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Özet 

 

Bu çalışmada, 1980’li yıllardan günümüze kadar ülkemizde ve Bingöl ilinde hindi yetiştiriciliğinin mevcut durumu, 

yetiştiricilerin karşılaştığı sorunlar, gelişme imkânları, çözüm önerileri, hindi eti talebi ve tüketimi ile ilgili genel bir 

değerlendirme yapılmıştır. Ayrıca, Bingöl ilinin hindi yetiştiriciliği bakımından önemi, bölgenin hindi yetiştirilmesine 

uygunluğu, üreticilerin konuya ilgileri ve tüketicilerin talepleri gibi bazı önemli konulara da yer verilmiştir.   
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Current Situation and Problems of Turkey Farming in Bingol 
 

Abstract 

 

In this study, the current condition of turkey farming, problems encountered by farmers, improvement opportunities, 

solutions, turkey meat demand and consumption in Turkey and the province of Bingol from the 1980s to present day have been 

evaluated in general. Furthermore, the importance of province of Bingol regarding turkey farming, the feasibility of region on 

turkey farming, the interests of producers in the issue and demands of consumers have been mentioned. 
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1. Giriş 

 

 İnsan beslenmesinde hayvansal kökenli gıdaların 

önemi büyüktür. Özellikle çocuk ve genç yaştaki nüfusun 

hayvansal gıdalar açısından yeterli beslenmesi, fiziksel 

büyüme yanında zihinsel gelişme açısından da önemlidir. 

Türkiye’de kişi başına düşen hayvansal protein miktarının, 

AB ve ABD’ ye göre oldukça düşük olduğu bilinmektedir. 

Ülkemizde hayvansal protein kaynaklarımıza alternatif 

olabilecek ve endüstri haline gelmiş olan kanatlı 

yetiştiriciliği içinde tavuk ve özellikle hindi yetiştiriciliği 

protein açığımızın kapatılmasında önem kazanmıştır (4). 

Kırmızı et ve beyaz et karşılaştırıldığında beyaz etin 

kolesterol, kalori ve yağ miktarının düşük olduğu, protein 

ve kalsiyum miktarının yüksek olduğu görülmektedir. Bu 

nedenle sağlık açısından beyaz etler tercih edilmektedir. 

Beyaz etler içerisinde ise düşük yağ oranı, zengin vitamin 

içeriği ve mineral deposu özelliğiyle hindi etinin sağlık 

açısından daha yararlı olduğu bilinmektedir. Türkiye’de 

1980’li yıllardan itibaren etlik piliç üretiminde önemli 

artışlar sağlanmış ve toplam et talebindeki açıklar etlik piliç 

üretimindeki artışlarla kapatılmaya çalışılmıştır. 

Yaşadığımız yüzyılda, yüksek toplumsal refah düzeyine 

sahip, kültürel olarak dünyaya önderlik eden toplumlar; 

sektörler arası dengeli kalkınmayı başarmış olup hemen her 
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sektörde belirli bir gelişmişlik düzeyine ulaşmışlardır. 

Sanayi ve teknoloji deyince akla ilk gelen ülkelerden olan 

ABD, Fransa, Almanya, İngiltere aynı zamanda hayvansal 

üretimin pek çok alanında da ilk sıralarda yer almaktadır 

(4). 

Ulusal kalkınmasını gerçekleştirmek isteyen 

Türkiye’nin hedefi; her sektörde olduğu gibi tarım ve 

hayvancılık sektörlerinde de mevcut kaynakları rasyonel bir 

şekilde değerlendirecek politika tedbirlerini almaktır. Bu 

hususta hayvancılık sektörü ile ilgili yapılacak bilimsel 

çalışmalarda, hayvansal üretimde, akılcı ve isabetli 

politikalar geliştirebilmede, ulusal ve uluslararası 

konjonktürün iyi analiz edilip iyi yorumlanmasına 

gereksinim vardır.  

