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Nihat ÇELİK
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri
Merkez Birliği Genel Başkanı

Merhaba,
13. sayımızla siz değerli okuyucularımıza yeniden merhaba
derken 2017 yılının başta ülkemiz olmak üzere bütün insanlığa barış, huzur ve sağlık getirmesi temennilerimle yeni yılın
küçükbaş hayvancılık sektörümüz için de güzel işlere imza
atılacak bir yıl olmasını diliyorum.

Değerli Okuyucularımız;
14 Aralık 2016 tarihinde, Merkez Birliğimizin kuruluşunun 10.
Yılını sade bir törenle kutladık. Aslında Merkez Birliğimizin
kuruluşunun 10. Yıldönümünde Bakanlığımız, Birliklerimiz ve
sektörümüzün temsilcileriyle bir araya gelerek kaynaşmayı,
güç birliği oluşturmayı, moral ve motivasyonumuzu güçlendirmeyi hedeflemiş ve bu doğrultuda müzikli bir eğlence
programı düzenlemiştik. Ancak; İstanbul’da alçakça planlanmış terör saldırısında çok sayıda polisimiz ve sivil vatandaşlarımızı şehit vermenin derin üzüntüsüyle programımızı
sadeleştirerek şehitlerimize olan saygımızdan ötürü müzik
ve eğlence bölümlerini iptal ettik. Bu vesile ile vatanımız için
hayatını feda etmiş olan tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor,
terörün her türlüsünü lanetliyorum ve kınıyorum.
10.yıl kutlamamızın bir akşam yemeği sadeliğinde gerçekleşmiş olması yanında bu günümüzde bizleri yalnız bırakmayan
başta Müsteşarımız Sayın Dr. Nusret Yazıcı olmak üzere Milletvekillerimiz, Bakanlığımızın hemen hemen her biriminden
üst düzey bürokratlar, Yargıtay ve Sayıştay üyeleri, Birliklerimizin çok değerli Başkan ve çalışanları, Sivil Toplum Örgütlerimizin değerli Başkan ve yöneticileri ve basınımızın güzide
temsilcileri, seçkin davetlilerimiz ile bir arada olmanın mutluluğunu yaşadık. Bu güzel birliktelik bizlere büyük moral verirken
sektörümüz adına yürüdüğümüz yolda daha emin adımlarla
gelecekte daha güzel işler yapacağımızın mesajını aldık.
Başarıya giden yolda birlik ve beraberlik anlayışı içerisinde
çalışmak, daha güzel işleri yapabilmenin ön şartıdır. Ülkemizin batısından, güneyinden, kuzeyinden, doğusundan buraya gelerek ortak bir payda da buluşan camiamız dayanışma
içerisinde hep birlikte omuz omuza verdiğimiz takdirde başarıya ulaşacağımıza canı yürekten inanıyorum.
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Bu güzel gecede, Koyun keçinin bu ülkenin milli bir meselesi olduğunu ve köyden kente göçün önlenmesi yanında
Ülkemizin selameti ve refahı için fevkalade önemli olduğu
bir kez daha vurgulandı. Programımıza teşrif ederek bizleri
onurlandıran bütün konuklarımıza candan teşekkür ediyor
daha nice yıllar birlik ve beraberlik içerisinde kutlama programlarını gerçekleştirmeyi diliyorum.

Değerli Okuyucularımız;
Bizim en büyük hedeflerimizden birisi, hayvan ıslahının temel
göstergesi ve başlangıcı olan soy kütüğü ve ön soy kütüğü
kayıtlarının tutulması ve sahada toplanan verilerin değerlendirilmesi sonucunda damızlık belgeli hayvan yetiştirilmesidir.
İşte bu manada SOYBİS olarak adlandırılan Soy kütüğü Bilgi
Sisteminin uygulamaya konulması, ıslah çalışmalarımızın bir
başlangıcı ve gelecekte de küçükbaş hayvancılığımıza çok
büyük getirileri olacaktır.
Önümüzdeki birkaç gün içerisinde Bakanlığımıza bağlı Hayvancılık Genel Müdürlüğü ile Merkez Birliğimiz ve il
birliklerimize soy kütüğü ve ön soy kütüğü yürütme yetkisinin verilmesine ilişkin bir protokol imzalayacağız. Sayın
Bakanımız Faruk Çelik’in onayından sonra protokolü imzalayarak küçükbaş hayvancılık sektöründe yeni bir dönemi
başlatacağız.
Kuruluşumuzdan bugüne kadarki geçen 10 yıllık süreçte her
platformda sürekli gündeme getirdiğimiz ve Bakanlığımızdan talep ettiğimiz soy kütüğü yürütme yetkisinin verilmesiyle Birliklerimiz nihayet asli görevlerini yerine getirecektir.
Sonuçta hem yetiştiricilerimiz, hem Birliklerimiz ve hem de
ülkemiz kazançlı çıkacaktır. Ben öncelikle başta Sayın Bakanımız Faruk Çelik olmak üzere bu konuda emek vermiş
tüm bürokratlarımıza, Merkez Birliğimiz Yönetim Kurulu, 80
İl Birliğimiz ve 250 bin üyemiz adına sonsuz teşekkürlerimi
sunuyorum.
Bu duygu ve düşüncelerle Birlik ve dirliğimizin devam etmesi temennilerimle önümüzdeki sayımızda buluşmak üzere
sağlıklı, huzurlu ve bol kazançlı günler diliyorum.

HABERLER

HAYGEM’DE SOYBİS
PROTOKOLÜNE
İLİŞKİN TOPLANTI
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

K

oyun keçi türü hayvanlarda
Soy kütüğü ve Ön soy kütüğü
sisteminin yürütülmesine ilişkin
Hayvancılık Genel Müdürlüğü (HAYGEM) ve Türkiye Damızlık Koyun Keçi
Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB)
arasında düzenlenen protokol esaslarının belirlenmesine yönelik toplantı 13

Ocak 2017 tarihinde HAYGEM toplantı
salonunda gerçekleştirildi.
HAYGEM Genel Müdür Vekili
Osman Uzun’un başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya; Genel Müdür
Yardımcısı Dr. İbrahim Özcan, Islah
Geliştirme Daire Başkanı Dr. Bekir

Ankaralı, Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık Daire Başkanı Salih Çelik ile
Islah Geliştirme Daire Başkanlığından
Zooteknist Ziraat Mühendisleri Ali Rıza
Akıncı ve Adem Bölükbaşı katılırken,
TÜDKİYEB’i temsilen de Genel Başkan
Nihat Çelik, Genel Sekreter Vekili
Vedat Koç ile Teknik İşler Müdür Vekili
İrfan Gündoğdu iştirak ettiler. Toplantıda sistemin yazılımını gerçekleştiren
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı personeli
Ender Yıldız da hazır bulundu.
Toplantıda; SOYBİS’in başlangıcından bugün gelinen durum hakkında bilgiler verilirken, protokol taslağı üzerinde
çeşitli değerlendirmelerde bulunuldu ve
son düzelmeler yapılarak imza aşamasına getirildi. Protokolün imzalanmasından sonra ise SOYBİS’in resmen
yürürlüğe gireceği ve akabinde uygulama talimatı yayınlanacağı belirtildi.

Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Dergisi

→3 ←

HABERLER

CUMHURBAŞKANI
ERDOĞAN
"MİLLİ TARIM PROJESİ"
KAPSAMINDA ÇİFTÇİLERLE
BİRARAYA GELDİ

C

umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Milli Tarım
Projesi" kapsamında 14 Kasım 2016 tarihinde çiftçilerle bir araya geldi. Beştepe Millet Kültür ve Kongre
Merkezi'nde yapılan toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan
başta olmak üzere Başbakan Binali Yıldırım, Gıda Tarım
ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, çok sayıda bakan ve
davetli ile çiftçiler katıldı. Toplantıya Türkiye Damızlık Koyun
Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat Çelik
de iştirak etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milletin
evine sığmayıp şu an dışarda toplantımızı izleyen değerli
kardeşlerim değerli misafirler sizleri en kalbi duygularımla hasretle muhabbetle selamlıyorum. Gıda Tarım
Hayvancılık Bakanlığımız tarafından uygulamaya sokulan
Milli Tarım Projesi'nin hayırlı olmasını temenni ediyorum"
dedi. "Rahmetli Aşık Veysel ne güzel söylemiş; Dost dost
diye nicesine sarıldım, benim sadık yârim kara topraktır.
Beyhude dolandım boşa yoruldum, benim sadık yârim
kara topraktır. Sadık yârimiz olan toprağa hak ettiği
değeri vermezsek top yekûn insanlığın geleceğini tehdit
altına sokmuş oluruz" diyen Erdoğan, "Rabbim bizlere
topraktan yaratıldığımızı ve toprağa döneceğimizi haber
veriyor. İnsanoğlunun hayatta kalmasını sağlayan hususların başında tarım ve hayvancılık başarısı denk geliyor.
Bunların üretimini beceremeseydi insanoğlu hayatına
devam edemezdi" diyerek tarım ve hayvancılığın önemine
değindi.
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"BU PROJEYE SAHİP ÇIKMALIYIZ"
Milli Tarım Projesinin her türlü
takdir ve desteği hak ettiğine dikkat
çeken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, "Havza bazlı ve yerli üretimi
destekleyen bu projeye sahip çıkmalıyız. Anadolu dünyanın en kadim tarım
ve hayvancılık coğrafyası olmasına rağmen olmamız gereken yerin
uzağındayız. Topraklarımız var ama
yeterli teknik destekle hakkıyla değerlendiremiyoruz" dedi. Cumhurbaşkanı,
"Meralarımız var ama et fiyatları almış
başını gidiyor, ithalat yapıyoruz. Topraklarımız konusunda azotlu gübreyle
topraklarımızı mahvettik. Çamurlanıyor.
Tüm hastalıkların temelinde bu yatıyor.
Doğal gübreye dönmek zorundayız.
Kimyevi azotun tehdidinden tarımsal
gıdalarımızı kurtarabiliriz" ifadelerini
kullandı.
"DOMATES VE BİBER
RAKAMLARI SÖYLENİNCE
ÇOK AĞRIMA GİDİYOR"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan Türkiye olarak yüzde 4,7
büyüme sağlandığını, tarımda ise
büyümenin yüzde 2 oranında olduğunu belirterek ithalat artışının ihracat

artışının üzerine çıktığını ifade etti.
Avrupa’da bir numara olmanın gerçek potansiyel anlamına gelmediğini
söyleyen Erdoğan, "Gıda ve et ithalatı
yapıyorsa bir sorun olduğu anlamına
gelir. İnşallah Milli Tarım Projesi ile
bu sorunların çözümü konusunda
önemli adımlar atmış oluyoruz. Plansız
programsız işle arz açığı ya da fazlası
bu sıkıntının geride kalacağına inanıyorum" diye konuştu. "İllerimize ve hayvan türlerine göre fiyatların dengelenmesi ve ithalatın azalması konusuna
ulaşacağımızı biliyorum" diye belirten
Erdoğan enflasyonun sebebinin gıda
rakamları olduğuna dikkat çekerek
"Domates biber rakamları söylenince
ağrıma gidiyor. Domatesten biberden
dolayı enflasyondan etkilenmememiz
lazım" diye konuştu.

Meyve çeşitlerimizi artırmamız lazım.
Derde deva. İnşallah bu olacak.
Adamlara gidiyorsun bakıyorsun
masaya peynirlerin envayi çeşitlerini
getiriyor. Bacılarım bizde de olur mu?
Olur. Envayi çeşit peynir üreteceğiz
ve dünyaya pazarlayacağız" dedi.
"Fiyatları dengede tutacak bir sistem
oluşturmamız lazım" diye konuşan
Erdoğan, teşviklerin olduğunu geriye
çalışmanın kaldığını ifade etti. Çiftçilik
ve çobanlığın peygamber mesleği olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı,
"çiftçilik ve çobanlığı bilgilendirmeyle
teşvik ederek ülkemizde hak ettikleri
konuma getirmeliyiz. Çobanlık deyip
hafife almayın" dedi.

"19 SEBZE ÇEŞİDİ NEDİR YA?"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, Milli Tarım Projesi kapsamında yapılan toplantıda sebze ve
meyvede çeşitliliğin artması gerektiğine dikkat çekerek "bizim sebzede
çeşitlerimizin artması lazım. 19 sebze
çeşidi nedir ya? Bunu artıracağız.
Bu topraklardan çok sebze gelir.
Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Dergisi
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"BEN DE BİR ÇOBANIM"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çobanlığın felsefesini anlamayan insan
yönetemez. Ben de bir çobanım.
Hepiniz çobansınız, hepiniz güttüklerinizden mesulsünüz buyuruyor
Peygamberimiz. Anlamayan anlamaz.
Anlamayanların geldiği durum belli.
Biz işimize bakalım. Bize eğilmek
yakışmaz, biz sadece Rükûda eğiliriz"
dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan ecdadımızın gittiği her yerde
toprağı bereketli kılmanın çabaları
içinde olduğunu söyledi.
Erdoğan darbe girişimine dikkat çekerek, "darbe girişimi sonrası samanlarını ateşe verene tazmini teklif edildiğinde
biz o samanları Allah için yaktık diyerek
Türk milletinin asaletini gösterdiler. 9 çiftçimiz şehit olmuştur. Pek çok çiftçimiz
saflarını belli etmiştir. Böyle bir millete
kim diz çöktürebilir. Böyle bir millete kim
teslim olabilir" diye konuştu.
Başbakan Binali Yıldırım, Milli Tarım
Projesi toplantısında yaptığı konuşmada, çiftçilerin kafasına göre değil
havzasına göre tarım yapacaklarına
dikkat çekti. Başbakan Yıldırım, "bütün
il ve ilçelerimizi kapsayan bir çalışma yapıldı. Bugün çiftçinin elinde bir
rehber var. Nerelere hangi ürünlere
ekersek oralardan destek alacağız"
dedi. Tarım sektörüne 90 milyar TL
destek verdiklerini ifade eden Yıldırım
tarım sektörünün gelişme sağlayan
desteklerin başında olmaya devam
edeceğini söyledi.
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"YILDA İKİ KEZ ÖDENECEK"
Başbakan Binali Yıldırım çiftçiye
verilecek desteklere ilişkin , "bu destekler yıl boyu küçük küçük rakamlarla veriliyor. Parça pinçik vermek
yerine yılda iki sefer; bir ekerken bir
de biçerken, nisan-mayıs ve eylülekimde vererek bu işi sadeleştirelim.
Yani aldığından da bir şey anlasın
çiftçilerimiz. Bu karar önemli bir karar"
dedi. Bir yıl içinde 14-15 milyar destek
yapacaklarının altını çizen Yıldırım
desteklerin yarısını nisan-mayıs diğer
yarısını ise eylül-ekim aylarında vereceklerini belirtti.
"DEPONUN YARISI SİZDEN
YARISI BİZDEN"
Başbakan Yıldırım, gübrede
KDV’leri kaldırdıklarını tarım kooperatifleriyle ucuzlama sağlandığını
belirterek mazot için de yarısının
devlet tarafından karşılanacağının
müjdesini verdi. Başbakan Binali
Yıldırım "Sulamayla ilgili problemlerimiz var. Sulama ve toplulaştırma. Bir
toplulaştırmayı hızlandırmalıyız. Miras
nedeniyle büyük tarlalar bölünüyor,
kimsenin işine yaramıyor. Mirasla
bölünmeye yönelik kanuni düzenleme
de yaptık" dedi. 2023'e kadar 7 milyon
hektar tarım arazisi toplulaştıracaklarını söyleyen Yıldırım "Bakanlar Kurulu
olarak aldığımız kararla sulamada
sorumluluğu Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na veriyoruz. Tarlalarda
kapalı sulama her türlü sulama işinin
sorumluluğu Tarım Bakanlığımızın
olacak" diye konuştu.

