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Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Çoban 
Dergisi basın ahlâk kurallarına uymayı ta-
ahhüt eder. Yayımlanan yazıların sorum-
lulukları sahiplerine ait olup, Birliğimiz 
görüşlerini yansıtmamaktadır. Dergide 
yayımlanan yazılar, kaynak gösterilmek 
koşuluyla, diğer yayın organlarında 
yayımlanabilir. Gönderilen yazılar iade 
edilmez.
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Mübarek Kurban Bayramınızı En İçten Dileklerimizle 
Kutlar, Sağlıklı, Mutlu ve Bereketli Günler İçerisinde Birlik 

ve Beraberliğimize Vesile Olmasını ve Kurbanlarımızın Allah 
Katında Makbul ve Kabul Olmasını Niyaz Ederiz.

Yönetim Kurulu Adına
Nihat ÇELİK
Genel Başkan
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Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı

Nihat Çelik

Değerli Okuyucularımız,

Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarını kapsayan üç aylık 
çalışmalarımızı paylaşacağımız dergimizin 23. sayısından 
merhaba…

Öncelikle belirtmek isterim ki, Temmuz ayının kuşkusuz 
en önemli olayı olan 15 Temmuz hain darbe girişiminin 
3. yılında “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” 
münasebetiyle şahsım, tüm İl Birliklerim ve yetiştiricilerimiz 
adına bir kez daha şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi 
şükranla yad ediyorum. 

Merkez Birliği olarak yapmış olduğumuz çalışmaları 
ve sektörümüzün sorunlarını mümkün olduğunca 
kamuoyunda ve çeşitli platformlarda dile getirmeye 
çalışıyoruz. Bu manada da geçtiğimiz üç ay boyunca 
yoğun bir gündemle küçükbaş hayvancılığın gelişimi için 
birçok faaliyette bulunduk.

Merkez Birliğimizce “Tarımda Milli Birlik Projesi” 
kapsamında 29 Nisan- 01 Mayıs tarihleri arasında 
Antalya’da düzenlenen “Küçükbaş Hayvancılık Şurası” son 
derece verimli geçtiğine inandığımız bir etkinlik oldu. 
3 gün süren programa Bakanlığımız yetkilileri, 80 ilden 
birlik başkanlarımız ve yaklaşık 350 temsilci katıldı. 
Toplantılarda sektörümüzün tüm sorunları gündeme 
getirilerek önemli tespit ve değerlendirmelerde bulunuldu. 

Toplantı sonrasında ortaya çıkan sonuç bildirgesini 
Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 14 
Mayıs Dünya Çiftçiler Günü kapsamında verdiği iftar 
yemeğinde bizzat kendilerine sunma fırsatım oldu. Sayın 
Cumhurbaşkanımızın hassas yaklaşımı ve sorunların 
takipçisi olacağını söylemesinden dolayı son derece 
mutlu oldum. Buradan kendilerine tekrar teşekkür ediyor, 
saygılarımı sunuyorum.

Bir diğer önemli etkinlik de İstanbul Silivri’de Bakanımız 
Sayın Dr. Bekir Pakdemirli’nin katılımı ile Islah Birliklerini 
konu alan toplantının gerçekleştirilmesiydi. Birlik 
Başkanlarımızın da katılım sağladığı bu toplantıda koyun 
ve keçinin ülkemizin vazgeçilmezi olduğunu vurgulayarak 
en önemli sorunlarımıza dikkat çekmeye çalıştık.

Temmuz ayının başlarında Bakanımız Sayın Dr. Bekir 
Pakdemirli, Bakan Yardımcılarımız Sayın Mehmet 
Hadi Tunç ve Sayın Mustafa Aksu, Gıda Kontrol Genel 
Müdürümüz Sayın Mümtaz Sinan, TİGEM Genel 
Müdürümüz Sayın Ayşe Ayşin Işıkgece ve Hayvancılık 
Genel Müdür Yardımcımız Sayın Cengiz Ceylan ile çok 
özel bir toplantıda bir araya gelerek sektörümüzün tüm 
sorunları hakkında bilgilendirmede bulunduk. Karşılıklı 
değerlendirmelerle küçükbaş hayvancılığın daha iyi 
noktalara getirilebileceğini konuştuk. Başta Sayın 
Bakanımız olmak üzere Bakanlığımız bürokratlarına, 
Merkez Birliğimiz ve İl Birliklerimiz nezdinde şahsıma 
göstermiş oldukları yakın ve samimi ilgiden dolayı çok 
teşekkür ediyorum. 

Birliklerimizden ve yetiştiricilerimizden Merkez Birliğimize 
intikal eden sorunlarımızı, çözüm önerileriyle birlikte 
Devletimizin ve Bakanlığımızın en üst seviyelerinde 
anlatmaya çalışırken bir yandan da gerek Merkez 
Birliğimize yapılan ziyaretlerde gerekse kurum ya da 
şahıslara yaptığımız ziyaretlerde gündemimiz, küçükbaş 
hayvancılıkla dolu dolu geçiyor. Ayrıca Bakanlığımız 
veya çeşitli kuruluşlarca tertip edilen toplantılara Merkez 
Birliğimizi temsilen katılarak görüşlerimizi sunma fırsatımız 
oluyor. Önümüzdeki süreçte de çalışmalarımıza daha 
yoğun bir şekilde devam edeceğiz.

Değerli Okuyucularımız,

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 
himayelerinde gerçekleştirilecek olan ve Merkez Birliği 
olarak da katılım sağladığımız ‘3. Tarım ve Orman 
Şurası’nın tanıtım toplantısı 17 Temmuz’da Sayın 
Bakanımız Pakdemirli’nin katılımıyla resmen başlamış 
oldu. Önümüzdeki Ekim ayına kadar olan süreçte tarım 
ve hayvancılığın 5 yılını şekillendirecek ve 25 yılına yön 
verecek olan bu çalışmanın içerisinde olacağız. Merkez 
Birliğimizin de tüm gücüyle katkı sağlayacağı Şura’da 
alınacak kararların şimdiden sektörümüz için hayırlı 
olmasını diliyorum.

11 Ağustos 2019 tarihinde hep birlikte idrak edeceğimiz 
Kurban Bayramımızın tüm vatandaşlarımız için kutlu 
olmasını diliyor, bu bayramın yardımlaşmaya, dayanışmaya 
ve birlik beraberliğimizin güçlenmesine vesile olmasını 
temenni ediyorum.

Önümüzdeki sayılarda daha güzel çalışmaları sizlerle 
paylaşmak ve mutlu, huzurlu günlerde buluşmak 
dileğiyle...
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GENEL BAŞKAN ÇELİK, CUMHURBAŞKANI 
ERDOĞAN’A KÜÇÜKBAŞIN SORUNLARINI İLETTİ

BAKANLIKTA 15 TEMMUZ DEMOKRASİ ve MİLLİ 
BİRLİK GÜNÜ KONFERANSI DÜZENLENDİ

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği 
Genel Başkanı Nihat Çelik, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü 

münasebetiyle verdiği iftar programına katılarak, 
29 Nisan-01 Mayıs tarihleri arasında Antalya’da 
gerçekleştirilen Küçükbaş Hayvancılık Şurası’ndaki sonuç 
bildirgesini bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iletti. 

Genel Başkan Çelik, programda ayrıca küçükbaş 
hayvancılığın temel sorunları ve çözüm önerileri hakkında 
Erdoğan’a birtakım bilgiler sundu. Cumhurbaşkanı 
Erdoğan ise sorunların takipçisi olacaklarını belirterek 
görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel 
Başkanı Nihat Çelik, 17 Temmuz 2019 tarihinde Tarım 
ve Orman Bakanlığı tarafından 15 Temmuz’un 3. 

Yıldönümü nedeniyle düzenlenen ‘Demokrasi ve Milli Birlik 
Günü Konferansı’na katıldı.

Saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın okunması ve Kur’an-ı 
Kerim Tilavetinin ardından bir konuşma yapan Tarım ve 
Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Cumhuriyet tarihine 
kara bir leke olarak geçen 15 Temmuz darbe girişiminin, 
halkın iradesi ve dirayeti ile hezimete uğratıldığını belirtti. 
Pakdemirli “15 Temmuz, demokrasi tarihimize kara bir leke 
olarak kazınmasına rağmen, zaferler tarihimize şanlı bir 
destan olarak kaydedildi.” dedi.

15 Temmuz için “Milli duruş! Milli duyuş! Milli vuruş! 
nitelemesinde bulunan Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, 
“Bu ruhu hep diri tutacağız! Ve hep hatırlayacağız: Bu 
toprakların şiirleri, “Korkma” ile başlar! Korkmayacağız! 
Çalışacağız! Az Değil Çok Çalışacağız!” şeklinde konuştu.

Genel Başkan Çelik, konferansın ardından “Merkez 
Birliğimiz ve İl Birliklerimiz adına bu anlamlı konferans 
için Sayın Bakanımıza teşekkür ediyor, bu vesileyle bir 
kez daha şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle 
anıyorum.” dedi.

GENEL BAŞKAN’DAN 
15 TEMMUZ MESAJI

15 Temmuz hain darbe ve işgal girişiminin 
üçüncü yılında o karanlık geceyi aydınlığa çeviren 
şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor, 
Aziz Milletimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik 
Gününü en içten dileklerimle kutluyorum. Nihat 
ÇELİK / TÜDKİYEB Genel Başkanı

15 TEMMUZ MESAJIMIZ ULUSAL TV 
KANALLARINDA…

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü 
münasebetiyle Ulusal Televizyon kanallarından NTV, 
Haber Türk, CNN Türk ve A Haber’de 15 Temmuz 
2019  tarihinde TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik 
imzalı bir mesaj yayınlandı. Mesajda “15 Temmuz 
Gecesi Demokrasiye, Milli İradeye Sahip Çıkan 
Halkımıza Şükran Duyuyor, Şehitlerimizi Rahmet ve 
Gazilerimizi Minnetle Anıyoruz. Devletiyle, Milletiyle 
Türkiye’nin Geleceğine Bugün Daha Çok İnanıyoruz.” 
ibarelerine yer verildi.
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TÜDKİYEB GENEL BAŞKANI ÇELİK, 
BAKAN PAKDEMİRLİ İLE SEKTÖRÜN 
SORUNLARINI GÖRÜŞTÜ

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri 
Merkez Birliği Başkanı Nihat 
Çelik, 02 Temmuz 2019 tarihinde 

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir 
Pakdemirli, Bakan Yardımcıları 
Mehmet Hadi Tunç ve Mustafa Aksu, 
Gıda Kontrol Genel Müdürü Mümtaz 
Sinan, TİGEM Genel Müdürü Ayşe 
Ayşin Işıkgece ve Hayvancılık Genel 
Müdür Yardımcısı Cengiz Ceylan 
ile bir araya gelerek sektörün tüm 
sorunları hakkında bilgilendirmede 
bulundu.

İki saat süren ve oldukça verimli 
geçen toplantıda, Genel Başkan 
Çelik, Merkez Birliği ve İl Birliklerini 
esas alan bütün konuları dile getirdi.
Genel Başkan Çelik, Bakan 
Pakdemirli ve üst düzey 
bürokratlarıyla gerçekleştirilen 
toplantıda, küpeleme yetkisinin 
birliklere devredilmesi ile el emeği 
dışında küpelerin ücretsiz olması 
ve küpeleme işlemlerindeki 
ceza uygulamasının kaldırılması 
gerektiğini kaydetti.
Genç Çiftçi ve 300 Koyun 

Projelerindeki sorunların giderilmesi 
konusunun da altını çizen Çelik, 
Merkez Birliği tarafından tespit 
edilen ve tüm İl Birliklerinden gelen 
sorunları ve çözüm önerilerini de 
masaya yatırdı. 

Çoban sorununun önemini 
vurgulayan Çelik, İŞKUR tarafından 
çoban istihdamına kontenjan 
ayrılması hususunun önemini 
aktardı. Çelik ayrıca, sosyal 
güvencesi olmayan yeşil kart 
sahibi yetiştiricilerin, destekleme 
müracaatlarında bulundukları zaman 
tarımsal destek alıyor diye sosyal 
güvenceden yoksun bırakıldıkları 
uyarısında bulundu.

Toplantıda aynı zamanda birlikleri 
güçlendirme payı ile anaç koyun 
keçi destek miktarının artırılması, 
yayla yasaklarının kaldırılması, 
göçer hayvancılık sevklerinde 
yetiştiricilere kolaylık sağlanması, 
orman yasaklarının belirli bir kural 
çerçevesinde kaldırılarak ormanların 
küçükbaş hayvan yetiştiricilerine 
açılması konuları konuşuldu.

Genel Başkan Çelik, mera 
komisyonlarına birliklerin doğal 
üye olması gerekliliğine değinirken, 
Meraların ıslah edilerek Birliklerin 
mera ıslahı ve yönetiminde etkin 
rol almalarına işaret etti. Çelik aynı 
zamanda, soy kütüğü sisteminin 
uygulamaya konulması ve koç 
teke test istasyonlarının kuruluş 
maliyetlerinin tamamının Bakanlıkça 
karşılanması konularının da altını 
çizdi. 

Destekleme başvurularındaki dosya 
bedellerinin kaldırılması, hayvan 
hastalıkları ile etkin mücadele ve 
aşılama konularını da gündeme 
getiren Genel Başkan Çelik, toplantı 
sonunda sorunların çözümü 
noktasında olumlu yaklaşımı için 
Bakan Pakdemirli ve bürokratlarına 
Merkez Birliği  ve İl birlikleri adına 
teşekkür etti.

Bakan Pakdemirli ve bürokratlarıyla 
gerçekleştirilen özel toplantıda 
TÜDKİYEB Genel Sekreter Vekili 
Vedat Koç da hazır bulundu.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın himayelerinde 
gerçekleştirilecek olan 3. 

Tarım ve Orman Şurası’nın tanıtım 
toplantısı, Tarım ve Orman Bakanı 
Bekir Pakdemirli’nin de katılımıyla 
17 Temmuz 2019 tarihinde Orman 
Genel Müdürlüğü toplantı salonunda 
gerçekleştirildi. Bakanlığın kısa, 
orta ve uzun dönem stratejilerinin 
belirlenmesine katkı sağlamak 
amacıyla Türkiye’nin en geniş katılımlı 
sektör istişare platformu olması 
hedeflenen 3. Tarım ve Orman Şurası 
açılış toplantısına Türkiye Koyun 
Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği  
(TÜDKİYEB)  Genel Başkanı Nihat 
Çelik de katılım sağladı.

Bakan Pakdemirli Şura sürecine ilişkin 
yaptığı bilgilendirme konuşmasında 
Türkiye’nin en geniş katılımlı sektör 
istişare platformu olması hedeflenen 
3. Tarım ve Orman Şurası’nın amacını 
“Türkiye’de tarımsal üretimi ve 
orman ürünleri üretimini artırmak, 
güvenilir gıda teminini, doğal 
kaynaklarımızın sürdürülebilirliğini, 
çiftçilerimizin refahını ve planlı üretimi 

sağlayacak çalışmalar yapmak ve 
stratejiler geliştirmek” olarak özetledi. 
Bakan Pakdemirli, Şura ile tarım ve 
ormancılıkta, önümüzdeki beş yılı 
planlayarak, gelecek 25 yılı yönetmeyi 
hedeflediklerini söyledi.

