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1.GĐRĐŞ 

Hayvancılık, kırsal alanlarda yaşanan issizliği azaltmak ve önlemek, köyden kente 
göçün önüne geçerek kentlerde yaşanan çarpık kentleşme ve nüfus baskını azaltmak gibi 
sosyal fonksiyonlar üstlenmiştir. Ekonomik fonksiyonlarına bakıldığında ise bu fonksiyonlar, 
ülkenin dengeli kalkınmasına katkıda bulunmak, ulusal geliri artırmak ve birçok sektöre ( et, 
süt, deri, kozmetik, ilaç ) hammadde sağlamak seklinde sıralanabilmektedir. Sonuç olarak 
hayvancılık kırsal kalkınmayı, kırsal kalkınma da ülkenin gelişim düzeyini artıracaktır. 

Beslenmemizin temel unsurlarından olan ve en yüksek protein kaynağına sahip olan 
kırmızı et, toplumumuz yemek kültürünün de vazgeçilmezidir. Beslenme alışkanlığının 
ülkelere ve kültürel farklılıklara göre değişkenlik göstermesine karsın, ülkeler besin 
ihtiyaçlarını mümkün olduğunca dışarıya bağımlı olmaksızın karşılamak isteği konusunda 
uyum göstermektedirler 

Bu makalede tarih boyu önemli bir tarım merkezi olan, günümüzde de bu özelliğini 
koruyarak geliştiren ve memleketimizin tahıl ambarı olarak bilinen Konya’da hayvancılığın 
mevcut durumu, sorunları ve çözüm önerileri sunulmuştur. Bu amaçla yıllar itibarıyla hem 
ülke genelinde hem de Konya’da hayvan sayıları ile üretilen hayvansal ürünlere ilişkin veriler 
derlenmiş ve bunların ışığında mevcut durum ve hayvancılığın gelişme yönleri irdelenmeye 
çalışılmıştır. 

 

2. TÜRKĐYE HAYVANCILIĞINDA KONYA’NIN YERĐ VE ÖNEMĐ 

Türkiye’de ve Konya’da türlere göre hayvan sayıları ve Konya’nın payı Çizelge 1’de 
verilmiştir. 

Hayvancılığın durumu hakkında her ne kadar yıllar itibarıyla hayvan sayılarındaki 
değişimler biraz fikir verse de, önemli olan hayvan sayısındaki değişimlerin hayvansal ürün 
üretimine olan yansımalarıdır. Hayvancılığın gelişmişliği hayvan başına elde edilen ürün 
miktarları ile ölçülmektedir. Bu nedenle geçmişten bu yana hayvansal ürünlerin üretiminin 
irdelenmesinde yarar vardır. Çizelge 2’de Türkiye ve Konya’da 2010 yılında üretilen süt, ve 
bal miktarları ile Konya’nın toplam üretimdeki payları verilmiştir. 
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Türkiye Đstatistik Kurumunun 2010 yılı verilerine göre Türkiye sığır mevcudunun % 
37’ sini kültür ırkları, % 21.6’sını yerli ırklar ve % 41.4’ünü bunların melezleri oluştururken, 
Konya’da aynı sıra ile bu genotiplerin payları % 59, % 8 ve % 33 olarak hesaplanmıştır. Đlde 
yüksek verimli kültür ırklarıyla bunların melezlerinin payı % 90’a yaklaşmış ve bu da 
verimlere yansımıştır. Sığırcılıktaki bu gelişmenin aksine ilde, koyun ve keçi sayısındaki hızlı 
azalmaya paralel olarak bu iki türden elde edilen sütün payı aynı dönemde yarı yarıya 
azalmıştır. Aynı dönemde ilin yumurta üretimindeki payı yaklaşık üç kat artmıştır. Çizelge 2 
‘de Konya ili kümes hayvanları verileri, Çizelge 3’de ise kümes hayvanları mevcut durumu 
verilmiştir. bulunmaktadır. Türkiye yumurta tavuğu mevcudunun yaklaşık olarak % 16’sı 
Konya’da bulunmaktadır. Yıllara göre değişmekle birlikte ülke yumurta üretiminin % 15-
20’si Konya’dan sağlanmaktadır. Türkiye yumurta ihracatında da ilin aynı derece de önem arz 
eden bir konumda olduğu tahmin edilmektedir. Konya ilinde yumurtacı tavuk kümeslerinin 
hacmi ve barındırdıkları tavuk sayılarının tespiti çalışmalarının sonucunda ilde; en büyüğü 
550000, en küçüğü de 1400 adet yumurtacı tavuk içeren, toplam 85 adet işletme olduğu tespit 
edilmiştir. Bu işletmelerden bazılarının keklik, bıldırcın, devekuşu gibi diğer kanatlı hayvan 
yumurtalarının da üretimine yönelik çalıştıkları belirlenmiştir. Konya ili gerek mevcut 
yumurtacı tavuk sayısı gerekse mevcut işletmelerin kapasite ve verimliliği bakımından 
düşünüldüğünde, Türkiye yumurta üretim sektörünün en önemli illerinden birisi olmakta, 
Türkiye ekonomisine bu anlamda oldukça mühim katkılar sağlamaktadır. 

