmesi planlanmıştır. İşletme sermayesinin hesaplanmasında toplam masraf 

tutarına göre işletme sermayesi hesaplanmıştır. İşletmede gelir elde edilmeye 

başlandıktan sonra devamlı nakit bulundurulması sağlanacaktır. 
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7.1.6. Proje analizi 

� Mali ve ekonomik analizler 

7.1.6.1.Sermayenin karlılığı 

Yıllık net kar / genel yatırım tutarı x 100 

194.422,00 / 670.000,00 x 100= 29.02 

7.1.6.2.Projenin geri ödeme süresi 

Toplam yatırım / (net kar + amortismanlar) 

670.000,00 / (194.422,00 + 54.600,00=249.022,00) = 2,69 dönem 

7.1.6.3. Projenin ekonomik ömrü 

Toplam yatırım / amortismanlar 

670.000,00 / 54.600,00= 12,3 yıl 

7.1.6.4.Yatırımın katma değeri 

7.1.6.4.1. Brüt katma değer 

Personel gideri + amortismanlar + brüt kar 

52.800,00  + 54.600,00 + 237.100,00 = 344.500,00 TL 

7.1.6.4.2. Net katma değer 

Brüt  katma değer – amortismanlar 

344.500,00 – 54.600,00= 289.900,00 TL 

7.1.6.5.Sermaye hasıla oranı 

7.1.6.5.1. Brüt sermaye hasıla oranı 

Brüt katma değer / toplam yatırım 

344.500,00 / 670.000,00 = 0,51 

7.1.6.5.2. Net sermaye hasıla oranı 

Net katma değer / toplam yatırım 

289.900,00 / 670.000 = 0,43 

7.1.6.6. Devletin kazancı 

Vergiler ve stopajlar 

42.678,00 TL 

� Tohum eleme tesisi fayda maliyet analizi  

Fayda maliyet analizi yıllar itibariyle elde edilen gelir ve giderlerin 

hesaplanmasıyla ortaya konulmuştur. Hesaplamalar yapılırken “Tablo 7.1.1.2. Tohum 

eleme tesisi hizmet yoluyla yapacağı tahmini eleme kapasitesi ve gelecek tahmini” 
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dikkate alınmıştır. Hesaplamalar yapılırken bugünkü değerlerin olumlu senaryosu ile 

devam edilmiştir. Personel sayısı 2020 yılında 3, 2025 yılında 4 ve 2050 yılında 6 adet 

olarak hesaplanmıştır ve 2020 için %3, 2025 için %4 ve 2050 için %6 artış 

öngörülmüştür.  Gelirlerde 2020 yılı eleme hizmeti ton başına 85,00 TL, eleme sonu 

atık ürün satışı ton başına 400,00 TL, 2025 yılı eleme hizmeti ton başına 95,00 TL, 

eleme sonu atık ürün satışı ton başına 450,00 TL, 2050 yılı eleme hizmeti ton başına 

100,00 TL, eleme sonu atık ürün satışı ton başına 500,00 TL olarak hesaplanmıştır.  

Tablo 7.1.6.1. Tohum eleme tesisi fayda maliyet analizi  

Yıl 2017 2020 2025 2050 
Eleme Hizmeti (ton) 4000 6000 9000 15000 

Giderler 

Isıtma ve aydınlatma 2.500,00 3.500,00 4.500,00 6.000,00 
Personel 52.800,00 81.576,00 109.824,00 167.904,00 

Amortisman 54.600,00 56.238,00 56.780,00 57.880,00 
Beklenmeyen 1.000,00 2.000,00 4.000,00 8.000,00 

Genel 2.000,00 3.000,00 4.000,00 6.000,00 
TOPLAM  112.900,00 146.314,00 179.104,00 245.784,00 

Gelirler 
Eleme hizmeti 280.000,00 510.000,00 855.000,00 1.500.000,00 

Eleme sonu atık ürün 70.000,00 120.000,00 202.500,00 375.000,00 
TOPLAM  350.000,00 630.000,00 1.057.500,00 1.875.000,00 

F/M 3,1 4.3 5,9 7,6 
F: fayda, M: maliyet 

Tablo 7.1.6.1’de görüldüğü üzere tohum eleme tesisi yatırıma uygun ve faydası 

yüksek bir yatırım olacaktır. Fayda/maliyet oranı 1’den yüksektir ve bu yatırımın karlı 

ve uygun olduğunu göstermektedir. Devlete katkısı ise KDV olarak yaklaşık (2017-

2050) 4.400.933,00 TL’dir. Bu süre zarfında direk olarak iş gücü istihdamına 6 kişi 

olarak destek verecektir. Ayrıca giderler kısmında beklenmeyen ve genel giderler kısmı 

ile de özel sektöre katkı sunacaktır.  

7.2. Damızlık Kaz Üretim Çiftliği Fizibilitesi 

7.2.1. Kapasite ve teknoloji seçimi 

Projeyi gerçekleştirecek olan kurum kaz üretimine yeni başlayacaktır. Damızlıklar 

kış döneminde alınmak üzere 200 adet kaz ile üretime başlanacaktır. İkinci yıl üretime 

1000 adet damızlık kaz ile devam edilecektir. Ekonomik analizler 1000 adet damızlık 

kaz üzerinden yapılacaktır (Tablo 7.2.1.1). Yüksek yatırım maliyeti ile üretime 

başlamamak için bu yol izlenmiştir. Gelecekteki üretim potansiyelini sağlamak için elde 

edilen kar ile yatırım masrafları karşılanacaktır. Çünkü Üniversite elinde yapılacak 

değişik araştırma projeleri için deneme kümesleri yapılmalıdır. Ayrıca bu üretimde 

çalışacak elemanların yeterliliğinin sağlanması adına böyle bir yol izlenecektir.  



TR72 BÖLGE TARIMI İÇİN UYGUN MODEL TARIM UYGULAMALARI FİZİBİLİTESİ 

 

 

 
O R A N  K a l k ı n m a  A j a n s ı - B o z o k  Ü n i v e r s i t e s i  

 
Sayfa 137 

Kazlarda en önemli konu sağlıklı palazların elde edilebilmesidir. Bunu sağlamak 

için yeterli sayıda döllü yumurtalara ihtiyaç vardır. Yerli kazlarda yumurta verimi 10-15 

adet arasındadır. Bu nedenle 200 kaz ile başlayıp bir yıl sonra esas üretim miktarı olan 

1000 adet kaza ulaşılacaktır. Bu 1000 adet kazın 800 dişi ve 200 erkekten oluşması 

planlanmaktadır. Yerli kazlar ile çalışılmasının nedeni ise ülke koşullarına adapte 

olmuş, hastalıklara ve çevre koşullarına dayanıklı bir genetik kaynağımız olmasıdır. Bu 

genetik kaynağımız üzerine yapılması gereken birçok çalışma vardır. Türk damak 

lezzeti de yerli ırk kazların tüketimini talep etmektedir. Her dönemde kazlarda yumurta 

verimi 15 adet, kuluçka randımanı ise %80 olarak hesaplanarak palaz sayısı 

hesaplanmıştır. Erkek dişi oranı da ¼ olarak hesaplanmıştır.  