Üçüncüsü gerçekleştirilecek olan 
Tarım Orman Şurası ile ilk defa, tüm 
Türkiye’nin söz sahibi olabileceği 
bir platform oluşturmak için yola 
çıkıldığını belirten Pakdemirli, 
“Önümüzdeki 3 aylık süreçte, 
dinleyeceğiz, tartışacağız, istişare 
edeceğiz. Tüm bilgilerimizi bir araya 
getireceğiz. Eksisiyle artısıyla mevcut 
durumumuzu göreceğiz. www.
tarimormansurasi.gov.tr adresli 
web sitemizde oluşturduğumuz 
“Görüşünü Bildir” sayfası sayesinde,  
tüm vatandaşlarımız, görüşlerini 
ve projelerini özgür bir şekilde 
bizimle paylaşabilecekler. Ayrıca, 
1,6 Milyon çiftçimize ve sektörün 
tüm paydaşlarına da, SMS kanalıyla 
ulaşarak, katkılarını talep edeceğiz. 
En yalından en detaylı projelere 
kadar tüm fikirler, 21 çalışma 
grubu tarafından tasnif edilecek, 

değerlendirilecek ve şura gündemini 
oluşturacaktır. Hedefimiz ortak akılla, 
önümüzdeki 25 yılı kuşatacak yeni bir 
yol haritası oluşturmak.” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir 
Pakdemirli 3. Tarım ve Orman 
Şurası kapsamında çalışacak 21 
farklı Çalışma Grubunda, sektörün 
her bileşeninin detaylı olarak ele 
alınacağını vurguladı ve “Hazırlanacak 
çalışma belgeleri, Şura komisyonları 
için kılavuz niteliği taşıyacak belgeler 
olup, bu açıdan büyük önem arz 
etmektedir.” ifadelerini kullandı. 

2019 yılı Ekim ayında 
gerçekleştirilecek Şura’ya kadar 
geçecek sürede 21 adet çalışma 
grubunda, öğretim üyelerimizden 163, 
sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden 
268, Bakanlığımız personellerinden 
412 kişi ile Bakanlığımız harici diğer 
kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan 
39 kişi, toplamda 882 kişi görev 
alacak. 

Sektör istişare platformu olarak 
Türkiye’nin en büyüğü olacak olan 
Şura kapsamında ayrıca, oluşturulan 
web sitesindeki “Görüşünü Bildir 
Platformu” ile önerisi ve katkısı olan 
tüm vatandaşlarımızın fikirlerine 
ulaşılması hedefleniyor.

Ekim ayında gerçekleştirilecek ve 
tarıma dair 25 yıllık yol haritasını 
belirleyecek olan Şura sonucunda, 
alınacak kararlar ve oluşturulacak 
olan sonuç bildirgesi, Cumhurbaşkanı 
Erdoğan tarafından Külliye’de 
yapılacak özel programla kamuoyu ile 
paylaşılacak.

BAKAN PAKDEMİRLİ’NİN KATILIMIYLA 
3. TARIM ve ORMAN ŞURASI’NA START VERİLDİ



Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir 
Pakdemirli, 14 Haziran 2019 
tarihinde İstanbul Silivri’de Islah 

Birlikleri’nin temsilcileriyle buluştu. 
Toplantıya Türkiye Koyun Keçi 
Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel 
Başkanı Nihat Çelik, TÜDKİYEB 
Yönetim ve Denetleme Kurulu 
Üyeleri ve beraberinde il birliklerinin 
başkanları da katıldı.  

Toplantıda konuşma yapan Türkiye 
Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği 
(TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat 
ÇELİK, Merkez Birliği’nin adında 
damızlık yazdığını ancak 4631 sayılı 
kanun kapsamında ıslah birlikleri 
olarak kurulmuş yetiştirici birlikleri 
olduklarını belirterek ‘Üreten biz, 
yetiştiren biz, sağan biz, besleyen biz, 
bakan biz, milletin karnını doyuran 
cefakâr yetiştiriciler biz. Dolayısıyla biz 
sadece damızlık yetiştirmiyoruz.’ dedi.

80 Birlik Başkanının toplantıda 
eksiksiz olarak hazır bulunmasının 
birlik ve beraberliğin bir göstergesi 
olduğunu vurgulayan Genel Başkan 
Çelik, toplantıya davet eden Tarım ve 
Orman Bakanı Pakdemirli’ye teşekkür 
etti.

‘Küçükbaş hayvancılık bu ülkenin 
sigortasıdır’

Koyun ve keçinin Türkiye’nin en 
önemli meselelerinden biri olduğuna 
işaret eden Çelik, “Küçükbaş 
hayvancılık bu ülkenin sigortasıdır. Bu 
ülkenin refahıdır. Dolayısıyla küçükbaş 
hayvancılık yaylaların sahibi, meraların 
güneşidir. Küçükbaş hayvancılık 
ülkenin yüzde 100’üne verilmiş bir 
hizmettir. Hayvancılık alanında çıta 
gün geçtikçe yükseliyor. Bizim gibi 
Birlikler kurulmadan önce ailede üvey 

evlat muamelesi görürken AK parti 
hükümetlerinin çalışmaları sayesinde 
örgütlenerek ailenin önemli bir bireyi 
haline geldik. Ben buradan geçmişte 
hizmet etmiş Bakanlarımızda dâhil 
olmak üzere Sayın Bakanımıza ve AK 
Parti hükümetlerine teşekkürü bir borç 
biliyorum.” şeklinde konuştu.

Birliklerin önemli görevler icra 
ettiklerini söyleyen Çelik, ‘Birliklerin 
kurulmasından sonra küçükbaş 
hayvancılık 30 milyonlardan 46 
milyonlara yükselmiştir. Sayın 
Cumhurbaşkanımızın sektörümüze 
verdiği destek ve talimatlarla 
kendilerinin de söylediği gibi 
hedefimiz 100 milyon küçükbaştır. 
Sayın Cumhurbaşkanımıza da 
buradan teşekkür ediyorum. Birlikler 
olarak sizlerden bir istirhamımız 
olacak. 
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BAKAN PAKDEMİRLİ ISLAH BİRLİKLERİNİN 
TEMSİLCİLERİYLE BULUŞTU
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Cumhurbaşkanımızın duyarlılığı ile 
kuzu başına verilen 100 TL desteğin 
damızlık anaç koyunlar için de 100 
TL’ye çıkarılmasını istiyoruz. Çünkü 
anasız kuzu olmaz. Büyük bir alanda 
kuzuyu serbest bıraktığınızda gidip 
annesini bulabiliyor. Bunlar bizim 
için çok önemli. Bu peygamber 
mesleğidir. Atalarımızdan kalan bu 
mirasa sahip çıkma sorumluluğuyla, 
el birliğiyle, gönül birliğiyle ve 
sorumluluk bilinciyle hareket etmemiz 
lazım.’ dedi.

Antalya’da gerçekleştirilen Şura’da 
elde edilen sonuç bildirgesini 
Cumhurbaşkanı’na bizzat sunma 
fırsatını bulduğunu belirten Çelik, 
‘Kendisi birtakım incelemelerde 
bulunduktan sonra ilgili mercilere 
aktardı ve Sayın Bakanımıza da 
bu konuyla ilgili bilgi vereceklerini 
söyledi.’ dedi.

Küçükbaş hayvancılığın sorunlarına 
da değinen Genel Başkan Çelik, 
‘İlk önce çoban sorununun ele 
alınması gereklidir. Çoban sorununu 
çözmeden küçükbaş hayvan 
sayımızı 100 milyonlara çıkaramayız. 
Biz Afgan çobanlarla çalışıyoruz. 
Afgan çobanlardan verim alıyoruz. 
Sadakatli insanlardır. Şu anda 150 bin 
çobana ihtiyacımız var. Biz ilk etapta 
isteyenlerin aileleriyle birlikte gelmek 
üzere 5 bin çoban istiyoruz. Bununla 
ilgili gerekli yasal düzenlemelerin 
ivedilikle yapılmasını istirham 
ediyoruz. 

İkinci bir sorunumuz olan 
küpelemedeki cezai işlemlerdir. 
Küpesiz hayvanlara uygulanan cezai 
işlemler için af çıkarılmıştı ancak af 
süresi sona erdi. Kış şartları, küpeleme 
işlemlerinin İl Tarım Müdürlükleri’nde 
yapılması gibi sebeplerden dolayı 
sektörümüz yavaşlıyor. Zaman zaman 
Birlik Başkanlarımız beni arayarak 
neden cezai işlem uygulandığını 
soruyor. Bugün plakasız bir araca 
ceza yazılması normal, ama plaka 
taktığı halde cezai işlem uygulanması 
bizi üzüyor. Dolayısıyla küçükbaş 
hayvanlar ya da büyükbaş hayvanlar 
küpesizse kayıt altına alınması lazım. 
Kaydının güncel olması lazım. Ancak 
küpesiz hayvanın cezası bir hayvanın 
fiyatını geçiyor. Bu yanlışların önüne 
geçilmesi gerektiğine inanıyorum. 
Mevcut sorunlarımızı topyekûn 
çözmeden hayvan sayımızı 
yükseltemeyiz.’ ifadelerine yer verdi.

‘Bu ülkeyi kalkındırmak hepimizin 
boynunun borcudur’

Genel Başkan Çelik, 300 koyun 
projesinde özveriyle hareket ettiklerini 
belirterek bu konuda başarılı 
çalışmalar gerçekleştirdiklerini 
vurguladı ve konuşmasını şöyle bitirdi:
‘Kamu menfaatini korumalı, 
yarınlarımızı ve çocuklarımızın 
geleceğini düşünerek topyekûn 
bu sorunlarla mücadele etmeliyiz. 
Bu ülkeyi kalkındırmak hepimizin 
boynunun borcudur. Öncelikle 
Sayın Bakanıma, Damızlık Sığır 

Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanıma, 
Manda Yetiştiricileri Merkez Birliği 
Başkanıma, İl Birlik Başkanlarıma 
ve tüm misafirlerimize saygılarımı ve 
sevgilerimi sunuyorum.’ 

‘Hep birlikte daha verimli olmalıyız’

Toplantının ilerleyen dakikalarında 
konuşmasını gerçekleştiren Tarım ve 
Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli 
de Bakanlık olarak iyileştirme alanları 
olduğunu ve herkesin kendi iyileştirme 
alanını kabul etmesi gerektiğini 
söyleyerek, ‘Bazı belirsizliklerimiz 
olabilir, onları düzeltmek için 
uğraşacağız. Ama bunu hep birlikte 
başaracağız. Ben Birliklere karşı 
değilim. Hep birlikte daha verimli 
olmalıyız. Bir tane müşteri var. O 
müşterinin adı üretici.  Bakanlık ve 
Birlikler olarak biz o müşterinin emrine 
amadeyiz. O zaman ne yapacağız? 
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Müşterinin isteklerine kulağımızı 
vererek ona göre kendimizi 
şekillendireceğiz. Benim hayalimdeki 
ve idealimdeki Türkiye’de kalabalık 
bir Tarım ve Orman Bakanlığı değil, 
örgütlerin yönettiği bir Tarım ve 
Orman Bakanlığı var. Bu yurt dışında 
da böyle. Almanya’da tarımı tamamen 
örgütler yönetiyor. Örgütler tabii ki 
güçlü olacak, tabii ki iyi olacak, verimli 
olacak’ dedi.

Tarımda iyileştirilmesi gereken alanın 
planlama olduğuna dikkat çeken 
Bakan Pakdemirli, ‘Planlama için 
veriye ihtiyaç var. Veri için küpeye 
ihtiyaç var; diğer şeylere ihtiyaç 
var. Vizyon hedef büyükbaş ama 
tabi küçükbaşı da bu işin içerisine 
dâhil edebiliriz. Her bir hayvanımızı 
gerçekten kayıt altına alabiliriz. 
Akabinde başka bir ekonomi ortaya 
çıkıyor. Yani veriyi biliyor olmanız 
lazım. Veriye ulaşabiliyor olmanız 
lazım. Bunu yapacak olan kim? 
Tabii ki bizim teşkilatlarımız, ama 
aynı zamanda örgütler. İşte örgütler 
buralarda belli oluyor. Gerçekten neye 
sahip olduğumuzu bilmeliyiz. Ben 
geçenlerde sayım yaptırdım. Planlama 
programlama yapalım diye. 4-5 ay 
önceydi herhalde. Bizim yaptırdığımız 
sayımla Türkvet’in arasında 500 bin 
fark var. Az bir fark mı bu? Yani daha 
fazla hayvanı kayıt altına almamız 
lazım. Bu üreticinin üzerine çökmek 
için değil. Üreticiye daha fazla nasıl 
yardımcı oluruz sorusunun formülünü 
bulmak için.’ şeklinde konuştu.

‘Üretici her şeyi hak ediyor’

2004 yılından beri Tarım Şurası’nın 
toplanmadığına dikkat çeken 
Bakan Pakdemirli, ‘2004’ten beri 
toplanmayan Tarım Şurası’nı 
toplayacağız. Herkes de orada istediği 
gibi konuşacak. Ancak burada önemli 
olan üreticimiz. Hep birlikte bir yola 
doğru çıkacağız. Çağrı merkezi işi 
kolay. Onda bir sıkıntı yok. Çağrı 
merkezini hemen devreye alacağız. 
Bence Türkiye tekrar hayvan ihracında 
bulunabilecek noktaya gelecektir. 
Bizde bununla ilgili her türlü tedbiri 
aldık ve bir yol haritası çıkaracağız. 
Yol haritamızda bir eksik olduğuna 
inanırsanız birlikte çalışalım onları da 
düzeltelim. Bu destekler konusunda 
benim gönlümden geçen sizin 

söylediğinizin 5 misli, 10 misli. Çünkü 
üretici her şeyi hak ediyor. Ama bugün 
bütçe ile ilgili de belli gerçekliklerimiz 
var.’ dedi.

Merayla ilgili çalışmaları olduğunu 
da kaydeden Pakdemirli, ‘Merayı da 
kullanmamız lazım. Merayı hem köylü 
kullanmalı, hem işletmeci kullanmalı, 
hem de eğer varsa o bölgede göçer 
de kullanmalı. Bunu bu şekilde 
organize edersek ancak o zaman 
bu ülkenin kaynaklarını iyi kullandık 
deme şansımız olabilir. Artık Doğuda 
güvenlikle ilgili önemli bir tehdidimiz 
kalmadı. Doğu bizim et ve süt 
anlamında çok önemli bir alanımız.’ 
şeklinde konuştu.

Turizmde 70 milyonluk ciddi 
hedefleri olduğuna değinen Bakan 
Pakdemirli, ‘Bu sene 51 milyon turist 
gelecek. 46’dan 51 milyona çıkardık 
hedefi. Bunun anlamı şu: Daha fazla 
üretim, daha fazla talep oluşturur. 
Burada birliklerimize çok iş düşüyor. 
Birliklerimizle daha verimli bir şekilde 
bu üretimi sağlayacağız. Hem 
küçükleri, hem orta büyüklüktekileri 
hem de büyükleri koruyacağız. 
Üretimi artıracak şekilde el ele, 
yan yana yürümek zorundayız. 
Bakanlık projelerine birliklerimizi 
davet ediyoruz. Bu işin içerisinde 
birliklerimiz de olsun temiz iş çıkaralım 
istiyoruz. Genç çiftçi projesine 
dâhil ettik bundan sonra Bakanlık 
projelerinde de dâhil edeceğiz. Ama 
Birliklerimiz de Birliğin ötesinde artık 
bu işin ticaretini yapmalı. Bu işten 
katma değer elde eder hale gelmeli 
ki üreticiye çok daha iyi hizmet etsin.’ 
dedi.