"184 OVAMIZI
KORUMA ALTINA ALIYORUZ"
Başbakan Binali Yıldırım, "Milli Tarım
Projesi'nin bir de hayvancılık tarafı
var. 12 milyondan 23,5 milyona çıktı.
Yine önemli bir mesafe kaydetti.
Bugüne kadar Avrupa'nın en büyük
tarımsal hasılasına sahip Türkiye 3.
büyük Tohum Gen Bankası'nı da
ülkemizde kurduk" dedi. Yıldırım ,
"Damızlık hayvancılığını önemsemeliyiz. Hayvancılıkta kendimize yetecek
bir ülke haline gelmeliyiz. Tarım alanlarımızın korunmasına yönelik 184
ovamızı koruma altına alıyoruz. Buralara fabrika ve bina yapılmayacak.
Bu alanlar dışında yapılacak. Şehirleşmede görüyoruz tarım arazilerinde
beton binalar yükseliyor. Bereketli
topraklar beton yığınına dönüşüyor"
diye konuştu.
"BİR KARIŞ BOŞ ARAZİ
BIRAKMAYACAĞIZ, EKECEĞİZ"
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
Faruk Çelik, 2023 hedefi doğrultusunda açıklanan Milli Tarım Projesinin
önemli bir ayağını oluşturan havza
bazlı üretim desteği ile üretimi planlamayı, kaynakları verimli kullanmayı
ve çiftçinin hakkını almasını sağlamayı
amaçladıklarının altını çizerek, "Türkiye toprakları 79 milyonun. Tapusu
bizde olabilir ama toprakların tapusu,
üretmek için bizdedir. Eğer üretmiyorsa orada kişisel mülkiyetten ziyade, 79
milyonun hakkı önemlidir. Onun için
bir karış boş arazi bırakmayacağız,
ekeceğiz" ifadelerini kullandı.
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Bakan Çelik, milletin birliği, vatanın bağımsızlığı için 15 Temmuz'da
tarlaları ateşe verenleri, traktörlerle
yollara düşenleri, bütün kahramanları
ve şehitleri rahmetle andığını söyledi.
Çelik, "2050 yılında dünya nüfusunun
10 milyar olacağı ve bugünkü tarımsal
hasılanın yüzde 60 artırılması halinde,
açlıktan ve yoksulluktan insanların
ancak kurtulabileceği, gıda savaşlarının yaşanmayacağı varsayımıyla
tarımın ne kadar stratejik bir öneme
sahip olduğu çok net bir şekilde ortaya
çıkmaktadır" diye konuştu.
Çelik, 14 yılda tarımda önemli
mesafeler alındığına işaret ederek,
47 milyar dolarlık tarımsal hasılaya ve
ihracatta 17 milyar dolara ulaşıldığını
bildirdi. Gelecek dönemde tarımsal
hasılada 150 milyar doları ve ihracatta
40 milyar doları yakalamayı hedeflediklerini vurgulayan Çelik, yeni hedefleri yakalayabilmek için geliştirilen milli
tarım projelerinin, Başbakan Binali
Yıldırım tarafından tüm Türkiye'ye açıklandığını hatırlattı.
Bu çerçevede Türkiye'nin 941
havzaya ayrıldığını kaydeden Çelik,
bundan sonra havza bazlı üretim desteğinin uygulanacağını söyledi. Böylece üretimi planlamayı, kaynakları
verimli kullanmayı ve çiftçinin hakkını
almasını sağlamayı amaçladıklarının
altını çizen Çelik, "Türkiye toprakları
79 milyonun. Tapusu bizde olabilir

ama toprakların tapusu, üretmek için
bizdedir. Eğer üretmiyorsa orada kişisel mülkiyetten ziyade, 79 milyonun
hakkı önemlidir. Onun için bir karış
boş arazi bırakmayacağız, ekeceğiz"
ifadelerini kullandı.
"ÜRÜN İHTİSAS BORSASI'NIN
KURULMASI İLE İLGİLİ
ÇALIŞMALAR SON AŞAMADA"
Bakan Çelik, ürünlerin lisanslı
depolarda üreticisini memnun ederek
değerlendirilmesinin önemine işaret
ederek, 1.5 yıl içinde 3.5 milyon
tonluk lisanslı depoya sahip olunacağını, üreticilerin ürünlerini diledikleri
zaman bu depolara verebileceğini
söyledi.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile
yürüttükleri çalışma çerçevesinde Ürün
İhtisas Borsası'nın kurulması ile ilgili
çalışmaların son aşamaya geldiğini
belirten Çelik, arazi toplulaştırmasına
konu 7 milyon hektarlık arazi kaldığını,
bunların 2023 yılına kadar toplulaştırılmasının sağlanacağını vurguladı.
Çelik, sertifikalı tohum kullanımını
yaygınlaştıracaklarını dile getirerek,
başta meyve, sebze ve yem bitkilerinde tohum açığı olduğunu, buna yönelik
Ar-Ge araştırmalarına 10 kat daha fazla
destek vereceklerini kaydetti. Çelik,
böylece tohumculuk anlamında dünyada ilk 5 ülke arasına girme hedefine
hızlı bir şekilde koştuklarını ifade etti.

"941 HAVZANIN
GÜBRE KULLANMA
KILAVUZUNU ÇIKARACAĞIZ"
Tarımda gübre ve ilaç kullanımına
ilişkin açıklamalarda bulunan Çelik,
"Bitkinin ihtiyaç duyduğu formatta organik, mikrobiyal gübre veya
kimyasallar konusunda son aşamaya
geldik. Yalnız kimyasal kullanmanın
toprağa verdiği olumsuzluğu hepiniz
biliyorsunuz. Bitkinin topraktan gerekli
elementleri alabilmesi için mutlak
suretle organik ve mikrobiyal bazı
unsurların gübrede olma zorunluluğu
bulunuyor. 941 havzanın gübre kullanma kılavuzunu çıkaracağız. Hangi
havzada hangi gübre kullanılacak
bunu bizzat çiftçilerimize ileteceğiz.
Yaygın bir eğitim faaliyeti ile bilinçli
tarım noktasındaki eksikliğimizi gidermiş olacağız" diye konuştu.
Çelik, mazotun yüzde 50'sinin devlet
tarafından karşılanmasına da 2017'de
başlanacağına dikkati çekerek, işletme
bazlı sorumluluk anlayışını getireceklerini, her işletmeden veteriner hekim veya
ziraat mühendisinin herhangi birinin
sorumlu olacağını bildirdi.
"SÜTTE REGÜLASYON
DEVAM EDECEK"
Kırmızı et tüketiminde 150-200 bin
ton açığın bulunduğunu ifade eden
Çelik, bu nedenle 500 bin büyükbaş
ithal etmek zorunda kalındığını belirtti.
Çelik, her yıl 400 bin buzağı ölümü
olduğunu, bunu engellemek için yaygın bir şekilde buzağı ve hayvancılık
desteklerini artırdıklarını söyledi.
Bakan Çelik, hayvancılık yapmak
isteyenlere uzun süreli mera tahsisi
yapılacağına dikkati çekerek, 2017
sonu itibarıyla sistem oturduğunda
hayvan ithalinde büyük oranda düşüş
olacağını, belli oranda yerli hayvan
alımı zorunluluğu getirileceğini kaydetti.
Çelik, sütte Et ve Süt Kurumunun
(ESK) regülasyonunun devam edeceğini dile getirdi. Kanatlı etinde etçil
ana tavukta yüzde 100 dışa bağımlı
olunduğuna dikkati çeken Çelik, "İnşallah 2017'de ilk yerli anaç tavuğumuzu piyasaya süreceğiz" dedi.
Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Dergisi
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TÜDKİYEB
10. YILDÖNÜMÜ
GENİŞ KATILIMLI VE
SADE BİR TÖRENLE
KUTLANDI

T

ürkiye Damızlık Koyun Keçi
Yetiştiricileri Merkez Birliği
(TÜDKİYEB) kuruluşunun 10.Yıldönümünü, 14 Aralık 2016 tarihinde
JW Marriott Otel’de kutladı. Geceye
Milletvekilleri, HSYK, Sayıştay ve Yargıtay üyeleri, Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı Müsteşarı Dr. Nusret Yazıcı
ve Bakanlığın üst düzey bürokratları,
Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri,
80 ilden Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliklerinin Başkan ve yöneticileri
ile çok sayıda davetli katıldı.
Program saygı duruşu ve İstiklal
Marşımızın seslendirilmesinin ardından tüm şehitlerimizin ruhuna hediye
edilmek üzere Kocatepe Camii İmam
Hatibi Muhammet Mustafa Biliz tarafından okunan Kur’an-ı Kerim tilavetiyle
başladı. Kur’an-ı Kerim tilaveti sonrası
protokol konuşmalarına geçildi.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Müsteşarı Dr. Nusret Yazıcı programda
yaptığı konuşmada, bakanlık olarak
üretimi desteklemeye devam edeceklerini belirterek, "2003-2016 döneminde,
çiftçimize nakit hibe desteği olarak 90
milyar lira aktardık, bunun 20,7 milyar
lirasını siz hayvancılarımıza ulaştırdık,
ananızın ak sütü gibi helal olsun" dedi.
Yazıcı, bakanlık olarak damızlık ve yerli
hayvan üretimini arzulanan noktaya
çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi.
Dr. Nusret Yazıcı, değişen şartları
ve ülkenin potansiyelini dikkate alarak,
gıda arz güvenliğinin garantilenmesi,
çiftçilerin altın terinin hakkını alabilmesi, kaynakların etkin kullanılabilmesi,
üretim planlaması yapılabilmesi ve
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2023'te 150 milyar dolar tarımsal hasıla
ve 40 milyar dolar tarımsal ihracat
hedefine ulaşabilmesi için "Milli Tarım
Projesi'ni" hayata geçirdiklerini anlattı.
Dr. Yazıcı, bakanlık olarak tarımsal
örgütlerle beraber rehberlik, gözetim
ve denetim faaliyetlerinin yoğunlaşarak süreceğini bildirerek, "Nakit olarak
aktardığımız kaynaklarla beraber,
çiftçilerimiz ve yetiştiricilerimiz için
en büyük girdi kalemlerinden olan
gübre ve yemdeki KDV'yi kaldırdık.
Yine mazot giderlerinizin yarısı sizden
yarısı bizden," ifadesini kullandı. Yazıcı,
örgütlenmenin tarımda yeniden yapılanmanın "odak noktası" olmadıkça
tarımsal kalkınmanın sağlanamayacağını da belirtti.
TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat
Çelik konuşmasına geçtiğimiz günlerde İstanbul’da yaşanan terör olayını kınayarak başladı. Genel Başkan Çelik,
"Merkez Birliğimizin kuruluşunun 10.
Yıldönümünde siz dostlarımız ile bir
araya gelerek kaynaşmayı, güç birliği
oluşturmayı, moral ve motivasyonumuzu güçlendirmeyi hedeflemiş ve bu
doğrultuda müzikli bir eğlence programı düzenlemiştik. Ancak; Geçtiğimiz
Cumartesi gecesi İstanbul’da alçakça planlanmış terör saldırısında çok
sayıda polisimiz ve sivil vatandaşlarımızı şehit vermenin derin üzüntüsüyle
programımızı sadeleştirerek şehitlerimize olan saygımızdan ötürü müzik ve
eğlence bölümleri iptal etmeye karar
verdik" diyerek başladı. Çelik, daha
sonra Merkez Birliğinin 10 yıllık süreçte
geldiği noktaya dikkat çekti. Merkez
Birliği’nin kurucularından olduğunun

altını çizen Çelik, Merkez Birliği olarak
yetiştirici ile Bakanlık arasında köprü
rolünü üstlendiklerini belirtti.
TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat
Çelik küçükbaş hayvancılığının hükümet tarafından destekleme kapsamına
alınmasının kendileri için çok önemli
olduğunu ifade etti. Çelik, Türkiye'de 33
milyon baş koyun, 11 milyon baş da
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keçi olmak üzere yaklaşık 44 milyon
küçükbaş olduğunu bildirerek, "Ülkemiz bu sayılarla Avrupa'da birinci,
dünyada ise dokuzuncu sıradaki yerini
korumaktadır. Bu durum sektörümüz
adına memnuniyet vericidir " dedi.
TÜDKİYEB ‘in çalışmaları ve verilmekte olan destekler hakkında notlar
paylaşan Çelik, "Mevzuatta yeniden
yasal düzenlemeler yapılarak, ıslah
programı kapsamında soy kütüğü
tutan yetiştiricilere hayvan başına 100
lira destek verilmesini istiyoruz. İŞKUR
tarafından personel alımlarında çoban
alımına da yer verilmesini ve en az
yüzde 20 kontenjan tanınmasını istiyoruz. Destekleme ödemelerinin ŞubatNisan aylarında yapılacak şekilde öne
çekilmesini istiyoruz" diye konuştu.
Genel Başkan Çelik ayrıca anaç koyun
keçi desteklemelerinin hayvan başına
50 TL'ye çıkarılmasını istediklerinin de
altını çizdi.
Genel Başkan Çelik, “Safkan Koyun Keçi Tebliği gereğince Birliklerimize ıslah programı yapma ve yürütme
konusunda yetki verilmesi ve buna
bağlı olarak, Soy kütüğü tutma yetkisinin verilmesini, Koç-teke test istasyonları için idari, mali ve teknik destek
sağlanmasını, halen uygulanmakta
olan Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel
Projesi’nin yürütülmesinin Bakanlığımızın gözetim ve denetiminde olmak
kaydıyla Birliklerimize devredilmesini
talep ediyoruz” dedi. Çobanların gece
gündüz demeden zor şartlarda çalıştıklarına dikkat çeken Çelik, yılda bir
kere "çobanlar günü" etkinliği düzenleyeceklerini söyledi.

Programın bir diğer bölümünde
ise Hakkari İli DKKYB Başkanı Reşit
Akman, Denizli İli DKKYB Başkanı Avni
Günendi ve Şanlıurfa İli DKKYB Başkanı
Hasan Eyüpoğlu , Genel Başkan Nihat
Çelik'e çeşitli hediyeler takdim ettiler.
Kutlama programına katılamayan;
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu, Gümrük ve Ticaret
Bakanı Bülent Tüfenkci, Gençlik ve Spor
Bakanı Akif Çağatay Kılıç, İçişleri Bakanı
Süleyman Soylu, Kalkınma Bakanı Lütfi
Elvan, Ankara Valisi Ercan Topaca, AK
Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten,
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları
Başkanı Ankara Milletvekili Lütfiye Selva
Çam, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, AK Parti Edirne Milletvekili Rafet Sezen, AK Parti Zonguldak
Milletvekili Faruk Çaturoğlu, Van Milletvekili Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu
Başkanı Prof. Dr. Beşir Atalay,

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı
Öznur Çalık, AK Parti Genel Sekreteri
Abdülhamit Gül, AK Parti Genel Başkan
Yardımcısı Ahmet Sorgun, AK Parti
Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş,
AK Parti Karaman Milletvekili-Tarım
Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı
Recep Konuk, Sivas Milletvekili Adalet
Komisyonu Üyesi Hilmi Bilgin, TZOB
Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Dr.
Metin Özarslan, TZYMB Genel Başkanı
Fehmi Kiraz Zootekni Federasyonu
Başkanı Prof. Dr. Mesut Türkoğlu, Ankara Zootekni Derneği Başkanı Prof. Dr.
Gürsel Dellal tebrik mesajlarını telgraf
yoluyla ilettiler.
TÜDKİYEB ‘in bu anlamlı gününde; Tiftik Birlik Yönetim Kurulu, Tarsim
A.Ş, ATO Başkanı Gürsel Baran,
Kurtuluş Akay ve Manisa İli Damızlık
Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği çelenk
gönderdiler.

