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Kümes Hayvancılığı Üretimi 

Kümes hayvancılığı üretim istatistikleri Avrupa Birliği’ne uyum süreci kapsamında 2010 

yılından itibaren aylık bazda derlenmektedir. Ülkemizin ekonomik yapısında meydana gelen 

değişimleri belirlemek, tarımsal ekonomiyi oluşturan sektörlerden kümes hayvancılığı 

işletmelerinin durumlarını izlemek için gerekli veri setlerini oluşturmak, karar organlarının 

alacağı ekonomik ve sosyal tedbirlere ışık tutacak bilgileri elde etmek, ülkemiz kümes 

hayvancılığı politikasının belirlenmesi için çeşitli araştırmalara veri hazırlamak ve sektörün 

milli gelire katkısını belirlemek için veri derlemek bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. 

Kümes hayvancılığı üretim istatistikleri aylık anketi sadece ticari olarak faaliyet gösteren 

kanatlı hayvan işletmelerine uygulanmaktadır. Bu kapsamda CSV formatında sunulan bu 

mikro veri seti ile tavuk yumurtası, tavuk ve hindiye ait kesilen hayvan sayısı, üretilen et 

miktarı, kuluçka makinesine basılan yumurta sayısı ve kullanım için ayrılan civciv sayısı 

verileri kullanıcılara sunulmaktadır. Veri kılavuzu, anketin amaç, kapsam ve yöntemi, 

değişken tanım ve kavramları ile metodolojik açıklamalara da bu sayfadan erişim 

mümkündür. Araştırmanın mikro verisi TÜİK Veri Araştırma Merkezi aracılığıyla kullanıcılara 

sunulmaktadır. 

 

1. Sözleşme 

 Sunulan mikro veriler 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu Madde 13’te tanımlandığı 
şekilde çıkarılan ve 20/06/2006 tarih ve 26204 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren “Resmi İstatistiklerde Veri Gizliliği ve Gizli Veri Güvenliğine İlişkin Usul 
ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” esaslarına uygun olarak hazırlanmıştır. 

 Mikro veriler, 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu Madde 14’te belirtildiği gibi, hiçbir 
şekilde üçüncü şahıslara verilemez ve çoğaltılamaz. 

 Mikro verinin kullanım esasları Veri Kılavuzu ile ilgili maddede belirtilmiştir.  

 Sunulan veriler kullanılarak oluşturulan herhangi bir bilimsel yayında, Türkiye İstatistik 
Kurumu ve Kümes Hayvancılığı ve Yumurta Üretim İstatistikleri Anketi kaynak olarak 
belirtilmek zorundadır.  

 Mikro veriler kullanılarak oluşturulan rapor, makale, yayın vb. çalışmaların bir kopyası, 
Türkiye İstatistik Kurumu Kütüphanesine de gönderilecektir. 

 Mikro veriler kullanılırken; çalışmanın amacı, kapsamı ve güvenilir tahmin boyutu 
dikkate alınmalıdır. 

 

2. Veri Kılavuzu 

Kümes Hayvancılığı Üretim İstatistikleri, 2022 yılına ait verilerin yer aldığı bu mikro veri 

setinde aşağıdaki değişkenlere ait veriler yer almaktadır: 

 S2_32: Tavuk yumurtası (Adet) 

 S3_21: Etlik piliç (broiler) civcivi üretimi için kuluçkaya basılan yumurta (Adet) 
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 S3_22: Üretilen broiler civcivi (Adet) 

 S3_41: Yumurtacı tavuk civcivi üretimi için kuluçkaya basılan yumurta (Adet) 

 S3_42: Üretilen yumurtacı tavuk civcivi (Adet) 

 S3_61: Hindi civcivi üretimi için kuluçkaya basılan yumurta (Adet) 

 S3_62: Üretilen hindi civcivi (Adet) 

 S4_11: Kesilen etlik piliç (Broiler) (Adet) 

 S4_21: Kesilen çıkma+damızlıklar (Adet) 

 (S4_11+S4_21): Kesilen tavuk (Adet) 

 S4_12: Etlik piliç (Broiler) eti (Kg) 

 S4_22: Çıkma ve damızlık eti (Kg) 

 (S4_12+S4_22): Tavuk eti (Kg) 

 S4_31: Kesilen hindi (Adet) 

 S4_32: Hindi eti (Kg) 
 

 

3. Meta Veri 
 

3.1  Amaç 

Ülkemizin ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri belirlemek, tarımsal ekonomiyi 

oluşturan sektörlerden kümes hayvancılığı işletmelerinin durumlarını izlemek için gerekli veri 

setlerini oluşturmak, karar organlarının alacağı ekonomik ve sosyal tedbirlere ışık tutacak 

bilgileri elde etmek, ülkemiz kümes hayvancılığı politikasının belirlenmesi için çeşitli 

araştırmalara veri hazırlamak ve sektörün milli gelire katkısını belirlemek için Avrupa Birliği 

hayvansal üretim mevzuatlarına uyumlu veri derlemektir. 

