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Nihat ÇELİK
Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı

Merhaba
Çok Değerli okuyucularımız;
32 sayıdır aralıksız olarak yayın hayatına devam eden
dergimizin 2022 yılındaki ilk sayısı ile yeniden birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu vesileyle başta çiftçilerimizin, üretici ve yetiştiricilerimizin olmak üzere tüm
vatandaşlarımızın yeni yılını kutluyor, 2022 yılının ülkemize bolluk ve bereket getirmesini temenni ediyorum.
Küçükbaş hayvancılık sektöründe olan biten hadiselere
ve sektörümüze ilişkin açıklamalarımıza üç ayda bir yer
verdiğimiz dergimizin bu sayısında da kayda değer bazı
çalışmalarımızı sizlerle paylaşmak istiyorum.
2021 yılının Aralık ayında gerçekleştirdiğimiz “ 15. Yıl Buluşması ve Değerlendirme Toplantısı” ile sektörümüzün
çeşitli paydaşlarını bir araya getirdik. Merkez Birliğimizin kuruluşunun 15. yılı münasebetiyle düzenlediğimiz
toplantıda Tarım ve Orman Bakanlığımızın çok değerli bürokratları ile İl Birliklerimizin değerli Başkanları ve
teknik personelinin katılımı ile sektörümüzün tüm konularını masaya yatırdık ve sorunlardan ziyade çözüm
önerileri üzerine oldukça verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Toplantı boyunca küçükbaş hayvancılığın yeni yol
haritasını belirlemek adına yapılan sunumların sektörümüze yeni bir soluk getirecek olmasını görmek bizleri sektörümüz adına oldukça mutlu etti. Toplantımıza
teşrifleri ile bizleri mutlu kılan başta Tarım, Orman ve
Köyişleri Komisyonu Başkanı Sayın Prof. Dr. Yunus Kılıç,
Hayvancılık Genel Müdürü Sayın Zekeriyya Erdurmuş
ve Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Sayın Ahmet
Güldal olmak üzere katılım sağlayan herkese şahsım ve
sektörüm adına teşekkür ediyorum.
Bakanlığımız Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel
Müdürlüğü ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ile birlikte sektörümüze ilişkin istişare toplantıları düzenledik.
TAGEM ile Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Ülke-
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sel Projesi kapsamında uygulanmakta olan projelerin
çıktıları ve yaşanılan sorunları ele aldık. Diğer yandan
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ile de Birliklerimizin
mevzuatı ve kurumsal yapısıyla ilgili konular hakkında
istişarelerde bulunarak önerilerimizi kendilerine takdim
ettik. Son derece faydalı sonuçlar elde ettiğimize olan
inancımla toplantılarımıza katılan ve bizzat Merkez Birliğimizi onurlandıran TAGEM Genel Müdürü Sayın Dr.
Nevzat Birişik ve Tarım Reformu Genel Müdürü Sayın
Kerim Üstün’e teşekkürlerimi arz ediyorum. Sektörümüzü daha iyi yerlere getirmek adına bu tür çalışmaların devamını temenni ediyorum.
Ocak ayının yirmi yedinci günü Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli’yi Merkez Birliğimiz Yönetim ve Denetim
Kurulu Üyeleriyle birlikte ziyaret ederek sektörümüzle
alakalı değerlendirmelerde bulunduk. Bakanımız Sayın
Dr. Bekir Pakdemirli, Bakan Yardımcımız Sayın Ayşe
Ayşin Işıkgece ve Hayvancılık Genel Müdürümüz Sayın
Zekeriyya Erdurmuş ile sorunlarımızı etraflıca görüşme
fırsatımız oldu. Ayrıca Sayın Bakanımıza sorunlarımız
ve çözüm önerilerine ilişkin detaylı bir rapor sundum.
İnşallah yakın zamanda Sayın Bakanımız tarafından
önemli mesajların verileceğine inanıyorum. Olumlu
mesajlarıyla birlikte yakın ilgi ve sıcak yaklaşımlarından
dolayı kendilerine şahsım ve sektörüm adına teşekkür
ediyorum.
Kıymetli Okuyucularımız;
Gerek pandemi ve küresel ısınmanın getirdiği olumsuzluklar gerekse ülkemizde yaşadığımız ekonomik şartların düzeyi ne olursa olsun Cumhurbaşkanımız Sayın
Recep Tayyip Erdoğan’ın sektörümüz için belirlediği
nüfus başına bir küçükbaş hedefine ulaşmak için Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli’nin
öncülüğünde çalışmalarımızı yoğunlaştırarak yetiştirmeye, üretmeye ısrarla devam edeceğiz. Bu duygu ve
düşüncelerle önümüzdeki sayımızda güzel haberlerde
buluşmak üzere kalın sağlıcakla…

HABERLER

GENEL BAŞKAN ÇELİK,
KIRSAL KALKINMA SEMPOZYUMUNA KATILDI

T

ürkiye Damızlık Koyun Keçi
Yetiştiricileri Merkez Birliği
(TÜDKİYEB) Genel Başkanı
Nihat Çelik Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğünce “Kırsalda değişim hikayesi
yazılıyor” temasıyla Meyra Palace
Otel’de gerçekleştirilen “ Kırsal Kalkınma Sempozyumu” na katıldı.
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı
Ayşe Ayşin Işıkgece’nin açılış konuşmasıyla başlayan Sempozyumda Tarım ve Orman Bakan Bekir
Pakdemirli ve Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr.
Yunus Kılıç birer konuşma yaptılar.
Nüfusun yaklaşık yüzde 25’inin
yaşadığı kırsal alanların ülkenin
adeta dinamosu konumunda olduğuna işaret eden
Pakdemirli, kırsalın merkezinde tarım ve hayvancılık
olsa da turizmden ulaşıma, altyapıdan sosyal hayata
kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan önemli bir alanın
söz konusu olduğunu söyledi.

dır kırsala bu boyutta destek vermeseydik kırsalda
altın dökseniz adam bulamazdınız.” dedi.
Öte yandan Bakan Pakdemirli, kırsal kalkınma desteklerinden yararlanan üreticilerce kurulan stantları
da ziyaret etti.

Pakdemirli, kırsalın kalkınmasının, Türkiye’nin kalkınması olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:
“Bu anlayışla ‘Yerinde Üretim, Yerinde İşleme, Yerinde
Kalkınma’ diyerek, kırsala yatırım yapacak, kadınımıza gencimize iş sağlayacak, ülkemizin kalkınmasına
bir tuğla koyacak her bir üreticinin, her bir girişimcinin peşindeyiz, peşinde olmaya da devam edeceğiz.
Son 19 yılda, kalkınmanın odağında insan olduğunu
asla unutmadan, değerlerimize ve kültürümüze uygun şekilde belirlediğimiz politikalarımızı, bundan
sonra da aynı hassasiyetle ortaya koymaya ve geliştirmeye devam edeceğiz.”
Kırsal kalkınmaya yönelik tüm projelerde kadın ve
gençlere pozitif ayrımcılık yapıldığına da dikkati çeken Pakdemirli, “Gerek projelerine ilave puan vererek,
gerekse daha fazla hibe sağlayarak daima onların yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.
Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Yunus
Kılıç da ülkenin 1980’lerden sonra hızla kırsal alanı
terk etmeye başladığını ve “darbe anayasası” ile kırsala yapılan desteklerin yasaklandığını kaydederek,
“Artık kırsalda kendi hikayemizi yazmaya başladık.
20 yıldır kırsala müthiş destekler verdik. Eğer 20 yılTürkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Çoban Dergisi
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HABERLER

BAKAN PAKDEMİRLİ, GENEL BAŞKAN
ÇELİK BAŞKANLIĞINDAKİ MERKEZ BİRLİĞİ
HEYETİNİ KABUL ETTİ

T

arım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri
Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı
Nihat Çelik başkanlığındaki Yönetim ve Denetim
Kurulu Üyelerini kabulünde küçükbaş hayvancılık
sektörüne ilişkin birtakım değerlendirmelerde bulunuldu.
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece ve Hayvancılık Genel Müdürü Zekeriyya Erdurmuş’un da yer aldığı kabulde Genel Başkan Çelik sektörün sorunlarını dile getirdi.
Genel Başkan Çelik, kabulde yaptığı konuşmada
genç çiftçi hibe projesinin yeniden devam etmesi
gerektiğini ayrıca 300 koyun projesi olarak bilinen
projede hayvan sayısının 200 olarak güncellenerek
devam etmesi, ayrıca küçükbaş hayvan ihracatının Merkez Birliğinin organizasyonunda İl Birlikleri
üzerinden yapılması, yetiştiricilerin kış ayları olması
nedeniyle karma yem ihtiyaçlarının olduğunu ve ek
bir kararname ile yem desteği verilmesi taleplerinde bulundu.
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HABERLER
Çelik, ‘‘Yetiştiricilerin kış ayları olması
nedeniyle karma yem ihtiyaçlarının olduğunu ve
ek bir kararname ile yem desteği verilmesi talebinde bulundu.’’

lamada ‘’ Sayın Bakanımızla sorunlarımızı etraflıca

Çelik, anaç koyun keçi destekleme ödemelerinin
Mart ayı sonuna kadar ödenmesi, tarım bağ-kur
primlerinin aşağıya çekilmesi, Döner sermaye adına
desteklemelerden dosya parası kesilmemesi, çoban
sorununun çözülmesi, mera komisyonlarında Birlik
Başkanlarının doğal üye olarak yer alması, alt yapısı uygun olan Birliklere küpeleme yetkisi verilmesi,
Tarsim primlerinin düşürülmesi, Birliklerin kurumsal
yapılarının güçlendirilmesi gibi daha birçok konuda
taleplerini Bakan Pakdemirli›ye iletti.

törümüz ve yetiştiricilerimiz adına büyük memnu-

Genel Başkan Çelik, kabul sonrasında yaptığı açık-

Pakdemirliye bir plaket takdiminde bulundu.

görüştük. Ayrıca kendisine detaylı bir rapor sundum. Sayın Bakanımızın sorunlarımızın çözümü
noktasında verdiği olumlu mesajlar nedeniyle sekniyet duyduk. Heyetimizi kabulünden ve sıcak yaklaşımlarından dolayı Sayın Bakanımıza şahsım ve
sektörüm adına teşekkür ediyorum “dedi.
Görüşmelerin akabinde Genel Başkan Çelik, Bakan

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Çoban Dergisi
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TÜDKİYEB
“ 15. YIL BULUŞMASI

VE DEĞERLENDİRME TOPLANTISI ” GERÇEKLEŞTİRİLDİ
masın, onlar bizim geleceğimiz.”
dedi.
Çelik, yaptığı konuşmada, Birliğin
kurulmasından bu yana birçok
zorluğun üstesinden geldiklerini
söyledi.
Döviz kuru hareketlerine işaret
eden Çelik, “Bizim kurumuz, dolarımız, dövizimiz, bizim köylümüzün altın bileziği; koyunumuz,
keçimizdir. Bu değerlere sahip
çıkmamız lazım, üretime devam
edeceğiz.”
değerlendirmesinde
bulundu.
Çelik,
hibe
destek
ödemesi
istediklerini de vurguladı.
“Bizim bu sektörü sevdirmemiz
lazım”

T

ürkiye Damızlık Koyun Keçi
Yetiştiricileri Merkez Birliği’nin (TÜDKİYEB) ev sahipliğini yaptığı 15.Yıl Buluşması
ve Değerlendirme Toplantısı 19-22
Aralık 2021 tarihlerinde Antalya’da
gerçekleştirildi. Toplantı Tarım,
Orman ve Köyişleri Komisyonu
Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç, Hayvancılık Genel Müdürü Zekeriyya
Erdurmuş, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal,
Tarım ve Orman Bakanlığından
Daire Başkanları, Bölge Müdürleri,
Merkez Birliği Yönetim Kurulu ve
Denetleme Kurulu Üyeleri, Birlik
Başkanları, Birliklerde görev yapan
teknik elemanlarının katılımı ile
gerçekleştirildi.

Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik,
üretime devam edeceklerini belirterek, “Yetiştiricilerimiz, hayvanlarını yok pahasına ellerinden çıkar-

Toplantının açılış konuşmasını yapan Türkiye Damızlık Koyun Keçi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın belirlediği “nüfus başına
bir küçükbaş” hedefi için çalıştıklarını belirten Çelik, “Buna ulaşmak
için kırsalları daha çok desteklememiz lazım. Küçük aile işletmelerini ön plana çıkarmamız lazım.
Bizim bu sektörü sevdirmemiz lazım.” diye konuştu.

HABERLER
Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı

Hayvancılık Genel Müdürü

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü

Prof. Dr. Yunus Kılıç

Zekeriyya Erdurmuş

Ahmet Güldal

Çelik, sektörde ihracatın birlikler
üzerinden yapılması gerektiğine
dikkati çekerek, yetiştiricilere de
uyarılarda bulundu. Çelik, “Bizim
küçükbaş hayvanlarımız dövizden
daha çok prim yapıyor, farkında
değiller. Hayvanlarını yok pahasına ellerinden çıkarmasınlar. Onlar
bizim geleceğimiz.”
ifadelerini
kullandı.

Kılıç, hayvancılığın zor bir iş olduğunu belirerek, “Kalan köylünün
kıymetini bilelim, elimizden gelen
her imkanı önce onlara verelim.”
dedi.

Temmuz ayından itibaren küçükbaş koyun ve keçi yetiştiricilerine
öncelikli olmak üzere arpa satışlarına başladıklarını anımsatan Güldal, yeni hasat dönemine kadar bu
desteklerine devam edeceklerini
kaydetti.

“İthalatın yetiştiricileri ezmesine
asla müsaade etmedik”
TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri
Komisyonu Başkanı Kılıç da hayvansal proteinin önemini anlattı.

Sektörün taleplerinde de değinen
Kılıç, devletin imkanları ölçüsünde
20 yıldır kırsalı desteklediklerini
ifade etti.
Kılıç, ithalatın yetiştiricileri ezmesine asla müsaade etmediklerini dile
getirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürü Erdurmuş
da Türkiye coğrafyasının küçükbaş
yetiştiriciliğine uygun olduğunu
aktardı.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Güldal da 3 yıldır doğrudan üreticilere yem ham maddesi sattıklarını söyledi.

Erdurmuş, hayvan sayısını artırırken bir yanda da verimliliği yükseltemeye çalıştıklarına dikkati
çekerek, hayvancılık sektörünün

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Çoban Dergisi
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ithalatla değil ihracatla anılmasına
gayret ettiklerini kaydetti.
Konuşmaların ardından TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu
Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç, Hayvancılık Genel Müdürü Zekeriyya
Erdurmuş ve Toprak Mahsulleri
Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal’a 15 yıl münasebetiyle küçükbaş hayvancılık sektörüne yapmış
oldukları hizmetler anısına birer
plaket takdiminde bulundu.