‘Sizlerden isteğim, dileğim yan yana 
birlikte yürümek’

Bakan Pakdemirli konuşmasının son 
bölümünde sözlerini şu şekilde bitirdi:
‘Büyük bir Bakanlık olduk. Sadece 
iyi bir organizasyonla Türkiye’nin 
tarımsal hasılasını da artırırız, hayvan 
varlığını da artırırız. Küçükbaşı da 
artırırız, büyükbaşı da artırırız. Sadece 
benim sizlerden isteğim, dileğim yan 
yana birlikte yürümek. Bizlerle birlikte 
siz de elinizi taşın altına koyarsanız 
birlikte daha 40 yıl yürürüz. Hiç sıkıntı 
yok. Hepinize sevgi ve saygılarımı 
sunuyorum.’
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ZİYARETLER

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM)  Yö-
netim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı 

Sait Kocabay ile TİGEM Yönetim Kurulu Üyesi ve 
Genel Müdür Yardımcısı Ali Osman Kıyak 12 Tem-
muz 2019 tarihinde Türkiye Koyun Keçi Yetiştirici-
leri Merkez Birliği’ne nezaket ziyaretinde bulundu. 

Ziyaret kapsamında TİGEM ve Merkez Birliği iş bir-
liğinde yapılabilecek alternatif ve yeni projeler üze-
rinde istişarelerde bulunuldu. 

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, ‘Son derece 
memnun olduğum ziyaretlerinden dolayı kendileri-
ne teşekkür ediyor çalışmalarında başarılar diliyo-
rum.’ dedi. 

Van İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, 
Siirt İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan 

ile beraberinde örnek çiftçilerimizden Mehmet Gür-
büz  17 Temmuz 2019 tarihinde Türkiye Koyun Keçi 
Yetiştiricileri Merkez Birliği’ne bir ziyarette bulundu.

Ziyaret kapsamında küçükbaş hayvancılığın duru-
muna ilişkin bilgi paylaşımında bulunuldu.
 
TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, Van İl Tarım 
ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, Siirt İl Tarım 
ve Orman Müdürü Ergün Demirhan ile Mehmet 
Gürbüz’e ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti 
dile getirerek teşekkür etti. 

Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Ku-
rulu Üyesi Prof. Dr. Zümrüt Begüm Ögel, 5 Tem-

muz 2019 tarihinde Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri 
Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çe-
lik’i makamında kabul ederek, küçükbaş hayvancılık 
sektörüne dair bir takım görüşmelerde bulundu.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, Cumhurbaşkanlı-
ğı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. 
Zümrüt Begüm Ögel ile küçükbaş hayvancılık sek-
törü ile alakalı olarak bilgi paylaşımında bulunarak 
sektöre ilişkin yapılan çalışmalar hakkında bilgiler 
sundu. Genel Başkan Çelik, ziyaret sonrasında Prof. 
Dr. Ögel’e Merkez Birliği ve İl Birliklerinin görevleri, 
amaçları ve hedefleri konulu bir dosya takdiminde 
bulunarak yakın ilgisinden dolayı Merkez Birliği ve İl 
Birlikleri adına teşekkür etti.
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TÜDKİYEB TARAFINDAN ANTALYA’DA 
KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK ŞURASI DÜZENLENDİ

Türkiye Damızlık Koyun Keçi 
Yetiştiricileri Merkez Birliği 
(TÜDKİYEB) tarafından ‘Tarımda 

Milli Birlik Projesi’ kapsamında 29 
Nisan- 01 Mayıs tarihleri arasında 
Antalya’da Küçükbaş Hayvancılık 
Şurası düzenlendi. 

Türkiye Damızlık Koyun Keçi 
Yetiştiricileri Merkez Birliği 
(TÜDKİYEB) tarafından düzenlenen 
ve 3 gün süren programa Tarım ve 
Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel 
Müdürlüğü ile Gıda ve Kontrol Genel 
Müdürlüğü yetkilileri, 80 ilden birlik 
başkanları ve yaklaşık 350 temsilci 
katıldı.

Etkinlikte ‘Yeni Ekonomi Programı’ 
hedefleri arasında da yer alan 
küçükbaş hayvan sayısının 4 yıl içinde 
47 milyondan 100 milyona çıkarılması 

için atılması gereken adımlar 
ele alınarak ‘Küçükbaş Hayvan 
Yetiştiriciliğinde Sürü Büyütme ve 
Yenileme Destek Modeli’nin tanıtımı 
yapıldı ve sektörün sorunları tartışıldı.

Programın açılış konuşmasını 
gerçekleştiren TÜDKİYEB Genel 
Başkanı Nihat Çelik, birlikler olarak 
hükümet ile iş birliği içerisinde 
olmaktan duyduğu memnuniyeti 
dile getirdi. Çelik, küçükbaş hayvan 
sayısının birlikler sayesinde 47 
milyona ulaşmasının da memnuniyet 
verici olduğunu kaydetti.

“Hayvan sayısını en az 100 
milyona çıkarmak için yoğun çaba 
harcayacağız”

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat 
Çelik, yaptığı açıklamada, küçükbaş 

hayvancılığın ülkenin milli meselesi 
olduğunu vurgulayarak, ‘Hayvancılık 
Şurası’nda Ulusal Islah Programı 
kapsamında yürütülen çalışmaları ele 
alacak ve Türkiye’de hayvancılığın 
karşılaştığı sorunlara çözüm 
arayacağız. Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan’ın talimatlarını yerine 
getirmek ve 4 yıl içinde küçükbaş 
hayvan sayısını 47 milyondan en az 
100 milyona çıkarmak için yoğun çaba 
harcayacağız.’ diye konuştu.

Bu hedefe ulaşmak için önerilerini 
sıralayan Çelik, ‘Öncelikli olarak 
koyunda ithalata son verilmeli, 
ihracatın önü açılmalı. İhracat 
yapabilmek için de üretici bir ülke 
olmamız gerekiyor. Birliklerimize 
ihracat yetkisi verilirse ithalatı azaltarak 
ihracata yönelebiliriz.’ dedi.
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Genel Başkan Çelik, küçükbaş 
hayvancılığın ülkenin sigortası ve 
milli meselesi olduğunu, yaylaların, 
meraların güneşi, köylünün de altın 
bileziği olduğunu dile getirdi. ‘Bizler 
yetiştiricinin ta kendisiyiz’ diyen Çelik, 
hayvanın doğumundan büyümesine, 
beslenmesine, sağlığına, derisine 
kadar hepsiyle ilgilendiklerini aktardı. 
Çelik, ‘Biz hayvan sayımızı nasıl 100 
milyona çıkarabiliriz diye çalışıyoruz. 
Güçlü bir üretim için yetiştiriciye 
ve kırsala önem vererek burada da 
sorunlarımızı dile getirdik’ şeklinde 
konuştu.

“Mera ıslahının yapılması lazım”

Kuzuya verilen 100 TL destekten 
dolayı duyduğu memnuniyeti dile 
getiren Çelik, ‘Hazine ve Maliye 
Bakanımızın da belirlemiş olduğu 
küçükbaş hayvan sayısının 100 
milyona yükselmesi hedefine 
odaklanacağız. Bunun için köylerimizi 
sahipsiz bırakmamamız lazım, yayla 
yasaklarının derhal kaldırılması 
lazım. Girdi maliyetleriyle birlikte 
yem sorununun tamamen ortadan 
kalkması lazım. 

Küçükbaş hayvancılık mera 
hayvancılığıdır. Meralarımız ve iklim 
şartlarımız buna müsaitken mera 

yasağı ile meralarımız kapalı tutulursa 
sayıyı yükseltemeyiz. Mera ıslahının 
yapılması lazım. Biz ithalata artık dur 
diyoruz, özellikle küçükbaşta koyun 
keçi yetiştirici birliklerine ihracat izni 
verilmesi lazım. Biz sadece Türkiye’nin 
değil dünyanın her yerine hayvan 
ihracatı yapacağız’ şeklinde konuştu.

“5 bin Afgan çobanın önü açılmalı”

Genel Başkan Çelik, çoban 
konusunun önemli bir sorun olduğunu 
belirterek, bu sorunun çözülmesi 
gerektiğini aktardı.

Çelik, ‘Biz ilk etapta 5 bin Afgan 
çobanın ülkemizde deneme amaçlı 
çalışmasının önünün açılmasını 
istiyoruz. Üç Bakanlığın iş birliği 
içinde bu konuyu acil eylem 
kapsamına almaları lazım. İnsanlara 
böyle bir imkân tanınmalı. Çünkü 
bizim işletmelerimizde çalışan 
çobanlar oldukça verimli ve 
sadakatli insanlardır. Onlar bizim din 
kardeşlerimiz.’ çağrısında bulundu.
Çelik, Kurban Bayramı’na ilişkin 
tanzim merkez çağrısını da yineledi. 
Özellikle büyükşehirlerde hayvan 
satışlarının yapılacağı ve aracının 
ortadan kaldırılacağı tanzim merkezler 
kurulması konusunda çağrıda 
bulundu. Çelik, bu uygulamanın bir ay 

Kuzuya verilen 
100 TL destekten 
dolayı duyduğu 

memnuniyeti dile 
getiren Çelik, 

“Hazine ve Maliye 
Bakanımızın da 

belirlemiş olduğu 
küçükbaş hayvan 

sayısının 100 
milyona yükselmesi 

hedefine 
odaklanacağız.

Bunun için 
köylerimizi sahipsiz 

bırakmamamız 
lazım, yayla 

yasaklarının derhal 
kaldırılması lazım. 

Girdi maliyetleriyle 
birlikte yem 
sorununun 

tamamen ortadan 
kalkması lazım”
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boyunca sürdürülmesi ile yetiştirici ve 
alıcının fayda sağlayacağını kaydetti.

“Hayvan küpeleme yetkisi birliklere 
devredilmeli”

Hayvanların kayıt altına alınması 
ve izlenmesi için yapılan küpeleme 
işlemindeki sorunlara dikkat çeken 
Genel Başkan Çelik kürsüden, 
küpeleme yetkisinin birliklere 
devredilmesi gerektiğini söyledi 
ve medyanın önünde bu konuda 
yetkililerden bir söz istedi.
Küpeleme konusunu araçlardaki 
plakalara benzeten Çelik, trafikte 
plakasız araca cezai işlem uygulandığı 
gibi, küpesiz hayvana da cezai işlem 
uygulanması gerektiği mesajını verdi.
Çelik, kesime gönderilecek 
hayvanların da küpelendiğini 
belirterek, ‘Bu durum kamu israfına yol 
açıyor. Kesimlik, kasaplık hayvanlara 
sadece tespit küpesi takılmalı.’ diye 
konuştu.

“Aşı desteği istiyoruz”

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, 
hayvan hastalıklarıyla etkin mücadele 
için koruyucu hekimlere de önem 
verilmesi gerektiğini kaydetti. Çelik, 
‘Bir destekleme kalemi olarak da aşı 
desteği istiyoruz. 

Devletin sırtındaki kamburu hep 
birlikte ortadan kaldıracağız. Biz 
somut ve kalıcı çözümler istiyoruz.’ 
diye konuştu. Çelik, göçer hayvan 
sevk ve hareketlerinde kolaylık 
sağlanması gerektiğinin altını çizerek, 
‘Küçükbaş hayvanlarımız kışın başka 
bir bölgede yazın başka bir bölgede. 
Hayvanın olduğu yerde tespit edilerek 
destekleme yapılması lazım.’ dedi. 

Çelik, ‘İl ve İlçe Tarım Müdürlükleri 
hem aşılamayı hem küpelemeyi bir 
arada yapamaz. Küpeleme birliklere 
devredilirse müdürlüklerin yükü de 
azaltılmış olur. Küpeleme yükünü 
kaldıramadığımız sürece hayvan 
hastalıklarıyla etkin bir mücadele 
sürdürmemiz de mümkün değildir. 
Karma aşıları da ithal etmekten ziyade 
kendi aşılarımızla yapmamız lazım. 
Türkiye’nin her türlü imkânı var.’ diye 
konuştu.

“Yayla yasakları ivedilikle 
kaldırılmalı”

Yayla yasaklarının hala uygulanıyor 
olmasından duyduğu üzüntüyü dile 
getiren Çelik, ivedilikle bu yasakların 
kaldırılması gerektiğini ve bu konunun 
takipçisi olduklarını kaydetti. Hayvan 
sevkleri yapılırken işletmeden 
ayrılan hayvanların kulak numaraları 

işlemlerinin gelişigüzel yapıldığını 
ifade eden Çelik, ‘İşin içinden 
çıkamıyoruz. Bizim kayıtlarımızın 
hiçbiri güncel değil, biz güncel kayıt 
istiyoruz.’ çağrısında bulundu.
Programda sektörün sorunlarını 
dinleyen ve bir konuşma 
gerçekleştiren Tarım ve Orman 
Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürü 
Zekeriyya Erdurmuş, küçükbaşla 
ilgili çalışma yapılırken sektörün tüm 
paydaşlarıyla bir araya gelindiğini 
kaydetti. Türkiye’nin küçükbaş 
hayvan varlığında artış meydana 
geldiğini ve 46 milyon seviyesinde 
olduğunu ifade eden Erdurmuş, aynı 
şekilde büyükbaş ve sütte de bir 
artış olduğunu aktardı. Erdurmuş, 
Türkiye’de canlı hayvan varlığındaki 
artışın dünya ülkelerinin hiçbirinde 
olmadığını söyledi. Erdurmuş, 
“Bundan sonraki günlerimiz geçmiş 
yaşadığımız günlerden çok daha 
güzel olacak. Tabi bizler sektörün 
sorunlarıyla ilgilenirken gelecekle 
ilgili çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. 
Şu anda bir başarı hikayemiz var 
ve yerimizde sayamayız, kendimizi 
geliştirmemiz lazım. İlk çalışmamız 
küçükbaş üzerine, bu konuda 
projemizi hazırladık. Ülkenin 
geleceğini coğrafyanın kaderine 
uygun olarak küçükbaş üzerine 
uygulamaya devam edeceğiz.” dedi.
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“Çoban ciddi bir sorun” 

Hayvancılık sektöründeki sorunlar 
üzerinden spekülasyon yapıldığının 
altını çizen Erdurmuş, bu tür 
spekülasyonların üreticinin emeğine 
saygısızlık olduğunu söyledi. 
Erdurmuş, “Bu coğrafya kendi 
kaderini çizebilir, yeter ki biz inanalım, 
devlet üreticinin arkasında.” mesajını 
verdi. Çoban konusunun ciddi 
bir sorun olduğunun altını çizen 
Erdurmuş, bu konuda girişimlerin 
başlatıldığını ve ilgili Bakanlıklarla 
temasa geçildiğini açıkladı. Bir diğer 
konu olan meranın önemli bir kültür 
olduğunu dile getiren Erdurmuş, 

bu konuyu sosyolojik yapıyla ele 
almak gerektiğini kaydetti. Erdurmuş, 
“Küçükbaştaki hedefimize hep birlikte 
hızlı bir şekilde ulaşacağız.” mesajını 
verdi. 

“14 buçuk milyon küçükbaş”

Programın ikinci gününe Tarım ve 
Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol 
Genel Müdürü Mümtaz Sinan da 
katıldı. Sektörün sorunlarını dinleme 
fırsatı bulan Sinan, bir konuşma 
gerçekleştirdi.

2016 yılında elektronik 
kimliklendirilmeye geçildiğini 
anımsatan Sinan, 2018 yılında 14 

buçuk milyon küçükbaş hayvanın 
kayıt altına alındığını aktardı. Ayrıca 
hayvan hastalıklarıyla mücadele 
konusunu ele alarak, bu konudaki 
çalışmaların hızla devam ettiğini 
belirtti. 