Tablo 7.2.1.1. Kaz üretme istasyonu tahmini üretim potansiyeli 

Özellik 2016 2017 2020 2025 2050 
Damızlık kaz 
yetiştiriciliği 

200 1000 3000 5000 10000 

Palaz üretimi 1920 9600 28800 48000 96000 
 

Kümeslerde yetiştirme sistemi olarak serbest gezinmeli üretim sistemi 

uygulanacaktır. Bu sistem tüketici tercihlerini etkileyen hayvan refahı konusunda 

avantajlı yönlere sahiptir. Ayrıca yeşil aksamlı yemlerden yararlanabilmesi ve yem 

maliyetlerinin düşürülmesi adına tercih edilmiştir.  

Birinci yıl 200 adet kapasiteyle başlayıp, ikinci yıl 1000 adet damızlık kaz ile 

devam edilecektir. Öncelikli olarak ürünler Yozgat ve TR72 iç pazarına, kapasite ve 

imkanlar arttıkça da diğer pazarlara yönlendirilecektir.  

Başlangıç üretim materyali yerelde üretim yapan aile işletmelerinden ve ticari 

üretim yapan işletmelerden yerli genotip olarak karşılanacaktır. Damızlık kazlardan elde 

edilen palazlar satışa sunulacaktır. Bu sayede em önemli sorun olan damızlık yerli kaz 

genotipi ihtiyacı karşılanacaktır. 

Türkiye’de hayvansal protein kaynaklarına alternatif olabilecek ve endüstri 

haline gelmiş olan kanatlı üretimi içinde kaz yetiştiriciliği protein açığının 

kapatılmasında önem kazanmıştır. Günümüzde insanların hayvansal kaynaklı gıdalarla 

beslenmesinde, kolesterolün damar tıkanıklıklarına ve çeşitli dolaşım bozukluklarına 

sebep vermesinden dolayı kırmızı et yerine beyaz et tercih edilir hale gelmiştir. Kazların 

geleneksel tüketim alışkanlıkları içerisindeki vazgeçilmez yeri de tercih edilmesindeki 

önemli unsurlardandır.  
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Kaz yetiştiriciliğinin yapıldığı yerler de dikkate alındığında iklimin daha soğuk, 

temiz akarsu kaynaklarının var olduğu ve çayır alanlarının geniş olduğu yörelerde 

yetiştirilmektedir. Ticari amaçlı kaz yetiştiriciliği oldukça sınırlıdır ve daha çok aile 

işletmeciliği şeklinde yapılmaktadır. Özellikle Doğu Anadolu’da, kış mevsiminde 

ailelerin et ihtiyacını karşılamak amacı ile kaz beslenmektedir. Türkiye’deki kaz 

yetiştiriciliğinin bugünkü hali ile bile kırsal kesimde yaşayan halkımızın bir kısmının 

önemli bir protein kaynağını oluşturduğunu söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra tavuk 

yetiştiriciliğinde maksimum verimlere ulaşılmasına rağmen bu hayvanlar genetik olarak 

çok hassaslaşmışlardır. Bunun sonucunda da hastalık ve kötü üretim koşulları gibi 

riskler ciddi kayıplara neden olabilmektedir. Diğer kanatlılarda yaygın olarak görülen 

hastalıklar kazlarda pek sık görülmemektedir. Kaz yetiştiriciliği kırsal alanlarda 

yapılmakta olup, küçük ölçekteki aile işletmelerinin açıkta otlatma şeklinde sürdürdüğü 

geleneksel üretim yapısı; toplumun belirli kesimlerince oldukça lezzetli bulunan kaz 

etinin sadece bölgesel ve yöresel ev yemeklerinde kullanılmasına ve ülke genelinde 

yeterince tanınmamasına neden olmakta ve dolayısıyla yurt içi tüketim talebi yanında 

dış satım imkanlarını da sınırlandırmaktadır. Bunun yanı sıra Türkiye’de yetiştirilen 

kazların yumurta veriminin az olması, bazen döllü yumurta elde edilmesinde sıkıntı 

yaşanması, kuluçkada bazı problemlerin oluşması ve kazlar üzerine yapılan bilimsel 

araştırmaların kısıtlı olması kaz yetiştiriciliğine olan talebi azaltmaktadır. 

Kaz yetiştiriciliği sektörel bazda büyümesi hem üreticiler ve buna bağlı iştirakları 

hem de tüketicileri olumlu yönde etkileyecektir. Özellikle damızlık kazda yaşanan 

sorunlar nedeniyle kaçak yollarla ithal kazlar getirilmektedir. Bu da sektörü gelecek için 

sıkıntıya sokmaktadır. Bu nedenle damızlık kaz yetiştiriciliği önemlidir.  

Projede toplam 5000 m alan içinde, kapalı alan olarak 500 m kullanım alanı olan 2 

kümes yapılması planlanmaktadır. Kümeste havalandırma için fan, ısıtma için de radyan 

ve ufolar kullanılacaktır. Su otomatik askılı suluklarla, yem yerden oluk yemliklere ad-

libitum olarak verilecektir. Kümes aydınlatmasında normal ampuller kullanılacaktır. 

Kümeste altlık olarak kaba rende talaşı veya sap-saman atığı kullanılacaktır.  

Yaş aydınlatma süresi ışık yoğunluğu 

1.Gün 22 Saat / 2.Gün 21 Saat / 3.Gün 20 Saat / 4.Gün 20 Saat / 5.Gün 19 Saat / 6.Gün 

18 Saat / 8.Gün 18 Saat / 12.Gün - Kesim 18 Saat  
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Aşılama programı 

Kazlar hastalıklara karşı daha dirençli olduklarından ve yerli ırk kazlara 

uygulanan standart bir aşılama programı bulunmadığından, üretimde aşılama programı 

uygulanmayacak olup sağlık koruma tedbirlerine dikkat edilecektir.  

7.2.2. Teknik analiz ve tasarım 

Kaz üretimi için gerekli alt yapının oluşturulması adına aşağıda gerekli tasarımlar 

verilmiştir.  

Kümesler 25 m uzunluğunda ve 10 m genişliğinde olacaktır. Yükseklik çatı ile 

birlikte 3,5 m olacaktır. 25 m uzunluk botunca karşılıklı ve simetrik olmak üzere 4’er 

pencere bulunacaktır. Kümeslerde 2’şer adet havalandırma için fan bulunacaktır. 

Kümeslerin 1 adetinde giriş kısmında yem deposu ve işçi odası, diğer kümeste ise 

kuluçkahane bulunacaktır. Kümeslerin serbest gezinmeli alanları bulunacak olup, bu 

alanların ölçüsü 25 x 10 m olacaktır. Serbest gezinmeli açık alana çıkış için 50x60x60 

boyutlarında 4’er adet mini çıkış kapısı bulunacaktır.  

 

Şekil 7.2.2.1. Kümes üstten kesit  
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Şekil 7.2.2.2. Kümes üst çatı kesit 

 

Şekil 7.2.2.3. Kümes çatı ön ve yan kesit 
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Şekil 7.2.2.1. Kümes 3 boyutlu üstten görünüş (a), (1 adet kümes görüntüsü)  

 

Şekil  7.2.2.2.  Kümes 3 boyutlu yan görünüş (b)  

7.2.2.1. Yatırım masrafları 

A. Bina İnşaat, Makine ve Teçhizat Giderleri 

İki adet kümeste yapılacak üretim için gerekli yatırım masrafları aşağıda 

detaylandırılmıştır (Tablo 7.2.3.1). Kapalı alan (prefabrik yapı) metrekaresi ortalama 

300 TL den toplam (500 m2) 150.000 TL olarak hesaplanmaktadır (iki kümesin toplam 

maliyeti). 