Konuşmaların ardından TÜDKİYEB
Genel Başkanı Nihat Çelik, Gıda Tarım
ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşarı Dr.
Nusret Yazıcı’ya günün hatırası olarak
çobanların giydiği kepenek giydirdi
ve keçi kılından üretilen Türk bayrağı
hediye etti.
Dr. Nusret Yazıcı, Genel Başkan
Çelik’e bu anlamlı hediyeler için
teşekkür ederken ayrıca Kütahya Birlik
Başkanı Bahattin Atakan ve Genel
Başkan Çelik tarafından Dr. Yazıcıya
bir hediye sunuldu.
Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Dergisi
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ERZİNCAN’DA
TAVUK KOMBİNASI
AÇILDI, GENÇ ÇİFTÇİLERE
HAYVANLARI DAĞITILDI

2

013 yılında temeli atılan ve
devlete ait tek tavuk kombinası
olma özelliğine sahip Et ve Süt
Kurumu Erzincan Tavuk Kombinası, 6
Kasım 2016 tarihinde yapılan törenle
hizmete açıldı. Kombinanın açılışını
Başbakan Binali Yıldırım gerçekleştirdi.
Açılış törenine Başbakan Binali
Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım başta
olmak üzere Başbakan Yardımcısı
Veysi Kaynak, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Milli Eğitim
Bakanı İsmet Yılmaz, Gençlik ve
Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Aile
ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma
Betül Sayan Kaya, Erzincan Valisi Ali
Arslantaş, GTHB Bakan Yardımcısı
Mehmet Daniş, Erzincan Milletvekilleri
Sebahattin Karakelle, Serkan Bayram,
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü
Mehmet Ünal Yılmaz, TİGEM Genel
Müdürü Mehmet Taşan, Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez
Birliği Genel Başkanı Nihat Çelik,

TÜDKİYEB Muhasip Üyesi Şevket
Avcı, Tarım Kredi Kooperatifleri Genel
Müdürü Ayhan Karayama, 3. Ordu
Komutanı Orgeneral İsmail Serdar
Savaş, Erzincan Belediye Başkanı
Cemalettin Başsoy, Gıda Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı Bürokratları, kurumların temsilcileri, sektör temsilcileri
ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Başbakan Binali Yıldırım, Et ve Süt
Kurumu Erzincan Tavuk Kombinasının açılışında yaptığı konuşmada,
tesisin 70 milyon liraya mal olduğunu
belirterek, “Geçimini tarım ve hayvancılıkla yapan vatandaşlarımız için
önemli bir tesis ve proje. Sadece
Erzincan'da değil çevredeki 9 ildeki
tavukçuluğun gelişmesine de katkı
yapacak" dedi.
KİMYASAL GÜBRE İŞİNDEN
ÇIKIYORUZ
Konuşmasında hükümet olarak
tarım ve hayvancılık sektörüne çok
önem verdiklerini belirten Yıldırım,
şimdiye kadar tarım ve hayvancılığa
90 milyar lira destek verildiğini anımsattı. Gübrede vergilerin kaldırıldığını,
bundan dolayı da gübrenin yüzde 3040 oranında ucuzladığını dile getiren
Yıldırım, diğer yandan Tarım Bakanlığı'nın biyolojik gübreye yöneleceğini
belirterek, "Kimyasal gübre işinden
çıkarak organik gübreye geçeceğiz"
dedi.
Mazotta da önemli bir indirime
gidileceğini vurgulayan Yıldırım, "Çiftçiler tarlasını sürerken, deponun yarısı
sizden yarısı bizden. Mazotu 1 lira
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yapacağım diyenlere inanmayın, hayal tacirliği yapıyorlar" diye konuştu.
7 MİLYON HEKTAR ARAZİ
SULU TARIMA AÇILACAK
Bunun yanında mera ve ovaların
artık boş kalmayacağını dile getiren
Yıldırım, 2023'e kadar 7 milyon hektar
araziyi sulu tarıma açmayı hedeflediklerini söyledi. "Tarlada ziyan olan
ürün dönemi artık kapanıyor. Ürünler
lisanslı depolarda saklanacak ve
ne zaman para ediyorsa o zaman
piyasaya sürülecek" diye konuşan
Yıldırım, genç çiftçilere 30 bin liraya
kadar hibe desteklerinin devam ettiğini hatırlatarak, "Bugün de 103 tane
çiftçi girişimciye 614 büyük baş hibe
desteği dağıtılacak" dedi.
SEKTÖRE VE BESİCİLERE
HAYIRLI OLSUN
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı
Faruk Çelik, Erzincan Tavuk Kombinası açılışı ve Genç Çiftçi Projesi kapsamında düzenlenen hayvan dağıtım
töreninde yaptığı konuşmada, açılışı
gerçekleştirilen tesislerin Erzincanlılara hayırlı olmasını diledi.
Teknoloji gelişse de tarımın ilk
insandan bugüne önemini kaybetmediğini ve kaybetmeyeceğini vurgulayan Çelik, "Hangi çağda yaşarsak
yaşayalım tarımdan vazgeçemeyiz.

Aksine nüfus artışı devam ettikçe,
iklim koşulları değiştikçe tarımın
daha çok önem kazanmaktadır" diye
konuştu.
Avrupa Birliği ülkelerinin tarıma
bütçeden yüzde 40 pay ayırdığına
dikkati çeken Çelik, 2050 yılında dünya nüfusunun 9,5 milyara ulaşacağını,
günümüzde 1 milyar insanın açlıkla
karşı karşıya olduğunu belirtti.
Bu tablo karşısında ülkelerin
tarımdaki verimi yüzde 60 artırması
gerektiğini vurgulayan Çelik, "Eğer
tarımdaki verimi önümüzdeki 30 yıl
içinde yüzde 60 artıramazsak dünya insanlığı gıda savaşlarıyla karşı
karşıya kalacaktır. Bunları tarımın ne

kadar önemli olduğunu bir kez daha
vurgulamak için söylüyorum. İşte Türkiye, bu gerçeklerden hareketle son
14 yılda tarımsal hasılasını 147 milyar
liraya çıkardı. Bu, önemli bir rakam.
Bunları eli nasırlı olan, tarlasında,
bağında çilelerle güneşin altında,
soğuğun altında üreten ve üretim için
alın teri akıtan siz değerli kardeşlerimiz sayesinde gerçekleştiriyoruz.
Ellerinize, yüreğinize sağlık diyorum"
dedi.
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü
Mehmet Ünal Yılmaz, Erzincan Tavuk
Kombinasının sektöre önemli katkı
sağlayacağını ve bölgenin modern
bir tesise kavuştuğunu söyledi. Genel
Müdür Yılmaz, "Sektöre öncülük
edecek modern, kapasiteli ve son
teknolojiye sahip bir tesisi Erzincan
ve bölgesine kazandırmanın gururunu
yaşıyoruz. Erzincan Tavuk Kombinamızın sektörümüz ve besicilerimiz için
hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
YILDA 15 BİN TON
TAVUK ETİ ÜRETİLECEK
Yıllık 10 milyon adet kesim kapasitesinde inşa edilen kombinada, yıllık
toplam 15 bin ton tavuk eti üretilecek olup, 79 bin 282 metrekare alan
üzerinde inşa edilen Erzincan Tavuk
Kombinası yaklaşık 74 milyon Türk
Lirasına mal oldu.
Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Dergisi
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TÜDKİYEB
GENEL BAŞKANI ÇELİK;
"Yaylalarımızı boş,
tarlalarımızı üretimsiz
bırakmayacağız"

T

ürkiye Damızlık Koyun Keçi
Yetiştiricileri Merkez Birliği
(TÜDKİYEB) Genel Başkanı
Nihat ÇELİK, memleketi Erciş’te basın
mensuplarıyla bir araya gelerek yaptığı
açıklamada, çiftçilerimizle birlikte tarım
sektöründe yer alan sivil toplum örgütlerinin cumhurun sarayında bir araya
getirilmesinin Cumhuriyet tarihinde bir
ilk olarak tarihe geçtiğini ifade ederek
"Milli Tarım Projesi'ni başarıya ulaştırmak için TÜDKİYEB olarak 2017’nin
ilkbaharında yetiştiricilerimizi yaylalarına, üreticilerimizi tarlalarına davet
ediyoruz" dedi.
Genel Başkan Çelik yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
Cuhurbaşkanımız, 14 Kasım 2016
tarihinde Milli Tarım Buluşması adı altında tarım sektörümüzü ve bu sektörün
asli unsurları olan çiftçilerimizi Cumhurun sarayında bir araya getirerek bizlere
unutulamayacak bir gün yaşattı.
Cumhuriyet tarihinde bir ilk olarak
gerçekleştirilen bu buluşmayla başta
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım ve Gıda Tarım
ve Hayvancılık Bakanımız Sayın Faruk
Çelik tarım sektörümüzün üzerine bir
güneş gibi doğmuşlardır.
Tarımda ilkleri gerçekleştirerek sektörümüze büyük katma değerler sağlayan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanımız Faruk Çelik’in Havza bazlı üretimin
ön plana çıkarıldığı projeyle tarım ve
hayvancılıktaki verimlilik çıtasının en
üst seviyeye çıkacağı inancındayız.
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Milli Tarım Projesi içerisinde yer
alan ve küçükbaş hayvancılığımız
için hayati önem taşıyan ve en az 22
ilimizde koç ve teke test istasyonlarının
kurulacak olmasıyla da yine verimlilik
anlamında sektörümüze büyük faydalar sağlayacağına inanıyoruz.

şehirde "mera hayvancılığı yetiştirici
bölgeleri" oluşturulacak. Türkiye’deki
toplam mera varlığının yüzde 52’sini
barındıran bu illerdeki meralar, hayvancılık yapmak isteyenlere "ıslah etmeleri
şartıyla" kiraya verilecek. Böylece meraların atıl kalmaması sağlanacak.

Biz de Hükümetimizin bize tanıdığı bu imkânları hayata geçirmek ve
tarımın her alanında verimi artırmak için,
2017 yılının ilkbaharında yetiştiricilerimizi yaylalarına, üreticilerimizi tarlalarına
daha çok üretmek için davet ediyoruz.
Hep birlikte el ele vererek yolumuza
devam edeceğiz. Yaylalarımızı boş, tarlalarımızı üretimsiz bırakmayacağız. Bu
anlamda küçükbaş hayvancılık sektöründe de üzerimize düşen vazifeleri en
iyi şekilde yaparak devletimizin bizlere
sağladığı projeleriyle desteklerini heba
etmemek için canla başla çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.

"Mera hayvancılığı yetiştirici
bölgeleri" oluşturulacak iller ise Ağrı,
Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Bitlis,
Çankırı, Çorum, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Kars,
Kastamonu, Kayseri, Malatya, Muş,
Samsun, Sivas, Şırnak, Tunceli, Van ve
Yozgat olarak belirlendi.

Milli Tarım Projesini küçükbaş
hayvancılık yönüyle değerlendiren
Genel Başkan Çelik açıklamasında şu
ifadelere yer verdi.

Küçükbaş hayvancılığın en önemli
sorunlarının başında nitelikli damızlık
üretiminin olmayışı geliyordu. Son on
yılda küçükbaş hayvan sayımız Bakanlığımızın destekleri ve 80 ilimizde
Birliklerimiz ve nihayetinde Merkez
Birliğimizin kurularak faaliyete geçmesi
sonrasında 31 milyondan 44 milyona çıkmış olmasına karşın damızlık
sorunu yıllardır küçükbaş hayvancılığın daha fazla ilerlemesini engelledi.
Çünkü damızlık üretimini gerçekleştiremezseniz yabancı ülkelerden ithalat
yapmak zorunda kalırsınız. Nitekim büyükbaş hayvancılıkta bunun örneklerini
fazlasıyla görebilirsiniz. İşte bu noktada Milli tarım projesinde 22 ilde en az
500 baş kapasiteli "damızlık koç-teke
üretim merkezleri" oluşturulması bu
sorunun çözülmesi anlamına geliyor.
Bu bakımdan da yetiştiricilerimiz adına
mutluluk duyuyoruz.

"Proje kapsamında "hayvancılıkta
yerli üretimi destekleme modeliyle 25

Afyonkarahisar, Ağrı, Antalya, Balıkesir, Bursa, Diyarbakır, Elazığ,

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat
Çelik, Milli Tarım Projesinin "havza bazlı üretime dayalı destekleme
modeli" ve "hayvancılıkta yerli üretimi
destekleme modeli" olmak üzere
iki ana temelden oluştuğuna dikkat
çekerek bu projenin ülkemize çok şey
kazandıracağını, küçükbaş hayvancılık
açısından da son derece önemli kazanımlar elde edileceğini söyledi.
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Erzurum, Eskişehir, Hakkari, Iğdır,
Kırklareli, Konya, Mardin, Mersin,
Ordu, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak,
Tekirdağ ve Van illerimizde kurulacak
olan damızlık koç teke üretim merkezleri ülkemiz geneline hitap edecek
ve yetiştiricilerimizin damızlık bulma
sorununa çare olacaktır.
Bu manada Birliklerimiz de bu
merkezlerde nitelikli damızlık koç ve
tekeler yetiştirmek suretiyle küçükbaş
hayvancılığa büyük katkı sağlayacaklar
ayrıca da Birliklerimizin ve dolayısıyla
da yetiştiricilerimizin gelirleri artacaktır.
Projenin bir güzel yanı da; koç
teke üretim merkezlerin yer alacağı
illerin tamamında "ahır-ağıl yapımına",
"damızlık hayvana" ve "alet ekipman
alımına" yüzde 50 hibe verilecek olmasıdır. Yetiştiricilerimiz damızlık hayvan
almak istediğinde rahatlıkla kredi kullanabilmeleri sağlanacak ve hayvancılık yapmak isteyen vatandaşlarımız
damızlık ihtiyaçlarını aracısız olarak bu
merkezlerden alabilecektir.
Sonuç itibariyle Milli Tarım Projesi,
yıllardır savunduğumuz yerli üretimin
desteklenmesi manasında da bizlere
büyük moral ve imkânlar sağlamıştır.
Bu moral ve güçle, Merkez Birliği olarak Birliklerimizi ve Birliklerimiz aracılığı
ile de yetiştiricilerimizi bilinçlendirmek
ve milli tarım projesinin başarıyla uygulanabilmesi için teşvik etmek üzere
çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız. Bu
proje bir milli projedir. Yerli üreticilerimiz için can damarıdır. O yüzden
de bu projenin başarılı olmasından
sadece yetiştiricilerimiz ya da Birliklerimiz değil ülkemiz olarak kazançlı
çıkacağız. Bizim projeye bakış açımız
budur."
Genel Başkan Çelik, açıklamasını
"Cumhuriyetimizin kurucusu, Gazi
Mustafa Kemal Atatürk’ün en veciz
sözlerinden biri olan "Milli ekonominin
temeli ziraattır" sözü, Hükümetimizin
uygulamaya koyduğu Milli Tarım
Projesi ile yerini bulacaktır. Onun için
de diyoruz ki; bu proje ile bundan
böyle yaylalarımız boş, tarlalarımız
üretimsiz kalmayacaktır." şeklinde
tamamladı.
Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Dergisi
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KURUMLARA ZİYARETLER
GENEL BAŞKAN ÇELİK’TEN
MÜSTEŞAR DR. YAZICI VE
HSYK ÜYESİ DURGUN’A ZİYARETLER
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği
Genel Başkanı Nihat Çelik 23 Kasım 2016 tarihinde Gıda
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşarı Dr. Nüsret Yazıcı'yı
makamında ziyaret ederek bir takım İstişarelerde bulundu.
Diğer yandan Genel Başkan Nihat Çelik 23 Kasım
2016 tarihi akşamı Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
Üyesi Mehmet Durgun İle diğer kurul üyelerine birer ziyaret gerçekleştirdi.

GENEL BAŞKAN ÇELİK’TEN DR. NUSRET YAZICI’YA ZİYARET
TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik 27 Aralık 2016
tarihinde GTHB Müsteşarı Dr. Nusret Yazıcı’yı makamında
ziyaret etti. Çelik ziyarette Dr. Nusret Yazıcı’ya Osmanlı
tuğrası motifiyle işlenmiş bir tablo hediye etti. Müsteşar Dr.
Nusret Yazıcı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti. TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, 14
Aralık 2016 tarihinde düzenlenen TÜDKİYEB ’in kuruluşunun 10.Yıldönümü yemeğinde programa iştirak eden Dr.
Nusret Yazıcı’ya katılımları için teşekkür etti. Genel Başkan
Çelik, küçükbaş hayvancılık sektörüne ilişkin Dr. Nusret
Yazıcı ile kısa bir görüşme gerçekleştirdi.