Global açıdan hayvansal üretim ele alındığında; 

“Nüfusun geometrik bir şekilde artarken yiyecek arzının 

aritmetik bir şekilde artacağını ve bu durumun kitlesel 

açlığa yol açacağını” öngören teorinin (7); dünya 

nüfusunun artışıyla her geçen gün daha da önem kazandığı 

ve toplumların gıda arzını artırabilmek için yeni arayışlara 

yöneldiği görülmektedir.  

Nitekim yüksek nüfus artış hızının içinde 

bulunduğumuz çağda insanları kaynakları ekonomik 

kullanmaya zorladığı, ekonomik koşullar ve piyasa istekleri 

dikkate alındığında tüm üretim kaynaklarından maksimum  
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verimi sağlamanın amaç halini aldığı (10), nüfus artış 

hızının ileride bütün ülkeleri ciddi bir açlık tehlikesiyle 

karşı karşıya bırakabileceği; açlığı gidermek, yeterli ve 

dengeli beslenmeyi sağlayabilmek için ülke nüfusuna 

yetecek kadar hayvansal orijinli besin maddelerinin, 

sürdürülebilir arzının sağlanması gerektiği de 

vurgulanmaktadır (8, 11). 

Dünyada 1980’lerden sonra gelişen entegre hindi 

üretimi, Türkiye’de 1995 yılından sonra gelişmeye 

başlamış ve artan taleple birlikte piyasadaki yerini giderek 

sağlamlaştırmıştır. Birçok ülkede yılbaşı ve özellikle ABD’ 

de şükran günü menülerinde hindi tüketimi vazgeçilmeyen 

alışkanlık halindedir. Türkiye’nin de içinde bulunduğu, 

kırmızı ete daha fazla rağbet eden ülkelerde hindilerin but 

ve kanatlarına talebin yüksek olduğu, AB ve ABD’ de ise 

göğüs etinin tercih edildiği bildirilmektedir (9). Hindilerin 

tavuklara göre daha dayanıklı, uzun ömürlü olmaları, 

karkas randımanlarının yüksek olması, sürüler halinde 

yetiştirme ve otlatmaya elverişli bir yapıda olmaları, 

otlaklarda cılız otlar, hasat sonrası anızlarda kalan daneler, 

çekirge, solucan ve böcekleri değerlendirerek ete 

dönüştürebilmeleri hindi yetiştiriciliğinin önemli 

avantajlarındandır (4). 

 

2. Dünyada ve Türkiye’de Hindi Yetiştiriciliği 

 

Dünyada hindi eti üreten ülkeler arasında 

üretimde ilk sırayı ABD almakta olup, sırasıyla AB, 

Kanada, Brezilya, Polonya, Macaristan ve Meksika takip 

etmektedir. Dünyada toplam 4.5 milyon ton civarında olan 

hindi eti üretimini yaklaşık olarak 2.5 milyon tonu ABD 

tarafından üretilirken; 1.5 milyon tonu AB, kalan 500 bin 

tonluk kısmı ise Kanada, Brezilya; Polonya gibi diğer 

dünya ülkeleri tarafından üretilmektedir (Tablo1). 2001 yılı 

rakamlarına göre Dünya ülkeleri arasında 690 bin ton 

civarında hindi eti ithalat ve ihracatı yapılmıştır. Dünya 

ülkeleri içerisinde hindi eti ithalatı en yüksek olan ilk 3 

ülke sırasıyla AB, Meksika ve Rusya olurken dünya hindi 

eti ihracatında ilk 3 ülke AB, ABD ve Brezilya’dır. 

Dünyada A.B.D' de Avrupa'da (İtalya, İngiltere, Fransa) ve 

İsrail'de hindicilik çok gelişmiştir. İsrail Avrupa'ya yılda 

yaklaşık olarak 300.000 ton hindi eti satmaktadır (2). 