“İhracat kapılarının açılması 
taraftarıyım”

“Biz kendimizi sizin rakibiniz olarak 
değil ortağınız, kardeşiniz olarak 
görüyoruz.” diyen Sinan, “Türkiye’nin 
en önemli konusu koyun ve keçidir. 
Bu kadar insanı ilgilendiren ve geniş 
yelpazede iş yapan başka bir sektör 
yoktur.” ifadesini kullandı ve sözlerine 
şunları ekledi:

“Türkiye özellikle ihracatla ilgili, 
bölgesel potansiyelini, yılların 
tecrübesini, kabiliyetlerini sadece 
kendine yeten bir ülke olmaktan 
çıkarıp bölgeye ağabeylik 
yapabilecek, yetiştirdiği ürünleri de 
paylaşabilme konumuna gelmek 
zorundadır. Gecikmiş bir durumdur. 
Bunun bugünden tezi yok başlatılması 
gerektiğine inanıyorum. İhraç eden 
pozisyona gelmek için el birliği ve iş 
birliği içerisinde bu adımı çok süratle 
atmalıyız. Küçükbaş hayvancılığın 
gelişmesi için ihracat kapılarının 
açılması taraftarıyım.” 
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“Küpeleme birliklere devredilecek”

Tarım ve Orman Bakanlığı’nca, 
hayvanların kayıt altına alınması 
ve izlenmesi amacıyla uygulanan 
‘küpeleme’ işlemi birliklere 
devredilecek.

Başkan Çelik’in küpeleme 
konusundaki çağrısını ele alan 
Genel Müdür Sinan, birliklere 
küpeleme müjdesi verdi. Sinan, 
“Küpelemeden geri adım atmak 
hayvancılığa verilebilecek kuralsızlık, 
bizi doğruya götürmez. Dünya bir 
konuda bir karar aldı ve bundan 
da netice aldıysa, bizim de buna 
direnmemizin bir anlamı olmadığını 
düşünüyorum. Devlet eliyle yapılan 
küpeleme işi çok başarılı görünse 
bile sağlıklı netice alınamadığı 
kanısındayız. Küpeleme işini 
yapabileceğine kanaat getirdiğimiz 
birliklere bu işi devredeceğiz. 
Küpeleme külfetinden devleti, 
küpeleme zahmetinden de yetiştiriciyi 
kurtaracağız. Bu işi yapabilecek, 
altyapısı uygun birliklerimizin bu 
işin içinde olmasından rahatsızlık 
duymuyoruz. Öte yandan, kesime 
gidecek hayvanların küpelenmesi 
de gerçekten bir külfet. Bu 
anlamda yeni bir model üzerinde 

çalışıyoruz, buna da bir çözüm 
getireceğiz. Başkanımızla istişare 
halindeyiz. Bu işi yapamayacaklarına 
kanaat getirdiğimiz birliklere de 
vermeyeceğiz; açık ve net olacağız. 
Altyapısı uygun olan ve akredite 
olan işletmelerin bu işe ortak 
olmasından memnuniyet duyacağız.” 
açıklamasında bulundu.

Program, birlik başkanlarının 
katılımında soru cevap bölümüyle 
devam etti.

TÜDKİYEB Başkanı Nihat Çelik, 
basına kapalı gerçekleşen istişare 
toplantısının ardından ‘Küçükbaş 
Hayvancılık Şurası’ kapsamında genel 
değerlendirmede bulundu.

Oldukça verimli ve başarılı bir şura 
gerçekleştiğini vurgulayan Çelik, ilgili 
genel müdürlerin çalışmalara ortak 
olup, sorunların çözümü noktasında 
katılımlarının olduğunu söyledi.

“Hem yetiştirici hem de tüketici 
kazanır”

Bu yıl Kurban Bayramı için de çağrıda 
bulunan Çelik, aracıların aradan 
çıkarılması gerektiğini ifade etti. Çelik, 
‘Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 

Erdoğan bütün belediyelere talimat 
vermeli. Kurban kesimleri için satış 
merkezlerinin kurulması lazım, satış 
yerlerinde gelen hayvan bakıcılarına 
yer tesisi yapılması lazım. Tanzim 
noktalarından daha önemli bir konu 
bu. Bugün herkes nereden hayvan 
bulabilirim, kaç para diye arıyor. 
Ayrıca dini vecibelere uymayan çok 
konu var. İnsanlar her şeyi satıyor ama 
vatan satılmaz. Belediyelerimiz satış 
merkezlerini kursun, yetiştiriciler de 
hayvanlarını getirsin. Her belediyenin 
bu anlamda tahsis ettiği bir yer 
olmalı. Böylelikle yetiştirici fahiş fiyata 
satamaz; hem yetiştirici hem de 
tüketici kazanır.’ dedi.

Antalya’da 3 gün süreyle düzenlenen 
Küçükbaş Hayvancılık Şurası 
kapsamında Hayvancılık Genel 
Müdürlüğü Islah ve Geliştirme Daire 
Başkanı Adem Bölükbaşı, aynı Daire 
Başkanlığı’ndan Ziraat Mühendisi 
Bilgehan Özen ve Merkez Birliği 
Teknik İşler Müdürü Veysel Ören 
özellikle küçükbaş hayvan ıslahı 
konularında birtakım sunumlar 
gerçekleştirdi.

Program, katılımcıların toplu fotoğraf 
çekimi ile sonlandırıldı.
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KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK ŞURASINDAN 
GÖRÜNTÜLER
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27 Haziran 2019 tarihinde Türkiye 
Süt Üreticileri Merkez Birliği 
Olağan Genel Kurulu düzenlendi.

Atatürk Konferans Salonu’nda 
gerçekleştirilen etkinlikte TÜDKİYEB 
Genel Başkanı Nihat Çelik, Tarım ve 
Orman Bakanı Dr. Bekir PAKDEMİRLİ 
ile bir araya geldi. 

Olağan Genel Kurul’da bir 
konuşma gerçekleştiren Bakan 
Pakdemirli, hayvancılığın dinamik 
bir sektör olduğunu ve dünyadaki 
gelişmelerden etkilenebildiğini 
aktarırken, “Desteklemeleri ödeme 
takvimini beklemeden çok kısa 
sürede ödedik. ‘Bölgesel Kalkınma 

Projeleri’ kapsamında 41 ilimizde 
650 hayvancılık projesine 100 
milyon lira hibe destek veriyoruz. 
Böylelikle yaklaşık 250 milyon lira yeni 
hayvancılık yatırımı kazandırıyoruz.” 
dedi.

Bakan Pakdemirli, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan himayesinde, 
son 17 yılda hayvancılık sektörüne 
verilen desteklere de değindi. 
Hayvancılık desteklemelerinin 46 kat 
artıp, 3,7 milyar liraya çıkarıldığını 
belirten Pakdemirli, 2019’da, 
hayvancılık alanında toplam 56 bin 
400 aileye 1,8 milyar lira hayvancılık 
desteği verildiğini kaydetti.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, 
Bakan Pakdemirli ile sektörün 
sorunlarına yönelik görüşmelerde 
bulunduğunu aktarırken, önümüzdeki 
günlerde tekrar bir araya geleceklerini 
belirtti.

GENEL BAŞKAN ÇELİK, SÜT ÜRETİCİLERİ 
MERKEZ BİRLİĞİ GENEL KURULU’NA KATILDI
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Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel 
Müdürlüğü, Eğitim ve Yayın Daire Başkanlığınca 18 
Haziran 2019 tarihinde “Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla 

Mücadele Günü” kapsamında Kadınlar Forumu düzenlendi.

“Toprak İçin El Ele” sloganıyla gerçekleştirilen etkinliğe 
TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik de katılım sağladı.

Toprağına sahip çıkan kadınlar sinevizyonu ile başlayan 
program, Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı’ndan Nimet 
Kaleli’nin moderatörlüğünde bir panel gerçekleştirildi. 
Panelde, Adana’dan Havva Yetkin, Isparta’dan Sevgi 
Küçüksavlı, Kahramanmaraş’tan Sultan Kaçamaz ve 
Kayseri’den Şükran Başdoğan panelist olarak faaliyetleri 
hakkında bilgiler sundu. 

Programda daha sonra Tarım Reformu Genel 
Müdürlüğünden Şenay Sevengör’ün moderatörlüğünde 
Ulusal Kırsal Ağ Gülanta Farkındalık Atölyesi tanıtımı yapıldı. 
Ardından Kuyucak Lavanta Kokulu Kadınlar Kooperatifi 
Başkanı Huriye Tezcan, Isparta Belediye Başkan Yardımcısı 
Fahrettin Gözgün ve İksir Kozmetik sahibi Barış Gümüş birer 
sunum gerçekleştirdi. 

DÜNYA ÇÖLLEŞME ve KURAKLIKLA MÜCADELE 
ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel 
Başkanı Nihat Çelik ve Genel Sekreter Vedat Koç, 22 Haziran 2019 
tarihinde Niğde İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği’ne bir 
ziyarette bulundu.

Birlik binasında gerçekleştirilen ziyarette Birlik Başkanı Şuayip 
Demirkol ve Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleriyle Birlik Sorumlu 
Müdürü Namık Kemal Demirdoğan ve bir kısım Birlik üyeleri hazır 
bulunurken, ziyaret kapsamında çalışmalar hakkında Genel Başkan 
Çelik’e çeşitli bilgiler verildi.

Birlik beraberlik mesajları verilen ziyarette Birlik Başkanı Demirkol, 
Genel Başkan Çelik’in Birliklerine yapmış olduğu ziyaretinden büyük 
mutluluk duyduklarını ifade ederken, Genel Başkan Çelik ise Birliğin 
faaliyetlerini yerinde görmekten dolayı memnuniyetini dile getirerek 
çalışmalarında başarılar diledi.

TÜDKİYEB GENEL BAŞKANI 
NİHAT ÇELİK NİĞDE İL 
BİRLİĞİMİZİ ZİYARET ETTİ
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TÜDKİYEB GENEL BAŞKANI NİHAT ÇELİK, 
KÜÇÜKBAŞ KURBANLIK HAKKINDA 
AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Türkiye Damızlık Koyun Keçi 
Yetiştiricileri Merkez Birliği 
(TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat 

Çelik, yaklaşan Kurban Bayramına 
ilişkin yaptığı yazılı açıklamada 
Kurban Bayramının İslami açıdan 
önemine vurgu yaparak “Kurban, 
Allah’a yaklaşmak anlamına gelir. 
Hz İbrahim’e oğlu İsmail’in yerine 
kesmesi için Allah tarafından koç 
hediye edilmesi nedeniyle koç, 
Kurban Bayramlarının simgesi 
haline gelmiştir. Hazreti İbrahim’den 
bu yana kurban, her yıl maddi 
güce sahip Müslümanların yerine 

getirdikleri kutsal bir ibadettir. Kurban 
Bayramı ayrıca vatandaşlarımız 
arasında kardeşlik, yardımlaşma ve 
dayanışmaya vesile olması açısından 
da yüzyıllardır önemini koruyan sosyal 
bir olaydır.’’ dedi. 

Genel Başkan Çelik açıklamasında, 
Kurban Bayramının simgesinin koç 
olduğunu bir kez daha hatırlatarak 
“Kurban Bayramlarında akla öncelikle 
koç gelir. Küçükbaş hayvancılık 
bizlere atalarımızdan kalan bir 
miras olması yanında peygamberler 
mesleği olması yönüyle de yüzyıllardır 

ülkemiz coğrafyasının vazgeçilmezi 
olmuştur. Geleneksel damak tadı 
ve fiyat olarak ekonomik olması 
nedeniyle de insanlarımız her yıl 
kurban bayramlarında çoğunlukla 
küçükbaş hayvanı tercih etmektedir. 
Büyükbaşa oranla ülkemizde her yıl 3 
katı kadar küçükbaş hayvan kurban 
edilmektedir. Dolayısıyla bu bayramda 
da vatandaşlarımızın koyun keçiyi 
tercih edeceklerini bekliyoruz ve 
diyoruz ki bu yılda kurbanınız koyun 
keçi olsun.” ifadelerine yer verdi.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, 
her yıl olduğu gibi bu yıl da Kurban 
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Bayramı için piyasaya sürülecek 
kurbanlık küçükbaş hayvanların 
fazlasıyla bulunduğunu belirterek, 
“Tarım ve Orman Bakanımız Sayın 
Dr. Bekir Pakdemirli’nin de açıkladığı 
gibi bu yıl da kurbanlık hayvan 
sayısında herhangi bir sıkıntının 
yaşanmayacağını mevcut varlığımız 
göstermektedir. Her yıl yaklaşık 2,5-3 
milyon baş olarak kesimi yapılan 
küçükbaş kurbanlık mevcudumuz bu 
yıl 4 milyon baş civarındadır. Onun 
için kurban kesecek vatandaşlarımız 
rahat olsunlar’’ şeklinde konuştu.

Genel Başkan Çelik, küçükbaş kurban 
fiyatları ile ilgili olarak da “Ülkemizin 
pek çok yerinde yüzde 40 - 50’ lere 
varan yem maliyetlerindeki artışa 
rağmen küçükbaş kurbanlık hayvan 
fiyatlarının geçen yıla göre yüzde 
5 civarında artabileceğini tahmin 
ediyoruz. Bölgesel farklılıklardan 

dolayı da artış oranının yüzde 10’a 
kadar çıkabileceğini düşünüyoruz. 
Küçükbaş hayvan canlı kilogram 
fiyatının ise piyasada ortalama 22-
23 liradan işlem göreceğini tahmin 
ediyoruz. Ancak her ne surette olursa 
olsun küçükbaş hayvan fiyatlarının 
yine de makul düzeyde olacağını ve 
vatandaşlarımızı fazla zorlamayacağını 
söyleyebiliriz. Bu arada oldukça 
meşakkatli bir mesleği devam 
ettirmeye çalışan yetiştiricilerimizin 
büyük zorluklarla ve özellikle 
artan yem masrafları ve enflasyon 
rakamlarına rağmen kurbanlıklarını 
değerinden satmaları ve mağdur 
olmayacak fiyatlardan hayvanlarına 
alıcı bulmaları ve satılamayan 
kurbanlık hayvanların Et ve Süt 
Kurumu’nca değerinden satın alınması 
en büyük arzumuzdur.” dedi. 

Çelik, kurbanlık satışı yapan kişilerin 

birçoğunun evlerini bırakarak başka 
şehrilere gittiklerine dikkat çekerek, 
bu kişilerin sosyal ihtiyaçları için 
belediyelerin yardımcı olması 
gerektiğini kaydetti. Çelik, kurban satış 
yerlerinin de gerekli şartlara uygun 
olması gerektiğini aktardı.

Kurban Bayramında küçükbaş 
hayvan tercihinde bulunacak olan 
vatandaşların hem sağlık açısından 
hem de ekonomik açıdan doğru 
karar vereceklerinin altını çizen 
Çelik, kurbanlık alışverişinde hem 
yetiştiricilerin hem de alıcı konumunda 
olan vatandaşların mutlu olacağı 
bir bayram olması temennilerinde 
bulunarak açıklamasının sonunda 
“Bütün vatandaşlarımızın mübarek 
kurban bayramlarını tebrik ediyor, 
sağlık, sıhhat ve huzur içerisinde 
nice bayramlara ulaşmayı temenni 
ediyorum.”  ifadelerine yer verdi. 
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Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği 
(TDSYMB) Genel Başkanı Kamil ÖZCAN ve Be-

reket TV Yönetim Kurulu Başkanı Halilullah KASAP 9 
Mayıs 2019 tarihinde Türkiye Koyun Keçi Yetiştirici-
leri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat 
Çelik’i Merkez Birliği’nde ziyaret ederek küçükbaş 
hayvancılık sektörüne dair görüşmelerde bulundu.

Oldukça verimli geçen ziyaretler sonrasında TÜDKİ-
YEB Genel başkanı Nihat Çelik, ziyaretlerden duy-
duğu memnuniyeti dile getirerek kendilerine teşek-
kür etti ve küçükbaş hayvancılık sektörüne daha iyi 
bir şekilde hizmet etme yolunda çalışmaların birlik 
beraberlik içerisinde devam etmesi temennilerinde 
bulundu.