Suluk = Kaz palazı için, 100 adet kaz palazına 2 adet suluk şeklinde düşünülmüştür. 
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Kaz palaz dönemi- 1000/50=20 adet  20X2=40 adet toplam palaz suluk miktarı 

Geliştirme döneminde nipel suluklar kullanılacaktır. 

Yemlik = Kaz palazı için, 100 adet palaza 2 adet şeklinde düşünülmüştür. 

Geliştirme döneminde yerde oluk tipi yemlikler kullanılacaktır.  

Yemlik palaz dönemi-1000/50=20 adet 20X2=40 adet toplam palaz yemlik 

Yemlik geliştirme dönemi- 50 adet yerde oluk tipi yemlik  

Ring = Her bir ringe 100 kaz palazı düşünülmüştür. Toplam 10 ring 

Isıtıcı = Her bir ringe bir adet ısıtıcı düşünülmüştür. 

10X1=10 adet ısıtıcı 

Su deposu = 1000 litrelik su tankı düşünülmektedir. 

Yemlik, suluk, ring, su deposu giderleri= 20.000,00 TL 

Kuluçkahane= 80.000,00 TL 

Toplam= 250.000,00 TL 

B. Damızlık Kaz Alımı  

Damızlıklar kış döneminde olmak üzere 200 adet kaz alınacaktır. İkinci yıl üretime 

1000 adet damızlık kaz ile devam edilecektir. Ekonomik analizler 1000 adet damızlık 

kaz üzerinden yapılacaktır. Yüksek yatırım maliyeti ile üretime başlamamak için bu yol 

izlenmiştir. 200 X 120,00 TL = 24.000,00 TL 

5.2.6.2.3. Diğer Giderler 

Diğer giderler 4.000,00 TL olarak düşünülmüştür. 

NOT = Yatırım 2017 yılı için planlanmıştır. Arazi düz bir zeminde olduğundan dolgu, 

kazı çalışma maliyetleri bina inşa giderleri içerisindedir. 

Tablo 7.2.2.1.1. Kaz üretme kümesleri yatırım masrafları 

Özellik Amaç Fiyat  (TL) 
Bina inşaat 
(500 m2) 

Kümeslerin yapımı için 150.000,00 

Teçhizat  
Yemlik, suluk, su deposu, 

ring, ısıtıcı 
20.000,00 

Kuluçkahane Palaz üretimi için 80.000,00 
Damızlık kaz alımı (2016) 

200 adet 
Yumurta verimi ve palaz 

üretimi için  
24.000,00 

Diğer giderler 
Gerekli olabilecek ön 

görülemeyen ek 
malzemeler 

4.000,00 

TOPLAM  278.000,00 
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Bina ve üretim ruhsatlandırmaları Bozok Üniversitesi iç kaynaklarından 

karşılanacağı için yatırım masrafları içerisinde yer almamıştır. Çünkü bu işlem Bozok 

Üniversitesi Yapı İşleri Daire Başkanlığının sorumluluğundadır.  

7.2.3. Proje girdileri  

Damızlık kaz üretiminde girdileri yem ve altlık maliyeti oluşturmaktadır. Bu 

harcamaların yıl içindeki dağılımı Tablo 7.2.3.1’de verilmiştir. Yem ve altlık gideri 

dışındaki giderler sabit gider olarak değerlendirilmiştir. Girdi fiyatları “7.2.4. İşletme 

dönemi gelir ve giderleri” bölümünde verilmiştir.  

Tablo 7.2.3.1. Kaz üretimi girdi harcama takvimi  

Ürün 1. ay 2. ay 3. ay 4. ay 5. ay 6. ay 7. ay 8. ay 9. ay 10. ay 11. ay 12. ay 

Yem 
10.646 

TL 

10.646 

TL 

10.646 

TL 

13.146 

TL 

13.146 

TL 

13.146 

TL 

13.146 

TL 

10.646 

TL 

10.646 

TL 

10.646 

TL 

10.646 

TL 

10.646 

TL 

Altlık 
2.000 

TL 
- - - - - - - - - - - 

 

7.2.4. İşletme dönemi gelir ve giderleri 

A. İşletme giderleri 

Damızlık kaz alımı yatırım masrafı içinde yer almıştır. Bu kısımda 100 adet 

üzerinden gider hesabı yapılmıştır. Çünkü işletme yarım masraflarını azaltmak için 

böyle bir yol izlenmiştir. İşletmenin yıllık gelir, gider ve kar durumu Tablo 7.2.4.1’de, 

işletme dönemi gelir ve giderleri de Tablo 7.2.4.2’de verilmiştir.  

A.1. Yem gideri 

1000 kaz için 1 yıllık yem gideri hesaplanmıştır. 

1000 kaz, 367 gün, günlük 250 gr kesif yem hesabına göre 91.250 kg yem tüketecektir.  

Ayrıca palazlarında yem ihtiyacı düşünüldüğünde 10.000 kg yem ihtiyacı daha ortaya 

çıkmaktadır.  

101.250 kg  x 1,40 TL=  141.750,00 TL  

A.2. Aşı ve ilaç gideri 

Değişik bulaşıcı hastalıklardan korunma amacıyla uygulanacak aşılama ve 

korunmada kullanılacak ilaçlar için 1.000,00 TL düşünülmüştür. Veteriner hizmetleri 

içinde 500,00 TL düşünülmüştür. 

Toplam= 1.500,00 TL 
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A.3. Isıtma ve aydınlatma gideri 

Yıllık 2.500,00 TL olarak düşünülmüştür. 

A.4. Altlık gideri 

2.000,00 TL olarak düşünülmüştür. 

A.5. Amortisman gideri 

Bina, makine ve teçhizat maliyetinin % 8’i, diğer giderlerin %20’si alınmıştır. 

278.000,00 TL   %8 = 22.240,00 TL 

4000 TL        %20  =800,00  TL 

Toplam =23.040,00 TL 

A.6. Personel Gideri 

4 işçi çalıştırılacaktır. Yıllık Maliyeti; 

İşçi = (2.200,00 X 12) x 4= 105.600,00 TL 

A.7.Genel giderler 

Nakliye, sigorta, vergi, kırtasiye, posta masrafları vb. unsurlar bu gruptadır ve bu 

giderler 2.000,00 TL düşünülmüştür.  

A.8. Beklenmeyen giderler 

1.000,00 TL olarak düşünülmüştür. 

B. İşletme Gelirleri 

İşletme gelirlerini kaz palazları ve gübre satışları oluşturacaktır. 

B.1. Kaz palazı satışı 

Yıllık üretimden elde edilen palazın %70’i palaz olarak satışa sunulması 

düşünülmektedir.  

Palaz adet satış fiyatı 35,00 TL 

6720 x 35,00 = 235.200,00 TL 

B.2. Damızlık kaz satışı 

Yıllık 1500 adet damızlık kaz satışı planlanmaktadır.  