Türkiye’de hindicilik, 1995’li yıllara kadar 

sadece geleneksel olarak mera hindiciliği tipinde olup, 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı’na bağlı üretme 

istasyonlarında üretilen hindi palazlarını (Bronz ırk) 

yetiştiricilere dağıtılması şeklinde sürdürülmüştür. Diğer 

yandan, dünyada 1980’lerden sonra gelişen entegre hindi 

üretimi, Türkiye’de 1995 yılından sonra gelişmeye 

başlamış ve artan taleple birlikte piyasadaki yerini giderek 

sağlamlaştırmıştır (5). Türkiye’de 2008 yılında 35.000 tona 

ulaşan hindi eti üretimi 2011 yılına kadar aynı düzeyi 

korumuştur. Hindi eti ihracatı ise 2005 yılında 1.297 ton 

iken, bu tarihten itibaren 5 yıl boyunca önemli 

dalgalanmalar göstermiş olup, 2011 yılında 2.081 tona 

ulaşmıştır. Türkiye’deki kişi başına yıllık hindi eti tüketimi 

bu konuda gelişmiş ülkelerle karşılaştırıldığında çok düşük 

düzeyde olduğu görülmektedir. Gelişmiş ülkelerde bu 

rakam 5-6 kg civarında iken Türkiye’de 0.4-0.6 kg arasında 

değişmektedir.  

Türkiye’de ilk entegre hindi yetiştiriciliği 1995 

yılında Bolu’da kurulmuş olan Bolca Hindi adlı bu 

işletmede başlamıştır. Daha sonraki yıllarda sürekli 

kapasitesini arttıran bu işletme bugün Türkiye hindi eti 

üretiminin 1/3’ünü karşılamaktadır. Bolca hindi 1999 

yılında yıllık kapasitesi 1.8 milyon civciv olan 

kuluçkahanesini kurmuştur. Bolca hindiyi 1997 yılında 

Pınar grubu izlemiştir. “Çamlı Besicilik” adı altında 

entansif hindi eti üretimine başlamış, sözleşmeli üretim 

modeli ile hızla üretimini artırmıştır. Bunun dışında, 

Alphindi, beyaz hindi sektörüne 1997 yılında başlamış ve 

sürekli büyüyerek, damızlık tesisi, kuluçkahanesi, yem 

fabrikası, yetiştirme kümesleri, kesimhanesi, parçalama-

paketleme-şoklama ve muhafaza tesisleri ve dağıtım 

kanalları ile tam entegre üretim yapan bir hindi tesisi halini 

almıştır. Alphindi, 2008 yılında Türkiye'deki tek hindi 

damızlık işletmesini yıllık 1.5 milyon adet yumurta üretim 

kapasitesiyle kurmuş, 2012 yılında ikinci damızlık tesisini 

faaliyete geçirerek yumurta üretim kapasitesini iki katına 

çıkarmıştır. Halen 14 ülkeye hindi eti ve ürünleri ihraç 

etmektedir. Önemli bir üretici olan Banvit ise hindi 

üretimine 2001 yılında başlamış olup, halen sözleşmeli 

yetiştiricilik modeli ile üretim yapmaktadır. Doğu Anadolu 

Bölgesinde bir Dünya Bankası projesi olarak kurulmuş olan 

Van Et AŞ.’de hindi eti üreten entegre firmalardan biridir. 

Bünyesinde bir hindi üretim çiftliği olan Van Et yılda 4000 

adet hindi kesimi yapmaktadır (9). 

 

 

Tablo 1. Dünya Hindi Eti Üretimi (Bin Ton) (5). 

 
Ülkeler 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

ABD 2.543 2.664 2.796 2.535 2.484 2.489 

AB 1.858 1.790 1.830 1.795 1.815 1.795 

Brezilya 353 458 465 466 485 510 

Kanada 163 170 180 167 165 167 

Rusya 19 25 37 40 45 55 

Meksika 14 15 15 11 13 15 

Diğer 13 16 12 13 14 14 

Toplam 4.963 5.138 5.335 5.027 5.021 5.045 

 

Tablo 2. 2000-2011 Yılları Arasında Türkiye’de Hindi Eti Üretim ve Tüketim Miktarları (6) 
Yıllar Üretim (ton) İhracat (ton) İthalat (ton) Tüketim (kg/kişi) 