Anadolu İzlenimleri Medya ve Tanıtım Ajansı Genel 
Koordinatörü Sayın Muhammet OLUKLU ve Tarım 

Gazeteleri ve Yazarları Derneği Başkan Yrd. Sayın Asi-
ye YILDIRIM 9 Mayıs 2019 tarihinde Türkiye Koyun Keçi 
Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı 
Nihat Çelik’i Merkez Birliği’nde ziyaret ederek küçükbaş 
hayvancılık sektörüne dair birtakım görüşmelerde bu-
lundu.

Oldukça verimli geçen ziyaretler sonrasında TÜDKİ-
YEB Genel başkanı Nihat Çelik, ziyaretlerden duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek kendilerine teşekkür etti ve 
küçükbaş hayvancılık sektörüne daha iyi bir şekilde hiz-
met etme yolunda çalışmaların birlik beraberlik içerisin-
de devam etmesi temennilerinde bulundu.

Hayvancılık Genel Müdürlüğü (HAYGEM) Altyapı ve 
Çevre İzleme Daire Başkanı Emre Gürçay ve AB 

Genel Müdürlüğü Eski Daire Başkanlarından Özkan 
Köylübey 25 Nisan 2019 tarihinde Türkiye Koyun Keçi 
Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı 
Nihat Çelik’e bir nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyaret kapsamında küçükbaş hayvancılık konuları 
da ele alınırken Bakanlık ve Merkez Birliği iş birliğinde 
yapılabilecek alternatif ve yeni projeler üzerinde istişa-
relerde bulunuldu.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti dile getirerek ‘Daire Başkan-
larımızın Merkez Birliği’mizi şereflendirmesinden do-
layı onur duydum. Ziyaret nezaketen de olsa biz yine 
sektörümüzün konularını görüştük. Son derece mutlu 
olduğum ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür 
ediyor çalışmalarında başarılar diliyorum.’ dedi.
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ZİYARETLER

Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
Başhekimi Doç Dr. Sebahattin Çelik ve be-

raberinde Başhekim Yardımcısı ve Acil Tıp Uz-
manı Mehmet Ali Bilgili 18 Haziran 2019 tari-
hinde Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez 
Birliği’ne bir ziyarette bulunarak Genel Başkan 
Nihat Çelik ile bir takım görüşmelerde bulun-
du. 

Genel Başkan Çelik, Van Bölge Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi Başhekimlik görevine 
atanması münasebetiyle Doç.Dr. Sebahattin 
Çelik’e yeni görevi için hayırlı olması temenni-
leriyle birlikte başarılar diledi.

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Rehberlik ve 
Teftiş Başkanı Süleyman DEĞERLİ 19 Hazi-

ran 2019 tarihinde Türkiye Koyun Keçi Yetiştiri-
cileri Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat Çelik’e 
iade-i ziyarette bulundu.  

Genel Başkan Çelik, Süleyman Değerli’nin ziya-
reti sebebiyle duyduğu memnuniyeti dile getire-
rek, kendilerine teşekkürlerini iletti.

Kırşehir İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Bir-
liği Başkanı Erol DOĞAN, Yönetim Kurulu Üye-

si Mahmut KARAKURT, Muhasip Üye Ramazan 
KAYA, Ziraat Mühendisi Esma DOĞAN ve Veteriner 
Hekim Kadir DEDE, 11 Haziran 2019 tarihinde 
TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat ÇELİK’i makamın-
da ziyaret ederek çalışmalar hakkında bir takım de-
ğerlendirmelerde bulundu.

Daha sonra TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik 
ve Kırşehir Birlik Başkanı Erol Doğan 300 koyun 
projesi kapsamında küçükbaş hayvan temini pro-
tokolüne imza attılar.

Protokolün imzalanması sonrasında hayırlı olması 
temennilerinde bulunan Genel Başkan Çelik, Kır-
şehir ilinde yaptığı başarılı çalışmalarından dolayı 
Başkan Doğan ve ekibine teşekkür ederek 300 ko-
yun projesi kapsamında Kırşehirli yetiştiricilere en 
uygun vasıftaki küçükbaş hayvanların temin edile-
rek dağıtılacağına emin olduğunu söyledi. 
Kırşehir Birlik Başkanı Erol Doğan ise Genel Baş-
kan Çelik’e teşekkür ederek canla başla Merkez 
Birliği ile el ele çalışacakları mesajını verdi.
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Karabük Birlik Başkanı ve Merkez Birliği Denet-
leme Kurulu Üyesi  İsmail BAĞÇE, Zonguldak 

Birlik Başkanı Aziz KARAKURT, Kastamonu Birlik 
Başkanı Adem CAMBAZ, 14 Mayıs 2019 tarihinde 
Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği 
(TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik’i Merkez 
Birliğinde ziyaret ederek küçükbaş hayvancılık sek-
törüne dair  görüşmelerde bulundu.

Oldukça verimli geçen ziyaretler sonrasında 
TÜDKİYEB Genel başkanı Nihat Çelik, ziyaretler-
den duyduğu memnuniyeti dile getirerek kendileri-
ne teşekkür etti ve küçükbaş hayvancılık sektörüne 
daha iyi bir şekilde hizmet etme yolunda çalışmala-
rın birlik beraberlik içerisinde devam etmesi temen-
nilerinde bulundu.

Ağrı İli Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Meh-
met Nuri Samancı ve Yönetim Kurulu Üyesi Ke-

nan Aydemir 03 Temmuz 2019 tarihinde TÜDKİYEB 
Genel Başkanı Nihat Çelik’i makamında ziyaret etti. 

Ağrı’daki küçükbaş hayvancılığın sorunlarına ve çö-
züm önerilerine yönelik bazı değerlendirmelerde 
bulunulduktan sonra Birlik Başkanı Mehmet Nuri 
Samancı, TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik’e 
üzerinde İshak Paşa Sarayının bulunduğu bir tablo 
takdim etti.

Genel Başkan Çelik, Birlik Başkanı Samancı’ya an-
lamlı hediyelerinden dolayı teşekkür ederek kendisi-
ne çalışmalarında başarılar diledi. Başkan Samancı 
da, Genel Başkan Çelik’e sektöre yaptığı hizmetler-
den dolayı teşekkür ederek Merkez Birliği ile daima 
birlik beraberlik içerisinde çalışacakları mesajını verdi.

Kars İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Hüseyin Düz-
gün ve Kars İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri 

Birliği Başkanı Ali Gürbüz Sadıkoğlu 14 Mayıs 2019 
tarihinde Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez 
Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik’i Mer-
kez Birliği’nde ziyaret ederek küçükbaş hayvancılık 
sektörüne dair görüşmelerde bulundu.

Oldukça verimli geçen ziyaretler sonrasında 
TÜDKİYEB Genel başkanı Nihat Çelik, ziyaretlerden 
duyduğu memnuniyeti dile getirerek kendilerine te-
şekkür etti ve küçükbaş hayvancılık sektörüne daha 
iyi bir şekilde hizmet etme yolunda çalışmaların bir-
lik beraberlik içerisinde devam etmesi temennilerin-
de bulundu.
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ZİYARETLER

Manisa İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği 
Başkanı Ali Rıza Duman, Manisa İl Tarım ve Orman 

Müdür Yardımcısı Melikşah Taşkın ve Kırkağaç İlyaslar 
Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı İbrahim Atan, 18 
Temmuz 2019 tarihinde Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri 
Merkez Birliği’ni ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında Manisa’daki küçükbaş hayvancılı-
ğın sorunlarına ve çözüm önerilerine yönelik bazı değer-
lendirmelerde bulunuldu.

Genel Başkan Çelik, ziyaretlerinden duyduğu memnu-
niyeti dile getirerek kendilerine teşekkür etti.

Bolu İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği 
Başkanı Mustafa Gülkaya ve Başkan Yardımcısı 

Metin Alagöz 17 Haziran 2019 tarihinde TÜDKİYEB 
Genel Başkanı Nihat Çelik’i makamında ziyaret etti. 

Yapılan çalışmalarla ilgili birtakım değerlendirmeler-
de bulunulduktan sonra TÜDKİYEB Genel Başkanı 
Nihat Çelik ve Bolu Birlik Başkanı Mustafa Gülkaya 
300 koyun projesi kapsamında küçükbaş hayvan 
temini protokolünü birlikte imzaladılar.

Protokolün imzalanmasından sonra hayırlı olması 
temennilerinde bulunan Genel Başkan Çelik, Birlik 
Başkanı Gülkaya ve ekibine çalışmalarından dolayı 
teşekkür ederek 300 koyun projesi kapsamında gü-
zel çalışmalar yapılması temennilerinde bulunarak 
kendisine başarılar diledi.

Bolu Birlik Başkanı Mustafa Gülkaya da, Genel Baş-
kan Çelik’e teşekkür ederek Merkez Birliğinin çalış-
malarının takdire şayan olduğunu ve daima el ele 
çalışacakları mesajını verdi.

T.C Tarım ve Orman Bakanlığı Uluslararası Ta-
rımsal Eğitim Merkezi (UTEM) Müdürü Selman 

EREN ve eski Tarım İl Müdürlerinden Ziraat Yüksek 
Mühendisi Celal TAN Merkez Birliğimize ziyarette 
bulundu. 

Genel Başkan Çelik ve UTEM Müdürü Eren, yetişti-
rici eğitimlerini ön plana çıkararak, birliklerde daha 
fazla danışman çalıştırılması hususunda çeşitli isti-
şarelerde bulundu.
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TÜDKİYEB GENEL BAŞKANI NİHAT ÇELİK, 
BEREKET TV’DE SEKTÖRÜN GÜNDEMİNİ 
DEĞERLENDİRDİ

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri 
Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel 
Başkanı Nihat Çelik, 29 Mayıs’ta 

Bereket TV’de Mehmet Sarcan’ın 
sunduğu Artı Gündem programına 
konuk oldu ve gündeme dair 
değerlendirmelerde bulundu.

‘Küçükbaş hayvancık bu ülkenin 
sigortasıdır’

Genel Başkan Çelik, koyun ve keçinin 
Türkiye piyasasındaki durumuna işaret 
ederek başladığı konuşmasında, 
‘Koyun, keçi bu ülkenin mihenk taşıdır. 
Köylünün altın bileziğidir. Küçükbaş 
hayvanlarımız meralarımızın, 
yaylalarımızın güneşidir. Dolayısıyla 
ülkemizin olmazsa olmazıdır. Güçlü 
bir ekonomi ve tarım için küçükbaş 
hayvancılığının gelişmesi gereklidir. 
Yağıyla, yünüyle, anne sütüne 
eşdeğer özelliklerde olan keçi sütüyle, 

etiyle ithalata bağlı kalmadan kendi 
ürettiğimizle yetinmemiz gerekiyor. 
Dolayısıyla küçükbaş hayvancılık bu 
ülkenin gerçek manada sigortasıdır. 
Türkiye’nin küçükbaş hayvan 
varlığının 1970’lerde 60-70 
milyonlardayken 2000’lerde 31-32 
milyona kadar gerilediğini vurgulayan 
Çelik, AK Parti hükümetinin başa 
gelmesiyle birlikte 2005 yılından sonra 
küçükbaş hayvancılığın teşvik edici 
desteklerle el üzerinde tutulduğunu 
aktardı. 

Çelik, ‘Bu sektörde faaliyet gösteren 
insanlar ailenin üvey evladı gibi 
muamele görürken asıl bireyi haline 
geldi. Sonuç itibarıyla küçükbaş 
hayvancılığın popülasyonu arttıkça 
hayvan sayımız da artıyor. Şu anda 
hayvan sayımız 46-47 milyonlarda. Bu 
yeterli değil tabii ki.  Hayvan sayımızı 
artırmamız lazım.’ dedi. 

‘Yetiştirici birliklerimiz bu işin sakini 
değil sahibidir’

Hayvan sayısının artırılması için 
birliklerin güçlendirilmesi gerektiğini 
vurgulayan Çelik, ‘Yetiştirici 
birliklerimiz bu işin sakini değil 
sahibidir. İstişare yoluyla saha ve 
masa arasındaki farkı kapatarak 
sahada uygulanabilir projelerin 
hazırlanması lazım. Teraziyi iyi 
dengelemeden sorunu çözmek çok 
kolay değil. 100 milyon hedefine 
ulaşabilmemiz için İl Birliklerimizin 
güçlendirilmesi gerekmektedir.’ dedi. 

Genel Başkan Çelik sözlerine şöyle 
devam etti: ‘Tarımda Milli Birlik projesi 
kapsamında Antalya’da ‘Küçükbaş 
Hayvancılık Şurası’ düzenledik. 
Yaklaşık 24 madde halinde bir 
öneri hazırladık. Ancak henüz Tarım 
Bakanımıza ulaştıramadık. Dünya 
Çiftçiler Günü’nde Cumhurbaşkanımız 
bizleri Külliye’de iftar yemeğine 
davet etti.  Bazı sorun ve sıkıntıları 
bu yemekte kendisine arz etme 
fırsatım oldu. Cumhurbaşkanımızda 
evrakları inceleyip yetkili mercilere 
aktardı.  Sonuç olarak en kısa sürede 
Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli’den 
sorunlar ve çözüm önerileri ile 
ilgili istişare yapmak üzere haber 
bekliyoruz.’ 

Programın ilerleyen dakikalarında 
yayla yasakları ve göçer hayvan 
sorununun da altını çizen 
Çelik,’Küçükbaş hayvancılık besi 
hayvancılığı değildir, sürekli hareket 
halindedir. Kışın barınaklarda yazın 
meralarda, yaylalarda olur. Yayla 
yasakları ve göçer hayvancılık 
şu anda ciddi bir sorun haline 
gelmiştir. Havaların ısınmasıyla 
birlikte Güneydoğu illerimizden 
Doğu illerimize hayvanların göçmesi 
gerekmektedir.  Hayvanların bu illere 
giriş izninin verilmesi lazım.’ dedi.
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300 koyun projesinin son durumu 
hakkında sosyal medya üzerinden 
gelen soruların da yanıtlandığı 
programda projenin TARSİM, Ziraat 
Bankası, TİGEM ve TÜDKİYEB iş 
birliğinde 6 yıllık düşük faizli ve 
TARSİM sigortası kapsamında kredili 
bir proje olduğu, kredisi onaylanan 
proje sahiplerinin %75’inin tedarikinin 
sağlandığı bilgisi verildi. 
Sürecin 30 Haziran’a kadar devam 
edeceğini de belirten Nihat Çelik, 
‘Projenin %75’inin tamamlanması 
bizim için büyük bir başarıdır. 
30 Haziran’dan sonra ilave isim 
alınmayacaktır. Kredisi onaylanan 
proje sahiplerinin teslim ve tedarik 
işleri en kısa sürede tamamlanacaktır.’ 
dedi.

TÜRKİYEB organizasyonuyla ‘Üretici 
Şartlarında Sözleşmeli Küçükbaş 
Hayvancılık Projesi (300 Koyun) gibi 
birçok projeyi tamamladıklarını ve 
tedarikini sağladıklarını aktaran Genel 
Başkan Çelik sözlerine şunları ekledi: 
‘Hayvanlarımız TİGEM’in belirlemiş 
olduğu teknik şartnameye uygun 
olarak verildi. Dolayısıyla proje 
başarıyla devam ediyor. ‘300 Koyun’ 
gibi projelerin artarak devam etmesini 
istiyoruz.  Özellikle Karadeniz gibi 
gelişime müsait olan illerimizde 
bu projelerin devam etmesi lazım. 
Hayvan sayısı düşük olan yerlerde 
bu projelerin daha da ön plana 
çıkarılması taraftarıyız. Tüm bunları 
göz önüne alarak İl Birliklerimizi 
güçlendireceğiz. Kırsal kalkınmada 
öncelikli olan il ve köylerimizi tespit 
ederek ağırlığımızı bunlara vereceğiz. 
Projenin sektöre geri dönüşümünü 
düşünecek ve muhasebesini 
yapacağız.’