 
Çizelge 1. 2010 Yılı Türkiye’de ve Konya’da Türlere Göre Hayvan Sayıları ile Konya’nın Payı                               
 

 Sığır 
(kültür) 

Sığır (Kültür 
 melezi) 

Sığır  
(Yerli) 

Manda Koyun Kıl Keçi Tiftik Keçisi 

 
Türkiye 

4 197 890 4 707 188 2 464 722 84 726 23 089 691 6 140 627 152 606 

 
Konya 

269 866 153 175 37 773 110 1 349 248 11 204 3 504 

Konya’nın 
Payı (%) 

6,4 3,2 1,5 0,1 5,8 0,2 2,3 

 
Çizelge 2. Konya Đli 2009 Yılı Kanatlılardan Elde Edilen Et ve Yumurta Verimi Dağılımı 
 

Hayvan Adı Mevcut 
sayı 

Kesilen 
sayı 

Kümes Et 
(ton) 

Yumurta Sayısı 
(1000 Adet) 

YUMURTA TAVUĞU 7.709.962 0 0 1.891.121 
ÖRDEK 8.453 0 0 0 

ET TAVUĞU 3.176.922 209.756 315 0 
HĐNDĐ 45.220 0 0 0 
KAZ 18.622 0 0 0 

 
TOPLAM 

10.959.179 209.756 315 1.891.121 

 
Çizelge 3. Konya Đli 2010 Yılı Kümes Hayvanları Varlığı 
 
 YUMURTA 

TAVUĞU 
ET TAVUĞU ÖRDEK HĐNDĐ KAZ 

HAYVAN 
SAYISI (Adet) 

8 723 304 740 448 7 958 63 429 17 023 
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Çizelge 4’de Türkiye ve Konya’da 2010 üretilen süt, ve bal miktarları ile Konya’nın 

toplam üretimdeki payı verilmiştir. Konya’da bal üretimi son 60 yılda 8 kat artmış olmasına 
rağmen, aynı dönemde Türkiye bal üretiminde yaklaşık 15.6 kat artış sağlanmış ve doğal 
olarak ilin bal üretimindeki payı yarıya yakın azalmıştır. Đklimsel faktörlerin yıllık değişimleri 
nedeniyle bal üretiminde yıllara göre bir istikrardan bahsetmek mümkün değildir. Birbirini 
izleyen yıllarda bile bazen koloni başına ortalama bal üretiminde % 15’in üzerinde farklılıklar 
olabilmektedir. Konya ili nektar kaynaklarının önemli bir kısmı il dışından gelen gezginci 
arıcılar tarafından kullanılmakta olup, bu yolla üretilen ballar genellikle il dışında 
değerlendirilmektedir. Bu yönü ile Konya bozkırlarının ülke bal üretiminde önemli bir yeri 
olduğu söylenebilir. 

2009 yılı istatistik verilere göre sağmal inek başına düşen ortalama yıllık süt verimi 
ülkemizde 2862 kg iken, dünya ortalaması 2305 kg, Konya’da ise 3322 kg’dır. Her ne kadar, 
Konya’da sağmal inek başına laktasyon süt verimi dünya ve Türkiye ortalamasından yüksek 
ise de hayvancılığı ileri ülkelerle karşılaştırıldığında bu değer onların yarısı, hatta inek başına 
en yüksek süt verimine sahip ülkelerde sağmal inek başına üretilen sütün yaklaşık olarak 
1/3’ü düzeyindedir.  
 