2000 23.265 33 0 0.34 

2001 38.991 285 0 0.56 

2002 24.582 685 0 0.34 

2003 34.078 823 0 0.47 

2004 46.248 615 0 0.64 

2005 53.530 1.929 0 0.71 

2006 45.750 319 0 0.62 

2007 33.000 808 0 0.46 

2008 35.000 1.297 0 0.47 

2009 30.000 953 0 0.40 

2010 35.500 1.036 0 0.47 

2011 34.565 2.081 0 0.43 
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Hindi eti üretimi yapan firmalar sözleşmeli 

hindicilik modeli ile çalışmaktadır. Palaz, yem, sağlık 

koruma hizmetleri ile kesim ve pazarlama firmalar 

tarafından karşılanırken; üretici ısıtma, elektrik, su, altlık ve 

işçilik gibi masrafları karşılamaktadır. Türkiye’de mevcut 

uygulamaların tümünde sözleşme şartlarını firma 

belirlemektedir. Firma sözleşme şartlarını belirlerken 

üretim dönemi başında bir fiyat tespit ederek üretim süreci 

sonunda canlı ağırlık, yemden yararlanma oranı gibi bazı 

kriterleri de dikkate alarak ürün teslim edildikten sonra 

ödeme yapmaktadır. Sözleşmeli hindicilikte iki tip üretim 

süreci vardır. Bunlardan birincisi 6 haftalık palaz büyütme 

süreci, ikincisi ise 6 haftadan kesim sonuna kadar olan 

yetiştirme sürecidir. Büyütme kümeslerinde yetiştirilen 

civcivler 6 haftadan sonra yetiştirme kümeslerine aktarılır, 

yetiştirme kümeslerin de 10-18 hafta süre ile bakılır. En geç 

24 haftalık yaşta kesime sevk edilir. Civciv büyütme daha 

kısa sürdüğünden bu yetiştiriciler yılda 5 dönem üretim 

yapabilmektedir; 6 haftalık palazları yetiştirenler ise 

dönemleri uzun olduğundan yılda en fazla 3 dönem 

yapabilmektedirler. Üretim süreci sonunda firma kendi 

belirlediği tarihte ürünü canlı olarak almaktadır. Genellikle, 

dişi hindiler 90-100 günlükken (ortalama 8-9 kg canlı 

ağırlığında), erkek hindiler ise 120-140 günlükken 

(ortalama 17-18 kg canlı ağırlığında) kesime sevk 

edilmektedir (9). 

 

3. Bingöl İli ve Hindi Yetiştiriciliğinin Tarihçesi 

 

Bingöl, dağlık bir yapıya sahip olup, iklim ve 

bitki örtüsü bakımından Doğu ve Güneydoğu arası geçit 

bölge özelliği taşır. Toplam 8.253 km2 yüzölçümünün % 

27.49' u orman, % 10.09' u ağaçlandırılması gereken saha , 

% 7.17' si tarım arazisi, % 50.21' i mera % 2.19' u çayır ve 

% 2.85' i diğer alanlardan oluşmaktadır. Bingöl coğrafi 

yapısı itibarı ile hayvancılığın büyük bir önem arz ettiği bir 

ildir. Kırsal kesimde yaşayan nüfusun yaklaşık %70’ i 

geçimini hayvancılık sektöründen sağlamaktadır (3). 

Bingöl ilinde 1978 tarihinde “Üretme İstasyon 

Müdürlüğü” adıyla arı, yumurta tavukçuluğu ve tavşan 

yetiştiriciliği yapılan Arıcılık üretme istasyonu 

kurulmuştur. 1984 yılında bu yetiştiricilik üniteleri 

kapatılarak Hindicilik şubesi kurulmuş ve Kandıra’dan 

getirilen 20.000 adet hindi yumurtasıyla hindi palazı 

üretimine geçilmiştir. 1986 yılında Bakanlık İl 

Müdürlüğüne bağlı bir kuruluş haline getirilerek kuruluşun 

adı “Arıcılık Üretme İstasyonu Müdürlüğü” olarak 

değiştirilmiştir. Müdürlük arıcılık ve hindicilik 

faaliyetlerine 2002 yılına kadar devam etmiş olup,  daha 

sonra bu kuruluş tamamen kapatılmıştır.  