8

Programın ilk günü akşamı Türk
Halk Müziği Sanatçısı Latif Doğan’ın seslendirdiği türkülerle 15.
yıl coşkuyla kutlandı.
Toplantının ikinci ve üçüncü günlerinde ise Tarım ve Orman Bakanlığı
ile işbirliği içerisinde yürütülen ülkemizin ve sektörümüzün ihtiyaçlarına çare olacak ve sektörün verimliliğine katkıda bulunacak Soy
kütüğü Önsoy Kütüğü Programı
ile Halk Elinde Hayvan Islahı Projesinde konu uzmanları tarafından
sunumlar yapıldı.Mevcut durum

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Çoban Dergisi

değerlendirilerek sahada uygulamada yaşanan ve çözüm bekleyen
sorunlar dile getirildi.
Diğer yandan Anaç Koyun Keçi
desteklemeleri, Küçükbaş Hayvan
Sürü Büyütme ve Yenileme Desteklerine ilişkin bilgilendirmelerde
bulunulurken sektörün diğer konuları da uzmanlarca dile getirildi.
Toplantı, Genel Başkan Nihat Çelik’in Başkanlığında Birlik Başkanlarının katılımıyla yapılan İstişare
toplantısı ile sona erdi.

HABERLER

TÜDKİYEB
DANIŞMA KURULU
İLK TOPLANTISINI
GERÇEKLEŞTİRDİ

T

ürkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB)
bünyesinde oluşturulan Danışma Kurulu üyeleri Genel Başkan Nihat Çelik başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirdi.
TÜDKİYEB Danışma Kurulu Üyelerinden
Çanakkale Birlik Başkanı Doç.Dr. Ferhan
Savran, Bursa Birlik Başkanı Veteriner Hekim Yıldırım Oran, Antalya Birlik Başkanı
Zeliha Öztürk, Denizli Birlik Başkanı Veteriner Sağlık Teknikeri Kadir Özdemir, Isparta Birlik Başkanı Veteriner Sağlık Teknikeri
Süleyman Yaşar Köroğlu, Kırıkkale Birlik
Başkanı Mehmet Kürşat Ulusoy, Amasya
Birlik Başkanı Cafer Korucu, Tunceli Birlik
Başkanı Zeynel Erdoğan ve Muş Birlik Başkanı Nimet Salkım’ın katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda küçükbaş hayvancılık
sektörünün en önemli konuları ele alınarak
çözüm önerileri üzerinde istişarelerde bulunuldu.
Genel Başkan Çelik, toplantının hayırlı
uğurlu olması temennilerinde bulunarak
toplantıya katılan Danışma Kurulu Üyelerine teşekkür ederek günün anısına birer
plaket verdi.

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Çoban Dergisi
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HALK ELİNDE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ISLAHI
ÜLKESEL PROJESİ İSTİŞARE TOPLANTISI DÜZENLENDİ

T

arım ve Orman Bakanlığı
Tarımsal Araştırmalar ve
Politikalar Genel Müdürlüğü
(TAGEM) ve Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) işbirliğinde Halk
Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Ülkesel Projesi hakkında Ankara’da
istişare toplantısı düzenledi.
Toplantı öncesinde TAGEM Genel
Müdürü Dr. Nevzat Birişik ve Daire
Başkanı Süleyman Aslan Merkez
Birliğine bir ziyarette bulundu.
Ziyarette TÜDKİYEB Yönetim ve
Denetleme Kurulu Üyeleri, TÜDKİYEB Danışma Kurulu Üyeleri ve
bazı İl Birliklerinin Başkanları da
yer aldı. Ziyaret esnasında TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik
tarafından projelerle ilgili kısa bir
sunum gerçekleştirildi.

Genel Müdür Birişik de Genel
Başkan Çelik’e TAGEM’in 30 yıllık
çalışmalarını anlatan bir kitap ve
TAGEM dokümanlarından oluşan
çalışmaların yer aldığı bir çanta
verdi. Ayrıca Erzincan İli Damızlık
Koyun Keçi Yetiştiricileri Başkanı
İbrahim Karakuş da Genel Müdür
Birişik ve Genel Başkan Çelik’e hediyelerini takdim etti.
Merkez Birliğinde gerçekleştirilen program sonrasında, Halk
Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı
Ülkesel Projesi İstişare Toplantısı

Genel Başkan Çelik, başta halk
elinde küçükbaş hayvan ıslahı ülkesel projeleri olmak üzere küçükbaş hayvancılığa katkılarından
dolayı Genel Müdür Dr. Birişik’e bir
plaket takdiminde bulunarak “ Bu
birlikteliğimizin daha güzel adımlarla sektörümüzün önünü açmasına vesile olması temennilerimle
hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
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gerçekleştirdi. Toplantıda uygulanmakta olan projelerin çıktıları
ve yaşanılan sorunlar ele alındı.
Konuşmasına TAGEM’e teşekkür
ederek başlayan Genel Başkan
Çelik, “Burada sorunlarımızı genel müdürümüze aktaracağız. Biz,
birlikte güzel hizmetleri yapmayı
gerçekten de bir ibadet anlayışıyla biliriz. Bu yoldan da asla ödün
vermeyeceğiz. Sizlerin özellikle
ülke genelinde 1.2 milyonun üzerinde yürütmekte olduğunuz ve
başarıyla halen devam eden pro-

HABERLER
jenin daha da güçlü hale gelmesi ve sektörümüze çok önemli getiriler ve katkılar sağlaması anlamında bize yol açmalarını temenni ediyorum”
dedi.

HAYGEM GENEL

TAGEM Genel Müdürü Dr. Nevzat Birişik, Türkiye’de soyu tükenmekte olan bazı ırkları proje
sayesinde kurtardıklarının altını çizerek şunları
söyledi:

ÇELİK VE DAİRE BAŞKANI
BÖLÜKBAŞI’NDAN

“Ankara Keçisi neredeyse bitmek üzereyken bugün Ankara Keçisi 20 binlerden 250 binlere ulaştı. Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Ülkesel
Projesinden ürettiğimiz 150 bin koç ve tekenin
kabaca 50 binini başkalarına satmışız. Bu proje
bir fayda üretmiş, bu fayda proje dışındaki bir
insana da ulaşmış. Bu çok daha yüksek olabilir.
Aslında hedefimiz bundan sonra bu. Çiftçimiz
para kazansın desteklemeden kazansın. Birlik
yürüsün ama ülke daha çok kazansın.”

ÇELİK’E ZİYARET

MÜDÜR YARDIMCISI

Birlik Başkanlarının sorunları dile getirmesi ve
çözüm önerilerinin paylaşılması sonrasında istişare toplantısı sonuçlandırıldı.

T

arım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık
Genel Müdür Yardımcısı Salih Çelik ve
aynı Genel Müdürlüğe bağlı Islah ve
Geliştirme Daire Başkanı Adem Bölükbaşı
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri
Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat Çelik’e
Merkez Birliğinin 4.Olağan Genel Kurulu dolayısı ile hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.
TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Çoban Dergisi
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MEVZUAT VE
BİRLİKLERİN
KURUMSAL
YAPISIYLA
İLGİLİ KONULAR
MASAYA
YATIRILDI

T

arım ve Orman Bakanlığı
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ve Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) üst düzey
yöneticilerin katılım sağladığı Birliklerin mevzuatı ve kurumsal yapısıyla ilgili konular hakkında istişare toplantısı gerçekleştirildi.
Toplantı öncesinde Tarım Reformu Genel Müdürü Kerim Üstün ve
Teşkilatlanma Daire Başkanı Fatih
Kara Merkez Birliğinde TÜDKİYEB
Genel Başkanı Nihat Çelik,Yönetim
ve Denetleme Kurulu üyeleri ve
TÜDKİYEB Danışma Kurulu Üyeleri ve bazı Birliklerin Başkanları
ile bir araya geldi. Genel Başkan
Çelik ve Genel Müdür Üstün konularla alakalı bilgi paylaşımında
bulunduktan sonra Genel Başkan
Çelik tarafından Genel Müdür Ke-
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rim Üstün’e günün anısına bir plaket takdiminde bulunarak “ Genel
Müdürümüz Sayın Kerim Üstün
Genel Kurulumuzdan dolayı hayırlı
olsun dileklerini de iletmesi ve küçükbaş hayvancılık sektörümüze
vermiş olduğu katkılar sebebiyle
kendisine şahsım ve sektörüm
adına teşekkür ediyor çalışmalarında başarılar diliyorum.” dedi.

5996 sayılı Kanun’un Islah amaçlı
Yetiştirici Birlikleri ile ilgili Kanun
maddeleri ve Yönetmelik, Islah
amaçlı yetiştirici birliklerinin organları, yetki ve sorumlulukları ile
Ana Sözleşmeye dair hususlarda
yaşanılan sorunlar hakkında görüş
alışverişinde bulunuldu.

Genel Müdür Üstün ise birlikte yapılacak çalışmalar için her zaman
katkı sunmaya devam edeceklerini söyleyerek Genel Başkan Çelik
ve Birlik Başkanlarına çalışmalarında başarılar diledi.

Genel Başkan Çelik, toplantının
çok verimli geçtiğini ve bu tür
toplantıların daha sık yapılması
talebinde bulunarak Bakanlıkla
tam bir uyum içerisinde çalışmak
suretiyle çözülemeyecek hiç bir
sorunun kalmayacağını söyledi.

Merkez Birliğinde gerçekleştirilen program sonrasında, Tarım
Reformu Genel Müdürlüğü Teşkilatlanma Daire Başkanı Fatih Kara’nın da katılımıyla istişare toplantısı gerçekleştirildi.Toplantıda

Başta TÜDKİYEB Danışma Kurulu
Üyeleri olmak üzere Birlik Başkanlarının mevzuata ilişkin sorunları
dile getirmesi ve çözüm önerilerinin tartışılması sonrasında istişare
toplantısı sonuçlandırılmış oldu.

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Çoban Dergisi
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PERSONEL GENEL MÜDÜRÜ
ADEM DİNÇ GENEL BAŞKAN ÇELİK’İ ZİYARET ETTİ

T

arım ve Orman Bakanlığı Personel Genel Müdürü
Adem Dinç, Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat
Çelik’e bir ziyarette bulundu.

Genel Müdür Dinç, Merkez Birliğinin Olağan Genel Kurulu münasebetiyle yeniden Genel Başkanlığa
seçilen Nihat Çelik’e hayırlı olsun
ziyaretinde bulunduğunu belirterek önceden olduğu gibi bundan
sonrada birlikte en güzel şekilde
çalışmalara devam edileceğini söyledi. Dinç, ziyaretin sonunda Genel
Başkan Çelik’e Personel Genel Müdürlüğünce hazırlanan “ Yönetici El

Kitabı” hediyesinde bulundu.

Sayın Genel Müdürümün şahsıma

Genel Başkan Çelik ise ziyarete
ilişkin “ Tarım ve Orman Bakanlığı
Personel Genel Müdürümüz Sayın
Adem Dinç’in Merkez Birliğimize
yapmış olduğu anlamlı ziyaretlerinden büyük memnuniyet duydum. Genel Kurulumuz için hayırlı
olsun temennileri için teşekkür
ediyorum. Sayın Genel Müdürümün şahsında Bakanlığımız İl Müdürlükleri ile Birliklerimizin sahada
uyum içinde el ele hizmet yolunda
çalışmalarına devam etmesi dileklerimle nazik ziyaretleri için kendisine şahsım ve sektörüm adına
şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca

verdiği “ Yönetici El Kitabı” için de
teşekkürlerimi arz ediyor çalışmalarında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Çoban Dergisi
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ANADOLU AJANSINDAN
GENEL BAŞKAN ÇELİK’E
ZİYARET

A

nadolu Ajansı mensupları Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği
Genel Başkanı Nihat Çelik’e bir ziyarette
bulunarak küçükbaş hayvancılık sektörüne ilişkin
bir takım değerlendirmelerde bulunuldu.
Genel Başkan Çelik ziyarete ilişkin “ Anadolu
Ajansımızın çok değerli mensuplarıyla Merkez

Birliğimizde bir araya gelerek sektörümüze ilişkin gündeme dair birtakım değerlendirmelerde
bulunduk. Toplantımıza iştirak eden AA Ekonomi
ve Finans Haberleri Yayın Yönetmeni Sayın Fırat
Gazel’e, Ekonomi Haberleri Editörü Sayın Serhat Akkan’a, Ekonomi Muhabirleri Sayın Mustafa
Çalkaya ve Sayın Erhan Cihan Ünal’a şahsım ve
sektörüm adına teşekkür ediyor, çalışmalarında
başarılar diliyorum” dedi.
Diğer yandan Genel Başkan Çelik, 30 Aralık 2021
tarihinde KON TV yayınlanan “Tarım Masası”
programına katılım öncesinde davetleri üzerine
Anadolu Ajansı Konya Bölge Müdürlüğünün Haber Merkezinde sektörün gündemine ilişkin bir
takım değerlendirmelerde bulundu.
Çelik “ Sıcak yaklaşımları ve misafirseverliklerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.
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GENEL BAŞKAN ÇELİK’DEN,

VAN KAHVALTILI BASIN
TOPLANTISI
Türkiye Damızlık Koyun
Keçi Yetiştiricileri Merkez
Birliği (TÜDKİYEB) Genel
Başkanı Nihat Çelik, basın
mensuplarıyla bir araya
gelerek sektörle ilgili
değerlendirmelerde bulundu.