Çizelge 4. Türkiye ve Konya’da 2010 Üretilen Süt ve Bal Miktarları ile Konya’nın Toplam Üretimdeki Payı     
 

Türkiye/Konya Sığır Sütü (Ton) Koyun Sütü (Ton) Keçi Sütü (Ton) Bal(Ton) 

Türkiye 12 448 544 816 832 272 811 81 115 
Konya 756 168 36 479 3 709 949 

Konya’nın Payı (%) 6,1 4,4 1,3 1,2 

 

Türkiye’de küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin mevcut ekstansif yapısı, nitelikli 
damızlık hayvan teminindeki güçlükler, suni tohumlamanın bu sahada geç devreye girişi ve 
henüz yaygınlaşmamış olması ile üniversiteler ve araştırma enstitülerinde yapılan ıslah 
çalışmalarının yeterince sahaya aktarılamaması gibi nedenlerle küçükbaş hayvan ıslahına 
yönelik ülkesel boyutta kapsamlı çalışmalar yapılamamış ve hayvan başına elde edilen 
verimlerde sözü edilebilir bir artış meydana gelmemiştir. Hali hazırda ülkemizde sağılan 
koyun başına 60 kg, keçi başına ise 80 kg dolaylarında süt elde edilebilmektedir. Küçükbaş 
hayvan yetiştiriciliğinin geleneksel olarak yapıldığı Konya ilinde de verimler yaklaşık olarak 
aynı düzeylerdedir. Ancak birçok işletmede işgücü yetersizliği nedeni ile koyunlar 
sağılmamakta veya günde bir kez sağım uygulanmaktadır. Đleri bir yaşta (genellikle 3 aydan 
fazla) sütten kesimin uygulanması ve buna bağlı olarak sağıma geç bir tarihte başlanması 
sebebiyle sağım süresi kısalmakta ve pazarlanabilir süt verimi düşmektedir. 

 

3. KONYA’DA HAYVANCILIĞA DAYALI SANAYĐLER 

 

Konya’da 2009 yılı toplam süt üretimi yaklaşık olarak 526381 tondur. Süt işleyen 
işletme sayısı ise 82 adet olup, bunların kurulu kapasiteleri günlük birkaç tondan 1000 tona 
kadar değişmektedir. Konya’da günlük olarak üretilen sütten (yaklaşık 1442 ton) çok daha 
fazlasını işleyecek bir kapasite mevcuttur. Hali hazırda bir çok işletme kurulu kapasitesinin 



220 
 

I. Konya Kent Sempozyumu 

 

yarısından daha az süt işlemektedir. Đle işlenmek üzere komşu illerden süt girdiği gibi, 
dışarıdan gelen sütten daha az olmakla birlikte komşu illere de işlenmek üzere süt 
gönderilmektedir. Üretilen süt kaliteli olması halinde il dışı uzak mesafelerden de iyi bir 
fiyata alıcı bulabilmektedir.  

Konya’da biri kanatlı hayvanlar için toplam 6 adet et kombinası ve 19 adet mezbaha 
ve 46 adet de et parçalama ve işleme tesisi bulunmaktadır. Bu kesimhanelerde 2009 yılında, 
235354 adet küçükbaş, 116534 adet büyükbaş ve 360959 adet de tavuk kesimi yapılmıştır. 
Đlin kasaplık güç potansiyeli dikkate alındığında yapılan büyükbaş hayvan kesiminin ilin 
potansiyeline yakın olduğu, ancak küçükbaş hayvan kesiminin ilin kasaplık güç 
potansiyelinin (yaklaşık 500000) çok gerisinde olduğu görülmektedir. Bu da ilde üretilen 
küçükbaş hayvanların yarısından fazlasının il dışında kesildiğini göstermektedir. Özellikle 
küçükbaş hayvan kesimi yapacak modern tesislere ihtiyaç duyulmaktadır. Đlin kanatlı hayvan 
kesim kapasitesi de oldukça yetersiz olup, bu konuda özelleşmiş yeni tesislere ihtiyaç vardır. 
Benzer şekilde Türkiye yumurta üretiminde en büyük paya sahip olmasına karşın, Konya’da 
yumurta kırma ve işleme tesisleri bulunmamaktadır. Sonuçta sektörde dönemsel olarak 
yaşanan krizler, daha ağır bir bedel ödeyerek atlatılmaktadır. 