 

4. Bingöl İlinde Hindi Yetiştiriciliğinin Durumu  

 

Bingöl’de hindi yetiştiricileri ekstansif şartlarda 

yapmış oldukları üretime palaz satın almak suretiyle 

başlamaktadırlar. Fakat köylerde doğal kuluçka yoluyla 

küçük çapta da olsa ailenin et ihtiyacını karşılamak 

amacıyla üretim yapılmaktadır.   Üreticiler barındırma-

besleme şartları, arazi büyüklüğü ve sermaye durumuna 

bağlı olarak piyasadan 150-2.000 adet arasında palaz satın 

almaktadırlar. Yetiştiriciler merada otlatmaya ve ekstansif 

üretime daha uygun olduğundan Bronz hindi yetiştirmeyi 

tercih etmektedirler. Satın aldıkları bu palazları doğal 

şartlarda anız veya merada otlatmanın yanı sıra, meşe 

palamutu, arpa ve takviye olarak satın aldıkları ticari 

yemlerle beslemektedirler. Takviye yemler daha çok besi 

döneminin son 3 ayında yani havaların serinlediği 

dönemlerde verilmektedir. Üreticilerin önemli bir kısmı 2-3 

günlük yaşta palaz satın aldıklarında önemli düzeyde fire 

verdiklerinden daha çok 3-4 haftalık yaşta palaz almayı 

tercih etmektedirler. Fakat bu büyüklükte satın alınan 

palazlara gerekli aşılarının yapılıp yapılmadığının 

bilinmemesi ayrıca önemli bir dezavantajdır. Eğer aşılar 

yapılmamışsa ortaya çıkacak hastalıklar büyük kayıplara 

neden olmaktadır. Palazların yetiştirilme süresi yaklaşık 5-

6 ay kadardır. Genellikle yaz ayı başlarında satın alınan 

palazlar Kasım-Aralık aylarında satışa sunulmaktadır. Besi 

süresinin sonunda hindiler ortalama 5-7 kg canlı ağırlığa 

ulaşabilmekte ve bu ağırlıkta iken kesilerek 

pazarlanmaktadır. Üreticiler bu ağırlıkta kesilen hindiler 

için pazar bulma sorunu yaşamaktadırlar. Piyasada daha 

çok ağır ve 12-13 kg civarında pazarlanan hindilere talep 

olmaktadır. Üreticiler kendi imkânları ile kestikleri 

hindileri marketlere veya lokantalara vermektedirler. 

Bingöl ilinde hindiciliğin yeterli ölçüde geliştiği 

söylenemez. Hindi yetiştiriciliğine diğer hayvancılık 

kollarındaki kadar destek verilmemesi hindi 

yetiştiriciliğinin istikrarlı olarak sürdürülmemesine neden 

olmaktadır. Üretici açısında oldukça yüksek maliyetli olan 

bu üretim henüz sürdürülebilir değildir. Ancak, devlet 

desteği arttırıldığı takdirde hindiciliğin gelişmesine uygun 

bir ortam bulunmaktadır. 

 

 
 

Şekil 1. Bingöl ilinde ekstansif hindi yetiştiriciliğinde kullanılan bir barınak 
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Tablo 3. 2012 Yılı Bingöl İli İlçeler Bazında Kanatlı Hayvan Sayıları  (1). 