GENEL BAŞKAN ÇELİK’TEN
REHBERLİK VE TEFTİŞ KURULU
BAŞKANI UĞUZ’A ZİYARET
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği
(TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik 10 Kasım 2016 tarihinde Rehberlik ve Teftiş Başkanı Münir Uğuz'u makamında
ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Rehberlik
ve Teftiş Başkanı Münir Uğuz, Türkiye Damızlık Koyun Keçi
Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat Çelik'e
teşekkürlerini iletti.
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KURUMLARA ZİYARETLER
HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE
VEKÂLETEN OSMAN UZUN ATANDI
Mustafa Kayhan’dan boşalan Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlük makamına, Et ve Süt
Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı
Osman Uzun atandı.
1960 Trabzon doğumlu olan Osman Uzun, 1982 yılında
Fırat Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi’nden mezun oldu.
1986’da Gümüşhane’de Veteriner Hekim olarak çalışma
hayatına başlayan Uzun, o zamanki adıyla Et Balık Kurumunun çeşitli kademelerinde Daire Başkanı olarak görev
yaptı. 2014-2015 tarihleri arasında Et ve Süt Kurumu Teftiş
Kurulu Başkanlığında Baş Müfettişlik yaptıktan sonra aynı
kurumda Alım ve Üretim Daire Başkanlığı görevini ifa etti.
2015 yılından bu yana Et ve Süt Kurumu Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmekte idi.

HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRÜ OSMAN UZUN’A
MAKAMINDA HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel başkanı
Nihat Çelik Başkanlığında Genel Başkan Yardımcısı Ali İlbaş, Sekreterya
Üye İhsan Akın, Muhasip Üye Şevket
Avcı, Yönetim Kurulu Üyeleri Bülent
Oral ve Oktay Beşli’den oluşan heyet
3 Kasım 2016 tarihinde Hayvancılık
Genel Müdürlüğüne atanan Osman
Uzun’u makamında ziyaret ederek
hayırlı olsun dileklerinde bulundular.
Genel Başkan Çelik, ziyaret esnasında Merkez Birliği çalışmalarına ilişkin özet bilgiler verirken Genel Müdür
Uzun’dan küpeleme işlerinin Birliklere
devredilmesini talep etti. Çelik ayrıca
desteklemelerin sadece anaç koyun
keçiye değil tümüne verilmesi gereğine işaret etti. Bakanlıkla son derece
uyum halinde çalıştıklarını ifade eden
Çelik, ‘’Işığı gözümüze değil, yolumuza tutmanızı istiyoruz’’ dedi.
Hayvancılık Genel Müdürlüğünün
kendileri için çok önemli olduğunu
söyleyen Genel Başkan Çelik, alternatif projeler de dâhil Bakanlıkla her
türlü çalışma için hazır olduklarını dile
getirdi.

Hayvancılık Genel Müdürü Osman Uzun da ziyaretten duyduğu
memnuniyeti dile getirerek mevcut
konuları sürekli istişare ederek
yolumuza devam edeceğiz şeklinde
görüş bildirdi. Uzun, Merkez Birliği
ve Birliklerle beraber daha güzel
işler yapabileceklerini de sözlerine
ekledi.
Diğer yandan Merkez Birliği Genel
Başkanı Nihat Çelik ve Yönetim Kurulu üyeleri Hayvancılık Genel Müdürlüğüne bağlı Islah Ve Geliştirme daire
Başkanı Dr. Bekir Ankaralı’yı makamında ziyaret ederek bir süre küçükbaş hayvancılık sektöründe yapılan
ve önümüzdeki süreçte yapılacak
çalışmaları değerlendirdiler.
Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Dergisi

→ 17 ←

HABERLER

DÜNYA
TOPRAK GÜNÜ
KUTLANDI

G

ıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığının ev sahipliğinde,
"5 Aralık Dünya Toprak Günü"
dolayısıyla "Toprağı Sev, Geleceğini
Koru" sloganıyla bir tören düzenlendi.

Törene Türkiye Damızlık Koyun Keçi
Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB)
Genel Başkanı Nihat Çelik, Genel Başkan Yardımcısı Ali İlbaş ve Muhasip
Üye Şevket Avcı da iştirak etti.
Bakanlıkta Mehmet Akif Ersoy Toplantı Salonunda düzenlenen törende
konuşan Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı Müsteşarı Nusret Yazıcı,
dünyada her yıl 75 milyar ton toprağın
erozyona uğradığını bildirdi. Erozyonla
kaybolan her toprak parçası ve yükselen her beton yığının, gelecek nesiller
açısından büyük bir kayıp olduğuna
işaret eden Yazıcı, insanlığın geleceğinin büyük bir tehditle karşı karşıya
olduğunu söyledi.
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Yazıcı, FAO verilerine göre, 2050
yılında dünya nüfusunun 9,7 milyara ulaşacağına dikkati çekerek, "Bu
nüfusun sağlıklı beslenebilmesi için
tarımsal hasılanın yüzde 60 artırılması
mecburiyeti vardır." diye konuştu.
Toprakları kendi kaderine terk
etmenin, vatanseverlik olamayacağının altını çizen Yazıcı, toprakların
yağmalanmasına, talan edilmesine ve
denizlere akmasına müsaade etmeyeceklerini vurguladı.
"5 milyon hektar arazi
toplulaştırıldı"
GTHB, Tarım Reformu Genel Müdür
Vekili Abdullah Burak Keser ise FAO
verilerine göre, her 5 saniyede 1 çocuğun açlıktan öldüğünü, her yıl milyonlarca insanın açlık sorunuyla mücadele
ettiğini aktardı. Toplulaştırma çalışmaları kapsamında 2003-2016 arasında 5
milyon hektar arazinin toplulaştırıldığını

HABERLER
kaydeden Keser, 2023 yılına kadar 14
milyon hektar alanı toplulaştırmaya
çalışacaklarını dile getirdi.
TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, toprağa yapılanların karşılığını,
gelecek nesillerin mutlaka göreceğini
söyledi. Milli Tarım Projesi'nde kullanılmayacak bir karış toprak kalmayacağını vurgulayan Bayraktar, "Gelecek
nesillerden dua mı alacağız, beddua
mı alacağız, bu toprakları korumamızla
ilgili." ifadesini kullandı.
"Gıdanın yüzde 95'i
topraktan geliyor"
Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma
Vakfı (TEMA) Yönetim Kurulu Başkanı

Deniz Ataç da bugünün kendileri için
çok önemli olduğunu söyledi.
Ataç, toplumda toprakla ilgili farkındalığın artmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Toprak olmadan
sürdürülebilirliği sağlamanız mümkün
değil. Gıdanın yüzde 95'i topraktan
geliyor. Toprağı görmeden gelmeye,
hafife almaya hakkımız yok. Toprak
bizim hayatımız için elzem." dedi.
"Toprak sürekli artan
bir tehdit altında"
FAO Türkiye Temsilcisi Yuriko
Shoji ise sağlıklı toprakların, tarımın
ve gıda üretiminin temelini oluşturduğunu söyledi. Toprağın sürekli artan
bir tehdit altında bulunduğuna dikkati
çeken Shoji, küresel toprak kaynaklarının yüzde 33'ünün bozulmuş durumda
olduğunu bildirdi.
Shoji, ülkelerin sürdürülebilir yönetim pratiklerini ve uygun teknolojileri
benimsemeleri halinde, bu gidişin
tersine dönebileceğinin altını çizerek,
toprağın önemiyle ilgili farkındalık yaratılması gerektiğini vurguladı.
Konuşmaların ardından Müsteşar
Dr. Nusret Yazıcı ve beraberindekiler
çeşitli kurum ve kuruluşların açtıkları
stantları ziyaret ettiler. TÜDKİYEB standını ziyaret eden Müsteşar Dr. Nusret
Yazıcı, TZOB Genel Başkanı Şemsi
Bayraktar ve FAO Türkiye Temsilcisi Yuriko Shoji’ye Genel Başkan Nihat Çelik
tarafından çeşitli hediyeler takdim edildi.
Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Dergisi
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BURSA’DA,
ŞAP HASTALIĞI İLE
MÜCADELEDE
EYLEM PLANI TOPLANTISI
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

T

ülkemizin en çok üreten kenti olması
ile ülkemiz tarımsal hasılasının %3 nü
üreten, hayvansal ve bitkisel üretimde
marka bir kenttir. Ülkemiz pazarlarında ilk sıralarda yer alan işlenmiş süt
mamullerinin tamamına yakını ilimizde
üretilmektedir. Bunun en büyük sebebi
üst seviyede yüksek teknolojiye sahip
tesislerin yanı sıra, bu tesislere hammadde sağlayan pek çok sayıdaki
hayvancılık işletmeleridir" dedi.

rakya'dan sonra; Batı Karadeniz,
Güney Marmara, Ege Bölgesi de
şaptan ari hale getiriliyor. Gıda,
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Trakya'dan sonra; Batı Karadeniz, Güney
Marmara ve Ege bölgesinin de şap
hastalığından ari hale getirilmesi için
harekete geçti. Bakanlık hazırladığı yeni
eylem planıyla, Trakya'yı "aşısız hastalıktan ari bölge", Batı Karadeniz, Güney
Marmara ve Ege de "aşılı hastalıktan ari
bölge" statüsüne kavuşturacak.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca hazırlanan, geviş getiren çiftlik
hayvanlarının Şap hastalığı ile mücadele eylem planının uygulamaya girmesinin ardından paydaşları bilgilendirmek
amacıyla düzenlenen "Bölgesel Risklerin Kademeli Azaltılmasına Dayalı Şap
Hastalığının Kontrolü ve Eradikasyon
Eylem Planı" toplantısı 20 Ekim 2016
tarihinde Bursa'da gerçekleştirildi.
Bakanlık Müsteşar Yardımcısı Dr.
Nihat Pakdil'in başkanlık ettiği toplantıya; Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Harun Seçkin, Hayvan Sağlığı
ve Karantina Daire Başkanı Dr. Özhan
Türkyılmaz, Şap Enstitüsü Müdürü Doç.
Dr. Veli Gülyaz, Bursa İl Gıda Tarım
ve Hayvancılık Müdürü Ömer Ceylan
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği(TÜDKİYEB) Genel
Başkanı Nihat Çelik ile, ariliği hedeflenen bölgede bulunan illerin, İl Gıda
Tarım ve Hayvancılık Müdürleri, Hayvan
Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube
Müdürleri, Türk Veteriner Hekimleri Merkez Birliği, Türkiye Ziraat Odaları Birliği,
Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği, Türkiye Kırmızı Et Üreticileri
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İl Müdürü Ömer Ceylan konuşmasının son bölümünde, ilimizde bulunan
hayvancılık sektör temsilcileri ile birlikte
bu projeden de başarılı sonucu elde
edeceğine olan inancı ifade ederek,
projede emeği geçenlere ve toplantıya
katılım sağlayanlara teşekkür etti.
Merkez Birliği, Türkiye Süt Üreticileri
Merkez Birliği, Türkiye Kasaplar Federasyonu, Türkiye Süt Et Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği ve Ambalajlı Süt
Üreticileri Birliği temsilcileri katıldı.
Toplantının açılış konuşmasını yapan Bursa İl Gıda Tarım ve Hayvancılık
Müdürü Ömer Ceylan Bursa’nın tarımsal değerlerine vurgu yaparak, “ Çok
önemli bir konuda bilgi ve görüşlerin
paylaşılacağı, yeni kararların alınmasına
yol açacak fikirlerin tartışılacağı bilgilendirme toplantısının, önemli bir tarım
kenti olan ilimizde düzenlenmesinden
mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Bursa, 341 bin hektar verimli
tarım arazisi, 32 bin kayıtlı çiftçisi, 26
üretici birliği 369 tarımsal kooperatifi ile
aynı zamanda önemli bir tarım kentidir.
200 bin büyükbaş, 450 bine yaklaşan
küçükbaş hayvan varlığı, 11 üründe

Müsteşar Yardımcısı Dr. Nihat
Pakdil yaptığı konuşmada, konunun
teknik ve mevzuat olarak toplantıda ele
alınacağını belirterek, "Trakya Bölgesinin Şap Hastalığından Aşılı Ari Bölge
Statüsü kazanmasından sonra diğer
bölgeler için de planlamalar yapıldı.
Ülkemizin batı bölgesinde yapılabilecekleri bu toplantıda konuşacağız,
tartışacağız. Ülkemiz şap hastalığı ile
mücadele ve aşı üretiminde dünyada
üst seviyelerdedir. Aşının üretilmesi ve
uygulanması noktasında sıkıntı yaşamıyoruz, bu bölge için Trakya Bölgesine
göre dezavantajlı olduğumuz nokta
hayvan hareketleri olacaktır. Toplantıda
sunumlar sonrası yapılacak tartışmalarda, fikir alışverişinde bulunarak bu
toplantıdan daha donanımlı olarak ayrılmış olacağız" diye konuştu. Müsteşar
Yardımcısı Pakdil katılımcılara teşekkür
ederek konuşmasına son verdi.
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Ülkemizde Şap hastalığının, büyükbaş
ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde önemli
ekonomik kayıplara neden olan en önemli
hastalık olduğuna dikkat çekilen toplantıda,
hastalığın kontrol ve eradikasyonuna imkan
sağlayacak çeşitli tedbir ve uygulamalar
hakkında paydaşlar bilgilendirildi. Toplantıda, aşılama uygulamalarının yanı sıra alınması gereken diğer önlemler hakkında da
katılımcılara detaylı bilgiler verildi. Hastalıkla
yapılan mücadelede başarı sağlanabilmesi
için sektörde faaliyet gösteren tüm paydaşların yürütülen çalışmalara katkı sağlamaları
istendi.
Bakanlığın yeni hazırladığı eylem planına
göre, Trakya bölgesinin 2018 yılında "aşısız
hastalıktan ari bölge" statüsüne, Batı Karadeniz, Güney Marmara ve Ege bölgesinin
ise 2019 yılında "aşılı hastalıktan ari bölge"
statüsüne kavuşturulması, 2023 yılına kadar
da diğer tüm bölgelerde aşılı arilik statüsünün elde edilmesi amaçlanıyor.
Hayvan hareketlerinin kontrolü
için "kontrol noktaları" kurulacak
Toplantıda, 2017 yılından itibaren Batı
Karadeniz, Güney Marmara ve Ege bölgesinin Şap Hastalığından Korunmuş Bölge
olarak ilan edileceği ve tanımlanan bölgeye
Bakanlıkça açıklanan kurallar dışında sevk
edilen hayvanların tazminatsız olarak doğrudan kesime sevk edileceği, tanımlanan
bölgeye, bölge dışından yapılacak duyarlı
hayvan sevklerinin, Bakanlıkça belirlenen
"19 yol kontrol noktalarından uygun olanlardan birinde" kontrol edileceği ifade edildi.
Şap hastalığı tazminatlı
hastalıklar listesinde yer alacak
Trakya'dan sonra Batı Karadeniz, Güney
Marmara ve Ege bölgesinin de şap hastalığından korunması için alınan önlemleri
desteklemek amacı ile bu alanda 2018
yılından itibaren şap hastalığına yakalanmış
hayvanlar tazminatlı olarak kesime sevk
edilmesi kararı alınacak.
İlk defa aşılanan hayvanlar
1 ay sonra yeniden aşılanacak
Ariliği hedeflenen bölgede bulanan ve
şap hastalığına karşı ilk defa aşılanan hayvanların bağışıklığını güçlendirmek için 1 ay
sonra yeniden aşılanmaları sağlanacak.
Toplantı soru-cevap ve görüş alış-verişleri ile sona erdi.