‘Birlikte Güçleneceğiz’

Genel Başkan Çelik, yetiştirici 
ve ıslah birlikleri olduklarının 
önemini vurgulayarak şunları 
aktardı: ‘Üreten, yetiştiren, sağan 
ve bakan yetiştiricilerimizdir, 
dolayısıyla birliklerimizdir. Bu 
düsturla hareket ederek birlikte 
güçleneceğiz. Biz yetiştirici ve ıslah 
birlikleriyiz. Küçükbaş hayvancılığın 
popülasyonunu, verimini ve kalitesini 
artıracağız.’

Küpe ve küpeleme işleminin birliklerin 
asli görevi olduğunu ve küpeleme 
cezalarının kaldırılması gerektiğini 
söyleyen Çelik, altyapısı müsait 
olan birliklere küpeleme işlerinin 
devredilmesi gerektiğinin altını çizdi. 
Çelik küpeleme işlemiyle ilgili 
sözlerine şöyle devam etti:
‘Küçükbaş Hayvancılık Şurası’nda 
Gıda ve Kontrol Genel Müdürümüz 
Mümtaz Sinan’dan işin birliklere 
verilmesi sözünü aldık. Kayıtsız 
hayvan olmaması için küpeleme 
cezasının kaldırılması gerekir.’

Sosyal medya üzerinden yetiştiricilerin 
koyun yününün düşük fiyatla 
satılmasını dile getirdiği programda 
Çelik, koyun yününün sanayide yeteri 
kadar dönüştürülemediği için yok 
fiyatına satıldığını, bunun dönüşümü 
için acil eylem planı yapılması 
gerektiğini söyledi. 

‘Çoban sorunu çözülmeden 
küçükbaş hayvancılık sorunu 
çözülmez’

Genel Başkan Çelik, çoban sorununu 
da ele alarak şunları aktardı:
‘Çoban sorunu çözülmeden küçükbaş 
hayvancılık sorunu çözülmez. 
Hayvancılık Genel Müdürümüz bu 
anlamda bir çalışma yapıyor. Çalışma 
anlaşma aşamasında. Biz özellikle 
Afgan çoban tercih ediyoruz, çünkü 
en çok onlardan verim alıyoruz. 
Merkez Birliği olarak beklentimiz 
ilk etapta 5 bin çoban. Bize 150 
bin çoban da yetmez tabii ama 
biz deneme amaçlı ilk önce 5 bin 
istiyoruz. Avrupa’daki her işletmenin 
çobanı veteriner hekim. Türkiye’de 
böyle bir sistem çok zor ama çoban 
konusunda da eksiğimiz var. Hiçbir 
sosyal güvenceleri olmadığı için 
genellikle tercih edilmiyor. İŞKUR 
tarafından çobanlara istihdam olanağı 
verilebilirse sorun çözülebilir. 

Çelik, ‘Sayın Bakanımız Dr. Bekir 
Pakdemirli birçok sorunumuzu anında 
çözdü. Çalışmaların devam edeceğine 
inanıyorum. Buradan da kendisine 
şahsım ve yetiştiricilerim adına 
teşekkür ediyorum.’ diyerek sözlerini 
noktaladı. 



Küçükbaş hayvancılık açısından 
sözleşmeli üretim modeli 
uygulamasının ülkemizde 

fazla örneği olmamakla birlikte 
uygulanması halinde küçükbaş 
hayvancılık sektörüne mutlaka 
fayda sağlayacağını söyleyebilirim. 
Ancak sözleşmeli üretimin başarıyla 
uygulanmasında hem üreticinin hem 
de sanayici veya ilgili kuruluşun uygun 
şartlarda buluşması gerekmektedir. 
Özellikle üreticilerimiz açısından 
ürettiği ürünlerin maddi olarak 
karşılığını alabilmesi önem arz 
etmektedir. Yani sözleşme şartları 
belirlenirken üreticinin bu işten 
kazanç sağlayabilmesi öncelikli olarak 
göz önüne alınmalıdır. Aksi halde 
sözleşmeli üretimden beklenen olumlu 
sonuç alınamayacaktır. Küçükbaş 
hayvancılıkta sözleşmeli üretimin 
başarıyla uygulanabilirliği halinde 
mutlaka üretimin artmasına da katkısı 
olacaktır. 

Bakanlığımız kuruluşlarından TİGEM 
ve Merkez Birliğimiz iş birliğinde 
yürütülen ve kamuoyunda ‘300 
Koyun Projesi’ olarak bilinen ‘Üretici 
Şartlarında Sözleşmeli Küçükbaş 
Hayvancılık Projesi’ bir nevi sözleşmeli 
üretim modeli olarak devam 
etmektedir. Bu proje çerçevesinde 300 
baş hayvan ağılına sahip yetiştiricilere 
300 başa kadar yerli ırklardan 
damızlık koyun ve koç tedariki 
Merkez Birliğimiz ve görevlendirdiği 
İl Birliklerimizce yapılarak teslim 
edilmekte ve yetiştiriciler proje şartları
çerçevesinde Ziraat Bankası’nca
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GENEL BAŞKAN ÇELİK, PARA DERGİSİ İÇİN 
AÇIKLAMALARDA BULUNDU

İkinci 6 aya dönük ekonomi 
ile ilgili en önemli beklentimiz 
enflasyon rakamlarının tek 
haneye indirilmesidir. Bu 
hem üreticilerimizin hem de 
tüketicilerimizin refahı için önemli 
bir ekonomik göstergedir. Olaya 
sektörümüz açısından bakarsak 
2019 yılı başlangıcı itibarıyla yem 
fiyatları %40-50 oranında artarken 
özellikle kuzu kesim fiyatlarında 
bir artış söz konusu olmamıştır. 
Bu olumsuz tablo devam ederse 
üretim de olumsuz etkilenecektir. 
Yem fiyatlarıyla kuzu karkas fiyatları 
arasında dengenin sağlanması 
büyük önem arz etmektedir. 
Tüketicilerimizin de uygun fiyatlarda 
küçükbaş eti tüketmeleri en büyük 
arzumuzdur.

Önümüzdeki 4 yılda koyun ve 
keçide anaç sayısının artmasını 
beklemekteyiz. Ancak bu artış 
sağlanırken ürün maliyet ve 
satış fiyatları arasındaki denge 
bozulmamalıdır. 

En kısa sürede Bakanlığımızla 
iş birliği halinde Ülkesel Islah 
Programı ve soykütüğü sisteminin 

uygulamaya konulacağını 
düşünmekteyiz. Bu programla 
ülkemizin damızlık koç/teke ihtiyacı 
karşılanacak ve yerli ırklarımızın 
ıslahına başlanabilecektir. Birim 
hayvan başına elde edilen süt ve et 
miktarında iyileşme başlayacaktır. 
Diğer yandan sektörümüzün 
var olan birtakım sorunlarının 
da beklentilerimiz oranında 
çözüme kavuşturulması ülkemiz 
hayvancılığının yararına olacaktır.

Islah programının uygulanması 
ile 2050 Türkiye’sinde küçükbaş 
hayvan varlığının 100 milyon başı 
geçmesi ve kişi başına en az bir 
küçükbaş hayvana sahip olunması 
açısından önümüzdeki 30 yılda 
yerli ırklarımızın verimlerinde %15-
20 oranında bir artış sağlanması 
beklenmektedir. Islahla verimliliğin 
artırılması ve sürülerin büyümesiyle 
küçükbaştan elde edilen et ve 
süt miktarı iki katına ulaşacaktır. 
Sonuç olarak küçükbaş hayvancılık 
ile, kırmızı et açığı kapatılacak ve 
ülkemiz ihracat yapabilir seviyeye 
gelecektir. 2050 yılında görmek 
istediğimiz tablo budur.

kredilendirilmekte, TARSİM tarafından 
da sigortalanmaktadır. 

Bu proje çerçevesinde 500.000 koyun 
koç tedariki hususunda çalışmalarımız 
son aşamaya gelmiş, hayvan 
teminleri ve dağıtımı büyük oranda 
gerçekleştirilmiştir. 

Bu projenin devamı ile birlikte yeni 
alternatif sözleşmeli üretim projelerinin 
geliştirilerek hayata geçirilmesi 
hem üretimin artması, hem de en 
önemlisi genç nüfusumuzun kırsala 
dönüşümünü sağlaması açısından 
ülkemiz hayvancılığı ve ekonomisine 
büyük faydalar getirecektir.
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Malatya Damızlık Koyun 
ve Keçi Yetiştiriciliği Birliği 
öncülünde ve Halk Eğitim 

Merkezleri’nin katkısıyla açılan 4. 
Sürü yönetimi eğitimi tamamlandı. 
Malatya İli Damızlık Koyun Keçi 
Yetiştiricileri Birliği tarafından ‘Sürü 
Yönetimi Eğitimi Kursu’nu başarıyla 
tamamlayan kursiyerlere ödül ve 
sertifikaları verildi. Eğitimi birincilikle 
tamamlayan Arapgir ilçesinden 
yetiştirici Gülsüm Bilici, plaketle 
ödüllendirildi. 

Sertifika töreni öncesinde bir 
değerlendirme yapan Malatya 
Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri 
Birliği Başkanı İhsan Akın, “4. Sürü 
Yönetimi Eğitimi Kursumuzu da 
tamamlamış bulunmaktayız. Tarım 
Bakanlığımız ve hükümetimiz 
çobanlarımıza yeni teşvikler 

veriyor. İstanbul’da yaptığımız son 
toplantıda da çobanlarımızla ve 
yetiştiricilerimizle ilgili problemleri, 
sıkıntıları dile getirdik. Kursu başarıyla 
tamamlayan yetiştiricilerimizden 
birinci, ikinci ve üçüncülere plaketlerini 
vereceğiz. Kursu tamamlayan bütün 
arkadaşlarımıza da sertifikalarını 
vereceğiz. Şuan 23 tane yetiştiricimiz 
sertifika alıyor. Büyük bir talep var; 
ama daha etkin ve sağlıklı olması 
açısından kurs sayımızı az tutuyoruz. 
Bundan sonraki eğitim sürecine 
katılacak kursiyerlerimiz de kursun 
sonunda tabii ki sertifikalarını 
alacak. 5. kursla alakalı da şuanda 
müracaatlarımız yapılıyor, süreç 
devam ediyor.” dedi. 

Kadın yetiştiricilerin önemine vurgu 
yapan Akın, “Yaklaşık 25-30 kişi 
yine bu kurs için müracaat etti. 

Başvuru yapan yetiştiricilerimizin 
müracaatlarını değerlendirip tekrar 
kursumuzu açacağız. Burada 
özellikle kursu birincilikle bitiren 
kadın yetiştiricimizi tebrik ediyorum. 
Gülsüm Bilici hem yetiştirici, hem 
de üretime katkı sunuyor. Bunu 
her zaman dile getiriyoruz, kadın 
yetiştiricilerimizin daha fazla olması 
adına bu konuya duyarlı olmamız ve 
sahip çıkmamız lazım. Kadın olmayan 
işletmeler kapandığı için buralara 
daha fazla önem vermemiz lazım. 
Bunu da her platformda ilgililere, 
yetkililere ve Bakanlığımıza iletiyoruz. 
Burada katkısı olan herkese ve 
özellikle Battalgazi Milli Eğitim ve 
Halk Eğitim Müdürlüğü’ne teşekkür 
ediyoruz. Kursu veren hocamız Emre 
Elçi de etkin bir şekilde çalışıyor; 
teşekkür ediyoruz. İş Sağlığı ve 
Güvenliği 16 saat, Sürü Yönlendirme 
24 saat, Sürünün Beslenmesi 24 
saat, Sürü Bakım İşleri 16 saat 
ve Sürünün Sağlığı ile ilgili de 24 
saat olan eğitimde arkadaşlarımız 
başarılı oldular ve belge almaya hak 
kazandılar.” dedi. 

Kursu birincilikle bitiren Arapgir 
ilçesinden kadın yetiştirici Gülsüm 
Bilici’ye, ikincilikle bitiren Pütürge 
ilçesinden Turgut Türkmen’e 
ve üçüncülükle bitiren Yeşilyurt 
ilçesinden Abdulvahap Kaya’ya 
Başkan İhsan Akın tarafından plaket 
takdim edildi. Ayrıca kursu başarıyla 
bitiren 23 yetiştiriciye de sertifikaları 
verildi.

MALATYA BİRLİKTEN SÜRÜ YÖNETİCİLERİNE 
SERTİFİKA
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AB’DE ETİK EĞİTİMİ ve 
ÜRETİCİ ÖRGÜTLERİNİN ROLÜ

Peygamber mesleği olan koyun 
ve keçi yetiştiriciliği gibi zor bir işi, 
alın teri dökerek yapan ve helal 

kazanç sağlayan siz yetiştiricilerimiz 
için ne demek istediğimi en iyi 
anlayacak emektarlarsınız.

Değerli yetiştiriciler,
Bugüne kadar sektörde değer 
dediğimiz zaman aklımıza öncelikle, 
ürünümüze karşılık biçilen fiyat, 
cebimize giren para aklımıza geldi. 
Daha sonra da son yıllarda dilimize 
giren moda deyim değer zinciri 
kelimesini sıklıkla duymaya başladık. 
Aslında hepimizin çok iyi bildiği bir 
değer kavramı daha var. Bu yazımızda 
paradan daha değerli olan bu değer 
üzerinde duracağım. 

Koyun keçi yetiştiriciliği gibi 
meşakkatli bir işte o kadar çabalayıp 
harcama yaptıktan sonra, değer 
denilince doğal olarak ilk aklınıza 
gelen emeğinizin karşılığını, hakkınızı 
alabilmektir. Geçiminiz, rızkınız 
ve ailenin refahı bu hakkın tam 
alınabilmesine bağlıdır. Hiçbir zaman 
hakkınızı tam olarak alamasanız da 
ürününüzü tüketen halkımızın yüksek 
fiyatlar ödediğini hepimiz biliyoruz. 
Sorunların nedenini anlayabilmek 
için, sektördeki diğer paydaşları da 
kapsayacak şekilde durum tespitleri 
yapmaya başlayınca karşımıza yeni 
bir değer kavramı daha çıkıyor. 
Ürünümüzün bizden çıkıp tüketiciye 
ulaşıncaya kadar birçok aşamadan 
geçtiğini ve her basamakta mevcut 

değerine daha da değer katan 
tarafların araya girdiğini görüyoruz. 
Değer zinciri olarak adlandırılan 
bu yolculukta değer katan taraf 
sayısı arttıkça fiyat da artmaktadır. 
Tüketicinin ödediği nihai fiyatın kimler 
tarafından paylaşıldığını ve üreticinin 
eline ne kaldığını ortaya çıkardığı 
için değer zinciri sektördeki değer 
dağılımının iyi bir göstergesidir. 