 
 

İlçe Adı 

Kanatlı Türleri 

Tavuk Hindi Ördek Kaz 

Merkez 40.000 16.500 2.300 2.500 

Adaklı 6.300 3.500 200 350 

Genç 8.200 2.500 250 400 

Karlıova 38.000 6.000 1.300 5.000 

Kiğı 150 1.500 35 70 

Solhan 14.000 4.000 750 1.200 

Yayladere 5.000 1.000 80 30 

Yedisu 850 100 70 20 

Toplam 112.500 35.100 4.985 9.570 

   

 
 

Şekil 2. Bingöl ilinde ekstansif şartlarda hindi yetiştiriciliği 

 

 

 
 

Şekil 3. Bingöl ilindeki ekstansif bir işletmede hindiler için inşa edilen bir suluk 

 

5. Tartışma ve Sonuç 

 

Üreticilerle yapmış olduğumuz röportajlara göre 

Bingöl ilinde hindicilik daha çok aile ve çevreden edinme 

bilgilerle yapılmakta olup, modern anlamda hindi 

yetiştiriciliği yapan işletmeler yok denecek kadar azdır. 

Üreticilerin bu konudaki bilgileri çok yetersizdir. Ayrıca, 

yetişmiş kalifiye eleman bulmanın zorluğu de önemli 

sorunlardan biridir. Kullanılan işgücüne bakıldığında, 

çalışanların genellikle aile fertlerinden oluştuğu 

gözlenmektedir. Hindicilik yapanlar bunu kısa süreli 

kazanç kapısı olarak görmekte ve mevcut şartlarda bu işi 

uzun süreli devam ettirme arzusunda değildirler. Yani 

üretici bir yıl yetiştiricilik yaparsa diğer yıl 

yapmayabilmekte veya bir yıl yüksek miktarda palaz satın 

alırken sonraki yıl bu sayı büyük ölçüde düşebilmektedir. 

Hayvanların barınması için uygun olmayan, sağlıksız ve 

gelişigüzel yapılmış briket barınakların kullanılması 
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yetiştiricilikteki önemli sorunlardan biridir. Üreticiler palaz 

döneminde fazla miktarda ölümlerin meydana geldiğini ve 

bunun daha çok hastalıklar ve yetersiz beslenmeden 

kaynaklandığını söylemektedirler. Hastalıklar konusunda 

üretici yeteri kadar bilinçli değildir. Anlaşmalı veteriner 

hekim oranı oldukça düşüktür. Üreticilerin sağlık koruma 

ve hijyen açısından bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi ve 

meslek eğitiminin artırılması önem arz etmektedir. 

Yetiştiricilerin üretim ve pazarlama konusuyla ile ilgili 

ihtiyaç duydukları bilgileri Bingöl Üniversitesi Ziraat 

Fakültesi Zootekni Bölümüne başvurarak elde etme 

imkanları mevcuttur.   

Sonuç olarak, palaz teminindeki güçlükler, hindi 

eti piyasasındaki istikrarsızlıklar ve pazarlama sorunu, 

işletmelerin ekonomik büyüklükte olmaması, hayvan 

başına verimliliğin düşük olması, üreticileri 

örgütlenememesi, bakım, besleme ve barınak şartlarının iyi 

olmaması, üreticilerin teknik bilgi düzeylerinin yetersizliği, 

ticari işletmelerin gelişmesi için gerekli sermaye 

birikiminin yetersizliği ve hayvan sağlığı hizmetlerinin 

istenen seviyede olmaması yetiştiricilikte karşılaşılan 

başlıca sorunlar olarak sıralanabilir. 

  Bingöl ilinde hindiciliğinin gelişmesi 

bakımından; devletin hindi üretimini cazip ve karlı bir hale 

getirecek tedbirleri alması, özellikle otlatmaya dayalı hindi 

yetiştiriciliğine yönelik özel bir teşvik ve destek 

uygulaması, Bingöl’de Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığına bağlı Arıcılık ve Hindicilik Üretme İstasyonu 

Müdürlüğü’nün yeniden kurulması, mevcut işletmelerin 

kapasite büyütme, pazarlama imkânlarını ve rekabet güçleri 

arttırıcı tedbirlerin alınması ve devletin kırsal kesimde daha 

uygun ve modern şartlarda yetiştiricilik yapılabilmesi 

bakımından arzu eden üreticilere çok uygun ödeme 

koşulları ile modern kümesler yapmalı ve üreticiye teslim 

etmelidir.  
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