Türkiye’de 2008 yılı verilerine göre, 9560617 ton karma yem üretilmiş olup, bunun 
% 42.0’ı kanatlı hayvan, % 56.3’ü büyük ve küçükbaş, 1.7’si de diğer hayvan yemleridir. 
Çizelge 5’de 2008 yılı Türkiye karma yem üretiminin dağılımı ve Konya’nın yem 
üretimindeki payı verilmiştir. Konya’nın Türkiye karma yem üretimindeki payı 2008 yılı 
verilerine göre % 5.74 ve kapasite kullanım oranı ise % 77.9 olarak gerçekleşmiştir. Türkiye 
geneli kapasite kullanım oranları da yaklaşık olarak aynı düzeylerdedir.  

Çizelge 6 ‘da Konya ili 2009 yılı küçükbaş hayvan süt ve yün- kıl- tiftik verimi 
dağılımı verilmiştir. Konya’da yakın dönemlere kadar iki adet deri fabrikası olmasına rağmen, 
üretim maliyetlerinin yüksekliği nedeni ile bu fabrikalar karlı bir şekilde çalıştırılamamış ve 
kapanmak zorunda kalmıştır.  
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Organik hayvancılık faaliyetleri, organik bitkisel üretim ile birlikte Türkiye 
genelinde olduğu gibi Konya’da da yaygınlaşmaktadır. Đlimizde henüz büyükbaş ve küçükbaş 
hayvan yetiştiriciliği konusunda organik yetiştiricilik yapılmamasına rağmen, arıcılık ve 
yumurta tavukçuluğunda örnek işletmeler mevcuttur. 2010 yılı verilerine göre Konya’da 2 arı 
yetiştiricisi 350 kovanda organik arıcılık yapmaktadır. Sarayönü ilçesinde bulunan 2 
müteşebbis ise toplam 23500 tavukluk çiftlikleriyle organik yumurta üretimini 
gerçekleştirmektedirler.  

6. SONUÇ VE ÖNERĐLER 

Konya ili 4081353 hektar yüzölçümü ile yurdumuzun en geniş arazi varlığına sahip 
ili olup, 2247857 hektar alanda tarım yapılmaktadır. 2009 yılı resmi verilerine toplam 
1992675 olan Đl nüfusunun % 28’i kırsal kesimde yaşamaktadır. Đlde toplam 109347 çiftçi 
ailesi fiilen tarım sektöründe faaliyet göstermektedir. Đlin deniz seviyesinden yüksekliği, 
yerleşim birimlerinin konumlarına göre 570-1700 m arasında değişmektedir. Yıllık ortalama 
yağış miktarı bölgeden bölgeye 300-760 mm arasında değişmektedir. Topografya, rakım ve 
yıllık ortalama yağış miktarı bakımından ilin bölgeleri arasındaki farklılıklar ekolojik açıdan 
farklı özelliklerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. 

Đlin doğusu ve kuzeyinde geniş yer kaplayan Konya Ovasında yıllık ortalama yağış 
miktarının 400 mm‘nin altında, hatta bazı lokal bölgelerde 300 mm‘nin altında seyretmesi 
kuru tarım sistemlerini zorunlu kılmaktadır. Hububat-nadas münavebesi bu alanların en 
yaygın tarım sistemidir. Yetersiz yağış alması nedeniyle Konya Ovası ve civarında bulunan 
meralarda genellikle kısa boylu ve seyrek otlar hakimdir. Bu meralardan sığırların yararlanma 
olanakları son derece sınırlıdır. Bu gerçekten hareketle bölgede koyun yetiştiriciliği önem 
kazanmış ve kuru tarım sistemlerinde ardı ardına geçen kurak yıllarda bitkisel üretimin 
sigortası olmuştur. 