1500 X 160,00 = 240.000,00 TL 

B. 3. Gübre satışı 

Kümeslerde gübre temizliği yıla bir sefer ve ocak ayında yapılacaktır. İki 

kümeste yıllık toplam 6.000,00 TL gelir elde edilmesi düşünülmektedir.  
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Tablo 7.2.4.1. Yıllık gelir, gider ve kar durumu 

YILLIK GELİR 

YILLIK GİDER 

YILLIK BRÜT KAR 

VERGİLER( % 18 ) 

YILLIK NET KAR 

 481.200,00 

279.390,00 

201.810,00 

36.325,80 

165.484,20 

 

Tablo 7.2.4.2. İşletme dönemi gelir ve giderleri 

Giderler 

Yem  141.750,00 TL 
Aşı ve ilaç  1.500,00 TL 

Isıtma ve aydınlatma 2.500,00 TL 
Altlık  2.000,00 TL 

Personel  105.600,00 TL 
Amortisman 23.040,00 TL 
Beklenmeyen 1.000,00 TL 

Genel 2.000,00 TL 

Gelirler 
Kaz palazı 235.200,00 TL 

Damızlık kaz 240.000,00 TL 
Gübre  6.000,00 TL 

 

7.2.5. Tam kapasite işletme gelir ve gider durumu  

Kaz üretme istasyonu işletme dönemi gelir ve giderleri hesaplanırken tam kapasite 

ile çalıştığı hesap edilerek sonuçlar yazılmıştır. Bu nedenle tam kapasite gelir ve 

giderleri üretim dönemi gelir ve giderlerini kapsamaktadır.  

7.1.5.1. İşletme sermayesi tespiti 

Kaz üretim istasyonunda işletme sermayesini yem, aşı ve ilaç, altlık, personel, 

ısıtma ve aydınlatma, amortisman, beklenmeyen ve genel giderler oluşturmaktadır. Bu 

ürünlerin toplam gider masrafı 279.390,00 TL’dir (Tablo 7.2.4.2). Bu giderin öncelikle 

Bozok Üniversitesi öz kaynaklarından karşılanacağı, üretim sonunda da elde edilen 

gelirler ile devam edileceği öngörülmektedir. Personelin Bozok Üniversitesi tarafından 

hizmet alımı yoluyla karşılanacağı düşünülmektedir. İşletmenin kamu kurumu olması 

nedeniyle bütün gelir ve giderlerini nakit olarak gerçekleştirecektir. Bu nedenle brüt ve 

net işletme sermayeleri belirtilmemiştir. İşletme sermayesinin kaynaklarını iç kaynaklar 

ve karlarla finanse edilmesi planlanmıştır. İşletme sermayesinin hesaplanmasında 
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toplam masraf tutarına göre işletme sermayesi hesaplanmıştır. İşletmede gelir elde 

edilmeye başlandıktan sonra devamlı nakit bulundurulması sağlanacaktır.  

7.2.6. Proje analizi 

� Mali ve ekonomik analizler 

7.2.6.1. Sermayenin karlılığı 

Yıllık net kar / genel yatırım tutarı x 100 

165.484,20 / 278.000,00 x 100= 59,53 

7.2.6.2. Projenin geri ödeme süresi 

Toplam yatırım / (net kar + amortismanlar) 

278.000,00 / (165.484.20 + 23.040,00=188.524,20) = 1.5 dönem 

7.2.6.3. Projenin ekonomik ömrü 

Toplam yatırım / amortismanlar 

278.000,00 / 23.040,00= 12,1 yıl 

7.2.6.4.Yatırımın katma değeri 

7.2.6.4.1. Brüt katma değer 

Personel gideri + amortismanlar + brüt kar 

105.600,00 + 23.040,00 + 201.810,00 = 330.450,00 TL 

7.2.6.4.2. Net katma değer 

Brüt  katma değer – amortismanlar 

330.450,00 – 23.040,00 = 307.410,00 TL 

7.2.6.5.Sermaye hasıla oranı 

7.2.6.5.1. Brüt sermaye hasıla oranı 

Brüt katma değer / toplam yatırım 

330.450,00 / 278.000,00 = 1,19 

7.2.6.5.2. Net sermaye hasıla oranı 

Net katma değer / toplam yatırım 

307.410,00 / 278.000,00 = 1,11 

7.2.6.6. Devletin kazancı 

Vergiler ve stopajlar 

36.325,80 TL 
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� Kaz üretim istasyonu işletme fayda maliyet analizi 

Fayda maliyet analizi yıllar itibariyle elde edilen gelir ve giderlerin hesaplanmasıyla 

ortaya konulmuştur. Hesaplamalar yapılırken “Tablo 7.2.1.1. Kaz üretme istasyonu 

tahmini üretim potansiyeli” dikkate alınmıştır. Hesaplamalar yapılırken bugünkü 

değerlerin olumlu senaryosu ile devam edilmiştir. Girdi yem, aşı ve ilca ile altlıkta 2020 

için %3 artış, 2025 yılı için %4 artış ve 2050 için %6 artış öngörülmüştür. Personel 

sayısı 2020 yılında 6, 2025 yılında 8 ve 2050 yılında 12 adet olarak hesaplanmıştır ve 

2020 için %3, 2025 için %4 ve 2050 için %6 artış öngörülmüştür.  Gelirlerde 2020 yılı 

palaz satış ücreti 35 TL, damızlık kaz satışı ücreti 150 TL, 2025 yılı için palaz satış 

ücreti 30 TL, damızlık kaz satışı ücreti 140 TL, 2050 yılı için palaz satış ücreti 25 TL, 

damızlık kaz ücreti de 120 TL olarak hesaplanmıştır. Tablo 7.2.2.1’e göre elde edilecek 

palazlara göre hesaplama yapılmış olup, elde edilen palazların %70’i palaz satışında 

geri kalanların ise yıllara göre belirtilen oranları damızlığa ayrılıp, diğerleri damızlık 

kaz satışında kullanılmıştır.  

 Tablo 7.2.6.1. Kaz üretiminde fayda maliyet analizi  

Yıllar 2017 2020 2025 2050 
Üretim miktarı  1000 3000 5000 10000 

Giderler (M) 

Yem  141.750,00 438.007,50 737.100,00 1.502.550,00 
Aşı ve ilaç  1.500,00  4.635,00 7.800,00 15.900,00 

Isıtma ve aydınlatma 2.500,00  2.600,00 3.000,00 5.000,00 
Altlık  2.000,00  6.060,00 10.300,00 20.600,00 

Personel  105.600,00 163.152,00 219.648,00 335.808,00 
Amortisman 23.040,00  23.750,00 24.000,00 24.500,00 
Beklenmeyen 1.000,00  4.000,00 6.000,00 12.000,00 

Genel 2.000,00  6.000,00 10.000,00 20.000,00 
TOPLAM  279.390,00 648.204,50 1.017.848,00 1.936.358,00 

Gelirler (F) 
Kaz palazı 235.200,00  705.600,00 1.008.000,00 1.680.000,00 

Damızlık kaz 240.000,00  816.000,00 1.246.000,00 2.136.000,00 
Gübre  6.000,00  18.000,00 30.000,00 50.000,00 

TOPLAM   481.200,00 1.539.600,00 2.284.000,00 3.866.000,00 
F/M  1,72 2,37 2,24 1,99 

F: fayda, M: maliyet 

Tablo 7.2.6.1’de görüldüğü üzere kaz üretim istasyonu yatırıma uygun ve faydası 

yüksek bir yatırım olacaktır. Fayda/maliyet oranı 1’den yüksek olduğu görülmektedir ve 

bu yatırımın karlı ve uygun olduğunu göstermektedir. Devlete katkısı ise KDV olarak 

yaklaşık (2017-2050) 6.660.391,00 TL’dir. Bu süre zarfında direk olarak iş gücü 

istihdamına 12 kişi olarak destek verecektir. Ayrıca giderler kısmında yem, aşı ve ilaç, 

altlık, beklenmeyen ve genel giderler kısmı ile de özel sektöre katkı sunacaktır.  