Değerin bu maddi anlamlarının 
yanı sıra para ile ölçülemeyecek 
bir yanı daha vardır. Tarım ve gıda 
gibi konular, insanlığın varoluşunu 
doğrudan etkileyen ve herkesin 
mutlak sahip olması gereken 
asgari değerlerdir. Bu değerlerin 
gelecek kuşaklara aktarılabilecek 
şekilde korunması hatta daha da 
geliştirilmesi gerekmektedir. Bu 
görüş, sürdürülebilirlik kavramı ile 
açıklanmaya çalışılmaktadır. Yani 
tarımsal bir faaliyetin ekonomik 
boyutlarının yanı sıra toplum ve çevre 
üzerindeki etkisi de önem kazanmaya 
başlamıştır. Artık tarımın etkilerinin 
toplumun refah dağılımında adalet 
ve huzur gibi sosyolojik etkilerinin 
yanı sıra topraktaki böceğe, deredeki 
balığa varıncaya kadar çevresel 
etkileri de önemsenmeye başlamıştır. 
Para kazanmak tek amaç olmaktan 
çıkmış, hatta değerler sıralamasında 
önceliğini kaybetmeye başlamıştır. 
Tabii bunun için toplumların doğru 
ile yanlış, iyi ile kötü arasındaki 
farkı net bir şekilde ortaya koyması, 
doğrudan ve iyiden yana tavırlarını 

açıkça belirlemesi gerekmektedir. 
Yani etik dediğimiz kavram ortaya 
çıkmaktadır. Etik, insanların ‘doğru’ 
ile ‘yanlış’ arasında, doğru davranış 
biçimlerini ayırt etmesine ve 
yönelmesine yarayan evrensel ahlak 
kurallarıdır. Esas hedef, ister ilahi, 
ister bilimsel açıdan ele alsın sonuçta 
evrendeki bütün canlıların hayrına bir 
tutum oluşturulabilmesidir. Ne yazık 
ki, etik değerlerden ve kurallardan 
bahsedildiğinde çoğunlukla olumsuz 
bir durum karşısında kanunların 
yetersiz kaldığı noktada manevi 
yaptırımlar ile çözüm arayışları 
aklımıza gelmektedir. Gelişmiş 
ülkeler tarımda etik konusunda iyi 
örnekler ortaya koymakta ve bunu 
mümkün olduğunca mevzuatlarına 
aktarmaktadırlar. 

Avrupa Birliği (AB), tarım ve gıda 
alanında 60 yıldır uyguladığı ortak 
politikalarda her geçen yıl etik 
yaklaşımlarla giderek artan bir önem 
vermektedir. Yapılan her reform 
çalışması sektörün ekonomik olarak 
geliştirilmesinden daha öte çevreyle 
uyumlu, sosyal açıdan birçok 
fayda sağlayacak düzenlemeleri 
içermektedir. Artık bir AB politikası 
sürdürülebilir değerlere sahip 
olmadan kesinlikle uygulamaya 
konulmamaktadır. Ortak piyasa 
düzenleri kapsamında gıda değer 
zincirine yönelik müdahaleler 
ve düzenlemeler, etik kurallar 
çerçevesinde belirlenen sürdürülebilir 
yaklaşımlarla gerçekleştirilmektedir. 

Dr. Erhan EKMEN / Ziraat Yüksek Mühendisi
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Tabii ki burada uygulama yine her 
zaman olduğu gibi devletle toplum 
arasındaki en önemli araç olan üretici 
örgütlerine düşmektedir. 

AB ortak politikalarına göre üretici 
örgütlerine mevzuat kapsamında 
ciddi görevler verilmektedir. Mevzuata 
göre öncelikle bir bölgeyi gıda ve 
tarımsal üretim bakımından temsil 
edebilme gücüne sahip olduğunu 
belgeleyebilen üretici örgütleri, 
ekonomik faaliyetlerde bulunmaları 
karşılığında çeşitli haklara ve 
desteklere ulaşabilmektedirler. 
Fakat bu desteklerin alınabilmesinde 
aşağıda belirtilen görevlerin yerine 
getirilmesi şartı bulunmaktadır. Bu 
durumda yine ilave destekler ve 
teşvikler ödenmektedir. 

1. Üyeleri tarafından üretilen ürünlerin 
değer zincirinde daha fazla değer 
kazanabilmesi için piyasaya satışını 
ve buna göre üretimini programlamak 
üzere ‘Üretim ve Pazarlama Planları’ 
oluşturmak,

2. Ürünlerin işlenmesi ve atıkların 
değerlendirilmesinde çevreyi 
koruyucu tekniklerin uygulanmasını 
sağlamak,

3. Su ve toprak kaynakları ile peyzajın 
korunması ve biyolojik çeşitliliğin 
sürdürülmesine yönelik uygulamaları 
teşvik etmek,

4. Kırsal Kalkınma Politikalarının 
uygulanacağı yerde bulunan 
güçsüz üreticilerin ekonomik 
faaliyetlere katılımını desteklemek ve 
yönlendirmek.

Görüldüğü üzere, sürdürülebilirlik 
konusunda faaliyette bulunmak ve bu 
konuda sektörde farkındalık yaratmak 
görevi üretici örgütlerindedir. Bu 
kapsamda gıda ve tarımla ilgili tüm 
faaliyetlerde ortaya çıkan etik konular 
ve sorunlar hakkında duyarlılığın 
gelişmesine katkıda bulunulmaktadır. 
Bunun için üretici örgütleri, sektörde 
çeşitli eğitim ve yayım çalışmaları 
yürütmektedir. Bu çalışmalarda tarım 
ve gıda etiği konularında üyelerini ve 
sektörü bilgilendirmek, aydınlatmak 
ve kamuoyu oluşturmak, kamu 
kuruluşlarına ve karar alıcılara katkıda, 
öneride ve uyarılarda bulunmak gibi 
faaliyetler gerçekleştirilmektedir. 
Ayrıca kendi sektörlerine ait konularda 
etik alanını ilgilendiren bir durum 
oluştuğu anda, meslek onurunu 
yaralayıcı davranışlar ve sorumsuzca 

yapılan yanlışlıklar karşısında ilgili 
makamları uyarmak hatta olayı 
topluma duyurmak ve kamuoyu 
oluşturmak gibi yasal girişimlerde 
bulunmaktadırlar. 

Sonuç olarak, AB’de etik değerler ve 
bu konudaki eğitimler üretici örgütleri 
tarafından etkin bir şekilde sektöre 
yayılmaktadır. Benzer etik durumlar ve 
şikâyetler bizim ülkemizde de olmakta 
fakat yeterli yaptırımlar olmadığı için 
istenilen sonuçlara ulaşılamamaktadır. 
AB’de olduğu gibi üreticimizin örgütlü 
gücü olan Birliğimiz burada devreye 
girebilirse, bizi gönülden üzen 
birçok sorunumuzun çözülebildiği 
görülecektir. Bu konuda ülkemizde 
faaliyetlerde bulunan Tarım ve 
Gıda Etiği Derneği ve diğer üretici 
örgütleriyle birlikte hareket edilebilir 
ve daha hakkaniyetli sürdürülebilir bir 
sektör oluşturulabilir.

Ramazan ayı ve sonrasında Kurban 
Bayramı ile değer kavramının manevi 
önemini daha da fazla hissettiğimiz 
bu mübarek günlerin size ve ailenize 
öncelikle sağlık ve huzur getirmesini, 
işlerinizin bereketli, emeğinizin bol 
kazançlı olmasını dilerim.
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ÇORUM BİRLİĞİMİZCE MOBİL SÜT SAĞIM 
MAKİNESİ TANITILDI

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar 
Genel Müdürlüğü Ar-Ge projesi 
ile geliştirilen ve güneş enerjisiyle 

çalışan ‘Gezen Hibrit Sağım Ünitesi’ 
Çorum İli Damızlık Koyun Keçi 
Yetiştiricileri Birliği tarafından tanıtıldı. 

Narlı Köyü’nde gerçekleşen etkinliğe 
Laçin Kaymakamı Yavuz Akyol, Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Orhan 
Sarı, Laçin Belediye Başkanı İdris 
Görükmez, ÇESOB Başkanı Recep 
Gür, Ticaret Borsası Meclis Başkanı 
Yılmaz Kaya, Çorum İli Damızlık Koyun 
Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı 
Şevket Avcı, PANKOBİRLİK Başkanı 
Ahmet Pehlivan, Ziraat Odası Başkanı 
Mehmet Sayan ve vatandaşlar katıldı. 

Programın açılış konuşmasını 
yapan Çorum Damızlık Koyun Keçi 
Yetiştiricileri Birliği Başkanı Şevket 
Avcı, 2018 yılı itibarıyla 113 bin 840 
hayvana teşvik aldıklarını belirterek, 

“Merkeze bağlı bir köyümüzden 12 
dönümlük bir arazi aldık. Buraya 
kendi imkanlarımız dahilinde 760 
m2 kapalı alan olan bir ahır yaptık. 
34 adet Akkaraman koçumuz orada 
besleniyor. Onlarında dağıtımını 
yapacağız. Bu makine Çorum 
çiftçisinindir. Yeteri kadar verim 
alamazsak bu makineyi dağın 
başında çürütemeyiz. Çünkü bu milli 
servettir. Keçi sütünü sağmak isteyen 
arkadaşlarımız gerekirse traktörü ile 
götürür sağar.” dedi.

Lalahan Hayvancılık Araştırma 
Enstitüsü Müdürü Engin Ünay 
da Gezen Hibrit Sağım Ünitesi 
hakkında bilgiler verdi. Sabit sağma 
makinelerinden hiçbir farkı olmadığını 
ve tam otomatik bir makine olduğunu 
ifade eden Engin Ünay, özellikleri 
ile ilgili şunları söyledi: “Soğutma 
tankı ile sütü bozulmadan en az 2 
gün muhafaza edebilen, hayvanları 

sağarken besleyebileceğimiz bir 
düzenek. Kullandığı bütün enerjiyi 
güneş enerjisinden alıyor. Sadece 
belli dönemlerde pillerinin değişmesi 
gerekiyor. Yetiştiricimizin yayla 
koşullarında ihtiyaç duyduğu sıcak 
suyu da temin edebiliyor. Bu tip 
makinelerin yaygınlaşması ile hijyenik 
bir ortam da sağlanmış oluyor.” 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü 
Orhan Sarı, Çorum’da 230 bin 
küçükbaş hayvan olduğunu ve bu 
konuda şehrin iyi durumda olmadığını 
dile getirerek, “Ülke genelinde de 
iyi değiliz. Bakanlık yeni dönemde 
buna ağırlık verecek. İlimizde 
büyükbaşlarda süt toplama işi 185 
noktada devam ediyor. Belli bir 
noktaya geldi. Küçükbaştaki sütleri de 
toplayabilir, üreticilerimize kuzunun 
yanında ek gelir olarak sütten de bir 
girdi sağlayabilirsek kırsal nüfusun 
gelir düzeyini artırmış olacağız.” diye 
konuştu. 

Son olarak kürsüye gelen Laçin 
Kaymakamı Yavuz Akyol ise Tarım 
ve Orman Bakanlığı’nın üreticiyi her 
zaman düşündüğünü belirterek, 
“İnsanlarımız şehirlere kaçmaya 
başladılar. Devletimizin bu kadar 
emeklerine, üretmesine rağmen onları 
fonksiyona davet edemedik. İnşallah 
onları da kısa zamanda algı ve 
psikoloji yönetimi ile kazanacağımıza 
inanıyorum.” ifadelerini kullandı. 

Konuşmaların ardından katılımcılar 
makineyi uygulamalı olarak yerinde 
incelediler.
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Edirne İli Damızlık Koyun-Keçi 
Yetiştiricileri Birliği ile Tarımsal 
Araştırmalar ve Politikalar Genel 

Müdürlüğü (TAGEM) tarafından 
düzenlenen Trakya Üniversitesi Keşan 
Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. 
Süleyman Kök’ün liderliğini yaptığı 
Tarım ve Orman Bakanlığı Edirne İl 
Müdürlüğü kontrolünde yürütülen 
Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı 
Ülkesel Projesi ile ilgili 2019 Yılı “Proje 
Değerlendirme ve Bilgilendirme 
Toplantısı” gerçekleştirildi. 

Trakya Üniversitesi Keşan Meslek 
Yüksekokulu Konferans Salonu’nda 
düzenlenen toplantıya, Keşan Meslek 
Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. 
Süleyman Kök, Edirne İli Damızlık 
Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliği 
Başkanı Şenol Günday, Tarım ve 

Orman Keşan İlçe Müdürlüğü’nden 
Veteriner Hekim Gülsüm Gürer, Proje 
Teknik Elemanı Ziraat Mühendisi 
Murat Pazarlı ile projeden yararlanan 
36 yetiştirici katıldı.

 ‘Edirne İli Halk Elinde Karacabey 
Merinosu Islahı Projesi’nin 3. yılında 
projeye ilişkin değerlendirmelerin 
yapıldığı toplantıda Doç. Dr. Süleyman 
Kök, gelecek iki yılın hedeflerini 
yetiştiricilerle paylaştı. 

Proje kapsamında verilen desteklerin 
doğru kullanılıp kullanılmadığının 
denetlendiğini ve bu denetimin 
sürünün yenilenmesiyle doğru 
orantılı olduğunu vurgulayan 
Trakya Üniversitesi Keşan Meslek 
Yüksekokulu Müdürü ve Proje Lideri 
Doç. Dr. Süleyman Kök, “Projede her 

yıl sürünün yüzde 25’inin yenilenmesi 
isteniyor. Canlı hayvan ile çalışıldığı 
için bu oran, ölüm ve diğer risklerle 
birlikte yüzde 20 oluyor. Buna göre 
her sürü, 5 yıl içerisinde tamamen yeni 
seçtiğimiz damızlık koç ve koyunlar 
ile yenilenmiş oluyor. Biz de bu 
hedef oranlar doğrultusunda sürünün 
yenilenip yenilenmediğini takip ediyor 
ve yetiştiricilerin de bilinçlenmesini 
sağlıyoruz. TAGEM, Üniversite 
ve Edirne İli Damızlık Koyun-Keçi 
Yetiştiricileri Birliği ile çalışarak koyun 
yetiştiricilerinin kendi öz kaynaklarını 
nasıl kullanmaları ve ıslah etmeleri 
gerektiğini, seleksiyon ile sürüdeki 
gelişmelerin nasıl belirlendiğini 
kavratmak için toplantılarımızı 
yapıyoruz.” diye konuştu. 
Projenin 5190 koyun üzerinde 
yürütüldüğü bilgisini de aktaran 
Doç. Dr. Süleyman Kök şunları 
ifade etti: “Proje üst sınırı olarak 
koyunlarda 6000, koçlarda ise 300’e 
çıkmamız gerekiyor. Şimdiye kadar 
100 koyundan 140 tane kuzu elde 
eder duruma geldik. Karacabey 
Merinosu, et ve yapağı verimi için 
ıslah edilen koyun türleridir. Projede 
belirlediğimiz koç katım dönemi, 15 
Mart ile 15 Mayıs tarihleri arasında 
oldu. Doğumlarımız da 15 Ağustos’ta 
başlayıp 60 gün içerisinde bitecek. Şu 
anda projemizin 3. yılında sürülerde 
yüzde 52’lik bir yenilenme oldu.” 

EDİRNE BİRLİĞİMİZDE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN 
ISLAHI PROJESİ
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ÇANAKKALE, KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIKTA SÜT 
ÜRETİMİYLE ÖNE ÇIKIYOR

Hayvanların tür ya da ırk 
bazında bir araya getirilmesi, 
yüksek verimli hayvanlar elde 

edilmesi ve hayvan yetiştiriciliğinin 
yaygınlaştırılması amacıyla kurulan 
yetiştirici birlikleri kavramı ülkemize 
çok geç yerleşiyor ve öncelikle sığır 
yetiştiriciliğinde damızlık birliğinin 
örgütlenmesiyle başlıyor. Küçükbaş 
hayvanlarda ise söz konusu birliklerin 
oluşması 2001 yılında 4631 Sayılı 
Islah Kanunu çerçevesinde Damızlık 
Koyun Keçi Yetiştirici Birlikleri’nin 
kurulmasına yönelik çalışmalarla 
şekilleniyor.