Türkiye’de son yıllarda keçi ürünlerine olan talep giderek artmaktadır. Buna bağlı 
olarak gerek ülke genelinde gerekse Konya’da süt keçisi yetiştiriciliğine de giderek artan bir 
ilgi söz konusudur. Bu konuda ilde yatırımlar yeni başlamış olmakla birlikte hızlı bir ilerleme 
göstermesi muhtemeldir. Konya ili meralarında geçmişten bu yana yoğun bir şekilde 
koyunculuk yapılmış ve meralar bilinçsiz otlatma nedeniyle seyrelmiş ve erozyonla birlikte 
birçok yerde çoraklaşmaya başlamıştır. Bozulan meralarda koyunların otlamadığı dikenimsi 
ve çalımsı formda bitkiler yayılmaya başlamıştır. Oysa bu bitkilerin çoğu keçiler tarafından 
sorunsuzca tüketilebilmektedir. Mera kompozisyonundaki bu değişim zamanla keçi 
yetiştiriciliğini daha cazip hale getirebilir.    

1.Türkiye genelinde olduğu gibi, Konya’da da kaliteli kaba yem açığı bulunmaktadır. 
Ülkemizde toplam işlenen arazilerin % 3’ünde yem bitkisi yetiştiriciliği yapılırken, 
hayvancılığı gelişmiş ülkelerde yem bitkisi tarımına ayrılan alanlar ortalama % 25 
dolaylarında hatta bazı ülkelerde % 50’ye yaklaşmaktadır. Konya’da bu oran % 3.4 
dolayındadır. Tarım arazilerinin optimum kullanımı açısından toplam işlenen arazi varlığının 
1/3’ünde yem bitkisi üretimi önerilmektedir. Nadasa bırakılan alanlarda yem bitkisi 
yetiştiriciliğinin münavebeye alınmasıyla hem tarla topraklarının iyileştirilmesi hem de 
kaliteli kaba yem açığının kapatılması sağlanmış olacaktır. Bunun için de yem bitkisi 
yetiştiriciliğine yapılmakta olan teşviklerin artırılması gerekmektedir. Üzerinde önemle 
durulması gereken bir diğer husus da hayvancılık işletmelerinde yemleme giderlerinin asgari  
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düzeye indirilmesidir. Hayvancılık işletmelerinde hayvan satın alma dışında giderlerin % 70- 
90’ını yem giderleri oluşturmaktadır. Bu maliyetin aşağıya çekilmesi daha ucuza alternatif 
yem hammaddelerinin kullanımı ve yemlemede israfın önlenmesi yanında, hayvanların 
yemden yararlanma kabiliyetlerini artırıcı uygulamaların geliştirilerek yaygınlaştırılmasına 
bağlıdır. 

2.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 biran önce ıslah edilmesi gerekmektedir. Diğer yandan suni mera kurmak isteyen 
yetiştiriciler teşvik edilmeli ve ortak mera kullanımı yerine belirli süreler dahilinde meraların 
yetiştiricilere tahsis edilmesi düşünülmelidir.  

3. Hayvancılığı gelişmiş ülkelerin tümünde ülkemizdeki ile kıyaslanamayacak kadar 
yüksek düzeyde devlet desteklemesi var olduğu gibi hayvancılık devletin himayesindedir. 
Gelişmiş ülkelerde üreticinin eline geçen fiyatlar ile borsa fiyatları arasındaki fark, devletçe 
karşılanmaktadır. Yani üretici her zaman borsada oluşan bu fiyatın üstünde ürününü 
değerlendirebilmektedir. Hayvancılığın geliştirilmesi için devletin destekleme ödemeleri 
zorunlu olup, yapılan desteklemelerin çeşitlendirilerek artırılması gerekmektedir.  