Üretimin geliştirilmesiyle üretime yan kollar da eklenebilecektir. Bu üretim 

modelleri kesimhane, kuluçkahane ve yem fabrikası olacaktır. Bu haliyle ekonomik 
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olarak katkı sağlayan üretim, ayrıca yeni iş gücü istihdamı da sağlayacaktır. Bu şekilde 

sosyal hayata da katkı sunmuş olacaktır.  

 

� Tohum eleme tesisi ve kaz üretme istasyonu projelerinin ekonomik, çevresel ve 

sosyal etkileri 

Tablo 7.2.6. . Projelerin  

No Ekonomik etkileri Çevresel etkiler Sosyal etkiler 

1 

Üniversite elinde 
daha düşük 

bütçeyle ürün 
hizmeti alacaktır 

üreticiler 

İhtiyaçlarını 
karşılayabilen 

üreticiler yeni bina 
yapmak zorunda 
kalmayacak ve 
doğaya yeni bir 

yapı 
kazandırmayacaktır 

Gelişen üretime 
bağlı olarak 

ekonomik kazançlar 
artacak ve 

ekonomisi artan 
halkın yaşam 
memnuniyeti 

artacaktır 

2 

Yörenin yeni 
alternatif üretim 

modellerine 
yönelmesi 

sağlanacaktır 

Tarım alanların 
sürdürülebilir 

kullanımı 
sağlanacaktır 

Köyden kente 
yönelim 

azaltılmaya 
çalışılacaktır 

3 

Katma değeri ve 
rekabet gücü 

yüksek üretim 
modellerine 

yönelim 
sağlanacaktır 

Tarım alanlarının 
doğanın geleceği ve 
üretim için önemi 
ortaya çıkacaktır 

Göç artış hızının 
düşmesi 

sağlanacaktır 

 

� Tohum eleme tesisi ve kaz üretme istasyonu sektör ve pazar analizi  

A. Tohum eleme tesisi  

Tohum eleme tesisi için yapılan analizlerin güvenilirliğini artırmak amacıyla 

tohumculuk sektörü ve pazarı irdelenmiştir.  

Öncelikli olarak bu raporda daha önce yapılan tohumluk üretimi rakamlarına 

baktığımızda 2016 yılı Yozgat ili tohumluk üretimi miktarı 14.273 tondur. Ve bu 

üretimin yoğunlukla Yerköy ve merkez ilçede gerçekleştiği görülmektedir. Gelecek 

tahminlerinde Yozgat ili Tohumluk üretim tahminleri ise 2023 yılında 50.000 ton ve 

2050 yılında 100.000 olarak hesaplanmıştır. Bu üretimi karşılayacak işletme yapısı da 

projeye konu olmuştur. Proje tohumluk eleme tesisi hizmet işi gelecek tahmini de bu 

sayılara göre belirlenmiştir. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının tohumluk üretimi 

ve sertifikalı tohumluk desteğine ilişkin açıklamaları bu tahminleri destekleyici 
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yöndedir.  Çünkü bakanlığın üretim ve ürünlerine destek vermesi yetiştiriciliği 

dolayısıyla üretimi artıracaktır. Hali hazırda tohumluk eleme hizmeti işi resmi 

ücretlendirmesi bulunmamaktadır bu nedenle rakamsal analizler yapılamayacaktır.  

Tohumluk eleme hizmeti ürün satışına dayanmadığı için pazar konusunda herhangi 

bir sıkıntı yaşanmayacaktır. Çünkü üreticilerin yükünü azaltacak bu proje rekabet 

etmeyecek katkı sunacaktır. Ayrıca Yozgat ili hayvancılığının devlet destekleriyle 

büyümeye başlamış olması tohum eleme sonu atık ürünlerin yem tüketimi olarak 

satışında da problem olmayacağını göstermektedir.  

Tesisin sektörel olarak katkısı olacağı şüphesizdir. Bununla birlikte sertifikalı 

üretime uygun olması avantaj sağlamaktadır. Hizmet işi olduğu için pazar problemi 

yoktur. Tohum eleme tesisi pazarını tohumluk üretimi gerçekleştiren firma, üretici ve 

müteşebbisler oluşturmaktadır.  

B. Kaz üretme istasyonu  

Kaz üretme istasyonu için yapılan analizlerin güvenilirliğini artırmak amacıyla kaz 

yetiştiriciliği damızlık sektörü ve pazarı irdelenmiştir.  

Türkiye’de damızlık kaz üretimi yapılmamaktadır. Bu nedenle rakamsal verilerin 

incelenmesi mümkün olmamıştır. Sadece varlık üzerinden bir analiz yapılacak olursa; 

kaz varlığının artış göstereceği bunun da damızlık kaz ihtiyacına talebi artıracağı 

öngörülmektedir. Yozgat ili için üretim tahminleri irdelendiğinde 2050 yılında 180.000 

adet damızlık kaz üretimi gerçekleştirileceği tahmin edilmiştir. Bu rakamın tutarlı 

olacağı, hali hazırdaki taleplerden anlaşılmaktadır. Bozok Üniversitesi Ziraat 

Fakültesinden yıllık yaklaşık 40.000 ile 50.000 adet palaz talebi bulunmaktadır. Bu 

talep hiç üretim olmadan sadece basında çıkan araştırma haberleri sayesinde olmaktadır. 

Üretimin gerçekleşmesiyle bu sayının 4-5 katına çıkacağı kesindir.  

Türkiye kaz varlığı 850. 694 adettir. Bu varlığın her yıl artış göstereceği tahmin 

edilmektedir. Varlık 2.5- 3 milyon adete ulaştığında sektör duraklama dönemine 

girecektir. Çünkü tüketim talepleri toplumun tamamına hitap etmemektedir. Bu nedenle 

gelecek tahminleri ve analizler buna göre irdelenmiştir. Sektör müteşebbislerin 

müracaat ettiği ve denemeye aldığı bir dönem yaşamaktadır. Hali hazırda resmi bir 

sektör oluşmamıştır. Bu nedenle Yozgat ili damızlık üretimini gerçekleştirerek bir adım 

öne geçecektir. Pazarlama ve Pazar oluşturmada hiçbir sıkıntı yaşanmayacaktır. Çünkü 
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üretici ve müteşebbislerin profesyonel olmayan üretimleri devamlı damızlık ve palaz 

girdisine ihtiyaç duymaktadır.  

Kaz üretme istasyonunun pazarını kaz yetiştiriciliği yapacak olan müteşebbisler ve 

yapan üreticiler oluşturmaktadır.  

� Risk analizi 

Tohumluk eleme tesisi için en önemli riski hizmet alımı yapan üreticilerin bu tesisi 

tercih etmemesidir. İlk 5 yıllık süreçte bir sıkıntı çıkmayacağı yapılan analizlerden 

ortaya çıkmaktadır. Çünkü sektör desteklenmeye başlamış ve sertifikalı olmayan hiçbir 

üretime devlet desteği sağlanmayacaktır. Bu nedenle tesis kısa sürede yatırım maliyetini 

karşılayacaktır. Daha sonra Üniversitenin kendi iç ihtiyacını karşılaması bile 

sürdürülebilir bir proje olduğunu ortaya koymaktadır.  

Kaz üretme çiftliği için en önemli risk girdilerde meydana gelecek öngörülenden 

daha yüksek artışların meydana gelmesidir. Fakat yüksek kar gelirleri ve kaz 

yetiştiriciliğinin meraya dayalı olarak da gerçekleşebiliyor olmasından dolayı bu risk en 

aza indirilebilir. Üniversitesinin kamu kurumu olması nedeniyle yapılan yatırımların 

ayrıca araştırma, deneme ve AR-GE faaliyetleri için kullanılabilir olması risklerin 

önemini azaltmaktadır.  