V

an kahvaltısı ikramıyla gerçekleştirilen toplantıya ilişkin Genel Başkan yaptığı açıklamada “ Basınımızın güzide temsilcileri ile
Merkez Birliğimizde bir araya gelerek
sektörümüze ilişkin gündeme dair
değerlendirmelerde bulundum. Basın Toplantımıza iştirak eden Sabah
Gazetesinden Barış Şimşek’e, Milli
Gazeteden Sadettin İnan’a, Akşam
Gazetesinden Yelda Gökdağ’a, Yeni
Şafak Gazetesinden Yasemin Asan’a,
Para Dergisinden Hülya Genç Sertkaya’ya, Sözcü Gazetesinden Erdoğan
Süzer’e, Türkiye Gazetesinden Fırat
Aydoğmuş’a ve Kon TV den Recep
Cingöz’e şahsım ve sektörüm adına
teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Çoban Dergisi

15

HABERLER

TÜDKİYEB
GENEL BAŞKANI

ÇELİK’DEN
DOLAR YAKMA
EYLEMİ

T

ürkiye Damızlık Koyun Keçi
Yetiştiricileri Merkez Birliği
(TÜDKİYEB) Genel Başkanı
Nihat Çelik, ürünlerdeki fahiş fiyat
artışlarına tepkisini sahte dolar
yakarak gösterdi.
Genel Başkan Çelik, Ankara’nın
Gölbaşı ilçesinde bir koyunculuk işletmesinde gerçekleştirdiği
eylemde, amaçlarının ülke menfaatine zarar vermek olmadığını
belirterek, “Amacımız insanlarımıza mesaj vermek. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın
uygulamaları ve talimatları doğrultusunda, bundan sonra hiçbir
vatandaşımız döviz kurları daha
yüksek olacak diye mevduatını
Türk lirasından dövize çevirmeye
ihtiyaç duymayacak. Bu bizim için
çok değerlidir.” dedi.
Genel Başkan Çelik açıklamasında
“ Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamaları ve uygulamaları doğrultusunda “Bundan sonra hiçbir vatandaşımızın kur daha yüksek olacak
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diye mevduatını TL’den dövize
geçirmesine ihtiyaç duymayacak
olması “ Sağlanmıştır. Uygulamada
bankadaki TL varlığının mevduat
kazancı, kur artışından yüksekse
bu getiriyi elde edecek. Ama kur
getirisi mevduat kazancının üstünde kalırsa aradaki fark doğrudan
vatandaşımıza ödenecek. Bu kazanç stopaj vergisinden de muaf
tutulacaktır. Döviz kurundaki dalgalanma sebebiyle fiyat vermekte
zorlanan ihracatçı firmalarına doğrudan Merkez Bankası aracılığıyla
ileri vadeli kur rakamı verilecek.
Bu işlem sonunda ortaya çıkabilecek kur farkı ise Türk Lirası olarak
ihracatçı firmalarına ödenecektir.
Burada Türk Lirasının itibarı korunması hatta itibarının artırılmasının
hedeflendiği anlaşılmaktadır. “ ifadelerine yer verdi.
Alınan kararlardan dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür
eden Çelik, emektar yetiştiricilerin
de Erdoğan’a Cumhurbaşkanlığı

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Çoban Dergisi

Külliyesi’nde teşekkür etmek istediklerini söyledi.
Çelik, yaktıkları doların “gerçek
olmadığının” altını çizerek, şunları
kaydetti:
“100 doların ABD’ye maliyeti 25
sent iken, Türkiye’ye maliyeti 1200
liradır. Ülke menfaatine zarar vermemek için sahte dolar yaktık.
Yetiştiricilerin gerçek hayatında
dolar, avro yoktur. Koyun vardır,
keçi vardır. Biz bu sahte dolarları
mesaj olsun diye yaktık. Milletimiz
dolara değil, Türk lirasına yatırım
yapsınlar. Kendi değerlerine sahip
çıksınlar. Dolara heveslenen, her
gün fahiş zam yapanlar, günde 3
defa fiyat etiketi değiştiren zihniyeti esefle kınıyoruz.”
Geçen yıl 2 kilogram karkas etle 1
çuval yem aldıklarını dile getiren
Çelik, bu yıl 3,5 kilogram karkas
etle bir torba yem alamadıklarını
bildirdi.
Çelik, geçen yıl 48-50 lira bandın-

HABERLER

GENEL BAŞKAN ÇELİK,
SEKTÖRÜN DURUMUNU
AGRO TV’YE DEĞERLENDİRDİ
da seyreden karkas et fiyatının bu yıl 58-60 lira
olduğunu belirterek, “Her şeye yüzde 100 zam
yapılmışken, bizim artışımız yaklaşık yüzde 6-7
civarındadır. Bu vicdansızlar ellerini vicdanlarına koysunlar. Biz alın teri, göz nuruyla bu kadar
emek veriyoruz. Bunlar bir anda çıtayı yükseltiyor. ve bu durum 84 milyon tüketicimizin canını
yakıyor.” diye konuştu.
Fahiş fiyat uygulayan esnafa da tepki gösteren
Genel Başkan Çelik, “Bizim alın terimize, göz nurumuza saygılı olsunlar. Tüketicinin canını yakmasınlar. Çünkü tüketici bunları hak etmiyor. Milletimiz bunu hak etmiyor. Cumhurbaşkanımızın,
devletimizin başlatmış olduğu denetim kararı
çok yerinde bir karar” ifadelerine yer verdi.
Son günlerde marketlerde fiyatların incelendiğini ifade eden Çelik, “Denetimlerin sadece reyonlarda satılan ürünlerde değil, bizim ilacımızdan
aşımıza, yem, gübre ve mazotta da yapılmasını
ve fiyatların aşağı çekilmesini istiyoruz. Döviz
düştü ama bazı kalemlerde maalesef gerileme
olmadı. “ değerlendirmesinde bulundu.
Genel Başkan Nihat Çelik tarafından gerçekleştirilen eylem ve açıklamalar Anadolu Ajansı, İhlas
Haber Ajansı, TGRT ve Show TV tarafından takip
edildi.

T

ürkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez
Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, küçükbaş hayvancılığın sorunları ve çözüm önerilerini AGRO TV de yayınlanan Dr. Koyuncu programına
değerlendirdi.
Veteriner Hekim Hayrettin Emre Yürük’ün hazırlayıp sunduğu Dr. Koyuncu programında güncel konulara ilişkin
çeşitli değerlendirmelerde bulunan Genel Başkan Çelik,
küçükbaş hayvancılık konusunda mevcut sorunlara dikkat çekti.
TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, küçükbaş hayvancılığın
önemine dikkat çekerek yetiştiricilerin gıda güvencesini
sağladığını dolayısıyla herkesin bu kesimi saygıyla karşılaması gerektiğini söyledi.
Çelik, programda son zamanlarda döviz artışlarına dikkat çekerek “ Biz dolara teslim olmayacak kadar güçlü
bir ülkeyiz. Üretmekten başka şansımız yok. Son bir yılda yüzde 17-18 zarar etmemize rağmen üretmeye devam
ediyoruz. Dün olduğu gibi bugünde yarınlarda da üretmeye devam edeceğiz. Daha çok ürettikçe dolarla bizim
ne işimiz olur. Biz Devletimizin yanındayız “ dedi.
Genel Başkan Çelik, çiğ süt fiyatlarına da değinerek Ulusal Süt Konseyinin büyükbaş hayvan süt fiyatlarını açıkladığını ve Koyun Keçi Süt Konseyinin de kurulması gerektiğinin altını çizdi.
Çelik, küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin hayvanlarını kışın ağılda tutmak zorunda olduklarını ifade ederek Bakanlıktan yem hibe desteği verilmesi talebinde bulundu.
Gerek ithalat gerekse ihracat konularında Merkez Birliğinin organizasyonunda Birliklere aktif rol verilmesi gerektiğinden de bahseden Çelik, ülke menfaatleri açısından
bu hususun önemine dikkat çekti.
Genel Başkan Çelik, desteklemelerden dolayı İl Tarım ve
Orman Müdürlüklerince alınan dosya paralarının kaldırılması talebinde bulunarak bu konuda Bakanlıktan bir
çözüm beklediklerini söyledi.
Çelik, bir saate yakın devam eden program sonrasında
Birlik Başkanlarından son derece olumlu mesajlar aldıklarını ve sektöre hizmet yolunda daha fazla gayret sarf
edeceklerini ifade etti.
Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Çoban Dergisi

17

HABERLER

NİĞDE’DE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN
YETİŞTİRİCİLİĞİ ÇALIŞTAYI DÜZENLENDİ
“Cumhurbaşkanımızın talimatıyla küçükbaş hayvan sayısını Allah nasip
ederse en kısa sürede 90 milyona çıkarmayı hedefliyoruz.
Kılınç, üreticilerin minimum maliyetlerle maksimum fayda sağlama
mecburiyetleri olduğuna dikkati
çekerek, “Bu şu anlama geliyor,
‘hangi ırkı seçmeliyim, bulunduğum coğrafyada bitki desenim nedir, yem ihtiyacını nasıl karşılarım,
doğurgan cinsler hangisidir, et ve
süt verimi hangisinde yüksektir?’’
Bunları bilerek bilinçli hayvancılık
yaptığımız zaman bu işten para
da kazanmamız, geçimimizi de
sağlamamız mümkün hale geliyor.” dedi.

N

iğde Ömer Halisdemir Üniversitesinin ev sahipliğinde
Niğde İli Damızlık Koyun
Keçi Yetiştiricileri Birliği öncülüğünde, Tarım ve Orman Bakanlığı,
Türk Tarım, Gıda, Bilim ve Teknoloji Dergisi (TURJAF) ile Türkiye
Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri
Merkez Birliği iş birliğiyle üniversitenin Kongre ve Kültür Merkezi’nde Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği
Çalıştayı düzenlendi.
Vali Yardımcısı Cemil Kılınç, çalıştayda yaptığı konuşmada, Türkiye’de küçükbaş hayvancılığın daha
çok küçük ölçekli yapıldığını belirtti.
İşletmelerin yaklaşık yüzde 70’inin
100 baş ve altında küçükbaş hayvancılık yaptığını ifade eden Kılınç, nüfus artışı, iklim değişikliği,
mera alanlarının azalması, bitki
deseninin zayıflaması gibi nedenlerle küçükbaş hayvancılıkta da
ölçek ekonomisi ve üretim maliyetlerinin önemli hale geldiğini
vurguladı.
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TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat
Çelik ise son yıllarda küresel ısınmaya bağlı yaşanan doğal afetler
ve Kovid-19 salgınının dünyada
ve Türkiye’de tarımın ve gıdanın
öneminin anlaşılmasını sağladığını dile getirdi.
Ağır salgın şartlarına rağmen
gece gündüz demeden
üreten çiftçiye teşekkür eden
Çelik, “Ülkemizin zaman
zaman ithalatla karşılamak
zorunda kaldığı kırmızı et
açığının kapatılması, uzun
yıllar özellikle geri planda
kalan küçükbaş hayvancılığın
gelişmesiyle mümkündür.
Bunun bilincinde olan merkez
birliğimiz, birliklerimiz,
kuruluşundan bu yana kısıtlı
imkanlara rağmen küçükbaş
hayvancılığın gelişmesi ve
sorunların çözülmesi için
çok sayıda personel, ziraat
mühendisi, veteriner hekim,
tarım danışmanlarıyla
sahada çiftçilerimize hizmet
etmektedir.” diye konuştu.

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Çoban Dergisi

Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “nüfus başına bir
küçükbaş hayvan hedefi” talimatını verdiğini anımsatarak, şunları
kaydetti:
“Cumhurbaşkanımızın talimatıyla
küçükbaş hayvan sayısını Allah
nasip ederse en kısa sürede 90
milyona çıkarmayı hedefliyoruz.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir
Pakdemirli’nin özellikle küçükbaş
hayvancılıkta mevcut destekleri
artırması ve bugüne kadar alınmayan desteklerin de yeniden
getirilmesi 48 milyon olan küçükbaş hayvan sayısını 57 milyona
yükseltmiştir. Bu sonuç bizim için
önemlidir ama hedefimiz 2022
için bu sayıyı 75 milyona çıkarmaktır.”
Genel Başkan Çelik, ülkemizde
son dönemde ekonomide olağanüstü şartlar nedeniyle yem,
elektrik, mazot gibi girdilerde
artışların birim maliyetleri yükselttiğine vurgu yaparak “Son
bir yılda sadece yem fiyatlarında
artış yüzde 100’e yaklaşan oranlardadır. Yetiştiriciler adına Tarım
ve Orman Bakanlığından talebimiz kış şartları nedeniyle şu anda
ağıllarda olan hayvanlarımız için
kayıtlı bütün hayvanları kapsayan
yem desteği kararnamesinin acilen çıkmasıdır. Aksi halde yetiştiricilerimiz sıkıntıdan kurtulmak için
hayvanını zararına da olsa yok pahasına elden çıkaracak, sürüsünü
küçültme yoluna gidecektir. Yetiştiricilerimizin üretimi sürdürebilmesi, köyünde kalabilmesi için bu
desteğin verilmesini çok önemsiyoruz” dedi.
Çelik, Niğde ilinin küçükbaş hayvancılık potansiyeline dikkat çe-
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kerek “ Son beş yılın verilerine
baktığımızda Niğde İlimizde küçükbaş hayvan sayısının sürekli artış kaydettiğini görüyoruz.
2020 yılı verilerine göre Niğde
ilimizin küçükbaş hayvan sayısı
700 bin civarındadır. Bu sayı ile
Niğde Türkiye genelinde ilk 30
ilimiz içindedir. Dolayısıyla 700
bin olan küçükbaş hayvan sayısını
2022 yılı için en az 1 milyona çıkarılması hedeflenmelidir. Çünkü
Niğde ilimizde bu potansiyel var.

Ben Birliğimizin bu hedefe rahatlıkla ulaşabileceğine inanıyorum. Ayrıca Niğde Birliğimiz halen devam
etmekte olan Halk Elinde Küçükbaş
Hayvan Islahı projeleri kapsamında
6 proje ile ülkemiz genelinde en
fazla proje yürüten il olarak da çok
önemli bir görevi yerine getirmektedir. Bu anlamda da başarılarının
devamını diliyorum “ dedi.
Çalıştay sonunda Niğde Vali Yardımcısı Cemil Kılınç günün anısına
TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat
Çelik’e bir plaket takdiminde bulundu.

GENEL BAŞKAN ÇELİK,

BAĞ-KUR PRİMLERİ HAKKINDA AÇIKLAMALARDA
BULUNDU
- Çiftçilerimiz Bağ-Kur
primlerini ödemede büyük
güçlük çekmektedir.
- Üreten Çiftçilerimize BağKur prim desteği sağlanmalı.
- Son iki yılda yaşanan
Kuraklık, pandemi ve girdi
fiyatlarının artışı nedeniyle
Çiftçilerimizin BAĞ-KUR
prim borçları bir defaya
mahsus olmak üzere
Devletimiz tarafından
karşılanmalı.
08.12.2021 Ankara- Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı
Nihat Çelik, Tarım Bağ-Kur primlerine ilişkin yaptığı
açıklamada çiftçilik mesleğinin önemine işaret ederek “ Çiftçilik aslında tanımlara sığmayacak kadar
kutsal bir meslektir. Çiftçilik, üreten ve ülke ekonomisine çok büyük katma değer sunan faaliyetlerin

bütünüdür. Günümüz ekonomik koşullarında girdi
fiyatlarının yüksekliği yanında olumsuz iklim değişiklikleri, kuraklık ve son iki yıldır yaşanılan pandemi gibi
nedenlerle çok zor şartlarda üretim yapılmakta bu
değişkenlere bağlı olarak çoğu zaman emeklerinin
karşılığını alamaması nedeniyle her yıl çiftçi sayımız
giderek azalmaktadır. Bu durum tarımsal üretimimiz
Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Çoban Dergisi
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ve hizmetler çiftçilerimizin el emeği göz nurudur. Bu
nedenle çiftçilerimiz pozitif ayrımcılığı sonuna kadar
hak etmektedir” dedi.
TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, Tarım Bağ-Kur primlerinin çiftçiler için ödenemez duruma geldiğine vurgu yaparak “ Çiftçi ve üreticilerimizin sosyal güvenlik
kapsamına alınması çok önemli bir reform olmakla
birlikte bugün gelinen noktada çiftçi ve üreticilerimiz
Bağ-Kur primlerini ödemekte zorlanmaktadır. Bilindiği üzere tarım Bağ-kur primleri de yürürlükteki asgari
ücrete göre belirlenmektedir. Sanayi ve hizmet sektörü için belirlenen asgari ücret oranında çiftçilerden
bağ-kur primi kesilmesi ülkemiz şartlarında adil ve
gerçekçi bir yaklaşım değildir. Kamuoyuna yansıyan
bilgilere göre 2022 yılında asgari ücrette önemli bir
artış sağlanacağı dolayısıyla primlerin de buna göre
yükselmesi gerektiği anlaşılmaktadır. Özellikle son iki
yıldaki pandemi koşulları, girdi fiyatlarında artış ve
kuraklık nedeniyle halen büyük ölçüde ödeme güçlüğü yaşanan Bağ-Kur primleri tamamen ödenemez
duruma gelecektir” ifadelerini kullandı.