4. Konya’da gerek büyükbaş ve gerekse küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde sürekli 
olarak nitelikli damızlık hayvana ihtiyaç duyulmaktadır. Đşletmelerin damızlıkçı işletme 
olmaya özendirilmeleri gerekmektedir. Türkiye genelinde de damızlık hayvan temini sorunu 
olmasına rağmen, Konya ili sahip olduğu potansiyel ile önemli bir damızlık tedarik merkezi 
olabilir. Bu noktada öncelikle damızlık yetiştirici birliklerine üye hayvancılık işletmelerinde 
verim kayıtlarının tutulması, değerlendirilmesi ve bu verilere dayanarak oluşturulan soy 
kütüğü sistemlerinin yaygınlaştırılması gerekmektedir. Büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinde soy 
kütüğü oluşturma çalışmaları devam etmekle birlikte sistemin daha etkin kullanımı konusunda 
çalışılmalı ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde de soy kütüğü sistemine geçilmelidir.  

5. Konya da birçok ilçe ve belde de tarımsal kalkınma kooperatiflerinin yanı sıra 
damızlık hayvan birlikleri, Haykoop ve süt üretici birlikleri mevcuttur. Yani sivil toplum 
örgütleri olarak eksiklik görülmemekle birlikte, görev dağılımlarında kimi zaman karışıklıklar 
görülmektedir. Sivil toplum kuruluşlarının görev tanımları daha belirginleştirilmeli ve 
birbirleriyle koordinasyonları sağlanmalıdır. Fiyatların oluşmasında bu örgütlerin belirleyici 
rol oynaması gerekmektedir.  

6. Üyeleri hayvancılık yapan tarımsal kalkınma kooperatiflerinin uygulayacağı 
damızlık hayvan dağıtımına yönelik projelerde işletmelerde belirli şartlar aranmalı, olanakları 
ve mevcut kapasiteleri yetersiz işletmeler kapsam dışı tutulmalıdır.  

7. Hayvansal üretimin hemen her alanında gelişmelerle birlikte işletmeler giderek 
entansifleşmektedir. Entansif üretim ise her düzeyde eğitilmiş insan işgücü gereksinimini 
artırmaktadır. Hayvancılık işletmelerinin kapasiteleri arttıkça konusunda uzmanlaşmış teknik 
eleman ihtiyacı da artacaktır. 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. Bölge koyunculuğunun en önemli sorunlarından birisi de ehil çoban bulma 
güçlüğüdür. Bu durum hem sürüdeki verim ve kaliteyi düşürmekte, hem de birçok 
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yetiştiricinin sadece bu nedenden dolayı koyunculuğu bırakmasına neden olmaktadır. Kalifiye 
çoban ihtiyacını gidermek amacıyla, konu uzmanları tarafından mesleki kurslar düzenlenerek, 
eğitilmiş ve bilgilendirilmiş çobanlar yetiştirilmeli ve teknik bilgilere sahip çobanlar 
vasıtasıyla yapılacak koyunculuk faaliyetleriyle il ve ülke koyunculuk sektöründe ilerlemeler 
sağlanacağı göz önünde bulundurulmalıdır. 

8. Konya ili kırsalı kentlere doğru göç vermeye devam etmektedir. Bu göçün önüne 
geçmek, köylerde yeni istihdam alanları oluşturmak ve kırsalda yaşayan insanların yaşam 
kalitelerini iyileştirmek üzere buralara yapılacak yatırımlar teşvik edilmeli, kırsal kalkınma 
için yerli ve yabancı fonlardan yararlanmak üzere yapılan projelere öncelik tanınmalıdır.  

9. Kaliteli ve sağlıklı süt üretimini artırmak için gerekli süt sağım makineleri ve 
soğutma tankları gibi ekipmanlara verilen teşvikler artarak devam etmeli ve bu konuda 
köylerde eğitim toplantıları düzenlenmelidir. Küçük kapasiteli işletmelerin modern sağımhane 
kurmaya ve süt soğutma tankı almaya ekonomik güçleri yetmemektedir. Bu noktada küçük ve 
dağınık işletmelerin ortak ahır, ortak sağım ünitesi veya daha büyük modern işletmeler 
şeklinde toplanarak güçlerini birleştirmesinde ( kooperatif, birlik, dernek v.s.) büyük yarar 
vardır. Aynı zamanda üreticilerin soğutulmuş sütü toptan daha yüksek bir fiyatla 
değerlendirmeleri mümkün olmaktadır.  