Yapılan yatırımların kamu hizmeti olarak değerlendirilmesi gerektiği için risklerin 

getirdiği ek yükler kabullenebilir.  
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8. ORGANİZASYON YAPISI, YÖNETİM VE İNSAN KAYNAKLARI 

Projeyi gerçekleştirecek kurum olan Bozok Üniversitesi 01 Mart 2006 tarihinde 

5467 sayılı kanunla kurulmuştur. Kuruluş kanunu ile Erciyes Üniversitesi bünyesinde 

bulunan Fen-Edebiyat Fakültesi, İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi, Mühendislik-

Mimarlık Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Sağlık Yüksekokulu, Meslek Yüksekokulu ve 

Cumhuriyet Üniversitesi bünyesinde bulunan Akdağmadeni Meslek Yüksekokulu 

Bozok Üniversitesi’ne bağlanmıştır. Ayrıca Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüleri 

kurulmuştur.  

2006 yılında kurulan Bozok Üniversitesi’nde, 2016 Mayıs ayı itibari ile 792 

akademik personel, 442 idari personel, 37 sözleşmeli personel, 354 yardımcı personel 

ve 13.436 öğrenci bulunmaktadır. Bozok Üniversitesi projeleri gerçekleştirebilecek 

kurumsal kapasite ve uygun proje yönetim yapısına sahiptir.   

Projenin yönetim ve organizasyonunu gerçekleştirecek kurum ve kişiler kamu 

kurumu olması nedeniyle ek bir ücret almayacaktır. Tohum eleme hizmeti ve kazların 

satışından elde edilen gelirler ise döner sermayeye aktarılarak, Üniversite yönetiminin 

karar vereceği oranlarda işletmelere ve yöneticilere ücret aktarılabilecektir. Burada 

belirlenecek ücretler organizasyon ve yönetim giderlerini oluşturacaktır.  

Projelerin gerektirdiği proje mimari ve diğer çizim ve teknikleri, ihale edilmesi, 

ihalenin sonuçlandırılması, ruhsatlandırılması aşamalarında Bozok Üniversitesi Strateji 

Geliştirme ve Yapı İşleri Daire Başkanlıkları sorumlu olacaktır. Bu görevler yerine 

getirilirken ek bir gider olmayacaktır.  

Proje için gerekli insan gücü ihtiyacını Bozok Üniversitesi akademisyenleri 

karşılayacaktır. Projenin gerektirdiği yapım işlerinde gerekli insan kaynakları ise işin 

ihale edilmesiyle bu yüklenici firmaya bırakılacaktır. Tohum eleme ve kaz işletmesinde 

gerekli çalışacak insan kaynakları ise Bozok Üniversitesi tarafından hizmet alımı 

yoluyla karşılanacaktır.  
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 9. PROJELERİN YÖNETİMİ VE UYGULAMA PLANI 

Proje yürütücü kuruluş Bozok Üniversitesidir. Proje yönetiminden Ziraat 

Fakültesi Zootekni ve Tarla Bitkileri Bölümü öğretim elemanları sorumlu olacaktır. 

Proje başlangıcında proje ekibi kurularak ön değerlendirmeler gerçekleştirilecektir. Ön 

değerlendirme sonucunda belirlenen alanlarda proje yatırımları yapılacaktır. Proje 

yatırım sermayesinin aktarımına bağlı olarak 1-2 yıl içinde proje faaliyete geçirilecektir. 

Proje başlangıç yılı 2017 sonu ya da 2018 başı olarak planlanmaktadır.  

Proje yatırımından sorumlu yönetim şeması aşağıda verilmiştir. Bozok 

Üniversitesi Rektörü proje yatırımında genel sorumlu yöneticidir. Bozok Üniversitesi 

Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu İle Ziraat Fakültesi projenin 

yönlendirilmesinde sorumludur. Proje hazırlanmasında Rektör tarafından 

görevlendirilen ve Bozoktuam ve Ziraat Fakültesi Dekanlığı tarafından yönlendirilen bir 

öğretim üyesi de yatırımın uygulanmasından sorumlu proje yürütücüsü olacaktır.  

Tablo 9.1. Proje yatırım sorumlu yönetim şeması 

 Rektör  

Bozoktuam Yönetim Kurulu Ziraat Fakültesi Dekanlığı 

 Proje Yürütücüsü  

 

. Projelerin gerçekleştirme yılı 2017 ve 2018 yılları olarak planlanmaktadır. Proje 

uygulama programı Tablo 9.2’de verilmiştir.  

Tablo 9.2. Tohumluk eleme tesisi ve kaz üretim kümesleri proje uygulama programı 

Proje Yıl 1. işlem 2. işlem 3. işlem 4. işlem 

Kaz 2017 
Proje sunumları 

ve destek projeleri 
yapımı 

Öz kaynak 
temini 

çalışmaları 

Projelerin 
kabulü-reddi 

Son değerlendirme ile 
kaynağın temin 

edilmesi 

Kaz 2017 Proje başlangıç 
Kümes proje 

çizimleri 
İhale 

edilmesi 
Ruhsatlandırılması 

Kaz 2018 
Projenin 

sonlandırılması 
Üretime 

başlangıç 

Ürünlerin 
satışa 

sunulması  
- 

Tohum 
eleme tesisi 

2017  
Proje sunumları 

ve destek projeleri 
yapımı 

Öz kaynak 
temini 

çalışmaları 

Projelerin 
kabulü-reddi 

Son değerlendirme ile 
kaynağın temin 

edilmesi 
Tohum 

eleme tesisi 
2017 Proje başlangıç 

Tesis proje 
çizimleri 

İhale 
edilmesi 

Ruhsatlandırılması 

Tohum 
eleme tesisi 

2018 
Projenin 

sonlandırılması 

Eleme 
hizmetine 
başlangıç 

Atık 
ürünlerin 
satışına 

başlangıç  

- 
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10. PROJELERİN FİNANSMANI 

Bu proje; “TR72 Bölge Tarımı İçin Uygun Model Tarım Uygulamaları Fizibilite 

Etüdü Hazırlanması Projesi” 2016 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği kapsamında T.C. 

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından sağlanan mali destek ile yürütülmüştür. 

Proje içerisinde fizibiliteye konu olan tohumluk eleme tesisi ve damızlık kaz 

üretme istasyonu kümesleri finansmanı öncelikli olarak Bozok Üniversitesinin öz 

sermayesi ve ORAN Kalkınma Ajansına sunulan güdümlü proje ile karşılanmaya 

çalışılacaktır. Projenin reddi ve gerekli desteğin sağlanamaması halinde ise yine 

Kalkınma Bakanlığına bağlı KOP Bölge İdaresi Başkanlığına sunulacak projeler ile 

finansman sağlanmaya çalışılacaktır. Bu projeler hazırlık aşamasındadır. 

Proje hazırlayıcı kurumun kamu kurumu olması hem avantaj hem de dezavantaj 

sağlamaktadır. Avantajlı yönü yüksek bütçeli güdümlü ve alt yapı projelerine destek 

alabilmesi, proje yapabilirliği ve desteklenme oranının yüksek olmasıdır. Dezavantajlı 

yönü ise hibe ve destek alacağı kurum ve kuruluşların sınırlı sayıda olmasıdır.   