açısından sürdürülebilir değildir. Böyle devam etmesi durumunda ülkemizde tarımsal üretimin sekteye
uğraması ve insanlarımızın gıda güvencesinin sıkıntıya girmesi kaçınılmaz olacaktır. Bu durumlar göz
önüne alınarak çiftçilerimizin diğer esnaf ve ticaret
erbabı gibi değerlendirilmemesi ve kaldı ki marketler ve pazarlarda tüketicilere sunulan yüzlerce ürün
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Genel Başkan Çelik, Bağ-Kur primlerinin son iki yıldaki olağanüstü şartlar göz önüne alınarak bir defaya
mahsus olmak üzere Devlet tarafından karşılanması gerektiğini belirterek “ Köyden kente göçün önlenmesi yanında gittikçe azalan çiftçilik mesleğinin
özendirilmesi ülkemiz için hayati önem taşımaktadır.
Dolayısıyla Bağ-kur primlerinin teşvik ve özendirmek
amacıyla çiftçilerimize pozitif ayrımcılık yapılarak
Son iki yılda yaşanan Kuraklık, pandemi ve girdi fiyatlarının artışı nedeniyle Çiftçilerimizin BAĞ-KUR prim
borçları bir defaya mahsus olmak üzere Devletimiz
tarafından karşılanmalıdır. Ayrıca önümüzdeki yıldan
itibaren Bağ-Kur prim desteği sağlanması suretiyle
zor koşullarda üretim yapan çiftçilerimize, üreticilerimize sosyal devlet anlamında da bir görev ve vefa
borcu ödenmiş olacaktır” dedi.
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GENEL BAŞKAN ÇELİK,

“ YEM DESTEĞİ İÇİN ACİLEN EK BİR
KARARNAME ÇIKARILMALIDIR”
11.01.2022-Ankara- Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri
Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, küçükbaş
hayvan yetiştiricileri için acilen
yem desteği verilmesine ilişkin
birtakım açıklamalarda bulundu.
Genel Başkan Çelik, “Zor durumda olan yetiştiricilerimize yem
desteği verilmesi için acilen ek bir
kararname çıkarılmalıdır” dedi.
Çelik yaptığı açıklamada, Son
dönemde ekonomide yaşanan
olağanüstü şartların girdi fiyatlarını artırdığını ve bu durumun birim maliyetlerine olumsuz olarak
yansıdığını belirterek “ Yetiştiricilerimiz girdi fiyatlarındaki aşırı
artıştan tedirgin olmuş durumdadır. Kış aylarını yaşadığımız şu
günlerde hayvanları ağılda olan
yetiştiricilerimizin acilen karma
yeme ihtiyaçları var, bunu temin
edemedikleri takdirde hayvanlarını zararına da olsa elden çıkararak sürüsünü küçültme yoluna gidebilecekler. Bu da sektörümüze
olumsuz yansıyacaktır ” ifadelerine yer verdi.
TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik,
yetiştiricilerin girdi artışlarından
dolayı alım gücünün düştüğüne
vurgu yaparak ” TMO’nun arpaya yaptığı zammı geri çekmesi
yetiştiricimiz açısından sevindi-

rici olmuştur. Dolayısıyla Sayın
Bakanımıza ve TMO Genel Müdürümüze yetiştiricilerimiz adına
teşekkür ediyoruz. Ancak 2022
yılında yem, elektrik, mazot, ilaç
gibi girdilere gelen zamlar nedeniyle yetiştiricimiz ne yapacağını
bilemez durumdadır. Ayrıca yetiştiricimizin geçen yıla göre 2021 yılında alım gücündeki kayıp yüzde
30’lar civarındadır “ dedi.
Çelik, yem desteğinin acilen bir ek
kararname ile yetiştiricilere verilmesi gerektiğini belirterek “Tarım
ve Orman Bakanımızdan talebimiz Şubat-Mart aylarında yetiştiricilerimizin elinde olacak şekilde
acilen yem desteğinin verilmesi
ve bu desteğin kayıtlı hayvanların tamamını kapsamasıdır. Yem
desteği verilmediği zaman yetiştiricimiz zararına da olsa hayvanını yok pahasına satıyor. Bu da
bizi üzüyor. Dolayısıyla yemde
acilen destekle ilgili ek kararnamenin çıkarılmasını sektörümüz
adına talep ediyoruz. Yetiştiricilerimizin üretimi sürdürebilmesi,
köyünde kalabilmesi için bu desteği çok önemsiyoruz. 2022 için
belirlediğimiz küçükbaşta 75 milyon hedefimizi yakalayabilmemiz
için kritik olan bu dönemde yem
desteğinin verilmesi zor durumda
olan yetiştiricilerimiz için can suyu
niteliğinde olacaktır. dedi.

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Çoban Dergisi
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GENEL BAŞKAN ÇELİK, DESTEKLEMELER HAKKINDA
DEĞERLENDİRMEDE BULUNDU
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği
Genel Başkanı Çelik,
Küçükbaş hayvancılık desteklerinin verilmeye başlandığı
2006 yılından bu yana koyun sayısında yüzde 64, keçi
varlığında yüzde 80 artış sağlandığını söyledi.
Türkiye Damızlık Koyun Keçi
Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat
Çelik, AA muhabirine, küçükbaş
hayvancılık sektörüne verilen
desteklere ilişkin değerlendirmede bulundu.
Bu sektöre 2006 yılından itibaren destek verilmeye başlandığını hatırlatan Çelik, o yıl 5 lira
olan anaç koyun keçi desteğinin
2021 yılında koyunda 30 lira, keçide 35 lira olarak uygulandığını
bildirdi.
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Çelik, 15 yıllık dönemde desteklemeler sayesinde hem yetiştirici hem de anaç hayvan sayısında belirgin artışlar sağlandığına
işaret ederek, “Anaç koyun keçi
desteğinden 2008 yılında 88
bin yetiştirici faydalanırken bu
rakam 2020 yılı desteklemelerinde 201 bin 509 olarak gerçekleşti. Bu da destekleme alan yetiştirici sayısında yüzde 129’luk
bir artış olduğunu gösteriyor.
Ayrıca 2008’de 9 milyon 400
bin anaç koyun keçi destekleme
kapsamında yer alırken geçen
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yıl bu rakam 24 milyon 305 bin
oldu.” diye konuştu.
“Küçükbaş hayvancılığımızı destekler ayakta tutuyor”
Küçükbaş hayvan varlığındaki
artışta desteklemelerin çok büyük rolü olduğunu vurgulayan
Çelik, anaç koyun keçi desteklemeleri yanında sürü büyütme
ve yenileme başta olmak üzere,
daha önce hiç verilmemiş destekler sonucu küçükbaş hayvan
varlığının yıllar itibarıyla sürekli
arttığını bildirdi.

HABERLER

“2020 yılında koyun sayımız 42
milyon 127 bine, keçi sayımız 11
milyon 986 bine ulaştı. Toplam
küçükbaş hayvan sayımız 54
milyon 113 bini buldu. Desteklerin verilmeye başlandığı 2006
yılından bu yana koyunda yüzde
64, keçide yüzde 80 olmak üzere toplam küçükbaş hayvan varlığında yüzde 68 artış sağlandı.
Bu noktaya gelinmesinde Sayın
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın, ‘nüfus başına bir küçükbaş hayvan’ hedefi koyması
ve Sayın Tarım ve Orman Bakanı
Bekir Pakdemirli’nin daha önce
verilmeyen destekleri getirmesi etkili oldu. Desteklerin önümüzdeki süreçte de artırılarak
devam etmesi küçükbaş hayvancılık sektörünü çok daha iyi
yerlere getirecek, insanlarımızın
güvenli ve kaliteli kırmızı et ihtiyacı karşılanacaktır. Küçükbaş
hayvancılığımızı destekler ayakta tutuyor.”

Çelik, desteklerin verilmeye başlandığı 2006 yılında 25 milyon
617 bin koyun, 6 milyon 643 bin
keçi olmak üzere toplam 32 milyon 260 bin küçükbaş hayvan
varlığı bulunduğu bilgisini vererek, şunları kaydetti:

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Çoban Dergisi
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ÇELİK;
“2022 KÜÇÜKBAŞ
HAYVAN SAYI
HEDEFİMİZ 75 MİLYON”

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat Çelik, ülkedeki küçükbaş hayvan sayısının 57 milyonu geçtiğini belirterek, “2022’de
hedefimiz, küçükbaş sayısını 75 milyona çıkarmak.

ten Çelik, yetiştiricilerin hükümetin desteğine ihtiyaç
duyduklarını dile getirdi.

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez
Birliği Genel Başkanı Nihat Çelik, ülkedeki küçükbaş hayvan sayısının 57 milyonu geçtiğini belirterek,
“2022’de hedefimiz, küçükbaş sayısını 75 milyona çıkarmak.” dedi.

“Hükümetimizden, özellikle Tarım ve Orman Bakanı’mızdan acil olarak çiftçimize işletmenin büyüklüğüne göre küçükbaş hayvan başına yem desteği sağlanmasını istiyoruz. En önemli desteklerden biri bu
olur. Çiftçi yem desteği almadığı zaman hayvanı zararına da olsa elinden çıkarmaya çalışıyor. Bu durum
bizi üzüyor. Şu an hayvan ihracatı var. Hayvan ihracatı
yapan firmalar hayvanlarımızı ölmüş hayvan fiyatına
alıyorlar, bire alıp 5’e satıyorlar.”

Çelik,
AA
muhabirine,
küçükbaş
hayvan
yetiştiriciliğinde
bu
yıl
yaşanan
gelişmeleri
değerlendirdi ve gelecek yıla ilişkin beklentilerini
anlattı.
Son bir yılda hayvan sayısında artış sağlandığını ifade eden Çelik, “Hedefimiz, Türkiye’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da emir buyurduğu gibi
küçükbaş bazında her nüfus başına bir hayvan olacak
şekilde üretim planı yapılmasıydı. Bu konuda biz ve
il birliklerimiz gece gündüz demeden çalışıyoruz ve
çalışmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.
“Yetiştiriciler tedirgin”
Türkiye’de küçükbaş hayvan sayısının 57 milyona ulaştığı bilgisini veren Çelik, “2022’de hedefimiz, küçükbaş
sayısını 75 milyona çıkarmaktır.” ifadesini kullandı.
Çelik, son dönemde döviz kurlarında yaşanan
hareketliliğe işaret ederek, yetiştiricilerin bu
hareketlilik ve girdi maliyetlerindeki artış nedeniyle
tedirgin olduğunu söyledi.
Bu süreci en az hasarla atlatabilecek tek sektörün küçükbaş hayvan yetiştiriciliği sektörü olduğunu belir-
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Çelik, taleplerini şöyle ifade etti:

Çelik, Genç Çiftçi Hibe Projesi desteğiyle “300 koyun
projesi”nin de yeniden hayata geçirilmesini istedi.
“ İhracat, birlikler üzerinden yapılmalı”
Küçükbaş hayvancılıkta iç hareketliliğin çok önemli
olduğunu vurgulayan Çelik, Türkiye’nin kendi ihtiyacını kendisinin karşılaması gerektiğini söyledi.
Çelik, yetiştiricinin altın bileziğinin, yerli dolarının
koyun ve keçi olduğunu belirterek, “Yetiştiricilerimize
sesleniyorum, hayvanlarını ucuza elden çıkarmasınlar.
Bizim üretmekten başka şansımız yoktur. Artan
dövizden karlı çıkan bir ülke olmalıyız. Biz üretime
müsait bir ülkeyiz.” dedi.
Nihat Çelik, 84 milyonluk nüfusun gıda güvencesi olduklarını, bu kesimin sahipsiz kalmaması gerektiğini
ifade etti. Çelik, fırsatçıların küçükbaş hayvanları “yok
pahasına” almasına müsaade edilmemesi, ihracatın
birlikler üzerinden yapılması gerektiğini kaydetti.

ISLAH PROJELERİNİ DEĞERLENDİRDİ
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TÜDKİYEB GENEL BAŞKANI ÇELİK,

- Küçükbaş Hayvan Islahı Projeleri başarıyla devam ediyor
- Destekler hayvan sayısını, Islah Projeleri de et ve süt verimi artırdı
- 2022 Yılı Islah Projelerinde hamle yılı olacak
ANKARA - 30.11.2021 - Türkiye
Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri
Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel
Başkanı Nihat Çelik, uygulanmakta
olan ıslah projelerine ilişkin birtakım değerlendirmelerde bulundu.
Genel Başkan Çelik, bir yandan
desteklemelerle küçükbaş hayvan
sayısının arttığını diğer yandan da
uygulanan ıslah projeleriyle et ve
süt veriminde belirgin artışlar kaydedildiğini söyledi.
TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik,
küçükbaş hayvancılılıkta geçmişten bugüne gelindiğinde özellikle de 2006 yılı sonrasında büyük
gelişmeler kaydedildiğini ifade
ederek “ Şunu özellikle belirtmek
isterim ki son yıllarda başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip
Erdoğan olmak üzere Bakanlığımızın küçükbaş hayvancılık üzerindeki hassasiyeti, mevcut sorunların
çözümü konusundaki çabaları ve
Merkez birliğimiz koordinatörlüğünde 80 il birliğimiz ile ülkemiz
koyun ve keçiciliğinin geliştirilmesi
için yapılan çalışmalar, küçükbaş
hayvancılık sektörüne olumlu yansımıştır. “ dedi.
Genel Başkan Çelik, desteklemelerin küçükbaş hayvan sayını artırdığını bunun yanında ıslah projelerinin de et ve süt verimini artırdığına
dikkat çekerek “ Küçükbaş hayvancılığımız 2006 yılından bu yana ilk
defa destekleme kapsamına alınmak suretliyle çeşitli kalemlerle
desteklenmektedir. Bunun sonucunda küçükbaş hayvan varlığımız
yıllar itibariyle artarak bugün 55
milyon seviyesine ulaşmış ve bu
haliyle Avrupa birinciliğini korumaktadır. Diğer taraftan 2005 yılında başlatılan “Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Ülkesel Projesi”
2005-2010 yıllarını kapsayan birinci 5 yıllık dönemde, 12 ırk ve tipte 13
ilimizde uygulamaya konulmuştur.