 

3.2  Tarihçe 
 

Aylık tavuk yumurtası üretimi, kesilen tavuk sayısı ve üretilen tavuk eti miktarı bilgileri ilk kez 

2010 yılı Aralık ayında haber bülteni ile yayımlanmaya başlanmış ve 2010 yılı Ocak-Ekim 

ayları arasındaki bilgiler kapsanmıştır. Aylık kesilen hindi sayısı ve üretilen hindi eti miktarı 

bilgileri ise 2013 yılından itibaren aylık olarak 2012 yılı bilgilerini de kapsayacak şekilde 

yayımlanmaya başlanmıştır. Etçi tavuk civcivi üretmek için kuluçkaya basılan yumurta sayısı 

ve kuluçkadan çıkan etçi tavuk civcivi sayısı ile yumurtacı tavuk civcivi üretmek için 

kuluçkaya basılan yumurta ve üretilen ticari yumurtacı tavuk civcivi sayıları ise 2014 yılından 

itibaren aylık olarak 2013 yılı bilgilerini de kapsayacak şekilde yayımlanmaktadır. Kuluçka 

makinesine basılan hindi yumurtası sayısı ve kullanım için ayrılan hindi civcivi sayısı verileri 

ise 2016 yılı Mart ayından itibaren yayımlanmaya başlanmıştır. 

 

3.3  Kapsam 
 

Kümes hayvancılığı ve yumurta üretim istatistikleri aylık anketi sadece ticari olarak faaliyet 

gösteren kanatlı işletmelerine uygulanmaktadır. Anket, başka işletmeler için sözleşmeli 

olarak fason üretim gerçekleştiren etçi piliç ve etlik hindi işletmeleri haricindeki aşağıda 
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listelenen tüm kanatlı işletmelerine uygulanır. Anket kapsamına hane halkı yetiştiriciliği 

şeklindeki köy tavukçuluğu dahil değildir. 

1. Etçi piliç  

2. Yumurtacı tavuk 

3. Damızlık etçi tavuk 

4. Damızlık yumurtacı tavuk 

5. Kuluçkahane 

6. Kesimhane 

7. Hindi-bıldırcın-ördek-kaz yetiştiriciliği 

 
 

3.4  Veri Derleme Yöntemi 

Çalışma kapsamındaki her işletmeye TÜİK tarafından bir kullanıcı adı ve şifre tahsis 

edilmiştir. İşletmeler kendilerine verilen bu şifreler ile TÜİK tarafından oluşturulan veri giriş 

sistemine her ay web üzerinden elektronik ortamda bilgilerini girerler. 

Aylık periyotlar halinde işletmeler tarafından web ortamına girilen bilgiler önce TÜİK Bölge 

Müdürlükleri tarafından incelenir. Yapılan kontrol ve tutarlılık analizlerinden sonra veriler veri 

madenciliği sürecine girmektedir. Bölge Müdürlükleri tarafından veri madenciliği sürecinde 

kapsamlı olarak makro ve mikro düzeyde analizi yapılmış ve son halini almış veriler merkeze 

gönderilir. Merkezde Tarımsal Üretim İstatistikleri Grubu tarafından tekrar kontrol edilen 

veriler yapılan analiz ve incelemelerden sonra yayına hazır hale getirilir. Verilerin kaydedilme 

zamanı ilgili ayı takip eden aydır. 

 

3.5  Değişkenler 
 

 Tavuk yumurtası 

 Kesilen tavuk 

 Tavuk eti  

 Kesilen hindi  

 Hindi eti  

 Etlik piliç (broiler) civcivi üretimi için kuluçkaya basılan yumurta  

 Üretilen broiler civcivi  

 Yumurtacı tavuk civcivi üretimi için kuluçkaya basılan yumurta  

 Üretilen yumurtacı tavuk civcivi  

 Hindi civcivi üretimi için kuluçkaya basılan yumurta  

 Üretilen hindi civcivi  
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3.6  Tanım ve Kavramlar     
 
Damızlık sayısı: Kuluçkalık yumurta üretmek amacına yönelik olarak yetiştirilen her yaştaki 

erkek ve dişi, etçi ve yumurtacı tavuk sayısıdır. 