Yerel dinamiklerin projeye finansman olması muhtemel olmakla birlikte güçlü bir 

ekonomik yapıya sahip olmamaları önemli sorundur. Bu yüzden özel sektör desteği 

almak zor görünmektedir.  

Son dönemde Yozgat ilinde tarıma ve tarımsal üretime yoğun bir ilgi oluşmuştur. 

Bu ilginin sahaya yansıması adına İl Özel İdaresinin de tarımsal üretime destek vereceği 

kaydedilmiştir. Bu desteklemeler çok büyük miktarlar olmasa da küçük işletmeler ve 

donanımlar için yardımcı olacaktır.  

Projenin uygulanması aşamasında destek olabilecek kuruluşlar; 

- ORAN Kalkınma Ajansı 

- KOP Bölge İdare Başkanlığı  

- Yozgat İl Özel İdaresi 

- Üniversite öz kaynakları 

- Diğer Kurum ve Kuruluş alt yapı desteklemeleri 
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11. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Proje öncelikli olarak sektörde söz sahibi olan kurum, kuruluş ve üreticilerle 

yapılan görüşmelerin sonuçlarına dayanılarak hazırlanmıştır. Her ilçede ilgili kamu 

kurum ve kuruluşları ile istişare edilmiş, çiftçiler dinlenmiştir. Daha sonra güvenilir 

kaynaklardan derlenen bilgiler ile desteklenmiştir. Bilgiler derlenerek uzman yardımı ile 

sonuç raporu hazırlanmıştır. Proje TR72 bölgesi Yozgat ili özelinde uygulanmıştır. 

Hazırlanan tohumluk eleme tesisi ve kaz üretme istasyonu fizibilite avam projeleri ise 

öncelikli olarak TR72 bölgesi illerini kapsamakla birlikte ülkemizin her ilinde 

uygulanabilecektir. 

Projenin hedef gruplarını oluşturan tarımsal sektörde var olan bütün paydaşların 

mevcut durumu üzerinde olumlu etkisinin olacağı düşünülmektedir. Yozgat ilinde 

yapılan ve yapılacak üretim alanlarının mevcut durum tespiti, gelecekte planlanan 

çalışmalar için önemli bir gösterge olacaktır. İlimizin ekonomik kaynağına bakıldığında, 

tarım sektörünün payı çok yüksektir. Gelecek planlamaları içerisinde yine tarım 

sektörünün ilimiz için en önemli kaynak oluşturacağı öngörülmekte ve bu konuda 

çalışmalar yapılmaktadır. Proje sonucunda tarımsal üretimin Yozgat ilinin en değerli 

üretim kolu olduğu görülmüştür.  

Bu proje; hedef kitlemizi ve yararlanıcılarımızı oluşturan üretici, müteşebbis, 

nihai tüketiciler ve tarımsal sektörde direk ve dolaylı olarak bulunan kurum ve 

kuruluşların ihtiyacı olan bilgi ve araştırma çıktılarının sağlamıştır. Bu sayede sektörün 

sağlam ve güçlü bir yapıya kavuşması sağlanacaktır.  

Yapılan çalışma ile tarımsal üretimde modernizasyona ihtiyaç olduğu 

belirlenmiştir. Geleneksel üretim modelleriyle yapılan üretimin rekabet şansını azalttığı 

görülmüştür. Planlı üretim modellerinin gerekliliği ortaya çıkmıştır. Yeni üretim ve 

ürün modellerinin sektöre kazandırılması ve Yozgat ilinin bu konuda var olan 

kaynaklarını etkin bir şekilde kullanması gerekliliği sonucuna varılmıştır.  

Devler desteklerinin faydalı bir şekilde kullanılabilmesi için gerekli tedbirlerin 

alınması ve üreticilerin eğitimine destek verilmesi gerekmektedir. Katma değer 

sağlayacak serbest sistem kanatlı yetiştiriciliği, kaz yetiştiriciliği ile tıbbi ve aromatik 

bitki yetiştiriciliği konusunda daha fazla proje üretilmesi ve sektörün güçlendirilmesi 

gerekliliği ortaya konulmuştur. Hububat üretiminde kaynakların etkin bir şekilde 

kullanılması ve güncel bilgilerle çiftçilerin eğitilmesi gerekmektedir. Tohumluk 
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üretiminin bölge için önemli bir katma değer olduğu bir kez daha görülmüştür. Yozgat 

ilinin sayısal bazda değil kalite bazında öne çıkması gerektiği sonucu ağırlık 

kazanmıştır.  

Yozgat Orta Anadolu’nun karasal iklim özelliklerini taşıyan ve bitkisel üretimi 

çoğunlukla tahıl yetiştriciliğine dayanan bir ildir. Bitkisel üretim deseninde ağırlıklı 

olarak tahıllar, nohut, mercimek ve şeker pancarının, sulanan ve rakımın düşük olduğu 

alanlarda ise mısır ve sebze üretiminin yer aldığı görülmektedir. Tohumluk üretimi 

olarak son yıllarda tahıllarda ve kısmen fiğde gelişmelerin olduğu görülmektedir. Bu 

durum hem üretim desenimizin hemde bölgenin ekolojik koşullarının doğal bir 

sonucudur ve bölgenin bu alanda önemli avantajları bulunmaktadır. Bölgenin ekolojik 

koşulları tahıl ve fiğ tohumluğu için kaliteli ve hastalıklardan ari tohumluk üretimine 

oldukça uygundur. Diğer taraftan Yozgat ili sınırları içerisinde, sulama imkanının 

olması durumunda yonca, yeşil alan bitkileri, mısır ve patates ve şeker pancarı gibi 

bitkilerin tohumluk üretimleri de başarıyla yapılabilir. Tohumluk üretiminin Yozgat ili 

için fizibil olduğu görülmüştür. Bununla birlikte yapılacak tohumluk eleme tesisinin 

hem üreticilere hem de üniversite bilgi ve tecrübe birikimine katkı sağlayacağı 

görülmektedir. Ekonomik analizlerde tohumluk eleme tesisinin fayda sağlayacağı ve 

üretime katkı sunacağı sonucuna varılmıştır.  

Tohum eleme tesisi hem kar elde ederek katma değer sağlayacak hem de 

üreticilerin kaliteli tohumluk ihtiyacını karşılayacaktır. Yem bitkileri için de Yozgat 

ilinde kesinlikle tohumluk üretimi yapılabilir. İl dışından bir firmanın çalışmaları 

olumlu sonuç vermiştir. Bu çalışmalar yoğunlaştırılarak üretim artırılabilir. İlde üretilen 

tohumlukların kalitesinin iyi olduğu beliritilmektedir. Hastalık riski ve zararlılarının az 

oluşu üretimi olumlu kılmaktadır. Hastalık bulaşması ve zararlılar açısından temiz bir 

bölgedir. Fakat fiğ ve yonca biçim makinasının olmaması önemli bir sorundur.  

Bu proje ile gelişmekte olan kaz yetiştiriciliğine bir yenisi daha eklenecektir. 

Kaz üretme istasyonu sayesinde hem üniversite ve üretici kar elde edecek hem de halkın 

sağlıklı ve dengeli beslenmesine katkı sağlanacaktır. Bu üretim sayesinde vergisiyle 

devlet, ilgili sanayi kolları ile de özel sektör kazanç elde edecektir. Yapılan mali ve 

ekonomik analizler üretimin karlı olacağını göstermektedir. Proje ile çiftçi ve 

müteşebbislerin ihtiyacı olan kaliteli damızlık kazların karşılanması sağlanacaktır. 