Görülen yaygın etkisi, çalışılan tüm
popülasyonlarda somut ilerlemeler
kaydedilmesi sonucu Projenin bugün gelinen noktada, 21 koyun ve 6
keçi ırkında 55 ilimizde 167 alt proje
ile 1 milyon 200 bin küçükbaş hayvanla başarıyla yürütülmektedir.
Proje dâhilindeki ırklarımızın üzerinde çalışılan verimlerinde gözle
görülür artışları sahada memnuniyetle izliyoruz. Bu manada Sayın
Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli’nin
şahsında Tarımsal Araştırmalar ve
Politikalar (TAGEM) Genel Müdürlüğüne, Üniversitelerde projelerimize katkı veren akademisyenlerimize, birlik başkanlarımıza ve Proje
teknik elemanlarına şahsım ve sektörüm adına teşekkür ediyorum “
dedi.
Genel Başkan Çelik, ıslah çalışmalarında nihai hedefin hayvanlara
safkan damızlık ırk belgesi vermek
olduğunun altını çizerek ;
“Yetiştiricilerimiz, genel olarak koyundan keçiden gelecek geliri düşünmekte, ırkların korunması ve
saf yetiştirme gibi amaçları ikinci,
üçüncü planda tutmaktadır. Bunun
sonucunda bazı bölgelerde sürülerin karışık yapıda, farklı ırklardan ya
da bu ırkların sistemsiz melezlenmesi sonucu oluşan tiplerden oluştuğu görülmektedir. Bu kontrolsüz

melezlemeler sonucunda saf ırklarımızın ya da uzun çalışmalar sonucu oluşturulan melezlerin giderek
azaldığı bilinmektedir. Bizim öncelikli hedefimiz ıslahçalışmalarını
belli bir noktaya getirerek safkan
damızlık ırk belgesi vermek olacaktır. Bu anlamda sahip olduğumuz
ırkların korunması ve verimlerinin
geliştirilmesi de daha kolay olacaktır” ifadelerini kullandı.
Damızlık Koyun Keçi Yetiştirici Birliklerinin en önemli görevlerinden
birisinin hayvan ıslahı çalışmaları
olduğunu belirten Çelik, “ Küçükbaş hayvan ırklarımızın ıslahı bakımından model ve alt yapı özelliği taşıyan Halk Elinde Küçükbaş
Hayvan Islahı projelerini fazlasıyla
önemsiyoruz. TAGEM, Üniversitelerimiz ve Birliklerimiz paydaşlığında yürütülen bu projeler ülkemiz
genelinde başarıyla devam ederken diğer taraftan Hayvancılık Genel Müdürlüğümüz ile yaptığımız
protokol çerçevesinde de Soykütüğü Yürütme projelerimiz devam
etmektedir.Islah çalışmaları uzun
soluklu çalışmalar olduğu için ileriki dönemlerde daha güzel sonuçlar
alacağımıza yürekten inanıyorum.
Dolayısıyla 2022 yılının ıslah projelerinde hamle yılı olmasını temenni
ediyorum “ dedi.
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sinin de önemli olduğunu vurgulayan Çelik, “ Ülkemizde son yıllarda
küçükbaş hayvan sayısında artışlar
yaşanması bu bakımdan önemlidir.
Sayın Cumhurbaşkanımızın nüfus
başına bir küçükbaş hayvan olacak
şekilde artırılması talimatları, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr.
Bekir Pakdemirli’nin yeni destekler
vermesi küçükbaş hayvan sayımızın
57,4 milyona ulaşmasını sağlamıştır.
Bu sayının hedefimiz olan 90 milyona çıkarılması için Bakanlığımız ve
Birliklerimizle beraber gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Hedefimiz insanımızın sağlıklı kırmızı et ihtiyacını
ithalata gerek kalmadan karşılamaktır” dedi.
Kırsala dönüş projelerine ağırlık
verilmeli…

12.12.2021-Ankara-Türkiye
Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez
Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı
Nihat Çelik, Tutum, Yatırım ve Türk
Malları Haftası olarak da bilinen Yerli Malları haftası dolayısıyla yaptığı
açıklamada her alanda olduğu gibi
tarımsal ürünlerde de yerli malı kullanımının tercih edilmesinin önemine değinerek “Ülkelerin korumacı
politikalar izlediği pandemi süreci
bitkisel ve hayvansal üretimde kendine yeter ülke haline gelmemizin,
ne kadar önemli olduğunu bir kez
daha göstermiştir” dedi.
Genel Başkan Çelik, dünyada her
dokuz kişiden birinin açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu, pandemi
nedeniyle açlık probleminin daha da
artabileceğini bu nedenle tarımsal
üretimde kendine yeter ülke olmanın daha da önemlisi yerli malı kullanmanın önemli hale geldiğini belirterek ” Tarım sektörümüz büyük bir
potansiyele sahiptir. Bu potansiyelin
tamamının kullanılması durumunda
ülkemiz insanının gıda güvencesini
yerli üretimle sağlamakla kalmayız,
rahatlıkla içerisinde bulunduğumuz
coğrafyanın gıda ihtiyacını da karşılayabiliriz.” dedi.
Ülkemizde insanımızın gıda güvencesi için, bitkisel üretimin yanısıra
özellikle sağlıklı et ve süt ürünlerine
erişimin sağlanabilmesi amacıyla
küçükbaş hayvancılığın geliştirilme-
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Kırsalda yaşayan nüfusun her geçen
gün azaldığını, kırsalda yaş ortalamasının ise 55’e yükseldiğini ifade
eden Genel Başkan Çelik, Gençlerin
kırsala dönmesi ve üretime katılması
için gençlere yönelik projelere ağırlık
verilmesi gerektiğini belirterek, “Ancak bu şekilde tarım ve hayvancılık
ve özellikle de küçükbaş hayvancılığımızın yaşadığı sorunlar çözüm
bulacak, hedeflerimize daha kolay
ulaşmamız mümkün olacaktır.” değerlendirmesinde bulundu.
Küçük Aile işletmeleri desteklenmeli…
Yerli malı haftasında Küçük Aile İşletmelerinin sürdürülebilir üretimdeki rollerinin göz ardı edilemeyecek
kadar önemli olduğunu
belirten Genel Başkan
Çelik, Yayınlanan raporlara göre son beş yılda
on milyonlarca insanın
kronik olarak yetersiz
beslenenler safına katıldığını, yaklaşık 690
milyon insanın açlıkla
mücadele ettiği dünyada, gıda krizlerinin yaşanmaması için küçük
çiftçi ailelerinin desteklendiğini ifade etti.
Ülkemizde de tarımsal
işletmelerin büyük çoğunluğunun küçük aile
işletmelerinden
oluştuğunu belirten Çelik,
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“ Küçük Aile İşletmelerimiz tarımımızın sigortası, gıda güvencemizin
teminatıdır. Kırsalda Kalkınmanın
sağlanması için önemli yapı taşı olan
Küçük Aile İşletmeleri mutlaka pozitif ayrımcılık anlayışıyla daha çok
desteklenmelidir ”dedi.
Gıda israfını azaltmalıyız…
Genel Başkan Çelik, Dünya nüfusunun 2050 yılında 9,7 milyara ulaşacağının tahmin edildiğine de dikkat
çekerek “ Artan nüfusa karşılık,
tüketim alışkanlıklarının değişmesi, üretilen gıdanın yaklaşık yüzde
25’inin israf edilmesi, insanlığın gıda
güvencesini sorunlu hale getirmiştir.
Türkiye’de de her yıl 7,7 milyon tondan fazla gıda israf edilmekte ve her
yıl kişi başına 93 kilogram yiyecek
çöpe atılmaktadır. Dolayısıyla gıdada israfın azaltılması için ne gerekiyorsa yapılması mutlaka sağlanmalıdır “ dedi.
Açıklamasında yerli malı tüketimine
yoğunlaşılması gerektiğini vurgulayan Çelik, Yerli Malı Haftasının, 12-18
Aralık tarihleri arasında tüm okullarımızda her yıl çeşitli etkinliklerle kutlandığını, bu haftada çocuklarımızın,
yerli üretimin, tutumlu olmanın, israf
etmemenin, yerli üretim kullanımının
ekonomimize olan katkıları konusunda bilgilendirildiğini ifade ederek
“ Ancak yılın bir haftasında değil yıl
boyunca bu bilgilendirmelerin verilmesi geleceğimizin teminatı olan
çocuklarımız için en akıllıca yatırım
olacaktır “ görüşlerine yer verdi.
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da artırmaktadır. Dünyada olduğu
gibi ülkemizde de dijital teknolojilerin tarımda kullanıldığı düşünüldüğünde bu teknolojileri çiftçilerimize
aktaracak olan bir bakıma çiftçi ile
bilgi ve teknik arasında köprü vazifesi gören ziraat mühendislerinin
öneminin göz ardı edilmemesi gerekmektedir. Çünkü bitkisel ve hayvansal üretimden küresel ısınma
sorununun çözümüne kadar çok
geniş bir faaliyet alanı ziraat mühendisliği mesleğinin sorumluluğundadır” ifadelerine yer verdi.
Ziraat Fakülteleri ihtiyaca göre
mezun vermeli...

10.01.2022-Ankara- Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez
Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı
Nihat Çelik, ülkemizde tarımsal öğretimin başlamasının 176. Yıldönümü
nedeniyle açıklamalarda bulundu.
Genel Başkan Çelik, Türkiye’de ilk
tarımsal öğretim faaliyetlerinin 10
Ocak 1846`da İstanbul’da Yeşilköy semtinde bulunan Ayamama
Çiftliği`nde kurulan Mekteb-i Zirai
Şahane ile başladığını hatırlatarak
“ Bugün itibariyle Tarım, kalkınmanın hala ana sektörü durumundadır.
Bu nedenle tarım sektörünün problemlerinin çözümünde her zaman
yeni bilgi ve teknolojilere ihtiyaç
duyulmaktadır. Dolayısıyla Ziraat
Fakültelerimize bu anlamda çok
önemli görevler düşmektedir” dedi.
Ziraat
Mühendislerinin
ülke
tarımında önemli sorumlulukları
var...
Ziraat Mühendisliği mesleğinin önemine dikkat çeken Çelik, açıklamasında “ Tarım Öğretiminde 176 yıllık
geçmişe sahip olan Ziraat mühendisliği mesleğinin mensupları ülke
tarımına hizmet etmektedir. Ülkemizde tarım ve hayvancılıkta önemli
rol oynayan, insanların doyması ve
iyi beslenmesi sorunlarına çözüm
üretmek gibi üstlendiği önemli bir
sorumlulukla, tarımsal teknik ve teknolojileri yetiştiricilerimize aktaran
ziraat mühendislerinin önemini daha

Genel Başkan Çelik, ziraat fakültesi
ve mezun sayısının fazlalığına dikkat çekerek “ Ülkemizde 45’e yakın
ziraat fakültesi her yıl yaklaşık 4 bin
ziraat mühendisi mezun vermektedir. Tarımsal öğretimin başladığı
yıldan bu yana mezun olan 100 binin üzerindeki meslek mensubunun
yaklaşık yüzde 25’i işsizdir. Çok sayıda ziraat mühendisi mesleği ile ilgisi
olmayan işlerde çalışmaktadır. Diğer
taraftan her yıl mezun olan çok sayıda ziraat mühendisi ise ihtiyacın
üzerinde olması sonucu adeta işsiz
sayısının giderek artmasına neden
olmaktadır “ dedi.
Ziraat Fakültelerinde uygulamalı
derslere ağırlık verilmeli..
Fakültelerde verilen derslerin teorik
ağırlıklı olduğuna dikkat çeken Çelik,
“ Fakültelerin eğitim müfredatında
uygulamalı derslerin yetersiz kalması, öğretim için gelen öğrencilerin
büyük bir kısmının tarımla ilgilerinin
bulunmaması gibi olumsuzluklar
eğitimde kalitenin düşmesine neden
olmakta, bu yüzden yeni mezun mühendisler mesleklerini icra etmekte
zorlanmaktadırlar. Bu nedenle Ziraat mühendislerinin teorik ve pratik
bilgilerle donanımlı, analitik düşünebilen meslek mensupları olmaları
gerekmektedir. Fakültelerde teorik
eğitimin yanında daha çok pratik ve
uygulamalı eğitim verilmeli ki mezun
olan gençlerimiz sahada çiftçilere
yetiştiricilere daha faydalı olsun. Çiftçiyi bilgi ile buluşturan, bir bakıma
çiftçi ile bilgi ve teknik arasında köprü vazifesi gören Ziraat Mühendislerine günümüzde daha çok ihtiyaç

duyulmakta ve ziraat mühendislerinin görev ve sorumlulukları ile ziraat
mühendisliğinin önemi daha da artmaktadır ” dedi.
Küçükbaş hayvan yetiştiricileri
daha fazla eğitilmeli...
Küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin
her zamankinden çok eğitime ihtiyaçları olduğunun altını çizen Çelik, “ Ülkemizde Ziraat Mühendisliği mesleği için Tarım Öğretimi ne
kadar önemli ise yetiştiricilerimizin
eğitilmesi de en az o kadar önemlidir. “Balık verirsen bir kez doyurursun halkı, öğretirsen balık tutmayı, hep doyar karnı” deyişi bize
eğitimin ne kadar önemli olduğunu kısaca özetlemektedir. Bunun
bilincinde olan Merkez Birliğimiz
ve Birliklerimiz kurulduğu 2006
yılından bu yana görev yapan çok
sayıda personeli, Ziraat Mühendisleri,Veteriner Hekimleri ve Tarım
Danışmanlarıyla sahada, yetiştiricilerimize yönelik değişik eğitim
etkinlikleri ile çalışmalar yaparak
teknik ve teknolojileri yetiştiricilerimize aktarmaktadır. Yine 2006
yılından bu yana uygulanmakta
olan Halk Elinde Küçükbaş Hayvan
Islahı Ülkesel Projesinde 400 civarında ziraat mühendisi ve veteriner
hekim proje lideri ve proje teknik
elemanı olarak sahada görev yapmaktadır” dedi.
Genel Başkan Çelik, açıklamasını
Tarımsal Öğretimin 176. yılının ziraat mühendislerine ve öğrencilere
hayırlı olmasını temennileriyle sonlandırdı.
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ÇELİK : TÜRKİYE’DE GEÇEN YIL 3 BİN 200’ÜN
ÜZERİNDE ÇOBAN SERTİFİKA ALDI
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı
Nihat Çelik, 2021’de 3 bin 200’ün üzerinde çobana sertifika verildiğini bildirdi.
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik,
2021’de 3 bin 200’ün üzerinde çobana sertifika verildiğini bildirdi.
Çelik, AA muhabirine, geçen yılın
küresel ısınma ve kuraklık nedeniyle tarım ve hayvancılık açısından zor geçtiğini söyledi.
Tüm yaşananlara rağmen devletin
desteğiyle ayakta olduklarını ifade eden Çelik, “Bu olumsuzluklara
rağmen küçükbaş hayvan sayısında ciddi bir artış sağladık. Küçükbaş hayvan sayısını 48 milyondan
57 milyona çıkardık.” dedi.
Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın üretim planlamasında, Türkiye nüfusunun her birine bir küçükbaş hayvan düşecek
şekilde önerisi olduğunu anlattı.
Bu bağlamda, kırmızı et açığının
kapatılmasının yanı sıra sürü yönetiminin de önemine dikkati çe-
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ken Çelik, “Bu yıl pandemi dönemi
olmasına rağmen yaklaşık 3 bin
200’ün üzerinde çobana sürü yönetimi eğitiminin ardından sertifika verildi. Eğitimler sayesinde bu
işi daha bilinçli öğrenen çobanlarımız daha verimli hale geldi.” ifadelerini kullandı.
“Çoban istihdam desteği 5 bin liradan 6 bin liraya çıkarıldı”
Çobanlığın ata mirası ve kutsal bir
meslek olduğunu vurgulayan Çelik, şöyle devam etti:
“Eskiden çobanın adı anılmazken, mevcut hükümet döneminde
binlerce çobanımız il ve ilçe tarım
müdürlüklerinde eğitimden geçti,
sertifikasını aldı ve istihdam desteği sağlandı. Bu vesileyle çobanlığı
saygın bir meslek olarak görüyoruz. Bunun yanında çobanların yaşam koşullarının da iyileştirilmesi
yine hükümetimizin ve bakanlığımızın işidir. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin özellikle son bir yılda bizim için yaptığı
güzel hizmetleri oldu. Göçer hayvancılıkla ilgili yaşanan sıkıntıların
tamamı giderildi. Kayıt altına alı-
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namayan hayvanlar küpelenerek
kayıt altına alındı. Sürü büyütme
ve yenileme desteği 100 liradan
125 liraya çıkarıldı. Çoban istihdam
desteği ise 5 bin liradan 6 bin liraya çıkarıldı.”
Çelik, bu yıl küçükbaş hayvan sayısını 75 milyona çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti.
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SEKTÖRÜ
KON TV’DE
TARIM MASASINA
DEĞERLENDİRDİ

ÇİFTÇİ TV’DE
ÖNEMLİ
AÇIKLAMALARDA
BULUNDU
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Çelik, aşırı yükselen yem fiyatlarına da dikkat çekerek yem
fabrikalarının çok iyi bir şekilde
denetlenmesi gerektiğini ve bir
defaya mahsus kış ayları için yetiştiricilere hibe yem desteği verilmesini Bakanlıktan talep etti.
Çelik ayrıca çiftçilerin bağ-kur
primlerini ödeyebilmesi için makul seviyelere çekilmesini aksi
halde zaten azalmakta olan çiftçi
sayısının daha da azalabileceğine işaret etti.