İZMİR’DE
ŞAP
HASTALIĞIYLA
MÜCADELEDE
EYLEM PLANI
ELE ALINDI

G

ıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığınca, 27 Ekim 2016
tarihinde İzmir Kaya Termal
Otel’de 'Geviş getiren çiftlik hayvanlarının şap hastalığı ile mücadele eylem
planı' konulu toplantı gerçekleştirdi.
Toplantıya, GTHB Müsteşar Yard.
Dr. Nihat Pakdil, Bakanlık yetkilileri, İl
Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürleri,
Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su
Ürünleri Şube Müdürleri, TÜDKİYEB
Genel Başkanı Nihat Çelik, Muhasip
Üyesi Şevket Avcı ve Denetleme Kurulu Başkanı Necat Demirden, Türk
Veteriner Hekimleri Merkez Birliği,
TZOB, Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği, Türkiye Kırmızı
Et Üreticileri Merkez Birliği, Türkiye
Süt Üreticileri Merkez Birliği, Türkiye
Kasaplar Federasyonu, Türkiye Süt
Et Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği ve Ambalajlı Süt Üreticileri Birliği
temsilcileri katıldı.
GTHB Müsteşar Yardımcısı Dr.
Nihat Pakdil, şap hastalığıyla mücadelede gelecek yıldan itibaren yeni
bir program uygulamaya başlayacaklarını belirterek, "Kendi ülkemizde
dolaşan virüse karşı özel olarak
üretilmiş aşıyı kullanacağız." dedi.

Dr. Pakdil, İzmir'de düzenlenen
"Bölgesel Risklerin Kademeli Azaltılmasına Dayalı Şap Hastalığının
Kontrolü ve Eradikasyon Eylem Planı" toplantısında yaptığı konuşmada, şap hastalığının tamamen yok
edilmesi için çalışmalara başladıklarını söyledi. Söz konusu hastalığın
sınırları aşarak başka coğrafyalara

ulaşabildiğine işaret eden Dr. Pakdil,
"Hedefimiz tüm ülkeyi şap hastalığından ari bir hale getirmek. 2017
yılından itibaren bir program uygulayacağız. Bununla ilgili alt yapının
oluşması noktasında, aşının ülkemiz kaynaklarından temin edilmesi
noktasında gerekli hazırlıklar yapıldı.
Aşının üretimi ve kalitesiyle ilgili herhangi bir sorun yok, yeterli miktarda
aşımız var. Kendi ülkemizde dolaşan
virüse karşı özel olarak üretilmiş aşıyı
kullanacağız." diye konuştu.
Dr. Pakdil, şap hastalığına karşı
hayvanın iki kez aşılanması gerektiğini, iki aşı arasındaki sürenin de 1 ay
olması gerektiğini vurguladı. Sahada
mevcut virüsün bulunup bulunmadığının ve virüste değişim durumunun
dikkatlice inceleneceğini anlatan
Dr. Pakdil; "Hayvanların sevklerinde
ve güzergahda tedbirler alınacak.
Hayvanların dinlendirilmesi ve resmi
kontrollerin yapılabilmesi için kontrol
noktaları oluşturulacak. Onunla ilgili
çalışmaları yaptık yerler belirlendi,
arazi tahsisinden sonra da inşaatlar
yapılacak. Hayvan hareketleri en
az aşılama kadar önemli. İlgililer,
yetiştiriciler, bakanlık teşkilatı olarak
gözümüzü dört açacağız en ufak
şüphede üzerine gideceğiz, gerekli
tedbirlerimizi alacağız. Sevklere ne
kadar dikkat edersek hastalığın dağılmasını engellemiş olacağız." dedi.
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl
Müdürü Ahmet Güldal da şap hastalığı nedeniyle sektörün ekonomik
kayıplar verdiğini, bu çalışma sonrası
ülkeye önemli kazançlar sağlanacağını söyledi.

Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Dergisi
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KONYA’DA,
ŞAP HASTALIĞIYLA
MÜCADELEDE EYLEM
PLANI GÖRÜŞÜLDÜ

G

ıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı, Trakya'dan sonra bir
çok bölgenin şap hastalığından ari hale getirilmesi için harekete
geçti. Bakanlık hazırladığı yeni eylem
planıyla, Trakya'yı "aşısız hastalıktan
ari bölge", Orta/Batı Karadeniz, Güney
Marmara, Ege, Orta Anadolu, Orta/Batı
Akdeniz'de "aşılı hastalıktan ari bölge"
statüsüne kavuşturacak.

Bakanlık, geviş getiren çiftlik hayvanlarının Şap hastalığı ile mücadele
eylem planının uygulamaya girmesinin
ardından paydaşları bilgilendirmek
amacıyla 09 Kasım 2016 tarihinde
Konya'da toplantı düzenledi. Bakanlık Müsteşar Yardımcısı Dr. Nihat
Pakdil'in başkanlık ettiği toplantıya;
Bakanlık yetkilileri, ariliği hedeflenen
bölgede bulunan illerin, İl Gıda Tarım
ve Hayvancılık Müdürleri ile Hayvan
Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri
Şube Müdürleri, Türk Veteriner Hekimleri Merkez Birliği, Tzob, Türkiye
Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez
Birliği, TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat
Çelik ve çevre illerin Damızlık Koyun
Keçi Yetiştiricileri Birlik Başkanları,
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Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez
Birliği, Türkiye Süt Üreticileri Merkez
Birliği, Türkiye Kasaplar Federasyonu,
Türkiye Süt Et Gıda Sanayicileri ve
Üreticileri Birliği ve Ambalajlı Süt Üreticileri Birliği temsilcileri katıldı.
Ülkemizde Şap hastalığının, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde önemli ekonomik kayıplara
neden olan en önemli hastalık olduğu
belirtilen toplantıda, hastalığın kontrol
ve eradikasyonuna imkan sağlayacak
çeşitli tedbir ve uygulamalar hakkında
paydaşlar bilgilendirildi. Toplantıda;
aşılama uygulamalarının yanı sıra
alınması gereken diğer önlemler hakkında da katılımcılara detaylı bilgiler
verildi. Hastalıkla yapılan mücadelede
başarı sağlanabilmesi için sektörde
faaliyet gösteren tüm paydaşların
yürütülen çalışmalara katkı sağlamaları istendi.
Bakanlığın yeni hazırladığı eylem
planına göre, Trakya bölgesinin 2018
yılında "aşısız hastalıktan ari bölge"
statüsüne, Orta/Batı Karadeniz, Güney
Marmara, Ege, Orta Anadolu, Orta/Batı

Akdeniz'in ise 2019 yılında "aşılı hastalıktan ari bölge" statüsüne kavuşturulması, 2023 yılına kadar da diğer tüm
bölgelerde aşılı arilik statüsünün elde
edilmesi amaçlanıyor.
Hayvan hareketlerinin kontrolü
için "kontrol noktaları" kurulacak
Toplantıda; 2017 yılından itibaren
Orta/Batı Karadeniz, Güney Marmara,
Ege, Orta Anadolu, Orta/Batı Akdeniz'in
Şap Hastalığından Korunmuş Bölge
olarak ilan edileceği ve tanımlanan
bölgeye Bakanlıkça açıklanan kurallar
dışında sevk edilen hayvanların tazminatsız olarak doğrudan kesime sevk
edileceği, tanımlanan bölgeye, bölge
dışından yapılacak duyarlı hayvan
sevklerinin, Bakanlıkça belirlenen "8 yol
kontrol noktalarından uygun olanlardan
birinde" kontrol edileceği ifade edildi.
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Şap hastalığı tazminatlı
hastalıklar listesinde yer alacak
Trakya'dan sonra Orta/Batı Karadeniz,
Güney Marmara, Ege, Orta Anadolu, Orta/
Batı Akdeniz'in de şap hastalığından korunması için alınan önlemleri desteklemek
amacı ile bu alanda 2018 yılından itibaren
şap hastalığına yakalanmış hayvanlar tazminatlı olarak kesime sevk edilmesi kararı
alınacak.
İlk defa aşılanan hayvanlar 1 ay
sonra yeniden aşılanacak
Ariliği hedeflenen bölgede bulanan ve
şap hastalığına karşı ilk defa aşılanan hayvanların bağışıklığını güçlendirmek için 1
ay sonra yeniden aşılanmaları sağlanacak.

GENEL BAŞKAN ÇELİK
KONYA’DA ÖNEMLİ GÖRÜŞMELER
GERÇEKLEŞTİRDİ
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel
Başkanı Nihat Çelik 9 Kasım 2016 tarihinde Konya’da Şap hastalığıyla mücadele kapsamında düzenlenen programa
katıldı. TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik
,program öncesi Bakanlık Müsteşar
Yardımcısı Dr. Nihat Pakdil ile bir araya
geldi. Dr. Pakdil ile gerçekleştirilen
görüşmeye çevre illerin Damızlık Koyun
Keçi Yetiştiricileri Birlik Başkanları da
eşlik etti. TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik küpe ve küpeleme işlemlerinin
damızlık koyun keçi yetiştiricileri birliklerine verilmesini istediklerini belirtti. Kısa
sürelik görüşme sonrası şap hastalığıyla
mücadele toplantısına geçildi.

GENEL BAŞKAN ÇELİK
TARIM REFORMU
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDE
TOPLANTIYA KATILDI

T

ürkiye Damızlık Koyun Keçi
Yetiştiricileri Merkez Birliği
(TÜDKİYEB) Genel Başkanı
Nihat Çelik 8 Kasım 2016 tarihinde
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü’nde düzenlenen toplantıya
katıldı.
Tarım Reformu Genel Müdürü
Abdullah Burak Keser ‘in başkan-

lığında tüm merkez birliği başkanlarının katılımıyla gerçekleşen
toplantıda ortak çalışma kararı çıktı.
Toplantının ardından TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, Gıda Tarım
ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik’in
danışmanı Ali Koyuncu’yu makamında ziyaret ederek , Koyuncu’ya
Ahlat’ın meşhur bastonunu hediye
etti.

Konya ayağı gerçekleştirilen şap hastalığıyla mücadele toplantısının ardından
TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik ,
Konya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri
Birlik Başkanı Fettah Öztürk’ü makamında ziyaret ederek sektörel meselelere
ilişkin istişarelerde bulunuldu. Konya
DKKYB Başkanı Fettah Öztürk ziyaretten
duyduğu mennuniyeti dile getirdi.

Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Dergisi

→ 23 ←

HABERLER

MERKEZ BİRLİĞİMİZE ZİYARETLER
GENEL BAŞKAN
NİHAT ÇELİK'E
KÜTAHYA BİRLİK
BAŞKANI'NDAN ZİYARET
Kütahya İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği ve TÜDKİYEB Denetleme Kurulu Üyesi Bahattin
Atakan TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik’i
makamında ziyaret ederek sektöre ilişkin konularda
istişarelerde bulundu. Atakan, TÜDKİYEB Genel
Başkanı Nihat Çelik’e hediye takdiminde bulundu.
Genel Başkan Çelik, Bahattin Atakan’ın hediyesine teşekkür ederek çalışmalarında başarılarının
devamını diledi.

MERKEZ BİRLİĞİMİZE
ZİYARETLER DEVAM EDİYOR
Konya İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Fettah Öztürk, 15 Kasım 2016 tarihinde Merkez Birliği
Genel Başkanı Nihat Çelik’i makamında ziyaret ederek
çalışmalar hakkında bilgi paylaşımında bulundular. Genel
Başkan Çelik ve Birlik Başkanı Öztürk görüşme sonunda
verimli bir ziyaret olduğunu söylediler.
Diğer yandan Van Ekonomist Dergisi’nden Osman Nuri
Yıldız ve iş adamlarından Kadir Asma ile Erhan Özdamar
Genel Başkan Nihat Çelik’e yaptıkları ziyarette çalışmalarında başarı temennilerinde bulundular.
Bir ziyarette Eski Şanlıurfa İl Gıda Tarım ve Hayvancılık
Müdürü Necip Özgökçe tarafından gerçekleştirildi. Halen
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında Uzman olarak
görev yapan Özgökçe, Genel Başkan Nihat Çelik’e yaptığı
ziyarette başarı temennilerinde bulunurken, Genel Başkan
Çelik de Özgökçe’nin sektörümüze çok önemli hizmetler
verdiğini ifade ederek ziyaret sebebiyle yaptığı nezih davranıştan dolayı kendisine teşekkür etti.
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MERKEZ BİRLİĞİMİZE ZİYARETLER
VAN VE ERZURUM İL GIDA
TARIM VE HAYVANCILIK
MÜDÜRLERİNDEN
MERKEZ BİRLİĞİMİZE
ZİYARET
Van İli Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Fevzi
Altuner ve Erzurum İl Gıda Tarım ve Hayvancılık
Müdürü Osman Akar, 15 Kasım 2016 tarihinde
Merkez Birliğimizi ziyaret ederek Genel Başkan
Nihat Çelik’e hayırlı olsun dilekleriyle birlikte çalışmalarında başarılar diledi.
Van İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Fevzi
Altuner, Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat Çelik’in küçükbaş hayvancılığın gelişmesine büyük
katkıları olduğunu ve sektöre değer kattığını ifade
ederek küçükbaş hayvan sayısı olarak ülkede
birinci sırada bulunan Van’da çalışmalarına destek
olarak daha iyi yerlere gelmeye gayret edeceklerini söyledi.
TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik ise Van
ve Erzurum Tarım il Müdürlerinin Merkez Birliğine
yapmış oldukları ziyaretten duyduğu memnuniyeti
dile getirerek "Doğu Anadolu Bölgemizde çalışma şartları oldukça zordur. Buna rağmen Sayın
Müdürlerimiz illerinde özellikle küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi yönündeki çalışmaları takdire
şayandır. Fedakârca çalışmalarından dolayı kendilerini tebrik ediyorum. Sektörümüze katkılarının
devamını diliyorum. Merkez Birliğimize ziyaretleri
ile bizlere büyük güç verdiler. Onur duyduk. Kendilerine teşekkür ediyor çalışmalarında başarılar
diliyorum" dedi.

TÜDKİYEB
YÖNETİM KURULUNDAN
HASTA ZİYARETİ
TÜDKİYEB Yönetim Kurulu Genel Başkanı
Nihat Çelik, Genel Başkan Yardımcısı Ali İlbaş,
Sekreterya Üye İhsan Akın, Muhasip Üye Şevket
Avcı ve Yönetim kurulu Üyeleri Abuzer Yıldırımtepe ve Oktay Beşli, Ankara Hacettepe Hastanesi
Onkoloji Bölümünde tedavi görmekte olan Konya
İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı
Fettah Öztürk’ ün eşi için bir ziyarette bulunarak
geçmiş olsun dileklerinde bulundular.
Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Dergisi
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2018-2022
STRATEJİK PLAN
DIŞ PAYDAŞLAR ÇALIŞTAYI
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

G

ıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Strateji Geliştirme Daire
Başkanlığınca 3 Kasım 2016
tarihinde 2018-2022 Stratejik Plan Dış
Paydaşlar Çalıştayı gerçekleştirildi.
Çalıştaya; Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı
Dr. Nihat Pakdil ve Bakanlık Bürokratlarının yanısıra Türkiye Damızlık
Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği
Genel Başkanı Nihat Çelik, Genel
Başkan Yardımcısı Ali İlbaş, Sekreterya Üye İhsan Akın, Muhasip Üye
Şevket Avcı, Yönetim Kurulu Üyeleri
Bülent Oral ve Oktay Beşli ile tarım
ve hayvancılık sektörünün temsilcileri
iştirak etti.
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Çalıştayın açılış konuşmasını
yapan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dr.Nihat
Pakdil konuşmasında "Türkiye ekonomisi ve sosyal yapısında en önemli sektörlerin başında gelen tarım
sektörüne yön vermek üzere bakanlığımız tarafından son yıllarda hazırlanmış ve titizlikle uygulanan stratejik
planlarla tarımsal ve sosyal alt yapı
hizmetleri geliştirilmiş kırsal kalkınma
ve refah sağlanarak kırsal alanların
cazibesi arttırılmıştır. Takip eden
süreçte sanayinin gelişimi yanında
tarımın sürdürülebilirliğinin ön plana
çıkacağı, kırsalın korunması kaynaklarıyla birlikte yerinde kalkınmasının
tartışılacağı ön görülmektedir.