Rekabet gücü yüksek bir üretim ile birlikte katma değeri yüksek bir sektör 
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oluşturulacaktır. Yapılacak bilimsel ıslah çalışmaları da Türkiye için faydalı sonuçlar 

ortaya çıkaracaktır. Dış kaynaklı hayvan materyaline gerek kalmadan yerli ırklar ile 

üretim yapılabilecektir. Bu sayede hem döviz kaybı olmayacak hem de dış kaynaklı 

hastalıklar ülkemize giriş yapmayacaktır. Bu çalışma ile Yozgat ilinde damızlık kaz 

yetiştiriciliğinin fizibil olduğu ve pazarlamada sıkıntı olmadığı öngörülmektedir. İle 

katacağı yüksek katma değer ile diğer sektörlerinde gelişmesine katkı sağlayacaktır. 

Ülkemizde yaşanan damızlık kaz ihtiyacı da gelecek için uygun bir yatırım olduğunu 

göstermektedir. Sadece ilin değil gelecekte Türkiye’nin ihtiyacını karşılayacaktır.  

Yozgat ili ekonomisi tarıma dayalıdır. Yapılan çalışmalar gelecekte de tarımın 

Yozgat ili için en önemli sektör olacağını göstermektedir. Bunun için erkenden bu rapor 

içerisinde yer alan önerilerin faaliyete geçirilip uygulanması gerekmektedir. Tarımsal 

sektörün kaliteli ve sağlıklı ürün üretimi konusunda bilinçlenmesi sağlanmalıdır. 

Üreticilerin rekabet gücü ve katma değeri yüksek ürünlerin üretimine yönlendirilmesi 

olumlu sonuçlar meydana getirecektir.  

Tohumluk eleme tesisi ve damızlık kaz istasyonu için GZFT analizi 

Güçlü Yönleri Fırsatlar 

• Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi 
yetişmiş elemanları 

• Üniversitenin desteği 
• Tarım şehri olması 
• Üretime uygun bir bölge olması 
• Model tesislerin kurulumu için gerekli 

alanların bulunması 
• Yüksek kar oranı 
 

• Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi 
varlığı 

• Kurumsal kapasite ve proje yönetim 
yapısı 

• Hedef grupların olumlu yaklaşımı 
• Bürokrasinin desteği 
• Büyük tüketim merkezlerine yakınlığı  
• Desteklemelerin mevcudiyeti  
 

Zayıf Yönleri Tehditler 

• Üretici ve çiftçilerin tarım 
konusundaki eğitim düzeyinin düşük 
olması 

• Modernizasyon için gerekli ekonomik 
güç eksikliği 

• Hedef kitlenin tarım politikalarındaki 
değişime ayak uyduramaması  

• Gerekli kaynağın temininde yaşanacak 
sorunlar 
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12. EKLER 

EK.1. Proje Fotoğrafları 
 

 
Şekil 9.1. Kaz yetiştiricileri ile proje toplantıları 

 

 
Şekil 9.2. İlçe Kaymakamlarımız ile görüşmelerimiz 

 

 
Şekil 9.3. İlçe Kaymakamlarımız, Gıda Tarım Hayvancılık ilçe Müdürümüz ve Süt 

Üreticileri Birlik Başkanımız ile görüşme 
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9.4. İlçe Kaymakamımız ve Belediye Başkanımız ile görüşme 

 

 
9.5. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğümüz ile görüşme 

 
9.6. Kabalı Köyü meyvecilik projesi görüntüleri 
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EK. 2. Proje Etkinlik Fotoğrafları 

 

 

9.7.  Yozgat kaz günü etkinliği 
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9.8. Proje seminer sunumları 

 

9.9. Proje semineri 
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EK. 3. Paydaş görüşmeleri anket soruları formu 

 

TR72 BÖLGE TARIMI İÇİN UYGUN MODEL TARIM UYGULAMALARI 

FİZİBİLİTE ETÜDÜ RAPORU HAZIRLANMASI PROJESİ 
(TR72/16/DFD/007) 

 

Değerli Katılımcı;  

Bu çalışmanın konusu; TR72 bölgesi içinde yer alan Yozgat ilinin bitkisel ve hayvansal 

üretimde rekabet gücü ve katma değeri yüksek uygun üretim modelleri ve ürünlerinin 

tespit edilerek kalkınmadaki rolünü ortaya koymaktır. 

 

Bu amaçla aşağıda belirtilen sorulara karşı belirteceğiniz bilgi ve düşünceleriniz Yozgat 

Tarımının mevcut durumunu ortaya koymakla birlikte gelecek tahmini yapmayı da 

sağlayacaktır.  

Şimdiden verdiğiniz bilgiler için teşekkür eder, iyi çalışmalar dilerim.  

 

Proje Yürütücüsü 

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Akif BOZ 

 

Proje Yüklenici Firması  

Karataş Tarımsal Danışmanlık 

Zir. Müh. Zeynep KARATAŞ 

 

 

 

 

Bu Proje: 2016 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği 
kapsamında T.C. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 

tarafından sağlanan mali destek ile yürütülmektedir. 

 

         
Katılımcı; 

Adı-Soyadı: 



TR72 BÖLGE TARIMI İÇİN UYGUN MODEL TARIM UYGULAMALARI FİZİBİLİTESİ 

 

 

 
O R A N  K a l k ı n m a  A j a n s ı - B o z o k  Ü n i v e r s i t e s i  

 
Sayfa 162 

Görevi-Mesleği:  
Kurumu:  

İlçesi:  

 

NOT: İstediğiniz sorulara cevap verebilirsiniz.  

 
1. Yozgat ili ve çevresinde bitkisel (tarla bitkileri, bahçe bitkileri) ve hayvansal üretimin 

sorunları (kaba ve kesif yem açığı dahil) ile avantajları hakkında düşünceleriniz.  

 

2. Yozgat ili yem bitkileri,  tıbbi ve aromatik bitkiler ve tahılların üretim potansiyeli 

hakkındaki düşünceleriniz. 

 

3. İlde uygulanan mera ıslah projelerinin durumu ve sorunları hakkında düşünceleriniz.  

 

4. Sertifikalı tohumluk kullanımı ve ilin tohumluk üretim (buğday, arpa, nohut, yeşil 
mercimek, yonca, fiğ, korunga vb.) potansiyeli hakkındaki düşünceleriniz. 

  

5. Kaz yetiştiriciliğinin Yozgat iline uygunluğu ve üretim istasyonu olabilecek 

avantajları hakkındaki düşünceleriniz.  

 

6. Serbest gezinmeli sistemde et ve yumurta tavuğu yetiştiriciliği hakkındaki 

düşünceleriniz. 

 

7. İyi tarım ve organik tarımın (bitkisel ve hayvansal üretimde) bölgede geliştirilebilme 

olanakları hakkındaki düşünceleriniz.    

 

8. Yozgat ilinin tarımsal ürünlere ihtiyacı yüksek pazarlara yakınlığı ve avantajları 

hakkında düşünceleriniz. 

 

9. Yozgat tarımında gerçekleşmesi gerekli faaliyetler nelerdir.  

 

10. Yozgat ilinde uygulanması gereken tarımsal proje fikirleriniz. (fikri mülkiyet hakkı 

size ait olup, sadece raporda paylaşılacaktır) 

 

10. Yozgat tarımı hakkında diğer düşünceleriniz ve önerileriniz.  
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