Genel Başkan Çelik programda
Koyun Keçi İl Birlikleri ve Merkez
Birliğinin kuruluş günlerinden
bahsederek gelinen noktada küçükbaş hayvancılığa verilen desteklerin sektöre olumlu yansıdığını söyledi.

ürkiye Damızlık Koyun Keçi
Yetiştiricileri Merkez Birliği
(TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, 30 Aralık 2021 tarihinde
Kon Tv de Recep Cingöz’ün hazırlayıp sunduğu “Tarım Masası”
programına katılarak gündeme
dair önemli değerlendirmelerde
bulundu.
Genel Başkan Çelik programın
başında yayınlarıyla küçükbaş
hayvancılık sektörüne yaptığı hizmetlerin anısına program yapımcısı Recep Cingöz’e bir plaket takdiminde bulundu.
Genel Başkan Çelik, 2021 yılının
çok zor bir yıl olduğunu ancak
buna rağmen üretime devam ettiklerini belirterek döviz kurlarının
artışına dikkat çekmek üzere sahte dolar yakma eyleminde bulunduklarını dile getirdi.
Çelik, programda yetiştiricilerin,
çobanların külliyede Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından misafir
edilmesi talebini de ifade ederken
üretim planlamasına ilişkin görüşlerini açıkladı. Çelik 2021 yılında
yetiştiricileri zora sokan birtakım
sorunların çözüme kavuştuğunu
ifade ederek bir defaya mahsus
olmak üzere yetiştiricilere hibe
yem desteği verilmesi gerektiğinin altını çizdi.
Genel Başkan Çelik, programda
sektörün birçok konusunda değerlendirmelerini yaparak yeni yıl
mesajlarıyla programı sonlandırdı.

ürkiye Damızlık Koyun Keçi
Yetiştiricileri Merkez Birliği
(TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, 5 Ocak 2022 tarihinde Çiftçi Tv de Taner Öztürk’ün
hazırlayıp sunduğu “Çiftçiden
Haber” programına görüntülü
bağlanarakküçükbaş hayvancılık
gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik,
koyun keçi sütünün ana sütüne
eş değer olduğunu ama Ulusal
Süt Konseyince değerlendirmeye alınmadığına vurgu yaparak
Koyun Keçi Süt Konseyi kurulması talebinde bulundu.
Karkas et için yasal mevzuatların
da yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyleyen Çelik, kasapların
sakatatları gözardı ederek yetiştiricilerden hayvanlarını satın
aldığını ancak şu an ciğer başta
olmak üzere sakatatın yok satıldığını sözlerine ekledi.

TARIM TV’DE
SEKTÖRÜ
DEĞERLENDİRDİ

ürkiye Damızlık Koyun Keçi
Yetiştiricileri Merkez Birliği
(TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, 19 Ocak 2022 tarihinde
Web Tarım Tv de Arda Uzun’un
sunduğu “Tarım Gündemi” programına bağlanarak küçükbaş
hayvancılığın gündemine dair bir
takım değerlendirmelerde bulundu.

Çelik, başta yem olmak üzere
girdi fiyatlarındaki aşırı yükselişe
dikkat çekerek “ Bu kış aylarında girdi maliyetlerinin artmasıyla birlikte yem desteğine ihtiyaç
vardır. Bir defaya mahsus olmak
üzere kışlık yem desteği için ek
kararname çıkarılmasını Sayın
Bakanımızdan talep ediyoruz.
Bununla ilgili olarak bütçe oluşması durumunda inşallah bize
bir jest yapılacağına inanıyorum.
Yetiştiricilerimizin
hayvanlarını
elden çıkarmaması için bu tür
desteklere ihtiyacı vardır. Desteklerin sağlanması durumunda Sayın Cumhurbaşkanımızın
bize gösterdiği nüfus başına bir
küçükbaş hedefine adım adım
ulaşmak istiyoruz “ dedi.

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Çoban Dergisi

29

ZİYARETLER

GENEL BAŞKAN ÇELİK’DEN
DAİRE BAŞKANI KARA’YA HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri
Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı
Nihat ÇELİK, T.C Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Teşkilatlanma Daire Başkanlığı görevine atanan Fatih KARA’ya bir ziyarette bulundu.
TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, Daire
Başkanı Kara’ya makamında yaptığı ziyarette hayırlı olsun temennilerinde bulundu.

KONYA KARAPINAR KAYMAKAMI MURAT VE
BELEDİYE BAŞKANI YAKA’DAN ÇELİK’E ZİYARET
Konya Karapınar Kaymakamı Oğuz Cem
Murat ve Belediye Başkanı Mehmet Yaka,
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri
Merkez Birliğine bir ziyarette bulunarak
Merkez Birliğinin olağan genel kurulu münasebetiyle hayırlı olsun temennilerinde
bulundular.
TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek kendilerine nazik ziyaretlerinden
dolayı teşekkür etti.

KONYA KARATAY İLÇESİ MAHALLE MUHTARLARINDAN
GENEL BAŞKAN ÇELİK’E ZİYARET
Genel Başkan Çelik, Merkez Birliği Yönetim
Kurulu Üyesi ve Konya İli Damızlık Koyun Keçi
Yetiştiricileri Birliği Başkanı Fettah Öztürk
beraberindeki Konya Karatay İlçesi Mahalle
Muhtarlarını kabul ederek birtakım görüşmelerde bulundu.
Çelik ‘‘Karatay Muhtarlar Derneği Başkanı ve
Divanlar Mahallesi Muhtarı Sayın Ali Eken,
Zincirli Mahallesi Muhtarı Sayın Sedrettin İriş,
Ağsaklı Mahallesi Muhtarı Sayın Kamuran Özkan, Ortakonak Mahallesi Muhtarı Sayın Ali
Can ve Karapınar AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Sayın Ali Ercan İvriz’in nazik ziyaretlerinden dolayı Konya halkı adına kendilerine
teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum “ dedi.

30

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Çoban Dergisi

ZİYARETLER0

SİNOP TÜRKELİ KAYMAKAMI YILMAZ’DAN
GENEL BAŞKAN ÇELİK’E ZİYARET

Sinop Türkeli İlçe Kaymakamı Mesut Ozan
Yılmaz Merkez Birliğinde Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği
(TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik’e
bir ziyarette bulundu.
TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, ziyarete
ilişkin olarak “ Çok Değerli hemşerim, Sinop Türkeli İlçe Kaymakamı Sayın Mesut
Ozan Yılmaz Merkez Birliğimiz Olağan
Genel Kurulu dolayısıyla hayırlı olsun dileklerini iletmek üzere ziyarette bulundular.
Hizmet adamı Sayın Kaymakamıma nazik
ziyaretleri için şahsım ve Merkez Birliğim
adına teşekkür ediyor görevinde üstün başarılar diliyorum.” dedi.

TARIMSAL BAL ÜRETİCİLERİ YÖNETİCİLERİ GENEL BAŞKAN
ÇELİK’İ MAKAMINDA ZİYARET ETTİ
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri
Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı
Nihat Çelik, Tarımsal Bal Üreticileri Merkez
Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah
Tekbaş, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Yalçın Sezer, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Van Gevaş Bal Üreticileri Birliği
Başkanı Fırat Çenberlitaş ve Tekirdağ Malkara Süleymanpaşa Bal Üreticileri Birliği
Başkanı Hasan Akyol ile Merkez Birliğinde
bir araya gelerek sektörler arası görüş alışverişinde bulundu.
Genel Başkan Çelik görüşmelere ilişkin
olarak “ Nazik ziyaretleri ve ürettikleri bal
takdimleri için şahsım ve sektörüm adına
teşekkür ediyor çalışmalarında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

ÇANKAYA, HAYMANA, BALA SÜT YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ
BAŞKANI TAŞKIN’DAN ÇELİK’E ZİYARET
Küçükbaş hayvan yetiştiricisi ve aynı zamanda Çankaya, Haymana, Bala Süt Yetiştiricileri Birliği Başkanı Celal Taşkın Merkez
Birliğinin 4.Olağan Genel Kurulu dolayısıyla Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat Çelik’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Ziyarette ayrıca Ulusal Süt Konseyince 29
Kasım 2021 tarihinde açıklanan çiğ süt tavsiye fiyatı hakkında da değerlendirmelerde
bulunuldu.
Genel Başkan Çelik, ziyaretlerinden dolayı
Başkan Taşkın’a teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.
Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Çoban Dergisi
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ZİYARETLER

GENEL BAŞKAN ÇELİK’TEN
ŞEHİR HASTANELERİ BAŞHEKİMİ ATEŞ’E ZİYARET

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri
Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı
Nihat Çelik, Ankara Şehir Hastaneleri Baş-

hekimi Doç. Dr. İhsan Ateş’i makamında
ziyaret etti. Genel Başkan Çelik ‘‘Kadim
Dostum Sayın Doç. Dr. İhsan Ateş’i makamında ziyaret ettim. Kendilerinin ilgi ve
alakasından dolayı teşekkür eder, bu vesileyle tüm hastalarına da acil şifalar dilerim’’ dedi.

GENEL BAŞKAN ÇELİK’E HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri
Merkez Birliği (TÜDKİYEB) eski Genel Başkan Yardımcısı ve Siirt Birlik Başkanı Ali İlbaş, TÜDKİYEB eski Yönetim Kurulu Üyesi
Şevket Avcı , Mersin Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı ve Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı, Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği eski Başkanı Hüseyin Cinbek,
Siirt Koyun Keçi Birliği Proje Teknik Elemanı
Maşallah Özevin Merkez Birliğine nezaket
ve hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.
TÜDKİYEB Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Akdoğan’ın da hazır bulunduğu ziyaretten dolayı Genel Başkan Çelik teşekkür
ederek başarı temennilerinde bulundu.

GENEL BAŞKAN ÇELİK,
BURSA BİRLİK BAŞKANI YILDIRIM ORAN’I MAKAMINDA KABUL ETTİ
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Nihat Çelik,

Bursa Birlik Başkanı Yıldırım Oranı Makamında kabul etti. Çelik, ‘‘Bursa Birliğimizin değerli Başkanı aynı zamanda Merkez
Birliğimiz Danışma Kurulu Üyesi Veteriner
Hekim Yıldırım Oran Merkez Birliğimize
bir ziyarette bulundu. Sayın Başkanımızla
sektörümüze ilişkin bir takım görüşmelerde bulunduk. Nazik ziyaretleri için kendisine teşekkür ediyor birlik beraberlik içerisinde başarılarının devamını diliyorum’’
ifadelerini kullandı.
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ZİYARETLER

GENEL BAŞKAN ÇELİK AĞRI BİRLİK BAŞKANI SAMANCI’YI
MAKAMINDA KABUL ETTİ

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez
Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, Ağrı
İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı
Mehmet Nuri Samancı’yı Merkez Birliğinde makamında kabul etti.
TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, ziyarete ilişkin “
Ağrı Birliğimizin çok değerli Başkanı, kadim dostum Mehmet Nuri Samancı Merkez Birliğimize hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak sektörümüzle ilgili
görüşmelerde bulunduk. Seçim surecinde İlkeli ve
samimi duruşuyla her zaman yanımızda olan Sayın Başkanıma ziyaretlerinden dolayı şahsım, Yönetim Kurulu Üyelerim ve sektörüm adına teşekkür ediyor birlikte el ele vererek hizmet yolunda
daha güzel işlere imza atma temennisiyle çalışmalarında başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

GENEL BAŞKAN ÇELİK, GAZİANTEP BİRLİK BAŞKANI
TÜRKMAN’I MAKAMINDA KABUL ETTİ
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat
Çelik, Gaziantep Birlik Başkanı Osman Türkman ve beraberindeki Yönetim Kurulu Üyesi
Mustafa Kaya ile İş insanı Erdal Arul’u Merkez
Birliğinde makamında kabul etti.
TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik ziyarete ilişkin
“ Gaziantep Birlik Başkanımız Osman Türkman, Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kaya ve İş
insanı Erdal Arul ile birlikte Merkez Birliğimizin
olağan genel kurulunda yeniden seçilmemiz
sebebiyle hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.
Sayın Birlik Başkanım ve beraberindekilere bu
nazik ziyaretlerinden dolayı Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyelerim adına teşekkür ediyor
çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

GENEL BAŞKAN ÇELİK,
İZMİR VE GİRESUN BİRLİK BAŞKANLARINI MAKAMINDA KABUL ETTİ
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri
Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı
Nihat Çelik, İzmir İli Damızlık Koyun Keçi
Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ferhan Eroğlu,
Giresun İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri
Birliği Başkanı Adem Yavuz ve Başkan Yardımcısı Celali Korkmaz’ı makamında kabul
ederek bir takım görüşmelerde bulundu.
Genel Başkan Çelik, ziyarete ilişkin “ Kendilerine nazik ziyaretleri için şahsım ve
sektörüm adına teşekkür ediyor birlik ve
beraberlik içerisinde el ele omuz omuza
hizmetlerimize devam etme temennilerimle çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.
Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Çoban Dergisi
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ZİYARETLER

GENEL BAŞKAN ÇELİK,
MALATYA BİRLİK BAŞKANI AKIN’I MAKAMINDA KABUL ETTİ
Çelik, Malatya Birlik Başkanı İhsan Akın ve
Yönetim Kurulu Üyesi Levent Hanbay’ı makamında kabul ederek bir takım görüşmelerde
bulundu.
Çelik ziyarete ilişkin “Malatya Birliğimizin çok
değerli başkanı, can dostum, kardeşim, geçen dönem birlikte görev yaptığımız yol arkadaşım İhsan Akın ile Yönetim Kurulu Üyesi
Levent Hanbay Merkez Birliğimize bir ziyarette bulundular. Kendilerine nazik ziyaretleri
için şahsım ve sektörüm adına teşekkür ediyor dün olduğu gibi yarınlarda da birlik ve
beraberlik içerisinde el ele yolumuza devam
temennilerimle çalışmalarında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

GENEL BAŞKAN ÇELİK, ANKARA VE KIRŞEHİR BİRLİK
BAŞKANLARINI MAKAMINDA KABUL ETTİ
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri
Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı
Nihat Çelik, Ankara İli Damızlık Koyun Keçi
Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hasan Kılınç ve
Kırşehir İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Erol Doğan ile beraberindekileri makamında kabul ederek birtakım
görüşmelerde bulundu.
Çelik ziyarete ilişkin olarak 2.Ekim tarihinde
yapılan genel kurulumuz sebebiyle yaptıkları hayırlı olsun ziyaretleri ve seçimdeki ilkeli duruşlarıyla desteklerinden dolayı şahsım ve sektörüm adına kendilerine teşekkür
ediyor birlikte hizmet yolunda başarılar diliyorum. “ dedi.