Ayrıca önümüzdeki dönemde tarım
sektörünün gıda yetersizliği , iklim
değişikliği, suyun bulunabilirliği,
biyoçeşitlilikte daralma, sınırlı ekosistemdeki kayıplar gibi sorunlar ile
yüz yüze kalması kuvvetle muhtemel
görülmektedir.

HABERLER
2018-2022 stratejik planımız ile
gıda ve tarım alanında üretici ve
tüketici memnuniyetini en üst seviyede sağlamış bölgesinde lider,
dünyada küresel aktör olan Türkiye
misyon ve vizyonunu sürdürecektir.
Türk tarımında son 13 yılda yaşanan
gelişmelerle bu dönem gerçekçi
planlamaların önemsendiği, istikrar
ve verimliliğin öne çıkarıldığı, entegre
yaklaşım insan odaklı anlayış ve çok
yönlü kalkınmanın esas alındığı 100
yıllık kemikleşmiş sorunların çözüme
kavuşturulduğu, Cumhuriyet tarihinde
bir çok şeyin ilkinin gerçekleştirildiği

üretim ve ihracat rekorlarının kırıldığı Avrupa’da liderliğe, dünyada
ilk sıralara çıkıldığı bir dönem oldu.
Bakanlık olarak 2018-2022 stratejik
planımızı hazırlamak için çalışmalara
başladığımızı sizlerle paylaşmak için
şuan buradayız. Bu plan stratejik
yönetim modelinin bir bütün olarak
benimsenmesi için önümüzdeki 5 yıllık dönemde Türk tarımının en önemli
rehberi olacaktır. Bakanlığımız merkez
birlikleri, ilgili ve bağlı kuruluşlar, il
müdürlükleri, iç ve dış paydaşlar ile
katılımcılık anlayışı çerçevesinde sivil
toplum kuruluşlarının görüşlerinin

azami düzeyde yansıtılacağı planımızda vatandaşlara sunduğumuz
hizmetlerin hızını ve kalitesini yükseltecek halkımızın hizmetlere erişimini
kolaylaştıracaktır."
Müsteşar Yardımcısı Dr. Nihat
Pakdil’in konuşması sonrası Çalıştay
katılımcıları çalışmalarını gün boyu
sürdürdü. Bu aşamada TÜDKİYEB
Genel Başkanı Nihat Çelik ve Yönetim Kurulu Üyeleri küçükbaş hayvancılık sektörüne ilişkin görüşlerini
ortaya koyarak Çalıştaya katkıda
bulundular.
Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Dergisi
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TÜRKİYE-UKRAYNA
TARIM İŞ FORUMU
KİEV’DE DÜZENLENDİ

T

ürkiye ile Ukrayna arasındaki
tarımsal ürün ticaretinde özel
sektör temsilcilerinin karşılıklı
diyalog kurmaları amacıyla düzenlenen Tarım İş Forumlarının üçüncüsü,
Kiev'de gerçekleştirildi.
Türkiye ile Ukrayna arasındaki
Tarım İş Forumlarının üçüncüsü, Gıda
Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş ve Ukraynalı

mevkidaşı Olga Trofimtseva'nın himayelerinde, iki ülkeden 300'ün üzerinde
katılımcının iştirakiyle 28 Kasım 2016
tarihinde Kiev'de düzenlendi.
Tarım İş Forumuna; Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel başkanı Nihat Çelik,
Genel Başkan Yardımcısı Ali İlbaş,
Muhasip Üye Şevket Avcı ve Sekretarya Üye İhsan Akın İle Denetleme
Kurulu Başkanı Necat Demirden,
Denetleme Kurulu Üyesi Bahattin
Atakan da iştirak etti.
Forumun açılışında konuşan Gıda
Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş, Ukrayna ile siyasi
ve ticari ilişkilere çok önem verdiklerini belirterek, "15 Temmuz'da tarihin
en kanlı darbe girişimini gerçekleştiren Fethullah Gülen Terör Örgütünün
mensupları yargı önüne çıktı ve hesap
vermeye devam etmektedir. Bu olaylardan sonra Ukrayna Devlet Başkanı
Petro Poroşenko'nun darbe girişimini
ilk kınayan liderlerden birisi olması
bizim için çok önemlidir. Bu destekten
ötürü, Poroşenko'nun nezdinde tüm
Ukrayna halkına teşekkür ederiz. Bu
ve buna benzer darbe girişimlerinin
bir daha olmaması için ülkelerimizin
daha güçlü birliktelikler yapması gerekmektedir" dedi.
Ukrayna'nın verimli topraklara
sahip olduğunu dile getiren Daniş,
teknolojik yatırımlarla ülkedeki tarımsal alanda mevcut potansiyelin ikiye
katlanabileceğine dikkat çekti.
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Türkiye'de tarım sektöründe son
yıllarda ciddi gelişmeler sağladığını
kaydeden Daniş, "Tarımsal ihracatımız yaklaşık 17 milyar dolar, ithalatımız ise 10 milyar dolar. 192 ülkeye
tarım ürünü ihraç ediyoruz. Bu da
1681 ürünle gerçekleştirilmektedir. Bu
potansiyele baktığımız zaman Ukrayna ile Türkiye'nin tarımsal birlikteliğinin
ne kadar önemli olduğunu görürüz"
ifadelerini kullandı.
Türkiye ile Ukrayna arasında
tarımsal alandaki yakınlaşma ile ticari
hacmin iki kat artacağını söyleyen
Daniş, bu alanda üçüncü ülkelerle
birlikte hareket etmenin gerekliliğine
de işaret etti.
Daniş "Türkiye ile Ukrayna arasında tarımsal alanda ticari hacmimizi
geliştirmek için her şey mevcut. Yağ
var, şeker var, un var. Helvayı yapacak ustalar da var. O zaman helvayı
hep birlikte beraber yapalım beraber
kazanalım" şeklinde konuştu.
Daniş ayrıca Türkiye-Ukrayna
Serbest Ticaret Anlaşması'nın da bir
an önce imzalanmasını ümit ettiklerini
ifade etti.
Ukrayna Tarım Politikaları ve Gıda
Bakanı Yardımcısı Olga Trofimtseva
ise Türk iş adamlarının sadece başkent Kiev'de değil, Ukrayna'nın diğer

bölgelerinde de yatırım ve ortaklık
fırsatı bulabileceğini bildirdi.
Türkiye ile Ukrayna arasında
2015'teki tarımsal alanda ticari hacmin 1 milyar dolar olduğunu aktaran
Trofimtseva, bu yıl 10 ay içerisinde bu
hacmin 700 milyon dolara ulaştığına
dikkat çekti.
Trofimtseva, "Türkiye ile tarım
alanında işbirliğimiz kısa süre içerisinde büyük ivme kazandı. Tarım ticareti
sadece tarım ile sınırlı değildir. Otomotiv sektörü, sulama, balıkçılık, sera
sektörü ve lojistik de bu ticaretin içine
dahil olmaktadır. Bütün bu alanlarda
iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesinde bir potansiyel mevcuttur." diye
konuştu.
Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Dergisi
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GENEL BAŞKAN ÇELİK,
GÜNDEMİN BEREKETİ
PROGRAMINDA ÖNEMLİ
AÇIKLAMALARDA
BULUNDU

T

ÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat
Çelik 7 Aralık 2016 tarihinde Bereket TV’de yayınlanan Umut Özdil
ile Gündemin Bereketi programının canlı
yayın konuğu oldu.
Programda küçükbaş hayvancılık
sektörüne ilişkin soruları yanıtlayan
Genel Başkan Çelik, 14 Aralık 2016 tarihinde gerçekleştirilecek Merkez Birliğinin
kuruluşunun 10. Yıldönümü kutlama
programına ilişkin bilgiler de verdi. Çelik
Merkez Birliğinin kurucuları içerisinde
yer aldığının altını çizerek, "14 Aralıkta
gerçekleştireceğimiz 10.Yıl kutlamamızda iyisiyle kötüsüyle on yılda geldiğimiz
noktayı göreceğiz" diye konuştu.
TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat
Çelik, Merkez Birliği olarak her zaman
GTHB ile iş birliği içerisinde çalıştıklarının
altını çizerek, "Sayın Bakanımız Faruk
Çelik göreve geldiği günden itibaren çok
büyük hamleler yaptı. Havza bazlı üretim
modeli diğer taraftan, Sayın Bakanımızın
milli tarım projesi ve bunları kısa sürede
hayata geçirmesi sektörümüz ve ülkemizin ekonomisi açısından çok önem teşkil
etmektedir. Bu açıdan özellikle Sayın
Bakanımız Faruk Çelik Beyefendiyi sektörüm adına kutluyorum" dedi.
Umut Özdil’in moderatörlüğünde
gerçekleşen programda bir yetiştiricinin birlikler bizim ağılımıza girmiyor
şikâyeti üzerine Nihat Çelik, birliklerin
2006-2009 yılları arasında küpeleme
işlemlerini gerçekleştirdiğini belirterek,
"Avrupa Birliği hibe fonlarından bize
2009’dan sonra küpe bedava verilmeye başlayınca küpeleme işini il ve ilçe
tarım müdürlükleri üstlendi" dedi.
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Çelik sözlerine şöyle devam etti;
"Geçmişte olduğu gibi tekrar küpeleme
işinin birliklere devredilmesi noktasında
bakanlığımızdan da böyle bir talebimiz
vardır. Birliklerin asli görevlerinden birisi
de küpe ve kimliklendirmedir."
TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat
Çelik geçtiğimiz günlerde açıklanan Milli
Tarım projesine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, Milli Tarım Projesinin özellikle koç teke test istasyonlarının
kurulmasının küçükbaş hayvancılık
sektörünü şaha kaldıracağını düşündüklerini belirtti. Damızlık koç teke
istasyonları kurulacak illerin seçiminin
çok isabetli olduğunu ifade eden Genel
Başkan Çelik, "22 ilimiz isabetli olmuş
hem hayvan sayısı hem yetiştirici sayısı
bakımından potansiyeli olan illerimiz
bunlar. Bu projeler bir başlangıçtır. Bu
bir deneme aşamasıdır. Bunun başarılı
olması durumunda diğer illere de mutlaka yaygınlaştırılacaktır" diye konuştu.
Milli Tarım Projesi çerçevesinde
kullanılmayan meraların kullanıma
açılması, mevcut meraların ıslahı ve
yetiştiriciye belli şartlar altında verilmesine ilişkin bilgiler veren Çelik, "Artık
aracılar olmayacak. Gerçek yetiştirici
ÇKS kaydı varsa onun mevcut işletme
sayısına göre bulunduğu ilde müracaat

edecek orada ihtiyaç duyulan mera kadar kullanım alanı ona tahsis edilecek.
Tabi bunlar ilktir. Bunun detayları 2017
yılında yönetmelik ve kanun çerçevesinde ortaya çıkacak. Artık meralarımız
sahipleriyle buluşacak" dedi. Milli tarım
projesinde eksik bir taraf görmediklerini
ifadelerine ekleyen Nihat Çelik, "Biz
burada bir eksik göremiyoruz. Bir eksik
bulursak bu eksik bizim eksikliğimizdir"
diye belirtti. Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanı Faruk Çelik başta olmak üzere
tüm bakanlık yetkilileriyle irtibat halinde
olduklarının altını çizen Genel Başkan
Çelik, "Hiç kimse bize kapısını kapatmadı. Bizim fikirlerimizi önemsiyorlar.
Biz TÜDKİYEB olarak Gıda Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığımızla paydaşız.
Aynı takımın oyuncuları gibiyiz beraber
top koşturuyoruz" dedi.
2016 yılı anaç koyun keçi desteklemelerine ilişkin notlar paylaşan TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, "193
bin yetiştiricinin başvuru kaydını yaptık.
Bunun içerisinde ilk beş ilimiz yetiştirici
sayılarıyla şöyle; Van 17 bin, Konya 8
bin, Ağrı 7 bin, Balıkesir 7 bin, Mardin 6
bin" diye belirtti.
TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat
Çelik programın sonunda 14 Aralık 2016
tarihinde gerçekleştirilecek programa
ilişkin olarak, "2006 yılında Nihat Çelik’in
temelini attığı Merkez Birliği’nin bugün
nereye geldiğini hep beraber göreceğiz. Kamu düzeni içerisinde hak ettiği
yere geldiği, bakanlıkla tam manasıyla
bir paydaş, bir uyum içerisinde ailenin
küçük bir bireyi olduğunun tablosunu
orada sergileyeceğiz" diyerek sözlerini
sona erdirdi.
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TÜDKİYEB
GENEL BAŞKANI ÇELİK,
AĞILDAN MERAYA
PROGRAMININ
KONUĞU OLDU

T

ÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat
Çelik, 22 Aralık 2016 tarihinde
yayınlanan Ağıldan Meraya
programının konuğu oldu. Programda
küçükbaş hayvancılık sektörüne ilişkin
önemli açıklamalarda bulundu.

Bereket hayvancılık televizyonunda
Simge Tütenk ‘in sunumuyla gerçekleşen Ağıldan Meraya programına katılan TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat
Çelik, küçükbaş hayvancılık sektörüne
ilişkin merak edilen soruları yanıtladı.
Çelik, Merkez Birliğinin ve il birliklerinin
kurulmasının önemine dikkat çekerek
şunları söyledi; "Küçükbaş hayvancılık
bu ülkenin refahı, selameti, huzuru
açısından çok önem teşkil etmesine
rağmen küçükbaş hayvancılık destekleme kapsamında bile değildi. Bu birliklerin kurulmasıyla beraber küçükbaş
hayvancılıkta kimliklendirme yapıldı.
Bu kimliklendirme ile birlikte küçükbaş
hayvanlar destekleme kapsamına
alındı" dedi.
Genel Başkan Çelik, 80 İlde birliklerin faaliyet halinde bulunduklarını
belirterek, "Biz de Merkez Birliği olarak
Bakanlık ile il birliklerimizin arasında
köprü vazifesini yürütmekteyiz" diye
konuştu.
Bakanlık ile uyum içerisinde çalıştıklarının altını çizen Çelik, Gıda Tarım
ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik’in
yaptığı çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Türkiye’de yaşanan kırmızı et açığının ancak küçükbaş hayvancılığın desteklenmesiyle önlenebileceğini belirten