10. Kırsal kesimde hayvancılıkla uğraşan ailelerin gelir düzeylerini artırmaya yönelik 
alternatif gelir getirici aktiviteler üzerinde durulmalı, yerel ürünlerin nitelikleri iyileştirilerek, 
yetiştirici örgütleri bünyesinde bunlara yurt içi ve yurt dışı pazarlar aranması yoluna 
gidilmelidir. Yapağı, tiftik, keşmir ve keçi kılı gibi hammaddelerin mamul ürünlere 
dönüştürülerek bu yolla daha iyi bir fiyata satılması mümkündür.  

11. Konya ili dağ köyleri organik hayvansal üretime uygun alanlara sahiptir. Zaten 
buralarda yapılan yetiştiricilik organik üretime çok yakındır. Bir yandan bu alanlarda 
sertifikalı yetiştiricilik yapılabileceği gibi diğer yandan, yetiştiriciliği yapılan Yerli 
Karasığırları, Tiftik ve Kıl keçileri, Dağlıç koyunları gibi yerli ırkların gen kaynağı olarak 
korunarak, sürdürülebilir yetiştiriciliğini devam ettirecek yönde çalışmalara ihtiyaç 
bulunmaktadır. Kırsal alanda yaşayan insanlar, önceleri kendi ihtiyaçlarını karşılayacak kadar, 
kümes hayvanı yetiştirme geleneğine sahiptiler, ancak kuş gribi nedeniyle ellerindeki 
hayvanların itlaf edilmesi ile bu uğraşı büyük ölçüde azalmıştır. Bu durum köylerde yaşayan 
insanların dengeli beslenmelerinde zaten var olan açığı artırmıştır. Kırsal kesimde kadın ve 
çocuk işgücünün değerlendirilmesi, hayvansal protein açığının kapatılması ve alternatif gelir 
getirmesi bakımından kasaplık tavşan yetiştiriciliğinin de geliştirilmesine yönelik çalışmalar 
yapılmalıdır. Hem doğayı ve hem de sağlığı koruyarak üreticilerine daha fazla gelir getirmeyi 
hedefleyen organik hayvancılığın Konya’da yaygınlaşması için daha fazla çalışmaya 
gereksinim vardır. Bireysel üreticilerin bu yetiştiricilik şekline müteşebbis olarak girmesinin 
yanı sıra, üretim planlanması ve pazarlama sorunlarının çözümü açısından küçük üreticilerin 
birlikler ve kooperatifler aracılığı ile başlaması planlanabilir. Özellikle Konya’nın güney ve 
güneybatısındaki dağlık bölgelerde yer alan ilçe ve köylerde, neredeyse tamamen meraya 
dayalı olarak yürütülen küçükbaş hayvancılığın örgütlenerek sertifikalandırılması ve organik 
hayvancılığa dönüştürülmesi mümkündür.  

12. Hayvancılık işletmelerinde çevresel düzenlemeler ülke koşullarında halen öncelikli 
önemini korumaktadır. Bu işletmelerde gübre yönetimi önemli bir sorundur. Çevre kirletici ve 
kirlilik kaynağı olmaları yanında yer altı ve yer üstü sularına karışma tehlikesine karşı 
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gübrelerin işletme ortamından uzaklaştırılarak gübreliklerde biriktirilmesi ve olgunlaşması 
tamamlandıktan sonra da bitkisel üretimde kullanılması gerekmektedir. Büyük işletmelerde 
hayvan gübrelerinden biyogaz üretimine yönelik tesislerin kurulumu ekonomik olmakta ve bu 
sayede işletmelerin enerji giderleri önemli düzeyde azalmaktadır.  

13. Konya ili coğrafi konumu gereği hayvan hastalıkları bakımından riskli bir 
bölgededir. Başta brusella ve tüberküloz olmak üzere salgın hastalıklar bölgede yaygındır. 
Hastalıkların yayılmasını önlemeye yönelik etkin bir sağlık koruma programına ihtiyaç 
duyulmaktadır. Koruyucu hekimlik uygulamaları konusunda yetiştiricilere eğitimler verilmeli, 
aşılama programlarına eşgüdümlü olarak bütün yetiştiricilerin katılmaları sağlanmalıdır. 
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