2003 yılında kurulan ancak 
çalışmalarına ilk olarak birlik tanıtımı 
ve faaliyetlerinin geliştirilmesi, 
yetiştirici ile olan iletişimin 
kuvvetlendirilmesi amacıyla 2005 
yılında başlayan Çanakkale Damızlık 
Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği, Türkiye 
Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri 
Merkez Birliği’nin 2006 yılında 
yapılanmasından sonra asıl görevi 
olan ıslah çalışmalarını sürdürüyor. 

Bununla birlikte Türkiye’nin birçok 
bölgesinde düzenlenen tarımsal 
amaçlı fuarlarda katılımcı olarak yer 
alıyor ve Çanakkale’de yetiştirilen 
ırkların tanıtımını da yapıyor. 
Birliğin diğer faaliyetleri arasında 
yetiştirici sorunlarına çözüm odaklı 
bilgilendirme ve eğitim çalışmalarının 
yanı sıra çeşitli projeler de yer alıyor. 

Kuruluş aşamasında 25 üyeye sahip 
olan birlik, öncelikli olarak il bazında 
var olan hayvanların küpelenmesi, 
verilerin kayıt altına alınması ile 
çalışmalarına başlıyor. Bugün 
hâlihazırda 6 bin üyeye hizmet veren 
birlik, üyelere ait 550 bin küçükbaş 
hayvanı kayıt altına almış durumda. 
Bu sayı da Çanakkale’de küçükbaş 
hayvan yetiştiriciliği yapan işletmelerin 
neredeyse tamamına hizmet verildiğini 
gösteriyor. 

Çanakkale, coğrafi yapısı itibarıyla 
koyun ve keçi yetiştiriciliğine elverişli 
bir kent. Çanakkale Damızlık Koyun 
Keçi Yetiştiricileri Birliği Yönetim 
Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ferhan 
Savran önderliğinde özellikle süt 
koyunu ve süt keçisi yetiştiriciliğinde, 
ülke ekonomisine büyük katkılar 
sunan illerin başında geliyor. Bunun 
en somut örneği ise koyun ve keçi 
sütü bulunan Ezine peynirinin dünya 
pazarlarına sunulan bir marka 
değerinin olması. 

Türk Saanen Keçisinin damızlık 
merkezi konumundaki Çanakkale, 
her yıl ülkemizde süt keçiciliğinin 
gelişmesine katkı sunarak binlerce 
damızlık hayvanın yurt genelinde 
pazarlanmasına da öncülük ediyor. 
Kenti, küçükbaş hayvancılıkta diğer 
illerden ayıran en büyük özellik çiğ süt 
üretiminin yaygın olarak yapılması. 
Bunun en büyük göstergesi, ilde 
koyun ve keçi sütünü işleyen mandıra 
sayısının fazla olması. 

Çanakkale’de kuzu ve oğlak üretimi, 
kasaplık ve küçükbaş hayvancılığın 
yanı sıra Ezine peyniri, peynir helvası, 
koyun yoğurdu ve yöresel keçi peyniri 
çeşitlerinin üretimi ülke ekonomisine 
katkı sağlarken koyun ve keçi ile 
uğraşan yaklaşık 7 bin ailenin de 
temel geçim kaynağını oluşturuyor. Bu 
bağlamda şehirde 231 bin 914 keçi, 
415 bin 658 koyun bulunuyor. Ayrıca 
ülke genelinde yılda yaklaşık 36 bin 
ton koyun sütü ve 49 bin ton keçi sütü 
üretiliyor. Bilinçli üreticiler, geliştirilen 
projelerde başarıyı getiriyor.

Şehirde küçükbaş hayvancılık ve 
sütçülüğün gelişiminin yanı sıra 
damızlık materyal merkezi olmasında 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile 
Çanakkale Damızlık Koyun Keçi 
Yetiştiricileri Birliği’nin ortaklaşa 
yürüttüğü projelerin büyük katkısı var. 
Söz konusu projeler ve çalışmaların 
başarılı olmasının temelinde ise bilinçli 
Çanakkaleli üreticiler bulunuyor. 
Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde 
verimliliği artırmanın iki ana yolu 
bulunmakta. Birincisi hayvanların 
genetik değerinin yükseltilmesi veya 
genotipin ıslah edilmesi, ikincisi ise 
hayvanlara daha iyi çevre koşullarının 
sağlanması. Yapılan ıslah projelerine 
ek olarak Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni 
Bölümü ve Çanakkale İli Damızlık 
Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği 
tarafından geleneksel koyunculuk 
sistemlerinin incelenmesi ve işletme 
koşullarının tanımlanmasına yönelik 
bir başka proje de 2011 yılında 
hayata geçirilmiş durumda. 2019 
yılı boyunca da devam edecek olan 
çalışmalar kapsamında işletmelerin 
yapısal durumları, uygulamaların 
işletmeden işletmeye değişimi ve 
özellikle barınaklardan kaynaklanan 
sorunlar irdeleniyor. Söz konusu 
koşulların işletme verimliliğinde 
oynadığı rol ve faydalı uygulamaların 
yaygınlaştırılması ise projenin en 
önemli çıktısı.
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HONAMLI KEÇİSİ KORUMA ALTINDA
Genetik çeşitliliğin korunması 
ve evcil hayvan genetik 
kaynaklarının yok olmalarının 

önlenmesi amacıyla Tarım ve Orman 
Bakanlığı’nca ülkesel çapta uygulanan 
‘Halk Elinde Hayvan Islahı Projesi’ 
kapsamında Antalya’da yetiştirici 
elinde koruma altına alınarak 
geliştirilmesi planlanan ‘Honamlı 
Keçisi Islah Projesi’ umut vadediyor. 

Honamlı Keçisi son yıllara kadar genel 
olarak ‘Kıl Keçisi’ tabiri içinde yer 
almaktaydı. Ancak son birkaç yıldır 
kıl keçisinden çok farklı morfolojik 
ve verim özelliklerinin olduğu fark 
edilerek, Tarımsal Araştırmalar Genel 
Müdürlüğü tarafından yeni bir keçi ırkı 
olarak tescil edildi. Honamlı Yörükleri 
tarafından yetiştirilen ve bu Yörük 
aşireti tarafından günümüze kadar 
korunmuş olan, adını da Yörüklerden 
alan bu keçi ırkı ağırlıklı olarak 

Antalya, Isparta, Burdur ve Muğla’nın 
Akdeniz’e bakan yamaçlarında 
yetiştiriliyor. Maki bitki örtüsünün 
yaygın olduğu alanlarda daha yaygın 
olarak bulunan Honamlı keçisinin 
erkekleri 80-100 kilo, dişileri 65-75 kilo 
canlı ağırlığa ulaşıyor. Oğlakları 5-6 
aylık dönemde 25 kilogram karkas et 
veriyor. 

Antalya İl Tarım ve Orman 
Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada 
‘Antalya İl Tarım ve Orman 
Müdürlüğü, Antalya Damızlık 
Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği ve 
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 
iş birliğiyle yürütülen geliştirme 
amaçlı 2 ayrı projede 12 ilçede 77 
yetiştirici ve 12.600 Honamlı Keçisi 
yer alıyor. Proje kapsamında saf 
yetiştirme ve seleksiyona dayalı 
olarak yetiştirici koşullarında hayvan 
genetik kaynaklarının korunması ve 

geliştirilmesi amaçlanıyor. Tarım, 
insan beslenmesi için olduğu 
kadar kültürün de ayrılmaz bir 
parçasıdır. Honamlı isminin de bir 
Yörük aşiretinden gelmesi de bunu 
savı kanıtlar niteliktedir. Bu tarz 
projelerin sahip olduğumuz doğal 
zenginliklerin korunarak gelecek 
nesillere ulaşmasında önemli bir yeri 
vardır. İl Müdürlüğü olarak tarımın her 
alanında olduğu gibi biyoçeşitliliğin 
korunmasında da çalışmalarımızı 
uzman kurumlarla iş birliği içinde 
sürdürüyoruz.” denildi. 

Yine Tarım ve Orman İl Müdürlüğü 
ve Bahri Dağdaş Tarımsal Araştırma 
Enstitüsü ile ortaklaşa yürütülen 
‘Honamlı Keçisi Yerinde Koruma 
Projesi’nde yer alan 2 yetiştirici 
ile Honamlı Keçisinin saf olarak 
yetiştirilmesi ve korunması sağlanıyor.
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KOYUN GÜBRESİNİN FAYDALARI

İşletme gübrelerinin birçok çeşidi olmasına karşın en 
yaygın kullanılanlarından birisi de koyun gübresidir. 
Koyun gübresi bitki ve sebzelerde kullanılan, faydalı 

doğal besinle dolu toprak için en zengin kaynaktır.

Yeni toplanan gübrenin üzerinden en az bir yıl geçmeli ve 
içindeki gaz yoğunluğundan kurtulmalıdır. Aksi takdirde 
taze olan gübre bitki ve sebzeleri yakar. 

Bir kenarda toplanan gübre ne kadar eski ise o kadar gaz 
ve kimyasallardan arınır. Dolayısıyla besin değeri artar ve 
faydası görülür. Gübrelerin toprak için faydalarından biri 
de toprağın sıklaşmasını önlemesi ve bitki köklerinin rahat 
hava almasını sağlamasıdır.

Koyun gübresi çiçek ve bitki köklerine toprakla karıştırılarak 
ya da ayrı bir kapta sulandırarak kullanılmalıdır. Aksi 
tatbiki çiçek ya da bitkinin yanmasına sebep olacaktır. 
Elinizdeki gübre artarsa hepsini kullanmayın; seneye tekrar 
kullanabilirsiniz. 

Koyun Gübresinin Yararları
• Bitkilerin gelişimi için gerekli besin maddelerini sağlar,
• Toprağın yapısını tarıma uygun hale getirir,
• Toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini 
düzenler,
• Toprağın su tutma kapasitesini artırır,
• Uygulandığı topraklar daha kolay tava gelir ve işlenmesi 
kolaylaşır,
• Zengin mikro-organizma kaynağıdır. Toprakta biyolojik 
değişimlerin hızlandırılmasını sağlar.

Hayvanlar, yemlerdeki besin maddelerinin ancak 
%45’inden yararlanabilirler. Yemde bulunan besin 
maddelerinin yarısından fazlası dışkı ile hayvan gübresine 
geçer. Bu nedenle bu tür gübreler bitki için zengin bir 
besin kaynağıdır.

DİKKAT!

Koyun gübresinin bitkilere yararlı olabilmesi için 
içerdiği Karbon/Azot oranı büyük önem taşımaktadır. 
Karbon/Azot oranı yüksek olan gübrelerden bitkiler 
yararlanamaz. Bu tür gübrelerin Karbon/Azot oranının 
15/1 veya 20/1’e düşürülmesi gerekmektedir. 
Bu nedenle koyun gübrelerinin İHTİMARI ve 
FERMANTASYONU ön koşuldur.

Koyun Gübresinin Özellikleri

İşletme gübrelerinin birçok çeşidi vardır ancak en 
yaygın kullanılanlarından biri koyun gübresidir. 
Faydalı ve doğal besinle dolu koyun gübresi, bitki ve 
sebzelerde kullanılan toprak için en zengin kaynaktır.

Kaynak: http://www.koyungubresi.net
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KIRKMA MAKİNESİNİN 
MUCİDİ

Yün kırkma makinesiyle ilgili 
geliştirdiği fikirler nedeniyle 
tarihe geçmiş bir isim David 

Unaipon. Bugün 50 Avustralya 
Doları üzerinde resmi bulunan 
Unaipon, Avustralya paralarında yer 
alan tek Aborjin. Patent başvurusu 
için 1909’da yaptığı çizimler de 
banknotta yer alıyor. Harici enerji 
kaynağı olmadan sürekli devam 
eden bir hareket elde etmeyi 
kafasına koyan Unaipon’un koyun 
kırkmak için geliştirdiği mekanik 
el aleti modern koyun kırma 
aletlerinin de temelini oluşturdu. 
Güney Avustralya’da 1872’de 

dokuz çocuklu bir ailenin dördüncü 
çocuğu olarak doğan Unaipon, 
Avustralya’da bir kitap yayınlayan 
ilk Aborjin. Unaipon’un en ünlü 
eseri Aborijin Efsaneleri. Araştırma 
ve üretim yapmak için yeterli parası 
olmaması nedeniyle birçok fikri 
boşa giden Unaipon, 1909 ve 1944 
yılları arasında bir santrifüj motoru, 
birçok radyal tekerlek ve mekanik 
tahrik cihaz da dahil olmak üzere 
dokuz diğer buluşu için patent 
başvurusu yapmıştır. 

(Kaynak: https://www.atlasdergisi.com/
native/yun/)

BİLİYOR MUYDUNUZ?

Doğal bir ürün olan yün, insan saçı gibi iklim şartlarına 
karşı koruma sağlamak için deri tarafından doğal bir 
biçimde üretiliyor. Yün temel olarak keratin denilen 

özel bir proteinden oluşuyor. Çok dayanıklı olan keratin, 
çevreye karşı bir bariyer görevi görüyor ve böylece 
koyunları sıcağa, soğuğa, güneşe, rüzgâra ve yağmura 
karşı koruyor. Yünleri sayesinde koyunlar tüm dünyada, 
örneğin Moğolistan’da eksi 40 dereceden Avustralya’da 40 
dereceye kadar değişen sıcaklıklarda yaşayabiliyor.

• Yünün inceliği lif çapının mikron cinsinden ölçülmesi 
ve bir posttaki veya bir yün partisindeki ortalama yün 
çapının belirlenmesiyle sınıflandırılır. Mikron milimetrenin 
binde birine verilen ölçüdür. Yün lifleri 12 mikrondan daha 
küçükten başlayıp 50 mikrondan daha büyüğe kadar 
değişen bir çapa sahip olabilir; merinos yün lifleri baremin 

tipik olarak 12 ila 21 mikron aralığındaki en ince ucunda 
yer alırlar. Merinos yün lifinin bu kadar ince olmasından 
dolayı, her merinos koyunu günde 0,3 milimetrelik hızla 
büyüyen 100 milyon civarında life sahiptir. 

• Havanın ve nemin her iki yönde kumaştan geçmesine 
izin veren yün, nefes alabilir. 

• Yün doğal anti-statik özellikte, diğer liflerden farklı olarak 
ıslaklık hissi vermeksizin nem buharının yüzde 30’undan 
fazlasını emebilen doğal bir özelliğe sahiptir. Ayrıca 
giysilerin rahatsızlık verecek şekilde vücuda yapışmasına 
yol açacak statik elektrik birikme olasılığını en aza indirir.

• Yün, mükemmel yalıtım özelliklerine sahiptir. Yün aynen 
koyunun üstünde bulunduğu zamanlarda olduğu gibi yün 
giysileri giyen kişileri soğuk, sıcak, rüzgâr ve yağmura 
karşı korur. Bunun nedeni yünün fiziksel yapısının lifler 
arasındaki havanın büyük miktarını hapsetme kabiliyetidir 
ve böylece ürünü giyen kişi ile çevre arasında bir tampon 
ya da koruyucu kalkan görevi görür. Bir mikro iklim yaratan 
yün termal olarak kendi kendini düzenler; giyen kişiyi hava 
sıcakken serin, soğukken ılık tutar.

• Yün, doğal alev yavaşlatıcı özelliklere sahiptir. Yünü 
tutuşturmak veya yakmak zordur. Pek çok sentetik liften 
farklı olarak yün alev almaz veya yanmaz. 

• Sarkma veya şekil kaybetmeye karşı doğal esneme 
ve orijinal halini alma özelliklerine sahip olan yün, 
kendini çabucak toparlar. Bunun nedeni yün liflerinin 
düz olmamaları ve her birinin kıvrım olarak bilinen doğal 
dalgalanmaya sahip olmalarıdır.
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