Üretilen kuluçkalık yumurta miktarı: Damızlık dişi tavukların yumurtladığı kuluçkalık 

yumurta sayısıdır. 

Hayvan sayısı: Damızlık amacıyla değil üretim amacıyla yetiştirilen kümes hayvanı sayısıdır. 

Üretilen yumurta miktarı: Kümes hayvanlarının yumurtladığı yumurta sayısıdır. 

Kuluçka makinesine basılan yumurta sayısı: Civciv üretmek amacıyla kuluçkaya sokulan 

döllü kuluçkalık yumurta sayısıdır. 

Kullanım için ayrılan civciv sayısı: Kuluçkadan çıkan civcivlerden işletmenin kendi 

üretiminde kullandığı veya sattığı civciv sayısıdır. 

Damızlık erkek civciv: Kuluçkadan çıkan erkek civcivlerden imha edilmeyip kullanım için 

ayrılanların sayısıdır. 

Kesilen kümes hayvanı: Kanatlı kesimhanelerince kesilen kümes hayvanı sayısıdır. 

Üretilen et miktarı: Kanatlı kesimhanelerince kesilen kümes hayvanlarından üretilen beyaz 

et miktarıdır. 

Karkas Ağırlık: Baş ve ayakları kesilmiş kümes hayvanlarının tüyleri yolunup, kanı akıtılıp 

ve içi boşaltıldıktan sonraki soğuk bedeninin ağırlığıdır (sakatat dahil değildir). 
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3.7 Kayıt Deseni 

Çalışmaya ait kayıt deseni aşağıdaki gibidir. 

DEĞİŞKEN ADI DEĞİŞKEN ETİKETİ 
DEĞİŞKEN 

TİPİ 
KAYIT 

UZUNLUĞU 

KURUM_KEY 
Soru formunun uygulandığı istatistiki birime TÜİK tarafından 
verilen numara 

Karakter 13 

REFERANS_YIL Referans yıl bilgisi Sayısal 4 

REFERANS_AY Referans ay bilgisi Sayısal 2 

S2_32 Üretilen tavuk yumurtası sayısı (Adet) Sayısal 8 

S3_21 
Etlik piliç (broiler) civcivi üretimi için kuluçkaya basılan 
yumurta sayısı (Adet) 

Sayısal 8 

S3_22 Üretilen broiler civcivi sayısı (Adet) Sayısal 8 

S3_41 
Yumurtacı tavuk civcivi üretimi için kuluçkaya basılan yumurta 
sayısı (Adet) 

Sayısal 8 

S3_42 Üretilen yumurtacı tavuk civcivi sayısı (Adet) Sayısal 8 

S3_61 
Hindi civcivi üretimi için kuluçkaya basılan yumurta sayısı 
(Adet) 

Sayısal 8 

S3_62 Üretilen hindi civcivi sayısı (Adet) Sayısal 8 

S4_11 Kesilen etlik piliç (broiler) sayısı (Adet) Sayısal 8 

S4_21 Kesilen çıkma ve damızlık tavuk sayısı (Adet) Sayısal 8 

S4_12 Üretilen etlik piliç (broiler) eti miktarı (Kg) Sayısal 8 

S4_22 Üretilen çıkma ve damızlık tavuk eti miktarı (Kg) Sayısal 8 

S4_31 Kesilen hindi sayısı (Adet) Sayısal 8 

S4_32 Üretilen hindi eti miktarı (Kg) Sayısal 8 

 

4. Veri Seti 

Veri seti, tüm istatistiksel paket programlarda kullanılabilen bir dosya türü olan CSV 

formatında oluşturulmuştur. Bu formatta her bir sütunun belirlenmesinde “Ayıraç” (Delimiter) 

olarak virgül (,) kullanılmıştır. Veri seti, paket programlara aktarılırken “Dosya” (File) menüsü 

altından “Aç” (Open) veya “Verileri İçe Aktar” (Import) alt menüleri kullanılabilir. 

KUMES_MIKRO_VERI_2022.CSV 
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5. Bağlantılar 

Haber Bülteni 

https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Kumes-Hayvanciligi-Uretimi-Aralik-2022-49417 

 

Bilgi Talebi 

https://www.tuik.gov.tr/Kurumsal/Bilgiye_Nasil_Erisilir 

 