GENEL BAŞKAN ÇELİK
KARS BİRLİK BAŞKANI SADIKOĞLU’NU MAKAMINDA KABUL ETTİ
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı
Nihat Çelik, Kars Birlik Başkanı Ali Gürbüz
Sadıkoğlu ve Kars’lı İş İnsanı Erbil Hüryurt’u
makamında kabul ederek küçükbaş hayvancılık sektörüne ilişkin bir takım görüşmelerde
bulundu.
Çelik, kabule ilişkin olarak da “ Kars Birliğimizin Çok Değerli Başkanı Ali Gürbüz Sadıkoğlu
ve Kars’lı İş İnsanı Erbil Hüryurt Merkez Birliğimizin 4.Olağan Genel Kurulu dolayısıyla hayırlı olsun ziyaretinde bulundular. Kendilerine
ziyaretlerinden dolayı şahsım ve sektörüm
adına teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.
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ZİYARETLER

GENEL BAŞKAN ÇELİK,
ÇORUM BİRLİK HEYETİNİ KABUL ETTİ

Genel Başkan Çelik, Çorum Birlik Başkanı Birol Alanbay, Başkan Yardımcısı Cafer Harputlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Mürsel Bostancı ve
Abidin Argunşah’ı makamında kabul ederek
bir takım görüşmelerde bulundu.
Çelik kabule ilişkin olarak “ Çorum Birliğimizin
Değerli Başkanı Birol Alanbay, Başkan Yardımcısı Cafer Harputlu, Yönetim Kurulu Üyeleri
Mürsel Bostancı ve Abidin Argunşah genel
kurulumuz dolayısıyla hayırlı olsun ziyaretinde bulundular. Kendilerine nazik ziyaretleri için
şahsım ve sektörüm adına teşekkür ediyor birlik ve beraberlik içerisinde el ele omuz omuza
hizmete devam temennilerimle çalışmalarında
başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

GENEL BAŞKAN ÇELİK,
MUŞ BİRLİK BAŞKANI SALKIM’I MAKAMINDA KABUL ETTİ
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat
Çelik, Muş Birlik Başkanı Nimet Salkım, Başkan
Yardımcısı Sami Konuk ve Birlik Müdürü Evliya
Karaman’ı Makamında kabul ederek bir takım
görüşmelerde bulundu.
Genel Başkan Çelik ziyarete ilişkin “ Merkez
Birliğimize hayırlı olsun ziyaretinde bulunan
Muş Birlik Başkanımız Nimet Salkım, Birlik Başkan Yardımcımız Sami Konuk ile Birlik Müdürümüz Evliya Karaman’a ziyaretlerinden dolayı
şahsım ve sektörüm adına teşekkür ediyor, yetiştiricilerimize hizmet yolunda birlik beraberlik
içerisinde daha güzel işlere imza atma temennisiyle çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

EKİNCİ VE AKIN’DAN
GENEL BAŞKAN ÇELİK’E ZİYARET
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat
Çelik, Bitlis Koyun Keçi Birliğinin Başkan Yardımcısı ve Mutki AK Parti İlçe Başkanı Ali Akın
ile iş İnsanı Sadık Ekinci’yi makamında kabul
ederek küçükbaş hayvancılık sektörüne ilişkin
bir takım görüşmelerde bulundu.
Genel Başkan Çelik ziyarete ilişkin “ Bitlis Birliğimizin Başkan Yardımcısı ve Mutki AK Parti
İlçe Başkanı Sayın Ali Akın ile Çok değerli iş İnsanımız Sayın Sadık Ekinci’nin ziyaretleri vesilesiyle uzun zamandır görüşemediğimiz kadim
dostlarımla hasret giderdik. Nazik ziyaretlerinden dolayı kendilerine çok teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.” dedi.

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Çoban Dergisi

35

MAKALE

KÜÇÜKBAŞ HAYVAN BARINAĞI:
AĞIL, KIŞLA, SAYA, DAM
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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü,
Terzioğlu Yerleşkesi, 17100-Çanakkale

Ç

iftlik hayvanlarının en fazla etkilendiği ve etkileşime
girdiği en önemli çevre faktöründen birisi barınaktır. Barınak,
evcilleştirme sonrası insanların
hayvanlara sağladığı ve planlamada en fazla hata yapabildiği ve
örneğin beslemeye göre sonradan
değiştirilmesi daha zor olan bir
çevre etmenidir. Barınakların etkileri beslenme ve hastalık gibi doğrudan ve kısa sürede görülmese
de uzun süreçte toplam üretim ve
sürdürülebilirliği önemli ölçüde etkiler. Hayvancılıkta kullanılan barınaklar öncelikle “geçici” ve “kalıcı”
olarak ikiye ayrılır. Geçici barınaklar ağırlıklı doğal meraya dayalı
yapılan ekstansif üretim sistemleri
olarak tanımlanan hayvancılık sistemlerinde kullanılmaktadır. Geçici
barınaklarda hayvanın zapturapt
altında tutulması ve gerektiğinde
yağış, güneş gibi koşullardan korunması öncelikli amaçtır. Kalıcı
barınaklar ise hayvanların günlük
zaman dilimi içerisinde belirli sürelerle veya sürekli olarak vakit
geçirdiği alanlardır. Bu çalışmada ağırlıklı olarak kalıcı barınaklar
üzerinde durulacaktır.
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Ağıl yeri ve inşası
Barınak yapılacak yerin seçiminde
dikkat edilmesi gereken en temel
noktalar yol, su, elektrik altyapısıdır. Ancak barınak inşa edilecek
yerin seçiminde topoğrafya da
en az yol, su elektrik altyapısı kadar önem arz eder. Barınak yerine
ulaşım yılın tüm zamanlarında, en
kötü iklim koşullarında dahi sağlanabilmelidir. Merkeze uzaklık,
hammadde ve ürün pazarlama
açısından önem arz ettiği gibi, kısa
süreçlerde müdahale gerektiren
durumlarda da (Sağlık sorunları,
hırsızlık vb.) önemlidir. Hayvancılıkta su gereksinimi yapılacak hayvancılık faaliyetine göre değişiklik
gösterirken, hayvanlara sürekli
olarak 15-18 °C sıcaklıkta temiz su
sağlanmalıdır. İşletmenin elektrik
gereksinimi işletmede bulunan
makine ve teçhizata göre değişiklik gösterirken, hayvancılıkta
kullanılacak olan rüzgâr ve güneş
enerjisi ile elektrik üretimi çok iyi
değerlendirilerek ele alınmalıdır.
Barınakta elektrik özellikle sağım
makinesi ve sütün saklanması açısından önem arz eder.
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Barınağın dere yatağına yapılmamasına, bulunduğu yerin taban
suyunun yüksek olmamasına, barınağın belirli bir yükseltide olmasına (taban arazideki barınaklarda
özellikle kış aylarında zemin nemliliğinde büyük sıkıntılar yaşanabilir) ancak sert ve hakim rüzgarlara tamamen açık olmamasına,
ağır sanayi bölgeleri ile yerleşim
yerlerine uzak olmasına, zeminin
sağlam olmasına, barınağın uzun
kenarlarının hakim rüzgarlara (genellikle kuzey batıdan esen poyraz
ve güney batıdan esen lodosa)
açık olmamasına dikkat edilmelidir. Barınak hafif eğilimli bir alana
inşa edilmeli ve barınak ve eklentilerinin yerleşimleri işletmenin ileri
hedeflerine göre büyümeye elverişli biçimde yapılmalıdır.
Ülkemizde tüm coğrafik bölgeler
düşünüldüğünde kapalı ağıl yapımının gereksiz olduğu rahatlıkla söylenebilir. Sıcaklığın 0 °C’nin
altına düştüğü bölgelerde ağılın
güneye ya da güneydoğuya bakan uzun kenarı branda ile örtülebilecek şekilde yapılabilir. Barınak
ikliminin optimizasyonu ve traktör
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gibi makine-teçhizatın barınak içine girebilmesi için ağıl yüksekliği
en az 3 m olması gerekirken, ağıl
genişliği arttıkça yüksekliğinin de
hava sirkülasyonu ve ağıl içi hava
hacmini sağlaması adına yükseltilmesi gerekmektedir. Ayrıca 6 m’yi
geçen tüm ağıllarda mutlaka mahya noktalarında baca veya açıklık
bırakılmalıdır.
Hayvancılıkta işgücü gerektiren
ve işlerin büyük bir bölümünü
oluşturan faaliyetlerin ikisi yemleme ve temizlik olması nedeniyle
barınağın inşası sırasında dikkat
edilmesi gereken en temel noktalardan birisi “yemleme ve temizliğin kısa sürede yapılabilmesi” dir.
Yemleme ve temizlikte en ekonomik ve sürdürülebilir makine
ve ekipmandan mutlaka yararlanılmalıdır. Sahada büyük kapasiteli ağıl yapılırken dahi yemleme
ve temizliğin elle yapmak üzere
düzenleme yapıldığı ve sonrasında iş gücü ve hijyen anlamında
büyük sıkıntılar çekildiği gözlenmektedir. Bu noktada en büyük
sıkıntılardan birisi ağıl zemininde
fazla miktarda gübre birikmesi
ve temizlenen gübrenin ağıl içi
ve etrafından uzaklaştırılmaması
nedeniyle bit, pire, kene vb. parazit ve haşarat sorununun çözülememesidir. Örneğin Çanakkale
yöresinde özellikle zeminde ve
ağıl içinde biriken gübre varlığı ve
eksik kültürel önlemler nedeniyle keçi yetiştiricilerinin büyük bir
bölümünde pire çok önemli bir
sorun haline gelmiştir. Ağılın temizlik ve hijyeninin yeterince dikkat edilmemesi, gübrenin ağıldan
uzaklaştırılmaması ve zamanında
uygun şekilde yapılmayan parazit
mücadelesi yerine tamamen hayvana yönelik olarak yanlış ve eksik
kimyasal kullanımı nedeniyle pire
ile mücadelede yetersiz kalındığı gibi, kimyasalların hayvansal
ürünlerde kalıntı sorunu da yaşanabilmektedir.
Ağıl inşasında diğer önemli konulardan birisi de yapımında kullanı-

lan malzemelerdir. Ağıl inşasında
yaygın olarak tuğla kullanılırken
alternatif malzemeden yapılar da
görülebilmektedir. Bu yapılar bölgenin iklim ve topografyası değerlendirilerek kullanım ömürleri de
dikkate alınarak çok iyi analiz edilerek değerlendirilmelidir. Örneğin tünel (çadır) tipi barınaklarda
havalandırma yığma ağıllara göre
daha iyi olabilirken, gün içerisinde
sıcaklık değişim aralıkları yüksek
düzeylerde olabilmektedir. Ülkemizde özellikle süt sığırı barınaklarında bir standart yakalandığı
gözlenirken, küçükbaş barınaklarında henüz bir standarttın yakalanmadığı ve çok basit ya da çok
komplike ve modern barınakların
yapıldığı gözlenmektedir. Barınak
yapımında önemli olan barınağa
yapılan “masraf” değildir. Barınak
yapımında önemli olan barınağın
yetiştirilecek olan “hayvanın biyolojisine” uygunluğu ile ağıl yönetiminin kolay olmasıdır. Bunun için
de barınak planlamasından önce
bu konuda uzman bir Ziraat Mühendisinden yardım alınmalıdır.
Ağıl içi
Geçmişte koyun ve keçi yetiştiriciliği daha ziyade doğal meraya dayalı olan ekstansif üretim
sistemlerinde yapıldığı için ağıllar herhangi bir bölmelendirme
ve geçiş yolları yapılmadan inşa
edilmiştir. Ancak son dönemlerde ekstansif sistemlerin azalması
ve entansif sistemlerin artmasına
bağlı olarak hayvanların barınakta
geçen zamanları artmıştır. Dolayısıyla geçmişte çok fazla önem arz
etmeyen ağıl içi bölmelendirme ve
geçiş yolları günümüzde ciddi biçimde önem arz etmektedir. Öyle
ki, entansif sistemlerde sürü içerisinde gebe, sağmal, kısır, erkek,
dişi ve farklı yaşlara ilişkin gruplar
bulunurken, gün içerisinde dahi
ağıl için ciddi bir sürü hareketliliği
olmaktadır. Ağıl inşasında gereksiz
bir masraf gibi görünen ağıl içi yol
ve bölmelendirmeler iş gücü kolaylığı, hayvan performansı ve hu-