Genel Başkan Nihat Çelik, "küçükbaş
hayvancılık sektörümüzü geliştirmek
için elimizden geleni yapıyoruz" diye
konuştu. "80 İl birliği güçlüyse merkez
birliğimizde güçlüdür" diyen Çelik,
birliklerle üyelerin uyum içerisinde
çalıştıklarının altını çizdi.
Genel Başkan Çelik Türkiye’deki
kırmızı et açığına ilişkin "Küçükbaş
hayvancılık açısından bizim kırmızı et
açığımız söz konusu değildir. Fazlalığımız vardır. Bu fazlalığın ve bu
anlamda kırmızı et açığının dengelenmesi bakımından insanlarımızın et
tüketimindeki alışkanlığını küçükbaş
hayvan etine yönlendirmemiz lazım.
Bu noktada biz küçükbaş etimizin
ve küçükbaş etinden aldığımız besin
maddelerinin artılarını her yerde anlatıyoruz. İnsanlarımızda bunun farkındadır. Dünle bugüne baktığımızda
insanlarımızın bugün kalp damar
hastalıklarına , şeker hastalıklarına ,
karaciğer yağlanması ve bunun gibi
şikayetler başını almış gidiyor. Bu
neden oluyor bunu ben çözdüm. Bilimsel araştırmacılar çözmedi bunun
nedeni insanların küçükbaş hayvan
et tercihlerinin büyükbaş hayvana
dönmeleridir. Bu kimsenin zoruna
gitmesin. Ülkemizde 14 milyon

büyükbaş hayvanımız vardır. Küçükbaş ise 44 -45 milyon civarındadır.
Bizim şu anda küçükbaşta yapılan
ithalat sembolik bir rakamdır. Yani
kayda değer bir rakam değildir. Onun
için burada o rakamı açıklamak bile
istemiyorum. Bu ülkenin sadece kırmızı et açığının kapanması değil bu
ülkenin refahı, selameti, huzuru ve
bu anlamdaki dengelerin sağlanması
küçükbaş hayvancılığın gelişmesinden geçer.
Küçükbaş hayvancılık ülkemiz için
fevkalade önemlidir ve bu ülkenin
sigortasıdır. Ülkemize katma değer
sağlayan ve insanlarımızın sağlıklı ve
dengeli beslenmesinden ziyade insanların köyden kente göç etmemesinde
de büyük rol oynuyor" diye konuştu.
Çelik sözlerine şöyle devam etti;
"Biz küçükbaş hayvancılıkla kırmızı et
açığımızı kapatmaya talibiz. Coğrafyamız müsait, alt yapımız müsait, hayvan varlığımız müsait olmakla beraber
bu çıtayı yükseltmeye de kendisi çelik
yüreği çelik sözü çelik Sayın Bakan
Çelik bu anlamda samimi, onun temposuna yetişmemiz mümkün değil.
Allah nasip ederse Sayın Faruk Çelik
bakanlığında küçükbaş hayvancılık
sektörü büyük bir çağ atlayacak ve
kırmızı et açığının kapanmasında da
en önemli rolü oynayacaktır."
Küpe ve küpeleme işlemlerinin
il birliklerine verilmesi gerektiğini
söyleyen Çelik, hayvan hastalıklarında
mücadelede Tarım il ve ilçe müdürlüklerine büyük görevlerin düştüğünü
ifade etti.
Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Dergisi
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KANAL A’DA YAYINLANAN
"TARIM VE HAYAT"
PROGRAMINDA
TÜDKİYEB’İN
10.YILDÖNÜMÜNE
YER VERİLDİ

2

5 Aralık 2016 tarihinde Kanal A ekranlarında yayınlanan Tarım ve Hayat programında
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri
Merkez Birliği (TÜDKİYEB)’in 10.Yıldönümü etkinliğinden görüntülere yer verildi.
Sunuculuğunu Muhammet Oluklu’nun gerçekleştirdiği Tarım ve Hayat programında
TÜDKİYEB’in 10.Yıldönümü gecesine ilişkin
görüntüler yer aldı. Programda Gıda Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı Müsteşarı Dr. Nusret Yazıcı
ve TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik’in konuşmalarının yanı sıra geceye katılan davetlilerin
röportajlarına da yer verildi.
Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı Burhan
Demirok, "TÜDKİYEB 10 yaşına basmış, ben
öncelikle nice 10 yıllara diye iyi dileklerimi belirtmek
istiyorum. İl, ilçe Müdürlüklerimizle yakın diyalogda
çalışma ortamında beraber çalışıyorlar. 80 vilayette
bir sektörün temsilcileri gelip de burada bir araya
hem mesleğini hem sektörünü hem de üretim alanını ortaya çıkarmakla beraber ayrıca bir birlik beraberlik görüntüsü de sergilemek burada oldukça
önem arz ediyor. Ben bu vesileyle de bu yemeğin
adı "10.Yıl yemeği" olsa da ben bunu önemsiyorum. Tekrar düzenleyenlere teşekkür ediyorum ve
nice 10 yıllara diyorum" dedi.
Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı Dr. İbrahim
Özcan küçükbaş hayvancılıkta gelinen noktayı
kısaca özetlerken "Özellikle yerli koyun keçi ırklarımızın muhafazası artı ıslahı artı bunların verimlerinin
artırılması geliştirilmesi ve sağlıklarının korunması
geldiğimiz noktada tabi küçükbaş hayvancılıkta
önemli verim artışlarımız oldu. Sütte, yapağı da,
karkas ağırlığında, halk elinde ıslah projeleriyle
önemli gelişmeler kaydedildi. Yani koyun keçi zenginleştirildi" diye konuştu.
22,23 ve 24. Dönem Siirt Milletvekili Afif Demirkıran, "Türkiye’deki özellikle küçükbaş hayvan

→ 32 ←

Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Dergisi

HABERLER
varlığını daha da geliştirmeliyiz" dedi. Demirkıran
etkinliği güzel bulduğunun altını çizerek "Bu tür
sivil toplum örgütlerinin daha örgütlü bir şekilde
hayvan yetiştiricilerimize ulaşması, onları organize
etmesi, onlara gerekli bilgileri vermesi çok önemlidir" diye konuştu.
Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı Baş Müfettişi Recep Semiz, "Ülkelerin ve toplumların
birlik beraberliğini sağlayan hassas ve güçlü
sivil toplum örgütleri yaratmaktır. Bu bağlamda
Tarım Bakanlığında değişik kategorilerde birlikler
var, sivil toplum örgütleri var. Bunlardan birisi de
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez
Birliği’dir. Bu birliklerin bir arada olması, ülkenin 80
ilinde varlıklarını devam ettirmiş olmaları aslında
ülkenin gücünü ve ne kadar daha güçlü olacağını
gösteriyor. Bu anlamda kendilerini tebrik ediyorum
10. Yıllarını tamamladılar. Umarım bundan sonra
da devam eder ve ülkenin gücüne güç katarlar.
Hem yaptıkları işle yani koyun keçi yetiştiriciliğiyle
hem de bu ülkenin sivil toplum örgütü olarak,
çimentosu olarak devam ederler diye düşünüyorum. Öyle olduklarına inanıyorum daha doğrusu."
Tarım İşletmeleri Genel Müdür Yardımcısı Dr.
Halil İbrahim Özbayat, "Öncelikle sektörümün her
katmanındaki paydaşlarımızla bir arada olmanın
mutluluğunu yaşıyorum. 10 yıl geçti nasıl geçti
bilmiyorum daha önce hem tecrübelerimizi hem
dertlerimizi hepsini bir arada görüşmek, paylaşmak üzere bugünleri çok aradık. Hamdolsun
ki devletimizin gerçekten destekleriyle bütün
sektörlerimiz sivil toplum örgütlerimizin aracılığıyla
bir araya geliyor tecrübeler paylaşılıyor, mutluluk,
dertlerimiz sorunlarımız paylaşılıyor. Önümüzdeki
süreçte yapacağımız işlerle aşacağımız engellerle
ilgili planlar yapılıyor. Bu mutluluğu bize yaşatan
gerçekten devlet büyüklerimiz başta olmak üzere
bizi yalnız bırakmayan Bakanlığımızın en üst
düzeyinden, 80 vilayetteki uç beylerimiz statüsündeki il birliklerimize bunu yaşattıkları için teşekkür
ediyorum."
TAGEM Hayvancılık ve Su Ürünleri Araştırmaları Daire Başkanı Dr. Ali Ayar ise "Birliklerimiz
özellikle hayvancılık alanındaki birliklerimizin
kurulması diğer sivil toplum örgütlerimize göre
biraz gecikmiş bunu bakanlığımız sivil toplum örgütü çatısı altında birliklerin bir araya gelmesi güç
birliği yapması, problemlerini sıkıntılarını çözmesi
amacıyla ilgili mevzuatlarda düzenlemeler yaptı.
Birliklerin kuruluşuyla ilgili mevzuat çıkartıldı. Bunlarla ilgili yönetmelikler yapıldı." diyerek sözlerine
şöyle devam etti ,"her şeye rağmen birlik ve beraber olmak sektörün ve yetiştiricilerin sorununu
çözmeye çalışmak ve bir ses olmak önemli."

TÜDKİYEB
GENEL
BAŞKANI
ÇELİK
"TÜRKİYE’DE
ÇOBANLAR GÜNÜ DÜZENLENECEK"

T

oprak TV Anadolu Sevdası Programının 7 Ocak
2017 tarihinde yayınlanan bölümünde, TÜDKİYEB'in
10.Yıldönümü etkinliğinden
görüntülere yer verildi. Programda ayrıca TÜDKİYEB Genel
Başkanı Nihat Çelik ile röportaj
gerçekleştirildi. Anadolu Sevdası programının sunucusu Birsen
Kıvanç’ın sorularını cevaplayan
Genel Başkan Nihat Çelik,
göreve geldikleri günden itibaren ekibiyle birlikte yılmadan
çalıştıklarının altını çizdi. Çelik,
Merkez Birliği ve İl Birliklerinin
kurulmasının önemine değinerek şunları aktardı,"Merkez
Birliği ve il birlikleri kuruluyor
olmasaydı samimiyetle söylüyorum. Bırakın o meralarda, o
topraklarda hayvanların yayılışını siz bugün bu hayvanın izini
göremezdiniz. Çünkü bizim
sektörümüz batmaya mahkûm
kalmış ve yok olmak üzereydi."
Küçükbaş hayvan sayısının 30
milyondan 44 milyona yükseldiğini belirten Genel Başkan Nihat
Çelik ,"Eskiden üveyin üveyi gibi
görülen insanlar artık bu ailenin
asil bireyleri oldu" dedi.
TÜDKİYEB Genel Başkanı
Nihat Çelik, birliklerin ve merkez
birliğinin çok önemli bir görevi
üstlendiklerinin altını çizerek,
"İnan ki birlikler güçlenmese, birliklerin varlığı, birliklerin bugünkü
misyonu olmasa kimse bahsetmez. Gülüp geçer, koyun keçi
diye, damızlık diye demek ki

biz varız artık çoban da var
Burada dikkat ederseniz 80 il
birlik başkanımız ve burada bu
salon en az 600 kişiyle burada
hepsi seçkin insanlar, seçilmiş
insanlar birçok sivil toplum
kuruluşlarımızın da genel başkanları buradaydı. Tablodan da
memnuniyet duyduğumu ifade
etmek istiyorum. Bu 10.yılımızın
milletimize, sektörümüze, ülkemize, bu işte başrolü oynayan
özellikle yetiştiricilerimize, yönetim kurulu üyelerimize, il birliklerime tekrar hayırlı uğurlu olmasını ben yüce Allah’tan diliyorum.
Daha nice 10. Yıllar diliyorum.
Daha nice huzurlu yıllar, mutlu
yıllar, birlikte geçirmeyi, birlik
olmayı, beraber olmayı Allah’tan
diliyorum" dedi.
Çelik, yılda bir defa çobanlar
günü etkinliği düzenleyeceklerini
de belirterek, "Herkesin bir günü
vardır. Kadınlar günü vardır,
muhtarlar günü vardır, işçiler
günü vardır, çobanların günü de
Allah nasip ederse yasallaştırmazsak bile etkinlik adı altında
yılda bir defa mutlaka gümbür
gümbür yapacağız. O insanları
bir günde olsa anacağız. Çünkü
onlar bu vatanın gerçek bekçileridir. Çoban kar etmiş zarar etmiş
şükretmesini biliyor" dedi.
Genel Başkan Nihat Çelik, küçükbaş hayvan etini tüketmenin
öneminden bahsederek "haydi
kuzu eti haydi koyun eti" diyerek
sözlerini sona erdirdi.

Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Dergisi
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TARIM VE HAYVANCILIK
SEKTÖRÜ
İZMİR'DE DÜZENLENEN
FUARDA BULUŞTU

T

ürkiye tarım sektörünün en büyük
ve en önemli buluşması olan,
sektörü dünya pazarına taşıyan
ve uluslararası alım heyetleri ile Türk
üreticilerini buluşturan 12. Agroexpo
Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı,
İzmir’de kapılarını açtı.
TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik’in de katılım sağladığı fuar on ikinci
kez ziyaretçileriyle buluştu.
Orion Fuarcılık ev sahipliğinde ve
Türkiye’nin en modern ve en büyük
fuar alanında düzenlenen Agroexpo’da
tarım makineleri, sera ve ekipmanları,
tohum, fide, gübre, ilaç sanayi, sulama
ve plastik sektörü, ambalaj, tarımsal
enerji, hayvancılık ve ekipmanları,
arıcılık sektörü, traktör, veterinerlik
hizmetleri ile daha birçok teknoloji
kuruluşu yer alıyor.
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Ülkenin en büyük tarım ve hayvancılık fuarında bulunmaktan dolayı mutlu
olduğunu ifade eden Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet
Daniş, "Ülkemiz aynı anda farklı iklim
şartlarının görülebildiği bir coğrafyada
bulunuyor. Tarım da geçmişten günümüze kültürel bir miras olmanın ötesinde ciddi bir katma değer sağlayan ve
istihdam oluşturan, ekonomik, stratejik
bir sektör haline geldi. Ülke olarak 24
milyon hektarlık tarım alanında 115 milyon ton bitkisel, 24 milyon ton hayvansal üretim gerçekleştiriyoruz. 2015 yılından itibaren tarımsal hasıla bakımından
Avrupa’da 1. sıradayız, dünya genelinde
ise ilk 10’da yer alıyoruz" dedi.
2002 yılında 3,2 milyar TL olan Tarımsal ihracatın 2015 yılında 16,8 milyar
TL’ye yükseldiğini açıklayan Bakan
Yardımcısı Daniş, "Bu rakamların yeterli

olmadığını, çok daha fazla potansiyele
sahip olduğumuzu biliyoruz. 2023 hedeflerimize ulaşmak için çok çalışmamız
gerekiyor. Bakanlık olarak tarihi bir karar
aldık ve Milli Tarım Projemizi açıkladık"
ifadelerini kullandı.
Daniş, 15 Temmuz’da yaşanan hain
darbe girişiminin ardından Avrupa’nın 4
büyük tarım ve hayvancılık fuarı arasında yer alan Agroexpo Uluslararası Tarım
ve Hayvancılık Fuarı’nın Türkiye’de
yapılıyor olmasının önemli olduğunu da
sözlerine ekledi.
Fuar açılışında yapılan konuşmaların
ardından aralarında TÜDKİYEB Genel
Başkanı Nihat Çelik’in de bulunduğu
protokol üyeleri kurdeleyi keserek 12.
Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı’nın açılışını gerçekleştirdi.
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BAKANLIK
SÜT KAYIT SİSTEMİ İLE İLGİLİ
TOPLANTI DÜZENLEDİ

G

ıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Hayvancılık Genel
Müdürlüğü tarafından 17
Ocak 2017 tarihinde Bakanlık Süt Kayıt Sisteminin
tanıtımına yönelik bir toplantı
gerçekleştirildi.

Hayvancılık Bilgi Sistemi
(HAYBİS) adı altında tek bir
sistemde olacağını belirtilerek, Hayvancılık Genel Müdürlüğü uhdesinde bulunan
Bakanlık Süt Kayıt Sistemi’nin (BSKS) ise HAYBİS te
kullanıma açıldığını söyledi.

Toplantıda Bakanlığı
temsilen; Hayvancılık Genel
Müdür Vekili Osman Uzun,
Genel Müdür Yardımcısı
Burhan Demirok ve Daire
Başkanı Salih Çelik bulunurken, Türkiye Damızlık
Koyun Keçi Yetiştiricileri
Merkez Birliği Genel Başkanı
Nihat Çelik, Genel Sekreter
Vekili Vedat Koç, Teknik İşler
Müdür Vekili İrfan Gündoğdu
ile birlikte süt sektörünün
temsilcileri katıldı.

Bakanlık Süt Kayıt Sisteminin kısa bir tanıtımından
sonra süt sektörünün sorunlarına ilişkin konular tartışılarak çözümler noktasında
çeşitli değerlendirmelerde
bulunuldu.