zuru (refahı) bakımından çok ciddi
geri dönüş sağlamaktadır.
Küçükbaş işletmesinde analı büyütme programı uygulanıyor ise
yavrunun geçebileceği ama ananın geçemeyeceği bir geçiş modeli olan süzek (krep) sistemi için
ana ve yavrunun bölmeleri yan
yana planlamalıdır. Bu planlamada gruptaki ana sayısı 25 ile 50
baş arasında olmalı daha büyük
gruplandırmada özellikle buluşma,
emişme ve yavruyu kabul etmeme
problemlerinin olacağı unutulmamalıdır. İşletmede anasız, diğer bir
deyişle yapay büyütme yapılıyor
ise bu noktada özellikle oğlak ya
da kuzuların barındırıldığı ağılın sıcaklığının 15 °C’nin altına düşmeyecek şekilde planlanması yerinde
olacaktır.
Ağıl yapımında ağıl içi düzenlemeler ağılda günlük işlerin kısa sürede ve hayvanları strese sokmadan
yapılmasına olanak sağlamalıdır.
Ağıl içinde hayvan sirkülasyonunu
sağlayacak yolların yanında özellikle yemlemede kullanılacak yem
yollarının mutlaka inşa edilmesi
gerekmektedir. Ayrıca ağılda temizliğin kısa sürede yapılabilmesi
için mekanizasyon kullanılmasına
izin verecek şekilde yol ve modüler sistemler olmalıdır.
Ağıl yapımında hayvan başına alan
hesaplaması yapılırken erkeklerin
sürü içinde olup olmaması, büyütme programı (analı büyütme,
yapay büyütme), kuzu veya oğlakların sürüde kalma süresi (kasaplık veya damızlık sürüden ayrılış yaşları), sürü yenileme oranı,
özellikle koyunlarda yıl içerisindeki doğum dönemleri ve kuzu verimleri dikkate alınmalıdır. Hayvan
başına ağıl içi alan tür ve ırka göre
değişmekle beraber 0,75-2,00 m2
arasında değişir. Yemlik genişliği
ırklara göre değişkenlik gösterir
ancak genellikle keçilerde 30-35
cm, koyunlarda 35-40 cm olarak
planlanır. Yavru başına alan ise tür,
ırk ve yaşa göre değişmekle beraber 0,35-1,00 m2 arasında olmalı-
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dır. Ağıl içi alan hesabında özellikle
keçilerde boynuzun varlığı dikkate
alınmalıdır. Bu durumda hayvan
başına beslenme ve dinlenme alan
gereksinimi artarken, yemlemede
sığırlarda olduğu gibi kilitleme sistemi eşit yem paylaşımını sağlar
ve kavga ve yararlanmamaların da
önüne geçilir.
Ağıl zemini
Küçükbaş hayvancılıkta da sığırcılıkta olduğu gibi yem ve meranın işletme tarafından sağlandığı
ve hayvanın zamanının büyük bir
bölümünü barınakta geçirdiği entansif sistemlerin artmasıyla, barınak zeminin tipi ve yönetimi daha
da önem arz etmeye başlamıştır.
Ülkemizde “doğal” olduğu düşünülerek toprak zeminin tercih edildiği görülmektedir. Oysaki toprak
zeminler birkaç gün içerisinde dışkı ve idrar nedeniyle doğal olarak
tanımlanan özelliklerini tamamen
kaybetmektedirler. Toprak zeminde kirlilik ve nemlilik ile kötü havalandırma koşullarından dolayı
ergin hayvanlarda tırnak (özellikle
kapalı ve zemini ıslak zeminlerde
ayak çürüklüğü rahatsızlığı sıkça
yaşanabilir) ve meme rahatsızlıkları ile yavrularda ishal ve solunum
yolu problemleri klinik boyutlarda
görülebilmektedir. Bunun yanında
kirli ve nemli zeminde hayvanların yatmak istemedikleri ve yatma
davranışlarını azalttıkları gözlenmiştir. Dolayısıyla klinik rahatsızlıkların yanında, hayvanların normal
davranışlarını yerine getirememesi ve oluşan stres nedeniyle
hayvanlarda performans olumsuz
etkilenebilmektedir. Ayrıca toprak zeminde temizlik işlemleri zor
olduğu gibi (zeminde oyukların
oluşması, gübrenin tam temizlenememesi vb.) hijyen de yeterince
sağlanamamaktadır. Toprak zemin
yerine beton zemin temizlik ve hijyen açısından daha iyi görünmektedir. Ancak özellikle beton zeminin doğrudan kullanımında zemin
sıcaklığı, kirlilik ve nemlilik problemleri görülebilmektedir. Beton
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zeminde bu olumsuzlukları gidermek için altlık malzemesi kullanmak en iyi çözümlerden birisidir.
Altlık malzemesi hayvanın sağlığını
olumsuz etkilemeyecek, su tutma
kapasitesi yüksek ve ekonomik olmalıdır. Bu amaçla dünyanın farklı
bölgelerinde saman yanı sıra odun
talaşı, kâğıt artıkları, besin değeri
olmayan çeşitli bitki artıkları, kum,
çakıl taşı gibi altlık materyaller kullanılabilmektedir.
Çiftlik hayvanlarında yapılan zemin tercihi çalışmalarında hayvanlar tarafından en çok tercih edilen
altlığın saman olduğu belirlenmiştir. Saman doğal bir materyal
olmasının yanında çok iyi bir izolasyon malzemesidir. Ancak samanın yüksek su tutma kapasitesine
bağlı olarak zamanla artan nemlilik
ve kirlilik nedeniyle yüksek mikroorganizma faaliyeti görülebilmektedir. Bunun yanında ülkemizde
samanın doğrudan hayvan beslemede kullanılması saman materyalinin maliyetini de artırmaktadır.
Bu sebeple ülkemizdeki ağıllarda
saman altlık kullanımı oldukça kısıtlıdır. Süt keçilerinde yapılan bir
çalışmada saman altlıklı zemine
alternatif olarak keçilerin en fazla
kauçuk zemini tercih ettikleri gözlenmiştir. Bu hayvanlar tahta ızgara zemini çok düşük düzeylerde ve
özellikle kış mevsiminde neredeyse hiç tercih etmemişlerdir. Oysaki
ızgara zeminler özellikle zeminin
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temiz kalması nedeniyle birçok
küçükbaş hayvan işletmesinde
tercih edilmektedir. Diğer yandan
süt keçilerindeki bazı çalışmalarda
da plastik ızgara zeminin tel ızgara zemine göre biraz daha fazla
tercih edildiği gözlenmiştir. Dolayısıyla ızgara zeminden kaçınılmayacaksa en azından malzeme tipinin hayvanlara uygunluğu dikkate
alınmalıdır.
Dünyada sığır, domuz ve kanatlı
yetiştiriciliğinde zemin konusunda
çalışmaların yoğunlaştığı gözlenirken, son dönemlerde küçükbaş
hayvancılıkta da zemin konusunda çalışmalar artmıştır. Örneğin
süt sığırlarında hayvanların geçiş
yollarındaki zeminin dahi kauçuk
ızgara yapılması önerilmektedir.
Böylelikle ızgara sistemiyle kuru
kalan ve kauçuk ile yumuşaklık
sağlanan zeminde, tırnak sert ve
ıslak ortamdan korunmaktadır.
Hayvanların zamanlarının büyük
bir bölümünü barınak içerisinde
geçirdiği düşünüldüğünde hayvanların yeterli ölçüde alana, kuru,
yumuşak ve uzun süre dinlenebilmesine olanak verecek bir zemine
ihtiyacı bulunmaktadır. Bunların
yanında zemin maliyetinin düşük,
kısa sürede temizlenerek dezenfekte edilebilecek ve uzun süre
hayvan sağlığına zarar vermeden
kullanılabilecek bir malzemeden
olması gerekmektedir.
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eçen senen yeni bir yıla girerken herkesin ortak dileği, korona belasından kurtulmak ve sağlıklı günlere ulaşmak
şeklindeydi. Kimi can korkusuyla,
kimi de alınan tedbirler nedeniyle
karşılaştığı ekonomik kayıplardan
dolayı bu hastalığı bir “küresel
bela” olarak görüyordu. Ama zamanla işin şekli değişti. Yeni dertlerle boğuşurken önemli olanları
ıskalamaya devam ettik.
Bu dert aslında öyle büyük ki; Covid-19 ve türevlerinin ortalığı sardığını sandığımız bir dönemde
bile Dünyanın neredeyse yarısının
gündeminde bile olmadığını söyleyebiliriz. Yeryüzünde yaşayan
her sekiz kişiden biri gerçek anlamda açlık nedeniyle ölüyor, üçü
ise yeterli beslenemeyecek kadar
yoksulluk ve fakirlik çekiyor. Birçok
yerde savaşlar yapılıyor ve insanlar başlarına ne zaman bir bomba
düşecek korkusuyla yaşıyor. Yani
Dünyanın bu yarısı için Korona küresel bir sorun değil, nerdeyse lüks
bile sayılabilir.
Dünyanın diğer yarısı ise ekonomik buhran ve ideolojik çatışmalar gibi günlük sorunlar nedeniyle
Korona korkusunu bile unutmaya başlamışlardır. Bu hastalığın
Dünya üzerinde sadece küçük bir
azınlığın korkulu rüyası olmasının
sebebi; zengin fakir ayırt etmemesinden kaynaklanıyor. Terör korkusuyla yüksek duvarlar arkasında
yaşayan bütün gelişmiş ülkelerde
bile aradan geçen 2 yıla ve aşıya
rağmen ciddi kayıplar vermeye
devam ediyor.
Hastalığın ortaya ilk çıktığı gün-

lerde hatırlanan ama sonra önemi
hızla unutulan tarım bu sefer etkisi daha derinden hissedilmeye
başlayan yeni bir musibetle tekrar
hatırlanmıştır. Yıllarca buz parçası
üzerindeki kutup ayısının sorunu
olduğu sanılan Küresel ısınma ve
iklim krizinin aslında hepimizin ortak sorunu olduğu ve kısa sürede
varlığımızı derinden tehdit edeceği sonunda insanlık tarafından anlaşılmıştır. Çünkü bu iklim değişikliği en fazla su kaynakları ve gıda
üretiminin temeli olan tarımı vuracaktır. Yani tarım bir defa daha
gündeme gelmiştir. Artık eskiden
açları düşünmeyen toplumlar aslında en önemli şeyin gıda ve buna
ulaşabilmenin tek yolunun tarım
olduğu anlaşmışlardır.

sinsice yaklaşmaktadır. Eğer tarımsal üretim kaynaklarımız azalır,
bozulur hatta yok olursa aç kalırız.
Zaten Dünyamızda yukarıda belirttiğimiz gibi ciddi boyutta açlık
varken üstelik Dünya nüfusunun
ihtiyacından daha fazla tarımsal
ürün üretebilmesine ve teknolojik
imkanlara rağmen bu durum yaşanıyorsa burada bir yanlışlık var
demektir. Düşünün bir de tarımsal
kaynakları kaybettiğimizde, ne büyük felaketle karşılaşılacaktır. Yeryüzünde nüfusun hızla artığını da
eklersek, bu felaket senaryosunun
yakın bir gelecekte yaşanabileceği
söylenebilir. Belki de önümüzdeki
10 yıl içinde ülkeleri isyanlar, insanlığı su ve tarım savaşları beklemektedir.

Her musibette bir hayır vardır misali bela diye andığımız bu hastalık, belki da insanlığa küresel bir
aydınlanma, kendine gelme fırsatı
vermiştir. Sonuç olarak; 2020 yılı
için “tarımın öneminin anlaşıldığı”,
2021 yılı içinde “tekrar anlaşıldığı”
yıllar demek doğru olacaktır. Peki;
2022 yılında ne olacak.

İşte bu endişeler bütünü içinde başta gelişmiş ülkeler olmak
üzere birçok ülke tarım ürünlerini
satmaktan vazgeçmiş ve ülkelerinin bekası açısından stokçuluk
yapmaya başlamışlardır. Bu durum uluslararası piyasalarda tarım ürünlerinin ve tarımsal üretim
girdilerinin fiyatlarının aniden hızla
artmasına neden olmuştur. İleriyi
görebilen akıllı ülkeler şimdiden
tarımlarını koruyucu ve geliştirici
tedbirler almaktadırlar. Mevcut kıt
kaynaklarını bir yandan korumak,
diğer yandan en akılcı şekilde
sürdürülebilir kullanmak için teknolojinin ve bilimin bütün imkanlarından faydalanmaktadırlar. Bütçelerinin önemli bir kısmını tarıma
yatırmaktadırlar. Geleceğin ne getireceği şimdiden aşikardır. Artık
buna göre planlamalar yapmak
gerekmektedir. Her ülke elimde ne

Salgının ilk zamanlarında bazı insanların aklına ciplerle kontrol
edileceğimiz, totaliter, baskıcı, sanal bir yaşam şekline gireceğimiz
endişelerine neden olmuştur. Sonra kuraklık konusu da yaşananlar
yeni endişeler yaratmıştır. Yüzyıllardır çevre kirliliği ve doğaya verilen tahribatlar sonucunda iklimlerin küresel boyuttaki değişiminin
bu şekilde fark edilmeye başlaması insanlık adına umut vericidir.
Gerçekten geleceğimizi yok edebilecek bu ciddi bir tehlike yıllardır
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var, neye ihtiyacım olacak ve bunu
nasıl karşılarım diye şimdiden kararlar almak zorundadır.
Bu açıdan, ülkemiz mevcut coğrafyası nedeniyle Allah vergisi bir
avantaja sahiptir. İklim yapısı, toprak, su ve gen kaynakları ile ayrıca
binlerce yıllık kadim tarım kültürü
sayesinde Dünyanın tarımsal üretimde önemli ülkelerinden biridir.
Bizim için güzel olan bu durum
aynı zamanda diğer ülkeler açısından ülkemiz üzerine bir takım
planların yapılmasına da neden olmaktadır. her zamankinden daha
uyanık olmalı ve eksiklerimizi gidermeli ve tam bir güç birliği içinde olmalıyız.
Bu açıdan küçükbaş hayvancılık sektörüne büyük görevler
düşecektir. Ama küçükbaş yetiştiriciliğinde ciddi sıkıntılarımız
bulunmaktadır. Her ne kadar son
yıllarda hayvan sayımız artsa da,
bu başarı yetiştiricinin fedakarlığı
gerçekleştirilmiştir. Ülkede hane içi
tüketim harcamalarında en fazla
pay gıdaya aittir. Enflasyonla mücadelede gıda fiyat artışını engellemek için alınan bütün tedbirler
doğrudan çiftçi fiyatlarını düşürmektedir. Buna bir de dövize bağlı
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olarak sürekli artan girdi fiyatları
da eklenince yetiştirici iyice zora
girmektedir. Yani emeğinin karşılığını alamayan yetiştiriciyi bir de
maliyetler vurmaktadır. Bu arada
gençler sektörden kaçtıkça yetiştiricilerimiz hızla yükselen yaş ortalaması sektörde ciddi bir yaşlanma
sıkıntısı olduğunu göstermektedir.
Dünyanın her yerinde benzer durumlarla karşılaşılmakta ve gelişmiş ülkelerde çözümler bizim
birliğimiz gibi üretici örgütleri
aracılığıyla gerçekleştirilmektedir.
Bu karamsar tabloya karşı bizim
de umutlu olmamızı gerektiren en
önemli gücümüz Yetiştirici Birliğimizdir. Gençleri tekrar yetiştiriciliğe çekmenin birçok yolu mevcuttur. Ama bunlar ancak sektörün
dinamikleri bir araya getirilerek hayata geçirebilir. Küçükbaş yetiştiricilikte karşılaşılan birçok sorunun
ve zorluğun artık çok daha kolay
ve ucuz çözümleri bulunmaktadır.
Gençler ancak bu imkanlar kendilerine sunulursa tekrar bu sektöre
geri döneceklerdir. Geleceğimizi
güvence altına alabilmek için ülkemizde küçükbaş yetiştiriciliğinde ve işletmeciliğinde bir an evvel
çıkış yaratılması gerekmektedir.
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Küçük aile yetiştiricisinin böyle
büyük bir işi başarabilmesinin tek
yolu ise; birliğimiz çatısı altında elbirliği ile mümkündür.
Gıdaya ulaşmanın giderek zorlaştığı bir Dünyada halkımızın geleceğini garanti altına almak zorundayız. Hatta Açlığın, fakirliğin,
savaşların, hastalıkların olmadığı,
bolluk, bereket, refah, barış ve huzur içinde yaşanılan bir Dünya için
diğer insanlara da yardım edebiliriz. Daha iyi bir Dünya için artık
dünden daha adil ve daha paylaşımcı olmalıyız. Binlerce yılda oluşturduğumuz insani yüce değerlere
dayalı, doğaya saygılı, aklı ve vicdanı bilim ve etikle buluşturan başarılar sağlayabiliriz.
2020 ve 2021 yılı için tarımın öneminin anlaşıldığı yıl olduğunu söylemiştim. 2022 yılının ise “tarımda
mücadele yılı” olacağına inanıyorum. Ülkemizin geleceği adına inadına inançlarımızı ve umutlarımızı
korumak zorundayız. Bu umutla;
yeni yılın hepimize sağlık, mutluluk, huzur, bereket getirmesini ve
güçlükler karşısında hep birlikte
mücadele edebildiğimiz GÜÇBİRLİĞİ yaptığımız bir yıl olmasını diliyorum.