Toplantının açılışında,
Genel Müdür Yardımcısı Burhan Demirok, GTHB'na ait
bütün yazılımların Tarım Bilgi
Sistemi (TBS) çatısı altında
birleştirileceği ve Hayvancılık Genel Müdürlüğünce
kullanılan kayıt sistemlerinin

Genel Müdür Vekili Osman Uzun, her zaman üreticilerden yana olduklarına
vurgu yaparak bu çerçevede
her türlü çalışmayı yaptıklarını ve üreticileri desteklemeye
devam edeceklerini ifade
etti.
TÜDKİYEB Genel Başkanı
Nihat Çelik ise toplantının
oldukça verimli geçtiğini
belirterek Merkez Birliği adına
Bakanlığa teşekkürlerini
bildirdi.

ÇORUM'DA ÜRETİCİLERE
40 ADET DAMIZLIK KOÇ
DAĞITILDI

G

ıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile Çorum
İli Damızlık Koyun Keçi
Yetiştiricileri Birliği tarafından yürütülen "Koyun ve
Keçilerde Verimliliği Artırması Projesi" kapsamında,
koyun ve keçi yetiştiricilerine kura ile 40 adet damızlık
koç dağıtıldı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nde
gerçekleşen programa Vali
Yardımcısı Adem Saçan,
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl
Müdürü Erkan Elfaz Ermiş,
Çorum İli Damızlık Koyun
Keçi Yetiştiricileri Birliği
Başkanı Şevket Avcı ve
üreticiler katıldı.
Programda konuşma yapan Gıda Tarım
ve Hayvancılık İl Müdürü
Erkan Elfaz Ermiş, Çorum
çiftçisinden çok memnun
olduklarını belirtti. 2016 yılı
içerisinde 187 adet koç
dağıttıklarını da ifade eden
Ermiş, "Biz sizlere çok gü-

veniyoruz. Hepiniz işinizi
iyi yapıyorsunuz. Çobanlık
zor bir zanaat. Bu koçların
yüzde 70’i devlet destekli. Size damızlık olarak
veriyoruz. Lütfen amacı
doğrultusunda kullanın.
En az iki sene elinizden
çıkarmayın. Amacımız
hayvancılığa, tarıma katkıda bulunmak. 2016 yılı içerisinde 187 koç dağıtmışız.
Çorum en çok koç dağıtan
il" diye konuştu.
Yeni bir proje üzerinde
çalıştıklarını dile getiren Çorum İli Damızlık Koyun Keçi
Yetiştiricileri Birliği Başkanı
Şevket Avcı da, "Yeni bir
projemiz var. Yer tespiti için
uğraşıyoruz. Bu projede
üreticimize 300 koç, 300
tokluk vereceğiz. Hedeflerimize ulaşabilirsek her sene
vatandaş istediği koçu alabilecek. Elinizdeki koçlara
biz de bakabileceğiz. Yıllık
masrafını da sizden alacağız" şeklinde konuştu.

Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Dergisi

→ 35 ←

HABERLER

GENÇ ÇİFTÇİ
HİBE DESTEĞİ VE
TARIMA DAYALI
YATIRIMLARIN
TOPLU AÇILIŞ TÖRENİ
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

G

enç Çiftçi Hibe Desteği ve Tarıma Dayalı Yatırımların Toplu
Açılış Töreni, 30 Aralık 2016
tarihinde Sincan Organize Sanayi
Bölgesinde Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş’in de
katılımıyla gerçekleştirildi.

yaşandığına dikkat çekerek, "Böyle bir
dönemde hayata geçirdiğimiz Genç
Çiftçi Projesi ile genç üreticilerimizi
kırsalda, yani tarımı yaptığımız topraklarda tutabilmeyi, hatta kente yerleşmiş olanları mümkünse tekrar köye
döndürebilmeyi amaçlıyoruz" dedi.

Törene; GTHB Bakan Yardımcısı
Mehmet Daniş, Ankara Vali Yardımcısı
Emin Çolak, Hayvancılık Genel Müdür
Yardımcısı Dr. İbrahim Özcan, Tarım
Reformu Genel Müdür Yardımcısı Faruk
Fıratoğlu, TİGEM Genel Müdürü Mehmet Taşan, TÜDKİYEB Genel Başkanı
Nihat Çelik, Ankara İl Gıda Tarım ve
Hayvancılık Müdürü Bülent Korkmaz,
çok sayıda çiftçi ve davetli katıldı.

Bu destekleme kapsamında
Ankara'da 157 çiftçiye proje desteği
sağlandığını kaydeden Bakan yardımcısı Daniş, proje dağılımına bakıldığında kadın çiftçilerin ağırlıkta olduğunun
görüldüğünü belirterek şunları söyledi:
"Kadınlar bizim baş tacımız. Her şeyde
olduğu gibi kadınlarımız tarımı sahiplenirse biz tarımı çok daha kolay ayağa
kaldırabileceğimizin farkındayız. Bunun
için bundan sonra da özellikle kadın ve
genç çiftçilerimize yönelik desteklerimiz artarak devam edecek." dedi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması ile başlayan tören
sinevizyon gösterisi sonrası protokol
konuşmaları ile devam etti. Açılış
töreninde konuşan Bakan Yardımcısı
Mehmet Daniş, tüm dünyada olduğu
gibi ülkemizde de şehirleşme dönemi
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Ankara Vali Yardımcısı Emin Çolak
da yaptığı konuşmada, tarım ve hayvancılığın ülkemizin en önemli gelir ve istihdam kapısı olduğuna vurgu yaparak,

Genç Çiftçi Projesi'nin Ankara'da tarım
ve hayvancılığın gelişmesine katkı sağlayacağına inandığını belirterek, üç yıl
sürecek projeden daha fazla çiftçinin
yararlanmasını temenni ettiklerini
söyledi.
İl Müdürü Bülent Korkmaz da Ankara'nın hem başkent olması, hem doğuyla batının birleştiği, güney ve kuzeyin
kesiştiği çok stratejik bir noktada olması hem de Konya'dan sonra 12.3 milyon
dekar tarım alanıyla ülkemizin önemli
tarım merkezlerinden biri olduğunun
altını çizerek, 16 temel tarım ürününde
ilk üç sırada yer aldığını belirtti.
Konuşmaların ardından genç çiftçilere hibe destekleri ve tarıma dayalı
yatırımlara ilişkin temsili belgeler dağıtıldı. Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş
ve protokol tarafından dağıtımı gerçekleştirilen hibe destekleri kapsamında
bir genç çiftçiye de TÜDKİYEB Genel
Başkanı Nihat Çelik tarafından 30 bin
liralık hibenin temsili belgesi verildi.
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ÇANAKKALELİ
YETİŞTİRİCİLER
İSPANYA’DAKİ
KEÇİ İŞLETMELERİNİ
İNCELEDİ

Ç

anakkaleli yetiştiriciler, "Kaliteli
Süt Çanakkale’den Geçer"
projesi kapsamında, İspanya’ya giderek, yerinde incelemelerde
bulundu .
Çanakkaleli yetiştiriciler, Çanakkale
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü,
Onsekiz Mart Üniversitesi (Ziraat Fakültesi ve Gıda Mühendisliği Bölümü)
ve Çanakkale İli Damızlık Koyun Keçi
Yetiştiriciler Birliği ile birlikte yürütülen
"Kaliteli Süt Çanakkale’den Geçer"
Projesi kapsamında İspanya'daki işletmeleri ziyaret etti. İspanya’nın Valencia
ve Murcia kentlerine yapılan ve 5 gün
süren inceleme gezisinde, yetiştiriciler
işletmelerin besleme, yetiştirme ve üretim modellerini inceleme fırsatı buldu.
Yetiştiricilerle birlikte geziye katılan
Çanakkale İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ferhan Savran, gezinin yetiştiriciler için çok faydalı
olduğunu vurgulayarak, "İspanya'nın

yerli keçi ırklarını inceleme ve yapılan
ıslah çalışmalarını görme fırsatı bulduk.
Laktasyonda 100 litreden 500 litreye
çıkaran işletmeler gördük. Bu konuda
uzmanlaşmışlar. Kendi yemlerini ürettiklerini gördük. Sıkma portakalları bile
hayvan yemlerine ekliyorlar. Sağımdan beslemeye her şey otomatik ve
çok modern. Oğlaklar için özel oyun
alanlarını yapmışlar, hayvan refahını da
çok önemsiyorlar" ifadelerini kullandı.
Savran, yetiştiricilerin gezide çok
faydalı bilgiler edindiğini anlatarak, şöyle
devam etti: "İşletmelerdeki modelleri
inceleme ve kendi ülkemizdeki modellerle kıyaslama şansı bulduk. Anaçları
damızlık olarak değerlendiren işletmeler
oğlakları ise 1 gün anaçların yanında
tutup ertesi gün anaçtan sağım yaparak
biberonla besliyorlar ve sonra da mama
makinalarıyla beslemeye geçiyorlar.
Anaçları damızlık, kuzuları da et olarak
değerlendiriyorlar. Oğlaklar için özel
çalışmalar yapmışlar. oyun alanları gibi"

Savran, gezilen işletmelerden ders
alınması gerektiğini ve bu anlamda
üreticinin malının daha çok değerlendirilmesi için çalışmalar yapılacağını
söyleyerek, gezide edinilen deneyimlerin ilçe toplantılarıyla geziye katılamayan yetiştiricilere de aktarılacağını dile
getirdi.
PROJE HAKKINDA
"Kaliteli Süt Çanakkale’den
Geçer" Projesi ile; Çanakkale ilinde
üretilen küçükbaş hayvan sütlerinde
bakteri ve somatik hücre sayısı ile
antibiyotik kalıntısını bu konudaki
standartlara uygun hale getirmek
amaçlanmaktadır. Projenin uygulanması ile Çanakkale ilinde süt üretimi
yapan işletmelerin ürettiği çiğ koyun/
keçi sütündeki somatik hücre ve
bakteri sayısını azaltarak antibiyotik kalıntısı olmadan sürdürülebilir,
kaliteli ve güvenilir süt elde etmeleri
hedeflenmektedir.
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KONYA İLİ DAMIZLIK
KOYUN KEÇİ
YETİŞTİRİCİLERİ
BİRLİĞİ ALT YAPISINI
GÜÇLENDİRİYOR

K

onya İli Damızlık Koyun Keçi
Yetiştiricileri Birliği araç filosuna
5 adet araç daha ekledi.

Konya İli Damızlık Koyun Keçi
Yetiştiricileri Birliği Başkanı Fettah
Öztürk, ”Birlik olarak Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) koordinatörlüğünde
yürütülmekte olan Halk Elinde Ülkesel

D

önem taşıyacağından birliklerin alt
yapısını güçlendirmesi gerektiği bilinci
ile hareket etmekteyiz” dedi.
Alınan araçlar Konya ilinde yürütülmekte olan Halk Elinde Ülkesel
Küçükbaş Hayvan Islahı Projesinde
kullanılmak üzere proje teknik elemanlarına tahsis edilerek yetiştiricilerin hizmetine sunulacak.

BİR TAVSİYE: KEÇİ ETİNE YÖNELİN

aha iyi ve sağlıklı bir yaşam
için doğru beslenme alışkanlıkları edinmenin 2017 hedefleri
arasında ilk sırada olması gerektiğini
vurgulayan Doç. Dr. İsmet Tamer,
yeni yılın beslenme trendlerini "Yiyecek
israfı yapmamak, küçük porsiyonlara
yönelmek, zengin proteinlerle beslenmek, keçi etine yönelmek, sebze,
meyve tüketmek ve daha çok hareket
etmek" olarak sıralarken keçi eti ile ilgili de şu değerlendirmelerde bulundu.
Son günlerde pek çok mekânda
başlayan yeni bir akım, aslında bize
pek de yabancı değil. Orta ve Doğu
Anadolu'nun yanı sıra Ege'deki pek
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Küçükbaş Hayvan Islahı Projeleri ile
arazi çalışmalarına devam ediyoruz.
Koyun keçi türü hayvanlarda ıslah
amaçlı kayıt tutulmasına ilişkin Hayvancılık Genel Müdürlüğü (HAYGEM)
tarafından hazırlanan Soy Kütüğü ve
Ön Soy Kütüğü Bilgi Sistemi'nin (SOYBİS) ‘nin yürürlüğe girmesi akabinde
yayınlanacak olan uygulama talimatı
ile birliklerimizin arazi çalışmaları iyice

Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Dergisi

çok yörede de yaygın olarak tüketilen
keçi eti, bu yıl çok konuşulacak konuların başında geliyor. Keçi eti dünyanın üçte ikisinde çok yaygın tüketilen
bir besin. Hem diğer et çeşitlerine
göre daha az yağ içeriyor, hem de eti
ve sütüyle yüksek bir protein kaynağı.
Dikkat çeken bir başka nokta da şu
ki, kemik ve eklem sağlığı için, cildinizin güzel görünmesi, beyin ve bağırsaklarınızın düzgün çalışması için
gerekli bir başka özel protein olan
kolajen, özellikle de hücreler arası
kolajen, en çok keçide bulunuyor.
Keçi sütü ve keçi peynirine alıştık.
Artık kasaptan da keçi eti alacağız.

Trend İngiltere ve ABD’de başladı.
Lüks restoranların ardından artık
keçi eti evlere de girdi. Keçi etinin
diğer etlere göre en belirgin farkı
kas içlerinde, kas aralarında ve deri
altında en az yağa sahip olması. Keçi
eti içeriğinde potasyum ve demir
gibi elementlerde yüksek oranda.
Bu yüzden kolesterol sorunu ve kalp
hastalığı olanlar için daha az sorunlu.
Keçi etinde B1 ve B3 vitamin oranlarının diğer etlerden daha yüksek.
Bu vitaminler ise bilindiği üzere sinir
sistemi ve saç deri ve tırnak sağlığı
için oldukça önemli keçi etinin bir diğer özelliği metabolizmayı hızlandırıcı
etkisi olması...
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HALK ELİNDE
ÜLKESEL KÜÇÜKBAŞ
HAYVAN ISLAHI
YÜRÜTME KURULU
TOPLANTISI ISPARTA’DA
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

H

alk Elinde Ülkesel Küçükbaş
Hayvan Islahı Projelerinin
Yürütme Kurulu, 23 Kasım
2016 Tarihinde Isparta İl Gıda Tarım
ve Hayvancılık Müdürlüğünde gerçekleştirildi.

Toplantıya; Gıda Tarım ve Hayvancılık Isparta İl Müdürü Mehmet Tuğrul,
Proje Genel Koordinatör Vekili Dr.
Vedat Akgündüz, Isparta İli Damızlık
Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Süleyman Yaşar Köroğlu, Antalya
İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri
Birliği Başkanı Zeliha Öztürk, Muğla
İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri
Birliği Başkanı Rasime Avcı, Burdur İli
Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Yetkilisi Kader Demirtaş ile Yürütme

Kurulu Üyeleri ve Proje Teknik Elemanları Katıldı. Toplantıda Isparta, Antalya,
Burdur ve Muğla İllerinin Projeleri
görüşüldü.
24 Kasım 2016 tarihinde Isparta
İli Pırıt Koyunu 1 ve Kıl Keçisi Projelerine ait işletmelere saha kontrolü

ve yetiştirici ziyareti gerçekleştirildi.
Kontrole ve ziyarete Proje Genel
Koordinatör Vekili Vedat Akgündüz,
Proje Lideri Doç. Dr. Duygu Kaşıkçı, Isparta İli Damızlık Koyun Keçi
Yetiştiricileri Birliği Başkanı Süleyman
Yaşar Köroğlu ve Proje Teknik Elemanları katıldı.

ISPARTA İLİ
KIL KEÇİSİ PROJESİ
DEVAM EDİYOR
Isparta’da Kıl Keçisi Irkında
5 Yıllık süresini dolduran proje; elde edilen başarı neticesinde 5 yıllığına yenilendi.
Proje Isparta Gıda Tarım ve
Hayvancılık İl Müdürü Mehmet
Tuğrul ile Isparta İli Damızlık
Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Süleyman Yaşar
Köroğlu tarafından imzalanan
sözleşme ile birlikte yeniden
başlatıldı.
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